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 :نویسنده

 2شیال اس. بلر

:ترجمه  

رضایتی  زهرا   
، تهران، ایران.جنوب_دانشگاهِ آزاد واحدِ تهران «،یمعمار ی»مهندس ۀارشد رشت  یمقطع کارشناس  ۀآموختدانش   

هجری    725م رجب سال  ماجراجو در دوّگردی  ، جهان 3بطوطهابن 

  4وطن خود در]شهرِ[ طنجهمیالدی(، م    1325ژوئن    13قمری )

ربع قرن شد. سفری    را ترک نمود و راهی سفری شگرف به درازایِ

نِ[  که منجر به اشرافِ تمام و کمالِ او در حوزۀ ]فرهنگ و تمدّ

   شمالِ ]ابتدا[ مسیرِ  اسالمی گردید. او برای انجامِ ]فریضۀ[ حجّ

آفریقا را در پیش گرفت ]و سپس[ از فالت ایران عبور کرد، از  

]یا خاقانات قپچاق[ بازدید کرد، از    5ینقسطنطنیه و اردوی زرّ

  ی سواحلِ سرخ به مالدیو، هند، سوماترا، ماالبار و حتّ  دریایِ  طریقِ

سفرنامه  نوشتن  به  خانه،  به  رجعت  در  نمود.  عزیمت  ای  چین 

گردانِ دنیا قرار  نامدارترین جهان   ۀمبادرت ورزید که او را در زمر

ای برای اسکان  شایان ذکر است او در طول این سفر هزینه   (1)داد.

در ننمود.  پرداخت  سرایِ  خود  در  مراکز    عوض،  یا  و  حاکمان 

مذهبیِ میاسالم    جهانِ  مشهور  به سکنی  مقاله  این  در  گزید. 

از[ »شهرهای کوچک خدا«، خانقاه برّ هایی در رسی سه ]مورد 

جا  بطوطه در آنصوفی که ممکن است ابن   اطراف مدفن شیوخِ

ق به یک هر سه متعلّ  (2)سکنی گزیده باشد، پرداخته شده است.

امّ تاریخی،  در  دورۀ  ایلخانان  سلسلۀ  جغرافیایی  قلمروهای  در  ا 

دودمانِایران دور  ،  و  مصر  قرار    ۀ ممالیکِ  مراکش  در  مرینیان 

ای مشترک، ]که همانا[ تکریم  مختلف پدیده   بر زوایایِ داشته و

 ست، داللت داشتند.  قرون وسطای اسالمی  و ستایش عرفایِ

اوّلین اقامتگاه در میانۀ فالت ایران، در شهر نطنز قرار داشت. شهر  

مسیر جادّۀ قدیمی که   کیلومتری اصفهان در  130کوچکی در  

شهرهای قم و کاشان را از طریق اردستان و یزد به یکدیگر متّصل  

مریدان مکتب  از    یکاین اقامتگاه، در اطراف آرامگاهِ ی نمود.می

 
1 On the Role of Nature in Modernist Painting,Art and Culture (critical essays),by Clement Greenberg, 

1949,p.171-174 .  
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2 Sheila S. Blair 
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ی ]و[ اهل نطنز به نام شیخ نورالدّین عبدالصّمد اصفهانی  سهرورد 

میالدی(،    1299-1300هجری قمری )  699درگذشته به سال  

فرد با سیاقی نامنظّم در ه است. این اقامتگاهِ منحصربهواقع شد 

و    55ابعاد   شرقی  جنوب  راستایِ  در  راستای    42متر  در  متر 

اطراف مقبرۀ  اجنوبی دارای مسجد، مناره و صفَّه-شمالی ی در 

 د باششیخ می

( بازدید  1با نزدیک شدن به این اقامتگاه از سمت جنوب )تصویر  

متری که بر فرازِ سقفِ هرمیِ مقبرۀ    37ای  ه کننده در ابتدا با منار

های متکّی به تزئینات  شود. ایوان شیخ تعبیه گردیده، مواجه می 

نماید. این  مقرنس، میلِ مناره را به سه بخش مجزا تقسیم می

سازمان  است.  همان  اصلی  نمایِ  عمودیِ  محورِ  در سمت  دهیِ 

را    یورود  قرار دارد که درگاهِ  مرتفعگنبد مقرنس    مهین کی  ،چپ

ای از ]محلِ[ شالودۀ ساختمان به دست  کتیبه در برگرفته است.

مشخّص  را  فقیر  صوفیان  خانقاهِ  عنوان  به  آن[  ]کاربری  آمده، 

 تری که به یکتر و مسطّحکند. سمت راست، ورودی کوتاه می

  گردد، قرار گرفته است. این داالن باریک، داالن باریک منتهی می

   .( است 2جا مانده از آرامگاه )تصویر  شالودۀ اصلیِ فضایِ داخلیِ به 

  یِ هادر، در سمت چپ به اتاق   نیبا حرکت در امتدادِ داالن، اوّل

  یِ درِ دوّم به اندرون  کهی در حال  رسد،ی مناره م  لیپشت م  یفرع

  ر ی )تصو  گرددیختم م  یکنار  یِمتر   6اتاق کوچک    خ،یش  ۀمقبر

]پالنِ[ مربع به    لِیتبد  یبرا   ،یاصل  یهاکنج  در  ییها(. طاقچه3

 اند. شده   یطراح  یضلعهشت

 1عماری مقبره در اوایل قرن چهاردهمعرفان صوفی و م
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کننده با گردش به سمت چپ به مستراح    دی داالن بازد  یانتها   در 

  اط یکننده به ح  دی. با گردش به راست بازدرسدی و وضوخانه م

جانب،    کیمتر در    14. با در نظر گرفتن  ابدیی مسجد جامع راه م

با طول و عرض متفاوت که با دو اتاق    وانیچهار ا  ۀلیوسبه   اطیح

است. در گوش  طهاحا  ،ده یمتصل گرد  گریکدیبه   جنوب    ۀشده 

شده که به عنوان مسجد    ه یتعب  یاده یتاالر فراخ سرپوش  ،یشرق

م  یزمستان استفاده  آن  محرابشودیاز  د  ی.    وان یا  یپشت  واریاز 

ارتفاع دو متر   شی پ  یجنوب امّا در  غرب،    یِدر راستا   ینشسته، 

 . قرار دارد  یوجههشت   یاگنبدخانه 

آجرهاساختمان  از  همپخته  یها  شده شده  ساخته  به   اندازه 

هشت   یبخش  یِاستثنا محراب  مستط  یضلعاز  از    ی هالیکه 

  ل یو م یجنوب یِساخته شده است. رنگ و لعاب به نما یبزرگتر

در سه    شدهمون یپ  یکاش  یِ هاداده است. قطعه   یمناره سرزندگ

  ۀ برجست  یِلگوها ( م لهم از اد یروشن و سف  یآب  ره،یت  یرنگ )آب

روشن بر    یبا آب  دهیدلعاب   ی(، و آجرها 4  ری لعابدار )تصو  کییموزا

ا  یخشت  ۀنیزم به  که  بنا  نیساده،  اصطالحاً  گفته   ییاسلوب 

و عبارات مقدّس به کار برده شده    ینگارش اسام  یبرا   شود،یم

گچ  داخل  یِبراست.  سطوح  م  یمنقوش،  قطعات  پوشاندیرا   .

کت  یوارن  یهابهیکت  ۀاستادان از  و    یهابهیم لهم  گلدان  و  گل 

  ی شمال   وانی طاق ا  یقوس داخل  ،یاسالم_یعرب  اقیس  یکاری کاش

قبره توسّطِ  م  یِوارها یو فراز د  دهیدرنورد  ییپایچل  یارا به گونه 

بس  کی ن  فیرد  10با    بایز  اریگنبد  را  نموده    زیمقرنس  احاطه 

  ی خارج   یممعلّق از سقف هر  یاکه[ احتماالً پوسته   یاست. ]طرح

روشن    یبه رنگ آب  یلعاب  یکه با آجرها   دینمایرا به ذهن متبادر م

جامانده از    به   زیمسافر و آثار ناچ  یهاپوشانده شده است. گزارش 

از    دهیپوش  یااِزاره   یمقبره دارا   نیآن است که ا  یا یگو  ،یبرگچ

برّاق   یهایمتقاطع بوده است. کاش یهایبرّاق و کاش یهاستاره 

مقبره   ممکن   یگرید صرفاً    ییهااست  کاربرد  بدون    یادمانیبا 

ا خالصه،  طور  به  باشند.  پوشانده  را  جسد  آرامگاه،    نیحضور 

  14قرن    لیاست که در اوا  ینیو اسلوب تزئ  هاوه ی از ش  یفهرست

 به کار رفته است.   رانیدر ا  یالدیم

  یِ نامنظّم و نما   یِمتفاوت، فضاها  یِمختلفِ آجر، ترازها   یِهااندازه 

کردِ  عمل   کیمجموعه به عنوان    نیاز آن است که ا  یحاک  یرونیب

جود در  مو   نیشیپ  یِهابلکه با سازه   ده،ینگرد  یدهواحد سازمان 

چه امروز مشاهده  آن  شتریوجود، ب  نیسازگار شده است. با ا  تیسا

تحت   یاقدامات  جهینت  میینمایم چهاردهم  قرن  در  که  است 

  ی مستر   نیحس  نیالدّنیز  فه یخل  ،یلخانیا  رانی از ام  یکی  تیحما

پذ زمان  رفتهی صورت  بازۀ  در    ی ک ی  1324ـ25  یهاسال   یِ است. 

محلّ  گرید تعم  یبازساز   ،یاز حاکمانِ  داد.    یجزئ  یراتیو  انجام 

موقوفات(،    انیاز صدرات )مستوف  یط گروهاقدامات توسّ  نیا  ۀهم

تقریباً    (3بودند، صورت گرفته است.)  خیش دانیکه احتماالً از مر

  ای مقبره   ،مد در نطنزعبدالصّ  خیش  زمان با مجموعۀ آرامگاهیِهم

  ۀ القرافه در جاد درست خارج از باب   قاهره،   یستان جنوبگوردر  

ادرمحمّ ۀ  مقبر  ،جنوب  به سمت  یاصل بن  وجود  شافع  سید  ی 

  یِ د یّ سالامع ج  غدیریه یاالمجموعه که مشهور به جامع   دارد. این

شوسفی  نیالدّنیز  ۀمقبر   ،است  اول در  ه  درگذشت  هیّعدو  خی، 

را    ،( میالدی  1297)دسامبر  هجری قمری    697االوّل سال  عیرب

 (. 5)تصویر  .  است  دربرگرفته

به    بلند  سر دری انتهامزیّن    شمال   یِنما   یِشمال  یِمقرنس در 

 (.6کند )تصویر  یبه مجموعه را فراهم م  یامکان دسترس  یشرق

با گردش  طاقدار  چلیپایی    هشتی   قیتواند از طری م  بازدید کننده

  ی برا ا  امّ  شود،  واردکوچک    یِشمال  اتاقِ  کیراست به    سمتِبه  

مجموعه به  و    خمبایست  می   ورود  و  ابتدا  شود  به سمت چپ 

شکل در    لیمستط  یوانیابه  تا    حرکت کندسپس به سمت راست  

ابعاد به  رو  برسد.متر    10×5  پیش  حیاط   در  ییهاوان یا در 

احاطه کرده   حیاط  گرید  جهات  ،مختلف  یِهااندازه  ایوانِ  اند:  را 

  5.6)ابعاد    عمقو کم  عریض  ی،شرق  جنوبِسویِ  سمت مقابل در  

   .است  یپشت  ۀوارید  تعبیه شده درمحراب    شاملمتر( و    3.9در  

چلیپایی   اتاق  کیبه    اندتویم  بازدید کننده  ،سوی قبله  وانیاز  ا

  آرامگاه بزرگِ   ای  یشرق  جهت که  ،طبقه وارد شود   کی  دارطاق 

،  شکل آن ع  اتاق مربّ واقع در برجِ گوشۀ جنوبی را فراگرفته است.  

با  بلند    یگنبد  دارای  طرف، کیمتر در    5از    شتریب  با گستردگی

لبۀ تزئینات قاشقی که با شیارهایِ عمودی بر فرازِ آن حکاکی  

جنوب   ضلع  در  متفاوت  یدرها (.8-7)تصویر  گر است  شده، جلوه 

از آن است که   ی، حاکیاصل  ابانِیخ  یِنما   یوبرو، ضلع ربنا  یغرب

طراحی    یغرب  جناح  دربه منظور گسترش بیشتر  مجموعه    نیا

   .دینرس  انیبه پااین طرح  ، اما هرگز  شده بود

با نمایِ    یگر ی، درگاه دیورود  سر دراز    تره، رفیع خارج از مجموع

انزواو    مقرنس قرار دارد  داخلی مزیّن به تزئینات   یی اکنون در 

انتشار نیافته    یهانتیجۀ کاوشاما    .است  ستادهیابر پای  باشکوه  

  نمایی آب  و  وارهایاز دی ناچیز  ، آثار یاصل  یِنما  در]قسمتِ[ مقابلِ

و  قنات  ،  فضایِ وضوخانهق به  که احتماالً متعلّدهد  می را نشان  

   رفته است.   نیاکنون از ب  گذشته بوده کهدر  متعلّقاتِ مذکور    ریسا

معماریمانند  ه غالب  وسطا  سیاق  د  ییقرون    ی وارها یقاهره، 

از  .  ساخته شده است  آهک خردشده  مجموعه از سنگ  یخارج
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ساختنبرا  خشت طاقیداخل  یوارهاید  ی  مقبره  ،  گنبد  و  ها 

نوار  استفاده   به  منحصر  حیاط  پیرامون  تزئینات  است.  شده 

در   ها راشده است که محیطِ ایوانبریای در مقطعی گچکتیبه

ای چشمگیر  نوردد، در حالی که مجموعه ها درمی زیِر دهانۀ طاق 

های تزئینی بر روی مقبره به صورتِ عمده اجرا شده است.  از شیوه 

رنگی،  شیشه پنجره برگچ  یهای تورهای  اطرافِ  را  یِ  ها 

نطنز،عبدالصّ  خیشمجموعۀ    همانند  اند.پوشانده  در    مقبرۀ   مد 

در منابع  مستندات ناچیزی    یدارایز  ن  در قاهره  وسفی  نیلدّا ینز

  ها همراه با مالحظاتِ بهیموجود در کت  یهاخ یا تاراست، امّ  یخیتار

ل  یمعمار م  میابراه  الی به  تاری اجازه  تا  را  اخچهیدهد  آن  از  ی 

  یِ ورود   فراز  برشده  حجاری تخته سنگ مرمر  ترسیم نماید. یک  

  درگذشت مقبره هفت ماه پس از  گرِ آن است که  روایت   ی،اصل

شوال    خیش قمری    697در  پامیالدی   1298)هجری  به    ان ی( 

اتاق دیرس و  مقبره  شامل  احتماالً  بنا  اولیّۀ  شالودۀ  است.  های  ه 

جنوب   سمت  به  گستردگی  با  شرق  در  شمال  فرعی  و  شرقی 

میالدی مجموعه با یک   1325شرقی بوده است. سپس در سال 

شرقی گسترش یافت،   ردید: دیوار شمال طرح چلیپایی سازگار گ

هایِ طاقدار ساخته شد، و درگاهِ اصلی و اتاقِ شمالی اضافه  ایوان 

میالدی    1335ـ36های  گردید. سرانجام در بازۀ زمانی میانِ سال 

وضوخانه و متعلّقات آن در فضایی جا نمایی گردید که توسّطِ  

شده بود.  یک درگاهِ بزرگِ دیگر در جهت شمال شرقی برجسته 

آن کتیبهعجیب  تمامی  بیکه،  سیاق  ها  برخالف  هستند:  نام 

ها ذکر نشده؛ با این  ای در آنمتداول متون قاهره، نام هیچ حامی

وساز و تجمّل تزئینات، حاکی از صرفِ هزینۀ وجود کیفیت ساخت 

 (4)قابل توجهی است.

بدیع  حتّی  و  مجموعه  دو  این  از  متأخّر  آن اندکی  از  ها،  تر 

دو  زی ع بّاد،  قریه  در  مفروش  کوهِ  شمالیِ  دامنۀ  در  ارتگاهی 

الجزایر   کشورِ  غربِ  در  تلمسان  شهر  شرقی  جنوب  کیلومتری 

ابومدین   آرامگاه  است.  واقع شده  مراکش  مرزیِ  منطقۀ  نزدیک 

میالدی،    1197شعیب، عارفِ مشهورِ اندلس درگذشته به سال  

پس از مرگ او،    در مرکز این مجموعه قرار گرفته است. بالفاصله

الناصر لدین اهلل  در دورۀ حکومت موحدون ]و در زمان[ حکمرانیِ  

ای  میالدی(، بر مزارّ وی مقبره   1199ـ1214)  د بن المنصورمحمّ

 ساخته شد. امّا در اوایل قرن چهاردهم ]و در دورۀ[ حکومت بنی

ابوالحسن  سلطان  آن  مرین،  آرامگاهی  علی  مجموعۀ  یک  به  را 

 گاه تبدیل کرد.  مدرسه، وضوخانه و اقامتشامل مسجد،  

 

ها و مجموعۀ  از دوردست، بازدید کننده قادر است بلندای مناره 

واقع در دامنۀ تپه را مشاهده نماید، اما با باال رفتن از شیب، او  

هم باریکی  راه  در  را  می خود  سفید  بلندِ  دیوارهای  با  یابد  مرز 

گردد )تصاویر  (. مقبره از دامنۀ سمت چپ آشکار می 9)تصویر  

کنند9ـ10ـ11 بازدید  ی  باه  (.  به  پلّه  چند  از  آمدن    ک پایین 

  ی چهارضلع  آتریومی،  ی شامل یک حوضمترمربع  5.4  سرسرای

ستون  سرستون که  و  مرمرینهاها  کاخِ  ی  از  را  سالطین    آن 

می اند،  آورده   نصورهمشهر  در    مرینیان سمت    .گرددمواجه  در 

اتاقک مقبره قرار دارد. ]اتاقکِ[ مربعیِ   شرق و اندکی با فاصله 

با لعاب سبز پوشیده شده    یسقف هرمار ]که[ به وسیلۀ  گنبدد

 میالدی مرمّت گردید.   1793سر آرامگاه در سال    است. سرتا

شمال و    آن درمحیط ]بر محور عمودیِ[ اطراف مقبره و   ریزدر  

  ا یکه به عنوان دارالسلطان  با چند اتاق    ۀ مخروبهساز   کی،  بغر

شامل  بنا    یغرب  هۀ، قرار دارد. جبشودیکاخ سلطان شناخته م

یک  کی انضمام  به  خلوت  و    شکل  لیمستط  نمایآب  حیاط 

جهت   دهیپوشسر  یِهارواق  در  .  است  یجنوب_یشمال  گیری با 

وجود دارد که    شتریب  ای  قدوازده اتا   ی،شرقبال  در    سمت مقابل

  ش یها با عرض آنمتر طول دارند امّ   12  باًیها تقرآن تعدادی از  

،  نابسامان   یتیرغم وضعیل علمجلّ  ناتیتزئآثار  .  ستیمتر ن  3از  

ای کاربری آن  . هیچ کتیبهدهدیم  یآن را گواه  مطلوب  تِیفیک

  ی اقامت برا   به عنوان محلِ  مکان شاید  نیاکند.  را مشخّص نمی

ثروتمن  ای  حامی می  دبازدیدکنندگان  کار  به  و  رفته  به  اشاره 

ساکنان    یغذا براو محل تهیّۀ    مسجد و مدرسهموضوع کاربری  

را    ری اخ  فرض،  نامه)مکان آموزش صوفیان( در سند وقف   هیزاو

 نماید.ی م  ریپذامکان   ژهیوبه

که به ،  گرفتهمسجد قرار    ی ورود   ،کیگذرگاه بار  سویدر آن    

به    ایمناره  است.  متر  28.45در    18.9به ابعاد    یلیمستط  شکل

ی سربرآورده است. در مرکز  متر در گوشه شمال غرب   27.5ارتفاع  

کاری قرار دارد. بازدید کننده  نما، دروازۀ یادبودی با نمایِ کاشی 

و    ی با تزئینات ظریفورود  هشتی کیبه پلّه،  11با باال رفتن از 

 (.  12)تصویر    رسدمی   هایِ مقرنساز طاق   دهی پوش

قرآن و   ۀمدرس  کوچکِ  یِها قسمت راست و چپ به اتا  یهارد

منته  یبرا  یگاهمنزل  طی ندگردیم  یبازدیدکنندگان  با  امّا   ،

یادبود،   برنزی  درهایِ  جهت  در  مسیر  مستقیم  امتداد  نمودن 

(.  13شود )تصویر  هایِ متوالی می بازدید کننده وارد صحن با طاق 

  ده یسرپوش  شبستانیآن    پشتِقرار دارد و    آبنما  کی  ،در مرکز

 ارد. قرار د
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بر قبله   دار متوالیرواق طاق   چهار  به پنج راهرو عمود  فضا را 

جانبی به گشودگیِ    راهرویِچهار    (.14کند )تصویر  یم  میتقس

فاصلۀ ستون    شوند؛های در راستای محراب منتهی میبین ستون

باالیِ طاقِ  دهانۀ  ستونِ  محراب   یمرکز   یِراهرو   تا  مقابل    ، در 

  در محراب  ت.  پوشانده شده اس  مشبّکبری  گنبد گچ  کیط  توسّ

  ی درها .  کوچک محصور شده است  اقات  کیو در    تعبیهقبله    وارِید

تقر  یِشمال  یِانتها  راهروها  باًینمازخانه،  مرکز  به  یجانب  یِدر   ،

ب دسترس  یم  تیهدا  رونیسمت  و  به   یمیمستق  یِشوند 

  ی شمال جهت    ییانتها  یِهادر .  مسجد دارند  یِفرع  یِهاساختمان 

  راه   رونی، به سمت بیجانب  یِدر مرکز راهروها   باًینمازخانه، تقر

مسجد    یفرع  یِهابه ساختمان   یِمیمستق  یِو دسترسیابند  یم

   .دارند

.  قرار دارد  وضوخانهداالن کوچک،    کی  امتداد  درو  شرق  سمت  در  

 که  گرفتهقرار    یاساختار ذوزنقه  کیدر    بهداشتی   هایِسرویس 

در    درگاه  کاز طریق ی  . شخص،متر است  8در    10.5آن    مساحت

می   مقابلِ  ضلعِ  نیتریمرکز طوالن وارد  بر  مسجد  گنبدی  شود. 

ضلع   به  مربع  شکل  به  مرکزی  حیاط  شامل    4.5فراز  متر 

ای با آب جاری در برابر دیوارِ شرقی قرار گرفته است.  وضوخانه 

 اند. شده هایِ کوچکی از سه جانب دیگر احداث  خوابگاه 

جنوبی قرار دارند. با    بهداشتیِ   هایسرویس ها در مجاورتِ  حمّام 

یک   امتدادِ  در  حرکت  با  کننده  بازدید  مشابه،  داالن  از  ورود 

به   متّصل  گنبددار  اتاق  یک  به  کوتاه    هایِ سرویس راهرویِ 

  کردی متر، عمل  8در    6با ابعاد  رسد که  جناحِ شمالی می   بهداشتی 

  ،بزرگ  درِ  کی  قیاز طر  یدر جنوب شرقسربینه داشت.  به عنوان  

متر واقع شده که به    8هر کدام به عمق      سه اتاقِ  یامجموعه 

استخر  عنوان کاربری  با    6گرم -آب-حمامو    5سرد-آب -فضایی 

   کنند.یعمل م

بلندترین   دیگر،  داالن  یک  مقابل  در  مسجد،  غربی  قسمت  در 

 ی اصل  به درگاهِپلّه    15ساختمان این گروه یعنی مسجد قرار دارد.  

 (  15تصویر  است)  مزیّن شده  ید که با کاشگردیم  یمنته

  ۀ حوضچ  با  دارشکلِ طاق مربع    باًیتقر  اطیح  کیبه    یورود  درِ

می   یمرکز  آن    پس  (. 16)تصویر  شود  منتهی  نمازخانه    کیاز 

های کوچک  . حجره و محراب قرار دارد  یبا سقف گنبد  مربع شکل

متر طرفینِ جانبی    2متر و عمق    2.85طلّاب، هرکدام به عرض  

 
5 frigidarium 
6 tepidarium 

حجره    12حجره در طبقه همکف و    12رفته است.  مدرسه را فراگ

دیگر در طبقۀ فوقانی وجود دارد که به وسیلۀ پلکانی در سمت  

 ۀطبق  یشرق  جنوب  ۀگوشر  دچپِ ورودی قابل دسترسی است.  

از    یکوچک  درِ  قیوجود دارد که از طر  یاضاف  حجرۀهمکف چهار  

.  باشد   استاد  یبرا اقامتگاهی    دیشا  و  است  یقابل دسترس  حیاط

سرویس بهداشتی با هشت    فضایِ(  ی)شمال غرب  مخالف  ۀگوشر  د

و حوض مستط   یِ ها تمام ساختمان  .داردقرار    شکل  لیاطاقک 

شده   «د»ع بّامجموعه   ساخته  آجر  از  با  که  و    هاشیوه اند، 

غنی  یاننیمر  یمعمار   یهااسلوب  صورتِ  .  اندشده  نیتزئ  به 

موزائ  ای اِزاره با    وارهاید   تزئینات   که  شده  دهیپوش  7یجزِل  کیاز 

،  اطراف  یِهاجنگل ت.  اسمنحنی در باالیِ آن قرار گرفته    بریگچ

تأمین  اسالم    جهانِ  مناطق  تقریباً بیشتری نسبت به سایرِ  چوبِ

گنبد در مدرسه    یۀو پا  هابانی، ساهاسقف   یآن برا   نموده، که از

تزئینات غنی    حمایت مالی در سطح عالی دراستفاده شده است.  

 هاو ستون  العاده برای مسجدیِ برنزی خارق هادرو مجلّل شاملِ 

 . استنمایان    قیعقهای  و سرستون 

میکتیبه   ما  به  مسجد  مدخل  فراز  بر  فرمانروایِ  ای  که  گوید 

هجری    739علی دستور ساخت آن را در سال    مرینیان ابوالحسن

( است.    1338ـ39قمری  نموده  صادر  رو   ناممیالدی(  بر    ی او 

ها  ها و ستونمانند سرستون   یمختلف معمار جا مانده  به  عناصر

است شده  تار  یۀپا  پیراموندر    یشعر .  تکرار  مدرسه    خ یگنبد 

را   بعد  سال  می هشت  قمری    747  عیرب  2  دهد،نشان  هجری 

ساخت    کار  انی( و ممکن است پامیالدی  1346آگوست  ـه ی)ژوئ

نامۀ مسجد  حِ مرمرین متن وقف بنا را متذکّر شده باشد. در یک لو

 (5)و مدرسه محفوظ نگاه داشته است.

است که در هایِ آرامگاهی مجموعه سه نمونه از  هان ی، انیبنابرا  

مقبره اوّ  ۀمین اطراف  در  چهاردهم  قرن    ه یصوف  خیمشا  یِهال 

ای بودند که به  رتبه. دو نفر اوّل، شیوخ پایینساخته شده است

آن در  نام  تنها  قدیسها  نگاری(ادبیّات  )سپنت  اشاره    8نگاری 

است.   عضوعبدالصّگردیده  دو    یکی،  هیسهرورد  فرقۀ  مد  از 

خود را از    خرقۀبود. او    یلخان یا  دورۀ  رانیدر ا  یاصل  روایِفرمان 

شمیالدی   1279  ی)متوف  شزغ ب   نیالدّبینج در   لیتحو  رازی( 

  ن یالدّشهاب   شاگردانِ  نیاز مشهورتر  ی کیخود    ۀگرفت، که به نوب

سهروردی    ابوحفص برادرزادمیالدی  1234  ی)متوفعمر    ۀ (، 

  یِ هاز نوشته ا فرقه بود.  انگذاری، بنی سهرورد  بینجابوالالدّین  ء ایض

7 Zellīj 
8 Hagiography 



 

46 

 

 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

ای برایِ ما باقی نمانده است. با توجه به اشعارِ  نمونهمد  عبدالصّ

  شاگرد دو    یداشت و دارا   رمزیو هم    یاو هم دانش باطن  ی،جام

  ی طاهر کاشانیاب  ندبمحمّ  نبیعلن  محمودب   نیعزالدّ  مشهور بود،

  بن   اقعبدالرزّ  نیالدّ( و کمال میالدی  1334ـ35  متوفی)ی  نطنز 

 فاتی(، که هر دو در تألمیالدی 1335 متوفی) کاشانى مئغنایاب

مد در نطنز  عبدالصّ  خ یش  (6)تر از استاد خود بودند.درخشان علمى  

تدر  یزندگ و  یهنگامد.  نموی م  سیو  از    یکیدرگذشت،    یکه 

  س ی ، محل سکونت و تدری بودلخانیا  یراناز ام  یکی  که،مریدانش 

 . دنمو  لیتبدش  بزرگ در اطراف آرامگاه  ۀمجموع  کیرا به    یو

عَدی   خیکه ش ایفرقه بود،  «هیعدواز مریدان »  وسفی  نیالدّنیز

بعلبک متولد    یکی در نزدعدی    .بنیان نهادآن را    بن مسافر حکاری

را در    یادیت زکرد و مدّ  ی را تجربهدور و دراز سفرهای  شد و  

  د ی موصل اقامت گز  یکیدر نزد  9لشگذراند و سرانجام در ال  ابانیب

.  را آغاز کرد  «هیعدو»  فرقۀد و  نمو  سیتأس  خانقاهیو در آنجا  

درگذشت،    وارثبدون  میالدی    1162در سال    یکه و  یهنگام

  اً عمدت   فرقه  نیابرگزیده شد.    «صخر»  ،از فرزندان برادرش  یرهبر

کردها م  ییبه  به  ی محدود  متعصبانه  که  ارادت    »عدی«شد 

سرانجام مورد    فرقه  نیا.  کردندی عبادت م  یو در مزار  داشتند و  

میالدی بدرالدّین لؤلؤ،   1246: در سال ه مقامات قرار گرفتتوجّ

 1257در سال  سانید و  الدّین حسن را به قتل رنوۀ صخر، شمس 

شرف میالدی   برا محمّ   نیالدّپسرش  عز   ید  به  الدّین،  کمک 

 (7)، فرا خوانده شد.ایماالت  یخسرویک

که در قاهره به خاک سپرده شد، فرزند  شخصی  ،  وسف ی   نیالدّنیز

نقل مکان    هیبه سور  ی، ویرمَالع   ۀبه گفت.  د بودمحمّ  نیالدّشرف 

نزد در  و  توّ  یکیکرد  با    ی«د»علد  محل  بعلبک  از  خارج  در 

  کنیزکان، و    انغالم مملوکین )بردگان(،  ،  ملتزمین بسیار شامل

را    ریام  لقبِ اندکه بتو   قدرت داشت  یکاف  ۀساکن شد. او به انداز

  ل یاشرف خلسرانجام حاکمیّت محلّی را با غلبه بر    وباز پس گیرد  

 (8)میالدی به دست آورد.  1288در سال    از سالطین دورۀ مملوک

  ن ی الدّنیز  رایز  بودهآغاز شده    یو  ۀاحتماالً مشاجره در خانواد 

و به مصر آمد    را رها نمود  ه یثروت و اعتبار خود در سور  ،وسفی

ش نامشخّص  سیتدر  محلکرد.    سیرا تأس  ه«یجا »عدونو در آ

به خاک سپردند    یرا در قبرستان جنوب  یا پس از مرگ، و ، امّ است 

 برپا داشتند.   یو   مزاربر فراز    ایمقبره و  

 
9 Laliş 
10 Cantillana 

ابومد مقابل،  شناخته  بیشع  نیدر  که    عارف  بود  اندلس  شده 

  1126به سال  او حدوداً    .ه بوددرگذشت  اوسال قبل از    150  باًیتقر

شمال  _شمال   یلیما  02کوچک در  ی، شهر 10کانتیانادر  میالدی  

،  گی داشتبافند، پیشۀ  از لحاظ تجارت.  متولد شد  ایسو  یشرق

به عراق رفت و در   یعطش دانش او را به فاس سوق داد و حت

با  آن آشنا شد  یِعرفان  یِهات سنّجا  آفر.  بزرگ  به شمال    قا یاو 

اعتبار او    یی، جاد یاقامت گز  11یبازگشت و در بوگ که دانش و 

تا جایی که وی را    ،موحدون را به خود جلب کرد  یِحسادت علما 

درگذشت    »عبّاد«، در  ری. در مسفراخواندندکش  رادر م  تختیپابه  

 هیصوف  مریداناز    یا حلقه  ی برایمرکز در حال حاضر  احتماالً    که

میالدی، پسرانش به مصر    1197است. پس از وفات او در سال  

بن   نمودند. »طریقت« او توسط شاگردش عبدالساّلم   مکان  نقل

ابوالحسن علی شاذلی   او  مَشیش تداوم یافت، کسی که شاگرد 

 ( 9)ترین فرقه را در شمال آفریقا بنیان نهاد.مهم

  در   نیابومد  ۀادامه داشت و مقبر  زین  ابومدینف  تصوّ  یّۀت اولسنّ

ط  قرارگرفت و توسّ عمومی    زیارتگاهِ  کین مرکز  اخارج از تلمس

  ی اسی و س  یخیتار  طیشرا  احاطه شد.  یگر یکوچکتر و د  یِهامقبره 

  م یتصم یابوالحسن عل بنی مرین،که چرا سلطان  راوی آن است

پس از  .  گرفت  خیسال پس از مرگ ش  150  ادبودبنای این یبه  

هجری    737رمضان    27در    مرینیاندو ساله، سلطان    ۀمحاصر   کی

را    ،ناتلمس  موحدون،  تختی( پادیمیال  1337  می)اول  قمری  

کرد.تصرّ و  ف  بخش  یمطمئناً  عنوان  ا  یبه  بزرگداشت    ن یاز 

 .کرد  لیتبد  مانیاد ی  ۀمجموع  کی، مقبره را به  یروز یپ

بالغ کت  یو   پارساییِ  انیبن  یعنصر  مسجد    یِهابهیدر  سراسر 

است سایهمشهود  کتیبۀ  در  ورود   دارِ بان.  چپ    وان یا  یِسمت 

شده   چ  نیا  است:نوشته  عل  ی زیهمان  ابوالحسن  که    ی است 

خواهد تا او  یسمت راست از خدا م  دیگری دردستور داده است.  

)ایده   کند یاری فتح مبینو  به در دست آوردن غنایم ،نصرترا 

المبین(. الفتح  التمکین و    ، استفاده شده   جمالت   اهلل بالنصر و 

در  یِقرآن  اتیآ مگچ  حکاکی شده  بازتاب  را  کتیبۀ دهدیبری   .

 :کندی را تکرار م  3:126نی  قرآ آیۀ    ی،جانب  یوارهاید  نواریِ فوقانیِ

  النَّصْر    وَمَا  ٰ    بِهِ  ق ل وب ک مْ  وَلِتَطْمَئِنَّ  لَک مْ  ٰ  وَمَا جَعَلَه  اللَّه  إِلَّا ب شْرَى»

  کتیبۀ نواریِ ؛  (126عمران:  )آل الْحَکِیمِ«    الْعَزِیزِ  اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  إِلَّا

 61:13  ای از آیۀی جمله برنز  یدر سمت راست درها  یدرگاه اصل

11 Bougie 
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»دارد    ت حِب ّونَهَا  ٰ  وَأ خْرَى: 
 
قَرِیبٌ  اللَّ  مِنَ   نَصْرٌ  ٰ وَفَتْحٌ   هِ 

 
  وَبَشِّرِ   ٰ

 .  ه است گردید تکرار    نیز  محراب  در  هیآ  نی، ا( 13الْم ؤْمِنِینَ« )صف:  

به شهرت برسد،    نیشد ابومدنیان باعث  مریمعنا، سلطان    کیبه  

ترهمان که  است؛  گفت  12نگهامیمیطور  از  ه  نه  او  جهت  شهرت 

ۀ  مقبر تقدیسِ یقِ ترویجاو، بلکه از طر ۀحفظ شد ۀانیت صوفسنّ

این یک مورد    (10)مرینیان صورت گرفته است.ط سلطان  توسّ  او

جداگانه از انتخاب مزار برای قدسین درگذشته جهت بزرگداشت  

که   «کوچک خدا یشهرها» ه خود را به گولومبک توجّ زایلنبود. 

سال   زمیالدی    1365تا    1305از  جمله  اطراف    یِهاارتگاهیاز 

  ی ( و احمد جام )متوفمیالدی  875  ی)متوف  یبسطام  دیزی با  ۀمقبر

 (11)، متمرکز نمود.شده است  جادیمغول ا  نرایدر ا  (میالدی  1141

توان او نتیجه گرفت؛ عنوان »شیخ« فراتر از »میخی است که می

آویزان کرد« در    ،مورد  نیاست که ا  یه یو بد،  13کاله را به آن 

در    یارتگاهیمراکز ز  نیا  ۀتوسع  یو .  صادق بود  زین  نیمورد ابومد

ف  شدن تصوّ  نهیو نهاد  هیصوف  ۀثروت جامع  لیمغول را به دل  رانِیا

  م یتوان  یم  هانیداد. به ا  حیآن توض  مقتدرانۀمند شدن  و قاعده 

 . میاضافه کننیز  را    یاسیس  مالحظاتِ

،  قرار گرفتمطالعه  مورد    جانیکه در ا  یاز سه مورد  کیدر هر  

انداز دار  گنبد  ۀمقبر  کیط  توسّ  خیش  مزار   یکسان مشخص   ۀبه 

  به وسیلۀ متر است و    6در نطنز    واقعندازۀ دهانۀ گنبدِ  ا.  شده است

و پوستۀ بیرونی گنبد  شده    دهی( پوش3طاق مقرنس )تصویر   کی

دهانۀ گنبد   (.2)تصویر داری فراگرفته است لعاب  یسقف هرم را

قاهره  گودر    نیالدّنیز  ۀمقبر توسّ  استمتر    5رستان   کیط  و 

خیاره گنبد   تزئینات  پوش  فرمبه    ایبا  است    دهی خربزه  شده 

ن در قرن هجدهم اتلمس  در خارجِ  مدینابو   ۀمقبر.  (8  -  7  تصاویر)

امّ   یبازساز اندازشد،  احتماالً  و  یمتر  5)  ۀا  )سقف  ی  اصل  فرم( 

  ی معمار   یهاتسنّ.  (11  تصویر)  ه است( خود را حفظ کردیهرم

  ی هیا بدکردند، امّیم  نییصات گنبد را تع، مصالح و مشخّبومی

که   ا»  کیاست  مقبر   «آلهد ینوع  که    خیشۀ  از  دارد  در  وجود 

تشخسرتاسر   قابل  اسالم  نظر    است.  صیجهان  با    اسی مقاز 

سلطنتیِآرامگاه  فاحش  هایِ  تفاوت  عنوان    یمعاصر  به  داشت: 

بیبرس جاشنکیرمثال  آرامگاه  در صفّه    ابان یخمجاورتِ  در    14، 

ابعاد،  میقد  ۀقاهر  یاصل با  طاق  آرامگاه ؛  یمتر  11.3  دهانۀ    و 

متر    26دهانۀ طاق    ، اندازۀهیدر سلطان  تویاولجا  یلخانیان اسلط

 
12 Trimingham 

ظاهری کلمۀ اوتاد که جمع وتد و به معنای میخ   نویسنده معنایِ 13

در سلسلۀ مقامات صوفیانه  ای است را مراد کرده است. اوتاد طبقه

 هستند. 

  عرفای   ارتگاهِیز  یاد به طور واضحبّع نطنز، قاهره و    باشد. مقابرمی

از مزار    مقیاس دهانۀ گنبد این مقابر  نیمشهور بودند و همچن

  او   ۀمقبردهانۀ گنبد  که    یمانند امام شافع   »واال«  سنتِ  قدیسانِ

 است.   مایز متر اندازه دارد مت  15.3  در قاهره

ا  عملکرد ساختمانی  نوع  ینچند آرامگاهی  موعه مج  نیدر  هایِ 

. در نطنز، این  مشترک بود  یفضا  هاکه یکی از آن  بود.  ازیمورد ن

عملکرد یک مسجد چهارایوانی با محراب با پوششِ سقف گنبدی  

( و در ع بّاد یک مسجد شبستانی سرپوشیده بود )تصویر  2)تصویر  

ز(.  14 زمان    وسفی  نیالدّنیدر حرم  با گذشت  قاهره، فضا  در 

مجاور مقبره در   یفضا  یشامل نوع   یاصل  شالودۀ:  افتیتکامل  

بود. سپس در    یو شمال شرق  یجنوب شرق  یِوارها ید  ۀمحدود 

  ل یتبد  یوانی چهار ا  طرحِ  کی طرح به    نی، امیالدی  1325سال  

، از  ی مختلف اجتماعات عموم  ند در انواعِنتوای فضاها م  نیا  شد.

از   الهام  با  رقص  و  تالوت  تا  گرفته  جمعه    ان یصوفسماِء  نماز 

 .  دنکن  رسانیخدمت 

شد،    بینطنز تخر  . خانقاهِشدندمی  نیز  اقامتگاه   ، شاملهامجموعه 

د و  نمومی تیتبع یرانیا یمعمار  یِوانی ا احتماالً از طرح چهار اامّ

خانقاه  ش  یگر ید  یهادر  محمّ   نیالدّیتق  خیمانند  در  دادا  د 

مقبرۀ    نامۀفوق  (12)ت.مورد استفاده قرار گرفاین سیاق  بندرآباد  

  یی برد که ممکن است با بنای نام م  ای»زاویه«از    ع بّاددر    ]واقع[

باشد مرتبط  دارالسلطان  به  اقامتگاهمعروف    ن یالدّنیز  ۀمقبر  . 

،  نمود   یبازسازبه جزء    ، جزء توان به وضوحی در قاهره را نم  وسفی

   وی دانِیمرای بوده که  جانمایی فضاها به گونه ا ممکن است  امّ

 داشتند. اقامت     ]مجموعه[در مناطق ناتمام در غربِ

  به نام مدرسه است   یگرید  اقامتیشامل واحد    نیابومد  ۀمجموع

  باً یاز مجموعه بود، تقر  یاقسمت عمده   مدرسه،  (.16و    1تصاویر  )

اتاق    4با  واحدی  ،  طلّاب  یبرا  غرفه  32مساحت مسجد و  اندازۀ  به  

  ن یا  د.نمومی فراهم    طلّاب  یبرا   را  سرویس بهداشتی  8و    در توتو  

  به عنوان مرکز مهّم تعلیم و تربیت در مراکش باقی ماند   مجموعه،

تحصیل نمود.  جا خلدون در آنابن دانشمند مشهور فیلسوف و و 

است،    چشمگیر   اریبس  مدرسهحفاظت از    شرایطعالوه بر اندازه،  

  گردد می محافظت    که  است  اقامتی  یواحدهانخستین  از    یکی  رایز

قرون    ۀآموزان در دوردانش   یزندگ  شیوۀاز    یخوب  تصویرِو به ما  

 ین بیبرس الجاشنکیر المنصورى الدّ الملک المظفر رکن  14
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

اسالمیوسط  معبر  دهدی م  ای  این  از  تصوّیم.  که  توان  کرد  ر 

نز  شده مانند خانقاه در نط  ویراندر حال حاضر    یِهاساختمان 

بودند.  شده  ساخته  چگونه  ه  کرد  خاطرنشان  نگامیمیتر  تقریباً 

نزد  است بر خالف عرف عرب در خاور  تعلیماتِ  تحت  ،  کیکه 

و  مرین  بنی معاشرانیفقه  متسامح  متقابل  تصوّف  و    و  بودند، 

  (13)در نظر گرفته شده بود.  ینیعلوم د  اب  سازگار  یف موضوعتصوّ

  ان یلخانیحکومت ا  تحتِ  این دوره،عصر با  هم  رانیامر در ا  نیهم

  سلطنتی،   آرامگاهبزرگ    یِهاموعه موقوفات مج  یبرا که    صادق بود

ۀ  مجموعند.  ده بودگردی  مقرّر  تصوّفو    یعلوم حقوق  ۀمطالع  جهت

تبر  خانغازان  آرامگاهِ از  مدرسه  زیخارج  دو    ی برا   یکی)  شامل 

  ر ی وز  ۀمجموع.  خانقاه بود  کی ( و  انیشافع  یبرا   یگریو د  انیحنف

)که بعداً به ده   بود  یبا پنج صوف  یخانقاه  ی، دارا نیدالدّی، رشیو

افزا )افتی  شینفر  استاد  دو  روا  یبرا   یکی(.  و  قرآن  ،  ات یعلوم 

و    یدانشجو در مساجد زمستان  12علوم( به    ریسا  یبرا   یگرید

حاو   یتابستان ساختمان  آموزش  روضه)  یو  ۀمقبر  یدر   )

ت  یبرتر  . دادندمی بر  م   صوّففقه  حقوقِیرا  در    ص یتخص  توان 

  نار ید  500ساالنه    گریعلوم د  اساتیدِمشاهده کرد:  اساتید    ۀافتی

  دینار مواجب   150فقط    خی که ش  یدند، در حالنمویم  افتیدر

  300دو برابر شد و به  یان،  تعداد صوف  شیگرفت )بعداً با افزایم

در    یمحل  پیشوایدو    هگااطراف آرام  یِهامجموعه (14)(.دیرسدینار  

 ( 15)د.بو  و خانقاه   مدرسهشامل    زین  زدی

و   فضا  کنار  برایدر  رفاهی  ا  امکانات  ها  مجموعه   نیساکنان، 

مسافران    یبرا  نیهمچن و  شده  بازدیدکنندگان  دیده  تدارک 

های اضافی در مجاورتِ ورودی هستند  بودند. هر سه دارای اتاق 

ها برای اسکانِ بازدیدکنندگان استفاده  توان از آن که به خوبی می

اتاق  نطنز،  در  سال نمود.  زمانی  بازۀ  در  مناره  پشت  هایِ  هایِ 

اتاق   1324ـ25 و  یافتند  با  گسترش  اشکوب  دو  در  دیگر  هایِ 

باشند.    دیگریممکن است محل اقامت  دار  اق هایِ طرواق  بوده 

درگاهِ شمال  در  کوچک  دینیدر    یورود   اتاق  علوم    مدرسۀ 

.  باشدعملکردی مشابه داشته  ممکن است    زین  وسفی  نیالدّنیز

گشوده   مسجد  ورودی  هشتی  به  کوچک  اتاق  دو  ع بّاد،  در 

از آن    یکوچک ممکن است حاک  یفرع  یهااتاق   نشوند. ایمی

 یادیز  دو تعدّ  تیّه بازدیدکنندگان به اندازه ساکنان از اهمباشد ک

 از نظر معماری و ادبی  -، اما شواهد مثال دیگر  اندبرخوردار نبوده 

 دهد که چنین نبوده است.نشان می  -

 
15 André Raymond 

این   15موندیآندره ر  است.  خانهتوجه به امکانات وضو یکی از ابعاد،  

مطرح را  حمّ کرده    ایده  تعداد  مامکه  شاخصّی ها  قابل    تواند 

  یِ ها داده  ابیدر غ  (16)د.شهر باش   کی  تیجمع  میزان  یبرا  یتوجه

آگرید سرویس   ای،  حمّ  بهداشتی  هایِتعداد  مام و  به  یها  تواند 

آرامگاهی  مجموعه بازدیدکنندگان    میانگین و تعداد  نییتع هایِ 

خصوص بخار  است که آب و به  نیروش ا  نیا  یدشوار   کمک کند؟

 یکند و تعداد کمیم  بیها را تخرساختمان   ،هاام حمّ حاصل از  

مقبرۀ    یهاام حمّ .  اندمانده   باقی  یقرون وسط  ۀاز دور  زیام نحمّ

جد  مسجد  ساخت  با  همزمان  اصل  دینطنز  خانقاه  محل    ی در 

  زاویه   یِکه در مقابل نما  ییهاآن اطّالعاتی از   ند.اه شد  یبازساز

کاوش  قاهره  نشده  در  منتشر  اشده  با  اطّالعات    حال  نیاست. 

خصوص   در  ع بّاد   مکفی  دارد  بناهای    هایِ سرویس   .وجود 

طرفِ  بهداشتی  با    شرقی  داالن  آن  تعداد  نظر  از  مسجد 

تعداد    ،تعداد  یبرابر  نیا.  برابر است  همدرس  بهداشتی   هایسرویس 

م  یکسانی نشان  را  کاربران  ا  دهد.ی از  بر  حمّامِ  ،  نیعالوه 

تخریب    یجنوب  جبهۀ  دربا طرح پیچیدۀ خود    «ادبّی »ع ه مجموع

 نگردیده است. 

را    نیبازدیدکنندگان حرم ابومد  تیّمانده اهم  یسند وقف برجا 

محصور    ینِتخته سنگ مرمر  کی  یرو  ای. نوشته دهدی نشان م

  متر حک یسانت  123در    65  به ابعاد  سمت چپ محراب  در ستونِ

استگردی مشخصات  ده  خانه ها،  چه )باغ  یامالک.  ها،  باغات، 

ط سلطان ابوالحسن  که توسّ (اراضیها و ام ، حمّ یباد  یهااب یآس

ه  برشمرد   نامهدر وقف   شده و به مجموعه اهدا شده  یداریخر  یعل

 20قابل کشت به ابعاد    نیقطعه زم   کیها  از آن  یکی  .شده است

فقرا و    یبرا  زاویهغذا در    هیّ ته  جهتبود    مقرّربود که    (17)جفت

ری  گید. طرح دگرد  برداریبهره   ،ت موقّ  ایبازدیدکنندگان ساکن  

  15مدرسه با نرخ    یِاعضا جیرۀ آب  حفظ    یبرا  زوج  10به ابعاد  

از    یها حاکطرح   ینسب  . مقیاسِماه بود  در  طلبههر    یبرا  (18)صاع

  ان یتعداد دانشجوبه  و بازدیدکنندگان    انیصوف  نسبتآن است که  

 . است  شتریب  ،کیدر مدرسه دو به  

معمار زیارت  ت یّاهمبر    زین  انهمالحظات    ن یا  یبرا   موضوع 

مورد  هر سه    یِهای ژگیو  نیاز بارزتر  یکداللت دارد. یها  ه مجموع

مرکز  در    خیش  . مقبرۀاست  یخارج  جزئیاتِ تزئیناتِ،  مطالعاتی

می همانمجموعه،   انتظار  که  ظریف گونه    نات یتزئ  نیتررود، 

براق و گنبد    یهای است: کاش  به خود اختصاص داده  موجود را

  ک یو    ینمرمر  کاریِت(، منب3ّ  تصویر)  در نطنز  باشکوهمقرنس  
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  ی اصل  یه به نماتوجّ.  (7  تصویر)  در قاهره  گرید  فاخرگنبد مقرنس  

  در نطنز مشخص   ژهیامر به و  نیابود.  به همان اندازه چشم نواز    زین

جا سع  ییاست،  ساختمان  یکه    گیری جهت   یدارا   یِهاشده 

  نات یتزئ.  (1  تصویر)تجمیع گردند    مشابه  یجنوب  یِنما   درم  نامنظّ

با  4و رنگارنگ )شکل    فیظر  یو آجر   یکاش ( در تضاد آشکار 

مسجد    مهقرار دارد.    گریساده و ناتمام در طرف د  یرونیب  یِنما

  شده هستند   یکاری کاش  یها ی ورود  یدارا   عبّادمدرسه در  هم  و  

  باشکوه طاق مقرنس    کی  یمسجد دارا   نی(، و ا15،    12  تصاویر)

مجموعه  نیا  یهامناره .  است هم9،    1  تصاویر)  دو   نیچن( 

عنوان  یم به  برا   میلتوانند  از   یبازدیدکنندگان  یراهنما  که 

 باشند. کاربرد داشته  ،  ندیآی م  دستدور

مجموعهزیارتگاه  نطنز،  و  تلمسان  سا هایِ  با  نامنظِم  هایی  ختار 

اند. در این دو  هستند که متناسب با فضایِ موجود رشد نموده 

مجموعه شرایط توپوگرافی موجود مورد توجّه قرار گرفته است.  

 کیدر    رایمتفاوت است، ز  ی در قاهره کم  وسفی  نیالدّنیز  مقبرۀ

بناستان شهر آرام آرام شده است  ی    یِ ها قاهره مکان   یِهاستان. 

بازدیدکنندگان  بودن  ارتیز  یبرا  یاشده شناخته  راهنمایانِ  و  د 

عالوه بر بازدیدهای معمول در روزهای پنجشنبه، جمعه و اعیاد،  

هایی به مدّت یک، دو و سه روزه را در شهر مردگان )غرافه(  زیارت

می  آن نمودند.  برگزار  از  نفر  ازدو    نام   نیالدّنیز  مقبرۀ  ها 

  یی دهایتر از بازداحتماالً کوتاه   وتر  جا آسان آنزیارتِ    (19)د.برنیم

شد و به  ید انجام مابّع  ایمانند نطنز    یکوچک  یبود که از شهرها

در نطنز و ع بّاد    تریاقامتِ کوتاه که چرا    دیتوان فهمی م  یراحت

 ی شده است. نیبشیپ

حائز    دکنندهی ، جذب بازدیبافت شهر   ک یدر    یوجود حتّ  نیبا ا

الدّین یوسف، مانند  شالودۀ اصلی مقبرۀ زین اهمیّت بوده است.  

تر دارای گنبدی بلند  بسیاری دیگر در شهر مردگان)غرافه(، پیش

از دوردست دیده می مجموعه در   نیا  شد. هنگامی کهبود که 

  ل یتبد  ارتگاهیبه ز  آرامگاهو از    میالدی گسترش یافت  1325سال  

درگاه    کیط  آن توسّ  یبود و ورود  الزم  یشتر یب  تیّشد، جذاب

د در  گردید    یشرق  شمال  ۀواریبلند   (.6و    5)شکل  برجسته 

  ه یلاوّ  وسازاز ساخت   یبخش  ورودی   نیکرد ایر مکه تصوّ  16کرسول

مقرنس در مصر خوانده   درگاهِموجود از   ۀنمون نیلاست، آن را اوّ

ها  وانیا  آن را با  ساخت  خِیتار  دیکه با  اثبات نمود  میا ابراهاست، امّ

 .معاصر است  ۀنمون  نیاز چند  یکی  نیو بنابرا  زمان دانستهم

و  گونههمان ل قرن اوّ  ۀ مین  دردرگاه    نیاگردید،  ر  متذکّ  یکه 

  قاهره داشت: ارتفاعِ   یدر معمار  فردیمنحصربه   یژگیچهاردهم و

ارتفاع  از    یهطور قابل توجّهبلند است که ب   یبه قدر  درگاه ورودی

  ی گرید  یادمانی  یِدر واقع تنها بناها  رود.فراتر مینما    یوارها ید

بآن   یهامدخل که   بناها  ساندینها  است،  که   ییبلند  هستند 

 (20)د.انساخته شده   دؤی مملوک م  خیط شقرن بعد توسّ  کی  باًیتقر

به عنوان  الدّین یوسف  ورودی مرتفع در زوایۀ زیناست که    یهیبد

  مدخل   نیمساخت دوّ،  م گام سوّ  نی، بنابراکافی نبودجاذبه    کی

  1335-36  هایبازۀ زمانی سال   در بنا    یشرق  شمالجهت  م در  مهّ

با طاق    نیو همچن  درگاه اولیّه  به بلندایِآن    ارتفاع  بود.میالدی  

دسترسی به    یورود  نیا  احتماالً.  استبرجسته گردیده  مقرنس  

و   مجموعه  آنکل  خ  متعلّقات  از  مجاورِاصل  ابانِیرا  شهرِ    یِ 

را است  مردگان)غرافه(  کرده  بلند    یِهادرگاه   نیا  دیشا . فراهم 

بهتر  یبرا  مناره،  کمبود  میل    نیجبران  برا جایگزین    ی راهنما 

قرون   ارتِیز  یِراهنماکتب  در  .  دنباش  دستدورفواصل  مسافران از  

  موقوفات   ریها و ساکه مدارس، مساجد، امامزاده   آمدهذکر    یوسط

  ن یالدّن یز  ۀا تنها مورد مرتبط با مجموعاند، امّ مناره بوده   یدارا 

به چشم    یمیقد  یهاا در عکس امّ   ستیموجود ن  گری، که دوسفی

از  اندک    یافاصله  با  ی ودوران عثمان  واخرا  مربوط به  ،خورد می

 قرار داشت.    یشرق  شمال 

  ن یالدّنیمد در نطنز، زعبدالصّ  یهامقبره   سه نمونه در اطرافّ  نیا

دهد که  ی ن نشان مادر خارج از تلمس  نیدر قاهره و ابومد  وسفی

یی  هامکان   ،قرن چهاردهم  لیدر اوا  صوفیان  مقدّس  یهامجموعه 

  ا ی   ازمندی، افراد نراکه فق  هیّاول هایِ  رباط مانند    ینینشعزلت   جهت

آن عرفا   میدر  انزوا  پیرامون  جهان  از  نبودندها  بل جستند،  که  ، 

با ستایشِ    ها، متوفیانکه در آن  بودند  یاجتماعمؤسّسات    شتریب

می یاد  جذابآن شدند.  حیات،  محبوب  سرزندگی،  یّتها    ت یّو 

بن  یشتریب به  رسم  یعلم  یادها ی نسبت    ی جا  (21)د.داشتن  یو 

  بازدید و پنج سال از    ستی از ب  شیبطوطه بکه ابن   داردب نتعجّ

برد. ت  ها لذّآن
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م
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