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چکیده
بیــان مســئله: آرامــگاه »ربیع ابن الَخثیــم« در دوران صفــوی بــه توصیــه شــیخ بهایــی و بــه 
دســتور شــاه عبــاس، در مشــهد بنــا گردیــد. وی از یــاران امــام علــی )ع( بــود کــه بــه دســتور 
ایشــان راهــی خراســان شــد و در ایــران بــا نــام خواجــه ربیــع شــناخته شــده اســت. ســاختار 
بنــای بقعــه بــه شــکل هشــت ضلعــی و تزئینــات آن شــامل گچبــری، نقاشــی، حجــاری، 
آجــرکاری و بــه رســم معمــاران دوران صفــوی عمــده ســطوح بیرونــی بــا کاشــی مزیــن شــده 

اســت. 
هــدف پژوهــش: پژوهــش پیــش رو نظــر بــر آن دارد کــه بــا تحلیــل قیاســی در فــرم و تنــوع 
ــه کار رفتــه در کاشــی کاری آرامــگاه خواجــه ربیــع، بــه مستندســازی ایــن  نقــوش تزئینــی ب

نقــوش بــر اســاس مــکان قرارگیری شــان در تمــام اضــاع بیرونــی بنــا بپــردازد. 
اطاعــات  جمــع آوری  بــا  توصیفی-تحلیلــی  شــیوه  بــه  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:  روش 
تصاویــر  اســت.  گرفتــه  صــورت  بنــا  از  میدانــی  بازدیــد  و  کتابخانــه ای  منابــع  طریــق  از 
مستندســازی شــده توســط نگارنــدگان از آرامــگاه، بــا توجــه بــه جهــت اضــاع دســته بندی 
شــده و میــزان تفاوت هــا و شــباهت های موجــود میــان ایــن اضــاع، در قالــب جداولــی 

ارائــه گردیــده اســت. 
نتیجه گیــری: مشــهود اســت کــه عمــده کاشــی کاری در بدنــه بیرونــی آرامــگاه و ازاره داخلــی 
بــا بهره گیــری از نقــوش هندســی، اســلیمی و کتیبــه ای کار شــده، و تنهــا در یــک مــورد 
ــر اســاس جایــگاه نقــوش و تکنیــک ســاخت  ــوری اســتفاده شــده اســت. ب از نقــش جان
کاشــی های هرضلــع بــه صــورت مقایســه ای -دو دوره تاریخــی صفــوی و تیمــوری- می تــوان 
بیــان کــرد بیشــتر نقــوش کاشــی  ها باســبک دوره صفــوی بــوده و تــا حــدودی در خــود 
گرایــش بــه ســبک تیمــوری را حفــظ کــرده اســت. در میــان نقــوش کاشــی های معقلــی 
اضــاع پشــت بــه پشــت بنــا میــزان شــباهت در نقــش و رنــگ بســیار مشــهود اســت، 
رنــگ دیــده می  شــود.  کاشــیکاری معــرق و هفــت  از  تفاوت  هایــی در بخش  هایــی  امــا 
همچنیــن در تطبیــق کاشــیکاری های ســه مــزار خواجــه ربیــع، هــارون والیــت و ابوبکــر 
بغــدادی شــباهت هایی مشــهود در ایــن ســه بنــا دیــده شــد کــه بــا اندکــی اختــاف تاکیــد 

ــت. ــوده اس ــوی ب ــراث دار دوره صف ــار می ث ــن آ ــه ای ــد ک می کن
واژگان کلیــدی: معمــاری صفــوی، آرامگاه هــای خراســان، خواجــه ربیــع، کاشــی صفــوی، 
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Abstract
Problem statement:Problem statement: The tomb of Rabi ‘Ibn al-Khathim was built in Mashhad during the 
Safavid dynasty recommended by Sheikh Baha’i and ordered by Shah Abbas. He was one 
of the companions of Imam Ali (PBUH) known as Khajeh Rabie in Iran. The structure 
of the tomb is octagonal and its decoration includes plaster-molding, painting, carving 
and brick working. Following the architectural style of Safavid period the major part 
of external surface has been decorated by the tiles.The tomb, located in north west of 
Mashhad, forms part of the historical and cultural identity of this city and has been the 
focus of attention since its construction. It is also considered as one of the important places 
of art and architecture in northeastern Iran. The tomb has an octagonal shape located in 
the middle of the garden. Since its construction, the building has been under numerous 
reconstructions. However, the identity of the building has not changed and its Iranian-
Islamic spirit has been preserved. Other prominent characters buried in this tomb include 
Fath Ali Khan Qajar, Sheikh Kafi and Nurullah Mirzai. The burial of these people in the 
tomb of Khajah Rabi indicates the special importance of the tomb in the Qajar period.
Objectives:Objectives: the present study aims to document the decorative motifs used in the tiling of 
Khajah Rabi’s tomb based on their location on all the exterior sides of the building using 
comparative analysis in form and variety of the motifs.
Research Method:Research Method: the present study has been carried in a descriptive manner and based 
on the analysis of the collected data. The data was collected from library documents, 
documents available in Astan Quds Razavi and Khorasan Cultural Heritage Organization. 
Besides, the visual information in the article and the tables has been done by the author 
during a field visit and taking photos of Khawaja Rabi’s mausoleum. A number of tables 
have been presented along with the explanations and the basics mentioned in the main 
discussions. And beside stating the results of the studies and analysis of the data obtained 
from the mentioned building, some images in terms of location and production method are 
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placed in the form of tables for a better expression 
of the desired concepts and better understanding 
of the audience. 
Conclusion:Conclusion: It is evident that most of the tiling in 
the outer body of the tomb and the inner plinth 
are carried using geometrical, arabesque and 
inscriptional motifs. animal motifs were observe 
being used only in a single case. According to 
the patterns and techniques of making tiles on 
each side in a comparative way -two historical 
periods of Safavid and Timurid- it can be stated 
that most of the patterns of the tiles are based on 
the style of Safavid period and it has preserved 
the Timurid style to a certain extent. Among the 
motifs of the maaqli tiles standing in back-to-
back sides of the building, the degree of similarity 
in pattern and color is evident, but differences can 
be seen in parts of the mosaic tiles (moaragh) and 
seven-color tiling.In the tiling of the outer shell of 
Khawaja Rabi’s tomb maqali, moarraq and seven-
color styles have been used depending on the type 
of the intended role and its place in the overall 
composition. Due to its quick implementation and 
its resistance to environmental factors, Maaqli 
tile has giveb a greater share in the exterior 
decorations. The interior of the porch, the outer 
plinth of the tomb, inside of the chambers, the 
border of the chambers and the main porches, 
around the entrance doors of the tomb and the 
edge of the dome, are among the parts of the tomb 
that are covered with Maqali tiles. 
The geometric motifs made up of maqali tiles are 
in some way similar in the four main sides as 
well as in the half sides following a number of 
specific patterns. Beside Alvan tiles, inscriptions 
decorated with the verses of the Holy Qur’an are 
also visible from all sides which are  centered 
around Sols calligraphy and has doubled the 
beauty of the grave of the dome and the main 
sides of the building.
A large part of the external decorations of the 
building, which play a major role in the beauty 
of the tomb, including the upper laths of the 
main porches and champers, the interior of the 
porches, and the Toranj medallions embedded 
in the interior of the porch, are decorated with 
mosaic tiles. 
Lack of repetition and following of the same 
pattern in the decorative motifs of the mosaic tiles 
of each unit of the sides which is also one of the 

unique features of this huge building. through the 
study and comparison of the tiling motifs standing 
in back to back sides (north-south and east-west) 
can determine that there is less difference and 
there are many similarities between them.
In addition, comparing the tiling of the three 
tombs of Khwaja Rabi, Harun Velayat and Abu 
Bakr Baghdadi reveals that along with the special 
characteristics of each building, the tiling and 
other decorations follow the same style, with the 
differentiation that in the tomb of Khwaja Rabi, 
there is high variety in geometric motifs, brick 
works and inscriptions, and in the tomb of Harun 
Velayat in addition to geometric tiling, human, 
animal and bird patterns of motifs can also be 
seen, and the variety of inscriptions is also greater. 
In Abu Bakr al-Baghdadi’s mausoleum, next 
to the limited  number of Quranic inscriptions, 
the emphasis and attention on the clay and brick 
building is remarkable. Although, it should 
be noted that in this old building, due to the 
lack of restoration, a huge part of the tiles and 
inscriptions have collapsed. In total, it was found 
that the three buildings are inheritor of Safavid 
period.
Keywords:Keywords: Safavid period, Khorasan tombs, 
Khajeh Rabi, Safavid tile, Islamic motifs.
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مقدمه و بیان مسئله
عنــوان  بــه  مــزار  ایــران،  بخصــوص  اســامی  ســرزمین های  در 
شــاخصه ای از دیــن و مذهــب شــناخته می شــود ؛ کــه از ابعــاد 
قابــل  مذهبــی  و  هنــری  تاریخــی،  تحــول  معمــاری،  مختلــف 
آمــدن حکومــت صفویــه در  کار  بــا روی  مطالعــه و بررســی اند. 
ســال 9۰6 1 و معرفــی مذهــب شــیعه بــه عنــوان مذهــب رســمی 
یارانشــان  و  ائمــه  یادبــود  بناهــای  بازســازی  و  ســاخت  ایــران، 

رونــق گرفــت. 
قســمتی  مشــهد،  غربــی  شــمال  در  ربیــع  خواجــه  آرامــگاه 
و  می دهــد  شــکل  را  شــهر  ایــن  فرهنگــی  و  تاریخــی  هویــت  از 
از زمــان ســاخت تــا کنــون، مــورد توجــه مردمــان بــوده اســت؛ 
همچنیــن از اماکــن مهــم هنــر و معمــاری شــمال شــرق ایــران 
نیــز محســوب می شــود. آرامــگاه بــه شــکل هشــت ضلعــی و در 
وســط باغــی قــرار دارد. از زمــان ســاخت تــا بــه حــال بازســازی های 
متعــددی در ایــن مقبــره صــورت گرفتــه؛ بــا ایــن وجــود، هویــت 
ــظ  ــود را حف ــامی خ ــه ایرانی-اس ــده و روحی ــر نش ــار تغیی ــا دچ بن
آرامــگاه  ایــن  در  کــه  دیگــری  اشــخاص  جملــه  از  اســت.  کــرده 
کافــی  شــیخ   ، قاجــار خــان  فتحعلــی  می تــوان  شــده اند،  دفــن 
بقعــه  در  اشــخاص  ایــن  دفــن  بــرد.  نــام  را  میرزایــی  نــوراهلل  و 
دوره  در  آرامــگاه  ایــن  ویــژه ی  اهمیــت  از  حاکــی  ربیــع،  خواجــه 
قاجــار اســت. در دوره پهلــوی اول بــا افزایــش مدفونیــن در ایــن 
ــم  ــتان فراه ــه قبرس ــره ب ــه مقب ــل محوط ــات تبدی ــکان، موجب م
ــم هجــری قمــری، توســط  شــد. ایــن بنــا در نیمــه اول قــرن یازده
ــد. از  ــاخته ش ــع س ــرزا افل ــتی می ــه سرپرس ــیدی و ب ــین زمرش حس
آن جــا کــه ایــن بنــا منصــوب بــه دوران صفــوی اســت، اســتفاده 
از نقــوش و روش هــای ســاخت کاشــی دوره صفــوی مشــهود 

ــرار  ــان ق ــه خراس ــگاه در منطق ــه آرام ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــت؛ ام اس
دارد، بنــا بــه نظــر برخــی پژوهشــگران، تعــدادی از عناصــر رایــج 
شــده  اســتفاده  مقبــره  ایــن  در  تیمــوری،  دوران  معمــاری  در 
ــا  ــوی ب ــر صف ــا در عص ــاختار بن ــش س ــه پوش ــا ک ــت2. از آن ج اس
اســتفاده از کاشــی انجــام می شــده، ایــن آرامــگاه نیــز بــه پیــروی 
از زمانــه خــود، بخــش عمــده تزئیناتــش، بــه خصــوص در پوســته 
بیرونــی آرامــگاه بــا بهره گیــری از هنــر کاشــی کاری مزیــن شــده 
اســت. پوســته داخلــی کــه معــروف بــه گنبدخانــه اســت، بخــش 
بــا  فضــا  بیشــتر  می شــود،  محســوب  بنــا  معنــوی  ثقــل  مرکــز 
ــته  ــته آراس ــری برجس ــه ای از گچب ــر روی الی ــی ب ــتفاده از نقاش اس
شــده و فقــط در ازاره بنــا می توانیــم شــاهد نقــش آفرینــی هنــر 
کاشــی کاری باشــیم. بنابرایــن بخــش بزرگــی از دامنــه مــوارد قابل 
خارجــی  فضــای  کاشــی کاری  بــر  تکیــه  پژوهــش،  ایــن  بررســی 
کاشــی های اضــاع بیرونــی  آرامــگاه اســت همچنیــن نقــوش 
بنــا بــا یکدیگــر تفــاوت بــارزی دارنــد، از اهــداف اصلــی پژوهــش 
، شــناخت و تفکیــک نقــوش و کاشــی کاری هــا، از حیــث  حاضــر
محــل قرارگیــری و تزئینــات نقــش مایه هــا اســت. شناســایی 
فــرم و مفهــوم کتیبه هــای کاشــی کاری درج شــده در بنــا از دیگــر 
اهــداف نگارنــده اســت، کــه در طــی ایــن پژوهــش بــه جایــگاه 
ــردازد. ــده در آن می پ ــه ش ــوای ارائ ــوط و محت ــوع خط ــری، ن قرارگی

روش پژوهش
ــای  ــل داده ه ــه تحلی ــر پای ــی و ب ــیوه توصیف ــه ش ــش ب ــن پژوه ای
جمــع آوری شــده صــورت گرفتــه اســت. گــردآوردی اطاعــات از 
طریــق اســناد کتابخانــه  ای، مــدارک موجــود در آســتان قــدس 
شــد.  انجــام  خراســان  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  و  رضــوی 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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همچنیــن اطاعــات تصویــری موجــود در مقالــه و جــداول بــه وســیلۀ بازدیــد میدانــی و عکاســی از بنــای آرامــگاه خواجــه ربیــع، توســط 
شــخص نگارنــده انجــام شــده اســت. بــه همــراه توضیحــات و مبانــی گفتــه شــده در مباحــث، جداولــی نیــز ارائــه شــده و در کنــار بیــان 
، تصاویــر از حیــث جایــگاه و شــیوه تولیــد در قالــب جداولــی قــرار  نتایــج مطالعــات و تحلیــل داده هــای به دســت آمــده از بنــای مذکــور

ــوند. ــب ش ــط مخاط ــر آن توس ــم بهت ــنده و فه ــر نویس ــورد نظ ــم م ــر مفاهی ــان بهت ــب بی ــا موج ــده اند ت داده ش

پیشینۀ پژوهش
در بحــث پیشــینۀ تحقیــق و مطالعــات انجــام شــده بــر روی آرامــگاه خواجــه ربیــع، از منظــر معمــاری پژوهش هایــی صــورت گرفتــه 
اســت: در کتــاب خواجــه ربیــع، بــه تألیــف ســید محســن حســینی، کــه در ســال 1۳8۷ شمســی توســط بنیــاد پژوهش هــای آســتان 
قــدس بــه چــاپ رســید، مفصــل بــه شــرح حــال و زندگــی خواجــه ربیــع و بررســی اجمالــی آرامــگاه وی از منظــر معمــاری و شــیوه ســاخت 
بنــا پرداختــه شــده اســت؛ و در ایــن کتــاب تنهــا اشــاراتی مختصــر بــه نقــوش کاشــی کاری و ویژگی هــای فرمــی آن وجــود دارد. مباحــث 
ــدا  ــط ن ــه توس ــع«، ک ــه ربی ــگاه خواج ــات آرام ــاری و تزئین ــی معم ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــی همایش ــگاه، در پژوهش ــاری آرام ــه معم ــوط ب مرب
ســرگلزائی و دکتــر علیرضــا طاهــری در ســال 1۳9۷ تألیــف و در همایــش ملــی نقــش ملــی خراســان در هنــر و معمــاری ایرانی- اســامی 

ارائــه شــد، تنهــا بــه توضیحــی کوتــاه در خصــوص تزئینــات کاشــی کاری بنــا بســنده کرده انــد.

ساختار و معماری آرامگاه خواجه ربیع 
مقبــره خواجــه ربیــع در تاریــخ 15 دی 1۳1۰ شمســی بــا شــماره ثبــت 1۴2 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید۳. ایــن بنــا در 
ــمالی شــهر مشــهد و در طــول جغرافیایــی 59 درجــه و ۳۷ دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ۳6 درجــه و 2۰ دقیقــه واقــع شــده  بخــش ش
)تصویــر 1( و ارتفــاع آن از ســطح دریــا 95۰ متــر اســت )پاپلــی یــزدی، 1۳88، 628(. ســاخت بنــای آرامــگاه ربیــع طــی ســفر ســال 1۰21 قمــری 
شــاه عبــاس صفــوی بــه مشــهد انجــام شــده و در همیــن ســفر اســت کــه شــاه عبــاس صحــن عقیــق آســتان مبارکــه قــدس رضــوی 
را بــه وضــع کنونــی درآورد و بــرای توســعه آن قســمتی از ابنیــه مجــاور بــارگاه امــام رضــا )ع( را ضمیمــه آن ســاخت۴. ایــن مــزار متبــرک 
ــه آن  ــامی ب ــاری اس ــت و در معم ــی را داراس ــع فرع ــار ضل ــی و چه ــع اصل ــار ضل ــه چه ــی، ک ــت ضلع ــت هش ــی اس ــرون دارای بنای از بی
ــره  ــا 16 حج ــه جمع ــود دارد، ک ــه وج ــره   دو طبق ــت حج ــره هش ــه مقب ــار گوش ــود؛ در چه ــاق می ش ــت اط ــم هش ــت و نی ــاح هش اصط
می شــود. مســاحت بنــای مقبــره 66۴/68 و در وســط باغــی قــرار گرفتــه و مســاحت محوطــه آن 515۳5 مترمربــع کــه در حــال حاضــر به 
عنــوان قبرســتان مــورد اســتفاده عمــوم مــردم مشــهد اســت )حســینی، 1۳۷9، 15( )تصویــر 2(. طبــق نظــر تعــدادی از محققیــن، بنــای 
ــش  ــه نق ــا، از جمل ــات بن ــه در تزئین ــه کار رفت ــای ب ــی نقش مایه ه ــد و برخ ــیدگی گنب ــاخت، کش ــیوه س ــر ش ــع از نظ ــه ربی ــگاه خواج آرام
ــوری  ــی دوره تیم ــود، یعن ــل خ ــاری دوران ماقب ــار معم ــی آث ــا برخ ــه ب ــل مقایس ــابه و قاب ــی، مش ــوان غرب ــا در ای ــده اژده ــی کاری ش کاش
اســت از جملــه بناهایــی کــه پیونــد عناصــر بــه کار رفتــه در آن هــا قابــل بررســی اســت، می تــوان آثــاری همچــون بنــای عشــرت خانه، 

گــور امیــر در ســمرقند و آرامــگاه گوهرشــاد در هــرات را نــام بــرد.

تصویر 1، عکس هوایی مجموعه خواجه ربیع، مأخذ: پاپلی یزدی، 1۳88.
Picture 1: aerial photo of Khawaja Rabi complex. Source: Papeliyazdi: 1388.

تصویر 2، پان محوطه آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: حسینی،1۳۷9.
Picture 2: plan of the landscape of Khawaja Rabi›s tomb.  Source: 

Hosseini, 1379.
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از کهن تریــن منابعــی کــه در آن بــه بنــای خواجــه ربیــع اشــاره شــده، می  تــوان کتــاب ســفرنامه بخــارا، اثــر فضــل اهلل   ابــن روزبهــان 
خنجــی را نــام بــرد. نویســنده در ایــن کتــاب می  نویســد: »...و روز دوشــنبه ســیوم صفــر در صحــرای مشــهد مــزار ربیع ابــن الخثیــم کــه 
ــان  ــد.5« )روزبه ــت انداختن ــای اقام ــدس عص ــهد مق ــاض مش ــاختند و در ارب ــزل س ــت من ــدس واقعس ــهد مق ــخی مش ــر یــک فرس ب

خنجــی، 1۳9۰، ۳29(. 
مصالــح بــه کار رفتــه در بنــای آرامــگاه، آجــر چهارگــوش بــا مــات ماســه گــچ و در برخــی بخش هــای مرمتــی از ســیمان نیــز اســتفاده 
شــده اســت. چهــار ورودی و ایــوان در چهــار ضلــع اصلــی بنــا قــرار دارد. بخــش فوقانــی درهــا دارای چهــار نورگیــر اســت کــه فضــای 
ــتند.  ــلیمی هس ــوش اس ــبک دارای نق ــکل مش ــه ش ــرف ب ــار ط ــای چه ــل ایوان ه ــا از داخ ــن نورگیره ــد. ای ــن می کن ــه را روش گنبدخان
گنبــد بنــا بــه شــکل دوپوســته گسســته و گوشه ســازی گنبــد بــا ســه کنج و کاربنــدی انجــام شــده اســت. ارتفــاع گنبــد داخــل تــا کــف 

1۳/2۰ متــر و ارتفــاع پوســته بیرونــی گنبــد یــا ُخــود تــا کــف 28/9۰ متــر و بــه قطــر 1۴/۷۰ اســت )حســینی، 1۳۷9، ۳6( )تصویــر ۳ و ۴(. 

ایــن بنــا پــس از ســاخت در دوره صفــوی، بــر اثــر عوامــل جــوی و انســانی آســیب های زیــادی دیــده و همچنیــن در نقــل قول هــای 
ــن   ــن ای ــر 5(؛ مهم تری ــت )تصوی ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد مرم ــا م ــس از آن باره ــار و پ ــا در دوران قاج ــن بن ــه ای ــده ک ــه ش ــددی گفت متع

مرمت  هــا در ســال 12۴8شمســی انجــام شــد. 
مرمــت احیایــی بنــای آرامــگاه از ســال 1۳28 زیــر نظــر اداره کل باســتان    شناســی خراســان رضــوی آغــاز شــد؛ ایــن بازســازی ها 
شــامل احیــای کاشــی های بنــا و مرمــت ایــوان و گنبــد بــوده اســت6. از ســال 1۳۴5 بــا تشــکیل دفتــر فنــی ســازمان ملــی حفاظــت آثــار 
ــازی  ــا بازس ــاختار بن ــات و س ــت. ترئین ــرار گرف ــژه ق ــه وی ــورد توج ــش م ــش از پی ــع بی ــه ربی ــگاه خواج ــای آرام ــان، بن ــتانی در خراس باس
اساســی شــد و از دهــه 1۳6۰ مرمــت نقاشــی  دیواره هــای داخــل مقبــره آغــاز شــد؛ احیــای نقاشــی های درون آرامــگاه تــا ســال 1۳۷5 بــه 
وســیله ســازمان میــراث فرهنگــی خراســان ادامــه داشــته اســت )پرونــده فنــی آرامــگاه خواجــه ربیــع موجــود در ســازمان میــراث 
فرهنگــی خراســان(. بــه دلیــل مقاومــت زیــاد کاشــی در برابــر عوامــل و تغییــرات جــوی محیــط، در عمــده تزئینــات بیرونــی   بنــا از ایــن 
نــوع مصالــح اســتفاده شــده اســت؛ بــه همیــن علــت بخــش عمــده ایــن پژوهــش بــه بررســی تزئینــات خارجــی بنــا می  پــردازد 

)تصویر 6(.

تصویر ۳، برش مقبره خواجه ربیع، مأخذ: حسینی، 1۳۷9.
Picture 3: cross section of Khawaja Rabi’s tomb. Source: Hosseini, 

1379.

تصویر ۴، نمای مقبره خواجه ربیع، مأخذ: حسینی، 1۳۷9.
Picture 4: front view of Khawaja Rabi’s tomb. Source: Hosseini, 1379.

تصویر 5، عکس قدیمی پیش از مرمت به جا مانده از آرامگاه خواجه ربیع، 
مأخذ: حسینی، 1۳۷9.

Picture 5: Old photo left from the tomb of Khawaja Rabi before 
restoration. Source: Hosseini, 1379.

تصویر 6، نمای شرقی آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: نگارندگان.
Picture 6: Eastern view of Khawaja Rabi’s tomb.  Source: by 

authors. 
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از کهن تریــن منابعــی کــه در آن بــه بنــای خواجــه ربیــع اشــاره شــده، می  تــوان کتــاب ســفرنامه بخــارا، اثــر فضــل اهلل   ابــن روزبهــان 
خنجــی را نــام بــرد. نویســنده در ایــن کتــاب می  نویســد: »...و روز دوشــنبه ســیوم صفــر در صحــرای مشــهد مــزار ربیع ابــن الخثیــم کــه 
ــان  ــد.5« )روزبه ــت انداختن ــای اقام ــدس عص ــهد مق ــاض مش ــاختند و در ارب ــزل س ــت من ــدس واقعس ــهد مق ــخی مش ــر یــک فرس ب

خنجــی، 1۳9۰، ۳29(. 
مصالــح بــه کار رفتــه در بنــای آرامــگاه، آجــر چهارگــوش بــا مــات ماســه گــچ و در برخــی بخش هــای مرمتــی از ســیمان نیــز اســتفاده 
شــده اســت. چهــار ورودی و ایــوان در چهــار ضلــع اصلــی بنــا قــرار دارد. بخــش فوقانــی درهــا دارای چهــار نورگیــر اســت کــه فضــای 
ــتند.  ــلیمی هس ــوش اس ــبک دارای نق ــکل مش ــه ش ــرف ب ــار ط ــای چه ــل ایوان ه ــا از داخ ــن نورگیره ــد. ای ــن می کن ــه را روش گنبدخان
گنبــد بنــا بــه شــکل دوپوســته گسســته و گوشه ســازی گنبــد بــا ســه کنج و کاربنــدی انجــام شــده اســت. ارتفــاع گنبــد داخــل تــا کــف 

1۳/2۰ متــر و ارتفــاع پوســته بیرونــی گنبــد یــا ُخــود تــا کــف 28/9۰ متــر و بــه قطــر 1۴/۷۰ اســت )حســینی، 1۳۷9، ۳6( )تصویــر ۳ و ۴(. 

ایــن بنــا پــس از ســاخت در دوره صفــوی، بــر اثــر عوامــل جــوی و انســانی آســیب های زیــادی دیــده و همچنیــن در نقــل قول هــای 
ــن   ــن ای ــر 5(؛ مهم تری ــت )تصوی ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد مرم ــا م ــس از آن باره ــار و پ ــا در دوران قاج ــن بن ــه ای ــده ک ــه ش ــددی گفت متع

مرمت  هــا در ســال 12۴8شمســی انجــام شــد. 
مرمــت احیایــی بنــای آرامــگاه از ســال 1۳28 زیــر نظــر اداره کل باســتان    شناســی خراســان رضــوی آغــاز شــد؛ ایــن بازســازی ها 
شــامل احیــای کاشــی های بنــا و مرمــت ایــوان و گنبــد بــوده اســت6. از ســال 1۳۴5 بــا تشــکیل دفتــر فنــی ســازمان ملــی حفاظــت آثــار 
ــازی  ــا بازس ــاختار بن ــات و س ــت. ترئین ــرار گرف ــژه ق ــه وی ــورد توج ــش م ــش از پی ــع بی ــه ربی ــگاه خواج ــای آرام ــان، بن ــتانی در خراس باس
اساســی شــد و از دهــه 1۳6۰ مرمــت نقاشــی  دیواره هــای داخــل مقبــره آغــاز شــد؛ احیــای نقاشــی های درون آرامــگاه تــا ســال 1۳۷5 بــه 
وســیله ســازمان میــراث فرهنگــی خراســان ادامــه داشــته اســت )پرونــده فنــی آرامــگاه خواجــه ربیــع موجــود در ســازمان میــراث 
فرهنگــی خراســان(. بــه دلیــل مقاومــت زیــاد کاشــی در برابــر عوامــل و تغییــرات جــوی محیــط، در عمــده تزئینــات بیرونــی   بنــا از ایــن 
نــوع مصالــح اســتفاده شــده اســت؛ بــه همیــن علــت بخــش عمــده ایــن پژوهــش بــه بررســی تزئینــات خارجــی بنــا می  پــردازد 

)تصویر 6(.

تصویر ۳، برش مقبره خواجه ربیع، مأخذ: حسینی، 1۳۷9.
Picture 3: cross section of Khawaja Rabi’s tomb. Source: Hosseini, 

1379.

تصویر ۴، نمای مقبره خواجه ربیع، مأخذ: حسینی، 1۳۷9.
Picture 4: front view of Khawaja Rabi’s tomb. Source: Hosseini, 1379.

تصویر 5، عکس قدیمی پیش از مرمت به جا مانده از آرامگاه خواجه ربیع، 
مأخذ: حسینی، 1۳۷9.

Picture 5: Old photo left from the tomb of Khawaja Rabi before 
restoration. Source: Hosseini, 1379.

تصویر 6، نمای شرقی آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: نگارندگان.
Picture 6: Eastern view of Khawaja Rabi’s tomb.  Source: by 

authors. 

زندگی و شخصیت خواجه ربیع
ربیع بن الَخثیم ابن عبــداهلل شــخصی از افــراد قبیلــه ثــور و از بنــی تمیــم بــود. وی اهــل کوفــه بــوده و در میــان ایرانیــان و بــه خصــوص 
خراســانیان بــه خواجــه ربیــع معــروف اســت )االمیــن، 1۳61، ۴51(. از محــل و تاریــخ تولــد وی اطــاع دقیقــی در منابــع و مندرجــات 
معتبــر ذکــر نشــده اســت، امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه او یــار و هم نشــین ابــن مســعود، صحابــی معــروف پیامبــر اکــرم )ص( بــوده، بــه 
ــع  ــه ربی ــه خواج ــی ک ــردد. از آن جای ــه بازمی گ ــه مدین ــام ب ــی اس ــول گرام ــرت رس ــش از هج ــان پی ــه زم ــدش ب ــخ تول ــوی تاری ــال ق احتم
مــدت زمانــی را در کوفــه می زیســته، بــه ایــن علــت بــه کوفــی معــروف گردیــده اســت )شــانه چــی، 1۳8۳، 15(. ربیــع از ســوی امیــر 
مؤمنــان، امــام علــی )ع( مدتــی در ایــران متصــدی پســت فرمانــداری قزویــن بــود )حســینی، 1۳۷9، ۳25(. بنــا بــه گفتــه برخــی روایت هــا 
و اســناد گفتــه شــده کــه او در همیــن زمــان مدتــی مــرزدار ری نیــز بــوده و در جمــع بیــن ایــن گــزارش و آن  چــه دربــاره فرمانــداری وی 
ــود و  ــی ب ــمال غرب ــه ش ــامی ری از ناحی ــرز اس ــن م ــته قزوی ــه در گذش ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت، ب ــده اس ــت آم ــه دس ــن ب در قزوی
ــی  ــه زمان ــا چ ــن ت ــی ری و قزوی ــر نواح ــع ب ــه ربی ــارت خواج ــه ام ــن ک ــی ای ــرد؛ ول ــی می ک ــن زندگ ــوال اســتاندار ری تابســتان را در قزوی معم
ادامــه داشــته و چــه زمــان بــه ســمت خراســان مهاجــرت کــرده اســت، قابــل تشــخیص و شناســایی نیســت )شــانه چــی، 1۳8۳، ۴9(. 
از ســفر ربیــع بــه خراســان و اقامــت وی در ایــن ســامان، جــز آن  چــه کــه در زبان هــا و روایــات عامــه مــردم اســت، عبارتــی از پیشــینیان 
مشــاهده نشــده اســت. فقــط شــیخ بهایــی در ضمــن پاســخ بــه نامــه شــاه عبــاس صفــوی، یــادآور ایــن نکتــه شــده کــه: » در وقتــی کــه 
لشــکر اســام بــه ســوی خراســان و بــه قصــد جهــاد علیــه کفــار آمدنــد، خواجــه ربیــع همــراه آن هــا بــود و در آنجــا فــوت شــد.« )موســوی 
ــارت  ــاخت عم ــه س ــاس ب ــاه عب ــب ش ــی در ترغی ــیخ بهای ــه ش ــم ک ــود می دانی ــدارک موج ــق م ــن طب ــاری، 1۳89، 282(. همچنی خوانس
ــع  ــددی در مناب ــای متع ــل قول ه ــات او نق ــان وف ــورد زم ــت. در م ــوده اس ــذار ب ــر گ ــی( تاثی ــل کنون ــع در مح ــع )واق ــه ربی ــگاه خواج آرام
ــقانی  ــر عس ــت ابن حج ــری در روای ــری قم ــال 61 هج ــان در س ــه معتبرترینش ــوان ب ــن می  ت ــن بی ــت و در ای ــده اس ــر ش ــون ذک گوناگ
 .)2۳۰5 ،1۳۷2 ، ــر ــن اثی ــرد )اب ــاره ک ــر اش ــت ابن   اثی ــه روای ــال 6۳ ق ب ــوزی و س ــت ابن الج ــه روای ــری ب ــال 62 قم ــن، 1۳61، ۴5( و س )االمی
بنــا بــه گفتــه شــیخ بهایــی، ربیــع از جملــه افــراد مخالفــی بــوده اســت کــه در اعتــراض بــه حکومــت عثمــان در شــهر مدینــه گــرد آمــده و 
خواســتار کناره گیــری او از خافــت بــر مســلمانان شــد )حســینی، 1۳۷9، 9( علمــای رجــال از او بــا عنــوان شــیخ متقــدم و امــام متبحــر 
ــاره  ــردم کن ــادی ورع از م ــطه زی ــه واس ــه ب ــاری، 1۳89، ۳۳2(؛ خواج ــوی خوانس ــد )موس ــاد کرده  ان ــناس ی ــت  ش ــب و لغ ــوان ادی ــه عن و ب
می گرفتــه و جــز بــه انجــام عبــادت نمی پرداختــه اســت )حلیلــٔه االولیــاء(. چنــان کــه وی در تمــام عمــرش میــان مــردم بــه زهــد و 
( بــه محضــر امــام علــی )ع( رفتــه و مشــرف  پارســایی شــهره بــوده و هــم اوســت کــه بــا جمعــی از اصحــاب برانــس )لقــب زعــاد آن عصــر
ــان  ــه آن ــخ ب ــن را در پاس ــه متفقی ــی )ع( خطب ــرت عل ــی، 1۳81، 51( و حض ــانه چ ــدند )ش ــزکاران ش ــات پرهی ــف اخاقی ــتار توصی و خواس
انشــاء فرمودنــد و ایــن خطبــه آن چنــان در وجــود آنــان مؤثــر افتــاد کــه »همــام«، بــرادرزاده خواجــه ربیــع قالــب تهــی کــرد و مــرغ روحــش 
از ایــن خاکــدان پــرواز نمــود )مطالــب الســئوول گنجــی، بــه نقــل از بنیــان الرفیــع(. غزالــی در احیــاء العلــوم آورده کــه خواجــه بیســت 
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ــریعه  ــاح  الش ــت. در مصب ــع نابیناس ــرد ربی ــال می ک ــز وی خی ــت و کنی ــردد داش ( ت ــر ــی پیامب ــعود )از صحاب ــن مس ــزل اب ــال در من س
ــث  ــل حدی ــا ناق ــه تنه ــت؛ او ن ــده اس ــهاد ش ــع استش ــه ربی ــه کام خواج ــرر ب ــد( مک ــوب می دانن ــادق )ع( منص ــام ص ــه ام ــی ب ــه برخ )ک
بــوده بلکــه محدثــی ناقــد و بــه اصطــاح دارای شــم الفقاهــه و تشــخیص صحــت و ســقم اخبــار دیــن و احادیــث بــوده اســت. از وی 
نقــل شــده کــه می گفــت حدیــث را نورانیتــی ماننــد روز اســت )کشــی، 1۳۴۷، 28۳( و از ایــن ســخن می تــوان پــی بــرد کــه گوینــده آن 
خویــش را در تشــخیص غــث و ســمین حدیــث )کــه کاری بــس دشــوار اســت( اهــل می دانســته و ایــن مرتبــه جــز از طریــق ممارســت 
و آشــنایی بــه لحــن رســول اکــرم )ص( دســت یافتنــی نیســت. همچنیــن خواجــه ربیــع را بــه عنــوان یکــی از هشــت تــن زاهــدان مهــم 
ــیاری  ــده و در بس ــل ش ــون نق ــای گوناگ ــایی او روایت ه ــد و پارس ــاالی زه ــات ب ــف از درج ــع مختل ــد و در مناب ــام برده ان ــام ن ــدر اس ص
ــوع  ــی« موض ــاق ربیع ــاب »اخ ــه کت ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــت؛ الزم ب ــده اس ــر ش ــی او ذک ــی از زندگ ــی حکایت های ــی و عرفان ــب اخاق از کت

ــی، 1۳85، 8۴(.  ــرم رضای ــت )ک ــی آن اس ــتند موضوع ــم، مس ــده و ربیع ابن الخثی ــع داده ش ــه ربی خواج
ــی  ــده، همراه ــیاری گردی ــای بس ــیعی نقل ه ــع ش ــوی مناب ــوده و از س ــم ب ــیار مه ــم بس ــی ربیع  ا بن  الخثی ــاره زندگان ــه درب ــه ک آن چ
نکــردن ایشــان و گروهــی بــا امــام علــی)ع(، در نبــرد صفیــن اســت. دو تــن از مورخــان برجســته شــیعه یعنــی نصربــن مزاحــم منقــری 
ــد.  ــم بوده ان ــلمانی و ربیع ابن الخثی ــده س ــعود، عبی ــن مس ــکاکان عبداهلل ب ــروه ش ــده گ ــود می  نویســند: فرمان ــب خ ــوری در کت و دین
دینــوری ایــن چنیــن می  نویســد: »عمــوم مــردم حرکــت بــا علــی)ع( را پذیرفتنــد، بــه جــز یــاران عبــداهلل بــن مســعود و عبیــده ســلمانی 
ــم؛ کــه همــراه چهارصــد تــن از قاریــان بــه حضــور ایشــان آمدنــد و گفتنــد: »ای امیــر مؤمنــان مــا بــا آن کــه معتــرف بــه  و ربیع ابــن خثی
فضــل شــما هســتیم، ولــی دربــاره صحــت انجــام ایــن جنــگ گرفتــار شــک و تردیدیــم و شــما و مســلمانان از گروهــی کــه بــا مشــرکان 
جنــگ کننــد بی نیــاز نیســتید. مــا را بــرای نگهــداری و پاســداری یکــی از مرزهــا، گســیل فرمــای تــا در آن  جــا جهــاد کنیــم.« علــی)ع( آنــان 
ــم را بــر ایشــان فرماندهــی داد و بــرای او پرچمــی بســت کــه نخســتین پرچمــی  را بــرای مرزبانــی ری و قزویــن فرســتاد و ربیع ابن الخثی

بــود کــه در کوفــه بســته شــد.« )دینــوری، 1۳6۳، 2۰۴(.

تزئینات درونی آرامگاه خواجه ربیع
ــه  ــر روی الی ــا ب ــنگرف و آب ط ــا ش ــی ب ــد، نقاش ــی گنب ــته داخل ــگاه و پوس ــه آرام ــمت گنبدخان ــی قس ــوارۀ داخل ــش دی ــات پوش تزئین
ــم پیوســته طایــی بــر زمینــه آبــی الجــوردی کــه از اضــاع  برجســته ای از گچبــری اســت. نقــش بخــش مرکــزی گنبــد ترنج هــای بــه ه
فوقانــی کاربنــدی شــروع و بــه مرکــز گنبــد ختــم می شــود. در ازاره داخــل آرامــگاه نیــز کاشــی هایی بــا نقــوش اســلیمی، در تقســیماتی 
ــی و  ــات هندس ــیمات، تزئین ــن تقس ــت ضلعی ای ــکال هش ــک از اش ــر ی ــل ه ــت. در داخ ــان اس ــی نمای ــیوه زیررنگ ــه ش ــی و ب هندس
اســلیمی بــا رنــگ ســفید بــر روی زمینــه آبــی الجــوردی بــه چشــم می خــورد )تصویــر ۷(؛ کــه در مرکــز آن عبــارت »یــا حفیــظ«، کــه بــه نظــر 
می رســد بــا خــط ثلــث در داخــل کادری ســفید نــگارش شــده اســت )تصویــر 8(. در تزئینــات فضــای داخــل آرامــگاه تنهــا یــک نقــش 
جانــوری نمایــان می شــود؛ طــرح طاووســی کــه در ضلــع شــمال شــرقی گنبــد خانــه و در قســمت کاربنــدی، دو بــار تکــرار شــده اســت؛  
ایــن پرنــده بــه رنــگ الجــوردی همــراه بــا نقــش و نگاره هــای تزئئینــی، بــر روی زمینــه ســفید تصویــر شــده اســت و اطــراف آن هماننــد 
دیگــر تزئینــات و نقاشــی های فضــای گنبدخانــه نقــش و نگاره هــای اســلیمی طایــی رنــگ بــر زمینــه الجــورد جلــوه نمایــی می  کنــد 

)تصویــر 9(.

تصویر ۷، ازاره داخل گنبدخانه آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: 
نگارندگان

Picture 7: Plinth inside the dome of Khawaja 
Rabi’s tomb.  Source: by authors

تصویر8، عبارت یا حفیظ ازاره داخل گنبدخانه آرامگاه، 
مأخذ: نگارندگان.  

Picture 8: “Ya Hafiz” Statement of the plinth inside 
the dome of Khawaja Rabi’s tomb.  Source: by 

authors.

تصویر 9 کاربندی شمال شرقی داخل آرامگاه، مأخذ: 
نگارندگان.  

Picture 9: Northeast background (karbandi) inside 
the tomb. Source: by authors. ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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نقــش طــاووس: از دیربــاز تــا امــروز دارای معانــی و مفاهیــم عمیقــی در ادیــان و داســتان های اســاطیری دارد. ایــن پرنــده را 
ــود.  ــح ب ــر صب ــادش مبش ــری فری ــون مص ــروس و میم ــد خ ــه، مانن ــاظ ک ــاید از آن لح ــتند، ش ــوط می دانس ــان مرب ــید - خدای ــا خورش ب
در ســنت مســیحی طــاووس نمــاد چــرخ خورشــید اســت، و از ایــن دیــدگاه عامــت جاودانگــی  و در فرهنگ هــای گوناگــون دمــش 
یــادآور آســمان پرســتاره اســت. در اســام طــاووس هنــگام چتــر زدن بــا دمــش، نمــاد کیهان، قرص مــاه یا خورشــید در ســمت الرأس 
ــاد  ــدا و نم ــدی خ ــا خداون ــاروی روح ب ــدار روی ــان دهنده دی ــدی، نش ــعادت اب ــت س ــم، عام ــد چش ــوان ص ــاووس حی ــت. ط ــوده اس ب
تمامیــت اســت، کــه تمامــی رنگ هــا بــر چتــر دم او دیــده می شــود . از آن جــا کــه در اســام طــاووس را یــک پرنــده  بهشــتی می داننــد 
و در داســتان رانــده شــدن آدم از بهشــت، طــاووس بــه عنــوان دربــان و راهنمــای مــردم بــه بهشــت اســتفاده می شــد، و اعتقــاد بــر 
ایــن اســت کــه او قــادر بــه  شناســایی و تشــخیص ابلیــس اســت و می توانــد از داخــل شــدنش بــه اماکــن مقــدس جلوگیــری کنــد. 
ــی،  ــت )خزای ــدس را داراس ــرک و مق ــن متب ــیاطین را از اماک ــدن ش ــی ران ــیار توانای ــی بس ــا قدرت ــا۷، ب ــار اژده ــاووس در کن ــن ط همچنی
1۳85، 1۰(. می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بی شــک معمــار و ســازنده بنــا دارای بینشــی گســترده در حــوزه علــم نمادشناســی بــوده و بــا 
اســتفاده از طــرح ایــن طــاووس ســعی بــر حفــظ نیروهــای خیــر و دفــع هــر گونــه شــر دارد. جهــت حضــور نقــش ایــن دو طــاووس در 
شــمال شــرقی کاربنــدی داخــل آرامــگاه، اشــاره بــه جهــت قبلــه نیــز دارد، کــه ایــن خــود امــری اســت روشــن، در جهــت حفــظ نیروهــای 
ــت  ــه جه ــران ب ــا در فرهنــگ ای ــده زیب ــن پرن ــش ای ــرد، نق ــان ک ــود بی ــن می ش ــت(. همچنی ــدس حکم فرماس ــن مق ــه در اماک ــر )ک خی

جایــگاه اهمیتــی و توجــه حــکام و بــه طبــع هنــروران و صنعتگــران حضــوری پــر تالــو داشــته و دارد.

تزئینات کاشی کاری اضالع شرقی و غربی
در به کارگیــری کاشــی در تزئینــات خارجــی آرامــگاه خواجــه ربیــع، از شــیوه معقلــی، معــرق و هفت رنــگ اســتفاده شــده اســت؛ کاشــی 
معقلــی در حاشــیه و داخــل حجره هــا، ازاره و کاربنــدی داخــل ایــوان و در بخش هــای میانــی داخــل قــوس ایــوان، بــا بهره گیــری از 
ــاع  ــام اض ــا در تم ــل حجره ه ــیه و داخ ــه در حاش ــه کار رفت ــی ب ــی های معقل ــورد. کاش ــم می خ ــه چش ــامی ب ــر اس ــوش هن ــا و نق گره ه
ــگاه  ــی آرام ــش بیرون ــاحت پوش ــده ای از مس ــش عم ــده اند و بخ ــترک کار ش ــش مش ــد و نق ــوی واح ــک الگ ــاس ی ــر اس ــا ب ــی بن اصل
ــماره 1 ایــن شــیوه کاشــی کاری بــا توجــه بــه ســهولت و ســرعت  از اصولــی مشــترک در نقــش و رنــگ پیــروی می کننــد. در جــدول ش
ــتفاده از  ــداع و رواج اس ــه اب ــه ب ــا توج ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگاه را ب ــی آرام ــات بیرون ــاحت تزئین ــترین مس ــاال، بیش ــرای ب اج
کاشــی هفت رنــگ در تزئینــات بناهــای دوران صفــوی، ایــن شــیوه کاشــی کاری حضــور پررنگــی در تزئیــن آرامــگاه خواجــه ربیــع نــدارد 
و تنهــا در نــوار بغل کــش داخلــی چهــار ایــوان  بنــا و تعــدادی از کاشــی های جدیــد، کــه در غرفه هــای ســاخته شــده در اطــراف محوطــه 

ــده اند.  ــرده ش ــه کار ب ب
راهنمای جدول شماره 1 و 2، مأخذ: نگارندگان.

تصویر ضلع غربیتصویر ضلع شرقینمای اضاع غربی و شرقی

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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کاشــی های معــرق، بــا وجــود ســختی و مشــقت زیــاد هنــگام تولیــد، حداکثــر بــار زیبایــی تزئینــات بیرونــی آرامــگاه خواجــه ربیــع را بــر 
دوش می کشــند؛ کاشــی  لچکی هــای بــاالی ایــوان، درب ورودی آرامــگاه و غرفه هــای دو طــرف ایوان هــای موجــود در اضــاع اصلــی 
و نورگیرهــای مشــبک در قســمت فوقانــی درب هــای ورودی در چهــار ضلــع اصلــی بنــا، کــه نــور داخــل گنبدخانــه را تأمیــن می کننــد، 
بــه شــیوه معــرق تولیــد شــده اند. کاشــی های معــرق بــه اشــکال ســرمه دان، شمســه و مــوج، بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی هســتند. 

جدول شماره 1، نقوش کاشی های معقلی اضاع غربی و شرقی، مأخذ: نگارندگان.
Table 1, Maaqli tiles motifs of the western and eastern sides. source: authors

12، کاربندی داخل ایوان۳، داخل حجره های پایین2، داخل حجره های باال1، نوار حاشیه دوطرف حجره ها

1۷، ازاره داخلی ایوان16،  باال و اطراف درب ورودی15، داخل ایوان1۳، کاربندی داخل ایوان

جدول شمار ه2، نقوش کاشی های معرق و هفت رنگ ضلع شرقی، مأخذ: نگارندگان.
Table 2: motifs of mosaic and seven-color tiles on the eastern side. source: authors.

۷، ترنج داخل کاربندی ایوان6، لچکی ایوان اصلی5، لچکی حجره های پایین۴، لچکی حجره های باال
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توســط  گرفتــه  صــورت  بررســی های  و  بازدیــد  اســاس  بــر 
کاشــی ها،  نقــوش  و  معمــاری  طراحــی  منظــر  در  نگارنــده، 
غربــی  و  شــرقی  ضلــع  میــان  نقــوش  در  شــباهت  بیشــترین 
میــان  دیگــر  شــکلی  بــه  شــباهت ها  ایــن  می شــود؛  نمایــان 
اضــاع شــمالی و جنوبــی نیــز وجــود دارد. برخــی از قســمت های 
کاشــی کاری ضلــع غربــی آرامــگاه کــه دارای نقش هایــی متفــاوت 
همــراه  بــه   ،۳ شــماره  جــدول  در  هســتند  شــرقی  ضلــع  از 
خــود،  دوران  کمیــاب  مــورد  یــک  در  دارنــد.  قــرار  تصویرشــان 
چهــار بــار از نقــش حیوانــی اژدهــا در کاربنــدی داخــل ایــوان ضلــع 
غربــی بــه چشــم می خــورد و در جــدول شــماره ۳، در قســمت 
ــری کوچــک و  ــا س ــا در اینج ــت. اژده ــده  اس ــخص ش 12 و 1۳ مش
گردنــی باریــک دارد و بــدن هرکــدام از آن هــا بــه صــورت نیــم ترنــج 
ــوان  ــت؛ دم حی ــده اس ــیده ش ــاال کش ــرف ب ــه ط ــی ب ــزرگ و زیبای ب
از  یــک  هــر  بــدن  داخــل  و  درآمــده  تزئینــی  نقــوش  شــکل  بــه 

آن هــا بــا تزئینــات اخرایــی و فیــروزه ای رنــگ، بــر زمینــه آبــی تیــره 
ــه  ــا ب ــت. اژده ــده اس ــر ش ــلیمی پ ــوش اس ــری از نق ــره گی ــا به و ب
شــکل شــاخ  دار و بــا زبانــی قرمــز رنــگ و آتشــین کــه از دهانــش 
آمــده و دو حلقــه بــه قصــد تزئیــن نیــز بــر گــردن دارد.  بیــرون 
اساســا اژدهــا موجــودی دو خصلتــه اســت، کــه در کهن تریــن 
ــی  ــل آب و آبادان ــر و اه ــخت  گی ــی س ــون نگهبان ــا همچ ــنن، ی س
اســت و یــا نمــاد شــر و گرایش هــای شــیطانی و مشــغول بــه 
و  قداســت  نظرگیــری  در  بــا   .)122  ،1۳9۳ )عبدلــی،  ویــران کاری 
ارزش معنــوی بنــا )ایــن ارزش بــا در نظرگیــری جایــگاه دینــی و 
اخاقــی شــخص مدفــون شــده مشــخص می شــود(، فرضیــه 
همچنیــن  می شــود.  باطــل  شــریر  موجــودی  مثابــه  بــه  اژدهــا 
گفتــه شــده کــه اژدهــا نگهبــان گنج هــای پنهــان )چــه معنــوی و 
ــا،  ــه آن گنج ه ــت یابی ب ــرای دس ــد ب ــس بای ــت، پ ــادی( اس ــه م چ
از  تعبیــری  اژدهــا،  و  قهرمــان  میــان  نبــرد  شــد.  پیــروز  او  بــر 

9، کاشی معرق8، کاربندی داخل ایوان8، کاربندی داخل ایوان8، کاربندی داخل ایوان

1۰، کاربندی داخل ایوان9، کاربندی داخل ایوان9، کاربندی داخل ایوان9، کاربندی داخل ایوان

18، کاشی هفت رنگ، نوار حاشیه 1۴، لچکی باالی درب ورودی11، نورگیر مشبک باالی درب ورودی
داخلی ایوان 
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ــماره 2 و ۳(.  گاهــی و وصــل بــه معبــود حقیقــی نیــز هســت8 )یاحقــی، 1۳۴۴، ۷5( )جــدول ش ــمکش انســان بــرای نیــل بــه خودآ کش

تزئینات کاشی کاری اضالع شمالی و جنوبی
برخــی از کاشــی  کاری های بنــا در تمــام اضــاع اصلــی بــه صــورت یکســان انجــام شــده اند. ایــن قســمت ها شــامل نــوار دو طــرف 
غرفه هــا، کاشــی های داخــل حجره هــای بــاال و پاییــن، ازاره داخلــی ایــوان، پنجــره مشــبک و کاشــی های اطــراف و بــاالی درب ورودی 
می شــوند؛ ایــن قســمت ها در جــداول 1، 2 و ۳ بــا شــمارگان 1، 2، ۳، 11 و 1۷ معرفــی شــده اند و تکرارشــان ضرورتــی در ایــن بخــش 
ــز  ــه ج ــت. ب ــم پرداخ ــت، خواهی ــود اس ــی موج ــرقی و غرب ــاع ش ــه در اض ــا آن چ ــاوت ب ــوش متف ــان نق ــه بی ــه ب ــن در ادام ــدارد. بنابرای ن
پنجــره مشــبک بــاالی درب، دیگــر قســمت های مشــابه، بــه شــیوه کاشــی معقلــی پوشــیده شــده اند. نقــوش کاشــی های معــرق بــه 
کار رفتــه در اضــاع شــمالی و جنوبــی، تنهــا در بخش هــای فوقانــی داخــل ایوان هــا بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ ایــن قســمت ها در جــدول 

ــده اند. ــخص ش ــمارگان ۷، 8 و 9 مش ــا ش ــماره ۴ و 5 ب ش

جدول شمار ه۳، نقوش کاشی های معرق و هفت رنگ متفاوت ضلع غربی در مقایسه با ضلع شرقی، مأخذ: نگارندگان.
Table 3: the motifs of different mosaic and seven-color tiles on the west side compared to the east side. source: authors.

8-۳، کاربندی داخل ایوان8-2، کاربندی داخل ایوان8-1، کاربندی داخل ایوان۷، قسمت فوقانی کاربندی ایوان

9-۴، داخل ایوان9-۳، داخل ایوان9-2، داخل ایوان9-1، داخل ایوان

18، کاشی هفت رنگ، نوار حاشیه 12-1، کاربندی داخل ایوان12 و 1۳، کاربندی داخل ایوان
داخلی ایوان
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راهنمای جدول شماره ۴ و 5، مأخذ: نگارندگان.

تصویر ضلع جنوبیتصویر ضلع شمالیپان اضاع شمالی و جنوبی

جدول شماره ۴، نقوش کاشی های مختص به ضلع شمالی و جنوبی، مأخذ: نگارندگان.

5، کاشی معرق، لچکی حجره های ۴، کاشی معرق، لچکی حجره های باال
پایین

۷، کاشی معرق، ترنج داخل کاربندی 6، کاشی معرق، لچکی باالی ایوان
ایوان

9، کاشی معرق، قسمت فوقانی 8، کاشی معرق، کاربندی داخل ایوان
پنجره مشبک

1۰، کاشی معقلی، کاربندی داخل 
ایوان

11، کاشی معقلی، کاربندی داخل ایوان

16، کاشی هفت رنگ، نوار حاشیه 
داخلی ایوان
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کاشی کاری اضالع فرعی آرامگاه خواجه ربیع
ــه  ــی دارد؛ ک ــع فرع ــار ضل ــی و چه ــع اصل ــار ضل ــت؛ و چه ــی اس ــت ضلع ــکل هش ــه ش ــع ب ــه ربی ــگاه خواج ــه آرام ــد ک ــه ش ــر گفت پیش ت
ــه  ــره در دو طبق ــدام دارای دو حج ــر ک ــا ه ــن بن ــی ای ــاع فرع ــود. اض ــه می ش ــت« گفت ــم هش ــت و نی ــه آن »هش ــامی ب ــاری اس در معم
هســتند؛ و همچــون دیگــر قســمت های خارجــی بنــا، بــا اســتفاده از هنــر کاشــی کاری مزیــن شــده اند. در نیم ضلع هــا نیــز ماننــد 
ــزان  ــماره 5 می ــدول ش ــه در ج ــود دارد، ک ــمت ها وج ــر قس ــا دیگ ــمت ب ــر قس ــی های ه ــوش کاش ــی در نق ــی، تفاوت های ــاع اصل اض

تفــاوت و شــباهت های موجــود میــان هــر نیم ضلــع مشــخص شــده اســت.

راهنمای جدول شماره 6، مأخذ: نگارندگان.

جنوب شرقی شمال شرقیجنوب غربیشمال غربیراهنمای جدول شماره 6

جدول شماره 5، نقوش کاشی های معرق متفات ضلع جنوبی )در مقایسه با ضلع شمالی(، مأخذ: نگارندگان.

9، قسمت فوقانی نورگیر ایوان8، کاربندی داخل ایوان8، کاربندی داخل ایوان۷، ترنج داخلی باالی ایوان
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کتیبه های آرامگاه خواجه ربیع
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــه تزئین ــر از کتیب ــی کمت ــور کل ــا به ط ــن بن در ای
نگارانــه  تاریــخ  جنبــه  دارای  بیشــتر  بنــا  کتیبه هــای  و  اســت، 
هســتند. مهم تریــن کتیبــه تزئینــی بــه کار رفتــه در بنــا، قســمت 
و  پوشــانده  کمربندگونــه  شــکلی  بــه  را  گنبــد  گردنــی  پایینــی 
آن را دور زده اســت؛ ایــن کتیبــه بــه صــورت ســه رگی و بــه خــط 
ــه  ــی دارد. از جمل ــه آیت الکرس ــاره ب ــه اش ــده، ک ــته ش ــی نوش کوف
نقش هــای زیبــای موجــود در معمــاری بنــا، دو ردیــف قطاربنــدی 
کاشــی معــرق بــا نقــش هندســی و بــه رنــگ زرد اســت، کــه در زیــر 
ــری  ــری قم ــخ دار 1۰2۴ هج ــه تاری ــاالی کتیب ــد و در ب ــکرگاه گنب ش
قــرار دارد؛ و ردیــف فوقانــی آن بــه شــکل مقرنس هــای ســاده، 
کار  کاشــی نــره الجــوردی و بــه شــیوه معقلــی  گنبــد  پوشــش 

ــر 1۰(. ــت )تصوی ــده اس ش
خــط  بــه  بنــا  در  شــده  درج  کاشــی کاری  کتیبــه  کهن تریــن 
ثلــث اســت، کــه بــا رنــگ ســفید و در پــس زمینــه الجــوردی، 

بخــش فوقانــی گردنــی گنبــد را دور می زنــد. ایــن کتیبــه بــا کاشــی 
معــرق ســاخته شــده و خطــاط ایــن کتیبــه »علیرضــا عباســی« 
اســت؛ و تاریــخ آن بــه 1۰2۴ هجــری قمــری بازمی گــردد. در ابتــدای 
کتیبــه نــام شــاه عبــاس صفــوی، کــه دســتور ســاخت آن را داده، 
آورده انــد؛ ســپس آیــه 62 ســوره مبارکــه یونس نوشــته شــده، که 
در تفســیر آن ویژگی  هــای اولیــای خــدا بازگــو شــده اســت و عــدم 
خــوف ایــن افــراد را در دنیــا و آخــرت نشــان می  دهــد و همچنیــن 
بــه نقــل از پیامبــر )ص(: »اولیــای خــدا سکوتشــان ذکــر اســت، 
نگاهشــان عبــرت، سخنشــان حکمــت و حرکتشــان در جامعــه 
 .)59۳  /۳  ،1۳8۳ قرائتــی،   ، نــور )تفســیر  اســت«  برکــت  مایــه 

معــروف  نهج الباغــه   18۴ خطبــه  از  بخش هایــی  آن  از  پــس 
بــه خطبــه َهّمــام درج گردیــده اســت. بنــا بــر تفســیرهای ارائــه 
ــرد  ــت ک ــام درخواس ــام از ام ــه، هم ــن خطب ــوص ای ــده در خص ش
امــام  و  کننــد  توصیــف  برایــش  گونــه  ای  بــه  را  پرهیــزکاران  کــه 
ــدا  ــام از خ ــد: »ای هم ــه او گفتن ــاه ب ــی کوت ــس از درنگ ــی )ع( پ عل
کــه  اســت  کســانی  بــا  خــدا  »همانــا  بــاش.  نیکــوکار  و  بتــرس 
پرهیزکارنــد و آنــان کــه نیکــو کردارنــد« )نحــل، 118(. همــام بــه ایــن 
مقــدار قانــع نشــد و اصــرار ورزیــد. امــام علــی )ع( در پاســخ بــه وی 
ــام 1۰5  ــی ام ــه وقت ــده ک ــه ش ــد و گفت ــراد کردن ــن را ای ــه متقی خطب
ــد و  ــوش ش ــام بیه ــد، هم ــزکاران را گفتن ــات پرهی ــت از صف صف
در بیهوشــی جــان داد و امــام ســپس فرمودنــد کــه بــه خــدا از 

.)19۴ )نهج  الباغــه،  می  ترســیدم  همیــن 
ثلــث  خــط  بــا   ، دار تاریــخ  کتیبــه ای  نیــز  بقعــه  داخــل  در   
ــر  ــاع ۳/8۰ مت ــه در ارتف ــود دارد؛ ک ــوردی وج ــه الج ــر زمین ــفید ب س
و بــه شــیوه ترســیم روی الیــه ی گــچ کاری شــده نوشــته گردیــده؛ 

ایــن کتیبــه هــم نیــز ماننــد کتیبــه خــط ثلــث واقــع در گردنــی 
گنبــد، بــه خــط علیرضــا عباســی و در تاریــخ 1۰26 هجــری قمــری 
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــاخته ش ــت، س ــا اس ــات بن ــام تزئین ــخ اتم ــه تاری ک
تاریــخ کــه نوعــی امضــا و تاریــخ گــذاری ســاخت بنــا محســوب 
هــر  می توانــد  و  اســت  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  می شــود، 
گونــه شــک و شــبهه ای را در خصــوص زمــان ســاخت آن از بیــن 
ببــرد. از ایــن گفته هــا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن بنــا قطعــا 
مربــوط بــه دوران صفــوی اســت و شــاه عبــاس خــود شــخصا در 
زمــان حکومتــش دســتور ســاخت ایــن مــکان مقــدس را داده 
اســت، و  هــر گونــه فرضیاتــی در خصــوص ســاخت بنــا در دوران 

تصویر 1۰، نمای گنبد آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: نگارندگان.
Picture 10: front view of the dome of Khawaja Rabi’s tomb. Source: by authors.
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تیمــوری مــردود شــناخته می شــود. 
ــای  ــا دارای کتیبه ه ــا و غرفه ه ــاالی ایوان ه ــوار ب ــانی و ن پیش
در  واقــع  کتیبه هــای  ایــن  مضمــون  می باشــد.  ثلــث  خــط 
و  شــده؛  نوشــته  اســماءاهلل  غرفه هــا،  فوقانــی  قســمت 
کتیبه هــای پیشــانی ایوان هــا کــه بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه 
ایــوان  بــاالی  در  اســت.  قــرآن  آیــات  شــده،  نوشــته  الجــوردی 
ــمالی آرامــگاه( آیــات 1 و 2 ســوره مبارکــه  ورودی اصلــی )ضلــع ش
، ایــوان غربــی آیــات 95 و 8۰ ســوره مبارکــه  ملــک و ســوره قــدر
آیــه ۷۴ ســوره  نســاء و ایــوان  شــرقی ســوره مبارکــه والعصــر و 

مبارکــه نســاء اســت. 

جداول راهنما
در جــدول شــماره 6، وجــود و یــا عــدم وجــود شــباهت، در هــر 
شــماره  جــدول  راهنمــای  )در  شــده  گــذاری  شــماره  قســمت 
5 ایــن شــماره گذاری ها قــرار دارد(، در میــان هــر یــک از چهــار 
نیــم ضلــع ســاختمان آرامــگاه، بــا عاماتــی نشــان داده شــده 
اســت. از ایــن جــدول می تــوان نتیجــه گرفــت در اضاعــی کــه 
یعنــی  یکدیگرنــد،  پشــت  بــه  پشــت  آن هــا  قرارگیــری  جهــت 
شــمال شــرقی- جنــوب غربــی و شــمال غربــی- جنــوب شــرقی، 
شــباهت بیشــتری در نقــش بــه کار رفتــه در کاشــی ها وجــود 
دارد. در جــدول شــماره ۷، عناصــر تزئینــی و معمــاری فضــای 
بیرونــی آرامــگاه، جــز بــه جــز بــرای دسترســی مطلــوب تــر تقســیم 

بنــدی و معرفــی شــده اســت.
یــا  و  شــباهت  نشــانگر  جــدول،  در  شــده  درج  *عامــات 

تفــاوت هــر قســمت شــماره گذاری شــده در میــان اضــاع فرعــی 
اســت.

تطبیق کاشیکاری آرامگاه خواجه ربیع با دوره 
صفوی و تیموری

اماکــن  جملــه  از  کــه  والیــت  هــارون  آرامــگاه  تاریخــی  بنــای 
شــمار  بــه  اصفهــان  شــهر  عمــده  زیارت  گاه  هــای  و  مقــدس 
مــی  رود، شــامل بقعــه، ضریــح، رواق و گنبــدی کاشــی  کاری شــده 
بقعــه  می  شــود.  جنــوب  و  شــمال  در  صحــن  دو  همچنیــن  و 
و  اول  اســماعیل  شــاه  ســلطنت  دوره  آثــار  از  والیــت  هــارون 
مربــوط بــه تاریــخ 918 هجــری قمــری اســت. مقبــره هــارون والیت 
هــم از ســوی مســلمانان و هــم از ســوی مســیحیان مــورد توجــه 
قــرار دارد و تــا کنــون بــه طــور دقیــق مشــخص نشــده اســت کــه 
ــت.  ــته اس ــته داش ــی در گذش ــخصیت و جایگاه ــه ش ــارون چ ه
ــا  ــده در بن ــخ درج ش ــن تاری ــد قدیمی  تری ــه ش ــه گفت ــور ک همان  ط

918 هجــری قمــری اســت کــه بنــا بــه احتمــال زیــاد ایــن بنا بــر روی 
گــور یکــی از پســران امــام موســی کاظــم )ع( ســاخته شــده اســت 
هــارون  امامــزاده  قســمت  های  تمامــی  در   .)2۴6 ،1۳۷1 ، )گــدار
، گنبــد، صحــن، ایــوان، بقعــه و محــراب  والیــت از جملــه ســردر
می  تــوان تزئینــات کاشــی  کاری را مشــاهده نمــود. گنبــد امامــزاده 
کــه ابعــاد نســبتا کوچکــی دارد، بــه رنــگ آبــی فیــروزه  ای اســت و 
تزئینــات اســلیمی وختایــی نســبتا ســاده و خلوتــی را در خــود 

ــر 11(. ــت )تصوی ــای داده اس ج
آرامــگاه  دو  تزئینــات  در  موجــود  کتیبه  هــای  اســاس  بــر 
ــه  ــه خواج ــهد، بقع ــع مش ــه ربی ــان و خواج ــت اصفه ــارون والی ه
ربیــع حــدود صــد ســال پــس از ســاخت بنــای آرامــگاه هــارون 
والیــت ســاخته شــده اســت و انتظــار وجــود شــباهاتی قابــل 
آن هــا بــه شــیوه معمــاری صفویــه  توجــه در ســاخت و تزئیــن 
ــم  ــه رس ــا، ب ــن دو بن ــی ای ــته بیرون ــات پوس ــده تزئین ــی  رود. عم م
ــت  ــده اس ــی اســتفاده ش ــی معقل ــوری، از کاش ــای دوره تیم بناه
را می تــوان پایــداری ســنت های هنــر و معمــاری  ایــن  و علــت 
دوره تیمــوری در ایــران دوره صفــوی دانســت. ایــن ویژگــی در 
خرگــرد،  غیاثیــه  مدرســه  گوهرشــاد،  مســجد  ماننــد  بناهایــی 
بــه  دوره  آن  دیگــر  بناهــای  بســیاری  و  هــرات  جامــع  مســجد 

می شــود. دیــده  روشــنی 
آرامگاهــی دوره تیمــوری، مقبــره موالنــا ابوبکــر   از بناهــای 
در  کــه  مجموعــه  ایــن  اســت.  خراســان  در  واقــع  تایبــادی، 
بنــدر  نزدیکــی  در  می  گیــرد،  قــرار  تایبــاد  شهرســتان  محــدوده 
شــده  واقــع  مشــهد   - هــرات  اصلــی  جــاده  روی  بــر  و  افغــان 
اســت. بــر اســاس شــواهد موجــود در ســال 8۴8 هجــری قمــری/ 
1۴۴۴ میــادی مســجد و نمازخانــه توســط معمــاران بــزرگ دوره 
ــر  ــتور پی ــه دس ــیرازی و ب ــن ش ــن و غیاث  الدی ــوری، قوام  الدی تیم

احمــد خوافــی، وزیــر وقــت شــاهرخ تیمــوری، ســاخته شــد. 
دارد  قــرار  بــاز  فضــای  در  و  بنــا  از  خــارج  شــیخ  اصلــی  مــزار 
قــرار  ابوبکــر  زین  الدیــن  شــیخ  مــزار  مقابــل  در  کــه  آرامــگاه  و 
حجــره  ی  دو  آهنــگ،  طــاق  بــا  بلنــد  ایوانــی  شــامل  گرفتــه، 
پشــت  در  گنبدخانــه  ای  همچنیــن  و  ســو  دو  در  دواشــکوبه 
ایــوان اســت. سرتاســر نمــای بیرونــی بنــا و همینطــور داخــل 
ــی  های  ــتفاده از کاش ــا اس ــا ب ــل حجره  ه ــای مقاب ــوان و طاق  نم ای
نــره فیــروزه  ای و الجــوردی رنــگ در کنــار کاشــی معــرق پوشــانده 
شــده اســت )صالحــی کاخکــی، 1۳۷6، 26(. بــه کارگیــری هندســه 
ــر  ــاری عص ــای معم ــن ویژگی  ه ــه مهم  تری ــا از جمل ــات بن در تزئین
تیمــوری اســت، کــه در بنــا آرامــگاه موالنــا ابوبکــر بــه شــکلی بــارز 

نمــود پیــدا کــرده اســت )تصویــر12(.
ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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جدول شماره 6، میزان تکرار و شباهت نقوش در اضاع فرعی آرامگاه خواجه ربیع، مأخذ: نگارندگان*
Table 6: the amount of repetition and similarity of motifs in the side walls of Khawaja Rabi›s tomb. source: authors.

جنوب شرقیشمال شرقیجنوب غربیشمال غربیشماره

1، کاشی معقلی، نوار دو طرف ایوان  ها

2، کاشی معرق، لچکی فوقانی ایوان باال

۳، کاشی معرق، ترنج داخل ایوان باال

۴، کاشی معرق، کاربندی داخل ایوان باال

5، کاشی معرق، کاربندی ایوان باال

6، کاشی معرق، کاربندی ایوان باال

ــــــــ۷، گره چینی، میان دو در ایوان باال

ــــــــ8، کاشی معقلی، میان دو در ایوان باال

9، کاشی معرق، ترنج داخل ایوان پایین

1۰، کاشی معرق، لچکی باالی ایوان پایین

11، کاشی معرق، کاربنده داخل ایوان پایین

12، کاشی معقلی، کاربندی داخل ایوان پایین

1۳، ماشی معرق، کاربندی داخل ایوان پایین

1۴، گره چینی، ردیف باالی ازاره داخل ایوان پایین

15، کاشی معرق، ازاره داخل ایوان پایین

جدول شماره۷، عناصر تزئینی و معماری آرامگاه خواجه ربیع، ماخذ:نگارندگان.
Table 7: decorative and architectural elements of Khawaja Rabi›s tomb. source: authors.

عناصر تزئینی بناعناوین

ناری - دو پوسته گنبد

۴ ایوانیایوان

۴ کنج اصلی بناطاق نما

هفت رنگ - معرق - معقلیکاشی کاری

کشته بری.گچ کاری

کوفی - بنایی- ثلث.کتیبه

فضای داخلی ایوان ها-گنبدخانه.رسمی بندی

درب ها و پنجره هامشبک

پنج کند- طبل تند- سرمه دان-شمسه - نیم شمسه- معقلی مداخل-گل صابونکی منتظمنقوش هندسی

اسلیمی- ختایی- ترنج - شاه عباسینقوش گیاهی

سنگ مرمر سفیدازاره
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نظــر  از  ربیــع  خواجــه  و  تایبــادی  ابوبکــر  موالنــا  آرامــگاه 
جغرافیایــی فاصلــه آن چنــان زیــادی بــا یکدیگــر ندارنــد و هــر دو 
ــر  ــا از نظ ــتند؛ ام ــوی هس ــان رض ــتان خراس ــی اس ــای تاریخ از بناه
ــود دارد و  ــان وج ــان آن ــاله در می ــت س ــه  ای دویس ــی فاصل تاریخ
ایــن فاصلــه موجــب گردیــده کــه تفاوت  هایــی ظاهــری قابــل 
توجهــی را بــر اســاس ســنت  های هنــری هــر دوره، در ایــن دو بنــا 
شــاهد باشــیم. اســتفاده گســترده از آجــر بــه عنــوان پوشــش 
تزئینــی بنــا، الگویــی اســت کــه در معمــاری عصــر تیمــوری بــه 
شــکلی تکرارشــونده دنبــال می  شــد و نمــود ایــن موضــوع بــه 
ــه  ــای بقع ــود دارد. در بن ــادی وج ــر تایب ــکاه ابوبک روشــنی در آرام
خواجــه ربیــع، کــه مربــوط بــه ســال  های اولیــه حکومــت صفویــان 
اســت نیــز تزئینــات آجــری وجــود دارد، امــا آن چــه کــه در پوســته 
ایــن  و  اســت  کاشــی  کاری  اســت،  غالــب  بنــا  ایــن  بیرونــی 
ــوی  ــا در دوره صف ــن بن ــیوه  های تزئی ــور ش ــای حض ــه، ردپ مقایس

را بــر مــا آشــکار می  ســازد.
بــا ایــن وجــود نمی  تــوان منکــر تأثیرگــذاری معمــاری تیمــوری 
ــر  ــه ب ــی و مطالع ــا بررس ــد. ب ــع ش ــه ربی ــگاه خواج ــات آرام ــر تزئین ب
روی کاشــی  کاری بنــای بقعــه خواجــه ربیــع، بــر مــا آشــکار شــد کــه 
بخــش زیــادی از ایــن تزئینــات بــه شــیوه معقلــی، کــه از ترکیــب 
تیمــوری  عصــر  در  و  می  شــود  حاصــل  کاشــی  و  آجــر  هندســی 
بــر  و  بــوده  می  گرفــت،  قــرار  معمــاران  اســتفاده  مــورد  بســیار 
ــان را، وام  دار  ــه صفوی ــاری دوران اولی ــوان معم ــاس می  ت ــن اس ای

شــیوه  های عصــر تیمــوری دانســت.

نتیجه گیری 
ــن  ــن ای ــرار گرفت ــع و ق ــه ربی ــگاه خواج ــی آرام ــت جغرافیای موقعی
ــر  ــوده، از منظ ــان ب ــت تیموری ــه روزگاری پایتخ ــان، ک ــا در خراس بن
بســیاری  ارتبــاط  موجــود،  تزئینــات  و  معمــاری  فــرم  و  شــیوه 
دوره  در  آرامــگاه  ســاخت  و  دارد  دوره  آن  معمــاری  آثــار  بــا 
ــی  کار در  ــد کاش ــه هنرمن ــده ک ــب گردی ــان، موج ــت صفوی حکوم
اثــر خــود بی  بهــره از تحــوالت در شــیوه کاشــی  کاری و نقــوش 
در  شــیوه  ایــن  نباشــد.  صفــوی  معمــاری  در  اســتفاده  مــورد 
داخلــی  نــوار  و  بقعــه  داخــل  ازاره  ماننــد  بنــا  از  قســمت  هایی 
چهــار ایــوان اضــاع اصلــی بنــا، در اســتفاده از کاشــی هفت  رنــگ، 
مشــاهده می    شــود. در تزئینــات آرامــگاه خواجــه ربیــع، کاشــی 
ــل  ــت، در مقاب ــوی اس ــاران صف ــات معم ــه از ابداع ــگ ک هفت  رن
کمتــری  ســطوح  تیمــوری،  دوره  معقلــی  و  معــرق  کاشــی  های 
از داخــل و خــارج بنــا را بــه ســیطره خــود درآورده  انــد. ایــن امــر 
نشــان  گر دنبالــه  روی هنرمنــد کاشــی  کار از شــیوه  های تزئینــی 
بنــا در عصــر خــود و ترکیــب آن بــا ســنت  های هنــری بــه جــای 
مانــده از دوره  هــای گذشــته در جغرافیــای زندگــی او بــوده اســت.  
از  ربیــع  خواجــه  آرامــگاه  بیرونــی  پوســته  کاشــی  کاری  در 
ــش  ــوع نق ــه ن ــته ب ــگ بس ــرق و هفت  رن ــی، مع ــیوه  های معقل ش
مدنظــر و جایگاهــش در ترکیــب کلــی بنــا اســتفاده شــده اســت. 
کاشــی معقلــی بــه علــت اجــرای ســریع و همچنیــن مقاومــت آن 
در برابــر عوامــل محیطــی، ســهم بیشــتری از تزئینــات بیرونــی 
ــوان، ازاره  ــل ای ــدی داخ ــت. کاربن ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
و  حجره  هــا  حاشــیه  نــوار  حجره  هــا،  داخــل  آرامــگاه،  خارجــی 

.wikipedia.org :تصویر11، نمایی از آرامگاه امامزاده هارون والیت، اصفهان، مأخذ
Picture 11: view of Imamzadeh Haroon Velayat tomb, Isfahan. Source: Wikipedia.org.
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ایوان  هــای اصلــی، اطــراف درب  هــای ورودی آرامــگاه و حاشــیه 
ــه  ــا ب ــه ب ــت ک ــگاه اس ــای آرام ــمت  هایی از بن ــه قس ــد، از جمل گنب
کارگیــری کاشــی معقلــی پوشــیده شــده  اند. نقــوش هندســی 
ــع  ــار ضل ــی در چه ــه نوع ــی، ب ــی  های معقل ــده از کاش ــکیل ش تش
اصلــی و همچنیــن در نیم  ضلع  هــا یکســان بــوده و از تعــدادی 
نقــش مشــخص پیــروی می  کننــد. در کنــار کاشــی های الــوان، 
کتیبــه هــای مزیــن شــده بــا آیــات کریمــه قــرآن مجیــد نیــز از هــر 
ســو نمایــان اســت کــه بــا محوریــت خــط ثلــث، زیبایــی گریــو 

ــت.  ــرده اس ــدان ک ــا را دوچن ــی بن ــاع اصل ــد و اض گنب
ــگاه  ــی آرام ــه در زیبای ــا ک ــی بن ــات خارج ــادی از تزئین ــهم زی س
ــی  ــای اصل ــی ایوان  ه ــی فوقان ــامل لچک ــد، ش ــده دارن ــش عم نق
تعبیــه  ترنج  هــای  و  ایوان  هــا  داخــل  کاربندی  هــای  حجره  هــا،  و 
شــده در قســمت داخــل ایــوان، بــه شــیوه کاشــی معــرق مزیــن 
بــه  نیــز   6 شــماره  جــدول  در  کــه  توجــه  قابــل  نکتــه  شــده  اند. 
طــور اختصاصــی بــدان توجــه شــد، عــدم تکــرار و پیــروی نکــردن 
هــر  معــرق  کاشــی  های  تزئینــی  نقــوش  در  واحــد  الگویــی  از 
یکــی از اضــاع اســت کــه ایــن نیــز از ویژگی هــای خــاص ایــن 
بنــای عظیــم اســت از مطالعــه و مقایســه نقــوش کاشــی  کاری 

بــه دســت آمــده، مشــخص می  شــود کــه در اضــاع پشــت بــه 
پشــت یکدیگــر )شــمالی- جنوبــی و شــرقی- غربــی( تفــاوت 
میانشــان  در  بســیاری  شــباهت  های  و  دارد  وجــود  کمتــری 
حاکــم اســت. حائــز اهمیــت اســت کــه در تطبیــق صــورت گرفتــه 
در جــدول شــماره ۷ مشــخص شــد کــه ســه آرامــگاه خواجــه ربیــع 
، هــارون والیــت و ابوبکــر بغــدادی در کنــار خصوصیــات ویــژه 
ای کــه دارنــد در کاشــیکاری ها و دیگــر تزئینــات از یــک ســبک 
و ســیاق پیــروی کرده انــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در آرامــگاه خواجــه 
ربیــع تنــوع در نقــوش هندســی، آجــرکاری هــا و کتیبه هــا زیــاد 
ــای  ــی کاری ه ــر کاش ــاوه ب ــت؛ ع ــارون والی ــگاه ه ــوده و در آرام ب
چشــم  بــه  نیــز  پرنــده   و  حیوانــی  انســانی،  نقــوش  هندســی، 
می خــورد همچنیــن تنــوع در کتیبه هــا هــم بیشــتر می باشــد. 
در آرامــگاه ابوبکــر بغــدادی در کنــار کتیبه هــای محــدود قرآنــی، 
ــت.  ــمگیر اس ــا چش ــودن بن ــری ب ــت و آج ــر خش ــه ب ــد و توج تاکی
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن بنــای کهــن بــه علــت عــدم 
مرمــت، بخــش عظیمــی از کاشــیکاری ها و کتیبه هــا فــرو ریختــه 

ــت. اس

.wikipedia.org :تصویر12، نمایی از آرامگاه موالنا ابوبکر تایبادی، تایباد خراسان، مأخذ
Picture 12: view of Maulana Abu Bakr Taibadi’s tomb, Taibad Khorasan. Source: Wikipedia.org.
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جدول شماره8، تطبیق تزئینات آرامگاه خواجه ربیع ، آرامگاه هارون والیت و آرامگاه ابوبکر بغدادی، ماخذ:نگارندگان.
Table 8: comparing the decorations of Khawaja Rabi›s tomb, Harun Velayat›s tomb and Abu Bakr Baghdadi›s tomb. source: authors.

تصویر آرامگاه ابوبکر 
بغدادی

تصویر آرامگاه هارون والیت تصویر آرامگاه
خواجه ربیع

ردیف

آجری فیروزه ای فیروزه ای

گ
رن
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گن

ت 
ینا

تزئ
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نارنجی- سیاه-
- قهوه  - سبز قرمز

ای-
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جی 
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پی نوشت ها
1- در برخی از منابع سال 9۰۷ هجری ذکر شده است.

.)1998 ، .ک: )گلمبک و ویلبر 2-برای مقایسه ر
۳-سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری.
.ک: عالم آرای عباسی. : ر ۴- برای بررسی  و مطالعه بیشتر

5- این متن رونوشتی از کتاب ذکر شده است.
.ک: علمی، محمود. اجمالی از شرح حال خواجه ربیع و وضع بنای تاریخی آن. سالنامه کشور ایران، سال چهاردهم. 6 -  ر

۷- در ادامه پژوهش به هم نشینی عناصر اژدها و طاووس در بنای آرامگاه خواجه ربیع پرداخته خواهد شد.
، و از وارد شــدنش بــه اماکــن  8- همان طــور کــه گفتــه شــد، اژدهــا و طــاووس در کنــار هــم شــیاطین و نیروهــای اهریمنــی را دور

می کننــد. جلوگیــری  مقــدس 

منابع و مآخذ
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پاپلــی یــزدی، محمدحســین، )1۳88(، روزنامــه روســتاها و اماکــن مذهبــی ایــران، چــاپ دوم، بنیــاد پژوهش های اســامی آســتان قدس 
رضــوی، ایران.

جالی، غامرضا، جالی، میثم، )1۳9۴(، معنای هنر شیعه، بوستان کتاب، ایران.
حســینی، ســید غامحســین، )1۳۷9(، کارگــزاران و موقعیــت جغرافیایــی حکومــت علــی )علیه الســام(، حکومت اســامی، شــماره 18، 

)ص ۳68-۳۳۷(.
حسینی، سید محسن، )1۳8۷(، خواجه ربیع، بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، ایران.

خزایی، محمد، )2۰۰۷(، تفسیر نقوش نمادین طاووس و سیمرغ دربناهای عصر صفویه، هنرهای نجسمی، ایران، شماره 26، ص 2-2۴.
، ابوالقاسم، داالیی، آزاده، )1۳95(، مبانی نظری هنرهای سنتی )ایران در دوره اسامی(، دانشگاه الزهرا، ایران. دادور

دینوری، ابوحنیفه، )1۳6۳(، روزنامه الطوال، مترجم: مهدوی دامغانی، محمود، نشر نی، ایران.
روزبهان خنجی، فضل اهلل بن، )1۳9۰(، مهنان- نام-این بخارا، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ایران.

سعیدی، سید غامرضا، )196۴(، تحقیق تاریخی درباره خراسان: آرامگاه خواجه ربیع، آستان قدس، پ. 16، )ص ۳6-۳1(.
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)ص.85-۷9(.  ،1۰5
کرمانی، افضل الملک، )1۳5۴(، ساطین قاجار و حکومت ایشان به اجمال، نشر وحید، ایران، شماره ،1۷9، )ص 186-۷2(.

ــز  ــوی، مرک ــه مصطف ــیر عام ــق و تفس ــا تحقی ــی، ب ــال الکوش ــه رج ــروف ب ــال مع ــت الرج ــار معرف ، )1۳۴۷(، اختی ــر ــن عم ــد ب ــی، محم کش
ــران. ــهد، ای ــگاه مش ــامی دانش ــارف اس ــات و مع ــکده الهی ــات دانش ــات و مطالع تحقیق
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،)1966(، فرهنگ اسطوره ها و نمادهای روایی در ادبیات فارسی، ناشر سروش، ایران. یاحقی، محمد جعفر
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