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  اردبیلی الدین صفیهای هندسی صندوق آرامگاهی شیخ  همبستگی گره

 
*بگلو زینب مرادیان قوجه

       

   **فرد ابوالفضل عبداللهی

 

۱۹/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۱۲/۹/۱۴۰۰تاریخ دریافت:   

 
  چکیده

شـیخ  ۀی بزرگ خاندان صفویه، در زیـر گنبـد اللـه اللـه در بقعـاردبیلی، نیا الدین صفیصندوق قبر نفیس و ارزشمند عالم عارف و ربانی، شیخ 

های مختلـف، همـواره مـورد توجـه  ارزشمند بودن نوع تزیینات و اجرای بسیار دقیق تکنیک دلیل بهاردبیلی قرار دارد. این صندوق  الدین صفی

رد بـا  نگـاهی ر گرفتـه اسـت. لـذا ایـن پـژوهش سـعی دایا محتوایی مورد بحث و بررسی قرالحاظ فرمی، تکنیکی  بهبوده و در بیشتر مطالعات 

هدف از ایـن                                      ن و هنرمندان در خلق آثار معاصر باشد. ا        ایر محقق                  تا دستاوردی برای س  گشایی و رمزیابی به این مهم بپردازد متفاوت از لحاظ گره

ها  و شناساندن این گره یلی و همچنین معرفیاردب الدین صفیرفته بر روی صندوق قبر شیخ کار  های هندسی به یل ساختاری گرهپژوهش، تحل

کاررفتـه  های هندسی به های بارز گره ویژگیی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده این است که سؤال. استمندان این رشته و آثار  به عالقه

صـورت  بهروش تحقیـق حاضـر  اردبیلی چیسـت و نیـز از چـه نـوع روش ترسـیمی اسـتفاده شـده اسـت؟ الدین صفیبر روی صندوق قبر شیخ 

گشـایی شـده اسـت. فتوشـاپ تحلیـل و رمز هـای کـورل و افزار  نرمباشد که در چند مرحله به روش دسـتی و بـا اسـتفاده از  تحلیلی می توصیفی

وجـود بـر م» ده تند«دهد که گره اصلی  های حاضر نشان می . یافتهاستمیدانی (عکاسی از صندوق)  –ای  گردآوری مطالب به روش کتابخانه

و همچنـین نـوع تکثیـر بودن  گردان دسترم نیز تکثیر یافته است. روش چها اجرا شده و به حالت یک گردان دست صورت بهروی این صندوق 

و... البتـه  بندی شـشهای دیگر مثل موریانه (عروسک)، پابزی، ترقه، تخمه (لوزی)، شش شل، شمسه هشـت،  یک سری آلتباعث شده تا 

های هندسی ایجاد شـده  در حالت کلی یک همبستگی و وحدت کلی در گره ود.ب نهایی به این گره اضافه شا و طرح در ترکیبسته به نوع فض

  است.

  

  : ها واژهکلید

  اردبیلی، گره هندسی، تزیینات، همبستگی. الدین صفیصندوق آرامگاهی، شیخ 

                                                           
  Z.moradian@tabriziau.ac.ir/ (نویسنده مسئول) تبریز، ایران آموخته رشته هنرهای اسالمی، دانشکده هنرهای صناعی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانش *

** 
 A.aabdollahie@tabrizia.ac.ir / استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران

 نوع مقاله:
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های هندسی  همبستگی گره

صندوق آرامگاهی شیخ 

۱۶۲ـ ۱۴۹، الدین اردبیلی صفی  

  . مقدمه۱

. وی از عرفـای استشاعر قرن هفتم هجری قمری  ، عارف و»شیخ صفی«ف به و معرو» الدین شمس«ابوالفتح اسحاق، ملقب به  الدین صفی

ق در روستایی به نام کلخوران (کهرالن) نزدیکی اردبیل چشم به جهـان گشـوده ۶۵۰در سال  که لخانی استنامی دوران الجایتو و ابوسعید ای

ه همراه بودالدین رومی، سعدی شیرازی و ...  والنا جاللم همچوننظر آن زمان  ن حیات خود با اشخاص بزرگ و صاحباست. ایشان در دورا

گذاری شد. همچنین یک صندوق آرامگاهی بسـیار  اردبیلی به دستور پسر ایشان پایه الدین صفیشیخ  ۀبقع . بعد از وفات ایشان مجموعهاست

قـرار دارد کـه ایـن مکـان منـزل و خانقـاه  الدین فیصـزیبا به دستور وی ساخته شد. این صندوق قبر در زیر گنبد الله الله و بر روی مزار شـیخ 

اسـت. نقـوش   های مختلف به اجرا درآمده بسیار زیبا و با تکنیک الدین صفیرفته بر روی صندوق قبر شیخ کار  ونگار به نقشایشان بوده است. 

از یک سری معادالت تبعیت کرده که  در نوع طراحیکه  است روی این صندوق بودهها بر  هندسی بستری مناسب برای اجرای تمامی تکنیک

ای،  قرینـه صـورت بهتوانـد  هـا پرداختـه شـود. هـر گـره می گشـایی آن ت، بـه رمزگشـایی و گـرهشود با نگـاهی متفـاو در  این پژوهش سعی می

گشایی خواهـد  گرهرسی و نیاز به بر  ،های مختلف تکثیر پیدا کند اما وقتی یک گره در مسیر خود به گرهی دیگر تبدیل شود وار و حالت معکوس

نقـوش  ۀاسـالمی، کـه هندسـ و نگاه به سنت و اصالت ایرانـی معاصر ۀین نیاز جامعترسیم و طراحی آن پی برد. همچن ۀداشت تا بتوان به نحو

 عنوان بـهبخشی از تزیینات و علم مربوط به دنیای هنر بوده و این احیای سنت دیرینه و توجه بـه ترسـیمات نقـوش هندسـی و رمزگشـایی آن 

هـای انتقـال همچنـین  هـای هندسـی و بیـان روش تحلیـل سـاختاری گره ،ضرورت پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. هدف از این کار

های بـارز  هاسـت کـه شاخصـ تسـؤاال ایـن . این مقاله در پی پاسخ بـه ستندان این نوع آثار و هنرهام ها و نقوش به عالقه این نوع گره معرفی

انـد؟ تمـامی  دهکر و از چه نوع روش ترسیمی تبعیـت   ها چگونه ترسیم شده این گرهو رفته بر روی این صندوق چیست؟  کار  سی بههای هند گره

ی افـزار  نرمالبته تحلیل اثر بـه روش دسـتی و  ؛(عکاسی از صندوق) بوده است میدانی –ای  کتابخانه صورت بههای این تحقیق  مطالب و داده

آمده از  دست ه. نتایج باستتحلیل از نوع کیفی و فنی  تحلیلی بوده که توصیفی صورت بهه است. روش تحقیق نیز شدام ) انجپ(کورل و فتوشا

نیـز تکثیـر یافتـه  چهارم یکاجرا شده و به حالت  گردان دستبر روی این صندوق به شکل » ده تند«دهد که گره اصلی  این پژوهش نشان می

های دیگر مثل موریانه (عروسک)، پـابزی، ترقـه، تخمـه  همچنین نوع تکثیر باعث شده تا یک سری آلتبودن و  گردان دستاست. که روش 

تحلیـل و آنـالیز  .ودب نهایی بـه ایـن گـره اضـافه شـو ... البته بسته به نوع فضا و طرح در ترکی بندی شش(لوزی)، شش شل، شمسه هشت، 

ای و  ) انجام گرفته است. گردآوری مطالب بـه روش کتابخانـهفتوشاپی (کورل و فزار ا نرمآثار به روش دستی و  رمزگشاییهای هندسی و  گره

 ،فضـای کـافی در اطـراف صـندوق نبـودذکر است که  شایاناردبیلی) صورت پذیرفته است.  الدین صفیمیدانی (عکاسی از صندوق قبر شیخ 

و تمـامی گردیـده  شـده بسـنده چنـد نمونـه عکـس گرفتـههمـین بـه برای  ؛کرد میدان دید کافی را برای عکاسی کامل و باکیفیت را میسر نمی

صندوق چوبی موجود در این مجموعه است که چهار نمونه  ۱۲ آماری تحقیق، شامل ۀه است. جامعشدنیز بر اساس آن تصاویر انجام آنالیزها 

شود کـه  محمد نگهداری میالدین  محیی ۀحرمخان ریگر دداسماعیل و هفت مورد  از آن در قسمت گنبد الله الله، یک مورد از آن در گنبد شاه

  که در زیر گنبد الله الله واقع شده، برای بررسی و تحلیل انتخاب شده است.  ،در این پژوهش فقط یک مورد از آن

  

  . پیشینۀ تحقیق۱ـ۱

                     لفان و هنرمندان بـوده   ؤ            گردشگران، م                                                  خاطر نفیس بودن همواره مورد توجه بسیاری از مورخان،             اردبیلی به       الدین     صفی                   صندوق آرامگاهی شیخ 

                                                                           یا تکنیکی و همچنین محتوایی بوده که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. امـا از              تاریخی، فرمی       لحاظ    به             ها و مطالعات                  است. عمده بررسی

                 ا این اثر زیبـا و           عی دارند ت                                                                رفته در آن مطالعات تخصصی چندانی صورت نگرفته است. لذا نگارندگان س    کار               های هندسی به                ظ رمزگشایی گره   لحا

                                                                    تحلیل نقوش هندسی در جهت رمزگشایی آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.   ۀ                 ایلخانی را از جنب   ۀ               ماندگار از دور 

 بقعـۀ شـیخشناسـی و تـاریخ هنـر  باسـتاندر کتـاب      شـود.              هـا اشـاره می                                                            کتب مختلفی در این زمینه به چاپ رسیده که به چند نمونه از آن

مچنـین تـاریخ هنـری رفتـه در آن و هکار  معماری بقعه و صنایع دستی به) تحقیقاتی در مورد ١٣٨۴ یوسفیزاده و  گلمغانی( اردبیلی الدین صفی

) در مـورد ١٣٩٠ زاده گلمغانی یوسفی و( اردبیلی الدین صفی بقعۀ شیخگذری در تاریخ و هنر  :آفاقوحید روضه ه است. کتاب دشاین آثار بیان 

رجبـی ( اردبیلـی الدین صـفی بقعۀ شیخنقش و رنگ در اند. کتاب  و تزیینات معماری این مجموعه  اشاراتی داشته الدین صفیشیخ  ۀنام زندگی
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هنرهای شیعی در کتاب  کاررفته در آثار این مجموعه پرداخته است. ههای هنری و مفاهیم رنگی ب تکنیک ۀبه آنالیز نقوش و هم )١٣٨١ اصل

کرده معماری و آثار هنری موجود در این مکان را معرفی » ۱۳۸۹ زاده  (یوسفی و گلمغانی اردبیلی الدین فیصمجموعه تاریخی و فرهنگی شیخ 

اند. همچنین مقاالت متفاوتی در این زمینه در نشریات مختلف به چـاپ  و با بیان مختصری از تاریخچه به محتوای آثار نگاه تخصصی داشته

ان بزرگ مؤلفرا از دیدگاه مورخان و  الدین صفی، مذهب شیخ »اردبیلی الدین صفیمذهب شیخ « ۀدر مقال) ۱۳۸۹اصغر حیدری ( :رسیده است

 الدین صـفیکاربرد تزیینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ « در مقالۀ) ۱۳۹۰مورد نقد و بررسی قرار داده است. سید هاشم حسینی (

 است. مجربی و غالمی فیروزجانی بررسی کردهبری، با رویکرد نمادین  و حتی گچ کاری کاشی، نقش هندسی شمسه را در آثار چوبی، »اردبیلی

های مختلـف ایـن مجموعـه از دیـدگاه گردشـگران و  ، تاریخچـه و قسـمت»اردبیلی الدین صفی بقعۀ شیخاهمیت و ارزش « در مقالۀ) ۱۳۹۶(

مـوردی:  ۀنمونـ ؛ایرانـی –سی نقوش و تزیینات معمـاری اسـالمی برر « در مقالۀ) ۱۳۹۴. مینا جعفری زارع (اند کردهبررسی را  مورخان مختلف

هـای هندسـی  ال و گرهده و بـا نگـاه نمـادین بـه اشـککـر بنـدی  ندسی موجود در این بقعه را تقسـیم، اشکال ه»اردبیلی الدین صفی بقعۀ شیخ

رسـی بر « در مقالـۀ) ١٣٩٧( کرپور و همکـارانشـ های مختلف این مجموعه را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. ها و متریال شده با تکنیکاجرا

رفتـه ار ک فی و بررسی تکنیک جووک و نقوش به، به معر »اردبیلی الدین صفی بقعۀ شیخکاری صندوق قبرهای  تحلیلی و ساختارشناسانه جووک

 الدین صفی بقعۀ شیخن شیعی تطبیقی نقوش نمادی ۀمطالع« در مقالۀ) ١٣٩۶( کاظم پور و محمدزادهاست.  پرداختههای این بقعه  در صندوق

و بـا کـرده برده انتخاب  بری را در دو مکان نام کاری و حتی گچ وش موجود بر روی آثار چوبی، کاشی، یکسری از نق»اردبیلی با مسجدجامع یزد

بقعـۀ ای نمـای بیرونـی  ینات کتیبهتزی« در مقالۀ) ١٣٨١( زاده گلمغانی فر و اند. شایسته نگاه نمادین به اشکال آن مطالعاتی را به انجام رسانیده

هـای  ه بـا نـوع تزیینـات و تکنیکهـای مختلـف ایـن بقعـ شـده در مکان ای اسـتفاده انش تمامی متون کتیبه، به خو »اردبیلی الدین صفی شیخ

  اند. رفته در آن به تحقیق پرداختهکار  به

              از جملـه: هالـه                 نوشـته شـده اسـت؛         هـایی نیـز      نامـه       پایـان   ،  آن                     اردبیلی و آثار هنری       الدین     صفی          بقعۀ شیخ      بارۀ         گرفته در                  در مطالعات صورت

       ر روی بـ                              اردبیلـی بـر اسـاس آثـار چـوبی آن       الدین     صـفی          بقعـۀ شـیخ         هـای چـوبی                     طراحی و اجرای الیتنگ      نامۀ          در پایان  )     ١٣٩١ (              صنعتی ایرانی

      نامـۀ          در پایان) ١٣٨٨( گـان خیرالهـیمژ   .    اسـت                                                                       ها و نقوش موجود بر روی آثـار چـوبی ایـن مجموعـه تحقیقـات تخصصـی انجـام داده      تکنیک

، به تجزیه و تحلیل مقابر چـوبی پرداختـه و انـواع نقـوش و ااردبیلی: شناخت طرح و فن و محتو  الدین صفی بقعۀ شیخچوبی        قبرهایصندوق 

طراحـی و با عنـوان اش  نامه در پایان) ١٣٩۵( بگلو زینب مرادیان قوجهها و همچنین محتوی دینی آثار را مورد مطالعه قرار داده است.  تکنیک

، تمامی آثار چوبی بقعه را از لحـاظ فرمـی و فنـی اردبیلی الدین صفی بقعۀ شیخهای موجود در  اساس نمونه قرآن بر ۀکاری جعب  اجرای جووک

یابی از  ی) با ایدهطراحی و ساخت میز عسلی (جلو مبل      نامۀ          در پایان )١٣٩٣( مریم صالحی. مورد بحث و بررسی قرار داده است تکنیک جووک

  . است  فرمی و تکنیکی مورد ارزیابی قرار داده لحاظ به، دو صندوق مذکور را اسماعیل شاهو  الدین صفیتزیینات دو صندوق قبر شیخ 

  .اری شده استدها خود شده در این متن بوده و برای جلوگیری از تکرار از آوردن آن بیاندیگر بیشتر همان مطالب   های نامه پایان

  

  اردبیلی الدین صفیشیخ  ۀبقع. ۲

بـه دسـتور صـدرالدین  دورۀ ایلخـانیاردبیلی جد سالطین صفویه برای اولین بـار، در  الدین صفیای شیخ  موزه -مجموعه آرامگاهی های  پایه

صفویه  ۀد تا اینکه در دور شضافه ین مجموعه اهایی نیز به ا بعدی (تیموری) بنا ۀ). در دور ۸۵، ۱۳۸۱زاده  فر و گلمغانی (شایسته موسی برپا شد

 بقعـۀ شـیخ. اسـتفضـایل هنـری در آن جمـع  ۀکـه همـ داردتزیینات و معماری متینی  ،). این مجموعه۲(تصویر  شکوفایی خود رسید به اوج

، ١٣٩٣رجم زاهـدیان و متـ( شود که به ثبت جهانی رسیده اسـت یکی از مجموعه بناهای ماندگار کشورمان محسوب می عنوان به الدین صفی

با شـماره و اردبیلی نیز در آن واقع شده  الدین صفیشیخ  ۀ، مقبر »الله الله«آورده شده که گنبد  ۱ تصویرهای مختلف این بنا در  . بخش)۱۰۷۴

های مختلفـی هنـری  سـبکاین مجموعه از بناهای تاریخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.  مشخص شده است. ۲

های گونـاگون  وعـه جنبـهایـن مجم). ۱۱۵، ۱۳۹۷ران دیگـ (شکرپور و شود وضوح دیده می خصوص سبک تیموری، صفوی در آن به هبایران 

هـای  کنیکخـاطر نـوع تزیینـات و ت ه و از ایـن میـان، صـندوق قبرهـا بـهگرفت و ... را در بر کاری کاشیآثار سفالی، چوبی، فلزی،  هنری مانند

 الدین صـفیمانـده از ایـن مجموعـه، صـندوق قبـر شـیخ جا بـه ۀ). بارزترین نمون۶، ١٣٨٨(جباریان  زش واالیی دارندها، ار  شده بر روی آناجرا
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، ١٣٨٧ (بخـردی ، منبت، خاتم، جووک و... استفاده شده استچینی گرهای مانند  های ماهرانه کاری که در ساخت آن از ظرافت استاردبیلی 

۴۱۵.(    

  
  )۴۴، ۱۳۹۵ (مرادیان اردبیلی الدین فیص بقعۀ شیخ: پالن ۱ تصویر

  
    الدین (نگارندگان) شیخ صفی ۀمقبر  ۀخان نشین قندیل : شاه۳تصویر   (نگارندگان)» الله الله«: گنبد ۲تصویر 

  

  اردبیلی الدین صفیعالم عارف و شاعر شیخ . ۱ـ۲

    سـال    ۵٢               سال عمر کـرد کـه    ۵٨               ق به دنیا آمد. ۶۵ ٠           یل، در سال          غربی اردب                                                            او فرزند مردی کشاورز بوده و در روستای کلخوران، واقع در شمال 

                   سـال آخـر عمـرش را در    ۵٣                                                       سال بعد را در مریدی و شاگردی شیخ زاهد گیالنی سپری کـرد و    ۵٣                             ش را در طلب مرشد و مراد بود.  ا           اول زندگی

     خود،    ۀ        ق در خان  ۵٧٣         محرم سال     ١٢              دوازده روز در                                                                                    ارشاد و تربیت عرفان و طریقت صوفیانه نشست. ایشان بعد از سفر حج بیمار شدند و بعد از

   ).   ۶۶  ،     ١٣٨٩       (حیـدری                                                             شـد، دار فـانی را وداع گفـت و در همـان محـل نیـز بـه خـاک سـپرده شـد                               خانقاه از این مکان استفاده می       عنوان    به   که 

    (ع)                       بـه اوالد امـام موسـی کـاظم        د وی را  جـ   ،                                                        مطلب وجود دارد که مذهب و سیادت او، از دیـدگاه برخـی مورخـان     این                     همچنین در مورد ایشان 
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                                                            ). اما نظرات مورخان و بزرگان مختلفی در مورد مذهب ایشان آمـده ۶۸       (همان،                د این حرف است  ؤی             رسمی صفویان م   ۀ   نام       . نسب   اند           نسبت داده

          ، در کتـاب                                                                                   عصر شیخ صفی بوده و در زمان غازان خان و اولجایتو حکومت چند شهر را بـر عهـده داشـته اسـت                      که حمدالله مستوفی هم    است 

  «         دارد که         بیان می        القلوب   ة   نزه
ً
 مردم اردبیل اکثرا
ً
    ).   ۱۲۸  ،     ١٣٨٩        (مستوفی    »           علیه الرحمه       الدین     صفی               اند و مرید شیخ                     بر مذهب امام شافعی                   

  

  اردبیلی الدین صفیصندوق قبر شیخ . ۲ـ۲

کف زمین  این بنا از؛ لی، در زیر همان گنبد واقع شدهبیارد الدین صفیکه آرامگاه شیخ  قرار دارد» الله الله«انه، گنبد خ در قسمت جنوبی قندیل

گردان (چلیپا) به خط کوفی بنایی  صورت به» الله« ۀمعقلی و با کلم ۀشیو آن به ۀکل ساخته شده است. بر روی بدنش ای به شکل برجی استوانه

(مجربـی و اسـت ضـلعی  نبـد بـه شـکل هشـتقسمت داخلی ایـن گ ).۲(تصویر  )۲۲، ۱۳۸۱  (رجبی اصل ای کار شده است و به رنگ فیروزه

دارای تزیینات و نقوش  الدین صفیکه فقط صندوق قبر شیخ  ضا چهار صندوق قبر وجود دارد). در مرکز این ف۱۹۷، ۱۳۹۶غالمی فیروزجانی 

پـایینی  صـندوق مسـتطیل مکعبتشـکیل شـده اسـت. ابعـاد  مسـتطیل روی هـم قرارگرفتـه الدین از دو مکعـب وق قبر شیخ صـفیصند. است

             در شـهر تبریـز   ). ساخت این صـندوق٤(تصویر است متر  سانتی ٢٩۵×١٠۵×١٠۴صندوق باالیی  مستطیل مکعبمتر و  سانتی ٣١٢×١٣١×۵۲

در ساخت این صندوق از چوب درختانی چون، چنار، گالبی، ملج، آبنوس، فوفـل و شمشـاد ). ۲۱۷، ۱۳۸۹ زاده گلمغانی(یوسفی و           بوده است

رو تعبیـه شـده کـه  هالجوردی بر روی صندوق از روب ۀای با زمین ای برجسته ). لوح نقره۱۰۶، ١٣٩٠     زاده         گلمغانی        یوسفی و ( استفاده شده است

  ). ۴۲، ١٣٩٣(صالحی  حاوی یک کتیبه است

     
  اردبیلی (نگارندگان) الدین صفیرویی صندوق قبر شیخ  ه: نمای روب۴تصویر 

  

 الدین صفیباالیی صندوق قبر شیخ  مستطیل مکعب: نمای جانبی از ۵تصویر 

  اردبیلی (نگارندگان)
  

  نقوش هندسی. ۳ـ۲

هایی  ها و شاخصـه فرهنگ و هنر نیز یکسری ویژگی ۀدر زمین اشاعه شد،جای سرزمین اسالمی  م که عقاید و قوانین الهی در جایبعد از اسال

هـای هنـری نقـوش  د را به نقوش تزیینی انتزاعی داد. یکی از ایـن نقشها جای خو نگاری و پیکره استفاده از شمایل ؛ برای مثالبرشمرده شد

اسالمی تاکنون رونق بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. ایـن هنـر در قالـب  ۀبوده و از دور  ها گذشتهیک علم از  عنوان بههندسی بوده است. هندسه 

هـا و  مایه گره از اعداد و اشکال خاصی که در بن رمزگشاییاز ویل أبا ت است کهاعداد و اشکال  ۀد که اساس آن بر پایتعاریف خاصی دار » گره«

، بخـش مهمـی از هویـت هنـر هـای هندسـی هونگار  نقش). اشـکال، ۲، ۱۳۹۶(جعفری زارع آیند دست میه ، بشوند نقوش هندسی تکرار می

شود که  یبی از اشکال منظم اشاره می). در تعریف کلی نقوش هندسی به ترک۸، ۱۳۹۰(حسینی  اسالمی را به خود اختصاص داده است ایرانی

 فـارابی ،در ایـن رشـته ان). از نظـر بزرگـان و دانشـمند۳۵، ۱۳۹۲(بزرگمهـری و خـدادادی است بافتی منظم و همگون دارد و قابل گسترش 

ها بحث  ر مورد آنعملی، خطوط و سطوحی وجود دارد که د ۀدارد که در هندس کند و بیان می یهندسه را به دو بخش علمی و نظری تقسیم م

ها  سینا، هندسه را علم شناخت وضـع خطـوط، اشـکال و نسـبت شود. همچنین ابن نظری مباحث مطلق و کلی بیان می ۀشود و در هندس می

تجریدی و  ). هندسه ماهیتی نیمه۳، ۱۳۹۶ (جعفری زارع داند به یکدیگر می  وضع اشکال نسبت ۀکنند کند و این مقادیر را مشخص ریف میتع

). ۵۴، ۱۳۹۴ قهـی (بلخـاری نمایـد که هنر اسالمی خـود را مکلـف بـه بازنمـایی آن می استثالی دارد و قالبی درخور در بازنمایی عالم مثال م
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ی برخـوردار اسـت کـه از ا اسالمی از جایگـاه ویـژه ۀفقط علم بلکه در هنر تزیین معماری و هنرهای صناعی در دور  نه عنوان بهاهمیت هندسه 

اشـکال هندسـی  ،ر اسـالمیشـود. در هنـ وحـدت کلـی در ترکیـب و تـزیین حاصـل می از ،در نهایـت وتقارن، انعکاس و تکـرار  ۀدنظم و قاع

سـازی و  تفاده از انـواع تـدابیر بصـری سـاده). در اسـ۱۰، ۱۳۹۰(حسینی  گرایند شوند و به کمال می ای منطقی می دارای ضابطه شده گسترده

بخش را در قالب ترکیبات جدید  لذت تأثیراز طبیعت با توجه به مفهوم آن، معیارهای زیباشناسی و ایجاد  تأثیراستفاده از اشکال ناب هندسی، 

های مختلف تاریخی در ایران جود دارد که با تزیینات هندسی مـزین  ). آثار بسیار زیادی از دوره۹۹، ۱۳۹۰(خضایی و مراثی  دهد دست میه ب

وضـوح  های هنری آن، نقوش هندسـی بـه رشتهو در اکثر است اردبیلی هم از این قاعده پیروی کرده  لدینا صفی بقعۀ شیخاند. مجموعه  شده

هـای  کـه نقـوش هندسـی بسـیار زیبـایی، بـا تکنیک اسـتدر این بقعه  دورۀ ایلخانیبارز از  ۀنمون الدین صفیشود. صندوق قبر شیخ  دیده می

  مختلف چوبی آراسته شده است.

  

  اردبیلی الدین صفیرفته بر روی صندوق قبر شیخ کار  هش هندسی بتحلیل نقو. ۱ـ۳ـ۲

گرفته تشکیل شده که در قسمت معکب باالیی تقسیماتی از سـمت خـارج بـه روی هم قرار  مستطیل مکعباز دو  الدین صفیصندوق قبر شیخ 

چهـار «بـا گـره دوم  ۀاردبیلی است. حاشـی دینال صفیاول حاوی کتیبه در مورد شیخ  ۀباشد که حاشی حاشیه و یک متن می ترتیب سه داخل به

 صورت بهسوم که  ۀ) و حاشی۴۴، ۱۳۸۸هی ل(خیرالاست ها بدون نقش  چینی به روش آلت و لقط انجام شده و داخل آلت با تکنیک گره» لنگه

آلت و لقط  چینی گره صورت به» ده تند«های هندسی، گره  یک نوار باریک بوده با تکنیک جووک به اجرا درآمده است. متن صندوق هم با گره

ایـن های مختلفی تـزیین شـده اسـت.  ها با تکنیک های متفاوتی نیز در داخل تمام آلت ) که نقوش و طرح۱۰، ۱۳۹۴ (جعفری زارع اجرا شده

بـا رنـگ  ۶ر تصـویکه در  استمتر  سانتی ۲۴۵×۵۴باالیی  مستطیل مکعبمتن در  ۀانداز  .ه استشدت در هر چهار طرف مکعب انجام تقسیما

دهـد کـه بـه  پـر، ترکیـب گرهـی را می  پنج ۀضلعی و ستار  ده با اشکالی مانند پنج ۀالبته الزم به توضیح است که شمس .زرد مشخص شده است

 ۀپـایینی نیـز دارای یـک حاشـی مسـتطیل مکعب). ۹۳، ١٣٩۶پـور و محمـدزاده  (کـاظم آیـد می(با خطوط شکسته عمیق) به اجرا درروش تند 

هـا بـا  ه نقـوش داخـل آنهای صـندوق وجـود دارد کـ عمـودی در گوشـه صـورت بهشده با طرح اسلیمی و ختایی بوده و دو حاشیه  ریکا منبت

ها با نقوش مختلف بـه روش منبـت ریـز  که تمامی آلتوجود دارد آلت و لقط  چینی گرهو یک متن با روش  کاری به انجام رسیده تکنیک منبت

  ). ۶ تصویر( ها را پر کرده است داخل آلت

  
  اردبیلی (نگارندگان) الدین صفییی صندوق قبر شیخ رو روبه: طرح خطی نمای ۶ تصویر

  

  تحلیل گره اول و روش ترسیم آن. ۱ـ۱ـ۳ـ۲

ایـن  ۀشـده و انـداز  چینـی گرهبـه روش آلـت و لقـط » چهـار لنگـه«رار دارد که با گره ق یباالی مستطیل مکعبدوم از  ۀگره اول در قسمت حاشی

که چهار«آمده از این گره  دست ههای ب ده است. آلتمتر دورتادور صندوق طراحی ش سانتی ۲۰حاشیه در عرض 
ُ
(تصـویر اسـت » لنگه، ترنج و ت

 مربع یک قطار عمودی و مایل را رسم کـرده ۀاول در قاب واگیر  ۀدر مرحل شکل الزم است. بعد از آن برای ترسیم این گره یک قاب مربعی). ۷

). سوم از ۱از جدول  ۹ تصویر( شود س مقابل رسم میأر  ۀدوم از چهار نقطه وسط هر ضلع خطی به دو نقط ۀ) و در مرحل۱از جدول  ۸تصویر (

 ۀسـتار هـای  فواصـل یالر آمـده را د دسـت هبـ ۀچهـارم نیمسـاز زاویـ .)۱از جدول  ۱۰ تصویر( شود کدام امتداد داده میچهار پر شعاع هر  ۀستار 
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). ایـن گـره در تکثیـر خـود در حاشـیه ۱از جـدول  ۱۱ تصـویر( کنـد در تداخل هر پاره خط از یال محدوده قاب واگیره را مشـخص می ،چهارپر

  ای تکرار شده است. صورت قرینه هب

  

   

  

  

  

  

  

  اردبیلی (نگارندگان) الدین صفیاز صندوق قبر شیخ  »چهار لنگه«دوم گره  ۀ: حاشی۷تصویر 

  

  اردبیلی (نگارندگان) الدین صفیدوم از صندوق قبر شیخ  ۀف تحلیل گره (چهار لنگه) از حاشی: مراحل مختل۱جدول 

    
اول از ترسیم  ۀ: مرحل۸ تصویر

  »لنگه چهار«گره 

دوم از ترسیم  ۀ: مرحل۹ تصویر

  »لنگه چهار«گره 

سوم از ترسیم  ۀ: مرحل۱۰ تصویر

  »لنگه چهار«گره 
  »لنگه چهار«چهارم از ترسیم گره  ۀ: مرحل۱۱ تصویر

  
  »چهار لنگه«: طرح خطی گره ۱۲ تصویر

  

   تحلیل گره دوم و روش ترسیم آن. ۲ـ۱ـ۳ـ۲

شمسه ده، ترنج، ترقـه، پـنج تنـد  ،هآمد دست ه. آالت باستبا مرکزیت شمسه ده » ه تندد«ک گره اصلی که در متن صندوق به کار رفته، گره ی

شمسـه  از بـا مرکزیـت نـوع دیگـری و ایجـاد شـده» ده تند«ر امتداد گره د گردان دستکه با روش » هشت«. گره هستند ) و ستارهبندی شش(

 ۱۳۸۱بی اصل، (رج داده استترکیبی در کنار یکدیگر قرار  صورت بهرا  ،موریانه (عروسک)، شش شل و تخمه (لوزی) که آالتی مثلهشت، 

قرار ار یی، پشتی و جوانب کرو روبهدر نمای  واجرا شده  گردان دستکه به روش  استگره اصلی در متن صندوق  عنوان به» ده تند«گره  ).۶۴:

اگیـره کـار از یک قاب و  چهارم یکها و همچنین گره هشت در امتداد آن ایجاد شده است. برای ترسیم گره ده تند آن را در  گرفته و تمامی آلت

(تصـویر  استفاده شـده» ده تند«باالیی صندوق، گره  مستطیل مکعبآید. همچنین در قسمت جانبی  دست ه های اصلی آن ب کنند تا بخش می

۵ 
ً
ترتیـب  ، تمامی مراحل کار بـه۲در جدول  است.باالیی  مستطیل مکعببه همان روش قسمت جلویی صندوق، از  ) که روش ترسیم آن دقیقا

  آورده شده است. ۵شده بر روی این صندوق در جدول های ایجاد همچنین نام تمامی آلت .آمده است
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  اردبیلی (نگارندگان) الدین صفی: مراحل مختلف تحلیل گره (ده تند) از متن صندوق قبر شیخ ۲جدول 

      

  »ده تند«سوم از گره  ۀمرحل :١٥ تصویر  »ده تند«دوم از گره  ۀ: مرحل١٤ تصویر  »ده تند«اول از گره  ۀ: مرحل١٣ تصویر

      

  »ده تند«ششم از گره  ۀ: مرحل١٨ تصویر  »ده تند«پنجم از گره  ۀ: مرحل١٧ تصویر  »ده تند«چهارم از گره  ۀ: مرحل١٦ تصویر

  

حـور امتـداد بـر روی یـک م ،شود برای تنوع دادن به طرح اصلی، از قسمتی که به ستاره ختم می» ده تند«گره  ۀگردان در ادام دستگره 

در  مشـخص شـود.بودن طرح در این قسمت  گردان دست تاتا اینکه در قسمت پایینی آلت ستاره که دو یال آن را به هم وصل کرده  شده داده

خط، نصف پـابزی، نصـف  ، چوببندی شش(عروسکی)، شمسه هشت، لوزی یا تخمه، شش شل،  های متفاوتی چون موریانه آلتاین بخش 

 صـورت بهروش ترسـیم  .آمـده اسـت ۱۹تصـویر شـده در  خطـی ترسـیم ۀ. روش گستره گـره، در شـبکو ترنج تشکیل شده استدانه بلوط، تکه 

کاررفتـه  ههای بـ سامی و اشکال تمامی آلتجایی از نوع پیاپی و چرخش گردشی انجام شده است. ا هجاب است.گردان  دستجایی به روش  هجاب

  ت.آورده شده اس ۳بر روی صندوق در جدول 

  باالیی صندوق (نگارندگان) مستطیل مکعباز  گردان دست: تصویر و طرح قسمت ۳جدول 

  
  (نگارندگان) با رنگ صورتی گردان دستای ایجادشده در قسمت طرح  : تصویر و طرح شبکه۱۹تصویر 

  
  گردان دستگره  ۀشد : طرح شبکه۲۰ تصویر

  ایینی)مستطیل پ صندوق (مکعب ۀروش ترسیم در پای. ۳ـ۱ـ۳ـ۲

» ده تند«. گره این بخش بر اساس گره قرار داردمتر  تینسا ۲۵۲×۳۲ها در ابعاد  مستطیل پایینی بعد از حاشیه صندوق یا مکعب ۀمتن اصلی پای

د نـا رفته در این قسـمت عبارتکار  و لقط اجرا شده است. آالت بهآلت  چینی گرهبا تکنیک  ،شده» هشت«که تبدیل به گره  گردان دستو روش 

که، شمسه ده و شمسه هشت  ، تخمه، شاپرک،خط چوب، شش شل، ستاره، موریانه، ترقه، برگ چنار، ترنج، بندی ششاز: 
ُ
 (صـنعتی ایرانـیت

۱۳۹۱ ،۲۰(.  
ً
(پنج) در این گره  مستطیل باالیی بوده با این تفاوت که آلت ستاره یی از مکعبرو روبهمثل قسمت  ترسیم گره این بخش نیز دقیقا

ت از قسـمت بـاالیی اجـرا شـده اسـت. روش بع آن متفـاوت بـه گردان دسـتروش نیز آن  ۀدر ادام(عروسکی) تبدیل شده است.  موریانهبه آلت 
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، رسـی داشـتدست گردان دسـتشده به روش های ایجاد آلت  ه بتوان به تمامیکار ک ۀآمده است. برای ادام ۲۳ تصویرو  ۴ل جدو ترسیم آن در 

کـه تصـاویر آن در  اسـتپـایینی  مسـتطیل ن آن را تکثیر نمود. این روش ترسیم در قسمت جلـویی و جـانبی از مکعبتوا ای می قرینه صورت به

  آورده شده است.  ۴جدول 

  (نگارندگان) مستطیل پایینی : تصویر و طرح مکعب۴جدول 

    

  (نگارندگان) مستطیل پایینی مکعب: نمای جلویی از ۲۲تصویر   (نگارندگان) مستطیل پایینی : نمای جانبی از مکعب۲۱تصویر 

  
  (نگارندگان) مستطیل پایینی : طرح خطی از مکعب۲۳ تصویر

  

  (نگارندگان) اردبیلی الدین صفیرفته در صندوق شیخ ار ک ههای ب : اسامی تمامی آلت۵جدول 

  ها نام آلت  ردیف
  گیریمحل قرار 

  طرح خطی  تصویر
  مستطیل پایینی مکعب  مستطیل باالیی مکعب

 * *  شمسه ده تند  ۱

  

  

  *  شمسه هشت  ۲

    

 * *  ۳بندی شش  ۳

    

 * *  ۴بندی ششنصف   ۴
    

 *   ۵برگ چناری  ۵
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 * *  ۶نصف دانه بلوط  ۶

  
  

 * *  ۷لوزی یا تخمه  ۷

    

 * *  ۸شش شل  ۸

    

 * *  ۹پنج (ستاره)  ۹

    

۱۰  
عروسک 

 * *  ۱۰(موریانه)

    

 * *  ۱۱ترقه  ۱۱

    

 * *  ۱۲نجتر   ۱۲
    

 * *  ۱۳نصف پابزی  ۱۳
    

 * *  ۱۴خط چوب  ۱۴

    

 * *  پنج  ۱۵

    

۱۶  
شمسه  چهارم یک

  ده
* * 

    

 *   ۱۵شاپرک  ۱۷

   

  *  *  ۱۶تکه  ۱۸
 

  

    *  ۱۷لنگه چهار  ۱۹

    

  

  های تحقیق یافته. ۳

  ۀهندس
ً
و بسته به نوع محیط  داردهای بسیار  دل هر نقشی، ناگفتنیگیری که در  متناسب با اصول ریاضیات و اندازه نقوش علمی است کامال

وجـود  ه و نقشـی جدیـد بـ وندهـای دیگـر تبـدیل شـ توانند به گره در عین مستقل بودن می  شود. هر واحدی از گره شده در آن نمایان می تعریف

هـا بـه نسـبت آن  ست آمد که در هر جوانبی از کار گرهده اردبیلی این مهم ب الدین صفیهای موجود در صندوق قبر شیخ  آورند. بر اساس یافته

بودن در این امـر، سـبب شـده تـا چنـین اثـر هنـری زیبـا  گردان دستاند. روش  های دیگر نیز طراحی شده تعریف شده و از دل هر گرهی، گره
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بعـد از هـر روش  .اصـل تقـارن اشـاره کـرد توان بـه ها می دست آمد که از جمله آنه ها نکات بسیار مهمی ب طراحی و اجرا شود. در تحلیل گره

مسـتطیل بـاالیی و پـایینی). همچنـین در  یی و پشتی صـندوق از مکعبرو روبه(نمای  خوبی در کار اجرا شده است هبتقارن اصل  ،گردان دست

 صـورت هندسـه ی در زمینۀایه صندوق، مطالعات و تحلیلشود. عالوه بر این  خوبی با اصل تناسبات دیده می هها ب حاشیه (چهار لنگه) گوشه

 الدین صـفی بقعـۀ شـیخصفوی واقـع در  اسماعیل شاههای موجود بر روی صندوق قبر   چینی گره« به مقالۀتوان  ها می آن است؛ از جملۀگرفته  

، گـره صـندوق ای هم مشاهده شده است. اغلب نقـوش بـر روی روش تکثیر قرینه ،گردان دستعالوه بر روش در آن،  اشاره کرد که »اردبیلی

(تصـویر  از جمله تشابهات ایـن دو صـندوق بـوده» ده تند«کار رفته است. گره ه نیز ب» هشت و دوازده تند«بوده و در برخی موارد گره » ده تند«

بـوده و در دایـره  چهـارم یکدر  اسـماعیل شاهها اشاره کرد که اغلب نقوش در صندوق قبـر  توان به نوع ترسیم گره های آن می ) و از تفاوت۲۴

در ترسیمات  گردان دستبیشتر از روش  الدین صفی). اما در صندوق قبر شیخ ۲۵ تصویر( نهایت در قاب مربعی یا مستطیلی تکثیر یافته است

استفاده شده است. در قانون هندسه نیز رعایت تناسبات، تعادل، تقارن، ریتم و چنین عوامل مهـم در ایجـاد دقیـق نقـوش، عـالوه بـر ایجـاد 

طـرح ممکـن شـود. نـوع ای از  بنـدی در هـر گسـتره وجـود آوردن ترکیـبه شود که میدان عمل هنرمنـد و طـراح در بـ یبایی در کار باعث میز 

بودن ترسیم بوده و باعث شده طراح  گردان دستخاطر روش  هاردبیلی بیشتر ب الدین صفیهای صندوق قبر شیخ  شده در گرههمبستگی ایجاد

این در حالی است کـه تمـامی جوانـب کـار از اصـل تناسـبات  ؛وجود آورده شده ب آالت متنوعی در ابعاد تعریف ،قرینگی با رعایت اصل تقارن و

ها  ا بـا زیبـاترین صـورتهـا ر  اند و آن کاررفته در داخل لقاط به این اصل پایبند بودند. علمی که پیشینیان ما داشته هپیروی کرده و حتی نقوش ب

 ایم که جامانده از ادوار مختلف کسب کرده و به این مسئله دست یافته هها را از طریق همین آثار ب ند. ما آن علمظهور درآور  ۀاند به منص توانسته

و امـروزه واالیی برخوردار بـوده  زمین از ارزش بسیار اسالمی بودن برای تمامی هنرمندان و صنعتگران ایران حفظ اصالت و هویت اصلی ایرانی

مـؤثر وجود آوردن آثار ارزشـمند در دنیـای معاصـر   هها در ب کارگیری این علم و تکنیک هها و همچنین ب با معرفی و احیای آنماست که  ۀوظیف

  باشیم.

  )۴۰، ۱۴۰۰و مرادیان   فرد (عبداللهی صفوی اسماعیل شاه: صندوق قبر ۶جدول 

    

  صفوی اسماعیل شاهاز صندوق قبر » ده تند«تحلیل گره  :۲۵شکل   صفوی اسماعیل شاهیی صندوق قبر رو روبه: نمای ۲۴ر تصوی

  

 گیری نتیجه. ۴

یکـی از  عنوان بـهنیـز  الدین صـفی بقعـۀ شـیخ. اسـتبناهـای مـذهبی و آرامگـاهی  خصـوص در هکاربرد تزیینات هندسی در دوران اسالمی بـ

. صـندوق نفـیس اسـتفاخر و نقوش هندسـی ارزشـمند  ، مملو از  هنرهایدورۀ ایلخانیسیاسی و اجتماعی از  –مذهبی  –های تاریخی  مکان

ترین آثار این مجموعه بوده که از اهمیت و قداست خاصی برخـوردار اسـت. ایـن صـندوق  اردبیلی نیز از ماندگارترین و قدیمی الدین صفیشیخ 

در امتـداد گـره  گردان دستنوع گره های مختلف اجرا شده است. دو نوع گره اصلی و یک  که با تکنیک ستها و نقوش بسیار زیبا حاوی طرح

م و انجـام شـده اسـت. ترسـیمات حاصـل و همچنـین بندی عـالی ترسـی ارد که تمامی جوانب کار با ترکیباصلی، بر روی این صندوق وجود د

 مسـتطیل عبخالقانه و ابداعی صورت گرفته است. گره اول در دومـین حاشـیه از مک صورت به گردان دستدر روش  ویژه بههای تحلیل  روش

ای و بـا نظـم  قرینـه صـورت به. این گره در چهار مرحله به یک واگیـره تبـدیل شـده و است» چهار لنگه«گره  ،دور صندوق آمدهباالیی که دورتا

همین  ؛مستطیل باالیی آمده است خاصی تکرار شده است. دومین گره در متن اصلی در قسمت جلویی و پشتی صندوق و جوانب کار از مکعب

کمی تفاوت اجرا شده اسـت. ایـن گـره در چنـد مرحلـه با اما  گردان دستبا روش  نیزپایینی  مستطیل در قسمت مکعب» ده تند«یعنی گره  گره

هایی که به حالـت چسـبان قـرار  شمسه صورت بهدر یک قاب واگیره مستطیل  گردان دستایجاد شده است. در قسمت جانبی گره اصلی، گره 
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ها در  گره ،آید که در این نوع از روش ترسیم های این صندوق به حساب می شود و این یکی از ویژگی هم هستند، دیده میاند و مماس بر  گرفته

 صـورت بهها  قسـمت ۀ. اما بقیـاند تشکیل دادهرا (ستاره)  ، ترنج، ترقه و پنجبندی ششده پر،  ۀهایی چون شمس آلت و  ده پر تعریف شده ۀشمس

موریانه (عروسکی)، لوزی (تخمه)، شش شـل،  ،به گره اصلی اضافه شده گردان دستهایی که در کل طرح  ت. آلتاجرا شده اس گردان دست

. در روش انتقال برای استضلعی و پنج (ستاره)  وط، نصف پابزی، شاپرک، ترقه، پنجخط، تکه، نصف دانه بل ، شمسه هشت، چوببندی شش

یری شـده کـه فواصـل میـان گ دیگر نقش جای ۀچرخش پیدا کرده است و در گوش دایره چهارم یکدر  ،اینکه یک گره بتواند گسترش پیدا کند

هایی شکل پیدا کرده که در این  های گره بر مبنای زوایا و طول خطوط محیطی گره، آلت در ترکیب آلتهمچنین  واصلی و جانبی  ۀقاب واگیر 

  ،شـد ای تکـرار می شش یافته است. اما اگر گره به حالت قرینـههای گره پو ترکیب جای گرفته و فواصل خالی با اشکال یا آلت
ً
نسـبت  احتمـاال

اجرا شـده کـه عـالوه بـر  گردان دستآمد. برای همین به حالت  دست نمیه های طالیی صندوق ب کرد و نسبت طول به عرض تداخل پیدا می

بودن یک گره هشت و گره ده در مرکز کار که روی آن یک  گردان دستو بعد از آن در » ده تند«های صندوق گره  رعایت طول و عرض، نسبت

 ۀای در طـرف دیگـر نیـز آمـده اسـت. در قسـمت پایـ قرینه صورت بهها  همین گره .دست آمده استه ای محرابی شکل قرار دارد، ب قاب کتیبه

ها با تکنیک  آمده است. این گرهبه اجرا در از قسمت باالیی صندوق و کمی متفاوت  گردان دستبا روش » ده تند«صندوق و جوانب آن نیز گره 

جای این صـندوق نقـش و طـرح  اند. در جای منبت و خاتم پر شده های ها نیز با تکنیک  آلت و لقط در کل کار اجرا شده و داخل آلت چینی گره

ایـن مـوارد بـه نظـم  ۀهمـ .گـردد قوش میکردن چشم به دنبال نبندی زیبا و جالبی استفاده شده که موقع تماشا  از چنان ترکیب اماوجود دارد 

. تزیینـات اسـتهنرهای اسالمی  های و این از ویژگی شدهها، وحدت در کثرت حاصل  اشاره دارد که با وجود فراوانی نقش صندوقموجود در 

  تا نظم، وحدت و همبستگی در کل کار حفظ شود. است مختلف و وجود کثرت نقوش در این صندوق باعث شده 

  

  ها نوشت پی

که: فرم سه .۱
ُ
ِکه می ۀگوش یا مثلثی که در هندس ت

ُ
  گویند. نقوش بدان ت

  .داردعروسک  که فرم بیرونی آن حالت انتزاعی استشده از اشیاء  های الهام گرفته این آلت از فرم موریانه (عروسکی): .۲

 Shesh Bandi: بندی شش .۳

  Half a shesh bandi :بندی ششنصف  .۴

  Barg Chenari برگ چناری: .۵

  Half a Daneh Balluot نصف دانه بلوط: .۶

  Lozei or Tokhmeh  لوزی یا تخمه: .۷

  Shesh Shol شش شل: .۸

  Panj (Star)پنج (ستاره): .۹

  Doll (termite)  عروسک (موریانه): .۱۰

  Torgheh ترقه: .۱۱

  Toranjترنج: .۱۲

  Half a Pabozei نصف پابزی: .۱۳

  Choob Khat :خط چوب .۱۴

  Shaparak شاپرک: .۱۵

 Tokeh تکه: .۱۶

  Chahar lengeh چهارلنگه: .۱۷
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۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره  

۱۴۰۰ستان پاییز و زم  
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های هندسی  همبستگی گره

صندوق آرامگاهی شیخ 
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