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ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﻧﻔﯿﺲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎرف و رﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮﯾﻪ ،در زﯾـﺮ ﮔﻨﺒـﺪ اﻟﻠـﻪ اﻟﻠـﻪ در ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪدﻟﯿﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻌﯽ دارد ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ و رﻣﺰﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و آﺛﺎر اﺳﺖ .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘـﻪ
ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﭼﯿﺴـﺖ و ﻧﯿـﺰ از ﭼـﻪ ﻧـﻮع روش ﺗﺮﺳـﯿﻤﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ روش دﺳـﺘﯽ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی ﮐـﻮرل و ﻓﺘﻮﺷـﺎپ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و رﻣﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای – ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺻﻨﺪوق( اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ »ده ﺗﻨﺪ« ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ
روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺖﮔﺮدان اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روش دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﻮع ﺗﮑﺜﯿـﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی آﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮏ( ،ﭘﺎﺑﺰی ،ﺗﺮﻗﻪ ،ﺗﺨﻤﻪ )ﻟﻮزی( ،ﺷﺶ ﺷﻞ ،ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸـﺖ ،ﺷـﺶﺑﻨﺪی و ...اﻟﺒﺘـﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻀﺎ و ﻃﺮح در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و وﺣﺪت ﮐﻠﯽ در ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﮔﺮه ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ.
* داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(Z.moradian@tabriziau.ac.ir /
** اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮانA.aabdollahie@tabrizia.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺳﺤﺎق ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ« و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ« ،ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .وی از ﻋﺮﻓـﺎی
ﻧﺎﻣﯽ دوران اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۶۵۰ق در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﺨﻮران )ﮐﻬﺮﻻن( ﻧﺰدﯾﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن ﮔﺸـﻮده
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در دوران ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ آن زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ ،ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی و  ...ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
زﯾﺒﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮ روی ﻣﺰار ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﮑـﺎن ﻣﻨـﺰل و ﺧﺎﻧﻘـﺎه
اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶوﻧﮕﺎر ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻘـﻮش
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ،ﺑـﻪ رﻣﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ و ﮔـﺮهﮔﺸـﺎﯾﯽ آنﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد .ﻫـﺮ ﮔـﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻗﺮﯾﻨـﻪای،
ﻣﻌﮑﻮسوار و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اﺻﺎﻟﺖ اﯾﺮاﻧـﯽاﺳـﻼﻣﯽ ،ﮐـﻪ ﻫﻨﺪﺳـﮥ ﻧﻘـﻮش
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺳـﯿﻤﺎت ﻧﻘـﻮش ﻫﻨﺪﺳـﯽ و رﻣﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ آن ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮔﺮهﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ و ﺑﯿـﺎن روشﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮهﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻧﻮع آﺛﺎر و ﻫﻨﺮﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆاﻻت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎی ﺑـﺎرز
ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و از ﭼﻪ ﻧﻮع روش ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ؟ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای – ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺻﻨﺪوق( ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺑـﻪ روش دﺳـﺘﯽ و ﻧﺮماﻓـﺰاری
)ﮐﻮرل و ﻓﺘﻮﺷﺎپ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺖﮔﺮدان اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﻧﯿـﺰ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﮐﻪ روش دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی آﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮏ( ،ﭘـﺎﺑﺰی ،ﺗﺮﻗـﻪ ،ﺗﺨﻤـﻪ
)ﻟﻮزی( ،ﺷﺶ ﺷﻞ ،ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸﺖ ،ﺷﺶﺑﻨﺪی و  ...اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻀﺎ و ﻃﺮح در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮه اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮد .ﺗﺤﻠﯿـﻞ و آﻧـﺎﻟﯿﺰ
ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ و ﻧﺮماﻓﺰاری )ﮐﻮرل و ﻓﺘﻮﺷﺎپ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑـﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای و
ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒـﻮد ﻓﻀـﺎی ﮐـﺎﻓﯽ در اﻃـﺮاف ﺻـﻨﺪوق،
ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﺑﺮای ﻫﻤـﯿﻦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﮑـﺲ ﮔﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪه ﺑﺴـﻨﺪه ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺗﻤـﺎﻣﯽ
آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲ﺻﻨﺪوق ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
از آن در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻨﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻮرد از آن در ﮔﻨﺒﺪ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﻣﺨﺎﻧﮥ ﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد از آن ،ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣـﺎ از
ﻟﺤﺎظ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ زﯾﺒـﺎ و

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ را از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺟﻬﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫـﺎ اﺷـﺎره ﻣﯽﺷـﻮد .در ﮐﺘـﺎب ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫﻨـﺮ ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده و ﯾﻮﺳﻔﯽ  (١٣٨۴ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻘﻌﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘـﻪ در آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫﻨـﺮی
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب روﺿﻪ وﺣﯿﺪ آﻓﺎق :ﮔﺬری در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده  (١٣٩٠در ﻣـﻮرد
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ در ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ )رﺟﺒـﯽ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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اﺻﻞ  (١٣٨١ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻘﻮش و ﻫﻤﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﻧﮕﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده  «۱۳۸۹ﻣﻌﻤﺎری و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﺛﺎر ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼـﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ :اﺻﻐﺮ ﺣﯿﺪری ) (۱۳۸۹در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« ،ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرﺧﺎن و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﺰرگ
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ) (۱۳۹۰در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ
اردﺑﯿﻠﯽ« ،ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﻤﺴﻪ را در آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﺣﺘﯽ ﮔﭻﺑﺮی ،ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﺮﺑﯽ و ﻏﻼﻣﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﻧﯽ
) (۱۳۹۶در ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ و ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷـﮕﺮان و
ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮی زارع ) (۱۳۹۴در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤـﺎری اﺳـﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧـﯽ؛ ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﻣـﻮردی:
ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« ،اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ را ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨـﺪی ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﺑـﻪ اﺷـﮑﺎل و ﮔﺮهﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ
اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻣﺘﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ .ﺷـﮑﺮﭘﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران ) (١٣٩٧در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺟﻮوکﮐﺎری ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻮوک و ﻧﻘﻮش ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘـﻪ
در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮر و ﻣﺤﻤﺪزاده ) (١٣٩۶در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﻮش ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ
اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﯾﺰد« ،ﯾﮑﺴﺮی از ﻧﻘﻮش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﺣﺘﯽ ﮔﭻﺑﺮی را در دو ﻣﮑﺎن ﻧﺎمﺑﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮده و ﺑـﺎ
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده ) (١٣٨١در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻧﻤـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑﻘﻌـﮥ
ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﯿﺒﻪای اﺳـﺘﻔﺎدهﺷـﺪه در ﻣﮑﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﻦ ﺑﻘﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی
ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی آن ،ﭘﺎﯾـﺎنﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ :ﻫﺎﻟـﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ) (١٣٩١در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻻﯾﺘﻨﮓﻫـﺎی ﭼـﻮﺑﯽ ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺛـﺎر ﭼـﻮﺑﯽ آن ﺑـﺮ روی
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی آﺛـﺎر ﭼـﻮﺑﯽ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ .ﻣﮋﮔـﺎن ﺧﯿﺮاﻟﻬـﯽ ) (١٣٨٨در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ
ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح و ﻓﻦ و ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﭼـﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و اﻧـﻮاع ﻧﻘـﻮش و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮی دﯾﻨﯽ آﺛﺎر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .زﯾﻨﺐ ﻣﺮادﯾﺎن ﻗﻮﺟﻪﺑﮕﻠﻮ ) (١٣٩۵در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﻃﺮاﺣـﯽ و
اﺟﺮای ﺟﻮوکﮐﺎری ﺟﻌﺒﮥ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻘﻌﻪ را از ﻟﺤـﺎظ ﻓﺮﻣـﯽ و ﻓﻨـﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻮوک ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺮﯾﻢ ﺻﻼﺣﯽ ) (١٣٩٣در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰ ﻋﺴﻠﯽ )ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﯽ( ﺑﺎ اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ از
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت دو ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،دو ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎنﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار از آوردن آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آراﻣﮕﺎﻫﯽ  -ﻣﻮزهای ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺟﺪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ،در دورۀ اﯾﻠﺨـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﺻـﺪراﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ )ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده  .(۸۵ ،۱۳۸۱در دورۀ ﺑﻌﺪی )ﺗﯿﻤﻮری( ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ
ﺑﻪ اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۲اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﯿﻨﯽ دارد ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ ﻓﻀـﺎﯾﻞ ﻫﻨـﺮی در آن ﺟﻤـﻊ اﺳـﺖ .ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ )زاﻫـﺪﯾﺎن و ﻣﺘـﺮﺟﻢ ،١٣٩٣
 .(۱۰۷۴ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ »اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ« ،ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره
 ۲ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳـﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫﻨـﺮی
اﯾﺮان ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺒﮏ ﺗﯿﻤﻮری ،ﺻﻔﻮی در آن ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﺮﭘﻮر و دﯾﮕـﺮان  .(۱۱۵ ،۱۳۹۷اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟﻨﺒـﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﻫﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰی ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و  ...را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﺻـﻨﺪوق ﻗﺒﺮﻫـﺎ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ﻧـﻮع ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی
اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ،ارزش واﻻﯾﯽ دارﻧﺪ )ﺟﺒﺎرﯾﺎن  .(۶ ،١٣٨٨ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑـﻪﺟﺎﻣﺎﻧـﺪه از اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﺻـﻨﺪوق ﻗﺒـﺮ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ

اردﺑﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﻇﺮاﻓﺖﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ ،ﻣﻨﺒﺖ ،ﺧﺎﺗﻢ ،ﺟﻮوک و ...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺨـﺮدی ،١٣٨٧
.(۴۱۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﭘﻼن ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻣﺮادﯾﺎن (۴۴ ،۱۳۹۵

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﮔﻨﺒﺪ »اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ« )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﻗﻨﺪﯾﻞﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

۲ـ .۱ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ
او ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮدی ﮐﺸﺎورز ﺑﻮده و در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﺨﻮران ،واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اردﺑﯿﻞ ،در ﺳﺎل ۶۵٠ق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ٨۵ .ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐـﺮد ﮐـﻪ  ٢۵ﺳـﺎل
اول زﻧﺪﮔﯽاش را در ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺮاد ﺑﻮد ٣۵ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را در ﻣﺮﯾﺪی و ﺷﺎﮔﺮدی ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﮐـﺮد و  ٣۵ﺳـﺎل آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮش را در
ارﺷﺎد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎن و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دوازده روز در  ١٢ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ٧٣۵ق در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد،

ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻘﺎه از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ ،دار ﻓـﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔـﺖ و در ﻫﻤـﺎن ﻣﺤـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ )ﺣﯿـﺪری .(۶۶ ،١٣٨٩
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎدت او ،از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻮرﺧـﺎن ،ﺟـﺪ وی را ﺑـﻪ اوﻻد اﻣـﺎم ﻣﻮﺳـﯽ ﮐـﺎﻇﻢ)ع(

ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۶۸ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻮرﺧﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن آﻣـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻫﻢﻋﺼﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﻏﺎزان ﺧﺎن و اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،در ﮐﺘـﺎب
ً
ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ »ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ اﮐﺜﺮا ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽاﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ« )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۱۲۸ ،١٣٨٩
۲ـ .۲ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﻨﺪﯾﻞﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺒﺪ »اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ« ﻗﺮار دارد ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ،در زﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺒﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺟﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪایﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﮥ آن ﺑﻪﺷﯿﻮۀ ﻣﻌﻘﻠﯽ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ »اﻟﻠﻪ« ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮدان )ﭼﻠﯿﭙﺎ( ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﯾﯽ

و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزهای ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ )رﺟﺒﯽ اﺻﻞ ) (۲۲ ،۱۳۸۱ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۲ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ اﯾـﻦ ﮔﻨﺒـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻫﺸـﺖﺿـﻠﻌﯽ اﺳـﺖ )ﻣﺠﺮﺑـﯽ و
ﻏﻼﻣﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﻧﯽ  .(۱۹۷ ،۱۳۹۶در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ دارای ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و ﻧﻘﻮش
اﺳﺖ .ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ از دو ﻣﮑﻌـﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ روی ﻫـﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺑﻌـﺎد ﻣﮑﻌﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﺻـﻨﺪوق ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ
 ٣١٢×١٣١×۵۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻻﯾﯽ  ٢٩۵×١٠۵×١٠۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٤ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده  .(۲۱۷ ،۱۳۸۹در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﭼﻮب درﺧﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ،ﭼﻨﺎر ،ﮔﻼﺑﯽ ،ﻣﻠﺞ ،آﺑﻨﻮس ،ﻓﻮﻓـﻞ و ﺷﻤﺸـﺎد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده  .(۱۰۶ ،١٣٩٠ﻟﻮح ﻧﻘﺮهای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﻻﺟﻮردی ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق از روﺑﻪرو ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﺣﺎوی ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ )ﺻﻼﺣﯽ .(۴۲ ،١٣٩٣
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻧﻤﺎی روﺑﻪروﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ
اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

۲ـ .۳ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ در ﺟﺎیﺟﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎﻋﻪ ﺷﺪ ،در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎﯾﯽ

ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎﯾﻞﻧﮕﺎری و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ داد .ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﻫﻨـﺮی ﻧﻘـﻮش
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮده و از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﻧﻖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ
»ﮔﺮه« ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻋﺪاد و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ از رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﻋﺪاد و اﺷﮑﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮهﻫـﺎ و
ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ)ﺟﻌﻔﺮی زارع  .(۲ ،۱۳۹۶اﺷـﮑﺎل ،ﻧﻘﺶوﻧﮕﺎرهﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ ،ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از ﻫﻮﯾـﺖ ﻫﻨـﺮ
اﯾﺮاﻧﯽاﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽ  .(۸ ،۱۳۹۰در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﻨﻈﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻤﮕﻮن دارد و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ )ﺑﺰرﮔﻤﻬـﺮی و ﺧـﺪادادی  .(۳۵ ،۱۳۹۲از ﻧﻈـﺮ ﺑﺰرﮔـﺎن و داﻧﺸـﻤﻨﺪان در اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ ،ﻓـﺎراﺑﯽ
ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺧﻄﻮط و ﺳﻄﻮﺣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﻠﻖ و ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿـﻊ ﺧﻄـﻮط ،اﺷـﮑﺎل و ﻧﺴـﺒﺖﻫﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨﺪۀ وﺿﻊ اﺷﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺟﻌﻔﺮی زارع  .(۳ ،۱۳۹۶ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪﺗﺠﺮﯾﺪی و
ﻣﺜﺎﻟﯽ دارد و ﻗﺎﻟﺒﯽ درﺧﻮر در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧـﻮد را ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﺑﻠﺨـﺎری ﻗﻬـﯽ .(۵۴ ،۱۳۹۴

اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻋﻠﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻨﺮ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪۀ ﺗﻘﺎرن ،اﻧﻌﮑﺎس و ﺗﮑـﺮار و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،از وﺣـﺪت ﮐﻠـﯽ در ﺗﺮﮐﯿـﺐ و ﺗـﺰﯾﯿﻦ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻫﻨـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺷـﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳـﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺷﺪه دارای ﺿﺎﺑﻄﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽ  .(۱۰ ،۱۳۹۰در اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺼـﺮی ﺳـﺎدهﺳـﺎزی و
اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻧﺎب ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﺬتﺑﺨﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺧﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﺛﯽ  .(۹۹ ،۱۳۹۰آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان ﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣـﺰﯾﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی آن ،ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﺑـﻪوﺿـﻮح
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز از دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻘـﻮش ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎﯾﯽ ،ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮﺑﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ـ۳ـ .۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ

ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ از دو ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ روی ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﮑﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ از ﺳـﻤﺖ ﺧـﺎرج ﺑـﻪ
داﺧﻞ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﮥ اول ﺣﺎوی ﮐﺘﯿﺒﻪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﺷـﯿﮥ دوم ﺑـﺎ ﮔـﺮه »ﭼﻬـﺎر
ﻟﻨﮕﻪ« ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ روش آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داﺧﻞ آﻟﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ اﺳﺖ )ﺧﯿﺮاﻟﻠﻬﯽ  (۴۴ ،۱۳۸۸و ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻮوک ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ
اﺟﺮا ﺷﺪه )ﺟﻌﻔﺮی زارع  (۱۰ ،۱۳۹۴ﮐﻪ ﻧﻘﻮش و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﺗﻤﺎم آﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗـﺰﯾﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازۀ ﻣﺘﻦ در ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ  ۲۴۵×۵۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ۶ﺑـﺎ رﻧـﮓ
زرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺴﮥ ده ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ و ﺳﺘﺎرۀ ﭘﻨﺞ ﭘـﺮ ،ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮔﺮﻫـﯽ را ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
روش ﺗﻨﺪ )ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﻤﯿﻖ( ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾـﺪ )ﮐـﺎﻇﻢﭘـﻮر و ﻣﺤﻤـﺪزاده  .(۹۳ ،١٣٩۶ﻣﮑﻌﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ دارای ﯾـﮏ ﺣﺎﺷـﯿﮥ
ﻣﻨﺒﺖﮐﺎریﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﺧﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و دو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮدی در ﮔﻮﺷـﻪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻧﻘـﻮش داﺧـﻞ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ روش ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ روش ﻣﻨﺒـﺖ رﯾـﺰ
داﺧﻞ آﻟﺖﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۶
295*10

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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312*5

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﻃﺮح ﺧﻄﯽ ﻧﻤﺎی روﺑﻪروﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

۲ـ۳ـ۱ـ .۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮه اول و روش ﺗﺮﺳﯿﻢ آن

ﮔﺮه اول در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﮥ دوم از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮه »ﭼﻬـﺎر ﻟﻨﮕـﻪ« ﺑـﻪ روش آﻟـﺖ و ﻟﻘـﻂ ﮔﺮهﭼﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه و اﻧـﺪازۀ اﯾـﻦ
ُ
ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻋﺮض  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دورﺗﺎدور ﺻﻨﺪوق ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ ،ﺗﺮﻧﺞ و ﺗﮑﻪ« اﺳـﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
 .(۷ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺮه ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻌﯽﺷﮑﻞ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول در ﻗﺎب واﮔﯿﺮۀ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﻗﻄﺎر ﻋﻤﻮدی و ﻣﺎﯾﻞ را رﺳﻢ ﮐـﺮده
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۸از ﺟﺪول  (۱و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﮥ رأس ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۹از ﺟﺪول  .(۱ﺳﻮم از
ﺳﺘﺎرۀ ﭼﻬﺎر ﭘﺮ ﺷﻌﺎع ﻫﺮﮐﺪام اﻣﺘﺪاد داده ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۰از ﺟﺪول  .(۱ﭼﻬـﺎرم ﻧﯿﻤﺴـﺎز زاوﯾـﮥ ﺑـﻪدﺳـﺖآﻣـﺪه را در ﻓﻮاﺻـﻞ ﯾﺎلﻫـﺎی ﺳـﺘﺎرۀ

ﭼﻬﺎرﭘﺮ ،در ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺮ ﭘﺎره ﺧﻂ از ﯾﺎل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎب واﮔﯿﺮه را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ۱۱از ﺟـﺪول  .(۱اﯾـﻦ ﮔـﺮه در ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺧـﻮد در ﺣﺎﺷـﯿﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﺣﺎﺷﯿﮥ دوم ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ« از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺟﺪول  :۱ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮه )ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ( از ﺣﺎﺷﯿﮥ دوم از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﻣﺮﺣﻠﮥ اول از ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۹ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۰ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم از ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۱ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ«

ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۲ﻃﺮح ﺧﻄﯽ ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ«

۲ـ۳ـ۱ـ .۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮه دوم و روش ﺗﺮﺳﯿﻢ آن

ﯾﮏ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻤﺴﻪ ده اﺳﺖ .آﻻت ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﺷﻤﺴﻪ ده ،ﺗﺮﻧﺞ ،ﺗﺮﻗـﻪ ،ﭘـﻨﺞ ﺗﻨـﺪ
)ﺷﺶﺑﻨﺪی( و ﺳﺘﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮه »ﻫﺸﺖ« ﮐﻪ ﺑﺎ روش دﺳﺖﮔﺮدان در اﻣﺘﺪاد ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮی از ﺷﻤﺴـﻪ
ﻫﺸﺖ ،ﮐﻪ آﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮏ( ،ﺷﺶ ﺷﻞ و ﺗﺨﻤﻪ )ﻟﻮزی( ،را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )رﺟﺒﯽ اﺻﻞ۱۳۸۱ ،
 .(۶۴:ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮه اﺻﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش دﺳﺖﮔﺮدان اﺟﺮا ﺷﺪه و در ﻧﻤﺎی روﺑﻪروﯾﯽ ،ﭘﺸﺘﯽ و ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮه ﻫﺸﺖ در اﻣﺘﺪاد آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮه ده ﺗﻨﺪ آن را در ﯾﮏﭼﻬﺎرم از ﯾﮏ ﻗﺎب واﮔﯿـﺮه ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ،ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ً
 (۵ﮐﻪ روش ﺗﺮﺳﯿﻢ آن دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ،از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺪول  ،۲ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﺟﺪول  ۵آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۲ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮه )ده ﺗﻨﺪ( از ﻣﺘﻦ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٣ﻣﺮﺣﻠﮥ اول از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٤ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٥ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٦ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٧ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﻨﺠﻢ از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :١٨ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﺸﻢ از ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«

ﮔﺮه دﺳﺖﮔﺮدان در اداﻣﮥ ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﺮای ﺗﻨﻮع دادن ﺑﻪ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ،از ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑـﺮ روی ﯾـﮏ ﻣﺤـﻮر اﻣﺘـﺪاد
داده ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آﻟﺖ ﺳﺘﺎره ﮐﻪ دو ﯾﺎل آن را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن ﻃﺮح در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد .در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮑﯽ( ،ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸﺖ ،ﻟﻮزی ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻪ ،ﺷﺶ ﺷﻞ ،ﺷﺶﺑﻨﺪی ،ﭼﻮبﺧﻂ ،ﻧﺼﻒ ﭘـﺎﺑﺰی ،ﻧﺼـﻒ
داﻧﻪ ﺑﻠﻮط ،ﺗﮑﻪ و ﺗﺮﻧﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﮔﺴﺘﺮه ﮔـﺮه ،در ﺷـﺒﮑﮥ ﺧﻄـﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢﺷـﺪه در ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ۱۹آﻣـﺪه اﺳـﺖ .روش ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش دﺳﺖﮔﺮدان اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﭼﺮﺧﺶ ﮔﺮدﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎﻣﯽ و اﺷﮑﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎی ﺑـﻪﮐﺎررﻓﺘـﻪ
ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق در ﺟﺪول  ۳آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۳ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﺮح ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺖﮔﺮدان از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻨﺪوق )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۹ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﺮح ﺷﺒﮑﻪای اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮح دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﺎ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۰ﻃﺮح ﺷﺒﮑﻪﺷﺪۀ ﮔﺮه دﺳﺖﮔﺮدان

۲ـ۳ـ۱ـ .۳روش ﺗﺮﺳﯿﻢ در ﭘﺎﯾﮥ ﺻﻨﺪوق )ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ(

ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮥ ﺻﻨﺪوق ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ در اﺑﻌﺎد  ۲۵۲×۳۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد .ﮔﺮه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ«
و روش دﺳﺖﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮه »ﻫﺸﺖ« ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻻت ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ
ُ
از :ﺷﺶﺑﻨﺪی ،ﺷﺶ ﺷﻞ ،ﺳﺘﺎره ،ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﻗﻪ ،ﺑﺮگ ﭼﻨﺎر ،ﺗﺮﻧﺞ ،ﭼﻮبﺧﻂ ،ﺗﺨﻤﻪ ،ﺷﺎﭘﺮک ،ﺗﮑﻪ ،ﺷﻤﺴﻪ ده و ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸﺖ )ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ
ً
 .(۲۰ ،۱۳۹۱ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻤﺖ روﺑﻪروﯾﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ آﻟﺖ ﺳﺘﺎره )ﭘﻨﺞ( در اﯾﻦ ﮔﺮه
ﺑﻪ آﻟﺖ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮑﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﮥ آن ﻧﯿﺰ روش دﺳـﺖﮔﺮدان ﺑـﻪﺗﺒﻊ آن ﻣﺘﻔـﺎوت از ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ اﺟـﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ .روش

ﺗﺮﺳﯿﻢ آن در ﺟﺪول  ۴و ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اداﻣﮥ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻪ روش دﺳـﺖﮔﺮدان دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺖ،
ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ روش ﺗﺮﺳﯿﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠـﻮﯾﯽ و ﺟـﺎﻧﺒﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ آن در
ﺟﺪول  ۴آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۴ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﺮح ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۱ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۳ﻃﺮح ﺧﻄﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷

ﺟﺪول  :۵اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﺖﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﺻﻨﺪوق ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۲ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی

ردﯾﻒ

ﻧﺎم آﻟﺖﻫﺎ

۱

ﺷﻤﺴﻪ ده ﺗﻨﺪ

*

۲

ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸﺖ

*

۳

۳

ﺷﺶﺑﻨﺪی

۴

ﻧﺼﻒ ﺷﺶﺑﻨﺪی

۵

ﺑﺮگ ﭼﻨﺎری

۵

۴

ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ

*

*

*

*

*
*

ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻃﺮح ﺧﻄﯽ

۶

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۱۱

۱۱

ﺗﺮﻗﻪ

*

*

۱۲

ﺗﺮﻧﺞ

۱۲

*

*

۱۳

ﻧﺼﻒ ﭘﺎﺑﺰی

*

*

۱۴

ﭼﻮبﺧﻂ

۱۴

*

*

۱۵

ﭘﻨﺞ

*

*

۱۶

ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺷﻤﺴﻪ
ده

*

*

۶

ﻧﺼﻒ داﻧﻪ ﺑﻠﻮط

۷

۷

ﻟﻮزی ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻪ
۸

۸

ﺷﺶ ﺷﻞ

۹

ﭘﻨﺞ )ﺳﺘﺎره(

۱۰

ﻋﺮوﺳﮏ
)ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ(

۹

۱۰

۱۳

۱۵

۱۷

ﺷﺎﭘﺮک

۱۸

ﺗﮑﻪ

۱۶

۱۹

ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ

*
*

۱۷

*

*

 .۳ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ً
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﻘﻮش ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ در دل ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ واﺣﺪی از ﮔﺮه در ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮهﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺸـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آورﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﮐﺎر ﮔﺮهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و از دل ﻫﺮ ﮔﺮﻫﯽ ،ﮔﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .روش دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن در اﯾﻦ اﻣـﺮ ،ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ اﺛـﺮ ﻫﻨـﺮی زﯾﺒـﺎ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮد .در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮهﻫﺎ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﺗﻘـﺎرن اﺷـﺎره ﮐـﺮد .ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺮ روش
دﺳﺖﮔﺮدان ،اﺻﻞ ﺗﻘﺎرن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﺎی روﺑﻪروﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﺑـﺎﻻﯾﯽ و ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ( .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ )ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ( ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳـﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی واﻗـﻊ در ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ
اردﺑﯿﻠﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روش دﺳﺖﮔﺮدان ،روش ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻧﻘـﻮش ﺑـﺮ روی ﺻـﻨﺪوق ،ﮔـﺮه
»ده ﺗﻨﺪ« ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﺮه »ﻫﺸﺖ و دوازده ﺗﻨﺪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت اﯾـﻦ دو ﺻـﻨﺪوق ﺑـﻮده )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
 (۲۴و از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮهﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻘﻮش در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒـﺮ ﺷﺎهاﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ در ﯾﮏﭼﻬـﺎرم داﯾـﺮه ﺑـﻮده و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺎب ﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۲۵اﻣﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش دﺳﺖﮔﺮدان در ﺗﺮﺳﯿﻤﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﻌﺎدل ،ﺗﻘﺎرن ،رﯾﺘﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در اﯾﺠـﺎد دﻗﯿـﻖ ﻧﻘـﻮش ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد
زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ و ﻃـﺮاح در ﺑـﻪ وﺟـﻮد آوردن ﺗﺮﮐﯿـﺐﺑﻨـﺪی در ﻫـﺮ ﮔﺴـﺘﺮهای از ﻃـﺮح ﻣﻤﮑـﻦ ﺷـﻮد .ﻧـﻮع
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﮔﺮهﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ روش دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﺮاح
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻘﺎرن و ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ ،آﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧـﺐ ﮐـﺎر از اﺻـﻞ ﺗﻨﺎﺳـﺒﺎت
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﻮش ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﻟﻘﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ زﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻـﻮرتﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر درآورﻧﺪ .ﻣﺎ آن ﻋﻠﻢﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽاﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﯾﺮانزﻣﯿﻦ از ارزش ﺑﺴﯿﺎر واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و اﻣـﺮوزه
وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺣﯿﺎی آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن آﺛﺎر ارزﺷـﻤﻨﺪ در دﻧﯿـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣـﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺟﺪول  :۶ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽﻓﺮد و ﻣﺮادﯾﺎن (۴۰ ،۱۴۰۰

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺷﮑﻞ  :۲۵ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« از ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮ ﺷﺎهاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی

 .۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در ﺑﻨﺎﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ و آراﻣﮕـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ .ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳـﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ .ﺻـﻨﺪوق ﻧﻔـﯿﺲ
ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق
ﺣﺎوی ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻧﻮع ﮔﺮه اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﮔﺮه دﺳﺖﮔﺮدان در اﻣﺘـﺪاد ﮔـﺮه
اﺻﻠﯽ ،ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻋـﺎﻟﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ و اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﺮﺳـﯿﻤﺎت ﺣﺎﺻـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪوﯾﮋه در روش دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺑﺪاﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮه اول در دوﻣـﯿﻦ ﺣﺎﺷـﯿﻪ از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دورﺗﺎدور ﺻﻨﺪوق آﻣﺪه ،ﮔﺮه »ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﻪ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮه در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ واﮔﯿـﺮه ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و ﺑﻪﺻـﻮرت ﻗﺮﯾﻨـﻪای و ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ
ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﮔﺮه در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪوق و ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر از ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﻌﺐﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش دﺳﺖﮔﺮدان اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮔـﺮه در ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ ،ﮔﺮه دﺳﺖﮔﺮدان در ﯾﮏ ﻗﺎب واﮔﯿﺮه ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﭼﺴـﺒﺎن ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از روش ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﮔﺮهﻫﺎ در
ﺷﻤﺴﮥ ده ﭘﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و آﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺴﮥ ده ﭘﺮ ،ﺷﺶﺑﻨﺪی ،ﺗﺮﻧﺞ ،ﺗﺮﻗﻪ و ﭘﻨﺞ )ﺳﺘﺎره( را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻘﯿـﮥ ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت
دﺳﺖﮔﺮدان اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﻃﺮح دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻪ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮑﯽ( ،ﻟﻮزی )ﺗﺨﻤﻪ( ،ﺷﺶ ﺷـﻞ،
ﺷﺶﺑﻨﺪی ،ﺷﻤﺴﻪ ﻫﺸﺖ ،ﭼﻮبﺧﻂ ،ﺗﮑﻪ ،ﻧﺼﻒ داﻧﻪ ﺑﻠﻮط ،ﻧﺼﻒ ﭘﺎﺑﺰی ،ﺷﺎﭘﺮک ،ﺗﺮﻗﻪ ،ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ و ﭘﻨﺞ )ﺳﺘﺎره( اﺳﺖ .در روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در ﯾﮏﭼﻬﺎرم داﯾﺮه ﭼﺮﺧﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮔﻮﺷﮥ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﯿـﺎن
ﻗﺎب واﮔﯿﺮۀ اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﺖﻫﺎی ﮔﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زواﯾﺎ و ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮه ،آﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ
ً
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ آﻟﺖﻫﺎی ﮔﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﯾﻨـﻪای ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﺷـﺪ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻧﺴـﺒﺖ
ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖﮔﺮدان اﺟﺮا ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« و ﺑﻌﺪ از آن در دﺳﺖﮔﺮدان ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮔﺮه ﻫﺸﺖ و ﮔﺮه ده در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﮐﻪ روی آن ﯾﮏ
ﻗﺎب ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪای در ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﺎﯾـﮥ
ﺻﻨﺪوق و ﺟﻮاﻧﺐ آن ﻧﯿﺰ ﮔﺮه »ده ﺗﻨﺪ« ﺑﺎ روش دﺳﺖﮔﺮدان و ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽ آﻟﺖ و ﻟﻘﻂ در ﮐﻞ ﮐﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه و داﺧﻞ آﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻨﺒﺖ و ﺧﺎﺗﻢ ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺟﺎیﺟﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻘـﺶ و ﻃـﺮح
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ از ﭼﻨﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﻮش ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ ،وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺖ .ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﻧﻘﻮش در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ،وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻞ ﮐﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
ُ
ُ
 .۱ﺗﮑﻪ :ﻓﺮم ﺳﻪﮔﻮش ﯾﺎ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﻘﻮش ﺑﺪان ﺗ ِﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .۲ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ )ﻋﺮوﺳﮑﯽ( :اﯾﻦ آﻟﺖ از ﻓﺮمﻫﺎی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻋﺮوﺳﮏ دارد.
 .۳ﺷﺶﺑﻨﺪیShesh Bandi :
 .۴ﻧﺼﻒ ﺷﺶﺑﻨﺪیHalf a shesh bandi :
 .۵ﺑﺮگ ﭼﻨﺎریBarg Chenari :
 .۶ﻧﺼﻒ داﻧﻪ ﺑﻠﻮطHalf a Daneh Balluot :
 .۷ﻟﻮزی ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻪLozei or Tokhmeh :
 .۸ﺷﺶ ﺷﻞShesh Shol :
 .۹ﭘﻨﺞ )ﺳﺘﺎره(Panj (Star) :
 .۱۰ﻋﺮوﺳﮏ )ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ(Doll (termite) :
 .۱۱ﺗﺮﻗﻪTorgheh :
 .۱۲ﺗﺮﻧﺞToranj :
 .۱۳ﻧﺼﻒ ﭘﺎﺑﺰیHalf a Pabozei :
 .۱۴ﭼﻮبﺧﻂChoob Khat :
 .۱۵ﺷﺎﭘﺮکShaparak :
 .۱۶ﺗﮑﻪTokeh:
 .۱۷ﭼﻬﺎرﻟﻨﮕﻪChahar lengeh:

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .1ﺑﺨﺮدی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ .١٣٨٧ .ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن دورۀ ﺻﻔﻮی )١٠٠۶ـ١١٣۵ق( .ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ.

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .2ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی ،زﻫﺮه ،و آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪادادی .١٣٩٢ .آﻣﻮدﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ »ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮﻣﺖ« .ﺗﻬﺮان :ﭘﺎﯾﺎ ﺳﺮوش.
 .3ﺑﻠﺨﺎری ﻗﻬﯽ ،ﺣﺴﻦ .١٣٩۴ .ﻗﺪر :ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.
 .4ﺟﺒﺎرﯾﺎن ،اﻟﻬﺎم .١٣٨٨ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ؛ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﻬﯿﻦ ﺳﻬﺮاﺑﯽ ﻧﺼﯿﺮ آﺑﺎدی.
 .5ﺟﻌﻔﺮی زارع ،ﻣﯿﻨﺎ» .١٣٩۴ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ؛ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣـﻮردی :ﺑﻘﻌـﮥ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ«.
دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی .ﺗﻬﺮان.
 .6ــــــــــــــ » .١٣٩۶ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻌﻤﺎری دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ؛ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮردی :ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ« .ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در آﻏﺎز ﻫﺰارۀ ﺳﻮم .ﺗﻬﺮان.
 .7ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ» .۱۳۹۰ .ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ« .دوﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻨـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ،ش۷ :۱۴ .ـ.۲۴
 .8ﺣﯿﺪری ،اﺻﻐﺮ» .۱۳۸۹ .ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« .ﺗﺎرﯾﺦ در آﯾﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ۶۳ :(۴) ۷ـ.۸۶
 .9ﺧﯿﺮاﻟﻬﯽ ،ﻣﮋﮔﺎن .١٣٨٨ .ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح ،ﻓﻦ و ﻣﺤﺘﻮا .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﯾﯽ.
 .10ﺧﻀﺎﯾﯽ ،وﺣﯿﺪ ،و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮاﺛﯽ» .۱۳۹۰ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺰاع در ﻧﻘﻮش ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻮۀ آپ آرت« .ﻧﮕﺮه،
ش۸۷ :۱۷ .ـ.۹۹
 .11رﺟﺒﯽ اﺻﻞ ،ﻣﻮﺳﯽ .۱۳۸۱ .ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ در ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ .چ .۱اردﺑﯿﻞ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ.
 .12زاﻫﺪﯾﺎن ،اﻟﻤﯿﺮا ،و ﯾﻠﺪا ﻣﺘﺮﺟﻢ .١٣٩٣ .ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری دﯾﻨﯽ در ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﯾـﺎت ﻗﺮآﻧـﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت.
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ .ﻗﻢ.
 .13ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻓﺮ ،ﻣﻬﻨﺎز ،و ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده اﺻﻞ» .۱۳۸۱ .ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« .ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز  (۱) ۱۹ﭘﯿﺎﭘﯽ ۸۳ :۳۷ـ.۱۰۳
 .14ﺷﮑﺮﭘﻮر ،ﺷﻬﺮﯾﺎر ،وﻟﯽ ﺟﻮادی آذر ،اﻣﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﮕﻠﻮ ،و زﯾﻨﺐ ﻣﺮادﯾﺎن ﻗﻮﺟﻪﺑﮕﻠﻮ» .١٣٩٧ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﮥ ﺟـﻮوکﮐـﺎری
ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ« .ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ١١٣ :(١) ۳ـ.١٢۵
 .15ﺻﻼﺣﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ .١٣٩٣ .ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿـﺰ ﭼـﻮﺑﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت ﺻـﻨﺪوق ﻗﺒـﺮ ﭼـﻮﺑﯽ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ و ﺷﺎهاﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺻﻔﻮی ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﺒﺎس ﻏﻔﺎری.
 .16ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﺎﻟﻪ .١٣٩١ .ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻻﯾﺘﻨﮓﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦاردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس آﺛـﺎر ﭼـﻮﺑﯽ
آن .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده،
 .17ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽﻓﺮد ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،و زﯾﻨﺐ ﻣﺮادﯾﺎن ﻗﻮﺟﻪ ﺑﮕﻠﻮ» .۱۴۰۰ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮهﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘـﻪ در ﺻـﻨﺪوق ﻗﺒـﺮ ﺷﺎهاﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻـﻔﻮی«.
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ۳۵ :(۱) ۵ـ.۴۴
 .18ﮐﺎﻇﻢﭘﻮر ،ﻣﻬﺪی ،و ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده» .۱۳۹۶ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﻮش ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻊ ﯾـﺰد«.
ﻧﮕﺮه ،ش۸۵ :۴۴ .ـ.۹۷
 .19ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده اﺻﻞ ،ﻣﻠﮑﻪ ،و ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ .۱۳۸۹ .ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺷـﯿﺦ ﺻـﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ .اردﺑﯿـﻞ:
ﯾﺎورﯾﺎن.
 .20ـــــــــ و ـــــــــ  .۱۳۸۴ .ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﺎﻧﺴﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ .چ .۱اردﺑﯿﻞ :ﻧﯿﮏآﻣﻮز.
 .21ﻣﺠﺮﺑﯽ ،ﺣﺴﻦ ،و ﻋﻠﯽ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﻧﯽ» .۱۳۹۶ .اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ در ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )۶۵۰ــ
 .«(۷۳۵ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان  (۲) ۶ﭘﯿﺎﭘﯽ ۱۸۹ :۲ـ.۲۰۴
 .22ﻣﺮادﯾﺎن ﻗﻮﺟﻪﺑﮕﻠﻮ ،زﯾﻨﺐ .۱۳۹۵ .ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺟﻮوکﮐﺎری ﺟﻌﺒﮥ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :وﻟﯽ ﺟﻮادی آذر.
 .23ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ .١٣٨٩ .ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
 .24ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﺣﺴﻦ ،و ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻤﻐﺎﻧﯽزاده اﺻﻞ .۱۳۹۰ .روﺿﻪ وﺣﯿﺪ آﻓﺎق :ﮔﺬری در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﺑﻘﻌﮥ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠـﯽ .چ .۱اردﺑﯿـﻞ:
ﯾﺎورﯾﺎن.

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮهﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺪوق آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺷﯿﺦ
ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ۱۴۹ ،ـ۱۶۲
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