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 زیارتگاه غایب در کاشان  تاریخیتحول  معماري و سیر ۀمطالع

 *جیحانی حمیدرضا

  **آبادي نوش مشهدي محمد

  ***ستاره آقابیگی

  چکیده

 بـر  بنادر جنوب غربی کاشان و در فاصلۀ اندکی از گورستان فیض، زیارتگاهی مشهور به امامزاده غایب قرار دارد. 

اسـت. امـروز وضـعیت تغییـر      شده واقعها  این بقعه در میان مزارع و باغ 1343و  1335هاي  ي هوایی سالها عکس

شود، اما هنوز هم بخـش وسـیعی از محـیط     کرده و واحدهاي مسکونی و بناهاي دیگر در همان حوالی مشاهده می

ها و اراضی زراعی است. بر اساس کتیبۀ سنگی، این بقعه زیارتگاه قائم آل محمد(ص) بـوده و   پیرامون بنا شامل باغ

هایی پیرامـون آن اسـت    ي در مرکز و فضاها و شبستانا گنبدخانهت. بنا شامل ق ساخته یا تعمیر شده اس920به سال 

کـه در جـوار    شـده  واقـع شود. همۀ این مجموعه در برِ معبري  و مسجد و حسینیۀ نوساز و حیاطی را نیز شامل می

دهـد   مـی  ي در سوي دیگر معبـر و در برابـر بقعـه قـرار دارد. مطالعـۀ بنـا نشـان       انبار آببقعه، مسقف شده است. 

است. عإلوه بر ایـن، بررسـی    شده  افزودههاي نیز از گذشته تاکنون بدان  هایی در آن صورت گرفته و بخش تخریب

است. لذا این پرسش مطرح اسـت کـه    گرفته  شکل جیتدر بهی فضایی بقعه نشان از آن دارد که بنا ده سازماننقشه و 

غییراتی را نیز از سر گذرانده است. ایـن مطالعـه در پـی یـافتن     و چه ت شده  ساختهاصل بنا چه بوده؟ در چه زمانی 

است و عمدۀ اطإلعات بر پایـۀ  تاریخی  تفسیريتحقیق این مطالعه هستۀ نخستین بقعه و روند توسعۀ آن است. روش 

ـ  دراسـت.   هشـد   يآور جمعمطالعه و مستندسازي بنا و محیط پیرامون آن و مصاحبه با افراد مطلع محلی   حـال   نیع

اند تا شکل اولیه و نحوۀ توسعۀ بنا روشـن شـود.    همراه اسناد موجود همچون کتیبه، تفسیر شده همۀ این اطإلعات به

اي کوچـک بـوده کـه     دهد که بنـاي اولیـه بقعـه    هاي دیگر نشان می نتایج تحقیق و از جمله مقایسۀ این بنا با نمونه

اسـت. ایـن    شـده   لیتکمو سپس با دو فضاي شمالی و جنوبی  شده  ساختهمایی پی احتماإلً بر جاي یک بناي سرجه

و هشت فضا در پیرامون تبدیل شده و با افـزوده   گنبدخانهبخشی مشتمل بر یک  ترکیب در دورۀ متأخرتر به بنایی نُه

 هاي دیگر، به شکل نهایی خود درآمده است.   شدن بخش

  غایب، زیارتگاه، دورۀ صفوي. کاشان، بقعۀ ها: کلیدواژه

                                                           
معماري و مرمت، دانشکدۀ معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی، تهـران، ایـران   دانشیار مرکز مستندنگاري، مطالعات  *

 jeyhani@sbu.ac.ir  (نویسنده مسئول)/
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  مقدمه. 1

شـاهزاده اسـماعیل در جنـوب    یا بقعۀ غایب  هاي پرشمار است. زیارتگاه شهري با زیارتگاهکاشان 

در تا پیش از تخریـب حصـار تـاریخی    و واقع شده فیض کاشانی  ۀدر نزدیکی مقبر شهر و یغرب

اي کوچـک و در   بقعه در یک محدودۀ حومـه . استداشته فین قرار  ۀخارج از دروازبیرون شهر و 

ی بـاق ی تا به امروز نیـز  توجه  قابلگرفته است. این وضعیت به میزان  ها شکل  میان کشتزارها و باغ

 قراراست. اما در وضعیت فعلی، یک ناحیۀ مسکونی و گورستانی وسیع نیز در همسایگی آن  مانده 

ده است، در شکل گـرفتن شخصـیت محـدوده    است. زیارتگاه که متصل به گذري سرپوشی  گرفته

دهندۀ شخصیت این محدوده تغییر  ، بیشتر عناصر شکلنیا وجود بانقش چشمگیري داشته است. 

وساز انجام  ها ساخت ها تخریب و در آن کرده یا در حال تغییرند. مث�ً برخی از اراضی زراعی و باغ

انـد.   شـده  هـا تخریـب و نوسـازي     نـه شده است و برخی بناهاي درون گورستان و تعـدادي از خا 

دهـد عـ�وه بـر محـدودۀ      کند و نشان مـی  هاي اولیه تغییراتی در زیارتگاه را نیز آشکار می بررسی

هاي مهمی از آن تخریب و عناصر  است و بخش شده واردهایی  پیرامون، به بناي یادشده نیز آسیب

اي را دستخوش  این محدودۀ حومه. این موضوع شخصیت و هویت اند شده  افزودهجدیدي به آن 

هـایی کـه دارد و از جملـه     تغییر کرده است. این در حالی است که بناي مورد نظر با وجود ارزش

اي بدان اشاره شده، حتی در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت نرسیده است.  قدمت آن که در کتیبه

اي اسـت کـه در    محدوده هویت محلی بخشی ازدهندۀ  غایب شکلۀ حال زیارتگاه امامزاد در عین 

و از طرفـی   شناسـند  معبر مجاور زیارتگاه را به نـام زیارتگـاه مـی   . براي مثال گرفته است قرارآن 

پژوهشـی   گونـه  یچحال ه . تابهشود محدوده را یادآور می اهمیتفیض کاشانی  ۀنزدیکی آن با مقبر

آثـار تـاریخی   نشده است؛ و صرفاً در کتاب  و بناي آن نیز مستندسازينگرفته بنا انجام این  دربارۀ

یادشـده در   ) در کتاب1345سن نراقی (ح. شده است  درجنامی از بنا  هاي کاشان و نطنز شهرستان

سمت  معروف به امامزاده غایب واقع در شاه اسماعیل بن موسی بن جعفر ۀبقع«مختصري به  شرح

ضـریح چـوبی    سـرا و  صـحن و  اي با فیروزهمخروطی کاشی  فیض داراي گنبد شمال غربی مزار

شـکل اصـیل زیارتگـاه    اسـت کـه    طرح  قابلاشاره کرده است. بر این اساس این پرسش » مشبک

تـرین   اي تعلق دارد؟ هدف این مقاله یافتن مهـم  چگونه بوده و چه تغییراتی کرده و بنا به چه دوره

  است. خصوصیات زیارتگاه و همچنین پیدا کردن شکل و طرح اصیل آن

تاریخی اسـت و روش گـردآوري اط�عـات     این پژوهش راهبرد کیفی دارد و از نوع تفسیري

. لذا بـراي دسـتیابی بـه هـدف، ابتـدا بنـا       شده است استواریاز نیز بیشتر بر مطالعات میدانی ن مورد
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بـا   هاي شـفاهی از طریـق مصـاحبه    و تغییر و تحو�ت کالبدي بررسی و روایت(رولوه) برداشت 

بـر  آوري و مستندسازي شده و سپس بقعه و محیط اطـراف آن   خانوادۀ متولی و اهالی محل جمع

هاي هوایی مطالعه شـده   هاي متفاوت آن در عکس آثار و اسناد موجود و همچنین وضعیت اساس

ی و مطالعـه و بـا   بررسـ هـاي مختلـف بنـا و آثـار و اجـزاي آن       است. براي ایـن منظـور، بخـش   

  شابه دیگر در کاشان مقایسه شده است. هاي م زیارتگاه

  . پیشینه و بستر قرارگیري زیارتگاه غایب2

ـ ا ،)1(تصویر شده نصب ارتگاهیز يورود دا�ن یشانیپ بر کهاي  بهیکت بر بنا ق 920 سـال  در بنـا  نی

ه بـوده  دوتک شده ساخته یرنگ يا قهوه سنگ ازکه  بهیکت نیا. است شده ساخته یا بازسازي و تعمیر 

 14 بـر  صلوات( رهیکب صلوات بهیکت نیا گرداگرد .متر است سانتی 45 در 25 داراي ابعاد تقریبی و

 ارتگاهیز نام به زین آن یانیم قاب در. است شده ي کار کنده برجسته صورت به ثلث خط به) معصوم

 بـن  یعلـ  خادم شِیدرو محمد، آل قائم ارهیز عمر قد: «است شده  اشاره بیترت نیبد آن واقف و

  ».مائهعتس و نیعشر یف یعل بن یحاج بن یعل بن یعبدالعل

  
 بنا ۀبیکت: 1 تصویر
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 اشاره که است بوده محمد آل قائم ارتیز مکان، نیا یاصل نام که شود یم معلوم بیترت نیبد

 دوازدهـم  امام ظهور یکینزد به يادیز باور روزگاران آن دراحتما�ً . دارد انیعیش دوازدهم امام به

ـ  و یقـدمگاه  يها مکان گونه نیاداشتن  برپا جمله از ووجود داشته   در امـام  بـت یغ محـل  دبودای

 ۀدور اسـناد  در کـه  ارتگاهیز نیا يبرا بیغا ارتیز عنوان 1.است بوده داراي سابقه کاشان و رانیا

 کـه  بعـد  يهـا   دوره در امـا  .استسابقه  نیهم بر یمبتن زین دارد رواج يامروز يباورها و يقاجار

ـ اله ارچوبهـ چ کی در شانیا بتیغ و زمان امام اب بطتمر باورهاي ـ تعر یمنسـجم  یاتی  شـده،   فی

 بـه  اسـت،  محـل  نیا در مقدس شخص بتیغ همان که قداست محور حفظ با مکان نیا رفته رفته

 نوادگـان  از لیاسماع شاهزادهزیارتگاه،  خادمان و مردم باور در. است شده منسوب گرید اشخاص

ـ تعق و يریـ درگ از پـس  و آمـده  کاشان به گرید یجمع همراه هب) ع(جعفر بن یموس  دشـمنان،  بی

 لیاسـماع  به ،بوده کشاورزان ییمایپ سرجه اتاق که مکان نیبد خان یصف  حاج نام به ییمایپ سرجه

بـاور عمـوم بـر ایـن      و نشده مشاهده اتاق در يو از ياثر ،مهاجمان رفتن از پس 2است. داده پناه

 فـرد  ،لیاسماعبا  یهمراه در گرید یبرخ باور به .است شده بیغا محل نیا دراست که اسماعیل 

 یاهـال  نیبنابرا. اند غایب شدهاست،  شده بقعه به لیتبد اکنون که اتاق محل در زین يگرید افراد ای

 محل که يا بقعه انیم در مانند صندوق یحیضر بلکه دانند، ینم امامزاده دفن محل را ارتگاهیز نیا

معمو�ً شامل عناصري  بتیغ يها محل کهنیا به توجهبا  3).1397 ،یبیغا( اند داده قرار ستا تیبغ

 ممکـن  ،)250: 1395 ،يآبـاد  نـوش  يمشـهد ( اسـت  آب اب بطتمر یگودال و چاه چشمه،همچون 

ـ ا ی،کلـ  يبنـد  میتقس در. باشد داشته وجود چاه مانند يعنصر هم محل نیا در است  ارتگـاه یز نی

  .دارد تفاوت آرامگاه با رو ایناز و است یقدمگاه یتیموقع يدارا و بتیغ ۀانگار بر یمبتن

نیـز برگرفتـه    ها آنو نام خانوادگی  4اند بودهی متولی این بنا بیغاۀ خانوادي متوالی ها سالبراي 

که اوقاف متولی جدیدي براي زیارتگاه معرفی کرده است، همین زیارتگاه است. امروز با ایناز نام 

زیارتگـاه در جنـوب    ایـن کننـد.   یرینه به امور زیارتگاه رسیدگی میدهنوز این خانواده طبق سنتی 

فاصلۀ نزدیکی از گورستان فیض و در خیابان غایـب منشـعب از خیابـان شـهیدان      غربی کاشان به

 گذشـته  در قـرار دارد و  بقعۀ قاضی اسداهللا ،خیابان یادشده شده است. در ابتداي  واقع تبار یاس�م

 آرامگـاه  یـک  نیـز  زیارتگـاه  کوچـۀ  در انتهـاي . است داشته قرار فین محل بقعۀ یادشده دروازۀ در

 در گسـترۀ قـدیم  . دارد قـرار  5فـیض  گورسـتان  و بقعـه  آرامگاه، روي هو روب شده واقع  خانوادگی

 اسـت  بـوده  زمـان  آن کاشـان  شـهري  محـدودۀ  و شـهر  بـاروي  و برج از خارج مکان این کاشان

هاي زراعـی پرشـمار و همچنـین مقبـرۀ فـیض کـه        ها و زمین وجود باغ حال  نیع در. )2 تصویر(
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نشان از اهمیت ایـن محـدودۀ نزدیـک بـه حصـار      است،  گرفته  شکلگورستان بزرگی پیرامونش 

  تاریخی شهر دارد.

  
  الف

  
  ب

مهندسان مشاور بینش و فن بر ( قدیمکاشان نقشۀ  قرارگیري قلعۀ جإللی و دروازۀ فین در: الف. محل 2تصویر 

محل قرارگیري قلعه جإللی و دروازۀ فین و زیارت غایب در عکس هوایی  .)؛ باساس مطالعات ثریا بیرشک

        1345 سال
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 )Google Earth( موقعیت زیارت غایب و کاشان هوایی عکس: 3 تصویر
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سـرجه آب و   23که موضوعش اجـارۀ   در ادارۀ اوقاف وجود داردق 1331ي با تاریخ ا نامه اجارهمتن  

 وسه ستیب اهیالم يهمگی و تمامی مجار« نامه اجارهبر اساس این  هاي تابعه وقفی زیارت غایب است. زمین

ی با جمیـع  پنجشنبگزقه که وقف است بر زیارت غایب در رو ب فینب درشر هیمانیسلچشمۀ آب  جهسر

ا�جاره هر سالی مبلغ بیست تومـان وجـه نقـد از     مدت بیست سال تمام شمسی دیگر بمال به اراضی تابعه

هزار دینار و بانضمام سالی بیست من بوزن شـاه   نخودي عددي فی یک 24 یقرار روپیه سلطان احمدشاه

و  »ی زیـارت غایـب  یصارف مرمت و روشـنا مه ب«جاره ا� مالتا شود  محمد اجاره داده می به بابا سید »جو

  ).4 ری(تصو» عاشورا ۀبرساند در ده 6جریدهپاي مصارف ه ب«ماندۀ آن  باقی

  
  کاشان) وقافا ۀادار( اوقاف ۀادار موجود در ۀنام اجاره: متن 4 تصویر
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رضـوي   نیمحمدحس دیس جمله ازبه مهر خاندان رضوي  ممهورنامه که  از محتواي این اجاره

شـده   هاي عزاداري محرم در ایام عاشورا برگزار مـی  شود که در این زیارتگاه آیین است، معلوم می

است. سنتی که تا دورۀ معاصر نیز ادامه دارد. همچنان کـه بخشـی از صـحن ایـن زیارتگـاه را بـا       

ده و هاي تاریخی و اصلی بنا تبدیل به حسینیه و مکـان عـزاداري نمـو    پوششی نامتجانس با بخش

  کنند. هاي محرم و صفر اقامه عزا می در ماه

  

     
  هاي کشاورزي  ها و زمین احاطه شدن زیارتگاه در میان باغ ،1335: عکس هوایی زیارت غایب در سال 5تصویر 

  

 تصویر( است داشتههاي کشاورزي فراوانی وجود  هاي میوه و زمین اطراف زیارتگاه غایب باغ

هـاي جدیـد    هـا سـاختمان   جاي آن هبه کاهش گذاشته و ب ها رو میزان آنهاي اخیر  که طی سال) 5

طـوري کـه در حـال     بـه  یافتـه،   شده است. لذا محدودۀ مسکونی پیرامون زیارتگاه گسترش  ساخته

آن قرار دارد به شهر متصل شده و در حاشیۀ آن قـرار گرفتـه    اي که زیارت غایب در حاضر، محله

اطراف زیارتگاه مشـاهده   توان در ها را می هاي کشاورزي و باغ زمین، هنوز هم نیا وجود بااست. 

  شود. برخی از این اراضی وقفی است و از رقبات زیارتگاه محسوب می ).6 تصویرکرد (
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روي زیارتگاه قرار دارد کـه احتمـا�ً موقوفـه اسـت و بخشـی از       هانبار نیز درست روب یک آب

اي نـدارد   شـود و اسـتفاده   انبـار آبگیـري نمـی    آب شود. در حال حاضر این مجموعه محسوب می

ي از دوران پهلـوي  ا هحوضـخان نزدیکی زیارتگـاه قـرار دارد.    انبار دیگري نیز در . آب)13 تصویر(

حـال تخریـب    که اکنون وضعیت خـوبی نـدارد و در   شده  واقعاول نیز در جنوب غربی زیارتگاه 

درسـت در  ). 1397 ،یبیغـا ( یارتگاه اسـت ه بخشی از موقوفات زحوضخان. این )6 تصویر( است

صورت طـاق   چشمه طاق است و به جنب درِ ورودي امامزاده، گذر مسقفی قرار دارد که شامل دو

  ).7 تصویر( شده است  دار ساخته کلنبو همراه با چفدهاي تیزه

  
  )Google Earth( آن هاي جواري همبنا و موجود  وضعیت : تصویر)6( تصویر

  

 
 ارتگاهیساباط ز: )7( تصویر
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  مجموعه ي. معماري و اجزا2

اي است شامل بقعـه، مسـجد و    زیارتگاه غایب مجموعه

کنـد.   ها را به هم متصـل مـی   انبار که گذر مسقفی آن آب

جملـه   فضاهاي بـاز دیگـري پیرامـون بنـا قـرار دارد، از     

  شوند. که در ادامه این اجزا معرفی می حیاط و صحن

  . نگاهی به بقعه1ـ2

ـ  کـم  اش يا فیروزه بقعه با گنبد رك  ۀ دورفاصـل یش از وب

قابل مشاهده است. این بنا در برِ گذر مسقفی قـرار دارد  

و ورودي اصلی آن نیز در همـین بخـش مسـقف گـذر     

.این ورودي به فضاي کشیدۀ )9 تصویر(واقع شده است 

مانندي متصل اسـت کـه تـا انتهـاي شـمالی بنـاي        دا�ن

. این )1 ۀشمار يفضا 9 تصویرقدیمی بقعه امتداد دارد (

ترتیب در پـی   بخش است که بهفضاي کشیده شامل سه 

هـا   بیش از سایر بخـش . بخش نخست اند گرفته قرارهم 

ـ ا از  پساست.  شده  واقعبه یک دا�ن ورودي شباهت دارد و درست در برِ گذر مسقف  دا�ن،  نی

قـرار دارد و راه   گنبدخانـه که در سـمت غـرب آن    شده  واقع یهشتصورت  هیک فضاي واسطه ب

را  گنبدخانـه فضاي میانی که ورود به  نیا از پسنیز همین فضاي یادشده است.  گنبدخانهورود به 

اسـت کـه تـا انتهـاي      شـده   واقعکند، فضاي کشیدۀ دیگري با عرض بیشتر از بخش اول  میسر می

هـاي تـویزه همـراه بـا طـاق       جنوبی بناي قدیمی امتداد دارد. سقف دو بخش اول و سوم از لنگـه 

پس از عبـور  میانی و  مانند یهشتگچ پوشیده شده است. از فضاي واسطۀ و با  گرفته  شکلکجاوه 

 ) کـه جـز  2 ۀشـمار  فضـاي  9 تصـویر شـود (  ۀ اصلی بقعـه میسـر مـی   ورود به گنبدخانپله، از دو 

    .تماماً با گچ پوشانده شده است ،هاي آن ازاره

صـورت یـک    هبـ ی، فضایی بخش سهمانند  و در تقارن با فضاي کشیدۀ دا�ن در غرب گنبدخانه

هاي اخیـر   مستطیل کشیده قرار دارد که سقفش مسطح است و قدمت چندانی ندارد و باید در دهه

الیـه غربـی بقعـه، فضـاي      . در پشت آن و در منتهـی )8 ۀشمار يفضا 9 تصویر( باشد شده  ساخته

. این فضاي اخیر )9 ۀشمار يفضا 9 تصویر( است شده  واقعشکل دیگري با سقف مسطح  مستطیل

شـوند. دو فضـاي    نیز قدیمی نیست و این دو فضاي با سقف مسطح با یک در به هم متصـل مـی  

 ؛ 1343 سال ییهوا عکس: 8 ریتصو

بقعه،  .3صفه و طارمی،  .2حیاط اصلی،  .1

  حیاط .6ساباط،  .5گنبد رك،  .4
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. فضاي )7 و 6 ۀشمار يفضا 9 تصویر( در شمال و جنوب آن قرار دارند گنبدخانهدیگر متصل به 

 شـده   واقعو گذر مسقف  گنبد خانهمیان  حدفاصلتر است و در  تر و ساده واقع در شمال کوچک

. ورود به این فضا در حال حاضر صرفاً از بخش جدید واقـع در  )6 ۀشمار يفضا 9 تصویر( است

 تـر اسـت   قـرار دارد کـه مفصـل    خانـه گنبدمیسر است. فضاي دیگري در جنوب  گنبدخانهغرب 

و اتاق با گچ پوشیده شده و است اي  سقف گهواره شمالی داراياتاق  .)6 ۀشمار يفضا 9 تصویر(

این فضـا عـ�وه بـر طـاق     . سقف از گنبدخانه نیز راهی به آن وجود داردتر است و  بزرگ جنوبی

ترین  حیاط زیارتگاه در جنوبی. )6 ۀشمار فضاي 9 تصویر(طاق و طاق کجاوه نیز دارد  میانی، لنگۀ

است. لـذا حسـینیه بـه بقعـه      شده  ساختهبنا قرار دارد و بین حیاط و بقعه، حسینیۀ جدیدي بخش 

متصل شده و از سمت جنوب نیز به حیاط راه دارد. راه ورود به حسینیه از ورودي اصلی بقعـه و  

در نوسـاز  ۀ حسـینی گیـرد.   ، صورت مـی اند گرفته قرارهمه در امتداد هم  که،  آنفضاهاي متصل به 

  .)13 ۀشمار فضاي 9 تصویر(است  شده  ساختهحقیقت سولۀ بزرگی است که در جنوب بقعه 

  
  مجموعه، برداشت و رولوه توسط ستاره آقابیگی و منا پورمند : پإلن9 تصویر
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 برداشت و رولوه توسط ستاره آقابیگی و منا پورمند ع،: مقط10 تصویر

  مسجد. 2ـ2

و از طریق همین  )10 تصویر(است  شده  واقعیک مسجد شبستانی در شرق دا�ن ورودي بقعه 

الیه شرقی خود  اي در منتهی ، این فضا ورودي جداگانهحال  نیع دردا�ن، ورود به آن میسر است. 
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الیه شرقی مسجد، فضایی مسقف  منتهی و دراست  گرفته  شکلدارد. مسجد از شش طاق مجزا 

هاي  تههاي مسجد بوده و باید از ساخ که جدیدتر از سایر قسمت شده  واقعبا سقف مسطح 

یک ورودي مجزا به گذر مجاور  ،تر اشاره شد طور که پیش  هاي اخیر باشد. این بخش همان دهه

الیه غربی خود به حسینیه راه دارد و  از طریق دا�ن باریکی در منتهی حال  نیع دردارد. مسجد 

است. یافته که در آن قسمت قرار داشته  حسینیه، به حیاط اصلی راه می شدن  ساختهقبل از 

با دا�ن ورودي بقعه است، قرار دارد  جوار هممحراب مسجد در میانۀ دیوار غربی مسجد که 

  .)12 تصویر(

     
  ارتگاهیزمسجد  :11 تصویر

  

  
  محراب مسجد ):12( 
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  انبار آب. 3ـ2

ورودي کوچـک  . قـرار دارد سرپوشـیدۀ متصـل بـه آن     گذر کنارارتگاه و در زی انبار در شمال آب

 تصـویر ( ، مسدود است و این فضا فع�ً کارکردي نـدارد شده  واقعانبار که در جبهۀ شرقی آن  آب

مسـقف   ،گرفتـه  قرارانبار کوچک است و مخزن چهارگوش آن با طاقی که در کنار معبر  . آب)13

مخزن عمق و حجم چندانی نـدارد. قرارگیـري ایـن     رو ازاینطو�نی نیست و  هم آن ۀپل شده و راه

دلیل فراهم شدن امکان برخورداري زائران صورت گرفته اسـت   انبار در کنار زیارت احتما�ً به آب

احتما�ً  ،در این محل جاري بوده گذشته دراي و سکونت ناچیزي که  به محدودۀ حومه با توجهو 

ترکیـب بقعـه و گـذر سرپوشـیده و      حـال   نیع درکرده است.  انبار نیازها را برطرف می همین آب

یادآور این نکته است که در سـیر تغییـر و تحـو�ت،     ،افتهی  گسترشانبار و مسجدي که بعدها  آب

  است. شده  لیتبداي  این محل به مرکز این محدودۀ حومه

 
  انبار آب :13 تصویر
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  . حیاط و صحن بقعه4ـ2

مترمربع قرار دارد کـه دسترسـی بـه     450ترین بخش زیارتگاه حیاطی با مساحت حدود  جنوبی در

عکـس هـوایی    اساس برچندان دور و  نه ۀدرگذشت متصل به بقعه میسر است. نوسازآن از حسینیۀ 

حیـاط   بـه   مشـرف اي  بناي حسینیه وجود نداشته و ب�فاصله پس از بناي بقعـه، صـفه   1343سال 

الیـه جنـوبی صـفه و در بـرِ حیـاط اصـلی مجموعـه، طـارمی          زیارتگاه قرار داشته است. در منتهی

، حـوض  بر همـان عکـس هـوایی در صـفۀ یادشـده      جداکنندۀ حیاط و صفه قرار داشته است. بنا

    ).14 تصویر( گرفته است بر می شکلی وجود داشته و صفه تمام برِ حیاط را در اي دایره

  
 جدید مجموعه  ۀو نقش 1343هوایی  ۀمقایسۀ نقش :14 تصویر

حیاط جدید                                                                                       .1حیاط اصلی در قدیم                                        .1

حسینیۀ جدید                                                                                    . 2صفه و طارمی در قدیم                                      .2

                                      مسجد و قسمتی از حیاط                   .3                           متولی    حیاط و ایوان در قدیم .3

  فضاي کل حیاط و صفۀ شمالی در قدیم                                              .4

  و عناصر بقعه . بررسی و مطالعۀ اجزا3

اجزا و عناصر دیگري نیـز دارد کـه    ،شده  واقعکه در مرکز آن  گنبدخانهبناي اصلی بقعه ع�وه بر 

  سـاخته  جیتـدر  بهدهد که مجموعه  قرارگیري این اجزا نشان می هم کنار�زم است بررسی شوند. 

  یی است.شناسا  قابلگیري آن  و تغییر و تحو�ت مرتبط با شکل شده
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  گنبدخانهگنبد و  .1ـ3

در متـر   سـانتی  299 یبیتقر عرض و طول به شکل مربع ییفضاکه  شده  واقع گنبدخانهبنا  ۀانیم در

 گنبـد  کیـ دوپوسته است که خـود آن   يگنبد يدارا گنبدخانه. )16 تصویر( است متر یسانت 293

. نـدارد  وجـود  گنبـد  داخـل  بـه  یدسترسـ  امکـان . باشد یم دار زهیبا چفد ت يآن گنبد ۀانیرك و آه

انـد. گنبـد رك شـانزده     گرفتـه  قرار انهیآه يدارد که رو هیتک ییها یخود گنبد بر خشخاش احتما�ً

 هـر  ارتفـاع . گرفتـه اسـت   قرار متر یسانت 117 ارتفاع به یضلع شانزده يویگر يرو برترك دارد و 

 يدارا رونیـ و از ب شـده   سـاخته متر است. گنبد از خشت و آجـر   5/6به  کینزد زیترك از گنبد ن

ـ ف د،یسـف  يهـا  رنـگ هـایی بـه    بـا کاشـی  گنبد  نی. ااستدار  لعاب یکاش ينما  ،یـی اخرا ،يا روزهی

 یچون اهللا، محمد و علـ  یاز نقوش و کلمات یبیترک ها یکاش. ین شده استتزی یو مشک يا سورمه

 يهـا  انـه ی. در م)15 تصـویر (ترك تکرار شده است 16 ۀدر هم یکل بیترک نیاند و ا را شکل داده

 در و دارد يآجر ییگنبدنما ویگر. شود یمشاهده م زین یختگیو ر دهید  بیآس ها یکاش ،چند ترك

    .دارد وجود طرف چهار از کوچک يبازشو چهار آن ینییپا قسمت

 گنبدخانـه شکل  زیر گنبد رك فضاي مربع

هایی کوتـاه   است. این فضا با دا�ن گرفته قرار

هایی عمیق که ناشی از شکل جرزهـا   یا درگاه

بــه ســه فضــاي واقــع در  ،ســتها آنو ابعــاد 

ــهجنــوب و شــرق و غــرب  متصــل  گنبدخان

شوند. این واسطۀ فضایی در سمت شـمال   می

شود کـه   وجود ندارد. هرچند احتمال داده می

این سمت نیز چنین درگاهی وجود داشـته  در 

ــه و صــرفاً   ــین رفت ــی از ب ــه د�یل و ســپس ب

است. علت را  مانده  يبرجاتورفتگی کوچکی 

هـاي جنـوبی و    نامتقارن پایهتوان در شکل  می

یۀ جنوبی پا دودنبال کرد. هر  گنبدخانهشمالی 

شـان بـه دو    ند و هم امتداد جنوبیهم قطورتر

اي در میان که با طاق کجـاوه   تویزه با محدوده

د. بـه نظـر   شـو  اسـت خـتم مـی   پوشیده شده 
 جزئیات تزیینات): 15تصویر (
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شته تکرار در طرف شمالی نیز در گذ گنبدخانهرسد این شکل جرزهاي واقع در سمت جنوب  می

در حال حاضر در سمت شمال جرزها  ساختاري متقارن داشته باشد. گنبدخانهشده است تا کل  می

شکل سقف و محل  بر بناکه  )20 تصویر(ترند و در عوض اتاقی در آن قسمت وجود دارد  باریک

  نباید عنصري اصیل و کهن تلقی شود. است، را مسدود کرده  خانه گنبددید به  که ، آنقرارگیري 

 دار فـرا  تیـزه  دفچبا  چهارطاقو اطراف آن را  شده  واقع هیچهارپاشکل بر روي  ۀ مربعگنبدخان

شـده و ایـن     ضلعی تبـدیل  اي به یک هشت ي سادهساز گوشهبا  شکل مربعگرفته است. این فضاي 

در ). 18 تصویر( ن را شکل داده استاي گنبد یا طاق زیری ی نیز با کاربندي سادهضلع هشتدهانۀ 

گرفتـه   قـرار  يفلـز  يجرحوجود دارد که در م يکار یکاش يا صندوقه يسکو ،گنبدخانه نیا انیم

  .)17 تصویر( است

                  
  گنبدخانه ):17( تصویر                و نحوۀ ورودي فعلی به آن خانه گنبدپإلن  ):16( تصویر    

 
  بندي کاربندي و طاقسازي در گنبدخانه بقعه به روش  گوشهشیوۀ  ):18( تصویر
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ـ ن ارتگاهیز نیا در. دارد وجود دیجد و یمیقد يقبرها ها آن اطراف و ها هاارتگیز در معمو�ً  زی

 از عمومـاً  کـه  خـورد  یمـ  چشـم  به بقعه کنار راهرو يانتها در و یجنوب اتاق در قبر سنگ يتعداد

 يصـفو  ۀدور اواخر از روشن بارنگ مرمر قبر سنگیک  گنبدخانه داخل در اما .است معاصر ۀدور

: اسـت  شده نقر آن يرو بیترت نیبد سطر پنج در ثلث خط به يا بهیکت که )19 تصویر( دارد قرار

 و مرحمـت  ابـن / نیعبدالحس یحاج نیالثقل و زائرالرسول/ نیفیالشر نیالحرم یحاج افتی وفات«

: اصـل  در[ یالثـان  يجماد ةغر/ خیبتار یکاشان تاجر ابوالفتح یحاج/ محمدباقر خواجه پناه مغفرت

  ».1135 ةسن] یالسان

. فضاهاي جانبی واقع در شمال و 2ـ3

  گنبدخانهجنوب 

دو فضـاي مجـزا    گنبدخانه در شمال و جنوب

اتاقی اسـت کـه   . فضاي نخست، شود دیده می

 262دارد بــا ابعــاد  قــرار گنبدخانــهدر شــمال 

. این اتاق بـا طـاق   متر سانتی 635در  متر سانتی

 دار است، مسقف شده چفد آن مازهآهنگی که 

با گچ پوشیده شده اسـت (تصـویر    و از داخل

 بـه ). در سقف، تیرهاي چوبی نیز 2فضاي  22

در میان دیـواري کـه بـین ایـن      است. رفته کار 

رد یـک  اسـت،   گرفتـه  قـرار  گنبدخانهاق و ات

توانـد درگـاهی    شود که مـی  گشودگی دیده می

باشد. اگر چنین باشـد   گنبدخانهبراي ورود به 

ایـن درگـاه    فع�ًاست. اما  گنبدخانههاي دیگر جوانب  این همان درگاهی است که متناظر با درگاه

کند که ایـن فضـا بـا شـکل      ن آشکار میشده است. شکل و موقعیت این اتاق و ابعاد و اندازۀ آ پر

هـاي واقـع در بـرِ معـابر و      زیرا معمو�ً زیارتگـاه  ،اخیر، بخشی اصیل از بنا در گذشته نبوده است

توان به دو نمونۀ زیارتگـاه گلچقانـه    می باره اند. دراین بوده گنبدخانهی به میمستق دیدگذرها داراي 

اما این اتـاق کـه    7ن در بازار گذر نو کاشان اشاره کرد.اي به همین نام و زیارتگاه شاه ی� در محله

 حـال   نیعـ  دررا مسدود کرده است.  گنبدخانهبه  دیتمام د ،داردو ابعادي نامتناسب   هشکل کشید

که اتاق قدیمی باشد و شکل سقف بر متأخر بـودن آن د�لـت دارد. لـذا ممکـن      رسد یمنبه نظر 

 گنبدخانه درواقع  یمیقد قبر  سنگ): 19تصویر (
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ماندۀ فضـاي دیگـري    و باقی گنبدخانهاست که این اتاق با تراشیده شدن جرزهاي واقع در شمال 

تا برخی نیازهاي متأخر را برطرف کند. اگر درگـاه میـان ایـن     باشد گرفته  شکلدر همان نزدیکی 

شـکل اولیـه و    و جرزهاي میان ایـن دو فضـا را بـه    را گشوده فرض کنیم هگنبدخاناتاق و فضاي 

رسد اتاق مذکور یک پیش  تصور کنیم، به نظر می گنبدخانهشکل دو جرز سمت جنوب  نزدیک به

ـ ۀ بقعه از سوي معبر مجاور زیارتگـاه باشـد. ایـن    خان گنبدورودي براي دسترسی به  ي ورود شیپ

  ).  30 تصویر(را داشته است  گنبدخانهن متصل به یک ایوا صورت بهاحتما�ً شکلی 

سـت کـه   ، داراي سقف کلنبوقرار دارد گنبدخانهتر است و در جنوب  فضاي دیگري که بزرگ

دیوار میـان ایـن فضـا و     جز به. )3 يفضا 22 ری(تصواست  گرفته  شکلدار  تیزه چهارطاقي رو بر

ۀ گنبد دارد، سه طـاق کجـاوه   دارندنگهکه درگاهی عمیق ناشی از اندازۀ بزرگ جرزهاي  گنبدخانه

مل یـک  شـا  است و لذا فضا شکلی مرکب دارد گرفته قراردر سه طرف دیگرِ طاق میانی این فضا 

. انـد  شـده   ساختههاي کجاوه که میان دو لنگه طاق  شکل زیر طاق صحن میانی و سه فضاي نواري

هاي کجاوه احتما�ً در جهت هماهنگ کردن معمـاري ایـن بخـش بـا جرزهـاي       ساخت این طاق

این اساس، این فضا باید متـأخر باشـد و بعـدها بـه      ۀ اصلی صورت گرفته است. برگنبدخانقطور 

باشد. این موضوعی است که بررسی ساختار و شکل فضـا نیـز آن را    شده  افزودهۀ اصلی گنبدخان

انـد. در کـف ایـن     ر بخش جنوبی جرزها بسیار ظریف و باریـک خصوص د هکند زیرا ب آشکار می

شـده و نمـاي     گرفته است. این اتاق نیـز از آجـر و خشـت سـاخته     فضا قبرهاي دورۀ متأخر قرار

  .داخلی آن تماماً با گچ پوشیده شده است و ازاره ندارد

  
 (شمال) گنبدخانه یجانب اتاق :20 تصویر
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و نحوۀ  گنبدخانههاي جانبی  ): جایگاه اتاق22تصویر (

) و ورودي جدید گنبدخانه(در راستاي  ورود در قدیم

اتاق شمالی  .2 . ورودي جدید به بقعه؛1: (از داإلن)

  گنبدخانهاتاق جنوبی  .3؛ گنبدخانه
  (جنوب) گنبدخانه یجانب اتاق ):21تصویر (

  

  آن. داالن ورودي و فضاهاي متصل به 3ـ3

یک فضاي مستطیلی کشیده که داراي سقف طاق و تویزه است، ورود به بقعه و همچنـین مسـجد   

ی قـرار دارد کـه دقیقـاً در    ضـلع  هشتمانند، یک فضاي  کند. در وسط این فضاي دا�ن ر میرا میس

). در اطـراف  23 تصـویر ( و توسط طاقی با خیز کم پوشیده شده اسـت  شده  واقع گنبدخانهشرق 

هـاي دا�ن دیـده    هاي دیگري نیز در میـان طـاق   هایی وجود دارد. طاقچه این فضاي میانی، طاقچه

ت و از داخل بـا گـچ   وجود دارد و مصالح آن آجري اس قبر  سنگتعدادي  هم آنشود. در کف  می

 90ه ارتفاع یی سنگی بها ارهزاو  پوشیده شده

نقش  حاضر حال در فضا دارد. این متر سانتی

 آنو نیمۀ دوم  دارد را زیارتگاه ورودي دا�ن

اسـت،   شـده   واقـع پس از فضـاي میـانی    که 

ساز را تـأمین   دسترسی مستقیم به حسینیۀ تازه

کند. در گذشته همین فضـاي کشـیده کـه     می

احتما�ً شبستانی از بقعه بوده به صـفۀ اصـلی   

در نهایـت بـه    جنوب بقعه اتصال داشته ودر 

    رسیده است. حیاط می

 

 : راهروي ورودي جدید23 تصویر
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  هارتگایز يورود يراهرو: 24تصویر 

  

  1343هوایی  عکس  به. تغییر و تحوالت در مجموعه با توجه 4ـ3

مسجد فعلی از دو بخش شبستانی و پوشیده بـا طـاق و بخـش دیگـري کـه پوششـی مسـطح دارد        

است. بخش با سقف مسطح باید نتیجۀ مداخ�ت یکی دو دهۀ اخیر باشد. امـا بررسـی    شده  لیتشک

شکل مسجد با شبستان فعلی نیز تفـاوت   ،دهد که در زمان یادشده نشان می 1343عکس هوایی سال 

طـاق کـه دو    همسجد، شبستانی دارد با شش چشـم  حطرمسیغدارد. در حال حاضر بخش با پوشش 

مسـجد صـرفاً دو طـاق     1343 یی سـال در عکـس هـوا  یشـتري دارنـد.   طاق جنوبی قدمت ب هچشم

اسـت.   افتـه ی  اختصـاص مسجد به حیاط و صـحن آن   ۀبا دا�ن ورودي دارد و بقیۀ محدود جوار هم

هـا   موازات آن و در همان راستا یک طاق دیگر و به ندنیست 1343اکنون شبیه وضعیت سال  ها هم طاق

هاي گذشته و پـیش از افـزوده شـدن حیـاط بـه فضـاي        در دهه سه طاق دیگر اضافه شده است. لذا

زمان با افزوده شدن سه چشمه طاق شرقی به شبسـتان مسـجد، آن دو    اصلی سرپوشیده و احتما�ً هم

مانـده نیـز بـا     اند. در آخرین تغییر، صـحن کوچـک بـاقی    تر نیز دستخوش تغییراتی شده قدیمی  طاق

  ).25 ری(تصواز نیز به شبستان مسجد افزوده شده است سقفی مسطح پوشانده شده و کل فضاي ب

کـه متـأخرتر از بنـاي بقعـه اسـت و       1343در عکس هوایی سال  مشاهده  قابلفضاي مسجد 

تـر مجموعـه،    نحـوۀ الحـاق بـه بنـاي قـدیمی      نظـر  ازگردد،  ساخت آن احتما�ً به سدۀ قبل بازمی

تـر   تـر و مفصـل   همان عکس، بسیار وسـیع  اساس برالیه غربی بقعه دارد که البته  اي در منتهی قرینه

نشـان   ،انـد  شـده   بیـ تخر 1343هایی که بعد از سـال   . اما بررسی شکل سقف)27 تصویر( است
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ـ ی توسـعه بعدها به بقعۀ که  اند یالحاقهایی  دهد که این بناها نیز همچون مسجد اولیه بخش می ۀ افت

کـه از کـاربري آن اط�عـی     دار ستوناین شبستان . اند شده  افزودهۀ اولیه خانگنبدی پیرامون بخش نُه

یافته است.  در دست نیست، از طریق فضاي دیگري واقع در جنوب خود به حیاط بقعه اتصال می

رود راه دسترسـی دیگـري    اي نیز در ادامۀ شبستان قرار داشته که گمان می فضایی با سقف گهواره

همراه ردیف فضاهاي اصلی بقعـه کـه    ها به بخشتمام این . )33حیاط بوده است (تصویر  سمت به

شـکل بـا    ي آن دو فضـاي مسـتطیل  جـا  بهو  شده  بیتخراند، بعدها  قرار داشته گنبدخانهدر غرب 

). بـر ایـن اسـاس هـم     9و  8 فضاي شمارۀ 9 (تصویر اند شده  ساختهسقف مسطح در غرب بقعه 

و در تمـام طـول    گنبدخانـه ه در غـرب  بناهایی از بقعۀ اصیل کـ  فیرد همبناهاي الحاقی متأخر و 

هـاي   . لذا بناي اصلی بقعه نیز مخدوش شده و بخشاند شده  بیتخرشمالی جنوبی بنا قرار داشته 

  .اند شده بیتخر ، بوده گنبدخانهمهمی که متناظر با دا�ن ورودي و هشتی متصل به 

    
یسۀ قسمت قدیمی و جدید فضاي مقا :25 تصویر

 1343و عکس هوایی مسجد در زمان حال 

  فضاي کل مسجد کنونی .2 ؛قسمت قدیمی .1

  قسمت قدیمی مسجد ):26( تصویر

  

مسـجد  ) : تقارن قسمت قدیمی 27تصویر(

 ی با شبستان قدیمی قسـمت غربـی در  فعل

سـه چشـمه طـاق     .1؛ 1343نقشه هوایی 

  . هشت چشمه طاق قرینۀ آن2مسجد؛ 
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  ۀ بقعهتوسعیري و گ و شکلۀ اولیه هست. 4

و تفاوت میان جرزهاي طرف شمالی و جنوبی آن بحـث شـد.    گنبدخانهدربارۀ شکل  نیا از  شیپ

یـۀ  پا دوبـا   گنبدخانـه یۀ واقع در جنـوب  پا دومیان اندازۀ  ناهماهنگیاندازۀ جرزهاي جنوبی بنا و 

هایی از تراشـیده شـدن بخشـی از جرزهـاي شـمالی و       واقع در ضلع شمالی آن و همچنین نشانه

ــکل  ــیغش ــمال    لیراص ــع در ش ــاق واق ات

یادآور این موضوع است که بنا در  گنبدخانه

ي ا گنبدخانـه  صـورت  بهوضعیت اولیۀ خود 

 منفــرد بــوده اســت. ایــن شــکل یــک بنــاي

ق در آن 920یادمانی کـه طبـق کتیبـۀ سـال     

حدود زمانی براي زیـارت قـائم آل محمـد    

و  گرفتـه   شـکل تر  یا پیشاست  شده  ساخته

یـادآور   ،افتـه ی توسعهق بازسازي و 920در 

هاي دیگري در منطقۀ کاشان است. از  نمونه

قـدمگاه علـی در بیـرون     گنبددارجمله بناي 

). آن بنا 28آباد کاشان (تصویر  دروازۀ مهریق

از ابتداي سدۀ هشتم هجري  يا گنبدخانهنیز 

قمري است که گنبد دوپوسـتۀ شـامل یـک    

ـ پا چهـار گنبد رك، بر روي   گرفتـه  قـرار  هی

  است.

در ایـن سـال    شـده  انجـام ق و اقـدامات  920ط�عی از وضعیت پیش از سـال  ا ،حال  نیع در

، نزد مردم محلی این باور رایـج اسـت کـه    نیا وجود با. عبدالعلی در دست نیست بن یعلتوسط 

و بعد بـا ناپدیـد شـدن     اند شده واردپیمایی  امامزادگانی براي پنهان شدن به درون یک اتاق سرجه

 یبـاق هنوز هم در فاصـلۀ میـان کاشـان و فـین      ها آنهاي دیگري از  ایشان، مکان یادشده که نمونه

 ارتیـ ز یکـ یدر نزد هنـوز نوع فضا  نیاز ا يا اندهم یباق ۀنموناست.  کرده دایپ، جنبۀ تقدس مانده 

رسـد فضـایی    بـه نظـر مـی    .اسـت  مدیریت و تقسیم آب يبرا يا وجود دارد که اتاق ساده بیغا

مشابه در محل زیارت غایب نیز وجود داشته و علت تقدس یـافتن محـدوده نیـز همـان روایـت      

وجـود ایـن فضـاي مقـدس و      تـر نیـز داشـته باشـد.     هاي کهـن  تواند ریشه است. این موضوع می

آباد دروازۀ مهریق : تصویر قدمگاه علی، بیرون28 تصویر

 )1399 ،آبادي و جیحانیمشهدي نوشکاشان (
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ق  920ادامـه، علـی بـن عبـدالعلی در      جایگاهی که نزد مردم داشته است احتما�ً سبب شده تا در

هاي ضلع شـمالی   بازیابی شکل پایه صورت هر دریا در همان حدود برپا کند.  زیارتی بر جاي آن

کند که این فضا در وضعیت اصیل خود چگونه شکلی داشته اسـت و عـ�وه    روشن می گنبدخانه

کنـد کـه    آشکار می گنبدخانهها و فضاي میان  هاي گنبد و نسبت میان اندازۀ پایه این، اندازۀ پایه بر

رین بخش این مجموعه ت هاي بقعه ندارد و لذا باید کهن فضاي یادشده هیچ تجانسی با سایر بخش

یـا پـیش از آن   یا به اوایـل سـدۀ دهـم هجـري قمـري       گنبدخانهرو ساخت این  ایند. ازتلقی شو

  گردد. بازمی

  
  یۀ قطورپا چهاري بناشده بر ا گنبدخانهصورت  : هستۀ اولیۀ زیارتگاه به29 تصویر

  

فاقـد   گنبدخانـه و نحوۀ ترکیب آن با  گنبدخانهروشن شد که اتاق واقع در شمال  نیا از  شیپ

). شـکل اولیـۀ   2 فضـاي  22 اسـت (تصـویر   گرفته  شکلها  اصالت است و از طریق تراشیدن پایه

هـا قـرار داشـته     در میان اراضی زراعی و شاید باغ ییپیما احتما�ً همانند یک بناي سرجه گنبدخانه

طعـه  ي یک قرو بردهد که مطابق شرح مندرج  ) نیز نشان می28است. نمونۀ قدمگاه علی (تصویر 

یاي خود درون باغی واقع ي، امام علی و امام مهدي(ع) را در رؤحسن طبر نیفخرالد دیسکاشی، 

ۀ قدمگاه امـام علـی توسـعۀ    گنبدخانست که شاید از همین رو 8در بیرون شهر م�قات کرده است.

ۀ زیارت غایب یا زیـارت قـائم   گنبدخانتوان براي  همین وضعیت را می 9چندانی پیدا نکرده است.
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دلیـل قرارگیـري بـر سـر مسـیر آب       هرچند ایـن زیارتگـاه احتمـا�ً بـه     آل محمد هم تصور کرد.

هـاي فـراوان احتمـا�ً اهمیـت بیشـتري یافتـه        هاي ناحیۀ فین و مناطق زراعی دربردارندۀ باغ قنات

است. اهمیت یافتن بناي زیارتگاهی کهن احتما�ً به تغییراتی در محـل منجـر شـده اسـت و لـذا      

به  ،توان در محدودۀ شمالی و زیر اتاق فعلی دنبال کرد از طریق درگاهی که رد آن را می نهگنبدخا

شده است. این درگاه احتما�ً ساده بـوده و امکـان ورود و همچنـین     راه و معبر عمومی متصل می

. احتمـال کمـی وجـود دارد    )30 تصویرکرده است ( دیده شدن درون فضاي زیارتگاه را فراهم می

ـ بیشـتر،   احتمال بهباشد و  شده  ساختهۀ اصلی گنبدخانبا  زمان همین درگاه که ا ۀ اولیـه بـا   گنبدخان

  افزوده شدن درگاه ورودي کامل شده است.  

  
  .دارد : شکل اصیل زیارتگاه با صحن ورودي که اکنون اتاق شمالی در آن قرار30تصویر 

  

) نیز هندسۀ مستتر در فضاي یادشده 3 فضاي 22 (تصویر گنبدخانهدر فضاي واقع در جنوب 

است. لذا ایـن   گرفته  شکلتري بیش ظرافت بااین بخش  حال  نیع درهاي آن رعایت شده و  و پایه

برشمرد. احتما�ً این توسـعه   گنبدخانههاي ثانوي بقعه در جنوب  جمله توسعه بخش را نیز باید از

 شـده  ساختهیا باغی در آن نواحی تگاه از اراضی واقع در جنوب آن در جهت برخوردار شدن زیار

، جهت شیب زمین را در این محدوده نشـان  گنبدخانهاست. اخت�ف سطح کف این بخش با کف 

  دهد.   می

فضـاي واقـع در جنـوب    «و » گنبدخانـه «، »درگـاه ورودي «در سمت شرق راستاي سه فضاي 

 9تصـویر  ( اسـت  گرفتـه  قرار)، راستایی دیگر از فضاها 7 و 6 و 5فضاهاي  9(تصویر » گنبدخانه
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ترین فضاي این راستا، امروزه دا�ن ورودي اصلی کل بقعه است کـه   . شمالی)4و  3و  2 فضاهاي

اسـت.  متناظر  ،گرفته قراربا فضاي دیگري در سوي جنوبی همین راستا که در جوار حسینیۀ فعلی 

ی قـرار دارد  گوشـ  هشـت ي تري دارد. میان این دو فضا نیز فضاهرچند این فضاي دوم عرض بیش

است. نحوۀ ترکیب این سه فضاي اخیر با راستاي فضـاهاي   گنبدخانهکه امروز راه اصلی ورود به 

بقعـه   احتما�ًدهد که  اند نشان می قرارگرفته در پیِ هم که بر روي محور میانی زیارتگاه قرار گرفته

ـ نها دراین توسـعه   ،ی اگرچه در جهت شرقی و غربی توسعه یافتزمان در شـکلی متقـارن از    تی

هاي این ترکیب فضایی از بناهـاي زیارتگـاهی را    یک بناي زیارتگاهی را در پی داشته است. نمونه

و رد آن در زیارتگـاه سـلطان   ) 31 تصویرمشاهده کرد ( شاه پنجهتوان در هستۀ میانی زیارتگاه  می

  بیشتر دارد. ۀت پرشمار نیاز به مطالعدلیل تغییر و تحو� ي است؛ اگرچه بهریگیپ  قابلنیز  راحمدیم

  
  )1399 ،جیحانی و دیگران(شاه  : زیارتگاه پنجه31 تصویر

  

بنایی شامل یـک   صورت بهاي متأخرتر  توان شکل زیارتگاه غایب را در دوره این اساس می بر

و سـاختاري    گرفتـه  را در بـر  گنبدخانـه فضاي پیرامون آن تصور کـرد کـه    8ۀ مرکزي و گنبدخان

). براي نزدیک شدن به این دوره از پـ�ن زیارتگـاه، عجالتـاً    32 ند (تصویرا بخشی را ایجاد کرده نه

را در سوي دیگر هـم جانمـایی    گنبدخانهی سمت شرق درپ یپتوان با تسامح راستاي فضاهاي  می
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کـرد.  تواند حدود یک دوره از تغییر و تحو�ت زیارتگاه غایـب را شناسـایی    کرد. با این ترفند می

فضاي جـانبی در میـان دو راسـتاي دیـواري قـرار       8و  گنبدخانهدر این وضعیت، بقعه شامل یک 

بقایـاي امـروزي ایـن سـاختار      حال  نیع درشوند.  گیرد که حد شرقی و غربی بنا را یادآور می می

 گنبدخانـه مانـده در شـرق    بخـش بـاقی   کم دستزیرا  ؛بخشی را نباید به دورۀ صفوي نسبت داد نه

هاي دورۀ صفوي ندارد و باید متـأخرتر تلقـی شـود. هرچنـد وقـوع       ) قرابتی با ساخته23 تصویر(

ایـن   رو، زایـن اها ممکن است شکل و کیفیت بنا را تغییـر داده باشـند.    ها و توسعه زلزله و تخریب

ـ  یپاي از سه فضاي  که مجموعهرا  گنبدخانهبخش واقع در شرق  تـوان بـه دورۀ    مـی  ،ی اسـت درپ

نیز باید به  گنبدخانهقاجار نسبت داد. بر همین اساس ساخت رشته بناهاي متناظر در سمت غرب 

بخشی در سدۀ دوازدهـم و پـیش از    همین دوره بازگردد. این احتمال نیز وجود دارد که ساختار نه

  و سپس تغییر و تحو�تی را به خود دیده باشد. گرفته  شکلدورۀ قاجار 

 آن، رامـون یو هشـت فضـا در پ   گنبدخانه کیبا  ییبنا هبمجموعه  ۀکه با توسع رسد ینظر م به

ـ ن بنا به متصل ۀصف لذا و باشد افتهبیشتري ی تیاهم ارتگاهیز اطیح  بـه  دوره نیهمـ  دراحتمـا�ً   زی

و ساختار یادشـده دیـري نپاییـده     ،نیا وجود با .)14 است (تصویر شده کینزد خود یینها شکل

خورشیدي بـه خـود دیـده اسـت. شـاهد آن عکـس        1340بنا تغییراتی را طی دورۀ قاجار تا دهۀ 

). در این سـال در شـمال درگـاه ورودي کنـونی کـه      25است (تصویر  1343هوایی بقعه در سال 

کـه   شـود و چنـان   گذر مسقفی با دو دهانـه طـاق دیـده مـی     ،از شکل اولیۀ خود دور شده احتما�ً

مسجد کوچکی با سه دهانه طاق شامل یـک دهانـۀ بـزرگ میـانی و دو دهانـۀ       ،تر بحث شد پیش

توان مشخص کـرد.   ). زمان این رخداد را دقیقاً نمی25 است (تصویر شده  ساختهتر جانبی  کوچک

دهد کـه ایـن افـزوده نبایـد از اواخـر دورۀ       تر مسجد نشان می هاي بخش قدیمی اما بررسی ستون

مسجد این فضا نیز از طریق دا�ن بـاریکی بـه صـفه و حیـاط      شدن  ساختهباشد. با  تر کهن قاجار

یافته است. در جنوب مسجد نیز حیاط کـوچکی اسـت کـه وابسـته بـه بنـاي        متصل به آن راه می

در گذشـته خانـۀ    ن بنا که دسترسی به آن میسـر نیسـت،  دیگري در جنوب حیاط یادشده است. ای

القاعـده بخشـی از بقعـه     خود را حفظ کرده است و علـی  متولی بوده و هنوز هم کارکرد مسکونی

) دقیقاً روشن نیست که آیا در زمان ساخت مسـجد فضـاي متنـاظري    15فضاي  9 نیست (تصویر

    ؟نیز در سوي غربی بقعه وجود داشته یا خیر

تـر نشـان    گسترده صورت بهرا  1340تغییرات پیش از دهۀ  نتیجۀ 1343اما عکس هوایی سال 

نخسـت،   :باید دو نقشه براي مجموعه در نظر داشت 1343ا در این دوره پیش از سال دهد. لذ می
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و هشت فضاي پیرامون آن و البته با مسجدي در گوشـۀ شـمال شـرقی     گنبدخانهبقعه داراي یک 

 1343، که همین پ�ن است که با اط�عات قابل اخـذ از عکـس هـوایی سـال     ) و دوم32(تصویر 

بخشی واقع  سهرسد کل راستاي  ). در این وضعیت متأخر به نظر می33 است (تصویر شده  لیتکم

کـه   هـا  آنکه از روي بام  ؛است شده ساختهجاي آن بناهاي دیگري  هو ب شده  بیتخردر غرب بنا 

نقشـۀ   اسـاس  بـر شان را تهیه کـرد.   توان نقشۀ تقریبی است می مشاهده  قابل 1343در عکس سال 

 شـده   سـاخته در گوشۀ شمال غربی، شبستانی با چهار چشـمه طـاق و سـتونی در میـان      شده هیته

بـا تغییراتـی انـدك همچـون      احتمـا�ً ی است که بخش جنوبیِ راستاي یادشـده  حال دراین  ؛است

است. این احتمال هم ممکن است که کل ایـن   مانده  یباقفضاي متناظر خود در سمت شرق بقعه 

. انـد  شـده   سـاخته  هم بادو بناي شبستانی و بناي دیگر در جنوب آن  و شده  بیتخربخش غربی 

دو  هـا  آني جـا  بهو  اند شده  بیتخراین تغییر نباید خیلی متأخر باشد زیرا بعدها دوباره این دو بنا 

فضاي با سقف مسطح و بـه شـکل کشـیده    

اسـت و   شـده   سـاخته  گنبدخانـه در غرب 

 مخدوش کـرده اسـت   کام�ًترکیب کلی را 

). از میـان ایــن دو  9و  8فضـاي   9(تصـویر 

در  کــهفضــایی فضــاي بــا ســقف مســطح، 

اکنـون انبـار    ،شـده   واقعالیه غربی بنا  منتهی

ــت و آن   ــپزخانه اس ــپزي و آش ــایل آش وس

ــه    ــز شبســتانی اســت متصــل ب دیگــري نی

و فضاهاي اصـلی بقعـه. بـه نظـر      گنبدخانه

رسد کارکرد این فضاي اخیر در گذشـته   می

لـذا راسـتاي سـه     اسـت، نیز وجود داشـته  

، گنبدخانـه ی واقـع در غـرب   درپ یپفضاي 

انـد.   یافتۀ بقعه بوده بخشی از شبستان توسعه

توان براي راسـتاي سـه     همین کارکرد را می

نیـز   گنبدخانهی واقع در شرق درپ یپفضاي 

ر کرد. مقصود جایی اسـت کـه بخشـی از    تصو

  ).  4 و 3 و 2فضاي  9 است (تصویر شده  لیتبدورودي بقعه آن به درگاه و دا�ن 

 کی صورت به بقعه پإلن از يریتصو: 32 ریصوت

 یبخشنه ساختار
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  1343برگرفته از عکس هوایی سال بنا : نقشۀ33تصویر 

  

توجه به عکسی از گذر سرپوشیده است که ردي از دیوار جـانبی   ،نکتۀ دیگري که وجود دارد

 2از  صـرفاً گذر سرپوشـیده   1343دهد. لذا اگرچه در عکس هوایی سال  یۀ طاق را نشان میپا کی

ـ ا از  شیپاین احتمال وجود دارد که  ،شده  لیتشکطاق  ه داشـت چشـمه طـاق    3، گـذر یادشـده   نی

ی واقـع در  بخشـ  سـه است. احتما�ً علت تخریب این دهنه از سقف گذر باید به تخریب راسـتاي  

زیـرا   نسبت داده شود گنبدخانهغرب 

راستاي بناي کشـیده واقـع در غـرب    

هـم   1343در عکس هوایی  گنبدخانه

شود و در این عکس اتفاقـاً   دیده نمی

دهانـه طـاق دارد.    2یده گذر سرپوشـ 

رسد با جایگزینی بنـاي   لذا به نظر می

ــان  چهارطــاقداراي  و ســتونی در می

، فضاي شبسـتانی غربـی)   33(تصویر 

تـر، جـدارۀ    ي فضـاهاي قـدیمی  جا به

    اند. هدید  بیآسبقعه و سقف گذر نیز 

  

هاي هاي دیوارهمانده و باقی : تصویري از نماي امامزاده34تصویر   

 دهانۀ دیگري از ساباط
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  گیري نتیجه. 5

و همچنـین توجـه بـه اسـناد و      مانـده  یباقوضعیت موجود و آثار  بر اساسبقعه  بررسی و مطالعۀ

که بنا در آغاز گنبدخانۀ منفردي در میان اراضی زراعی بوده اسـت   دهد یممانده نشان  مدارك باقی

مانده، ممکن است اساس آن به یـک اتـاق    هاي باقی ي شفاهی و همچنین نمونهها بر روایت که بنا

بـه هسـتۀ اولیـۀ     ،با قداست یـافتن پیمایی  پیمایی بازگردد. بر این اساس اتاق سرجه مختصر سرجه

زیارتگاه تبدیل شده است. گنبدخانۀ اولیه در نخستین مراحل از طریق ایوانی به راه اصلی دسترسی 

 رفته است. هرچند ممکن است ایوانتر به خود گ شده و شکلی کامل ها متصل می میان مزارع و باغ

تر و صرفاً درگاهی بـراي دسترسـی بـوده     ادهیا بناي اولیه به راه مجاور سه یا نحوۀ اتصال گنبدخان

شاه و سلطان میراحمد قابل  هاي آن در زیارتگاه پنجه باشد. در ادامه و با پیروي از الگویی که نمونه

با  گنبدخانهاي مفصل شامل یک  بقعه صورت  بهبخشی پیدا کرده و  شناسایی است، بنا ساختاري نه

گیري و توسعۀ این زیارتگاه به ایجـاد سـکونتگاهی     شکلرآمده است. احتما�ً فضا پیرامون آن د 8

هاي هـوایی   کوچک پیرامون آن تبدیل شده است. رد این سکونتگاه بیرون حصار کاشان در عکس

قابل مشاهده است. در پی تکمیل شکل زیارتگاه و گسترش آن احتما�ً فضاي باز واقع  1330دهۀ 

بنا با گذر مجاور آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. لذا در جنوب بنا اهمیت یافته و نحوۀ ارتباط 

انـد. رد ایـن تغییـرات و     ی در جنوب بنا شـکل گرفتـه  و طارمحیاط، صفه  و در شمال قف گذرس

بخشی که الگویی ک�سـیک   . بناي نهشود دیده می 1343ها در عکس هوایی سال  صورت نهایی آن

هایی در شرق و غرب بنا همراه شده و این تغییرات به تخریب برخی  شده دارد با افزوده و شناخته

نیز زیارتگاه بـا تغییـرات زیـادي     1343بخشی منجر شده است. بعد از سال  هاي بناي نه از قسمت

اي اصلی و ساخت فضاهایی بـا شـکل   این تغییرات عمدتاً شامل تخریب بخشی از بنهمراه است. 

 انـد. از  جدید و سقف مسطح است که یکپارچگی مجموعه را از بین برده و به آن آسـیب رسـانده  

سـاز   را به دو فضـاي تـازه   ، جاي خودگنبدخانهبا  جوار همجمله در غرب بنا راستایی از فضاهاي 

اي نیز در ابعاد وسیع در  این، حسینیه است. ع�وه بر افتهی  توسعهطرز نادرستی  داده و مسجد نیز به

و ترکیب بقعه با صفه و حیاط را از بین برده است. ایـن تغییـرات، سـاختار     شده  ساختهجنوب بنا 

  ساخته است. زیارتگاه را تغییر داده و آن را از اصل خود دوربخشی  نه
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  . 1399آبادي و جیحانی،  مشهدي نوشجمله نک:  از. 1

معنی پنگان و اندازۀ تعیین آب است و کاسۀ مسین گردي است که در تـه   ا�طباء به اساس ناظم سرجه بر 2

عنوان سـاعت آبـی از آن    هدهند و ب تر که پر از آب است قرار می آن سوراخی است و آن را در کاسۀ بزرگ

پیمـا و   دهـد سـرجه   . شخصی که این کار را انجـام مـی  )1388، معین ؛1377، نک: دهخدا( کنند استفاده می

  .)1396زاده،  ترابنک: ( پیمایی است سرجهمکان انجام این عمل، اتاق 

  . 118 :1391 زاده، ترابهمچنین نک:  3

 1311متولـد   یبیغـا  یعلنـوروز  ۀنو ،یبیغا یفرزند صفرعل یبیحسن غا ها، یبیغا ۀخانواد یمتولآخرین  4

 بیـ غا ارتیـ مربوط بـه ز  يا نامه شجره شود یاست. گفته م شانیا شده از نوشته هاي یتروا شتریاست که ب

از آن  يآن را خورده است و اکنون اثر انهیمور لیخاك کردند و یچوب يا که درون صندوقچهوجود داشته 

  .ستین

 .اسـت  يصـفو   ۀدور ۀعیمحدث و عارف شـ  م،یحککاشان،  در ق 1007 متولد ی،کاشان ضیف م�محسن. 5

  .بوده است  ضیف  يمحسن و تخلص و�نام او محمدمحسن، مشهور به م

هـاي عـزاداري شـد و مقبولیـت      صفوي وارد آیین جریده نوعی علَم عزاست که توسط قلندران از دورۀ. 6

اي  از یک میلۀ فلـزي تشـکیل شـده کـه تسـمه      ،زیادي یافت. جریده که شباهتی با منوراي یهودي نیز دارد

آن است و چند تسمۀ منحنی دیگر بر این تسمه نصب است و در میـان آن کشـکولی قـرار     فلزي عمود بر

هـاي   آویزند. یکی از سـنت  هایی بلورمانند می بر آن شرابه نند وک می روشن شمع جریده با�ي دهند. بر می

ه یا مکان عزاداري اسـت و در  یعزاداري که امروز نیز در کاشان معمول است، برپایی تعلم جریده در حسین

زنـی نیـز حرکـت     خصوص دستۀ سـنگ  ته جریده را با دستۀ عزادار و بهشود. الب پاي آن مجلس عزا برپا می

  .)87ـ79: 1389آبادي،  زروانی و مشهدي نوش :دهند (نک می

  .1381فرهنگی کاشان،  میراثاداره ؛ نیز 1398، همکاران. جیحانی و 1 براي اط�عات بیشتر نک: .7

  .1399جیحانی، آبادي و  مشهدي نوش براي اط�عات بیشتر نک:. 8

ـ     (ع)باید توجه داشت که توسعۀ ثانوي در قدمگاه علی. 9 صـورت مجـزا    هشامل بنایی متـأخر اسـت کـه ب

قابـل مشـاهده اسـت امـا بررسـی      ساخته شده است. رد بناهاي متأخرتر متصل به بناي اصلی نیز در محل 

انـد   تر به بناي اصلی الحاق شده ها هم متأخرند و هم با کیفیتی بسیار پایین دهد که این بخش شان می یمیدان

  ).1399آبادي و جیحانی،  نوشبراي اط�عات بیشتر نک: مشهدي (

   

  منابع

 خان. حاج صفی ۀ، موقوف 902277 ۀه شمار)، پرونده به نام1392( ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ کاشان .1

  .ثبت زیارتگاه شاه ی�ن در فهرست آثار ملی ایران پروندۀ)، 1381(کاشان  فرهنگی میراث ۀادار .2
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، شمارۀ 15 دورۀ ،نامه کاشانپژوهش ،»فین ۀ سلیمانیهنظام سنتی آبیاري چشم«، )1396( زاده، عباس تراب .3

  .171ـ158: 2

 نامه، انیپا ،کاشان شهرستان يها ارتگاهیز یشناخت مردم لیتحلو  یبررس )،1391( عباس زاده، تراب .4

  میراسکندري.فریبا فربد و محمدصادق ، استاد راهنما: مرکز ـ تهران آزاد، دانشگاه

هاي معمـاري و سـیر    زیارتگاه گلچقانۀ کاشان، مطالعۀ ویژگی« )،1398( جیحانی، حمیدرضا و همکاران .5

  .114ـ81: 1، شمارۀ 14دورۀ  ،شناسی کاشانۀ فصلنام ،»تحول تاریخی آن

  .عکس هوایی محدودۀ محلۀ زیارت غایب کاشان، )1397( جیحانی، حمیدرضا .6

کید بر نقـش زیارتگـاه   با تأ شاه کاشان مطالعۀ مرکز محلۀ پنجه« )،1399جیحانی، حمیدرضا و همکاران ( .7

  .38ـ3: 1، شمارۀ 13دورۀ  ،شناسی کاشان، فصلنامۀ »و عناصر معماري و شهري پیرامون

  و گردشگري کاشان، نقشۀ مح�ت تاریخی کاشان. فرهنگی میراثدفتر فنی ادارۀ  .8

  چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ، مؤسسۀنامۀ دهخدا لغت )،1377(اکبر  دهخدا، علی .9

 و قلنـدران  میـراث  سـقایی؛  و بـرداري  جریده« ،)1389( محمد ،يآباد نوش مشهدي و مجتبی ،زروانی .10

  .90ـ61 :11 ۀشمار، عرفانی مطالعات ،»جوانمردان

  )، مصاحبه با نویسندگان مقاله، در منزل شخصی ایشان.1397غایبی، حسن ( .11

 ۀشـمار  ،یشناخت اسطوره و یعرفان اتیادب ،»دختر بتیغ ۀاسطور« ،)1395( محمد ،يآباد نوش يمشهد .12

  .282ـ249 :45

 جـوي و جسـت  در علـی(ع)؛  امام قدمگاه« )،1399(جیحانی، حمیدرضا  آبادي، محمد و مشهدي نوش .13

  .112ـ89 :18 شمارۀ ،ایران معماري مطالعات ۀمجل ،»نکاشا ایلخانی خانۀ تربت

  انتشارات زرین.جا:  بی، فرهنگ فارسی معین )،1386محمد (معین،  .14

 و مفـاخر  و آثـار  انجمـن : تهـران  ،نطنـز  و کاشـان  يهـا  شهرسـتان  یخیتار آثار ،)1382( حسن ،ینراق .15

  ی.فرهنگ

  

 
 


