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سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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محمد حسن طالبیان / افسانه سلطانی
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نیما دیماری / معصومه سادات میركمال
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موردی: یک تجربه آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(
مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 89-112

تاریخ دریافت: 1399/07/05          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

قدمگاه امام علی)ع(؛
در جستجوی تربت خانۀ ایلخانی كاشان

محمد مشهدی نوش آبادی*
حمیدرضا جیحانی**

چكیده
شهریار عدل در مقاله ای با عنوان »یك جفت كاشی دوآتشة یادبود از كاشان مورخ سال 711ق«، دو قطعه كاشی 
زرین فام مدّور محفوظ در موزۀ ِسور پاریس را مطالعه كرده است كه بنا بر متن كتیبة مندرج در كاشی ها در ارتباط با یك 
بنای یادمانی شیعی در كاشان ساخته شده اند. یكی از كاشی ها كه لبه ای برجسته  شبیه نعل اسب دارد، روایتگر رؤیایی از 
سال 711ق است. طبق شرح رؤیای یادشده، امام علی)ع( و امام مهدی)عج( در سر راه هند به كاشان آمده اند و در آنجا 
امام علی)ع( دستور ساخت بنایی را صادر كرده است تا كسانی كه نمی توانند به دیدار ایشان بروند، آن بنا را زیارت كنند. 
با وجود بررسی های صورت گرفته و از جمله اشاره به موقعیت كلی بنا، تاكنون خود بنا و جای دقیق آن شناسایی نشده 
است. لذا این پرسش ها قابل طرح است كه آیا جفت كاشی زرین فام یادشده به بنایی مشخص اشاره دارند؟ و مهم تر 
اینكه اگر بنای یادشده قابل شناسایی است، كجا واقع شده و چه خصوصیاتی دارد؟ این مقاله در پی یافتن بنای یادشده 
و روشن كردن خصوصیات اصلی آن است. این مطالعه بر اساس روش تفسیری تاریخی به انجام رسیده است. برای 
این منظور، متن كتیبه ها و متون تاریخی مرتبط مطالعه و تفسیر می شوند؛ همچنین محدوده ای وسیع در شمال غربی 
حصار تاریخی شهر بررسی می شود تا امكان پاسخ دادن به پرسش ها فراهم شود. در ادامه، مكان دقیق بنایی در همان 
محدودۀ مطالعه و بقایای بنای یادشده با برخی نمونه ها مقایسه می شود تا خصوصیات دقیق تر و دورۀ تاریخی ساخت آن 
روشن شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد كه بنای گنبدخانه ای كوچك در شمال گورستان صالح آباد كه در بیرون 
حصار كاشان قرار دارد، همان بنایی است كه شرح حال ساخت آن بر روی كاشی زرین فام مورد نظر نوشته شده است. 
مطالعات صورت گرفته نشان دهندۀ رابطة میان دو كاشی منحصربه فرد یادشده و بنای گنبددار كوچكی در شمال حصار 
كاشان در محدودۀ صالح آباد است؛ جایی كه بنای دیگری تا سال 1397 با عنوان قدمگاه وجود داشته است. دو كاشی 
یادشده از گزند حوادث در امان مانده اند تا بخشی از تاریخ فرهنگی و معماری كاشان را بازگو كنند و البته نقش و جایگاه 

محدوده ای در شمال حصار تاریخی شهر را در فرهنگ شیعی كاشان برای ما روشن كنند. 

كلیدواژه ها: 
كاشان، درب مهریق آباد، دورۀ ایلخانی، كاشی زرین فام.

* دانشیار، دانشكدۀ ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه كاشان
jayhani@kashanu.ac.ir ،دانشیار، دانشكدۀ معماری و هنر، دانشگاه كاشان، نویسنده مسئول **
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پرسش های پژوهش
1. آیا جفت كاشی زرین فام مدّور محفوظ در موزۀ سور پاریس كه شهریار عدل آن ها را مطالعه و معرفی كرده 

است، اشاره به بنایی مشخص دارد؟ 
2. اگر بنای یادشده قابل شناسایی است، كجا واقع شده و چه خصوصیاتی دارد؟

مقدمه
دو قطعه كاشی مدّور با لعاب زرین فام كه به طور مجزا خریداری شده و اكنون در موزۀ ِسور پاریس1 نگهداری می شوند، 
به واسطة متن كتیبة روی یكی از آن ها با شهر كاشان پیوندی نزدیك دارند. شهریار عدل، پژوهشگر برجستة هنر ایرانی، 
در مقاله ای با عنوان »یك جفت كاشی دوآتشة یادبود از كاشان مورخ سال 711ق«2 دو قطعه كاشی را مطالعه كرده 
كه در ابتدای سدۀ هشتم هجری قمری، در ارتباط با یك بنای یادمانی در كاشان ساخته شده اند. قطعه كاشی مدّور كه 
لبه ای برجسته شبیه نعل اسب دارد، داستان رؤیایی از سال 711 ق را شرح می دهد. بر روی این كاشی كه از اندازۀ معمول 
نعل اسب یا جای پای او بزرگ تر است، جریان خوابی گزارش شده است. بر اساس آن، امام علی)ع( و امام مهدی)عج( 
كه برای فتوحات اسالمی به هندوستان می رفتند، به محلی در نزدیكی كاشان آمده اند و امیرالمؤمنین)ع( دستور ساخت 
بنایی داده است تا مردمی كه نمی توانند در آنجا به دیدار ایشان بروند، این بنا را زیارت كنند. طبق شرح یادشده در این 
مكان، قدمگاهی توسط شخصی به نام حیدر فارس ساخته  شده است. كاشی دیگر كه به شكل جای پای شتر و مدّور 
و كمی بزرگ تر از كاشی قبلی است، تصویری را كه بینندۀ خواب دیده است، نشان می دهد كه شامل یك خیمه، یك 

اسب، یك شتر و یك نیزه است. 
عدل، متن و خط و نقوش این دو كاشی را به دقت بررسی و مطالعه كرده، موضوع خواب نما شدن را شرح داده، نگارۀ 
روی یكی از كاشی ها و نقوش ترسیم شده بر روی آن ها را بررسی كرده و بر اساس آن، تحلیلی جامعه شناختی نیز از 
این ماجرا ارائه داده است )Adle 1982(. او پیش از این مطالعة یادشده، در مقالة دیگری، كاشی مدّور با لبة برجستة 
نعلی شكل و به خصوص متن كتیبة روی آن را مطالعه كرده و بر اساس متن و با ارجاع به كتاب حسن نراقی یادآور شده 
كه دروازه ای از كاشان كه دست كم از دورۀ صفوی ملك آباد نامیده شده، پیش از آن به دلیل باغ بزرگی به نام مهریق آباد 
كه در همان حوالی بوده، به دروازۀ مهریق آباد شهرت داشته است )Idem 1972: 287(. بر این اساس به جای تقریبی 
مكانی كه بینندۀ خواب بر كتیبة كاشی آن را یادآور شده، در حوالی گورستان قدمگاه اشاره شده است؛ هرچند شهریار 
عدل بنایی را كه قابل انتساب به موضوع رؤیا باشد، معرفی نكرده است. او پیش بینی كرده كه با ساخت زیارتگاه، باغی 
كه بینندۀ رؤیا در خواب دیده، به مكان مقدسی تبدیل شده، نام قدمگاه به خود گرفته و به تدریج به گورستان تبدیل 

 .)Ibid, 288( شده است
همین جا باید اشاره شود كه این نوع خواب نما شدن و سپس ساختن برخی آثار توسط برخی كسان، مسبوق به سابقه 
است و نمونه های دیگری نیز می توان سراغ گرفت. برای مثال، كتیبة كاشی زرین فام زیارتگاه یزدالن از بخش ابوزیدآباِد 
كاشان كه تاریخ 1015 ق دارد، به موضوعی مشابه اشاره می كند؛3 و البته كتیبة روی دِر چوبی مسجد علی قهرود كه 
به تاریخ 700ق نقش بسته است و داستان شكل گیری همان جا را شرح می دهد )Watson 1975: 68-70(. بر این 
اساس این پرسش قابل طرح است كه آیا جفت كاشی مدّور زرین فام موزۀ ِسور كه پیش تر دست مایة مطالعات عدل قرار 
گرفته نیز مشابه كتیبة خواب نمای منقوش بر در مسجد علی قهرود است و به بنایی مشخص اشاره دارد؟ و آیا بنای 
یادشده قابل شناسایی است؟ و مهم تر اینكه اگر بنای یادشده قابل شناسایی است، كجا واقع شده و چه خصوصیاتی 
دارد؟ این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش هاست و به دنبال آن است كه بنای یادشده را بر اساس شواهد و قراین 
مندرج در كاشِی دربردارندۀ شرح خواب و همچنین دیگر منابع بیابد و معرفی كند. روش تحقیق این مقاله، تفسیری 
تاریخی است و در آن، متن كتیبه و پاره ای متون تاریخی بررسی و مطالعه خواهند شد و با شواهد محلی و باقی مانده 
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و از جمله خصوصیات معماری برخی بناها مقایسه خواهند شد تا بنایی كه در كتیبة كاشی )ها(ی مورد نظر به آن اشاره 
شده، مشخص و معرفی شود.

موزۀ  زرین فام  مدّور  كاشی  قطعه  دو  بر  منقوش  كتیبه های  متن  رؤیا:  یک  داستان   .1
ِسور  

در این مقاله، كتیبه های منقوش بر دو كاشی یا لوح زرین فام مطالعه می شود. كاشی نخست كه كتیبه ای طوالنی تر 
دارد، مدّور است، قطرش تقریباً برابر با 285 میلی متر و ضخامتش 26 میلی متر است )Adle 1982: 200(. بر روی 
لبة این كاشی، حاشیه ای كه شكلی نزدیك به نعل اسب دارد، با اندكی برجستگی ساخته شده است. هم روی بخشی 
از لبة نعلی شكل پایین كاشی و هم در حاشیة باالیی كاشی و میان دو زبانة لبة یادشده، كتیبه ادامه یافته است )تصویر 
1(. كاشی دیگر نیز شكلی مدّور دارد، شبیه جای پای شتر است و اندازه اش از كاشی نخست كمی بزرگ تر است. كاشی 
دوم دربردارندۀ تصویری است كه به نظر می رسد جایی را نشان می دهد كه بینندۀ خواب آن را دیده است )تصویر 2(.4 
در حاشیة كاشی شبیه جای پای شتر، لبة باریكی وجود دارد كه روی آن كتیبه ای نوشته شده است. متن كتیبة كاشی 
نخست كه لبة برجستة نعلی شكل دارد، در 24 سطر نوشته شده است و بخشی از كتیبه نیز در 4 سطر دیگر در حاشیة 

پایین كاشی و در فضایی به شكل قطاعی از یك دایره ادامه یافته است. متن بدین شرح است: 
)1( بسم اهلل الرحمن الرحیم )2( سید فخرالدین حسن طبری شب )3( آدینه اول ماه شوال سنه )4( احدی عشره 
سبع مائه صبحگاهی در )5( خواب چنان دید كه در باغ امیر كی متصل )6( َسور5 كاشان است بر ظاهر درب 
مهریقاباذ )7( بوذ و خلقی انبوه از زن و مرد هم درین باغ حاضر، خیمة )8( زذه دیذ و اسبی و جّمازه آنجا بسته 
و نیزه بزمین فرو برده، جوانی )9( در غایت ُحسن و جمال و بَهاء كمال از آن خیمه بیرون آمذ برسم عرب )10( 
تحت الحنك بسته و تیغی حمایل كرده از میان آن همه قوم ببینده خواب اشارت )11( كرد چون بخدمتش 
رسید سر بر زمین نهاد و سالم كرد، جواب فرموذ و در خیمه )12( برانداخت. بیننده خواب مردی را دیذ نورانی 
بغایت مهنت6 متمكن شده زرهی )13( پوشیده تیغی حمایل كرده و از شجاعت و صالبت وی زمین در حركت 
آمده و نور از روی مبارك )14( وی بآَسمان پیوسته و دستها بر سر زانو نهاذه. جوان با بینندۀ خواب گفتی كه 
امیرالمؤمنین علی است علیه السالم. )15( بینندۀ خواب بروی در افتاذ و تضرع و زاری كرد. امیرالمؤمنین فرمود 
كه سر بردار، چون سر )16( برداشتی فرموذی كه این جوان فرزند ماست مهدی صاحب زمان و این ساعت 
بطرف )17( هندوستان می رویم كه كافرانی چند را در دایره اسالم آریم و اشارت خواهم )18( فرموذ تا اینجا 
بنیاد تربتی عالی بنهند كه هر كس كی خواهد كه زیارت من در یابد و آنجا نتواند )19( آمذن این مقام را زیارت 
كند. بینندۀ خواب در اثناء این حال از خواب بیدار گشت )20( و برخاست و بباغ امیر رفت مربعی بیست  و پنج 
خشت در بیست  و پنج خشت كشیده )21( و نشستگاه امیرالمؤمنین و پی اسب برین منوال كه این كلمات 
در بطنش )22( مسطور است و پی جّمازه آن موضع را نشان كرد و با )به( شهر )23( مراجعت نمود. بعد از دو 
َسه روز دو مرد و دو )24( زن كه بزیور صالح و سداد ُمتحلَّی7 بودند، )25، حاشیة پایین( جمال امیرالمؤمنین 
علی علیه السالم در خواب دیدند كه با ایشان فرموذ )26، حاشیة پایین( كه بحیدر فاِرس گوئید تا آنجا كه ما 
فرموذه ایم بنیاذ تربتی عالی بنهد بر موجب نشان )27، حاشیة پایین( چون این كلمات بسمع موالنا معظم بها 
المله و الدین فاِرس رسید در روز بعمارت )28، حاشیة پایین( این مقام مشغول شد. بحكم اّن اهلل ال یضیع اجر 

المحسنین و السلم ]علی[ من اتبع الهدی.
مطابق متن كتیبة كاشی مدّور دارای لبة نعلی شكل، شخصی كه نام او سید فخرالدین حسن طبری است، در شب 
اول شوال سال 711 ق/ 1312م و به هنگام خواب، خود را در باغ امیر می بیند درحالی كه در میان خلقی انبوه از زن و مرد 
است. او در باغ یادشده خیمه ای افراشته و اسب و جّمازه ای را می بیند و همچنین نیزه ای كه به زمین فرو رفته است. این 
تصویر باید همانی باشد كه بر روی كاشی دوم كه شبیه جای پای شتر است، نقش بسته است )تصویر 2(. سید فخرالدین 
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حسن در آنجا امیرالمؤمنین علی)ع( و امام مهدی)عج( را می بیند. امیرالمؤمنین به او می گوید كه ایشان در حال رفتن به 
هندوستان اند تا كافران را به دین اسالم دعوت كنند و سپس می افزاید كه اشارت خواهد كرد تا در اینجا تربتی بسازند تا 
هركسی كه می خواهد او را زیارت كند، این مقام را زیارت كند. سید فخرالدین حسن زمانی كه از خواب برخاست به باغ 
امیر رفت و مربعی 25 خشت در 25 خشت كشید و همچنین جای نشستن امیرالمؤمنین و جای پای اسب و شتر را نشان 
كرد. طبق متن كتیبه، دو سه روز بعد دو مرد و دو زن، امیرالمؤمنین را در خواب دیدند و او به ایشان فرمود كه به حیدر 
فاِرس بگویید تا در جایی كه ما فرموده ایم تربتی بنا نهد. فاِرس همان روز كه این كلمات را شنید به عمارت مشغول شد.

هر دو كاشی شامل نقوش تزیینی اند. در حاشیة كاشی شبیه نعل اسب، لبة برجسته با برگ و گل های متفاوت كه 
عمدتاً شش گلبرگ دارند، تزیین شده است. این نقوش نسبت به خط فرضی كه از دهانة لبة نعلی شكل عبور می كند، 
تقارن نسبی دارند. در امتداد خط عمود بر این محور فرضی و در میان نقوش گل و برگ، محدودۀ كوچكی در دو لبة 
كاشی به متن اختصاص یافته است و بر روی آن عبارت های »نعل اسب روز بدین« و »اندازه مشاهده كرد« درج شده 

كه علی القاعده باید آن را پشت سرهم خواند. 

تصویر 1: كاشی مدّور زرین فام با لبة برجسته شبیه نعل اسب، 711ق/ 1312م، شماره: MNC 22688  )موزۀ ملی سرامیك ِسور در پاریس(
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كاشی مدّور شبیه جای پای شتر نیز كتیبه های كوتاهی دارد كه بر روی حاشیة آن نوشته شده است. در كتیبة حاشیة 
باالیی كه توسط یك شكل تزیینی به دو نیم تقسیم شده، آمده است: »بینندۀ خواب سید فخرالدین در شب بوا]قع[8 
چنین دید كی درین میان پی جّمازه نقش كرده اند و چون روز بیامد پی جّمازه بدین اندازه ]دید[.« حاشیة پایینی كاشی 
كه متن كتیبه در آن درج شده نیز توسط یك نیزه به دو نیم تقسیم شده است. در پشت نیزه بنا بر شرح عدل، بارگاه و 
خرگاهی قرار گرفته است )عدل، 1379: 226(. بارگاه كه می تواند چهارگوش باشد، با دو طناب كه به دو سوی جانب 
تصویر امتداد می یابند، مهار شده و لذا از جنس خیمه است. این خیمه نقوش تزیینی و همچنین كتیبه هایی با خطوط 
درشت دارد كه عبارت اند از: »الملك هلل الواحد القهار«، »حسبی ربی«، »علی ولی اهلل« و »محمد صاحب الزمان«. در 
پشت این بارگاه، گنبدی دیده می شود كه طبق شرح عدل و بر اساس ارجاع او به كتاب پیتر اندروز9 )1980( صورتی 

همچون بخش فوقانی یك خرگاه یا خیمة مدّور دارد. 

تصویر 2: كاشی مدّور زرین فام با لبة برجستة شبیه جای پای شتر، 711ق/ 1312م، شماره: MNC 26903 )موزۀ ملی سرامیك ِسور در پاریس(
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تركیب بارگاه و خرگاه روی كاشی شبیه جای پای شتر بسیار باشكوه و پرتزیین است و برای مثال از بسیاری 
نمونه های دیگری كه خیمه ای مشابه را در بر دارند، جزئیات و تزیینات بیشتری دارد و مجلل تر است. اینكه تصویر روی 
كاشی مدّور موزۀ ِسور صورتی مجلل را نشان می دهد، می تواند با موضوع خواب و شأن امام علی)ع( و امام مهدی)عج( 
مرتبط دانسته شود و اینكه ایشان در آن بارگاه حضور داشته اند. در دو فضای مثلثی شكل سمت راست و چپ، كاشی مدّور 
شبیه جای پای شتر به ترتیب عبارت های »بدین اندازه« و »پی جمازه« نوشته شده كه باید پشت سرهم خوانده شوند.10 
در حاشیة پایینی كاشی یادشده نیز كتیبه ای درج شده كه چنین است: »خدایش بیاَمرزاد كه یكبار سورت الحمد و سه 
بار سوره قل هو اهلل از براء بانی این خیر و از براء بیننده خواب و از براء نویسنده این حروف و كننده این نقش بخواند.« 
كتیبة یادشده نشان می دهد كاتب و نقاش یك نفر بوده است؛ زیرا كلمة »براء« كه باید صورتی از واژۀ »برای« باشد 
سه مرتبه در متن و در جهت درخواست دعا برای سه نفر آمده است؛ نخست برای بانی و سپس برای بینندۀ خواب و در 

انتها برای نویسنده ای كه ترسیم نقوش هم كار اوست )مشهدی و غیاثیان 1400(. 
در موزۀ دولتی تاریخ ازبكستان در تاشكند، یك قطعه كاشی مدّور نگهداری می شود كه همانند كاشی نعلی شكل موزۀ 
ِسور است و متنی تقریباً یكسان با آن دارد )تصویر 3(؛ هرچند یك تفاوت مهم میان این دو كاشِی مشابه قابل شناسایی 
است. در كاشی محفوظ در موزۀ دولتی تاریخ ازبكستان، تاریخ دیدن رؤیا توسط سید فخرالدین پنجاه سال دیرتر و به 
سال 761ق )»شب آدینه اول ماه شّو]ال[ سنه احدی سّتون سبع مـ]ـائه[«( ثبت شده است. عدل بدون توجه یا اشاره به 
تاریخ های متفاوت مندرج روی كاشی ها شرح می دهد كه چند همانند از جای پای اسب و جّمازۀ امامان توسط برخی از 
اهالی مؤمن كاشان و در جهت اثبات و تبیین حضور امامان در آن شهر، تهیه و به جاهای دیگر فرستاده شده است )عدل 
1379، 245(. او توضیح بیشتری در مورد این نظر خود ارائه نكرده است. ممكن است كه او تاریخ روی كاشی متأخرتر 
را ندیده یا نتوانسته است آن را بخواند. اگر فاصلة تقریباً نیم قرنی میان دو كاشی با متن و شكل مشابه در نظر گرفته 
شود، برای فهم منطق دو متنی كه واقعه ای یكسان را با نیم قرن اختالف روایت می كنند، ممكن است بتوان از سنت 
تذكره نویسی زیارتگاهی كمك گرفت. در سنت یادشده كه شرح حال نویسی برای زیارتگاه ها را نیز شامل می شود، گاه 
واقعه ای یكسان به دو محل متفاوت و مجزا منتسب می شده است. به بیان دیگر، تذكره نویسان گاه متنی را كه متعلق 
به یك مكان مشخص بود، به مكان دیگری نیز نسبت می دادند كه شرح حالی از یك رویداد مشخص نداشت اما باور بر 
این بود كه آنجا هم قداست دارد. در یك نمونة مطالعه شدۀ پیشین كه به حوالی كاشان نیز مرتبط است، تذكرۀ زیارتگاه 
شاهزاده سلیمان نوش آباد به زیارتگاه شاهزاده سلیمان فیض آباد نیز برده شده است. هر دو متنی یكسان دارند. به نظر 
می رسد تهیة لوح یادمانی برای تبیین ساخت بنایی مقدس می توانست الگویی برای دیگر بناهای مذهبی به خصوص 
قدمگاه های بی شماری باشد كه بر اساس یك رؤیا یا بنا بر باوری ذهنی شكل گرفته بودند )مشهدی 1395، 272ـ275(. 
لذا كاشی موجود در موزۀ دولتی تاریخ ازبكستان ممكن است برای بنایی در كاشان یا شهر دیگری و توسط هنرمندی 
كاشانی ساخته شده باشد؛ این در صورتی است كه بنا بر عدم وقوع یك رویداد مشخص، متن آن می تواند صورت 

رونویسی شده ای از متنی قدیمی تر باشد و صرفاً تاریخ وقوع رویداد به هر دلیلی تغییر كرده است.
بنا بر مطالعات صورت گرفته، نتیجة كار نقاشی روی كاشی شبیه جای پای شتر با چند كاشی ستاره ای هشت پر 
شباهت فوق العاده ای دارد؛ به گونه ای كه می توان به احتمال زیاد، آن ها را كار یك نفر دانست. سه فقره از این كاشی های 
ستاره ای هشت پر در مجموعة دیوید در كپنهاگ نگهداری می شود كه همگی تاریخ 689ق/ 1290ـ1291م را دارند.11 
یكی دیگر از این كاشی ها نیز در موزۀ هنرهای زیبای بوستون نگهداری می شود و تاریخ 710ق دارد. این كاشی، اسب 
خال داری را در پس زمینه ای مشابه با گل ها و برگ های منقوش روی كاشی های موزۀ سور شامل می شود )تصویر 4(. 
عالوه بر این، خِط كتیبة دورتادور كاشی هشت پر یادشده بسیار به كتیبه های روی بارگاه منقوش بر كاشی محفوظ در 
موزۀ سور كه شبیه جای پای شتر است شباهت دارد )مشهدی و غیاثیان 1400(. توجه به تاریخ كاشی های مجموعة 
دیوید و موزۀ هنرهای زیبای بوستون نشان می دهد كه تاریخ مندرج در كتیبة شرح دهندۀ خواب در كاشی های موزۀ سور 
با زمان ساخت كاشی ها قرابت و نزدیكی دارد و كاشی های مورد مطالعه در همان حدود زمانی ساخته شده اند كه در 
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كتیبه به ماجرا و زمان دیدن رؤیا اشاره شده است؛ و مثاًل همچون كاشی محفوظ در موزۀ دولتی تاریخ ازبكستان، زمان 
ساخت كاشی و واقعة دیدن رؤیا در خواب فاصلة قابل توجهی ندارند. 

   

تصویر 3: كاشی زرین فام با نقش نعل اسب، كاشان، 761ق/ 1360م، موزۀ دولتی تاریخ 
ازبكستان، تاشكند )عدل 1379، 246(

تصویر 4: كاشی ستاره ای زرین فام، 710ق/ 1310ـ1311م، شماره: 31.729 
)موزۀ هنرهای زیبای بوستون(

2. درب مهریق آباد كاشان؛ نگاهی به متون تاریخی
بنا بر متن كتیبة مندرج بر كاشی موزۀ ِسور، عمارت یادمانی در باغ امیر ساخته شده است كه چسبیده به َسور یا باروی 
كاشان بوده و در مقابل درب مهریق آباد قرار داشته است: »در باغ امیر كی متصل َسور كاشان است بر ظاهر درب 
مهریقاباذ بوذ.« معمواًل نام گذاری دروازه های شهر بر اساس نام یك شهر یا آبادی بوده كه دروازه به سوی آن گشوده 
می شده است. مانند دروازۀ اصفهان در طرف دیگر شهر كه به سوی اصفهان بوده است. لذا باید بررسی كرد كه آیا مكانی 
به نام درب مهریق آباد یا مهریق آباد در جغرافیای منطقه وجود داشته است یا خیر؟ قبل از آن خوب است به نسبِت میان 
دروازه و آتشكده هم اشاره شود. حسن بن محمد قمی در تاریخ قم، متنی از سدۀ چهارم هجری قمری، پس از اشاره 
به دوازده محله ای كه در جمكران بنا كردند، می نویسد: »و بر هر محلتی و دربی آتش كذه بود« )قمی 1385، 184(. 
او در ذكر روستاها و آبادی های طسوج كاشان از حدود سی آبادی نام می برد كه تعدادی از آن ها امروزه نیز تقریباً به 
همان نام شهرت دارند؛ همچون آران، انوش آباذ، مشكان، سسه )سن سن(. یكی از این آبادی ها »دِر مهر« است. او آن 
را به صورت »در مهِر منها« نام می برد كه اشاره به ارجاعی كهن تر برای دِر مهر است )همان، 314(. این نام یادآور »در 

مهر«های زرتشتی است. 
در واقع دِر مهر نامی برای آتشكدۀ زرتشتی است )Boyce 1993(. حتی امروز هم زرتشتیان از عبارت در مهر 
به عنوان آتشكده استفاده می كنند؛ مانند درب مهر كهن، درب مهرنوش، در مهر خرمشاه در شهر یزد و در مهر اله آباد در 
شهر زارچ استان یزد.12 پس دِر مهر به معنای مطلق آتشكده است و با توجه به اینكه تا حدود سدۀ چهارم و حتی پس 
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از آن، آبادی زرتشتی نشین در كاشان وجود داشته، غرابتی ندارد كه اینجا در همان اوان، آتشكده بوده باشد یا جایگاهی 
بوده كه روزگاری آتشكده ای در آن قرار داشته است. عنوان طسوج »دِر مهر« آنطور كه در تاریخ قم از آن یاد شده، 
یادآور »درب مهریق آباد« است كه بر روی كاشی مدّور با لبة نعلی شكل نیز درج شده است و اشاره به آبادی یا ناحیه ای 
دارد كه دروازه ای از كاشان به سبب نزدیكی به آن و احتمااًل اهمیتی كه در گذشته داشته، به نام آن نامیده شده است. با 

این اوصاف، مكان دقیق دِر مهر از تاریخ قم معلوم نمی شود و نیاز است تا قراین دیگری جستجو شود.
از  یكی  به عنوان  از درب مهریق  در جغرافیای مختصر كاشان  و  )1338ق(  در 1299 خورشیدی  كاشانی  سپهر 
دروازه های دورۀ قاجاری كاشان یاد كرده است؛ هرچند نشانی از موقعیت آن به دست نمی دهد )سپهر كاشانی 1355، 
435(. لذا معلوم می شود كه نام درب مهریق كه در متنی از سدۀ چهارم به صورت »دِر مهر« ثبت شده تا دورۀ قاجار 
كاربرد داشته و آن را می شناخته اند. او در فهرستی كه از امامزادگان ارائه كرده، از قدمگاه علی نیز نام برده است كه به 
نظر می رسد مقصودش زیارتگاه قدمگاه علی در محلة سرسنگ در جنوب شرقی كاشان باشد )همان(؛ زیرا این زیارتگاه 
از جهت آیین های مرتبط با زیارت و مرقد امامزاده ضیاءالدین، احتمااًل مكان مهم تری محسوب می شده است. باید توجه 
داشت كه حدود پنجاه سال پیش از سپهر، كالنتر ضرابی از بقعة قدمگاه حضرت علی بن ابیطالب كه قرب دروازۀ عطا 
داخل شهر است، یاد كرده و آن را به طور مفصل شرح می دهد )كالنتر ضرابی 1378، 442 و 443(. این نشانی در مورد 
قدمگاه حضرت علی)ع( در محلة سرسنگ مصداق دارد. این در حالی است كه او در مورد نمونة دیگر در صالح آباد از 
بقعه ای »مشهور« به قدمگاه علی )همان، 443( یاد كرده است. گویی از نظر او یا در زمان او، قدمگاه علِی قرِب دروازۀ 
عطا از اهمیت و اصالت بیشتری برخوردار بوده است. در عین حال این عدم اشارۀ سپهر كاشانی به قدمگاه علِی درب 
مهریق نشان از آن دارد كه بنای یادشده به هر دلیلی از دوران اوج خود فاصله داشته و چه بسا در آن زمان، وضعیت 

مناسبی هم نداشته است.
حدود ده سال پیش از سپهر و به سال 1327ق، سید محمدحسین رضوی از علمای كاشان در كتاب شجرۀ طیبه 
كه زندگی نامة خودنوشت وی است، به مدفن یكی از علمای كاشان اشاره می كند: »... مدفنش در طالبی است كه 
قبرستانی است معروف، پشت دروازۀ مهریق آباد كه فعاًل ملك آباد معروف است« )رضوی 1357، 30(. این شناسایی 
منطقه با ارجاع به نام مهریق آباد و همچنین دروازه ای به همین نام تا دهه های بعد و دهة 1320 خورشیدی ادامه 
داشته است؛ زیرا كمتر از چهار دهه بعد از اشارۀ رضوی به قبرستانی در پشت دروازۀ مهریق آباد و به سال 1324 
خورشیدی، بر اساس یكی از اسناد دیوان عدلیة كاشان با عنوان »ورقة عرض حال بدیوانخانه عدلیه كاشان« نشانی 
با توجه به  آقا اسدی »كوچه دروازه مهریق آباد« ذكر شده است )عاطفی 1397، 37(.  سكونت مدعی علیه حسن 
تحقیقات میدانی علی بنی كاظمی، باغ و محل سكونت اسدی در خیابان آیت اهلل كاشانی و در محدودۀ چهارراه دكتر 
غزنوی قرار داشته است )همان، 38(. عالوه بر این باید توجه داشت كه مهریق آباد در آن زمان، نام كوچه ای بوده 
كه از نزدیك بقایای حصار و خیابان شهید رجایی و منطبق با خیابان مازوچی فعلی تا حدود بخشی از خیابان شهید 
بهشتی فعلی ادامه داشته و سپس با نود درجه چرخش به سمت غرب و جنوب غربی از باالی قبرستان قدیمی عبور 
به كوچة مسجد  نزد مردم  نامش شهید كرباسی است؛ هرچند  امروز  یادشده،  از كوچة  این بخش  می كرده است. 
شامخی نیز شهرت دارد. هنوز هم نام كوچه ها و بن بست های فرعی این بخش واقع در شمال قبرستان تركیبی است 
از نام مهریق آباد و عددی كه در ادامة آن درج شده است. دروازۀ ملك آباد از جمله دروازه های بخش شمال غربی 
حصار شهر است كه حسن نراقی با استناد به كتاب شاردن، آن را نزدیك باغی موسوم به ملك می داند و ظاهراً 
نامش نیز طبق شرح شاردن برگرفته از همین همنشینی بوده است )نراقی 1382، 102(. امروز از این دروازه، اثری 
برجای نیست اما حدود آن كاماًل مشخص است و شهرت دارد و در نزدیكی چهارراه غزنوی كاشان قرار داشته است. 
لذا معلوم می شود كه درب مهریق یا دروازۀ مهریق آباد همان دروازۀ ملك آباد است و تا دورۀ معاصر، این مكان را هم 

درب مهریق آباد می گفته اند و هم دروازۀ ملك آباد.
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3. اشخاص و نقش آن ها در ساخت بنای تربت خانۀ درب مهریق آباد
در كاشی مدّور با لبة برجستة نعلی شكل، جدای از نام دو تن از امامان شیعه، نام دو نفر دیگر نیز درج شده است. یكی از 
این افراد كه سازندۀ بنای تربت خانه است، حیدر فارس نام دارد. در منابع تاریخی نامی از او یافت نشد. اما بینندۀ خواب كه 
سید فخرالدین حسن طبری است، احتمااًل باید فخرالدین حسن دوم )653ـ707( حاكم ری و ورامین و نوادۀ فخرالدین 
حسن اول باشد كه حكومت به صورت موروثی به او رسیده است. جمال الدین كاشانی در كتاب تاریخ الجایتو، فخرالدین 
حسن دوم را ملك ری و ورامین خوانده و از مرگ زودهنگامش در سلطانیه به سال 707ق/ 1307م خبر می دهد )كاشانی 
1348، 75(. ابن فوطی می نویسد كه فخرالدین به سال 691ق از غازان خان فرمان ساخِت سلطانیه را دریافت كرد و 
به نحو احسن انجام داد )خامه یار 1395، 435(. او فعالیت های دیگری نیز در همین زمینه داشته است؛ از جمله ساخت 

بناهایی همچون برج عالءالدوله در ورامین و امامزاده یحیی كه كاشی های زرین فام آن شهرت بسیار دارد )همان(. 
در برخی منابع از عالءالدوله، پدر فخرالدین حسن، با عنوان »ملك ری و قم و كاشان« یاد كرده اند )همو، 1397(. 
بنابراین ممكن است كه دایرۀ حكومت فخرالدین نیز تا كاشان امتداد داشته باشد؛ چنان كه در وقف نامة دارالسیاده 
كاشان نیز نام وی به عنوان یكی از گواهان ثبت شده است )وقف نامه 1335، 128(. اما باید توجه داشت كه در كاشی 
مدّور نعلی شكل، نام فخرالدین حسن بدون هیچ عنوانی ثبت شده و به نظر می رسد كه او در كار ساخت بنا هیچ نقشی 
نداشته است. از طرف دیگر، فخرالدین در سال 707 ق/ 1307م درگذشته است و دو كاشی موجود كه این خواب را 
روایت كرده اند، تواریخ 711 و 761 ق دارند و مربوط به زمان حیات وی نیستند؛ هرچند ممكن است این احتمال پیش 
كشیده شود كه نسخة قدیمی تری از این كاشی نیز وجود دارد. این احتمال ضعیف است زیرا به نظر می رسد كه آوردن 
نام فخرالدین حسن در این ماجرا بیشتر وجه نمادین داشته است تا واقعی. مهم ترین دلیل برای این موضوع، متن خود 

كتیبة كاشی مورد نظر است. 
در كتیبه، اساساً وظیفه ای در جهت ساخت تربت خانه بر عهدۀ فخرالدین حسن گذاشته نشده است؛ ااّل اینكه جای 
نشستن امام علی)ع( و موضع آنچه را در خواب دیده در محل باغ مشخص كند و جا و اندازۀ بنای تربت خانه را نشان 
دهد. باید توجه داشت كه بنا بر متن كتیبه، از قول امام علی)ع( نوشته شده كه »اشارت خواهم فرموذ تا اینجا بنیاد تربتی 
عالی بنهند.« با این عبارت، تكلیفی بر عهدۀ سید فخرالدین گذاشته نشده است. در عوض، این حیدر فاِرس بوده كه بنا 
را ساخته و دو زن و دو مرد دیگر خواست امام را به سمع او رسانده اند. نكتة مهم این است كه حیدر فارس برای ساخت 
بنایی با این اهمیت تالش نكرده است تا بینندۀ اولیة خواب را ببیند و اطالعاتی را از او جویا شود. گویی رؤیای نخست 
در خواب دو زن و دو مرد بعدی، مستتر بوده است و نام سید فخرالدین از این بابت آورده شده تا هم اهمیت موضوع نشان 
داده شود و هم در ضمن نام او، گواهی بر صحت موضوع باشد. این موضوع كه فرد مهمی خارج از بازۀ زمانی حیات او 
در جریان امری مهم حضور دارد، نمونه های مشابه دیگر نیز دارد. ما در دوره های بعد، تذكره هایی مربوط به زیارتگاه های 
كاشان می بینیم كه در آن ها شخصیت ها یا حاكمانی حضور دارند كه اساساً به دلیل اختالف زیاِد زمانی، حضورشان در 
آن واقعه غیرممكن بوده است؛ مانند تذكره های زیارتگاه های پنجه شاه و تاج الدین كاشان كه در متن آن ها قاضی احمد 

غفاری حاكم دورۀ زندی كاشان حضور دارد )پنجه شاه 1390؛ تاج  الدین 1390(.

4. مكان ها و فضاها؛ جستجو در بیرون درب مهریق آباد كاشان
در جهت بررسی وضعیت جایی كه در متون تاریخی و همچنین متن كتیبة كاشی مدّور موزۀ سور نشانی آن داده شده، 
توجه به محدوده ای در بیرون حصار ناحیة شمالی و شمال غربی كاشان واجد اهمیت است. در ادامه، محدودۀ یادشده 

زیِر سه عنوان گورستان، محوطة مجموعة قدمگاه و بنای گنبددار كهن بررسی خواهد شد.
4. 1. گورستان

گورستان بزرگی در مقابل دروازۀ ملك آباد یا مهریق آباد تا همین چند دهه پیش وجود داشته كه حدود آن از چهارراه 
غزنوی تا حدود كوچة مسجد شامخی در نزدیكی چهارراه امتداد داشته است. وضعیت تغییر شكل یافتة این قبرستان در 
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حال حاضر دربردارندۀ محل بسیج سپاه پاسداران كاشان و چند مدرسه است و خیابان شهید بهشتی كه در امتداد خیابان 
فاضل نراقی ساخته شده، از داخل گورستان عبور كرده است. حتی مقابری از علما را كه در عكس هوایی سال 1335 

قابل مشاهده هستند )تصویر 5(، تا سال های قبل در محدودۀ بسیج نگهداری می كرده اند. 

این نوع گورستان ها بخشی از خصوصیات شهری كاشان را بازنمایی می كنند و از جمله نمونه های درون حصار آن، دو 
گورستان پنجه شاه و درب باغ است و همچنین دو گورستان در شمال زیارتگاه سلطان میراحمد و جنوب غربی زیارتگاه 
میرنشانه. عالوه بر این، كاشان گورستان های بیرون حصار نیز داشته است؛ همچون گورستان فیض و گورستانی در جنب 
زیارت سلطان عطابخش كه این دومی متصل به حصار بوده است. به نظر می رسد گورستان مورد نظر كه رضوی از آن 
با عنوان طالبی یاد می كند و جایش را پشت دروازۀ مهریق آباد ذكر كرده، همان محدوده ای است كه بنا بر عكس های 
هوایی دهة 1340 فضایی خالی است )تصویر 7(. در عكس هوایی 1335، محدودۀ شهر و جای لبة شمالی حصار در 
حدود خیابان شهید رجایی قرار دارد و در شمال خیابان یادشده، بقایای گورستان قابل تشخیص است )تصویر 5(. لذا 
روشن می شود كه گورستان بیرون از حصار قرار داشته است. این موضوع در نقشة بازسازی شدۀ وضعیت آخر دورۀ قاجار 

كاشان نیز قابل مشاهده است )تصویر 6(. 
كمی باالتر از حدود گورستان، دو مزرعة صالح آباد و جمال آباد قرار داشته و اكنون نیز منطقه ای به نام جمال آباد، 
باالتر از این قبرستان وجود دارد. همچنین اهالی منطقه از باغ های صالح آباد در حدود كوچة مسجد شامخی اطالع دارند. 
حسن عاطفی در مقاله ای با عنوان دروازۀ حاج جمال از مشاهدات خود دربارۀ این دروازه و محالت و باغ های اطراف 
آن در حدود سال های 1330 خورشیدی می گوید: »بیرون دروازه )حاج جمال( باغ ها و اراضی مزرعة چهارباغ و قبرستان 
قدمگاه بود و سپس باغ های مسیر آب صالح آباد و دشت جمال آباد وجود داشت« )عاطفی 1397، 19( و ادامه می دهد 
كه مزرعة جمال آباد یكی از آثار حاج جمال است كه در كنار مزرعة صالح آباد قرار داشت )همان، 20(. باید توجه داشت 
كه مشاهدات عاطفی با مستنداتی از اواخر سدۀ سیزدهم هجری قمری هماهنگی دارد. كالنتر ضرابی ضمن برشمردن 
مزارع كاشان در دورۀ قاجاری مزارع ناجی آباد، زیدی، صالح آباد، جمال آباد و عیسی آباد را پنج مزرعة غربی شهر كاشان به 

تصویر 5: محدودۀ گورستان پشت دروازۀ درب مهریق یا ملك آباد. در عكس هوایی سال 1335 قبور و برخی بقعه ها قابل مشاهده است 
)سازمان نقشه برداری كشور(.
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تصویر 6: محدودۀ گورستان پشت دروازۀ درب مهریق یا ملك آباد در نقشة بازسازی شدۀ كاشان دورۀ قاجار 
)مهندسان مشاور شهروخانه بر اساس مطالعات بیرشك(

تصویر 7: محدودۀ گورستان پشت دروازۀ درب مهریق یا ملك آباد و باغ ها و آبادی های صالح آباد و جمال آباد در عكس هوایی سال 1343 
)سازمان نقشه برداری كشور(

 

گذر طاهر 
 و منصور

 دروازۀ حاجي جمال یاجمال آباد

 گذر فخرآور

 محدودۀ گورستان 

 

شمار می آورد )كالنتر ضرابی 1378، 133(. عكس هوایی سال 1343 هم مسیرهای آب در راستایی هم ردیف با باغ های 
جنب قدمگاه را نشان می دهد و هم خود آبادی های صالح آباد و جمال آباد را در بر دارد )تصویر 7(.

گورستان بیرون حصار، گاه در بیرون دروازۀ حاجی جمال )همان، 443( یا آنطور كه رضوی اشاره می كند، بیرون 
دروازۀ مهریق آباد یا ملك آباد ذكر شده است )رضوی 1357، 30(. این دو نشانی با یكدیگر منافاتی ندارند. بر اساس نقشة 
بازسازی شدۀ كاشاِن اواخر دورۀ قاجار، محل تقریبی دروازۀ ملك آباد در تقاطع امتداد دو معبر قدیمی با نام های امروزی 
سرو و بنی هاشمی )كوچة پشت باره( با گذر طاهر و منصور )خیابان ملك آباد( كه به بیرون بارو منتهی می شود قابل تصور 

 

 محدودۀ گورستان 

 

 

صالحآبادجماآلبادخیابان شهید رجایي

 

جمال آباد

صالح آباد

خیابان شهید رجایی
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است. در بیرون این دروازه، امتداد گذر طاهر و منصور بالفاصله به یك دوراهی ختم می شود. راه قدیمی كه به سوی 
غرب منحرف می شود، راه اتصال دهندۀ كاشان به شهرهای غربی است و راه قدیمی به سوی شرق، با گذر از جنوب 
گورستان بیروِن حصار سرانجام به راه آغازشده از دروازۀ آقاجمال )جمال آباد( كه به سوی قم می رود، ختم می شود. این 
دروازه خودش در امتداد گذِر فخرآور است كه از سوی جنوب به محله و گذر طمقاچی ها و بازار متصل می شود )تصویر 
6(. این راه ها در عكس هوایی سال 1335 قابل مشاهده اند )تصویر 8(. لذا روشن می شود كه گورستان مورد نظر جایی 
در شمال حصار كاشان و میان دو دروازۀ حاجی  جمال و ملك آباد یا مهریق آباد واقع بوده و از این روست كه به نشانی 

آن در نسبت با هر دو دروازه اشاره شده است. 

4. 2. محوطۀ بنای قدمگاه صالح آباد
كالنتر ضرابی در ذكر مزارات و بقاع كاشان از بقاع الخیر قدمگاه صالح آباد در خارج از دروازۀ حاجی جمال و قریب به 
باغ حاجی محمدجعفر كه در تملك امین الدوله است، یاد كرده و می گوید كه »صحن و گنبد و دستگاهی است عالی« 
)ضرابی 1378، 443(. وی در توصیف این قدمگاه كه در آن اثر پایی بر سنگ دیده می شود، می گوید: »در آن بقعه ای 
است مشهور به قدمگاه علی و در آن نیز، در سنگی آثار پایی است و در صحن و اطراف آن قبرستان بزرگی است و نیز 
دخمه ای در آنجا برای امانت رفتگان كنده اند و در شب های جمعه جنجال و جمعیتی از زن و مرد در آن مكان می شود 
و چراغ ها افروزند و خیرات و مبرات نمایند« )همان جا(. پس معلوم می شود كه از همان دوران در حدود این قدمگاه، 

قبرستانی بوده است و برخی علمای قاجار همچنان كه ذكر شد، در اینجا مدفون بوده اند. 
در جوار گورستان قدیمی بیرون حصار و در حاشیة غربی وضعیت قابل مشاهده از گورستان در دهة 30 و 40 
خورشیدی، بنایی دارای طاق میانی بلندی در بِر كوچة مسجد شامخی واقع شده است كه به زیارتگاه قدمگاه شهرت 
دارد )میراث فرهنگی كاشان 1382(. این مجموعه تقریباً در انتهای كوچة قدیمی قدمگاه و در میانة كوچه ای واقع شده 
است كه امروز به مسجد شامخی شهرت دارد. عكس هوایی سال 1343 محدوده و شكل كلی مجموعه را نشان می دهد 
)تصویر 9(. بنا بر همین عكس، در بر معبر و در سوی غربی كوچه و تقریباً مقابل یك آب انبار كه تا امروز باقی مانده، 
بنایی مركب از چند بخش در جنب معبر قرار گرفته است. مجموعة مورد نظر در زمینی مستطیل شكل واقع شده كه 

تصویر 8: گذر طاهر و منصور و گذر فخرآور كه در گذشته به دروازه های ملك آباد و حاجی جمال ختم می شدند 
در عكس هوایی سال 1335 )سازمان نقشه برداری كشور(
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زمین مربع شكل دیگری در جنوب آن واقع است. بخش مستطیل شكل شامل سه بخش می شود: نخست، بنایی كه در 
میانة آن، طاِق گنبدمانند بزرگی دارد و در میانة زمینی مستطیل شكل و كشیده واقع شده است؛ دوم، حیاطی كه از بنای 
دارای طاق بزرگ وسیع تر است و در شرق زمین قرار دارد. این بنا احتمااًل همان جایی است كه ضرابی آن را توصیف 
كرده و شامل بقعه و صحنی دانسته است )ضرابی 1378، 443(. در پشت بنای دارای طاق مركزی بزرگ و در سوی 
غرب آن نیز آثار باغ كوچكی پیداست كه احتمااًل حیاط خصوصی تر مجموعه بوده است؛ هرچند این بخش باغ كوچك 

در دهه های اخیر جزئی از مجموعه نبوده و به نظر می رسد از طرف اوقاف واگذار شده است.

تصویر 9: محدودۀ پیرامون قدمگاه صالح آباد در عكس هوایی سال 1343. مجموعة قدمگاه و صحن آن در تصویر مشخص شده است 
)نگارندگان بر اساس عكس هوایی سازمان نقشه برداری كشور(.

این بنا كه در میان مردم به قدمگاه صالح آباد شهرت دارد و با وجود ارزش های معماری و تاریخی و مذهبی متأسفانه 
در اردیبهشت 1397 توسط شهرداری تخریب شده، در دهه های گذشته اعتبار مذهبی خود را از دست داده و برای 
مدتی به منزل مسكونی تبدیل شده و سپس نیز برای سال ها متروكه بوده است )تصویر 10(. دقت در عكس هوایی 
نشان می دهد كه بنا با دیواری از معبر منفك شده و دو رواق یا طاق نما در دو سمت شمالی و جنوبی خود دارد و سمت 
غربی آن با بنای دارای طاق بزرگ مركزی محدود شده است. شكل سایة دیوارها و امتداد دیوارها و فضاها نشان 
می دهد كه احتمااًل این حیاط مربع شكل در سوی شرقی معبر نیز ادامه یافته است. در منتهی الیه شرقی حیاط مجموعه 
و در شرق معبر یا كوچة مسجد شامخی، سازه هایی قابل مشاهده است كه نشان از آن دارد كه ورودی مجموعه در 

آنجا واقع بوده است. 
بر این اساس دو فرض قابل تصور است. یا كوچة شامخی نسبت به حیاط كشیده و مستطیل شكل واقع در شرق 
بنای دارای طاق بزرگ مركزی در دوره ای متأخرتر ساخته شده است و الجرم در سر راه خود حیاط كشیده را به دو نیم 
تقسیم كرده یا اینكه اساساً معبر از میانة حیاط عبور می كرده است. احتمال تركیب دوم بعید است؛ به نظر می رسد این 
بخش از كوچه متأخرتر از حیاط محصور مورد نظر است. این با وضع تاریخی محدودۀ مورد نظر هماهنگی دارد؛ زیرا به 
نظر می رسد نیمة دوم كوچة مسجد شامخی كه انتهای كوچة قدیمی قدمگاه است، با توجه به قرارگیری در بِر شمالی 

قبرستان چندان شكل مشخصی نداشته و بعدها صورت مشخص تری یافته است )تصویر 9(. 
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نكتة دیگر این است كه كل مجموعه بنا بر شكل حیاط و آثار ورودی واقع در ضلع شرقی حیاط، رو به سوی بخشی از 
شهر و بارو داشته است كه دروازۀ حاجی جمال در همان محدوده واقع بوده است. این جهت گیری بنا رو به سمت دروازۀ 
یادشده تا حدودی روشن می كند كه چرا كالنتر ضرابی جای قدمگاه صالح آباد را در خارج دروازۀ حاجی جمال ذكر كرده 
است و نه پشت دروازۀ مهریق آباد؛ زیرا به نظر می رسد از زمان شگل گیری راه قدیمی موسوم به كوچة قدمگاه كه ممكن 
است در ابتدا راهی بیرون حصار و با شكلی اولیه بوده باشد، ارتباط آن با دروازۀ مهم تر حاجی جمال بیشتر شده باشد. 
به نظر می رسد خود دروازۀ یادشده تحت تأثیر تغییر راه های اطراف كاشان و تغییر پایتخت از اصفهان به تهران اهمیت 
بیشتری یافته باشد. در عین حال باید توجه داشت كه بنای دارای طاق بزرگ در میانه و حیاط محصور واقع در شرق 
بنا در حاشیة بخش قابل شناسایی از گورستان قدیمی در دهة 1340 واقع شده اند )تصویر 7 و 9(. این ساخت در حاشیة 
گورستان كه بنا و صحنی را در كنار هم نشان می دهد، یادآور نمونه های دیگری از این نوع تركیب بناهای مذهبی و 
زیارتی در حاشیة گورستان های كاشان است. برای نمونه می توان به تركیب زیارتگاه سلطان میراحمد و صحن و ورودی 
آن در جنوب محوطة گورستان واقع در محلة سلطان میراحمد اشاره كرد كه الگویی مشابه دارد و در آن نیز تركیبی از 

زیارتگاه و صحن متصل به آن رو به بخش مركزی گورستان سازمان دهی شده است.
بر این اساس، تركیب حیاط مقابل بنای دارای طاق بزرگ باید دست كم به پیش از زمانی بازگردد كه ضرابی آن را در 
ارتباط با دروازۀ حاجی جمال وصف كرده است. این با بررسی وضعیت بنای دارای طاق بزرگ همخوانی دارد؛ زیرا بنای 

یادشده بر اساس خصوصیات معماری قابل انتساب به دورۀ صفوی تا اوایل قاجار بوده است. 
در نگاهی كلی تر به عكس هوایی سال 1343 می توان در شمال غربی محوطة باقی مانده از گورستان، مجموعه ای 
وسیع از باغ ها را مشاهده كرد. با دنبال كردن این ردیف باغ های به سمت غرب و ارتفاعات ناحیة فین می توان رد 
قنات هایی را مشاهده كرد كه این باغ ها از آن ها مشروب می شوند. جایی در حدود منتهی الیه غربی شهر در دهة آخر 
نیمة اول سدۀ حاضر و در گوشة سمت چپ و پایین تصویر 11، رد خاكریز میله های قنات ناپدید شده است. در سوی 
شرقی این محل ناپدید شدن میله های قنات و بنا بر عكس هوایی سال 1335 ردی از مسیر جوی های آب قابل مشاهده 
است كه به نظر می رسد آب قنات ها را به محدودۀ صالح آباد منتقل می كنند )تصویر 12(. عالوه بر این تصویر هوایی 
سال 1343 در جایی در شمال گورستان و مجموعه باغ های صالح آباد، رد جوی های آبی را نشان می دهد كه پس از 

محدوده های یادشده به سمت پایین دست در جریان هستند )تصویر 7(. 

تصویر 10: بنای دارای طاق بزرگ در میانه كه در جلو آن صحن بزرگی قرار داشته است. این بنا در سال 1397 تخریب شده است. 
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تصویر 11: محدودۀ شمال غربی كاشان در سال 1343. در گوشة سمت چپ و پایین تصویر، رد قنات و میله های  آن دیده می شود. در عین 
حال مسیر جوی های آب در شمال صالح آباد قابل مشاهده است كه آب را به نواحی شمال شرقی و پایین دست منتقل می كنند )سازمان 

نقشه برداری كشور(.

تصویر 12: محدودۀ باغ های صالح آباد در عكس هوایی سال 1335 و رد جوی هایی كه آب قنات را به این محل می آورند 
)سازمان نقشه برداری كشور(.

دقت در عكس هوایی سال 1343 در پیرامون بنای قدمگاه و بیشتر در شمال آن ردی از یك باغ را نشان می دهد؛ 
هرچند این باغ ممكن است به قدمت بناهای مورد نظر نباشد، باید توجه داشت كه تهیه كنندگان پروندۀ ثبت اثر در 
فهرست آثار ملی در توضیح تصویری از نمای شمالی بنای گنبددار به باغی قدیمی اشاره كرده اند كه در كنار بنای 
یادشده وجود داشته است )تصویرهای 7 و 9(. رد كم رنگی از این باغ در عكس هوایی سال 1343 قابل مشاهده است و 
به نظر می رسد كه این باغ یا یكی دیگر از باغ های همان اطراف باید باغ حاجی محمدجعفر باشد كه بنا بر شرح ضرابی 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

104

در تملك امین الدوله بوده و بنای قدمگاه در قرب آن قرار داشته است )ضرابی 1378، 443(. این وضعیت ناشی از حضور 
باغ ها و قنات ها و جوی های آب، یادآور متن خواب نما نیز هست كه رخدادهای مرتبط با آن درون باغی به نام امیر رخ 
داده بود. رد این محدوده در عكس هوایی سال 1378 نیز قابل مشاهده است. این عكس در محدودۀ باغ مورد نظر، 
پالك های مسكونی را نشان می دهد. تعدادی از این پالك ها هنوز در سال 1378 زیر ساخت وساز نرفته بودند؛ از جمله 
پالكی كه دقیقاً در شمال بنای گنبددار قرار گرفته و پالك های دیگری در شمال این قطعه زمین یاد شده است )تصویر 
13(. این وضعیت در عكس هوایی سال 1343 به تركیب اولیه نزدیك تر است و اراضی خالی از ساخت وساز پیرامون 

محل قدمگاه قابل مشاهده است )تصویر 9(. 

 

تصویر 13: محدودۀ پیرامون بنای قدمگاه صالح آباد در سال 1378؛ در تصویر بزرگ نمایی سمت راست، دو ساختمان مسكونی كه در باغ 
كوچك پشت عمارت دارای طاق بزرگ ساخته شده اند قابل مشاهده است )نگارندگان بر اساس عكس هوایی سازمان نقشه برداری كشور(

4. 3. بنای گنبددار قدمگاه صالح آباد
در سمت جنوب بنای دارای طاق بزرگ و مشهور به قدمگاه صالح آباد كه صحنی در شرق و باغ كوچكی نیز احتمااًل 
در غرب خود داشته، بنای دیگری واقع شده است كه در حال حاضر صورتی نیمه مخروبه دارد. این بنا كه وقفی و در 
تملك ادارۀ اوقاف است )میراث فرهنگی كاشان 1382( در سال 1384 و به نام »بنای آرامگاه قدمگاه صالح آباد« و به 
شمارۀ 12107 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا چندان شناخته شده نیست و مردم محلی آن را به 
نام خاصی نمی شناسند. این وضعیت در سال 1382 و به هنگام تهیة پروندۀ ثبت اثر نیز وجود داشته است )همان(. بنا 
بر پروندۀ ثبت اثر و بر اساس تصویرهای سال 1382، وضعیت بنا در آن زمان نیز نیمه مخروبه بوده است؛ با این تفاوت 
كه بنای دارای طاق بزرگ و موسوم به قدمگاه كه در شمال این بنای گنبددار واقع شده، در آن زمان در جای خود بوده 
است. در سال 1382، قطعه زمین واقع در غرب بنای گنبددار هنوز زیر ساخت وساز نرفته و به عرصة بنای گنبددار نیز 
دست اندازی نشده است؛ زیرا در یك عكس از سال 1382 ورودی دخمة زیر بنای گنبددار قابل مشاهده است )تصویر 
14(. در حال حاضر، این ورودی در حیاط خانة ساخته شده در پالك واقع در غرب بنای گنبددار قرار گرفته است و از كم 

و كیف آن نیز اطالعی در دست نیست.
بنای گنبددار یك گنبدخانة مربع شكل و دارای درگاه به هر چهار سو است و در بیرون خود به شدت فرسوده شده 
است. این بنا در سوی شمال و شمال شرقی الحاقاتی دارد كه عمدتاً به صورت مخروبه درآمده اند و بنا بر نحوۀ تركیبشان 
با بنای اصلی گنبدخانه به نظر می رسد كه متأخرتر باشند. وضعیت بنا نشان از تعمیر در دهه ها و سدۀ اخیر ندارد و به 
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نظر می رسد برای مدتی بسیار طوالنی بالاستفاده بوده و به آن رسیدگی نشده است. این موضوعی است كه با ناشناخته 
بودن آن نزد مردم و عدم وجود نامی مشخص برای آن هماهنگی دارد. بنای یادشده گنبدخانه ای است تقریباً مربع شكل 
كه ابعاد فضای داخلی آن تقریباً 4/70 در 4/60 متر است و از بیرون نیز ابعادی تقریباً برابر با 6/90 در 6/75 متر دارد. 
بنا خشتی است و ابعاد خشت های به كاررفته در آن برابر با 6 در 24 در 24 سانتی متر است. روی این گنبدخانه، ساقة 
گنبدی كه منشوری دوازده ضلعی است، دیده می شود. این ساقه پوششی آجری دارد و به نظر می رسد كه پایین ترین رج 
آجرهای باقی مانده باید سطح بام بنا بوده باشد؛ هرچند در حال حاضر به دلیل فرسایش شدید بنا، لبه و سطح بام قابل 
تشخیص نیست. این فرسایش بام در جهات مختلف بنا متفاوت است و بین 80 تا 130 سانتی متر متغیر است. ساقة 
آجری گنبد كه آجرچینی ساده ای به صورت معقلی دارد، در وضعیت فعلی حدود 110 سانتی متر ارتفاع دارد و روی آن 
گریو گنبد به صورت منشوری دوازده ضلعی با تزیین آجركاری قابل مشاهده است؛ هرچند بخش های قابل توجهی از این 
گریو تخریب شده است. ارتفاع بیشترین جایی كه از این گریو باقی مانده، در حال حاضر حدود 190 سانتی متر است و 
ممكن است ارتفاع آن در وضعیت اصلی از این هم بیشتر بوده باشد. با توجه به گریو دوازده ضلعی گنبد، به نظر می رسد 

كه خود گنبد نیز از نوع رك دوازده ضلعی بوده باشد )تصویر 15(.
در داخل گنبدخانه و در چهار گوشة بنا چهار فیل پوش، پالن مربع گنبدخانه را به هشت ضلعی تبدیل می كنند. 
فیل پوش ها از ارتفاع تقریبی 240 سانتی متر شروع شده و تا ارتفاع تقریبی 350 سانتی متری از كف ناصاف گنبدخانه 
ادامه یافته اند. باالی فیل پوش ها حلقه ای سراسری به ارتفاع 45 سانتی متر قابل مشاهده است كه رف یا تورفتگی 
تزیینی مربع شكلی را در دورتادور گنبدخانه شامل می شود. لبة باالی این تورفتگی حالتی پلكانی دارد. بر باالی این حلقة 
ساخت شده بر روی چپیره های فیل پوش، آهیانة گنبد جای گرفته است. آهیانه مقطعی بیضی شكل دارد و در نسبت به 

دهانه از خیز قابل توجهی در حدود 3 متر برخوردار است )تصویر 15(. 
تهیه كنندگان پروندۀ ثبت اثر، بنای گنبددار را به واسطة قوس بیضی شكل آهیانه و گوشه سازی ها به شیوۀ اولیه یا 
فیل پوش )فیلگوش( دارای قدمت زیادی دانسته اند كه حداقل به دوران اوایل ایلخانی و یا سلجوقی بازمی گردد )میراث 
فرهنگی كاشان 1382(. در غرِب این بنا دخمه ای قرار دارد كه ورودِی آن اكنون در حیاط خانة مجاور كه به حدود بنای 
گنبددار تجاوز نموده، واقع شده است. لذا ورود به این دخمه در حال حاضر میسر نیست. اما بر اساس عكس های سال 
1382، ورودی دخمه از قطعه زمین واقع در غربی بنای گنبددار میسر است )تصویر 14( و گفته می شود كه دخمة یادشده 

تصویر 14: وضعیت نمای غربی بنای گنبددار در سال 1382 و پیش از ساخته شدن قطعه زمین غربی بنا. در منتهی الیه 
سمت راست تصویر ورودی دخمه قابل مشاهده است. با ساخته شدن این قطعه و تجاوز آن به عرصة باقی ماندۀ بنای 

گنبددار، از وضعیت دخمه و ورودی آن اطالعی در دست نیست )میراث فرهنگی كاشان 1382(.
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به صورت دستكند و مشابه سرداب های دستكند منطقة كاشان بوده و یك اتاق یا پستو را نیز شامل می شده است. در 
عین حال گفته می شود كه دخمة یادشده در زیر بنای گنبددار واقع نشده بلكه در جوار آن قرار دارد )زیارتی 1399(. 

تصویر 15: راست: پالن بنای گنبددار صالح آباد در سال 1382. چپ: نمای 
غربی بنای گنبددار كه در تصویر 14 هم قابل مشاهده است. پایین: برش 
شرقی ـ غربی بنای گنبددار با دید به سوی شمال؛ وضعیت داخل گنبدخانه 
هم اكنون هم قابل مشاهده است. اما بیرون بنا بیشتر فرسوده شده است 

)میراث فرهنگی كاشان 1382(.

 

 

تصویر 16: باال راست: بنای گنبددار در سال 1397، دیدی از سوی 
شمال و جایی است كه قباًل بنای تخریب شدۀ دارای طاق مركزی 
بزرگ قرار داشته است. باال چپ: بنای گنبددار در سال 1382، نماهای 
غربی و جنوبی بنا؛ پایین راست: داخل گنبدخانه؛ یكی از فیل پوش ها 
به خوبی قابل مشاهده است؛ پایین چپ: جزئیات یكی از فیل پوش ها 

در سال 1382 )نگارندگان و میراث فرهنگی كاشان 1382(

5. تربت خانۀ ایلخانی كاشان: نسبت كاشی های موزۀ سور پاریس و بنای گنبددار صالح آباد 
بنای مقدس و یادمانی در جوار گورستان قدیمی، الگویی است كه در كاشاِن درون حصار و خارج از آن نمونه های 
مشابه دارد. عكس های هوایی دهة 1330 و 1340 به خوبی آثار باقی مانده از گورستان را نمایش می دهند. عالوه بر این، 
محدودۀ مورد نظر با نام قدمگاه شناخته می شود و بنایی برای زیارت را نیز شامل می شده است؛ هرچند این بنا در سال 
1397 تخریب شده است. این بنای یادشده در نقشه ای از حسن نراقی كه در دهة 1340 تهیه شده، بازتاب یافته و عالوه 
بر این، او در همین نقشه محدودۀ باغات قدمگاه را نیز مشخص كرده است )تصویر 17(. این موضوع هم با شرح ضرابی 
در دهة 1280ق هماهنگی دارد و هم با عكس های هوایی دهة 1340 خورشیدی كه منطقة صالح آباد را پیش از توسعة 
شهری دهه های اخیر نشان می دهد. در عین حال، اشارۀ ضرابی دربردارندۀ انتساب قدمگاه به محدودۀ صالح آباد است و 
لذا نمی توان آن را با قدمگاه دیگر كاشان در سمت شمال شرقی و در محلة سرسنگ یكی دانست. نشانة دیگر، نزدیكی 
قدمگاه به درب مهریق یا دروازه ای از كاشان در همان حوالی است كه نشان می دهد موقعیت كلی محدودۀ مورد نظر با 

آنچه متن كتیبة كاشی موزۀ ِسور می گوید، یكی است یا قرابت بسیار زیادی دارد. 
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مكان فعلی آنطور كه ضرابی هم تأكید كرده قدمگاه علی نام دارد؛ چنان كه قبرستان مجاور آن هم به قبرستان 
قدمگاه علی شهرت داشته است. امروز نیز به حدود این بنا و البته به بنای تخریب شده قدمگاه می گویند. بنایی كه در 
لوح زرین فام به ساخت آن اشارت شده نیز بنا بر ساختار آن باید بنایی یادمانی یا قدمگاهی باشد؛ زیرا یكی از علت های 
ساخت قدمگاه دیدن رؤیاست و در جایی كه شخصی مقدس در رؤیا دیده شده، قدمگاه بنا می كنند و معمواًل علت 
ساخت بنا را دستور فرد مقدس خواب نماشده می دانند و لذا به لحاظ كاربری نیز همخوان است. در این مورد باید توجه 
داشت كه واژۀ تربت كه آن نیز در متن كتیبه به  كار رفته، هم راستا با كاربرد قدمگاه است؛ زیرا باور شیعیان بر آن است 
كه در همان دوران در سلطانیه، تربت خانه ای برای گذاشتن تربت خاك نجف و كربال ساخته شده كه می تواند كاربرد 
یادمانی داشته باشد. گرچه تربت به معنای مزار هم هست، همان  طور كه در متن رؤیا آمده، قصد اصلی از ساخت بنا 

تربت خانه ای یادمانی بوده و نه مزار.
باید توجه داشت كه احتمااًل به دالیلی كه برای ما شناخته شده نیست، بنای گنبددار كه ساخت آن احتمااًل موضوع 
رؤیایی مكتوب شده بر كاشی است، اهمیت و اعتبار خود را از دست داده و سپس در فاصلة زمانی دورۀ صفوی تا نیمة 
اول قاجار، بنای دارای طاق مركزی بلند و مشرف به صحن، از نظر كاركردی جای آن را گرفته است. این موضوع چندان 
غریب نیست؛ زیرا خود بنای دارای صحن نیز در سدۀ حاضر، اعتبار و كاركردش را از دست داده است. این موضوع ممكن 
است دالیل متفاوت داشته باشد. برای مثال، عدم دفن یكی از اولیا ممكن است به تداوم نیافتن اعتبار بنا منجر شده 
باشد. موضوعی كه می توان آن را به نحوی دیگر در قدمگاه علی قهرود یافت؛ هرچند آن بنا در قامت یك مسجد به 
حیات خود ادامه داده است. در عین حال موضوع یادشده در مورد قدمگاه علی محلة سرسنگ كاشان مصداق ندارد؛ زیرا 
انتساب آن به امامزاده ضیاءالدین ممكن است سبب تداوم اهمیت آن شده باشد. اما انتقال اهمیت كاركردی قدمگاه از 
بنای گنبددار به بنای دارای صحن ممكن است طور دیگری نیز توجیه شود. گنبدخانة كوچك مورد نظر از نظر اندازه به 
گنبدخانة زیارتگاه سلطان میراحمد و از نظر اندازه و شكل در نقشه و برش، به گنبدخانة زیارتگاه پنجه شاه كاشان بسیار 
نزدیك است. شباهت میان بنای گنبددار قدمگاه صالح آباد با گنبدخانة زیارتگاه پنجه شاه در شكل و ابعاد گنبدخانه و 
شكل و تعداد ترك های گنبد و در ارتفاع پایین ساخته شدن گوشواره ها و مرتفع بودن آهیانه قابل مشاهده است )تصویر 

18( و این موضوع می تواند نشانی از شباهت الگوی آن ها و زمانة ساختشان باشد. 

تصویر 17: بخشی از كاشان با اشاره به زیارت قدمگاه كه بنایی دارای صحن است و همچنین باغات قدمگاه در دهة 1340 و 
توسط حسن نراقی )نراقی 1348(.
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بنای پنجه شاه در حاشیة جنوبی گورستانی بزرگ ساخته شده است كه بقایای آن در حیاط كوچكی در شمال بقعه 
و همچنین در سوی غربی خیابان باباافضل باقی مانده است. در سوی غربی خیابان، مقبرۀ سید ابوالرضا ضیاءالدین 
فضل اهلل راوندی از علمای قرن ششم هجری قمری )دوانی 1388( در زاویة غربی گورستان قدیمی قرار دارد. این 
موضوع دست كم سابقة گورستان را تا حدودی نشان می دهد. عالوه بر این، پیشینة مسجل تر بقعة پنجه شاه به واسطة 
دو قطعه كاشی محراب ماننِد تاریخ داِر باقی مانده به نیمة سدۀ دهم و سال های 956 و 959ق بازمی گردد و در آن به 
عمارت به معنای بنا كردن و همچنین تعمیر بنا اشاره شده است. لذا بخش اصلی بقعة پنجه شاه به حدود زمانی میان 
سدۀ ششم تا دهم هجری قمری و احتمااًل به پیش از سدۀ نهم بازمی گردد. این می تواند قرینه ای برای یافتن تاریخ 

ساخت بنای گنبددار صالح آباد باشد.
متأسفانه مداخالت در هر دو گنبدخانة سلطان میراحمد و پنجه شاه بسیار زیاد بوده و اصل این هر دو بنا در دسترس 
نیست؛ زیرا یا تغییر كرده یا زیر الیه های دیگر قرار گرفته است. اما هر دو گنبدخانة یادشده به سبب قرارگیری در میانة 
بافت شهری و محالت مسكونی، نوعی توسعة فضایی پیوسته را شاهد بوده اند و هر دو زیارتگاه از فضاهای پرشماری 
در جنب گنبدخانة اصلی برخوردار شده اند. این نوع توسعه نمونه های پرشمار دیگری نیز دارد و الگویی كالسیك برای 
زیارتگاه های كاشان محسوب می شود. در نمونة بنای گنبددار قدمگاه صالح آباد به نظر می رسد كه الگوی پرتكرارتر 
توسعة پیوسته رخ نداده است و بنای دیگری در شمال بنای قدیمی و منفك از آن ساخته شده و از طریق صحن شرقی 
با محیط پیرامون و از جمله معبر و گورستان ارتباط یافته است؛ زیرا بررسی اولیة ساخته های سمت شمال و شمال 
شرقی بنای گنبددار نشانی از توسعة پیوستة پیرامون یك گنبدخانه همچون نمونة پنجه شاه را آشكار نمی كند و به نظر 

 

تصویر 18: باال: پالن و برش های طولی و عرضی مجموعة پنجه شاه كاشان؛ در برش پایین، گنبدخانة اصلی بقعه قابل مشاهده است 
)جیحانی و دیگران 1399، بر اساس نقشه های گنجنامه( پایین و راست: بزرگ نمایی گنبدخانة بقعة پنجه شاه؛ پایین و چپ: برشی از بنای 

گنبددار صالح آباد در سال 1382 )میراث فرهنگی كاشان 1382(؛ ابعاد و اندازه ها و تناسبات دو گنبدخانه شبیه هم هستند.
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می رسد ساخته های جانبی كه فعاًل به صورت مخروبه هستند، بدون برنامة مشخصی در جهت توسعة یك گنبدخانه 
و تبدیل آن به زیارتگاهی بزرگ تر شكل گرفته اند. علت این موضوع را می توان تا حدودی با بستر شكل گیری بنای 
گنبددار صالح آباد مرتبط دانست. به نظر می رسد هسته های اولیة زیارتگاه هایی چون سلطان میراحمد و پنجه شاه داخل 
و یا در جوار گورستان شكل گرفته باشند. اما بنای گنبددار صالح آباد بنا بر متن كتیبه درون یك باغ ساخته شده است 
و شاید بتوان اینطور توجیه كرد كه هستة مركزی بنا در ارتباط با فضای باغ باقی مانده است. این موضوعی است كه 

هنوز و در آخرین وضعیت باقی ماندۀ بنا قابل مشاهده است. 
قرینة دیگری كه می تواند به ما در انتساب بنای موجود در صالح آباد به تربت خانة مذكور در متن كتیبة كاشی)ها( 
كمك كند، ابعاد و اندازۀ بنای موجود و بنای مورد نظر در متن كتیبه است. در متن كتیبه گفته شده كه بینندۀ خواب در 
اثناء این حال از خواب بیدار شد و به باغ امیر رفت و مربعی به ابعاد بیست  وپنج خشت در بیست وپنج خشت كشید. این 
ارائة اندازه از طریق تعداد خشت با ابعاد فعلی بنای گنبددار یا تربت خانة مورد نظر كه طول و عرضش تقریباً برابر با 6/90 

در 6/75 متر و طول و عرض خشت هایش 24 در 24 سانتی متر است، هماهنگی دارد.  
موضوع بعدی كه ما را بدین امر رهنمون می كند، عنوان و كاربرد قدمگاهی بنای كنونی است كه با كاربردی كه در 
كاشی ایلخانی آمده سازگار است؛ زیرا در این كتیبه آمده است كه امام علی)ع( در خواب به شخص بینندۀ خواب گفت 
كه برای من تربتی بسازند تا مردم برای زیارت من بدان جا بیایند. اساساً بیشتر قدمگاه ها خواب نما هستند و باورمندان 
معتقدند كه امام در خواب به نقطة قدمگاهی آمده و لذا الزم است برای یادمان حضورش در این نقطه، قدمگاه بنا شود. 
امری كه تقریباً در همان دوران نیز دربارۀ قدمگاه علی قهرود صدق می كرده و اكنون این جایگاه در مسجد علی قهرود 

است و جریان خواب نما شدن هم بر روی كتیبه در مسجد كنده كاری  شده است.
اگرچه شباهت بنای گنبددار صالح آباد با گنبدخانة پنجه شاه كاشان می تواند تا حدی مشخص كنندۀ قدمت بنا باشد، 
توجه به خصوصیتی مهم در بنای مورد نظر راهگشاست. در بنای گنبددار مورد نظر، تبدیل پالن چهارضلعی به حلقه ای 
هشت ضلعی كه زمینه ساز استقرار گریو گنبد شود، گوشه سازی های فیل پوشی است كه هنوز هم به خوبی قابل مشاهده اند 
)تصویر 16 و 18(. این نوع گوشه سازی  كه سابقه اش به پیش از دوران اسالمی بازمی گردد، در بناهای مهمی از دوران 
اسالمی نیز به كار گرفته شده است؛ از جمله كاروانسرای آهوان و گنبد آل بویه در بی بی شهربانوی ری )پیرنیا 1370، 
23ـ24؛ ریكا 1357(. پیرنیا كاربرد این نوع گوشه سازی را در بناهای سده های پنجم و ششم معمول می داند )پیرنیا 

 .)24 ،1370
اما اكنون كه می توان به واسطة برخی قراین برشمرده شده، بنای گنبددار صالح آباد را به اوایل قرن هشتم و سال 
711ق منتسب كرد، توجه به خصوصیات بنایی تخریب شده در بسطام اهمیت دارد. شهریار عدل در گزارشی از كارهای 
مطالعاتی در حال انجام در سال 1363 در بسطام، آثار گنبد تخریب شده ای را معرفی می كند كه در زمان اشاره شده، 
بقایای آن در بخش مسجد مردانه یا بایزید پیدا شده است. او به استناد نقاشی آبرنگی از مجموعة بسطام كه جیمز 
فریزر در ربع اول سدۀ 19 میالدی ترسیم كرده، آثار گنبد یادشده را دنبال كرده بود. عدل شرح می دهد كه جایگاه گنبد 
و بلندی آن با محاسبه و مراجعه به نقشه های انفورماتیزۀ مجموعه كه هم اكنون در دست تهیه است، مشخص شد و 
مختصات ریاضی فیل گوش ها )فیل پوش ها( به دست آمد. آثار فیل گوش شمال غربی گنبد با كمتر از سه چهار سانتی متر 
اختالف با مختصات ریاضی آن در نقطة تعیین شده بر روی نمای درونی مسجد در مهرماه 1363 كشف گردید )عدل 
1364، 175(. طبق شرح عدل روی بخش زیرین پایة این فیل گوش، آثاری گچ بری شده از دورۀ ایلخانی نمایان بود كه 
با كتیبة قرآنی متأخری پوشانده شده بود. برداشت كتیبة متأخر و خواندن تاریخ كتیبة ایلخانی نشان دهندۀ تاریخ »... 
فی شهور سنة تسع و تسعین و ست مائة« است )همان، 176( كه البته با تاریخ اشاره شده توسط فریزر پیش از تخریب 
گنبد و مطابق با 699ق همخوانی دارد )Fraser 1825: 336؛ میرآقایی 1394( و نشان می دهد در همان حوالی، زمانی 

گوشه سازی فیل پوش در ساخت گنبدهای نسبتاً كوچك بناهای مذهبی كاربرد داشته است. 
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نتیجه
این مقاله در پی یافتن بنایی به نام تربت خانه یا قدمگاه امام علی)ع( بود كه در كاشی های زرین فام موزۀ سور، به ساخت 
آن در جریان رؤیایی از سال 711ق اشاره شده بود. اگرچه بررسی های قبلی، برخی خصوصیات مهم متن كتیبه دو كاشی 
را روشن كرده و به حدود موقعیت بنای مورد نظر نیز اشاره ای شده بود، جای دقیق آن و خود بنا تاكنون شناسایی نشده 
بود. این موضوع از این نظر اهمیت دارد كه بخش های توسعة متأخرتر آن در جریان یك سهل انگاری غیرقابل توجیه و 
توسط شهرداری در سال 1397 تخریب شده است. مطالعه و تفسیر دقیق متن كتیبه و مقایسة آن با سایر متون تاریخی 
و همچنین مطالعة نقشه ها و عكس های هوایی و بررسی های میدانی نشان می دهد در حاشیة شمال غربی، گورستانی 
در بیرون دروازه های ملك آباد و جمال آباد و پیش از سال 1397 مجموعه ای به نام قدمگاه وجود داشته كه اكنون فقط 
بخش كهن تر باقی مانده است. بنای باقی مانده كه به شدت آسیب دیده و به نظر می رسد دست كم در طول یك قرن 
اخیر تعمیر نشده، گنبدخانة كوچكی است با ابعاد درونی حدود 4/60 در 4/70 متر كه آهیانه ای بلند دارد و آثار باقی مانده 
نشان می دهد یك گنبد رك بر روی گریو دوازده ضلعی آن قرار داشته است. بنا ساده و خشتی است و گوشواره هایی از 
نوع فیل پوش دارد كه در ارتفاعی پایین، گنبدخانة چهارگوش را به شكلی هشت ضلعی تبدیل می كنند تا گنبد بر روی آن 
استقرار یابد. این بنای خشتِی كوچك كه گنبد رك دوازده تركی بر روی خود داشته است و ابعاد و مشخصاتی نزدیك به 
گنبدخانة زیارتگاه پنجه شاه كاشان دارد، بنا بر قراینی كه برشمرده شد، باید همان بنایی باشد كه در كاشی های زرین فام 

موزۀ سور به آن اشاره شده است. 
عالوه بر آنچه گفته شد، یافته های این مقاله نشان دهندۀ جایگاه دو كاشی منحصربه فردی است كه خوشبختانه از 
گزند حوادث در امان مانده اند تا بخشی از تاریخ فرهنگی و هنر كاشان را بازگو كنند و البته نقش و جایگاه محدوده ای 
در شمال حصار شهر را نیز برای ما روشن كنند. این مقاله اهمیت محدودۀ یادشده را كه وضعیت مناسبی ندارد گوشزد 
می كند. در عین حال، باید توجه داشت كه عمده یافته های این تحقیق برآمده از مطالعه و تفسیر متون و بررسی های 
میدانی است. این مطالعات اگرچه اهمیت دارند و می توانند بخشی از تاریخ معماری كاشان را در ابتدای سدۀ هشتم 
هجری قمری روشن كنند، هنوز كافی نیستند. مطالعة بنا و محوطة یادشده در پرتو یافته های جدید باید ادامه یابد. 
از جمله باید الیه های زیر خاك پیرامون بنای گنبددار صالح آباد یا تربت خانه و همچنین كف بنا بیشتر مطالعه شوند 
تا احتمااًل شواهد دیگری نیز پیدا شود. همچنین خود بنا از نظر فنی شایستة بررسی بیشتر است و باید با نمونه های 
دیگر گنبدخانه های كهن كاشان مقایسه شود و دخمة جداشده از بنا نیز باید موضوع بررسی ها و مطالعات بیشتر باشد. 
همچنین محدودۀ تخریب شدۀ بنای دارای طاق بزرگ مركزی و صحن حیاط واقع در شرق آن نیز باید مطالعه شوند. از 
جمله شایسته است كه پی بنا و شواهد هرچند ناچیز آن ردیابی شود تا امكان بازسازی و بازپیرایی این مجموعة ارزشمند 
معماری و فرهنگی فراهم شود؛ مجموعه ای كه نشانه ای از باورمندی مردمان كاشان و دریچه ای برای فهم برهه ای از 

تاریخ فرهنگی و شیعی این دیار است.  

پی نوشت ها
1. The Sèvres national Ceramics Museum 

2. Un diptique de foundation en ceramique lustrée, Kašan 711/1312

3. برای اطالعات بیشتر نك: مشهدی و غیاثیان 1400.
4. این كاشی مصّور در سال 1996 در یك حراجی توسط موزۀ ملی سرامیك ِسور خریداری شد )عدل 1379، 244ـ245(.

5. َسور: دیوار قلعه )دهخدا: ذیل واژه(. 
 .)Adle 1972: 281( عدل این واژه را به صورت مهابت خوانده است .)6. َمهَنت: خدمت كردن و زیركی در كار )دهخدا: ذیل واژه

7. ُمتحلَّی: آراسته شونده و زیورپوشنده )دهخدا: ذیل واژه(.
8. عدل بدین صورت خوانده است: »بوا]قعه[« )نك: Adle 1982, 205؛ عدل 1379، 228(.
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9. Peter Alford Andrews

10. عدل این متن را چنین خوانده است: »)1( بدین اندازه )یك؟( )2( می جّمازه.« اما آنچه او تصور كرده »یك« خوانده می شود، 
دو ویرگول متقارن تزیینی ) ،, ( است كه برای ُپر كردن فضای خالی ترسیم شده است. باید توجه شود كه واژۀ »پی« به معنای 
 Adle( جای پا كه سه مرتبه در متن كاشی شبیه جای پای شتر درج شده، به اشتباه به صورت »می« و »ـی« نوشته شده است

205 ,1982؛ عدل 1379، 228(. برای اطالعات بیشتر نك: مشهدی و غیاثیان 1400.

Komaroff and Carboni 2002, figs. 113-115 :11. نك
12. نك: قدردان 1388، 74. 
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Qadamgāh-i Imam ‘Ali:
In Search of the Ilkhanid Turbat-khāneh of Kashan

Mohammad Mashhadi Noushabadi
Associate Professor, School of Literature and Foreign Languages, University of Kashan

Hamidreza Jayhani
Associate Professor, School of Architecture and Art, University of Kashan

In an article entitled “Un diptique de foundation en ceramique lustrée, Kašan 
711/1312,” Chahriyar Adle studied two pieces of luster circular tiles preserved in the 
Sèvres Ceramics Museum in Paris. According to the tile inscriptions, they were made 
in connection with a Shi‘ite monument in Kashan. A dream from 711 AH/1312 AD 
is inscribed on one of the tiles with a raised horseshoe-like edge. According to the 
description of the mentioned dream, Imam ‘Ali and Imam Mahdi arrived at Kashan 
on their way to India, and Imam ‘Ali issued an order to build a turbat-khāneh so those 
who cannot visit them visit that shrine. Despite the studies and existing reference to the 
turbat-khāneh’s general location, the building and its exact location have not yet been 
identified. Therefore, these questions arise: do the mentioned pair of luster tiles refer 
to a specific building? And if yes, where is it located and what are its features? This 
study uses an interpretive-historical method, in which inscriptions and other historical 
texts are studied and interpreted. In addition, a large area at the northwest of the city’s 
historical walls was investigated. Then, the remains of a religious building are studied 
and compared with other similar examples to clarify its features and its construction 
time. The findings show that a small domed building north of the Sāleh-ābād Cemetery 
outside Kashan’s walls is the same building whose construction is mentioned on the 
pair of luster tiles. The studies show that the two unique tiles are related to a small 
domed building on the north of Kashan’s historical walls in Sāleh-ābād—where there 
was another building until 2018 called Qadmagāh-i ‘Ali. These two tiles have survived 
to tell a part of Kashan’s cultural and architectural history and, of course, to illuminate 
the role and standing of a forgotten religious building in Kashan’s Shi‘ite culture.

Keywords: Kashan, Darb-i Mehrīq-ābād, Ilkhanid period, luster tile
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