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Abstract
The tomb of Shah Ismail Safavid is located at the end of 
the Kandilkhaneh near the Dome of God in the tomb of 
Sheikh Safi al-Din Ardabili. A very exquisite and delicate 
chest is located under the blue dome of the tomb of Shah 
Ismail Safavid on his grave. This box, with various patterns 
and designs, have been executed with a very diverse and 
beautiful techniques in a coherent geometric system. 
Geometric knots are one of the types of designs used on 
this box that can be seen all over the work. This research 
tries to untie all the geometric patterns on this valuable 
work and find out how to draw them. The aim of the 
present study is to decode the geometric knots used on the 
box of Shah Ismail Safavid. The question of this research 
is, what drawing method did the geometric knots of the 
mentioned fund follow and what is the secret of its knots? 
The research method is descriptive-analytical, which is 
discussed by analyzing a historical work. Data has been 
collected by documentary and field methods. The use of 
geometric patterns has been seen mainly in the fields of 
Islamic arts, including wood, metal, pottery techniques. 
One of these works in the field of wooden arts is the tomb 
of Shah Ismail Safavid, which has been used in various 
techniques and decorations. One of the most widely used 
designs on this box is geometry, which has been used in 
various places with the technique of porcelain knot 
(drainage) by the method of "Alat and lugat" and all the 
plots created from it are decorated with different patterns 
and techniques. Three types of knots have been observed 
on this box: "twelve", "ten" and "eight" knots, which have 
been used in total of 2 complete twelve Shamseh and 8 
times as half Shamseh in the side parts. Shamseh10 is also 
seen 32 times in full, 46 times in the form of half Shamseh 
and 32 times in the form of a quarter in the text of the 

upper, front and side parts of the upper and lower 
rectangular cubes of the box. The eight knots is also seen 
32 times in full shape in the upper and side parts of the 
box, all of which are designed with a very precise and 
delicate combination next to each other. In drawing these 
nodes, mainly in a quarter of a circle, their Shamseh are 
drawn, and finally, in a square or rectangular frame, a 
quarter of a node is created. Of course, depending on the 
type of node, other parts are also drawn. For example, in 
the side part of the box, three types of nodes are placed 
next to each other in a square composition. It is connected 
with twelve Shamsehs on both sides and with eight nodes 
on the lower part. In general, Shamsehs are formed with a 
five-pointed star or a cracker. The different sides of this 
box are in the upper and lower rectangular cubes, each side 
of it in a separate box with a different combination of other 
sides. They have been decorated with various designs such 
as Arabesque, Khati and inscription in a context of 
geometric patterns with special colors which are made of 
colored wood, bone, turquoise and silver, with techniques 
such as inlay, mosaic, mosaic lattice, carving, joist, painting 
on wood, etc. The type of composition of the general work 
space, as well as the type of tools that are created with the 
mentioned nodes, are different in all its aspects, and despite 
the variety and multiplicity of nodes in the work, there is a 
special unity and coherence in the parts. Various funds 
have been created and in a way have exhibited Iranian-
Islamic artistic features.  
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.رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یتجسم یدانشکده هنرها ار،یاستاد

قوجه بگلو انیمراد نبیز
.رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یاسالم یصناع یدانشکده هنرها ،یاسالم هنرهای رشته آموختهدانش

 چکیده 
 نیالد یصف خیدر مجاورت گنبد اهلل اهلل در بقعه ش لخانهیقند ییدر قسمت انتها یصفو لیآرامگاه شاه اسماع

طرح و هاصندوق از نقش نیواقع است. ا شانیقبر ا یبر رو یفیو ظر سینف اریقرار دارد. صندوق بس یلیاردب
 هایگره. است به اجرا در آمده منسجم ینظام هندس کیدر  بایمتنوع و ز اریبس هایکیبا تکن یمتفاوت های
یجوانب کار مشاهده م یکه در تمام باشدیصندوق م نیا یاز انواع نقوش به کار رفته بر رو یکی یهندس
کرده و به نحوه  ییاثر ارزشمند را گره گشا نیا یموجود بر رو یدارد تمام نقوش هندس یپژوهش سع نی. اشود
صندوق  یهندس هایاست که، گره یسوال اصل نیبه ا ییدرصدد پاسخگو ضر. مقاله حاابدی دست هاآن میترس

 ست؟یمذکور در چ هایگره ییکرده است و رمزگشا یرویپ یمیاز چه روش ترس یصفو لیقبر شاه اسماع
آن پرداخته  یبه بحث و بررس یخیاثر تار کی زیبوده که با آنال یلتحلی – یفیروش پژوهش به صورت توص

که سه  دهدینشان م زیحاصل ن هایافتهی. باشدیم یدانیو م یاطالعات به روش اسناد یر. جمع آوشودیم
 شودیم دهیمتفاوت د هاییندببیجوانب کار با ترک یدر تمام« دوازده تند»و « ده تند»، «هشت»نوع شمسه 
نوع  نیو همچن رکا یکل یفضا یبند میدر اجرا دارد. نوع تقس یشتریبه مراتب کاربرد ب« ده تند»که شمسه 

. با وجود تنوع و تعدد باشندیجوانب آن متفاوت از هم م یشده در تمام جادینامبرده، ا هایکه با گره هاییآلت
بکار رفته  هایشده است. گره جادیدوق امختلف صن هایدر قسمت یوحدت و انسجام خاص کی کار، در هاگره

 ایمربع  رهیشده و در قاب واگ مترسی هاشمسه آن ره،یچهارم دا کیدر  میصندوق موقع ترس نیا یبر رو
پنج ستاره با هاشمسه ی. در حالت کلشودیم میترس زیآن ن گرید هایالبته براساس نوع گره قسمت لیمستط

هر کدام  ینییو پا ییباال لیصندوق در مکعب مستط نیمختلف ا هایبخش. رندگییآلت ترقه شکل م ای و پر
 هایبا رنگ یاز نقوش هندس یکه در بستر بهیو کت هاییختا ها،یمیمثل اسل یمتعدد نقوشتابلو با  کیمانند 
 .دانگذاشته شیرا به نما اسالمی – یرانیا یهنر هاییژگیو نوعی به اندبه اجرا درآمده یخاص

  کلیدی: واژگان

.میروش ترس ،یهندس هایصندوق قبر، گره ،یصفو لیآرامگاه شاه اسماع

  مسئول مکاتبات:نویسنده .aabdollahie@tabrizia.ac.irA

Creative Commons Attribution License به مجله اجازه میدهد حق نشر متعلق به نویسنده(گان) است و نویسنده تحت مجوز 
 مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراك بگذارد منوط بر اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره شود.



  
ال

س
 

جم
پن

، 
ره

ما
ش

 1، 
ن

تا
س

تاب
 و 

ار
به

 
14

00
 

 36

مقدمه 

قرار  یلیاردب نیالد یصف خیدر بقعه ش یصفو لیآرامگاه شاه اسماع
به  نیوجود دارد که مز ییبایز اریصندوق بس شانیمزار ا یدارد. بر رو
صندوق نقوش  نیا ی. بر روباشدیم اریبس یچوب هایهینقوش آرا

به اندازه و  هاییو ختا هایمیاسل ،ینقوش هندس به،یچون؛ کت یمتنوع
نقوش با فنون مختلف مثل: منبت، مشبک  نیبجا استفاده شده است. ا

چوب و ... اجرا شده  یرو ینقاش ،یجووک کار ،یمنبت، خاتم کار
و با  یطراح یمتفاوت یهندس هایصندوق گره نیاست. در سرتاسر ا

( به روش آلت و لقط به اجرا در آمده ی)زه کش ینیگره چ کیتکن

 هایگره یاز تمام ییگشا هپژوهش در نظر دارد که به گر نیاست. ا
صندوق بپردازد. سوال پژوهش، چه روش  نیا یبه کار رفته بر رو

صندوق مذکور به کار گرفته شده است؟  هایهگر یدر طراح یمیترس
به رمز  لیتحل یبوده که در ط یلتحلی – یفیتوص قیروش تحق

 به هاگره یصورت گرفته بر رو زی. )آنالشودیآن پرداخته م ییگشا
اطالعات  یانجام گرفته است(. گرد آور یو نرم افزار یدست ورتص
 .دباشیم یدانیو م یبه صورت اسناد زین

 پژوهش. پیشینه 1
است  هیاز آثار ارزشمند دوره صفو یکی یصفو لیصندوق شاه اسماع

را به خود جلب کرده و  یاریکه همواره نظر مورخان و مولفان بس
اثر با شکوه انجام گرفته است.  نیا یبر رو یادیز هایتاکنون پژوهش

 هایگره نهیدر زم یدارد با نگاه کامال متفاوت یپژوهش سع نیاما ا
اثر بپردازد.  نیا لیو تحل یآن به بررس یبر رو تهبه کار رف یهندس

در  ریباره به رشته تحر نیدر ا یمتفاوت هاینامه انیکتب، مقاالت و پا
 یو فرهنگ یخیدر مجموعه تار یعیش هنرهای کتاب: جمله از اندآمده

 زاده،یو ملکه گلمغان یوسفی( از حسن 1389)یلیاردب نیالد یصف خیش
 حاتیو توض یمکان را معرف نیدر ا موجود یو آثار هنر یمعمار

یمجموعه نگاه ارائه م نیآثار ا یو محتوا خچهیدرباره تار یمختصر
 نیالد یصف خیو هنر بقعه ش خیدر تار ی. کتاب روضه آفاق گذردهد
در مورد  ی(، اشارات1390)زادهیو ملکه گلمغان یوسفیاز حسن  یلیاردب
 بقعه در رنگ و نقش کتاب. اندمجموعه داشته نیا یمعمار ناتییتز
 زی، به آنال( «1381اصل) یرجب یاز موس یلیاردب نیالد یصف خشی

به کار رفته در آثار  یرنگ میو مفاه یهنر هایکینقوش و همه تکن
 لیشاه اسماع یکیمجموعه پرداخته است. کتاب الکترون نیا

شاه  تیبه شخص ،یسمنان ی( از محمداحمد پناه1400)یصفو
مختلف پرداخته  یدر شهرها یو حکومت و یکودک دوراناز  لیاسماع

ارمغان آوران  یصفو لیشاه اسماع یکیاست. کتاب الکترون
و  لیشاه اسماع تیدر مورد شخص ،یخنج نیرحسی( از ام1400)عیتش

 خیو تار یکرده است. کتاب باستانشناس انیب شانیسلطنت ا لیتشک
و حسن  زادهیلمغاننوشته ملکه گ یلیاردب نیالد یصف خیهنر بقعه ش

آثار موجود در  یو هنرها خچهیدر مورد تار یقاتیتحق( 1384)یوسفی
در مقاله  نهمچنی. اندبقعه و بخصوص صندوق مذکور پرداخته نیا

نقش  یو مفهوم ینییکاربرد تز»( با عنوان 1390)ینیهاشم حس دیس
شمسه  ینقش هندس ،«یلیاردب نیالد یصف خیشمسه در مجموعه ش

-یمجموعه شرح م نیدر اموجود  یهنر هایمتفاوت رشته اررا در آث
 خیو ارزش بقعه ش تیاهم»( با عنوان 1396)یروزجانیو ف یدهد. مجرب

 نیمختلف ا هایو قسمت خچهیبه تار ینگاه ،«یلیاردب نیالد یصف
گردشگران و مورخان مختلف مورد داشته است.  دگاهیمجموعه از د
 یقیمطالعه تطب»( در مقاله 1397) یصالح میو مر یعباس غفار

 یلیاردب نیالد یصف خیقبر ش یدر صندوق چوب یو فنون اجرا ناتییتز
 یو نقوش به کار رفته بر رو هاکیتکن ،«یاول صفو لیو شاه اسماع

قرار داده یمورد بررس یقیمذکور را به صورت تطب یصندوق قبرها
 یدوره اسالم یمعمار ینقوش هندس میو مفاه هاشهیر لتحلی». اند

کاظم پور، به  بایعابدوست و ز نی( از حس1395) «یرانیدر هنر کهن ا
پرداخته  یمعمار هایهیو آرا یآثار هنر یبر رو ینقوش هندس یبررس

 یبررس»( با عنوان1383) یو محمود طاوس یوسفیاست. مقاله حسن 
آرامگاه  ،«یاز منظر باستانشناس لیدر اردب یصفو لیآرامگاه شاه اسماع

و  ایبهیو نقوش کت یمعمار هایهیرا از لحاظ آرا لیشاه اسماع
 نایاشاره کرده است. م لیصندوق قبر شاه اسماع میبه مفاه نیهمچن
 یمعمار ناتیینقوش و تز یبررس»( با عنوان 1394زارع ) یجعفر
، «(یلیاردب نیالد یصف خی: بقعه شی)نمونه مورد یرانای – یاسالم

 میرا تقس یلیاردب نیالد یصف خیموجود در بقعه ش یاشکال هندس
اجرا شده  یهندس هایبه اشکال و گره نینموده و با نگاه نماد یبند

مجموعه را مورد مطالعه قرار داده است.  نیمختلف ا هایدر رشته
و ساختارشناسانه  یلیتحل یبررس»( با عنوان 1397شکرپور و همکاران)

عالوه  ،«یلیاردب نیالد یصف خیبقعه ش یصندوق قبرها یجووک کار
جووک و  کیتکن یمجموعه به بررس نیا یصندوق قبرها یرفبر مع

کاظم  ینقوش به کار رفته در آن را، مورد مطالعه قرار داده است. مهد
نقوش  یقیمطالعه تطب»( با عنوان 1396محمدزاده) یپور و مهد

 ،«زدیبا مسجد جامع  یلیاردب نیالد یصف خیبقعه ش یعیش نینماد
 یکاش ،یچون آثار چوب یآثار متفاوت ینقوش موجود بر رو زا یکسری

 نیرا در دو مکان نامبرده انتخاب و با نگاه نماد یگچبر یو حت یکار
قوجه  انیمراد نبی. زانددهیرا به انجام رسان یبه اشکال آن مطالعات

 یبررس»( در مقاله 1399بگلو) خیش دیآذر و ام یجواد یبگلو، ول
در صندوق قبر شاه  یو خاتم کار یکارجووک  کیتکن یقیتطب

صندوق مذکور و سپس مطالعه  یابتدا به معرف ،«یاول صفو لیاسماع
صندوق قبر  یجووک و خاتم موجود بر رو کیدو تکن یرو یتخصص

 انپای در گرفته انجام مطالعات در. اندانجام داده یصفو لیشاه اسماع
نامه مژگان  انیپا ،یلیاردب نیالد یصف خشی بقعه مورد در هانامه

 یصف خیبقعه ش یچوب یصندوق قبرها»( با عنوان 1388)یرالهیخ
 لیو تحل هیبه تجز ،«ی: شناخت طرح و فن و محتویلیاردب نیالد

و  هاکیتکن نیو همچن یدر مقابر چوب ییاجرا هاینقوش و طرح
نامه هاله  انپای. اندمورد مطالعه قرار داده زیآثار را ن ینید یمحتو
 یچوب هایتنگیال یو اجرا یطراح»( با عنوان 1391)یرانیا یصنعت

که  باشدیم« آن یبر اساس آثار چوب یلیاردب نیالد یصف خیبقعه ش
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و نقوش موجود بر  هاکیبقعه را به لحاظ تکن نیموجود در ا یآثار چوب
 انی. پاانددهیرا به انجام رسان قاتیمجموعه تحق نیا یآثار چوب یرو

)جلو  یعسل زیو ساخت م یطراح»( با عنوان 1393)یصالح مینامه مر

و شاه  نیالد یصف خیدو صندوق قبر ش ناتییاز تز یابیدهی( با ایمبل
مورد مطالعه  یکیو تکن یدو صندوق مذکور را به لحاظ فرم ،«لیاسماع

 .دانقرار داده
 

 یصفو لیآرامگاه شاه اسماع ناتییو تز یمعمار. 2
است،  میابراه نیبن صدر الد دیبن سلطان جن دریفرزند، ح لیاسماع

(. Khonajei,2022: p.57آمد) ایبه دن لیه.ق در استان اردب 892در سال 
که از  یریکث دانیمر یبه پشت گرم لیه.ق اسماع 905 لیدر اوا

در تمام  هیو به نام صوف کردندیم یرویاباء و اجداد او پ قهیطر
آستارا  قیمتفرق بودند از طر رهیو ارمنستان و الجز نو آرا جانیآذربا

که  ی(. القاب و صفاتPourberzgar, 2020: p.8آمدند) لیبه استان اردب
واالتبار شاه  ریهوادارانش به او داده بودند: خاقان اسکندرشاه، ام

 Panahiمرشد کامل و ... بوده است) ان،یعیپادشاه ش ،یصوف لیاسماع

Semnani, 2022: P.229هنرها به شعر و  انیدر م لی(. شاه اسماع
قرار  تیداشت و هنرمندان را همواره مورد حما اریعالقه بس ینقاش

 ,Panahi Semnani)سرودیشعر م یخود به زبان ترک ی. ودادیم

2022: P.235ایه.ق از دن 930در سال  لی(. شاه اسماع 
در  وچکدر اتاق ک شانی(. مقبره اPourberzgar, 2011: p.15رفت)

مانند  زیبخش ن نیواقع شده است. ا لخانهیقند نیقسمت چپ شاه نش
را داراست  ناتییتز نتریجالب ن،یالد یصف خشی بقعه هاقسمت هیبق

آن پر  یرونیو ب یکه قسمت داخل دهدیم لیتشک یو بام آن را گنبد
با متن  ایبهیبا کت یرونیقسمت ب نیاز نقش و رنگ است. همچن

گشته  نیمز ایروزهیف یمورب با کاش ی)ع(، به خط معقلیعل
گنبد (. »Golmaghani, Zadeh and Yousefi, 2011: p.445است)
است. منظره نیالد یصف خشی گنبد از ترکوتاه لیشاه اسماع یمقبره

 یبه خط کوف ایبهیهفت رنگ و کت هاییآن، با کاش یخارج ی
شان در وسط اتاق ی( مزار اMadahi, 2006: p.42«)است. افتهی نییتز

 Mojarabi andمتر قرار دارد) 3.5*2.5مربع شکل با مساحت 

Firoozjani, 2018: p.199است به ارتفاع  ایازاره یمقبره دارا نی(. ا
 ریس یمربع شکل به رنگ الجورد هاییاز کاش دهیمتر، پوش 1.80

 یشده است. در باال نقاشی هاآن یبر رو ییکه طرح گل و برگ طال
 یگوناگون ینییتز هایاست که با طرح ینقوش رنگارنگ به،یکت وازاره 

نقش  وارها،یاز د یکیدر  نیهمچن رسدیسقف م یبه ستاره هشت پر
ساروج حک شده  یبوده رو لیشاه اسماع یدست که آرم حکومت

 .(1 کلش) (Rajabi asl, 2003: P.23است)
 
 یصفو لیصندوق قبر شاه اسماع. 3

و ساخته شده  یطراح هیکه در دوره صفو لیصندوق قبر شاه اسماع
که همواره  شودیدوره محسوب م نیاز آثار ماندگار ا یکیبه عنوان 

مختلف را به خود جلب کرده  سندگانینظر مورخان و گردشگران و نو
و مهم نیبر آن وجود دارد که از جمله آن، اول یاست. نظرات مختلف

سفر  نیاشاره کرد که در اول 1هیمور مزیبه ج توانیمسافران م نتری
ه.ق،  1233م / 1818در سال  یلیاردب نیالد یصف خیخود به بقعه ش

 Yousefi andنسبت داده است) انیرا به هند لیصندوق شاه اساع

Tausi, 2005: p.4ه.ق،  1241م / 1827در سال  رزیفر ه،ی(. بعد از مور
 قبر صندوق که اندداشته انبی هاآن یو هر دوکردند  دنیاز بقعه د

(. Helen Brand, 1998: p.8از هند آورده شده است) لاسماعی شاه

بقعه  انیمختار انگلستان در تهران، از زادگاه صفو ریوز لیسرهنگ ش
 انیکرده در مورد صندوق مذکور ب دنید یلیاردب نیالد یصف خیش

دارد که از  ارقر لیقبر شاه اسماع یبر باال یداشتند که، صندوق بزرگ
عاج بکار رفته  زیر هایآن دانه یچوب صندل به شکل تابوت که رو

شاه از هندوستان فرستاده  ونیتابوت را هما نیوجود دارد. ا
ابهام پوپ  ییکای(. شرق شناس معروف امرSheil, 1973: p.324است)

 گری: که دسدنوییصندوق م نیاز ا دیه.ق در بازد 1316در سال  زین
معتقد  ی(. وSafari, 1992: p.238)ستیصندوق مقدور ن نیر اینظ هیته

است و  یزحمت استادکاران ماهر دوره صفو جهیکار نت نیاست که ا
دوران بوده  نیا فهیظر عیصنا یشاهکارها نتریاز برجسته

 نیدر مورد ا ی(. نظرات متفاوتYousefi and Tausi, 2005: p.5است)
 یاثر توسط هنرمند نیا نکهیا است مسلم چهصندوق وجود دارد اما آن

استاد ماهر  نیشده و نام ا یو خاتم کار یزبردست و عارف منبت کار
عمل استاد »به صورت  فیظر اریصندوق با خط بس یدر ضلع جنوب

 ,Golmaghani, Zadeh and Yousefi)شودیم دهید «یمقصودعل

2006: p.446موردصورت گرفته در  هایلیالعات و تحل(. بر اساس مط 
بوده و با سبک و طرح کامال  یرانیصندوق ا نیصندوق، خاستگاه ا نیا
(. Gaffari and salahi, 2019: p.86و ساخته شده است) یطراح یرانیا
 لیهم قرار گرفته تشک یرو لیصندوق قبر از دو مکعب مستط نیا

یسانت 215×98×41 ینییپا لی(. ابعاد مکعب مستط2 کلششده است)
 متریسانت 203×85×99 ییباال لیمستط مکعبو ابعاد  متر

 ناتیی(. تزMoradian gojehbaglo and Partners, 2021: p.113است)
صندوق کار شده  نیا یمتفاوت بر رو هایکیمختلف با نقوش و تکن

 ،یجووک کار ،یمنبت، کنده کار ،یخاتم کار کیاز جمله آن: تکن
 ،یهندس به،یکت چون ی. نقوش متفاوتباشدیچوب و ... م یرو ینقاش
 مورد در. اندبه اجرا در آمده یبا طرح و نقش خاص ییو ختا یمیاسل

از درخت  هیخاتم معتقد است که چوب حاش زگلری قبر صندوق جنس
 نی(. همچنShokrpour and Partners, 2019: p.33)باشدیساج م

به کار  هایرا استخوان شتر و نوع چوب دیسف هایمشبک انمهریک
عنوان کرده  یدر صندوق چنار، شمشاد و گالب ارفته ر
 .(Ayatollah and colleagues, 2005: p.133است)
که شخص  شوندیبر پا م ییدر جا شههمی هاو آرامگاه هاارتگاهیز

 یسع نیهم یخاص و مورد احترام در آن مکان دفن شده باشد. برا
 هایجنبه یکنند که از همه نییکه آن مکان را چنان تز کنندیم

 توجه مورد هادر همه دوره نیو ... همچن یهنر ،یاجتماع ،یفرهنگ
به  ،یاز سده هفتم هجر زین یلیاردب نیالد یصف خی. بقعه شردگی قرار

 یمکان مذهب نیو به عنوان سوم یشاهان صفو یمل ارتگاهیمثابه ز
(. صندوق قبر Hosseini, 2012: p.8)دآییدوره به حساب م نیمهم ا

مختلف بوده و  های-دوره طول در که است نشانه کیبه عنوان  زین
گونه صندوق  نیا نییتز دربرخوردار است.  یو قداست خاص تیاز اهم

. اغلب کنندمی استفاده آن درخور نقوش و هاقبرها عمدتا از طرح
 نیمز هاییو ختا اهیمیاسل به،یکت ،یچون، هندس یبا نقوش ناتییتز
معنا و  یدارا ،ییبایز جادای بر عالوه هاکه هر کدام از آن شوندیم

 .باشندیم زیخاص ن میمفاه
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: آرامگاه شاه اسماعیل صفوی در بقعه شیخ صفی الدین 1 کلش

 اردبیلی)نگارندگان(

Fig 1: Tomb of Shah Ismail Safavid in the tomb of Sheikh 
Safi al-Din Ardabili  

 

 
 : صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(2 کلش

Fig 2: Tomb of Shah Ismail Safavid  
 

 
: طرح خطی نمای روبرویی صندوق قبر شاه اسماعیل 3 کلش

 صفوی)نگارندگان(

Fig 3: Linear view of the front of the tomb of Shah Ismail 
Safavid  

 

 
طرح خطی نمای جانبی صندوق قبر شاه اسماعیل  :4 کلش

 صفوی)نگارندگان(

Fig 4: Linear side view of the tomb of Shah Ismail Safavid  
 
 
 نقوش هندسی. 4

برخوردار  یاس  الم یدر هنرها ایژهیو گاهیاز جا زین ینقوش هندس  
 ریهم از علم هندس  ه با تعاب یاریاس  ت. بزرگان و دانش  مندان بس  

سی در خلدون، ابن جمله از اند،کرده ادی یمختلف انجام داده  یبند متق
در  دنیشیدانسته و آن را اند یمیاز علوم تعل یکیدر علوم، هندسه را 

ست) صلمنف ر،یمقاد ساب آورده ا صل به ح  :Khazaei, 2002و مت

p.38س ،یراز نی(. فخرالد سام آن زهایچ تیکم میتق  شناخت: هاو اق
شکال ست) ریرا به هندسه تعب ازوای و ا (. Hossieni, 2012: p.9کرده ا
س یکل فیدر تعر شاره م یبیبه ترک ینقوش هند شکال منظم ا یاز ا
بافت ش   ود بلمنظم و همگون دارد و  یکه  یگس   ترش م قا
(. از نظر بزرگان Bozorgmehri and Khodadadi, 2014: p.35)باشد

 یو نظر یهندسه را به دو بخش علم ،یرشته فاراب نیو دانشمند در ا
ندیم میتقس    ندس   ه عمل داردیم انیو ب ک خطوط و  ،یکه در ه

و در هندس  ه  ش  ودمی بحث هاوجود دارد که در مورد آن یس  طوح
هندسه  نا،یابن س نی. همچنشودیم انیب یو کل قمباحث مطل ینظر

 نیو ا کندیم فیا تعرهرا علم شناخت وضع خطوط، اشکال و نسبت
یم گریکدی به را مش   خص کننده وض   ع اش   کال نس   بت ریمقاد
 (.Jafari Zare, 2018: p.3)داند

 
نقوش هندسی بکار رفته بر روی صندوق قبر شاه . 5

 اسماعیل صفوی
قرار  هالیمکعب مس  تط یکه بر رو یص  ندوق از جوانب مختلف نیا

شک را در  یو نقوش متفاوت یبند بیشده که هر کدام ترک لیدارد، ت
 خود داراست.

 

 نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی. 6
صندوق در سه بخش  یقسمت فوقان یموجود بر رو ینقوش هندس

بزرگ و متن قرار  هیحاش   نیما ب کیبار هیحاش   کیمتن و  ه،یحاش  
(. گره 5 کلش    ()Moradian Gojehe Baglo, 2017: p.119دارد)
بخش را بوجود آورده است. در  نیا هایمتفاوت از هم، طرح یهندس

« هشت»صندوق که سرتاسر آن از تکرار گره  یرونیب هیقسمت حاش
ترقه، ستاره )پنج( و  ،یچون شمسه هشت، شش بند هاییبوده، آلت
 یمربع رهیقاب واگ کیآن در  میکه روش ترس   باش  دیم یدو س  ل
 یشده و برا جادیا رهی. البته شمسه هشت در داخل داردگییانجام م

کرده و آلت نییمربع محدوده آن را تع رهیگس   ترش آن در قاب واگ
(. در 7 کلش   )دیآ-یمورد نظر به وجود م رهیگره در واگ نیا 1های
شش »بزرگ وجود دارد گره  هیمتن و حاش نیکه ما ب یکیبار هیحاش

« ده تند»با گره  ی(. متن قس  مت فوقان11 کلش  قرار دارد)« و تکه
ست. آالت ا نییتز سه ده، ترنج، ترقه، پنج  نیشده ا شم سمت را:  ق

شش بند ستاره(،  صفستاره،  ،ی) شک یشش بند ن  لیو دانه بلوط ت
چهارم آن رسم شده و در آخر  کیگره،  نیا می. در روش ترسدهدیم

در  یمانند گره قبل زیگره ن نی. البته اابدییم ریتکث نهیبص   ورت قر
در  زیو ش  مس  ه آن ن ردگییمربع ش  کل انجام م رهیداخل قاب واگ

شک رهیداخل دا  نیکه در ا یناتییتز نی(. همچن8 کلش)شودیم لیت
 به هاخاتم در کناره فیرد کی با هالقط یبخش انجام ش   ده، رو

شی صورت سل هایطرح با هاشده و مرکز آن نیگزیجا هحا و  یمیا
ش  ده اس  ت. که  ینقاش    یالجورد نهیدر زم ییختا هایگل و برگ

ش نیاز ا یتعداد کم یمرکز هایاکنون در قسمت مانده  یباق هاینقا
ست و در بق  دهید هایاز الجورد ایلکه صورت فقط به هاقسمت هیا

سمت پخ خورده نای در 2ها. همه لقطشودیم  ورق هاآن یاند و روق
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فاده طال  ییختا هایگل و برگ ایهقهو رنگ با که ش   ده اس   ت
 شده است. یریقلمگ

 
 : آنالیز قسمت فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(1جدول 

Table 1: Analysis of the upper part of the tomb of Shah Ismail Safavid 

 
 قبر شاه اسماعیل صفوی نمای روبرویی صندوق. 7

نمای روبرویی، پشتی و جانبی از مکعب مستطیل باالیی از سه بخش 
 تشکیل شده است.

 
وجود « شش و تکه»با گره  هیحاش کیاز سمت باال  بخش اول،

 کی(  که با تکن13 کلششده است) دهیدارد که دورتادور صندوق کش
 یو شش ضلع دهیچون شش کش هاییآلت« آلت و لقط» ینیگره چ

 دهی(. در شش کش13 کلشکرده است) جادیتکه را ا نیمنتظم و همچن
« محمد»، «اهلل»کلمات  نتظمو با خط ثلث و در شش م یقرآن اتیآ

 یشش ضلع یبر رو یضلع شرق هی)ع( و در حاش «یعل»)ص( و 
شده  یچوب کنده کار یکه رو شودیم دهید زین یاهیمنتظم طرح گ
 نهمچنی. است گرفته قرار استفاده مورد شش خاتم هااست و در تکه

 انجام گرفته است.  یجووک کار کیبخش با تکن نیا هایینیگره چ

 
 

 : نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(5 کلش

Fig 5: Upper view of the tomb of Shah Ismail Safavid 

: طرح خطی نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل 6 کلش  
 صفوی)نگارندگان(

Fig 6: Linear view of the upper facade of the tomb of Shah 
Ismail Safavid 

  
 : طرح آنالیز شده بر روی قسمت فوقانی)نگارندگان(7 کلش

Fig 7: The design is analyzed on the upper part 
 : طرح آنالیز شده بر روی حاشیه قسمت فوقانی)نگارندگان(8 کلش

Fig 8: Analyzed design on the edge of the upper part 

  
از نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل « ده تند»آنالیز گره : 9 کلش

 صفوی)نگارندگان(

Fig 9: Analysis of the "ten sharp" knot from the upper view 
of the tomb of Shah Ismail Safavid 

از حاشیه نمای فوقانی صندوق قبر شاه « هشت»: آنالیز گره 10 کلش
 اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 10: Analysis of node "eight" from the upper margin of 
the tomb of Shah Ismail Safavid 

  
شش و »طرح خطی حاشیه مرکزی در قسمت فوقانی با گره  :11 کلش

 نگارندگان(«)تکه

Fig 11: Linear design of the central border at the top with a 
"six-piece" knot 

صندوق « هشت»: طرح خطی حاشیه قسمت فوقانی با گره 12 کلش
 قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 12: Linear design of the upper part with the "eight" knot 
of the tomb of Shah Ismail Safavid 
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 کیوجود دارد که دور تا دور هر ضلع و با تکن ایهیحاش دوم، بخش
را « هشت و چهار لنگه جفت هشت»آلت و لقط که گره  ینیگره چ
(، آالت هشت و چهارلنگه جفت هشت را بوجود 14 کلشداده) لیتشک

 زیو ذوزنقه ن بازوبندی آلت ها،آلت نییآورده، عالوه بر آن در باال و پا
آلت ذوزنقه، گره شش و تکه اجرا شده است. درون  ر. دشودیم دهید
 هایمشبک کیبا تکن دهیدر هم تن یمیاسل هایطرح هاآلت نیا

 هامنتطم و تکه یاستخوان اجرا شده و در شش ضلع یبر رو فیظر

عالوه بر  هابهیشده است. در کت نیگزیپر جا 6 هایستاره و 6 خاتم از
عاج  یبر رو یمیاسل هایطرح و هاگل، غنچه و برگ ؛یقرآن اتیآ

قرمز  ریآن پارچه حر نهیزم یشده که بر رو ی)استخوان( منبت کار
عناصر به صورت  هیو بق هابهکتی هاآناز  یرنگ قرار گرفته و در بعض

صندوق درون  یو غرب ی. در دو وجه شرقشودیم دهید یکنده کار
منظم  یبند بی)ع( چهار بار با ترک «یعل»آلت شمسه هشت، کلمه 

 کیکه احتماال )آبنوس و عاج( باشد با تکن دیو سف اهیو با دو رنگ س
 جووک انجام شده است.

 

  
: حاشیه اول از مکعب مستطیل باالیی صندوق قبر شاه 13 کلش

 اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 13: The first edge of the upper rectangular cube of the 
tomb of Shah Ismail Safavid 

شاه  : حاشیه دوم از مکعب مستطیل باالیی صندوق قبر14 کلش
 اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 14: The second margin of the upper rectangular cube of 
the tomb of Shah Ismail Safavid 

 

از متن  ییروبر ینما یموجود بر رو ینقوش هندس بخش سوم،
 یبه حالت چرخش« ده تند»که کال با گره  ییباال لیمکعب مستط

(.  15 کلشرا به وجود آورده است) ییبایز اریبس بیشده، ترک جادیا
بار به حالت نصف شمسه و  8مرتبه به صورت کامل و  10گره  نیا

(. 16 کلشقسمت آمده است) نیچهارم در ا کیچهار بار به شکل 
صندوق آمده است.  یفوقان حاتیگره در قسمت توض نیا میروش ترس

( به روش آلت ی)زه کش ینیبخش، گره چ نیدر اانجام گرفته  ناتییتز

کیشده با تکن جادیجووک انجام شده و داخل آالت ا کیو لقط با تکن
کنده  وچون، منبت، مشبک منبت، خاتم، جووک، مشبک، معرق  هایی
بخش در داخل  نای نقوش که است ذکر به الزم البته. اندپر شده یکار
 Kazempour andبوده) ییو ختا یماسلی هاآلت

Mohammadzadeh, 2018: p.93زیخاتم و جووک ن کی( و در تکن 
 نیا میمراحل ترس یتمام نیاستفاده شده است. همچن ینقوش هندس

 آمده است. 2گره در جدول شماره 

 

 
 مکعب مستطیل باالیی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(نمای روبرویی از « ده تند»: مراحل ترسیم گره 2جدول 

Table 2: Steps of drawing the "ten sharp" knot, front view of the upper rectangular cube of the tomb of Shah Ismail Safavid 

  
 نگارندگان(«)ده تند»ه دوم از گره : مرحل18 کلش

Fig 18: The second stage of the "ten sharp" knot 

 نگارندگان(«)ده تند»: مرحله اول از گره 17 کلش

Fig 17: The first step of the "ten sharp" knot 

 
 

: متن نمای روبرویی از مکعب مستطیل باالیی صندوق قبر 15 کلش
 شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان( 

Fig 15: The text of the front view of the upper rectangular 
cube of the tomb of Shah Ismail Safavid 

: طرح آنالیز شده بر روی قسمت روبرویی از مکعب مستطیل 16 کلش
 باالیی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(  

Fig 16: Analyzed plan on the front part of the upper 
rectangular cube of the tomb of Shah Ismail Safavid 
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 نگارندگان(«)ده تند»: مرحله چهارم از گره 20 کلش

Fig 20: The fourth stage of the "ten sharp" knot 

 نگارندگان(«)ده تند»سوم از گره : مرحله 19 کلش

Fig 19: The third stage of the "ten sharp" knot 

 یمتفاوت هایگره ،یصفو لیاز صندوق قبر شاه اسماع یجانب یدر نما
. گره شودیم دهید« هشت»و « ده تند»، «دوازده تند»چون، گره 

در وسط هر ضلع  زیگره ن نیو نصف ا در مرکز قرار گرفته« دوازه تند»
و در داخل متن از « ده تند»چهارم گره  کی از هاآمده است. در گوشه

 ی(. در دو نما21 کلشبار استفاده شده است) ارچه« هشت»گره 
 ناتیینوع تز یبکار برده شده ول کسانی بطور هاگره قایدق یجانب
 ینما ناتتزیی. است شده اجرا هم از متفاوت هاآن یبر رو ییاجرا
 یانجام شده است ول ییروبرو یمانند نما زی)سمت راست(، ن یجانب

کیتکن یو اجرا یطراح نوع)سمت چپ( تفاوت در  یجانب یدر نما
قسمت اسم سازنده  نیدر ا نی. همچنشودیم دهیبه وضوح د ها

در مرکز شمسه دوازده  «یعمل استاد مقصود عل»صندوق به صورت 
 کلش )(Golmaghanizadeh and Yousefi, 2006: p.446)آمده است

گره، که شمسه دوازده در مرکز قرار گرفته  نیا می(. اما روش ترس22
باالتر از آن با شمسه هشت در ارتباط قرار دارد که در قاب  یمو ک
 ی(، که آن را به شش قسمت مساو23 کلش)یشکل یمربع رهیواگ
الی یبر رو یکه نقاط شود،یم میترس یکرده و سپس کمان میتقس

را  نییدوم از پا الیکه در  اینقطه د،آییشده به دست م جادیا های
حرکت داده و محدوده  نییاز پا یقطع کرده، آن را به موازات ضلع افق
بدست آوردن  ی. بعد از آن برادآییشمسه هشت در آن نقطه بدست م

 نییاول از سمت پا الیاز سمت راست، از  نییشمسه دوازده از گوشه پا
شده بر  جادیدو نقطه ا کند،یدوم از باال را قطع م الیرا ادامه داده که 

حدود ستاره )پنج( را  نییال دوم از پایدوم از باال و  هایالی یرو
هر کدام از نقاط ستاره در  یبرا ایرهیدا میکه با ترس دهدیبدست م
 ستاره شکل هاکمان یشده بر رو جادیالبته با نقاط ا هارهیدورن دا

. در امتداد نقاط ستاره به محل شمسه دوازده آلتدآیید مبوجو( پنج)
. در ادامه شمسه شودیم میترس زیترنج و خود شمسه دوازده ن های

قاب  کیآن را در  شود،یم دهدی ده گره ها،هشت در قسمت گوشه
کرده و سپس با  میمربع شکل قرار داده و به پنچ قسمت تقس رهیواگ

ه و بعد کرد مشخص را هادو گره هشت و ده، محدوده آن نیب یکمان
آن آلت دادآلت و امت نیا مینقطه ستاره )پنج( بدست آمده و با ترس

 .دآییمذکور بدست م هایگره های

 
 شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(: آنالیز نمای جانبی از مکعب مستطیل باالیی صندوق قبر 3جدول 

Table 3: Side view analysis of the upper rectangular cube of the tomb of Shah Ismail Safavid  

  
شمسه دوازده قسمت جانبی « مقصود علی»: نام هنرمند 22 کلش

 )سمت چپ()نگارندگان(

Fig 22: Artist Name "Maghsoud Ali" Shamseh Twelve Side 
Parts (Left) 

: نمای جانبی )سمت راست( از مکعب مستطیل 21 کلش
 باالیی)نگارندگان(

Fig 21: Side view (right) of the upper rectangular cube 
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از « هشت»و « ده تند»: طرح آنالیز شده نمای جانبی گره 24 کلش

 مکعب مستطیل باالیی)نگارندگان(

Fig 24: Analyzed design of the side view of the node "ten 
sharp" and "eight" of the upper rectangular cube 

، قسمت جانبی از مکعب مستطیل «دوازده تند»: آنالیز گره 23 کلش
 باالیی)نگارندگان(

Fig 23: Analysis of the "twelve sharp" node, the side of the 
upper rectangular cube 

 
 ینییپا لیبکار رفته در مکعب مستط ینقوش هندس. 8

 صندوق( هی)پا
یم دهید شتریب زیقسمت از صندوق ن نیدر ا ینقوش هندس کاربرد
ره گبا  یو جوانب کار، نقوش هندس یپشت ،ییروبرو ی. در نماشود

مت گره در قس نیا می(. روش ترس25 کلشاجرا شده است)« ده تند»
 )زه ینی(. گره چ27و  26 کلشاست) دهیصندوق ذکر گرد یفوقان
ر ابزا یآلت و لقط با چند چوب رنگ شبه رو زیبخش ن نی( ایکش

، «ه تندد»شده با گره  جادیا هایخورده انجام شده است. داخل آلت
قوش ناز جمله، خاتم، جووک، منبت و معرق با  یمختلف هایکیتکن
 .اندشده نییتز ییو ختا یمیاسل
 

 
اه ش: نمای روبرویی مکعب مستطیل پایینی از صندوق قبر 25 کلش

 اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 25: Front view of the lower rectangular cube from the 
tomb of Shah Ismail Safavid  

 

 
پایینی از : طرح آنالیز شده نمای روبرویی مکعب مستطیل 26 کلش

 صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگارندگان(

Fig 26: Analyzed plan of the front view of the lower 
rectangular cube of the tomb of Shah Ismail Safavid 

 

 
طیل از نمای روبرویی مکعب مست« ده تند»: طرح خطی گره 27 کلش

 ندگان(پایینی از صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی)نگار

Fig 27: Linear design of "Deh Tond" knot from the front 
view of the lower rectangular cube of the tomb of Shah 

Ismail Safavid 
 

  گیرینتیجه
 

 یاسالم نیسرزم یجا یدر جا یاله نیو قوان دیبعد از اسالم عقا
و  هایژگیو یکسری زیفرهنگ و هنر ن نهی. در زمافتیگسترش 
 هاکرهیو پ ینگار لیبرشمرده شد که استفاده از شما هاییشاخصه

 هاینقش نیاز ا یکیدادند.  یانتزاع ینییخود را به نقوش تز یجا
 امیاال میاز قد یبوده است. هندسه به عنوان علم ینقوش هندس یهنر

هنر در  نیکرده است. ا دایپ یشتریرونق ب زین یبوده و از دوره اسالم
اعداد و اشکال  هپای بر هاکه اساس آن شودیم فیتعر« گره»قالب 

گره انیدر بن یاز اعداد و اشکال خاص ییاز رمز گشا لیبوده و با تاو
 یرا در نقوش هندس یاریبس تنوعو  شوندیتکرار م هندسی نقوش و ها

 یهنرها هایعمدتا در رشته ی. کاربرد نقوش هندسآوردیبوجود م

 یکیشده است.  دهیو ... د یسفال ،یفلز ،یچوب عیاز جمله صنا یاسالم
 لیصندوق قبر شاه اسماع ،یچوب یهنرها ینهیآثار در زم نیاز ا
آن بکار  یحدر طرا یمختلف ناتییو تز هاکیکه تکن باشدیم یصفو

صندوق، هندسه بوده  نیا یاز نقوش پرکاربرد بر رو یکیرفته است. 
آلت و »( به روش ی)زه کشینیگره چ کیآن با تکن یجا یکه در جا

بوجود آمده از آن با نقوش و  هایلقط یاستفاده شده و تمام« لقط
صندوق  نیا روی بر گره نوع سه. اندمختلف آراسته شده هایکیتکن

بوده است که در « هشت»و « ده»، «دوازده»که گره  دهمشاهده ش
بار بصورت نصف شمسه در  8عدد شمسه دوازده کامل و  2مجموع 
بار بصورت کامل،  32 زیبکار رفته است. شمسه ده ن یجانب هایقسمت
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ن چهارم در مت کیمرتبه به شکل  32بار به حالت نصف شمسه و  46
و  ییباال لیمکعب مستط زا یو جانب ییروبرو ،یفوقان یها-قسمت

بار به شکل کامل  32 زی. شمه هشت نشودیم دهیصندوق د ینییپا
 یصندوق مشاهده شده است که تمام یو جانب یفوقان هایدر قسمت

شده یطراح گریکدیکنار  فیو ظر قیدق اریبس یبترکی با هاگره نیا
 هاشمسه آن ره،یچهارم دا کی در عمدتا هاگره نیا مترسی در. اند

 کی ل،یمستط ایمربع و  رهیقاب واگ کیدر  تیشده و در نها میترس
آن  گرید های. البته بسته به نوع گره قسمتشودیم جادیچهارم گره ا

صندوق سه نوع گره  ینمونه در بخش جانب ی. براشودیم میترس زین
 گره که اندقرار گرفته گریکدیدر کنار  یمربع یبند بیترک کیدر 

بوده و در باالتر از آن گره هشت و در  یقسمت جانب زمرک در دوازد
ضلع، گره ده قرار دارد که از دو طرف با نصف  نیا هایسمت گوشه

. در باشدیبا گره هشت در ارتباط م نییشمسه دوازده و از قسمت پا

. اندگرفته آلت ترقه شکل ای و پرپنج ستاره با هاشمسه یحالت کل
هر  ،ینییو پا ییباال لیصندوق در مکعب مستط نای مختلف اضالع

و با  گریمتفاوت از اضالع د یبیکادر جداگانه با ترک کیضلع آن در 
از  یکه در بستر بهیو کت هاییختا ها،یمیمثل اسل ینقوش متعدد
استخوان،  ،یرنگ های)از چوب ایژهیو هایبا رنگ ینقوش هندس

منبت، معرق،  اتم،از جمله، خ هاییکیو نقره( البته با تکن روزهیف
چوب، و ... به  یرو ینقاش ،یجووک کار ،یمشبک معرق، کنده کار

نوع آلت نیکار و همچن یکل یفضا یبند بترکی نوع. انداجرا درآمده
جوانب آن متفاوت  یشده در تمام جادیمذکور، ا هایکه با گره هایی

 نسجاموحدت و ا کی کار، در هااز هم بوده و با وجود تنوع و تعدد گره
 یشده است و به نوع جادیمختلف صندوق ا هایدر قسمت یخاص

.دانگذاشته شیرا به نما اسالمی – یرانیا یهنر هاییژگیو

 
  پی نوشت

 
 .شودیم دهیآلت: واحد کار در گره آلت نام -1
 هایکه از خط شودیگره گفته م هایلقط: در گره لقط به شکل -2

در آمده و  یهندس هایمنظم به شکل یو بر اساس قاعده ا میمستق
محدود شده است. نهیزم ایقاب  کیدر 
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sixth year, second issue, consecutive 12. 
 خیو ارزش بقعه ش تی(. اهم1396. )یعل ،یروزجانیف یحسن و غالم ،یمجرب]

ه.ق(،  735-650) یاسالم یو هنرها یدر معمار یلیادرب نیالد یصف
 [.12 یاپیسال ششم، شماره دوم، پ

Moradian Ghojeh Baglo, Zeynab, Javadi Azar, Vali and Sheikh 
Baglo, Omid. (2021). A comparative study of the 
technique of joining and inlaying in the tomb of Shah 

Ismail Safavid, Ferdows Honar, No. 2. 
 ی(. بررس1399. )دیبگلو، ام خیو ش یآذر، ول یجواد نب،یقوجه بگلو، ز انیمراد]
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 لیدر صندوق قبر شاه اسماع یو خاتم کار یجووک کار کیتکن یقیتطب

 [.2فردوس هنر، شماره  ،یصفو
Moradian ghojeh Baglo, Zeynab. (2017). Design and execution 

of Quran box jokes, based on the samples in the tomb of 
Sheikh Safi-ud-Din Ardabili, Supervisor: Vali Javadi Azar, 
Bachelor Thesis, Tabriz University of Islamic Arts, 

Faculty of Islamic Industrial Arts, Iran, Tabriz. 
 قرآن، عبهج کاریجووک یو اجرا ی(. طراح1395. )نبیقوجه بگلو، ز انیمراد]

ستاد ا ،یلیاردب نالدییصف خیش یموجود در بقعه هاینمونه براساس
 یاسالم دانشگاه هنر ،ینامه کارشناس انیآذر، پا یجواد یراهنما: ول

 [.زیتبر ران،یا ،یاسالم یصناع یدانشکده هنرها ز،یتبر
Panahi Semnani, Mohammad Ahmad (2022). Shah Ismail 

Safavid, Red Hat Guards, Tehran, Salman Farsi. 
 مرشد سرخ ،یصفو لی(. شاه اسماع1400محمداحمد. ) ،یسمنان یپناه]

 [.یکالهان، تهران، سلمان فارس
Pourberzegar, Hadi. (2011). Treasure of Iranian history (Shah 

Ismail), Tehran, bridge. 
 [هران، پل.ت(، لی)شاه اسماع رانیا خیتار نهی(. گنج1389. )یپوربرزگر، هاد]

Rajabi Asl, Musa (2003). Role and color in the tomb of Sheikh 

Safiuddin Adardabili, Ardabil, Sheikh Safiuddin. 
 ،یلیدبادر نیالد یصف خی(. نقش و رنگ در بقعه ش1381.)یاصل، موس یرجب]

 [.نیالد یصف خیش ل،یاردب
Shokrpour, Shahriyar, Javadi Azar, Vali, Sheikh Begloo, Omid 

and Moradian ghojeh Baglo, Zeynab. (2019). Analytical 

and Structural Study of Jook Kari  Wooden Tomb یوب 

Cemetery of Sheikh Safiuddin Ardabili Tomb, Islamic 

Industrial Arts, Third Year No. 1. 
قوجه بگلو،  انیو مراد دیبگلو، ام خیش ،یآذر، ول یجواد ار،یشکرپور، شهر]

صندوق  یو ساختارشناسانه جووک کار یلیتحل ی(. بررس1397. )نبیز
 ،یاسالم یصناع یهنرها ،یلیاردب نیالد یصف خیبقعه ش یچوب یقبرها

 [.1سال سوم شماره 
Sheil, Mary. (1973). A Look at Life and Manners in Persia, 

New York, Arnopress, Second Edition. 
آرنوپرس،  ورک،یویو منش در فارس، ن یبه زندگ ی(. نگاه1973. )یمر ل،یش]

 [چاپ دوم.
Safari, Baba. (1992). Ardabil in the Passage of History, Volume 

2, Islamic Azad University, Ardabil Branch, First Edition. 
 ی، دانشگاه آزاد اسالم2جلد  خ،یدر گذرگاه تار لی(. اردب1371بابا. ) ،یصفر]

 [چاپ اول. ل،یواحد اردب
Yousefi, Hassan and Tavousi, Mahmoud. (2005). Investigation 

of the tomb of Shah Ismail I Safavid in Ardabil from the 
perspective of archeology, archeology, first year, first 

issue . 
اول  لیآرامگاه شاه اسماع ی(. بررس1383محمود. ) ،یحسن و طاوس ،یوسفی]

سال اول،  ،یباستان شناس ،یاز منظر باستانشناس لیدر اردب یصفو
[شماره اول.
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