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اسنادی از مرمت بقعه شیخ صفی  الدین 
اردبیلی اثر نفیس ملی و جهانی ایران

مهشیدلطیفینیا

چکیده:
مجموعهبقعهعارفربانیشیخصفیالدیناردبیلییکیازآثارایرانیاستکهبه
ثبتجهانیسازمانعلمی-فرهنگییونسکورسیدهاست.اینبقعهپسازرحلت
شیخصفیالدینجدپادشاهانصفوی،توسطصدرالدینموسیفرزندایشانبنا
افزودهگردیدودرطولزمان بهآن بناهایجدیدی بعدهابخشهاو شدو
تغییراتیپیداکرد.باتوجهبهاینمسئلهدراینپژوهشسعیشدهتابااستفادهاز
اسنادموجوددرآرشیوملیسازماناسنادوکتابخانهملیایرانتاحدودیتغییرات
ظاهریراکهبقعهدرطولزمانداشتهاست،بیاننماید.همچنین،گوشهایاز
اموالبقعهمبارکهبهشرحآید.موضوعومضموناسنادموردبررسیپژوهش
حاضر،بیشتردرمورداهمیتوچگونگیمرمتمجموعهشیخصفیالدیناست.
نتایجاینبررسیحاکیازایناستکهاگرچهطیزمانهایمختلف،چندینبار
اقداماتیمبتنیبرحفاظتونگهداریمجموعهبقعهشیخصفیانجامگردیده،
معهذا،عدممراقبتصحیحوبهکاربردنلوازمنامرغوبوارزانقیمتبهبهانه
بر انسانی،عالوه ازسویدیگرآسیبهایعامدانه و ازطرفی بودجه کمبود
آسیبهایطبیعیازجملهعواملیبودهاستکههمیشهاینقبیلآثارارزشمندرا
باخطرنابودیوانهداممواجهساختهاست.روشتحقیقاینمقالهکتابخانهای

وتوصیفی-تحلیلیمبتنیبراسناداست.

بقعهشیخصفی،اسناد،تاریخچه،اموالفرهنگی،حفظونگهداری،آثارملی،ثبتجهانی.
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مهشید لطیفی نیا1 

اسنادی از مرمت بقعه شیخ صفی  الدین اردبیلی 
اثر نفیس ملی و جهانی ایران

مقدمه
سرزمینکهنسالایرانمهدآثارومفاخریاستکهدرگوشهوکنارخودجایدادهاست.
ازشمالیتریننقطهکشورگرفتهتاخلیجفارسنشانههاییدالبرحضوروحرکتهنرمندانه
پیشینیانمابهچشممیخورد.آثارونشانههایارزشمندگذشتگانبنابرانواعمختلفوویژگیهای
منحصربهفردیکهدارامیباشند،توسطنهادهاوهمچنیناسنادمعتبرداخلیوبینالمللیتعریف

شدهوتحتعنوان»میراثفرهنگی«شناختهشدهاند.
درتعریفمیراثفرهنگیمیتوانگفتهرآنچهکهبهواسطهتفکرواندیشهنیاکانیک
ملتبهدستآمدهوناشیازتالشهایگذشتگانجوامعوملتها،برمبنایاعتقاداتوباورهای
ایشانباقیماندهوبهنسلهایبعدیانتقالیافتهاست؛میراثفرهنگیآنملتنامیدهمیشود.
اینمیراثممکناستمادیوملموسباشد،مانندبناهاواشیاءویاغیرمادی،ناملموسو

معنوی،مانندآدابورسوم،باورهاوغیره)پازوکی،۱۳۷۶،ص۸۲(.
طبقتعریفمادهاولازاساسنامهسازمانمیراثفرهنگیکشور۲»میراثفرهنگیشامل
آثارباقیماندهازگذشتگاناستکهنشانگرحرکتانساندرطولتاریخمیباشدوباشناسایی
آنزمینهشناختهویتوخطحرکتفرهنگیاومیسرمیگرددوازاینطریقزمینههایعبرت

برایانسانفراهممیآید«.
مفهوم»میراثمشترکبشریت«ویا»میراثجهانی«ازاواخردهه۱۹۶۰م.موردتوجه
قرارگرفت)جمالی،۱۳۸۹،ص۶۰(.بعدها،هنگامیکه»کنوانسیونحمایتازمیراثفرهنگیو

1. پژوهشگر پژوهشکده اسناد سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 yahoo.com@Latifynia2009 ایران؛

2. در تاریــخ 1۴ مــرداد 1۳9۸ طــرح 

ــر  ــی ب ــالمی مبتن ــورای اس ــس ش مجل

فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  تبدیــل 

بــه  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 

وزارتخانــه مــورد تاییــد شــورای نگهبــان 

قــرار گرفــت.
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طبیعیجهانمصوب۱۹۷۲م۱«۲.بهتصویبدولتهایعضویونسکورسید؛برطبقبنداولاز
ماده۶ازکنوانسیونمزبور،دولتهایعضوکنوانسیونموظفشدندبااحترامکاملبهحاکمیت
بهحقوق قراردارد،بدونلطمهزدن دولتهاییکهمیراثفرهنگیوطبیعیدرقلمروآنها
واقعیمندرجدرقوانینملیدربارهاینمیراثبپذیرندکهمیراثمذکور»میراثجهانی«بهشمار
میرودوبرعهدهجامعهبینالمللیاستکهبهخاطرحمایتازاینمیراثهمکاریکند)مرکز

پژوهشهایمجلسشورایاسالمی(.
بقعهعارفربانیشیخصفیالدین ایرانمجموعه آثارنفیسومیراثفرهنگی از یکی
)اسحق(اردبیلی،فرزندسیدامینالدینجبرائیلعارفبزرگقرنهفتموهشتمهجریاست
)دیباج،۱۳۴۷،ص۱۶۶(کهدرشهراردبیلواقعشدهاست.محلومکانبقعه،خانهوخانقاه
شیخبودوپسازرحلت،آرامگاهایشاننیزدرهمانمکانقرارگرفت.بعدهابناهایدیگری
همبداناضافهشد.اینمجموعهدرپانزدهممهرماهسال۱۳۱۰ش.بهثبتملیکشوررسیده
)عالیی،۱۳۴۲،ص۳۵(ودرسال۱۳۸۹بهثبتجهانییونسکورسید.مجموعهیادشدهدر
گذرایام،بارهاآسیبهایفراواندیدواموالونفایسبینظیرموجوددرمجموعهبقعهازجمله
قالیوقالیچه،شمعدانهایمرصعونسخههایخطیبینظیرمورددستبردونابودیقرارگرفت
)نفیسی،۱۳۵۴،ص۴۱(.اینمجموعهبارهابازسازیومرمتشدوآنچهازاموالموجوددرآناز
گزندروزگارمصونماند،مانندقرآنمجیدبهخطنسخَجلیخوشودارایتذهیبوخطیعالی
ونفیسبهموزهایرانباستان)برزین،۱۳۴۴،ص۴۸(وسپسبهموزهملیایرانانتقالیافت۳.
اموالبقعهدرسال۱۳۰۶ش.صورتبرداریشدودر۱۳۱۴ش.مجدداموردبررسیقرارگرفت
وپسازکارشناسیبهصورتامانتبهتهرانمنتقلشد.بدینترتیب،اشیاءصورتبرداریشدة
بقعةمبارکهبهموزهایرانباستانوبعدازاحداثساختمانموزهملی،بهآنمکانانتقالیافت.
درسال۱۳۵۳ش.بخشدیگریازمجموعهبهموزهملیایرانمنتقلشد)خاموشی،۱۳۸۸،
ص۷۵(.بااینوجود،ویژگیهاییمانندنوعمعماری،تزییناتداخلیازجملهانواعکاشیکاریها،
گچبریها،آجرچینی،صندوقها،کتیبهها،انواعوخطوطنوشتهجاترویآنهاونمایبیرونی،از
سوییوآثارزیباونفیسدرونبقعهازسوییدیگرسببشدتاعلیرغمفقدانبسیاریازنفایس
موجوددرونبقعهوآسیبهایواردهبرپیکرمجموعهشیخصفی،زیباییوارزشبقعههرچه

بیشترفزونییابد)عالیی،۱۳۴۲،صص۴۱-۳۵(.
مقالهحاضرباهدفتوصیفیهمهجانبهازمجموعهنفیسشیخصفیوبابهرهمندیاز
اسنادموجوددرآرشیوملیسازماناسنادوکتابخانهملیایران؛طیچهارگفتارمواردذیلرا

بررسیخواهدکرد:
-آثاروویژگیهایمجموعهبقعهمبارکهشیخصفیچیست؟

1. Convention concerning 

The Protection of The Word 

Cultural and Natural Heritage 

1972 (UNESCO).
2. از ایــن پــس در مقالــه حــارض بــا 

عنــوان کنوانســیون بــه کار مــی رود.

۳. شــایان ذکــر اســت در مــورد امــوال 

از جملــه عهدنامــه حــرت  بقعــه 

ــیخ  ــه ش ــی)ع( و خرق ــن عل امیراملومنی

ــده در دســت  ــه ای از نگارن صفــی مقال

ــت.  ــاپ اس چ
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-باتوجهبهاسنادموجودبقعهمبارکهدرگذرزمانچهتغییراتیداشتهاست؟
-تحتچهشرایطوکدامقوانینومقرراتاثرملیبقعهبهثبتجهانییونسکورسید؟

درموردپیشینهتحقیق،میتوانازمقاالتیمانندآرامگاهشیخصفیالدیناردبیلینوشته
نوشته شیخصفی بقعه عالیی، علیاکبر تالیف شیخصفیالدین، آرامگاه اختری، محمدعلی
سیدعبدالرحیمخلخالی،تزئیناتکتیبهاینمایبیرونیبقعهشیخصفیالدیناردبیلینوشنهمهناز
شایستهفروملکهگلمغانیاصل،تزئیناتچینیخانهمجموعهآرامگاهیسیدصفیالدینباتأکید
برتزئیناتگچبرینوشتهرهاسعادتی،بررسیمضامینعرفانیکتیبههایمقبرهشیخصفی
نوشتهسیدهاشمحسینی،آرامگاهشیخصفینوشتهعلیاکبرعالیی،نسخههایمصورآستانه
شیخصفیالدیننوشتهنوشیننفیسی،دربارهفهرستبقعهشیخصفیالدیناردبیلی،نوشته
عمادالدینشیخالحکمایی،نامبرد،ویژگیمقالهحاضرنسبتبهدیگرمنابعدرایناستکهبهطور
همزمان،پسازبررسییکاثرفاخرایرانی-جهانیبهمسائلمربوطبهثبتآثارومقرراتو
کنوانسیونهایمربوطبهآننیزپرداختهاست.تغییراتاثرموردنظردرطولزمانوبااستنادبه
اسنادمربوطهازدیگرویژگیهایاینمقالهاست.اینتحقیقباروشتاریخی-توصیفیانجام

شدهومبتنیبراسنادموجوددرآرشیوملیسازماناسنادوکتابخانهملیایراناست.

ویژگی ها و تزئینات بقعه مبارکه شیخ صفی الدین اردبیلی:
آرامگاه شیخ صفی الدین:

بنابرنوشتهصریحالملک،آرامگاهعبارتبودهازحرمودارالحفاظ،مقبرهشاهزادگانکهدرطرف
شرقیدارالحفاظقرارداشت،ایوانبزرگروبهقبلهمایلبهغرب»دارالحدیث«کهدردوسوی
آنآرامگاهفرزنداناعاظمصوفیهقرارگرفتهبود،چلهخانههاییکهقرارگاهوخانقاهشیخصفی
بود،مقبرهنادرشاهافشاروشاهطهماسباول،کهبهحرمشیخصفیدرمحلیبهنامپنجه
حضرتعلی)ع(متصلبودومقصورهایدرمقابلایواندارالحدیثازآثارشاهطهماسباول
)عالیی،۱۳۴۲،ص۳۵(.بقعهشیخهمچنینموقوفاتبسیاریرادارابودومخزنیهمبرایحفظ
ونگهداریبعضیاسنادوکتابهاینفیسوارزشمند،جواهراتوسایراشیاءگرانبهادرنظر

گرفتهشدهبود)اختری،۱۳۷۸،ص۱۲۹(.
بنایبقعهدراواخرقرنهفتمه.ق.درزمانزمانوجودایشانساختهشدهبودوپساز
درگذشتایشاندردورهصفویهبروسعتوزیباییهایآنافزودهشد)خلخالی،۱۳۰۵،ص۳۹۶(.
بناهایاینمجموعهدرمیدانعالیقاپوازمحلهدروازهقرارگرفته)دیباج،۱۳۴۷،ص۹(.ومهمترین
بخشهایبقعهشریفعبارتنداز:سردربیرونیبقعه،حیاطبزرگ،صحنبقعه،قسمتهایاصلی
بقعهشامل:رواق،مقبرهشیخصفییاگنبداهللاهلل،مقبرهشاهاسماعیلاول،حرمخانه،چینیخانه،
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مسجدجنتسرا،چلهخانهجدید،محوطهشهیدگاه)شایستهفر،گلمغانیزادهاصل،۱۳۸۱،ص۸۵(.
دراینمجموعه،سهگونهشیوهتزیینیمشاهدهمیشود.نخستتزییناتیکهباتاثیرپذیریاز
تقسیماتمعماریونقوشهندسیایجادشدهاند.دوم،تزییناتیکهباالهامازاشکالگیاهانو
جانورانانجامشدهودیگرتزییناتینوشتاریازجملهکتیبههامیباشدکهمزینبهآیاتقرآنی،

احادیثواشعاراست)مداحی،۱۳۸۴،ص۴۲(.
کتیبهنگاریازگذشتههایدورهموارهموردعالقهایرانیانبودهاستکتیبههایمربوطبه
نمایبیرونیبقعهشیخصفی:هنرایرانی–اسالمی.گاهبهصورتانتقالمضامینشعریومتاثر
ازادبیاتوگاهینیزبااثرپذیریازباورهاوعالیقدینیومذهبیدرآثاربهجاماندهمشاهده
میشود.کتیبههایبناهاییادشده،درکلبردوگونهاند؛دستهاولشاملکتیبههایدوخطی
)ثلث–کوفی(استوبررویکاشیهاییبازمینههایفیروزهاییاالجوردیویاآجری؛با
مضمونآیاتقرآنمجیدنگاشتهشدهاست.دستهدیگرازکتیبههابررویکاشیاجراشدهو

اغلببهخطثلثمیباشند)شایستهفر،گلمغانیزادهاصل،۱۳۸۱،ص۸۶(.

صحن بقعه:
صحناصلیحیاطیبهشکلمستطیلاستکهباسنگهاییصافمفروششدهاست.طاق
ورودیصحنبهزیباییباکاشیهایمعرقسفیدوقهوهایپوشیدهشدهودارایکتیبهایبه
خطثلثبهنام»شاهعباسموسویحسینیبهادرخان«میباشد.آیاتیازقرآنمجیدبرروی

کتیبهدرجشدهاست)شایستهفر،گلمغانیزادهاصل،۱۳۸۱،ص۸۶(.

مسجد شیخ صفی:
 مسجدیدارایضریحاستکهباسبکبرجستهوباحفظبقایایمسجدقدیمیآندرقرن
یازدهمه.ق.بازسازیآنبهپایانرسید.اینمسجددرمیدانیپهنبهشکلمستطیلودرصحنی
کهدارایباغچهاستقرارداردودرپیآنبناهایاصلیواقعشدهاند.مسجدقدیمیبهشکل
هشتضلعیبررویشانزدهستونچوبیقرارگرفتهوآرامگاهشیخنیزدرهمانمکانقرارگرفته

است)مجربی،فیروزجائی،۱۳۹۷،ص۱۹۷(.

مسجد جنت سرا: 
آرامگاهشاهانوبرخیبزرگاندورهصفویبوده)مجربی،فیروزجائی،۱۳۹۷،ص۱۹۸(.ودر
فضاییهشتضلعیساختهشدهاست.اینمسجدبدونمحراباستودرقسمتشرقیحیاط
صحنقراردارد.پنجرههایاینمسجدازسمتبیرونیمشبکوگرهچینیاست۱وآیاتیازقرآن

حرفه هــای  از  ایرانــی  گره چینــی   .1

نقش هــای  بــه  کــه  اســت  ســنتی 

هندســی تکیــه دارد. از ویژگی هــای 

آن  تعــادل  و  هندســی  نظــم  آن 

ــره   ــاخت گ ــی در س ــاده اصل ــت. م اس

و  اســت  یک رنــگ  چــوب  چینــی 

بیشــر در پنجــره و در بــه کار بــرده 

می شــود. نــور هنــگام برخــورد بــا آثــار 

گره چینــی به طــور منظــم پراکنــده 

ــه در آن،  ــه گار رفت ــات ب ــوده و قطع ب

ــاج اســت.  چــوب، شیشــه و گاهــی ع

ــه منشــاء هــر  طرح هــای هندســی ک

گره چینــی هســتند، معمــوال شــامل 

یــک شمســه چنــد ضلعــی، در وســط 

ــر  ــی دیگ ــکل هندس ــد ش ــوده و چن ب

در اطــراف کــه فضــا را پر کرده انــد، 

ــد عــدد  ــر چن دارای اســمی مشــتمل ب

هســتند کــه مربــوط بــه اضالع شمســه 

و چند ضلعی هــای اطــراف می شــود 

)کیامنهــر، خزایــی، 1۳۸۵، ص2۶ و 2۷(.
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مجیدبررویآندرجشدهاست)شایستهفر،گلمغانیزادهاصل،ص۸۷(.

دارالمتولی و چله خانه جدید:
درسمتغربیحیاطدوطاقنماینیمقوسویکسرسرایبزرگدرمیانحیاطبهچشم
میخورد.درجلویسردرمشبکیادشده،کتیبهایباخطنسخوجودداردوآیاتیازقرآنمجید

برآندرجشدهاست)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،ص۸۷(.

قندیل خانه:
درواقعقسمتاصلیبناقندیلخانهاستودرمقابلسرسرایورودیدردوطبقهوبادوردیف
پنجرهقرارگرفتهاست.درطبقهپایینبینپنجرهدوموسوم،فرمانکتیبهایشاهطهماسب
صفویباکاشیسفیددرمتنکاشیآبیمعرقورویسنگمرمربرپایهدیوارگذاشتهشدهاست.
برفرازپنجرههاینمایقندیلخانه،دهکتیبهباخطسفیدوبرمتنالجوردیبهچشممیخورد.
ازباالیپنجرههایطبقهباالیی،تاکنگرهبامشاملمقرنسهای۱نفیسیباکاشیمعرقدیده
میشود.کتیبهاینیزباخططالییومزینبهآیاتیازقرآنمجیدوبهخطکوفیبهچشم

میخورد)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،صص۸۹-۸۸(.

در ورودی رواق )قندیل خانه(:
از باالتر یا و قندیلخانه مانند آن بلندای ومرتفعاسکهگاهی زیبا دارایسردری ورودی
کنگرهبرفرازآناست.کاشیکاریبهکاررفتهدرآنمعرقبودهواحادیثیبهخطنسخدرآن
دیدهمیشود.دورادوردرگاهنیزکتیبهایباکاشیهایسفیدوقهوهایوجودداردکهبرروی
آنها،آیاتیازقرآنکریمنوشتهشدهاست.کتیبههایدیگریهمبعدازطاقهاللیسردرو
مقرنسهایزیرطاقبررویکاشیهایسفیدوقهوهایومزینبهآیاتیازقرآنمجیدبهچشم

میخورد)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،صص۹۱-۹۰(.

چینی خانه:
عمارتیگنبدداربهسبکبسیارزیباییازمعماریوتزییناتدورهصفویاستکهدرقسمت
شرقیتاالردارالحفاظبهصورتنامتقارنیبناشدهاست.اینبنابادوورودیباریکبادارالحفاظ
درارتباطاست.داخلبنااتاقیچهارگوشاستکهدرهرگوشةآنیکفرورفتگیچندوجهی،
چهارطاقنماینیمهشتگوشراتشکیلدادهاست.تزییناتبسیارزیبایبنادرکاربردمصالح
گچونقاشیهایزیبابارنگهایعمدتاطالییدرشیوهمعماریبنامشاهدهمیشود.چینیخانه

ــی  ــارص تزیین ــه عن ــس، از جمل 1. مقرن

در معــاری ایــران اســت کــه عــالوه بــر 

ــده  ــه ش ــم ارائ ــورت حج ــطح، به ص س

اســت. مقرنــس طاقچه هایــی ماننــد 

کنــدوی زنبــور عســل و اســتاالگتیت 

ــم  ــاالی ه ــا ب ــار ی ــه در کن ــتند ک هس

ماننــد مجوعــه ای بلــور بــر راســتای 

ــد؛  ــرار می گرفتن ــف ق ــای مختل محوره

آویزه هــای  احجامــی  بــه  همچنیــن 

قندیــل ماننــد، مقرنــس گفتــه می شــود. 

ــس طاســه هایی  ــر مقرن ــارت دیگ به عب

ــم  ــه نظ ــی ب ــه در ردیف های ــت ک اس

ــر  ــود درب ــف خ ــر ردی ــد و ه درآمده ان

ــه از  ــت ک ــری اس ــف دیگ ــده ردی دارن

بــاالی آن بیــرون زده و نقش ســازنده ای 

در تزییــن بنــا را ایفــا می کند)پورهــادی 

گوابــری، قلــم  آرا، 1۳9۷، ص۸2-۸۳(.
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بهشکلچندضلعیساختهشدهوگنبدیآجریوکوتاهرویآنقرارگرفتهاست.داخلچینیخانه
محلنگهداریکتابهاینفیسوظرفهایچینیاستکهاکثرآنهادردورهشاهعباسبهاین
مکانمنتقلشدهاست.دیوارداخلیعمارتچینیخانهپوشیدهازکاشیهایهفترنگونقش
ونگارداراستکهرویآنطاقنماهایپرکارگچیقرارگرفتهاست.درمقرنسهایتوخالی
گچیایوانها،طاقنماهاوشاهنشینها،تاجایگاهکاشیهایهفترنگ،طاقچههایبسیاریبه
اشکالسفالیمانندگلدانوابریقبریدهشدهودورادورآنهاتذهیبشدهاست.درزیرچینی
خانهسردابهایاستکهاحتماالآرامگاهیارانشیخصفیاست.نمایخارجیعمارتچینیخانه،
باقطعاتبزرگیازسنگهایآتشفشانیبارنگخاکستریتیرهبهشکلقابسنگیوبا
فرورفتگیهایقابمانند،قرارگرفتهاست.ورودیسمتچپباکاشیهایهفترنگبانقش
پرندگانوگلوگیاهوموجوداتافسانهایماننداژدهاتزیینشدهاست.البتهکاشیهادرگذر
زمانبسیارآسیبدیدهاندومرمتهاییکهبهصورتغیراصولیانجامشده،آسیبهارادوچندان
کردهاست.درعمارتچینیخانهتعدادیتنگهایزیبا،ابریقوگلدانوبشقابنفیسوپرنقش
ونگاروهمچنیناسنادوسکههایدورهصفوینگهداریمیشود)مجربی،غالمیفیروزجائی،

۱۳۹۷،صص۱۹۵-۱۹۴(.
بهکاررفته،شاملفورمهایمحرابی،نقوش تاالرچینیخانه فورمهایتنگبریکهدر
تلفیقیوظرفیمیباشندکهدرعینحال،موجبتنظیموجلوگیریازانعکاسصدادرفضا
هستند.تنگبرینوعیتزیینگچیاستکهازدورهعباسیانآغازشدهودردورهصفویبهاوج
کمالخودرسیدهاست.مصالحبهکاررفتهدرتنگبریهاکهدردوگونهسادهوتوریودرازاره
دیوارها،رفهاوطاقچههاایجادشدهاند،عمدتاشاملطالورنگاست.الیهچینی،طالاندازی،
نقاشی،گچبرینیمبرجستهورنگآمیزیازآذینهایتنگبریاستوبیشترنقوشآنالهام

گرفتهازطبیعتویااشکالهندسیمیباشند)ولیبیگ،سعادتی،۱۳۹۰،صص۱۲۳-۱۲۰(.
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تصویر شماره1- ساکما:296/18958 

گنبد اهلل اهلل:
اینگنبدباشکوهدرارتفاع۵/۱۷متر۱درضلعجنوبیغربقندیلخانهقرارداردکهبهصورت
برجیبناشدهوگنبدیبرباالیآنقرارگرفتهاست.محیطاستوانهایگنبددرحدود۲۲متر
با و تکرار فیروزهای کاشیهای با اهلل« کلمهجالله»اهلل گنبد بدنه درسطحخارجی است.
تذهیبآجریتلفیقشدهاست.مهرمدوریبااستفادهازکاشیمعرقرویبدنهگنبدوجوددارد
وکتیبهاینواریبرفرازسطحجانبیگنبدازجنسکاشیمعرقکاریشدهوباخطنسخمزین
بهآیاتیازقرآنکریماست)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،ص۹۱(.برجیادشدهبهصورت
هشتضلعیواستوانهایبناشدهوجنسآنازآجرومالطآهکوگچبودهوقطرآن۶متر

میباشد)برمکی،حسینی،۱۳۹۷،ص۳(.

1. ایــن عــدد در مقالــه: »انعــکاس ذکــر 

ــیخ  ــره ی ش ــرج مق ــه« در ب ــه الل »الل

صفی الدیــن اردبیلــی و جایــگاه آن ذکــر 

ــجاد  ــی، س ــوی« )برمک ــوف صف در تص

ــوان شــده  ــر عن حســینی، ص۳(، 1۸ م

اســت.
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تصویر شماره2- ساکما: 296/18958
محوطه شهیدگاه: 

درکنارمقبرهشیخصفی،بنابهفرمانشاهاسماعیلصفوی،آرامگاهسلطانحیدروشیخجنید
قرارگرفتهاست.شاهاسماعیلدستوردادتاجسدپدرشرانیزازشروانبهاردبیلودرهمین
جایگاهانتقالدادهوبهخاکسپردهشود.ازآنپسآنمحلشهیدگاهخواندهشد)مجربی،

۱۳۹۷،صص۲۰۰-۱۹۹(. فیروزجائی،

صندوق چوبی مقبره شیخ صفی:
ازجملهآثارچوبیبقعهمبارکه،درهاوصندوقهایمقبرهاست.صندوقمقبرهشیخصفیبرمزار
شیخقرارگرفتهودارایتزییناتبسیارنفیسیاست.صندوقازدومکعبمستطیلبررویهم
ساختهشدهوازجنسچوبملچ،آبنوسوفوفلبودهوبرایقسمتمنبتومعرقشدهچوباز
درختگالبیجنگلی،شمشادوچناراستفادهشدهاست.بدنهصندوقیادشدهدارایسهحاشیه

1. گــره چینــی ایرانــی از هرهای ســنتی 

اســت کــه در آن نقوش هندســی منظم 

و متعادلــی بــه کار رفتــه و عمدتــا بــر 

ــی  ــاده اصل ــوان م ــه عن ــوب ب روی چ

ــتفاده  ــه اس ــا شیش ــاج و ی ــی ع و گاه

می شــود. چــوب گــره  چینــی شــده 

در  نــور  و  اســت  یکرنــگ  معمــوال 

ــه  ــده ب ــود آم ــه وج ــار ب ــا آث ــاب ب بازت

می شــود.  پراکنــده  منظمــی  طــور 

گاهــی هــم بعضــی قطعــات چنــان 

منســجم کنــار یکدیگــر قــرار می گیرنــد 

ــور  ــا عب ــان آن ه ــور و هــوا از می ــه ن ک

منی کنــد. ایــن شــیوه هــری غالبــا بــرای 

در و پنجــره بــه کار مــی رود )کیامنهــر، 

ص2۷(. خزایــی، 1۳۸۷، 
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میباشد.هرکدامازحاشیههادربردارندهبسیاریازفنونمانندگرهچینی۱وهنرهایمنبتکاری،
کندهکاری،کتیبهنویسیباخطثلث،ونقوشگلوغنچهوبرگبارنگهاییطبیعیومعدنیاز
جملهقرمزوالجوردی،بهچشممیخورد.منبتهایصندوقمزارشیخازکیفیتبسیاربرخوردار
بودهوخاتمکاریبهکاررفتهدرآناوجهنریآناست.روبرویبدنهصندوقمزبوربررویلوح
محرابیمیناکاریونقرهایآنکتیبهایباخطرقاعدرجشدهکهبانیآرامگاهواهداکنندهصندوق

مزاررامعرفیمیکند)صنعتیایرانی،مهریار،۱۳۹۵،صص۷-۱(.
صندوقمرقدشیخصفیمنبتکاریوخاتمکاریشدهوازجنسصندلوعودوغیره
میباشد.چهارقبهدرچهارگوشهصندوقاستکهمطالونقرهکاریشدهومرصعبهجواهرات
گرانبهاومزینبهگلهایمطالبودهاست.صندوقهایمزارحرمعبارتاستازصندوقچوبی
منبتکاریدرداالنحرمخانه،صندوقچوبیمنبتکاریدرایوانحرمخانه،صندوقهایچوبی
وسادهبدونطالونقرهدراطرافصندوقشیخصفی،صندوقچوبیسادهمزارشیخصدرالدین
موسی،صندوقچوبیسادهسلطانابراهیمحیدر،صندوقچوبیسلطانحیدرقاضی،صندوق
چوبیسلطانعلیمیرزا،صندوقچوبیوخاتمکاریبسیارنفیسشاهاسماعیلصفوی)ضرغام،

۱۳۷۲،صص۱۰۰-۹۹(.

در قبله: 
مجموعهقاب»درقبله«تلفیقیازهنرکاشیکاریمعرقواسلیمی۱گلدارباکتیبههاییبسیار
نفیسوزیباباخطوطثلثوکوفیاست.برفراز»درقبله«لوحهایازجنسکاشیمعرقوجود
دارد.درحاشیهخارجیسردر،کتیبهزیباییازکاشیسفیدوآبیباخطثلثوکوفیمشاهده
میشودکهباآیاتیازقرآنمجیدمزینشدهاست.کتیبههایدیگرینیزدرجایجایمکانبه

چشممیخورد)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،ص۹۲(.

مقبره شاه اسماعیل:
اینمقبرهداخلبنایکوچکیبهشکلمربعقرارگرفتهاستورویآنگنبدبزرگیکاشیهای
رنگارنگساختهشدهاست.بدنهبناازجنسآجربودهودرقسمتفوقانیآنکتیبهایباخطرقاع
سفیدبیندوحاشیهازکاشیخشتیبرجستهرنگیننصبشدهاست.اینکتیبهمزینبهصلوات
بهچهاردهمعصوممیباشد)شایستهفر،گلمغانیاصل،۱۳۸۵،ص۹۳(.اینآرامگاهمیانمزار
برجیشکلشیخصفیوحرمخانهقرارداردوبهنامگنبدشاهاسماعیلشناختهمیشود.مقبرهاز
نظرنوعبنا،تزییناتوزیباییآنبسیارباشکوهوبینظیراست.دراینآرامگاهنقاشیهاییمذهب
وطالکاریشدههمراهباکاشیکاریمشکی،سفید،فیروزهای،زردطالییوآبیکبودمشاهده

اهمیــت  بــا  اجــزای  از  اســلیمی   .1

ــی اســت. نقــوش  طرح هــای هــر ایران

آن ترکیبــی از خطوط منحنــی و مارپیچ 

ــیکاری،  ــای کاش ــه در زمینه ه ــت ک اس

ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــری و نقاش گچ

ــزی طــرح  ــا رنگ هــای متای ــا ب و غالب

ســاقه های  از  گل  و  بــرگ  و  شــده 

می گــردد.  حاصــل  آن  مارپیچــی 

ــام  ــی اله ــط کوف ــلیمی از خ ــش اس نق

گرفتــه اســت. واژه »اســلیمی« را بــه 

»اســالمی«  شکســته  لفــظ  معنــای 

دانســته اند. ولــی بایــد گفــت طــرح 

ــدان دوره  ــکارات هرمن ــلیمی از ابت اس

ــچ  و  ــوده و از پی اشــکانی و ساســانی ب

ــه اســت  ــر گرفت ــاب درخــت مــو تاثی ت

 ،1۳9۵ صفــاری،  )مشــبکی اصفهانی، 

ص۳۵(.
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میشود.صندوقخاتمکاریوگچبریشدهمزاربسیارنفیساستومزینبهخطوطعلیرضا
عباسیخوشنویسدورهصفویاست)یوسفی،طاووسی،۱۳۸۳،صص۲۲-۲۱(.

شایانذکراستکههنرمندانسفالگرایرانیدورهصفویازشیوهنقوشچینیسفیدوآبی
دورهمینگتاثیربهسزاییپذیرفتهاند.نقوشیکهعمدتابرایتصویرسازیبهکارمیرفتهاست،
عبارتبودهازنقوشگیاهی،نقوشجانوری،نقوشانسانیوکتیبهنگاری)انصارینیا،۱۳۹۵،

ص۳۳(.

تغییرات بقعه مبارکه در طول زمان با توجه به اسناد موجود:
آنچهروشناستایناستکهآثاروبناهایباستانیکهندراثرمرورزمانوآسیبهاییازجمله
بالیایطبیعی،صنعتیوصدماتانسانی،هموارهدرمعرضخطرهستند.برایاینمسئلهتا
کنونراهحلهاییپیشنهادشدهوهمچنینقوانینوکنوانسیونهایینیزتصویبوبهمرحلهاجرا
گذاشتهشدهاست.تعمیرومرمتبناهایکیازراههاییاستکهباکارشناسیصحیحوبهموقع
آسیبهایبنا،میتواندتاحدودیبهاحیاءبنایباستانیکمککند.درهمینراستابقعهمبارکه
شیخصفینیزبارهاموردتعمیرومرمتقرارگرفتواسنادیازاقداماتتعمیرومرمتبنااز

گذشتههایدورباقیماند.ذیالبهتعدادیازایناقداماتدرگذرزمانپرداختهمیشود:
درسال۱۳۰۴ش.بهدلیلسرمایزمستاننیمیازتعمیراتبقعهانجامشدوباقیاعتباری
کهجهتتعمیراتبقعهدرنظرگرفتهشدهبود،باتأکیدبرضرورتوفوریتانجامتعمیراتدروازه
نقارهخانه،برایسالآیندهکنارگذاشتهشد.درسال۱۳۰۵ش.انجمنآثارملیباتأکیدبراینکه
بقعهشیخصفیازبهترینآثارگرانبهایایراناستوموردتوجهانجمنقرارگرفتهاست،مواردی
رامتذکرگردیدازجملهاینکهبنایبقعهنیازبهتعمیردارد،زیراکاشیهایآنریختهوپیآن

نیزشکافبرداشتهاست)ساکما:۲۴۰/۱۰۰۳۳۸(.
دردورهقاجارازسال۱۳۰۷ه.ق.تعمیراتزیادیدربناهایبقعهصورتگرفت.بدینترتیب
کهتغییراتیدروضعیتاصلیچهارطاقاولیدرمقابلمسجدجنتسراوکاشیکاریهایآن
بهوجودآمد؛بهگونهایکهدرقسمتباالیدیوارهایداخلیرواقبقعهکهمتصلبهاتاقسقف
است،سورهمبارکه»انافتحنا«نوشتهوگچبریشدودرمیانعرضشمالیبیندوسطرنام
استادکاربهناماستادابراهیمتبریزیسنه۱۳۰۷رویکاشیفرسودهاینوشتهشدهبود)عالیی،

۱۳۴۲،ص۳۵(.
ازسال۱۳۱۴ه.ش.کهبنایبقعهزیرنظرمستقیمادارهفرهنگقرارگرفت،ادارهکل
باستانشناسیوزارتفرهنگوقت،اقداماتیدرخصوصترمیمخرابیهایناشیازتعمیرو
مرمتکاشیکاریهایگذشتهانجامداد)عالیی،۱۳۴۲،ص۳۵(.درهمینسالنمایندهمعارف
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واوقافایالتشرقآذربایجان،گزارشپیشرفتانجامتعمیراتبقعهوکاشیکاریهایآنرابه
وزارتمعارفواوقافوصنایعمسظرفهارائهکرد.متنگزارشبهشرحذیلبود:

درقسمتتعمیراتحیاطبزرگبقعه،ازسمتشمالپیادهروحیاطبزرگبقعه،یکصدو
پنجاهوهشتمترمربعباسنگتراشسنگفرششد.ازخیابانوسطحیاطمزبوریکصدوچهل
وچهارمترمربعباسنگتراشسنگفرششد.سنگهایکنارچهارباغچهبهکلیخاتمهیافت
وازچهارباغچهدیگرهمدوضلعتمامشدوسنگهایدیگرینیزچیدهشدکهدرمجموعاز
کنارباغچههابهطول۳۲۸مترسنگتراشچیدهشد.ازچهارخیابانکهبنابوددروسطچهار
باغچهسابق،یعنیوسطهرباغچهیکخیابانبهامتدادشرقوغرباحداثشود،دوخیابان
احداثشدکهدوباغچهراتقسیمبهچهارباغچهنمود.ازخیابانهایسمتشرقیوغربی
حیاطبزرگ۱۳۸مترمربعباسنگقلوهسنگفرششد.البتهقراربودطبققراردادیکهدراین
ارتباطمنعقدشدهبود،خیابانهایدوطرفشرقوغربوچهارخیابانجدیداالحداثرانیزبا
قلوهسنگفرشنمایندکهموقتاًتاورود»آندرهگدار«باستانشناس،نیمهکارهرهاشدتاطبق
نظروتاییدمشارالیهایناقدامادامهیابد.حیاطبزرگبقعهنیزخاکبرداریشد.گزارشپیشرفت

کاشیکاریوسایرتعمیراتبقعهازقرارذیلبود:
ازکتیبههایدورگنبدخودشیخصفیالدینوحاشیههایپایینوباال۲۵مترمربعتعمیر
ومرمتشدهوبرجایخودنصبگردید.بعضیقسمتهایکتیبهگنبدکهسابقاریختهشده
وازبینرفتهبودنیزتکمیلوبدوننقصانومطابقساختماناولیهانجامشد.گنبدچینیخانه
کهدرنتیجهمرورزمانآجرهایشریختهبودواحتمالنفوذرطوبتبهداخلگنبدمیرفت،با
سمنتبندکشیشد.بعضیقسمتهایدورگنبدچینیخانهوکشیکخانهکهنیازبهتعمیرداشت
مرمتشد.پشتباممسجدجنتسراگلاندودشدودربعضیمحلهاکهریختهشدهبود،تعویض
وتعمیرآجرهاانجامشد.استادنصراهلل)معمار(نقشهدورگنبدونواقصآنرابهپایانرساندو
مشغولنقشهبرداریطاقسمتغربی)سمتمسجد(شدکهپسازنقشهبرداریطاقشکسته
رابرداشتهوکاشیهارادوبارهساختهودرجایخودقراردهند.کاشیکاریکتیبهدورگنبدنیز

بهاتمامرسید)ساکما:۲۹۷/۲۳۱۱۵(.
درهمینزمانودرراستایاحصاءومحافظتازاموالموجوددربقعهمبارکه،دفعاتی
چندکمیسیونتحویلاشیاءبقعهشیخصفیالدیندرادارهتحقیقاتتشکیلگردیدودرطی
جلساتمتمادی،اشیاءموجودبقعهصورتبرداریوتوصیفشدهوباحضورنمایندگانموزه،
ادارهاوقاف،خزانهداریکلومدیرموزهدرصندوقهاییالکومهرشدهوآمادهارسالبهموزه

تهرانشدند.
ازجملهایناشیاءمیتوانبهقرآنهاینفیسوکتبخطیارزشمند،کاسهبشقابهای
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نفیسچینیمنقش،ورقههایطالبهصورتپراکنده،رحلهایقرآنونقاشی،ظروفارزشمند
نفیسدوشاخه،چهارشاخهوهیجدهشاخه، برنجومس،شمعدانهای ازجنس نوعا فلزی
تنگوگلدانهایچینیوبلورمنقشالجورد،قابودوریهایارزشمندمنقشوهمچنین
پردههاینفیسطالدوزیوبسیاریازاموالگرانقدردیگرتوصیفوفهرستبرداریشد)ساکما:

.)۲۵۰/۲۲۶۱
درسالهای۱۳۵۰-۱۳۴۹ش.طرحباعنوانمطالعهوتعمیرومرمتبقعهشیخصفیالدین
بقعهشیخ اینکه دلیل به درآمد. اجرا به ایران باستانی آثار سازمانحفاظت ازسوی اردبیلی
صفیالدیندراردبیلیکیازمجموعههاینفیسهنریکشوروجزوبیستویکبنایتاریخی
فارسبهشمارمیآمد،سازمانحفاظتآثارباستانیتصمیمبهمرمت مسیرجهانگردیبازرگانـ
آنگرفت.بدینترتیبازسال۱۳۴۹طرحیادشدهبهتصویبهیئتعاملبرنامهرسیدکهتا
پایانسال۱۳۵۰مبلغ۷/۲۳۱/۰۰۰ریالهزینهقطعیآنشدومبلغ۳/۹۹۹/۰۰۰ریالنیزبرای
سال۱۳۵۱پیشنهادشد.هدفومشخصاتفنیطرح،حفاظتوصیانتبنایباارزشتاریخی
بودکهدرنتیجهانجامآندرآمدحاصلازفروشکارتپستالوبلیتورودیبیشترشدهو
اسبابجلبتوریستهمفراهمآید.مشخصاتفنیطرحعبارتبودازادامهحفاریهایعلمی
وتهیهعکسونقشه.تکمیلتعمیراتخارجیبناوبرداشتندیوارالحاقیبینشهیدگاهوصحن
خانقاهومحوطه.سنگکردنپشتباموتکمیلکاشیکاریها.تعمیروپوششمسجدجنتسرا

)ساکما:۲۲۰/۹۹۶۹(.
دربرنامهگردشکاروپیشرفتمرمتبنایبقعهشیخصفیدرسال۱۳۶۰،گزارشیارائه
شدبدینشرحکهبهدلیلکمبودنحقماموریتونداشتناستادکارالزمکهفقطدردفاتر
مختلفسازمانموجودبود،برایدفترفنیمقدورنشدکهاقداماتمفیدیانجامدهد؛ولیبا
هدفمرمتوادامهتعمیراتدفترفنیمقداریمصالحبرایاستفادهدرسال۱۳۶۱خریداری
نمودکهشاملآجروچوببرایتعمیراتصندوقهابودوکاشیجهتتعمیرگنبد»اهللاهلل«
وشاهاسماعیلدرنظرگرفتهشدکهدرسال۱۳۶۱باکمکاستانداریآذربایجانشرقیاقدام
بهتعمیرشود.تعمیراتسال۱۳۶۰ازاینقراربودکهمقداریازمشبکهایپنجرهضلعشمالی
بقعهریختهبودکهبازسازیودرجایخودنصبگردید.صندوقهایبقعهکهدراثررطوبتو
پوسیدگیوباالرفتنافرادبررویصندوقهالقوجداشدهوگرههایآنریختهوازبینرفته
بود،بهصورتقابسازی،بازسازیشد.دربپشتشهیدگاهکهاحتیاجبهتعمیرداشت،تعمیر
ودرمحلخودنصبگردید)ساکما:۲۲۰/۸۶۵۲(.بعدهانیزطرحاحیایمیدانوسردرتاریخی

عالیقاپودرطراحیمعماریتاییدوتصویبشد)رضازادهاردبیلی،۱۳۹۱،ص۵۷(.
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تصویر شماره3- ساکما: 220/8652

درسال۱۳۶۴نیزازسویسازمانملیحفاظتآثارباستانی،اقداماتیمبتنیبرمرمتو
تعمیراتمجموعهبقعهانجامشد.دراینراستا،گوشهایازآنچهانجامشدابدینترتیباست
که،دیوارچینیحیاطبزرگباغوهرههایآسیبدیدهتعمیرشدوآجرهایپوسیدهپشتبام
تعویضگردید.گنبدهانیزپسازتعویضآجرهایپوسیدهبندکشیشدند.سنگهایپایهحیاط

بزرگتعمیرشدهوسفیدکاریانجامشد)ساکما:۲۲۰/۹۸۵۷(.

تصویر شماره4
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تصویر شماره5

تصویر شماره6
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فصلنامه آرشیو ملی، شامره  23 و 24
160

تصویر شماره9

تصویر شماره10



فصلنامه آرشیو ملی، شامره  23 و 24
161

تصویر شماره11

تصویر شماره12- ساکما: 220/9857
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ثبت ملی بقعه شیخ صفی: 
قانونراجعبهحفظآثارملیدرتاریخ۱۲آبانسال۱۳۰۹ه.ش.در۲۰مادهبهتصویبمجلس
شورایملیوقترسید.برطبقمادهاولاینقانون،کلیهآثارصنعتیوابنیهواماکنیکهتاپایان
دورهزندیهدرمملکتایراناحداثشده،اعمازمنقولوغیرمنقولجزءآثارملیایرانمحسوب
شدهوتحتحفاظتونظارتدولتدرآمد.درادامهاجرایقانونیادشده،دولتمکلفشدتا
ازکلیهآثارملیمعلومومشخصایرانکهدارایحیثیتتاریخی،علمیویاصنعتیخاصیبود
فهرستیترتیبدهدودرآیندههمهراثریکهکشفشد،ضمیمهفهرستمزبورنمایدتاچاپ
شدهوبهاطالعمردمبرسد.ثبتاموالدرفهرستآثارملیپسازشناساییآنوصدوراجازه
کتبیباوزارتفرهنگوهنروقتبودودرصورتیکهمالدارایمالکخصوصیبود،پساز

اطالعمالکآنبهثبتمیرسید)حجتیاشرفی،امیری،۱۳۷۳،صص۴۷۹-۴۷۸(.
دردوازدهمآذرماه۱۳۵۲،مادهواحدهایبهقانونثبتآثارملیافزودهشدمبنیبراینکهبهوزارت
فرهنگوهنروقتاجازهدادهشدتاعالوهبرآثارمشمولبرقانونحفظآثارملیآبانماه۱۳۰۹ش.،آثار
غیرمنقولیراکهازنظرتاریخیویاشئونملیواجداهمیتباشد،صرفنظرازتاریخایجادیاپیدایش
آنباتصویبشورایعالیفرهنگوهنردرزمرهقانونیادشدهبهثبتبرساندوآثارمزبوررامشمول

کلیهقوانینومقرراتمربوطبهآثارملیدانست)حجتیاشرفی،امیری،۱۳۷۳،ص۴۸۵(.
درحالحاضرطبقبندششمازقانونتشکیلسازمانمیراثفرهنگیکشور،ثبتآثار

ارزشمندمنقولوغیرمنقولفرهنگیـتاریخیکشوردرفهرستآثارملیتأکیدشدهاست.
فرآینددریافتشمارهملیبرایآثارنیزازاینقراراستکهنخستاثرموردشناساییقرار
میگیردوپسازبررسیهایالزمتوسطکارشناسانمربوطهومستندنگاری،شمارهملیدریافت
میکند.شمارهثبتهراثرازسازمانمیراثفرهنگیسابقووزارتمیراثفرهنگیفعلیبا
امضایمعاونرئیسجمهورورئیسسازمان)وزیر(بهاستانداراستانابالغمیشودورونوشتآن

برایارگانهایمربوطهابالغمیگردد۱.
بقعهشیخصفیدرنیمهنخستسدههفتمه.ق.ایجادشدوبهتدریجبناهایدیگریهم
بدانافزودهشد؛درپانزدهمدیماه۱۳۱۰ه.ش.بهشماره۶۴رجزءآثارملیکشوربهثبت

رسید)عالیی،۱۳۴۲،ص۳۵(.

شرایط ثبت جهانی آثار فاخر ملی2 )قوانین و کنوانسیون ها(:
درخصوصثبتجهانیشدنآثارومفاخرکشورها،بایستیگفتکهروالبردوگونهاست:یکی
هنگامیاستکهیونسکوویامرکزمیراثجهانیبهکشوریاعالممیکندکهپروندهارسالشده
نقصفنیدارد؛اینبدانمعنیاستکهکشورمزبورقادرنبودهپروندهرابهصورتمطلوبجهانی

ــه از ســایت مــراث فرهنگــی  1. برگرفت

بــه  1۳9۸/۷/22 تاریــخ  در   اصفهــان 

 :آدرس

http://isfahancht.ir/Addi-

tions1/Tourism/main%20

page/%D9%81%D8%B1%
2. الزم بــه ذکــر اســت جلــد چهــارم 

کتــاب روابــط ایــران و یونســکو نگارنده 

مبتنــی بــر اســناد آثــار و مفاخــر ملی و 

ثبــت جهانــی کــه دردســت چــاپ قــرار 

ــن  ــه مضامی ــرده ای ب ــه طورگس دارد، ب

یــاد شــده پرداختــه اســت. 
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آمادهکند.ایناتفاقبسیاربداستولیبدانمعنینیستکهپروندهمردودشده،بلکهبررسیو
ثبتجهانیاثرتاهرزمانتکمیلپروندهبهتعویقمیافتد.

صورتدومچنیناستکههنگامیکهدرکمیتهمیراثجهانی،اثرپیشنهادشدهثبتمیگردد،
هیئتداوریبینالمللیپروندهمربوطبهاثرمعرفیشدهراردمیکند)عدل،۱۳۹۴،صص۳۱۷-۳۱۶(.
طبیعی و فرهنگی میراث از بینالدولیحفاظت میراثجهانی«همان»کمیته »کمیته
باارزشبرجستهجهانی«است)راهنمایاجراییکنوانسیونمیراثجهانیژانویه۱۳۸۹،۲۰۰۸
،ص۱(کهبهموجبماده۸کنوانسیونمحافظتازمیراثفرهنگیوطبیعیجهانیبهصورت
ذیلتشکیلمیگردد:برایحمایتازمیراثفرهنگیوطبیعیجهانکهدارایارزشاستثنایی
جهانیهستند،یککمیتهبینالدولبهنام»کمیتهمیراثجهانی«،درسازمانتربیتی،علمی
وفرهنگیمللمتحد)یونسکو(،تأسیسمیگردد.اینکمیتهمرکبازپانزدهدولتعضواین
کنوانسیونخواهدبودکهبهوسیلهدولتهایعضوکنوانسیوندریکجلسهعمومیکهطی
وفرهنگیمللمتحد،تشکیل تربیتی،علمی اجالسیههایعادیکنفرانسعمومیسازمان
گردد،انتخابخواهندشد.تعداددولتهایعضوکمیتهازتاریختشکیلاجالسیهعادیکنفرانس
عمومی،پسازالزماالجراءشدنکنوانسیونحاضربرایحداقل،۴۰دولتبه۲۱نفرخواهدرسید

)مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی(.
ازدیگراقداماتاصلیکهکمیتهیادشدهدرهمکاریباکشورهایعضویونسکوانجام

میدهد،بهچهارموردمیتواناشارهکرد:
-شناساییآثارفرهنگیوطبیعیدارایارزشبرجستهجهانیبراساسفهرست
بایدمطابقکنوانسیونموردمحافظتقرار یاپیشنهادکشورهایعضوکه موقت

بگیرندوثبتآنهادرفهرستمیراثجهانی
-بررسیوضعیتحفاظتآثارثبتشدهدرفهرستمیراثجهانی

-تصمیمگیریدربارهآثارثبتشدهدرفهرستمیراثجهانیکهبایددرفهرست
میراثدرخطردرجشودویاازاینفهرستخارجشوند

-تصمیمدربارهحذفیکاثرازفهرستمیراثجهانی)راهنمایاجراییکنوانسیون
میراثجهانیژانویه۱۳۸۹،۲۰۰۸،ص۵(.

ــت از  ــظ و حمای ــوع  حف ــی در موض ــیون های بین الملل ــن و کنوانس قوانی
آثــار فاخــر جهانــی:

)میثاق(کنوانسیونمحافظتازمیراثفرهنگیوطبیعیجهاندرتاریخ۱۹نوامبر۱۹۷۲م.به
تصویبمجمععمومییونسکورسید۱)عدل،۱۳۹۴،ص۳۱۵(.هدفازتصویباینکنوانسیون،

1. قانــون الحــاق ایــران بــه کنوانســیون 

ــی  ــی و طبیع ــراث فرهنگ ــت می حای

واحــده  مــاده  یــک  یونســکو طــی 

در تاریــخ هشــتم دی مــاه 1۳۵۳ بــه 

ــران  ــی ای ــس شــورای مل ــب مجل تصوی

ــید. رس
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تضمینشناسایی،محافظتونگهداریوهمچنینمعرفیآثارومیراثجهانیمیباشد.بنابر
تعریفکنوانسیونیادشده،میراثفرهنگیوطبیعیبهآثارباارزشوغیرقابلجایگزینیاطالق
اجرایی )راهنمای دارد تعلق انسانها تمامی به بلکه بهیکملت، تعلق نهفقط میشودکه

کنوانسیونمیراثجهانیژانویه۱۳۸۹،۲۰۰۸،ص۲(.
فرهنگی آثار از باموضوعمحافظت ارتباط در یونسکو ازدیگرکنوانسیونهایمصوب
وطبیعی،میتوان»کنوانسیونمحافظتازآثارومیراثفرهنگیدردرگیریهایمسلحانه«
و ورود از ممنوعیت »کنوانسیون و )۱۹۹۹( دوم پروتکل و )۱۹۵۴( اول پروتکل و )۱۹۵۴(
خروجقاچاقوانتقالمالکیتغیرقانونیآثارفرهنگی)۱۹۷۰(«،»کنوانسیونمحافظتازمیراث
فرهنگیزیرآب)۲۰۰۱(«رانامبرد)راهنمایاجراییکنوانسیونمیراثجهانیژانویه۲۰۰۸،

۱۳۸۹،ص۱۰(.
درراستایتسهیلاجرایکنوانسیونمیراثجهانییونسکو،راهنمایاجراییتدوینشده
است.ازجملهمواردیکهراهنماییادشدهبرایآنشیوهوخطمشیتعییننموده؛یکی،ثبت
آثاردرفهرستمیراثجهانیوفهرستمیراثجهانیدرخطرودیگری،محافظتونگهداریاز
آثارمیراثجهانیاست)راهنمایاجراییکنوانسیونمیراثجهانیژانویه۱۳۸۹،۲۰۰۸،ص۱(.
بنابرتصریحراهنمایاجرایی،فرآیندثبتآثاردرفهرستمیراثجهانیعبارتستاز:آمادهسازی
پیشنهاد،الگوومحتوایپیشنهاد،شناساییاثر،توصیفاثر،توجیهپیشنهاد،وضعیتحفاظت
وعواملموثربراثر،محافظتومدیریت،پایش،مستندنگاری،نامونشانمقاماتمسئول،
امضاءازسویکشورهایعضو،ثبتدرخواستپیشنهاد،ارزیابیپیشنهادهاتوسطدستگاههای
مشاور،تصمیمکمیتهمیراثجهانیدرسهوجهثبت،بازگرداندنپیشنهاد،بازپسدادنپیشنهاد

)راهنمایاجراییکنوانسیونمیراثجهانیژانویه۱۳۸۹،۲۰۰۸،صبوج(.

گفتار پایانی
مجموعهبقعهمبارکهشیخصفیالدینیکیازآثارملیایراناستکهبهثبتجهانیسازمان
علمیفرهنگیمللمتحد)یونسکو(رسیدهاستوازاینرو،میراثمشترکبشریبهشمار
میآید.اینمجموعهنفیسدرگذرزمانمصونازآسیبنبودهاست.صدماتناشیازبالیای
طبیعیوانسانیسببشدهتااینمجموعهبارهاموردتعمیرومرمتقرارگرفتهومطالعات
وسیعیجهتحفظونگهداریآنانجامشود.اسنادموجودنمایانگرایناستکهبیتفاوتی
وسهلانگاریمردموحکومتهادررعایتشرایطوضوابطحفظاینگونهآثارنفیسارزشمند
صدماتجبرانناپذیریبراینآثارواردمیکند.بااینوجود،عدممراقبتصحیحواستفادهازلوازم
نامرغوبوارزانقیمتبهبهانهکمبودبودجهازطرفیوازسویدیگرآسیبهایعامدانهانسانی،
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عالوهبرآسیبهایطبیعیازجملهعواملیبودهاستکههمیشهاینقبیلآثارارزشمندراباخطر
نابودیوانهداممواجهساختهاست.برایحفظنگهداریهرچهبهتراینقبیلاموالفرهنگی،به
نظرمیرسدباتوجهبهاینکهایرانبهعضویتکنوانسیونمحافظتازمیراثفرهنگیوطبیعی
جهانمصوب۱۹نوامبر۱۹۷۲م.درآمدهوبرطبقماده۹قانونمدنی،مقرراتوعهودیکه
بیندولتایرانوسایردولمنعقدشدهباشددرحکمقانوناست؛بایستیدرقوانینموجوددر
اینزمینهبازنگریشدهوهنگامیکهسکوتقانونیمشاهدهمیشود،لوایحقانونیمناسببرای
جلوگیریازبروزآسیبهایطبیعیوانسانیپیشنهادوارائهشودتادربرنامهریزیهایبلندکشور

مدتموردتوجهقرارگیرد.


فهرست منابع
اختری،محمدعلی.)۱۳۷۸(.گنجینهشیخصفیالدیناردبیلی،کانون،سچهلوسوم،دوره

مردادوشهریور،صص۱۳۶-۱۲۵. جدید،ش۱۴،
دردورهصفوی، تاثیراتسفالچین در تبریز برخوردسفالگران فروزان.)۱۳۹۵(. انصارینیا،

هنرهای صناعی اسالمی،س۱،ش۱،پاییزوزمستان،صص۳۸-۳۱.
برمکی،فاطمه،حسینی،سجاد.)۱۳۹۷(.انعکاسذکر»اهللاهلل«دربرجمقبرهشیخصفیالدین
اردبیلیوجایگاهآنذکردرتصوفصفوی،مطالعات تاریخ فرهنگی،س۹،ش۳۵،بهار،

صص۲۶-۱.
تابستان، و بهار ش۱۷، فرهنگی، میراث  فرهنگی، میراث مبانی .)۱۳۷۶( ناصر. پازوکی،

صص۸۴-۸۲.
پورهادیگوابری،مهدیه،قلمآرا،سحر.)۱۳۹۷(.واکاویهنرمقرنسدردورههایتاریخیقبلو
بعدازاسالمدرایرانومحدودهگسترشاینهنردرجهاننمونهموردیبناهایایرانیـ

اسالمی،معماری شناسی،بهمن،صص۹۲-۸۱.
امیری،غالمعلی.)۱۳۷۳(. مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی با  حجتیاشرفی،غالمرضا،

دانش،صص۴۸۵-۴۷۸. گنج تهران: الحاقات، آخرین اصالحات و 
خاموشی،لیال.)۱۳۸۸(.چگونگیوقفاشیاءبربقعهشیخصفیالدیناردبیلیوواردشدنآنها

بهموزهملیایران،وقف میراث جاویدان،ش۶۶،تابستان،صص۷۷-۷۱.
خلخالی،سیدعبدالرحیم.)۱۳۰۵(.بقعهشیخصفی،ارمغان،دوره۷،ش۶و۷،شهریورومهر،

صص۴۰۲-۳۹۶.
دیباج،اسماعیل)۱۳۴۷(.بناهایتاریخیباقیماندهدراردبیلازدورهصفوی، مجله بررسی های 

تاریخی،سالسوم،ش۱،صص۱۵۶-۱۴۷.
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رضازادهاردبیلی،مجتبی،پیغامی،لیال)۱۳۹۱(،روشهایمدیریتطراحیدرجوارآثارمعماری
مذهبینمونهموردی:مزارشیخصفیالدیناردبیلی،باغ نظر،سنهم،ش۲۳،زمستان.

شیخ بقعه بیرونی نمای کتیبهای تزیینات .)۱۳۸۱( ملکه گلمغانیاصل، مهناز، شایستهفر،
،۳۷ ش زمستان، شیراز، دانشگاه  انسانی  و  اجتماعی  علوم  اردبیلی، صفیالدین

صص۱۰۳-۸۸.
صالحی،مریم،غفاری،عباس.)۱۳۹۷(.پژوهشیدرخاستگاهاصلیصندوققبرشیخصفیوشاه

اسماعیلاولصفوی،نگره،ش۴۶،تابستان،صص۸۷-۷۴.
صنعتیایرانی،هاله،مهریار،سعید.)۱۳۹۵(.صندوق قبر چوبی شیخ صفی الدین اردبیلی، شاهکار 
هنر اسالمی و عرفانی،مرکزتحقیقاتومطالعاتشیخصفیالدیناردبیلی،آذر،صص۱۹-۱.
،۱۳ و ۱۲ ش فروردین، سیمرغ، صفیالدین، شیخ بقعه گنجینه .)۱۳۷۲( شهریار. ضرغام،

صص۱۱۵-۹۸.
عدل،شهریار.)۱۳۹۴(.داستانثبتتختجمشید،نقشجهانوچغازنبیلدریونسکو،بخارا،

مردادوشهریور،صص۳۱۷-۳۱۵.
عالیی،علیاکبر.)۱۳۴۲(.آرامگاهشیخصفیالدین،هنر و مردم،شهریور،ش۱،صص۴۱-۲۵.

راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی ژانویه 2008.)۱۳۸۹(.)مترجم:فردانش،فرزین(.تهران:
دفترمنطقهاییونسکودرایران،صبوج.

کیانمهر،قباد،خزایی،محمد.)۱۳۸۵(.مفاهیموبیانعددیدرهنرگرهچینیصفوی،ش۹۱و
۹۲،فروردینواردیبهشت،صص۳۹-۲۶.

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
: https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/97176

مجربی،حسن،علی،غالمیفیروزجائی.)۱۳۹۷(.اهمیتوارزشبقعهشیخصفیالدیناردبیلی
درمعماریوهنراسالمی)۷۳۵-۶۵۰ق(.پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران،سششم،)

پیاپی۱۲(.بهاروتابستان،صص۲۰۴-۱۸۹.
مداحی،آناهیتا.)۱۳۸۴(.بقعهشیخصفیالدین،رشد، آموزش هنر،ش۵،زمستان،ص۴۳-۴۲.

مشبکیاصفهانی،علیرضا،صفاری،نرگس)۱۳۹۵(.سیرپیدایشنقوشگیاهیدرهنرصدر
سالم)بارویکردویژهبهنقوشاسلیمیوختایی(.نگارینه هنر اسالمی،ش۱،تابستان،

صص۴۰-۳۲.
موسوی،محمود.)۱۳۸۰(.مجموعهتاریخیشیخصفیالدیناردبیلی)خاستگاهشیعهفراگیر(،

کتاب ماه هنر،ش۳۱و۳۲،فروردینواردیبهشت،صص۵۰-۴۶.
نصیرزاده،بهنازودیگران.)۱۳۸۸(.بررسیحمایتکیفریازاموالفرهنگیدرحقوقایران،
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دانش مرمت و میراث فرهنگی،ش۴،تابستانوپاییز،صص۶۳-۴۵.
نفیسی،نوشین.)۱۳۵۴(.نسخههایمصورآستانهشیخصفیالدیناردبیلی،هنر و مردم،خرداد،

ش۱۵۲،صص۴۷-۴۱.
ولیبیگ،نیما،سعادتی،رها)۱۳۹۰(.تزییناتمعماریآرامگاهشیخصفیالدیناردبیلیباتأکیدبر
آرایههایتنگبریچینیخانه،مطالعات هنر اسالمی،ش۱۴،بهاروتابستان،صص۱۱۹-

.۱۲۷
یوسفی،حسن،طاووسی،محمود.)۱۳۸۳(.بررسیآرامگاهشاهاسماعیلاولدراردبیلازمنظر

باستانشناسی،پیام باستان شناس،ش۱،بهاروتابستان،صص۲۹-۲۰.
۲۲۰/۹۹۶۹ -۲۲۰/ ۹۸۵۷ شماره: اسناد ایران. ملی کتابخانه و اسناد سازمان اسناد ساکما:

.۲۹۷/۲۳۱۱۵ -۲۲۰/۸۶۵۲ -۲۵۰/۲۲۶۱–

http://isfahancht.ir/Additions1/Tourism/main%20page/%D9%81%D8%B1 
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