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بازشناسی و معرفی محراب فراموش شده حرم مطهر امام علی )ع(

علیرضا بهرمان*
استادیار پژوهشکده حفاظت و مرمت آثاری تاریخی پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 97/1/21،تاریخ پذیرش نهایی:98/8/19(

چکیده 

پهنه گسترده جغرافيای سرزمين ایران در ادوار گذشته، زمينه ساز حضور هنرمندان ایرانی در سرزمين هایی گردید که 

امروز دیگر تنها در پهنه جغرافيای فرهنگی ایران قرار دارند. کشور عراق از جمله این سرزمين ها است. وجود مزار امامان 

شيعه در عراق زمينه  ساز حضور گسترده ایرانيان در عراق و ساخت بناهای عتبات عاليات گشته است، بطوریکه این آثار 

امروزه معرف چندین قرن هنر معماری و هنرهای تزیينی ایران می باشند. یکی از نفيس ترین این آثار، محراب زرین فام 

حرم نجف است که متأسفانه تاکنون ناشناخته مانده است. پژوهش پيش روی با هدف شناسائی ابعاد اوليه محراب، 

شناسائی تاریخ و نام سازنده آن طراحی و با استفاده از روش مطالعه ميدانی، اسناد و سفرنامه ها، توضيف و تطبيق 

نمونه های، انجام آزمایشات علمی- آزمایشگاهی بر روی نمونه محراب نجف و تحليل یافته ها انجام پذیرفت. نتایج حاصل 

از پژوهش ضمن شناسائی و ارایه شکل و ابعاد محراب نجف که با اتکاء به بررسی قطعات کاشی موجود محراب و تطبيق 

آنها با سایر محراب های ساخته شده توسط خاندان ابی  طاهر انجام پذیرفت، همچنين نشان داد، محراب نجف در عصر 

حکمرانی مغوالن در ایران و بطور اخص حکمرانی اباقاخان و در محدوده سال های 663 قمری توسط علی ابن محمد ابن 

ابی  طاهر ساخته و به نجف حمل شده است.

واژه های کلیدی
محراب نجف، حرم اميرالمومنين، زرین فام، ایلخانان.

 .E-mail: alireza_bahreman2002@yahoo.com ،021- 66736584 : نویسنده مسئول: تلفن : 66736585 -021، نمابر *
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تصویر 5- محراب زرین فام پیش روی مبارک حرم رضا 
)ع( تاریخ 612 قمری، عمل محمدبن ابی طاهر کاشانی و 

ابو زید نقاش. مأخذ: )کفیلی، 1392، 1۷-1 (

تصویر 6- محراب پائین پای مبارک در حرم مطهر امام 
رضا )ع(. 

تصویر ۷-محراب زرین فام رواق باال سر قدم گاه در حرم 
مطهر امام رضا )ع( تاریخ 640 قمری، عمل عل-بن محمد 

بن ابی طاهر. مأخذ: )کفیلی، 1392، 1۷-1(

تصویر 8- محراب امام زاده علی ابن جعفر قم عمل العبد 
 ۷13 ساخت  تاریخ  طاهر  ابی  محمدبن  علی  ابن  یوسف 

قمری. مأخذ: )موزه ملی ایران(

سازنده  کاشان  عماد  میر  مسجد  محراب   -9 تصویر 
حسن بن عربشاه،  تاریخ ساخت 623 قمری. مأخذ: 

)موزه پرگامون، برلین( 

تصویر 10- محراب امام زاده یحیی ورامین )سازنده( علی 
بن محمد بن ابی طاهر کاشانی و تاریخ ساخت 663 قمری. 

تصویر 11- کتیبه تاریخ ساخت محراب علی ابن 
جعفر قم.

تصویر 12- کت یبه نام سازنده محراب علی ابن 
جعفر قم.

تصویر 13- کتیبه حاوی تاریخ و نام سازنده محراب امامزاده 
یحیی ورامین. 

لَْنا َما الَ َطاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنآ أَنَت َمْوالَنَا  ََّنا َوالَ تَُحمِّ َرب
َفانُصْرنَا َعلَی الَْقْوِم الَْکافِِریَن« )بقره،286(

خطوط نوشته شده بر روی قطعات کاشی های مستطيل شکل کوچک 

که برخی سالم و برخی شکسته می باشند، کلماتی پراکنده از آیات190 تا 
193 سوره شریفه آل عمران است. در شرح تصاویر، کلمات نوشته شده بر 
روی کاشی ها آورده شده و در متن قرآنی نيز در زیر کلماتی که کاشی آنها 
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موجود می باشد خط کشيده شده است. 
از دیگر قطعات کاشی، قطعه ای است که بر خود نوشته ای به خط کوفی 
تزیينی دارد )تصویر26(. خوانش کلمات موجود بر روی این قطعه کاشی 
توسط جناب آقای فرهاد خسروی دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر 
انجام و با خوانده شدن کلمات )َطَرَفِي النََّهارِ َوُزلًَفا( مشخص شد متن کتيبه، 
بخشی از آیه 113 تا 114سوره شریفه هود است. با توجه به شناسائی سوره 
و آیات نوشته شده بر قطعه موجود و پس از اندازه گيری قطعه مذکور و 
محيط کاشی پنج ضلعی مرکزی که این کتيبه در حاشيه آن قرار داشته 

است، احتمال داده شد که در قطعات مفقودشده بخشی از آیات113 تا 
114 سوره هود کتابت شده بوده است. همچنين بررسی شيوه به کارگرفته 
شده در نگارش متن کتيبه این قطعه که به خط کوفی است نشان داد که 
این سبک از نگارش خط کوفی در اواسط قرن هفتم هجری قمری رایج 

بوده است. )دکتر فرهاد خسروی، مصاحبه حضوری(.
متن آیات 113 تا 115 سوره شریف هود: )سوره شریفه هود، آیه 113(. 
ُکُم النَّاُر َو َما لَُکم مِّن ُدوِن اهللِّ ِمْن أَْولَِياء  َِّذیَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ »َوالَ تَْرَکُنواْ إِلَی ال
اَلَة َطَرَفِي النََّهاِر  ثُمَّ الَ تُنَصُروَن« )آیه 114سوره شریفه هود(. »َوأَقِِم الصَّ

تصویر -14 یک قطعه از کاشی ها محراب نجف.

ْحَمِن ل. ِ الرَّ تصویر 15 - بِْسِم اللَّ

تصویر 16- رِحیِم إِنَّ فی.

َ ِق. تصویر 1۷-یَْذُکُروَن اللَّ

تصویر 18- یاًما َوُقُعوًدا.

ََّنا َما َخَلْقَت. تصویر19- َوالْْرِض َرب

تصویر 22- النَّاِر.تصویر 21- َعَذاب. تصویر 20- بَاِطاًل ُسْبَحانََک َفِقَنا.

بازشناسی و معرفی محراب فراموش شده حرم مطهر امام علی )ع(
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ََّک َمْن تُْدِخِل. ََّنا إِن الِِمیَن.تصویر 23- َرب تصویر 24- النَّاَر َفَقْد أَْخَزیَْتُه َوَما لِلظَّ

تصویر 26-  بخشی از کتیبه خط کوفی با نوشته، َطَرَفِي النََّهاِر َوُزلًَفا. تصویر 25- بََنا َوَکفِّْر َعنَّا َسیَِّئاتَِنا.

اِکِریَن« )آیه  يَِّئاِت َذلَِک ِذْکَری لِلذَّ َوُزلًَفا مِّ َن اللَّْيِل إِنَّ الَْحَسَناِت یُْذِهْبَن السَّ
115سوره شریفه هود(.»َواْصِبْر َفإِنَّ اهللَّ الَ یُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنيَن.« ﴿115﴾ .

یکی از بخش های مهم در محراب های زرین فام، کتيبه حاشيه دور گرد 
محيط محراب است که تمام حاشيه دور محراب را پوشش داده و عموماً 
خطوط آن با انداره درشت نگاشته می شود. متأسفانه از کاشی های این 
بخش محراب نجف بجز یک قطعه کوچک که آن هم فاقد نوشته بوده و 
تنها نقش لبه قطعه را برخود دارد، باقی مانده و قطعه دیگری پيدا نشد 
)تصویر  28(. لذا در خصوص کتيبه حاشيه محراب هيچ اطالعاتی بدست 

نيامد. 

مطالعه تطبیقی قطعات کاشی محراب زرین فام حرم مطهر 
با محراب های ساخته شده توسط  متقیقان علی )ع(  مولی 

خاندان ابی طاهر 
با توجه به اینکه قطعات باقی مانده از کاشی های محراب مورد بحث فاقد 
هرگونه تاریخ یا نام سازنده بودند، لذا در این پژوهش از روش های مطالعه 
تطبيقی، انجام مطالعات آزمایشگاهی شناخت مواد، پتروگرافی و ساليابی 
ترمولومينسانس برای شناخت نام خالق محراب، تاریخ ساخت و شکل 
کلی آن استفاده گردید. بر این اساس مطالعه و مقایسه بين قطعات کاشی 

محراب حرم نجف با قطعات مشابه در محراب های زرینفام موجود در ایران 
و محراب های زرینفام ایرانی موجود در موزه های دیگر کشورها در دستور 
کار قرار داده شد. بررسی های انجام شده مشترکات بسيار زیادی بين شکل، 
نقش و لعاب محراب زرین فام نجف با محراب های زرین فام ساخته شده 
به دست خاندان ابی طاهر را نشان می داد. محراب های ساخته شده توسط 
این خاندان عمدتاً از یک شکل کلی و مشابه برخوردار هستند. اما با توجه به 
اینکه چند نسل این خاندان به هنر صناعی محراب سازی مشغول بوده اند، 
نو آوری هایی در محراب های متأخرتر مشاهده می شود که نشان دهنده 
ویژگی شخصيت هنری هر یک از اعضای این خاندان می باشد. مطالعه 
دقيق قطعات کاشی های متعلق به محراب نجف و مقایسه آنها با قطعات 
مشابه دیگر محراب ها، نزدیکی طرح و نقش این قطعات را با محراب زرین 
فام امام زاده یحيی ورامين نشان داد. برای حصول اطمينان از مشابهت، الزم 
بود تصویر واضح تری از محراب ورامين در اختيار باشد. این تصویر از طریق 
مکاتبه با موزه Shangri La ) شانگریال( ایالت هاوائی امریکا که محل 
نگه داری این محراب است در دسترس قرار گرفت. یکی از شاخص ترین 
وجوه اشتراک نقوش در بين دو محراب نجف و محراب ورامين تشابه نقش 
لبه کاشی های کتيبه دور گرد محراب است. در حالی که این نقش در دیگر 

محراب های خاندان ابی طاهر دیده نمی شود. 

28- لبه کاشی محراب ورامین. مأخذ: )موزه  Shangri la(تصویر 2۷- لبه کاشی کتیبه دور گرد محراب نجف.
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سعاد ماهر در کتاب خود تصویر یک قطعه کاشی را ارایه می دهد که 
نقش لبه آن نيز مشابهت بسيار با نقوش دو محراب نجف و ورامين دارد. او 
این کاشی را مربوط به مسجد فرمين معرفی می کند. اما جستجوی برای 
پيداکردن اطالعات در خصوص مسجد فرمين بی نتيجه ماند. در بررسی 
دقيق تر به نظر می رسد این کاشی یک قطعه از کاشی های مفقودشده 
محراب ورامين )قطعه چهارم از کاشی های دور گرد سمت راست محراب( 
است. )تصویر30( جای خالی این قطعه در عکس قبل از مرمت محراب 

ورامين دیده می شود )تصویر 31(. 
از دیگر تشابهات آشکار بين محراب نجف با دیگر محراب های ساخته شده 
در کارگاه استاد علی بن محمد بن ابی طاهر، نزدیکی و تشابه معنادار نقش 
چراغ آویزان از سقف در کاشی مرکزی قسمت پائين این محراب ها است. 
این نقش  در کادر مستطيل پائين تمام محراب های ساخته شده توسط 

این استاد دیده می شود )تصاویر 32، 33، 34، 35 و 36(.

مطالعات علمی آزمایشگاهی کاشی های محراب  زرین فام نجف جهت 
شناخت مواد و سنجش عمر محراب 

مطالعات شناخت ماهيت شيميائی، فيزیکی و سنجش عمر آثار قدیمی 

مطمئن  روش های  از  یکی  امروزه  آزمایشگاهی،  امکانات  از  استفاده  با 
برای تائيد مطالعات نظری است. سيستم های دستگاهی امکان شناسائی 
مطالعات مواد و مصالح به کاررفته در ساخت آثار تاریخی را با دقتی بسيار 
باال فراهم می سازد. سيستم های دستگاهی همچنين امکان سنجش علمی 
عمر آثار تاریخی را فراهم آورده اند. براساس نتایج حاصل از این مطالعات، 
اضافه بر شناخت مواد و مصالح یک اثر تاریخی، امکان مقایسه ساختار 
فيزیکی و شيميائی آن با سایر آثار هم خانواده و هم دوره فراهم می گردد. با 
توجه به این مهم، در این پژوهش تالش گردید تا از روش های مذکور جهت 
شناخت هر چه بهتر ویژگی های ساختار محراب حرم مطهر امام علی )ع( 
بهره گرفته شود. به این منظور برای شناخت ساختار فيزیکی بدنه کاشی 
محراب از روش پتروگرافی1 و برای شناخت شيمی مواد تشکيل دهنده 
بدنه کاشی ها از روش دیفراکتومتر اشعه ایکس2 و برای سنجش عمر و 
شناسائی محدوده زمانی ساخت این محراب از روش ترمولومينسانس3 بهره 

گرفته شد.

مطالعه پتروگرافی بر روی نمونه برداشت شده از کاشی محراب 
زرین فام نجف 

تصویر29-محراب امامزاده یحیی ورامین. 
)Shangri la مأخذ: )موزه

تصویر30- یک قطعه کاشی مربوط به کتیبه دور گرد محراب 
فرمین )سعاد ماهر(. محل نگه داری موزه ارمیتاژ روسیه. مأخذ: 

)کتاب سعاد ماهر(

تصویر31- محراب امامزاده یحیی ورامین قبل از 
بازسازی رنگی قطعات مرمت شده.

به  مربوط  قندیل  نقش  با  -کاشی  تصویر32 
محراب زرین فام رواق باال سر قدم گاه در حرم 
عمل  قمری،   640 تاریخ  )ع(  رضا  امام  مطهر 
نگه داری،  ابی طاهر، محل  بن  بن محمد  علی 

موزه آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

قندیل  نقش  با  کاشی  تصویر33- 
یحیی  امامزاده  محراب  به  مربوط 
محمد  بن  علی  سازنده  نام  ورامین، 
قمری.   663 تاریخ  ابی طاهر،  بن 

)Shangri la مأخذ: )موزه

تصویر34- کاشی مربوط به محراب 
امامزاده شاهزاده احمد قم )محراب 
قم( عمل علی بن محمد بن  ابی طاهر 

سنه 663. مأخذ: )موزه برلین( 

تصویر35 -محراب زرین فام، 
سازنده حسن ابن علی بن. 

مأخذ: )واتسون، 1382(

تصویر36- کاشی بخش مرکزی قسمت 
پائین محراب حرم امام علی )ع( با نقش 

چراغ آویزان، بدون تاریخ.

بازشناسی و معرفی محراب فراموش شده حرم مطهر امام علی )ع(
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محل نمونه برداری: بدنه کاشی پنج ضلعی مرکزی محراب
نمونه سازی، تهيه مقطع نازک )Tine Section( با ضخامت 30ميکرون

دستگاه مطالعه نمونه ميکروسکوپ پالریزان مدل James Swift در 
بزرگ نمایی40 ×

شرح و نتایج حاصل از آزمایش پتروگرافی

بافت غالب  مشاهده نمونه در زیر ميکروسکوپ پالریزان نشان داد، 
نمونه را سيلتی4 درشت بلور تا پورفيری ریز بلور تشکيل می دهد. همچنين 
بافت پورفيری5 نمونه از ناهمگنی زیادی برخوردار می باشد،  بطوری که 
بلورهای درشت به بزرگی1 ميلی متر در کنار بلورهای کوچک با اندازه 
چند ميکرون قرار دارند. اجزا سازنده نمونه به ترتيب فراوانی عبارتند از 
قطعات کانی کوارتز، قطعات سنگ چرت، کانی های مافيک و اکسيد آهن، 

کانی های فيلوسيليکاته Phyllosilicat و پالژیوکالز Plagioclase  کانی 
کوارتز، فراوان ترین کانی های سازنده نمونه می باشد، این کانی که اندازه 
آنها از ميکرون تجاوز نمی کند اغلب دارای حاشيه زاویه دار تا نيمه گرد شده 
این  می شود.  دیده  پلی کریستالين  و  فنوکریست  فرم  دو  به  و  هستند 
کانی ها در حدود40 % تا50% حجم کل نمونه را به خود اختصاص داده اند. 
)تصویر  37 و    38(. قطعات سنگ چرت، بزرگ ترین اجزا سازنده نمونه است 
و به صورت درشت بلور )قطعات پورفيری( تا اندازه های ریز بلور در نمونه 
دیده ميشود. فراوانی این کانی در حدود20% حجم کل نمونه است. از دیگر 
اجزا نمونه، اکسيد آهن و کانی های اپک می باشد که در حدود 5% حجم 
کل نمونه را تشکيل داده است. این کانی اغلب به رنگ قرمز روشن تا تيره 

دیده می شود.

 .XRD آزمایش نمونه با سیستم

 XRDنتایج  نام طرح رنگ نمونه نوع نمونه شماره نمونه ردیف

 Quarts α(1 بررسی بدنه کاشی های زرین فام ایلخانی سفید بدنه کاشی 1 1
2)Quarts β 
3) Caly Mineral 
4)Mocovita Mica 
5)Peldespar (low) 
 

بافت پورفیری، کانی کوارتز   ،)XPL( نور متقاطع  تصویر3۷ سمت چپ- عکاسی در 
نور  راست-  سمت  رسی.  کانی های  و  کوارتز،  بلور  ریز  زمینه  در  پلی کریستالین 

متقاطع)XPL( کانی کوارتز به رنگ روشن همراه با بقایای سنگ چرت. 

تصویر38 )سمت چپ(- عکاسی با نور پالریزه)PPL(، بافت پورفیری ریز بلور و ذرات 
سنگ چرت به همراه کانی اکسید آهن )OFM(. در این نور کانی کوارتز و فضای خالی 
به رنگ روشن دیده می شوند. سمت راست- عکاسی با نور پالریزه)PPL(، در تصویر،  

لعاب کاشی در لبه فوقانی تصویر به رنگ تیره دیده می شود.  

جدول 1- نتایج آزمایش XRD . در جدول مواد براساس میزان فراوانی آورده شده است.

نمونه مورد آزمایش از بدنه سفالی کاشی )کاشی پنج ضلعی بخش 
مرکزی محراب( برداشت شد. نمونه بصورت قرص آماده سازی و با دستگاه 
پراش اشعه ایکس از نوع پودری مدل T2T ساخت کمپانی  Siefert و در 

شدت جریان  Ma 30 و ولتاژ Kv 40 تحت آزمایش قرار گرفت. 
نتایج حاصل از مطالعه پتروگرفی بدنه کاشی محراب، نزدیکی مواد 
مورد استفاده در ساخت بدنه کاشی های محراب حرم امام علی )ع( را 
با فرمول ارایه شده توسط عبداهلل ابولقاسم کاشانی که در کتاب عرایص 
الجواهر و نفایس االطایب ارایه داده است نشان داد )کاشانی، 1386، 344(.

روش  از  استفاده  با  محراب  عمر  سنجش  آزمایش  از  حاصل  نتایج 
ترمولومينسانس

مشخصات نمونه: کاشی لعابدار زرین فام: 
نوع نمونه: بدنه یک قطعه کاشی زرین فام 

مکان نمونه برداری: کشور عراق، شهر نجف، مخزن بارگاه حرم  مطهر 
امام علی )ع(

اطالعات محيط نمونه برداری: 
   1/76 : Th )ppm( :غلظت توریم
  2/51 : Ur )ppm( : غلظت اورانيم

: )K2O%( 0.8434 : درصد اکسيد پتاسيم
نتيجه آزمایش: آزمایش انجام پذیرفته با روش ترمولومينسانس، قدمت 
سال  با ضریب خطای 35 ±  سال  با 675  برابر  را  آزمایش  مورد  نمونه 

محاسبه نمود. 

شناسائی و طراحی شکل کلی محراب و جایگذاری قطعات کاشی 
موجود در محل اصلی 

شباهت های موجود بين قطعات کاشی محراب حرم نجف و محراب 
امام زاده یحيی ورامين از یک سو و از سوی دیگر با توجه به نظر آقا اوغلو 
)Age Oglu( که ضمن مقایسه محراب قم با محراب نجف سازندگان آنها 
را یک نفر یعنی علی ابن محمد ابن ابی طاهر معرفی کرده است و همچنين 
با توجه به کتيبه محراب امامزاده یحيی ورامين که نام سازنده را علی 
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ابن محمد ابن ابی طاهر و تاریخ محراب 663 ه ق کتابت کرده،  می توان 
محراب نجف را نيز از ساخته های علی ابن محمد این ابی طاهر دانست. 
چنانچه بپذیریم سازنده این دو محراب علی ابن محمد ابن ابی طاهر، و 
تاریخ ساخت آن نيز در همان محدوده سال 663 ه ق است، این تاریخ 
مقارن با حکمرانی اباقاخان و حکمرانی عطاملک جوینی در بغداد و عراق 
است. با توجه به اینکه عطاملک جوینی تالش داشته خسارات لشکر کشی 
چنگيز در کشورهای مغلوب را جبران کند، بنابراین دور از ذهن نيست که 
مسجد ایلخانی حرم مطهر نجف نيز در راستای همين هدف و در همين 
محدوده زمانی احداث و محراب نيز توسط علی ابن محمد ابن ابی طاهر در 
همين دوره زمانی ساخته و در مسجد تازه احداث نصب شده است. برای 
اثبات این نظریه، به مطالعه و بررسی شباهت های بين محراب ورامين و 
نجف پرداخته شد. لذا در ابتدا طرح محراب ورامين براساس اندازه های 
ارایه شده از سوی موزه Shangri La در نرم افزار AutoCAD طراحی 
و قطعات کاشی موجود محراب نجف نيز در مقياس دقيق خود در نرم 

افزار مذکور طراحی گردید سپس طرح کاشی های محراب نجف بر اساس 
  photoshop  اشکال مشابه خود در طرح محراب ورامين و در نرم افزار

جاگذاری و چيدمان گردید. 
چيدمان انجام شده نشان داد که اندازه قطعات کاشی محراب نجف 

انطباق تقریباً کاملی با اندازه قطعات مشابه در محراب ورامين دارند. 
در ادامه جهت شناسائی وضعيت قرارگيری کتيبه دور گرد محراب 
بهره  یحيی  امامزاده  محراب  گرد  دور  کتيبه  قطعات  تصویر  از  نجف، 
گرفته شد و تصویر قطعات مذکور در کنار قطعات محراب نجف در طرح 
جایگذاری گردید. این چيدمان نشان داد قطعات کاشی های کتيبه دور 
گرد محراب امامزاده یحيی با اختالف جزئی در فضای الزم برای جایگذاری 
قطعات دور گرد محراب نجف جای می گيرد. بنابراین مشخص گردید که 
ابعاد و اندازه این دو محراب بسيار نزدیک به هم بوده اند )تصاویر41 تا 43(. 
مطالعات انجام پذیرفته در این پروژه نشان داد قطعات کاشی های زرین 

تصور39-نمودار آزمایش ترمولومینسانس. 

بازشناسی و معرفی محراب فراموش شده حرم مطهر امام علی )ع(

تصویر 40- جانمائی عکس سایز شده قطعات محراب نجف در طرح کلی محراب  ورامین.

 .cad طرح 1 - طراحی شکل هندسی هر یک از قطعات کاشی های محراب نجف و شماره گذاری آنها در نرم افزار



66
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  1، بهار 1400

طرح 2- نحوه چیدمان قطعات کاشی موجود نجف در الگوی برداشت  شده از محراب امامزاده یحیی ورامین.چیدمان انجام شده نشان داد که اندازه قطعات کاشی محراب نجف انطباق 
تقریبًا کاملی با اندازه قطعات مشابه در محراب ورامین دارند. 

   

   

 

تصویر 41- محراب امامزاده یحیی ورامین. 
 )Shangri la( مأخذ: موزه

42- چیدمان کاشی های دور گرد محراب ورامین در 
طرح پیشنهادی از محراب نجف.

تصویر 43- چیدمان کاشی های موجود محراب نجف و کاشی های 
دور کرد محراب ورامین در طرح پیشنهادی از محراب نجف. 

نتیجه
فام موجود در انبار حرم مطهر امام علی )ع( متعلق به محراب زرین فامی 
است که در عهد ایلخانان مغول ساخته و در مسجدی که احتمال قریب به 
یقين در همان دوره )دوران سلطنت اباقاخان و حکمرانی عطاملک جوینی 
در عراق( در جوار حرم مطهر مولی متقيان ساخته شده، نصب شده بوده 
است. مطالعات سبکی، تطبيقی، آزمایشگاهی و ساليابی ترمولومينسانس 
نشان داد که شباهت های زیادی بين محراب نجف و محراب امامزاده یحيی 
ورامين از نقطه نظر مواد و مصالح، تکنيک ساخت، شکل ظاهری و تاریخ 
ساخت وجود دارد. لذا می توان استنباط نمود که سازنده این دو محراب 
یک هنرمند یعنی علی بن محمد بن ابی طاهر بوده است. بنابراین با توجه 
به تاریخ 663 قمری درج شده در کتيبه محراب امامزاده یحيی ورامين که 

سال ساخت آن را مشخص می کند، نتيجه گيری می شود که تاریخ ساخت 
محراب حرم مطهر امام علی )ع( نيز متعلق به همين بازه زمانی می باشد. 
نتيجه حاصل از این پژوهش، اطالعات الزم برای بازسازی بخش های مفقود 
شده محراب نجف را فراهم نمود که در صورت نياز به خوانا سازی شکل 
اصلی محراب و بازسازی بخش های مفقود شده، می تواند مورد استفاده 

قرار داده شود. 

تشکر و قدردانی

- تشکر بسيار از جناب آقای مهندس پالرک ریاست محترم ستاد 
بازسازی عتبات عاليات و سایر همکاران ایشان به ویژه جناب آقای مهندس 

فداکار به لحاظ حمایت بی دریغشان در انجام این پژوهش.
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- تشکر از کارشناسان محترم پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه 
ميراث فرهنگی و گردشگری، سرکار خانم مهندس رویا بهادری )آزمایشات 
مولود  مهندس  و  بحرالعلومی  فرانک  مهندس  خانم ها  XRD( ، سرکار 
سادات عظيمی )آزمایش ترمولومينسانس(، سرکار خانم مهندس سميه 
کاظمی )آزمایش شيمی کالسيک( و جناب آقای مهندس ایرج بهشتی 

)آزمایش پتروگرافی(.

-تشکر از همکاران بخش مطالعات نظری و کارگاهی پژوهش، سرکار 
خانم مهندس هاله زرینه، سرکار خانم دکتر ليلی کردوانی، جناب آقای 
مهندس عليرضا سعادت، سرکار خانم مهندس الدن قائم مقامی، سرکار 

خانم مهندس فاطمه همتی و سرکار خانم مهلقا ظهيراالسالم.
پی نوشت ها

1. Petrography.
2. X-Ray Diffraction.
3. Thermo Luminescence.

4 . اجزا سازنده نمونه همسان، ریز بلور که اندازه آنها از چند ميکرون تجاوز 
نکرده و با چشم غيرمسلح نيز قابل تشخيص نباشد را بافت سيلتی گویند.

5.  قطعات درشت بلور در زمينه ریز بلور را بافت گورفيری می نامند.
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The geographical limits of Iran’s historicall and along with 
the changes in the past couple of centuries have created a 
segment of Iranian civilization and works of architecture 
that is outside of the current political geography in Iran. Iraq 
is one of these segments of land where Iranian artists have 
been visiting and creating works of art. Therefore, today a 
major portion of the Iranian artists’ works of art is located in 
a number of Iraqi cities, particularly in Atabat Hazrat where 
religious cities and buildings are located. The artworks 
found in Iraqi religious cities and shrines of Shiite Imams 
represent many centuries of Iranian art and decorations. 
The luster glaze Mehrab is one the most exquisite works 
of art from the Mongol dynasty and can be found on the 
western side wall. This amazing piece of art, unfortunately, 
sustained damage over the past few years where the porch 
was destroyed. The remaining remnants and pieces of art 
have been taken out and transported to the Haram store. The 
remaining tiles from the altar of Najaf are, of course, Central 
pentagon tiles The rectangular tile of the lower part of the 
altar with the role of the lamp and the number of broken 
and tiled tiles related to different parts of the altarThis alter 
from the luster glaze Mehrab in the Mongol period, has not 
been well understood and there isn’t much evidence of its 
existence or even any pictures of it. As a result, this research 
is being done to uncover genuine historical documents 
that represent the artistic history as well as the artists of 
the Mehrab. This study compared these Mehrab tiles with 
those of other Mongolian luster glaze Mehrab. The study 
also involved reading altar inscriptions texts and ultimately 
getting the altar’s original dimensions and shape. The study 
discovered that there were many similarities between the 
Mehrab of Imamzadeh Yahya Varamin and the Mehrab of 
Najaf. The similarities were seen in how the edge of the 
tiles was decorated around the altar. The dimensions of 
both altars were very similar. From these kinds of similar 
characteristics, along with the adaptation of Abakakhan’s 
developing history in Iraq and Najaf, dating back to around 
663 AH, one can conclude that Najaf’s alter was also made 

by Ali ibn Muhammad ibn Abi Tahir around the year 663 
A.H. He is a part of the Abay Taher Kashani family. This 
date is around the same time Ata Malik Jouini rules in Iraq 
during the time of the kingdom of Abkhaz Khan. The study 
revealed that the altar was installed in the al-Rasa mosque.
In some sources; the name of this mosque is called Ilkhani 
Mosque.The mosque of Jama’ali al-Rasa close to Imam 
Ali’s shrine was the original installation site of this Mehrab. 
This mosque has been repaired once upon orders of the 
Nadir Shah’s wife and once during the Safavid kings. In 
the repairs of the 2005 tomb of Imam Ali, the mosque was 
destroyed and the remaining some tiles of the Mehrab were 
transferred to the shrine reservoir.

Key word
 Mehrab Najaf, Imam Ali tomb, Luster gGlaze, Mongol.
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