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چکیده
این کار وجود  به  خصوص در زمان  های گذشته که دانش علمی  تاریخی،  بناهای  مرمت های دوره  ای 
نداشته، موجب تغییرات کالبدی در این بناها می  شده است. بررسی این تغییرات می  تواند راهگشای 
فهم و درک بهتر اثر و پایه  ای برای مرمت بهتر آن در دوره  های بعدی باشد. در این پژوهش به امامزادۀ 
»ینگی  امام« از بناهای دورۀ صفوی در غرب کرج پرداخته شده است. این نوشته پس از معرفی اجمالی 
خود بنا به تاریخچۀ مختصر مرمت آن در زمان  های مختلف اشاره می  کند و سپس تغییرات ایجادشده 
را بر اساس مدارک تاریخی و مقایسۀ کالبد امروزین و کالبد گذشته آن پی می  گیرد. مطالعه بر اساس 
بررسی متن  ها و عکس  های تاریخی این اثر و استفاده از گزارش  های سازمان میراث فرهنگی، صورت 
گرفته است. نتیجۀ پژوهش مشخص می  کند که در دوره  های قبل بیشترین تغییرات کالبدی در سردر 
صحن بنا که در دورۀ قاجار ساخته شده، کتیبۀ سردر بقعه، و کاشی  های گنبد اتفاق افتاده است. بیشتر 
تغییرات متأخر هم مجدداً بر گنبد و فضاهای داخلی که سراسر آن آیینه  کاری شده، دیده می  شود. 
بنابراین الزم است در مرمت های بعدی به تغییرات و دست  اندازی  های اخیر توجه شده و الحاقاِت زائِد 

اثر حذف شود.

واژههایکلیدی:
امامزادۀ ینگی  امام، مرمت دوره  ای، تغییرات کالبدی.
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مقدمه
امامزاده »ینگی امام« ـ که نام خود را به روستا و کاروانسرای 
ــاورش دادهـ  در میانۀ راه قدیم تهران به قزوین قرار دارد.  مج
این بنا که متعلق به دورۀ صفوی است از یک ایوان ورودی و 
ــکل با پوشش گنبدی تشکیل شده که اتفاقاً  یک اتاق مربع  ش
این ساختار در چند بنای دیگر منطقه )از جمله امامزادۀ گازر 
سنگ( هم دیده می  شود. اما عناصر و بخش  هایی از این بنا در 
ــای مختلف و بر اثر تعمیرات گوناگون تغییر پیدا کرده  دوره  ه
یا الحاقاتی به آن افزوده شده است. بررسی این تغییرات برای 
ــور بهبود مرمت های دوره  ای بعدی،  فهم بهتر اثر و همین ط

اهمیت خاصی دارد.

موقعیتاثر
در سمت شمالی جادۀ کرج به قزوین در 3/5 کیلومتری شرق 
هشتگرد در مختصات 50 درجه و 43 دقیقه و 10 ثانیۀ طول 
ــمالی و  ــه و 56 دقیقه و 9 ثانیۀ عرض ش ــرقی و 35 درج ش
ــطح دریا امامزادۀ هادی و علینقی قرار  ارتفاع 1315 متر از س

ــت. روستای  ــهرت یافته اس دارد که به امامزادۀ ینگی امام ش
ینگی امام در شمال این بنا، کاروانسرای ینگی امام در شمال 
غربی آن و تپۀ باستانی ینگی امام در غرب آن قرار دارد. بین 
این امامزاده و کاروانسرا در دوره  های اخیر بولواری در راستای 
ــده و ارتباط فضایی آنها را بریده  ــمالیـ  جنوبی کشیده ش ش
ــت. بنا در حیاط وسیعی قرار دارد که قبرستان روستا هم  اس
ــوب می  شود. ورودی حیاط طبق عکس  های تاریخی در  محس
ــمالی بوده که اکنون نیز همان  جاست. بعد از احداث  ضلع ش
ــرا و امامزاده، ورودی ماشین  رو دیگری از  بولوار بین کاروانس

سمت جنوب غربی به حیاط باز کرده اند )تصویر1(.

وجهتسمیه
ــورت »ینگی امام« و »ینگه  ــه نام این امامزاده به دو ص اگرچ
امام« در نوشته  های مختلف آمده، اما با توجه به اینکه »ینگی« 
ــود یا »ینگه« می  تواند معانی مختلفی داشته باشد.  خوانده ش
ــت،   ــی در ترکی به معنی »تازه« و »نو« اس ــرا ینگی یا ین زی
ــت که همراه عروس  اما ینگه )باز به ترکی( به معنی زنی اس

تصویر1. موقعیت امامزاده ینگی امام: 1. امامزاده؛ 2. کاروانسرا؛ 3. تپه باستانی 
 )مرجع:- google maps  2/12/1394، ویرایش نویسنده(
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ــت حجله می  نشیند و حوایج را  در شب  های اول عروسی پش
ــت )لغت نامۀ دهخدا،  برمی  آورد. اما در کل به معنی همراه اس
ذیل »ینگه«(. پس ینگی امام به معنای امام تازه و نو و ینگه 

امام به معنی همراه امام  است. 
ــدا به صورت »ینگی  ــتا در لغت  نامۀ دهخ ــه این روس      البت
ــی مصاحب به  ــت، ولی در دایرةالمعارف فارس امام« آمده اس
ــت )دایرة  ــده اس هر دو صورت ینگی امام و ینگه امام ثبت ش

المعارف فارسی، ذیل »ینگه امام«(. 
ــده  ای در مورد وجه  ــع توضیح قانع  کنن ــتثنائاً دو منب      اس
ــت می  دهند؛ خاطرات حاج سیاح  ــمیۀ ینگی امام به دس تس
ــال 1296ق( و سفرنامۀ میرزا حسین فراهانی )به سال  )به س
ــت؛ هرچند حاج سیاح آن را ینگی امام  1302ـ 1303ق( اس
ــین فراهانی ینگه امام ثبت کرده اند. البته میرزا  و میرزا حس

حسین فراهانی نیز ینگه را به همان معنای نو آورده است. 
ــام گویند، برای اینکه در  ــیاح آورده: »...ینگی ام ــاج س      ح
این نزدیکی  ها یک نفر مدعی شده که در خواب دیده در آنجا 
ــت. پس گنبد و دستگاهی ساخته اند،  امامزاده  ای مدفون اس

ــده )ینگی به ترکی یعنی تازه(« )حاج سیاح،  دورش آبادی ش
1359: 203(. میرزاحسین فراهانی نیز می  نویسد: »قریب به 
این مهمانخانه،  بقعه  ای است که از قدیم گنبدی ساخته بودند 
ــن جعفر در اینجا  ــی ب ــد دو نفر از اوالد حضرت موس و گوین
ــا در اینجا ظاهر  ــه این امامزاده  ه ــد و در آن زمان ک مدفونن
ــدند،  چون تازگی داشتند، ینگه امام گفتند و این مکان به  ش

همین اسم موسوم گشت« )فراهانی، 1342: 8(.
ــناد و کتابخانۀ ملی )به  ــندی موجود در سازمان اس اما در س
ــم  ــت: »ینگی امام اس ــنبله 1299ش( آمده اس تاریخ 19 س
ــد. این اسم پس  ــت که معنای آن امام تازه می  باش ترکی اس
ــده است )ناخوانا( که گویا  از حملۀ مغول به این قریه داده ش
ــم  ــند ولی اس ــار نفر در زیر گنبد ینگی امام، مدفون باش چه
ــدارد ]...[ ولی  ــی به خاطر ن ــابق قریه از میان رفته و کس س
قبل از مهاجمۀ مغول در حوالی ینگی امام، قریۀ آبادی وجود 
ــته و آثاری از حدود سابق آن هنوز باقیست« )تصویر 2(.  داش
بنابراین مشخص می  شود که احتماالً همان مفهوم »امام نو« 

مد نظر نام گذاران بوده است. 

تصویر 2. سند سال 1299 شمسی دربارۀ نام ینگی امام  )مأخذ: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شمارۀ سند 230000217(.
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معماریبنا
ــتقرار یافته  ــاد تقریبي 80x50 متر اس ــا در صحني به ابع بن
ــرقي، در محور ایوان و گنبدخانه،  ــمال ش ــت. در ضلع ش اس
سردر ورودي قدیمي قرار دارد که از آجر ساخته شده )تصویر 
11( و در سوي جنوب غربي ورودي جدید ساخته شده است. 
ــهداي روستا است و همانطور که  صحن حاضر اکنون گلزار ش
ــتان  ــد آمد، در روزگار قاجار طرح انداخته اند. اما گورس خواه
قدیمي روستا در شمال امامزاده قرار دارد و جداي از محوطۀ 
ــامل یک ایوان در ضلع  ــت. خوِد بنای امامزاده ش امامزاده اس

ــمالی و یک اتاق مربع  شکل چسبیده به آن است که سقف  ش
ــت. روی این گنبد داخلی )آهیانه( نیز با گنبد  آن گنبدی اس
رُک دوازده  وجهی پوشانده شده است. طول بنا 15/6 و عرض 

آن 10/2متر است )تصویرهای 3 و 4(.

سردروایوان
ــردر ایوان امامزاده 5/4 متر و قوس آن »پنج  عرض داخلی س
ــت. دیوارهای ایوان  امروزه کالً آیینه  کاری شده،  او هفت« اس
ــال 1392 شمسی تا ارتفاع یک متر با کاشی هفت- اما تا س

تصویر 4. برش امامزاده ینگی امام )ترسیم از: نویسنده. نقشۀ اصالح  شده بر اساس نقشۀ مرکز اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان البرز(.

تصویر 3. پالن امامزاده ینگی امام )ترسیم از: نویسنده. نقشۀ اصالح  شده بر اساس نقشۀ مرکز اسناد ادارۀ میراث فرهنگی استان البرز(.
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 رنگ قاجاری به رنگ  های زرد، آبی، سبز و فیروزه  ای پوشیده 
ــر از ازاره گچ  اندود بود. در دو دیوار  ــده بود و در پهنۀ باالت ش
ــود بر آنها دارای  ــن طاق  نماهایی قرار دارد و دیوار عم طرفی
ــت. جرزهای طرفین سردر نیز هر یک  دو اسکنج کوچک اس
ــت و لچکی  های قوِس سردر با  دارای دو طاق  نمای آجری اس

کاشی معقلی آبی تزیین شده است. 
     ارتفاع بیرونی ایوان 7/4 متر است و تا سال 1392، بر روی 

تصویر 6. ایوان ورودی امامزاده  )عکس از: نگارنده، سال 1394(.

تصویر 5. ایوان امامزاده در سال 1384 و سنگ کنار در با صلوات کبیره و تاریخ سال 971 بر روی آن )عکس از: نویسنده. سال 1384(.

ــت در کنار در ورودی بنا، کتیبه  ای  دیوار انتهایی ایوان و درس
ــنگی به تاریخ 971ق که متن آن صلوات کبیره بود، دیده  س
ــد که امروزه بر اثر تغییراتی که صورت گرفته، درجای  می  ش
پیشین نصب نیست )تصویر 5(. در حال حاضر جلوی ورودی 
ــبز نصب  ــۀ بازتابی س ــوان یک دیواره از قاب فلزی و شیش ای
ــایبانی از آهن و پالستیک برپا کرده اند  کرده و بر فراز آن س

)تصویر 6(.  
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3.2.داخلگنبدخانه
ــت که ورودی آن   این بخش بنا )گنبدخانه( اتاقی مربعی اس
در سمت شمال است و روبه  روی ورودی محراب قرار دارد و بر 
فراز محراب پنجره  ای تعبیه شده است. عمود بر این محور، در 
ــمت بنا پنجره  ای )روبه  روی هم( گشوده شده که سابقاً  هر س
ــا را تأمین می کرده  ــراه پنجرۀ باالی محراب، نور این فض هم
ــی مشبک تزیین شده و  اند. امروزه پنجره  ها از بیرون با کاش
ــمت داخل هم بر اثر آیینه  کاری عماًل جلوی نور ورودی  از س
ــده است. در عکس  های تاریخی این مشبک  ها دیده  گرفته ش
ــر، در ارتفاع 4/30متر  ــوند. پنجره به بلندای 1/20 مت نمی  ش
ــقف از داخل،  ــت. پوشش س ــده اس ــبت به کف تعبیه ش نس
ــی خفته است که با اسکنج  های کاربندی  شده،  گنبدی با قوس
زینت یافته و در باالی آن گنبد رُک دوازده  وجهِی پوشیده از 
ــی قرار دارد. امروزه تمام فضای داخلی بنا تا ارتفاع یک  کاش
متر با سنگ مرمر و از آنجا به باال با آیینه  پوشیده شده است. 
مرقد باالتر از سطح زمین بوده و از سال 1392 شمسی ضریح 
ــته شده است، اما سابقاً با کاشی  های  جدیدی در آن کارگذاش

تصویر 7. داخل امامزاده )عکس از: نگارنده، سال 1394(.

فیروزه  ای تزئین شده بود )تصویر 7(.

3.3.اضالعخارجیبنا
 دو دیوار ستبر ایوان ورودی به ضخامت 2/4 متر و دیواره  های 
ــازند. به جز کاشی  های  گنبدخانه، اضالع خارجی بنا را می  س
مشبک پنجره  ها و چند طاق  نمای داخل دیوارها، هیچ تزیین 
ــرقی  ــم نمی  آید. راه  پلۀ بام در داخل دیوار ش دیگری به چش
ــت. همان طور که گفته شد، گنبد بیرونی   ایوان قرار گرفته اس
ــی کاری گنبد در حال  ــت. زمینۀ کاش ــی اس رک دوازده  وجه
حاضر فیروزه  رنگ است و تا سال 1392 شمسی بر این زمینه 
ــتاره  های شانزده و دوازده  وجهی،  با خطوط کوفی در داخل س
ــیاه و سفید و  نام معصومین)ع( و کلمۀ »اهلل« به رنگ  های س
ــده بود. در حال حاضر همان اسامی در میان  ــته ش زرد نوش

ستاره  های جدید نقش بسته که بسیار ساده  تر هستند.

تغییراتایجادشدهبراثرمرمتهایمتوالی
ــنگِی تاریخ دار در کنار  ــا توجه به کتیبۀ س ــد ب به نظر می  رس
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تصویر 8. ایوان ورودی و ضلع شرقی بنا در سال 1384
)عکس از: نگارنده، سال 1384(.

تصویر 9. کاشی معقلی در لچکی باالی ایوان
)عکس از: نگارنده، سال 1384(.

تصویر 10. عکس امامزادۀ ینگی امام در دورۀ قاجار )مأخذ: آلبوم  خانۀ کاخ گلستان، شمارۀ 287-32 (.

ــر آیینه  کاری از میان  ــر 5(ـ  که اینک بر اث ــنۀ در )تصوی پاش
ــد اما  ــای امامزاده متعلق به دورۀ صفوی باش ــهـ  اصل بن رفت
ــان از الحاقات فراوان در دورۀ قاجار دارد  ــکل فعلی آن نش ش
ــر مرمت های اخیر نیز تغییراتی در آن صورت گرفته  که بر اث
است. عکس باقی  مانده از این بنا در دورۀ قاجار نشان می  دهد 
که شکل کلی بنا )ایوان ورودی و گنبدخانه( از آن دوره تا به 

امروز تغییری نکرده است )تصاویر 8 تا 10(.

4.1.مرمتهایانجامشده
مرمت های اساسی بنا که از آن مطلع ایم به شرح زیر است:

ــتندی از مرمت این دوره در  ال�ف.دورۀقاجار: گزارش مس
ــت، اما بنابر گزارش جهانگردان و مسافران می- ــت نیس دس
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 توان دریافت که این بنا دس��ت کم یک بار تعمیر اساسی شده 
است. اعتمادالسلطنه به سال 1303ق می  نویسد: »این ینگی 
امام را ده س��ال قبل دیده بودم. کاروانس��رای ش��اه عباسی و 
امامزاده داشت. هر دو طرف خراب، حاال که راه قزوین ساخته 
ش��ده و مهمان خانه  ها بنا ش��ده، همان کاروانسرا مهمان خانه 
عالی ساخته ش��ده« )اعتمادالسلطنه، 1385: 481(. بنابراین 
مش��خص می  شود که بنا دست کم به سال 1293ق )ده سال 
قب��ل از گزارش( مخروبه بوده، اما تنها وضعیت کاروانس��را )و 
نه امامزاده( در س��ال 1303ق در این گزارش مشخص شده 
اس��ت. اما طبق گزارش اورس��ل معلوم می  ش��ود که در سال 
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ــی از کاشی  های گنبد فروریخته است. به نظر می - بعد، بخش
ــی  های  ــد عکس تاریخی به  جامانده از بنا، با توجه به کاش رس
فروریخته بخشی از گنبد، وجود دیوارۀ صحن بنا، و نیز تاریخ 
ــروع عکاسی در ایران، متعلق به حوالی همین سال  ها باشد  ش

)تصویر12، سمت چپ(.

ــی و  ب.مرمتس�ال1326شمس�ی: طبق گزارش بررس
شناسایی اثر، گنبد امامزاده در سال 1326ش مرمت اساسی 
شده و ضمن آن با تیرآهن کالف  کشی و با کاشی  های رنگارنگ 
تزیین شده است )حاتمی، 1381: 156(. تغییر سردر ورودی 
ــد مربوط به همین  ــمالی نیز به نظر می  رس صحن در ضلع ش

دورۀ مرمت است )تصویر 13(.

ج.مرمتس�ال1379شمس�ی: این اقدامات به شرح زیر 
است:

ــای آجری  ــض پایه  ه ــامل تعوی ــت دروازۀ ورودی، ش 1. مرم
ــقف ورودی، خاک برداری  ــا، تعویض الوارهای س طاق  نماه
ــازی مناره  های  ــام ورودی و آجرفرش کردن آن، بازس از ب
ــیده  کوچک آجری روی بام ورودی، تعویض آجرهای پوس
ــی و دوخت و دوز آجرهای این بخش و در نهایت  و بندکش

آجرفرش کردن کف ورودی امامزاده؛
ــمی  بندی ایوان ورودی با گچ )محبعلی، 1380:  2. مرمت رس

تصویر 12. مقایسۀ تزیینات گنبد دورۀ قاجار )چپ( و گنبد مرمت  شده بعد از سال 1326 )راست(
)عکس )راست( از: نویسنده، 1384؛ مأخذ )چپ(: بخشی از تصویر تاریخی شماره 32-287 آلبوم  خانۀ کاخ گلستان(.

154ـ 155(.

د.مرمتس�الهای1391و1392شمس�ی: مرمت سال 
ــی )زارع  زاده، 1391: 44( و  ــازمان میراث فرهنگ 1391 را س
تعمیرات سال 1392ش را سازمان اوقاف انجام داده که بر اثر 
آن گاه آسیب  های جبران  ناپذیری به بنا وارد شده است. مرمت 
ــط سازمان میراث فرهنگی شامل قسمت های  انجام  شده توس

بیرونی و تعمیرات اوقاف شامل قسمت  های درونی است:
1. زیرسازی و عایق  کاری و آجرفرش کردن بام؛

ــی  ها با کاشی  های  ــی  های گنبد: کلیۀ کاش 2. تعمیرات کاش
جدید معاوضه شده است. شکل کاشی کاری نیز تغییر کرده 

و کاشی  های ستاره  ای به صورت دیگری درآمده است؛
3. دیوارۀ صحن: دیواره در بیشتر نقاط برداشته شده و سردر 

جدیدی در ضلع جنوب غربی ساخته شده است؛
ــازی: کف  سازی حیاط کاًل تغییر کرده و حوضی نیز  4. کف  س

به آن اضافه شده است؛
ــا در جدیدی کار  ــوان ورودی بن ــوان ورودی: جلوی ای 5. ای
ــته شده است. همچنین کلیۀ دیوارهای داخلی ایوان  گذاش

آیینه  کاری شده است؛ 
ــع و کل دیواره  های  ــی  های قدیمی جم ــل مرقد: کاش 6. داخ
مرقد آیینه  کاری شده است. دِر ورودی و ضریح نیز تعویض 

شده است. 
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آیینه  کاری شده است؛ 
ــع و کل دیواره  های  ــی  های قدیمی جم ــل مرقد: کاش 6. داخ
مرقد آیینه  کاری شده است. دِر ورودی و ضریح نیز تعویض 

شده است. 



4.2.تغییراتایجادشدهدربنا
با مقایسۀ عکس  های تاریخی بنا با وضعیت فعلی آن مشخص 
ــترین تغییرات ظاهری ابتدا در مرمت سال  ــود که بیش می  ش
ــال  های 1391 و 1392 روی داده  ــد از آن در س 1326 و بع
ــت. در عین حال در مرمت سال 1379 که با رعایت اصل  اس
»مرمت حداقلی« بوده، تنها به تعمیرات جزئی بسنده شده و 

وضع موجود آن زمان بنا کاماًل حفظ شده است. 

تصویر 13. عکس تاریخی از سردر امامزاده )مأخذ: آلبوم  خانۀ کاخ گلستان، شمارۀ 287-34(.

1.4.2.تغییراتسال1326شمسیعبارتانداز:
ــی  های  ال�ف.تغییرکاش�یهایگنب�د: طرح و نقش کاش
ــت. آنچه در  ــاقه آن( کاماًل تغییر کرده اس ــد )جز در س گنب
عکس قاجاری دیده می  شود، طرح های لوزی  شکل یکنواخت 
ــمت رأس گنبد پیش می  رود، لوزی  ها  ــت که هرچه به س اس
ــال، نام  ــوند. در صورتی که در طرح این س ــر می  ش کوچک ت
معصومین)ع( و کلمه »اهلل« با خطوط کوفی داخل ستاره های 
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ــانزده و دوازده  وجهی به رنگ  های سیاه و سفید و زرد نقش  ش
بسته است و رنگ کاشی  های زمینۀ گنبد فیروزه  ای است.  

ب.تغییرسردرقاجاریصحنورودی: این سردر به طور 
کلی تغییر کرده است. سردر اصلی قاجاری، قوسی نزدیک به 
ــته که از هر دو طرف به سمت مرکز دیوار پس  نیم  دایره داش
ــت  ــت. آخرین قوس داخلی، یک قوس کلیل اس ــته اس نشس
ــکل  ــی چهارگوش دارد و با ش ــا ورودی صحن، چهارچوب ام
قوس دار باالی خود کاماًل متفاوت است. سردر فعلی بنا، شکل 
ــردر بزرگ با پیش  آمدگی خود، شکل  پیچیده  ای دارد. این س
ــل دیواره  های  ــه خود گرفته که داخ ــتی باز« ب یک »نیم  هش
ــای بیرونی این  ــای عمیقی قرار دارد. دیواره  ه آن، طاق  نماه
نیم هشتی نیز به سمت خارج صحن )نقاط بیرونی نیم  هشتی( 
ــکل کلی یک ذوزنقه را  جهت  گیری کرده اند و در مجموع ش
ــتی مسطح است و در  ــازند. سقف این نیم  هش در پالن می  س
ــک منارۀ مانند  ــدام از نقاط ذوزنقه پیش  گفته، ی رأس هر ک
ــر 13. همچنین نک: تصویر  ــت )تصوی کوچک قرار گرفته اس

10 و مقایسه کنید با تصویر 11(.

ج.تغییردِرورودیبقعه: در آهنی بقعه که پیش از مرمت 
ــلماً جدید بود. اما از روی جوشکاری  1392ش نصب بود، مس
آن می  توان به یقین گفت که متعلق به بعد از مرمت 1326ش 
ــت. قبل از آیینه  کاری فعلی، دور این درگاه کتیبه  ای  بوده اس
ــفید بر کاشی آبی سیر )تصویر  به چشم می  خورد به رنگ س
ــته شده بود:  ــتعلیق نوش ــطر به خط نس 14(. در باالترین س
ــت  ــهور به ینگی امام« و درس »امامزاده محمد التقی )ع( مش
ــهور به ینگی امام«.  در کنار آن: »امامزاده علی النقی )ع( مش
نوع خط و گذاشتن حرف ع )= علیه السالم( در داخل پرانتز، 
ــکّی در نو بودن این کتیبه باقی نمی  گذارد. درست در زیر  ش
ــث دور درگاه چرخیده  ــن کتیبه، کتیبه دیگری به خط ثل ای
ــته بود. این کتیبه، با  ــورۀ »نور« بر آن نقش بس و آیاتی از س
نوشته دیگری که اسامی پنج تن )ع( به خط نستعلیق بر آن 
ــد: در سمت راست:  ــمت تقسیم می  ش ــته به دو قس نقش بس
َوِت َو اْلَْرِض َمَثُل نُوِرِه َکِمْشَکوٍه فِیَها ِمْصَباٌح«  ــمَ ُ نُوُر السَّ »اهللَّ

ََّها َکْوَکٌب  َجاَجُه َکَأن ــمت چپ: »الِْمْصَباُح فِی ُزَجاَجٍه الزُّ و در س
ُدرِّیٌّ یُوَقُد ِمن َشَجَرٍه مَُّبَرَکٍه َزیُْتونٍَه« آمده بود. این کتیبه هم 
ــین همزمان به  فاقد تاریخ بود و کاماًل جدید و با کتیبه پیش
ــی از عکس  هایی که در گزارش  ــید. گرچه در یک نظر می  رس
ــا کتیبۀ باالیی  ــده، کتیبه زیرین وجود دارد ام ــایی آم شناس

دیده نمی  شود )حاتمی، 1381: 159( )تصویر 14(.

د.کاشیهایمشبکنورگیرها: در عکس تاریخی بنا، این 
مشبک  ها دیده نمی  شود و نورگیرها فاقد حفاظ است )تصویر 

.)15

2.4.2.تغییراتسالهای1391و1392شمسیعبارت
انداز:

الف(تغییرکاشیهایگنبد: تمام کاشی  های گنبد تعویض 
ــی  ها نیز تغییر یافته  ــده و در بازسازی آن شکل کلی کاش ش
است. در طرح فعلی، نام معصومین)ع( و کلمۀ »اهلل« با خطوط 
ــان  چندضلعی  هایی با  ــفید و زرد، می ــی به رنگ  های س کوف
ــی سیاه  رنگ و بر زمینۀ فیروزه  ای گنبد نقش شده است.  کاش
از آنجایی که همۀ کاشی  ها تعویض شده اند، کاشی  های ساقۀ 
ــت نخورده بودند(  ــال 1326 دس گنبد نیز )که در مرمت س
تغییر کرده اند. در ساقۀ گنبدشکل لوزی حفظ شده، اما قاب 
آن که قوسی مدور با کاشی سفید در بخش باال داشته حذف 

شده است )تصویر 16. مقایسه کنید با تصویر 12(.

ــیاری از نقاط  ب.دیوارۀصحن: دیوار قاجاری صحن در بس
ــمالی صحن که در مرمت قبلی  ــده است. سردر ش برچیده ش
ــت اما در ضلع  ــت  نخورده باقی مانده اس تغییر کرده بود، دس
جنوبی صحن به جای سردر سیمانی قبلی، سردری آجری با 
تزیینات کاشی کاری و کتیبه  های مختلف ساخته شده است. 

ــوان دری آهنی با  ــوی ای ج.تغیی�ردرورودیبقع�ه: جل
شیشه  های بازتابی قرار گرفته که ماهیت ایوان را از بین برده 
است. دِر ورودی خود بقعه هم تعویض شده است )تصویر 6(.
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تصویر 14. تصویر ورودی بقعه که تا سال 1392 به همین ترکیب وجود داشت )عکس از: نگارنده، سال 1384(.

تصویر 15. تصویر نورگیر از روی عکس تاریخی )چپ( و نورگیر در سال 1384 )راست(
)عکس )راست( از: نویسنده، سال 1384؛ مأخذ )چپ(: بخشی از تصویر 32-287 آلبوم  خانۀ کاخ گلستان(.
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تصویر 16. کاشیکاری گنبد بعد از مرمت در 1391 )عکس از: نگارنده، سال 1394(.

د.تزیین�اتداخلی: همۀ تزیینات داخلی قبلی از بین رفته 
ــت. از آنجا که  ــده اس ــری مدفون ش یا زیر آیینه  کاری سراس
آیینه  کاری روی برجستگی کاربندی  ها اجرا شده، شکل کلی 
ــت. خود ضریح نیز تعویض  ــخص اس آنها از زیر آن کاماًل مش

شده و تاریخ 1391 شمسی بر آن هویداست )تصویر 7(.

ــابق کاًل تغییر  ه.کفس�ازی: کف  سازی حیاط نسبت به س
کرده و حوضی نیز در قسمت غربی به آن اضافه شده است.

جمعبندی
ــت باقی مانده از دورۀ صفوی در  ــزاده ینگی امام بنایی اس امام
ــدت  ــه قزوین. این بنا در دورۀ قاجار به ش ــه راه تهران ب میان
آسیب دیده بود، به طوری که مسافران از آن به عنوان مکانی 
ــرات بنا که ما از  ــرده بودند. اولین دورۀ تعمی ــراب« نام ب »خ

ــلطان در  ــت علی  اصغرخان امین  الس ــالع داریم، به دس آن اط
حوالی سال  های 1297ـ 1298ق. انجام پذیرفته است. عالوه 
ــادور آن ایجاد کرده بود. اما با  ــر تعمیر بنا، صحنی نیز دورت ب
ــت تنها چند سال از این دوره، بخش  هایی از کاشی  های  گذش
ــافران منعکس شده و  گنبد فروریخت که هم در گزارش مس

هم در عکس باقی مانده آن دوران به روشنی دیده می  شود.
ــال 1326ش صورت گرفته       دورۀ دوم مرمت این بنا در س
ــت که به تغییرات گسترده در آن منجر شده است. تغییر  اس
شکل کاشی  های گنبد، کالف  کشی گنبد با تیرآهن، تغییر در 
سردر ورودی صحن، و... از جملۀ تغییرات این دوره محسوب 
ــوند. دورۀ بعدی مرمت این بنا به سال 1379ش انجام  می  ش
ــده است که منحصر به مرمت سردر ورودی جدید صحن و  ش
مرمت رسمی  بندی ایوان بوده است. آخرین تعمیرات که به از 
ــتردۀ شواهد تاریخی بنا و تغییرات گسترده در  بین رفتن گس
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آن منجر شده است در سال  های 1391ـ 1392شمسی بوده 
ــازی، تزیینات، و... کاًل  ــی کاری گنبد، کف  س که طی آن کاش
ــازی شده و کل بنا با آیینه پوشیده  تغییر کرده؛ حیاط کف س

شده است.
     آنچه هنوز کاوش نشده، بررسی احتمال وجود نقاشی در 
ــت که ممکن است  زیر گچ کاری  های داخلی ایوان و بقعه اس

نکات بسیاری را بر ما روشن سازد.

منابع
- آلبوم  خانه کاخ گلستان. تصویرهای شماره: 32-287 و 287-34.

ــۀ خاطرات  ــن  خان. )1385(. روزنام ــلطنه، محمدحس - اعتمادالس
ــار. چ6. تهران: انتشارات  ــش ایرج افش ــلطنه. به کوش اعتمادالس

امیرکبیر.
- اورسل، ارنست. )1382(. سفرنامۀ قفقاز و ایران. ترجمۀ علی  اصغر 
ــگاه علوم انسانی و مطالعات  ــعیدی. تهران: انتشارات پژوهش س

فرهنگی.                       
ــران. ترجمۀ بزرگمهر  ــرود. )1363(. تصویرهایی از ای ــل، گرت - ب

ریاحی. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
ــایی آثار  ــی و شناس ــم. )1381(. گزارش بررس - حاتمی، ابوالقاس
ــاوجبالغ. کتابخانۀ ادارۀ  ــی ـ تاریخی حوزۀ فرمانداری س فرهنگ

میراث فرهنگی و گردشگری کرج )منتشرنشده(.

- حاج سیاح. )1359(. خاطرات حاج سیاح یا دورۀ خوف و وحشت. 
به کوشش حمید سیاح و به تصحیح سیف  اهلل گلکار. چ3. تهران:  

انتشارات امیرکبیر.
- سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 230000217.

- زارع  زاده، محمدمهدی. )1391(.  گزارش پروژه مرمت امامزاده-
های ساوجبالغ. کتابخانۀ اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرج 

)منتشرنشده(.
ــین. )1342(. سفرنامۀ میرزا حسین فراهانی.  - فراهانی، میرزا حس
ــارات مرکز تحقیق  ــه اهتمام حافظ فرمانفرمائیان. تهران: انتش ب

و مطالعه تمدن و فرهنگ ایران و خاورمیانه دانشکدۀ ادبیات. 
ــتان 1380(. »معرفی و خالصه  ای  - محبعلی، محمدحسن. )زمس
ــتان کرج«.  ــزارش مرمت تعدادی از بناهای تاریخی شهرس از گ
در پژوهش نامه، دفتر 3، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، 

ص 156ـ 154.
ــی. تهران:  ــین. )1374(. دایرۀ المعارف فارس - مصاحب، غالمحس

شرکت سهامی کتابهای جیبی.
ــان. )1387(. »منزل ینگی امام،  ــیاوش درودی - نظری، فرهاد و س
تلفیق باغ و کاروانسرا«، در: گلستان هنر، ش 11، ص 37ـ 26.

سایت گوگل:
ــخ  تاری  2/12/https://www.google.com/maps )1394

دسترسی: (
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