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Abstract
Seyedun or Seyedun Ali Naghia tomb is located in Nebadan 
district of Abarghu. This clay monument is a tall dome 
chamber on the exterior cover of whose dome there are 
bricks as well as blue and azure tiles. The interior dado is also 
covered by tiles and the underneath surfaces are decorated 
with clay Muqarnas, inscriptions and slight painting 
ornaments. A vast part of the dome cover crumpled probably 
in 1330sSH (1950s AD) and was renovated some decades 
later. This building is a mosque attributed to 9th century (AH) 
called masjid-hosseiniyeh or hosseiniyeh of Nebadan. A 
small part of it which is part of the attached installations has 
just remained. It has had an altar whose direction confirmed 
to the skew Qibla of the congregational mosque and masjid-
hosseiniyeh of Abarghu. No dated inscription or including 
the founder name one can be found there. Seyedun Ali 
Naghia has been briefly inspected in the previous references 
and is attributed to 8th century (AH) based on Donald Wilber 
and Godard’s dating while it has been attributed to 6th-
8th centuries (AH) in the national registration file. In this 
research we try to date the tomb through investigating related 
documents, its structure and also the comparative inspection 
conducted during the preparation period of the renovation 
plan. In addition, we look for the answer to the question 
whether it was constructed in one single era and when it was 
built. Its initial function is another issue to be investigated.  
The dado tiles order, the way of drawing and embellishing 
Kufic handwriting of the inscriptions and the way of creating 
squinches in this monument to a great extent resemble 8th 
century monuments of Yazd and Isfahan. Moreover, the 
content of the verses written on the inscriptions which alludes 
to the burial use of them, in addition to above-mentioned 
traits, arouse the strong possibility of this monument being 
built as a tomb and for burial purposes. Both the structure 
and the ornaments are very similar to the damaged tomb of 
Hasan Ebn-Keikhosro (with an inscription dated 707-718 
AH). Since the construction date of that tomb is known, it 
is likely that Seyedun Ali Naghia was also built in the first 
quarter of 8th century; the era during which king Mobarez 
Al-Din could overcome Yazd and Meibod that led to the 
reign of Mozaffarian dynasty to start. In addition, based 
on its similarities to 8th century monuments like Seyedun 
Golsorkhi and Hasan Ebn-Keikhosro domes and through 
investigating Jame’ Al-kheirat endowment in which Nebadan 

desert of Abarghu has been mentioned, we conceive that the 
mentioned buildings were all made in one single era with 
the fund of a famous figure who might belong to Seyed 
Rokn Al-Din family. Through investigating the structure of 
Seyedun Ali Naghia no trace of two different eras was found 
which leads us to the strong possibility that all of them were 
constructed in one single era. The content of the inscriptions 
read in this research for the first time, are Quran-related. We 
can foresee that more evidences particularly of the original 
forms of dome covers ornaments would be obtained through 
future renovations which might in turn reveal other aspects 
of the monument history.
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Picture: The interior view of Seyedun Ali Naghia dome in 
Abarghu. Transforming square to circle step.

نتیجه گرفت که گنبد بر خالف پوش��ش های مشابه بسیاری 
از بناها تنها یک الیۀ خش��تی بوده است که با پوشش آجری 
روکش شده است. هیچ پوشش دومی در گنبد وجود نداشته 

و بخش خالی )دوپوش( حتی تا تیزۀ گنبد وجود ندارد.
     در فض��ای داخل��ی گنب��د، صورت قبری پوش��یده از گچ 
ساخته شده که نسبت به گنبدخانه در محور تقارن قرار ندارد 

و به س��مت غرب متمایل اس��ت. در دو بدنۀ ش��رقی و غربی 
فرورفتگی هایی لبۀ ب��االی ازاره را قطع کرده و در بدنۀ اولیه 
کنده شده است. این فرورفتگی ها به گفتۀ محلیان، محل قبور 
س��پرده ای بوده که تا چندس��ال پیش در آن استخوان هایی 
وجود داش��ته است. در تصاویر پروندۀ ثبتی بنا از سال 1377 
مش��اهده می ش��ود که ورودی از س��مت غرب بوده است. بنا 

تصاویر 1 و 2. عکس هوایی محلۀ نبادان  در سال 1335 که در چهارگوش وسط بقعۀ سیدون علی نقیا در کنار حسینیۀ نبادان پیش از خیابان کشی ها و تخریب های 
اخیر در بافت فشردۀ پیرامون دیده می شود. موقعیت بقعه و بناهای پیرامونی آن )عکس از: سازمان نقشه برداري()نقشه از:مرکز اسناد میراث فرهنگي(.

تصاویر3 و 4. طاق های باقیمانده از حسینیۀ نبادان و نمای زیر گنبد بقعه که بخش بازسازی شده در سمت راست مشخص است )عکس از: نویسنده(.



بازنگری تاریخ سیدون علی نقیای ابرقو

امیرحسین کریمی
عضو هیئت علمی گروه مرمت آثار دانشگاه هنر اصفهان

ahkarimy@gmail.com

تاريخ دريافت: 02/07/ 97
تاريخ پذيرش: 06/12/ 97

چکیده
بقعۀ ســیدون علی نقیا گنبدی مرتفع در شهر ابرقو است که هیچ کتیبۀ تاریخ دار یا حاوی نام بانی در 
آن به چشم نمی خورد. بنا در منابع پیشین، به اختصار بررسی شده و بر مبنای تاریخ گذاری دونالد ویلبر 
به قرن هشتم هجری نسبت داده شده است. البته در پروندۀ ثبت ملی این بنا به قرون ششم تا هشتم 
منتسب شده اســت. متن حاضر بر مبنای بررسی های کالبدی، تطبیقی به تاریخ گذاری بنا پرداخته و 
این پرسش را دنبال می کند که آیا بنا در یک دورۀ تاریخی شکل گرفته است یا نه؟ و تاریخ شکل گیری 
بنا چه دوره ای است؟ پرسش دیگر در مورد کاربری اولیۀ بنا است. مشابهت کاشی های ازارۀ بنا و شیوۀ 
ترســیم خط کوفی کتیبه و گوشه سازی بنا مشــابهت با بناهای قرن هشتمی دیگری در منطقۀ یزد و 
اصفهان را نشان می دهد. هم چنین مضمون یکی از کتیبه های بنا به طور خاص به کاربری تدفینی بنا 
اشاره می کند. بنا از حیث کالبد و تزیینات به مقبرۀ تخریب شدۀ حسن بن کیخسرو شباهت بسیار دارد. 
بررســی کالبدی سیدون علی نقیا شــواهد خاصی از دو دورۀ ساختمانی را نشان نمی دهد و بنا احتماالً 
در یک دورۀ تاریخی واحد شــکل گرفته اســت. کتیبه های بنا در این متن برای بار اول خوانده شده و 

پیش بینی می شود که شواهد بیش تری در طی مرمت های آیندۀ اثر به دست خواهد آمد. 

واژه  های کلیدی 
سیدون علي نقیا، ابرقو، کاشیکاری، گنبدخانه، کوفی تزیینی، آل مظفر.



درآمدی بر اهمیت بنا
بقعــۀ ســیدون علي نقیا، گنبدیســت بلند و مرتفــع که بر 
چهارگوش خشــتي ساده قرار گرفته که بر بلندی ای طبیعی 
در محلۀ نبادان ابرقو ســاخته شــده اســت. بنا در نزدیکی 
گنبدخانۀ آسیب دیدۀ ســیدون گلسرخی واقع شده و هم از 
حیث مســاحت )9 متر و 60 سانتی متر اضالع بقعۀ سیدون 
گلســرخي( و هم از حیث ســالم بودن با سیدون گلسرخی 
تفاوت دارد. این ســاختار خشتی ســاده، که مشابه آن را در 
منطقۀ یزد بســیار می توان یافت، به نام هــای گنبد یا بقعه 
سیدون شــناخته می شــود. از حیث ارتفاع و شاخص بودن 
گنبــد، این اثر به صورت یادمانی شــاخص در افق شــهری 
ابرکوه دیده می شــود و هنوز ساخت وســازهای پیرامون آن 
نتوانسته تشخص اثر را از بین ببرد. در کنار این بنا که امروزه 
هم چنــان زیارتگاه مورد احترام اهالــی ابرکوه و مردم محلۀ 
نبادان اســت، مسجد و حســینیه ای وجود دارد. حسینیه در 
دهۀ اخیر نوســازی شده و گسترش یافته و در واقع پیرامون 
آن هســته ای از بناهای مذهبی شکل گرفته که مجموعه ای 
مهم در شمال شهر ابرکوه اســت )تصویر 1و2(. امروزه تنها 
بدنۀ غربی حســینیۀ قدیم با پنج دهانه طاق باقی مانده است 
و باقی حسینیه را تخریب کرده و فضای آن را گسترش داده 
اند )تصویر 3(. فضای مســقفی به عنــوان تکیۀ محلۀ نبادان 
به جای خانه های شــمال این محدوده ساخته شده است. در 
این مجموعه دفتر انجمن خیریه، دفتر بسیج، آشپزخانۀ تکیۀ 
نبادان و خود تکیه دور تا دور فضای باز حسینیه شکل گرفته 
اند. بنا در شــمال مســجد جامع ابرقو در جاده ای متصل به 
کمربنــدی مریم آباد و تقریباً در محدودۀ حومۀ شــهر امروز 
قرار دارد. ورود به بنا در گذشــته از طریــق کوچه هایی که 
بافت محلۀ نبادان را به محدودۀ جنوب خود متصل می کرده 
و به درون حسینیۀ نبادان راه داشته، صورت می گرفته است. 
حسینیه با کوچه ای شیب دار به ورودی بنا می رسد و اختالف 
ســطح کف گنبدخانه نسبت به کف حســینیه بیش از 2/5 
متر اســت )تصویر 4(. اضالع بنا با نظر به ســمت قبله شکل 
نگرفته و متمایل به ســمتی از جغرافی ســت که می توان آن 
را قبلۀ اشــتباه ابرکوه دانست؛ یعنی همان سمتی که مسجد 
جامع ابرقو نیز به همــان جهت تمایل دارد. این جهت گیری 
در حدود 20 درجه با قبلۀ صحیح ابرکوه اختالف زاویه دارد.

     مــردم محلی ایــن بنا را محل دفن تعدادی از ســادات 
می دانند. این تصــور به آن حقیقت برمی گردد که تا پیش از 
کف ســازی های اخیر چندین صورت قبر در بنا وجود داشته 
و پیران محل برای این دفن شــدگان در بقعه هویتی جداگانه 
قائل بوده اند و حتی یکی از آن ها را زنی می دانند از ســادات. 
هنوز در بنا مراســم روضه خوانی برگزار می شود. بنا به عنوان 
اثری مربوط به قرون ششم تا هشتم  هجری به سال 1378 در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است و حتی پیش از ثبت توسط 
این ســازمان، تعمیر و مرمت شده و در واقع از انهدام حتمی 
نجات یافته اســت. در گزارش مرمت بنای سیدون گلسرخی 
آمده اســت که گنبد بنا در سیل دهۀ 1330 شمسی تخریب 
شــده اســت )کربالیی، 1390(. همین ذکر شفاهی در مورد 
بقعۀ ســیدون علي نقیا نیز وجود دارد. اگرچه قرائن و شواهد 
)شیب بندی محل و مسیل احتمالی موجود، نسبت و قسمت 
فروریخته و شباهت بخش ریخته در بقاع پیرحمزه سبزپوش، 
علي نقیا و احتماالً حســن بن کیخسرو( نشان از آن دارد که 
ســخن آقای خاتون آبادی در مورد وقــوع زلزله ای که گنبد 
حســن بن کیخسرو را فرو ریخته )به تاریخ26 دیماه 1309( 
احتماالً در مورد ایــن بنا نیز صدق می کند )فضائلی، 1363: 
120(. بنا بر روایتی که از مردم محل شــنیده می شود، گنبد 
ســیدون علي نقیا شصت ســال قبل در دهۀ 1330 شمسی 
بدون دلیل خاصی فروریخته اســت. گنبــد فروریختۀ بنا در 
نیمۀ دهۀ 1360 شمســی بازسازی و بدنۀ بنا در همان زمان 

اندودکاری شده است. 
     گنبدخانۀ بنا مربعی به اندازۀ ضلع 860 سانتی متر و کاماًل 
ســاخته از خشت است. خشت بدنه با اندازۀ قالب 5×28×28 
ســانتی متر زده شده و بر اساس برداشــت های قبلی )اسکن 
لیزری سال 1388( ارتفاع  داخلی آن از کف فعلی تا باالترین 
نقطۀ گنبد 16 متر و 30 ســانتی متر است. داخل بنا از باالی 
ازاره تا نوک گنبد ســفیدکاری شده بوده و تزیینات بر روی 
این زمینۀ ســفید اجرا شــده اند. مشــابه با نمونۀ پیرحمزه 
سبزپوش و سیدون گلســرخی و مطابق تصاویر باقی مانده از 
گنبد حســن بن کیخســرو، بنا بر روی تپه ای طبیعی بنیان 
نهاده شده است. بنای دیگری چسبیده به گنبدخانۀ سیدون 
علي نقیا وجود دارد که با نام مســجد حســینیه در فهرست 
آثار ملی ثبت شــده است. مسجد در واقع شبستان زمستانی 
کوچکی است که با سه دهانه طاق و تویزه ساخته شده است. 
تفاوت اجرای پوشــش طاق و تفاوت ضخامت جرزها و البته 
تفاوتی اندک در جهت کلی قرارگیری دو بنای گنبد سیدون 
و مسجد حسینیه می تواند نشان از تفاوت زمانی ساخت دو بنا 
باشد )تصویر2 و 4(. البته نکتۀ مهم آن است که جهت گیری 
کلی مســجد حسینیه به سوی قبلۀ ناراست ابرکوه در دوران 
پیش از تصحیح قبله2 است و این نکته می تواند نشان دهندۀ 
ساخت این مســجد پیش از قرن دهم باشد. احتماالً ورودی 
بنای مسجد به گنبد سیدون هم حاصل همین تغییرات است 
که وســط ضلع خود واقع نشده است. اختالف سطح کف دو 
بنا هم نســبتاً زیاد است. مسجد حســینیه بر اساس پروندۀ 
ثبتی بــه عنوان بنایی مربوط بــه دورۀ تیموری به ثبت آثار 
ملی رســیده اســت. بر مبنای مدارک تصویری مرمت پیش 
از بازســازی گنبد فروریخته می توان نتیجه گرفت که گنبد 



بر خالف پوشــش های مشابه بســیاری از بناها تنها یک الیۀ 
خشــتی بوده است که با پوشــش آجری روکش شده است. 
هیچ پوشــش دومی در گنبد وجود نداشــته و بخش خالی 

)دوپوسته( حتی تا تیزۀ گنبد وجود ندارد.
     در فضــای داخلــی گنبد، صورت قبری پوشــیده از گچ 
ساخته شده که نسبت به گنبدخانه در محور تقارن قرار ندارد 
و به ســمت غرب متمایل اســت. در دو بدنۀ شرقی و غربی 
فرورفتگی هایی لبۀ بــاالی ازاره را قطع کرده و در بدنۀ اولیه 
کنده شده است. این فرورفتگی ها به گفتۀ محلیان، محل قبور 
ســپرده ای بوده که تا چندســال پیش در آن استخوان هایی 

وجود داشته است. در تصاویر پروندۀ ثبتی بنا از سال 1377 
مشــاهده می شود که ورودی از سمت غرب بوده است. بنا در 
هر ضلع دو پنجره داشــته که همۀ پنجره ها به جز در سمت 
شمالی که بدنه بازسازی شــده است، احتماالً به دلیل نقص 
سازه ای با خشت مسدود شده اند. هر چهار گوشه سازی گنبد 
فروریخته و بدنۀ شــمالی گنبد به کلی بازســازی شده است 
)تصویر 5(. در گمانه زنی روی ازاره مشــخص شــد که الیۀ 
کاشی لبۀ ورودی شمالی احتماالً بریده شده و اثر تراشیدگی 
زیــر این الیه وجــود دارد. بنابراین ممکن اســت که درگاه 
ورودی شــمالی در واقع وجود نداشته و بعداً به خانۀ شمالی 

تصاویر 2. پالن بقعۀ سیدون علي نقیا و مسجد حسینیۀ نوادان )نقشه از: نقشه از: مرکز 
اسناد میراث فرهنگي(.

تصاویر3. طاق های باقی مانده از حسینیۀ نبادان )عکس از: نویسنده(.

تصاویر 1. عکس هوایی محلۀ نبادان در سال 1335 که در چهارگوش 
وسط بقعۀ سیدون علي نقیا در کنار حسینیۀ نبادان پیش از خیابان کشی ها 
و تخریب های اخیر در بافت فشردۀ پیرامون دیده می شود. موقعیت بقعه و 

بناهای پیرامونی آن. )عکس از: سازمان نقشه برداري(.

تصویر 4. مقطع گنبدخانه سیدون و مسجد حسینیه که تفاوت سطح 
ارتفاع کف دو بنا در آن دیده می شود )مأخذ: مرکز اسناد میراث 

فرهنگي(.



باز شده است. در حال حاضر در مورد اینکه ورودی اصلی بنا 
از کدام ســمت بوده نمی توان قضاوت دقیقی کرد. اما تناسب 
و جهت قرارگیری کوچه، حســینیه و محراب با ورودی فعلی 

شمالي هم خوان تر است.

آرایه های بنا
در نــگاه اول بــه بنا این نکته به چشــم می آید که بر خالف 
سیدون گلسرخی و مســجد جامع، اثری از گچبری در هیچ 
بخشــی از بنا وجود ندارد. یک نکتۀ دیگر عدم وجود شواهد 
تزیین در بخشی است که به احتمال زیاد پیش از این محراب 
بنا بوده اســت. می توان احتمال داد محــراب بنا از مصالحی 
مانند ســنگ یا کاشی بوده که به طور کامل از محل برداشته 

شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

کاشی به عنوان تزیین
الف ـ ازارۀ کاشی

کاشــی های ازاره با نقش شمسۀ هشت و چلیپای فیروزه ای و 
الجوردی در هر چهار ضلع بنا وجــود دارند. کیفیت اجرای 

کاشــی ها ناهمگون اســت و به خصوص از نظر رنگ یکدست 
نیست. کیفیت اجرای لعاب و کیفیت کلی اجرای ازاره از نظر 
شاغول بودن چندان مطلوب نیست. به نظر می رسد کاشی ها 
در یک مرحله نصب نشــده اند و احتماالً در یک دوره تعمیر 
و دوباره نصب شده باشند. روی کاشی ها هیچ اثری از نقوشی 

مشابه طالاندازی یا نقاشی وجود ندارد )تصویر 6(. 

ب ـ ترکیب کاشی و آجر در پوشش گنبد
بیشــتر کاشــی های گنبد بنا مطابق معمول دیگر گنبدها به 
صورت آجرهای ضخیم و دارای ریشــه که لعاب داده شــده 
باشــند، نیســت. در نیمۀ پاییــن به صورت بــه کار گرفتن 
کاشــی های کوچک مربع در میان آجرهــا و در نیمۀ باال به 
صورت قرارگیــری آجرهای لعابــدار خفته و راســته دیده 
می شود. در نیمۀ پایین، کاشــی ها الجوردی و فیروزه ای اند 
و نظمــی در به کارگیــری این دو رنگ قابل ردیابی نیســت. 
گنبد در طول ســالیان آسیب زیادی دیده و بخش بزرگی از 
کاشــی ها فروریخته یا دوباره نصب شده اند، اما به هر صورت 
در وضعیــت فعلی نظمی در این بخش دیده نمی شــود. در 
بخــش باالیی آجرهای لعاب دار فیروزه ای اند و البته به دلیل 
آســیب دیدگی بخش باالی گنبد، اینکه کاشــیکاری تا کجا 

امتداد داشته، مشخص نیست )تصویر 7(.

نقاشی به عنوان تزیین
الف- کتیبه ها

کتیبه هــای بنا به دو صورت مثبت و منفی و با دو قلم کوفی 
تزیینی گره دار و نســخ دیده می شوند. خط نسخ باالی گنبد 
به رنگ ســفید بــر زمینۀ آبی و باقی خطــوط آبی بر زمینۀ 

تصاویر 6 و 7. شمسۀ هشت و چلیپای کاشی در ازارۀ بنا و کاربرد کاشی در پوشش گنبد بنا )عکس از: نویسنده(.

تصاویر 5. نماي زیرگنبد بقعه که بخش بازسازي شده در سمت راست 
مشخص است )عکس از: نویسنده(.



سفید هستند. رنگ آبی زمینۀ کتیبۀ باالیی عالوه بر ریختگی 
زیاد، پریده و کتیبه بســیار ناخوانا شده است. اینکه در اصل 
چند مدالیون کتیبه در بنا وجود داشــته مشخص نیست، اما 
اکنون تنها یکی از آن ها باقی مانده اســت )تصویر 8(. میان 
خطــوط کوفی در هم گره خوردۀ مدالیــون با نقوش پرگاری 
)مشــابه بســیاری از بناهای منطقه( تزیین شــده است4. به 
جز مدالیون، زمینۀ کتیبه ها مشــابه دیگر بناهای هم دوره با 
نقــوش گل و برگ تزیین شــده و رنگ آبی به صورت تیره و 
روشن در این تزیین دیده می شــود. اثر خط اندازی منظم با 
پرگار در کتیبۀ مدالیون باقی اســت و نشان می دهد که این 
خطوط چگونه ترســیم شده اند. خطوط بدون طرح اولیه و با 
روش نقری طراحی شده اند. در این روش طرح اولیه با تداوم 
رنگ گذاری های بعدی محو نمی شود. اندازۀ کتیبه ها و ارتفاع 
بــاالی بنا بیش تــر این ایده را به ذهن مــی آورد که خطوط 
کتیبــه نقش تزیینی در بنا داشــته اند و لزوماً خواندن آن ها 
ممکن نبوده اســت. در باالترین بخش زیر گنبد، دایره ای با 
شــش گل ترسیم شده که درون آن کتیبه ای رنگ  و رو رفته 
به خطــی متفاوت از باقی کتیبه های بنــا وجود دارد. بخش 
بزرگی از کتیبه فروریخته و بیش از یک سوم آن باقی نمانده 
است. بخش های قابل تشخیص نشان دهندۀ  آیۀ 127 و 128 
ســورۀ بقره در این قسمت اســت. مضمون آیه به بنای کعبه 
به اهتمام حضــرت ابراهیم اشــاره دارد3. این آیات در صفۀ 
عمر )مدرســۀ مظفری، 768 هجری( مسجد جامع اصفهان 
نیز کتابت شده است. تناسب این آیات با محل قرارگیری آن 
در بنا بســیار قابل توجه است. در یک نوار باریک زیر همین 
کتیبه به خط کوفی معقلی تســبیحات اربعه دیده می شود. 
پایین تــر از این کتیبه، کتیبۀ اصلی گنبــد بنا با خط کوفی 
گره دار نوشــته شده اســت که آیات 73 و 74 سوزۀ زمر در 

آن دیده می شــود. مضمون این آیــات نیز با کاربری تدفینی 
بنا بســیار تناسب دارد5 و این آیات از آیات مرسوم در کتیبه 
نویســی بناها و اشــیای تدفینی از جمله سنگ قبرها بوده و 
در بناهای دیگری از جمله بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی در 
اردبیل نیز به کار رفته اســت. البتــه به دلیل ریختگی کامل 
یک سمت کتیبه مشخص نیست که تا کجای سوره در کتیبه 

آمده بوده است )تصویر 8(.

ب ـ نقوش تزیینی باالی گنبد
در تزیینات شمسۀ باالی گنبد و باال و پایین کتیبه های گنبد 
بنا، نقــوش تزیینی رنگ رفته ای باقی مانــده که با رنگ های 
ســرخ و آبی و احتماالً رنگی دیگر اجرا شــده بوده است. از 
تزیینات بخش باالیی کتیبــه و در واقع بخش مرکزی گنبد 
تقریباً چیزی باقی نمانده اســت و  الگوی نقوش اصلی نیز به 
هیچ عنوان قابل تشخیص نیست. اما بخشی از نقوش پایینی 
کتیبه باقــی مانده که نقش این بخش را قابل تشــخیص و 
بازیابــی می کند. ایــن نقوش هم با پرگار و به شــیوۀ نقری 
طرح اندازی و اجرا شــده اســت و تکرار متناوب یک الگو با 
دو رنگ آبی و ســرخ را نشان می دهد. این نقوش تنها جایی 
اســت که رنگ ســرخ در آن به کار رفته است. بخشی از این 
گره مشابه با نقوش شمسۀ مرکزی گنبد سید رکن الدین یزد 
است، اما در اینجا نقوش شکسته تر و بدون پیچش های نقِش 

گنبِد رکنیه اجرا شده اند )تصویر 9(.

ج ـ نقوش چندرنگ درون گوشه سازی ها
جزئیــات یکی از گوشه ســازی های بنا که به صورت بســیار 
تخریب شــده باقــی مانده، نشــان دهندۀ نقوشــی در درون 
فرورفتگی های مقرنس است که به رنگ های سرخ، سبز، آبی 

تصاویر8 و 9. کتیبۀ زیر گنبد بنا و جزییات اجرای گرۀ تزیینی در آن ـ جزییات کتیبۀ آسیب دیده و نقوش رنگ رفتۀ باالی گنبد )عکس از: نویسنده(.



و اخرایی با قلم گیری تیره اجرا شــده بوده است. این نقوش 
در برخی قســمت ها به صورت منفی )ســفید( بر زمینۀ تیرۀ 
پیرامون اجرا شده و در برخی قسمت ها مثبت است. متأسفانه 
بخش بزرگی از این نقوش فروریخته و قسمت های باقی مانده 
چنان کمرنگ اســت که از کف گنبدخانه به هیچ عنوان قابل 
تشــخیص نیســت. پیگیری و طراحی نقوش این قسمت ها 
حتــی از نزدیک نیز ممکن نیســت و تنها به صورت پراکنده 
برخی نقوش قابل تشــخیص اند. احتمال دارد که این نقوش 
تمام گوشه ســازی را پر نمی کرده و تنها در قسمتهای باالیی 
مقرنس ها به کار رفته بوده است. چون در بخش پایینی اثری 

از رنگ به چشم نمی خورد.

تزیینات گلی
الف ـ مقرنس ها و گوشه سازی های گلی

مقرنس های گلــی یکی از انواع تزیینــات خاص منطقۀ یزد 
هســتند که در اندازه ها و پیچیدگی های مختلف در بناهای 
تاریخی اغلب قرن هشــتمی منطقه دیده می شوند. در مورد 
مقرنس های گلی و انــواع آن ها هنوز پژوهش دقیقی صورت 
نگرفته ولی بخش های شکســتۀ مقرنس نشــان می دهد که 
این ساختار عظیم توخالی، ترکیبی از خشت و البته تیرهای 
چوبی با پوششی ضخیم از کاه گل و رنگ است. دو مقرنس از 
چهار مقرنس بنا شکســته و از میان رفته اند و بیش از نیمی 
از دو مقرنس باقی مانده نیز آسیب دیده است. به نظر می رسد 
سنگینی ســاختار عظیم توخالی گلی باعث این آسیب بوده 

است )تصویر 5(.

ب ـ نقش برجسته های گلی
تزیینات کم برجســتۀ گلی به صورت نمــای مقرنس داخل 
طاق نماهــا و فرورفتگی هــای شــبدری در چنــد بخــش 
از گوشه ســازی ها دیــده می شــود. البتــه مطابــق معمول 
تقسیم بندی های گلی به صورت شمشه گیری نیز وجود دارد 
که بسیار شبیه بقاع دیگر قرن هشتمی منطقۀ یزد است. بدنۀ 
پرکار تزیینات در طول ســالیان آسیب زیادی دیده و در طی 
تعمیرات پیشــین بسیاری از نقوش گلی بدنه با گچ بازسازی 
و یا اندودکاری شده است. به دلیل ارتفاع بنا و آسیب دیدگی 
زیاد آن، ظرافت بسیاری در تزیینات گلی )از پایین( به چشم 

نمی آید.

بررسی تاریخی بقعة سیدون علي نقیا
الف ـ مطالعات و متون پیشین 

قدیم ترین منبعی که در آن به بنا اشــاره شــده، کتاب آثار 
ایران نوشتۀ آندره گدار )1936م( است. تصویر بنای سیدون 
گلســرخی و محراب گچی اش هم در همان متن آمده است 

)گدار، 1384: 243(. همین اشاره و تصویر مبنای تاریخ گذاری 
ویلبر نیز قــرار گرفته و بعدها نظر ویلبر مبنی برای تعلق بنا 
به نیمۀ قرن هشــتم هجری در مراجع مختلف تکرار شــده 
اســت. البته ویلبــر هیچ گاه بنا را ندیده بوده و در فهرســت 
بناهای بازدید نشــدۀ کتاب خود به بنای ســیدون گلسرخی 
به نقل از کتاب گدار اشــاره می کنــد و مبنای تاریخ گذاری 
)1330م/ 730ق( بــرای بنا از جانب او، تاریخ کتیبۀ محراب 
مســجد جامع ابرقو و مشابه بودن گچبری سیدون گلسرخی 
با محراب مســجد جامع اســت )ویلبــر، 1365: 189(. این 
تاریخ گذاری مورد قبول افشــار نیز هســت. افشار اعتقاد به 
آن دارد که ســیدون علي نقیا قطعاً مقبره است و زیر پنجرۀ 
باالیی کتیبه ای از کاشــی معرق داشته که فروریخته و تنها 
چند تکه از کناره های آن به اشکال هندسی باقی مانده است 
)افشار، 1374: 350ـ 351(. در بررسی های امسال هیچ اثری 
از کاشــی در این بخش بنا دیده نشــد. افشــار با نظر ویلبر 
بر انتســاب بنا به نیمۀ قرن هشــتم هجری موافق است و به 
نظرش نام علي نقیا به مناســبت قرار گرفتن در جوار خانه ای 
که صاحبش علینقی نام داشته بر این بنا مانده است )افشار، 
همان جا(.  فضائلی به نقل از خاتون آبادی )که بین ســال های 
1300 تا 1319 شمســی در ابرقو بوده اســت( می آورد: در 
محلۀ نبادان گنبدی است که در آن چند قبر است که صورت 
آن ها از میان رفته و در داخل گنبد چند کتیبه مشــتمل بر 
ســورۀ والتین داشته اســت )فضائلی، 1363: 126(. اثری از 

چنین کتیبه ای در بنا دیده نمی شود. 
     متــن مفصل تــر در مورد بنا، پروندۀ ثبتی اثر اســت که 
محمدرضا قرائی زاده با نظارت دینیار شــهزادی تهیه کرده و 
در بخش تاریخی آن باز هم از ویلبر و افشــار نقل قول شده 
و مطلب جدید آن اشــاره به تاریخ مرمت هاست. مطابق این 
گزارش، ساباط مجاور بقعه بین سال های  1368تا 1370ش 
مرمت شده و در ســال 1375ش کف بنا آواربرداری شده تا 
قبرهای احتمالی را بیابند و به کف اصلی دســت پیدا کنند. 
پایین دیوارهای بنا نیز در این ســال کاهگل کاری شده است 
)قرائی زاده، 1377(. در مدارک الحاقی ســند ثبتی در همین 
سال آمده که حســینیۀ مجاور بقعه »در بیست سال اخیر« 
نوســازی شده است. اشارۀ مختصر دیگر در مورد بنا اشاره ای 
اســت از روبرت هیلن برند به گنبدهــای قرارگرفته بر روی 
فضای چهارگوش، در مدخل بناهای تاریخی ابرقو در دانشنامۀ 
ایرانیکا به این بنا در کنار سیدون گلسرخی و بنای حسن بن 
کیخســرو به عنــوان اثری از دورۀ آل مظفــر )713 تا 795 
هجری( می کند )Hillenbrand, 2011(. مدخل ابرقو در جلد 
هنر و معماری اســالمی دانشنامه گرو که اولین مدخل کتاب 
هم هست اشــاره ای به این بنا ندارد و تنها به گنبدخانه های 
 Bloom & Blair,( خشــتی موجود در شهر اشاره کرده است



2009(. در گزارش پرویز ورجاوند در مورد ابرقو تنها به وجود 
گنبد سیدون در بین بناهای بلند ابرقو اشاره شده و اطالعات 

دیگری در مورد بنا عرضه نشده است.
     اشــارۀ غیر مســتقیم دیگر به محلۀ نبادان و قنات آن در 
مجموعۀ اوقاف سید رکن الدین در جامع الخیرات باقی است 
)دانش پژوه و افشــار، 1340: 113(. بر اســاس این وقفنامه، 
قنــات و باغ و بســتان هایی در این محل بــرای خانقاهی در 
نزدیکــی بقعۀ طــاووس الحرمین ابرقو ـ که نــام آن قطبیه 
بوده اســت ـ وقف شده است. نکتۀ مهم آن است که وقفنامه 
بــه نبادان به عنوان محلی در حومــۀ ابرقو با عنوان »صحراء 
نبادان« اشاره کرده اســت. در این محل تنها باغ و بستان ها 
مورد اشــاره قرار گرفته و به هیچ اثر معماری اشــاره نشده 
)همان جا(. البته در کل متن به ســاخته های مختلف واقف و 
پدرش در ابرقو اشاره شده ولی مشخص نیست منظور دقیقاً 

کدام بناهاست. 

بررسی تطبیقی 
از حیث چگونگی قرارگیری گنبد بر روی ساختار چهارگوش، 
محل قرارگیری کتیبه و چگونگی اجرای مقرنس عظیم گلی، 
تصاویر باقی مانده از مقبرۀ تخریب شــدۀ حسن بن کیخسرو 
شــباهت بســیاری را با ســیدون علي نقیا نشــان می دهند 
)تصویر10 و 11(. اینکــه کتیبۀ تزیینی گنبد در پایین ترین 
نقطۀ قوس گنبد اجرا شــده اســت نیز به شباهت می افزاید. 
بر طبق مدارک باقی مانده و خواندن کتیبۀ بقعۀ حســن بن 

کیخســرو، در آن بنا تاریخ های 707ق و 718ق وجود داشته 
و به سال های نخســت قرن هشتم هجری مربوط بوده است 
)فضائلی، 1363: 120(. در پالنی که گدار از آن بنا ترســیم 
کرده ضلــع مربع گنبدخانه را 970 ســانتی متر اندازه گیری 
کرده اســت و ذکر کرده که ســه ورودی نیز به گنبدخانه باز 
می شده است )گدار، 1384: 234(. از این حیث هم آن بنا به 
وضع فعلی سیدون شباهت داشته است. اشارۀ گذرایی به این 
بنا در گزارش مرمت سیدون گلسرخی وجود دارد. مطابق این 
گزارش کاشی های مشابه با کاشی های ازارۀ سیدون علي نقیا 
از نظر فرم در طی مرمت ســیدون گلســرخی کشــف شده 
است )کربالیی، 1390(. با اندازه گیری انجام شده، کاشی های 
هشــت گوش و چلیپایی ســیدون علي نقیا، از لحاظ قالب با 
کاشی های گلســرخی هم اندازه هستند. نظیر این کاشی ها را 
در بقعۀ سید پنهان یزد هم می توان دید. البته در مورد تاریخ 
آن بنا نیز ابهام کم تر از سیدون علي نقیا نیست. نمونۀ مشابه 
این کاشــی ها البته در بناهای دیگری نیز یافت می شــود و 
از این حیث بررســی تطبیقی قابل انجام است. نزدیک ترین 
نمونه های تاریخ دار متعلق به ســردر مقبرۀ پیربکران لنجان 
)با کتیبۀ 703ق( و زیر ایوان مقبرۀ عمو عبداهلل )منارجنبان( 
اصفهان )کتیبۀ مقبره 716ق( اســت )تصویر 6(. البته همین 
نمونه کاشــی در ازارۀ داخل ایوان پیر بکران نیز به کار رفته 
اســت. این نمونه ها به دو دهۀ آغاز قرن هشتم هجری مربوط 

اند. 

تصویر 10 و 11.  مقایسۀ گوشه سازی تزیینی و محل قرارگیری کتیبه ها در دو بنای سیدون علي نقیا و حسن بن کیخسرو شباهت بسیار بین این دو را 
نشان می دهد )عکس جدید از نویسنده. عکس قدیم از: ُگدار(



     دیگر تزیین بنا که می توان مشــابه آن را در بناهای دیگر 
قرن هشــتمی یزد یافت، خط کوفی گره داری اســت که در 
مدالیون باالی محراب ســیدون و کتیبۀ ســینۀ گنبد به کار 
رفته اســت. باالی این خط کوفی گره دار نقش انتزاعی ای در 
تمام حروف دســته دار تکرار شــده است. نمونۀ چنین خطی 
را بــا همین ترکیب رنگی در باالی محراب بقعۀ شــاه کمال 
یزد )720ـ 729ق( و نیز در تزیینات گوشه سازی گنبد سید 
رکن الدین یزد )حدود 720ق( می توان دید. به نظر می رســد 
ایــن الگوی تزیینی، خاِص یزد در قرن هشــتم بوده اســت 

)تصویر 9(.   

جمع بندی مباحث تاریخی و بحث پایانی
بــا توجه به مباحث موجود در منابع پیشــین دربارۀ این بنا، 
نکاتــی قابل بحث وجود دارد. مبنای تاریخ گذاری ایلخانی بنا 
از سوی ویلبر و دیگران، تنها شباهت این بنا از حیث ساختار 
معماری و کاشی ها با بنای سیدون گلسرخی است که آن بنا 
هم به نوبۀ خود با شباهت گچبری محرابش با محراب بزرگ 
مســجد جامع ابرقو تاریخ گذاری شده اســت. اما این مبنای 
اولیه از چند جنبۀ دیگر نیز قابل اثبات اســت و با بررســی 
کالبدی جدید نیز قابل تأیید اســت. مشــابهت کاشــی های 
ازارۀ بنا با کاشــی های دو دهۀ اول قرن هشتم هجری در دو 
بنای اصفهان و دو بنا در یزد، هم چنین شــباهت ســاختاری 
و گوشه سازی با گنبد حســن بن کیخسرو نیز همین حدوِد 
تاریخی را به یاد می آورد. جزییات کتیبۀ تزیینی بقعۀ سیدون 
علي نقیــا نیز تأییدکنندۀ همین شــباهت بــا بقاع و مدارس 
مظفری یزد اســت. بنا بر مطالعات می توان بنا را به ربع اول 
قرن هشــتم هجری منتسب کرد؛ دوره ای که امیرمبارزالدین 
بر منطقۀ یزد و میبد تسلط داشت و می توان این دوره را آغاز 

کار مظفریان در این منطقه دانست. 
     در متون قدیمی و اسناد وقفی به نبادان به عنوان محلی 
در حومۀ ابرقو با عنوان»صحراء نبادان« اشاره شده است. در 
این محل تنها باغ و بســتان هایی مورد اشــاره قرار گرفته و 
به هیچ اثر معماری اشــاره نمی شــود. این در حالی است که 
در اشــاره به محالت مختلف ابرقو به سازه هایی چون مسجد 
و خانقاه و آســیاب اشارات زیادی شده اســت. آیا این نکته 
می تواند نشان از آن باشد که در دورۀ نگارش جامع الخیرات 
)748 هجری قمری()دانش پژوه و افشار، 1340: 277( هنوز 
بناهای شاخصی چون کل مجموعۀ سیدون علي نقیا و سیدون 
گلســرخی در این محل ساخته نشده بوده است؟ این نکته با 
تاریخ گذاری پیشــین در تناقض است و البته پاسخ کامل به 
این پرســش با مدارک موجود امکان نــدارد. در متن جامع 
الخیرات به بناها و به خصوص خانقاه هایی اشاره شده که سید 
رکن الدین یزدی در ابرقوه »انشــا« کرده است )دانش پژوه و 

افشــار، 1340: 75 و 112و 142(. بر مبنای شباهت بناهای 
باقی مانده همچون گنبدهای ســیدون گلســرخی و علي نقیا 
و نیز حســن ابن کیخســرو مي توان گمان داشت که بناهای 
مذکور در یک دورۀ زمانی و توســط یک بانی »انشــا« شده 
باشــند و این بانی می تواند از خاندان سید رکن الدین باشد. 
اگر این گمان را بپذیریم، باز هم بنا را می توان به قرن هشتم 
هجری و دورۀ تسلط آل مظفر و رونق ابرقوه به عنوان شهری 
مهم مربوط دانســت؛ دوره ای که ســکه های ضرب ابرقوه در 
 Schüttenhelm,( دورۀ شــاه شــجاع مظفری نیز وجود دارد

.)2003
     بــا این همه ابهاماتــی در مورد این اثر وجود دارد. تزیین 
آجر و کاشــی روی گنبد به طور خاص ســؤال برانگیز است. 
اگرچه هیــچ مدرکی دال بــر غیر اصیل بــودن این تزیین 
وجود ندارد، اما از آنجا که پژوهش دقیقی در مورد پوشــش 
گنبدهای دوران آل مظفر نیز در دست نیست، قضاوت در این 
مورد با چون و چرا همراه است. احتماالً نظیر چنین پوششی 
در گنبد حسن بن کیخســرو هم بوده که در تصاویر سیاه و 
سفید موجود از آن قابل تشخیص نیست. تنها در متن کتاب 
آثار ایران اشــاره شده که گنبد آن بنا از بیرون با کاشی آبی 
پوشیده بوده اســت )گدار، 1384: 232(. کاربرد کاشی و یا 
کتیبه در گردن گنبد ســیدون علي نقیا نیز پرســش دیگری 
اســت که در خالل مرمت های آیندۀ اثر می توان به آن پاسخ 
گفت. دقت در حفظ و خوانش تمام شــواهد اصیل این بخش 

در آینده نکتۀ بسیار مهمی است که نباید فراموش شود. 
     پرســش دیگر دربارۀ بنا شــکل گیری در یک یا دو دورۀ 
تاریخی اســت. با نظر به وضعیت فعلی بنا و فارغ از تعمیرات 
و افزوده های بیرونی به گنبدخانه از جمله ســاختار مسجد و 
حسینیه، گنبدخانۀ ســیدون علي نقیا ساختاری یکپارچه به 
نظر می رسد که در یک دورۀ تاریخی کوتاه شکل گرفته است. 
از حیــِث تزیینات نیز الیه های مختلــف تزیینی در ظاهر بنا 
قابل ردیابی نیســت و بنا را می توان حاصل یک دورۀ تاریخی 
دانســت. اگرچــه در مرمت های آینــده و به خصوص مرمت 
کاشی های ازاره ممکن است شواهدی از دورۀ پیشین تزیین 
به دســت آید کــه دقت در حفظ و خوانش این شــواهد نیز 
اهمیت بسیاری خواهد داشت. در وضعیت امروز این نکته که 
در سند ثبتی بازۀ زمانی قرون ششم تا هشتم برای بنا نوشته 
شده است، با بررسی کالبدی بنا قابل اثبات نیست و نمی توان 

اثری از دو دورۀ ساخت در بنا تشخیص داد.

پي نوشت ها

1. این مقاله حاصل پژوهشی است که در قالب طرح مرمت تزیینات 
بنا در میراث فرهنگی اســتان یزد توسط امیرحسین کریمی و 
گلریز نفیسی تحت نظارت مجید علومی انجام شده است. اصل 



گزارش مفصــل در این مورد به آرشــیو ادارۀ میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان یزد تحویل شده است. 

    در اینجــا از همۀ کســانی که به این پژوهش یاری رســاندند 
قدردانی می  شــود: همکار طرح گلریز نفیســی، محمدحســین 
فالح  زاده )از هیئت امنای مســجد حســینیۀ نبــادان(، ذات  اهلل 
نیک زاد از ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان یزد، راشــد عزیزی، محمد کازرانی، مجید علومی، ساشا 
ریاحی مقدم، الهه الوندیان، آقای قدیریان مدیر میراث فرهنگی 
ابرقو و دوســتان همراه مسلم میش مست نِهی، پرویز هالکویی، 

حامد صیادشهری و نازنین شهیدی.
2. بــر مبنای جهت  گیری محراب  های مختلف موجود در مســجد 
جامــع ابرقو، احتماالً تصحیح قبلــه در دورۀ صفوی و قرن دهم 

هجری اتفاق افتاده است.
3. آیۀ 127 و 128 سورۀ بقره: )َو إِْذ یَْرَفُع إِبْراهیُم الَْقواِعَد ِمَن الَْبْیِت 
َّنا َو  ــمیُع الَْعلیُم 127 َرب ََّک أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن َو إِْســمعیُل َرب
ًۀ ُمْسلَِمًۀ لََک َو أَِرنا َمناِسَکنا  اْجَعلْنا ُمْسلَِمْیِن لََک َو ِمْن ُذرِّیَِّتنا أُمَّ
حیُم(. مضمــون آیه به بنای  اُب الرَّ ََّک أَنْــَت التَّوَّ َو تُــْب َعلَْینا إِن
کعبه توســط حضرت ابراهیم اشــاره دارد: هنگامی که ابراهیم 
و اســماعیل پایه  های خانه ]کعبه[ را باال می  بردند، ]می  گفتند:[ 
»ای پروردگار ما، از ما بپذیر که در حقیقت، تو شــنوای دانایی. 
پروردگارا، ما را تســلیم ]فرمان[ خود قرار ده و از نسل ما، امتی 
فرمانبردار خود ]پدید آر[ و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر 

ما ببخشای، که تویی توبه  پذیر مهربان )ترجمۀ فوالدوند(.
4. متن این کتیبه که بخش بزرگ آن از بین رفته، خوانده نشــده 
اســت، اما بنا به بررسی انجام شده، کتیبه عربی است و احتماالً 
مضمون قرآنی دارد . نگارنده از اســتاد عبداهلل قوچانی به جهت 

راهنمائی و نظرشان در این زمینه سپاسگزار است.
5. و کســانی که از پروردگارشــان پروا داشــته  اند گروه گروه به 
ســوی بهشت  ســوق داده شــوند تا چون بدان رسند و درهای 
آن ]به رویشــان[ گشــوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند 
سالم بر شــما خوش آمدید در آن درآیید ]و[ جاودانه ]بمانید[ 
)73( و گوینــد ســپاس خدایی را که وعده  اش را بر ما راســت 
گردانید و ســرزمین ]بهشت[ را به ما میراث داد از هر جای آن 

باغ ]پهناور[ که بخواهیم جای می  گزینیم چه نیک است پاداش 
عمل کنندگان )74( ایضاً )ترجمۀ فوالدوند(.
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)Endnotes(
. این مقاله حاصل پژوهشــی اســت کــه در قالب   1
طرح مرمت تزیینات بنا در میراث فرهنگی استان یزد توسط 
امیرحسین کریمی و گلریز نفیسی تحت نظارات مجید علومی 
انجام شــده است. اصل گزارش مفصل در این مورد به آرشیو 
ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان یزد 

تحویل شده است. 
در اینجا از همۀ کســانی که به این پژوهش یاری رســاندند 

قدردانی میشود: همکار طرح گلریز نفیسی 
محمدحســین فالحزاده )از هیئت امنای مســجد حسینیۀ 
نبادان(، ذاتاهلل نیکزاد از ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان یزد، راشد عزیزی، محمد کازرانی، مجید 
علومی، ساشا ریاحی مقدم، الهه الوندیان، آقای قدیریان مدیر 
میراث فرهنگی ابرکو، و دوســتان همراه مسلم میش مست 

نِهی، پرویز هالکویی، حامد صیادشهری، و نازنین شهیدی.

. بر مبنای جهتگیری محرابهای مختلف موجود در   2
مســجد جامع ابرقو، احتماالً تصحیح قبله در دورۀ صفوی و 

قرن دهم هجری اتفاق افتاده است.

. آیۀ 127 و 128 ســورۀ بقره: )َو إِْذ یَْرَفُع إِبْراهیُم   3
میُع  ََّک أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن الَْقواِعَد ِمَن الَْبْیِت َو إِْســمعیُل َرب
ًۀ ُمْسلَِمًۀ  َّنا َو اْجَعلْنا ُمْسلَِمْیِن لََک َو ِمْن ُذرِّیَِّتنا أُمَّ الَْعلیُم 127 َرب
حیُم(.  اُب الرَّ ََّک أَنْــَت التَّوَّ لَــَک َو أَِرنا َمناِســَکنا َو تُْب َعلَْینا إِن
مضمون آیه به بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم اشاره دارد: 
هنگامی که ابراهیم و اســماعیل پایههای خانه ]کعبه[ را باال 
میبردنــد، ]میگفتند:[ »ای پروردگار مــا، از ما بپذیر که در 
حقیقت، تو شــنوای دانایی. پروردگارا، ما را تسلیم ]فرمان[ 
خود قرار ده و از نســل ما، امتی فرمانبردار خود ]پدید آر[ و 
آداب دینی ما را به ما نشــان ده و بر ما ببخشــای، که تویی 

توبهپذیر مهربان. )ترجمه فوالدوند(

. و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته  اند گروه   4
گروه به ســوی بهشت  سوق داده شوند تا چون بدان رسند و 
درهای آن ]به رویشان[ گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان 
گویند ســالم بر شما خوش آمدید در آن درآیید ]و[ جاودانه 
]بمانید[ )73( و گویند سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما 
راســت گردانید و سرزمین ]بهشت[ را به ما میراث داد از هر 
جــای آن باغ ]پهناور[ که بخواهیم جای می گزینیم چه نیک 

است پاداش عمل کنندگان )74(. )ترجمه فوالدوند(
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