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چکیده
تجلّی مقابر برجیشکل مدوّر بر روی مزارات شخصیتهای مذهبی ـ سیاسی در سدههای  8و  1هجری ،بر شکلگیری شیوة خـا
معماری یادمانهای آرامگاهی در حوزة کشورهای فعلی دو سوی شمالی و جنوبی رودخانۀ ارس تا آنـاتولی شـر ی داللـت دارد .در ایـن
شیوة معماری ،که باید از آن تحت عنوان سبک آذری در نواحی آران ـ آذربایجان یاد کرد ،در چیدمان بدنۀ بیرونی مقـابر و تـزیین هنـری
سطوح بناهای آرامگاهی ،به طور نسبتاً یکسان ،از کلوک و آجرهای ساده و لعابدار فیروزهای و الجوردی استفاده شدهاست .شناسایی شش
مقبرة برجیشکل در فقاز جنوبی ،آذربایجان و آناتولی شر ی و تأثیر آن در سایر بناهای مذهبی ،از جمله یافتـههـای ایـن تحقیـق اسـت.
مهمترین عوامل ایجاد و توسعۀ سبک هنریِ یادمـانهـای تـدفینیِ اران و آذربایجـان در محـیط جغرافیـایی یکسـان و مرکزیـت سیاسـی،
انگیزههای مذهبی و اجتماعی ،هویت متجانس فرهنگی و ومی دستهبندی میشود .سبک خا

هنری مورد بحث بر تعالی معرفتشناسی

و شخصیتهای مؤثر مذهبی و سیاسی این نواحی در بنیاد و توسعۀ چنین سبک و کاربرد یکسان آن برای افراد سیاسی و مـذهبی نـواحی
شمالغربی دریای مازندران داللت دارد .بنا بر تحقیق حاضر ،ممتازترین یادمانهای آرامگاهی مدوّر ،در مقبرة جـد شـهریاران صـفوی در
اردبیل به تجلّی رسیدهاست.
این مقاله با رویکرد تاریخ فرهنگی و با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار گردآوری اطالعات از طریق مطالعات میدانی و
کتابخانهای انجامگرفتهاست .هدف مقاله نیز بازشناخت و بررسی ویژگیهای هنری و فنی و گاهنگاری مقابر مدوّر نواحی اران و آذربایجان
و مطالعۀ عوامل تأثیرگذار جغرافیایی ،سیاسی ،محیط فرهنگی ،اجتماعی و هویت متجانس ومی در ایجاد یادمانهای همسان در سدههای
موردنظر تا تو ف ساخت آنها مقارن با ظهور صفویان است .پرسشهای اصلی پژوهش این است که :چـه عـواملی در ایجـاد و گسـترش
مقابر مدوّر برجیشکل همسان در سدههای  8و  1هجری در حـوزة سـرزمینهـای شـمالغربـی دریـای مازنـدران نقـش داشـتهاسـت؟
شخصیتهای مدفون در این مقابر بیشتر مذهبی هستند یا سیاسی؟ کدام مقبره در این حوزه ،از نظر هنری ،ممتاز محسوبمیشود؟
کلمات کلیدی :نواحی غربی دریای مازندران ،یادمانهای آرامگاهی ،برج مقابر مدوّر ،رن هشتم و نهم هجری.
*دانشجوی دکتری باستانشناسی دوران اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس rymh2012@yahoo.com
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ایرانِ فرهنگی گسترهای است بـا فرهنـ هـای

عصــر صــفوی اســت ،شــکلگیــری یادمــانهــای

بومی متنوّع که نقطۀ شمالی آن فقاز شمالی ،بخش

آرامگــاهی بــا عنــوان مقــابر مــدوّر منتســ

بــه

جنوبی آن حاشیۀ جنوبی خلیجفارس ،شـر یتـرین

شخصیتهای مذهبی و سیاسی در نواحی شمالی و

نقطۀ آن رودخانۀ سند و غربـیتـرین بخـش آن تـا

جنوبی ارس است .جدارة صاف این برج مقابر کـه

دجله امتداد دارد .حاشـیۀ غربـی و جنـوبی دریـای

با ترکی

در

مازندران تا آناتولی شر ی و فالت مرکزی ایـران از

میان آجرهای لعابدار بـه شـکل عمـودی ـ اریـ

نقاط حساس ایـرانزمـین بـا شـرایط جغرافیـایی و

تــزیین شــده ،نشــاندهنــدة ظهــور شــیوة نــوین در

فرهنگـی خـا

اسـت .ایـن جغرافیـای وسـی در

آجرهای سادة یکاندازة افقی ـ اریـ

ساخت یادمانهای تدفینی است.

مؤثری در وحدت سیاسی ایران و دفاع از تمامیـت

مدوّر سـدههـای  8و  1هجـری از منظـر رویکـرد

ارضی و هویت آن داشتهاست .نگاهی به آثار مادی

تاریخ فرهنگی مطالعه شود و وجوه پدیدارشناسـی

و معنــوی نــواحی دو ســوی شــمالی و جنــوبی

هنری ،نگارهشناسی ،گاهنگاری و سبک هنری آنهـا

رودخانۀ ارس ،از هویـت و رسـوم یکسـان ـومی،

بررســی گــردد و نقــش متقابــل ا لــیم و مو عیــت

زبانی و وحدت فرهنگی آن با ایران حکایـت دارد.

جغرافیایی و هنر بر یکدیگر و تأثیر عوامل سیاسـی

مباحــث عمــدة تمــدنی ایــن بخــش از ایــران در

و مذهبی و یکپارچگی ومی در ایجاد چنین آثاری

یادمانهای تدفینی دورههای بل از اسالم و اسالمی

مورد توجه رارگیرد .هـدف از تـألیف ایـن مقالـه،

کورا ارس در دوررههای

مطالعۀ گونهشناختی و تطبیقی مقـابر مـدوّر لمـرو

در دورة

شـمالغربـی دریــای مازنـدران ،اران ،آذربایجــان و

اســالمی ،بخشــی از تحــوّالت معمــاری ایــران را

آناتولی شر ی و نقـش عوامـل تأثیرگـذار سیاسـی،

مینمایاند .از همین رو ،هنر و معماری دوررههـای

فرهنگی و اجتماعی دورههای تاریخی مورد نظر در

مختلــف وجهــی از مظــاهر فرهنگــی هــر ملــت و

ایجاد و توسعۀ مقابر مدوّر در مناطق مذکور اسـت.

بازتاب هویت آنهاست (پوپ .)55 :9389 ،بررسـی

افزون بر این ،با توجه به اهمیت بحث یادمـانهـای

تحوّالت معماری یادمانی در حاشیۀ غـرب دریـای

تدفینی در معماری مذهبی ایران و نگاه یکجانبه و

مازندران حاکی از خال یـت و مهـارت طراحـان و

نا ص برخی محقّقان به موضوع کـه فقـط از منظـر

معماران این نواحی در ساخت مقابر مدوّر و ابـداع

تصوّف بودهاست ،در این تألیف سعی شـده ضـمن

طرحهای هنرمندانه در تاریخ معماری ایران و ایجاد

معرفی کامل مقابر مدوّر سـدههـای  8و  1هجـری،

در سـدههـای  8و  1هجــری

نقش عوامل مختلف جغرافیایی ،انسانی و فرهنگـی

است .به بیانی روشـنتـر ،برجسـتهتـرین شاخصـۀ

در ســیر تح ـوّل آنهــا بررســی شــود .بنــابراین ،در

معماری سدههای مورد بحث ،کـه مقـارن بـا بنیـاد

پژوهش حاضر ،مقابر مدوّر نواحی دو سوی شـمال

شــهرکهــای دانشــگاهی و مجموعــههــای ســتر

و جنوب ارس و شـر آنـاتولی بـه طـور کامـل از

ابل مطالعه است .فرهن

بل از اسالم و یادمانهای تـدفینی خـا

شـیوة هنـری خـا

بهار و تابستان 9315

دورههای مختلف ،بـهویـژه عصـر اسـالمی ،نقـش

در این جستار کوشیدهایم بناهای آرامگـاهی

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

مقدمه

مذهبی ـ آموزشی در مراکز مهم سلسلۀ ایلخانان تـا
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منظــر جغرافیــایی ،اجتمــاعی ،سیاســی و فرهنگــی

دانشکدة ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تربیـت

حاکم بر این دوره مطالعه و بازنگری شدهاسـت .از

مدرس.

این رو ،مقالۀ حاضر میکوشد تا به پرسشهای ذیل

مقبرهسازی متصـوفۀ آذربایجـان» ،نشـریۀ هنرهـای

پاسخ گوید:
-

عوامــل تأثیرگــذار در ایجــاد و گســترش

مقابر مدوّر برجی سدههای  8و  1هجری در حوزة

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

-

یافتن اندک این مقابر بـه

شخصـیتهـای مــدفون مـذهبی یـا سیاســی در آن
نسبت به یکدیگر چیست؟
-

از نظر شکوفایی هنری ،کدامیک از مقابر

جواد نیستانی و زهـره ذوالفقـاری کنـدری ،تهـران:
سمت.
در جمهوری آذربایجان و بقاع شیخ صـفیالـدین و
شیخ حیدر به عنوان یک شیوة معماری تحـتتـأثیر

فرضیههای مقاله نیز عبارتاند از:

تصــوف در شــمالغربــی ایــران مــورد بررســی

بهار و تابستان 9315

در ایجاد معمـاری مقـابرِ مـدوّرِ همسـانِ

رارگرفتهاست .این بررسی مختص سدههای  3و 8

نواحی شمالغرب دریای مازندران ،عوامل تجـانس

هجری است و مقابر نـواحی آنـاتولی شـر ی و دو

ــومی ،سیاســی ،اجتمــاعی ،فرهنگــی و ســیمای

ســوی شــمالی و جنــوبی رودخانــۀ ارس در آن

زمینساختی و ا لیم همسان تأثیرگذارند.

فرامــوش شــدهاســت؛ در پــژوهش ســوم ،مقــابر

-

نتیجۀ بررسی نشـاندهنـدة آن اسـت کـه

سدههای میانی مدّنظر رارگرفته و از نمونههای این

مــذهبی

منطقــۀ وســی  ،فقــط بــه گنبــدهای مراغــه و گنبــد

ساختهنشده ،بلکه این یادمانها ،به طور مساوی ،بـه

سلطانیه اشاره شدهاست و از مقابر مدوّر دو سـوی

هم ـۀ ای ـن مقــابر صــرفاً بــرای اشــخا
شخصیتهای سیاسی نیز اختصا
-

دارد.

مقبرة شیخ صفیالدین اردبیلـی بـا تنـوّع

تزیینــــات کتیبــــهای و غیرکتیبــــهای ،ممتــــاز

شمالی و جنوبی رودخانۀ ارس و آناتولی شر ی بـه
عنوان بخشی از ایران فرهنگی در دورة مورد بحـث
خبری نیست.

محسوبمیشود.

وجه اشتقاق نام و اصطالح مقابر مدوّر برجی

پیشینۀ تحقیق

هرچنـــد در تعریـــف یادمـــانهـــای تـــدفینی

تحقیقاتی کـه در دو دهـۀ اخیـر دربـارة مقـابر

برجیشکل ،که بخش بسـیاری از آثـار تـاریخی ـ

برجــیشــکل حــوزة وســی شــمالغــرب دریــای

ـ مـــذهبی ایـــران را بـــه خـــود

مازندران انجامشده ،به شرح ذیل است:
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دانشوری ،عباس ( .)9313مقابر برجی سدههای

در پژوهش اول و دوم ،فقط یک برج مقبـره

مدوّر مطالعهشده ،ممتاز محسوبمیشوند؟
-

زیبا :معماری و شهرسازی ،ش .63
میانی ایران؛ مطالعهای نگارهشناسـی ،ترجمـۀ دکتـر

شمالغرب دریای مازندران کدام است؟
میزان اختصا

حسینی ،سـید هاشـم (« .)9381معرفـی سـبک

فرهنگـــی
اختصــا

مــیدهــد ،مقــابر مــدوّر ،چهارضــلعی و

کارگر ،محمدرضـا (« .)9335مقـابر اسـالمی و

چندضــلعی (دانشــوری )55-59 :9313 ،مــدّنظر

پایگاه فرهنگی آن در شمالغرب ایران :آذربایجان»،

است ،منظور از مقابر برجی در این پژوهش ،صرفاً،

پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ باسـتانشناسـی،

یادمانهای استوانهایشکل آجری رفیـ بـا گنبـدی
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نیمکروی یا مخروطیشکل ،از داخل به طرز مـدوّر

کندهشده در صخرهها (هـیلنبرانـد )58 :9331 ،بـا

و از خارج مخروط ساده و ظریف سدههای هشـت

تزیینات متنوّع پرکـار در نمـای مقـابر ادامـهیافـت؛

و نــه هجــری اســت کــه در سراســر بدنــۀ مــدوّر،

هرچند در عصر ساسانی تدفین مردگان در خاک به

تزیینــات کــوفی چهــارگوش بــا اســماء جاللــۀ ا

سب

محمد ،علی و با استفاده از آجر یـا کلـوک لعابـدار

نداشت ،یادمانهای مذهبی مرتبط با تدفین مردگان،

فیروزهای ،الجوردی در میان آجرهـای سـاده اجـرا

همان سکوهای برافراشته (همانجـا) یـا بـرجهـای

شدهاست.

مدوّر خاموشـان (آموزگـار و تفضـلی)53 :9335 ،
است که با مصالح خشت و چینه ساختهمیشـد کـه
نمونۀ آن در بندیان درگز خراسان شمالی (چایچی،

مازندران
دمت مقابر مدوّر یا کورگان( 9کروملیچ) منطقۀ

 )85 :9386شناسایی شدهاست.

رودخانۀ ارس ،بـه دورة پـیش از تـاریخ مـیرسـد.

یادمانهای تدفینی بـهویـژه مقـابر مـدوّر در نقـاط

دیمیترین نمونۀ چنین تدفینی از محوطۀ باسـتانی

مختلف ایران و شمالغرب دریای مازندران هستیم.

الریجان آذربایجـان شـر ی (هژبـر نـوبری:9381 ،

نمونههای موجود اولیۀ مقابر مدوّر ایران عبارتانـد

ـدیم شناسـایی

از :گنبد ابوس ( ) 313یادمان امیر زیـاری ،گنبـد

شدهاست؛ ضمن آنکه دمت چنین تدفینی در فقاز

علی ابر و ( ) 668تداعیکنندة دخمۀ زرتشتیان یـا

و شمال ارس از محوطۀ کوشناوارا (همـان )44 :بـه

برج خاموشان ،برج الجیم ( ) 693یـادبود بـانویی

عصر مفرغ دیم میرسد .اینکه کورگانها در سطح

از باوندیان ،برج رزگت یا رسـکت (اوایـل سـدة 5

زمـین بــاالی مــدفن بنــایی داشـتند یــا نــه ،چیــزی

هجــری) ،گنبــد ســره مراغــه ( ) 565بــه یــادبود

نمیدانیم .با وجود آنکه در عصر آهن نیز تدفین بـا

امیراحمد یلی ،برج رادکان کردکوی ( ،) 643بـرج

در گورسـتانهـای محوطـههـای

رادکــان خراســان ( 4هجــری) ،بقعــۀ پیــر تاکســتان

نزدیک محل استقرار انجاممـیشـد ،از یادمـانهـای

(ســلجو ی) ،بــرج یوســفبــن صــیر ( ) 553در

تـدفینی مــدوّر در فــالت ایــران و شــمالغــرب آن

نخجوان ،برج مؤمنهخـاتون ( ،) 585بـرج طغـرل

گزارش نشدهاست .یادمانهـای تـدفینی دورههـای

ری ( ،) 664برج بسطام ( ،) 333کشمار کاشـمر،

به مادها به علـت

برج دماوند معروف به امامزاده شبلی ( ،) 488برج

آنها ،از مباحث پیچیـدة

عالالدین ورامـین ( ،) 483بـرج مقبـرة سـه گنبـد

ماد ،تدفین در

ارومیــه ( ،) 583بــرج مقبــرة حمــدا مســتوفی

فضاهای کندهشده در دل صخرة کوههـا (همـایون،

(ایلخانی) ،امامزاده جعفر دامغان ( ) 446و امامزاده

 )83 /9 :9343انجاممیشد؛ همزمان با هخامنشـیان،

جعفر اصفهان ( .) 355با وجود آنکه شـکل مقـابر

ساخت مقابر در دوگونۀ مصطبۀ شـیروانیشـکل در

مدوّر شمالغرب دریای مازندران در سدههای  8ـ

فضای آزاد چون مقبرة کوروش و فضاهای تـدفینی

 1هجری ابل مقایسه با دورههـای گذشـته اسـت،

 ،)93متعلق به عصر مس و سـن

شیوههای خـا

تاریخی شمالغرب ایران منتس
مشخصنبودن د یق مذه

تاریخ مذهبی ایران است .در فرهن

این مقابر از نظر معماری اختالف کلی با مقابر بـل

بهار و تابستان 9315

وســی شــمالغــرب دریــای مازنــدران و جنــوب

هــمزمــان بــا دورة اســالمی ،شــاهد ایجــاد

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

یادمانهاای مادوّر ناواحی غربای دریاچاۀ

فرهن

مذهبی زرتشـتی (همـان )51 :وجـود
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مقبــرة موجــود همســان در حــوزة جغرافیــایی

برجیشکل پیشین ،تجلّی خطوط کوفی مرب و گاه

شمالغرب دریای مازندران و با درنظرگرفتن تقـدم

معقلی است .این شیوة نوین هنـری بـا آجـر بـرای

و تأخر تاریخی مورد بررسی رارگرفتهاست :الـف.

زینـت جــدارة یادمــانهــای آرامگــاهی ،از نقــش و

بــردع توربــهســی یــا گنبــذ بــردع در جمهــوری

اهمیت رن

در معماری و ادبیات عرفانی حکایـت

آذربایجان؛ ب .بقعۀ شیخ حیدر در مشکینشهر؛ ج.

دارد.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

راباغالر توربهسـی یـا آرامگـاه گـودیخـاتون در

برج مقبرۀ بردع

جمهــوری نخجــوان؛ د .مقبــرة شــیخ صــفیالــدین

بردعــه در شــمال جمهــوری آذربایجــان و در

اردبیلی در اردبیل؛ هــ .بقعـۀ روسـتای گـویگنبـذ

مختصـات جغرافیــایی  63درجـه و  55د یقــه و53

شهرستان ورز ـان در اسـتان آذربایجـانشـر ی؛ و.

ثانیۀ عرض شمالی و  63درجه و 3د یقه و  55ثانیۀ

توربـهسـی ،پسـر اوزونحسـن ،در

طول شر ی راردارد .بـردع نـهتنهـا در دورة عصـر

مقبرة زینالبی

حصنکیف کشور ترکیه (تصویر .)9

ساسانی از مراکز مهم بنیـاد فرهنـ

ایرانـی اسـت،

بلکه در سدههای  3ـ  6هجری نیز نقش مؤثری در
گسترش فرهن

اسالمی داشت .در این نقطه ،آثـار

معماری اسالمی متعددی وجود دارد که مهـمتـرین
آنها برج مقبرة بردع توربهسی (معروف بـه نوشـابه
بهار و تابستان 9315
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از خود دارند (تصویر  .)9در ایـن بررسـی 4 ،بـرج

صاف .تنهـا تفـاوت ایـن مقـابر بـا دیگـر مـزارات

لعهسی ،خانیم نوشابه لعهسی) است .این مقبره به
تصویر  .9مکانیابی برج مقابر سبک آذری در دو سوی شمالی و
جنوبی رودخانۀ ارس
(منب ،ttps://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl :
با دخل و تصرف)

احمدزاچی بنـا ( )Aslanapa, 1979: 93-97نیـز
منتس

است.

مشخصــات معمــاری :ایــن مقبــره متشــکل از

شاخصـۀ کلــی مقـابر مــدوّر سـدههــای  8ـ 1

سردابه و گنبدخانۀ دهضلعی منتظم است (تصاویر،5

هجری مورد بررسی در ایـن مقالـه را مـیتـوان در

 .)6 ،3ارتفــاع آن  96متــر (بــا احتســاب گنبــد

موارد ذیل خالصه کرد :کرسی چینی و ازارة سنگی

مرمتشده) و طر آن  1333تـا  93متـر بـوده و بـا

با بدنۀ آجری ،طراحی اتا محقـر نیمـهزیرزمینـی،

گنبــد دوپــوش آجــری پوشــیده شــدهاســت .پــالن

فضای خالی باالی سردابۀ تدفینی ،کلیل آذری ،بـام

سردابۀ مقبره دو مستطیل متقـاط یـا هشـتگـوش

مخروطــی و وســی ،وجــود یــک یــا دو مــدخل

محقر با چهار ردیف سن

تراشخورده و پوشـش

محرابی ،کاربرد نوار کتیبـۀ کاشـی معـر در محـل

دخمهای مشخص است .ازارة بنا تا سقف سردابه از

اتصال استوانه به گنبد ،استفاده از آجرهای کامل یـا

سن های تراشخـورده کرسـیچینـی شـدهاسـت.

کلوک ساده و لعابـدار فیـروزهای و کبـود پختـه بـا

کرسیها در سه ردیف بوده و در زمان مرمت بنا در

کیفیت خوب ،طراحی و چیدن آنها به طرز عمودی

 ،9156به چهار کرسی افزایش یافتـهاسـت .سـقف

در سرتاسر برج مقبره در یک سطح

مقبره از داخل به شکل مخروطی با مقرنس ،کاشـی

و افقی و اری

وحدت هنری یادمانهای آرامگاهی مدوّر سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سدههای  8تا  9هجری

ابتدا با تاج مخروطی کاشیکاری جلـوهگـر بـود ،در

 833متری مشاهدهمیشود که شروع آن از ارتفـاع 5

نیمۀ دوم سدة بیسـت مـیالدی ،جـای خـود را بـه

متری است؛ به عبارتی ،دیوارهای داخلی مقبـره بـا

Bosworth,

طا نماهای تاجدار گچبریشده با ـوسهـای تیـز

 .)1983: 779-780این بنـا دارای دو مـدخل در

باال آمدهاست .محل اتصال سا ه به خیز سقف گنبد

شمال و جنوب با مقرنسهای آویزان عقـ نشسـته

نیز با سه ردیف مقرنس و باالی دور استوانۀ مقبره،

و نوارهای تزیینی کاشی و کتیبههـای معـر عربـی

ردیفی از بقایای متن رآنی منتخ

از آیـات النبـاء

است.

مشاهدهمیشود که بر زیبایی ساختمان افزوده است.

ســقف مخروطــی فعلــی دادهاســت» (

در بدنۀ آجری ،کلمۀ ا به شیوة کوفی چهارگوش،
بیش از  533بار تکرار شدهاست (تصویر« .)5تزیین
سادة آجری و چندرن ِ آن سب

تضاد با حرکـات

پیچیدة مقرنس مدخل بنا شدهاست» (هیل و گرابـر،
 .)31 :9384نــام معمــار در ســردر جنــوبی آن بــا
عبارت عمل محمدبناحمد (ایوب)بـنالحـاف البنـا
النخجوانی مشاهدهمیشود.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

و نقوش هندسی است« .گنبد درونی مقبـره کـه در

در فضای داخلی طا نماهایی (نغول) به بلندی

بهار و تابستان 9315

تصویر  .5مقبرة بردعه توربهسی (منب  :دکتر علی معلم)
تصویر  .5تزیین بدنۀ برج مقبرة بردعه توربهسی (منب  :نگارنده)

تاریخ بنا :این مقبره از نخستین نمونههای مقابر
مدوّر شمالغرب دریای مازندران در نیمۀ اول سدة
 8هجری بوده و برابر کتیبۀ سردر جنوبی ،فی شوال
تصویر  .3پالن مقبرة بردعه توربهسی (منب  :دکتر علی معلم)

سنۀ اثنیعشرین و سبعمائه ،در تاریخ  355هجـری
ساختهشدهاست.
بقعۀ شیخ حیدر
بقعۀ شـیخ حیـدر کـه در  98تیـر 9399ش بـا
شمارة  986در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده ،در
مشکینشهر راردارد و مختصات جغرافیایی آن بـه

تصویر  .6پالن سردابۀ مقبرة بردعه توربهسی (منب  :دکتر علی معلم)

طول  63درجه و  9د یقـه و  3ثانیـه و عـرض 38
درجــه و  36ثانیــه اســت .ایــن اثــر مــزار یکــی از
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شخصیتهای معروف دینـی منطقـه بـه نـام شـیخ

نیمهزیرزمینـی از طریـق راهرویـی بـا ـوس کلیـل

حیدر است.

آذری به عرض تقریبـی  933سـانتیمتر و سـه پلـۀ

مشخصات معماری :این یادمان با ارتفـاع  98و

سنگی به ارتفاع متوسط  5سانتیمتر و با کف پله 33

طــر  9331متــر ( طــر داخلــی  8متــر) از بیــرون

سانتیمتر در شمال امکانپـذیر اسـت .البتـه ،سـردر

استوانهشـکل و از داخـل بـه شـکل دوازدهضـلعی

اصلی بقعه نیز در شمال بدنه تعبیه شدهاسـت و در

منتظم بوده و بر روی پی سنگی ساختهشـدهاسـت.

جهات جنوبی ،غربی و شر ی سه روزنه (طا نمـا)

در چهارسوی ایـن مقبـره ،چهـار سـردر بـا کاشـی

بــا تزیینــات مقــرنس و کاشــی معــر فیــروزهای،

اببندیشده دیدهمیشود .بقعـه متشـکل از

الجوردی ،سفید و سیاه مشـاهدهمـیشـود .جـدارة

دو طبقه :برج اسـتوانه و دو فضـای نیمـهزیرزمینـی

مدوّر استوانه با آجر نره و کاشی گرهسازی شـده و

هشتگوش به اضالع تقریبی  535متـر و مسـتطیلی

خط بنایی زیبایی دارد .تا زمان مسـتندنگاری کتیبـۀ

 9353و  3363متر در امتداد هـم اسـت (تصـویر 4و

بدنۀ اثر ،اکثر ری

به اتفا محقّقان بـر ایـن بـاور

.)3

بودند کـه تزیینـات تکـراری در البـهالی آجرهـای

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

معر

ساده ،کلمـۀ مقـدس ا اسـت ،ولـی بـازنگری آن
توسط آ ای وچانی منجر به رائت آیات  53تا 51
سوره فتح در این اثر گردیـد .مسـاحت ایـن کتیبـۀ
رآنی  53339مترمرب است .طراحی کتیبۀ رآنی در
بهار و تابستان 9315

جدارة بقعه و ر چین جنـاحین مـدخل در شـمال
بنا با نقش دو مثلث متوازیاالضالع و مقرنس ،ایـن
مقبره را به یکی از شاهکارهای هنری شـمالغـرب
دریـای مازنــدران در دو دهـۀ اول سـدة  8هجــری
تصویر  .4بقعۀ شیخ حیدر مشکینشهر (منب  :نگارنده)

تبدیلکردهاست ،به طوری که برخی از محقّقان هنر
اســالمی «کاشــیکــاری آن را کامــلتــر از مقبــرة
اولجــایتو و مقــرنسکــاری محــراب آن را برتــر از
مســجد جــام اردبیــل دانســتهانــد» (ویلبــر:9345 ،
.)988
تاریخ بنا :هرچنـد روایـت عمـومی از انتسـاب

تصویر  .3سردابۀ بقعۀ شیخ حیدر (منب  :نگارنده)

34

در مدفن اصلی ،یعنی اتا چهارگوش 3 ،مـزار
وجود دارد که مقبرة اصلی در ضل جنوبی منتسـ
به صاح

مقبره با ضریح آهنـی و شـش مقبـره در

فضــای شــمالی اســت .دسترســی بــه فضــاهای

بقعۀ مشـکینشـهر بـه پـدر شـاهاسـماعیل صـفوی
حکایت دارد ،تاریخ مندرج در بدنۀ اسـتوانه ،تعلـق
آن را به یکـی از شخصـیتهـای احتمـاالً مـذهبی
همزمان بـا شـیخ صـفیالـدین اردبیلـی بـه اثبـات
میرساند ،ضمن آنکه اکثـر منـاب تـاریخی نیـز بـر
انتقال پیکر شیخ حیدر به اردبیل (خواندمیر:9333 ،
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 )533-535 /6داللت دارد .بنابراین ،انتساب آن بـه

را ویونلوهــا و آ ویونلوهــا رارگرفــت .در 133

مدفن پدر شـاهاسـماعیل بـا بـیش از یکصـد سـال

هجری ،پس از غلبۀ زلباشها در دشت شـرور بـر

فاصله ،ابلتأمل است .تا شـروع طـرح سـاماندهی

آ ویونلوها ،نخجوان بـه حاکمیـت صـفویان و در

حریم بقعه و مسـتندنگاری تزیینـات آن در ،9383

ســدههــای  93ـ  99هجــری در تســلط کنگرهــا

دربارة دمت بقعه چند فرضیه مطرح بود :فردریش

رارگرفت» (میراحمدیان.)334-335 :9385 ،

 )983متعلق میدانست؛ داغِ بقایـای خـط کـوفی و

سردابۀ تدفینی و برج استوانهای طراحی شـدهاسـت

کتیبۀ ـائمِ نـوار سـردر شـمالی مقبـره تـاریخ 339

(تصاویر 8و  .)1سردابه و ازارة آن با سن

رتـوش

هجری ( وچانی )585 :9386 ،را نشانمیداد که بـا

و سا ۀ گنبد و سقف آن با وسی نیمکروی آجـری

نظــر ویلبــر کــه «بنــای بقعــۀ شــیخ حیــدر از آثــار

پوشیدهشـدهاسـت .پـالن مـدوّر بـا ده نـیماسـتوانۀ

سدههـای  3و  8هجـری اسـت و در دورة صـفویه

شکستهشده از باالی پشتبامِ دخمۀ تـدفینیِ مقبـره

تکمیل و کاشـیکـاری شـدهاسـت» (ویلبـر:9345 ،

شروع و به سوی باال خیز مـیگیرنـد .ارتفـاع بـرج

 )988مطابقت دارد.

مدوّر  94متر و طر آن  5متر است .در چهارسـوی

راباغالر گنبدی 5یا گودیخاتون 3توربهسی در

کــه امکــان دسترســی بــه داخــل مقبــره را میســر

روستای راباغالر جمهـوری خودمختـار نخجـوان

میسازند .سردر این مداخل با ابی تزیینی متشـکل

جمهوری آذربایجان و در مختصات جغرافیـایی 31

از اسلیمی و تاجهای باریک و ظریـف بـا مقرنسـی

درجه و  95د یقۀ عرض شمالی و  65درجـه و 99

آویزان تزیین شـدهانـد .مـدخل شـمالی بـه سـب

د یقۀ طول شر ی وا

اسـت .اهمیـت جغرافیـایی

تورفتگی و پـالک کتیبـهای و تزیینـات خـا

 ،بـا

شد که این نقطه

دیگر مداخل متفاوت است .در کل ،جدارة بیرونـی

نیــز هماننــد دیگــر شــهرهای شــمالغــرب دریــای

مقبره با آجرهای ساده و کاشیهای فیروزهای کوفی

مازندران چون اردبیل ،مراغه و تبریز جایگـاه بلـی

چهارگوش ،پانلهای تکراری با عبـارت الالـهاالا

خود را ازدستندهد و به عنوان تومـان خصوصـی

محمدرسولا صلیا علیه نقش بستهاست و محل

شناختهشود ،به طوری که «اصـالحات غـازانخـان

اتصال سا ۀ برج به گنبد و زیر مقرنس این بخـش،

این منطقه را به شکوفایی رساند .پـس از ایلخانـان،

همانند دیگر مقابر این دوره ،کتیبۀ رآنی داشته کـه

اراضی نخجـوان بـه تابعیـت آلچوپـان ،زمینـداران

در حال حاضر اثری از آن موجود نیست .داخل بنـا

اردوی زرین ،جالیریان و مظفریان درآمـد .در 383

دارای دوازده طا نمای (نغول) گچبریشـده بـدون

این منطقه در عصر ایلخانان سب

هجری ،تیمورلن

به نخجوان لشکر کشـید و لعـۀ

تزیینات خا

است.

الینجه به محاصره درآمد .مدافعان لعـه حـدود 96

تاریخ بنا :این اثر «در بین سالهای  335تا 338

سال در مقابـل لشـکریان تیمـور مقاومـت کردنـد.

هجری ،همزمان با حکومت ابوسعید ایلخانی و زیر

نخجــوان در ــرن  1هجــری در ترکیــ

دولــت

نظر او برای جیهان گودیخاتون ساختهشد.
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قراباغالر توربهسی

آن چهار مدخل باالی کرسیچین سـنگی ـراردارد

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

زارة این بنا را به ـرن  1هجـری (هینـتس:9345 ،

مشخصات معماری :مقبـره در دو طبقـه شـامل

33

وحدت هنری یادمانهای آرامگاهی مدوّر سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سدههای  8تا  9هجری

گنبد مزار از نوع دوپوش نیمپیازی است که بـر
روی سا ۀ گنبد به طرز نامحسوسی رارگرفتهاست؛
به عبارتی« ،بـاالی کتیبـۀ سـا ۀ بـرج ،آهیانـۀ گنبـد
هاللی از دایره با تزئیناتی برجسته بـر بسـتر سـفید
راردادهشدهاسـت» (یوسـفی.)939 :9388-9383 ،
مصالح مورداستفاده در ساخت آرامگاه شـیخ ماننـد
دیگر بناهای تاریخی این دوره مشـتمل بـر آجـر و
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

سن

مهــم ،درج عبــارت «روضــه ط ـ اال طــاب شــیخ
صفیالدین اردبیلی» و نام بنا با عبارت «عمل العبـد
تصویر  . 8نمای مقبرة راباغالر (منب  :دکتر علی معلم)

الفقیر الراجی الـی عفـو الصـمد عـوضبـنمحمـد
المراغیــی» در بدنــۀ مقبــره اســت .اصــل چشــمگیر
تزیینــی بقعــه ،تنـوّع هنرهــای مختلــف مخصوص ـاً
کتیبهنگاری آن با مضامین عرفانی و بیان سمبلیک و
غلبۀ ادبیات عرفانی بر نقـشهـای ظـاهری اسـت.
تکرار کلمۀ ا
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با مالطهای آهکـی و گچـی اسـت .از نقـاط

تصویر  .1تزیین بدنۀ برج مقبرة راباغالر توربهسی

به تعداد  935بار با کوفی مرب  ،بـر

تعداد اسماءالحسنی خداوند در آیات شریفه و کت

مقبرۀ شیخ صفیالدین اردبیلی

روایی و ادعیۀ مأثوره داللـت داشـته و درج «ال» در

بقعۀ شیخ صـفیالـدین اردبیلـی بـا مختصـات

باالی نوار کتیبۀ سا ۀ برج مقبره بر نفی غیـر خـدا،

جغرافیایی  38درجه و  96د یقه و  55ثانیۀ عـرض

که پایۀ اعتقاد به توحیـد اسـت ،اشـاره دارد .نقـش

شمالی و  68درجـه و  93د یقـه و  53ثانیـۀ طـول

گلهای الله در حاشیۀ تزیینی ترنجهای بـین الـواح

شر ی در شانزدهم مـرداد  9381در فهرسـت آثـار

مزار شیخ و سقف روا دارالحفـا نیـز تمثیلـی از

جهانی یونسکو رارگرفت.

خداست ،چراکه الله برابر ابجد  44معادل کلمۀ ا

مشخصات معمـاری :ایـن مـزار هماننـد مقـابر

(یوسفی و گلمغانیزاده اصل )984 :9381 ،و نقش

مدوّر سدة  8هجری ،دارای کرسیچینی سـنگی بـه

مرغان تمثیلی از انسـان کامـل و فرشـته اسـت .بـه

شیوة آذری و سبک دورة اول اسـت .ارتفـاع گنبـد

تعبیری دیگر ،تمام متون منتخـ

در ایـن مـزار بـر

برجــی  98383متــر و طــر آن  4متــر بــر پایــۀ

علم و معرفتشناسی (یوسـفی و همکـاران:9315 ،

هشتضلعی منتظم ساختهشدهاست .در زیر فضـای

 ،)65-66فقر و فنا و مراحـل و مقامـات آن تأکیـد

اصلی ،دخمۀ تدفینِ محقرِ بستهای وجـود دارد کـه

دارد .تنوّع آیات و احادیث عرفانی مندرج در پانـل

پیکر شیخ در پهنۀ کوچک آن آرمیده است (تصاویر

مستطیلی برآمده و فرورفتۀ بقعه به بیان حـاالت یـا

93و 99و 95و .)93

منـــازل عرفـــانی یعنـــی طلـ ـ

(خودشناســـی و

وحدت هنری یادمانهای آرامگاهی مدوّر سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سدههای  8تا  9هجری

معرفــتشناســی) ،تهــذی

اخــال  ،ذکــر ،شــو و

اضطراب ،عشق ،سکر و حیرت ،فنا و بقـا ،توحیـد،
مرا به ،رب ،محبت ،خوف ،رجـا ،شـو و انـس،
مشاهده ،یقین ،اطمینان و ذکـر اشـاره مـیکنـد .در
الــواح شــانزدهگانــه و حاشــیۀ تزیینــی دو مــدخل
محرابــی مــزین بــه آیــات ،کــه شــامل ســورههــای
آلعمران ،91-98 :الوا عه ،95-93 :المؤمن یا غافر:
الشوری ،91 :االسراء ،83 :النساء ،15 :یـونس-45 :

تصویر  .99نمای غربی مقبرة شیخ صفیالدین اردبیلی (منب :

 43و  ،55محمــد ،91 :فصــلت ،33 :الطــور 93 :و

نگارنده)

داخل مزار سورة فتح 5-9 :است ،بر توحید و فقـر
و فقردوســتی و معرفــتشناســی ،وعــدة بهشــت و
توصیف آن ،یگانگی و رزا یت خـدا ،ذکـر و دعـا،
عبادت ،بخشش گناهکـاران ،جهـاد و دفـاع تأکیـد
ورزیدهاست.
تاریخ بنا :حس

خبر مندرج در صفوةالصفا در

تصویر  .95پالن مقبرة شیخ صفیالدین اردبیلی (منب  :مرکز اسناد

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

 ،45االنعـــــــــام 943-945 :و  933 -935و ،31
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میراث فرهنگی)

ارتباط با سفارش ساخت صندو چوبی مزار شـیخ
صفیالـدین اردبیلـی در تبریـز (ابـنبـزاز اردبیلـی،
 )9356 :9333و برگزاری مراسم تالوت و دعـا در
ساختمان حظیره (همان ،)181 :میتـوان حـدس زد
که مزار شیخ و تاالر دارالحفا در  353هــجری و
بل از  333هجری ساختهشدهبود.

تصویر .93تزیین بدنۀ مقبرة شیخ صفیالدین اردبیلی (منب  :نگارنده)

مقبرۀ گویگنبذ
گویگنبذ (گنبد کبود) در روستایی به همین نام
در اســتان آذربایجــانشــر ی بخــش خاروانــا و 33
کیلومتری شـر شهرسـتان ورز ـان بـا مختصـات
جغرافیایی  38درجه و  38د یقه و  56ثانیۀ عـرض
شمالی و  64درجـه و  94د یقـه و  55ثانیـۀ طـول
شر ی راردارد .این مزار مـدوّر در سـال  9338بـا

تصویر  .93مقط مقبرة شیخ صفیالدین اردبیلی (منب  :مرکز اسناد
میراث فرهنگی)

شــمارة  5595در فهرســت آثــار ملّــی بــه ثبــت
رسیدهاست.

31

وحدت هنری یادمانهای آرامگاهی مدوّر سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سدههای  8تا  9هجری

مشخصات معماری :گـویگنبـذ از نظـر پـالن،

مزار به یکی از شخصیتهای گمنام سیاسی اواخـر

اندازه ،مصالح و نوع اجرا مشابه مقابر معاصر خـود

عصر ایلخانی بـه جـای حاکمـان ترکمانـان نسـبت

است (تصاویر 96و 95و .)94ارتفـاع بـا یمانـده از

دادهشود.

این مقبره حدود  3متر و طر آن  6335متـر بـوده و
ازارة آن بــا ســن

و ســا ۀ بــرج آرامگــاه بــا آجــر

چهارگوش ساختهشدهاست .کـف محوطـۀ فضـای
اصلی مزار نیـز بـا آجرهـای  53در  53سـانتیمتر و
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

کاشــیهــای فیــروزهای ،ســیاه ،نیلــی و الجــوردی
پوشیده شدهاست .این اثر بیش از  953سـانتیمتر از
زمینهـای اطـراف بلنـدتر بـوده و در دو طبقـه بـا
سردابۀ تدفینی با سقف کوتاه و فضای مدوّر بـاالی

تصویر .96نمای گوی گنبذ ورز ان (منب  :نگارنده)

آن ساختهشدهاست .از کمّ و کیف گنبـد فروریختـۀ
آن اطالعی در دست نیست .دسترسـی بـه سـردابۀ
مــزار از طریــق راهرویــی بــا  3پلــه بــه طــول 333
سانتیمتر و عرض  44سانتیمتر در شر امکانپـذیر
است .در بدنۀ بنا ،خطوط کـوفی مربـ متقـارن بـا
بهار و تابستان 9315

اسماء ا و محمد بـا اسـتفاده از آجرهـای لعابـدار
فیروزهای عمـودی در میـان آجرهـای سـادة افقـی
ایجادشدهاست .ترکی

تصویر  .95پالن گوی گنبذ ورز ان (منب  :مرکز اسناد میراث
فرهنگی)

آجرکاشی در بدنۀ اثر سـب

شده بنا به گنبد ا ا معروف گردد .در چهارسـوی
اصلی این بنا ،چهار مدخل تعبیه شده که درِ اصـلی
سمت مقابل بله راردارد و سـه مـدخل دیگـر بـه
طرز مسبک با آجر مسدود شدهاست .بر پایۀ بقایای
موجود و داغ کتیبه و کاشیکاری موجـود در کـادر

تصویر  .94تزیین بدنۀ گوی گنبذ ورز ان (منب  :نگارنده)

مستطیل این بخش ،مخصوصاً حاشـیۀ ورودیهـای
چهارسو ،کاشی معر و پیشانی سـردر جنـاغی بـا
کتیبهای مزین بودهاست که هنوز روی مقرنسهـای
63

زینالبی توربهسی
زینالبی

فرزند ارشـد اوزونحسـن (هینـتس،

آن بقایــای انـــدک کاشـــیکـــاری معـــر نیلـــی

 )981 ،938 :9345آ ویونلــو اســت کــه بعــد از

دیدهمیشود.

درهمشکستن درت را ویونلوهـا ،از طـرف پـدر

تاریخ بنا :وجـودپیکرههـای سـنگی شـیر و
وچ در پیرامـون ایـن اثـر و برسـتان تـاریخی در
سمت شمالی روستای گویگنبذ ،سـب

شـده ایـن

حاکم کرمان (همان )39 :شد .آرامگاه زینالبی

در

شهر حصنکیف 6در ساحل شمالی رودخانۀ دجلـه،

وحدت هنری یادمانهای آرامگاهی مدوّر سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سدههای  8تا  9هجری

نزدیک جادة مواصالتی ایالت باتمان بـا مختصـات

گنبد نیمکروی پیازیشکل است .در جدارة بیرونـی

جغرافیایی  33درجه و  65د یقه و  163ثانیۀ عرض

اثــر و البــهالی آجرهــای ســاده ،طراحــی خال انــۀ

شمالی و  69درجه و  56د یقـه و  351ثانیـۀ طـول

عبارات ا محمـد احمـد علـی بـا آجـر و کلـوک

است .ایـن مقبـره نشـاندهنـدة لمـرو

لعابدار آبی کبـود و فیـروزهای کارشـده و آن را بـه

حاشــیۀ غربــی مقــابر برجــی در آنــاتولی شــر ی

نمونۀ عالی در میان مقابر مدوّر شمالغـرب دریـای

(تصــاویر 93و 98و 91و  )53هــمزمــان بــا تســلط

مازندران تبدیلکردهاست .عالوه بـر آن ،نقـش «ال»

امپراتـــوری عثمـــانی در  153هجـــری در جنــ

(الالهاالا ) در باالترین سمت سا ه ،از تأثیر هنری

شر ی وا

اهمیت تجاری حصن کیف در دورة اسالمی سـب

مدخل وسی محرابی در دو سوی شمالی و جنوبی

شد که این شهر به یکی از مراکز مهم ا تصـادی در

از کاشی معر است .کتیبۀ پیشـانیِ سـردرِ جنـوبی

جادة ابریشم تبدیلشود .یورش مغول به ایـن شـهر

عبارت «هذه روضۀ السلطان السعید الخا ان الشهید

در  451هجری ،آن را به صورت ویرانهای درآورد.

زینلبی بنالسلطان حسن بهادرخان طـابا ثـراه»

این شهر بعداً به عنوان تابستانگاه امیران آ ویونلو

را دارد کـــه بیـــانگر تـــدفین یکـــی از فرزنـــدان

درآمد و رو به توسعه گذاشت .یادآور میشوند:

اوزونحسن در آن اسـت .در کمـر سـردر جنـوبی

آنــاتولی بــه ی ـک سرمشــق ایران ـی ،طع ـی اســت.

معمار یا بنـای اثـر یعنـی پیرحسـین فرزنـد اسـتاد

معماران آنها ان بودند که شکلهای آجری ایرانـی

عبدالرحمن اشاره دارد .همچنین ،در چهـار محـور

برگردانند و

اصلی آن و در محل اتصال سـا ه بـه گنبـد ،چهـار

حتی تزیینات آجـری و گچـی ایرانـی را بـه زبـان

روزنه برای تهویه و تأمین روشنایی تعبیه شدهاست.

بیان کنند .از ایـن رو ،بـهنظرمـیرسـد کـه از

تاریخ بنا :زیـنالمیـرزا کـه در نبـرد بـا سـلطان

مقابر پیش از دورة عثمانی در آناتولی ،که به شـکل

محمد دوم عثمانی در نبرد  838-833هجری کشته

یـک میلـۀ اســتوانهای یـا چندضــلعی بــا کالهکـی

شد ،گنبد استوانهای بـر روی مـزارش سـاختهشـد.

مخروطی یا هرمیاند و به استثنای تعـداد معـدودی

هرچند برخی محققـان معتقدنـد کـه الگـوی اولیـۀ

تربتها در سیواس ،دیوریجی و دیگر جاها کـه بـا

شکل استوانهای این مقبره را در آثار ترکیه که پیشتر

آجر کار شده و دارای نماهایی از نوع ایرانـیانـد و

ساختهشده میتوانیافت ،اما گنبـد پیـازی و تـزیین

نــام اســتادکاران را از اران ،مرنــد ،مراغــه و دیگــر

آجر و کاشی معـر بـه اسـتفاده از سـبک و شـیوة

شهرهای ایرانی بر خود دارند ،مصالح بهکاررفته در

تیموری صراحت دارد (بلر و بلوم.)44 :9385 ،

را بدون کوچکترین تغییراتی به سن
سن

بقیۀ آنها سراسر سـن

اسـت (هـیلنبرانـد:9383 ،

.)335 ،513
مشخصــات معمــاری :ایــن مقبــره از داخــل
هشــتضــلعی و از بیــرون مــدوّر اســت.ارتفــاع آن
 94353متــر و طــرش  5348متــر اســت .بنــا دارای

ســبک هنــری مــورد بحــث ،در اصــل ،تــداوم
معماری نواحی اران و آذربایجان است که بنیاد آنها
از سدة  8هجری آغاز شدهبود.

بهار و تابستان 9315

شباهت بخش اعظم مقابر برجی سدههای میانی

عبارت «عمل پیرحسینبن اسـتاد عبـدالرحمن» بـه

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

چالدران بر این منطقـه اسـت .مو عیـت مناسـ

و

اران و آذربایجان حکایـت دارد .آرامگـاه دارای دو
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نتیجهگیری
سنت ساخت مقابر در تمام دورة اسالمی رایـج
بودهاست ،ولی تاریخ مقابر برجی چندضلعی ایـران
در حاشیۀ جنوبی دریای مازندران به سدة  6هجری
میرسـد .بـه بیـان دیگـر ،سـاخت بـرج مقـابر در
معماری ایران در سدههای  6ـ  4هجـری مقبولیـت
یافت (هیلنبرانـد )585 :9383 ،و در مرحلـۀ بعـد،
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

سبک کاشیکـاری محـدود نگـینکـاری در داخـل
تصویر  .93نمای مقبرة زینالبی

(منب  :پروفسور جیالن)

تصویر  .98مقط مقبرة زینالبی

(منب  :پروفسور جیالن)

تصویر  .91پالن مقبرة زینالبی

(منب  :پروفسور جیالن)

شیارهای آجری یادمـانهـای مـذهبی گنبـد سـره
( ،) 565برج مدوّر ( ) 543مراغه و گنبد سلطانیه
( ،) 395–335جــام عتیــق اردبیــل (ســلجو ی
اتابکی) ،برجهای خر ان ( ) 643و مقبـرة خواجـه
اتابک کرمان ( ) 533رایـج گردیـد ،ولـی سـاخت
مقابر مدوّر در نیمۀ اول سدة  8هجری آغاز شـد و
تا اواخر عصر آ ویونلو ادامهیافت .شکل و تزیین
خا

مقابر مدوّر شمالغرب دریـای مازنـدران در

بهار و تابستان 9315

سدههای  8و  1هجری (شکلهای  94تا  ،)59آنهـا
را از دیگر مقابر و دورهها متمایز مـیکنـد .در ایـن
دورة بـــیش از  533ســـاله« ،بناهـــای مـــذهبی و
غیرمذهبی با فرم و مصالح و تزیین خا

متـداول

شده و تا عصر تیموریان ادامهیافتهاست .تعدد مقابر
برجیشکل این دوره سب

شده که این عصر ،دورة

رونــق مقــابر اســتوانهای لمــداد شــود» (ویلبــر و
گلمبــک .)33 :9336 ،بــه عبــارتی ،دو دهــۀ آخــر
ایلخــانی ،نقطــۀ شــروع ســاخت مقــابر مــدوّر و
اوجگیری آن همزمان با افـول حکومـت مغـول در
عصر ابوسعید و آغاز حکومت جالیـری تـا اواخـر
ســدة  1هجــری اســت .بررســی تــاریخ فرهنگــی،
65

اجتمــاعی و سیاســی نــواحی شــمالغــرب دریــای
تصویر  .53تزیین بدنۀ مقبرة زینالبی

(منب  :پروفسور جیالن)

مازندران در نیمۀ دوم سدة  3تـا نیمـۀ دوم ـرن 1
هجــری ،دوران حاکمیــت ایلخانــان ،آلچوپــان،
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ترکمانان در پهنۀ وسی دشتهـای حاصـلخیز ایـن

دوم سبک متعلق است .از این مقابر یک نمونـه بـه

منطقه و انتخاب مراکز سیاسی سدههای مورد بحث

یکی از زنان عصر ایلخـانی ،دو نمونـه بـه عرفـای

نهتنها در سبک هنر معمـاری ایـن ناحیـه ،بلکـه در

مسلمان و بقیه به حاکمان سیاسـی اختصـا

دارد.

توسعۀ تفکـر تصـوّف نقـش اساسـی داشـتهاسـت؛

بنابراین ،بیشتر صاحبان برج مقابرِ سـدههـای مـورد

ضمن آنکه نبایـد بحـث تجـانس ـومی و سـیمای

بحث همانند مقابر مـدوّر سـدة میانـه ،بـه بزرگـان

زمینساختی و ا لیم یکسان را در ایجاد مقابر مدوّر

سیاسی و حدا ل آنها به عارفـان نامـدار یـا گمنـام

همسان نـواحی شـمالغـرب دریـای مازنـدران تـا

تعلق دارد .در این میان ،مقبرة شیخ صـفیالـدین از

آناتولی شر ی نادیده گرفـت .ایـن موضـوع بیـانگر

نظر فنـی و پدیدارشناسـی هنـری و تجلّـی عرفـان

بنیاد سبک جدیدی در ایجاد یادمانهای آرامگـاهی

اسالمی به عنوان برجستهترین نمونـۀ چنـین مقـابر

آذری یا

استوانهای بهشمارمیرود .شاید مهمترین برجستگی

اران ـ آذربایجان نـام بـرد .دسـتاورد مهـم تحقیـق،

این مقبره در تاریخ تحوّالت معماری جهان اسـالم،

شناسایی شـش یادمـان تـدفینی مـدوّر همسـان در

رونــد گــذار از معمــاری خانقــاهی بــه یــک مرکــز

فقاز جنوبی و استانهای آذربایجان شر ی ،اردبیـل

زیارتگاهی باشد .ایـن مقبـره در مقایسـه بـا مقـابر

و آناتولی شر ی است .مشخصات عمـدة ایـن آثـار

برجی این عصر و سدة  1هجـری ،از نظـر کـاربرد

عبــارتانــد از :نقشــۀ مــدوّر ،هشــت یــا ده و

خطوط متنـوّع رآنـی و حـدیثی و انـواع هنرهـای

دوازدهضلعی ،ظرافت هندسی تزیینات کتیبهای بدنۀ

اســــالمی ،نمونــــۀ پیشــــرفتۀ هنــــر معمــــاری

برج ،کرسیچینی سنگی در شـالودة بنـا ،تأکیـد بـر

محسوبمیشود .شاید ،همین اهمیـت سـب

شـده

ارتفاع ،وجود نوار کتیبهای رآنی با کاشی معر در

برخی تصور کنند بعد از برج مزار شیخ صفیالدین

محل اتصال برج به سقف گنبـدی ،ایجـاد خطـوط

اردبیلــی ،بــه دالیــل نــامعلوم ،چنــین ســبکی در

کوفی مرب شهادتین و آیات رآنی به طـرز متقـارن

دورههای بعد تداوم نیافتهاست و حوزة جغرافیـایی

ا محمد احمد علی و گاه

رواج آن تنها در منطقۀ شر آذربایجـان مخصوصـاً

تزیین معقلی بـا تکنیـک فضـای روشـن و تیـره از

استان اردبیل امروزی در ایران و راباغ [جمهـوری

طریق کاربرد تقریباً برابر کلوک یا آجرهای لعابـدار

آذربایجان در مجاورت آن اسـت (حسـینی:9381 ،

فیــروزهای و الجــوردی .افــزون بــر ایــن ،طراحــی

 ،)46در حالی که نتیجۀ بررسی از تأثیر مستقیم برج

سردابۀ محقر در زیر فضای گنبدخانه ،تعبیۀ مـدخل

مقبرة شیخ صفیالـدین اردبیلـی در معمـاری بـرج

و سه روزنۀ دیگر با تزیینـات کاشـی معـر پرکـار

مقابر گویگنبذ و زینالبی

(یوسفی و گلمغانیزاده

کتیبــهای و غیرکتیبــهای از ویژگــیهــای آنهاســت

اصل ،)65-66 :9381 ،حاکی از تـداوم یکصدسـالۀ

(جــدول  .)9از ایــن تعــداد ،چهــار مقبــره :بــردع

ساخت این مقـابر اسـت .فلسـفۀ بنیـاد ایـن شـیوة

توربهسی ،بقاع شـیخ حیـدر ،شـیخ صـفیالـدین و

معمــاری در ســدههــای مــورد بحــث در بخــش

راباغالر توربهسی بـه دورة اول یعنـی دورة گـذار

مشخصی از ایران فرهنگی ،تـأثیر دیـن و سیاسـت،

است که از آن میتوان تحت عنوان مکت

عمودی ـ افقی یا اری

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

ایــن موضــوع مهــم اســت کــه حضــور ایلخانــان و

دیگر ،گویگنبذ و زینالبیـ

توربـهسـی ،بـه دورة
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جالیریان ،ترکمانان را ویونلو و آ ویونلو بیـانگر

هنر معمـاری از ایلخـانی بـه تیمـوری و دو مقبـرة
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گسترة وسی ایران در

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

تعــالی معرفــتشناســی اســالمی ،هویــت جمعــی

مناطق با فالت ایران به سب

متجانس فرهنگی و ومی ،نقش حاکمیت سیاسـی،

دورههای مختلف ـپیش از تاریخ تا عصر متـأخرــ

تــأثیر زبــان بــومی منطقــه ،اهمیــت طریقــت و

طعی بهنظرمیرسد .بنـابراین ،ایرانیـان هر ـدر کـه

شخصیت هـای مـذهبی ـ سیاسـی ایـن نـواحی و

تنوّع ومی و یـا زبـانی بـا حکومـتهـای سیاسـی

مقبولیت این شیوة معماری در مناطق جغرافیایی یاد

مختلف و سرحدات متغیـر داشـتهباشـند ،بـاز هـم

شدهاست .نکتۀ آخـر اینکـه هرچنـد زمـینسـیمای

میتوان نوعی فرهنـ

یکپارچـه را بـین آنـان کـه

یکسان منـاطقی مثـل شـمالغـرب نـواحی دریـای

بیشتر در هنر متجلّی است ،مشاهده کرد .این مقـابر

مازنــدران ماننــد آنــاتولی شــر ی ،فقــاز و آس ـیای

از منظر نمادین نیز بیانگر شعایر و اهـداف سیاسـی

مرکزی تفاوتهای اساسی با شـرایط زمـینسـیمای

جوام اسالمی و نشـانۀ حـوزة گسـتردة اسـالم در

فالت ایران دارد ،همانندیهای فرهنگـی بـین ایـن

نواحی مطالعهشده است.

جدول  .9متغیرهای مقابر مدوّر سدههای  8ـ  1هجری حوزة شمالغرب دریای مازندران
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قدردانی

کوهستانی شمالغرب دریای مازندران اسـت .برخـی او ـات

نگارندگان در تدوین مقاله از اسناد تصـویری پروفسـور آلـ

گورها با سن های دایرهای  Cromlechاحاطه شدهاست که

اصالن جیالن ،استاد دانشگاه آتـاتورک ارزروم ،و دکتـر علـی

دولمن یا منهیر در مرکز کروملیک رارمیگرفت.

معلم حسین اوغلو ،اسـتاد مؤسسـۀ فولکـور دانشـگاه دولتـی
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آکادمی علوم آذربایجان در باکو ،بهرة بسیار بردند؛ از ایشان به

QarabaglarTürbasi .2
Gudikhatun .3
Hasankeyf .4

خاطر کمکهایشان سپاسگزار هستند.

منابع

پینوشتها

.9

 .9کورگــانهــای ســردابی شــبیه دولمــن و بــا گورهــایی در

اسطورة زندگی زرتشت ،تهران :چشمه.

سردابهها یا جعبههای سـنگی زیـر آن از ویژگـیهـای ناحیـۀ
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حسینی ،هاشـم (« .)9381معرفـی سـبک

مقدماتی سومین فصـل کـاوشهـای باستانشـناختی

مقبرهسازی متصوفه در آذربایجان» ،نشریۀ هنرهـای

گورســتان باســتانی الریجــان خــداآفرین ،تهــران:
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سازمان میراث فرهنگی (چاپنشده).
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چــــایچی امیرخیــــز ،احمــــد (.)9386

گوردخمههای ایران ،تهران :سمیرا.
.1

.93

همــایون ،غالمعلــی ( .)9343معمــاری

ایران ،گردآورنده آسیه جوادی ،ج  ،9تهران :مجرد.

خوانــدمیر ،غیــاثالــدین ( .)9333تــاریخ

.98

هیـــل ،درک؛ و اولـ ـ

گرابـــر (.)9384

حبی السیر ف اخبار افرادالبشـر ،زیـر نظـر محمّـد

معماری و تزیینات اسالمی ،ترجمۀ مهرداد وحدتی

دبیرسیا  ،ج  ،6تهران :کتابفروش خیام.

دانشمند ،تهران :علمی و فرهنگی.

.93

دانشوری ،عبـاس ( .)9313مقـابر برجـی

.91
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.99

.53

وچــانی ،عبــدا (« .)9386مقبــرة شــیخ

حیــدر بنــایی از دورة ایلخــانی» ،چکی ـده مقــاالت
کنگرة طرح احیای رب رشیدی و فرهن
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اسالمی.

چهارطا .

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

.6

بلـر ،شــیال؛ و جاناتـان .ام بلــوم (.)9389

ویلبــر ،دونالــد نیــوتن؛ و لیــزا گلمبــک

و تمـدن

هــیلنبرانــد ،رابــرت ( .)9383معمــاری

اسالمی :شکل ،کارکرد و معنی ،ترجمـۀ دکتـر بـا ر
آیتا زاده شیرازی ،تهران :روزنه.
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 3و .5

«تحلیلی بر علم و معرفتشناسی طریقـت صـفوی،
بر اساس مضامین کتیبههای مجموعۀ مـذهبی شـیخ

صــفیالــدین اردبیلــی» ،چکیـده مقــاالت نخســتین
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

همــایش علم ـی ب ـینالملل ـی ش ـیخالعــارفین س ـید
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رحلت ،به کوشـش سـید سـلمان صـفوی ،تهـران:
سازمان اسناد و کتابخانـۀ ملـی جمهـوری اسـالمی
ایران.
.53

( .)9381هنرهــای ش ـیعی در مجموع ـۀ تــاریخی و
فرهنگی شیخ صفیالدین اردبیلی ،اردبیـل :مؤسسـۀ
فرهنگی انتشاراتی یاوریان.
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