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چكيده
برجهاي آرامگاهي یكي از برجسته ترین آثار معماري دوره ي اسالمي ایران هستند .پراكندگي چنين آثاري تقریبا در بيشتر مناطق نيمه شممالي كشمور دیمده
مي شود .استان زنجان در شمالغرب ایران از جمله مناطقي است كه یک چنين بناهایي با عنوان ميل یا آرامگاه در برخي نقاط آن وجمود دارد .طبمق ماالعما انجما
گرفته  ،برجهاي آرامگاهي زنجان از نظر قدمت عموما مربوط به دوران مياني اسالمي(ایلخاني) است و از نظر نقشمه ي معمماري بيشمتر در گمروه ممدور بما گنبمدهاي
مخروطي شكل دیده مي شود .به دليل حفریا غير مجاز كف برخي از بناهاي آرامگاهي و عد توجه و رسيدگي در طول سالها و نيز تغيير مذهب مردمان مناقمه در
ادوار مختلف تاریخي ،سوالي كه امروزه مارح مي شود این است كه كاركرد اصلي چنين بناهایي كه به فراموشي سپرده شده و معممو بما عنموان ميمل ،بمر  ،گنبمد
معروف شده اند ،چه بوده است؟ حال آنكه ماالعا پهنه هاي فرهنگي مناقه اي و دقت در ساختار معماري آنها در مقایسه نقشه و سایر عناصر معماري بما برجهماي
آرامگاهي شناخته شده دیگر و همچنين توجه به برخي نكا در متون تاریخي نشان مي دهد كه كاركرد اصلي و اوليه اینگونمه بناهما تمدفيني بموده اسمت .عمالوه بمر
موارد یاد شده ،قرار گيري چنين بناهایي در ميان گورستانهاي تاریخي در بسياري از نقاط كشور از جملمه مقمابر برجمي زنجمان مميتوانمد دليلمي دیگمر بمر عملكمرد
آرامگاهي اینگونه بناها باشد .در این پژوهش ،توصيف دو بناي برجي استان زنجان كه در دو مناقه ي جغرافيایي جداگانمه قمرار دارنمد ،عناصمرمعماري آنهما بما دیگمر
بناهاي مشابه در استان و خار از آن با روش تحقيق كتابخانه اي و بررسي ميداني مورد مقایسه قمرار گرفتمه و كماركرد اصملي بناهما بما عنموان برجهماي آرامگماهي
مشخص شده اند.
واژگان كليدي :برجهاي آرامگاهي ،خوئين ،كهریز سياه منصور ،آرامگاه استر و مردخاي ،دوره ایلخاني ،آرامگاه قيدار نبي.

 -١شهرستان ایجرود یكي از شهرستانهاي هشت گانه استان زنجان مي باشد.
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 -1مقدمه
هماناور كه دكتر هيلن براند به درستي روشن كرده است ،بي گمان آرامگاهها به استثناي مساجد بيشتر از هرنوع بناي معمماري در ایمران روزگمار اسمال ممورد
توجه عا بوده است.آرامگاه در جزء جزء جامعه و فرهنگ ایراني ریشه دوانده وكمتر شهري است كه سهمي از چنين بناهائي نداشته باشد .همر كموي و شمهري داراي
یک یا چند مسجد است و یا وجود بر این در شمار ابنيه عمومي صاحب امامزاده اي مخصوص به خود است كه مورد احترا اهالي مي باشد(هيلن براند.)23،1366،
با توجه به اینكه همبستگي آشكاري ما بين معماري اوایل دوران اسالمي با ميراث معماري پيش از اسال ایران وجود دارد ،شایسته است تاكيمد شمود همي نموع
نشانه اي مهم از آثار آرامگاهي كه آزادانه بر پما ایسمتاده باشمد ،در روزگمار پميش از اسمال وجمود نمدارد.گور باشمكوه كمورش در پاسمارگاد اسمتثنایي اسمت بمر ایمن
قاعده.....شاهان بعدي هخامنشي در اتاقهاي تدفيني كه در نماي صخره اي در دل كوه كنده شده قرار گرفته بودند وچنين گور دخمه هایي ظاهرا تا مدتي پم از بمر
افتادن آن سلسله روا داشت .طبق آنچه از توضيحا كتب یوناني بر مي آید رسو خاكسپاري در ایران پارتي ظماهرا مسمهله سماختمان آرامگماهي را در بمر نداشمته
است.اما در مورد شاهان ساساني در حالي كه آنان یک دست هوادار آئين درست زرتشتي نبودند.مقررا سخت بخصوص آن آئمين دایمر بمر دور انمداختن اجسماد كمه
تصور مي شد عفونت روحي مرگبار آنها زمين را آلوده مي ساخته همر نموع تمایمل بمه ممرده پرسمتي و معمماري آرامگماهي مربموط بمه آن را از بمين ممي بمرد(هيلن
براند .) 1366،24،نه تنها عد وجود مقابر آرامگاهي در دوران قبل از اسال سد راه توسعه ساختمانهاي آرامگماهي ممي شمد  ،بلكمه اسمال بنيمادي دقيقما از همر نموع
یادگاري رسمي براي مردگان روگردان بود  .پيامبر اسال خود سفارش كرده بود تا گورها همساح زمين باشند و جسمد ممرده را بالفاصمله بمه خماک سمپرده و بمدون
تشریفا در یک كفن سفيد ساده مدفون سازند .با این همه آن سادگي كه از سوي پيامبر به مومنان توصيه مي شد هم از طمرف اعمراب و همم از جانمب ایرانيمان بما
مقاومت روبرو شد.و همان گونه كه قابل پيشگوئي بود در دو قرن اوليمه اسمال قبرهماي مقامما عمالي ممذهبي و ائممه و اصمحاب پيمامبر بما نصمب چموبي  ،كمه در
فرهنگ هاي دیگر یک شاخص عمومي گور بود و آن را با سایباني  ،چادري ویا چيزي مشابه آن مي پوشانيدند از دیگر قبور متمایز شده وتنها گذشت زممان بمود كمه
این سایبانهاي پارچه اي را به شكل بناهاي با شكوه آرامگاهي درآورد(هيلن براند.)1366،24،
محققين واندیشمندان گوناگون فرضيا دیگري در خصوص فلسفه وجودي برجهاي آرامگاهي بيان داشته اند گروهي معتقدنمد از آنجما كمه اشماعه اسمال قسمما
مربوط به جهاد است و در دنياي ایران فعالترین مرز با جهان كفر بدون چون وچرا در شمال شرقي در طول مرزهاي آسمياي مركمزي قمرار داشمت و دقيقما در هممين
جاست كه بيشترین آرامگاههاي ایراني یافت مي شود  .این بناها مي توانند آرامگاههایي باشد براي تجليل از شهدایي كه در راه ایمان و عقيده جان خود را فمدا كمرده
اند(هيلن براند.)25 ،1366،
فرض دیگر كه بر نفوذ خارجي تكيه دارد چنين استد ل مي كند كه اشكال معماري ساختمانهاي مسيحي همچون قبه الصخره  ،كه خود برگرفته از بمر مقبمره
هاي پالميري اند ،حق تقد بر آثار اسالمي دارند و احتمال مي رود كه همان كساني كه مسجد مي ساختند كليسا نيز بنا ميكرده اند.چرا كه بين مقبره هاي برجمي و
برجهاي فانوسي كليساها شباهت قابل مالحظه اي وجود دارد(ویلبر.)98 ،1365،
فرضيه اي دیگر تاثيرا اساسي آثاري را از جهان دشتهاي هموار واقع در شمال و شرق آسياي مركزي به ميان مي آورد .با این حساب مرد ترک نمژاد بيابمانگرد
اندیشه آرامگاه را به سرزمين ایران آورده اند(كونل .)73 ،1355،نزدیكي جغرافيایي آنان به همان ناحيه اي كه نخستين آرامگاههاي اسمالمي یافمت ممي شمود بعمالوه
شباهتهاي نزدیک چادرهاي عشایري با برجهاي آرامگاهي البته دليل نيرومندي به سود این اندیشه است .سرانجا گروهمي دیگمر معتقدنمد شماید مقمد برهممه ایمن
برجها توده سنگها یا ستونهایي بود كه قبایل قدیم آسياي مركزي به یادبود پيروزیهایشان بر مي افراشتند .ولي منشا نهایي آن در سنت نيرومند"جایگاه بلنمد" اسمت.
سنتي كه در شرق كهن سابقه اي چندین هزار ساله دارد و در ایران از دیرباز مورد توجه بوده است.و نهایت اینكه كتيبه مقبره مومنه خاتون در نخجوان آذربایجان بمه
سخن آمده فلسفه وجودي خود را اینگونه بيان مي كند " :همه چيز در گذر است  ،باشد كه این بماند"(پوپ.)86 ،1366،

-2پيشينه تحقيق
تاكنون در راباه با مقابر اسالمي مقا تي هرچند محدود به چاپ رسيده است كه مهمترین آنها متعلق به هيلن براند مي باشمد و بقيمه اكثمرا توصميفي و مموردي
بوده است .در راباه با مقابر آذربایجان " ،آندره گدار" تحقيقا خوبي در راباه با مقابر مراغه داشته است .آقاي "ویلبر" مقابر مربوط بمه ایلخانمان را معرفمي كمرده و
آقاي "ویور" نيز در باره مجموعه شيخ صفي تحقيق كرده و "زاره" نيز اطالعا خوبي از گذشته همين مجموعه ارائه ميدهمد".ویلسمن كالیم " شناسمایي سماحي
انجا داده است .آقایان "كارنگ  ،دیبا  ،باباصفري و ترابي طباطبایي" عمده ترین ایرانياني هستند كه درباره آثار باسمتاني آذربایجمان بمه طمور كلمي كمار كمرده انمد
(كارگر .) 5 ،1372 ،وليكن به طور اخص در این مقاله سعي بر بررسي برجهاي آرامگاهي خوئين وكهریز سياه منصورواقع درشهرستان ایجرود شده است.

 -3پيشينه تاريخي برجهاي آرامگاهي
در مجموع آرامگاههاي نخستين واقع در سرزمين ایران را به دو گروه اصلي مي توان تقسيم كرد :نخست چهارضلعي گنبددار كه به اعتقاد براند یک عنصمر بمراي
آن همان معيار آتشكده ساساني یا چهار طاق است كه چهار روزن محور یک طرح مربع شكل را شكافته و گنبدي بر فراز آن قرار گرفته است(هيلن برانمد.)1366،30،
و دیگر بر مقبره  ،همان شكلي كه در دوره سلجوقيان برتري دارد(كونل .)73، 1355،

 -4مقابر دوره اسالمي ايران
الف) مقبره ها به دو دسته تقسيم مي شوند :یک دسته آنهایي كه شبستان مربع شكل دارند و دسته دیگر مقبره هاي برجي است.مقبره هاي برجمي اشمكال
مدور و مربع وچند وجهي دارند وتفاو آنها با شبستانهاي گنبد دار ارتفاع خيلي زیادتري است كه نسبت به ابعاد كلي بنا دارند و اینها را ممي تموان بمه سماختمانهاي
گنبد دار و ساختمانهایي كه گنبد چند وجهي خيمه وار ویا سقف مخروطي دارند ،تقسيم كرد(ویلبر.)38 ،1365،
مقبره هاي دوره ایلخاني به پيروي از رسم قدیم جدا ساخته شده و از همه سمت نمایان بوده است .شواهد ابنيه ي باقيمانده نشان مي دهد كه قبور سمالطين در
نقاط مخصوصي قرار داده مي شد و قبر افراد بسيار مهم گاهي در ناحيه اي معمور در نزدیكي مسجد یا زیارتگاه انتخاب ممي شمد ولمي محمل معممول بمراي سماختن
مقبره برجي یا زیارتگاه یكي از قبرستانهاي محلي بود  .این قبرستانها به فاصله اي در خار دروازه هاي شهر قرار داشت  .در قبرسمتانهاي بسميار وسميع كمه چنمدین
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قرن مورد استفاده بوده اند  ،مانند قبرستان آن سوي مقابل زاینده رود در اصفهان  ،تعداد قابل مالحظه اي ساختمان در ناحيه اي كه داراي هزارها سمنگ قبمر صماف
است  ،پراكنده است .در قم مقبره هاي دوره ایلخاني در دو ناحيه ي عمومي یافت مي شود :یكي در قبرستان مشرق و دیگري در قبرستان مغرب شهر.
تعدادي از قبرهاي ایلخانان از خود قبرستانها بيشتر عمر كرده و بعد از انهدا آنها باقي مانده اند و اكنون در وسط باغها یا زميني كه از سنگهاي قبمر پماک شمده،
قرار دارند .در بعضي موارد یک سنگ قبر ساده یا یک بناي قبر بي اهميت چنان مورد احترا مرد واقع شده كه در همان نقاه ساختمان مهمي بنما گردیمده اسمت .
در مورد پير بكران ،نزدیک اصفهان وایوان زیر منار جنبان اصفهان این مالب صدق مي كند .بمرعك  ،در بعضمي مموارد بعمد از سماختمان آرامگماهي در یمک ناحيمه
معمور ،حرمت زیارتگاه باعث شده است كه مرد اموا خود را در اطراف آن دفن كنند و به تدریج قبرستان جاي ناحيه معمور را گرفته است .در مورد مقبمره بایزیمد
بساامي ظاهرا این عمل انجا گرفته است .شكل بناي آرامگاهها براي مستقل ماندن آنها مناسب بود ،زیرا ساختمانهاي مدور یا مربع یا چند طرفه فاقد جهمت خماص
بود و یک طرف آن از طرف دیگر مهمتر شمرده نمي شد .محل مقبره ها در قبرستانها نيز عامل دیگر بقاي آنها محسوب مي شود ،زیرا محمل و مختصما بنما ممكمن
است براي آنها جلب احترا كرده و آنها در برابر دستيازي مرد محل براي بردن مصالح ساختماني ،كه یكي از عوامل خرابي ابنيه قمدیمي در هممه ادوار بموده اسمت،
حفظ كند(ویلبر.)41 ،1365،
با توجه به آنچه گذشت چنين مي توان استد ل كرد كه :منشا اصلي این بناها را چادرهماي بومي(تصمویر شمماره  )1و كماربرد اوليمه آنهما را گورهماي سملانتي
تشكيل مي داده(.)pop،1930،926
جدول شماره  :1نقشه بر هاي آرامگاهي -منبع :شيبائي143 ،1369 ،و -142بازترسيم :نگارندگان

تصویر شماره :1نمایي از یک خيمه (یور مغولي) -منبع :عرب66 ،1373،
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ب) عناصر و مصالح ساختماني به كار رفته در مقابر :ب )1 -گنبدها :گنبدهاي موجود را مي توان بمه سمه طبقمه تقسميم بنمدي نممود )1 :گنبمد منفمرد
 )2گنبد دو جداره واقعي  )3 ،گنبد داخلي كه زیر سقف مخروطي شكل یا گنبد چادري چند ساحه پنهان است.هر سه نموع بما قبمل از دوره ي ایلخانمان در ایمران
مرسو بوده است .نوع اول زاویه ي مستقيم گنبدهاي دوره ساساني است و نمونه هاي بسياري از آن در ابنيه دوره ي سلجوقي پيدا مي شود.واضحترین نمونمه اصملي
نوع دو  ،مقبره سلاان سنجر در مرو است(مورخ  ) 1157و معروفترین نمونه نوع سو گنبد قابوس (مورخ  ) 1007مي باشد(ویلبر.)67 ،1365،
در گنبدهاي دوره ي ایلخاني كوشش براي ازدیاد عظمت و ابهت و یافتن راه حل تازه براي مسائل ساختماني آشكار است .در دوره ي ایلخانان سيسمتم گنبمد دو
بر آجري به ناگهان تكميل گردید ،با وجود آنكه فقط یک نمونه موجود از این نوع گنبدسازي از دوره قدیمتر ،یعني یكصد و پنجاه سمال قبمل  ،از نمونمه هماي مغمول
وجود دارد .گنبد دو بر آجري چگونه در معماري ایران مرسو گردید؟ چند احتمال را مي تموان در نظمر گرفمت )1 :از گنبمدهاي دو بمر چموبي عيناتقليمد شمده )2 ،
گنبدهاي چوبي حفاظتي كه روي گنبدهاي معمولي ایران ساخته مي شد ،از آجر ساخته شمده اسمت  )3 ،گنبمد دوبمر از طماق فانوسمي  ،كمه روي نقماط تقماطع در
كليساهاي ارمني ساخته مي شد  ،الها گرفته شد )4 ،آنكه سقفهاي مخروطي یا چند ضلعي روي گنبدهاي داخلي مقابر تبدیل به گنبد آجري معمولي گردیمد ،و )5
از قبه روي معابد آسياي مركزي و گنبدهاي دوبر آنها تقليد گردیده و از آجر ساخته شده است(ویلبر.)69 ،1365،
طرح گنبد بيضي شكل نوک تيز دوره ي ایلخانان خيلي شبيه مقاع قوس نوک تيز راهروها و قوسهاي دیوارهاي ابنيمه اسمت .ایمن شمباهت طمرح ممكمن اسمت
كوشش عمدي بوده است .و نيز نمونه ي گنبد نوک تيز بيضي شكل دوره ي ایلخاني روي استوانه بلند منجر به نمو گنبد پياز شكل گردید(ویلبر.)71 ،1365،
ب )2 -آجر قالبي مخصوص  ،رنگ وجنس آن :در چند ساختمان این دوره آجرهایي به كار رفته كه به اشكال معيني براي قسمت هاي مختلف و مخصموص
بنا ،از قبيل ستونچه هاي زاویه و لبه نغولهاي فرو رفته ،قالب گيري شده اند .اینكه تقریبا هرساختماني كه در آن اینگونه آجر به كار رفته داراي آجرهاي قالمب گيمري
شده به اشكال مخصوص به خود مي باشد  ،مي رساند كه او این آجرها در خود محل یا در نزدیكي بنا ساخته مي شده و ثانيا جزئيا ساختمان قمبال باكممال دقمت
پيش بيني و طراحي شده بوده است .اشكال عمده اي نوع آجر قالب گيري شده مخصوص از این قرار است(ویلبر:)52 ،1365،

آجرهاي پخته رنگ هاي مختلف از زرد كمرنگ وزرد گل اخرایي و زرد متمایل به قرمز و قرمز تيره تا رنگ خاک دارند .ممكمن اسمت خماک محمل رنمگ بمه آجمر
مي داده است نه ماده اضافي رنگي .رنگهاي آجرها خيلي تند نيست و در آثار ساختماني آذربایجان یک نوع آجر قرمز رنگ به كار رفته كه در سایر نقماط ایمران كمتمر
دیده مي شود .به طور كلي آجر را خوب مي پختند ،به طوري كه آجرها امروز هم شكننده نيستند و در بسياري از ساختمانها مانند روز اول محكم مانمده انمد .ميمزان
حرار كوره هميشه یكسان نبوده  ،باوریكه خيلي از آجرها كمي تاب دارند و در طول آجرهاي یک دیوار بين یک تا دو سانتيمتر اختالف وجمود دارد(ویلبمر،1365،
.)52
ب )3 -خشت :به سه طریق به كار مي رفت  :یا كليه بنا از خشت ساخته مي شد ،یا دیوار پایين از خشت وگنبمد از آجمر ،و یما اینكمه هسمته مركمزي دیموار از
خشت و ساح نمایان آن از آجر ساخته مي شد .در قرن چهاردهم طریق سو بيشتر از هر دوره دیگر روا داشت .باید متذكر شد ،ساختمانهایي كه خشت در آنها بمه
كار مي رفت ،از لحاظ تعداد ،به مراتب بيشتر از ساختمانهاي تما آجري بود .به خصوص در دها و قصبا كوچک به ندر نمونه اي از سماختمانهاي خشمتي بماقي
مانده ،زیرا در مقابل باد ،باران و برف یاراي مقاومت نداشته و صدمه دیده و از بين رفته اند(ویلبر.)52 ،1365،
ب )4-قلوه سنگ و پاره آجر :اگر چه تما دوره اسالمي در ایران ساختمان با آجر بيشتر روا داشته است ،بما اینحمال در همر دوره یمک یما دو سماختمان از قلموه
سنگ یا پاره آجر دیده مي شود .از دوره ایلخاني فقط یک ساختمان از این قسم باقي مانده و آن مقبره پير بكران در اصفهان است .ایوان بلنمد ایمن مقبمره در اصمل از
قلوه سنگ بدون رده ساخته شده و سنگها درگ خاكستري نيمه سخت قرار داده شده ،بعدا یا به علت عد تجربه در استعمال اینگونه مصالح ویا به علمت محمدودیت
خود مصالح ،طاق ایوان پ از مدتي از ساختمان فرو ریخت و مجدد با آجر ساخته شد(ویلبر.)56 ،1365،
 -5مطالعه موردي برجهاي آرامگاهي خوئين و كهريز سياه منصور شهرستان ايجرود
شهرستان ایجرود یكي از شهرستانهاي هشت گانه استان زنجان است كه در جنوب غربي استان واقع شده و مركز آن شمهر زریمن آبماد اسمت .ایمن شهرسمتان از
شمال با شهرستان زنجان و ماهنشان ،از شرق با شهرستان ابهر ،از جنوب با شهرستان خدابنده و از غرب با استان كردسمتان همجموار است.شهرسمتان ایجمرود در 47
درجه و 49دقيقه تا  48درجه و  35دقيقه طول شرقي نصف النهار گرینوی و  36درجه و  05دقيقه تا  36درجه و  34دقيقه طول شمالي خط اسمتوا قمرار گرفتمه
است  .شرایط اقليمي مناقه بر حسب ارتفاع بسيار متغير است ارتفاعا داراي آب و هواي سرد و كوهستاني و در قسمت جلگه هما و در تابسمتان داراي آب و همواي
معتدل و خشک مي باشد اقليم این مناقه را مي توان مدیترانه اي دانست كه بر این مناطق احاطه دارد و باور كلي آب و هواي این شهرستان خشک ممي باشمد .در
ادامه به تفصيل در مورد هر یک از بناهاهاي فوق الذكر توضيح داده خواهد شد.
 5-1موقعيت ،تاريخچه و وجه تسميه برج آرامگاهي كهريز سياه منصور:
روستاي كهریز سياه منصوراز توابع شهرستان ایجرود،و بخش حلب است كه در حوزه رودخانه قزل اوزن و در داخل دره اي سرسبز قرار دارد .بمه دليمل وجمود دو
رشته قنا بسيار قدیمي كه در واقع حيا اقتصادي روستا نيز به آنها وابسته است ،به كهریز سياه منصور معروف شده است .یكي از آثار بسيار مهم این روستا بنمایي
استوانه اي شكل گنبد دار است كه در حاشيه باغا روستا و در كنار قناتهاي معروف آن واقع است.
تاریخ ساخت بنا دقيقاً مشخص نمي باشد .و كتيبه یا مدركي كه نشان دهنده تاریخ ساخت بنا باشد ،به چشم نمي خورد .در ضملع شممالي بما ي ورودي محمل
خالي كتيبه اي وجود دارد كه به گفته اهالي مناقه در گذشته كتيبه اي سنگي بر آن وجود داشته كه تاریخ احداث گنبد در آن ذكر شده بود .متاسمفانه ایمن كتيبمه
به سرقت رفته اما به گفته مرد محلي تاریخ ساخت بنا بر اساس كتيبه مذكور مربوط به دوره صفویه است .دليل نامگذاري بنا بمه گنبمد نيمز بمه جهمت نموع پوشمش
گنبدي بنا مي باشد.
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بناي معروف به گنبد در حاشيه جنوب شرق روستاي كهریز سياه منصور به مختصما طمول جغرافيمایي3623092و عمرض جغرافيمایي 04757623و در ميمان
مزارع كشاورزي قرار گرفته است .بنا در شيب دره و مشرف به مظهر قناتهاي دوگانه ،با فاصله كمي از آنها واقع است .پالن بنا به شكل دایره به قار  4/43و به ارتفماع
 7/25متر است(تصویر شماره 4و  .)5بناي گنبد به شكل یک استوانه بزرگ ساخته شده و پوشش آن از نوع گنبمدي اسمت .مصمالح بكمار رفتمه در سماخت بنما شمه
سنگ ،آجر و مال گچي است .سازندگان بنا ساختار استوانه اي بنا را با شه سنگهاي تقریباً منظم اجرا كرده(تصویر شماره 1و)2و در ساخت گنبمد از آجمر اسمتفاده
كرده اند .البته با توجه به شواهد موجود ،احتما ً گنبد آجري در دوره دیگري به بنا اضافه شده است .هرچند همين گنبد نيز تا انتها نرسميده و تكميمل نشمده اسمت.
ورودي بنا از طریق یک درگاه كوچک با طاق قوس جناغي است كه در ضلع شمالي قرار دارد .داخل بنا كامالً مدور است و دیوارها داراي پوشمش گچمي است(تصمویر
شماره  .) 3یكي از ویژگي هاي مهم بنا ،نقشه آن است كه به صور استوانه اي اجرا شده است .با توجه به شواهد موجود این بنا یكمي از اولمين نمونمه هما بما چنمين
پالن است كه قابل مقایسه با ميل خوئين ،و بناي آرامگاه قيدار نبي است.

تصویر شماره  :1منبع :نگارندگان

تصویر شماره  :2منبع :نگارندگان

تصویر شماره  :4پالن بر آرامگاهي كهریز سياه منصور

تصویر شماره  :3منبع :نگارندگان

تصویر شماره  :5نماي جنوبي بر آرامگاهي كهریز سياه منصور

منبع :پرونده ثبتي بناي گنبد ،آرشيو و مركز اسناد اداره كل ميراث فرهنگي  ،صنایع دستي و گردشگري استان زنجان
5-2موقعيت ،تاريخچه و وجه تسميه برج آرامگاهي خوئين
در كيلومتر  60جاده زنجان -بيجار در سمت راست جاده پ از طي جاده فرعي در حدود  3كيلومتر به روستاي تاریخي خموئين ممي رسميم ،روسمتاي خموئين
یكي از مناطق تاریخي و خوش آب و هوا در این شهرستان است كه از نظر دارا بودن آثار تاریخي شگفت انگيز داراي اهميت فمراوان اسمت .ایمن روسمتاي سرسمبز بمر
كنار چشمه آبي كه از ارتفاعا ضلع شمالي جاري مي باشد واقع گردیده است.
این بنا بر بلنديهاي ضلع جنوبي روستا و با موقعيتي كامال مسلط بر روستا و اراضي همجوار واقع گردیده است(تصویر شماره  . )6اطراف بنا را قبرسمتان قمدیمي
و متروكه فرا گرفته است.با توجه به اینكه مدارک مكتوب از جمله كتيبه  ،سنگ نوشته و غيره كه دال به زمان ساخت و یا نا باني آن باشد فعال بدست نيامده لمذا بما
توجه به نوع و سبک ساخت بنا و همچنين با عنایت به اینكه گنبد این بنا از نوع زنگوله اي و قابل مقایسه با مقبره قيدار نبي مي باشد مي توان زمان ساخت آنرا بمين
قرون پنجم تا هفتم هجري به حساب آورد(تصویر شماره9و.)10
مشخصات بنا  ،عوامل تزئين شده ونوع آنها:
 -1گنبد كه با آجر كار شده و در سالهاي گذشته نيز مرمتهایي بر آن انجا شده است(تصویر شماره .)7
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 -2بدنه اصلي بنا كه شامل درب ورودي(تصویر شماره)8و پنجره هائي در ضلع هاي شمالي و جنوبي جهت دیدباني مي باشمد.پنجره(منفذ) ضملع جنموبي در
سالهاي اخير مسدود گردیده است.
احتمال قریب به یقين قسمتهاي بيروني و یا داخلي اندا بنا مزین به كتيبه و یا نقوش بوده كه متاسفانه بما توجمه بمه انجما تعميمرا غيمر اصمولي در سمالهاي
اخير(حدودا  1350ه .ش) تزئينا از بين رفته یا در زیر یه هاي سيمانكاري شده قرار گرفته اند ،باور كلي گنبد این بنا دو پوششه و از نوع زنگوله اي مي باشمد كمه
با آجر كار شده  ،بدنه اصلي با شه سنگ و گ آهک(تصویر شماره )8برپا گردیده است كه در حال حاضر یمک ورودي در ضملع شممالي دارد كمه جهمت ورود بمه آن
مي بایست سه پله را طي نمود همچنين در اضالع شمالي و جنوبي داراي دو پنجره جهت دیده باني مي باشد.

تصویر شماره  :6موقعيت بنا ،منبع :نگارندگان

تصویر شماره :8در ورودي بنا ،منبع :نگارندگان

تصویر شماره :7ميل خوئين ،منبع :نگارندگان

تصویر شماره :10برش بر آرامگاهي خوئين

تصویر شماره :9پالن بر آرامگاهي خوئين

منبع :پرونده ثبتي ميل خوئين ،آرشيو و مركز اسناد اداره كل ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري استان زنجان
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-6مقايسه برجهاي آرامگاهي شهرستان ايجرود با بناهاي مشابه :با توجه به بررسي هاي صور گرفته از ميل خوئين و گنبد كهریز سياه منصمور كمه بمه
لحاظ نوع گنبد (بيضي شكل نوک تيز)  ،همچنين قرارگيري در یک قبرستان قدیمي شباهت به آرامگاه استر و مردخاي همدان و آرامگماه قيمدار نبمي(ع) شهرسمتان
خدابنده واقع در استان زنجان دارد ،لذا در ذیل به مقایسه این بناها مي پردازیم.
6-1پيشينه تاريخي و معماري بناي آرامگاهي استر و مردخاي همدان
در اطراف بناي مذكور ،در زماني نه چندان دور ،قبرستاني وسيع  ،مخصوص دفن اموا یهودي وجود داشمته اسمت كمه یهودیمان بمه جهمت احتمرا فمراوان بمه
مدفونين در مزار و تقرب مذهبي  ،درگذشتگان خود را در این قبرستان به خاک مي سپرده اند .نا هاي بسياري از افراد مشهور ممدفون در قبرسمتان مزبمور از جملمه
پزشكان سرشناس و خاخا هاي رباني همدان  ،هم اینک به صور كتيبه هایي بر روي لوح هایي در دیوارهاي داخلي بقعه موجمود و پما برجاسمت .اممروزه بمه دليمل
گسترش محدوده ي شهر و انجا ساخت و سازهاي مختلف در اطراف بنا ،از گورستان نامبرده اثري بر جاي نمانده است .به احتمال فراوان  ،قبرستان یاد شمده  ،خمود
نيز در داخل باغي بزرگتر(گویا باغ جهودها) قرار داشته است كه باستان شناس فرانسوي (شارل دوقوسه) حدود نود سال پيش  ،ضمن كاوش در نقاط مختلف هممدان
از تاریخ  6تا  20سپتامبر  . 1913در آن باغ و مجاور با مقبره استر و مردخاي  ،كاوش هایي بي نتيجه را انجا داده بوده است).(Chevalier,1989,245-251
بناي مزبور داراي كتيبه هایي به خط عبري مي باشد(تصویر شماره  )11كه دو تا از كتيبه ها ،اشاراتي به تاریخ ساخت و هم چنين نما بماني دارنمد و از اهميمت
ماالعاتي بسيار فراواني برخوردار مي باشند .یكي از كتيبه هاي نامبرده  ،كه بر روي صندوق یا ضریح چوبي منبت كاري شده بر فراز قبر استر قرار دارد ،تماریخ 3651
پ از خلقت آد مي باشد كه به گفته ي خاد و متولي پيشين بقعه  ،آقاي (داود ساسون) ربان روحاني یهودیان همدان  ،تاریخ مذكور ،تاریخ ساخت بقعمه اسمت .بما
توجه به این تاریخ ،قدمت بناي بقعه (تا این تاریخ) 2110سال و بر طبق محاسبا انجا گرفته ،تاریخ ساخت بقعه 108ق .است.
كتيبه ي دو  ،بر روي دیوار ضلع غربي اتاق مقبره به خط عبري قرار دارد كه(سرگور اوزلي) افسر انگليسي از روي آن رونوشمت برداشمته و آن را ترجممه نمموده
كه به موجب آن  ،دو تن یهودي كاشاني در سال  4474از خلقت آد  ،ساختمان بقعه را بر فراز دخمه برپما كمرده انمد(گابریل ،)223 ،1348،چنانچمه بمر اسماس ایمن
تاریخ نيز محاسبه شود ،تاریخ ساختمان بقعه برابر با .97/ .715ق .مي شودكه در واقع بازسازي و مرمت بوده است(اذكایي .)300 ،1380،آنچه پيداست ایمن بنما كمه،
بنا از قدمت ودیرینگي زیادي برخوردار بوده و شاید بتوان احتمال داد(چنان چه یهودان همدانخود مي پندارند)نخستين بناي این بقعه را كليميان به عنموان یادگمار و
یادبود این دو تن كه از هر حيث جزو مشاهير قو یهود محسوب مي شوند ،یازده قرن پيش ساخته باشند و پ از چندي به حكم تغييمر وتبمدیل روایما  ،آن بنماي
یادگاري به نا مدفن و مزار"استر و مردخاي"معروف شده باشد(مصافوي .)176 ،1332،بنا در ازمنه مختلف و به د یل گوناگون(طبيعي و،انساني و )...دچار تخریمب
شده و سپ مورد بازسازي و مرمت قرار گرفته است.چنانچه بر اساس اسناد و مدارک تاریخي موجود ،بنا در عهمد ایلخماني و بمه دسمتور (سمعدالدوله یهمودي) وزیمر
ارغون خان(690ه.ق) مورد تعمير و مرمت واقع شده است(لوي .)96-7 ،1334،در یورش هاي تيمور گوركاني به همدان بنا به شمد آسميب دیمده و سمپ در دوره
صفوي اقدا به بازسازي آن كرده اند .وليكن از وضع كنوني بنا چنين بر مي آید كه ساختمان فعلي مربوط به قمرن هفمتم هجمري بموده و بمر روي ابنيمه قمدیم تمري
ساخته شده است(مصافوي.)168 ،1332،
بناي بقعه تقریبا بر نقشه مربع و در جهت شمالي جنوبي قرار گرفته است .طول و عرض بنا در اضالع مختلف به جهمت برخمي پميش آممدگيها یما عقمب نشميني
ساوح مختلف بنا ،با یكدیگر متفاو مي باشد .در ضلع شرقي ،جلوخان یا مدخل بنا یا پيش آمدگي تقریبي به طول یک متر از دیوار ضملع شمرقي قمرار دارد كمه در
ورودي بنا به عرض  70سانتي متر و ارتفاع تقریبي  1/10متر در دیواره انتهایي آن تعبيه شده است(تصویر شماره .)12
نقشه داخلي بنا از دو اتاق مختلف تشكيل شده است یكي از آنها اتاق ورودي و دیگري اتاق مقبره مي باشد.اتاق ورودي بنا به صور مستايل شمكل بموده و بمه
طول شمالي-جنوبي 8/75مترو عرض غربي-شرقي 3/75مترمي باشد(تصویر شماره .)13دروسط دیوارضلع شمالي هممين اتماق و در ارتفماع تقریبمي  3متمر از سماح
داخلي اتاق ،دریچه و نورگيري با ابعاد تقریبي50*30سانتيمتر واقع شده كه بخشي از روشنایي اتاق مذكور را تامين مي كند .از طریق مدخل كموچكي كمه در دیموار
ضلع غربي اتاق ورودي تعبيه شده ،مي توان به اتاق مقبره راه یافت .اتاق مقبره نيز با نقشه ي مربع با ابعاد تقریبي3/75*3/75متر در قسمت غربي اتماق ورودي قمرار
گرفته است.در ضلع جنوبي اتاق مقبره ،طاقنمایي با عمق 90سانتيمتر و صفه به طول تقریبي شمالي-جنوبي3/50متر و عرض شمرقي-غربمي3متمر قمرار دارد(نظمري
ارشد.)8 ،1391،

تصویر شماره  :12نمایي از بنا ،منبع :نظري ارشد1391،

تصویر شماره  :11كتيبه بنا ،منبع :نظري ارشد1391،
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تصویر شماره  :13پالن آرامگاه استر و مردخاي -منبع :نظري ارشد1391،

 6-2تاريخچه و معماري بناي آرامگاه قيدار نبي(ع)
نخستين و قدیمترین سند ،متعلق به سال  719هجري قمري است و حكایت از تجدید بناي بقعه بدستور بلغان خاتون زن غازان خان ایلخماني دارد ،ایمن اممر در
كتيبه اي سنگي به خط ثلث جلي و با سبک حكاكي ذكر شده كه در ضلع جنوبي شبستان در دیوار نسب شده است(تصویرشماره .)14دومين كتيبه ممورخ بمه سمال
 751هجممري قمممري اسممت و كيفيممت احممداث گنبممد را بممازگو مممي كنممد كممه در فضمماي اول در دیمموار ضمملع جنمموبي قممرار گرفتممه و بمما خممط نسممتعليق حممک شممده
است(تصویرشماره .) 15این بقعه از لحاظ قدمت داراي اهميت زیادي بوده و در دوره هاي تاریخي متعدد از جمله ایلخاني ،صفوي و دوران معاصر ،بنا بر آثار و شمواهد،
ساختمان آن مورد بازسازي و مرمت قرار گرفته است(تصویرشماره()16ثبوتي.)208 ،1365 ،
بناي آرامگاه قيدار نبي(ع) در وضعيت كلي داراي پالن مربع مستايل بوده كه طول آن  14/5متر و عرض آن  8/30متر است .بناي مركزي از سه بخش تشمكيل
شده كه شامل فضاي مقدماتي یا ورودي بنا و دو فضاي پشت سر هم كه در فضاي انتهایي داراي گنبد مي باشد(تصویر شماره 18 ،17و .)19
هسته اصلي بنا آجرهاي ختایي بر روي سه ردیف سنگ سبز تراشيده است .فضاي سو به عنوان آرامگاه بوده كه قبر در آن قرار داشته و بر فراز فضاي آن گنبمد
زیبایي به روش دوپوش استوار گشته است .گنبد این بنا در این مناقه در نوع خود بي نظير و منحصر بفرد است و در ردیمف گنبمد هماي رک ممي تموان آن را جماي
داد.گنبد و بنا از بيرون بدون تزئينا و كاشي كاري است و تزئينا آن در داخل بنا مي باشد .بنا تا ارتفاع یک متري داراي كاشي هایي به رنگ فيمروزه اي و بمنفش
است و در سقف شبستان گنبددار با گچبري هاي زیبائي تزئين گردیده است .گچبري ها از گل و بوته ،لچک و ترنج ،تصویر خيالي مالئک ،درخمت زنمدگي هممراه بما
پرندگان بسيار زیبا طراحي و اجرا شده است(ثبوتي.)172 ،1377،

تصویرشماره :15كتيبه سنگي ،منبع :نگارندگان

تصویرشماره :14كتيبه سنگي ،منبع :نگارندگان

تصویرشماره :16نمایي از بنا ،منبع :نگارندگان
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برش آرامگاه قيدار نبي(ع)

تصویرشماره:17
پالن آرامگاه قيدار نبي(ع)

شماره  4دی 1397

تصویرشماره19
نماي آرامگاه قيدار نبي(ع)

جدول شماره  :2تاریخچه و وضعيت كنوني بناهاي آرامگاهي مورد ماالعه -منبع( :نگارندگان)
موقعيت

زمان ساخت

وضعيت كنوني

ردیف

نا بنا

حدود قرن  5تا  8ه.ق

بدون كاربري

حدود قرن  5تا  8ه.ق

بدون كاربري

1

بر آرامگاهي خوئين

استان زنجان -شهرستان ایجرود

2

بر آرامگاهي كهریز سياه منصور

استان زنجان -شهرستان ایجرود

3

آرامگاه استر و مردخاي

استان همدان -شهرهمدان

تجدید بنا  690ه.ق

آرامگاه

4

آرامگاه قيدار نبي(ع)

استان زنجان -شهرستان خدابنده

تجدید بنا  719ه.ق

آرامگاه

نتيجه گيري:
تحو سياسي در مناقه اي كه امروزه استان زنجان نا گرفته ،در طي سده هاي مياني تا متاخر اسالمي بسيار شدید و پرفراز و نشيب بوده است .این تحمو
كه شامل درگيریهاي اقوا و گروههاي سياسي ،مهاجر اقوا ترک نژاد ،هجو و جنگهاي خونين بيگانگان و...است ،موجب تاثير و تاثر بمر رفتمار و اعتقمادا ممرد و
در نهایت در خلق آثار هنري از جمله آثار معماري شده است .وجود تعدادي از بناهاي با نقشه مدور گنبدي در استان معروف به ميل یا گنبد كه كماربري دقيمق آنهما
مشخص نيست ،مي تواند برآیندي از تاثير تحو سياسي در هنر معماري آرامگاهي باشد .تحو تي كه در یک دوره موجب اهميت به جسد متوفي و ساخت آرامگماه
براي وي است و در دوره اي دیگر فراموشي وي و عد مراقبت و نگهداري از آرامگاه است .در هر حمال چنمين بناهمایي در گوشمه و كنمار اسمتان زنجمان ،در منماطق
شهري و روستایي و در ابعاد واندازه هاي مختلف با عنوان گنبد وميل از سده هاي گذشته بر جاي مانده است .برجهاي آرامگماهي خموئين و كهریمز سمياه منصمور دو
نمونه شاخص از برجهاي آرامگاهي در حوزه روستایي است كه در این نوشتار مورد بررسي قرار گرفتند .ماالعه ساختار معماري بنا و مقایسمه اجمزاي معمماري آن بمه
خصوص شكل گنبد با برخي بناهاي داخل وبيرون استان نشانگر آن است كه هر دوبنا مربوط به سده ي  5تا  8هجري و با اندكي متاخرتر و نشا گرفتمه از معمماري
آن دوره است .آنچه مشخص است بناهاي مذكور در ميان مرد محلي روستاي خوئين و روستاي كهریز سياه منصور به ميل و گنبد معمروف هسمتند و همي ممدرک
مستندي از كاربري بناها موجود نمي باشد .امابا توجه به بررسي ها و مقایسا بعمل آمده از بناهماي "آرامگماه اسمتر و مردخماي اسمتان هممدان" " ،آرامگماه قيمدار
نبي(ع) شهرقيدار -استان زنجان" ،و اناباق آنها از نظر معماري (مخصوصا نوع گنبد) و محل قرارگيري كه در یک قبرستان قدیمي قرار گرفته اند ،به نظمر ممي رسمد
سال ساخت بناهاي فوق الذكر نيز تقریبا همزمان بوده و مربوط به سده هاي 5تا  8هجري باشند .با این وجود تاریخگذاري انجا یافته در این ماالعمه نسمبي اسمت و
ارائه تاریخ و عملكردي دقيق و شفاف از بناهاي مذكور نيازمند ماالعا ميداني بيشتر از جمله كاوش و گمانه زني باستان شناختي است.
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 .اداره كل ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري استان زنجان ( ،)1390پرونده ثبتي گنبد روستاي كهریز سياه منصور.
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