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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Due to its large number of mausoleums and tombs,
Shushtar has become a treasury of Islamic architecture, among which the building
of Imamzadeh Abdullah is a significant point of interest due to its construction period
(transition from Seljuk- Khwarezmshahi period to Ilkhanate period), structure form,
type of dome, the historical precedent of the dome as a pioneer in Iranian architecture,
architectural features, decoration and diversity of inscriptions, which indicate the
importance of this building. Religious buildings are usually ousted gradually from their
original form due to the abundance of renovation, reconstruction, and expansion. The
current research is performed to study and review the tomb formation and extension and
identify its formation ideas, original plan, building extension, and architectural history.

M

ETHODS: This research, performed using a descriptive-comparative-analytical
method, is fundamental in terms of purpose. It is considered qualitative research
in terms of the data type and regarded as historical research in terms of available data.
Data collection tools include the direct observation of physical and spatial components,
the building position, and the examination of documents that provide information on the
subject of research. Qualitative data analysis methods were also used for data analysis.

F

INDINGS: The tomb, which was far from residential areas not long ago, is now located
within the urban fabric of Shushtar with the extension of urban spaces. Due to the
natural shape of the terrain, it is placed at a higher level than the surrounding area. The
complex has an area of 700 m2. It consists of the entrance facade, the side dome, the
corridor between the two domes, the main dome, the tomb of Bibi Gozideh Khatoon, and
the surrounding spaces such as the women’s prayer hall portico, porch, and two minarets.
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ONCLUSION: In contrast to previous studies, which were brief, inconclusive, and at
times erroneous in descriptions, disregarding the evolution and physical extension of
the building, the present study seeks to address new issues such as the original building
structure, building development from a single building to a tomb complex within different
periods, the origins, emergence, and continuity of construction, structure and decorative
patterns of the complex during the transition from Seljuk-Khwarezmshahi period to the
Ilkhanate period. This study also studies the influential role of the building in Iranian
architecture and the tomb architecture in particular. The original body of Imamzadeh
Abdullah, which was formed before the rule of the Ilkhanate and during the Abbasid
caliphs over Shushtar, consisted of a single dome with a vault. The construction model,
plan, architectural style, especially the stepped dome and its overall spatial structure,
rather inherit the architectural style of the tombs from Iraq and Mesopotamia than those
of Seljuk-Khwarezmshahi architecture. Despite some unknown features of the building,
many of the dome details and decorative features are simply influenced by the common
patterns of Seljuk, Kharazmshahi buildings, and the indigenous features of the region, to
some extent. As a rare example of the combined style of pre-Mongol Iranian architecture
(Seljuk-Khwarezmshahi period) and Iraqi architecture, this dome has, on the one hand,
influenced the construction style of domes and spatial structure of tombs in the south and
southwest of Iran, especially single domes. On the other hand, it misses links from some
decorative features within the architecture of the Seljuk-Khwarezmshahi period, such as
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plastering and tiling, to the Ilkhanate period. According to the written sources and field
studies in Ilkhanate period monuments (8th century AH), the building has turned into a
combined tomb-monastery complex through some constructions and renovations. The
side dome is among rare surviving monuments. Most of the renovations and extensions
have occurred during the Safavid period. At this period, many physical changes were
made in the original spaces, such as the main dome and vault. On the other hand, the
tomb was transformed into a large burial complex by the allocation of endowments and
building spaces such as the entrance façade to the side dome, surrounding landscapes of
the building, guest house, school, residential rooms, and the huge entrance structure. In
the Afshari period, two minarets were added to the building. In the Qajar period, some
decorations were embedded, and finally, with the changes made in the contemporary
period, the complex has shaped into its present form.

HIGHLIGHTS:
- Identifying an example of Iranian tomb architecture in the Seljuk-Khwarezmshahi
transition period to the Ilkhanate period.
- Comparative study of architectural and decorative features of the Seljuk-Khwarezmshahi
and Ilkhanate periods and how it appeared in the building under study.
- How the tomb was formed and how it was expanded has been studied, and new
angles have been identified from the way it was formed, the original plan, the building
development and the architectural history of the building, and how it was turned into a
tomb complex.
ACKNOWLEDGMENTS:
This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public,
commercial, or not-forprofit sectors.
CONFLICT OF INTEREST:
The authors declared no conflicts of interest.

COPYRIGHTS
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long
as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Ahmadi, A.; Ahmadi Siahpoush, A., (2021). Physical transformations in the tomb of Imamzadeh Abdullah in Shushtar: a manifestation of Iranian architecture in the transition from the Seljuk- Khwarezmshahi period to the Ilkhanate period. Journal of Iranian Architecture & Urbanism., 12(2): 171-187.
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2020.215617.1342
https://www.isau.ir/article_118159.html

172

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران .دوره  .12شماره  .2صفحات  .171-187پاییز و زمستان 1400

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران
)(JIAU

https://www.isau.ir/
مقاله علمی -پژوهشی

تحوالت کالبدی آرامگاه امامزاده عبداهلل شوشتر نمودی از معماری ایرانی در گذر از دوره
سلجوقی  -خوارزمشاهی به دوره ایلخانی
عباسعلی احمدی1و * ،امین احمدی سیاهپوش

2

 .1دانشیار ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2کارشناسی ارشدباستانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

چکیده

مشخصات مقاله
تاریخ ارسال

1398/10/24

تاریخ بازنگری

1399/03/28

تاریخ پذیرش

1399/06/22

تاریخ انتشار آنالین 1400/10/01
واژگان کلیدی
امامزاده عبداهلل
شوشتر
ایلخانی
گاهنگاری
گنبد مضرس

شوشـتر بـا دارا بـودن تعـداد زیـادی از بناهـای آرامگاهـی بـه گنجینـهای از معمـاری اسلامی بـدل
گشـته اسـت؛ در ایـن میـان ،بنای امامـزاده عبداهلل بـه دلیـل دوره زمانی سـاخت(دوره انتقـال از دوره
سلجوقی-خوارزمشـاهی بـه دوره ایلخانـی) ،سـاختار شـکلی ،نوع گنبد ،سـابقه تاریخی گنبـد به عنوان
نمونـه پیشـگام در معمـاری ایـران ،ویژگیهـای معمـاری ،تزیینـی و تنـوع کتیبههـا ،جایـگاه ویـژهای
دارد .بـا در نظـر گرفتـن مـوارد یـاد شـده کـه حکایـت از اهمیـت بنـا دارد و بـا ایـن فرض کـه معموالً
بناهـای مذهبـی بـه علـت دفعـات مرمت ،بازسـازی و گسـترش سـاختمانی از کالبـد اولیه خـود خارج
میشـوند؛ پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا چگونگـی شـکلگیری و نحـوه گسـترش آرامـگاه را مـورد
مطالعـه و بازنگـری قـرار داده و زوایـای جدیدی از نحوه شـکلگیری ،پالن اولیه ،توسـعه سـاختمانی و
تاریـخ معمـاری بنـا را مشـخص کند .نتایـج پژوهش که بـه روشـی توصیفی-تطبیقی-تحلیلـی با تکیه
بـر اطالعـات بدسـت آمـده از دو مرحلـه مطالعـات میدانـی و کتابخانـهای انجـام شـده ،نشـان میدهد
کـه سـاختار اولیـهی مقبـره ،گنبدخانـهای منفرد مربـوط بـه دوران قبـل از دوره مغول بوده اسـت .در
دوره ایلخانـی آرامـگاه بـر حسـب نیـاز گسـترش یافـت و متأثر از شـیوهی رایج گنبدسـازی ایـن دوره،
گنبدخانـهای بـه بنـای اولیـه الحـاق میشـود .در دورهی صفویه با وارد شـدن فضاهـا و عناصر معماری
جدیـدی چـون آرامـگاه بیبـی گزیـده خاتـون و فضاهـای وابسـته بـه آن و بازسـازی سـردر اصلـی
مجموعـه ،کالبـد بنـا دچـار تغییر اساسـی میشـود .دو منـاره در زمان افشـاریه بـه بنا الحـاق گردید و
در دورهی قاجاریـه بـا وجـود عـدم دخالـت در کالبـد اصلـی ،برخی کتیبههـا و تزیینات بـه ویژه نقوش
گنبدخانـه اصلـی ایجاد میشـوند.
نکات شاخص
 مشخص نمودن نمونهای از معماری آرامگاهی ایران در دوره انتقالی سلجوقی-خوارزمشاهی به دوره ایلخانی. مطالعــه تطبیقــی مشــخصههای معمــاری و تزیینــی دورههــای سلجوقی-خوارزمشــاهی و دوره ایلخانــی و چگونگــی نمــودآن در بنــای مــورد مطالعــه.
 چگونگــی شــکلگیری و نحــوه گســترش آرامــگاه ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و زوایــای جدیــدی از نحــوه شــکلگیری،پــان اولیــه ،توســعه ســاختمانی و تاریــخ معمــاری بنــا و نحــوه تبدیــل آن بــه مجموعـهای آرامگاهــی ،مشــخص شــده اســت.
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

شوشــتر کرسینشــین خوزســتان دوران اســامی از
مناطقــی اســت کــه تعــدد بناهــای آرامگاهــی ،آن را بــه
شــهر چهــل امامــزاده()Moridi Shushtari, 2013: 136
مشــهور کــرده اســت .در ایــن میــان ،بنــای امامــزاده عبداهلل
بــه دلیــل ســامت فضاهــا ،ویژگیهــای شــکلی ،ســاختاری
و تزئینــی خــاص و همچنیــن شــکلگیری شــالود ه اصلــی
بنــا در بــازه زمانــی تهاجــم مغــول بــه ایــران ،اهمیــت
بیشــتری دارد .بــا توجــه بــه ادعــای برخــی محققــان
مبنــی بــر عــدم ســاخت بنایــی مهــم در ایــن بــازه
زمانــی ( ،)Wilber, 1967: 4شــناخت عناصــر فضایــی
و ویژگیهــای معمــاری ایــن معــدود نمونــه شــاخص
دوره مذکـ�ور و نح��وه گستــرش آن در دورههــای بعــد ،از
اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت؛ بــه بیانــی دیگــر بنــای
امام��زاده عب��داهلل از مع��دود نمونهه��ای برج��ای مانــده از
مرحلــه انتقالــی معمــاری ایرانــی و معمــاری آرامگاهــی در
گــذر از دوره سلجوقی-خوارزمشــاهی بــه دوره مغــول بــوده
و مطالعــه و واکاوی آن در شــناخت صحیــح تاریــخ معمــاری
ایــن دوره گــذار بــهویــژه در منطقــه جنــوب و جنــوب
غــرب ایــران مؤثــر اســت.
بــر همیــن اســاس در نوشــتار حاضــر کــه برآمــده
از پژوهشــی مســتقل بــهمنظــور تبییــن تأثیــر زمــان
بــر نحــوه تکویــن ایــن مجموعــه اســت ،ضمــن بررســی
ویژگیه��ای کل��ی معم��اری ای��ران در دوره ســلجوقی-
خوارزمشــاهی و دوره ایلخانــی ،بــه برخــی از خألهــای علمی
موجــود در ایــن زمینــه بــا طــرح دو پرســش پاســخداده
شــده اســت :الــف) کالبــد اولیــه بنــا بــه چــه شــکل بــوده
اســت؟ ب) اجــزا و فضاهــای ســاختمانی و نحــوه گســترش
آن در دورهه��ای مختلـ�ف چگونـ�ه بــوده اس��ت؟ بــه عبــارت
دقیقتــر ،هــدف ایــن نوشــتار ابهــامزدایــی از نحــوه
پیدایــش و پویایــی ســاختاری ایــن مجموعــه طــی مرحلــه
انتقالــی از دوره سلجوقی–خوارزمشــاهی بــه دوره ایلخانــی
تــا پایــان دوره قاجــاری اســت.

روش تحقيق

ایــن پژوهــش کــه بــه شــیوه توصیفــی -تطبیقــی-
تحلیلــی انجامشــده ازنظــر هــدف بنیــادی ،ازلحــاظ نــوع
دادهه��ا در زم��ره پژوهشهاــی کیف��ی و از منظ��ر دادههــای
در دس��ترس در زمینــهی پژوهشهــای تاریخــی قــرار
دارد .اب��زار گ��رداوری دادههــا ،مشــاهده مســتقیم اجــزای
کالبــدی ،فضایــی ،موقعیــت و محیــط قرارگیــری بنــا و
بررســی اســناد و مدارکــی اســت کــه اطالعاتــی در مــورد
موضـ�وع پژوه�شـ ب��ه دس�تـ میدهــد .در تجزیــهو تحلیــل
دادهه��ا نیزــ از روش تحلیــل دادههــای کیفــی اســتفاده
شــده اســت.

پیشینه تحقیق

منابــع مکتــوب مرتبــط بــا بنــای امامــزاده عبــداهلل از
بعــد زمانــی دو دســته اســت .دســته اول مربــوط بــه بــازه
زمانــی صفــوی تــا قاجــار بــوده کــه عمدتــاً مطالبــی در
ارتبــاط بــا نسبشناســی مدفونــان بنــا داشــته و در
174
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ان��دک م��واردی ب��ه فضاه��ای بن��ا پرداختهان��د؛ کت��ا 
ب
مجالــس المومنیــن تألیــف قاضــی نــوراهلل شوشــتری
(وفــات1019ه.ق) ،تذکــرۀ شوشــتر ســید عبــداهلل جزایــری
شوشــتری (وفــات 1173ه.ق) ،تحفــة العالــم و ذیــل التحفــه
نوشــتۀ میــر عبدالطیــف خــان شوشــتری (وفــات1220ه.ق)
از نمونههــای آن اســت .دســته دوم مطالعــات معاصــر
اســت کــه شــاخصترین آنهــا کتــاب آثــار و بناهــای
خوزســتان( ،)Eghtedari, 1996گنجنامــه فرهنــگ آثــار
معمــاری اســامی ایــران( ،)Hajighasemi, 2010معمــاری
اســامی ایــران در دورۀ ایلخانــان( )Wilber, 1967و بناهای
آرامگاهــی جنــوب غــرب ایــران ( )Sajadi, 2007اســت کــه
بــه توصیــف مختصــر ،ناقــص و گاهــا بــا ایــراد بنــا بســنده
کردهاندــ .در دیگ��ر نمونههــای ایــن دســته ،بــه معرفــی
و خوان��ش کتیبههــا()Gochani & Rahimifard, 2004
و تزیینــات بنــا (Safaran, Mousavi Lar & Norouzi
 )Zadeh, 2014پرداختــه شــده اســت.
علیرغــم کثــرت تألیفــات مرتبــط بــا ایــن بنــا ،در
رابطــه بــا ســاختار اولیــه ،تحــوالت کالبــدی و نحــوه
گس��ترش فضاه��ای بن��ا در دورههــای مختلــف ،پژوهــش
مس��تندی صـ�ورت نگرفت��ه و بنـ�ا از بررسـ�یهای کافــی
در زمینــه شــناخت تاریخــی و شــناخت کیفیــات معمــاری
بینصیــب بــوده اســت.

ویژگیهــای ســاختاری حاکــم بــر معمــاری و
تزییناــت دورههــای ســلجوقی – خوارزمشــاهی
و ایلخانی

1

یک��ی از ش��اخصههای معمــاری دوره ســلجوقی-
خوارزمشــاهی در پــان بنــدی بناهــا ،آغــاز بــه کارگیــری
طــرح چهــار ایوانــی بــه ویــژه در مســاجد ایــن دوره اســت.
مقابــر نیــز در دو دســته مقابــر برجــی شــکل و چهارگــوش
جــای گرفتـ�ه و تن��وع شـ�کلی زی�اـدی را نش�اـن میدهنــد.
س��اخت اولی��ن نمونههــای پیــش طــاق ورودی در مقابــر و
تحــول و پیشــرفت در تبدیــل مرحلــه انتقالــی چهارگــوش
گنبدخانههــا بــه دایــره ،از اختصاصــات ایــن دوره اســت
(�Ettinghausen & Grabar, 1987: 375-385.; Hillen
 .)brand, 1992: 342-357.; Hatam, 2011: 13مقابــر
برجــی شــکل در ایــن دوره اهمیــت بســیاری داشــته و از
شــاخصترین نمونههــای تاریــخ معمــاری ایــران محســوب
میشــوند(Wilber, 1967: 35.; Hillenbrand, 1992:
 .)346دوره سـ�لجوقی هم��واره ب��ه عن��وان دورهای شــاخص
در منارهســازی معمــاری ایــران محســوب شــده و اولیــن
نمونهه��ای منارههــای جفتــی بــر ســردر بناهــا مربــوط
بــه ایــن دوره اســت(Ettinghausen & Grabar, 1987:
 .)385-386.; Hillenbrand, 1992: 192-196معمــاری
ای��ن دوره از دیواره��ای عظیــم ،پـ�ر ت�وـان ،س��تونهای
بلن��د و آزاد و ایوانهــای پهــن و بزــرگ به�رـه میبــرد
(.)Wilber, 1967: 35.; Hatam, 2011: 240
کارب�رـد آج��ر ب��ه عن��وان اصلیتریــن مصالــح
س��اختمانی و رک��ن اساس��ی تزیی��ن ،جای��گاه وی��ژهای
مییابــد چنانچــه ایــن دوره را اوج کاربــرد آجــر بــه
عن��وان عنص��ری تزیین��ی در عی��ن عملکردهاــی س��ازهای،

عباسعلی احمدی ،امین احمدی سیاهپوش

بیگمــان دوره ســلجوقی بــه عنــوان یکــی از
درخشــانترین دورههــای معمــاری اســامی در عرصــه
ابــداع و تحــول فنــون معمــاری و نیروهــای رانشــی و نیارش
ســاختمان بــوده اســت .چنانچــه در مرحلــه انتقالــی گنبــد،
ب��ا ثمـ�ر یافتـ�ن تجرب��ه اندوزیهــای گذشــته ،اوج زیبایــی

;1987: 300-385.; Hillenbrand, 1992: 349-357.
 ،)Pirnia, 1991: 38-39خالقیــت معمــاری ســلجوقی

در ایجــاد راهحــل تبدیــل چهارگــوش بــه دایــره را نشــان
داده و نــه تنهــا در بســیاری از بناهــای ایــران مــورد تقلیــد
ق��رار میگیــرد بلکــه در دیگــر مناطــق خــارج از ایــران نیــز
تاثیرگــذار اســت(Laleh, 2000: 206.; Hatam, 2011:
 .)261در ایــن شــیوه ،چهارگــوش بــه هشــت ضلعــی و
هشــت ضلعــی از طریــق طــاق بنــدی بــه شــانزده ضلعــی
و آن�گـاه دایرــه تبدیـ�ل میشــود .ســاخت انــواع طــاق و
گنبدــ در ای��ن دوره پیشــرفت بس��یاری میکنــد (Pirnia,
 .)2007: 163گنبدهــا بــه اشــکال تــک پوســته ،دو پوســته
پیوســته ،دو پوســته گسســته (بــرای اولیــن بار) و انــواع رک
ک��ه پیشتــر مختــص شــمال ایــران بــود و در ایــن دوره
گس��ترش جغرافیایــی مییابـ�د ،دیدــه میشــود (Pirnia,
 )1991: 64-126.; Pirnia, 2007: 163-165دفــع فشــار
گنبدهــا بیشــتر بــا شــمع گــذاری و ســاخت دیوارهــای
ضخیمــ انج��ام میشــد(.)Wilber, 1967: 71
ان��واع طاقهـ�ای گوش��هدار ،چهاربخشــی ،کلمبــو ،چهــار
تــرک و آهنــگ در ایــن دوره مــورد اســتفاده بــوده اســت
( .)Wilber, 1967: 65, 163قــوس کلیــل از ابداعــات
معمــاری ایــن دوره بــوده و در نماهــای تزیینــی کاربــرد
داشــته اســت ( .)Pirnia, 2007: 195کاربنــدی در ایــن
دوره در نواحــی جنوبــی و مرکــزی ایــران مــورد اســتفاده
ب�وـد و مقرنــس آجـ�ری بیشترــ ب�هـ عن��وان عنصرــ س��ازهای
کاربــرد داشــته و عــاوه بــر اســتفاده در مرحلــه انتقالــی
گنبـ�د ک��ه پیشتــر بــدان اشــاره شــد ،در نمــای خارجــی
مقابـ�ر ،منارههــا و محرابهــا نیــز کاربــرد داشــته اســت
( .)Wilber, 1967: 35گنبــد مقرنــس نیــز در ایــن دوره
بــه شــکل بســیار محــدود (دو بنــا) وجــود داشــته اســت
(.)Wilber, 1967: 80

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

کاشــی زیــر رنگــی و کاشــی زریــن فــام در اشــکال
ســتاره هشــتگوش و صلیــب ،از اواخــر ایــن دوره (اوایــل
قــرن هفت��م هجـ�ری قمـ�ری) مــورد استــفاده ق��رار میگیــرد
(.)Kiani, 1997: 136.: Makkinejad, 2009: 122
گچبـ�ری از دیگ��ر تکنیکهــای تزیینــی ایــن دوره اســت
ک�هـ در ان��واع ش��یر و ش��کری ،گچبــری بــا برجســتگی
ک�مـ ،گچب�رـی برجسـ�ته باــ برجستــگی بس��یار ،گچبــری
زب��ره ب��دون س��اییدگی گوش��هها (در نوش��تن کتیبههــا)،
گچبــری برهشــته و گــچ تــراش مــورد اســتفاده بــوده اســت
( .)Pirnia, 2007: 166-167در ایــن می��ان برجس��تهکاری
و آژده کاری 2رواج بیشتــری داشــته اســت (Shekofte
 .)& Salehi Kakhki. 2014: 65کاربــرد ســنگ بســیار
محــدود بــوده و بــه جــز چنــد بنــای انگشــت شــمار چــون
گنبــد علــی در ابرقــو ،مقبــره شــیخ جنیــد یــزد و گنبــد
جبلی��ه کرم��ان ،بیشتــر مختــص ناحیــه آذربایجــان بــوده
و از ویژگیهاــی بومـ�ی اینــ منطقــه محس�وـب میشــده
اســت (.)Hatam, 2011: 267

و خالقی��ت را در سکــنجهای تحــول یافتــه دو گنبدخانــه
مســجد جامــع اصفهــان ،شــاهد هســتیم .ســیری کــه آغــاز
آن از بناهایــی چــون مقبــره ســامانیان در بخــارا ،آرامــگاه
عــرب آتــا در تیــم ســمرقند و بقعــه دوازده امــام یزد شــروع
گش�تـه ب��ود .ای��ن ســکنجها کــه تحــت عناوینــی همچــون
ســکنج مفصــل بنــدی شــده ،ســکنج مقرنــس کاری شــده
و ترمبــه پتکانــه یــاد شــده(Ettinghausen & Grabar,

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

دانس��تهاند( .)Ayvazian, 1997: 21ایــن آجرهــا بیشــتر
از نــوع آجــر تــراش بــوده و بــا تکنیــک پــس و پیــش
ان��واع طرحه�اـی هندس��ی س��اده و پیچی��ده و کتیبههــای
کوفــی را بــه وجــود آورده اســت(Hatam, 2011: 13, 14,
 .)242آجـ�ر مه��ری و پیـ�ش ب��ر از دیگ��ر گونههــای تزیینــی
آجــر در ایــن دوره اســت کــه گاه بــر زمینــه آجــری و گاه بــر
زمینهــ گچ��ی ،تزیینــات و کتیبههــای ابنیــه ایــن دوره را
موجودیـ�ت بخشـ�یده اسـ�ت(�Ayvazian, 1997: 54.; Pir
 .)nia, 2007: 165کاش��یکاری بناهــا از ایــن دوره شــروع
شــده(،)Kiani, Karimi & Quchani, 1983: 13-16
ای��ن کاش��یها ک�هـ از نــوع تــک رن��گ فیـ�روزهای بــوده،
نماــی بیرون��ی بنــا را تزیینــ مینمودهان��د .نمونههــای
از ای��ن کاش��یها در ترکیــب بــا آجــر بــه ویــژه در دوره
خوارزمش�اـهی ،زیبای��ی خی��ر کننـ�دهای در برخــی بناهــای
ایــن دوره ایجــاد کــرده اســت(.)Hatam, 2011: 266
چنانچ��ه یک��ی از ویژگیهــای تزیینــی بناهــای خراســان
در اوایــل قــرن هفتــم هجــری قمــری (دوره خوارزمشــاهی)،
ترکیــب بنــدی یــاد شــده بــوده اســت(.)Kiani, 1995: 69
بکارگیــری تزییینــات معقلــی در بناهــا از ایــن دوره شــروع
شــده ( )Pirnia, 2007: 166و ایج��اد کتیبههــای کوفــی
آجــری( ،)Hatam, 2011: 266کتیبههــای کوفــی بــر
کاش�یـ نق�شـ برجســته ت��ک رن��گ فیرــوزهای و کتیبههــای
کوف��ی آجـ�ری ب��ر زمینهــ گ��چ ،از دیگ��ر ویژگیهــای کتیبــه
نــگاری در ایــن دوره اســت(Kiani, Karimi & Quchani,
 .)1983: 13-16انــواع کوفــی تزیینــی بــر روی گــچ و
کتیبههایــی بــه خــط نســخ در تزییــن بناهــا رواج زیــادی
داشــته ( )Hatam, 2011: 249-250و اولی��ن نمونههــای
کارب��رد کتیبههــای ثلــث در بناهــا را در ایــن دوره شــاهد
هســتیم(.)Mokhlesi, 2000: 348
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در دوره ایلخان�یـ روندــ کارب��رد ط�رـح چهارایوانــی در
بناهــا ب��ه وی��ژه مساــجد ،ش��تاب بیشترــی میگیــرد.
مقابــر در ادامــه ســنت مقبــره ســازی دوره ســلجوقی
بــوده و در گونــه چهــار گــوش ،طــرح هشــت ضلعــی رواج
بیشتــری یافتــه اســت .علــی رغــم رواج بســیار مقابــر
برجــی شــکل ،اشــکال جدیــدی در ایــن گونــه ،خلــق نشــده
اس��ت .کاربسـ�ت منارههــای جفتــی بــه نســبت دوره
قبــل در ایــن زمــان رواج بیشــتری دارد(Hillenbrand,
 .)1992.; Blair & Bloom, 1991: 13-27بهرهگیــری
از هندســه در طراحــی معمــاری ،کاربســت ابعــاد عظیــم در
ساختمانســازی ( ،)Pirnia, 2007: 214اهمیــت زیــاد بــه
عمودیــت ،باریــک جلــوه دادن و ظرافــت اشــکال در نقشــه
و نمـ�ای بن��ا ،بلنــدای بیش��تر اتاقهــا بــه نســبت عــرض،
س��بک ساــزی دیواره��ا ب��ا پنجرههــا ،کاربــرد دیوارهــای
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باریــک ب��ا جرزه��ای س��نگین گوش��های ،باریــک شــدن
خطــوط ،اهمیــت بــه ســردر بنــا بــا مرتفــع ســاختن،
کاش��یکاری و تعبیــه دو منــاره بــر روی آن و ســاخت
مجموعههــای مرکــب ( )Wilber, 1967: 35-38, 143از
جملــه ویژگیهــای عمومــی حاکــم بــر معمــاری ایــن دوره
اســت.
علــی رغــم تــدوام کاربــرد آجــر در عرصــه ســازه و
تزیی��ن و مطــرح بــودن آن ب��ه عن��وان اصلیتریــن مصالــح
ســاختمانی ،هنــر آجــرکاری وســعت و حاکمیــت مطلــق
دوره قبــل را بهــ تدری��ج از دســت داده و بیشتــر در قالــب
روکشــی تزیینــی ،مــورد اســتفاده بــوده اســت .در ایــن دوره
بــا اســتفاده کــردن از عنصــر ترکیبــی کاشــی و در برخــی
مــوارد ســنگ ،بخــش قابــل توجهــی از نقــش تزیینــی
نم��اکاری آجـ�ری ب��ه کاش��ی س��پرده میشــود و محدودیــت
کاشـ�یکاری دوره ســلجوقی وجــود نــدارد .در ایــن دوره نیــز
آجـ�ر ت��راش ،آج��ر پیشب��ر و آج��ر نقـ�شدار مــورد توجــه
بــود بــا ایــن وجــود بــه نســبت دوره قبــل تنــوع کمتــری
داشــته و از ترکیــب آجــر تراشــیده بــا ســفال بــدون لعــاب،
از تکنیکهــای رای��ج دوره قبـ�ل ،اثـ�ری دی�دـه نمیشــود.
کارب��ری آج��ر ب��ه ص��ورت گـ�رهکاری رنگــی بــا کاربــرد
آجره��ای رنگـ�ی بــرای نقشانــدازی نمــای ســاختمان
م��ورد توجــه ق��رار میگیــرد .بــه نســبت دوره قبــل کاربــرد
کتیبهه��ای ثل��ث در تزیی��ن بناه�اـ بیشتــر اســت (Kiani,

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

;Karimi & Quchani, 1983: 69.; Wilber, 1967: 46.
 .)Pirnia, 2007: 165, 222نمــاکاری بــا ســنگ تراشــیده،

تحــت تاثیــر معمــاری آســیای صغیــر ،در ســبک محلــی
آذربایجــان رواج داشــت (.)Wilber, 1967: 36

اگرچ��ه کاشـ�یکاری هنــوز بــه نقــش اساســی تزیینــی
خــود در قــرون بعــد نرســیده بــا ایــن وجــود بــه نســبت
قبــل ،رواج بیشت��ری یافت��ه و تکنیکهــای همچــون
معـ�رق کاری (ب��ا تکنیکهــای محــدب و مقعــر ،معــرق
بــر گــچ ،معــرق زرانــدود ،ســنگ و معــرق) ،زریــن فــام
بـ�ه ویژــه زری��ن فـ�ام بـ�ا نقشــ برجس��ته و نمونههــای
س��تارهای شــکل ،الجوردینــه و لعــاب پــران مــورد اســتفاده
قــرار گرفت��ه و تنـ�وع رنگ�یـ بیشت�رـی مییابــد (Kiani,
Karimi & Quchani, 1983: 13-16.; Pakdaman,
 .).2013: 52.; Adili, 2011: 93- 104تلفیــق کاشــی

مهــری و آجــر در بناهــای ایــن دوره عمومیــت داشــته
( )Pirnia, 2007: 227و کاربرــد کاش��یهای شــش گــوش
ازاره در طیفهـ�ای فی�رـوزهای ،از خصیصههــای تزیینــی
ســبک محلــی یــزد در دوره ایلخانــی اســت کــه بعدهــا
در دیگ��ر مناطــق و دیگ��ر دورهه��ا نی��ز ت��داوم مییابـ�د
(Khademzadeh. 2009: 129-330.; Wilber, 1967:
 .)99-101بیگمــان بارزتریــن جلــوه تزیینــی در بناهــای دوره
ایلخان��ی ،تزیینــات گچبــری اســت چنانچــه نهایــت تنــوع و
زیبای�یـ در بهــ کارگی��ری ان��واع تزیین�اـت گچبــری همچــون
توپیه��ای تـ�ه آجـ�ری ،گچبــری توپــر و توخالــی ،گــچکاری
وصل��های ،گ��چکاری رنگ�یـ ،گچبــری مس��طح ،گچبــری
برجس��ته ،گچب��ری پیشســاخته و طــا چســبان روی گــچ
یشـ�و(د(�Shekofte & Salehi Kakh
در ای��ن دوره دی�دـه م 
.)ki. 2014: 65-77.; Wilber, 1967: 86-90
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در گنبدســازی و مرحلــه انتقالــی چهارگــوش بــه دایــره،
شاــهد ای��ن ویژگیهــا هســتیم؛ رواج گنبدهــای دو پوســته
پیوســته میــان ته�یـ در عی��ن ب�هـ کارگی��ری گنبدههــای
تکــ پوس��ته و دو پ�وـش گسس�تـه ،کش��یدگی بیشتــر
مرحل��ه انتقال�یـ ،کاربرــد گنبدــ مقرن��س ب��ا مقرنسهــای
گچــی غیــر باربــر ،مهــار فشــار گنبــد بــا تقویــت
گوشهس�اـزی ،کاربرــد بیشتــر تبدیــل مرحلــه انتقالــی از
هشــت بــه شــانزده ضلعــی بــه نســبت دوره قبــل کــه غالبــا
محــدود بــه هشــت ضلعــی بــود ،اوج کاربــرد گنبدهــای
ترکیــن و پیدایــش و رواج گنبدهــای مضــرس در معمــاری
ایــران(;Pirnia, 1991: 65.; Pirnia, 2007: 165.
 .)Wilber, 1967: 61-75در ایــن دوره بنــا بــر دالیــل
چن��دی ،اش��کال برخ�یـ قوسهــا دگرگونــی یافتــه اســت.
کاربــرد قــوس چمانــه و انــواع کلیــل در ایــن دوره افزایــش
داشــته و اســتفاده از قــوس کلیــل آذری بــرای اولیــن بــار
دی�دـه میشــود(Pirnia, 2007: 217.; Wilber, 1967:
 .)75انوــاع طاقهــای دوره قبــل مــورد اســتفاده بــوده و
طاــق و توی��زه بع��د از وقفـ�های چنــد قرنــی ،مجــددا در ایــن
دوره مــورد استــفاده ق��رار میگیــرد(Blair & Bloom,
 .)1991: 26.; Pirnia, 1992: 99.; Wilber, 1967: 63در
دوره ایلخان��ی ردیـ�ف مقرنسه��ا مفصلتــر از قبــل شــده
و از حال��ت ســادگی قبل��ی خ��ارج میشــود .در تزییــن ایــن
مقرنسه��ا از عنص�رـ کاش��ی بیشتــر اســتفاده شــده و بــر
خـلاف قب��ل ،بیشتـ�ر غیرــ بارب��ر ب�وـده و ب��ا مقرنسهــای
گچــی نیــز رو بــه رو هســتیم(.)Wilber, 1967: 35, 78
کاربـ�رد کاربن�دـی نی��ز در بیشتــر نقــاط ایــران فراگیــر
ش�دـه و ع�لاوه ب��ر نق��ش س��ازهای ،بــه صــورت کاذب و
آموــدی نیـ�ز اس��تفاده میشــود(.)Bozorgmehri, 1992: 7

یافتهها

آرامــگاه کــه درگذشــته نهچنــدان دور در خــارج
از مناطــق مســکونی بــود امــروزه بــا گســترش فضاهــای
شــهری در درون بافــت شــهری شوشــتر قــرار دارد .بنــا بــا
توج�هـ ب��ه شـ�کل طبیع�یـ زمینــ نس��بت بــه اطــراف در
ســطح باالتــری اســت .مجموعــه  700مترمربــع مســاحت
دارد و از س��ردر ورودی ،گنب��د خان��ه فرع��ی ،راهــرو بیــن دو
گنبــد خانــه ،گنبــد خانــه اصلــی ،آرامــگاه بیبــی گزیــده
خاتــون و فضــای وابســته چــون نمازخانــه خواهــران ،رواق،
صفــه و دو منــاره تشکیلشــده اســت (شــکل .)1
سردر ورودی آرامگاه

نمــای شــمالی بنــا (شــکل  )2شــامل ســردر ورودی،
صفــه و دو منــاره اســت .ســردر ورودی بــه شــکل فضایــی
ت��و نشس��ته مرب��ع شـ�کل ب��ا دهانـ�های بــه عــرض و عمــق 5
متــر و ارتفاعــی در حــدود  9متــر اســت .ایــن فضــا بــا نیــم
گنبـ�د ( کنــه پــوش) پوشــش یافتــه و از طریــق درگاهــی
کوت��اه ب��ه فض��ای داخل�یـ بن�اـ راه میدهــد .ســاختار
فضای��ی س��ردر بـ�ه ش��کل طاقنمایــی جناغــی درون کادر
مســتطیل شــکل اســت کــه در اســپرهای عمــودی عریــض
آن طاقنماهایــی در دو ســطح قــرار دارد .در ایــن بیــن دو
طــاق نمــای فوقانــی عمــق بیشــتری داشــته و حالــت صفــه
ماننــد یافتــه اســت .طــاق ســردر بــا ســه ردیــف مقرنــس
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غی��ر بارب�رـ گچ��ی پوش��ش یافت��ه و ب��ا شمسـ�ههایی بــا
نقــوش اســلیمی دهــاناژدری و خرطــوم فیلــی بــا شــیوهی
کشتــهبری ،تزیینشــده اســت .3ازاره ســردر بــا کاشــی
9
النه7زنب��وری 1فی�رـوزهای7 ،درون قابــی از کاشــی حمیــل
ســیا ه رنــگ قــرار دارد کــه حاشـ7ـیۀ آن بــا کاشــی معقلــی
فی��روزهای ،ســفید و ســیاه پوشــیده شــده اســت .قــاب درگاه
ورودی مزیــن بــه 2گــره چین5ــی و 7گل و بــرگ ختایــی اســت.
س1.2.ـ�ردر تع��دادی کتیبـ�ه گچبــری و حجــاری شــده بــا قلــم
9
9
ـکل .)33مفصل 7
ـای
تریـ7ـن آنه1ــا قســمتی7از دعـ
ثل3.ــث دارد (شـ
6
7
منصــوب بــه خواجــه نصیــر طوســی اســت کــه بهصــورت
4.
ناق5.6.ــص و بــدون رعای4ــت ترتیــب نوشــتن کلمــات ،4در ســه

ضل��ع تک��رار شــده اسـ�ت .کتیب��هی دیگــر دعــای زیــارت
امامــزاده بــر زمینــه الجــوردی اســت .در ســردر دو کتیبــۀ
مشــابه ،شــامل آیــه  255و  256ســوره بقــره وجــود دارد
کــه در کتیبــه ســمت راســت تاریــخ  1230ه.ق و در
کتیبــه ســمت چــپ ،نــام کاتــب محمدباقــر آمــده اســت.
تزیینــات ایــن دو کتیبــه نیــم ترنــج بــا نقــوش گل و بــرگ
ختایــی در مرکــز و اســلیمی بــرگ صنوبــری و گل ختایــی
شاهعباس��ی برــ زمینـ�ه الج�وـردی اس��ت .کتیبههــای
ســنگی بــر دیوارهــای جانبــی نیــز شــامل حدیــث «و قــال
الدنیــا ســجن المومــن و جنــه الکافــر» و «قــال النبــی
علیهالســام الدنیــا مزرعــه االخــره» اســت.
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Fig.1. General plan and schematics of the tomb
)(Source: Archive of Shushtar Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Office, 1981
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Fig.2. (A) North façade; (B) Entrance structure; (C) Entrance vault decorations; (D) Stucco frame around the
entrance gate
C

D

A

B

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

D

B
B

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

C

A
A

A

A

B

B

A

B

D

D
C

E
D

C

E

)Fig.3. Inscriptions of the entrance structure; (A) The all-around inscription of the prayer of Khajeh Nasir Tusi; (B
C
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Imamzadeh
pilgrimage prayer; (C) Another similar
;inscriptions; (D) The inscription to the right of the front door
(E) The inscription to the left side of the front door
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مــوازات گنبدخانــه فرعــی و گنبدخانــه اصلــی قــرار گرفتــه
و دارای  8متــر طــول 4 ،متــر عــرض و  5متــر ارتفــاع اســت.
پوشــش ایــن فضــا طــاق گهــوارهای در وســط و کنهپــوش
مقرن ـسکاری شــده در طرفیــن اســت و بــا لنگــه طــاق از
گنبدخانــه فرعــی جــدا شــده اســت (شــکل  .5الــف) .در
جبهــه جنــوب غربــی آن ســردر ســنگی گنبدخانــه اصلــی
و در جبهــه جنــوب شــرقی آن یــک ســردر ســنگی 6بــا
آرایههــای هندســی شــشضلعی و کتیبــهای بــه خــط
ثلــث قــرار دارد (شــکل  .5ب) .تزئینــات ســردر گنبدخانــه
اصلــی ترکیبــی از اصــول هندســی چــون قاببنــدی
ت اســلیمی و هنــر
بــا اشــکال مربــع و مســتطیل ،حرکــ 
کتیبهنــگاری اســت (شــکل  .5ج) .در جبهــه شــمال غربــی
راهــرو نیــز اتــاق آرامــگاه بیبــی گزیــده خاتــون قــرار دارد.

دو منــاره بــا پوشــش ســنگ پاکتــراش و کاشــی
معقلــی از دیگــر اجــزای نمــای شــمالی اســت .تزیینــات
قس��مت س��نگی منارهه��ا کتیبــه نســتعلیق در پنــج ردیــف،
دو ردیــف ترنــج بازوبنــدی و نقــوش بییــک اســت .5کتیبــه
بــه دلیــل فرســایش خوانــا نیســت امــا در اســپر مجــاور
منــارهی ســمت راســت نــام نادرشــاه دیــده میشــود.
گنبدخانه فرعی

بعــد از ســردر ،گنبدخانــه فرعــی قــرار دارد کــه فضایــی
چهارگــوش بــا طــول و عــرض خارجــی برابــر بــا  8متــر
بــوده و ارتفــاع آن تــا محــل پــاکار گنبــد در حــدود 7
متــر اســت .ایــن گنبدخانــه از طریــق درگاهــی در گوشــه
شــمال شــرقی بــه ســردر ورودی و از طریــق درگاه بســیار
عریضتــری در ضلــع جنــوب غربــی ،بــه راهــروی متصــل
بــه گنبدخانــه اصلــی (فضــای رابــط بیــن گنبدخانــه فرعــی
و اصل��ی) راه دارد .ای��ن گنبدخان��ه از طریـ�ق س��کنجهایی
بــا ترکیــب و طــاس و نیــم طــاس بــه  8گــوش و از
طریــق طــاق بســت بــه  16گــوش و در نهایــت بــه دایــره
تبدیلشــده اســت (شــکل  .)4محــدود عناصــر تزیینــی
گنبدخانــه نقــوش اختــر چلیپــا و شمســه شــش بــه شــکل
کمربنــدی در زیــر ســکنجها اســت.
فضای رابط (راهرو) بین گنبدخانه فرعی و اصلی

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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ایــن راهــرو کــه بــه شــکل مســتطیل عرضــی اســت بــه

B

کتیبــهی آجــری اســپر عمــودی و افقــی ســردر
گنبدخانــۀ اصلــی ،بــا خــط کوفــی مــورق آیــهی 256
ســوره بقــره اســت .کتیبــه آجــری فرمــان ســاخت بنــا
نیــز بــا خــط کوفــی مــورق در هفــت ســطر (شــکل .6
الــف و ب) ،بانــی ســاخت بنــا را بهنــام نامــی بــا فرمــان
خلیفــه المس��تنصرباهلل معرفیــ میکنــد (& Gochani
 .)Rahimifard, 2004: 6کتیبــه دیگــر تاریــخ ســاخت
بنــا محــرم ســال  629ه.ق بــا خــط کوفــی مزهــر بــر
زمینــه آبــی و «الملــک اهلل» و «العظمــه اهلل» بــر زمینــه
A
اخرایــی اســت (شــکل  .6ج).

A

B

A

B

Fig.4. Architectural components and the decorations of the side-dome; (A) the Dome and the transformation
phases; (B) Motifs of Crux constellation and the Hexagonal Sun

C

B

C

A

A

B

Fig.5. (A) The interfacing space of the two domes viewing from the side-dome; (B) the position of the entrance to
the main dome and the stone entrance; (C) the entrance to the main dome
C

B

C

A

B

A

Fig.6. Inscriptions on the entrance to the main dome; (A) Part of the inscription on entablature of the entrance
door; (B) Inscription of the ordering authority; (C) Inscription of the construction date
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عباسعلی احمدی ،امین احمدی سیاهپوش

کتیبــه ثلــث ســمت چــپ نیــز ایــن محــل را مــزار
احمدبنالموئــد متوفــی در ذیالقعــده ســال  669ه.ق
معرفــی میکنــد (شــکل .)7

Fig.7. : The inscription on the left side of the corridor
linking the domes

گنبدخانه اصلی

گنبدخانــه اصلــی فضایــی چهارگــوش بــه ابعــاد  5/25در
 5/60متــر بــوده و بــا گنبــدی دو پــوش گسســته پوشــش
یافتــه اســت .آهیانــه در ارتفــاع  7/60متــر از کــف بنــا از
طریــق ســکنج بــر گنبدخانــه قــرار گرفتــه و بــا فاصلـهای از
آن ،گنبــد اورچیــن قــرار دارد .ازاره بــا کاشــی النهزنبــوری
شــشگوش فیــروزهای و ردیفــی از کاشــیچنــد ضلعــی
ی کوچــک ســفید بــا نقــش اهلل و طــرح
آبیرنــگ و کاشــ 
گیاهــی ،کادربنــدی شــده است(شــکل  .8الــف) .در ســه
ضلــع گنبدخانــه ســه صفــه تعبیــه شــده کــه دو صفــه
شــمالغربی و جنوبشــرقی از عمــق بیشــتری برخــوردار
هســتند .هــر کــدام از دو صفــه یــاد شــده از طریــق درگاهــی
بــه صحــن بنــا راه داشــته و یکــی از آنهــا بــا ترکیبــی از
مقرنــس و کاربنــدی و دیگــری بــا یزدیبنــدی پوشــش
یافتهاند(شــکل  .8ب و ج) .ورودی اصلــی گنبدخانــه در
جبهــه شــمال شــرقی آن واقــع شــده اســت.

C

B
C

A
B

A

Fig.8. : (A) Tiles of the main dome; (B) Combining Mocárabe and Muqarnas in the right-hand porch; (C) Yazidi
layout Mocárabe of the left side porch

C
B
عمــده تزئینــات داخــل آهیانــه نقاشــی دیــواری
شــامل نقــش درخــت ســرو بــا حاشــیۀ نقــوش گیاهــی
و اســلیمی اســت کــه در انتهــا بــه نقــش پرنــدگان
گنبدخانـ�ه س��کنجها بــا
ختــم میشــوند (شــکل  .)9در
C
ترســیم خطوطــی بــه چنــد قســمت تقســیم و بــا نقــوش
دهــاناژدری ،گلوبوتــه و پرنــدگان ،بــه شــیوه مشــابه
تزیینشــده اســت.

A
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

B

A

Fig.10. The chipped dome of the building

Fig.9. Decorations of the parietal painting of the dome
C

گنب��د اورچیــن یــا مضــرس بعنــوان یکــی از
شــاخصهای معمــاری امامــزاده عبــداهلل (شــکل  )10از
ویژگیهــای عمــده بناهــای آرامگاهــی در جنــوب غربــی
ای��ران و خوزس��تان اس��ت و بهعن��وان کهنتریــن نمونــه
تاریــخدار در معمــاری ایــران شــناخته میشــود (Sajadi,
.)2007: 295

C

از ویژگیهــای ایــن گنبــد تفــاوت ســاختاری طبقــات
یــا زینههــای گنبــد اســت بهگونــهای کــه از  12زینــه
گنبــد 8 ،طبقــه دارای نیــم طاســی اســت و از طبقــۀ 8
تــا  ،12بــرای ســاده کــردن و تغییــر ریتــم زاویــۀ تنــد
گنبــد نیــم طاســیها حــذفشــدهاند و در بــاال تــارک
شــشضلعی منتظــم قــرار دارد .وجــود چنــد ســکنج،
گچبریرنگ�یـ ب��ا نقــوش گ��ره هندس��ی و طاقنمــای کولــی
A
گنبــد ،حکایــت از
دار درBفاصلــه پوســته داخلــی و بیرونــی
یــک پــوش بــودن گنبــد مضــرس در آغــاز دارد کــه بعدهــا
پوســته داخلــی بــه آن افــزوده شــده اســت( 7شــکل .)11از
ویژگیهــای نمــای غربی،جنوبــی و شــرقی بنــا ناهماهنگــی
ارتفــاع قســمتهای مختلــف ســازه و اســتفاده از مصالــح
آجــر و ســنگ اســت.

B

A
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C

تحوالت کالبدي آرامگاه امامزاده عبداهلل شوشتر نمودي از معماري ايراني ...

B

A

Fig.11. Remaining artifacts between the skull and the chipped dome itself; (A) Colored stuccos between the outer
surface of the cap dome and the chipped dome; (B) Transitional phases in building a chipped dome; (C) Remaining
artifacts from Mocárabe corners of the dome

تحلیل یافتهها

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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تحوالت کالبدی

180

دونالــد ویلبــر در کتــاب معمــاری ایلخانــی بــا توجــه
بــه ایــن کــه خــود بنــای امامــزاده عبــداهلل را از نزدیــک
ندیــده ،ایــن بنــا را در ردیــف بناهــای دوره ایلخانــی
بــه شــمار آورده و بــر اســاس اســتناد آنــدره گــدار بــه
کتیبههــای بنــا ،تاریــخ ســاخت گنبدخانــه اصلــی را
 629ه.ق و گنبدخانــه فرعــی را  669ه.ق دانســته اســت
( .)Wilber, 1967: 115بــا ایــنوجــود آنچــه انتســاب
ایــن بنــا بــه دوره ایلخانیــان را در وهلــهی اول زیــر
ســؤال میبــرد ،قــرار نگرفتــن تاریــخ ذکرشــده در بــازهی
زمانــی تشــکیل حکومــت ایلخانیــان یعنــی ســال 654
ه.ق اســت (Agbal, 2005: 190.; Gafari Gazvini,
 .)1964: 212بــا توجــه بــه منابــع مکتــوب تاریخــی در
ســال  590ه.ق خوزســتان و کرســی نشــین آن شوشــتر،
توســط ناصرالدیــنهلل ،خلیفــۀ عباســی بــه متصرفــات
عباســیان اضافــه شــد و از آن تاریــخ تــا تصــرف شوشــتر
بــه دســت ایلخانــان مغــول در ســال  656ه.ق ،حاکمــان
ایــن شــهر توســط خلفــای عباســی انتخــاب میشــدند.
ایــن دوره مصــادف بــا زمانــی اســت کــه خلیفــه ناصرالدیــن
ب��اهلل و مس��تنصرباهلل س��عی در احیــاء اهمیــت سیاســی
افــول کــرده خالفــت عباســی داشــتند(& Ettinghausen
)Grabar, 1987: 404؛ از همیــن روی در کنــار اقدامــات
سیاســی و نظامــی ،از ابزارهــای تبلیغاتــی چــون معمــاری
نیـ�ز بهرــهبردنــد .بــر طبــق مکتوبــات تاریخــی ،خلیفــه
المســتنصر بــاهلل بــه عمــران و آبــادی توجــه بســیار داشــت
و در زمــان او بناهــای بســیاری چــون مدرســه مســتنصریه
بغــداد و بــارگاه امــام جــواد (ع) ســاخته شــد(Banakti,
 .)1969: 212.; Mostufi, 1986: 368بــا توجــه بــه
کتیبــه ســردر گنبدخانــه اصلــی کــه ســاخت بنــا در
زمــان خالفــت المســتنصر توســط بهنــام نامــی را نشــان
میدهــد ،میتــوان ســاخت بنــای امامــزاده عبــداهلل را
نیــز در راســتای همیــن ســاخت و ســازها قلمــداد نمــود.
بهنــام معرفــی شــده در ایــن کتیبــه ،بــه احتمــال قریــب
بــه یقیــن بهنــام الرومــی ،حاکــم شوشــتر اســت کــه بــه
دســتور المســتنصر در ســال  631ه.ق از حکومــت ایــن
شــهر عــزل گردیــد(.)Emam Shushtari, 1956: 62
توجــه بــه هویــت بانیــان بنــا و تبلــور کالبــد اولیــه در
قالــب گنبــد مضــرس ،از وجــود یــک نحلــه فکــری خــارج
از چارچــوب ایــران نشــان دارد؛ زیــرا کــه اینگونــه گنبــد
از مختصـ�ات معم��اری عــراق و سـ�وریه ب��وده و پیشتــر در
نمونههــای شــاخص ایــن منطقــه همچــون آرامــگاه مســلم
ابــن قریــش در امــام دور ســامرا ( 479ه.ق) ،نورالدیــن در

دمشــق ( 569ه.ق) ،زبیــده خاتــون در بغــداد( 598ه.ق) و
شــیخ عمــر ســهروردی در بغداد(قــرن  7ه.ق) دیــدهشــده
اســت ( .)Hillenbrand, 1992: 390برخــی محققــان ورود
ایــن گونــه از گنبــد بــه معمــاری مناطــق جنــوب و جنــوب
غربــی ایــران را بــه اقــوام مهاجــری نســبت دادهانــد کــه
از ســوریه بــه ایــن منطقــه مهاجــرت کــرده و در تاریــخ
بـ�ه نـ�ام اتابـ�کان لرسـ�تان یـ�اد شـ�دهان(د(�Salehi Kakh
 .)ki & Sepidnameh, 2013ایــن گنبدهــا بــر اســاس
ســاختار هندســی بــه دو دســته گنبــد اورچیــن بــا قاعــدهی
ســتارهای شــکل و گنبــد اورچیــن بــا قاعــده کثیراالضــاع
تقســیم میشــوند .گنبــد امامــزاده عبــداهلل در دســته
گنبــد اورچیــن بــا قاعــده کثیراالضــاع قــرار دارد .ایــن
گــروه برخــاف دســته اول کمتــر متــداول بــوده و تنهــا
نمونههــای شناختهشــده آن امامــزاده شــیرمرد ممســنی
(دوره صفــوی) ،امامــزاده میرمحمــد خــارک ( 738ه.ق)،
زبیــده خاتــون بغــداد و مســلم بــن قریــش اســت .گنبــد
آرامــگاه امامــزاده عبــداهلل از لحــاظ اجــزای معمــاری چــون
مخروطــی بــودن گنبــد ،تعــداد کــم زینههــا ،اســتفاده از
نیــم طاســی در بیــن کوکبیهــای پاییــن و حــذف آنهــا
در بــاالی گنبــد و اســتفاده از تــارک ،قابــلمقایســه بــا
گنبدهــای اورچیــن اولیــه در عــراق همچــون مســلم بــن
قریــش و زبیــده خاتــون اســت (.)Saidiyan et al., 2011
از دیگ��ر وجــوه تشــابه ای��ن گنبدــ ب��ا نمونههــای اولیــه
ع��راق و سوــریه کــه عمدتـاً بــه قــرن ششــم هجــری قمــری
تــا حملــه مغــول تاریخگــذاری شــدهاند (،)Tabba,1985
وجــود مقرنــس 8در فض��ای زیری�نـ آن اسـ�ت .بــا ایــن
تف��اوت ک��ه ای��ن عنص��ر س��اختمانی در نمونههــای عراقــی
و ســوری همچــون امــام دور ،زبیــده خاتــون ،نورالدیــن و
امــام عونالدیــن ( 645ه.ق) در موصــل ( ،)Ibidگچــی،
الحاقــی و فاقــد باربــری بــوده حــالآنکــه در امامــزاده
عب��داهلل از آجــر تش��کیل یافت��ه و عملکــرد س��ازهای و
باربــر داشــته اســت (شــکل  .)12بررس��ی نمونههــای
ی مانــده گنبدهــای مضــرص ایــران بــهویــژه در ناحیــه
برجــا 
9
خوزســتان نشــاندهنده آن اســت کــه ایــن شــیوه کار تــداوم
چندانــی نیافتــه؛ بدیــن شــکل کــه فضــای زیریــن گنبــد بــه
وی�ژـه در نمونههــای متعلــق بــه دوران صفــوی و قاجــار بــه
ص��ورت مخ��روط س��ادهای ب��وده اس��ت ،مس��ئلهای کــه در
نمونههــای شــاخصی همچــون آرامــگاه یعقــوب لیــث (دوره
یشـ�و(د(�Ahmadi & Ahmadi Siah
صفوــی) نیـ�ز دی�دـه م 
 .)poush, 2017از ایــنرو گنبــد مضــرص امامــزاده عبــداهلل
را میتــوان نمونــۀ ســاد ه شــدۀ گنبدهــای مضــرص اولیــه
در عــراق و ســوریه و حــد واســطی بیــن آنهــا و گنبدهــای
اورچیــن ســاختهشــده در ســالهای بعــد ایــران دانســت
(.)Mashayekhi & Tehrani, 2013
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عباسعلی احمدی ،امین احمدی سیاهپوش

B

A

Fig.12. (A) The Muqarnas in the inner wall of Zobideh-Khatun female dome (archnet, 2019). (B) Mogharnas, the inner
wall of the dome of Imamzadeh Abdullah
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Fig.13. : Imam in Muslim Ibn Quraysh
)(Hillenbrand, 1998: 392

D

C

Fig.14. : The tomb of Zobideh -Khatun’s tomb
)(Sarre & Herzfeld, 1920: 142

اگرچــه بررســی چگونگــی کالبــد اولیــه بنــا بــهعنــوان
معــدود نمونــه باقیمانــده از بناهــای گذر از دوره ســلجوقی-
خوارزمشــاهی بــه دوره ایلخانــی ،تأثیرپذیــری از ســنتهای
معمــاری خــارج از ایــران را نشــان میدهــد بــا ایــنوجــود
بررســی شــیوههای تزیینــی ســاختمان ایــن دوره ،نشــان از
تأثیرگــذاری الگوهــای تزیینــی ایرانــی دارد؛ شــیوههایی
A
B
کــه برخــی مختــص قــرون  5و  6هجــری قمــری بــوده و
برخــی تــا قــرون متأخــر بــه کار میرفتهانــد؛ ازجملــه ایــن
تأثیرپذیریهــا میتــوان بــه شــکل کلــی قــاب ســنگی
ســردر گنبدخانــه اصلــی اشــاره کــرد کــه ویژگیهــای آن
همچــون طاقنماهایــی بــا چندیــن حاشــیه ،نــوع تزیینــات
و خطــوط بــه کار رفتــه ،یــاد آور تزیینــات مورد اســتفاده در
بناهــای ســلجوقی ،از جملــه محرابهــای ایــن دوره اســت؛
محرابهایــی کــه مزیــن بــه کتیبههــای حاشــیهای بــا
مضمــون آیــات قرآنــی همــراه بــا اســماء الهــی ،تاریــخ
اســامی بــزرگان دیــن یــا
ســاخت ،نــام بانــی و گاهــی B
وقــف نامــه بودهانــد ( .)Sahebibazaz, 2010اســتفاده از
مصالــح گــچ و آجــر در نوشــتن کتیبههــای ســردر ،بــا رواج
چنیــن شــیوهای در کتیبهنــگاری ســدههای  5ه.ق تــا 9

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

اگرچـ�ه امــروزه پــان گنبدخانــه اصلــی بنــا بــا
وجوــد دو فضـ�ای صف��ه ماننـ�د در دیوارههــای راســت و
چ��پ از حالتــ مربـ�ع خ�اـرج شدــه اســت اماــ توجـ�ه بــه
م��واردی همچـ�ون وجـ�ود آثاــر مرحل�هـ انتقالیــ در فضــای
بیــن آهیانــه و خــود کــه نشــاندهنده ســاخت آهیانــه
فعل��ی ب�اـ س��کنجهای جداگانــه در دوره متأخــری در
زی��ر ســکنجهای گنبــد مضــرس اســت ،شــیوه طــاق
زنــی متفــاوت ایــن دو صفــه کــه از یــک ســو ســاخت
آن در دورههــای متأخــر معمــاری اســامی و از ســویی
الحاقیــ و تعمی��ری بـ�ودن آن را نش��ان میدهــد ،همگــی
حکایــت از آن دارد کــه بنــا در ابتــدا پالنــی مربــع
شــکل و گنبــدی تــک پوســته داشــته اســت؛ از ایــن
رو میتــوان چنیــن فــرض کــرد کــه گنبدخانــه اصلــی
در آغ��از از منظـ�ر ابعــاد و پـلان نی��ز ب��ا گنبدخانههــای
مضــرس عــراق و ســوریه تشــابهاتی داشــته اســت؛ زیــرا
گنبدهــای مضــرس اولیــه در بناهایــی چــون امــام ُدر
(شــکل  )13و زبیــده خاتــون (شــکل  )14نیــز بــر روی
پــان هشــتضلعی یــا مربــع منفــرد ســاخته شــدهاند
( .)Ettinghausen & Grabar, 1987: 405

از دیگــر عناصــر مؤثــر در تشــخیص کالبــد اولیــۀ
گنبدخانــه ،ســردر آن اســت .بــا توجــه بــه مــواردی
همچــون موقعیــت مکانــی ،ابعــاد ،ارتفــاع ،نحــوه اتصــال
آن بــا فضاهــای مجــاور و کاربــرد کتیبههــای گچــی
نیازمنــد حفاظــت در مقابــل شــرایط جــوی ،ایــوان یــا
پیــش طاقــی هماننــد مقبــره زبیــده خاتــون ،ایــن ســردر
را میپوشــانده اســت .بــر طبــق منابــع مکتــوب ،الناصــر
خلیفــه عباســی مقبــره زبیــده خاتــون را ب ـ ه عنــوان مــزار
مــادرش ( ،)Blair & Bloom, 1991: 78در ســال 598
هجــری قمــری ســاخته اســت (.)Alkazwini, 1969: 40
بــا توجــه بــه فاصلــه زمانــی  30ســاله ســاخت ایــن مقبــره
ب��ا امام��زاده عب��داهلل میتــوان چگونگــی کالبــد و هســته
اولی��ه امامـ�زاده عبـ�داهلل را وامدار معمــاری مقبــره زبیــده
خات��ون و ســنتهای معمــاری عــراق دانســت .از آنجــا
ک��ه B
امام��زاده عب��داهلل قدیمیتریــن نمونــه تاریــخدار ایــن
گونــه در معمــاری ایــران بـه طــور اعــم و معمــاری نواحــی
جنــوب و جنــوب غــرب ایــران ب ـه طــور اخــص محســوب
میش��ود ،میتــوان نظریــه مطرحشــده برخــی محققــان
( )Salehi Kakhki & Sepidnameh, 2013مبنــی بــر
A
B
ورود ایــن شــیوه گنبدســازی در معمــاری جنــوب و جنــوب
غــرب ایــران از طریــق اتابــکان لــر مهاجــر از ســوریه را
مــورد تردیــد قــرارداد.
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B

ه.ق مقایســه پذیر اســت (.)Sahragard & Shirazi, 2010
کاربــرد آجــر پیشبــر بــرای نوشــتن مفصلتریــن کتیبــه
ســردر نیــز از شــیوههایی اســت کــه در کتیبــهنــگاری
دوره ســلجوقی رایــج بــوده اســت (.)Sajadi, 2007: 158
در کنــار اســتفاده از آجــر پیشبــر بــرای نوشــتن
کتیبههــا ،بــه کار بــردن آجــر قالبــی نقــشدار در فضــای
خالــی بیــن خطــوط (شــکل  .5الــف) ،از شــیوههایی اســت
کــه در بناهــای اواخــر ســلجوقی رواج یافتــه و در دورههــای
خوارزمشــاهی و ایلخانــی بهصــورت ظریفتــری بــه کار
مـیرود کــه ازجملــه نمونههــای ســلجوقی آن گنبــد ســرخ
مراغــه ( )Shekofteh, Ahmadi & Oudbashi, 2015و
از نمونههــای خوارزمشــاهی ،مســاجد جامــع فرومــد و
زوزن ()Godard et al., 2008: 264-291.; Zarei, 2011
قابــل اشــاره اســت (شــکل  .15الــف و ب).

D

C

نمودي از معماري ايراني ...
تحوالت کالبدي آرامگاه امامزاده عبداهلل شوشتر
A

همچنیــن کاربــرد کاشــیهای النهزنبــوری 6
گــوش ازاره گنبدخانــه ،از شــاخصههای کاشــیکاری دوره
ایلخانــی ،بــهویــژه در ناحیــه یــزد اســت کــه مشــابه آن
در ازارهه��ای مس�اـجد ایلخانیــ ی�زـد از جملــه مســجد
مصــا عتیــق ،مســجد یعقوبــی ،مســجد ســرپلک و مســجد
خضــر شــاه ( )Khademzadeh, 2009: 129-330دیــده
میشود(10شــکل  .15ج و د).
دیگــر ویژگیهــای ایــن گنبدخانــه همچــون کاربــرد
مصالــح ســنگ بــه ویــژه ســنگهای پاکتــراش
بهصــورت مجــزا یــا در تلفیــق بــا مصالــح آجــر و ســاخت
ســردر ســنگی یکپارچــه ،از ویژگیهــای بومــی و منطقـهای
خوزســتان اســت کــه در بناهــای ادوار مختلــف اســامی
ایــن منطقــه همچــون مســجد جامــع شوشــتر (قــرون اولیــه
اســامی) و مقبــره یعقــوب لیــث نیــز دیــده میشــود.
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Fig.15. : (A) Molded patterned brick of the Forumad Village Mosque (Shekofteh et al., 2015); (B) Molded patterned
brick of Zuzen Mosque (Ibid); (C) Imamzadeh Abdullah’s hive-like tiles; (D) Hive-like tiles of Yazd Grand Mosque
)(Hosseini and Farashi Abarghui, 2014

گنبدخانــهی فرعــی از دیگــر اجــزای معمــاری بنــا
اســت کــه دونالــد ویلبــر بــر اســاس اســتناد گــدار بــه
تاریــخ ســردر ســنگی واقــع در ســمت چــپ راهــروی
بیــن دو گنبدخانــه ( 669ه.ق) ،بــدون ارائــه مســتندات،
ســاخت آن را احتمــاالً همزمــان بــا ایــن تاریــخ و یــا
کم��ی پــس از س��اخت گنبدخانـ�ه اصل�یـ میدانــد
(C .)Wilber, 1967: 115
بــا در نظــر گرفتــن مــواردی
همچــون عــدم قرارگیــری دو گنبدخانــه در یــک راســتا،
فض��ای نامنظــم راهــرو ،عــدم چف�تـ و بس��ت دیوارههــای
راهــرو بــا دو گنبدخانــه و تــاش بــر ایجــاد پیوســتگی
از طریــق طــاق زنــی و شــواهدی دال بــر وجــود پیــش
طـ�اق در ای�نـ قس��مت ک��ه پیشتــر بــدان اشــاره شــد ،بــه
احتمــالزیــاد گنبدخانــه فرعــی ،الحاقــی بــوده اســت .بــا
ایــنوجــود شــواهدی مبنــی بــر کاربــری آن بــهعنــوان
محــل تدفیــن احمــد بــن مســافر وجــود نــدارد .احتمــاالً
اتاقــک واقــع در پشــت ســردر ســنگی (ســردر جبهــه
11
جنــوب شــرقی راهــرو) کــه در کتیبــه آن بــا لفــظ هــذا
معرفــیشــده ،بهعنــوان محــل دفــن احمــد بــن مســافر،
در تاریــخ یــاد شــده ( 669ه.ق) بــه فضــای کنــاری ســردر
گنبدخانــه اصلــی الحــاق شــده اســت.
ابنبطوطــه در اوایــل قــرن هشــتم ه.ق دیــدار از
شوشــتر بــه زاویــهای در ایــن آرامــگاه اشــار ه دارد کــه
محــل اســکان جمعــی از دراویــش بــود (Ibn Battuta,
 .)2007: 237هرچنــد در رابطــه بــا واژه زاویــه میتــوان
بــه مفاهیمــی چــون اتاقــی مســتقل در جایــی ،اتاقــی از
اتاقهــای مجموعــه یــک ســاختمان و یــا متــرادف بــا معنــی
خانقــاه ،ربــاط ،مدرســه و آرامــگاه اشــاره داشــت(Kiani,
 ،)1990: 96امــا بــا توجــه بــه مــواردی همچــون کاربــرد
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واژه زاویــه بهجــای خانقــاه ،در شــمال آفریقــا ،اســتفاده
ابــنبطوطــه از ایــن واژه در تشــریح بعضــی مــدارس و
کانونهــای خانقاهــی ( ،)Kiani, 1990: 101همزمانــی
دیــدار ابــن بطوطــه از شوشــتر بــا حکومــت اتابــک
نصــرت الدیــن احمــد 730-695(12ه.ق) و در نهایــت
گس��ترش تفک��ر صوفیگــری در ایــران تحــت حاکمیــت
ایلخانــان مغــول کــه درنتیجــه آن شــاهد A
B
ادغــام خانقــاه
در مجموعههــای بزرگتــر ســاختمانی و ترکیــب آن بــا
آرام��گاه اولی��ا و قدیس��ین ،هماننــد آنچ��ه در مجموعههــای
نطنــز و خانقــاه پیــر نزدیــک باکــو و امثــال آن رخداده اســت
( )Hillenbrand, 1992: 281احتم��االً بناــ ب��ه مجموع��های
ترکیبــی از خانقــاه و آرامــگاه تبدیلشــده و گنبدخانــه
فرعــی از اجــزای اصلــی خانقــاه آن بــوده اســت.
بــا در نظــر گرفتــن بــازه زمانــی شــرح ابــنبطوطــه،
وجــوه تشــابه ســاختاری و فــن گنبدخانــه فرعــی 13بــا
بسـ�یاری از گنبدخانههــای قــرن هشــتم هجــری قمــری
همچــون امامــزاده علــی بــن جعفــر قــم ،مقبــره خواجــه
اصیــل الدیــن قــم ،امامزاده ســید ســربخش قــم(Khazaie
 ،)& Hosseini, 2009گنبدخانــه مســاجد کاج ،دشــتی،
ازیــران ،بابــا عبــداهلل ناییــن در اصفهــان(Wilber, 1967:
 )139-199و بــه ویــژه خانقــاه شــیخ شــمسالدین
گلچشــم در شوشــتر(،)Emam Shushtari, 1956: 135
بـه احتمــال قریــببــهیقیــن گنبدخانــه مذکــور در قــرن
هشــتم هجــری قمــری ســاخته شــده اســت .در ارتبــاط
بــا تحــوالت کالبــدی بنــا در دوره تیمــوری اطالعــی در
دســت نیســت .بــا شــروع زمامــداری صفــوی بازســازی و
ســاخت و ســازهای چنــدی در بنــا صــورت گرفتــه اســت.
مجموعــه تــا چنــد دهــه قبــل دارای ســردری آجــری

عباسعلی احمدی ،امین احمدی سیاهپوش

معــروف بــه درب قاپــی بــود (شــکل  .16الــف و ب) کــه بــر
14
اســاس منابــع تاریخــی در زمــان حکومــت مشعشــعیان
توســط شــیخ محمــد وکیــل الدولــه در ســال  914ه.ق
C
D
ساختهشــده بــودJazayari Shushtari, 2009: 120.;(15
 .)Eghtedari, 1996: 699قــاب ســنگی اطــراف درگاه
ایــن ســردر تأثیــر گرفتــه از نمونــه ســردر گنبدخانــه
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اصلیــ ب��وده و نمون��ه کام ً
�لا مش��ابه و همعصــر آن را در
س��ردر مقب�رـه یعق�وـب لیثــ میتــوان دیــد (شــکل .16ج).
از ایــنرو بیگمــان ســاخت چنیــن ســردر ســترگی در
A
B
فاصل�هـ پنج�اـه مت��ری مقب��ره ،از گس�تـرش س��اختمانهای
امامــزاده و وجــود یــک مجموعــه تدفینــی بــزرگ در ایــن
زمـ�ان حکایـ�ت دارد.

B

A

Fig.16. : (A) The entrance of the complex and its position relative to the tomb (Shushtar Cultural Heritage, Handicrafts and
Tourism Office); (B) The entrance of the complex and its stone frame (Ibid) (C) Stone frame at the entrance façade of the
tomb of Ya’qub ibn al-Layth al-Saffari

در تغییــرات دوره صفــوی بــه نظــر میرســد اتــاق
آرامــگاه بیبــی گزیــده و فضــای کنــاری آنکــه امــروزه
بــهعنــوان نمازخانــه خواهــران اســتفاده میشــود ،در
امتــداد کالبــد اصلــی ،بــه بنــا اضافــهشــده اســت؛ زیــرا

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در رابطــه بــا چگونگــی تغییــرات بنــا در اوایــل قــرن
 11ه.ق ،بررســی مندرجــات وقــف نامــه مهــدی قلــی
خــان (Emam Shushtari, 1956: 134.; Shushtari,
 ،)1984: 101از گســترش مجموعــه بــا ایجــاد فضاهایــی
همچــون مهمانخانــه ،مدرســه ،مطبــخ ،منــازل خدمــه و
طــاب حکایــت دارد ،فضاهایــی کــه امــروزه بیشــتر آن
بــر جــای نمانــده اســت .بــا توجــه بــه کاربــرد تزیینــات
یـ�زدی بنـ�دی از ابداعـ�ات معمـ�اری دوره صفـ�وی( (�Zomr
 )shidi, 2010: 234دریک��ی از صفههــای کنــاری
گنبدخان��ه و همچنیــن رواج ســاخت گنبدهــای مضرس دو
پوســته در خوزســتان دوره صفــوی (،)Sajadi, 2007: 3
احتمــاالً آهیانــه گنبدخانــه اصلــی و دو صفــه جنبــی آن از
س�اـختههای ایــن دوره اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

جزایــری شوشــتری در کتــاب تذکــره شوشــتر کــه
در خــال ســالهای  1164تــا  1167ه.ق تألیــف شــده
در بیــان اقدامــات مهــدی قلــی خــان حاکــم شوشــتر
در ســال  1002ه.ق چنیــن آورده اســت« :مهــدی قلــی
خــان شــش ســال در شوشــتر بــود و آثــار خیــر بســیار از
او باقــی مانــد از جملــه عمــارت قبلــی امامــزاده عبــداهلل و
قریــه مهدیآبــاد کــه وقــف آن ســرکار اســت» (Jazayari
 .)Shushtari, 2009: 120اشــاره بــه «عمــارت قبلــی»
نشــان از دو دوره تغییــر در بنــا از ســال  1002ه.ق تــا زمــان
پایــان تألیــف کتــاب در ســال  1167ه.ق دارد .بــه نظــر
میرســد تغییــرات بنــا در ســال  1002هجــری قمــری
بعـ�د از س��پری ش��دن دورهای اس��ت ک��ه قاض��ی نــوراهلل
شوشــتری در کتــاب مجالــس المومنیــن (تألیــف  998ه.ق)
از اوضــاع نابســامان شوشــتر و پریشــانحالی ســادات شــهر
و خرابــی رقبــات و ســیورغال ایشــان ســخن گفتــه اســت
()Shushtari, 2008: 73؛ زیــرا از زمــان حکومــت صفویــان
اداره امــور و ســیورغال امامــزاده بــر عهــده خانوادههایــی از
ســادات شوشــتر بــود.

بــرای اولیــن بــار در کتــاب تذکــره شوشــتر (تألیــف
شــده در  1164تــا  1167ه.ق) بــه ایــن بنــا اشــاره
شــده و در دیگــر تألیفــات مرتبــط بــا توصیــف امامــزاده
همچــون ســفرنامه ابــن بطوطــه (قــرن  8ه.ق) و کتــاب
مجالــس المومنیــن قاضــی نــوراهلل شوشــتری (تألیــف
شــده در  998ه.ق) ،ذکــری از ایــن بنــا نشــده اســت و
از ســویی بــا توجــه بــدان کــه بیشــتر بناهــای آرامگاهــی
شوشــتر در عصــر صفــوی ســاخته شــدهاند ( Emam
 ،)Shushtari, 1956: 135-136احتمــال ســاخت ایــن
آرام��گاه در ای��ن دوره ق�وـت مییابــد .در نتیجــه الحــاق
فضاهــای جدیــد و نیــاز بــه ارتبــاط اجــزای مختلــف و
حفــظ تقــارن بنــا؛ ابعــاد و شــکل معمــاری راهــروی بیــن
دو گنبدخانــه تغییــر یافتــه و جهــت ارتبــاط بــا فضاهــای
جدیــد ،ورودیهایــی ازجملــه ورودی اتــاق آرامــگاه
بیب��ی گزی��ده در آن ایج��اد میشــود .بــا توجــه بــه
وجــوه تشــابه ســردر ورودی آرامــگاه بــا ســردر صفــوی
مســجد جامــع دزفــول ( Emam Ahwazi, 2010: 61-
 )65در زمینههایــی همچــون ابعــاد ،ســاختار شــکلی،
ش��یوه س��اخت و ن��وع نقــش مایههــا و فنــون تزیینــی
(شــکل  .17الــف) ،میتــوان تاریــخ ســاخت ســردر و
صفههــای کنــاری آن را دوران صفــوی دانســت.
بــر اســاس منابــع مکتــوب ( Jazayari Shushtari,
 )2009: 169در زمــان حکومــت عبــاس قلــی خــان

حاکــم منصــوب حکومــت افشــاریه در شوشــتر ،منارههــا
بــه بنــا اضافــه میشــود .در دوره قاجــار کالبــد اصلــی
بنــا تغییــر نیافتــه و مداخــات ایــن دوره محــدود بــه
ایج��اد برخ�یـ تزییناــت و کتیبههــا بــوده اســت (شــکل
 18و  .)19از جملــه دو کتیبــه قرینــه ســردر ورودی
گنبدخانــه فرعــی (آیــه  256و  257ســورۀ آلعمــران)
بــه تاریــخ  1230ه.ق کــه ســاختار شــکلی آن شــباهت
بس��یاری ب��ا قالیچــه و س�جـادههای نقــش محرابــی
قاجــاری دارد (شــکل  .17ب و ج) و نقاش ـیهای فضــای
زیریــن گنبدخانــه اصلــی کــه شــیوه ترکیــب ،قاببنــدی
و کاربــرد رنگهــای زرد تنــد ،قرمــز و نارنجــی آن،
یــادآور اصــول هنــری دوره قاجــار اســت.
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تحوالت کالبدي آرامگاه امامزاده عبداهلل شوشتر نمودي از معماري ايراني ...
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Fig.17. : (A) The ancient entrance of Dezful Grand Mosque (Eghtedari, 1998, 514); (B) Stucco with the figure of the altar
)of Imamzadeh Abdullah; (C) Rug with the figure of an altar of the Qajar period (Tanhaie, and Khazaie, 2009
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معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig.18. Expansion of the building plan in different periods
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D
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;Fig.19. Phases of physical development of the building: (A) before the Ilkhanate period; (B) during the Ilkhanate period
(C) during the Safavid period; (D) post-Safavid period

تطبی��ق ویژگیهــای ســاختاری و تزیینــی
C
D
گنبدخانــه اصلــی بــا معمــاری دوره ســلجوقی-
ایلخانــی
خوارزمشــاهی و دوره
C

سـ�اختار کالب��دی و ویژگیهــای تزیینــی گنبدخانــه
اصلــی و ســردر آن بــه عنــوان تنهــا فضــای برجــای
مانــده از دوره مابیــن دوره سلجوقی-خوارزمشــاهی و دوره
ایلخانیــ ،در تطاب��ق ب��ا ویژگیهاــی معم��اری دورههــای
ی��اد ش��ده ،از وج��ود خصوصی��ات چندگان��های نشــان دارد؛
برخ��ی خصوصی��ات همچ��ون بهرهگیــری از گنبــد مضــرس
و پــان بنــدی بن��ا متشکــل از گنبدخان��های چهارگــوش
در ترکیــب بــا ســردری پیــش آمــده ،ریشــه در معمــاری
سرــزمین عرــاق و س�وـریه داشـ�ته اس��ت .ویژگیهایــی
همچ��ون کارب�رـد طاقنماهــای تــو درتــوی ســردر ،شــیوه
نــگارش خطــوط تزیینــی بــه ویــژه خطــوط کوفــی تزیینــی
گچ��ی ،کتیبههــای کوفــی و تزیینــات شــکل یافتــه از
184

B

A

ترکی��ب آجره��ای پیشBبــر و مهــری بــرAزمینــه گــچ،
یــادآور خصوصیــات تزیینــی معمــاری دوره ســلجوقی-
خوارزمشــاهی اســت.
A
B

گچبــری رنگــی فضــای زیریــن گنبدخانــه چــه از منظــر
رنـ�گکاری و تکنیــک کاری و چــه از منظــر نــوع نقــش
مایههـ�ای تزیین��ی (ترکی��ب ســتارههای هشــت ضلعــی و
نقــوش صلیبــی) ،اگرچــه در اوایــل قــرن هفتــم هجــری
قم��ری بـ�ر رس��انهای دیگـ�ر (کاش��یهای زریــن فــام)،
کارب�رـد یافتـ�ه اس��ت بـ�ا ایـ�ن وجــود ،ی��ادآور ویژگیهــای
اس��ت ک��ه بعده��ا از بارزتری��ن خصیصهه��ای آرایههــای
تزیینــی دوره ایلخان�یـ میشــود؛ ویژگیهایــی کــه نــه تنهــا
در گچب��ری ،بلک��ه از منظرــ نق�شـ مای��ه ،از ش��اخصههای
کاش��یکاری زری��ن فـ�ام ای��ن دوره نیــز ،محسوــب میشــود.
کاش��یهای شــش گــوش گنبدخانــه نیــز در همیــن راســتا،
س��رآغازی ب��ر دیگـ�ر ویژگیتزیینــی معمــاری ایلخانــی -بــه
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وی��ژه آنچـ�ه در ناحیـ�ه ی��زد دورههــای ایلخانــی و تیمــوری
رواج داشــت -بــوده اســت .مــواردی همچــون کاربــرد
س��نگهای پــاک تــراش و قــاب بنــد تمــام ســنگی ســردر
ورودی از جملــه مــواردی اســت کــه در معمــاری بومــی و
شــرایط زادبــوم منطقــه ریشــه داشــته اســت .16بــا ایــن
وجــود کاربــرد کتیبــه بــا کلماتــی از جنــس آجــر بــر بســتر
تم��ام ســنگ ،از یگان��ه ویژگیهــای تزیینــی بنــا بــوده کــه
تــا کنــون نظیــر آن در دیگــر بناهــا ثبــت نشــده اســت.17

بــا تخصیــص وقفیــات و ســاخت فضاهایــی همچــون ســردر
گنبدخانــه فرعــی ،نماهــای پیرامونــی بنــا ،مهمانخانــه،
مدرســه ،اتاقهــای مســکونی و ســردری عظیــم ،بنــا بــه
مجموعهــ تدفینــی بزرگــی تبدی��ل میشــود .در دوره
یشــود و در دوره قاجــار
افشــاریه دو من��اره ب��ه بن��ا الح��اق م 
برخــی تزیینــات ایجــاد شــده و در نهایــت بــا تغییــرات
صــورت گرفتــه دوره معاصــر ،مجموعــه شــکل کنونــی خــود
را پیداکــرده اســت.

بــا توج��ه بــه آنچــه گذشـ�ت ،ب��ر خ�لاف پژوهشهــای
پیشــین کــه توصیــف مختصــر ،ناقــص و بعضــا اشــتباه و
عــدم توجــه بــه چگونگــی تحــوالت و گســترش کالبــدی بنــا
از خصیصهه��ای آن محس��وب میشــود؛ در پژوهــش پیــش
روی ،م��وارد تـ�ازهای همچــون چگو.نگــی ســاختار شــکلی
بنــای اولیــه ،نحــوه گســترش بنــا از حالــت بنایــی منفــرد
ب��ه مجموع��ه آرامگاه��ی در دورهه��ای مختل��ف ،ریش��ههای
پیدایــش ،ظهــور و بــروز و تــداوم الگوهــای ســاختمانی،
س��ازهای و تزیینــی بنــا در دوره گــذر از دوره ســلجوقی-
خوارزمشــاهی بــه دوره ایلخانــی و در نهایــت نقــش تاثیر گذار
بنــا در معمــاری ایرانــی بــه طــور اعــم و معمــاری آرامگاهــی
بــه طــور اخــص ،بدیــن شــرح مشــخص گردیــد؛ کالبــد اولیه
بنــای امامــزاده عبــداهلل کــه پیــش از حکومــت ایلخانــان و
در زمــان تســلط خلفــای عباســی بــر شوشــتر شــکلگرفته
اســت ،از گنبدخان��های منفــرد کــه دارای پیــش طاقــی بــود،
تش��کیل میشــده اســت .نحــوه ســاخت ،پــان ،ســبک
معمــاری و بــهویــژه نــوع گنبــد مضــرس ایــن گنبدخانــه
و در مجموــع س��اختار فضای��ی آن ،بی��ش از آنک��ه وامدار
معمــاری ســلجوقی و خوارزمشــاهی باشــد ،وارث ســبک
معم��اری آرامگاهـ�ی عــراق و بینالنهریــن اســت .بــا وجــود
ایــن موضــوع و علــی رغــم وجــود برخــی خصوصیــات بنــا که
منشــاء نامشــخصی دارنــد ،بســیاری از جزئیــات ســاختمانی
و ویژگیهــای تزیینــی گنبدخانــه اصلــی ،از الگوهــای رایــج
ابنیــه ســلجوقی ،خوارزمشــاهی و تــا حــدودی خصوصیــات
بومــی منطقــه ،اثــر پذیرفتــه اســت .ایــن گنبدخانه بــه عنوان
معدــود نمون�� ه ســبک تلفیقــی معمــاری ایرانی پیــش از دوره
مغــول (دوره سلجوقی–خوارزمشــاهی) و معمــاری عراقــی ،از
یــکســو ســبک ســاختمانی ،شــیوه گنبدســازی و ســاختار
فضای��ی آرامگاههــای مناطــق جنــوب و جنــوب غــرب ایــران،
بهــ وی��ژه نمونهه��ای تش��کیل یافت�هـ از گنبدخان��های منفــرد
را تحــت تأثیــر قــرار داده و از ســویی حلقــه واصــل برخــی
خصوصیــات تزیینــی معمــاری دوره سلجوقی-خوارزمشــاهی،
در عرصههایـ�ی همچ��ون گچب��ری و کاشـ�یکاری ،بــه
دوران ایلخانــی بــوده اســت .بــا توجــه بــه منابــع مکتــوب
و بررس��یهای میدانــی در دوره ایلخانــی (قــرن  8ه.ق) بــا
انجــام پاــرهای از ســاختو ســازها کــه گنبدخانــه فرعــی
از معــدود آثــار برجایمانــده آن اســت ،احتمــاالً بنــا بــه
مجموع�� ه ترکیبــی آرامــگاه -خانقــاه تبدیلشــده اســت.
بیش��ترین تح��والت س��اختمانی و گس��ترش ساــزههای بنــا
ک ســو
بــه دوره صفــوی تعلــق دارد .در ایــن زمــان از یــ 
برخــی تغییــرات کالبــدی در فضاهــای اولیــه همچــون
گنبدخانــه اصلــی و پیــش طــاق آن انجامشــده و از ســویی

 .1بـا توجـه بدان که بیشـتر محققـان دوره خوارزمشـاهی را بنا بـه دالیلی همچون
کوتـاه بـودن دوره زمانـی ،محدودیـت جغرافیایـی آثـار باقـی مانـده ایـن دوره و
کمبودهـای مطالعاتـی از دوره سـلجوقی مجـزا نکردهانـد ،در اینجـا نیـز این شـیوه
اعمـال شـده اسـت .بـا این وجـود چنانچـه برخی محققـان اعتقـاد دارند ایـن دوره
ویژگیهـای خـاص خـود را داشـته اسـت .ر .ک.)Kiani, 1997: 66-69( :
 .2بـه سـوراخهای بسـیار ظریـف و تـا حـدودی عمیـق در سـطوح گچبریهـا،
آژدهکاری گفتـه میشـود.
 .3در این روش الیهی نازکی از اندود گچ که به روش کشـته عملآوری شـده اسـت
بهعنـوان بسـتر کار اجراشـده و در مرحلـهی بعـد هنرمنـدان گچبر به انتقـال طرح،
خـط انـدازی و تثبیـت طـرح ،برش حاشـیهی نقـوش و تـراش بخشهایی از بسـتر
اقـدام نمـوده و سـطح را بـرای اجـرای تزئینـات تکمیلی چـون نقاشـی و طالکاری
آمـاده میسـاختند (.)Aslani, 2006: 123-131
 .4متـن صحیـح دعـا بـه ایـن صورت اسـت« :اللهم صـل و سـلم و ِزد و بـارک علی
صاحـب الدعـوه النبویـه و الصولـه الحیدریه و العصمـه الفاطمیه و الحلم الحسـنیه و
الشـجاعه الحسـینیه و العبـاده السـجادیه و الماثر الباقیـه و اآلثار الجعفریـه و العلوم
کاظمیـه و الحجـج الرضویـه و الجـود النقویه و التفـاوه النقویه و الهیبه العسـکریه و
الغیبـه االلهیـه القایـم بالحق و الداعـی الی صدق المطلـق» ،اما در کتیبـ ه موجود با
حـذف چندیـن کلمه از ابتدای متن؛ کتیبه از کلمۀ «الحسـنیه» شـروع و با «الداعی
الـی» پایـان مییابـد و در ادامـ ه بدون ارتبـاط متنی با انتهای کتیبه قبـل با «الدعوه
و العلـوم» شـروع و «بالحـق و الداعـی» بـه اتمـام میرسـد و دنباله کتیبـ ه با «کلمۀ
الحسـنیه و الشـجاعه» شـروع و بـا «القائـم بالحق الی» پایـان مییابد.
 .5بییک به معنی عروسک اصطالح محلی برای نامگذاری این نقوش است.
 .6در پشت این سردر تنها فضای اتاقک مانندی قرار دارد.
 .7مـوارد یادشـده بـه دلیـل قرار گرفتن در زیر آوار سـاختمانی فضـای بین دو گنبد
و عـدم دیـد از فضـای داخلـی بنا ،از دید محققان پوشـیده بـوده و اولین بار توسـط
نگارندگان رؤیت شـدهاند.
 .8نامگـذاری ایـن سـازهها بـا عنـوان مقرنـس ،پتکانـه یـا نامهـای دیگـر تأمـل
بیشتـری میطلبـد کـه از موضـوع ایـن مقاله خارج اسـت .بـرای اطالعات بیشـتر
ر.کSafaeipour et al., 2014.; Sahebmohamadian & Faramarzi,( :
.)2013
 .9ر.ک.)Sajadi, 2017( :
 .10البتـه کاربـرد محـدود این نـوع کاشـی در دوران تیموری و صفوی نیز اسـتمرار
داشـته اسـت ازجملـه در بنای تیموری سـید واقف نطنـز (حسـینی )53 :1392 ،و
الحاقـات صفوی گنبدخانه مسـجد جامـع سـاوه (.)Farahani, 2001: 88
 .11هـذا قبـر العبـد الضعیـف المحتـاج الـی رحمـه اهلل تعالـی احمد بـن الموئد بن
المسـافر /غفـراهلل لـه فـی ذی العقده من سـنه تسـع و سـتین و سـتمایه
 .12از اتابـکان لـر بـزرگ کـه بـر مناطـق وسـیعی از خوزسـتان و ازجملـه شوشـتر
حکومـت میکـرد .در زمـان وی قریـب بـه  160زاویـه یـا خانقـاه در سـرزمینهای
مختلـف ازجملـه  34بـاب در ایـذه سـاخته شـد (.)Agbal, 2005: 447
 .13نـوع مصالـح ،پلان و ابعـاد ،نحـوۀ قـرار گرفتـن گنبـد بـر فضـای چهارگوش و
اسـتفاده از طـاق بسـت بـر روی سـکنجها بـرای تبدیل هشـتضلعی بـه  16ضلعی
بـه شـیوه رایـج در دوره ایلخانـی اسـت .ر.کTabba, 1985: 353.; Wilber,( :
.)1967: 68
 .14مشعشـعیان از حکومتهای محلی در خوزسـتان که از سـال  845تا  914ه.ق
بـه اسـتقالل و بعـد از آن تـا اواسـط حکومت قاجاریه بـه نیابـت از حکومت مرکزی
به حکومـت پرداختند.
 .15سـردر فوق در پی عدم مرمت رو به ویرانی نهاد و در طرح گسـترش و نوسـازی
محوطـه آرامـگاه باقیمانـده اثر در چند دهه پیش نیـز از بین رفت.
.16همانگونـه کـه پیشتر نیز اشـار شـد در معماری دوره سـلجوقی و دوره ایلخانی
کاربـرد سـنگهای پـاک تـراش مختـص ناحیـه آذربایجـان بـوده و از ویژگیهـای
سـبک محلی این منطقه محسـوب میشـده اسـت .البته بنای خدای خانه مسـجد
عتیـق شـیراز کـه بـه دوره ایلخانـی تعلـق دارد از مـوارد اسـتثنایی ایـن موضـوع
محسـوب میشود.
 .17ویژگیهـای یگانـه از ایـن دسـت در دیگـر بناهـای ایـران نیز دیده میشـود؛ به
عنـوان مثـال کتیبـه سـاختمان خـدای خانه شـیراز نیز از جنس سـنگ بر کاشـی
معرق اسـت.

نتيجهگيري

پی نوشت
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... تحوالت کالبدي آرامگاه امامزاده عبداهلل شوشتر نمودي از معماري ايراني

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــته و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
.مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد
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