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بیان مسئله  :براساس آمارهای موجود ،در ایران به عنوان کانون اصلی تشیع بیش از چهارهزار امامزاده وجود
دارد و در طول دوران اسالمی ایران ،بناهای آرامگاهی با شکوهی جهت این امامزادگان ساخته شده که گونه
ویژهای را در معماری ایران پس از مساجد تشکیل میدهند .نکته قابل توجه در مورد بسیاری از بناهای
امامزادگان تأثیر اساسی آنها بر روند شکلگیری ،هویتبخشی و گسترش بسیاری از شهرهای ایران دوران
اسالمی است .از اینرو با توجه به اهمیت بنیادی و اعتقادی بناهای آرامگاهی امامزادگان درایران ،کنکاش
و پژوهش در ابعاد مختلف منشأ و نحوة پیدایش و مبانی شکلگیری و توسعه آنها از اهمیت فراوانی جهت
شناخت بهتر و الگوگیری معماران حائز اهمیت است .البته الزم به یادآوری است که عالوه بر مقابر امامزادگان
شیعه بسیاری از آرامگاهها در نقاط مختلف سنینشین ایران با همین الگوها موجود است که منسوب به صحابه
پیامبر ،خلفای راشدین و علمای اهل تسنن است.
هدف تحقیق  :واکاوی این جستار و بررسی اهمیت و جایگاه مبانی معماری مقابر متبرکه مذهبی در مکتب
شیعه میتواند روزنهای جدید در بحث معماری ایرانی-اسالمی بگشاید .و در واقع هدف اصلی پژوهش حصول
اصول و مبانی معماری مقابر امامزادگان و چگونگی و شناخت اشتراکات آنها به صورت مفهومی و بصری و نهایتاً
استفاده از این اصول در معماری یادمانی آرامگاهی دوران معاصر به عنوان مبانی نظری است.
روش تحقیق  :این پژوهش به روش تحلیلی -توصیفی و با استفاده از روش تحقیق کیفی به تحلیل محتوا و در
نهایت با استفاده از استنتاج به بیان اصول کلی میپردازد .جمعآوری اطالعات از طریق مطالعه کتابخانهای و
اسناد معتبر تاریخی و تحقیقات میدانی صورت گرفته است .در این راستا ابتدا پیشینه تاریخی و مبانی نظری
مبحث مورد بررسی قرار گرفته ،در مرحله بعد پنج نمونه از گونههای شاخص دورههای مختلف انتخاب شده
و مؤلفههای هندسه بنا ،عناصرشکلدهنده ،موقعیت مکانی ،طبیعتگرایی و تزیینات در آنان مورد ارزیابی و
تحلیل قرار گرفته است.
نتیجهگیری  :نهایتاًَ این یافتهها ،نکات قابلتوجهی را در ارتباط با اصول و مبانی معماری مقابر امامزادگان نمايان
ساخته و بیانگر این مهم است که علیرغم وجود تفاوت زمینهای در دورههای مختلف ،فرمها و حتی نقش
متفاوت کارکردی گونههای معماری امامزادگان ،همه دارای اصولی مشترک و یکسان نظیر طبیعتگرایی،
نمادگرایی ،درونگرایی ،مصالح مشترک بومی ،هندسه چند ضلعیهای منتظم ،استفاده از نمادها و عناصر
مقدس مذهبی نظیر چهارتاقی وکارکرد فضای جمعی هستند.
واژگان کلیدی :معماری امامزادگان ،معماری مرگ ،آرامگاه ،مبانی معماری،اماکن مقدس.
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بهزاد مسعودی اصل و همکاران.

مقدمه
معماری مقابر امامزادگان از متنوعترین و ماندگارترین
گونههای معماری در ایران پس از مساجد است که در زمره
اماکن مقدس قرار دارد .ساخت این نوع بناها در ایران به
خاطر گرایشهای شیعی ،نسبت به دیگر کشورهای اسالمی
بیشتر مشهود است و میتوان با مطالعه آثار و بناهای آن و
فرآیند شکلگیری و تغییرات آن در یک جامعهگذار ،تحوالت
آن را به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد .نقش یادمانی
و نشانهای اینگونه معماری در دورههای مختلف تاریخی
بسیار قابل توجه است «مقابر متبرکه ضمن داشتن مرکزیت
در استخوانبندی شهرهای ایرانی ،بستر رویدادها و حیات
فرهنگی اجتماعی شهروندان در مناسبتها و ایام خاص
هستند» (پیرنیا .)1384،از اینرو مقاله حاضر به تحلیل و
ارزیابی معماری مقابر امامزادگان در ایران میپردازد .زیرا این
بناها در بعد فرهنگی و اجتماعی جاذب افراد و گروههای
جامعه در فضایی با قابلیت حس و حال مذهبی و روحانی
بوده ،همچنین نماد پایدار فرهنگی و هویتی محسوب
میشوند .در بعد کالبدی نیز مقابر متبرکه ،در نقاط کلیدی
و ساختاری شهرها یا در دل طبیعت قرار دارند« .تفرج در
دامان طبیعت و زیر سایه درختان منظر مثالی برای شاعران
ایرانی بوده که با سنت زیارت اهل قبور و گردشگری آیینی
پیوند خورده است» (مسعودیاصل و فرزین)1395 ،
ضمناً ارتباط و اتصال فضاهای امامزادههای داخل بافت
شهری با اجزا و عناصر پیرامون خود به ویژه شبکه معابر
و مسیرهای اصلی و فرعی ،مساجد ،بازارها و محلههای
پیرامونی ،و همچنین مکانیابی و همجواری امامزادههای
خارج بافت شهری با عناصر طبیعی نظیر آب ،درخت،کوه
و  ...دارای اهمیتی قابل توجه است« .جوادی» در این
زمینه چنین میگوید « :در دوره اسالمی آب و درخت
ذاتاً دارای تقدس نیست اما به واسطه نقش مهم آنها در
زندگی مردم و ارتباط با باور کهن و تأکید قرآن کریم
مورد توجه و مطلوب شمرده میشوند» (جوادی.)1392 ،
با بررسی و تحلیل گونههای مختلف مقابر امامزادگان میتوان
دریافت که آنها از تنوع زیادی برخوردارند و تأثیر بسیاری
درمحیط اطراف و منظر شهری دارند .در این مقاله تالش شده
با مطالعه و ارزیابی نمونههای منتخب که در ابعاد کارکردی،
هویتی و زیباشناسانه از موفقیت بیشتری برخوردارند به
اصول و قواعد حاکم بر آنها پی برد.
• پرسش اصلی پژوهش

 .1اصول ومبانی حاکم برمعماری مقابر امامزادگان کدامند؟

بیان مسئله وپیشینه تحقیق

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تئوریک در خصوص مبانی

..............................................................................
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معماری مقابر امامزادگان در ایران و در نهایت یافتن اصول
و راهکارهای موجود براساس تکیهگاهها و مبانی نظری
مطمئن ،جهت تدوین فرآیند و شیوه مناسب برخورد با
موضوع معماری یادمانی آرامگاهی در ایران است .متاسفانه
علیرغم وجود نمونههای شاخص اینگونه معماری در ایران
و اهمیت سیاسی و مذهبی آن ،کمتر پژوهشهای جامعی
با عنوان فوق در این خصوص صورت گرفته است .هر چند
میتوان به برخی تحقیقات مرتبط صورت گرفته دو دهه اخیر
درخصوص معماری آرامگاهی ایران و نتایج حاصل از آن به
شرح ذیل اشاره کرد :
• مبانی نظری معماری امامزادگان

در میان تمامی بناهاي مذهبی ،مقابر و به طور اخص
امامزادگان در کنار مساجد ،مهمترین بناهاي ایران اسالمی
به شمار میآیند.
در مطالعه پیرامون تاریخچه مقابر در ایران میتوان خاطر نشان
شد که این ابنیه درگوشه و کنار شهرهای ایران به صورت
طبیعی و ارگانیک به صورت فضای زیارتی تفرجگاهی شکل
گرفته و به کمال رسیدهاند (حسینی .)1389،پس از ساسانيان،
با آمدن دين مبين اسالم ،ساختار آرامگاه به شدت زير سؤال
رفت ،به طوريكه پيامبراکرم(ص) فرمودند بر مؤمنين
پسنديده است بر روي قبر هيچ بنايي ساخته نشود بلكه الزم
است قبر با زمين به طور كامل هم سطح باشد .در آن زمان
مسلمانان ،بنا به دستور حضرت محمد(ص) بايد از هرگونه
گريه و شيون ،ناله و زاري بر روي مزار مردگان دوري میکرده
و شدت كار به جايي رسيد كه مدفن مردگان باید با زمين
هم سطح میشد و اثري از آن باقي نميماند (غروی.)1378 ،
بدينترتيب درصدراسالم نميتوان هيچ اثرخاصی از
آرامگاه ديد .اما در همان سالها با اين استدالل كه زمين
باالي گور سرداران بزرگي كه در جنگهاي مرزي كشته
ميشدند باید از تعرض باد و باران دور باشد ،احداث سايهبان
جايز شد .پس از مدتی قبر اصحاب بزرگ پيامبر نيز به وسيله
شاخصهاي چوبي و چادري پوشانيده و به نام قبور سايهباني
معروف شد .به هر حال در صدر اسالم ،رواج عقيدههاي بنيادي
اسالم مانع از آن شد كه توسعه آرامگاهها شكل اساسي به
خود گيرد .در دوره سامانیان مقبره اميراسماعيل ساماني،
گنبدقابوس وگنبد علي ابرقو ساخته شد که به نظر میرسد
که هر یک به نوعی از معماری پیش از اسالم الهام گرفتهاند.
ُسنيان سلجوقي شكل آرامگاهها را متنوع كرده ،ساختاری به
نام برج  -مقبره را به وجود آوردند كه بر ارتفاعگرايي تأكيد
ميکرد (دانشوری.)1390،
در قرآن آیات مشخصی برای تدفین مردگان ذکر شده و دفن
کردن در خاک به عنوان یکی از اصول مهم شریعت مورد
تأکید قرار گرفته است .کفنکردن و غسل جز در مورد شهدا
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جدول .1پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص معماری آرامگاهی .مأخذ  :نگارندگان.
نویسنده
فرنوش مخلص ،احمدعلی فرزین،
شهره جوادی
سید هاشم حسینی

موارد مطرح شده
ب یان م بانی و م فاهیم فرهنگی آیینی متبلور درمنظرفرهنگی
طبیعی مقبره پیر مراد بانه
ارتباط م ستقیم ساخت معماری آرامگاهی با جریانات ت صوف
در ایران
از مهم ترین عوامل در شکلگیری آرامگاهها قدرت سیاسی و
اقت صادی ک شور و از نظر معماری و فرم دو عامل زرت شتی و
رسوم اقوام ترک
کاشیکار ی از مهم ترین و پرکاربردترین هنرها و اوج تزئینات
معماری در بنای امام زادگان
امامزادگان به عنوان با ارزش ترین مکان ها و مؤلفه های سازنده
درک مردم از شهر و شکل دهنده منظر شهری

نام مقاله وتاریخ
مزارپیرمراد منظرفرهنگی آیینی شهرستان
بانه ( )1390
بررسی روند شکل گیری معماری آرامگاهی
ایران دوران اسالمی( )1388
عوامل تاثیر گذار بر روند
شکل گیری بناهای تدفینی ایران درقرون
میانی اسالم( )1391
هنرهای اسالمی در معماری امامزادگان)
( )1390
تاملی برنقش زیارتگاه ها در هویت منظر ش هر
( )1390

سید علی اصغر
طباطبایی نیا

وجود انواع هنر (خوشنویسی کتیبه ها ،مقرنسها ،گچبریهای
برجستتته و  )...در محیط امامزادگان بستتیار اثرگذار بر نظام و
شاکله احساسی مخاطب

مظفرعباسزاده ،ایلقاراردبیلچی،
ریحانه یعقوبی ،صبا مخلوقی

تمامی هنرهای مورد اس تتتتفاده در این گونر آرامگاهی به بیان
مفاهیم شیعی می پردازد.

مکان های مقدس مازندران ( )1388

شهره جوادی

اماکن مقدس در ارتباط با طبیعت
(آب،درخت،کوه)()1386

شهره جوادی

بسیارى از اماکن مذهبى گذشته پس از اسالم حفظ شده اما
محتوا و گاه شکل عبادت و نیایش در آنها تغییر کرده ا ست
تا با آیین جدید هماهنگ شود.
قرارگیری اماکن مقدس درکنار آب ،چشتمه و کوه یادگاری از
باورهای کهن مبتنی بر طبیعت گرایی

تلفیق هنر و دین در معماری امامزادگان
( )1393
بررّسی نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری
امامزادگان ایران()1395

ساحل قاسمی
اسماعیل معروفی اقدم،
علی اصغر محمودی نسب
احمدعلی فرزین

ارتباط با مقبرهسازی هخامنشی به خصوص مقبره کورش

مقبره کورش به عنوان یک حجم مستقل و مرتفع با اتاقی برای
تدفین و حضور افراد برای انجام مراسم آیینی مفهومی است

ارتباط با الگوی چهارتاقی

نمونهای از تک مقبره یا بنای یادمانی مقبره کورش در
پاسارگاد است و نمونه اسالمی از مقبره یادمانی میتوان
به گنبد قابوس اشاره کرد همانگونه که گدار میگوید
چهارتاقی که «تنها بنایی است که معرف و نمایندۀ
معماری مذهبی ایران باستان» و «نمونۀ واقعی ابنیۀ
ملی و همان که از آیین زرتشتی نشأت گرفته و همیشه
سمبل کیش پیروان اهورامزدا» بوده است (گدار.)1371،
چهار تاقی را از گذشته تاکنون به آتشکدههای دوران
ساسانی نسبت میدهند ،اما قدمت چارتاقی به پیش از آیین
زرتشت و زمان نیایش مهر و آناهیتا باز میگردد که در دین
جدید این بناها به آتشکده تبدیل شدهاند (جوادی.)1396 ،
چارتاقیهای منفرد و بکر در نقاط مختلف سرزمین ایران
پراکندهاند که امروزه به بسیاری از آنها نامهای مذهبی دادهاند.
بیشک اینها اماکنی مقدس بودهاند که اسامی اسالمی ،دوام
تقدس آنها را رقم زده است (منصوری و جوادی.)1395 ،
معماری چهار تاقی به عنوان سنگ بنای الگوهای فضایی
معماری ایرانی قطعاً نقش تأثیرگذاری در مقبرهسازی ایرانی

............................................................

و خواباندن جسد به گونهای که روی او به سمت قبله باشد،
امری الزم و بدیهی است .از سوی دیگر برجستهکردن قبر
و ساختن بنا بر روی آن نه تنها توصیه نشده ،بلکه به نظر
میرسد در بسیاری از مذاهب اسالمی نهی نیز شده است .با
این وجود یکی از ویژگیهای مهم اسالم امکان انطباق آن با
فرهنگهای موجود در سرزمینهای تازه مسلمانان شده بود.
ایرانیان نیز با پذیرش اسالم بخش مهمی از اسطورههای خود
را در مورد مرگ و آیین تدفین و ساخت مقابر حفظ کردند.
سنگ قبر که سنگی برای اطمینان از عدم بازگشت مرده
در اسطورههای کهن بود به عنصری نمادین برای نشاندادن
شخصیت متوفی به محلی برای بروز خالقیتهای هنر مذهبی
تبدیل شد .برای بررسی مقبرهسازی در دوره پس از اسالم
باید توجه داشت که حدود  800سال پیش از اسالم و نزدیک
به دویست سال پس از اسالم مقبرهسازی در ایران مورد
توجه نبوده پس با شروع مقبرهسازی در قرن سوم هجری و
ساختهشدن آثار با ارزشی چون گور امیر اسماعیل سامانی و
گنبد قابوس این سؤال به ذهن میرسد که این معماری در
حالیکه نزدیک به هزار سال به صورت جدی وجود نداشته،
چگونه خلق شده است .برای پاسخ به این پرسش سه مسیر
متفاوت مطرح است که در ادامه ذکر شده است.

که به صورت جدی در معماری مقابر پس از اسالم به خصوص
برج مقبرهها قابلشناسایی است .گنبد قابوس به لحاظ عناصر
سازنده تفاوت چندانی با مقبره کورش ندارد بر روی یک
بلندی قرار گرفته ،اتاقی برای تدفین دارد و دارای سقف
شیبدار و البته قابل مشاهده از دوردست است.

..............................................................................
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پس از اسالم از خود بر جای گذاشته است .مخصوصاً باید توجه
داشت که این الگو که ارتباط آن با زیگورات قابل بحث است
در تمام دوره ساسانیان مهمترین الگوی معماری مذهبی بوده
و ناگهان پس از ورود اسالم به ایران برای مدتی حضور خود
را در معماری از دست داده است .پس یکی از راههای ظهور
دوباره آن در نزدیکترین نوع معماری یعنی مقبرهسازی
است و گور امیر اسماعیل سامانی با پالن مربع و یک گنبد بر
محل تقاطع محورهای بنا قطعاً زمینه ظهور مجدد چهارطاقی
در معماری ایرانی است .اولین نمونه کاربرد چهارطاقی بعد
از ورود اسالم به ایران در مساجد چهارطاقی بوده است.
زیرا بسياری از عبادتگاههای مسلمانان در دورههای اوليه
اسالمی را آتشکدهها تشکيل میدادند (سلطانزاده.)1362 ،
اين سازه معماری باشکوه از يك سو دارای ويژگیهای عمومی
است که در تمام نمونههای برجای مانده با اندکی تغییرات
به چشم میآيد و از سوی ديگر باتوجه به شرايط جغرافیايی
منطقه و دوره زمانی ساخت بنا ،نشانههايی از تفاوتها در
آنها مشهود است .اما نکتهای که مورد توجه همگان است
وجه اشتراک تمامی بناهای مذهبی ایران زمین-قبل از اسالم
و بعد از ورود اسالم  -چهارتاقی است (شایسته.)1387 ،
ارتباط با معماری خارج از ایران

...........................................................

با توجه به ممنوعیت طوالنی مدت مقبرهسازی در ایران
الگوی مقبرهسازی از دیگر کشورها به ایران با دو نظریه زیر
منتقل شده است :
 .1دونالدویلبر محقق در معماری ایران معتقد است الگوی
مقبرهسازی از سوریه که یکی از سرزمینهای متعلق به
امپراطور رم بوده به ایران منتقل شده است البته وجود
معابدی چون پانتئون و شباهت آن با برج مقبرههای ایران
این احتمال را به صورت جدی مطرح میسازد اگرچه این
مسئله با اسناد دقیق قابل اثبات نیست.
 .2تأثير از رسوم مردم مناطق شمال و شرق آسياي مرکزي
که گورهاي آنها به شکل يورتهاي بزرگ با مصالح پردوام
بود و جسد را در يک چادر تدفيني در معرض ديد همگان
قرار ميدادند که دسته عزاداران به دور آن ميگشتند .ضمن
اینکه مردگان خود را در ّتپهاي به نام گورکان به خاک
ميسپردند (ثبوتی.)1370،
سیرتحول تاریخی مقابر امامزادگان در ایران

فعالیت گسترده در زمینه ساخت بقعه بر روی مشاهد معتبر
و مزار امامزادگان از دوره حکومت آلبویه ( 447تا 333ه .ق)
به ویژه در زمان پادشاهی عضدالدوله فنا خسرو آغاز میشود
(رایس .)1381،در دوره سلجوقیان با وجود حکومت س ّنی
تشیع و ساخت آرامگاه برای بزرگان
مذهب ،ترویج مذهب ّ

..............................................................................
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شیعی رشد چشمگیری مییابد .که نشان از اقتدار شیعیان
درمناطقی از ایران دارد.
با حمله مغول به ایران و بیطرفی آنان در حمایت از مذاهب اسالمی
راه برای ابراز وجود شیعیان گشوده شد (جعفریان.)1389 ،
با رویکارآمدن مکتب شیعه در دوره ایلخانیان در این کشور،
معماری ایرانی و به تبع آن مقبرهسازی امامزادگان وارد
برهه جدیدی از تاریخ خود شد .در ادامه نیز با گسترش
تشیع ،معماران و هنرمندان شیعه به انعکاس باورها و
مذهب ّ
خاصی از معماری مانند مساجد و
اعتقادات خود در گونههای ّ
آرامگاهها پرداختند (غروی.)1378،
علیرغم شروع آرامگاهسازی از دوران سامانی و غزنوی
دورههای ایلخانان و تیموریان را میتوان به عنوان نقطۀ
اوج آرامگاهسازی امامزادگان در ایران شناخت ،و میتوان
در این ادوار شاهد تبدیل آرامگاههای مجزا امامزادگان به
مجموعهای از بناها نظیر مسجد و مدرسه که بقعه امامزاده
در میان داشتند ،بود .با روی کار آمدن حکومت صفویّان در
ایران ،هرچند مانند سابق ساخت مساجد ،مدارس ،کاخها،
کاروانسراها و ...ادامه داشت ولی با رسمیشدن مذهب
شیعه ،هنر و معماری زبان بیان مفاهیم و تعالیم دین اسالم و
تشیعشد .بدیهی است که در ابنیه مذهبی
بهخصوص مذهب ّ
مانند مساجد و آرامگاههای مذهبی و ...فرصت ظهور و بروز این
تعالیم بیشتر خواهدبود .درعهد صفویّه و پس از آن قاجار نیز،
توجه ویژهای به ساخت مقابر باشکوه ،تعمیر و تزیین آنها برای
ّ
مقدسین شد.
فرزندان ائمه (امامزادهها) ،علما و ّ
تحلیلی بر سبک شکلی معماری امامزادگان

اگرچه در ارتباط با ساختار شکلی و فرم معماری بناهای
آرامگاهی ،تقسیمبندیهای متعددی صورت گرفته ولیکن
براساس آنچه مورد توافق اکثر محققان قرار دارد در یک
نگاه میتوان آن را به دو دسته مقابر برجی شکل و مقابر
به شکل قبه یا چهارگوش گنبددار تقسیمبندی کرد
(هیلن براند .)342-343 :1377،در اوایل دوراناسالمی
ساخت مقابر چهارگوش گنبددار به عنوان یکی از شیوههای
کهن آرامگاهسازی اسالمی نمایان گشت و از کهنترین
نمونههای برجای مانده این گونه آرامگاهی ،مقبره اسماعیل
سامانی در بخارا قابل ذکر است (اتینگهاوزرن و گرابار،
 .)301:1378هر چند از اواخر قرن چهارم ه.ق ساخت
مقابر برجی شکل بر چهارگوشهای گنبددار برتری یافت
و در فاصله قرون پنجم تا هشتم ه.ق .یکی از فرمهای اصلی
مقبرهسازیشد ولیکن بر خالف مقابر برجی شکل -که از قرن
نهم ه.ق از رواج میافتد ،مقابر چهارگوش گنبددار تقریباً در
تمامی دورههای اسالمی رواج داشته است و از قرن نهم ه.ق.
به بعد ،به عنوان اصلیترین شیوه مقبرهسازی مطرح شده
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تصویر  .1مراحل شکلگیری مساجد چهارطاقی به شکل شماتیک .مأخذ  :سلطانزاده.1362،

است (هیلن براند .)342-366 :1377 ،در دوره ایلخانی در
مقابر گنبددار نوعی تحول جدید ایجاد میشود؛ بدین معنی
که بنای آن به گسترش و عظمت بیشتری دست مییابد.
بهترین مثال برای این گونه بناها گنبد سلطانیه در زنجان
است (برتون .)95 :1377 ،در دوره تیموری مقابر چهارگوش
بیشتر در ابعاد کوچک بنا شده و به طور معمول بر یک
جنبه بنا همچون پیشطاق یا گردن گنبد یا هر دو آن تأکید
میشد (هیلن براند .)359 :1377 ،ازدوران صفوی به بعد،
به طور قطع نشانی از مقابر برجی شکل دیده نشده است و
چهارگوش گنبددار تنها فرم مورد استفاده در معماری بقاع
این دوران است .زیرا تا پیش از صفویه معماری تابع جغرافیا
و محیط بود که در نقاط مختلف ایران انواع گنبد و مناره
دیده میشود اما درحکومت صفوی آنچه در پایتخت رایج
بود به عنوان الگو در سایر مناطق مورد توجه قرار میگرفت.

باشند ،ثانیاً کمترین دخل و تصرفی در کلیت فرم معماری
آن ایجاد شده باشد ضمن اینکه از مناطق اقلیمی متفاوت
و دورههای مختلف معماری آرامگاهی باشند .از اینرو ابتدا
نمونهها را به تفکیک بررسی و در نهایت نتایج به دستآمده
دستهبندی میشوند.

ارزیابی نمونههای موردی براساس معیارهای برآمده از
تحلیل معماری امامزادگان

تصویر .2پالن ،برش و نمای مقبره امامزاده جعفر اصفهان.
مأخذ .www. Arthut.com :

............................................................

در این بخش با استناد به روش کتابخانهای و مطالعه اسناد
تاریخی معتبر به مطالعه چند نمونه از مقابره متبرکه
امامزادگان پرداخته میشود علیرغم اینکه ابعاد و جنبههای
متفاوت کالبدی ،محتوایی ،تاریخی ،کارکردی ،اقتصادی،
سلیقهای ،بومی و ...مقوله تحلیلی معماری امامزادگان را مشکل
میکند .لیکن نگارندگان براساس مطالعات صورت
گرفته و مصاحبه با متخصصین مرتبط پنج مؤلفه اصلی
«هندسه»«،عناصرشکلدهنده»«،مکانساخت»«،طبیعتگرایی»
و«نمادگرایی» را در معماری امامزادگان مورد توجه قرار داده
است و نمونههای موردی را براساس معیارهای ذکر شده
مورد تحلیل قرار داده است .ضمناً در انتخاب نمونههای
موردی به رعایت اصول معماری مقابر متبرکه در قرون اولیه
مقبرهسازی در ایران اسالمی توجه شده و تالش بر این است
مقابری انتخاب شوند که اوالً دارای ارزش معماری باالیی

..............................................................................
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جدول  .2دستهبندی کلّی از معماری مقابر امامزادگان در ایران براساس دوران حکومت .مأخذ  :نگارندگان.
دوره حکومتی

نمونه شاخص

سامانیان وصفاریان

-

توضیحات

آرامگاههای چهار گوش گنبددار که ریشه در چارتاقی و آتشکده
دارند.

بقعه دوازده امام یزد،

غزنویان و سلجوقیان

ساخت مقابر برجی شکل ،پالنهای چند ضلعی منتظم ،افزودن سردابه،

استفاده از پیش طاق ،تزیینات آجری

امامزاده جعفردامغان

استفاده از الگوی برج مقبره با ارتفاع بلند و نیزطاقنماهایی با عمق
زیاد درنمای بیرونی مقابر امامزادگان ،رواج ارسن مسجد ،مدرسه

ایلخانیان

امامزاده خدیجه خاتون میبد

تیموریان

امامزاده قاسم جاپلق و ارسن شیخ صفی الدین اردبیلی

صفویان

بقعه امامزاده حسین قزوین ،تکمیل حرم امام رضا وحضرت
م عصومه ،قدمگاه نیشابور

افشاریه

امامزاده قاسم وحیدیّه
رباط کریم

زندیه

امامزاده بی بی خدیجه شیراز

قاجاریه

امامزاده ابوطالب شیراز

بقعه ،تزیینات گچی ورنگی

تأکید بر شکوه و ارتفاع گرایی ،ساخت مدرسه و مسجد کنار

امامزادهها ،افزایش تزیینات وکاشیکاری منقش به صورتهای
حیوانی وکتیبههای منظوم به خط نستعلیق ،استفاده از طاقنما برای
سردر و نماسازی

ساخت مقابر گنبددار مجلل برای امامزادگان ،بقعه امامزادگان به
عنوان هسته یا مرکز ثقل شهرها و قرارگیری سایر اندامهای شهر در
کنار آنان ،تکمیل سلسله مراتب رسیدن به ضریح

ساخت مقابر امامزادگان با الهام از مقابر دوره صفوی و
ادامه دهنده سبک آنها
کاهش ساخت مقابر امامزادگان ،افزودن مناره طالپوش به حرم امام

رضا

مرمت وتزیین  ،افزودن ایوانهای منفرد و سهگانه به اتاق مربع شکل
امامزادگان دوره صفوی ،آیینه کاری مرقد امام رضا رضا ،طال کاری
گنبد حضرت معصومه

جدول  .3معماری مقبره متبرکه امامزاده جعفر اصفهان .مأخذ  :نگارندگان.
نام بنا
امامزاده جعفر
اصفهان

تاریخ ساخت
قرن هشتم
728-725ه.ق

هندسه

مکان ساخت

هشت
ضلعی ،رو به

احداث شده در
میانه راه اصلی

درونگرا،

قدیم اصفهان در

قبله،

...........................................................

متقارن

دهنده

چهارتاقی،
استفاده از

دسترسی به شهر

چندضلعیهای

جوار باغات در دل
طبیعت

زوج ،ورودی ،مقبره،
گنبد

منتظم و نمود اعداد

تصویر ( 3الف) .پالن ،پرسپکتیو ،برش و نمای مقبره متبرکه امامزاده یحیی ،ورامین .مأخذ :

..............................................................................
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طبیعت گرایی

تزیی نات

ا ستفاده از گره چینی با نقوش
گیاهی ،کاربرد مصالح بومی و

کتیبه نگاری ،تلفیقی
کتیبه و گره چینی،

الجوردی ،سفید ،خاکی

کوفی ثلث،کاشیکاری،

رنگهای طبیعی فیروزهای،

.www. Arthut.com

استفاده از خطوط

اندود داخلی آجری و
گچبری
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تصویر ( 3ب) .پالن ،پرسپکتیو ،برش و نمای مقبره متبرکه امامزاده یحیی ،ورامین .مأخذ :

.www. Arthut.com

جدول  .4معماری مقبره متبرکه امامزاده یحیی ورامین .مأخذ  :نگارندگان.

امامزاده

تاریخ
ساخت
قرن

ورامین

 707ه.ق

نام بنا
یحیی

هشتم

فضای بیرونی

مکان
ساخت
ا حداث شده

عناصر تشکیل
دهنده
چهارطاقی،

استفاده از گره چینیهایی با

داخلی هشت
ضلعی ،درونگرا،

قدیمی
معروف به

چندضلعیهای
منتظم ،ایوان،

بومی و رنگهای طالیی،
فیروزهای ،الجوردی ،سبز،

هندسه
مربع ،فضای

روبه قبله ،متقارن

در محلهای

«کهنه گل»
میان باغ
آرامگاه

استفاده از

مقبره ،ورودی،
حیاط،گنبد

کتیبه نگاری،

نقوش گیاهی ،کاربرد مصالح

گره چینی ،تلفیق

قهوهای ،هم جواری با آب و

کاشی ستارهای،

درخت

کتیبه و گره چینی،
استفاده از خط ثلث،
نقوش آجرکاری،

اندود داخلی آجری
و گچبری

.www. Arthut.com

............................................................
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جدول  .5مقبره متبرکه امامزاده اسحاق ،نور .مأخذ  :نگارندگان.
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تصویر  .5پالن ،برش و نماهای مقبره متبرکه شمس آل رسول ،آمل .مأخذ .www. Arthut.com :

تصویر .6پالن و نماهای بقعه متبرکه دوازده امام یزد .مأخذ  :نگارندگان.

جمعبندی بررسی نمونه های موردی

 در نمونههایمورد مطالعه توجه به ایجاد بناهای چندضلعیبا اعداد زوج چهار ،هشت ،دوازده را مشاهده میکنیم که
یقیناً تصادفی نبوده است .احتماالً زوج بودن اضالع امکانات
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فنی ساخت را فراهم میکند.
ی و اصالت
 درونگرایی ،متقارنبودن کلیه عناصر ساختمان بخشیدن به مقبره نیز از وجهه اشتراک تمامی بناهای مذکور
است.
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جدول .6معماری مقبره متبرکه شمس آلرسول ،آمل .مأخذ  :نگارندگان.
عناصر

نام بنا

تاریخ ساخت

هندسه

مکان ساخت

امامزاده شمس

قرن هشتم

پالن

در میان

چهارطاقی،

آل رسول آمل

شالوده اصلی

مربع شکل ،درونگرا،

دشتی در

استفاده از

طبیعی قهوهای ،سبز،

بنا دوران پیش

متقارن ،روبه قبله

حوالی آمل

چندضلعیهای

خاکی ،قرارگیری در کنار

مقرنسکاری ،کاشیکاری،

قدیم در میان

منتظم،

آب و درخت

گوشه سازیهای هرمی شکل،

باغات

گنبد مخروطی،

کتیبه نویسی،کاربرد آجر با ابعاد مختلف،

ورودی ،مقبره

اندود داخلی آجری و

از اسالم

شکل دهنده

طبیعتگرایی

تزی ینات

استفاده از رنگهای

ردیفهای قطاربندی آجری به صورت
قاشقی ،هاللی و تیغهای،

گچ بری

جدول  .7معماری بقعه متبرکه دوازده امام یزد .مأخذ  :نگارندگان.
نام بنا
بقعه دوازده
امام یزد

تاریخ

ساخت

قرن پنجم
هجری در

زمین آتشکده

هندسه

مکان ساخت

پالن مربع شکل،
درونگرا،

در میان باغ مزار در
محله فهادان یزد در جوار

متقارن ،روبه قبله

حسینیه و مسجد

عناصر شکل
دهنده

چهارطاقی،
استفاده از

چهارضلعی

منتظم ،گنبد،
ورودی

استفاده از رنگهای
طبیعی قهوهای ،خاکی،

آجرکاری و نقوش آجری ،مقرنس
کاری ،گوشه سازی ،کاشیکاری،

در میان باغ

کتیبه نویسی کوفی،

قرارگیری

معرقکاری،

اندود داخلی آجر وگچ

یا با افزودن عناصر معماری اسالمی به آن ایجادشدهاند.
تزیینات به کار رفته در این بناها بیشتر نقوش کاشیکاری،آجرکاری و کتیبهنویسی هستند که در بناهای مقدس به آنها
توجه میشود این تزیینات بیشتر در نمای بیرونی مشهود
است و در فضاهای داخلی بیشتر آجری و اندود گچ است
همچنین انتخاب نقوش گیاهان نیز بیارتباط با فرهنگ و
تاریخ باستان نیست برای مثال وجود انار یا گل نیلوفر در
تزیینات ریشه در تقدس این گیاه در تفکر ایرانی دارد.
نتیجهگیری
با توجه به تقدس امامزادهها و فرهنگ زیارت قبور درایران
معماری امامزادهها دارای دو وجه بیرونی (نمادین وتبلیغی)
و درونی (مردموار و ساده) هستند که در جهت تعریف وجه
بیرونی بنا تالش شده شکوه و عظمت و ماندگاری بنا برحسب
شرایط اقلیمی و امکانات آن دوره خود در بیشترین میزان
ممکن نسبت به دیگر بناها باشد .تزیینات به کار رفته (که
البته با پیشرفت مصالح در هر دوره نوع تزیینات آن هم
تغییر کرده است) درنمای این بناها نیز تعدادی اصول نشانه و
نمادگرایی ،طبیعتگرایی ،در راستای تقویت وجه بیرونی بنا و
نشاندادن جنبههای کارکردی و زیباییشناسی به کار گرفته
شدهاند .در راستای تقویت وجه درونی ،رویکرد اهمیت دادن
به فضاهای درونگرای داخلی در مقیاس انسانی و استفاده
از تزیینات ساده آجری و گچی جهت ایجاد حس و حال

............................................................

 استفاده از آجر به عنوان مصالح اصلی در این نمونهها دراشکال مختلف و با روشهای گوناگون اجرا ،عالوه بر نقش
کاربردی وتزیینی یقیناً به دلیل مالحظات اقلیمی و بومی
بوده و گنبد برافراشته بر باالی بقاع متبرکه نمادی از اصل
مرکزگرایی و نشانهای بر اهمیت بنا و یادمانی بودن آن است.
 تقدس مهمترین مؤلفه برای بنای امامزادگان در اذهان عمومیمحسوب میشود .به همین علت ،عالوه بر وجود چهارتاقی به عنوان
یک نماد مذهبی و مقدس باستانی و عناصر آشنای اجتماعی نظیر
گنبد و  ...در معماری آنان ،عناصر طبیعی نظیرکوه ،آب و درخت،
که در باور عموم نیز مقدس شمرده میشوند نیز در اطراف این
بناها دیده میشوند .دربررسی مکانیابی امامزادههای مورد اشاره
مالحظهمیشودآنهادرکنارجادهها،باغاتیاعناصرمقدسطبیعت
نظیر درخت ،آب یا بر بلندی کوه و تپه و در دامنه دشتها قرار
میگیرند .هر چند در دوره اسالمی آب و درخت ذاتاً دارای تقدس
نیست اما به واسطه نقش مهم آنها در زندگی مردم و ارتباط با باور
کهن و تأکید قرآن کریم مورد توجه و مطلوب شمرده میشوند.
 خطوط به کار رفته در مرقد این امامزادهها نیزعالوه بروجه تزیینی و جاودانه کردن هنرهای مرسوم ،به دلیل
استفاده از آیات قرآن ،ادعیه و اشعار جنبه معنوی و مقدس و
آخرتگرایی به این اماکن میبخشد.
 هندسه و شکل پایه معماری این بناها چهارتاقی بوده که دربرخی نمونهها برحسب کارکرد ،موقعیت و شرایط اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی آنان گسترشی همه جانبه در فضا داشته

طبیعتگرایی

تزی ینات

..............................................................................
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خلوت و معنویت مدنظر قرار گرفته است .ضمناً با مد نظر
قراردادن توصیفات قرآنی راجع به صورت بهشت ،همچنین
امتزاج فرهنگ تفرج و زیارت در ایرانیان ،معماری امامزادگان
و فضاهای آنان بر حسب امکاناتشان در راستای الگوی باغ
ایرانی قرار دارند .ازاینرو هر اندازه امکاناتشان افزونتر بوده
مبدل به یک فضای باغی و تفرجگاهی مفرحشدهاند.
ضمناً در یک جمعبندی و دستهبندی کلی در خصوص
معماری امامزادگان در ایران میتوان آنها را به دوگونه داخل
بافتهای شهری و خارج از فضاها و بافتهای شهری
تقسیمبندی کرد که علیرغم داشتن اصول و مبانی و
اشتراکات فراوان دارای خصوصیاتی مجزا و به شرح ذیل
هستند :

• گونه معماری امامزادگان خارج از بافت و فضاهای شهری

در اینگونه مشابه سایر بناهای مقدس در ایران باستان و با توجه
به سنتهای پیشینیان در ارتباط مستقیم با طبیعت هستند و
همجواری بنا با عناصر طبیعی نظیر آب ،درخت،کوه و دشت
کام ً
ال مشهود است و همچنین این طبیعتگرایی در رنگها،
مصالح و نقوش به کار رفته نیز قابل مشاهده است .در اینگونه
از معماری امامزادگان کل بنا جنبه نشانهای و یادمانی دارد.
• گونه معماری امامزادگان داخل بافت و فضاهای شهری

مقابر امامزادگانی که در ارتباط با شهر و فضای شهری قرار
داشتهاند به عنوان منظر فرهنگی شهر و یک فضای جمعی در
ارتباط با راهها و فضاهای دیگر کارکرد داشتهاند .در این مقابر
حیاط نقش پر رنگتری از خود بنا داشته است به گونهای که
بناهای مقابر بیشتر برای زیارت و عبادات فردی مورد استفاده قرار
داشته و اصل فضا حیاط این مقابر بوده که به نوعی جایی برای
فضای جمعی و تعامالت اجتماعی بوده است .دراین بناها معموالً
عنصری نظیر گنبد جنبه نشانهایو یادمانیامامزاده است.
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