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توجتته ختتتاص متتتردم ایتتتران بتتته نیاکتتتان و

کرده اند با بهرهگیری از مفهتوم ستنتی ریااتیات و

درگذشتگان پس از ورود اسالم ،باعث شده بود تتا

فرمهای هندسی در پالن مقابر و نمونه مقابر قبلتی،

به استثنای قرون اولیه که تعابیری خاص از آرامگتاه

نوآوریهایی متفاوت از انواع قبلی به نمایش گذارند.

سازی وجود داشت ،از حدود قرن چهتارم هرتری

یکتتی از نتتتایری کتته در پتتی ایتتن خالقیتهتتا و

به بعد ،ترلیتل از درگذشتتگان در قالتب معمتاری

نوآوریهای معماران بدست آمده ،کاربرد پتالن نتیم

آرامگاهی با تکیه بر عناصر هنری گذشته ،خصوصاً

هشت در بناهای آرامگاهی استت کته اولتین آن در

دورة ساسانی و با الهام از فرهنگ اسالمی و تحتت

دورة تیموری و در بقعة بی بی خانم سمرقند تبلور

تأثیر فرهنگ ،آیین ،رستوم و ستنن جامعتة ایرانتی

یافته است.

رایج گردد ،لتذا بیشتترین آثتار معمتاری ستنتی در

با توجه به اهمیت این بناها ،در پژوهش حاار

اقصی نقاط حوزة فرهنگتی ایتران دوران استالمی،

به بررستی خاستتگاه پتالن نتیم هشتت در بناهتای

بعد از مستاجد متعلتق بته آرامگاههاستت و کمتتر

آرامگاهی و مشخصات معمتاری و عناصتر تزئینتی

منطقهای از این حوزة فرهنگی یافت متیشتود کته

چهار مقبره با پالن نیم هشت بقعة بیبتی ختانم در

سهمی از این بناها نداشته باشد.

شهر سمرقند ازبکستان ،آرامگاه شیخزاده عبداهلل در

ساختار و تزئینات بناهتای آرامگتاهی بکتار گرفتته

جبراییل در اردبیل و امامزاده حستین در قتزوین بتا

شده ،واقعیتی انکار ناپذیر استت .شتکل و ستاختار

ستتیر تحتتول و تکامتتل آنهتتا پرداختتته متتیشتتود.

معماری بناهتای آرامگتاهی عتالوه بتر شتیوههتای

نگارندگان معتقدند که میتوان تقسیم بندیهایی را

معمتتاری رایتتج و مرستتوم در دورههتتای زمتتانی

در ساختار بناهای آرامگاهی انرام داد و بناهتای بتا

مختلف ،از ارتباط آن با فرد متوفی نیز نشأت گرفته

پالن نیم هشت را در دستهای مرزا مطالعه کرد.

است؛ بدین صورت که بناهای آرامگاهی که متعلتق
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خالقیتها و نوآوریهایی معماران ایرانتی در

استتتان هتترات افغانستتتان ،بقعتتة شتتیخ امتتینالتتدین

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

مقدمه

آرامگاهی قرار دارد؛ دورهای که معماران آن تتالش

از آنرا که دربارة مشخصات معماری و عناصتر

به افراد حکومتی و یا بزرگان دینی است ،از لحتا

تزئینی وابسته به آن در آرامگاههای بی بی ختانم و

معماری بهسبب پشتوانة حکومتی و یا پشتوانة قوی

شیخزاده عبداهلل بتهعلتت قرارگیتری ایتن مقتابر در

مردمی از برجستگی بیشتری برخوردارند و عناصتر

کشورهای ازبکستان و افغانستان ،متأسفانه اطالعات

تزئینی غنیتری نسبت به آرامگاههای متعلق به افتراد

جامع و کاملی در دست نیست و امکان بررستیهای

عادی جامعه دارند.

میدانی نیز در این باره مقدور نبود ،پژوهش حااتر

اگر بخواهیم سیر تطور بناهتای آرامگتاهی

به شیوة توصتیفی -تحلیلتی و بتا رویکترد مقایستة

را به لحا ریخت شناسی به مراحل ساخت مقتابر

میدانی بیشتر بر روی آرامگاههای شیخ امتینالتدین

چهار گوش گنبددار و برج مقبرهسازی و مرموعته

جبراییل -بهعنوان نمونه تکامتل یافتتهتتر از لحتا

بناهای آرامگاهی تقسیم بندی کنیم ،دورة تیمتوری

طراحتتی معمتتاری و تزئینتتات داخلتتی -و امتتامزاده

در مرحلة تبدیل برج مقبرهها بته مرموعته بناهتای

حستتین  -بتته لحتتا تزئینتتات ،بتته خصتتوص
کاشیکاریهای قسمت بیرونی بنا -متمرکز است.
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 .9خاستتتگاه ارا تتی پتتالن نتتيم هشتتت در
بناهاي آرامگاهی

مربوط به محترا

آن استت؛ بخشتی کته بته نظتر

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

در حالت کلتی متیتتوان بترای هتر شتکل ،دو

می رستد موجتب القتای طراحتی چنتین پالنتی در

مفهوم ساختاری و ادراکی در نظتر گرفتت .مفهتوم

اندیشة معماران آن زمان شده است .پتس از آن ،در

ساختاری یا صوری هر شکل آشکار استت و آن را

مقبرة الرایتو سلطانیه -کته از دورة ایلخانتان بتاقی

فارغ از دیدگاهها و فرهنگهای گونتاگون متیتتوان

مانده است -اگر صرف نظر از قسمت اصلی مقبتره

شناسایی و بررسی کرد؛ در حالیکه مفهوم ادراکتی

که بصورت هشت العی است ،پالن کلی بنا را در

«شکل» به صورتی پیچیده و پنهان به عواملی متنوع

نظر داشته باشیم ،درمی یابیم که معماران در ساختار

و متعتتدد از جملتته فرهنتتگ عمتتومی یتتك جامعتته،

بناهای آرامگاهی مرحلهای دیگر به پالن نیم هشت

سنتهای گذشته ،آگاهیهتا و ستلیقههتای گروهتی و

نزدیکتر شده بودند .تا اینکته اولتین نمونتة بتارز و

فردی ،محیط و زمینة قرارگیری شکل و ویژگیهتای

مستقل از پالن نیم هشت در بقعة بی بی خانم شهر

کالبدی آن بستگی دارد(.دیباج و سلطانزاده:2911،

سمرقند ازبکستان در دورة تیموریان تبلور یافتت و

 )22-21در خصوص خاستتگاه و منشتأ پتالن نتیم

در بناهای بعدی در داخل ختا ایتران بته شتکلی

هشت در بناهای آرامگاهی حوزة فرهنگی ایران که

تکامل یافتهتر ظاهر شدند.

یك نوآوری در آن نهفته است ،نمیتتوان نظریتهای
بهار و تابستان 2931
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چسبیده به بدنة اصلی بنا دیده میشود کته احتمتا ً

قطعی و یقینی ارائه نمود؛ اما از آنرا که در طراحی

 .7بناهاي آرامگاهی با پتالن نتيم هشتت در
گسترة فرهنگی ایران

پالن مقبرهها ،استفاده از اشتکال هندستی در دوران

 1.2بقعة بی بی خانم سمرقند

مختلف اسالمی شیوهای رایج بتوده استت و اینکته

بقعة بیبیخانم شهر سمرقند در حوزة فرهنگی

دورة زمانی ساخت بقعة بیبی خانم -که اولین نوع

ایران کهن واقع است .این بنا مقابل متدخل مسترد

این پالن است -در مرحله بعد از برج مقبره ها قرار

بیبی خانم در شرق میدان ریگستان شهر ستمرقند،

داشته که معماران به ایرتاد تنتوع در اشتکال پتالن

واقع شده که قبالً مدرسهای بزرگ در آنرتا وجتود

مقابر اشتیاقی خاص داشتند ،میتوان منبع ساختاری

داشته است؛ اما از تمام آن ،تنها مقبرة گنبددار بتی-

اینگونه پالن مقابر را متأثر از اشکالی دانست که در

بیختاتون برجامانتده استت(.ر  :بلتر و ام .بلتوم،

قسمتهایی از آرامگاههای دوران ما قبتل ختود -کته

 29-21 :2932و سمرقندی)21 :2929،

ابتدا بهعنوان سازه معماری کاربرد داشتته -استتفاده

گالینا آ.پوگاچنکووا و محمدراا کمرهای نیز بر

میشده است .لذا آنچه مسلم است حالت تدریری

جزوی از مدرسه بودن این بنا در گذشته تأکید می-

در شکل گیری این پالنها است .به این صورت کته

کنند (پوگا چنکووا 221 :2931 ،و کمترهای:2933 ،

در ساختار پالن آثار معماری قبل از دورة تیمتوری،

 )223گالینا آ .پوگا چنکووا ستاخت آن را در ستال

مثتتل مقبتترة دوازده امتتام یتتزد -مربتتوط بتته دورة

 2211میالدی ( 311هرری) به فرمان سرای ملتك

ستتلروقیان -یتتك ستتازة معمتتاری در وستتط اتتلع

ختتانم ،اولتتین همستتر تیمورلنتتگ ،متتیدانتتد(.پوگتتا

جنوبی آن شبیه به پالن نیم هشت؛ امتا کتوچکتر و

چنکووا)221 :2931 ،
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فرم پالن بنا بهصورت نیم هشت است و عالوه
بر پالن ،ساختار ظاهری بنا هم تشابهاتی فراوان بتا
دیگتتر بناهتتا دارد و در واقتتع نمونتته اولیتته از ایتتن
بناهاست.

حرم در وسط پالن نیم هشت قرار گرفته و از چهار
جهت به رواقها راه دارد.
در واقع زیر یتك تتا ر اصتلی بتا طتاقی بلنتد
مرسوم به «زیارتخانه»،گورخانتهای بتا سته تتابوت

این آرامگاه در داخل حیاطی واقع شتده کته بتا

سنگی قرار دارد که در آنها بقایای پیکرهتای زنانته

توجه به تصاویر هوایی موجود نقشة آن به تتأثیر از

وجود دارد .دیوارهای ختارجی بتا معرقهتای آجتر

خود مقبره بصورت نیم هشت است.

متتزین شتتدهانتتد ،در صتتورتیکه ازارة زیارتخانتته را
میدهد و روی دیوارهای فراز ازارههتا و مقترنس-
های زیر طاقها ،نقاشیهایی با نقشهتای تزیینتی و
منظتترههتتایی آبتتی بتتر زمینتتة ستتفید نقاشتتی شتتده
است(.همان )221 ،طول هر یك از نماهای آرامگاه

تصویر  :2مقبرة بی بی خانم ،سمرقند(مأخذ (پو کا چنکوا)

 2/1متر و ارتفاع آرامگاه  22/3متر استت( .همتان،
)221
 727آرامگاه شيخزاده عبداهلل
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این آرامگاه در استان هرات افغانستان ،جای

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

قطعات کاشی با نقشهای طال کاری شتده تشتکیل

مقبرة مبلغ بزرگ اسالم ،عبداهلل بن معاویه بن
عبداهلل بن جعفر بنا شده است که به فرمان ابومسلم
در سال 292ه.ق ( 122م ).در هرات به قتل رسید.
تصویر :1عکس هوایی از آرامگاه بی بی خانم
(مأخذ :سایت اینترنتی )google earth

بنای اول آرامگاه به فرمان سلطان محمد کوت در
سال  112ه .ق (2912م ).بنا شد؛ اما به دنبال
ویرانی ناشی از زلزله ،در نیمة نخست قرن پانزدهم
بهطور کامل بازسازی شد( .همان)122،
پالن کلی این بنا نیتز بتا بهترهگیتری از اشتکال
هندسی و بهصورت نیم هشت ایرتاد شتده استت.
ساختار هشت العی اتتاق گتور در ترکیتب نمتای
اصلی و طاقچههایی متعدد که آنرا تعبیه شتدهانتد،

تصویر :3نماي آرامگاه بی بی خانم سمرقند
(مأخذ :پوكاچنکووا)

تکتترار شتتده استتت.گنبداین اتتتاق روی قوستتهای
متقاطع با خیز کم بنتا شتده استت.روی دیوارهتای

طبق پالنی که از این آرامگاه در دست است در

خارجی ،شاهد تزیینتاتی بته ستبك قترن پتانزدهم

کلیه ااالع آن ایوانهایی بکار رفته و اتاق اصلی یتا

هستیم که شامل معرقهای کاشی است؛ در صتورتی
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کتته در داختتل شتتاهد ازارهای بتتا صتتفحات معتترق

الدین) داد و مریتدان را بته اطاعتت از آن سترافراز

هستیم ،با ی آن دیوار نگاره تزیینی زیبایی ترستیم

نمود( .کربالیی تبریزی)112 :2922،

شده است که تا رأس گنبد ادامه دارد؛ متأسفانه طی

بقعتهای کته اکنتون بته نتام شتیخ امتینالتتدین

مرمتتتکاریهتتای اخیتتر ،ایتتن نقشتتها بتتا نقاشتتیهای

معروف است ،در محدودة باغی حصار دار به ابعتاد

بیارزشی پوشیده شدهاند که بوستیله رنتگ روغتن

 111×221متر با دو دروازة شمالی و جنتوبی قترار

صورت گرفته است .ابعاد بنا  91در12متر ،با طتاقی

دارد و در کانون باغ یا حیتاط آرامگتاه شتیخ امتین

به ارتفاع 21متر است(.همان)122،

التتدین جبراییتتل در جهتتت شتتمالی –جنتتوبی و در

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

اطتتراف آن بناهتتای آرامگتتاهی محقرستتید عتتو
الختتواص ،محمتتد ا عرابتتی ستتید حمتتزه و ستتنگ
قبرهای متعلتق بته ستایر خانتدان صتفویان وجتود
دارد(.تصویر شماره )9
«هیلن براند» با توجه به شتکل و فترم ستاختار
تصویر  : 2آرامگاه شیخزاده عبداهلل
(مأخذ :پوکاچنکووا)

 723آرامگاه شيخ امينالدین جبرایيل
بهار و تابستان 2931

بقعة شیخ امینالدین جبراییل در محلتی بتهنتام
کلخوران در شمال شرقی شهر اردبیتل واقتع استت
که در گذشته بهصورت دهکدهای مرزا بوده است؛
اما امروزه بهعلت گسترش محدودة شتهری اردبیتل
یکی از محالت آن شهر محسو

میشود(.صفری،

 )132 :2911در مورد سوابق تاریخی کلختوران یتا
زادگاه شیخ صفیالدین گفتنتی استت کته روستتای
مزبور از طرف حاکمان ایلخانی وقف شیخصتفی و
اعقتتا

او شتتده استتت( .ر :لمبتتتن)921 :2931،

شیخامینالدینجبراییل فرزنتد صتالو و پتدر شتیخ
صفیالدین اردبیلی و از مریدان خواجه کمالالتدین
عربشتتاه اردبیلتتی از مشتتاهیر صتتوفیه شتتیراز بتتوده
13

است(.ر :الشیبی )911:2923 ،حدوداً شتش ستال
بعد از به دنیا آمدن شتیخ صتفیالتدین ،پتدرش(در
سال222هت.ق) به رحمت ایتزدی پیوستت و جتای
خود را به حضرت شتیخ ابوا سحاق(شتیخصتفی-

هشت العی و گردن استوانه ای نسبتاً بلند قسمت
اصلی این آرامگاه که اتاق مقبره استت آن را بیشتتر
شبیه به آثتار تیموریتان در متاوراءالنهر ،مخصوصتاً
مسرد آرامگاه خواجه احمتد یستوی در ترکستتان،
مقبرة شیخ احمد جام در تربت جتام ( 321هتت.ق)،
خواجه ربیع در مشهد و گورامیر در ستمرقند (393
هت.ق) ،گنبد سبز در تربت جتام ،قتدمگاه نیشتابور،
مدرسه دو در مشهد ،امامزاده هفده تن در گلپایگان
و بطور کلی بناهای آرامگاهی مربوط بته نیمتة دوم
قرن هشتم هرری دانستته ،ستپس آن را از بناهتای
دوران حکومتی شاه اسماعیل صفوی معرفتی کترده
استتت«:هتتر چنتتد تتتاریخی مکتتتو
نیست اما عموماً بر انتسا

در آن موجتتود

آن به اوایل قترن  22م.

اتفاق نظر وجود دارد ،بخصوص که سبك تزئینات
آن متعلق به بعد از دورة تیموری است و در همتین
حال ،انرام مرمتهایی در آن ،در زمتان شتاه عبتاس
اول به تاریخ  2191هت .ق مشتهود استت»( .هتیلن
براند )121-123 :2931 ،اولیاریوس معتقد است که
شیخ صدرالدین این آرامگاه را برای پتدر بتزرگش،
شتتتتتتیخ جبراییتتتتتتل و دیگتتتتتتر اجتتتتتتدادش

بناهاي آرامگاهی با پالن نيم هشت در گسترة فرهنگی ایران

ساختهاست(.زاره )21 :2932،فردریشزاره بنای این

بیش از  22متتر متیرستد .تمتامی قستمتهای ایتن

آرامگاه را از آثار دورة شاه اسماعیل اول متیدانتد.

آرامگاه آجری بر روی شالودهای سنگی بته ارتفتاع

( )Sarre,1924:24و بتتارخره «ویتتور» نیتتز در

تقریبی  291سانتیمتری از سطو زمین قترار گرفتته

بررسیهای خود امن تأیید گفتههای «اولیتاریوس»

که این ارتفتاع توستط ستنگهای تتراش ختورده از

معتقد است که عمتارت اطتراف قستمت اصتلی و

بیرون بنا مشخص است.

شتتیخصتتفی در اوایتتل قتترن شتتانزدهم متتیالدی بنتتا

شمالیترین الع این بنا ،پله هتایی وجتود دارد کته

گردیتده استت(.ویور )2922،33،امتتا در هتر حتتال،

برای ورود به ایوان از آنها استفاده میشود .ایوان در

میتوان گفت که سیر تطتور ستاختمان ایتن مقبتره

قسمت ذوزنقهای شکل از پالن این بنا قترار دارد و

حداقل در طول چندین دهه و احتما ٌ در چند سده

عالوه بر طاقنمای اصلی که در ورودی در آن قترار

انرام گرفته و با توجه به وجتود کتیبتههتا ،مرمتت

دارد ،هر یك از ساقهای قسمت ذوزنقهای شکل در

نهتتایی در عصتتر شتتاه عبتتاس اول از دورة صتتفوی

برگیرندة پهنای کامل طاقنمایی به اندازة تقریبی سه

صورت گرفته است.

و نیم متر است.

در سیر تحول بناهای آرامگاهی با پالن نتیم هشتت

شکل وجود دارد که در انتهتای بازوهتای شترقی و

کاملترین نوع آنهتا بته لحتا فضاستازیها ،سلستله

غربی و ااالع جنوبی آنها هتر یتك اتتاقی مربعتی

مراتتتب فضتتایی و تناستتبات عناصتتر معمتتاری و

شکل وجود دارد .بعتد از فضتای ورودی چلیپتایی

تزئینتات داخلتی استت ،ظتاهراً بتهصتورت مربتع

شکل ،حترم یتا اتتاق اصتلی مقبتره قترار دارد کته

مستطیلی است که یك ذوزنقة متساویالستاقین بته

بهشکل فضای هشت العی استت و گنبتد آجتری

الع شمالی آن چسبیده و آن را بتهصتورت شتش

دو پوسته بر با ی آن قرار دارد و در ااالع جنو

اتتتلعی یتتتا در اصتتتل نتتتیم هشتتتت در آورده

غربی و جنو

است(.بهلولی) 12 :2931 ،

العی منتظم کوچك متقارن وجود دارد.

شرقی اتاق مقبتره دو اتتاق هشتت

البته عبارات فوق بر مبنای تصوراتی استت کته

به لحا عناصر تزئینی -که عمتدتاً نمونتههتای

ممکن است به نظر هر بینندهای خطور کرده باشتد؛

منحصر به فرد دورة صفوی است -به این صتورت

اما واقعیت مسلم این است که پالن این بنتا نیتز بتا

است که در ورودی آرامگاه که بهصورت ایوانی در

استفاده از اشکال هندسی یکرتا طراحتی شتده بته

قسمت شمالی آن است ،کاشتیهای معترق ،نقاشتی

وسیله معماران زمان ،به اجرا در آمتده و بتا توجته

شیر و پلنگ و کتیبهای فارستی قترار دارد .پتس از

بتته تکامتتل یتتافتگی آن نستتبت بتته نمونتتة قبلتتی،

ایوان در فضای ورودی چلیپایی شتکل ،عتالوه بتر

بازنگریهای کار آمدتری در این زمینته بعمتل آمتده

کاشیکاریها در ازاره آن نقاشیهایی به شکل تمپترا و

است.

تذهیب موجود استت و در جانتب جنتوبی فضتای

طول و عر

بهار و تابستان 2931

طرح بنای آرامگاه شیخ امینالدین جبراییتل کته

بعد از قستمت ایتوان فضتای ورودی چلیپتایی

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

گنبددار مقبره در زمانهای بعد؛ یعنی همزمان با بقعه

براستتتاس ترتیتتتب فضتتتاهای معمتتتاری ،در

بنا به ترتیب  12و  22/31متتر و

ورودی که حرم یا اتتاق مقبتره استت و در جانتب

ارتفاع بنا بدون گنبد  3متر و ارتفاع ختود گنبتد بته

جنوبی فضای ورودی که حرم یا اتاق مقبتره واقتع
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شده ،تزئینات کاشیکاری و کتیبههای خوشنویستی
شده و نقاشیهای مذهب و یزدی بندی ایراد شده و
در حررههای جنو

شرقی و جنو

غربتی حترم

نیز تزئینات مشابه اتاق مقبره وجود دارد.
نام یکی از هنرمندان نگارگر به سطو نیم ستارة
سمت چپ ورودی سکنج شمالی حرم بته شتکلی
مهرگون و با عبارت «عمتل کمتترین غالمتان شتاه،

تصویر :2آرامگاه امین الدین جبراییل(مأخذ :نگارندگان)

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

سلطان محمد اصفهانی» در گچ حکاکی و بتا رنتگ
آبی پوشیده شده استت .نتام هنرمنتد دوم بقعته در
ستتمت راستتت ،مقابتتل ستتکنج ،بتتا عبتتارت «عمتتل
کمترین بندگان شاه ،طاهر بن سلطان محمد نقاش»
( 2112 -2111ه.ق) جلتتوه گتتر استتت( .تصتتاویر،
شتتمارة  2و ( )2گلمغتتانی زاده اصتتل و یوستتفی،
 )121 :2932کتیبة اتاق اصلی یا حرم کته بتهگونته
نواری به عر

تصویر :0آرامگاه شيخ امين الدین جبرایيل
مأخذ( :گنرنامه،ج 22

)2

 22سانتیمتر دور تا دور اتاق است،

مشتمل بر بخشهایی از سورة فتتو و کتالم

علتی(ع)

بهار و تابستان 2931

است و آن را علی راا عباسی به قلم ثلتث نوشتته
است(.گلمغانی زاده اصتل و یوستفی)212 :2932 ،
همچنین در بیرون بنا و در لچکیهتای طتاق ایوانهتا
کاشیکاریهای زیبتایی بته رنتگ آبتی جتوردی و
فیروزهای رنگ و در سطوح ختالی از دیتوارههتای

تصویر  :1سایت امین الدین جبرائیل
(مأخذ :گنرنامه،ج 22

)2

شرقی و غربی و جنوبی آرامگاه ،اسم جالله «اهلل» و
اسمای مقدس «محمد» و «علی» بهصورت قرینه بتا
خط بنایی و کاشی فیروزه ای رنگ بر زمینه آجتری
جلوه زیبای به نمای آرامگاه بخشیده است.
در نمتتای بیرونتتی ایتتن بنتتا عتتالوه بتتر ایتتوان و
طاقنماهای موجود بر طاقهتای قستمت ذوزنقتهای
91

شکل ،در سمت چپ و راستت بنتا ،هتر کتدام دو
ایوان طاقدار که یکی از آنها در هر سمت در امتداد
و زیر گنبد است و در وسط الع جنوبی بنتا ،هتم
یك ایوان طاقداری تعبیه شده است.

تصویر  :3امین الدین جبرائیل طرح سه بعدی
مأخذ( :گنرنامه،ج 22

)2
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 722امامزاده سين قزوین
بقعة امامزاده حسین که به شمارة  193بته ثبتت
آثار ملی رسیده استت ،در ستمت جنتو

غربتی و

خیابان ستالمگاه شتهر قتزوین قترار دارد .امتامزاده
حستتین(ع) فرزنتتد امتتام هشتتتم شتتیعیان ،علتتی بتتن
تصویر  :3امین الدین جبرائیل طرح مقطع
)مأخذ :گنرنامه،ج 22

)2

موسیالراا(ع) استت .در ایتن خصتوص در کتتا
بناهای تاریخی قزوین به نقل از امام رافعتی چنتین
حضرت راا(ع) استت کته در موقتع مستافرت بته
خراسان در سال  112هرری قمری به قزوین آمتده
و در منزل داودبتن ستلیمان غتازی منتزل کترده و
فرزند دو ساله اش حسین(ع) در همان خانته وفتات
یافته و در گورستتان جنتو

غربتی شتهر متدفون

گردیده است»( .فرهنگ و ارشتاد استالمی قتزوین،
تصویر  :21امین الدین جبرائیل طرح مقطع
)مأخذ :گنرنامه،ج 22

)2

 )21 :2929متتزار شتتاهزاده حستتین در پایتتان قتترن

بهار و تابستان 2931

چهارم و آغاز قرن پتنرم هرتری متزاری شتناخته

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

گفته شتده استت« :امتامزاده حستین(ع) از فرزنتدان

شده و معروف بوده و در نیمة قرن ششم زیارتگتاه
عمومی مردمان قزوین از شتیعه و ستنی بته شتمار
متتیرفتتته استتت( .مدرستتی طباطبتتایی)21:2922،
حمداهلل مستوفی مورخ قرن هشتم هرری در کتا
«نزههالقلو » اشارتی به این مزار داشته و در تاریخ
تصویر  : 22بقعه امین الدین قبل از مرمت ،مونتابونه
(مأخذ؛ آرشیو نگارندگان)

گزیده نیز در دو مورد از این آستتان یتاد کترده کته
یکی در سرگذشت حضرت

راا(ع)استت:

«راتا را

پنج پسر بود؛ محمدجواد و جعفر و حسین کته بته
قزوین مدفون است و یك دختر(»...همان)22-21 ،
در خصوص ستیر تطتورات ستاختمان بنتا،
اطالعات چندانی در دست نیست ،لذا آثار موجتود
مثل اریو نفیسی که تاریخ  312هت.ق که بتر روی
تصویر :21نام حکاکی شده هنرمند نگارگر دوم
(مأخذ :نگارندگان)

آن نقر شده ،نشان از بنای عالی و پرتکلف بقعه در
قرون هشتم و نهم هرری دارد؛ اما با توجه به اینکه
در قرن دهم پس از آنکه صفویان بر تختت و تتاج
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دست یافتند ،این آستانه نیتز ماننتد همته مزارهتای
منسو

به دودمان پیامبر اکرم(ص) در سراسر ایتران

یك از آنها اختصاص به آرامگاه خانوادگی دارد.

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

اهمیت و رونق بستیار یافتت .بخصتوص در دوران

در خصوص مشخصات معماری خود آرامگتاه

شاه طهماسب که قزوین بیشتر آن دوره ،عمالً مقتر

امامزاده ،میتوان گفتت کته تمتامی قستمتهای ایتن

سلطنت و پایتخت او به شتمار متیرفتت .در ایتن

آرامگاه بر روی شالودة سنگی قرار گرفته و فضتای

دوره شاه طهماسب بنای بقعتة شتاهزاده حستین را

داخلتی آن از ستته قستمت عمتتده؛ ایتتوان ،ورودی(

تردیتتد و بنتتایی نتتو– ظتتاهراً در آغتتاز تبتتدیل

کفشکنها) و حرم یا اتاق اصلی مقبره تشکیل شتده

شهرقزوین به پایتخت دایمتی وی -در دهته هفتتم

است.

قرن دهم به جای بنای پیشین بنیاد کرد(.همان -11،

درهای ورودی این بنا از چهتار بختش شتمال

 )12طبق آثار موجود مثل کتیبه کمربندی اتاق حرم

غر  ،شمال شرق ،جنو

شترق

کتته تتتاریخ 2292ه.ق در آن وجتتود دارد ،متتیتتتوان

با استفاده از پلههایی ایرتاد شتده استت .در وستط

گفت کته قستمتهایی از بنتا در دورة ستایر شتاهان

الع شمالی بنا ایوان بزرگی به طول  11و عر

1

صفوی مرمت شده است .همچنین مرمت گنبد کته

و ارتفاع  21متر با تزئینات زیبای کاشیکاری و آیینه

دچار ریختگی بوده و تزئینات کاشیکتاری گنبتد و

کاری ایراد شده است .قسمت شمالی این ایتوان را

آیینه کاری فضاهای داخلی مربوط بته دوره قاجتار

دو ستون چوبی منقوش نگهداری متیکنتد .ستقف

است(.همان 91-92،و عقابی)223 :2913 ،

ایوان بهصورت خوانچته پتوش استت .ورودیهتای

غتر

و جنتو
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این آرامگاه در وسط صحن بزرگی قراردارد که

شمالی در طترفین ایتن ایتوان بتزرگ قترار دارد و

به تأثیر از خود آرامگتاه ،دیوارهتای آن بتهصتورت

بهشکل دو کفشکن وسیع بنا شتده و بوستیلة پلته-

پالن نیم هشت ایراد شده است و حالت ذوزنقهای

هایی به آنها راهیابی میشود .با ی کفشکنها؛ یعنی

شکل از فرم پالن نتیم هشتت در قستمت جنتوبی

اشکو

دوم ،دو شاهنشین ساخته شده که از شمال

صتتحن قتترار دارد(.پتتالن شتتمارة  )2دور تتتا دور

به حیاط و از شرق و غر

به ایوان مشرف است.

صحن به صورت طاقنماهای وسیعی ستاخته شتده

در الع جنوبی نیز ایوانی در بین دو ورودی

و با کاشیهای رنگین تزئین گشته است .در قستمت

و رأس قستتمت ذوزنقتتهای شتتکل وجتتود دارد کتته

شمال در وسط و روبروی ایوان طاقنماهای بزرگی

متتزین بتته کاشتتیکاریهتتا و هنتتر خوشنویستتی بتتر

آن دو راهرو به

قسمتهایی از آن استت .ورودیهتای جنتوبی هتم در

درازای ستته متتتر و پهنتتای دو متتتر بتته دا ن و در

طرفین ایوان مزبور که در ساقهای قسمت ذوزنقهای

ورودی به صحن در وسط دا ن قرار دارد.

شکل است ،دارای طاقنما و تزئینات مقرنس کتاری

است که از دو طرف شرق و غر
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حررههای دهگانه شمالی دارای اُرُسی است و هتر

در سه جانب شرقی ،غربی و جنوبی صحن
از داخل جمعاً  21طاقنمتا بنتا شتده استت .ستمت
شمال نیز عالوه بر طاقنماهای جلو ،دارای ده بتا

گچی است و با استفاده از پلههایی به آنها راهیتابی
میشود.
اتاق اصتلی یتا حترم کته گنبتد دو پوستته

حرره بزرگ است که در طرفین راهرو واقتع شتده

گسسته و ناری شکل مزین به کاشیکاری بتر روی

اند و در واقع هر حرره یك جلتو ختان هتم دارد.

آن قرار دارد ،هشت العی منظم است و در چهتار
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جانب آن چهار رواق است که قسمت الحاقی رواق
جنوبی برداشته شده و بهشکل ایوان در آمده است.
(همان )11 ،در اطراف اتتاق مقبتره درهتای چتوبی
منتهی به رواقها بکار رفته و ظاهراً چنین متینمایتد
که ورودی اصلی بته اتتاق مقبتره از ستمت شتمال
باشد که در این حالت سلسله مراتب ورودی بیشتر
تصویر  :29امامزاده حسین در قزوین

رعایت میشود.
برجسته تزئین شده و کف آن مفروش است .کتیبه-
های داخلی حرم شامل سورههای قترآن استت کته
ستتورة مبتتار جمعتته بتته رنتتگ طالیتتی در متتتن
جوردی و بهخط نسخ عالی گچبری شتده استت.
در روی مزار دو صندوق یتا دو اتریو قترار دارد.
اریو نخستین از چو

ستاده استت .اتریو دوم

یکی از شاهکارهای صنعت قلم زنی و منبت کاری

تصویر  :22پالن از امامزاده حسین قزوین
(مأخذ :آرشیو شکاری)

بهار و تابستان 2931

استت .در چهتار ستوی حواشتی ایتن صتندوق دو

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

ازارة داخلتتی حتترم بتتا کاشتتیهای گتتل بوتتتهای

(مأخذ :سایت اینترنتی )google earth

ردیف کتیبههای ریز و درشت بهختط نستخ ممتتاز
نقش گردیده است .کتیبه قسمت جنوبی مربوط بته
نسبت صاحب مزار و تتاریخ مترگ اوستت کته در
پتتایین ایتتن کتیبتته تتتاریخ ( 112ه.ق) بتته چشتتم
میخورد .در بدنة ختاوری اتریو ،کتیبتهای دیگتر
بخط نسخ ریز است که شامل سورههتا و آیتاتی از

تصویر  :22مقطع از امامزاده حسین قزوین
(مأخذ:گنرنامه،ج 22

)2

قتترآن استتت .آنگتتاه نتتام بتتانی (فخرالتتدین حستتن
زندگی) و تاریخ اتمام اریو( 312ق ).نقر گردیده
است( .همان)11 ،
در نمای بیرونتی آرامگتاه عتالوه بتر ایوانهتا و
طاقنماهتتای گفتتته شتتده دو طاقنمتتا نیتتز در ااتتالع
شرقی و غربی و امتداد گنبد بکار رفتته و تزئینتاتی
مثل نغول و آجرکاریها و انواع کاشیکاریهای متنوع
و متناسب با سایر قسمتها ،زیبایی خاص و منحصتر
به فردی را به این بنای آرامگاهی بخشیده است.

تصویر  :22سه بعدی از امامزاده حسین قزوین
(مأخذ :گنرنامه،ج 22

)2

99

بناهاي آرامگاهی با پالن نيم هشت در گسترة فرهنگی ایران

و عطایی )912 :2933 ،و اینکه در معماری اسالمی
رعایت سلسله مراتب فضایی یا سیرکو سیون ،یك
اصل شناخته شده است و انسان به یکباره نمیتواند
به مکان اصلی و مقصد نهایی ختود دستت یابتد و
باید مراحلی را طی نماید تتا در طتول آن مراحتل،
آمتتتادگی کامتتتل روحتتتی و معنتتتوی را کستتتب
تصویر  :21مرموعه امامزاده حسین قزوین
(مأخذ :یادگار ماندگار )

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

 .3تحليل معماري آرامگاههاي بتا پتالن نتيم
هشت
به لحا مشخصات معماری ،آمیتزش و تلفیتق
عناصر معماری و بهرهگیری از هندسته در طراحتی
ایتتن آرامگاههتتا نمایتتان استتت .استتتفاده از طتتاق و
طاقنماها با قوس پنرتاه و هفتت بستته بته فضتای
موجود در بناها و اواتاع اقلیمتی منطقته ای بکتار
رفته و در اکثر طاقهای گفته شتده مقترنس کاریهتا،
بهار و تابستان 2931

شکوه و زیبایی خاصی به آنها داده است.
تمامی فضاهای معماری داخلی و نمای بیرونتی
بناها حول محور خطوط فرای و با رعایتت کامتل
تقارن اجرا شتده و نحتوة چیتدمان تمتامی اجتزا و
عناصر معماری و تزئیناتی بکار رفته بر مبنای تقارن
ایراد شده است .در تمتامی بناهتای متورد مطالعته
عمدهترین مصالو بکار رفته آجر است .شیوة گنبتد
سازیها عالوه بر مقبترة بتیبتیختانم مخصوصتا در
مقبرههای گوهرشاد و شیخ جبراییل نمونة عینتی از
گنبد سازی تیموریان است که قطتور ،مرتفتع و پتر
هیبت است و هر سه گنبد به صتورت دو پوستته و
پوستة بیرونی بر روی گریو بنا شده است.
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با توجه به اهمیت فضاهای آرامگاهی بتهعنتوان
مکتتان زیتتارتی در بتتین مستتلمانان بتتویژه شتتیعیان،
شناخت اجزای تشکیل دهنده آن و الگوی مناستب
روابط بین اجزای آن بسیار مهم است( .حمزه نتژاد

کنتتتتتد(.بهلولی نیتتتتتری )31 :2931،بنتتتتتابراین
سیرکو سیون در این آرامگاههتا -کته نیتازی مبترم
بود -به اجترا درآمتد کته بستته بته دورة زمتانی و
شرایط و نیازهای معماری محلی هر کتدام از بناهتا
به طرق مختلف این قاعده را رعایت کردهاند .البتته
چنین به نظر میرسد در بنای بیبتیختانم ،رعایتت
سلسله مراتب فضایی به اندازة سایر بناها مخصوصا
آرامگاه شیخ امینالدین ،تکامل یافته نباشتد .عتالوه
بر ساختار معماری ،هنرمندان اتاق مقبره ،در مستیر
ورودی تا اتاق مقبره برای ایراد کتیبهها ،نگارهها و
تزئینات خاص از آن فضاها بهره بردهاند تا زائتر بتا
دیدن آنها آمادگی کامل روحتی و معنتوی را بترای
زیارت مقبرة شیخ امینالدین جبراییل شیعی مذهب
پیدا کرده باشد( .همان)31،
در سه بنای بیبیخانم ،شیخجبراییل و امتامزاده
حسین از شیوة آذری بهره گرفتته شتده و در آن از
شالوده و یتا ازاره ستنگی تتا ارتفتاع معینتی از بنتا
استفاده شده است( .ر  :ویلبر )32 :2922 ،این کار
عالوه بر کمك به ایستایی و مقاومت بنا ،در مقابتل
فشار وزنی دیوارها و لرزشها و نیز مقابلته بتا نفتوذ
رطوبت از کف زمین به دیوارهای بنا ،کتاربرد دارد.
البته عالوه بر اشتراکاتی که در سبك معماری گفتته
شده ،در تمامی بناها وجود دارد ،برخی شاخصههتا
و خصوصیات ویژه نیز در هتر کتدام از ایتن بناهتا
بکار رفته که نشتأت گرفتته از دورههتای زمتانی و
شتتیوه هتتای رایتتج معمتتاری در آن دوران استتت؛
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چنانکه ایوانهای بلند از ویژگیهای معماری تیموری

ایلخانی ،صفوی و قاجاری است و آنچه از کاربری

است :نماها فراتر از خود قوس با کشتیده شتدند،

عناصر معماری آن در حال حاار دیده میشود ،به

تا فضای کافی برای کتیبه در با ی تاج قتوس پیتدا

درستی مشتخص نیستت کته ایتا از ابتتدا بته ایتن

شتتود(.پوو واکتترمن )2911 :2931 ،نمونتتة چنتتین

صورت بوده یا در کدام دوره تغییر یافته استت .امتا

ایوانهای بلند در ورودی آرامگاه بیبیخانم سمرقند

در هر صتورت کتاربری عناصتر معمتاری در ایتن

به کار رفته است.

آرامگاه متتأثر از اواتاع آ

و هتوایی موجتود در

متداول بوده ،در مقبرة بی بی خانم هم وجتود دارد

در ااالع شمالی و جنوبی بنتا ،بتهصتورت تتودار

و آن ،ناشی از تأثر سازندگان این مقبتره از مرحلتة

عمیق نشتان از مستاعد بتودن آ

و هتوای منطقتة

قبلی؛ یعنی برج مقبرههای پیشین است.

قزوین نسبت به مناطقی مانند اردبیل استت .عمتدة

مهمترین کمك و مساعدت تیموریتان در عتالم

عناصتتر تزئینتتی در ایتتن بنتتا مثتتل آیینتته کاریهتتا،

معماری ،در تزئین ستاختمانها بتود .عنصتر تزئینتی

کاشیکاریها ،آجر نما و سنگ مرمر ازاره مربوط بته

معماری اسالمی گرچه از نظر زمتانی بته ستنت متا

دورة قاجار است.

برجستگی این چنینی دستت نیافتته بتود( .گروبته،

در گسترة فرهنگی ایران اسالمی که عتالوه بتر

 )21-22 :2912در قستتتتمت بیرونتتتتی گنبتتتتد و

ایران کنتونی شتامل کشتورهایی مثتل افغانستتان و

دیوارهای خارجی بنا و ایتوان و قستمتهای داخلتی

کشورهای آسیای میانه چون ازبکستتان نیتز استت،

بنا در ازارهها نمونههای عینی برای هنرهای تزئینتی

شاهد ظهور گونهای متمتایز از معمتاری تتدفینی از

وجود دارد که عمدتاً بته کاشتیکتاری بستیار زیبتا

دورة تیموری تا عصر صفوی هستیم که در ساختار

آراسته شده است .مقبرة شیخ جبراییل در اردبیل که

پالن آنها از شکل هندسی خاصی بهنتام نتیمهشتت

در فضاستتازیها نمونتته تکامتتل یافتتتهتتتر از بناهتتای

بهره گرفته شده استت .نحتوة ستاخت ایتن مقتابر

آرامگاهی با پالن نیم هشتت استت ،دارای عناصتر

بدینصورت است که شالوده و پالن اولیه بنا ،طبتق

تزئینی بسیار منحصر بفترد از دورة صتفوی استت.

شکل هندسی نیمهشت طراحی شده و سایر عناصر

هدف کلی از تزئینات گفته شتده ،در ایتن آرامگتاه

معماری زم مانند ایوانها و گنبد و سایر سازهها که

قدسی کتردن و ایرتاد حالتت عرفتانی و معنویتت

از نوع رایج آنها در زمان خود بوده است ،بتر روی

گرایی و آشنایی زائر با اعتقادات شیعی فرد متدفون

پالن نیم هشت سوار شدهانتد و علیترغم اینکته در

در مقبره است که عالوه برآن ،در درون بنا خطتوط

بعضی از این آثار ،عتواملی مختلتف؛ مثتل متردم و

به کار رفته در هر فضایی متناسب بتا آن فضتا و بتا

حکومتها باعث ایراد تغییراتی در ساختار معمتاری

در نظر گرفتن سلسله مراتب فضایی آرامگاه ایرتاد

داخلتتی و طرحهتتای ستتازهای آنهتتا شتتدهانتتد و در

شده است.

تزئینات قستمتهای مختلتف ،آثتار هنرمنتدان دوران

بنای آرامگاه امامزاده حسین نیز که با پالن نتیم
هشت ساخته شده ،شامل سیر تحو تی از سه دورة

بعدی سبکهای متأخرتر دیده میشتود ،ستاختار بنتا

بهار و تابستان 2931

قبتتل تیمتتوری تعلتتق داشتتت ،هرگتتز بتته اهمیتت و

نتيجه گيري

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

ساخت ستردابه کته معمتو ً در بترج مقبترههتا

قزوین است و کاربرد عناصر معماری؛ مثتل ایوانهتا
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همچنان حول محوریت پالن نیمهشت است و هتر

آذری و شیوة اصفهانی شده است که بیشتر متأثر از

تحولی با حفظ پالن و ستاختار اولیته بنتا صتورت

عرفان و معنویت گرایی اسالمی ،پا به منصة ظهتور

گرفته است .با توجه بته وجتود ویژگیهتای ختاص

نهاده است.

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

مثل سلسله مراتب فضایی در ساختار معماری ایتن

پالنهتتای نتتیم هشتتت در گستتترة جغرافیتتایی

بناهتا و تقویتت ایتن اصتل بتا استتفاده از آیتتات و

معماری ایرانی و در روزگار تیموری شتکل گرفتته

احادیث قرآنی و سایر تزئینات و قرارگیری گنبد بر

اند که یك هالل جغرافیایی خاص را در زمان مورد

با ی قسمت اصلی یتا حترم ،متیتتوان گفتت کته

بحث در بر می گیرد .لذا پالن نیم هشتت؛ هماننتد

تمامی این بناها از هدفی واحتد برخوردارنتد و آن

پالنهایی هشت گوشه ای مثل نگینتی  ،کشتکولی و

هم قدسی کردن و ایراد حالتت مناستب روحتانی

مانند اینهتا از نتو آوری و ابتداعات معمتاران دوره

است که در انتواع دیگتر بناهتای آرامگتاهی چنتین

تیموری است .اگرچه هشت العی منتظم قبال نیتز

حالتی وجود ندارد و این اصل خود منرر به پدیتد

کاربردی گسترده داشته است.

آمدن سبکی جدیتد در حدفاصتل دورة دوم شتیوة
جدول  :2گسترة پالنهای نیم هشت در پهنه جغرافیایی معماری اسالمی ایران(مأخذ :نگارندگان)
پالن

نام ،مکان و تاریخ بنا
پالن نیم هشت دیوانخانه مروعه

بهار و تابستان 2931

شیروان شاهان در باکو 323-312
هرری قمری
بقعة شیخ امین الدین جبرائیل
کلخوران
2121-2191

شاهزاده حسین قزوین
312-2121

مقبرة بی بی خانم در سمرقند
312-3
هرات زیارتگاه عبداهلل بن معاویه
322 -339
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هرات)

مرموعتته تومتتان آغتتا همستتر ششتتم
تیمور 322

تصویر
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 .2اداره ارشتتاد استتالمی قتتزوین .)2921(.بناهتتای

چاو اول ،تهران :فرهنگستان هنر.

تاریخی قزوین.

 .21دیباج ،سیدموسی و حسین سلطانزاده.)2911(.

 .1الشیبی ،کامل مصطفی .)2923(.تشیع و تصوف؛

فلسفه و معماری؛ تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای

ترجمة علیراا ذکاوتی قراگوزلو ،تهران :امیرکبیر.

فرهنگی.

 .9بلر ،شتیال و جاناتتان ام.بلتوم .)2932(.هنترو -

 .22صتتفری ،بابتتا .)2911(.اردبیتتل در گتتذرگاه

معماری اسالمی؛ ترجمتة اردشتیر اشتراقی ،چتاو

تاریخ؛ جلد ،1چاو دوم ،تهران ،چاپخانه بهمن .

دوم ،تهران :انتشارات سروش.

 .21عقتتابی ،محمدمهتتدی .)2913( .دایتترةالمعتتارف

 .2بهلولی نیری ،بهزاد .)2931(.بررسی شتیوههتای

بناهای تاریخی ایتران در دوران استالمی /1بناهتای

معماری آرامگاهی از دوره ایلخانی تا عصر صتفوی

آرامگاهی؛ چاو دوم ،تهران :پژوهشگاه فرهنتگ و

در استتتان اردبیتتل؛ پایتتاننامتته کارشناستتی ارشتتد،

هنر اسالمی.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

 .29پوگتتتتاچنکووا ،گالینتتتتا آناتولینتتتتا.)2931(.

 .2پوو،آرتور و فیلیس اکرمن .)2931(.ستیری در

شاهکارهای معمتاری آستیای میانته؛ ترجمتة ستید

هنر ایران؛ جلد ستوم ،زیتر نظتر ستیروس پرهتام،

داوود طبتتتایی ،چتتتاو اول ،تهتتتران :انتشتتتارات

مترجمان نرف دریا بندری و دیگتران ،چتاو اول،

فرهنگستان هنر.

تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

 .22کربالیتتی تبریتتزی ،حتتافظحستتین.)2922( .

 .2حتتاجی قاستتمی ،کتتامبیز و دیگتتران.)2913(.

روااتالرنان و جنات الرنان؛ جتزو اول ،تهتران:

گنرنامه؛ ج  ، 22تهران :دانشگاه شهید بهشتی.

بنگاه ترجمه و نشر کتا .

 .1حمزهنژاد ،مهدی و محمدراا عطتایی.)2933(.

.22

تحلیل الگوی روابتط بتین مسترد و زیارتگاههتای

ایران؛ چاو اول ،تهران :مشق هنر.

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

الف) منابع فارسی

الدیناردبیل؛ ترجمة صتدیقه خوانستاری موستوی،

بهار و تابستان 2931

منابع

 .3زاره ،فتتردریش .)2932(.بقعتتة شتتیخ صتتفی-

کمرهای ،محمدراا .)2933(.تتاریخ هنتر
گلمغتتتانیزاده اصتتتل ،ملکتتته و حستتتن

شیعه و ستنی دوره تیمتوری بتا تأکیتد بتر مسترد

.22

گوهرشتاد در آستتتان قتتدس راتتوی؛ در مرموعتته

یوسفی« .)2932(.هنرنمایی شاه محمد اصتفهانی در

مقا ت نخستین همایش ملی هنرهای شیعی ،چاو

دیوار نگارههتای بقعته شتیخ امتینالتدین جبراییتل

اول ،اردبیل :سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و

کلختتوران در اردبیتتل خاستتتگاه دولتتت صتتفوی»؛

گردشگری استان اردبیل.

مرموعه مقا ت نگارگری ،چتاو اول ،گردهمتایی

 .3سمرقندی ،ابوطاهر بن ابوسعید( .)2929سمریه:

مکتب اصفهان ،فرهنگستان هنر.
--------------------------

در بیان اوصاف طبیعی و مزارات ستمرقند؛ تهتران:

.21

چاو ایرج افشار.

« .)2932(.کتیبههای علیراا عباسی در آرامگاه شاه
اسماعیل اول و بقعه شیخ امتینالتدین جبراییتل در
اردبیل»؛ مرموعه مقا ت خوشنویستی ،گردهمتایی
مکتب اصفهان ،فرهنگستان هنر.
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.23

گروبه ،ارنست و امبرتتو شتراتو.)2932(.

هنر ایلخانی و تیموری؛ ترجمة یعقو

آژند ،چاو

دوم ،تهران :انتشارات مولی.
.23

گلمبك (غالم بیگ) لیزا و دونالتد ویلبتر.

( .)2912معماری تیموری در ایران و توران؛ ترجمة
کرامتتتاهلل افستتر و محمتتد یوستتف کیتتانی ،ناشتتر
سازمان میراث فرهنگی کشور.
دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

.11

لمبتن ،ا.

س .)2931(.زارع و مالك در

ایران؛ ترجمته منتوچهر امیتری ،تهتران :انتشتارات
علمی و فرهنگی.
.12

مدرستتتی طباطبتتتایی ،سیدحستتتن.

( .)2922برگی از تاریخ قزوین؛ زیتر نظتر محمتود
مرعشی ،قم :چاو خیام.
.11

ویلبر ،دونالد .)2922( .معماری اسالمی

ایران در دورة ایلخانی؛ ترجمه عبداهلل فریار ،تهران:
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتا .
بهار و تابستان 2931

 .19ویور،ام.ای .)2922(.بررستی مقتدماتی مستائل
حفاظتی پنج بنای تاریخی ایران؛ ترجمة کرامتتاهلل
افسر ،تهران :سازمان حفاظت از آثار باستانی.
 .12هتتتیلن برانتتتد ،روبتتترت« .)2931(.معمتتتاری
صفویان» تاریخ ایران کمبریج ،جلتد ششم(قستمت
سوم) ،چاو اول ،تهران :انتشارات مهتا .
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