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BACKGROUND 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.

METHODS: 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.

FINDINGS: 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. 

CONCLUSION: 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.
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نکات شاخص

- مشخص نمودن نمونه ای از معماری آرامگاهی ایران در دوره انتقالی سلجوقی-خوارزمشاهی به دوره ایلخانی. 
- مطالعــه تطبیقــی مشــخصه های معمــاری و تزیینــی دوره هــای سلجوقی-خوارزمشــاهی و دوره ایلخانــی و چگونگــی نمــود 

آن در بنــای مــورد مطالعــه.
- چگونگــی شــکل گیری و نحــوه گســترش آرامــگاه، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و زوایــای جدیــدی از نحــوه شــکل گیری، 
پــالن اولیــه، توســعه ســاختمانی و تاریــخ معمــاری بنــا و نحــوه تبدیــل آن بــه مجموعــه ای آرامگاهــی، مشــخص شــده اســت. 

 احمــدی، عباســعلی و احمــدی ســیاهپوش، امیــن. )1400(. تحــوالت کالبــدي آرامــگاه امامــزاده عبــداهلل شوشــتر نمــودي از معمــاري ايرانــي در گــذر از دوره ســلجوقي 
- خوارزمشــاهي بــه دوره ايلخانــي، نشــريه علمــی معمــاری و شهرســازی ايــران، 12)2(، 171-187. 

نحوه ارجاع به مقاله

شوشـتر بـا دارا بـودن تعـداد زیـادی از بناهـای آرامگاهـی بـه گنجینـه ای از معمـاری اسـالمی 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، ویژگی هـای معمـاری، تزیینـی و تنـوع کتیبه هـا، جایـگاه ویـژه ای 
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 
می شـوند؛ پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا چگونگـی شـکل گیری و نحـوه گسـترش آرامـگاه را مـورد 
مطالعـه و بازنگـری قـرار داده و زوایـای جدیدی از نحوه شـکل گیری، 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 کتابخانـه ای انجـام شـده، نشـان می دهد 
کـه سـاختار اولیـه ی مقبـره، گنبدخانـه ای منفرد مربـوط بـه دوران قبـل از دوره مغول بوده اسـت. در 
دوره ایلخانـی آرامـگاه بـر حسـب نیـاز گسـترش یافـت و متأثر از شـیوه ی رایج گنبدسـازی ایـن دوره، 
گنبدخانـه ای بـه بنـای اولیـه الحـاق می شـود. در دوره ی صفویه با وارد شـدن فضاهـا و عناصر معماری 
جدیـدی چـون آرامـگاه بی بـی گزیـده خاتـون و فضاهـای وابسـته بـه آن و بازسـازی سـردر اصلـی 
مجموعـه، کالبـد بنـا دچـار تغییر اساسـی می شـود. دو منـاره  در زمان افشـاریه بـه بنا الحـاق گردید و 
در دوره ی قاجاریـه بـا وجـود عـدم دخالـت در کالبـد اصلـی، برخی کتیبه هـا و تزیینات بـه ویژه نقوش 

گنبدخانـه اصلـی ایجاد می شـوند.
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مقدمهمقدمه
شوشــتر کرسی نشــین خوزســتان دوران اســالمی از 
ــه  ــی، آن را ب ــای آرامگاه ــدد بناه ــه تع ــت ک ــی اس مناطق
 )Moridi Shushtari, 2013: 136(ــزاده ــل امام ــهر چه ش
مشــهور کــرده اســت. در ایــن میــان، بنــای امامــزاده عبداهلل 
بــه دلیــل ســالمت فضاهــا، ویژگی هــای شــکلی، ســاختاری 
ــی  و تزئینــی خــاص و همچنیــن شــکل گیری شــالوده  اصل
ــت  ــران، اهمی ــه ای ــول ب ــم مغ ــی تهاج ــازه  زمان ــا در ب بن
ــان  ــی محقق ــای برخ ــه ادع ــه ب ــا توج ــتری دارد. ب بیش
مبنــی بــر عــدم ســاخت بنایــی مهــم در ایــن بــازه 
زمانــی )Wilber, 1967: 4(، شــناخت عناصــر فضایــی 
و ویژگی هــای معمــاری ایــن معــدود نمونــه شــاخص 
ــد، از  ــای بع ــترش آن در دوره ه ــوه گس ــور و نح دوره مذک
ــای  ــی دیگــر بن ــه بیان اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت؛ ب
ــده از  ــای  مان ــای برج ــدود نمونه ه ــداهلل از مع ــزاده عب امام
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 
ــوب  ــوب و جن ــه جن ــژه در منطق ــه  وی ــذار ب ــن دوره گ ای

ــر اســت.  ــران مؤث غــرب ای
ــده  ــه برآم ــر ک ــتار حاض ــاس در نوش ــن اس ــر همی ب
ــور تبییــن تأثیــر زمــان  ــتقل بــه  منظ از پژوهشــی مس
ــی  ــن بررس ــت، ضم ــه اس ــن مجموع ــن ای ــوه تکوی ــر نح  ب
ویژگی هــای کلــی معمــاری ایــران در دوره  ســلجوقی-

خوارزمشــاهی و دوره ایلخانــی، بــه برخــی از خألهــای علمی 
ــرح دو پرســش پاســخ  داده  ــا ط ــه ب ــن زمین ــود در ای موج
 شــده اســت: الــف( کالبــد اولیــه بنــا بــه چــه شــکل بــوده 
اســت؟ ب( اجــزا و فضاهــای ســاختمانی و نحــوه گســترش 
آن در دوره هــای مختلــف چگونــه بــوده اســت؟ بــه عبــارت 
دقیق تــر، هــدف ایــن نوشــتار ابهــام  زدایــی از نحــوه 
پیدایــش و پویایــی ســاختاری ایــن مجموعــه طــی مرحلــه 
ــی  ــه دوره ایلخان ــی از دوره سلجوقی–خوارزمشــاهی ب انتقال

ــاری اســت. ــان دوره قاج ــا پای ت

روش تحقیقروش تحقیق
ــی-  ــی- تطبیق ــیوه توصیف ــه ش ــه ب ــش ک ــن پژوه ای
ــوع  ــاظ ن ــادی، ازلح ــدف بنی ــر ه ــده ازنظ ــی انجام ش تحلیل
داده هــا در زمــره پژوهش هــای کیفــی و از منظــر داده هــای 
در دســترس در زمینــه ی پژوهش هــای تاریخــی قــرار 
ــزای  ــتقیم اج ــاهده مس ــا، مش ــرداوری داده ه ــزار گ دارد. اب
ــا و  ــری بن ــط قرارگی ــت و محی ــی، موقعی ــدی، فضای کالب
ــورد  ــی در م بررســی اســناد و مدارکــی اســت کــه اطالعات
موضــوع پژوهــش بــه دســت می دهــد. در تجزیــه  و تحلیــل 
ــتفاده  ــی اس ــای کیف ــل داده ه ــز از روش تحلی ــا نی داده ه

 شــده اســت.

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق

ــداهلل از  ــزاده عب ــای امام ــا بن ــط ب ــوب مرتب ــع مکت مناب
ــازه  بعــد زمانــی دو دســته اســت. دســته اول مربــوط بــه ب
ــی در  ــاً مطالب ــه عمدت ــوده ک ــار ب ــا قاج ــوی ت ــی صف زمان
در  و  داشــته  بنــا  بــا نسب شناســی مدفونــان  ارتبــاط 

ــاب   ــد؛ کت ــا پرداخته ان ــای بن ــه فضاه ــواردی ب ــدک م ان
مجالــس المومنیــن تألیــف قاضــی نــوراهلل شوشــتری 
)وفــات1019ه.ق(، تذکــرۀ شوشــتر ســید عبــداهلل جزایــری 
شوشــتری )وفــات 1173ه.ق(، تحفــة العالــم و ذیــل التحفــه 
نوشــتة میــر عبدالطیــف خــان شوشــتری )وفــات1220ه.ق( 
از نمونه هــای آن اســت. دســته دوم مطالعــات معاصــر 
ــای  ــار و بناه ــاب آث ــا کت ــاخص ترین آن ه ــه ش ــت ک اس
ــار  ــگ آث ــه فرهن ــتان)Eghtedari, 1996(، گنج نام خوزس
معمــاری اســالمی ایــران)Hajighasemi, 2010(، معمــاری 
اســالمی ایــران در دورۀ ایلخانــان)Wilber, 1967( و بناهای 
آرامگاهــی جنــوب غــرب ایــران )Sajadi, 2007( اســت کــه 
بــه توصیــف مختصــر، ناقــص و گاهــا بــا ایــراد بنــا بســنده 
ــی  ــه معرف ــته، ب ــن دس ــای ای ــر نمونه ه ــد. در دیگ کرده ان
 )Gochani & Rahimifard, 2004(و خوانــش کتیبه هــا
 Safaran, Mousavi Lar & Norouzi( و تزیینــات بنــا

ــت. ــده اس ــه  ش Zadeh, 2014( پرداخت

ــا، در  ــن بن ــا ای ــط ب ــات مرتب ــرت تألیف ــم کث علی رغ
رابطــه بــا ســاختار اولیــه،  تحــوالت کالبــدی و نحــوه 
ــش  ــف، پژوه ــای مختل ــا در دوره ه ــای بن ــترش فضاه گس
ــی  ــی های کاف ــا از بررس ــه و بن ــورت نگرفت ــتندی ص مس
در زمینــه شــناخت تاریخــی و شــناخت کیفیــات معمــاری 

بی نصیــب بــوده اســت.

ویژگی هــای ســاختاری حاکــم بــر معمــاری و ویژگی هــای ســاختاری حاکــم بــر معمــاری و 
تزیینــات دوره هــای ســلجوقی تزیینــات دوره هــای ســلجوقی –– خوارزمشــاهی خوارزمشــاهی11  

ایلخانی  ایلخانی و  و 
ســلجوقی- دوره  معمــاری  شــاخصه های  از  یکــی 

ــه کارگیــری  خوارزمشــاهی در پــالن بنــدی بناهــا، آغــاز ب
طــرح چهــار ایوانــی بــه ویــژه در مســاجد ایــن دوره اســت. 
مقابــر نیــز در  دو دســته مقابــر برجــی شــکل و چهارگــوش 
ــد.  ــادی را نشــان می دهن ــوع شــکلی زی ــه و تن جــای گرفت
ــر و  ســاخت اولیــن نمونه هــای پیــش طــاق ورودی در مقاب
تحــول و پیشــرفت در تبدیــل مرحلــه انتقالــی چهارگــوش 
ــت  ــن دوره اس ــات ای ــره، از اختصاص ــه دای ــا ب گنبدخانه ه
Ettinghausen & Grabar, 1987: 375-385.; Hillen-(

brand, 1992: 342-357.; Hatam, 2011: 13(. مقابــر 
ــت بســیاری داشــته و از  ــن دوره اهمی برجــی شــکل در ای
شــاخص ترین نمونه هــای تاریــخ معمــاری ایــران محســوب 
 Wilber, 1967: 35.; Hillenbrand, 1992:(می شــوند
346(. دوره ســلجوقی همــواره بــه عنــوان دوره ای شــاخص 
ــن  ــده و اولی ــوب ش ــران محس ــاری ای ــازی معم در مناره س
ــوط  ــا مرب ــردر بناه ــر س ــی ب ــای جفت ــای مناره ه نمونه ه
 Ettinghausen & Grabar, 1987:(ــت ــن دوره اس ــه ای ب
Hillenbrand, 1992: 192-196 ;.386-385(. معمــاری 
ایــن دوره از دیوارهــای  عظیــم، پــر تــوان، ســتون های  
بلنــد و آزاد و ایوان هــای پهــن و بــزرگ بهــره می بــرد 

.)Wilber, 1967: 35.; Hatam, 2011: 240(
مصالــح  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  آجــر  کاربــرد 
ســاختمانی و رکــن اساســی تزییــن، جایــگاه ویــژه ای 
می یابــد چنانچــه ایــن دوره را اوج کاربــرد آجــر بــه 
عنــوان عنصــری تزیینــی در عیــن عملکردهــای ســازه ای، 
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ــا بیشــتر  ــن آجره دانســته اند)Ayvazian, 1997: 21(. ای
ــش  ــس و پی ــک پ ــا تکنی ــوده و ب ــراش ب ــر ت ــوع آج از ن
ــواع طرح هــای هندســی ســاده و پیچیــده و کتیبه هــای  ان
 Hatam, 2011: 13, 14,(ــود آورده اســت ــه وج ــی را ب کوف
242(. آجــر مهــری و پیــش بــر از دیگــر گونه هــای تزیینــی 
آجــر در ایــن دوره اســت کــه گاه بــر زمینــه آجــری و گاه بــر 
ــن دوره را  ــه ای ــای ابنی ــات و کتیبه ه ــی، تزیین ــه گچ زمین
Ayvazian, 1997: 54.; Pir- ــت ــیده اس ــت بخش )موجودی

ــروع  ــن دوره ش ــا از ای ــی کاری بناه nia, 2007: 165(. کاش
 ،)Kiani, Karimi & Quchani, 1983: 13-16(شــده
ــوده،  ــروزه ای ب ــگ فی ــک رن ــوع ت ــه از ن ــی ها ک ــن کاش ای
نمــای بیرونــی بنــا را تزییــن می نموده انــد. نمونه هــای 
ــژه در دوره  ــه وی ــر ب ــا آج ــب ب ــی ها در ترکی ــن کاش از ای
ــای  ــده ای در برخــی بناه ــر کنن ــی خی خوارزمشــاهی، زیبای
 .)Hatam, 2011: 266(اســت کــرده  ایجــاد  دوره  ایــن 
ــان  ــای خراس ــی بناه ــای تزیین ــی از ویژگی ه ــه یک چنانچ
در اوایــل قــرن هفتــم هجــری قمــری )دوره خوارزمشــاهی(، 
 .)Kiani, 1995: 69(ترکیــب بنــدی یــاد شــده بــوده اســت
بکارگیــری تزییینــات معقلــی در بناهــا از ایــن دوره شــروع 
ــی  ــای کوف ــاد کتیبه ه ــده )Pirnia, 2007: 166( و ایج ش
آجــری)Hatam, 2011: 266(، کتیبه هــای کوفــی بــر 
کاشــی نقــش برجســته تــک رنــگ فیــروزه ای و کتیبه هــای 
کوفــی آجــری بــر زمینــه گــچ، از دیگــر ویژگی هــای کتیبــه 
 Kiani, Karimi & Quchani,(نــگاری در ایــن دوره اســت
16-13 :1983(. انــواع کوفــی تزیینــی بــر روی گــچ و 
ــادی  ــه خــط نســخ در تزییــن بناهــا رواج زی کتیبه هایــی ب
ــای  ــن نمونه ه ــته )Hatam, 2011: 249-250( و اولی داش
ــن دوره شــاهد  ــا را در ای ــث در بناه ــای ثل ــرد کتیبه ه کارب

 .)Mokhlesi, 2000: 348(هســتیم
ــکال  ــام در اش ــن ف ــی زری ــی و کاش ــر رنگ ــی زی کاش
ــل  ــن دوره )اوای ــر ای ــب، از اواخ ــت گوش و صلی ــتاره هش س
قــرن هفتــم هجــری قمــری( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
 .)Kiani, 1997: 136.: Makkinejad, 2009: 122(
ــت  ــن دوره اس ــی ای ــای تزیین ــر تکنیک ه ــری از دیگ گچ ب
ــتگی  ــا برجس ــری ب ــکری، گچ ب ــیر و ش ــواع ش ــه در ان ک
ــری  ــیار، گچ ب ــتگی بس ــا برجس ــته ب ــری برجس ــم، گچ ب ک
ــا(،  ــتن کتیبه ه ــه ها )در نوش ــاییدگی گوش ــدون س ــره ب زب
گچ بــری برهشــته و گــچ تــراش مــورد اســتفاده بــوده اســت 
)Pirnia, 2007: 166-167(. در ایــن میــان برجســته کاری 
 Shekofte( و آژده کاری2 رواج بیش تــری داشــته اســت
ــیار  ــنگ بس ــرد س Salehi Kakhki. 2014: 65 &(. کارب
محــدود بــوده و بــه جــز چنــد بنــای انگشــت شــمار چــون 
ــد  ــزد و گنب ــد ی ــره شــیخ جنی ــو، مقب ــی در ابرق ــد عل گنب
جبلیــه کرمــان، بیش تــر مختــص ناحیــه آذربایجــان بــوده 
ــده  ــوب می ش ــه محس ــن منطق ــی ای ــای بوم و از ویژگی ه

 .)Hatam, 2011: 267( اســت
از  یکــی  عنــوان  بــه  ســلجوقی  دوره  بی گمــان 
درخشــان ترین دوره هــای معمــاری اســالمی در عرصــه 
ابــداع و تحــول فنــون معمــاری و نیروهــای رانشــی و نیارش 
ســاختمان بــوده اســت. چنانچــه در مرحلــه انتقالــی گنبــد، 
ــی  ــه اندوزی هــای گذشــته، اوج زیبای ــا ثمــر یافتــن تجرب ب

ــه  ــه دو گنبدخان ــول یافت ــکنج های تح ــت را در س و خالقی
مســجد جامــع اصفهــان، شــاهد هســتیم. ســیری کــه آغــاز 
ــگاه  ــره ســامانیان در بخــارا، آرام ــی چــون مقب آن از بناهای
عــرب آتــا در تیــم ســمرقند و بقعــه دوازده امــام یزد شــروع 
گشــته بــود. ایــن ســکنج ها کــه تحــت عناوینــی همچــون 
ســکنج مفصــل بنــدی شــده، ســکنج مقرنــس کاری شــده 
 Ettinghausen & Grabar,(ــده ــاد ش ــه ی ــه پتکان و ترمب
 1987: 300-385.; Hillenbrand, 1992: 349-357.;
Pirnia, 1991: 38-39(، خالقیــت معمــاری ســلجوقی 
ــره را نشــان  ــه دای ــل چهارگــوش ب در ایجــاد راه حــل تبدی
داده و نــه تنهــا در بســیاری از بناهــای ایــران مــورد تقلیــد 
قــرار می گیــرد بلکــه در دیگــر مناطــق خــارج از ایــران نیــز 
 Laleh, 2000: 206.; Hatam, 2011:(تاثیرگــذار اســت
ــی و  ــت ضلع ــه هش ــوش ب ــیوه، چهارگ ــن ش 261(. در ای
ــه شــانزده ضلعــی  هشــت ضلعــی از طریــق طــاق بنــدی ب
ــاق و  ــواع ط ــاخت ان ــود. س ــل می ش ــره تبدی ــگاه دای و آن
 Pirnia,( ــد ــن دوره پیشــرفت بســیاری می کن ــد در ای گنب
163 :2007(. گنبد هــا بــه اشــکال تــک پوســته، دو پوســته 
پیوســته، دو پوســته گسســته )بــرای اولیــن بار( و انــواع رک 
ــن دوره  ــود و در ای ــران ب ــمال ای ــص ش ــر مخت ــه پیش ت ک
 Pirnia,( ــود ــده می ش ــد، دی ــی می یاب ــترش جغرافیای گس
ــع فشــار  Pirnia, 2007: 163-165 ;.126-64 :1991( دف
ــای  ــاخت دیواره ــذاری و س ــمع گ ــا ش ــتر ب ــا بیش گنبده

 .)Wilber, 1967: 71(ضخیــم انجــام می شــد
انــواع طاق هــای گوشــه دار، چهاربخشــی، کلمبــو، چهــار 
ــوده اســت  ــورد اســتفاده ب ــن دوره م ــرک و آهنــگ در ای ت
ابداعــات  از  )Wilber, 1967: 65, 163(. قــوس کلیــل 
ــرد  ــی کارب ــای تزیین ــوده و در نماه ــن دوره ب ــاری ای معم
ــن  ــدی در ای ــت )Pirnia, 2007: 195(. کاربن ــته اس داش
ــورد اســتفاده  ــران م ــزی ای ــی و مرک دوره در نواحــی جنوب
بــود و مقرنــس آجــری بیش تــر بــه عنــوان عنصــر ســازه ای 
ــی  ــه انتقال ــتفاده در مرحل ــر اس ــالوه ب ــته و ع ــرد داش کارب
ــدان اشــاره شــد، در نمــای خارجــی  ــر ب گنبــد کــه پیش ت
ــت  ــته اس ــرد داش ــز کارب ــا نی ــا و محراب ه ــر، مناره ه مقاب
ــن دوره  ــز در ای ــس نی ــد مقرن )Wilber, 1967: 35(. گنب
ــا( وجــود داشــته اســت  ــه شــکل بســیار محــدود )دو بن ب

.)Wilber, 1967: 80(
ــی در  ــرح چهار ایوان ــرد ط ــد کارب ــی رون در دوره ایلخان
ــرد.  ــری می گی ــتاب بیش ت ــاجد، ش ــژه مس ــه وی ــا ب بناه
مقابــر در ادامــه ســنت مقبــره ســازی دوره ســلجوقی 
بــوده و در گونــه چهــار گــوش، طــرح هشــت ضلعــی رواج 
ــر  ــیار مقاب ــم رواج بس ــی رغ ــت. عل ــه اس ــری یافت بیش ت
برجــی شــکل، اشــکال جدیــدی در ایــن گونــه، خلــق نشــده 
اســت. کاربســت مناره هــای جفتــی بــه نســبت دوره 
 Hillenbrand,(ــتری دارد ــان رواج بیش ــن زم ــل در ای قب
بهره گیــری   .)1992.; Blair & Bloom, 1991: 13-27
از هندســه در طراحــی معمــاری، کاربســت ابعــاد عظیــم در 
ساختمان ســازی )Pirnia, 2007: 214(، اهمیــت زیــاد بــه 
عمودیــت، باریــک جلــوه دادن و ظرافــت اشــکال در نقشــه 
ــرض،  ــه نســبت ع ــا ب ــدای بیشــتر اتاق ه ــا، بلن ــای بن و نم
ــای  ــرد دیواره ــا، کارب ــا پنجره ه ــا ب ــازی دیواره ــبک س س
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ــدن  ــک ش ــه ای، باری ــنگین گوش ــای س ــا جرزه ــک ب باری
ــاختن،  ــع س ــا مرتف ــا ب ــردر بن ــه س ــت ب ــوط، اهمی خط
کاشــی کاری و تعبیــه دو منــاره بــر روی آن و ســاخت 
مجموعه هــای مرکــب )Wilber, 1967: 35-38, 143( از 
جملــه ویژگی هــای عمومــی حاکــم بــر معمــاری ایــن دوره 

اســت.
ــازه و  ــه س ــر در عرص ــرد آج ــدوام کارب ــم ت ــی رغ عل
تزییــن و مطــرح بــودن آن بــه عنــوان اصلی تریــن مصالــح 
ــق  ــت مطل ــعت و حاکمی ــرکاری وس ــر آج ــاختمانی، هن س
دوره قبــل را بــه تدریــج از دســت داده و بیش تــر در قالــب 
روکشــی تزیینــی، مــورد اســتفاده بــوده اســت. در ایــن دوره 
ــا اســتفاده کــردن از عنصــر ترکیبــی کاشــی و در برخــی  ب
ــی  ــش تزیین ــی از نق ــل توجه ــش قاب ــنگ، بخ ــوارد س م
نمــاکاری آجــری بــه کاشــی ســپرده می شــود و محدودیــت 
کاشــی کاری دوره ســلجوقی وجــود نــدارد. در ایــن دوره نیــز 
ــر و آجــر نقــش دار مــورد توجــه  ــراش، آجــر پیش ب آجــر ت
ــه نســبت دوره قبــل تنــوع کمتــری  ــا ایــن وجــود ب ــود ب ب
داشــته و از ترکیــب آجــر تراشــیده بــا ســفال بــدون لعــاب، 
ــود.  ــده نمی ش ــری دی ــل، اث ــج دوره قب ــای رای از تکنیک ه
ــرد  ــا کارب ــی ب ــره کاری رنگ ــورت گ ــه ص ــر ب ــری آج کارب
آجرهــای رنگــی بــرای نقش انــدازی نمــای ســاختمان 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. بــه نســبت دوره قبــل کاربــرد 
 Kiani,( کتیبه هــای ثلــث در تزییــن بناهــا بیش تــر اســت
 Karimi & Quchani, 1983: 69.; Wilber, 1967: 46.;
Pirnia, 2007: 165, 222(. نمــاکاری بــا ســنگ تراشــیده، 
ــی  ــبک محل ــر، در س ــیای صغی ــاری آس ــر معم ــت تاثی تح

.)Wilber, 1967: 36( ــت ــان رواج داش آذربایج
اگرچــه کاشــی کاری هنــوز بــه نقــش اساســی تزیینــی 
ــه نســبت  ــن وجــود ب ــا ای ــد نرســیده ب ــرون بع خــود در ق
یافتــه و تکنیک هــای همچــون  قبــل، رواج بیش تــری 
ــرق  ــر، مع ــدب و مقع ــای مح ــا تکنیک ه ــرق کاری )ب مع
ــام  ــن ف ــرق(، زری ــنگ و مع ــدود، س ــرق زران ــچ، مع ــر گ ب
ــای  ــته و نمونه ه ــش برجس ــا نق ــام ب ــن ف ــژه زری ــه وی ب
ســتاره ای شــکل، الجوردینــه و لعــاب پــران مــورد اســتفاده 
 Kiani,( ــد ــری می یاب ــی بیش ت ــوع رنگ ــه و تن ــرار گرفت ق
 Karimi & Quchani, 1983: 13-16.; Pakdaman,
تلفیــق کاشــی   .).2013: 52.; Adili, 2011: 93- 104
ــته  ــت داش ــن دوره عمومی ــای ای ــر در بناه ــری و آج مه
)Pirnia, 2007: 227( و کاربــرد کاشــی های شــش گــوش 
ازاره در طیف هــای فیــروزه ای، از خصیصه هــای تزیینــی 
ــا  ــه بعده ــت ک ــی اس ــزد در دوره ایلخان ــی ی ــبک محل س
ــد  ــداوم می یاب ــز ت ــا نی ــر دوره ه ــق و دیگ ــر مناط در دیگ
 Khademzadeh. 2009: 129-330.; Wilber, 1967:(
101-99(. بی گمــان بارزتریــن جلــوه تزیینــی در بناهــای دوره 
ــت تنــوع و  ــری اســت چنانچــه نهای ــات گچ ب ــی، تزیین ایلخان
ــری همچــون  ــواع تزیینــات گچ ب ــه کارگیــری ان ــی در ب زیبای
ــچ کاری  ــی، گ ــر و توخال ــری توپ ــه آجــری، گچ ب ــای ت توپی ه
وصلــه ای، گــچ کاری رنگــی، گچ بــری مســطح، گچ بــری 
ــچ  ــبان روی گ ــال چس ــاخته و ط ــری پیش س ــته، گچ ب برجس
Shekofte & Salehi Kakh- ــود )ش ــده می  ــن دوره دی در ای

.)ki. 2014: 65-77.; Wilber, 1967: 86-90

در گنبدســازی و مرحلــه انتقالــی چهارگــوش بــه دایــره، 
شــاهد ایــن ویژگی هــا هســتیم؛ رواج گنبدهــای دو پوســته 
ــای  ــری گنبده ه ــه کارگی ــن ب ــی در عی ــان ته ــته می پیوس
تــک پوســته و دو پــوش گسســته، کشــیدگی بیش تــر 
ــای  ــا مقرنس ه ــس ب ــد مقرن ــرد گنب ــی، کارب ــه انتقال مرحل
تقویــت  بــا  گنبــد  فشــار  مهــار  باربــر،  غیــر  گچــی 
ــی از  ــه انتقال ــل مرحل ــر تبدی ــرد بیش ت ــازی، کارب گوشه س
هشــت بــه شــانزده ضلعــی بــه نســبت دوره قبــل کــه غالبــا 
ــای  ــرد گنبده ــود، اوج کارب ــی ب ــت ضلع ــه هش ــدود ب مح
ترکیــن و پیدایــش و رواج گنبدهــای مضــرس در معمــاری 
 Pirnia, 1991: 65.; Pirnia, 2007: 165.;(ایــران
Wilber, 1967: 61-75(. در ایــن دوره بنــا بــر دالیــل 
ــه اســت.  ــی یافت ــا دگرگون ــدی، اشــکال برخــی قوس ه چن
کاربــرد قــوس چمانــه و انــواع کلیــل در ایــن دوره افزایــش 
ــار  ــرای اولیــن ب داشــته و اســتفاده از قــوس کلیــل آذری ب
 Pirnia, 2007: 217.; Wilber, 1967:(دیــده می شــود
ــوده و  ــتفاده ب ــورد اس ــل م ــای دوره قب ــواع طاق ه 75(. ان
طــاق و تویــزه بعــد از وقفــه ای چنــد قرنــی، مجــددا در ایــن 
 Blair & Bloom,(دوره مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد
Pirnia, 1992: 99.; Wilber, 1967: 63 ;.26 :1991(. در 
ــده  ــل ش ــر از قب ــا مفصل ت ــف مقرنس ه ــی ردی دوره ایلخان
و از حالــت ســادگی قبلــی خــارج می شــود. در تزییــن ایــن 
ــر  ــر اســتفاده شــده و ب ــا از عنصــر کاشــی بیش ت مقرنس ه
ــا مقرنس هــای  ــوده و ب ــر ب ــر غیــر بارب خــالف قبــل، بیش  ت
 .)Wilber, 1967: 35, 78(ــتیم ــه رو هس ــز رو ب ــی نی گچ
ــر  ــران فراگی ــاط ای ــر نق ــز در بیش ت ــدی نی ــرد کاربن کارب
ــورت کاذب و  ــه ص ــازه ای، ب ــش س ــر نق ــالوه ب ــده و ع ش
.)Bozorgmehri, 1992: 7(آمــودی نیــز اســتفاده می شــود

یافته هایافته ها
خــارج  در  دور  نه چنــدان  درگذشــته  کــه  آرامــگاه 
ــای  ــترش فضاه ــا گس ــروزه ب ــود ام ــکونی ب ــق مس از مناط
شــهری در درون بافــت شــهری شوشــتر قــرار دارد. بنــا بــا 
ــراف در  ــه اط ــبت ب ــن نس ــی زمی ــکل طبیع ــه ش ــه ب توج
ــع مســاحت  ــه 700 مترمرب ــری اســت. مجموع ســطح باالت
دارد و از ســردر ورودی، گنبــد خانــه فرعــی، راهــرو بیــن دو 
ــده  ــی گزی ــگاه بی ب ــی، آرام ــه اصل ــد خان ــه، گنب ــد خان گنب
خاتــون و فضــای وابســته چــون نمازخانــه خواهــران، رواق، 

ــکل 1(. ــت )ش ــده اس ــاره تشکیل ش ــه و دو من صف
سردر ورودی آرامگاه

ــردر ورودی،  ــامل س ــکل 2( ش ــا )ش ــمالی بن ــای ش نم
صفــه و دو منــاره اســت. ســردر ورودی بــه شــکل فضایــی 
تــو نشســته مربــع شــکل بــا دهانــه ای بــه عــرض و عمــق 5 
متــر و ارتفاعــی در حــدود 9 متــر اســت. ایــن فضــا بــا نیــم 
گنبــد ) کنــه پــوش( پوشــش یافتــه و از طریــق درگاهــی 
کوتــاه بــه فضــای داخلــی بنــا راه می دهــد. ســاختار 
ــی درون کادر  ــی جناغ ــه شــکل طاق نمای ــردر ب ــی س فضای
مســتطیل شــکل اســت کــه در اســپرهای عمــودی عریــض 
ــن بیــن دو  ــرار دارد. در ای ــی در دو ســطح ق آن طاق نماهای
طــاق نمــای فوقانــی عمــق بیشــتری داشــته و حالــت صفــه 
ــا ســه ردیــف مقرنــس  ماننــد یافتــه اســت. طــاق ســردر ب



177

پاییز و زمستان 1400 . دوره 12 . شماره 2/ صفحات 187-171عباسعلی احمدی، امین احمدی سیاهپوش
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

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

ــا  ــه هایی ب ــا شمس ــه و ب ــش یافت ــی پوش ــر گچ ــر بارب غی
نقــوش اســلیمی دهــان اژدری و خرطــوم فیلــی بــا شــیوه ی 
کشــته بری، تزیین شــده اســت3. ازاره  ســردر بــا کاشــی 
النه زنبــوری فیــروزه ای، درون قابــی از کاشــی حمیــل 
ــا کاشــی معقلــی  ســیاه  رنــگ قــرار دارد کــه حاشــیة آن ب
فیــروزه ای، ســفید و ســیاه پوشــیده شــده اســت. قــاب درگاه 
ورودی مزیــن بــه گــره چینــی و گل و بــرگ ختایــی اســت.

ــا قلــم  ســردر تعــدادی کتیبــه  گچ بــری و حجــاری شــده ب
ثلــث دارد )شــکل 3(. مفصل تریــن آن هــا قســمتی از دعــای 
ــه خواجــه نصیــر طوســی اســت کــه به صــورت  منصــوب ب
ــدون رعایــت ترتیــب نوشــتن کلمــات4، در ســه  ناقــص و ب
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3

4

5
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7
7 7

7
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1. Entrance
2. Side nave
3. The interface space of the 

two naves
4. The main nave
5. Women’s prayer hall 
6. Tomb of Bibi Gozideh

Khaton
7. Porch
8. Veranda
9. The minaret
10. Complex manager room
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A

B

D
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Fig.3. Inscriptions of the entrance structure; (A) The all-around inscription of the prayer of Khajeh Nasir Tusi; (B) 
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

ــارت  ــای زی ــر دع ــه ی دیگ ــرار شــده اســت. کتیب ــع تک ضل
امامــزاده بــر زمینــه الجــوردی اســت. در ســردر دو کتیبــة 
ــره وجــود دارد  ــه  255 و 256 ســوره بق مشــابه، شــامل آی
کــه در کتیبــه ســمت راســت تاریــخ 1230 ه.ق و در 
ــر آمــده اســت.  ــام کاتــب محمدباق کتیبــه ســمت چــپ، ن
تزیینــات ایــن دو کتیبــه نیــم ترنــج بــا نقــوش گل و بــرگ 
ختایــی در مرکــز و اســلیمی بــرگ صنوبــری و گل ختایــی 
شاه عباســی بــر زمینــه الجــوردی اســت. کتیبه هــای 
ســنگی بــر دیوارهــای جانبــی نیــز شــامل حدیــث »و قــال 
ــی  ــال النب ــر« و »ق ــه الکاف ــن و جن ــجن الموم ــا س الدنی

ــت. ــره« اس ــه االخ ــا مزرع ــالم الدنی علیه الس
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دو منــاره بــا پوشــش ســنگ پاک تــراش و کاشــی 
ــات  ــت. تزیین ــمالی اس ــای ش ــزای نم ــر اج ــی از دیگ معقل
قســمت ســنگی مناره  هــا کتیبــه نســتعلیق در پنــج ردیــف، 
دو ردیــف ترنــج بازوبنــدی و نقــوش بییــک اســت5. کتیبــه 
ــاور  ــپر مج ــا در اس ــت ام ــا نیس ــایش خوان ــل فرس ــه دلی ب

ــود.  ــده می ش ــاه دی ــام نادرش ــت ن ــمت راس ــاره ی س من
گنبدخانه فرعی

بعــد از ســردر، گنبدخانــه فرعــی قــرار دارد کــه فضایــی 
ــر  ــا 8 مت ــر ب ــی براب ــرض خارج ــول و ع ــا ط ــوش ب چهارگ
ــدود 7  ــد در ح ــاکار گنب ــل پ ــا مح ــاع آن ت ــوده و ارتف ب
ــه از طریــق درگاهــی در گوشــه  متــر اســت. ایــن گنبدخان
شــمال شــرقی بــه ســردر ورودی و از طریــق درگاه بســیار 
ــه راهــروی متصــل  ــی، ب ــع جنــوب غرب ــری در ضل عریض ت
بــه گنبدخانــه اصلــی )فضــای رابــط بیــن گنبدخانــه فرعــی 
ــکنج هایی  ــق س ــه از طری ــن گنبدخان ــی( راه دارد. ای و اصل
بــا ترکیــب و طــاس و نیــم طــاس بــه 8 گــوش و از 
ــه دایــره  ــه 16 گــوش و در نهایــت ب طریــق طــاق  بســت ب
ــی  ــر تزیین ــدود عناص ــکل 4(. مح ــت )ش ــده اس تبدیل ش
گنبدخانــه نقــوش اختــر چلیپــا و شمســه شــش بــه شــکل 

ــت. ــکنج ها اس ــر س ــدی در زی کمربن
فضای رابط )راهرو( بین گنبدخانه فرعی و اصلی

ایــن راهــرو کــه بــه شــکل مســتطیل عرضــی اســت بــه 

A B

A B C

A B C

مــوازات گنبدخانــه فرعــی و گنبدخانــه اصلــی قــرار گرفتــه 
و دارای 8 متــر طــول، 4 متــر عــرض و 5 متــر ارتفــاع اســت. 
پوشــش ایــن فضــا طــاق گهــواره ای در وســط و کنه پــوش 
ــا لنگــه طــاق از  مقرنــس کاری شــده در طرفیــن اســت و ب
ــف(. در  ــده اســت )شــکل 5. ال ــدا ش ــی ج ــه فرع گنبدخان
جبهــه جنــوب غربــی آن ســردر ســنگی گنبدخانــه اصلــی 
ــا  ــنگی6 ب ــردر س ــک س ــرقی آن ی ــوب ش ــه جن و در جبه
آرایه هــای هندســی شــش ضلعی و کتیبــه ای بــه خــط 
ثلــث قــرار دارد )شــکل 5. ب(. تزئینــات ســردر گنبدخانــه 
اصلــی ترکیبــی از اصــول هندســی چــون قاب بنــدی 
ــر  ــلیمی و هن ــت  اس ــتطیل، حرک ــع و مس ــکال مرب ــا اش ب
کتیبه نــگاری اســت )شــکل 5. ج(. در جبهــه شــمال غربــی 
راهــرو نیــز اتــاق آرامــگاه بی بــی گزیــده خاتــون قــرار دارد. 
کتیبــه ی آجــری اســپر عمــودی و افقــی ســردر 
ــه ی 256  ــورق آی ــی م ــط کوف ــا خ ــی، ب ــة اصل گنبدخان
ــا  ــاخت بن ــان س ــری فرم ــه  آج ــت. کتیب ــره اس ــوره بق س
ــکل 6.  ــطر )ش ــت س ــورق در هف ــی م ــط کوف ــا خ ــز ب نی
ــان  ــا فرم ــی ب ــام نام ــا را بهن ــی ســاخت بن ــف و ب(، بان ال
 Gochani &( خلیفــه المســتنصرباهلل معرفــی می کنــد
ــاخت  ــخ س ــر تاری ــه دیگ Rahimifard, 2004: 6(. کتیب
ــر  ــر ب ــی مزه ــط کوف ــا خ ــال 629 ه.ق ب ــرم س ــا مح بن
ــه  ــر زمین ــه اهلل« ب ــک اهلل« و »العظم ــی و »المل ــه آب زمین

ــکل 6. ج(.  ــت )ش ــی اس اخرای

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

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

A B

A B C

A B C

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

A B

A B C

A B C
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ــزار  ــل را م ــن مح ــز ای ــپ نی ــمت چ ــث س ــه  ثل کتیب
احمد بن الموئــد متوفــی در ذی القعــده ســال 669 ه.ق 

معرفــی می کنــد )شــکل 7(.

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

A B C

A B C

گنبدخانه اصلی

گنبدخانــه اصلــی فضایــی چهارگــوش بــه ابعــاد 5/25 در 
ــا گنبــدی دو پــوش گسســته پوشــش  ــوده و ب 5/60 متــر ب
ــا از  ــف بن ــر از ک ــاع 7/60 مت ــه در ارتف ــت. آهیان ــه اس یافت
طریــق ســکنج بــر گنبدخانــه قــرار گرفتــه و بــا فاصلــه ای از 
ــوری  ــا کاشــی النه زنب ــرار دارد. ازاره ب ــن ق ــد اورچی آن، گنب
ــی  ــد ضلع ــی  چن ــی از کاش ــروزه ای و ردیف ــش گوش فی ش
ــرح  ــش اهلل و ط ــا نق ــفید ب ــک س ــی  کوچ ــگ و کاش آبی رن
ــه  ــف(. در س ــکل 8. ال ــده است)ش ــدی ش ــی، کادربن گیاه
ــه  ــه دو صف ــده ک ــه ش ــه تعبی ــه صف ــه س ــع گنبدخان ضل
ــوردار  ــتری برخ ــق بیش ــرقی از عم ــمال غربی و جنوب ش ش
هســتند. هــر کــدام از دو صفــه یــاد شــده از طریــق درگاهــی 
ــی از  ــا ترکیب ــا ب ــا راه داشــته و یکــی از آن ه ــه صحــن بن ب
ــش  ــدی پوش ــا یزدی بن ــری ب ــدی و دیگ ــس و کاربن مقرن
یافته اند)شــکل 8. ب و ج(. ورودی اصلــی گنبدخانــه در 

ــع شــده اســت. جبهــه شــمال شــرقی آن واق

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

  عمــده تزئینــات داخــل آهیانــه نقاشــی دیــواری 
ــی  ــوش گیاه ــیة نق ــا حاش ــرو ب ــت س ــش درخ ــامل نق ش
و اســلیمی اســت کــه در انتهــا بــه نقــش پرنــدگان 
ــا  ــکنج ها ب ــه س ــکل 9(. در گنبدخان ــوند )ش ــم می ش خت
ــا نقــوش  ترســیم خطوطــی بــه چنــد قســمت تقســیم  و ب
ــابه  ــیوه مش ــه ش ــدگان، ب ــه و پرن ــان اژدری، گل وبوت ده

اســت. تزیین شــده 

A B C

A B C

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

از  یکــی  بعنــوان  مضــرس  یــا  اورچیــن  گنبــد 
ــکل 10( از  ــداهلل )ش ــزاده عب ــاری امام ــاخص های معم ش
ــی  ــوب غرب ــی در جن ــای آرامگاه ــده بناه ــای عم ویژگی ه
ــه  ــن نمون ــوان کهن تری ــت و به عن ــتان اس ــران و خوزس ای
 Sajadi,( ــود ــناخته می ش ــران ش ــاری ای ــخ دار در معم تاری

 .)2007: 295

ــات  ــاوت ســاختاری طبق ــد تف ــن گنب ــای ای از ویژگی ه
ــه  ــه از 12 زین ــه ای ک ــت به گون ــد اس ــای گنب ــا زینه ه ی
ــة 8  ــت و از طبق ــی اس ــم طاس ــه دارای نی ــد، 8 طبق گنب
ــد  ــة تن ــم زاوی ــر ریت ــردن و تغیی ــاده ک ــرای س ــا 12، ب ت
ــارک  ــاال ت ــده اند و در ب ــذف  ش ــی ها ح ــم طاس ــد نی گنب
شــش ضلعی منتظــم قــرار دارد. وجــود چنــد ســکنج، 
گچ بری رنگــی بــا نقــوش گــره هندســی و طاق نمــای کولــی 
دار در فاصلــه پوســته داخلــی و بیرونــی گنبــد، حکایــت از 
یــک پــوش بــودن گنبــد مضــرس در آغــاز دارد کــه بعدهــا 
پوســته داخلــی بــه آن افــزوده شــده اســت7 )شــکل 11(.از 
ویژگی هــای نمــای غربی،جنوبــی و شــرقی بنــا ناهماهنگــی 
ــح  ــتفاده از مصال ــازه و اس ــف س ــمت های مختل ــاع قس ارتف

آجــر و ســنگ اســت.

A B C

A B C

Fig.10. The chipped dome of the building
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A B C

A B C
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 یافته هاتحلیل یافته ها
تحوالت کالبدی

ــا توجــه  ــی ب ــر در کتــاب معمــاری ایلخان ــد ویلب دونال
ــزاده عبــداهلل را از نزدیــک  ــای امام ــن کــه خــود بن ــه ای ب
ندیــده، ایــن بنــا را در ردیــف بناهــای دوره ایلخانــی 
ــه  ــدار ب ــدره گ ــتناد آن ــاس اس ــر اس ــمار آورده و ب ــه ش ب
کتیبه هــای بنــا، تاریــخ ســاخت گنبدخانــه اصلــی را 
ــت  ــته اس ــی را 669 ه.ق دانس ــه فرع 629 ه.ق و گنبدخان
ــاب  ــه انتس ــود آنچ ــن  وج ــا ای )Wilber, 1967: 115(. ب
ایــن بنــا بــه دوره ایلخانیــان را در وهلــه ی اول زیــر 
ســؤال می بــرد، قــرار نگرفتــن تاریــخ ذکرشــده در بــازه ی 
ــال 654  ــی س ــان یعن ــت ایلخانی ــکیل حکوم ــی تش زمان
 Agbal, 2005: 190.; Gafari Gazvini,( اســت  ه.ق 
ــی در  ــوب تاریخ ــع مکت ــه مناب ــه ب ــا توج 212 :1964(. ب
ســال 590 ه.ق خوزســتان و کرســی نشــین آن شوشــتر، 
توســط ناصرالدیــن هلل، خلیفــة عباســی بــه متصرفــات 
ــا تصــرف شوشــتر  ــخ ت ــه شــد و از آن تاری عباســیان اضاف
ــان  ــول در ســال 656 ه.ق، حاکم ــان مغ ــه دســت ایلخان ب
ــدند.  ــاب می ش ــی انتخ ــای عباس ــط خلف ــهر توس ــن ش ای
ایــن دوره مصــادف بــا زمانــی اســت کــه خلیفــه ناصرالدیــن 
ــی  ــت سیاس ــاء اهمی ــعی در احی ــتنصر باهلل س ــا هلل و مس  ب
 Ettinghausen &(افــول کــرده خالفــت عباســی داشــتند
ــات  ــار اقدام Grabar, 1987: 404(؛ از همیــن روی  در کن
ــی چــون معمــاری  سیاســی و نظامــی، از ابزارهــای تبلیغات
ــه  ــی، خلیف ــات تاریخ ــق مکتوب ــر طب ــد. ب ــره  بردن ــز به نی
المســتنصر بــاهلل بــه عمــران و آبــادی توجــه بســیار داشــت 
و در زمــان او بناهــای بســیاری چــون مدرســه مســتنصریه 
 Banakti,(ــد ــاخته ش ــواد )ع( س ــام ج ــارگاه ام ــداد و ب بغ
بــه  توجــه  بــا   .)1969: 212.; Mostufi, 1986: 368
کتیبــه ســردر گنبدخانــه  اصلــی کــه ســاخت بنــا در 
ــان  ــی را نش ــام نام ــط بهن ــتنصر توس ــت المس ــان خالف زم
می دهــد، می تــوان ســاخت بنــای امامــزاده عبــداهلل را 
ــن ســاخت  و ســازها قلمــداد نمــود.  ــز در راســتای همی نی
ــب  ــه احتمــال قری ــه، ب ــن کتیب ــی شــده در ای ــام معرف بهن
ــه  ــه ب ــی، حاکــم شوشــتر اســت ک ــام الروم ــن بهن ــه یقی ب
ــن  ــت ای ــال 631 ه.ق از حکوم ــتنصر در س ــتور المس دس
  .)Emam Shushtari, 1956: 62(گردیــد عــزل  شــهر 
ــه در  ــد اولی ــور کالب ــا و تبل ــان بن ــت بانی ــه هوی ــه ب توج
قالــب گنبــد مضــرس، از وجــود یــک نحلــه فکــری خــارج 
ــه گنبــد  ــرا کــه این گون ــران نشــان دارد؛ زی از چارچــوب ای
از مختصــات معمــاری عــراق و ســوریه بــوده و پیش تــر در 
نمونه هــای شــاخص ایــن منطقــه همچــون آرامــگاه مســلم 
ــن در  ــام دور ســامرا )479 ه.ق(، نورالدی ــش در ام ــن قری اب

ــداد)598 ه.ق( و  ــون در بغ ــده خات دمشــق )569 ه.ق(، زبی
شــیخ عمــر ســهروردی در بغداد)قــرن 7 ه.ق( دیــده  شــده 
اســت )Hillenbrand, 1992: 390(. برخــی محققــان ورود 
ایــن گونــه از گنبــد بــه معمــاری مناطــق جنــوب و جنــوب 
ــه  ــد ک ــبت داده ان ــری نس ــوام مهاج ــه اق ــران را ب ــی ای غرب
ــخ  ــرده و در تاری ــرت ک ــه مهاج ــن منطق ــه ای ــوریه ب از س
Salehi Kakh- ــده اند ــاد ش ــتان ی ــکان لرس ــام اتاب ــه ن )ب

ــاس  ــر اس ــا ب ــن گنبده ki & Sepidnameh, 2013(. ای
ســاختار هندســی بــه دو دســته  گنبــد اورچیــن بــا قاعــده ی 
ســتاره ای شــکل و گنبــد اورچیــن بــا قاعــده کثیراالضــالع 
تقســیم می شــوند. گنبــد امامــزاده عبــداهلل در دســته 
ــن  ــرار دارد. ای ــالع ق ــده کثیراالض ــا قاع ــن ب ــد اورچی گنب
ــا  ــوده و تنه ــداول ب ــر مت ــته اول کمت ــالف دس ــروه برخ گ
ــنی  ــیرمرد ممس ــزاده ش ــده آن امام ــای شناخته ش نمونه ه
ــارک )738 ه.ق(،  ــد خ ــزاده میرمحم ــوی(، امام )دوره صف
ــد  ــش اســت. گنب ــن قری ــداد و مســلم ب ــون بغ ــده خات زبی
آرامــگاه امامــزاده عبــداهلل از لحــاظ اجــزای معمــاری چــون 
ــتفاده از  ــا، اس ــم زینه ه ــداد ک ــد، تع ــودن گنب ــی ب مخروط
ــا  ــن و حــذف آن ه ــای پایی ــن کوکبی ه ــم طاســی در بی نی
ــا  ــه ب ــل  مقایس ــارک، قاب ــتفاده از ت ــد و اس ــاالی گنب در ب
ــن  ــراق همچــون مســلم ب ــه در ع ــن اولی ــای اورچی گنبده
 .)Saidiyan et al., 2011( قریــش و زبیــده خاتــون اســت
ــه  ــای اولی ــا نمونه ه ــد ب ــن گنب ــابه ای ــوه تش ــر وج از دیگ
عــراق و ســوریه کــه عمدتــاً بــه قــرن ششــم هجــری قمــری 
 ،)Tabba,1985( ــده اند ــذاری ش ــول تاریخ گ ــه مغ ــا حمل ت
ــن  ــا ای ــت. ب ــن آن اس ــای زیری ــس8 در فض ــود مقرن وج
تفــاوت کــه ایــن عنصــر ســاختمانی در نمونه هــای عراقــی 
ــن و  ــون، نورالدی ــده خات ــام دور، زبی ــوری همچــون ام و س
امــام عون الدیــن )645 ه.ق( در موصــل )Ibid(، گچــی، 
ــزاده  ــه در امام ــال  آنک ــوده ح ــری ب ــد بارب ــی و فاق الحاق
عبــداهلل از آجــر تشــکیل یافتــه و عملکــرد ســازه ای و 
باربــر داشــته اســت )شــکل 12(. بررســی نمونه هــای 
برجــای  مانــده گنبدهــای مضــرص ایــران بــه  ویــژه در ناحیــه 
خوزســتان9 نشــان دهنده آن اســت کــه ایــن شــیوه کار تــداوم 
چندانــی نیافتــه؛ بدیــن شــکل کــه فضــای زیریــن گنبــد بــه 
ــه   ــار ب ــوی و قاج ــه دوران صف ــق ب ــای متعل ــژه در نمونه ه  وی
ــه در  ــئله ای ک ــت ، مس ــوده اس ــاده ای ب ــروط س ــورت مخ ص
ــگاه یعقــوب لیــث )دوره  نمونه هــای شــاخصی همچــون آرام
Ahmadi & Ahmadi Siah- )شــود ــده می  صفــوی( نیــز دی

poush, 2017(. از ایــن  رو گنبــد مضــرص امامــزاده عبــداهلل 
ــه  ــرص اولی ــای مض ــدۀ گنبده ــاده  ش ــة س ــوان نمون را می ت
در عــراق و ســوریه و حــد واســطی بیــن آن هــا و گنبدهــای 
ــت  ــران دانس ــد ای ــال های بع ــده در س ــاخته  ش ــن س اورچی

 .)Mashayekhi  & Tehrani, 2013(
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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

اگرچــه امــروزه پــالن گنبدخانــه  اصلــی بنــا بــا 
ــت و  ــای راس ــد در دیواره ه ــه مانن ــای صف ــود دو فض وج
چــپ از حالــت مربــع خــارج  شــده اســت امــا توجــه بــه 
مــواردی همچــون وجــود آثــار مرحلــه انتقالــی در فضــای 
ــه  ــاخت آهیان ــان دهنده س ــه نش ــود ک ــه و خ ــن آهیان بی
فعلــی بــا ســکنج های جداگانــه در دوره متأخــری در 
ــاق  ــیوه ط ــت، ش ــرس اس ــد مض ــکنج های گنب ــر س زی
ــاخت  ــو س ــک  س ــه از ی ــه ک ــن دو صف ــاوت ای ــی متف زن
ــویی  ــالمی و از س ــاری اس ــر معم ــای متأخ آن در دوره ه
الحاقــی و تعمیــری بــودن آن را نشــان می دهــد، همگــی 
حکایــت از آن دارد کــه بنــا در ابتــدا پالنــی مربــع 
ــن  ــت؛ از ای ــته اس ــته داش ــک پوس ــدی ت ــکل و گنب ش
ــی  ــه اصل ــه گنبدخان ــرد ک ــرض ک ــن ف ــوان چنی  رو می ت
ــای   ــا گنبدخانه ه ــز ب ــالن نی ــاد و پ ــاز از منظــر ابع در آغ
ــرا  مضــرس عــراق و ســوریه تشــابهاتی داشــته اســت؛ زی
ــام ُدر  ــون ام ــی چ ــه در بناهای ــرس اولی ــای مض گنبده
ــر روی  ــز ب ــون )شــکل 14( نی ــده خات )شــکل 13( و زبی
ــده اند  ــاخته  ش ــرد س ــع منف ــا مرب ــت ضلعی ی ــالن هش پ

 .)Ettinghausen & Grabar, 1987: 405(
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Fig.13. : Imam in Muslim Ibn Quraysh 
(Hillenbrand, 1998: 392)

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

از دیگــر عناصــر مؤثــر در تشــخیص کالبــد اولیــة 
گنبدخانــه، ســردر آن اســت. بــا توجــه بــه مــواردی 
ــال  ــوه اتص ــاع، نح ــاد، ارتف ــی، ابع ــت مکان ــون موقعی همچ
آن بــا فضاهــای مجــاور و کاربــرد کتیبه هــای گچــی 
ــا  ــوان ی ــوی، ای ــرایط ج ــل ش ــت در مقاب ــد حفاظ نیازمن
ــون، ایــن ســردر  پیــش طاقــی هماننــد مقبــره زبیــده خات
ــر  ــوب، الناص ــع مکت ــق مناب ــر طب ــت. ب ــانده اس را می پوش
ــه  عنــوان مــزار  خلیفــه عباســی مقبــره زبیــده خاتــون را ب
مــادرش )Blair & Bloom, 1991: 78(، در ســال 598 
 .)Alkazwini, 1969: 40( هجــری قمــری ســاخته اســت
بــا توجــه بــه فاصلــه زمانــی 30 ســاله ســاخت ایــن مقبــره 
ــته  ــد و هس ــی کالب ــوان چگونگ ــداهلل می ت ــزاده عب ــا امام ب
ــده  ــره زبی ــاری مقب ــداهلل را وام دار معم ــزاده عب ــه امام اولی
خاتــون و ســنت های معمــاری عــراق دانســت. از آنجــا 
ــن  ــخ دار ای ــه تاری ــن نمون ــداهلل قدیمی تری ــزاده عب ــه امام ک
 گونــه در معمــاری ایــران بــه  طــور اعــم و معمــاری نواحــی 
ــه  طــور اخــص محســوب  ــران ب جنــوب و جنــوب غــرب ای
ــان  ــی محقق ــده برخ ــه مطرح ش ــوان نظری ــود، می ت می ش
)Salehi Kakhki & Sepidnameh, 2013( مبنــی بــر 
ورود ایــن شــیوه گنبدســازی در معمــاری جنــوب و جنــوب 
ــوریه را  ــر از س ــر مهاج ــکان ل ــق اتاب ــران از طری ــرب ای غ

ــرارداد. ــد ق ــورد تردی م
اگرچــه بررســی چگونگــی کالبــد اولیــه بنــا بــه  عنــوان 
معــدود نمونــه باقی مانــده از بناهــای گذر از دوره ســلجوقی-

خوارزمشــاهی بــه دوره ایلخانــی، تأثیرپذیــری از ســنت های 
معمــاری خــارج از ایــران را نشــان می دهــد بــا ایــن  وجــود 
بررســی شــیوه های تزیینــی ســاختمان ایــن دوره، نشــان از 
ــیوه هایی  ــی دارد؛ ش ــی  ایران ــای تزیین ــذاری الگوه تأثیرگ
ــوده و  ــرون 5 و 6 هجــری قمــری ب کــه برخــی مختــص ق
برخــی تــا قــرون متأخــر بــه کار می رفته انــد؛ ازجملــه ایــن 
ــنگی  ــاب س ــی ق ــکل کل ــه ش ــوان ب ــا می ت تأثیرپذیری ه
ــه اصلــی اشــاره کــرد کــه ویژگی هــای آن  ســردر گنبدخان
همچــون طاق نماهایــی بــا چندیــن حاشــیه، نــوع تزیینــات 
و خطــوط بــه کار رفتــه، یــاد آور تزیینــات مورد اســتفاده در 
بناهــای ســلجوقی، از جملــه محراب هــای ایــن دوره اســت؛ 
ــا  ــیه ای ب ــای حاش ــه کتیبه ه ــن ب ــه مزی ــی ک محراب های
ــخ  ــی، تاری ــماء اله ــا اس ــراه ب ــی هم ــات قرآن ــون آی مضم
ــا  ــن ی ــزرگان دی ــامی ب ــی اس ــی و گاه ــام بان ــاخت، ن س
ــتفاده از  ــد )Sahebibazaz, 2010(. اس ــه بوده ان ــف نام وق
مصالــح گــچ و آجــر در نوشــتن کتیبه هــای ســردر، بــا رواج 
ــا 9  ــده های 5 ه.ق ت ــگاری س ــیوه ای در کتیبه ن ــن ش چنی
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 .)Sahragard & Shirazi, 2010( ه.ق مقایســه پذیر اســت
ــه   ــن کتیب ــتن مفصل تری ــرای نوش ــر ب ــر پیش ب ــرد آج کارب
ــگاری  ــه  ن ــه در کتیب ــت ک ــیوه  هایی اس ــز از ش ــردر نی س
 .)Sajadi, 2007: 158( ــوده اســت ــج ب دوره ســلجوقی رای
در کنــار اســتفاده از آجــر پیش بــر بــرای نوشــتن 
ــی نقــش دار در فضــای  ــردن آجــر قالب ــه کار ب ــا، ب کتیبه ه
خالــی بیــن خطــوط )شــکل 5. الــف(، از شــیوه هایی اســت 
کــه در بناهــای اواخــر ســلجوقی رواج یافتــه و در دوره هــای 
خوارزمشــاهی و ایلخانــی به صــورت ظریف تــری بــه کار 
مــی رود کــه ازجملــه نمونه هــای ســلجوقی آن گنبــد ســرخ 
مراغــه )Shekofteh, Ahmadi & Oudbashi, 2015( و 
از نمونه هــای خوارزمشــاهی، مســاجد جامــع فرومــد و 
 )Godard et al., 2008: 264-291.; Zarei, 2011( زوزن

ــل اشــاره اســت )شــکل 15. الــف و ب(.  قاب

A B

A B C D

A B C

 6 النه زنبــوری  کاشــی های  کاربــرد  هم چنیــن 
ــی کاری دوره  ــاخصه های کاش ــه، از ش ــوش ازاره گنبدخان گ
ــابه آن  ــه مش ــزد اســت ک ــه ی ــژه در ناحی ــه  وی ــی، ب ایلخان
در ازاره هــای مســاجد ایلخانــی یــزد از جملــه مســجد 
مصــال عتیــق، مســجد یعقوبــی، مســجد ســرپلک و مســجد 
ــده  ــاه )Khademzadeh, 2009: 129-330( دی ــر ش خض

د(.  و  ج   .15 می شود10)شــکل 
ــرد  ــون کارب ــه همچ ــن گنبدخان ــای ای ــر ویژگی ه دیگ
پاک تــراش  ســنگ های  ویــژه  بــه   ســنگ  مصالــح 
ــح آجــر و ســاخت  ــا مصال ــا در تلفیــق ب به صــورت مجــزا ی
ســردر ســنگی یکپارچــه، از ویژگی هــای بومــی و منطقــه ای 
ــالمی  ــف اس ــای ادوار مختل ــه در بناه ــت ک ــتان اس خوزس
ایــن منطقــه همچــون مســجد جامــع شوشــتر )قــرون اولیــه 

ــود. ــده می ش ــز دی ــث نی ــوب لی ــره یعق ــالمی( و مقب اس

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)

ــا  ــاری بن ــزای معم ــر اج ــی از دیگ ــه ی فرع گنبدخان
ــه  ــدار ب ــتناد گ ــاس اس ــر اس ــر ب ــد ویلب ــه دونال ــت ک اس
ــروی  ــپ راه ــمت چ ــع در س ــنگی واق ــردر س ــخ س تاری
ــتندات،  ــه مس ــدون ارائ ــه )669 ه.ق(، ب ــن دو گنبدخان بی
ــا  ــخ و ی ــن تاری ــا ای ــان ب ــاالً هم زم ــاخت آن را احتم س
می دانــد  اصلــی  گنبدخانــه  ســاخت  از  پــس  کمــی 
)Wilber, 1967: 115(. بــا در نظــر گرفتــن مــواردی 
ــک راســتا،  ــه در ی ــری دو گنبدخان ــدم قرارگی همچــون ع
فضــای نامنظــم راهــرو، عــدم چفــت  و بســت دیواره هــای 
ــتگی  ــاد پیوس ــر ایج ــالش ب ــه و ت ــا دو گنبدخان ــرو ب راه
ــش  ــود پی ــر وج ــواهدی دال ب ــی و ش ــاق زن ــق ط از طری
طــاق در ایــن قســمت کــه پیش تــر بــدان اشــاره شــد، بــه 
 احتمــال  زیــاد گنبدخانــه فرعــی، الحاقــی بــوده اســت. بــا 
ــه  عنــوان  ــری آن ب ــر کارب ــن  وجــود شــواهدی مبنــی ب ای
ــدارد. احتمــاالً  محــل تدفیــن احمــد بــن مســافر وجــود ن
ــه  ــردر جبه ــنگی )س ــردر س ــت س ــع در پش ــک واق اتاق
جنــوب شــرقی راهــرو( کــه در کتیبــه آن بــا لفــظ هــذا11 
ــن مســافر،  معرفــی  شــده، به عنــوان محــل دفــن احمــد ب
در تاریــخ یــاد شــده )669 ه.ق( بــه فضــای کنــاری ســردر 

ــت. ــده اس ــاق ش ــی الح ــه اصل گنبدخان
از  دیــدار  ه.ق  هشــتم  قــرن  اوایــل  در  ابن بطوطــه 
ــه  ــاره  دارد ک ــگاه اش ــن آرام ــه ای در ای ــه زاوی ــتر ب شوش
 Ibn Battuta,( ــود ــش ب ــی از دراوی ــکان جمع ــل اس مح
ــوان  ــه می ت ــا واژه زاوی ــه ب ــد در رابط 237 :2007(. هرچن
ــی از  ــی، اتاق ــتقل در جای ــی مس ــون اتاق ــی چ ــه مفاهیم ب
اتاق هــای مجموعــه یــک ســاختمان و یــا متــرادف بــا معنــی 
 Kiani,(ــاره داشــت ــگاه اش ــه و آرام ــاط، مدرس ــاه، رب خانق
ــرد  ــواردی همچــون کارب ــه م ــا توجــه ب ــا ب 96 :1990(، ام

ــتفاده  ــا، اس ــمال آفریق ــاه، در ش ــای خانق ــه به ج واژه زاوی
ــدارس و  ــی م ــریح بعض ــن واژه در تش ــه از ای ــن  بطوط اب
کانون هــای خانقاهــی )Kiani, 1990: 101(، هم زمانــی 
دیــدار ابــن  بطوطــه از شوشــتر بــا حکومــت اتابــک 
نهایــت  در  و  ه.ق(  احمــد12)730-695  نصــرت  الدیــن 
ــت  ــت حاکمی ــران تح ــری در ای ــر صوفی گ ــترش تفک گس
ــاه  ــام خانق ــاهد ادغ ــه آن ش ــه درنتیج ــول ک ــان مغ ایلخان
در مجموعه هــای بزرگ تــر ســاختمانی و ترکیــب آن بــا 
آرامــگاه اولیــا و قدیســین، هماننــد آنچــه در مجموعه هــای 
نطنــز و خانقــاه پیــر نزدیــک باکــو و امثــال آن رخ داده اســت 
)Hillenbrand, 1992: 281( احتمــاالً بنــا بــه مجموعــه ای 
ترکیبــی از خانقــاه و آرامــگاه تبدیل شــده و گنبدخانــه 

ــت. ــوده اس ــاه آن ب ــی خانق ــزای اصل ــی از اج فرع
ــن  بطوطــه،  ــی شــرح اب ــازه زمان ــا در نظــر گرفتــن ب ب
ــا  ــی13 ب ــه فرع ــن گنبدخان ــاختاری و ف ــابه س ــوه تش وج
ــری  ــری قم ــتم هج ــرن هش ــای ق ــیاری از گنبدخانه ه بس
ــره خواجــه  ــم، مقب ــن جعفــر ق ــی ب ــزاده عل همچــون امام
 Khazaie(اصیــل الدیــن قــم، امامزاده ســید ســربخش قــم
ــتی،  ــه مســاجد کاج، دش Hosseini, 2009 &(، گنبدخان
 Wilber, 1967:(ازیــران، بابــا عبــداهلل ناییــن در اصفهــان
شــمس الدین  شــیخ  خانقــاه  بــه  ویــژه  و   )139-199
 ،)Emam Shushtari, 1956: 135(ــتر ــم در شوش گلچش
بــه  احتمــال قریــب  بــه  یقیــن گنبدخانــه مذکــور در قــرن 
ــاط  ــاخته  شــده اســت. در ارتب ــری س هشــتم هجــری قم
ــی در  ــوری اطالع ــا در دوره تیم ــدی بن ــوالت کالب ــا تح ب
ــا شــروع زمامــداری صفــوی بازســازی و  دســت نیســت. ب
ســاخت  و ســازهای چنــدی در بنــا صــورت گرفتــه اســت. 
ــری  ــردری آج ــل دارای س ــه قب ــد ده ــا چن ــه ت مجموع
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معــروف بــه درب قاپــی بــود )شــکل 16. الــف و ب( کــه بــر 
ــع تاریخــی در زمــان حکومــت مشعشــعیان14  اســاس مناب
ــال 914 ه.ق  ــه در س ــل الدول ــد وکی ــیخ محم ــط ش توس
 Jazayari Shushtari, 2009: 120.;(15ــود ساخته شــده ب
Eghtedari, 1996: 699(. قــاب ســنگی اطــراف درگاه 
ــه  ــردر گنبدخان ــه س ــه از نمون ــر گرفت ــردر تأثی ــن س ای

A B

A B C D

A B C

ــر آن را در  ــابه و هم عص ــاًل مش ــه کام ــوده و نمون ــی ب اصل
ســردر مقبــره یعقــوب لیــث می تــوان دیــد )شــکل 16.ج(. 
ــترگی در  ــردر س ــن س ــاخت چنی ــان س ــن  رو بی گم از ای
فاصلــه پنجــاه متــری مقبــره، از گســترش ســاختمان های 
امامــزاده و وجــود یــک مجموعــه تدفینــی بــزرگ در ایــن 

ــت دارد. ــان حکای زم

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

ــه  ــتر ک ــره شوش ــاب تذک ــتری در کت ــری شوش جزای
ــده  ــف ش ــا 1167 ه.ق تألی ــال های 1164 ت ــالل س در خ
ــتر  ــم شوش ــان حاک ــی خ ــدی قل ــات مه ــان اقدام در بی
ــی  ــدی قل ــت: »مه ــن آورده اس ــال 1002 ه.ق چنی در س
ــار خیــر بســیار از  ــود و آث خــان شــش ســال در شوشــتر ب
او باقــی مانــد از جملــه عمــارت قبلــی امامــزاده عبــداهلل و 
 Jazayari( »قریــه مهدی آبــاد کــه وقــف آن ســرکار اســت
Shushtari, 2009: 120(. اشــاره بــه »عمــارت قبلــی« 
نشــان از دو دوره تغییــر در بنــا از ســال 1002 ه.ق تــا زمــان 
ــر  ــه نظ ــال 1167 ه.ق دارد. ب ــاب در س ــف کت ــان تألی پای
ــری  ــری قم ــال 1002 هج ــا در س ــرات بن ــد تغیی می رس
ــوراهلل  ــی ن ــه قاض ــت ک ــدن دوره ای اس ــپری ش ــد از س بع
شوشــتری در کتــاب مجالــس المومنیــن )تألیــف 998 ه.ق( 
از اوضــاع نابســامان شوشــتر و پریشــان حالی ســادات شــهر 
ــی رقبــات و ســیورغال ایشــان ســخن گفتــه اســت  و خراب
)Shushtari, 2008: 73(؛ زیــرا از زمــان حکومــت صفویــان 
اداره امــور و ســیورغال امامــزاده بــر عهــده خانواده هایــی از 

ــود. ســادات شوشــتر ب
ــرن  ــل ق ــا در اوای ــرات بن ــا چگونگــی تغیی در رابطــه ب
11 ه.ق، بررســی مندرجــات وقــف نامــه مهــدی قلــی 
 Emam Shushtari, 1956: 134.; Shushtari,( خــان
ــا ایجــاد فضاهایــی  101 :1984(، از گســترش مجموعــه ب
ــه و  ــازل خدم ــخ، من ــه، مطب ــه، مدرس ــون مهمانخان همچ
ــتر آن  ــروزه بیش ــه ام ــی ک ــت دارد، فضاهای ــالب حکای ط
ــات  ــرد تزیین ــه کارب ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــر جــای نمان ب
Zomr- )یــزدی بنــدی از ابداعــات معمــاری دوره صفــوی 

کنــاری  صفه هــای  از  دریکــی   )shidi, 2010: 234
گنبدخانــه و همچنیــن رواج ســاخت گنبدهــای مضرس دو 
 ،)Sajadi, 2007: 3( ــوی ــتان دوره صف ــته در خوزس پوس
احتمــاالً آهیانــه گنبدخانــه اصلــی و دو صفــه جنبــی آن از 

ــت. ــن دوره اس ــاخته های ای س
ــاق  ــد ات ــر می رس ــه نظ ــوی ب ــرات دوره صف در تغیی
ــروزه  ــه ام ــاری آن ک ــای کن ــده و فض ــی گزی ــگاه بی ب آرام
بــه  عنــوان نمازخانــه خواهــران اســتفاده می شــود، در 
ــرا  ــه  شــده اســت؛ زی ــا اضاف ــه بن ــی، ب ــد اصل ــداد کالب امت

ــف  ــتر )تألی ــره شوش ــاب تذک ــار در کت ــن ب ــرای اولی ب
شــده در 1164 تــا 1167 ه.ق( بــه ایــن بنــا اشــاره  
ــا توصیــف امامــزاده  شــده و در دیگــر تألیفــات مرتبــط ب
ــاب  ــرن 8 ه.ق( و کت ــه )ق ــن  بطوط ــفرنامه اب همچــون س
ــف  ــتری )تألی ــوراهلل شوش ــی ن ــن قاض ــس المومنی مجال
ــا نشــده اســت و  ــن بن ــری از ای شــده در 998 ه.ق(، ذک
از ســویی بــا توجــه بــدان کــه بیشــتر بناهــای آرامگاهــی 
 Emam( شوشــتر در عصــر صفــوی ســاخته  شــده اند
ــن  ــاخت ای ــال س Shushtari, 1956: 135-136(، احتم
ــد. در نتیجــه الحــاق  ــوت می یاب ــن دوره ق ــگاه در ای آرام
ــف و  ــزای مختل ــاط اج ــه ارتب ــاز ب ــد و نی ــای جدی فضاه
حفــظ تقــارن بنــا؛ ابعــاد و شــکل معمــاری راهــروی بیــن 
دو گنبدخانــه تغییــر یافتــه و جهــت ارتبــاط بــا فضاهــای 
آرامــگاه  اتــاق  ازجملــه ورودی  جدیــد، ورودی هایــی 
بی بــی گزیــده در آن ایجــاد می شــود. بــا توجــه بــه 
ــوی  ــا ســردر صف ــگاه ب وجــوه تشــابه ســردر ورودی آرام
Emam Ahwazi, 2010: 61-( ــول ــع دزف ــجد جام مس

65( در زمینه هایــی همچــون ابعــاد، ســاختار شــکلی، 
ــی  ــون تزیین ــا و فن ــش  مایه ه ــوع نق ــاخت و ن ــیوه س ش
ــردر و  ــاخت س ــخ س ــوان تاری ــف(، می ت ــکل 17. ال )ش

صفه هــای کنــاری آن را دوران صفــوی دانســت.

 Jazayari Shushtari,( ــوب ــع مکت ــاس مناب ــر اس ب
169 :2009( در زمــان حکومــت عبــاس قلــی خــان 
حاکــم منصــوب حکومــت افشــاریه در شوشــتر، مناره هــا 
ــی  ــد اصل ــار کالب ــود. در دوره قاج ــه می ش ــا اضاف ــه بن ب
ــه  ــدود ب ــن دوره مح ــالت ای ــه و مداخ ــر نیافت ــا تغیی بن
ــوده اســت )شــکل  ــا ب ــات و کتیبه ه ایجــاد برخــی تزیین
18 و 19(. از جملــه دو کتیبــه قرینــه ســردر ورودی 
ــران(  ــورۀ آل عم ــه 256 و 257 س ــی )آی ــه فرع گنبدخان
ــباهت  ــکلی آن ش ــاختار ش ــه س ــخ 1230 ه.ق ک ــه تاری ب
محرابــی  نقــش  و ســجاده های  قالیچــه  بــا  بســیاری 
قاجــاری دارد )شــکل 17. ب و ج( و نقاشــی های فضــای 
زیریــن گنبدخانــه اصلــی کــه شــیوه ترکیــب، قاب بنــدی 
نارنجــی آن،  و  تنــد، قرمــز  و کاربــرد رنگ هــای زرد 

ــت. ــار  اس ــری دوره قاج ــول هن ــادآور اص ی
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تزیینــی  و  ســاختاری  ویژگی هــای  تطبیــق 
ســلجوقی- دوره  معمــاری  بــا  اصلــی  گنبدخانــه 

ایلخانــی دوره  و  خوارزمشــاهی 

ــه  ــی گنبدخان ــای تزیین ــدی و ویژگی ه ــاختار کالب س
اصلــی و ســردر آن بــه عنــوان تنهــا فضــای برجــای 
ــاهی و دوره  ــن دوره سلجوقی-خوارزمش ــده از دوره مابی مان
ــای  ــاری دوره ه ــای معم ــا ویژگی ه ــق ب ــی، در تطاب ایلخان
یــاد شــده، از وجــود خصوصیــات چند گانــه ای نشــان دارد؛ 
برخــی خصوصیــات همچــون بهره گیــری از گنبــد مضــرس 
ــوش  ــه ای چهارگ ــکل از گنبدخان ــا متش ــدی بن ــالن بن و پ
ــا  ســردری پیــش آمــده، ریشــه در معمــاری  در ترکیــب ب
ســرزمین عــراق و ســوریه داشــته اســت. ویژگی هایــی 
ــوی ســردر، شــیوه  ــو درت ــای ت ــرد طاق نماه همچــون کارب
نــگارش خطــوط تزیینــی بــه ویــژه خطــوط کوفــی تزیینــی 
گچــی، کتیبه هــای کوفــی و تزیینــات شــکل یافتــه از 

A B C

Before the Mongols

Ilkhanate Period

Safavid Period

Afshari Period

A B C D

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)

A B C

Before the Mongols

Ilkhanate Period

Safavid Period

Afshari Period
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A B C

Before the Mongols

Ilkhanate Period

Safavid Period

Afshari Period

A B C D

Fig.18. Expansion of the building plan in different periods

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

ترکیــب آجرهــای پیش بــر و مهــری بــر زمینــه گــچ، 
یــادآور خصوصیــات تزیینــی معمــاری دوره ســلجوقی- 

ــت.  ــاهی اس خوارزمش
گچ بــری رنگــی فضــای زیریــن گنبدخانــه چــه از منظــر 
ــش  ــوع نق ــر ن ــه از منظ ــک کاری و چ ــگ کاری و تکنی رن
ــی و  ــت ضلع ــتاره های هش ــب س ــی )ترکی ــای تزیین مایه ه
ــری  ــم هج ــرن هفت ــل ق ــه در اوای ــی(، اگرچ ــوش صلیب نق
قمــری بــر رســانه ای دیگــر )کاشــی های زریــن فــام(، 
ــای  ــادآور ویژگی ه ــن وجــود، ی ــا ای ــه اســت ب ــرد یافت کارب
ــای  ــای آرایه ه ــن خصیصه ه ــا از بارزتری ــه بعده ــت ک اس
تزیینــی دوره ایلخانــی می شــود؛ ویژگی هایــی کــه نــه تنهــا 
ــاخصه های  ــه، از ش ــش مای ــر نق ــه از منظ ــری، بلک در گچ ب
کاشــی کاری زریــن فــام ایــن دوره نیــز، محســوب می شــود. 
کاشــی های شــش گــوش گنبدخانــه نیــز در همیــن راســتا، 
ســرآغازی بــر دیگــر ویژگی تزیینــی معمــاری ایلخانــی- بــه 
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ویــژه آنچــه در ناحیــه یــزد دوره هــای ایلخانــی و تیمــوری 
رواج داشــت- بــوده اســت. مــواردی همچــون کاربــرد 
ســنگ های پــاک تــراش و قــاب بنــد تمــام ســنگی ســردر 
ــه مــواردی اســت کــه در معمــاری بومــی و  ورودی از جمل
ــن  ــا ای ــت16. ب ــته اس ــه داش ــه ریش ــوم منطق ــرایط زادب ش
وجــود کاربــرد کتیبــه بــا کلماتــی از جنــس آجــر بــر بســتر 
تمــام ســنگ، از یگانــه ویژگی هــای تزیینــی بنــا بــوده کــه 

تــا کنــون نظیــر آن در دیگــر بناهــا ثبــت نشــده اســت17.

نتیجه گیرينتیجه گیري
 بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، بــر خــالف پژوهش هــای 
ــتباه و  ــا اش ــص و بعض ــر، ناق ــف مختص ــه توصی ــین ک پیش
عــدم توجــه بــه چگونگــی تحــوالت و گســترش کالبــدی بنــا 
از خصیصه هــای آن محســوب می شــود؛ در پژوهــش پیــش 
ــکلی  ــاختار ش ــی س ــون چگو.نگ ــازه ای همچ ــوارد ت روی، م
ــرد  ــی منف ــت بنای ــا از حال ــه، نحــوه گســترش بن ــای اولی بن
ــف، ریشــه های  ــه مجموعــه آرامگاهــی در دوره هــای مختل ب
ــاختمانی،  ــای س ــداوم الگوه ــروز و ت ــور و ب ــش، ظه پیدای
ــلجوقی- ــذر از دوره س ــا در دوره گ ــی بن ــازه ای و تزیین س

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 
ــان و  ــداهلل کــه پیــش از حکومــت ایلخان ــزاده عب ــای امام بن
در زمــان تســلط خلفــای عباســی بــر شوشــتر شــکل گرفته 
اســت، از گنبدخانــه ای منفــرد کــه دارای پیــش طاقــی بــود، 
ــبک  ــالن، س ــاخت، پ ــوه س ــت. نح ــده اس ــکیل می ش تش
ــه  ــن گنبدخان ــد مضــرس ای ــوع گنب ــژه ن ــه  وی معمــاری و ب
ــه وام دار  ــش از آن ک ــی آن، بی ــاختار فضای ــوع س و در مجم
معمــاری ســلجوقی و خوارزمشــاهی باشــد، وارث ســبک 
ــا وجــود  ــن اســت. ب معمــاری آرامگاهــی عــراق و بین النهری
ایــن موضــوع و علــی رغــم وجــود برخــی خصوصیــات بنــا که 
منشــاء نامشــخصی دارنــد، بســیاری از جزئیــات ســاختمانی 
و ویژگی هــای تزیینــی گنبدخانــه اصلــی، از الگوهــای رایــج 
ــا حــدودی خصوصیــات  ابنیــه ســلجوقی، خوارزمشــاهی و ت
بومــی منطقــه، اثــر پذیرفتــه اســت. ایــن گنبدخانه بــه عنوان 
معــدود نمونــه  ســبک تلفیقــی معمــاری ایرانی پیــش از دوره 
مغــول )دوره سلجوقی–خوارزمشــاهی( و معمــاری عراقــی، از 
یــک  ســو ســبک ســاختمانی، شــیوه گنبدســازی و ســاختار 
فضایــی آرامگاه هــای مناطــق جنــوب و جنــوب غــرب ایــران، 
بــه ویــژه نمونه هــای تشــکیل یافتــه از گنبدخانــه ای منفــرد 
ــرار داده و از ســویی حلقــه واصــل برخــی  را تحــت تأثیــر ق
خصوصیــات تزیینــی معمــاری دوره سلجوقی-خوارزمشــاهی، 
بــه  کاشــی کاری،  و  گچ بــری  همچــون  عرصه هایــی  در 
ــوب  ــع مکت ــه مناب ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــی ب دوران ایلخان
ــا  ــرن 8 ه.ق( ب ــی )ق ــی در دوره ایلخان ــی های میدان و بررس
ــی  ــه فرع ــه گنبدخان ــازها ک ــاخت  و س ــاره ای از س ــام پ انج
ــه  ــا ب ــاالً بن ــت، احتم ــده آن اس ــار برجای مان ــدود آث از مع
ــت.  ــده اس ــاه تبدیل ش ــگاه -خانق ــی آرام ــه  ترکیب مجموع
ــا  بیشــترین تحــوالت ســاختمانی و گســترش ســازه های بن
ــو  ــک  س ــان از ی ــن زم ــق دارد. در ای ــوی تعل ــه دوره صف ب
برخــی تغییــرات کالبــدی در فضاهــای اولیــه همچــون 
ــی و پیــش طــاق آن انجام شــده و از ســویی  ــه اصل گنبدخان

بــا تخصیــص وقفیــات و ســاخت فضاهایــی همچــون ســردر 
گنبدخانــه فرعــی، نماهــای پیرامونــی بنــا، مهمانخانــه، 
ــه  ــا ب ــم، بن ــردری عظی ــکونی و س ــای مس ــه، اتاق ه مدرس
دوره  در  می شــود.  تبدیــل  بزرگــی  تدفینــی  مجموعــه 
افشــاریه دو منــاره بــه بنــا الحــاق می  شــود و در دوره قاجــار 
ــرات  ــا تغیی ــت ب ــده و در نهای ــاد ش ــات ایج ــی تزیین برخ
صــورت گرفتــه دوره معاصــر، مجموعــه شــکل کنونــی خــود 

ــرده اســت. را پیداک

پی نوشتپی نوشت
1. بـا 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 نکرده انـد، در اینجـا نیـز این شـیوه 
اعمـال شـده اسـت. بـا این وجـود چنانچـه برخی محققـان اعتقـاد دارند ایـن دوره 

.)Kiani, 1997: 66-69( :ویژگی هـای خـاص خـود را داشـته اسـت. ر. ک
2. بـه سـوراخ های بسـیار ظریـف و تـا حـدودی عمیـق در سـطوح گچ بری هـا، 

می شـود.  گفتـه  آژده کاری 
3. در این روش الیه ی نازکی از اندود گچ که به روش کشـته عمل آوری شـده اسـت 
به عنـوان بسـتر کار اجراشـده و در مرحلـه ی بعـد هنرمنـدان گچ بر به انتقـال طرح، 
خـط انـدازی و تثبیـت طـرح، برش حاشـیه ی نقـوش و تـراش بخش هایی از بسـتر 
اقـدام نمـوده و سـطح را بـرای اجـرای تزئینـات تکمیلی چـون نقاشـی و طالکاری 

.)Aslani, 2006: 123-131( آمـاده می سـاختند
4. متـن صحیـح دعـا بـه ایـن صورت اسـت: »اللهم صـل و سـلم و زِد 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 کتیبـه  موجود با 
حـذف چندیـن کلمه از ابتدای متن؛ کتیبه از کلمة »الحسـنیه« شـروع و با »الداعی 
الـی« پایـان می یابـد و در ادامـه  بدون ارتبـاط متنی با انتهای کتیبه قبـل با »الدعوه 
و العلـوم« شـروع و »بالحـق و الداعـی« بـه اتمـام می رسـد و دنباله کتیبـه  با »کلمة 

الحسـنیه و الشـجاعه« شـروع و بـا »القائـم بالحق الی« پایـان می یابد.
5. بییک به معنی عروسک اصطالح محلی برای نام گذاری این نقوش است.

6. در پشت این سردر تنها فضای اتاقک مانندی قرار دارد.
7. مـوارد 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 شـده اند.
8. نام گـذاری ایـن سـازه ها بـا عنـوان مقرنـس، پتکانـه یـا نام هـای دیگـر تأمـل 
بیش تـری می طلبـد کـه از موضـوع ایـن مقاله خارج اسـت. بـرای اطالعات بیشـتر 
 Safaeipour et al., 2014.; Sahebmohamadian & Faramarzi,( :ر.ک

.)2013
.)Sajadi, 2017( :9. ر.ک 

10. البتـه کاربـرد محـدود این نـوع کاشـی در دوران تیموری و صفوی نیز اسـتمرار 
داشـته اسـت ازجملـه در بنای تیموری سـید واقف نطنـز )حسـینی، 1392: 53( و 

.)Farahani, 2001: 88( الحاقـات صفوی گنبدخانه مسـجد جامـع سـاوه
11. هـذا 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
12. از اتابـکان لـر بـزرگ کـه بـر مناطـق وسـیعی از خوزسـتان و ازجملـه شوشـتر 
حکومـت می کـرد. در زمـان وی قریـب بـه 160 زاویـه یـا خانقـاه در سـرزمین های 

.)Agbal, 2005: 447( مختلـف ازجملـه 34 بـاب در ایـذه سـاخته شـد
13. نـوع مصالـح، پـالن و ابعـاد، نحـوۀ قـرار گرفتـن گنبـد بـر فضـای چهارگوش و 
اسـتفاده از طـاق بسـت بـر روی سـکنج ها بـرای تبدیل هشـت ضلعی بـه 16 ضلعی 
 Tabba, 1985: 353.; Wilber,( :بـه شـیوه رایـج در دوره ایلخانـی اسـت. ر.ک

.)1967: 68
14. مشعشـعیان از حکومت های محلی در خوزسـتان که از سـال 845 تا 914 ه.ق 
بـه اسـتقالل و بعـد از آن تـا اواسـط حکومت قاجاریه بـه نیابـت از حکومت مرکزی 

به حکومـت پرداختند.
15. سـردر فوق در پی عدم مرمت رو به ویرانی نهاد و در طرح گسـترش و نوسـازی 

محوطـه آرامـگاه باقی مانـده اثر در چند دهه پیش نیـز از بین رفت.
16.همان گونـه کـه پیش تر نیز اشـار شـد در معماری دوره سـلجوقی و دوره ایلخانی 
کاربـرد سـنگ های پـاک تـراش مختـص ناحیـه آذربایجـان بـوده و از ویژگی هـای 
سـبک محلی این منطقه محسـوب می شـده اسـت. البته بنای خدای خانه مسـجد 
عتیـق شـیراز کـه بـه دوره ایلخانـی تعلـق دارد از مـوارد اسـتثنایی ایـن موضـوع 

می شود.  محسـوب 
17. ویژگی هـای یگانـه از ایـن دسـت در دیگـر بناهـای ایـران نیز دیده می شـود؛ به 
عنـوان مثـال کتیبـه سـاختمان خـدای خانه شـیراز نیز از جنس سـنگ بر کاشـی 

معرق اسـت. 
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