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از آنجایی که برج مقبره ها از جایگاه ویژه ای در معماری کهن ایران زمین برخوردار هستند؛ با شناخت دقیق و 
گونه بندی آنها می توان به بسیاری از ریشه های فرهنگی و هنری ایران پی برد. به همین دلیل فراهم آوردن 
زمینه ی تحقیق در برج مقبره ها به عنوان یکی از جلوه های شاخص معماری ایران ضروری به نظر می رسد. 
مقاله ی حاضر به دنبال تحلیل دگرگونی تهرنگ برج مقبره های تاریخی ایران بر اساس دوره های تاریخی و در 
بستر جغرافیایی است که این موضوع منجر به شناخت الگوهای پالن برج مقبره ها و روند تحوالت آن خواهد 
شد. رهیافت بکار رفته در پژوهش حاضر کیفی است و از راهبرد تاریخی پیروی می کند. مطالعه ی اسنادی و 
کتابخانه ای از راهکارهای راهبرد مورد نظر می باشد که شامل تاریخ نگاری و گونه شناسی می شود. گونه بندی 
برج مقبره ها، بررسی تهرنگ و ساختار فرمی و انطباق با موقعیت جغرافیایی و اقلیم آنها از راه حل های مورد 
نظر این مقاله است. اطالعات الزم نیز از منابع مکتوب بدست آمده که به تحلیل مفاهیم نظری می پردازد. 
نمونه هایی به تعداد 24 برج مقبره با تنّوع تهرنگ و پراکندگی جغرافیایی و سرزمینی انتخاب شده و داده های 
مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند که در سه دسته کلی مربع، دایره، و چندضلعی تقسیم شده اند. 
نتایج پژوهش حاضر مؤید آن است که در برخی از بازه های زمانی یا ادوار حکومتی فراوانی و در یک بستر 
موضوع  این  تکرار  عدم  علت  به  ولی  می شود  دیده  تهرنگ  یا  فرمی  گونه ی  یک  بیشتر  جغرافیایی خاص، 
شکل یابی  در  اساسی  عاملی  را  نسبت  نوع  این  نمی توان  حکومتی،  دوره ی  یا  جغرافیایی  بستر  با  رابطه  در 

دانست. برج مقبره ها 
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1- مقدمه و بیان مسئله
معماری  هنر  جلوه های  شاخص ترین  از  یکی  برج مقبره ها 
آرامگاهی به شمار می روند  بناهای  ایران و زیرمجموعه ی 
دارد.  ضرورت  آنها،  در  تحقیق  زمینه ی  آوردن  فراهم  و 
شناخت کیفیت طرح و ساخت گونه هایی که امروزه به عنوان 
بناهای یادبود امتداد پیدا می کنند؛ از آن جهت که بنیان ها و 
الگوهای بکار رفته در آنها می توانند ریشه ی بناهای جدید 
پراکنش  و  بناها  این  زیاد  بسیار  تعداد  دارد.  اهمیت  باشد؛ 
این  ویژه ی  جایگاه  از  نشان  ایران،  در سرتاسر کشور  آنها 
برج مقبره ها  ویژگی  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  ابنیه  از  نوع 
فرهنگ  مجموع  در  و  رسوم  و  آداب  عقاید،  نوع  نظر  از 
می توان  آنها  گونه بندی  و  شناخت  با  منطقه،  هر  بر  حاکم 
با  و  برد  پی  اعتقادی  و  فرهنگی  ریشه های  از  بسیاری  به 
بکارگیری شیوه های معماری آنها، به حفظ و تداوم معماری 
ایرانی- اسالمی کمک مؤثری نمود. مقصود نهایی مقاله، 
تحلیل »گونه شناسانه برج مقبره های تاریخی ایران بر اساس 
دگرگونی تهرنگ« است. این موضوع به شناخت الگوهای 
نیز سیر  و  آنها  تغییرات  روند  و  برج مقبره ها  معماری  پالن 

انجامید. تاریخی خواهد  با دوره های  رابطه  تحّول در 
در راستای تحقق هدف، پرسش هایی به شرح زیر در دستور 

کار قرار دارند:
- چه الگوهای شکلی و ساختاری در تهرنگ برج مقبره های 

ایران قابل استتناج است؟
- الگوی برج مقبره ها بر اساس بستر محیطی و دوره های 

با یکدیگر دارند؟ زمانی چه تفاوت هایی 
- این الگوهای شکلی چگونه با تحّوالت تاریخی در ارتباط 

هستند؟
این  فرضیه ی  اساس  بر  ایران  برج مقبره های  معماری 
تهرنگ  تحّول  سیر  و  نظام مند  ساختاری  دارای  پژوهش، 
به  نهایت  در  و  )دایره(  مدور  به  )مربع(  از چهارضلعی  آنها 
بوده  دوازده ضلعی(  ده ضلعی،  )هشت ضلعی،  چندضلعی 
است. این تغییرات عمدتًا تحت تأثیر عواملی چون مصالح 
ساختمانی، تکنولوژی ساخت، اقلیم و فرهنگ محل احداث 
تهرنگ  الگوهای  می رسد  نظر  به  بنابراین  می باشد.  آنها 
برج مقبره ها متناسب با بستر محیطی بوده که فراوانی نوع 
بوده  بیشتر  نیز  در دوره های مشخص  بناها  این  از  خاصی 

است.
بر  مبتنی  و  کیفی  حاضر  مقاله ی  در  پژوهش  رهیافت 

تبعیت  تاریخی  راهبرد  از  که  است  استقرایی  استدالل 
اسنادی  مطالعه  راهبرد،  این  در  ویژه  راهکارهای  می کند. 
و کتابخانه ای بر مبنای شواهد کالبدی و غیرکالبدی است 
که عمدتًا شامل تاریخ نگاری ها و گونه شناسی ها می شود. 
برج مقبره ها،  گونه بندی  نظیر  راه حل های  راستا  این  در 
خوانش تهرنگ و ساختار فرمی، بررسی نسبت بین آنها و 
همچنین انطباق با موقعیت جغرافیایی و دوره تاریخی آنها 
مورد نظر بوده است. اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق 
منابع مکتوب از جمله کتاب های تاریخ معماری، مقاالت، 
و عکس ها  نقشه ها  قبیل  از  تصویری  منابع  و  پایاننامه ها 
بدست آمده و با بهره گیری از ابزار توصیف و تحلیل داده ها 

نیز پرداخته است. به تحلیل مفاهیم نظری 
انتخاب نمونه های حاضر در پژوهش نیز بر اساس شهرت 
ملی و بین المللی، وجود مدارک، تصاویر مربوط و اطالعات 
بوده  تخصصی  منابع  در  غیرمبهم  و  مشخص  شناسه ای 
است. بر همین اساس تعداد 24 برج مقبره با تنّوع تهرنگ 
و  است  شده  انتخاب  سرزمینی  و  جغرافیایی  پراکندگی  و 
گرفته اند.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  مکتوب  داده های 
سپس به گونه شناسی آثار مورد نظر و در نهایت به تحلیل 
رابطه ی بین تهرنگ این بناها با دوره های زمانی متفاوت 

پرداخته شده است.

2. پیشینه ی تحقیق
در باب بناهای آرامگاهی و برج مقبره ها، پژوهش هایی در 
به  بعضًا  که  گرفته  انجام  پایان نامه  و  مقاله  کتاب،  قالب 
صورت کلی، ادبیات پژوهش، تعاریف و ویژگی ها را شامل 
شده و یا به صورت مطالعه ی موردی، به توصیف و تحلیل 
مطالعات  از  ادامه خالصه ای  در  است.  شده  پرداخته  آنها 
تاریخی در جدول 1 نمایش  پیشین درباره برج مقبره های 

داده شده است.
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شخص متوفی، در محل دفن وی ایجاد می گردید؛ اعم از 
مقابر کوچک و ساده تا بزرگ و باشکوه بنا به تناسب شکل 
با  از آنها  با اسامی گوناگونی شناخته شده اند و  و عملکرد 
اسامی مختلفی از قبیل »قبر«، »مزار«، »مدفن«، »قبه«، 
»آستانه«، »بقعه«، »مقبره«، »مقام«، »مشهد«، »روضه«، 
»امامزاده «، »مرقد«، »تکیه«، »تربت«، »قصر«، »گنبد« 
در اسناد و کتب یاد شده و بسته به منطقه ی مربوطه بعضًا 

نام منحصر به فردی به خود گرفته اند.
برج مقبره ها  آرامگاهی،  بناهای  میان  در  تاریخی  نظر  از 
سهم بسزایی در قرون چهارم تا نهم هجری دارند. »برج« 
به بنای بلند و مدور یا چندضلعی گفته می شود که بیشتر 
می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  دفاع  و  دیده بانی  منظور  به 
پژوهشگران برج را برابر با »بنای بلند چندضلعی یا مربع 
که در کنار قلعه یا جای دیگر برای دیده بانی یا محافظت 
و نگهبانی می سازند« یا »ساختمان بلند و مستحکم کنار 

سال عنواننویسنده
انتشار

توضیحات

- تقسیم بندی بناهای آرامگاهی با توجه به ویژگی های معماری، هویت افراد 8831دائره المعارف بناهای تاریخی ایرانرابرت هیلن براند
مدفون و عناوینی که به آن معروف هستند.

- بخش پنجم کتاب به معرفی آرامگاه های ایران اختصاص یافته است.5931معماری اسالمیرابرت هیلن براند
ایران آندره گدار میانی  سده های  برجی  مقابر 

نگاره شناختی( )مطالعه ی 
گنبد 1931 بهشت، مبحث دوم،  از  مثابه تصویری  به  آرامگاه  اول کتاب،  - مبحث 

آرامگاه های برجی به مثابه زیارتگاه، مبحث سوم، اهمیت اجتماعی- سیاسی 
- تقسیم بندی و بیان زبان تصویری سنگ مزارها، نوع پوشش مقبره ها و معرفی 3931مقبره سازی؛ هنر فراموش شدهامین طالع

برخی از گورستان های مهم ایران و جهان
- مجموعه مقاالتی درباره هنر معماری ایران در دوره اسالمی - مقاله در مورد 9831معماری ایران در دوره ی اسالمیمحمد یوسف کیانی

مقابر از رابرت هیلن براند
- مشتمل بر 11 بخش که بخش ششم آن به معرفی کلی بناهای آرامگاهی در 4931آشنایی با معماری اسالمی ایرانمحمدکریم پیرنیا

معاری ایران پرداخته شده است.
- معرفی آرامگاه شخصیت های دینی، علمی، سیاسی و فرهنگی ایران7731آرامگاه در گستره ی فرهنگ ایرانیمهدی غروی
قرن حسین راعی برج مقبره های  مطالعه ی  و  بررسی 

8 و 9 هـ.ق در مازندران
- پژوهشی میدانی و مطالعه تطبیقی در بیش از 03 مقبره مازندران0931

با پالن نیم هشت در محمود طاووسی آرامگاهی  بناهاي 
ایران فرهنگی  گستره ی 

پالن ها 4931 این  ظهور  تاریخچه  با  نیم هشت  پالن  طراحی  شیوه  و  خاستگاه   -
است. شده  مقایسه  و  بررسی 

- ویژگی های معماری و تزئینی آنها مطالعه و تحلیل شده است.
سلجوقی حسین عالی مقابر  مقایسه ی  و  توصیف 

گونه شناسی  اساس  بر  دامغان  شهر 
نه ا ر معما

- بررسی برج چهل دختران از نظر تاریخی، فرم، معماری، سازه و تزئینات4931
- مقایسه با بناهای هم دوره خود مانند برج طغرل، خرقان و پیرعلمدار دامغان

همانطور که در جدول 1 مشخص است؛ تحلیل برج مقبره ها 
ویژگی های  اساس  بر  پیشین  پژوهش های  از  برخی  در 
معماری،  ویژگی های  مدفون،  افراد  هویت  مانند  متقاوتی 
تزئینات و... صورت گرفته است؛ ولی روند مقاله ی حاضر 
در  که  است  منابع  اساس  بر  برج مقبره ها  گونه بندی  ابتدا 
نظر  به  به گونه شناسی برحسب تهرنگ می رسد و  نهایت 
صورت  تقسیم بندی  چنین  شده  اشاره  منابع  در  می رسد 

است. نگرفته 

3. سیر تاریخی برج مقبره ها در معماری ایران 
در ایران دوران اسالمی، برج مقبره ها پس از مساجد در شمار 
پرتعدادترین آثار معماری قرار داشته است. پدیده ای که در 
بافت فرهنگ و جامعه ی ایرانی سابقه ای بس طوالنی داشته 
و از تنوع نسبتًا باالیی برخوردار بوده است. این نوع از بناها 
که معمواًل به منظور یادبود و گرامی داشت یاد و خاطره ی 

جدول 1. خالصه مطالعات پیشین )مأخذ: نگارندگان(
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نیز  و  نگهبانی«  و  دیده بانی  برای  جاده  میان  یا  و  بارو 
یا مکعبی که در زوایا  از استحکامات استوانه ای  »بخشی 
و طول حصارهای دفاعی قلعه ها و شهرهای قدیمی برای 
منظورهای دفاعی و دیده بانی تعبیه می شود« معرفی نموده 
است )سیدصدر 1381، 90(. همچنین برج ها گاهی به عنوان 
نشانه بر سر مدفن بزرگان و مشاهیر ساخته شده اند که در 
عالوه  بنابراین  می شوند.  شمرده  آرامگاه  نوعی  حقیقت 
نیز  برج  خود  دیده شدن  کارکرد  به  دیده بانی،  کارکرد  بر 
اشاره می شود. در این زمینه بناهایی که آنها را در زمره ی 
میل ها می شناسیم هم مدنظر قرار داد؛ این ابنیه به منظور 
راهنمایی گمشدگان از طریق روشن کردن آتش در باالی 
آنها ساخته می شدند و افزون بر راهنما بودن گور سازنده ی 
خود نیز بوده اند )پیرنیا 1395، 495-497(. بیشتر میل ها در 
کنار راه های کویری و جنگلی ساخته شده اند. در راه های 
کوهستانی چون خود دره ها و تخته سنگ ها می توانسته اند 

نشانه ی راه باشند میلی ساخته نشده است. 
بنایی  صورت  به  گاه  منفرد،  صورت  به  گاه  برج مقبره ها 
یا  و  بزرگتر  بنای  یک  در  یا  دیگر  بنای  یک  به  الحاقی 
به صورت مجموعه ای وجود داشته است. این ساختمان ها 
در حالت منفرد خود همچون نشانه در حاشیه و گاه دور 
بناها  این  پیدایش  منشأ  اگرچه  می شد.  ساخته  شهرها  از 
بناها  این  خالص  فرم  اما  است  بحث  مورد  همچنان 
مخروطی  بامی  با  برجی شکل  بلند  استوانه ی  یک  شامل 
)میشل1  می باشد  چهارگوش  گنبددار  طرح های  مانند 
این  اولیه ی  2011، 12(. طولی نکشید که دستور ساخت 
ساختمان ها ارتقا یافت و برج مقبره ها در یک توالی سریع 
با لبه ها، پاپیل ها و پشت بندهای گوشه ای ساخته شدند؛ در 
حالی که استوانه ساده به مقابر هشت ضلعی، شش ضلعی، 
ده و دوازده ضلعی و دیگر انواع نماهای ستاره ای راه داد. 
بود  هشتضلعی  آنها  بادوام ترین  مقبولیت،  نظر  از  شاید 
)هیلن براند 1393، 281(. مقبره ممکن است بنایی آزاد و 
مجزا با در داخل بنای بزرگ تری کاشته شده باشد. در مورد 
اخیر عنصر آرامگاه ممکن است یک بنای الحاقی به بنایی 
که قباًل وجود داشته باشد؛ یا امکان دارد که با ساختمان 
مجاورش معاصر بوده باشد )ویلبر و دیگران 1374، 131(؛ 
و سپس در تحّول خود به مقبره های مجموعه ای تکامل 

یافتند.
مردمی  »هنر  نام  به  خویش  کتاب   71 صفحه  در  دی یز 
الگوهای  نخستین  از  برج ها  این  که  می گوید  اسالم« 

پیش از اسالم گرفته شده است. ولی باید پرسید که واقعًا 
است  داشته  وجود  بنایی  چنین  اسالم  از  پیش  دوران  در 
)تالبوت رایس 1386، 67(. بنابراین برج مقبره ها را می توان 
عمودی  کشیدگی  آنها  در  که  دانست  آرامگاهی  ابنیه ی 
دارای  دلیل  همین  به  و  داشته  غلبه  افقی  کشیدگی  بر 
بسته  ابنیه  این  بستر خود شده اند.  در  نشانه ای  کارکردی 
تعامل  در  و همچنین  خود  معمارانه  کمیات  و  کیفیات  به 
جسدش  که  متوفایی  فرد  فرهنگی  اجتماعی-  جایگاه  با 
را در بردارند دارای اهمیت و تشخص می شده اند. بررسی 
سیر تاریخی تغییرات در برج مقبره ها و ریشه های آنها در 
دستیابی به دالیل به وجودآورنده بسیار مؤثر و راهگشاست. 
منفرد  به صورت  که  بناهایی هستند  برج مقبره ها،  واقع  در 
ناقص،  مخروط  استوانه ای،  جانبی  بدنه های  و  طرح ها  با 
مکعبی و چندوجهی و گاه پره دار، شیاردار )خیاره ای( و یا 
از آنها با پوشش گنبدی از نوع نیم دایره، کم خیز  ترکیبی 
و رک ساخته شده و اغلب دارای پالن چهارضلعی، دایره 

.)76  ،1390 )راعی  هستند 

تصویر 1. برج مقبره ی امیر اسماعیل سامانی
)islamicartz.com :مأخذ(
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در  هجری  چهارم  سده های  در  اولیه  برج مقبره های 
را  آرامگاه سازی  از  خاصی  سبک  و  گرفت  پا  ماوراءالنهر 
ارائه کرد. قدیمی ترین نمونه ی کامل از این بناها که بر جا 
مانده، آرامگاه سامانیان در بخاراست )هانشتاین و دیلیس 
1390، 116(. اسناد کتیبه ای و ادبی که اخیراً کشف شده، 
مبّین آن است که آرامگاه اسماعیل سامانی در بخارا از آن 
این ساختمان  است.  بوده  سامانی  از شاهزادگان  نفر  چند 
متر  ده  حدود  پیرامونش  سطوح  که  شمعی شکل  مکعبی 
است، کاماًل با آجر پخته برپا شده و بر بام آن گنبد مرکزی 
بزرگی بنا شده و چهار گنبد کوچک هم در چهار گوشه ی 
 .)301  ،1386 گرابار  و  )اتینگهاوزن  است  گرفته  قرار  آن 
که  است  ایران  در  بناهایی  نخستین  از  نیز  قابوس  گنبد 
سلجوقی  دوران  عظمت  با  ساختمان های  نشان دهنده ی 
دوره ی  شروع  با  همزمان   .)253  ،2011 )میشل  است 
مقابر  ویژه  به  تدفینی  یادمان های  ایجاد  شاهد  اسالمی، 
مدور در نقاط مختلف ایران و بخصوص خراسان و مازندران 
هستیم و نکته ی جالب این است که نیمهی شمالی ایران 
تا دو قرن پس از حمله ی اعراب تحت استیالی فرهنگ 
)و گاهی حکومت( پارتیان بوده است. ساخت برج مقبره از 
سده ی چهارم هجری به بعد و با پدیدار شدن سلسله های 

مختلف محلی در شرق و شمال ایران 
-که همزمان با تضعیف خالفت عباسی بود- رواج یافت 
گنبددار  بر یک چهارطاق  مبتنی  که  )گرابار 1375، 16(؛ 
بود و به نظر می رسد به نوعی از معماری پیش از اسالم 

است. گرفته  الهام 

)funzi.com :تصویر 2. گنبد قابوس)مأخذ

الي   390 سال هاي  خالل  در  ایران  برج مقبره های  اغلب 
آرامگاه ها  این  از  زیادي  بخش  شده اند.  ساخته  ه.ق   569
گردید.  بنا  سپهساالران  و  جنگجویان،  امیران،  براي 
سلجوقیان شکل آرامگاه ها را متنّوع کرده و ساختاری را به 
وجود آوردند که بر ارتفاع تأکید مي نمود. مقابر برجي شکل 
که  بودند  بلندي  استوانه ی  صورت  به  خود  زمان  این  در 
این  مي پوشاند.  را  آن  رک  اصطالحًا  یا  مخروطی  بامي 
اصلي  فرم هاي  از  یکي  مبناي  بعد  در سه سده ی  بنا  نوع 
)تالبوت  شد  صغیر  آسیاي  در  سپس  و  ایران  در  معماري 
رایس 1386، 66(. معماری دوره ی ایلخانی اگرچه استمرار 
معماری دوره های پیش از خود به ویژه معماری سلجوقی 
مقابر  معماری  از جمله  دوره  این  بناهای  اما سبک  است؛ 
آن، دارای ویژگی های خاص بوده و تحّوالت چشمگیری 
مقابر  اهمیت  باب  در  پژوهشگران  است.  داده  رخ  آن  در 
از  به جامانده  بناهای  از  آورده اند که »نیمی  دوره  این  در 
دوره ی ایلخانی، مقبره هستند« و این دوره شاهد دگرگونی 
عمده ای در ساخت فضاهای معماری بویژه آرامگاه ها بود 
و  گسترش  از  دوره  این  مقابر   .)258  ،1374 )هیلن براند 
عظمت بیشتری برخوردار بودند )کونل 1368، 95(. به طور 
می شوند:  تقسیم  گروه  دو  به  ایلخانی  دوره ی  مقابر  کلی 
یا  مذهبی  مقابر  و  آرامگاهی  بناهای  یا  غیرمذهبی  مقابر 

.)381  ،1386 گرابر  و  )اتینگهاوزن  امامزاده ها 
مقابر  رونق  دوره ی  آخرین  به عنوان  ایلخاني  دوره ی  طي 
برجي شکل، بر ارتفاع این مقابر افزوده و برخي ویژگي هاي 
بومي و منطقه ای نیز در معماري و تزئین آنها لحاظ گردید. 
در این مقابر، اجساد یا در زیر سنگ قبر منقش در مرکز 
دفن  سرداب  به  موسوم  طاق دار  دخمه هاي  در  یا  و  اتاق 
می شدند )ویلبر و دیگران 1374، 37(. در دوره ی ایلخانیان 
استفاده از گنبد دوپوسته ای نیز به عنوان یک اصل رایج شد. 
در این شیوه گنبد بیرونی بلندتر و گنبد درونی پایین تر قرار 
که  بود  این  دوپوسته  گنبد  استفاده ی  از  هدف  می گرفت. 
گنبد بلندتر می توانست از بیرون جلب توجه کند )پیترسون 
در سده ی  ویژه  به  تیموري  دوره ی  در  نصرتی 1377(.  و 
نهم ه.ق. هرج و مرج هاي سیاسی موجب رواج شیوه هاي 
محلی و مستقل در معماري شد )هیلن براند 1374، 95-

ایران موجود  99( که نمونه هاي متعددي از آن در شمال 
به  ابنیه  نوع  این  روي  مطالعه  و  بررسی  رو  این  از  است. 
اهمیت  حائز  بسیار  منطقه  بومی  معماري  شناخت  جهت 

است.
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و  مذهبی  بناهای  ساله،   200 از  بیش  دوره ی  این  در 
شده  متداول  خاص  تزئین  و  مصالح  و  فرم  با  غیرمذهبی 
برجی  مقابر  تعدد  است.  یافته  ادامه  تیموریان  عصر  تا  و 
رونق  دوره ی  عصر،  این  که  شده  سبب  دوره  این  شکل 
مقابر برجی قلمداد شود. )ویلبر و دیگران 1374( در روزگار 
تیموریان برج مقبره فوق العاده کمیاب شد و ما به ازای آن 
شیوه  این  گردید.  رایج  پیازی شکل  گنبد  از  استفاده  یعنی، 
در بسیاری از مقابر ساخته شده بعد از قرن نهم ه.ق. مورد 
استفاده قرار گرفت. عالوه بر شکل استاندارد گنبد تغییرات 
و  )پیترسون  آمد  وجود  به  ایران  غرب  در  نیز  منطقه ای 

.)1377 نصرتی 

4. گونه بندی معماری برج مقبره های ایران
در راستای مطالعه ی برج مقبره های تاریخی ایران در بازه ی 
زمانی قرون چهارم تا نهم هجری، در این بخش نمونه های 
ارائه می شوند.  دقیق تر  بررسی  و  تحلیل  برای  انتخاب شده 
با توجه به کمبود  این زمینه الزم است اشاره شود که  در 
اطالعات و مستندات مرتبط با هر یک از برج مقبره ها، تنها 
انتخاب  بوده  موجود  آنها  نیاز  مورد  اطالعات  که  مواردی 
شده اند تا امکان مقایسه ی آنها با هم در ادامه فراهم شود. 
به این منظور اطالعات بیست وچهار برج مقبره استخراج و در 
این بخش ارائه خواهد شد. در بخش نخست ابتدا اطالعات 
ترتیب حروف  به  و  قالب یک جدول  در  برج مقبره ها  کلی 
الفبا بیان می شود. سپس برج مقبره های ارائه شده بر اساس 
تهرنگ کلی و تحت سه زیر عنوان دایره، چندضلعی و مربع 
نمایش داده شده و در ادامه، شجره ی کلی برج مقبره ها بر 
خواهد  ارائه  نمودار  یک  قالب  در  کلی شان  تهرنگ  اساس 
شد. در نهایت گونه بندی برج مقبره ها بر اساس بستر زمانی 

و مکانی معرفی می شود.

4-1. دسته بندی اولیه ی برج مقبره های تاریخی 
ایران )بر اساس حروف الفبا(

در جدول زیر اطالعات کلی مانند نام برج مقبره و دوره ی 
در  بنا  معماری  ویژگی های  و  جزئیات  و  بنا  احداث  زمانی 
تهرنگ  جزئیات  )شامل  طرح  الگوی  و  پالن  قسمت های 
و  آسمانه  و  بدنه  )شامل  آن  فرعی  ساختار  آن(،  الگوی  و 
جزئیات و برخی ویژگی های شاخص هر یک(، نسبت های 

تهرنگ با ساختارهای فرعی بنا )شامل ابعاد و اندازه ها و 
صورت  به  بنا  اقلیم  و  جغرافیایی  موقعیت  و  آنها(  نسبت 

است. شده  داده  نمایش  اجمالی 
4-2. طبقه بندی برج مقبره ها بر اساس تهرنگ 

کلی
 در ادامه با بررسی فرمی برج مقبره های انتخاب شده، این 
پالن  شده اند.  تقسیم بندی  تهرنگ  تنوع  اساس  بر  بناها 
برج مقبره های ارائه شده در تصویر 3 نمایش داده شده که 
می توان آنها را بر اساس انواع تهرنگ، در دسته های کلی 

دایره، مربع، و چندضلعی تفکیک کرد.
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جــدول 2. اطالعــات کلــی برج مقبره هــا بــر اســاس حــروف الفبــا )اســتخراج و تدویــن توســط نگارنــدگان 
ــع مختلف( از مناب
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تصویر 3. پالن برج مقبره ها به ترتیب حروف الفبا )ترسیم: نگارندگان(

جدول 3. اطالعات کلی برج مقبره به تفکیک تهرنگ )تدوین توسط نگارندگان(
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همان طور که مشاهده می شود فراوانی برج مقبره های انتخاب شده، بر اساس تهرنگ به صورت همگن نبوده و برج مقبره ها 
با تهرنگ چندضلعی با مجموع 50 درصد دارای بیشترین فراوانی هستند و پس از آن تهرنگ دایره با 33 درصد و تهرنگ 

مربع با 17 درصد قرار می گیرند.

تصویر 4. نمودار درصد فراوانی برج مقبره ها بر اساس تنوع تهرنگ )ترسیم: نگارندگان(

تنوع  اساس  بر  برج مقبره ها  دسته بندی   .3-4
نگ تهر

 3 در  می توان  را  برج مقبره ها  تهرنگ،  انواع  اساس  بر 
دسته ی کلی دایره، مربع، و چندضلعی تفکیک کرد. در این 
تقسیم بندی، برج مقبره با تهرنگ مربع شامل دو نوع با بدنه 

ساده و پیلکدار می شود. 
تهرنگ چندضلعی شامل سه گونه ده، هشت و دوازده ضلعی 

تصویر 5. دسته بندی برج مقبره ها بر اساس تنوع تهرنگ )ترسیم: نگارندگان(

پیلک دار  و  ساده  بدنه  با  آن  هشت ضلعی  نوع  که  است 
می باشد. تنوع تهرنگ دایره از دو گونه دیگر بیشتر است؛ 
به طوری که پالن آن شامل بدنه ساده، پره دار و پیلک دار 
است که در این نوع، پره ها و و پیلک ها می توانند گسسته 
یا پیوسته باشند. همچنین نوع پالن ترکیبی شامل پره و 

پیلک نیز وجود دارد.
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5. گونه های معماری برج مقبره ها بر اساس بستر 
زمانی و مکانی

بستر  اساس  بر  انتخاب شده  نمونه های  بخش  این  در 
محیطی و طبیعی و بازه ی زمانی مورد تحلیل و بررسی قرار 
می گیرند. به این منظور، ابتدا فراوانی هر یک از برج مقبره ها 
در  آنها  پراکندگی  و  آنها مشخص  کلی  تهرنگ  اساس  بر 
بستر جغرافیایی نمایش داده شده است. در ادامه، فراوانی 
این بناها در بازه ی زمانی مشخص شده، ارائه شده است که 

تنوع و گستردگی آنها را در طول زمان نشان می دهد.

بستر  اساس  بر  برج مقبره ها  پراکنش   .1-5
محیطی

با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ایران، بستر جغرافیایی 
شمال،  شامل  کلی  حوزه ی  هشت  به  می توان  را  آن 
شمال غرب، شمال شرق، جنوب، جنوب غرب، مرکز، شرق 
و غرب تقسیم کرد؛ در هر یک از این حوزه ها وجوه غالب 
تشابهات  از  جدای  که  دارد  وجود  جغرافیایی  و  طبیعی 
اقلیمی بر فرهنگ، تمدن و تاریخ محدوده هم اثر گذاشته 
است. معمواًل در هر یک از این حوزه ها ابنیه ی ساخته شده 
از اصول نسبتًا واحدی در معماری پیروی می کنند که این 
اصول می تواند در شکل یابی یک اثر معماری نقش داشته 

باشد.  

تصویر 6. نقشه ی پراکندگی برجمقبره ها بر اساس بستر جغرافیایی (ترسیم: نگارندگان(
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برج مقبره ها  پراکندگی  نقشه  که   6 شماره  تصویر  طبق 
پراکندگی  تمرکز  می دهد؛  نشان  را  جغرافیایی  بستر  در 
قسمت  در  قرمز(،  )رنگ  مربع  تهرنگ  با  برج مقبره های 
شمال غرب ایران است و تنها برج مقبره ی علویان در غرب 
کشور واقع شده است. همان طور که از نقشه ی پراکندگی 
با  برج مقبره های  پراکندگی  تمرکز  است؛  مشخص  فوق 
ایران  تهرنگ دایره، غالبًا در قسمت شمال و شمال شرق 
تهرنگ  با  برج مقبره های  پراکندگی  است.  آبی(  )رنگ 
چندضلعی )رنگ زرد(، بر خالف دایره و مربع که تنها در 

نقاط مشخصی از ایران متمرکز هستند؛ منطق جغرافیایی 
خاصی ندارد و در بیشتر نقاط کشور واقع شده اند. به طوری 
ایران،  غرب  و  جنوب شرق  غرب،  شمال  مرکز،  در  که 

می شوند. یافت  برج مقبره ها  از  اینگونه 

تصویر 7. دسته بندی برج مقبره ها بر اساس تهرنگ کلی )ترسیم: نگارندگان(

تصویر 8. نمودار بازه ی زمانی مشخص شده در بررسی برج مقبره ها به تفکیک تهرنگ )ترسیم: نگارندگان(
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بازه ی  اساس  بر  برج مقبره ها  طبقه بندی   .2-5
زمانی

و  حکومت ها  نقش  به  ایرانی  معماری  سبک شناسی  در 
ریشه های تاریخی آنها اشاره ی زیادی شده است. بنابراین 
همواره  که  برج مقبره ها  در  را  مهم  عامل  این  می توان 
به عنوان عنصر مهمی از معماری ایرانی محسوب می شوند؛ 
بر  برج مقبره ها  تاریخ ساخت  منظور،  این  به  ارزیابی کرد. 
مورد  تفکیک  به  نمودارهایی  در  آنها  تهرنگ کلی  اساس 

گرفته اند. قرار  بررسی 
و  تنوع  نمایان گر  زمانی  بازه ی  در  بناها  این  فراوانی 
گستردگی آنها را در طول زمان است. بر این اساس، بازه ی 
قرن  پایان  تا  هجری  چهار  قرن  از  مشخص شده  زمانی 

نمودارها مشخص  از  که  است. همان طوری  نهم هجری 
زمانی  بازه ی  در  بناها  این  غالب  مربع،  تهرنگ  در  است؛ 
تهرنگ  در  است.  تا قرن ششم هجری  پنجم  قرن  اواخر 
دایره، این پراکندگی در بازه ی گسترده تری از اواخر قرن 
چهارم هجری تا اوایل قرن هشتم هجری است. در نهایت، 
پراکندگی زمانی برج مقبره با تهرنگ چندضلعی گسترگی 
تمرکز  که  تفاوت  این  با  دارد  قبلی  مورد  دو  از  بیشتری 
این بناها در دو بازه ی مشخص بیشتر از بقیه بوده است. 
این بناها از اواخر قرن چهارم هجری تا اواخر قرن هشتم 
و  پنجم  قرن  در  آنها  تمرکز  که  شده اند  ساخته  هجری 

است.  بوده  بیشتر  هشتم هجری 

تصویر 9. نمودار بازه ی زمانی مشخص شده در برج مقبره های با تهرنگ چندضلعی )ترسیم: نگارندگان(

6. نتیجه گیری

همان طور که بیان شد؛ یکی از راه های شناخت و معرفی 
هنر کهن ایران زمین، مطالعه ی آثار گذشته است. به دنبال 
این نیاز یادشده، بررسی برج مقبره ها می تواند به شناخت و 
تحلیل آن کمک کند. با توجه به اطالعات ارائه شده می توان 
این بناها را در سه دسته ی کلی شامل مربع، چندضلعی و 
دایره قرار داد. فراوانی برج مقبره ها بر اساس تنوع تهرنگ 
همگن نبوده به طوری که برج مقبره با تهرنگ چندضلعی 
دارای بیشترین فراوانی و پس از آن دایره و در نهایت مربع 

قرار دارد. 

با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ایران، بستر جغرافیایی 
شمال،  شامل  کلی  حوزه ی  هشت  به  می توان  را  آن 
شمال غرب، شمال شرق، جنوب، جنوب غرب، مرکز، شرق، 
و غرب تقسیم کرد؛ در هر یک از این حوزه ها وجوه غالب 
طبیعی و جغرافیایی وجود دارد که جدای از تشابهات اقلیمی 
بر فرهنگ، تمدن و تاریخ محدوده هم اثر گذاشته است. 
شمال  در  غالبًا  مربع  تهرنگ  با  برج مقبره های  پراکندگی 
غرب و برج مقبره های با تهرنگ دایره در شمال و شمال 
بر  تهرنگ چندضلعی  با  برج مقبره های  است.  ایران  شرق 
واقع شده  نقاط کشور  بیشتر  در  قبلی  نمونه ی  دو  خالف 

است و منطق خاصی از این حیث ندارند.
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و  حکومت ها  نقش  به  ایرانی  معماری  سبک شناسی  در 
ریشه های تاریخی آنها اشاره ی زیادی شده است. به این 
منظور، تاریخ ساخت برج مقبره ها بر اساس تهرنگ کلی آنها 
در نمودارهایی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند که بر 
این اساس تمرکز ساخت برج مقبره با تهرنگ مربع اواخر 
اواخر  دایره  تا قرن ششم هجری، در تهرنگ  پنجم  قرن 
قرن پنجم تا قرن ششم هجری و در تهرنگ چندضلعی 
اواخر قرن هشتم هجری  تا  اواخر قرن چهارم هجری  از 
بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که فراوانی 
برج مقبره ها بر اساس تنوع تهرنگ همگن نبوده و تحت 

تأثیر عوامل اقلیمی و جغرافیایی قرار گرفته است.
بنابر فرضیه پژوهش که بیانگر تناسب فراوانی برج مقبره ها 
پژوهش  نتایج  است،  تاریخی  دوره  و  جغرافیایی  بستر  با 
و  با »بستر جغرافیایی«  داده های مرتبط  از مقایسه ی  که 
»دوره ی زمانی« ساخت ابنیه به دست آمده، نشان دهنده ی 
آن است که علی رغم تفوق یک گونه ی فرمی یا تهرنگ 
در برخی از بازه های زمانی یا ادوار حکومتی، به علت عدم 
یا  جغرافیایی  تهرنگ-بستر  )رابطه  رابطه  نوع  این  تکرار 
یا  نسبت  نوع  این  نمی توان  تاریخی(  دوره ی  تهرنگ- 

رابطه را عامل اصلی در شکل یابی برج مقبره ها دانست.

جدول 4. فراوانی برج مقبره به تفکیک دوره ی زمانی و تهرنگ کلی )استخراج و تدوین: نگارندگان(
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تصویر 10. نمودار فراوانی برج مقبره ها به تفکیک دوره ی زمانی و تهرنگ کلی )ترسیم: نگارندگان(
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Abstract

 It seems necessary to conduct research on the towers of tomb as one of the
 outstanding manifestations of Iranian architecture. The dispersal and multiplicity
 of these buildings throughout the country demonstrates the special position of this
 type of buildings. Therefore, many cultural and artistic bases can be understood
 by recognizing and classifying these buildings and applying their architectural
 methods can help preserve and continue Iranian-Islamic architecture. The present
 article seeks to analyze the "transformation of the plan of the historical tomb
 towers in Iran based on time changes", which will lead to the cognition of the
 patterns of the tomb towers plan and the trend of changes in relation to time
 periods. The method used in the present article is qualitative that follows the
 historical strategy. Documentary and library study is one of the strategic methods
 that includes historiography and typology. Classification of tomb towers, study
 of the plan and form structure, and conformity to their geographical location and
 climate are some of the solutions in this article. Required information is also
 obtained from written sources that analyze theoretical concepts. Samples of
 24 tomb towers with various plans and geographical and territorial dispersion
 have been selected and written data have been studied. The results of the present
 article confirm that in some time periods or periods of different reign, a kind
 of supremacy is seen in a form structure or a plan, but this type of relationship
 cannot be considered as the main factor in the formation of tomb towers because
 this type of relationship is not repetitive (plan-geographical location or plan-reign
period).
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