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Architecture is among the important branches of art and civilization and architectural structures, 
beside their practical uses, have also served as the ground for the emergence of different arts 
and as indications of the grand status and glories of their founders. Among the various branches 
of architecture, tomb structures and funeral monuments have long played significant roles in 
culture, civilization and society of Iran and also have occupied an essential place in the history 
of our architecture. Therefore, beside the mosques, shrines have been the most popular public 
buildings in Iran and have entered the cultural tissues of Iranian life and society. A large portion 
of the evolution of architecture in Islamic era can be traced in the holy shrines and tombs. The 
formation, identity and being of these buildings are often closely connected with great local, 
national, political and religious leaders and characters. Thee architectural monuments also 
deserve scholarly studies in terms of their artistic, social, historical, cultural and religious 
aspects. Caring for shrines and building them is related to belief in hereafter, desire for 
immortality and love of followers and lovers of the deceased persons. Building of such places 
which come under various names such as “burial place”, “shrine”, “sanctuary”, “sanctum”, 
“receptacle”, “tomb”, “sepulcher”, “tower”, “imamzadeh”, etc. roughly began in 4

th
 century A 

H. and became then more prevalent is eastern and northern Iran through the practice and 
believes of various sects and dynasties. The process became especially popular during the Shite 
dynasties such as Alavids (250-360 A H), and Buwayhids (320-447 A. H.) whose political 
power and rule helped the building of such places, shrines and tombs more than ever.   
In the Islamic societies of middle centuries, shrines found a very high stature among the masses 
and ordinary religious people. Interestingly, building shrines for great religious and social 
leaders has been more passionately pursued in Iran than in other Islamic countries so that, Ernst 
Diez, the Austrian art historian, “such buildings are the most popular and prevalent in Islamic 
Iran.” In fact, it was for the grand status and importance of such places that the first major 
undertaking that kings did after succession, was erecting graves and shrines for themselves and 
their fathers and relatives so as to be redeemed by God and gain an everlasting fame and name. 
Regarding their shape and format, sepulchers are basically divided into two forms: tower tombs 
and non-tower (rectangles tombs). A large portion of the shrines in Islamic era are tower tombs 
which have different shapes such as circular, multisided  and finny, and also have common 
features such as a tall outside tower, and in them, emphasis is on the altitude not the extent of 
the building. Although some scholars have tried to work out a justification for the birth and 
building of tower tombs, none has ever come up with an all-satisfying evidence for the 
formation of such building along with the Islamic traditions governing them. In Hamadan 
province, Iran, there are some tower tombs from different Islamic eras, such as Ghorban Tower, 
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Baba Hossein Tower in Malayer, Hayaquq Tower Tomb, etc. in the present study, we have 
undertaken to introduce one such tower tomb and describe its architectural and archeological 
characteristics; that is “Azhar Tower” that is located at the Dargazin section of Razan city, 
Hamadan Province. The city is situated at the north of Hamadan province and has many 
historical and cultural works belonging to different historical epochs, mostly Islamic era. The 
tower tomb with finny shape ,also called AzharImamzadeh, is one of the works from the Islamic 
era, but has not so far been comprehensively studied and there exists still many ambiguities 
about its history and being. The present study, thus, aims at considering the structural features 
of this building, its decorative elements, architectural innovations, and finding about the identity 
of the person buried under it. It also intends to consider this tomb as one of the few tower tombs 
with a finny shape and a star-like base for the tower, and comparing it with similar buildings in 
order to trace the mutual influences exchanged between it and similar forms both before and 
after its date. The research methodology applied for this purpose is an archeological case 
studythrough a descriptive-analytic study alongside using written sources such as historical and 
geographical documents and travelogues. The main questions posed by the project are: 1- in 
which historical age was the Azghar Tower built and with which similar architectural works can 
it be compared? 2- What are the innovations, and the architectural and decorative elements of 
the Tower? 3- Regarding the great importance of the Dargazin region in different historical eras, 
especially in middle Islamic epochs and the great sociopolitical people that have emerged in this 
region, what can be known about the identity of the person buried in there? The final results of 
the study show that the Azhar Tower Tomb dates back to the first half of the eighth century A. 
H. when the Ilkhanate (654-750 A H). Also, as the last tower shrine with a finny design in the 
history of Iranian Islamic architecture, it had been built based on the architectural and 
decorative forms dominant in the Ilkhanate age, and had been affected by some tower tombs in 
the central and northern parts of Iran, particularly, Imamzadeh Abdullah, and Ubayd Allah of 
Damavand, and the Bastam Tower. It is also most probable that the Azhar Tower was built for 
the burial of one of the outstanding man of the Dargazin region, named Sheik Sharaf-o-
AldinDargazini.  
 

Keywords: Dargazin, Tomb Towers, Structural Features, Finny Design, Ilkhanate era. 
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 دار در معماری اسالمی ایران های برجی پرّه پژوهشی در تکوین و تحول آرامگاه

 مورد مطالعاتی: برج اظهر درگزین
 1ارشد رضا نظری

 .ایران همدان، اسالمی، آزاد دانشگاهدانشکده علوم انسانی، واحد همدان،  شناسی، باستان گروه استادیار
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 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 17/08/1398 تاریخ دریافت:

 چکیده
اند و بخش  های تدفینی در فرهنگ، تمدن و معماری دوران اسالمی همواره جایگاه برجسته و واالیی داشته ها و یادمان آرامگاه

زاده اظهر  دار موسوم به امام پیگیری است. آرامگاه برجی پرّه ها قابل مشاهده و اعظمی از روند تکامل معماری دوران اسالمی در آن
های  . هدفِ پژوهش حاضر، بررسی ویژگینشده استجامعی ارزیابی  ۀدرگزین، از آثار شاخصِ آرامگاهی است که تاکنون به گون

نین بررسی و تحلیل این چ یابی شخص مدفون در بنا و هم های معماری و تباردانی و هویت ساختاری، عناصر تزیینی، نوآوری
آن با برخی بناهای مشابه است.  ۀشکل و مقایس ای ّدار و ستاره های برجی با نقشه و طرح پره یکی از معدود آرامگاه ۀیادمان به منزل

ای  ورهزاده اظهر در چه تاریخی و د ـ بنای موسوم به امام1از:  اند عبارتدهند  ِرو را تشکیل می هایی که بنیان پژوهش پیش پرسش
های معماری و تزیینی بنا کدامند؟  ها و نوآوری ها، مشخصه ـ ویژگی2و قابل مقایسه با کدام آثار معماری مشابه است؟  شده احداث

 ۀهای برجست خصوص در قرون میانی اسالم و ظهور شخصیت ـ با توجه به اهمیت فراوان منطقه درگزین در دوران مختلف به3
شود؟ برآیند پژوهش نشان  نطقه، شناخت هویت و کیستی شخص مدفون در مزار چگونه تبیین میسیاسی، دینی و...در این م

ق(، به عنوان واپسین آرامگاه برجی 654ـ 750) لخانانیاتسلط  ۀیکم قرن هشتم هجری و در دور ۀاظهر در نیم ۀمقبر دهد برج می
ثیر ی و تزیینی رایج این عهد و تحت تأمطابق با الگوهای معمار دار در تاریخ معماری اسالمی ایران و با نقشه و طرح مضّرس یا پره

درگزین، به نام  ۀهای دینی برجستۀ منطق های نواحی شمالی و مرکزی ایران، به منظورِ دفن یکی از شخصیت آرامگاه برخی برج
 الدین درگزینی احداث شده است. شیخ شرف

 

 ایلخانی. ۀدار، دور ی پره ساختاری، نقشه های درگزین، آرامگاه برجی، ویژگی: کلیدیهای واژه

. مقدمه1  
بنای عمومی  ترین نوعِ و رایجاسالمی، بناهای آرامگاهی پس از مساجد در شمار پرتعدادترین  ۀدر ایران دور

این دسته از بناها، از . (272:1383براند، هیلن) یشه دوانیده استاسالمی ر ۀدر بافت فرهنگ و جامع بوده و
تلف معماری، هنری، تاریخی، مذهبی و... درخورِ مطالعه و بررسی است. توجه به آرامگاه و های مخ جنبه

 ساختن این گونه از بناها، ناشی از اعتقاد به جهان پس از مرگ، میل به جاودانگی و نیز عالقه و ارادتِ
ها با اسامی  از آنساخت این بناها که . (325: 1384ارشد،  )نظری درگذشته است دوستداران و پیروان شخصِ

، «گنبد»، «آستانه»، «بقعه»، «مقبره»، «مقام»، «مشهد»، «روضه»، «مزار»، «مدفن»، «قبه»مختلفی از قبیل 
های مختلف محلی در  چهارم هجری به بعد و با پدیدآیی سلسله ۀشود، از سد نیز یاد می «برج»و  «زاده امام»

به خصوص در (. 16: 1375 گرابار،) عباسی بود، رواج یافتزمان با تضعیف خالفت  شرق و شمال ایران که هم
و به دلیل قدرت  (ق .هـ 447 – 320) و آل بویه (ق .هـ 316 – 250) های شیعه مذهب علویان زمان تسلط حکومت

 ای انجام پذیرفت طور گسترده های مذهبی و بقاع متبرکه به مگاهویژه آرا ها، ساخت این نوع بناها به سی آنسیا
ن واالیی که مقبره از همراهی با بنیادهای وابسته به شأ(. 65: 1381ارشد،  )نظری دوران بعد نیز ادامه یافت و در
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شد. مقبره  بود محدود نمیبه مکانی برای تدفین یا یاد صرفاًدست آورد بر این امر داللت داشت که عملکرد آن 
ار یالناس، منزلتی بس مذهب تودۀ مردم یا عوامهای میانه و اغلب در سطحِ به اصطالح  اسالمی سده ۀدر جامع
تر از سایر کشورهای اسالمی  احداث مقبره و آرامگاه برای بزرگان در ایران بیش (.258براند، همان:  )هیلن واال یافت

بناهای  ۀترین گون ترین و مردمی این بناها از رایج» :نویسد می« ارنست دیتس»مورد توجه بوده تا جایی که 
به همین منظور و به دلیل اهمیت و جایگاه واالی مقابر در  (.1137: 1387دیتس، ) «ر ایران استمذهبی د

یابی، ساخت مقبره و مزار برای خود بوده با این  جامعه، نخستین اقدام حکام، پادشاهان و بزرگان پس از قدرت
 (.105: 1365؛ بورکهارت، 12: 1373)پوپ،  هدف که مورد آمرزش قرار گیرند یا نامشان را جاودانه سازند

تقسیم  )مربع گنبدپوش( شناسی به دو گروه برجی و مقابر غیربرجی لحاظ فرم و ریخت بناهای آرامگاهی از      
 از قبیل؛ برج قربان چند نمونه از مقابر برجی دوران مختلف اسالمی ان در غرب کشور،در استان همد .شوند می

 تویسرکان حبقوق ، برج(221ـ 232: 1395، همو) برج باباحسین مالیر ،(149ـ 163: 1393ارشد و همکاران، )نظری
های معماری و  به یادگار مانده است که در این مقاله به معرفی و تحلیل ویژگی و... (2838ـ2823: 1398)همو، 

ه رداختپ واقع در شهرستان رزن، بخش درگزین «اظهر  برج»ها به نام  از آندیگر  ۀشناختی یك نمون باستان
کیلومتری شمال همدان واقع گردیده است. این شهرستان از شمال به استان  81شهرستان رزن در  .است  شده

های فامنین و کبودرآهنگ، از مشرق به استان مرکزی و از غرب نیز به  قزوین، از جنوب به شهرستان
()مؤیدی، 1)نقشه  دمق است شهر رزن، قروه درجزین و 3شود. این شهرستان دارای  کبودرآهنگ محدود می

کیلومتری شرق رزن واقع است. درگزین یا به گونه معرب آن  5درگزین در  ۀقری(. 10: 1380: ك؛ فاطمی، 1390
های خرقان، از مشرق به دهستان پیشخور، از جنوب به دهستان  درجزین، از شمال محدود است به کوه

و بخش است، درجزین علیا که مرکز آن شهر کنونی حاجیلو و از مغرب به دهستان سردرود، اینك شامل د
)اذکایی،  ده 43آن فامنین است آن هم با  ۀده از جمله خود درگزین و درجزین سفلی که قصب 43رزن است با 

های  های تاریخی و جغرافیایی کهن به صورت در نوشته« درجزین»معرب آن  ۀیا به گون« درگزین» (.3: 1392
آمده که دو نام درگزین و درجزین از « درکجین»و « درکچین»، «درکزین»، «یندرجز»، «درگزین»مختلف 
در خصوص بازشناسی دقیق  (.185: 1399)زارعی، تر بوده است  ایلخانی به بعد( رایج ۀویژه از دور همه )به

ص یا اشخاص مدفون در آرامگاه و شناخت هویت شخ ،، قدمت بناها آرایهها و خصوصیات معماری،  ویژگی
ـ 1از جمله؛  یابد، قابلیت طرح میهایی  پرسشدار ایران  آرامگاههای مضرّس و پرّه ایگاه برج اظهر در میان برجج

 است؟ و قابل مقایسه با کدام بناهای مشابه ای احداث شده زاده اظهر در چه تاریخی و دوره بنای موسوم به امام
ـ با توجه به اهمیت فراوان منطقه 3بنا کدامند؟ های معماری و تزیینی  ها و نوآوری ها، مشخصه ـ ویژگی2

سیاسی، دینی و...  ۀهای برجست خصوص در قرون میانی اسالم و ظهور شخصیت درگزین در دوران مختلف به
روش تحقیق در شود؟  شخص مدفون در مزار چگونه تبیین می و تبار کیستی هویت،شناخت  در این منطقه،

میدانی و مطالعات تطبیقی انجام گرفته  های بررسیحلیلی است که بر بنیاد تاریخی و تـ  وشته، توصیفیاین ن
 .است
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 )مرکز آمار ایران( شهرستان رزن :1نقشه 

Map1: Map of Razan County (Statistical Center of Iran) 

 پژوهش یشینۀپ. 2
جهانگردان دور مانده گاران و پیش از چشم مورخان، جغرافیان ۀزاده اظهر تا چند ده بنای موسوم به امام    

« گُدار»های اخیر، اطالعات مبسوطی از این بنا در دست نیست.  رو تا پیش از مطالعات و بررسی بود. از این
را معرفی  بنا «مصطفوی» پس از وی،. (pp: 260- 261 :1949)است  تین محققی است که از آن یاد کردهنخس
ی هستند که بنا را به اجمال نیز از جمله پژوهشگران« ویلبر» و« کالیس. »(204 -210: 1332) است  کرده

مباحث مزارشناسی مطرح نکاتی را در بابِ  «اذکایی» (.Kleiss, 1971:108؛ 204: 1365)ویلبر،  اند کرده توصیف
 دکتری خود، این یادمان معماری را بررسی و ۀنیز در بخشی از رسال« ارشد نظری». (68 -69)همان:  است   کرده

ها و  المعارف ةدر برخی دایر(. 1392ارشد،  )نظری است  شناختی آن را تحلیل کرده های معماری و باستان ویژگی
: 1378بناهای آرامگاهی،  المعارف رۀیدا) است  از این اثر معماری نام برده شده های بناهای تاریخی ایران نیز، فهرست

باید یادآور شد که با وجود  چنین این نکته را می هم .(Adkai, 1994: 55- 56؛ 337 -339: 1377؛ کریمی، 104
های مهم مواصالتی و حتی انتساب خاندان  اهمیت تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی درگزین بر سرِ راه

: 1373)شعاریان،  وزیر سلجوقیان ق( 470 -527) «درگزینی  الدین ابوالقاسم قوام»ویژه  ی بهدرگزین  ۀپیش وزارت

و شرح و ( 48 -67)اذکایی، همان:  ای دیگر از بزرگان و رجال سیاسی و دینی نامدار به این دیار و عده (162 -164
های مختلف اسالمی از درگزین و ذکر اتفاقات و وقایع مهم  توصیف نویسندگان، مورخان و جغرافیانگاران سده

سیاح معروف ترك،  ۀوسیل درگزین به ۀو حتی به تصویر کشیدن قصب( 3-43)همان:  تاریخی و نظامی آن منطقه
ای صفویان و عثمانیان در ، یکی از اعضای عساکر سلطان سلیمان عثمانی در جریان نبرده«نصوح مطراقچی»
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گونه ذکری از آثار تاریخی و  شوربختانه هیچ(، 109و 98: 1379()مطراقچی، 2و 1 ریتصاو)ق 941ـ 942های  سال
زاده  زاده اظهر و امام های آرامگاهی موسوم به امام برج خصوصاًاسالمی،  های معماری درگزین در دوران یادمان

 است.  و جغرافیایی مذکور به عمل نیامدههود، به صورت روشن و صریح در کتب و منابع تاریخی 
 

  
 .(98: 1379)مطراقچی، قمری  941: قصبه درگزین در سال 1تصویر 

Figure 1: Dargazin region in the year 1534 A.D. 
(Metaraghchi, 2000: 98) 

 (.109: 1379)مطراقچی، قمری  942: قصبه درگزین در سال 2 ریتصو
Figure 2: Dargazin region in the year 1535 

A.D. (Metaraghchi, 2000: 109) 
 

 درگزین ۀتاریخی منطق پیشینۀ. 3
لیف تأ« الصدور فتور زمان»یا  «المصدور  نفثة» ۀکتاب گمشد ،ترین متنی که ذکر قریه درگزین نموده قدیم 

ت از اقلیم اَعلَم و ابوالقاسم شهرکی اس»بوده و در آن آمده ق( 532م ) یخالد کاشان بن روانیانوش ،وزیر
)قرن  یاقوت حمویو  ق( 584ح ) الدین قمی  نجم ،ق( 595 -520) خاقانی شروانی .«باشد آنجاآبادی وزیر از  اَنَس

بات خود در آثار و مکتو الدین درگزینی  قوامژه از وی و وزرای درگزینی عهد سلجوقی بهرگزین نیز از د ششم ه.ق(
 هشتم هجری ۀایلخانی در نیمگاه سد ، مورخ عهد«مستوفی حمداهلل» (.1363؛ قمی، 1357)خاقانی،  اند نام برده

م، علَل دیهی بوده از ناحیت اَدرگزین در ماقب»درگزین چنین نوشته:  ۀدربار« القلوب هة نز»در کتاب  ق(740)
ه و . زمینی مرتفع دارد و در او باغستان بسیار است. غلخوانند یبازماکنون قصبه است و چند موضع دیگر بدان 

الدین  االسالم شرف پاك اعتقادند و متابع شیخ شافعی مذهبِ نیِس آنجاآید. مردم  پنبه و انگور و میوه نیکو می
: 1378)مستوفی،  «ر دینار استهزا اش یك تومان و دو مین بطول بقائه، حقوق دیوانیلمسلدرگزینی ـ متع اهلل ا

پادشاه ساسانی یاد  «یزدگرد»را  آنجابنیادگذار ق( 1065ح ) خود ۀسفرنامرك در سیاح تُ «اولیاء چلبی» (.73
را معمور و آباد  اآنجهشتم  ۀکه در سد که قدیما دهی کوچك بوده با همان عمارت یزدگردی تا آن و این نموده
پنج ضلعی باشد. بر روی هم پنج برج و بارو و سه دروازه  آنجا ۀشکل قلع»او در ادامه چنین نوشته؛  اند. کرده

هم  آنجاسان پیرامون قلعه را فراگرفته، رباط بیرونی  و همدان متصل باشد. خندقی دایره بغداد ۀدارد که درواز
سرا، چهار  پنج مدرسه، ده مکتب، چهار گرمابه، یك کاروان آنجادرون اما ؛ حصور با خندق استاز چهار طرف م
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کاری، حبوبات  است. باغچه  ای تزیین شده های قهوه با سنگ آنجاباغ و بوستان و دکان هست و چهارسوق بازار 
 «وکارند فراوان و ارزان باشد زیرا مردم درجزین و نواحی آن جملگی زارع و صاحب کشت آنجاو غالت در 

درگزین ق، 13 ۀدر نیمگاه سد ،مورخ و جغرافیانگار عهد قاجار «العابدین شیروانی زین» (.354: 4ج نامه،  سیاحت)
روی به  ،مدان و در قدیم شهری بوده که به مرور ایامدلنشین از توابع ه است یا قصبه»را چنین وصف نموده: 
ت دارد. باغاتش فراوان و غالتش ارزان، در رب هزار خانه در اوست و چند قریه مضافاخرابی کرده، کنون قُ

زلو، همگی قراگُ ۀرك و از طایفع است، آبش از کاریز و گوارا، مردمش تُو اطرافش واسِ شده واقعزمین هموار 
دوران  که درگزین در ل اینیچنین به دل با توجه به موارد مذکور و هم(. 311السیاحه،  )بستان ...«اند مذهبشیعه 

راه عراق به ری، همدان به قزوین و  شاه راه خراسان، شاه همچونهای مواصالتی مهمی  ر راهمسی اسالمی در
ه و قرارگاه کارکرد نظامی داشت عمدتاًو  یابد خاصی می كیتیژئوپلاهمیت  ،مسیر سلطانیه به اصفهان بوده

عراق،  ۀقوط سالجقپس از س ۀدور همچون ومرج هرجتر در ایام  شیو این امر ب آمده به حساب می یراه نیب
های نظامی بین شاهزادگان تیموری، ترکمانان و  یجالیر، درگیر زعات چوپانیان و آلهجوم مغوالن، منا

سلطان  پس از لشکرکشی چنانچه است.  ن صفویان و عثمانیان نمایان بودهچنین مخاصمات طوالنی بی هم
زین و همدان را درج ۀها منطق عثمانی ایران، شمال غربغربی و  صفحاتق به 955سلیمان عثمانی به سال 

ویژه درگزین را ملك خود پنداشتند و هماره توجه  شان با ایران و به خود نامیدند، یعنی شهر مرزی «ثغر»
گرفتن در مسیرهای ارتباطی عراق به ری و همدان به قزوین برای  قرار. (29: )اذکایی، همان خاص بدان داشتند

و در شکوفایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این ناحیه نقش بسزایی داشته است و امتیاز بزرگی بوده  ،درگزین
  .(64: 1396صفا و همکاران،  شرفی) است  ی مختلف در این ناحیه گردیدهها و افکار مذهب منجر به پیدایش گروه

  دار های آرامگاهی پرّه نگرشی کوتاه به برج. 4

دهند. مقابر برجی با اشکال متنوعی از  های برجی تشکیل می مگاهای از مقابر دوران اسالمی را آرا بخش عمده
مشترکی  های دار و مضرّس( دارای ویژگی ای، دندانه ستارههای مشابه  با نام) دار قبیل مدور، چندوجهی و پرّه
باشند. برخی از محققان درصدد  کید بر بلندای ساختمان نسبت به عرض آن میچون گنبد بلند خارجی و تأ

اند پاسخ  یك نتوانسته اند. با وجود این، هیچ های برجی برآمده یابی آرامگاه ن پاسخی برای چگونگی شکلیافت
ه ها برای توجی ها بیابند. آن های اسالمی بومی حاکم بر آن ای برای وجود این نوع بناها در کنار سنت کننده قانع

های  خارج از مرزهای اسالمی که جنبه حاًیترجثر، شناسی مؤ این حضور و با قبوالندن یك منشأ ریخت
 ها برآمدند وجوی دلیلی برای وجود و محبوبیت این آرامگاه ای در آن معقول جلوه کند، به جست کلیشه

های ترکی، معابد  این نوع بناها را به خیمه ۀخی از این پژوهشگران، منشأ و ریش. گرچه بر(6: 1390)دانشوری، 
ای  هاله همچناندهند ولی باید گفت که  های تدمری نسبت می و برج آرامگاه های نگهبانی چینی صابئین، برج

 (.280براند، همان:  )هیلن است  گرفته براین نوع بناها را در ۀاولی منشأاز ابهام و عدم قطعیت، پیرامون خاستگاه و 
چون و چرای  یق است، بنای قرص و محکمی که قدرت ب397با قدمت « گنبد قابوس»بناها  سرآغاز این نوع

دار  از نوع پره خصوصاًشکل  عنوان الگویی برای سایر مقابر برجی دهد و در واقع به از پیش جلوه میخود را بیش 
. روند تکاملی این  کند یك از مقابر برجی بعدی با آن برابری نمی ه و از لحاظ مقیاس و ارتفاع، هیچبه شمار رفت

طور کلی هویت  بهیابد.  ز قبیل سلجوقی، ایلخانی و تیموری نیز ادامه میهای آرامگاهی در ادوار بعد، ا نوع برج
های  برج ۀیافته، نقش تغییر شکل ۀای با سقف مخروطی است. یك دایره یا دایر های آرامگاهی، استوانه برج ۀویژ
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های مدور در  آرامگاه رغم تداوم برج علیهای الجیم، رادکان غربی، پیرِعلمدار و...(.  )برج اولیه در شمال ایران است
ها، به تدریج پس از قرن  این گونه از برجشهر، برج مدور مراغه و...(،  گنبد ارومیه، مقبره حیدر در مشکین )سه آذربایجان

ای و مدور، شیارها و یا  های آرامگاهی استوانه شوند. برای شکستن یکنواختی سطح برج پنجم کمیاب می
 بر این باور است که سلسله بناهایی از این نوع« براند هیلن»شوند.  جایگزین میدار  ای و دندانه های ستاره طرح
برج (. 267: 1379براند،  )هیلن  گردد شامل حدود دوازده اثر است که با گنبد قابوس آغاز میدار(  های پرّه مقبره )برج

)حاتم،  است  ریزی شده س طرحت که در گنبد قابوپیرو طرحی اس ظاهراًدامغان با دوازده دندانه،  دوست مهمان

در برج  چنانچهتواند از حد معینی تجاوز یابد،  ها نمی رسد افزایش تعداد دندانه به نظر می(. 1396؛ یوسفی، 1379
و این حد نهایی است  شده یطراحپره و دندانه  44عنوان باالترین رقم،  اهلل دماوند به خلیل و  ده عبداهللزا امام

ارشد و  )نظری پره 34حسین کُردان با  شاهزادههای  شود. برج ای که در گنبد قابوس دیده می نسبت به ده دندانه

 30با زاده عبداهلل(  م )اما عالءالدین ورامین(، 1369)شیبانی،  پره 33عبیداهلل دماوند با  و  زاده عبداهلل امام(، 1398 خلج، 
 دندانه 22برج طغرل ری با      ، (1379براند،  )هیلن پره 25برج بسطام با (، 1368؛ شیبانی، 1365)ویلبر،  دندانه

توان  که هنوز نمی از این« دانشوری». (1 ۀشمار)جدول  اند در حد واسط قرار گرفته( 1392)حاتم، همان؛ یوسفی، 
بر برجی پاسخ ها در مقا وجودی آن ۀفلسفها( و  ها و پره )دندانه گوش های سه شناسی این ترك برای نگاره

کید ساختاری باشند یا ابزاری برای تأ کامالًها  شاید همه آن»نویسد:  کند و می سف میی داد، اظهار تأقاطع
المعالی که  شمس ۀویژه دربار های آسمانی به ای باشند به انسان ها یا شاید هم اشاره دهنده برج روی نقش عروج

ای به  )برج قابوس( اشاره امگاه ویشاید هیئت آسمانی بنای آر«. هاست خورشید بلندی»نامش به معنای 
پرواز از دنیای خاکی به دنیای روحانی یا از  ۀتردید به این عروج، به دید بی(. 30)دانشوری، همان:  «نامش باشد

آمدگی بام  گونه از اِزاره آغاز شده، در پیش های مثلث ها، دندانه گونه برج شد. در این انسان به خدا نگریسته می
تر در چنین بناهایی  ها برای به دست آوردن استحکام بیش پرّه ،رچه ممکن است در ابتداشود. گ محو می

احداث  ،طور کلی به اند. عنوان عنصری تزیینی باز یافته اشند، اما به زودی جای خود را بهطراحی شده ب
که  تا این ود گشتتم هجری و سقوط ایلخانان مطرهش ۀدار پس از سد های پرّه ویژه برج به های برجی آرامگاه
های موسوم  وع از بناهای آرامگاهی منسوخ شد و ساختمان آرامگاهاین ن ساخت ،طور کامل صفویه به ۀدر دور

حاکمان  و مرکز توجه در دستور کار ای دیرین در معماری ایران داشته، دوباره که تاریخچه وشبه مربع گنبدپ
 گرفت. قرار )حامیان و بانیان( و جامعه معماران، سیاسی

 توصیف کلی بناتاریخچه و . 5
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت  366 ۀو به شمار2/12/1327زاده اظهر که در تاریخ  یادمان موسوم به امام

 .است  فتهرباد قرار گآ گورستان روستای نظام ۀ)درجزین( و در محوط درگزین ۀتاریخی رسیده، در دهستان قرو
. ساختمان مقبره تاکنون چندین بار استتاریخی ساختمان و نام بانی یا سازنده  ۀتیبزاده اظهر فاقد ک بنای امام

خورشیدی  1329بنا در سال ها و تعمیرات  است. نخستین مرحله از مرمت  مرمت و بازسازی اساسی شده
تعمیرات، است. در این   تاریخی انجام گرفته ۀهمدان و از محل اعتبارات ابنی)سابق( فرهنگ  ۀادار ۀوسیل به

در (. 210)مصطفوی، همان:  دهلیز بنا و سرداب به نحو اساسی و مطلوبی مرمت گردید های پایین دیوارها، قسمت
های  متر وجود داشته که گویا در تعمیرات و مرمت 5/3× 5/2ای به ابعاد  محل ورود به بنا، ایوان سرپوشیده

 برج و گنبد استفاده شده ۀها و بدن ی مرمت پایهو از آجرهای آن برا شده بیتخرخ 1355تا  1345های  سال
 ۀوسیل و به 1377مقبره در سال  شناختی در برج آخرین مرحله از عملیات مرمت و مطالعات باستان. است 
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متر  سانتی 60پوش بنا، که حدود  به انجام رسید. در طی این مطالعات، کف اصلی قوله« کریمیفاطمه »
طور مقطعی  و دیوارهای داخلی بنا نیز به زنی اطراف برج پدیدار شد گمانه تر از کف فعلی است، طی پایین
در بنا، وضع ظاهری ساختمان  شده انجامهای  با تعمیرات و مرمت(. 666همان: کریمی، ) برداری گردید الیه

لی است. مدور داخدار بیرونی و  مضرّس و پرّه ۀساختمان بنا از نوع مقابر برجی با نقش .استمطلوب و مناسب 
و مدخل آن نیز در سمت  شده لیتشکسرداب، بدنه و گنبد مخروطی بیرونی  ۀطور کلی از سه طبق مقبره به

سافت چندین گنبد رفیع خود، از م لیبه دلبلندا دارد. این بنا متر  24مقبره  است. برج  شرق قرار گرفته
د. به علت کن گذرد، خودنمایی می ادی میمیان کشتزارها و درختان آبکه از  همدان به قزوین ۀکیلومتری جاد

 فرد منحصربهثار تاریخی بنا و ارتفاع زیاد گنبد، بنای مزبور در نوع خود، یکی از آ ۀمضرّس در بدن ۀوجود نقش
  .(3 ریتصو) رود تاریخ معماری ایران در دوران اسالمی به شمار می

 
 (1392، )نگارندگان : نمای کلی بنا، دید رو به جنوب3تصویر 

Figure 3: Overview of the building, view to the South (Authors, 2013) 
 مصالح. 6
و بر بنیانی از سنگ  شده ساختهل و گچ متر و مالت گِ سانتی 23×  23×  5هایی به ابعاد زاده با آجر بنای امام 

 است.  فاده شدهاست نیز عنوان تزیین و پوشش داخلی است. در قسمت داخلی بنا از گچ بهاستوار 

 لیل معماریتح. 7
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 الف( نقشه

قطر ، به ای شکل داخلی دار( بیرونی و دایره ای و دندانه پرّه )ستاره 19س و مضرّ ۀآرامگاه برجی اظهر با نقش
 .(2)نقشه  است  قرار گرفتهساختمان شرق . مدخل و ورودی بنا نیز در سمت استمتر  20/7

 
 دستی و گردشگری استان همدان( فرهنگی، صنایع میراثاظهر )سازمان  ۀمقبر : برج2نقشه 

Map 2: Azhar Tomb Tower (Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of 
Hamadan Province) 

 ب( نماها
 بیرونی های نما و آرایه :1ب ـ 

اختمان که بیرونی س ۀبدن. (1)طرح  است  دنه و گنبد مخروطی تشکیل شدهنمای بیرونی بنا از دو بخش ب
وزده ضلعی که ای ن تر ارتفاع دارد و بر روی پایهم 20/10، شده ساختهدندانه  19ای  صورت مضرّس و ستاره به

متر ارتفاع  40/1سنگی است  ۀاست. این پایه که دارای شالود  متر است، قرار گرفته 20/2آن هر ضلع  ۀانداز
تر از کف  متر پایین سانتی 60 که آنکف اصلی تر آن مشهود است و م سانتی 80دارد که در حال حاضر فقط 

 .است دهیگردمدفون  ،برج پیرامونِ فعلی است به مرور زمان در زیر خاكِ
 

 
 دستی و گردشگری استان همدان( فرهنگی، صنایع )سازمان میراثبُعدی بنا  : سه1طرح 
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Plan 1: Three-dimensional building (Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of 
Hamadan Province). 

 

 50امروزه این کف با حدود  است.  سازی شده سنگ، کف یك متر با قلوهپیرامون بنا به شعاع بیش از  ۀمحوط
ج تا محیطی بر ۀها از محل استقرار خود بر روی پایه، مماس بر دایر متر ضخامت، از دید پنهان است. پره سانتی

نماها، چند  اند و پس از طاق متر را ایجاد کرده سانتی 86متر و عمق  60/8نماهایی به ارتفاع  زیر قرنیز بام، طاق
 (.4و 5)تصاویر  است  برج را در این قسمت تکمیل کرده ۀردیف آجرکاری، بدن

 

  
 (1390، )نگارندگان نمای بیرونی بنا، دید رو به شمال :4تصویر 

Figure 5: Exterior of the building, view to the 
south (Authors, 2013) 

 نماهای بیرونی بنا : نمایی از طاق5تصویر 

 (1392، مأخذ: )نگارندگان
Figure 6: View of the exterior arches of the 

building (Authors, 2013) 
  
نماهایی به  ت و در قسمت فوقانی به کمك طاقاس  بنا قرار گرفته ۀاضالع پای ها روی محل تقاطعِ نوك دندانه  

به  تر از معمول است. این فواصل ، پهنبندهای عمودی آجرچینی خارجی بنا(. 6)تصویر  اند یکدیگر پیوسته
است. بخش ورودی و   م پایه، ورودی برج را تشکیل دادهاست. ضلع نوزده  های آجری تزیین شده کمك توپی

شود. ورودی برج به پهنای   می لیمستطك قاب ت با سایر اضالع دارد و شامل یمدخل بنا، شکلی کامالً متفاو
اربندی و دار ورودی با ک طاق تیزه(. 2 رح)ط است  متر در شرق بنا واقع 40/3اع متر و ارتف 20/2یك ضلع پایه، 

ها تا قرنیز  ف آجرچینی مورب به موازات دندانهیك ردی ،است. در دو سوی ورودی  های گچی تزیین شده توپی
 شکل یلیمستطنمای  ی ورودی تا نزدیکی قرنیز، دو طاقبرج را از باال این ضلعِ ۀماند فضای باقییابد.  امتداد می

شکل قرار  تر اشاره شد، در مقابل ورودی، دهلیزی مستطیل طور که پیش همان .(7 )تصویر است  ر کردهمسطح پُ
است.   اصلی ساختمان حذف شده ۀبه هنگام مرمت بنا، از بدن خ1355تا  1345های  داشته که احتماالً در سال

متر  40/1متر که پاگردی به پهنای  70/12گنبد آجری برج، از نوع گنبد دوپوسته و مخروطی است به ارتفاع 
اند که به نظر  های متفاوت پیرامون پایه گنبد، قرار گرفته است. سه نورگیر با فاصله  آن را در میان گرفته

د بر روی گنبد داخلی قرار دارند. آجرچینی پوشش بنا از پایان گردن گنبد تا رأس مخروط دارای طرح رس می
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که ابعادی  متر است سانتی 18×18× 3های  به اندازهکار رفته در ساختمان گنبد  جناغی است. آجرهای به
برج و پوشش مخروطی  ۀایه، بدنمجموع ارتفاع سه بخش بنا یعنی پ(. 8)تصویر  بنا دارد ۀمتفاوت از آجرهای بدن

 .متر آن نمایان است 90/23ه اکنون متر است ک 37/24
 

 

  
 نماهای بیرونی و گنبد بنا : قسمت فوقانی طاق6تصویر 

 (1392، )نگارندگان
Figure 7: The upper part of the outer arches 
and the dome of the building (Authors, 2013) 

 از مدخل و فضای ورودی بنا: نمایی 7تصویر 

 (1392، )نگارندگان
Figure 8: View of the entrance and entrance 

space (Authors, 2013) 
     

  
 : نمای شرقی و مدخل بنا2طرح 

 دستی و گردشگری استان( فرهنگی، صنایع )سازمان میراث
Plan 2: East facade and entrance of the 

building (Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization of the province) 

آجرکاری آن                                    ۀ: گنبد مخروطی بنا و شیو8تصویر 

 (1392)نگارندگان، 
Figure 9: The conical dome of the building and 

its bricklaying method (Authors, 2013) 

 

 داخلی های ا و آرایهنم :2ب ـ
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 کفِ(. 3)طرح  وابسته به معماری گونه تزییناتمتر، عاری از هر سانتی 30/7ای است به قطر برج از داخل استوانه 
اندود است اما در  ، اکنون گچداخل برج ۀاست. بدن تر از کف و سطح بیرون ساختمان پاییننیم متر و بنا، یك

)الیه  شود. نخستین الیه متوالی تشکیل می ۀ، از دو الیاست. اندود سطح  پیرایه و برهنه بوده آغاز ساده، بی
از گچ و به پس از این  دوم، ۀکه الی ل، احتماالً متعلق به عصر صفوی است، در حالیگِکوره و  ، از گچِزیرین(

و در همین  دهش افزودههای زیر گنبد داخلی نیز در همین عصر به بنا  تعلق دارد. مقرنس قاجار( احتماالً) دوره
هایی که اندود دوم از میان رفته،  در محل است.  استوانه تعبیه شده ۀمقابل آن در بدن ۀمحراب و طاقچ ،زمان

ق 1124های یادبود،  ترین این نوشته خورد. تاریخ قدیم زاده به چشم می بنای امام زائراناز  ییها نوشته ادگاری
سوزیی که  در اثر آتش(. 9 )تصویر صفوی است نیسلطان حسه صفوی و هم زمان با سلطنت شا ۀمقارن با دور

هایی از ضریح چوبی و منبت مزار و روکشِ گچ سطوح  در داخل بقعه اتفاق افتاد، به بخش1392در سال 
 93دیده که در سال  های آسیب در جریان عملیات مرمت و بازپیرایی قسمت هایی وارد شد. داخلی بنا آسیب

دیده کشف و  گچیِ سوخته و آسیب ۀطور اتفاقی دو نقاشی بر روی دیوارهای بنا و در زیر الی انجام شد، به
ها سواری است با اسب، خود، سپر و  گیرند. یکی از آن هایی را دربر می آشکار شد. این دو تصویر، صحنه

دهد  تصویر دوم شخصی را نشان می (.10)تصویر  است  پردازی شده مشیر که با خطوط مشکی، طراحی و نقشش
اند. این نقاشی، رنگی است و با دو رنگ شنگرف و زرد و خطوط مشکی  که دو کودك در طرفین او نشسته

 (.11)تصویر  شده استطراحی و ترسیم 
 

 
 دستی و گردشگری استان همدان( ایعفرهنگی، صن )سازمان میراث شرقی بنا های شمالی ـ جنوبی و غربی ـ : برش3طرح 

Plan 3: North-South and West-East sections of the building (Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization of Hamadan Province) 

 

علی)ع( و تصویر دوم مربوط به امام علی)ع(  بنعباس رسد شخص سوار بر اسب، تمثال حضرت  به نظر می     
 ۀمتعلق به دور ،دیده آسیب گچی که الیه و روکشِ باشد. با توجه به اینالسالم(  )علیهم و امام حسن و امام حسین

فته بر روی آن ایجاد و ترسیم گ زیرین که تصاویر و نقوش پیش ۀست که الیا ، احتمال بر آناستقاجار 
 عهد صفویه باشد.ها هم، همان  ایجاد نقاشی ۀتاریخ و دور ،و در نتیجه صفوی ۀدور متعلق به ،اند شده
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 داخل بنا یها نوشته ادگاریهایی از  : نمونه9تصویر 

 (1392، )نگارندگان
Figure 10: Examples of inscriptions inside the 

building (Authors, 2013) 

  : نقش شخصِ سوار بر اسب10تصویر    

 (1395 ،)آرشیو شخصی نگارندگان    
Picture 11: Picture of a person riding a horse 

(Authors' personal archive, 2016) 
 

 
 (1395: تصاویر نمادین امام علی )ع(، امام حسن و امام حسین )علیهم السالم( )آرشیو شخصی نگارندگان، 11تصویر 

Figure 12: Symbolic paintings of Imam Ali, Imam Hassan and Imam Hussein (Writers' personal 
archive, 2016) 

 

بنا و دومی درست  ۀبدن ۀها در نیم ه نخستین آنآمدگی ـ ک پیش داخل، دو یکرو مهینبرپایی گنبد  برای     
 د را تسهیل کردهایجاد گنب کاسته و کارِ ،ای برج استوانه ۀبه تدریج از قطر بدن ـ شده واقعدر زیر گردن گنبد 

تزیینات داخل برج شود.  ی گنبد داخلی تعبیه شده تأمین میاست. نورگیری داخل، توسط سه نورگیر که رو 
اضالع آن از خطوط مواج  پیوسته که هم های به لوزیای از  پس از عصر صفوی تعلق دارد. شبکه های به دوره

میان  ۀاست. فاصل  استوانه را زینت داده ۀآمدگی بدن شود، حد فاصل نخستین و دومین پیش تشکیل می
 کند، آراسته شده ی مضاعف مشخص میها را نوارها مستطیل که حدود آن 21ن گنبد، با نورگیرهای گرد
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پر  ده« رُزت»پر که مرکز آن را  ده ۀح داخلی گنبد به شکل یك ستاربر روی سطتزیینی  ۀمای است. نقش 
 (. 12)تصویر  است  آن داده ای خاص به دهد، جلوه دیگری تشکیل می

از دو بخش پایه  ق وجود دارد. این صندوق1056زاده، صندوق چوبی زیبایی با تاریخ  در فضای میانی امام     
طول است.   ای بدنه که بر روی آن قرار گرفتهبدون تزیین در واقع سکویی است بر ۀشود. پای و بدنه تشکیل می

یین متر، عرض آن در قسمت پا 70/2متر و در قسمت باال  79/2ین شده در قسمت پای کاری صندوق منبت
شود که نیم متر آن شامل قسمت  متر می 42/1رتفاع صندوق مجموعاً . ااست 16/1و در قسمت باال  27/1

ای منبت به قلم ثلث، در دو سطر، شامل سوره  متر قسمت باالی آن است. کتیبه سانتی 92پایین و  سکو مانند
صندوق در  ۀهای بانی و سازند زند. تاریخ ساخت، نام صندوق را دور می ۀ و پایین، بدنباال ۀدر حاشی فتح ۀمبارک

( 1056) به تاریخ سنه ست و خمسین و الف» است:  ین و پس از پایان سوره چنین آمدهحاشیه زیرین ضلع پای
ه طالب و کتبه ببه عمل استاد  لملكنظام اخواجه  اقبال پناه ۀبه فرمودگیالن  ۀمن هجره النبویه در ارفع بلد

 تعمیر شدههای مکرر و گذشت زمان، صندوق آسیب فراوان دیده و به دفعات  به علت سرقت...«. تحریر العبد 
است.   ها نیز نونویسی شده و برخی قسمت های ثلث از میان رفته کتیبههایی از   است. در این تعمیر بخش 

لوح تشکیل شده که  7از  ،شود. دو ضلع طولی ای تقسیم می شده بندی قابهای  صندوق به لوح ۀبدن چهار طرف
 ناست و الواح جانبی آ  ای به خط نسخ کنده شده های دیگر است. بر این لوح کتیبه تر از لوح لوح مرکزی پهن

ی و انکند. سطوح باالیی و پایینی صندوق از یك لوح بزرگ می شده، تزیین می سازی و روکوبی را نوارهای گره
رسی و بر لوح الک هبه روی محراب، آی جانبی رو ۀاست. بر لوح پهن صفح  دو لوح کوچك جانبی تشکیل شده

ست که این لوح را پس از کاری شده و در ادامه متن آمده ا های شمس و قدر کنده مقابل آن سوره ۀصفح
ق 1348ان سال ماه مبارك رمضاصلی که یادگار از زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی بوده، در  ۀسرقت لوح

ای  میانی ضلع پایین که آن نیز کتیبهلوح (. 209: ؛ مصطفوی، همان339)کریمی، همان:  اند به جای آن نصب کرده
از سرقت  این لوح نیز ۀاست. در کتیب  خ بر جای بوده1332لوح تا پیش از است. این   داشته، به سرقت رفته

در غره محرم الحرام »اکنون تنها عبارت پایانی آن بر بدنه باقی است: . جا( )همان است لوح پیشین سخن رفته
 «. تمام شد 1352

باشد که  میمتر  35/2و ارتفاع  60/6× 60/6شکل به ابعاد طول و عرض مقبره، دارای سردابی مربع بنای برج   
رج بنا و در جنوب متر قابل دسترسی است. مدخل سرداب در خا 80/3سه پله و راهرویی به طول ۀه وسیلب

گرفته و پوشش آن توسط  متر قرار 08/1×  08/1ستون مربعی به ابعاد  ،در مرکز سرداب شرقی آن واقع است.
ستوار است و از سوی بر دیوارهای جانبی ا ،سو ها از یك است. تویزه   و تویزه پوشانیده شدهطاق  چهار چشمه
غربی و  عنوان نورگیر در ضلع شمال آید. دو دهلیز به ود میدر مرکز سرداب واقع است، فرای که  دیگر بر پایه

 ۀهایی در پای ه دریچهشرقی سرداب مقابل یکدیگر قرار دارند که پس از طی قطر دیوار به شکل مورب ب جنوب
مزاری که محدوده و سطح آن آجرچینی شده بوده، در پای دیوار جنوبی سرداب (. 13)تصویر  شوند برج ختم می

اکنون به صورت گودالی  جاز از میان رفته و بقایای آن همکاوهای غیرماست. این مزار بر اثر کندو  هداشت قرار
 هایی از آجرچینی پیرامونی باقی است. مرکزی و بخش
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 (1392، )نگارندگان : تزیینات گنبد زیرین بنا 12صویر ت
Figure 13: Decorations of the inner dome of 

the building (Authors, 2013) 

 (1392، )نگارندگان : فضای داخل سرداب مقبره13تصویر 
Figure 14: The space inside the crypt of the 

tomb (Authors, 2013) 
 برآیند. 8

چهارم تا هشتم هجری مورد توجه قرار گرفته و  ۀه از سدهایی است ک های شاخصِ آرامگاه برج اظهر از نمونه
بیرونی و  مضرس ۀبرجی با نقش از نوع مقابرکه  خورده. بنا دار یا چین ی بلند پرّه توانهآن عبارت است از اس

بری، آجرکاری و  های خاصی از قبیل گچ به طور کامل با آجر ساخته شده و تزیین و آرایه مدور داخلی است،
ابل ت و بخش قکاربردی نیس ،جزییات مشهود در ساختار بنا تمامیشود.  کاری در آن مشاهده نمی کاشی

  بیش از درون آن تزیین شده ،عالوه نمای خارجی بنا تزیینی نیز دارد، به ۀ، جنبها توجهی از آن، از جمله دندانه
است.   شدهناستفاده  پیچیده و رنگ، زاده اظهر از تزیینات است. در مقایسه با بناهای مشابه، در ساختمان امام

ها  آرامگاه های اولیه این نوع برج ، از نمونههد که در ساختن آند نشان می سادگی ورودی بنا و کوچکی آن
 ۀهر مشهود است. همین امر نمایانندبنای اظ ثیر در تمامی ساختارِاست. این تأ  چون گنبد قابوس پیروی شده
هایی که در  و دخل و تصرفهای مختلف  های مکرر در دوره ونه بنا است. مرمتتداوم سنت معماری در این گ

در است.   ای تغییر داده تا اندازه را بنا ۀو اولیاصلی  ۀصورت گرفته، چهر ویژه در داخل برج و سرداب به  آن
ساخت بنا و شناخت آثار معماری مشابه و قابل  ۀپاسخ به پرسش نخست پژوهش که در خصوص تاریخ یا دور

های تطبیقی  ارد ولی بر اساس مقایسهاختمان ندتاریخ س ۀ، بنا، کتیبمقایسه با آن مطرح شد بایستی اشاره کرد
هفتم و  ۀا بناهای اواخر سداین آرامگاه ب های ت که جزییات نقشه، سازه و آرایهتوان گف شناختی می و سبك

های  ها میان این بنا و برج ترین مشابهت بیشمشابه است.  )عهد ایلخانی( هشتم هجری ۀسدیکم  ۀنیم
زاده  امام»و  (268 :همان، براند )هیلن ق(708) «بسطام ۀکاشان»، (30مان:ق()شیبانی، ه688) «الدین ورامینعالء»

 توان گفت که برج رو می ود. از اینش مشاهده می (155: 1369)شیبانی،  )قرن هشتم ق( «عبیداهلل دماوند و  عبداهلل
نخست  ۀنیم در ایران،س در تاریخ معماری دار و مضرّ ی پرهّرامگاهآهای  برج ۀعنوان واپسین نمون ، شاید بهاظهر
  است.  شی حکومت ایلخانان بزرگ برپا شدههشتم هجری و پیش از فروپا ۀسد

بازمانده از  آرامگاهی این یادمان معماری ها و مشخصات ویژگی ۀتحقیق که دربار سؤالاسخ به دیگر در پ  
ای  گونه ه سزایی داشتند، بهثیر بأت ،ن در گسترش مقابراایلخان بایست اشاره کنیم می ،عهد ایلخانی مطرح شد

پیروی از الگوهای  ،دهند. ویژگی بارز معماری این دوره که نیمی از بناهای این دوره را مقابر تشکیل می
های عرفانی و تصوف در  ثیر گرایشأدر این دوره نیز ت. متداول عصر سلجوقی و استفاده از دستاوردهای آن بود
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 ۀدر لنجان، مجموع« بکران پیر» مزار توان از عنوان نمونه می . بهاست  ودهثر بؤبقاع مذهبی م نیز ساخت مقابر و
. اکثر مقابر نام برد همدان« قربانبرج » اصفهان و« زاده جعفر امام» ۀ، بقعزدر نطن« اصفهانی عبدالصمد شیخ»

 شود می  مشاهده «بسطام ۀمجموع»ن در برجسته آ ۀکه نمون هستنداز گنبد دو جداره برخوردار  ،این دوره
 شود. اهده میمان برج اظهر مشن مشخصات معماری و تزیینی در ساختای ۀبیشترین (.78: 1374)کیانی، 

دار با نوزده دندانه در نمای بیرونی آن  پره ۀهای خاص این اثر معماری، کاربرد نقش چنین از دیگر ویژگی هم
 است.
و تبیین هویت و  یمزار شناخت های نگارهاِ و ماهیت در بابِپرسش پایانی پژوهش به سرانجام در پاسخ   

 زاده اظهر منسوب و موسوم به امامامروزه  ،چه بناگر بایستی اشاره کنیم کهنیز  آرمیده در مزار شخص کیستی
در این یادمان، کتیبه یا سندی که این ادعا را اثبات کند به دست  هم باشد ولیکن )ع( میحسین بن یعلبن 

شناسی مربوط به درگزین در  نَسب معتبرِ یك از متون تاریخی، جغرافیایی و اسناد هیچو هم در  نیامده است
های  با استناد به نوشتهلذا است.   ای نشده عناوین و مشخصات، اشاره های میانی اسالم به شخصیتی با این سده

 مردم درگزین سنیِ» که در آن آمده ق(740) القلوب  هةیانه اسالمی به ویژه نزبرخی متون تاریخی قرون م
 «الدین درگزینی ـ متّع اهللُ المسلمین بطول بقائه االسالم شرف اعتقادند و متابع شیخ پاك شافعی مذهبِ

الدین  شیخ شرف مدفن و مزار ،دهیم که برج اظهر احتمال می و همگام با برخی محققان،( 73: 1378)مستوفی، 
زاده اظهر)ع( منسوب  صفوی به امام ۀباشد که سپس در دوراز بزرگان دینی منطقه درگزین ق( 743)م درگزینی

 .شده و تغییر هویت داده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معماری اسالمی ایرانشاخص دار  : جدول تطبیقی و مشخصات مقابر برجی پره1 ۀرجدول شما
Table 1: Comparative table and specifications of some of the Finny Tower Tombs of Islamic 

architecture in Iran 
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 منابع
 تماشا. ۀکاشان، سور ،درگزین تا کاشان (،1392) ،ذکایی، پرویزا

 سی. اقدام مطبعه نبول،استا ،سفرنامه (،1314) ،لیاولیاچلبی، محمدظ
 سروش. ،نیا، تهران مسعود رجب ۀ، ترجمهنر اسالمی: زبان و بیان (،1365) ،بورکهارت، تیتوس

 فرهنگان. ر، تهران،افشا حسین صدری غالم ۀ، ترجممعماری ایران (،1373) پوپ، آرتور،
 انتشارات جهاد دانشگاهی. ۀسسؤم ، تهران،سلجوقیان ۀی ایران در دورمعماری اسالم (،1379) علی، حاتم، غالم

 های جیبی. کتاب یحیی قریب، تهران، ، طبعالعراقین تحفة  (،1357) خاقانی شروانی،
انی و زهره جواد نیست ۀترجم ،شناختی ای نگاره ای میانی ایران: مطالعهه مقابر برجی سده (،1390) دانشوری، عباس،

 سمت. ذوالفقارکندری، تهران،
سیری  ۀعدر مجمو زاده شیرازی، هللا باقر آیت ۀترجم .اسالمی: اصول و انواع ۀاری دورمعم (،1387) ، ارنست،)دیز( دیتس

علمی و  وس پرهام، تهران،ویرایش زیر نظر سیر پوپ و فیلیس آکرمن، زیر نظر آرتر در هنر ایران، جلد سوم،
 فرهنگی.

های  پژوهش، «ین در دوران اسالمیبررسی و تحلیل حیات تاریخی شهر درگز»(، 1399زارعی، محمدابراهیم، )
 .181ـ 206سینا، صص  هنر و معماری، دانشگاه بوعلی ۀدهم، دانشکد ۀ، دور25ش  شناسی ایران، باستان

ن در تکامل مراکز شرقی همدان و نقش آ یتکوین خطوط مواصالتی نواح» (،1396) ب و همکاران،یصفا، حب شرفی
. 66-49، دانشگاه تهران، صص 2، ش 7، سال شناسی های ایران ژوهشپ .«درگزین ۀکید بر ناحیسکونتگاهی با تأ

م نظر کاظرزی ،6المعارف بزرگ اسالمی، جلد ةردائ ،«ابوالقاسم درگزینی» (،1373) ستاری، ناصر، نشعاریا
 .162 -164 صص المعارف بزرگ اسالمی، ةبجنوردی، تهران، مرکز دائر موسوی

 .نا ، به اهتمام و کوشش سنایی، تهران، بیالسیاحه نبستا (،1338) العابدین، شیروانی، زین
و  15های  شماره ،اثر یعلمی، فنی و هنر ۀنام فصل، «الدین( ورامین  )عالء الدوله  ءبرج عال» (،1368) تاج،  شیبانی، زرین

 .6-30صص ، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور،16
، 19و  18های  شماره علمی، فنی و هنری اثر، ۀنام فصل .« دماوندیداهللعب و زاده عبداهلل امام» (،1369) ـــ،ــــــــــــ

 .128 -156 صص تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور،
 ،«ایلخانی ۀبری دور های گچ های هندسی محراب پژوهشی بر آرایه» (،1395) نژاد، کاخکی، احمد و بهاره تقوی یصالح

 .77ـ94صص  ، سال چهارم، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران،10، شماره های معماری اسالمی پژوهش ۀنام فصل
تهران،  ،)بناهای آرامگاهی( اسالمی ۀهای تاریخی ایران در دورالمعارف بنا ةدائر (،1378) )ویراستار(، قابی، محمدمهدیعِ

  فرهنگ و هنر اسالمی. پژوهشگاه
 و جهانگردی.  سازمان ایرانگردی مدان،، های گردشگری استان همدانسیم (،1380) فاطمی، سیدابوالحسن،

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۀموسس پژوه، تهران،به کوشش محمدتقی دانش ،تاریخ الوزراء (،1363) ن،الدیقمی، نجم
، تهران، مرکز یموسوکاظم  نظر ریز بزرگ اسالمی، جلد نهم، المعارف  ةدائر زاده اظهر، امام (،1377) کریمی، فاطمه،

 .337 -339 صص بزرگ اسالمی، معارفال دائره
 سمت. ، تهران،اسالمی ۀتاریخ هنر معماری ایران در دور (،1374) محمدیوسف،کیانی، 

 ،علمی، فنی و هنری اثر ۀنام فصل ، ترجمه کلود کرباسی،«اولین بناهای یادبود اسالمی» (،1375گرابار، اُلگ، )
  .16 -59 صص کشور،فرهنگی  ، تهران، سازمان میراث26و  27های  مارهش

  انجمن آثار ملی. ، تهران،تانه: آثار تاریخی همدانهگم (،1332) ی،مصطفوی، محمدتق
 فرهنگی کشور. ، سازمان میراثتهران دانا، ترجمه و تعلیق رحیم رئیس ،بیان منازل (،1379) مطراقچی، نصوح،
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 انتشارات طه. تهران، سیاقی، ، به کوشش محمد دبیرالقلوب  هةنز (،1378) مستوفی، حمداهلل،
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 .324ـ345 صص ،کشور یدستی و گردشگر فرهنگی، صنایعسازمان میراث تهران، ،38ـ  39 های شماره

 ،ایلخانی استان همدان شناختی بناهای آرامگاهی دوران سلجوقی و بررسی و تحلیل باستان (،1392) ،ــــــــــــــــ
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 ۀمقاالت کنگر ۀ، مجموع«شناختی آرامگاه برجی باباحسین مالیر باستان ۀبررسی و مطالع» (،1395) ،ـــــــــــــــ

 دستی و گردشگری استان همدان، فرهنگی، صنایع زمان میراث، ساهمدان یخ معماری و شهرسازی استان همدان،تار
 . 221ـ232صص 

مقاالت نخستین  ۀمجموع، «گاه برجی حبقوق تویسرکانآرام ۀشناسان باستان ۀبررسی و مطالع» (،1398) ــــــــــــــ،
 دانشگاه مازندران. شناسی و تاریخ هنر، بابلسر، یش ملی باستانهما
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 دانشگاه مازندران. شناسی و تاریخ هنر، بابلسر، نخستین همایش ملی باستان

، تهران، دانشگاه شهید 62 ۀشمار ،صفه ،«پیرامون برج منسوب به طغرل در ریپژوهشی » (،1392) یوسفی، نگار،
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