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Shrines are important in architecture and Iran culture in Islamic era. These 
buildings have different names based on the shape and function. The most important 
of these names include tower, cupola, monument, shrine, Imam shrine, Step, 
tombstone, tombs, burial, mourning and similar terms refer to a building that is 
placed on a grave. In the past, for graves, terms such as “Nahoft” (cache), “goorgah” 
and “goorjay” (both meaning place of grave) were also used, which was and indoor 
place with the grave placed inside it. Monument of Mir Heidar Esfandagheh is one 
of these places that is made on Mir Heidar’s grave, one of the mystics and elders of 
the tribe Mehni and of Abu Said Abolkheir descendants. The building is in the village 
of Dolatabad Esfandagheh from Jiroft city district and it belongs to the Safavid 
period. From inside the building map is crossover which in the top becomes eight 
sides and eight arcades and then round dome built on it. The tomb has bed 
decorations, geometric and arabesque with the Shah Abbas painting. The main 
question is, what are the architectural and decorative elements of the grave, and are 
similar to which buildings in terms of spatial structure and plan? The purpose of this 
paper is to investigate the architectural structure, decorative and artistic elements of 
the graveyard. The results showed that this building in terms of plan is similar to the 
monumental monuments such as the tomb of Mulla Hassan Kashi and Akhund 
Kouhbanani, Farfan Isfahan, Nask and Keshit of Golbaf. This paper studied the art 
and structure of Mir Heidar tomb. To achieve this goal, the architecture and details 
of this tomb were identified, introduced and analyzed. Data collection was performed 
in the field and library and data analysis was conducted based on inductive reasoning. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 ي تزئینی گورخانۀ میرحیدر در اسفندقۀ جیرفت کرمان، ایران ها ه ی آرا بررسی معماري و  
 

 2یاب یفار  وسف ی  ، 1*برسم  معصومه

 

   رانیحفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ا ،دانشکده شناسی¬باستان  ،گروه یشناسباستان  يدکتر يدانشجو .۱
 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر، دانشگاه س یکارشناس آموختۀدانش .۲
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1397/ 06/ 22: افتیدر
 1397/ 12/ 10 :رشیپذ

 1398/ 01/ 10 :نیآنال انتشار
 

 

به تناسب  در معماري و فرهنگ ایران دورة اسالمی اهمیت بسیاري دارند. این بناها با توجه   ها آرامگاه
بقعه، مزار، امامزاده، قدمگاه، زیارتگاه،  دارند  یگوناگون   يهانامخود    کردکارشکل و   برج، گنبد،  ، از جمله 

. در قدیم  باشدداشته  شاره  هاده بر گور ا ن به ساختمانی  ممکن است  کهالفاظ مشابه    آرامگاه، مدفن، روضه و 
  شد که شامل فضایی سرپوشیده می  هایی مانند گورگاه و گورجاي نیز استفادهبراي گور واژة «نهفت» و واژه

رگان  زب از این فضاهاست که روي مقبرة میرحیدر از عارفان و    یکی  اسفندقه   میرحیدر روي قبر بود. گورخانۀ  
مهنی   ابوالخیر  ایل  ابوسعید  نوادگان  از  در  است.  بنا شدهو  بنا  توابع  دولتروستاي    این  از  اسفندقه  آباد 
به    است که در باال  چلیپاییبنا از داخل    ۀ نقش  صفوي است.  ةو متعلق به دورقرار دارد  جیرفت  شهرستان  

اند. این آرامگاه داراي  آن ساخته رويو سپس گنبد مدور را  تبدیل شده است نماهشت ضلع و هشت طاق
اصلی    سؤال.  استنقاشی روي گچ   صورتبه یعباسشاهبا نقش   ی و اسلیمیسنقوش هند،  يبرتزئینات گچ

این است که عناصر معماري و تزئینی گورخانۀ میرحیدر چگونه است و از نظر ساختار فضایی و پالن به  
دارد؟ آرامگاهی شباهت  بناهاي  و هنري   کدام  تزئینی  عناصر  بررسی ساختار معماري،  مقاله،  این  هدف 

این بنا از نظر پالن با بناهاي آرامگاهی مانند مقبرة مالحسن   دهدیمورخانۀ میرحیدر است. نتایج نشان گ
کاشی و آخوند کوهبنانی، فارفان اصفهان، نسک و کشیت گلباف شباهت دارد. براي رسیدن به این هدف،  

صورت میدانی و  . اطالعات نیز بهشناسایی، معرفی و تحلیل معماري و جزئیات این آرامگاه صورت گرفت
 .براساس استدالل استقرایی انجام شد ها دادهآوري و تحلیل ي جمعاکتابخانه

 

 گورخانه، میرحیدر، معماري، اسفندقه، تزئینات  :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو
 برسم معصومه

  گروه   ، ی شناس باستان   ي دکتر   ي دانشجو 
حفاظت و مرمت،    دانشکده   ، شناسی باستان 

 ران ی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ا 
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 مقدمه 

مزار  بر  گنبد  و  بنا  ها وجود تمدن   همۀدر    مردگان   ساختن 
بزرگان سیاسی و آثار زیادي بر مقابر    نیز در تاریخ ایران  و  داشته  

ي بناهاي مذکور، ر ی گ شکل مذهبی ساخته شده است. دلیل اولیۀ 
تدفین فردي با شاخص مذهبی یا سیاسی بوده است. ساخت این 

ي ها حکومت و گاه توسط    مندان عالقه بناها عموماً از سوي مردم و  
با است.    شده ی مبنا به دالیل سیاسی و مذهبی انجام    مندعالقه 

در معماري ایران دوران اسالمی، پژوهش   بناها توجه به اهمیت این  
 این بناها  ۀ و توسع  ي ر ی گ ابعاد مختلف شکل  دلیل بررسیحاضر به 

معماري،   . در اواخر دورة اسالمی فراوانی برخوردار است  ت ی از اهم 
 که است؛ درحالی   بوده   ي برخوردار ا ژه ی و اهمیت    از   ایران   در   آرامگاه 

نخستین  دفن   محل  بر  را  یادبود  بناي  احداث  اسالمی  جامعۀ 

 بر خاكانسان را    مادي   حیات   خواست می   و  دانست ی نم   شایسته 
و   دین  قبۀ بزرگان  فراز  بر  جی تدربه   یادبود  پایان دهد، اما بناهاي

 این   ساخت   شیعی،   ي ها ش ی گرا   دلیل به   ایران   گرفت. در   شکل   خلفا 
مشهود است   بیشتر   اسالمی  کشورهاي   دیگر  در مقایسه با  بناها  نوع 

). در دورة صفوي، بناهاي آرامگاهی 2، تای ب (پیرحیاتی و دیگران،  
نماد سیاسی و مذهبی تشیع   عنوان به به دالیل مذهبی و سیاسی،  

نیز ضامن بقاي بناها   هامکان شناخته شدند. توجه شیعیان به این  
شد. گورخانۀ میرحیدر بنایی سالم است که در دهستان اسفندقه 

غرب  و  شمالی  يها کوهستان   میان   در   جمله   از  جیرفت  ی شمال 
جغرافیایی این   موقعیت   این   دلیل به   دارد.   قرار بحر آسمان  ي  ها کوه 

فعالیت   گونه چ ی ه اند و  توجه کرده   آن   به   کمتر   پژوهشگران   نطقه، م 
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ي معماري و کارکرد ها ی ژگ ی و پژوهشی در زمینۀ بررسی و معرفی  
منتشر نشده است. این امر سبب شد تا نگارندگان   این گورخانه 

ي بنا را بررسی و تحلیل کنند. روش گردآوري اطالعات ها ی ژگی و 
با   صورت میدانی و به   ي ا منابع کتابخانه   ۀبا مطالع در این پژوهش  

معماري   ي بردار عکس   ، مشاهده  عناصر  و  بنا  تحلیل   از  بود.  آن 
 نیز براساس استدالل استقرایی صورت گرفت.  هاداده 

 پیشینۀ پژوهش 

در   و معرفی  ها کتاب از گورخانۀ میرحیدر  به شناسایی  مربوط  ي 
نا  تاریخی کرمان»  مانند کتاب «آثار  برده شده است  استان کرمان،  م 

. همچنین معصومی در کتاب «تاریخچۀ  ) 167، ص.  1387،  رو خوش ( 
و بررسی و حفاري علمی مهدي    ی» به بازدید سرفراز شناس باستان علم  

اشاره کرده    روستاي کنارو، اسفندقه و قرقطوئیه   در   1361رهبر در سال  
است   برده  نام  نیز  گورخانه  از  ص.  1389(معصومی،  و  در  ) 300،   .

آرامگاهی   المعارف ه ر ی دا  (بناهاي  اسالمی  دورة  در  تاریخی  به بناهاي   (  
، ص.  1376پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی،  است ( گورخانه اشاره شده  

گورخانۀ  ) 12 از  اسالمی»  دورة  ایران  معماري  «کتاب  در  نیز  کیانی   .
(کیانی،    داند ی م میرحیدر نام برده است و آن را متعلق به دورة صفویه  

ي به  ا اشاره . صفا در کتاب «تاریخ جیرفت و کهنوج»  ) 99، ص.  1379
(صفا،  ي طوایف مهنی در دورة قاجار داشته است  ها جنگ گورخانه و  

علیداد سلیمانی طی    1385. همچنین در سال  ) 175- 174، ص.  1390
بررسی دشت اسفندقه به مقبرة میرحیدر اشاره کرده و شرح مختصري  

ی شهرستان جیرفت،  شناس باستان از بنا را در گزارش بررسی و شناسایی  
، اما در  ) 61، ص.  1385(علیداد سلیمانی،  داده است    ارائه حوزة اسفندقه  

ي معماري و تزئینی  ها ی ژگ ی و وصیف و معرفی  ها به ت یک از این کتاب چ ی ه 
 بقعه پرداخته نشده است. 

 موقعیت جغرافیایی دهستان اسفندقه و گورخانۀ میرحیدر 
دهستان اسفندقه از توابع بخش مرکزي شهرستان جیرفت 

). مرکز 1کیلومتري جنوب کرمان قرار دارد (شکل   200و در  
ده   در    آباد دولت آن  دهستان  این  غرب   ري کیلومت   70است. 

و جنوب دهستان  بافت  و شرق شهرستان  شهرستان جیرفت 
ي کوشک و صوغان واقع شده است.  ها ي آباد ساردوئیه و شمال  

ي اتپه   و   دشتی   دهستان   این   يها ي آباد   بیشتر   طبیعی   موقعیت 
به ارتفاع طورياست؛  از    1838  ها ي آباد این    متوسط  که  متر 

این  2  شکل ست ( سطح دریا    منطقه تا حدودي). آب و هواي 
فصلی    ي ها صورت باران به   آن   در   نزوالت   بیشتر   و   است   معتدل 

و   قنوات  را  آن  اراضی  از  ا شاخه است.  مشروب   رود ل ی هل ي 

. هواي آن مایل به گرمی است و در آنجا گندم و جو کند ی م 
آید. بیشتر مزارع آنجا ملک طایفۀ مهنی است خوبی عمل می به 
. اسفندقه از دو کلمه اسفند +  ) 16، ص.  1381ی،  شهاب اء ی ض ( 

است   شده  درست  ابراهیمی دق  . ) 55:  1396پور،  (ابراهیمی؛ 
به  داشتن  شاید  نام  ها بوته دلیل  اسفند  را ي  اسفندقه   آن 
اسفندگاه) باشد؛ یعنی  اسفندگه ( ؛ البته در اصل باید  اند گذاشته

(رفعتی، ي درختچۀ اسفند است  ها بوته محلی که جاي روییدن  
 . )243. ، ص1386
 

 
 اسفندقه دهستان يایجغراف تی. موقع1 شکل

 www. kermanshenasi.irمنبع: 

 
 

که   اسفندقه  میان   صورت به دشت  منطقۀ  کوهی  طبیعی 
این   بحر آسمان ي  ها کوه ، در  شود ی م محسوب   محصور است. 

طبیعی    ل ی دلبه دشت   مسیر    گاه چ ی ه موقعیت  ي ها راه در 
دلیل خاك حاصلخیز و آب و بهارتباطی اصلی نبوده است، اما  

راه  است.  داشته  وجود  سکونت  آن  در  همواره  معتدل  هواي 
 دسترسی به این حوزه از طریق دو شهرستان جیرفت و بافت

 کیلومتر است.  80تا شهر بافت    میسر است. فاصلۀ این منطقه 
و در میان باغی  آباد  دولت   روستاي   غربی   بخش   در   بقعۀ میرحیدر 

.  اند کرده ي انگور و انجیر احاطه  ها درخت است که چهار طرف آن را  
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بنا حدود   بادگیر معروف  ها خانه کیلومتري غرب    1این  اربابی و  ي 
متري شمال بقعه نیز قبرستان    200اسفندقه واقع است. در فاصلۀ  

  03/ 2  در   بقعۀ میرحیدر   جغرافیاي  مختصات   نظر   روستا قرار دارد. از 

  است   شده   واقع   شمالی   عرض   28°  43  06  0  و   شرقی   طول   57  °  07
.  ) 3شکل  است (   متر   1755  آزاد   ي ها آب   سطح   از   آن   متوسط   ارتفاع   و 

 
 

 
 اسفندقه بخش از ییهوا  عکس. 2 شکل

 Google Earth: منبع

 

 
 دری رحیم بقعۀ از  ياماهواره  ریتصو. 3 شکل

 Google Earth: منبع

 
 بخش مرکزي 

 دهستان اسفندقه 
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 در ایران  ها آرامگاهي ریگشکل دالیل  
دوره اسالمی،  در  نخستین  آنها  هامکانهاي  در  که  یی 

، با  شدندیمصحابۀ پیامبر) دفن  (  ی مذهبي بزرگ  هات یشخص
کردن  شد. فراهمقبه، خیمه، یا پوشش مشابه آن مشخص می

گرفت.  هایی بود که مدنظر قرار میسایه براي متوفی از مقوله
هاي بهشت  یکی از نعمت  عنوانبهاین سایه به پیروي از قران  

تفسیر   و  این  شدیمتعبیر  سرانجام  شکل  ي اپارچهي  هاقبه. 
گرفتند    یادمانی، نام  برند،  آرامگاه    ). 268، ص.  1393(هیلن 

آرامگاه تنها مکانی براي تدفین یا یادبود نبود. مقبره در جامعۀ  
و   بسیار هاسدهاسالمی  منزلتی  مردم  تودة  میان  در  میانه  ي 

مقابر   به  تنها  جنبه  این  مذهب  هات یشخصیافت.  مشهور  ي 
آرامگاه    . گاهی نام شخص اصلی مدفون درشدیمتشیع مربوط  

فراموش شده و به شخصیت دیگري با پیوند مذهبی منسوب 
مجدد  شدیم انتساب  براي  آمادگی  این  ي  هاآرامگاه. 

پیرامون  که  است  تقدسی  هالۀ  از  گویایی  نماد  غیرمذهبی، 
، ص.  1393(هیلن برند، در جهان اسالم وجود داشت  هامقبره
 : ي ساخت آرامگاه آمده استهاهیفرض. در ادامه )258

براي مثال   :شهادت  و  جهاد  فرهنگ  رواج  لیدلبه .۱
بود،   کفر  بالد  نزدیک  که  ایران  شرق  شمال  در 

وجود دارد که مروج فرهنگ    ها آرامگاهبسیاري از این  
 جهاد و شهادت است

  مناطق  يمعمار  هنر  و  فرهنگ  نفوذ  لیدلبه .۲
ي  هابرج، الصخرهقبهبه  توانیم: از جملۀ آنها یغرب

 مقبرة شهداي اولیۀ مسیحی و... اشاره کردپالمیري و  
  فرهنگ  از   متأثر  اسالم  جهان   در   آرامگاه   ساخت  .۳

شرق    ی نواح   يمعمار   و    يا یآس   و   رانیا شمال 
را به ایران    مسئلهترکان این    :اسالم   جهان  به  يمرکز 

 .)64- 63، ص. 1379(کیانی،  وارد کردند  
 

 میرحیدر پیشینۀ تاریخی و ساختار معماري گورخانۀ  
در  که  است  صفوي  دورة  بناهاي  از  میرحیدر  گورخانۀ 

قرار    آباددولتروستاي   جیرفت  شهرستان  توابع  از  اسفندقه 
محل   شود،  تبدیل  گورخانه  به  اینکه  از  پیش  بنا  این  دارد. 
سکونت افرادي بود که رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده  

 
 دوم صفوي بوده است.  عباسشاهبا حکومت  زمانهم. ۱
 با حکومت شاه سلیمان صفوي بوده است.  زمانهم .2

ي  بهارلوهایشم داشت که    سنگ   قطعه. گورخانه یک  داشتند
شیراز آن را غارت کردند. بانی گورخانه میرمست علی بود که 
حکومتی)  (مقر  ساختمان  همان  در  خودش  وصیت  براساس 

گورخان در  میرحیدر  جمله  از  دیگري  افراد  بعدها  شد.  ه دفن 
شدند.   سنۀ    قبرسنگدفن  علی  میرشاه    10721میرمست  و 

نشان    ق   10862جهانشاه   ص.  1386(رفعتی،    دهد یمرا   ،
ي شناخته دیابوسعمقبرة خانوادگی ایل    عنوانبه. این بنا  )245

که    دانندیم. آنها خود را از نوادگان ابوسعید ابوالخیر  شودیم
اسفندقه به  خراسان  مهنۀ  از  صفوي  دورة  آسمانو    در   بحر 

هم    اندشدهکوچانده   مهنی  انتساب  دلیل  خاطر  بهو 
 بودنشان به سرزمین مهنه است.منسوب 

ارشد   پسر  کالنتري (  هی مشارالمیرحیدر  به  میرسلیمان) 
بلوك اقطاع، جیرفت و ساردو و مناطقی که در اختیار پدرش  

ي و مراعات جانب آن  پرورتی رع میرسلیمان بود قیام کرد و در  
اهتمام و کوشش تمام داشت. خوان احسانش همیشه   مناطق

گسترده بود، آینده و رونده به طعام و انعام او به حفوظ وافی 
تنگوزئیل  شدند یم   مندبهره ماه  در  غالمعلی    3و  و  او  میان 

رودباري منازعات و مخاصمات واقع شد. میرحیدر هرچند سعی  
حسابی  بیکرد که دست تعدي میرغالمعلی از دامان شلتاقات و  

ي صفوي و آراعالمکوتاه شود، متقاعد و قانع نشد. از مطالعۀ  
به شاه   که کلمۀ    شودیمولی معلوم    اهللانعمتمطالب مربوط 

میر مخصوص دراویش و صوفیه بوده است؛ بنابراین میرمست  
از   میرحیدر  و  میرسلیمان  خاندان  هایصوفعلی،  طرفدار  ي 

(ع)   علی  پاي حضرت  و خاك  ،  1386(رفعتی،    بودند صفوي 
 . )168ص. 

ابنیۀ   نوع  از  و  منفرد  بنایی  مهنی  میرحیدر  گورخانۀ 
آرامگاهی است که در منطقه به گورخانۀ میرحیدر شهرت دارد. 

  532شمارة    و با   1345در سال    ملی  آثار  فهرست  در  بنا  این
است. سبک گورخانه، مربوط به دوران صفوي است   شده  ثبت

تا رأس گنبد  )245، ص.  1386(رفعتی،   ارتفاع بنا از سطح   .
صورت متر است. نقشۀ اصلی بنا از دو طبقه به  12گردپوش آن  

).  4  شکلاست (ی و یک گنبد روي آن تشکیل شده  ضلعهشت
شکل با  ي مربعانقشه نقشۀ بنا به مثمن بغدادي معروف است؛  

یا  هاشه گو پخ  «مثمن گوش  هشتي  متون  در  که  نامنظم  ۀ 
.  )230تا، ص  کریمی؛ افتخار، بی بغدادي» نامیده شده است (

  ۀناملغتتقویم ترکی، سال خوك ( ۀگاندوازده يهاسالدوازدهمین سال از  .3
 دهخدا) 
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به   درواقع خارج  از  بقعه  نامنظمی  ضلع هشت صورت  پالن  ی 
است (شکل    تر کوچک بزرگ و چهار ضلع    چهار ضلع متشکل از  

به 5 است؛  رعایت شده  بنا  این  در  تقارن    که طول همۀ طوري ). 
متر است.    4متر و طول اضالع فرعی آن  13/ 50اصلی آن    اضالع 
تعبیر  ضلع هشت ي  ها آرامگاه  بهشت  درب  هشت  به    اند شده ی 

ص.  1386(پورصفر،   مقابر  ) 46،  تکامل  دربارة  براند  هیلن   .
آرامگاهی معتقد است که شاید دیرپاترین شکل مقبرة آرامگاهی،  

باشد  ضلع هشت انواع   آن  ص.  1366،  برند لن ی ه ( ی   ،31 -32 (  .

به روند    توان ی م ی  شناس باستان براساس شواهد و مدارك تاریخی و  
ی گنبددار از قرون اولیۀ اسالم تا دورة  ضلع هشت تکاملی بناهاي  

صفویه پی برد که دورة رشد این نوع بناها به قرون میانی اسالم  
ي و اوج عرفان و تصوف در دورة  ر ی گ شکل به    با توجه مربوط است.  

منظور  ی به ضلع هشت ي  ها آرامگاه که ایجاد   رسد ی م  نظر به صفوي 
این دوره منطقی    بزرگداشت عرفا و صوفیان، با توجه به اعتقادات 

باشد. 

 

 
 گورخانه یاصل  پالن. 4 شکل

 رفت یج یفرهنگ راثیم ویآرش: منبع

 

 
 دریرحیم گورخانۀ پخ، يهاگوشه با  همکف طبقۀ پالن. 5 شکل

 رفت یج یفرهنگ راثیم ویآرش: منبع

 
در هریک از چهار ضلع اصلی بقعه، سه ایوان با طاق جناغی  

تر و فرعی بقعه ) و اضالع کوچک6(شکل    خوردیم به چشم  
به را در خود جاي  نسبت  ایوان   انددادهاندازة خود، فقط یک 

در    و   طاقچه  دو  اصلی  يهاوانیااز    هرکدام). در داخل 7(شکل  

  وجود دارد. باالي این  عرضکم  طاقچه  نیز یک  فرعی   يهاوان یا
متري   1. ازارة  اندشده  چیده  خفتهصورت  به  آجرها   نیز  ها طاقچه

و باالي آن نیز با آجر ساخته  سنگ  قلوه با  ها وان یادیوار انتهاي  
  اندود با ضخامت بقایاي گچ  ، هاوان یادیوار    سطح  بر   شده است.
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سقفشودیم مشاهده    سانتیمتر  5   آجرهاي   با   ها وان یا  . 
  20×20  ابعاد  به  آجرهایی  با  ها وان یا  و کف  شده  مرمتقرمزرنگ  

ي  هاوان یاحاضر برخی از    حال  است. در  شده  فرش  متریسانت
 طایفۀ (  مهنی  میرحیدر  به  منتسب  اموات  دفن  محل  گورخانه به
  بقعه،  شرقی  ضلع  در  کهي طوربهتبدیل شده است؛  )  ابوسعیدي

در ضلع  شش غرب  قبر،  پنج جنوب  جنوب   ضلع   در  و  قبر  ی، 
چهار  یشرق همۀ  قبر  آن  دارد.   نوادگان  به  قبور  این  وجود 

مربوط  وابستگان  یا  میرحیدر (  آنها   ، يحضور  مصاحبۀاست 
). 05/08/1394 ،يدیابوسع

 

 
 گورخانه یشرق يعمود برش. 6 شکل
 رفت یج یفرهنگ راثیم ویآرش: منبع

 

 
 گورخانه  ترکوچک اضالع . 7 شکل

 نگارندگان: منبع

 
  ي اجرا لیدلبه که دارد ی اصل جهت 4 در يورود 4این بنا 

 ی نیآجرچ  با   ،یشرق  يورودجز  به  آنها  همۀ  ، یمرمت  يهاطرح 
(شده  مسدود  شکلیبیصل  طرح  و  مشبک   در ).  8  شکلاند 
  اده، یالدارد (  اشاره  یاصل  جهت  4  به  پنجره  4  و   در  4  يمعمار

  ه گر  رونیب  از  ها يورود  يباال  بر  گذشته  در ).  37  ، ص. 1375
  امروزه   که  است  بوده   یچوب  ی نیگره چ  داخل  از  و  يآجر  ینیچ
  در ).  10و    9  يهاشکلهستند (  ي آجر  کپارچهیها  قسمت  نیا

آمده است.  گورخانه ی شمال يعمود برش، 11 شکل
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 ) نگارندگان:  منبع(    گورخانه یشرق يورود  .8 شکل

 

 
 ) نگارندگان: منبع(   شمال دید از. گورخانه 9 شکل

 
 

 
)1396 ،يمجاز فرزاد: طراح(    گورخانه یشمال يعمود  برش. 10 شکل
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 ي تزئینیهایژگیو
  اسالمی،  مختلف   هاي دوره   در   مذهبی   ي ها آرامگاه   و   ابنیه 

هنرمندان    خالقیت  و   استعداد  ظهور  براي   مناسب   بستري   همواره 
  به   آن،   به   وابسته   تزئینات   و   معماري   میان،   این   در   اند. بوده   مسلمان 

  هر   ي هنر اسالمی تبدیل شدند. در ها گاه جلوه   ن ی تر عمده   از   یکی 
بزرگان   مدفنی   و   مزار   که   ي ا نقطه    ي ا بقعه   و   گنبد   بود،   باقی   از 

  مصالح   و   مواد   با   آن   و بیرون   داخل   سطوح مرور  به   و   شد   احداث 
و    میان،   این   در   شد.   آرایش   مختلف   تزئینی   ي ها نقش   گوناگون 

  زرین  اعصار  از  هنري،   و   فرهنگی   زمینۀ تحوالت  در   صفوي  دوران 
  این   در   که   ي ا گونه به   ؛ رود ی م   شمار   به   اسالمی   تمدن   درخشان   و 

  کمتر   در   که   کرد   پیشرفت   قدري به   گوناگون   تاریخی، هنرهاي   دورة 
این    در   شیعه   مذهب   که   آنجا   از   مشاهده شد.   ایران   تاریخ   از   ي ا دوره 
تزئینات   معماري   بود،   کشور   رسمی   مذهب   دوره،    آرامگاه   و 

عارفان  و  گورخانۀ    قرار   مدنظر   بسیار   نیز   امامزادگان  در  گرفت. 
و خطوط   ستاره  و  مانند شمسه  هندسی  نقوش  انواع  میرحیدر 

نستعلیق  فضاي   نسخ،  است.  شده  استفاده  عرفانی  مضامین    با 
  گچ   با   متري   1تا ازارة    است   چلیپایی   صورت به مقبره که    داخلی 

، اشعار  ها وان ی ا شده است. روي دیوارهاي داخلی    پوشیده قرمزرنگ  
و متونی با خط نسخ و نستعلیق نوشته شده که بیشتر آنها محو  

یی و گذر  وفا ی ب ). مضمون این نوشته  14تا    12هاي  (شکل   اند شده 
. تاریخ این  ) 61، ص.  1385(علیداد سلیمانی،  عمر کوتاه است  

هجري قمري است    1082و    1012،  1002  هاي سال بین    ها نوشته 
  90در . از جمله یک بیت شعر که ) 167، ص.  1387،  روخوش (

 ت: ی بقعه اس شمال غرب ي پایین دیوار ضلع  متر ی سانت 
 

 نیبب روانیا و بردار خاك از سر
 ن یزم روانیا است خراب تو یب که

 

، این شعر بر اخالص قلبی و تجلیل مقام رو خوش به گفته  
. بر )167  ، ص. 1387(خوشرو،  معنوي صاحب مزار داللت دارد  

متري در کنج هر دیوار یک طاق کلیل با ارتفاع   1باالي این ازارة  
هشت طاق تزئینی کلیل بر   درمجموعمتر کار شده است که    2

که فضاي   هاطاق . قسمت باالي این  شود ی مدیوارهاي بقعه دیده  
و  است  بیرون هشت ضلعی  از  است،  گنبد  ایجاد  براي  انتقالی 

ي اضالع اصلی یک نماها طاق با طاق جناغی دارد.    نماطاق هشت  
 هاپنجره کمک این  پنجرة بزرگ دارند و روشنایی داخل مقبره به 

 ).12(شکل    شودی متأمین  
 

 
 داخل از گورخانه یشمال وارید. 12 شکل

 نگارندگان: منبع

 
  نما طاق سقف بقعه روي این قسمت قرار دارد و وجود این هشت  

در زیر سقف گنبد تشکیل یک ستارة هشت پر را داده است. همچنین  
یک طاق تزئینی جناغی دارند. قسمت داخلی    این اضالع از بیرون نیز 

صورت موجی  بقعه با تزئین خطوط به   ي دیوار شمالی و جنوبی ها ي ورود 
.  اند شده ربی نیز با نقوش شمس و ستاره تزئین  ي شرقی و غ ها ي ورود و  

متري پایین با گچ سفید پوشیده شده    1ازارة    جز به قسمت درونی مقبره  
به    قرمزرنگ شمس و ستاره با نقاشی    صورت به و زیر گنبد تزئیناتی  

 ) 13شکل  خورد ( ی م چشم  
شکل از جنس  داخل بقعه و زیر گنبد بنا، سه قبر مستطیل 

. در سطوح جانبی و باالي یکی از  شود ی م سنگ مرمر دیده  
ي ا ره ی دا با    پر شش ، آیاتی از قرآن با خط نسخ و دو گل  ها سنگ 

پرکارتر بوده    ها سنگ در انتهاي آنها حک شده است. یکی از  
را   عطف سنگ  و  آیات ها به ی کت و همۀ سنگ  با مضمون  یی 

در  وفات  تاریخ  و  متوفی  هویت  (علیداد   رد ی گ ی برم قرآنی 
همچنین مقبره داراي سنگ مرمر     . )61، ص.  1385سلیمانی،  

ی با حجاري و خط زیبا بوده است که متأسفانه غارت باارزش 
 .  )248: 1390، صفا(شده و اثري از آن نیست  

 .
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 گورخانه یداخل ينما ،یشرق وارید. 13 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 
 مقبره داخل يهانوشته دست  از يها. نمونه 14 شکل

 نگارندگان: منبع

 
در ایوان مرکزي ضلع جنوبی مقبره از بیرون یک رشته 

شود که به طبقۀ دوم راه دارد. پله مشاهده می   12پلکان با  
براي جلوگیري از ورود و عبور و مرور زیاد افراد به این طبقه، 

شده است. دورتادور سقف طبقۀ دوم،  یک درب فلزي گذاشته  
صورت ي است. این طبقه از بیرون به متری سانت   50  پناه جان 

ي بلندي با طاق جناغی دارد که  ها وان یا ی است و  ضلع هشت 
مرمت شده است. از طریق   قرمزرنگبا آجرهاي    ها وان یا سقف  

(با   پلکان  رشته  در    12یک  شرق پله)  طبقه جنوب  این  ی 
گنبدي    توان ی م  که  رسید  بام  و  گورخانه  بخش  باالترین  به 

.  )167، ص.  1387،  روخوش ( دوپوسته روي آن بنا شده است.  
ي متر ی سانت   50ي  ها پناه جان متر و فاصلۀ آن تا    27قطر گنبد  

در طبقۀ دوم و بام بنا به تبعیت از   ا ه پناه جان متر است.    2/ 50

که طول هر   ند هست ی  ضلع هشت ی بنا به شکل  ضلعهشت طرح  
 است. در  متر ی سانت   20متر و عرض آنها    5/ 50پناها  جان ضلع  
 که   شده   استفاده  » اورس چوب «   از   دیوارهاي بنا  ي بند کالف   تمام

ص.  1390(صفا،  است    منطقه   بومی  درخت  داخل ) 204،   .
گورخانه تزئیناتی وجود دارد که بسیار مهم هستند. این تزئینات 

 اند از:عبارت 
 ). 14یی به خط نسخ و نستعلیق (شکل  ها نوشته دست   الف)   

 ی) شامل: نیگره چب) نقوش هندسی ( 
 با خطوط موجی در اطراف آن  پرپنج. نقش ستارة 1
 )؛15 شکلستاره (. شمسۀ کامل و 2 
 ؛ متریسانت 2×125وجود دوازده طاق کلیل با ابعاد  ج) 

يبراستفاده از رنگ قرمز در تلفیق با گچ د)
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 مقبره درکاررفته به ستارة و شمسه ناتیئتز. 15 شکل

 نگارندگان: منبع

 مصالح معماري 
ي تشکیل  ا رودخانه ي  ها سنگ قلوه مصالح بنا را خشت، آجر و  

. مصالح کاربردي مورد استفاده در گورخانه آجر است که از  دهد ی م 
. آجر به موازات  شود ی م مصالح بومی منطقه محسوب    ن ی تر ی اصل 

جزئی از مصالح تزئینی    عنوان به سنگ در ساخت بنا استفاده شده و  
و مصالح بخش فراوانی از تزئینات را    است و در ترکیب با سایر مواد 

  گونه ن ی ا غالب در    طور به شکل داده است. باید توجه داشت که آجر  
ة ساختار را دارد.  دهند شکل یا عنصر    گاه ه ی تک تزئینات نقش بستر،  

در نماي داخلی بنا عالوه بر آجر، از گچ استفاده شده است. دیوارهاي  
اندود    قرمزرنگ با گچ    آنها   ي سفید و ازارة بر گچ داخلی گورخانه با  

و  اند شده  ستاره  (نقوش  هندسی  تزئینات  براي  قرمز  رنگ  از   .
داخل  موجی  در    ها وان ی ا شکل  نواري  اشکال  و  ها طاق و  کلیل)  ي 

 کادربندي دیوارها استفاده شده است. 

مقایسۀ ساختار معماري گورخانۀ میرحیدر اسفندقه با  
 بناهاي آرامگاهی 

نظر قابلي  هانمونه از   از  میرحیدر  گورخانۀ  با   قیاس 
 
طرح    و  پالن  معماري،  آرامگاهی    توانیمساختار  بناهاي  به 

 
کیلومتري شمال غرب استان کرمان واقع شده و داراي    160شهرستان کوهبنان در    .٤

ارتفاع    است. ) شمالی  24و    31جغرافیایی ( ) شرقی و عرض  17و    56طول جغرافیایی ( 
ان از شمال به شهرستان  شهرست   این ).  18شکل متر است (   1945  نیز   آن از سطح دریا 

از مشرق به شهرستان راور و بهاباد و از مغرب به نوق    ، از جنوب به شهرستان زرند   ، بافق 

 دورة سلجوقی در استان کرمان مانند مقابر کشیت و نسک در
دوره مانند مقبرة آخوند کوهبنانی  گلباف و همچنین مقابر هم

حسن کاشی در سلطانیۀ زنجان و مقبرة  مالدر کوهبنان، مقبرة  
 ارفان در اصفهان (دورة ایلخانی) اشاره کرد. ف

 مقبرة کشیت و نسک 
)  17و   16شکل  نسک (ي هشت ضلعی کشیت و  هاآرامگاه

این   دارند.  قرار  گلباف  کشیت  روستاي  قدیمی  بافت  در 
و مصالح    اند شدهدر میان قبرستان قدیمی روستا واقع    هاآرامگاه
ست. قطر مرکزي  گل ا  مالطشده در آنها، آجر همراه با  استفاده

متر، ارتفاع آنها از کف تا سقف حدود   7تا    6این دو بنا بین  
ي بنا  هاي ورودمتر است.    1حدود    هايورودمتر و عرض    5/7

ي قوسی هستند که در مرکز به شکل هشتی هاطاق نیز به فرم  
این  انددرآمده یا    ها آرامگاه.  ندارند  معماري  تزئینات مشخص 

زارعی و  (اند  رفتهبر اثر فرسایش از بین    اندداشته اگر تزئیناتی  
 . ) 125، ص. 1394دیگران، 

 مقبرة آخوند 
معروف به محمد شهید کوهبنانی در    شاه ی عل مقبرة آخوند یا  

). یک بناي آجري گنبددار  18  شکل است ( واقع شده    4کوهبنان 
دهانه    9ي مضاعف و  نماها طاق کثیراالضالع که جبهۀ خارجی آن  

ن جیرفت  . فاصلۀ این شهرستان تا بخش اسفندقۀ شهرستا رفسنجان و زرند محدود است 
 است.   لومترمربع ی ک   400حدود  
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تعلق دارد. مدخل آرامگاه در  است ایوان   به دورة صفویه  بنا  این   .
و با چهارده پلکان    ن ی نش شاه قسمت جنوب ساختمان است که با دو  

منتهی   و طبقۀ دوم  فوقانی  به   شود ی م به محوطۀ  ۀ  پل راه کمک  و 
گنبد  مارپیچی  به  قبري  19(شکل    رسد ی م شکل  گنبد  زیر  در   .(

که دو سنگ روي آن (قدیمی و جدید) نصب شده است.    وجود دارد 

متر قرار دارد    1و عرض    2این سنگ قبر از جنس مرمر به طول  
(معصومی،  ) که روي قبر آن اشعاري حک شده است  20(شکل  
به ثبت    1345سال    در   528این بنا به شمارة    . ) 298، ص.  1389

 آثار تاریخی رسیده است. 

 
 

 
 نسک آرامگاه پالن. 16 شکل

 ی نجف منصور از طرح

 

 
 ت یکش آرامگاه پالن. 17 شکل

 ی نجف منصور از طرح

 



      1398 بهار   |  1، شماره 40دوره  |  فصلنامه علمی اثر

 
29 

 
در محدودة جغرافیایی استان کرمان، گورخانۀ میرحیدر از نظر  

استفاده  مصالح  و  معماري  مقبرة  ساختار  به  زیادي  شباهت  شده 
متعلق    اند شده آخوند کوهبنانی دارد. هر دو بنا که در میان باغی واقع  

به    توان ی م به دورة صفویه هستند. از دیگر وجوه تشابه این دو بنا  
 رد:  موارد زیر اشاره ک 

هر دو بنا داراي چهار در ورودي در چهار جهت هستند. در  
دلیل مساحت بیشتر در هر ضلع سه ایوان ساخته  مقبرة میرحیدر به 

ي جناغی  ها طاق بنا با    دورتادور شده است که درمجموع دوازده ایوان  
دلیل کشیدگی بنا و مساحت  قرار دارند، اما در مقبرة کوهبنانی به 

یوان وجود دارد. اصل تقارن در هر دو بنا رعایت  ا   9کمتر، درمجموع  
شده است. این مکان دو طبقه دارد؛ با این تفاوت که در طبقۀ دوم  

ۀ  ل ی وس به هستند. هر دو  عرض کم  نماها طاق مقبرة آخوند کوهبنانی 
پلکان مارپیچی به طبقۀ دوم راه دارند. درون هر دو بنا دو سنگ قبر  

  آورد بوم بناهاي مذکور از مصالح    مرمرینی قرار گرفته و در ساخت 
از مصالح اصلی     آنها   در ساخت استفاده شده است. آجر نیز یکی 

 . شود ی م محسوب  
 
 
 

 حسن کاشی مال آرامگاه  
سلطانیه    کیلومتري مغرب  2/ 5در حدود  حسن کاشی مال  ۀ بقع 

مدفن یکی از علماي حکمت الهی است    ) که 21  شکل قرار دارد ( 
که به قولی در دورة ایلخانی و به قول دیگر در دورة صفوي زندگی  

است. بناي مقبره در اصل در وسط حیاطی قرار داشته و با    کرده ی م 
که بقایاي دیوار و تأسیسات ورودي آن باقی    شده ی م دیواري محصور  

داخل مربع است.    ی و از ضلع هشت مانده است. بناي مقبره از بیرون  
متر است.    5/ 75  ی فرع و طول اضالع    8/ 30  ی ضلع هشت طول اضالع  

  یی ها پله راه   ق ی طر  از   که هستند  ع ی وس   ي ها وان ی ا  ي دارا  بزرگ  اضالع 
  ها غرفه و    ها وان ی ا   . د ن کن ی م   دا ی پ   دست   دوم   طبقه   ي ها غرفه   به 
کمک دهلیزي به یکدیگر مرتبط هستند. فضاي داخلی مقبره که  به 

به آن دسترسی پیدا کرد، به شکل مربعی    توان ی م از طریق سه ایوان  
یی بر طرفین  ها طاقچه متر است. بر بدنۀ دیوار این اتاق،    6با طول  
که شاید محل گذاشتن چراغ بوده است. در ضلع    شده   ه ی تعب درگاه  

م  جاي  قبله،  به  مشاهده  رو  درگاهی  و  رفته  بین  از  کامًال  حراب 
  به   یی ها پوش ل ی ف   کمک به   آن  ی فوقان   بخش ،  23 شکل . در  شود ی م 
  است   شده  سوار   آن   بر  مقبره تراش خوش   گنبد   و  شده   ل ی تبد  ره ی دا 
 .) 23و    22  شکل (   ) 100 ، ص. 1376 ،عقابی (

 

 

 
 یکوهبنان  آخوند ةمقبر ياماهواره  ریتصو. 18 شکل

 Google Earthمنبع: 
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  یکوهبنان آخوند مقبرة یجنوب جبهۀ درب. 19 شکل
 نگارندگان: منبع

       یکوهبنان آخوند مقبرة یداخل ينما. 20 شکل
 gashtool.com.  https: منبع  

 

 
 ی کاش حسنمال مقبرة ياماهواره  ریتصو. 21 شکل

 Google Earth: منبع
 

 
 یکاش حسنآرامگاه مال پالن. 22 شکل

http://www.google.com%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9/
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 1376عقابی،: منبع

   
 ی کاش حسنمال  مقبرة ينما و يعمود برش. 23 شکل

 1376 ،عقابی: منبع

 
 اصفهان  دشتیروئآرامگاه فارفان  

از   دیگر  اسفندقه،  هانمونهیکی  میرحیدر  مقبرة  مشابه  ي 
فارفان   (مقبرة  منطقۀ  اصفهان  ) رودندهیزادر    دشتیروئدر 

شکل  فارفان (ضلعی مربوط به دورة ایلخانی است. مقبرة هشت
شده،  24 واقع  فارفان  شهرستان  شمال  در  که  ي  هابخش) 

ی آن بر جاي مانده و  جنوب غربي جنوبی و هاوارهید اندکی از 
بوده است (شکل    پابرجامردم محلی تا چند دهه پیش    مزع به

 95/3متر و به قطر    6ی به ارتفاع  ضلعهشت). این مقبرة  25
ي دورة ایلخانی  نماهاطاق ساخته شده و نماي داخلی آن به    متر

. درمجموع گورخانۀ )129،  1394زارعی و دیگران،  (است  شبیه  
به   زیادي  شباهت  پالن  نظر  از  مانند  ها آرامگاهمیرحیدر  یی 
  اصفهان،  دشتیروئکشیت و نسک در گلباف کرمان، فارفان  

دارد (جدول  حسن کاشی سلطانیه  مالمقبرة آخوند کوهبنانی و  
1.( 

 
 

  
 اصفهان دشتیروئ در فارفان مقبره از یینما. 24 شکل

 ی کاخک  یصالحعکس از : منبع
 فارفان مقبرة پالن. 25 شکل

 ی کاخک  یصالحعکس از : منبع
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 دریرحیم ۀگورخان با مشابه يبناها  پالن. 1 جدول

 ریتصو دوره  ییایجغراف تیموقع اثر نام

 گورخانه
 در یرحیم

 ي صفو رفت یج اسفندقه

 

 آرامگاه
 ت یکش

 ی سلجوق کرمان  گلباف

 

 ی سلجوق کرمان  گلباف نسک  آرامگاه

 

 مالحسن
 یکاش

 ي صفو زنجان   یۀسلطان 

 

آخوند  
 ی کوهبنان

 ي صفو کرمان  کوهبنان

 

 ی لخان یا اصفهان  دشت یروئ  فارفان
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 تحلیل ساختار و عناصر معماري گورخانۀ میرحیدر 
ایجاد    منظور به همواره در طول تاریخ سعی کرده است تا    انسان 

کند؛   هماهنگ  خود  پیرامون  محیط  با  را  آنها  معماري،  بناهاي 
اقلیمی و فرهنگی در   ي  ر ی گ شکل درحقیقت شرایط جغرافیایی، 

عناصر   تحلیل  و  بررسی  در  دارد.  مهمی  نقش  معماري  ساختار 
 معماري گورخانۀ میرحیدر عوامل زیر نقش دارند. 

 انتخاب محل   الف) اندیشۀ ساخت و 
توجه  در ابتداي ورودي هر شهر جلب  آنچهدر گذشتۀ دور  

گنبديکردیم یا  مخروطی  نوك  بر    شکل،  که  بود  مقابر 
ي مرتفع و بلند مشرف به شهر یا درون باغ ساخته شده  هامکان

بنا   ساخت  براي  مکان  انتخاب  که  داشت  توجه  باید  بودند. 
نشان به بهتر  عظمت  منظور  و  شکوه  بناها    گونهنیادادن 

ذو نشان محل دهندة  انتخاب  میان،  این  در  است.  معماران  ق 
شده  ي انتخابهامکانبراي تدفین اهمیت بسیاري دارد؛ زیرا  

شود؛ مقدس هستند و ارتباط با آسمان و الوهیت بهتر انجام می
، بلکه آنها را  کندینمرا انسان انتخاب    ها مکان  گونهنیا  درواقع

میبه در    .)38، ص.  1377(نصرتی،  کند  شکلی خاص کشف 
ي وارسته و عارف در میان  هاانسانعهد صفوي سپاسگزاري از 

مردم امري قطعی بود. همچنین اعتبار و ارزش معنوي اولیاءاهللا 
وسیله و ابزاري براي رسیدن   عنوانبهبه معناي دوستان خدا  

است که   بوده  عامل دیگري  برکت  و  و درخواست  فیض خدا 
دچار   زمان  این  در  را  مقابر  ساخت  است.  روند  کرده  تحول 

همچنین سبب شده تا ساخت مقابر عارفان در این زمان رونق  
مقابر  ضلعهشتي  هاطرح.  ردیگب ساخت  ادامۀ  دوره  این  ی 

قبل  چهارضلع دورة  فضاي    منظوربهی  به    ترمناسبدستیابی 
اسفندقه  گورخان.  )108، ص.  1372کارگر،  (است     منظور بهۀ 

میرحیدر مهنی ساخته شده  تکریم مقام نوادة ابوسعید ابوالخیر  
و نمادي براي گسترش تصوف و تشیع و احترام به مقام عارفان  

 در دورة صفوي بوده است.

 ب) مذهب 
تقس م   يبندمیدر  دستآرامگاه  توانیکلی  دو  به  را   ۀها 

امامان و  ي که  هامذهبی و سیاسی تقسیم کرد. آرامگاه براي 
شخص دیگر  و  شیعه  ي هات یامامزادگان  از ،  شد یم برپا    مهم 

  راشاهان و سالطین    يهاآرامگاهاست، اما  مذهبی    دستۀجمله  
کرد.  سیاسی  توانیم آرامگاه    محسوب  ساخت  دوره،  این  در 

به شاهان  مجزامختص  در   صورت  است.  داشته  اهمیت  کمتر 

، مذهب تشیع رسمیت یافت و همین عامل سبب  صفویهعهد  
و بزرگان دینی    مبلغان  ختیاردر ا  شد تا مقام رسمی و دولتی 

  اجتماعی   قرار بگیرد تا به گسترش تشیع کمک کند. وضعیت
  در  آن ترویج  و عصر  این در تشیع مذهب اهمیت صفوي، عصر

  يهاتیشخص  و   مذهبی   افراد  وجود  دلیلبه  مختلف،   مناطق
  شده   موجب  مهنی  میرحیدر  مانند   مطمئن،  دینی   و   سیاسی

  پالن   و  مشخص  معماري  با   مقابري  آنها   مرگ  از  است که پس
 ثروت  همچنین. شود ساخته  آنها  بزرگداشت براي  یضلعهشت

  اسفندقه   دشت  در  بنایی  چنین  ایجاد  سبب  صفوي  دولت  رفاه  و
ترکیب ساخت و شکوه یک بناي تدفینی نمایانگر    .است  شده

شمار  به  آن  صاحب  سیاسی  و  اجتماعی  موقعیت  و  مقام 
ایران،  رفتیم تدفینی  معماري  در  مختلف  نمادهاي  هدف   .

بر   تأکید  باشد،  به وفاداري  ابزار میل و عالقه  اینکه  از  بیشتر 
بهشت   و  متوفی  جایگاه  همکاران، (است  یادآوري  و  زارعی 

1394 :124.( 

 ج) اقلیم 
. است  اقلیم  ایرانی،  معماري  يریگشکل   اصلی  عوامل  از  یکی
  شده   ایجاد  منطقه  اقلیم  با  گنیز هماهن  میرحیدر  بقعۀ  معماري

مصالح ساختمانی در ایران، قبل و بعد    نیترمهمآجر از  .  است
ساختاري کاربردي در این بناست.    از عناصراز اسالم است که  

عالوه بر آجر از سنگ براي ازارة دیوار بیرونی بنا و از گچ نیز 
براي تزئین استفاده شده است. سهولت کاربرد آجر که مقاوم  

شده  فنی استفاده از آن است. آجرهاي استفاده  از دالیل   بوده
مستطیل   بنا  این   لیدلبهمصالح    گونهنیاهستند.    شکلدر 

نور مقاوم طوالنی  تابش  و  حرارت  نفوذ  از  جلوگیري  و  بودن 
  معماري   خورشید در فصل تابستان کاربرد داشته است. شکل

میرحیدر  ساختار  و   اقلیمی   عوامل  تأثیر  تحت  تنها  گورخانۀ 
منسجم شبکه   بلکه  نیست،   عوامل   مانند   عواملی  از  اي 

 معماري  شکل  بر  سیاسی  و   اجتماعی   فرهنگی،  جغرافیایی،
 اند. گذاشته تأثیر رخانهگو

 د) پالن 
ابنیۀ   نوع  از  و  منفرد  بنایی  مهنی  میرحیدر  گورخانۀ 

مصفا  باغی  میان  در  که  است  این    آرامگاهی  در  و  واقع شده 
منطقه به گورخانۀ میرحیدر شهرت دارد. این بنا از نظر طرح 

حسن کاشی و  مالهاي کشیت، نسک، فارفان،  و پالن به آرامگاه
دارد.کو  آخوندة  مقبر شباهت  دو   هبنانی  از  بنا،  اصلی  نقشۀ 
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ی و یک گنبد روي آن تشکیل شده ضلعهشت صورت  طبقه به 
است.   بغدادي  مثمن  به  معروف  بنا  نقشۀ  ي انقشهاست. 

ۀ نامنظم که در متون،  گوشهشتي پخ یا  هاگوشهشکل با  مربع
پالن بقعه از خارج    درواقع«مثمن بغدادي» نامیده شده است؛  

ی نامنظمی متشکل از چهار ضلع بزرگ و  ضلعهشتصورت  به
پالن مرکزي چهار ضلع کوچک به  نوع پالن  این  تر است که 

 معروف است. 
شیوة    درواقع از  مرکزي  گرفته سازمقبرهپالن  ایلخانی  ي 

به این دلیل مقبولیت داشت که بهترین  شده است. این طرح  
یک  هايازمندینوجه   معموالً  که  را  متمرکز  کانون  یک  ي 

برآورده   بود  کرده  فراهم  قبر  پالن    کردیمصندوقۀ  واقع  در 
کارهاي   سایر  و  بیشتر  طواف  براي  را  فضا  حداکثر  مرکزي 

می ایجاد  برخالف  معماري  که هاطرح کرد؛  چهارگوش  ي 
در گوشه آن  کارهاي    قرارگرفتن  بستر  و  برده  بین  از  را  فضا 
 . )129، ص. 1372کارگر، ( تزئینی فراهم شده است

 ها مکان نشانۀ تجلی قداست هستند. این    درواقع  هاآرامگاه   
براي انسان سنتی، با تدفین اشخاص مقدس متبرك شده است 

این   در  حضور  با  آدمی  روحی   هامکان و  آسایش  و  آرامش  از 
و   سال کهن معموًال درختی    ها مکان   گونه ن ی ا در    شود ی م  مند بهره 

دیده   هستند  باستانی  نمادهاي  از  دو  هر  که  آب  . شودی م نهر 
آدمی با حضور در این مکان و استراحت زیر سایۀ درخت و کنار 

. آب و درخت شودی م نهر آب از لذت و آرامش روحی برخوردار 
نمادی   تواند ی م  آنجادر   حالت  این  باشد.  بهشت  از  را نمادي  ن 
ی، دایره و مربع در مقابر دید. ضلعهشت ي  ها نقشه توان در  می 

مانند هشت بهشت و کنایه از عرش   ک ی سمبل عدد هشت عددي  
الهی و عالم فرشتگان است که براساس احادیث، هشت ملک آن 

حمل   ص.  1377نصرتی،  ( کنند  ی مرا  گورخانۀ ) 37،  سقف   .
از وحدت است  رآشکا میرحیدر به فرم دایره است. دایره نمادي 

از دایره   ز ی چ همه .  رد ی گ ی برم که همۀ اشکال ممکن هستی را در 
 هاتمدن . در بیشتر  گردد ی بازم و سرانجام بدان    رد ی گ ی م   نشئت 

و کانونش مبدئی است که   شود ی م ابدیت به شکل چرخ تصویر  
. شکل مدور بیانگر وحدت گردد ی بازم از آن آغاز و بدان    ز ی چ همه 

 ).37، ص.  1377نصرتی،  (است  و کمال و نماد آسمان و قداست  
 

 گیري و نتیجه   حث ب 
در جوامع نخستین اسالمی احداث یادبود بر محل دفن رایج  

ی پایان بخشد.  سادگ به نبود و هدف این بود حیات انسانی بر خاك  

ایران   دال در  آرامگاهی    ل ی به  بناهاي  ساخت  و  شیعه  گرایش 
بناها    گونه ن ی ا از قرن چهارم رونق گرفت و در دوره صفویه    ج ی تدر به 

نماد مذهبی تشیع شناخته    ن عنوا به به دالیل مذهبی و سیاسی  
این    شوند ی م  به  توجه شیعیان  شد.    ها مکان و  آنها  بقاي  ضامن 

ارتباط مستقیمی با گسترش مذهب   ، ي مذهبی ها آرامگاه ساخت 
بدین  داشته،  و اعتبار و احترام صاحب مدفن و تقدس و احترام وي  

همراه   معنا که با گسترش مذهب و اعتبار و احترام صاحب مدفن 
ساخته شده نیز افزوده    ي بر حجم و ارزش هنري و معماري بنا بوده  

ه در  ي وارست ها انسان . تبلیغ تشیع و سپاسگزاري از  است   شده ی م 
عهد صفوي باعث شده تا عارفان حتی بعد از مرگ مورد احترام  
واقع شوند و به همین منظور جهت گرامیداشت یاد آنها و اداي  

.  شد ی م احترام به مقام شامخ آنها، آرامگاهی بر فراز قبر آنها بنا  
گورخانه میرحیدر یکی از این بناهاست که بصورت منفرد در میان  

وي در منطقه اسفندقه جیرفت بنا شده  باغی مصفا در عهد صف 
است. نقشه آن بصورت هشت ضلعی است که به پالن مرکزي  

ي ایلخانی گرفته شده و این طرح  ساز مقبره معروف است و از شیوه  
بهترین کانون متمرکز جهت توجه به قبر و انجام مراسم    درواقع 

  ي زیادي به ها شباهت . از نظر پالن این بنا  کند ی م طواف فراهم  
  دشت ی روئ مقابري نظیر، کشیت و نسک در گلباف کرمان، فارفان  

حسن کاشی سلطانیه دارد.    مأل مقبره آخوند کوهبنانی،    اصفهان، 
بناهاي   تاریخی  مدارك  و  اسناد  اساس  صدر  ضلع هشت بر  از  ی 

. با توجه به  اند کرده اسالم تا دوره صفویه روند تکامل خود را طی  
تصوف  ر ی گ شکل  و  عرفان  اوج  و  صفویه  ي  دوره  ي  ها آرامگاه در 
، که  شد ی م ی جهت بزرگداشت عرفا و صوفیان ساخته  ضلع هشت 
  درواقع به هشت درب بهشت اشاره داشته است.    هشت ضلع این  

  ذکرشده ساختار معماري و پالن گورخانه میرحیدر و دیگر مقابر  
معماري   نظر  از  بناها،  این  است.  پذیرفته  تأثیر  مذکور  عقاید  از 

نظیر سنگ،    از مصالح   آنها اقلیم هستند و براي ساختن  هماهنگ با  
آجر   است.  استفاده شده  مصالح    ن ی تر ی اصل   عنوان به آجر، چوب 

در  مورد   ساخت   معماري  بناها  گرفته   استفاده   این  .  است   قرار 
  از   توان ی م بودن آن در مقابل آسیب،    مقاوم   آجر،   کاربرد   سهولت 
  دانست. گورخانه میرحیدر، عالوه   آجر در بنا   استفاده   فنی   دالیل 

  شده   استفاده   تزئین   براي   نیز   گچ   از   و   بنا   دیوار   براي   سنگ   آجر از   بر 
  نفوذ   از   جلوگیري   و   بودن   مقاوم   ل ی به دل   مصالح   گونه ن ی ا   . است 

  کاربرد   تابستان   فصل   در   خورشید   نور   طوالنی   تابش   و   حرارت 
 . است   داشته 
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 ي سپاسگزار 

و فریده    پوریرانی اماز همکاري احمد ابوسعیدي، محجوبه  
مقبلی که نگارندگان را تا اتمام مقاله یاري رساندند صمیمانه  

 سپاسگزاریم.
از استاد ارزشمند جناب اقاي دکتر احمد صالحی کاخکی  
فارفان کمال   مقبره  پالن  تصویر و  دادن  قرار  اختیار  در  براي 

 سپاسگزاري را داریم.
 

 لی منابع ما 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است.
 

 تعارض منافع 
 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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