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There are many tombs in Lorestan province that are part of the treasure 

trove of Islamic architecture in Iran due to their national and regional 
characteristics. Shine Shah Mausoleum is one of these tombs. The general 
view shows a typical, unassuming building, however, this building is a normal 
and integrated building, but at the same time, the analysis of the building and 
its structure indicates structural changes and developments and includes 
multiple periods of construction, which has not been explored so far and this 
raises the need to study it. In this regard, the present article has tried to answer 
these questions: To what period did the original building belong and at what 
times was it restored or rebuilt? 
The purpose of this research is to study the periods of construction and the 
architectural modifications made to it. This was done based on architectural 
elements and structure on the tomb’s architecture. 
The purpose of this article is to study and recognize the periods of 
construction, architectural changes and identification of the owner of the 
tomb. 
The writing of this article is based on practical research. In addition, its 
comparison to other similar examples has been attempted through descriptive-
analytical method. The results of this study indicate that the tomb building 
was constructed during the Ilkhanid period and in the Safavid period, its dome 
was rebuilt and the entrance porch was added to it, and is probably the Tome 
of Shujauddin Khorshid, the leader At Abakan Lur Kochak (1184). 
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ي،  ا منطقه ي ملی و  ها ی ژگ ی و واسطه  تعداد زیادي بناي آرامگاهی در استان لرستان وجود دارد که به 
ها  آرامگاه   این  شا» در زمره یکی از ین ش « مقبره    ، روند ی م ایران به شمار    اسالمی   معماري   هنر   بخشی از گنجینه 

، وکاوي بنا و ساختار آن گویاي  حال ن ی درع اما    د ی نما ی م یکپارچه  و    ساده   رود که کالبد آن، بنایی به شمار می 
که تاکنون، مورد کنکاش قرار    باشد ی م ساخت    چندگانه ي  ها دوره   دربردارنده تغییر و تحوالت ساختاري و  

  به   شده است   سعی   حاضر   نوشتار   در   .سازد ی م نگرفته و همین امر ضرورت بررسی و مطالعه آن را مطرح  
  قرارگرفته یی مورد مرمت و یا بازسازي  ها زمان ي بوده و در چه  ا دوره نظیر: بناي اولیه متعلق به چه    ی سؤاالت 
 نگارش  از  هدف   داده شود.   پاسخ چه تغییر و تحوالتی در ساختار معماري بنا به وقوع پیوسته است؟    ؟ است 
  صاحب آرامگاه   ي ساخت و تغییر و تحوالت معماري و مزار شناسی ها و شناخت دوره  مطالعه  مقاله،  این 

  تحلیلی  ، توصیفی  وش ر  با  و تالش شده است تا گرفته  انجام یه پژوهشی میدانی  پا این مقاله بر    نگارش .  است 
معماري  بازشناس به   تحوالت  و  کالبدي  عناصر  برآیند ها دوره   و ی  شود.  پرداخته  آن  زمانی   مطالعات  ي 

ي و ایوان  بازساز ي صفویه، گنبد آن  دوره و در   شده  احداث  ایلخانان   دوره  در   مقبره  که  آن است  ة دهند نشان 
اتابکان   سرسلسله  مدفن بنا بر اشارات تاریخی و شواهد زبانشناسی احتماًال  و  ورودي به آن الحاق شده است  

 . است بوده   خورشید   ن ی الد شجاع نام   کوچک به   لر 
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 مقدمه 

معماري آرامگاهی در استان لرستان باوجوداینکه تابعی از  
به شمار می  ایرانی  و  معماري  به خاطر شرایط محیط  اما  رود 

از   خاص  ها ی ژگ ی و اقلیم  می ا منطقه ي  برخوردار  نیز  باشند،  ي 
ی بوده و به  رمذهب ی غ بناهاي  بخش زیادي از این مقابر در زمره  

بزرگان   و  به این با   اند داشته تعلق    منطقه حکام  مرورزمان  وجود 
خود  جنبه  به  تقدس  به    گرفته ي  ،  اند شده موسوم    زاده امام و 

 گیرد، هدف ی م گونه مقابر قرار  ین ا ي  زمره شا» در  ین ش مقبره « 

ي ساخت و تغییر و تحوالت  ها دوره شناخت   مقاله،  این  نگارش  از 
بر اساس عناصر    ، بناهاي آرامگاهی حوزه لرستان  از  معماري یکی 

فرد    یستی و همچنین شناسایی هویت و ک ساختار بنا    معماري و 
است.    (مزارشناسی)   در این آرامگاه  انتساب  ازنظر یا افراد مدفون  

اثر  ي  ها ی ژگ ی و و   ی شناس خت ی ر  منظر  از  ، بر همین اساس، این 
  .ت اس  قرارگرفته  بررسی  و  موردبحث  ، معماري 

این پژوهش با این فرض که آرامگاه متعلق به قرون میانه  
ین خورشید  الد شجاع اسالمی و مدفن یکی از اتابکان لر به نام  

ي صفویه و قاجار  ها دوره ي بعد مخصوصًا در  ها دوره بوده و در  
ورودي   ایوان  و  گنبد  در  ساختاري  تغییرات  و  مرمت  مورد 

 . ، انجام پذیرفته است شده واقع 
 

 ي تحقیق ها ش پرس و    روش   

 تحوالت  و  تغییر  و  ساخت  هاي دوره  شناسایی  مطالعه،  هدف 

 بوده  مقبره  صاحب  شناسی  مزار  و » شه  شینه  آرامگاه «  معماري 

 تحوالت  و  کالبدي  عناصر  بازشناسی  به  اساس  این  بر  و  است 

 این  روش .  است  شده   پرداخته  آن  زمانی  هاي دوره  و  معماري 

  و  میدانی  هاي پژوهش  بر  و  باشد می  تحلیلی  توصیفی،  تحقیق، 

 زیر  سؤاالت  به  پژوهش  این  در  . است  بوده  استوار  تاریخی  منابع 

 : است  شده  داده  پاسخ 
بوده    ي شه»  متعلق به چه دوره ا   نه ی آرامگاه «ش   ه ی اول     ي بنا  .۱

 است؟  

  ا ی مورد مرمت و    یی ها شه» در چه زمان   نه ی «ش آرامگاه     .۲
 بازسازي قرار گرفته است؟ 

 
 پیشینه پژوهش   

در منابع مختلف از این بنا تحت عناوین «شین شه»، «شین  
و شاه  است.  «   »  شده  یاد   نگاشت تک  ي ها پژوهش شهنشاه» 

  1824در سال    د ب بارون دو   است،  اندك  بسیار  این آرامگاه  درباره 
و در سفرنامه خود از این    نموده   میالدي از بقعه شهنشاه بازدید 

 ,Doubd, 1992(   است   یاد کرده   2شهنشاه  با نام مقبره پیر    بقعه 

P. 399  .( لرستان،    ی خ ی تار   و   ی آثار باستان   نیز در کتاب   زدپناه ی ا
احتمال  به توصیف مختصر آرامگاه مبادرت نموده و گنبد را به 

تابک خورشید سرسلسله اتابکان لر کوچک دانسته و  مربوط به ا 
هاي ضریح و درهاي آن ارائه کرده  ي کتیبه ینه در زم اطالعاتی  

  این اثر به   1376). در سال  Izadpanah1996, 2, P. 39است ( 
است   در   1920شماره   رسیده  ثبت  به  ملی  آثار    فهرست 

 )Sajadi, 1997 .(   بررسی کتاب  غرب  ها آرامگاه در  جنوب  ي 
آن در استان خوزستان مقایسه    عصر هم ایران، این بنا با بناهاي  

  اندکی   آثار   وجود  این  با    . ) Sajadi, 2017(  ت تطبیقی گردیده اس 
در  اسالمی  دوره  معماري  لرستان   از  و    شناسایی   مورد   استان 

  مطالعه و معرفی آرامگاه شینه شه   لذا .  است   واکاوي قرار گرفته 
ب به  از  یکی  شاخص عنوان  در    اهمیت   از   تواند می   ناي  خاصی 

اسالمی  دوره  معماري  برخوردار   معرفی  منطقه  .  باشد   این 
از   ترین مهم  تعیین    گذاري تاریخ   تحقیق،   این   انجام   هدف  و 
 هاي ساخت و توسعه آن است. دوره 

 آرامگاه  موقعیت 
در  مقبره  در  1آباد  خرم شهر    جنوب   ي لومتر ی ک   10  این   ،

طالقان   گوشه  سابق) روستاي  شه  ي  ا منطقه در    (شینه 
به خوزستان و در کنار    آباد خرم کوهستانی، بر سر راه قدیمی  

 . ) 2  و   1  هاي شکل (   کاروانسراي شینه شه واقع شده است 
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 توصیف عمومی بنا 

ایوان   از  که  دارد  مستطیلی  کارشیوي  آرامگاه  فعلی  بناي 
متر و گنبد خانه    4/ 15و عرض  3کفش کن) به طول ورودي ( 

  شده ل ی تشک )  است   متر   2/ 45  هر ضلع آن   طول   ضلعی که (هشت 
حجم 7و    3(شکل    است.  مستطیل    )  مکعب  یک  بنا،  کلی 

ابعاد   با جهت شمالی، جنوبی در  متر و    14/ 5× 10/ 5نامتقارن 
  2متر و ارتفاع  سانتی   85ورودي گنبد خانه به عرض    ، 3است  

  از   گنبد نار آن   .است شده  واقع   شمالی درگاه   ضلع   وسـط متر در  
ارتفاع    گسسته   ۀ دوپوست   نوع  از    15به  آهیانه گنبد  متر است 

آجري است.    آن )  خود ( بیرونی    پوش   الط گچ و سنگ قلوه و م 
  2/ 45هر ضلع آن  ی متقارنی است که  ضلع   8  خانه، فضاي   گنبد 
صورت  جناغی (به  قوس  با   نما باشد و شامل دو ردیف طاق می   متر 

میانگین   عمق  با  ساخته سانتی   50دوطبقه  است،  متر)  شده 
در  مذکور  نماهاي طاق   هاي قاب  یا  ها نغول  داخل  هرکدام، 

شده در  هاي انجام برداري ) الیه 9شکل  اند. ( قرارگرفته  مستطیلی 
  استان   منظور مرمت آن توسط میراث فرهنگی داخل بنا که به 

عنوان شاهد نگهداشته  هایی از آن به انجام گرفته است و نمونه 
گانه  هشت شده که دیوارهاي اضالع  ) مشخص 6شکل  (   شده است. 

آهیانه  و  سنگ    گنبدخانه  قلوه از  مالط  و  سنگ  الشه، 
 .Bavand Consulting Engineers, 2007, PPاند ( شده ساخته 

با الیه   سطوح دیوارهاي داخلی گنبد   ). 26-27 از گچ  خانه  اي 
  60× 50  در ابعاد   سه نورگیر   از   بقعه   داخل   نور   . پوشیده شده است 

نماهاي اضالع شرقی، غربی و جنوبی،  طاق   باالي   متر در سانتی 
می  طاق تأمین  داخل  در  و  شود.  غربی  شمال  اضالع  نماهاي 

  55شمال شرقی گنبد خانه، دو فضاي مستطیل شکل به عرض  
آن   1/ 75طول  و    متر ی سانت  (ورودي  دارد  داراي  متر وجود  ها 

باشد و ابعاد  عرض کمتري برخوردار می از    ها نسبت به انتهاي آن 
.  شمال شرقی با فضاي شمال غربی اندکی اختالف دارد) فضاي  
متر    4/ 25×  5/ 50  کفش کن) در ابعاد ورودي ( ) ایوان  8(شکل  

نشین در دو طرف  است دو خواجه  شده واقع در ضلع شمالی بنا 
با قوس تیزه    نما طاق دو    ها آن ایوان ورودي قرار دارد و در باالي  
  تیزه دار غربی با گچي  نما طاق دار و قوس مازه دار وجود دارد.  

پاالنه بند قاب  آن  باالي  بر  و  است  شده  است.    اجراشده اي  ي 
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 . دزفول بوده است سوي به
 بنا  بیرونی  نماي 

هاي تراشیده  دیوارهاي نماي بیرونی ساختمان، از سنگ 
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چینش   در  و  شده  کاسته  باال  به  شیوه    هاسنگ پایین  از 
 وبست استفاده شده است. چفت 

 معماري آرامگاه  هاي ویژگی 
  باید ،  لرستانعماري در محدوده  بر م  مؤثراز میان عوامل  

، و همسازي  کاررفتهبه عوامل مهمی از قبیل مواد و مصالح    به
ویژگیبنا   بر    هاي با  مؤثر  محیطی  و  با  همراه    بنا اقلیمی 

  ی ه در این مقاله مورد بررسک   توجه داشتبنا    تحوالت کالبدي 
  ه در زمره مقابر با پالننقش  ازلحاظ  همقبر گیرد. این  میقرار  

گروه مقابر غیر    رد  شناسییختفرم و ر  ازنظرو    عیچندضل
ترین  خانه که قدیمی گیرد. فضاي داخل گنبد قرار می برجی 

  ی متقارنی است که بلند و ضلع   8دهد،  بخش بنا را تشکیل می 
سازي، آن  و در محل انتقالی با گوشه   شده   یزي ر طرح کشیده  

 

بر روي   با طرح بیضی  تبدیل نموده و آهیانه اي  به دایره  را 
شده است. اضالع داخلی دیوارهاي گنبدخانه  ساخته   8زمینه  

طاق  از  استفاده  قوس  با  با  دو   دار زه ی ت نماهایی  طبقه    در 
از سنگینی حجم بنا کاسته شده  یله  وس   ین بد شده که  ساخته 

 . ) 9  و   7(شکل    است 
ي  ها ی ژگ ی و منطقه و محیط از  تأثیر اقلیم    این مقبره تحت 

  ي ها سنگ به کاربرد    توان ی م که    شده است خاصی برخوردار  
وفور  و که در منطقه به کوچک و متوسط    ي ا رودخانه الشه و  

گل و گچ اشاره کرد، همچنین    مالط شود همراه با  یافت می 
  الیه) سفید رنگی بر روي گنبد (   ي اندود تصاویر قدیمی، وجود  
 . ) Izadpanah, 1996, 2 P. 117(   دهد شینه شاه را نشان می 

 گنبد 
خُود) از  (گنبد    . پوسته روییاست  از نوع دوپوستهگنبد  

اي و با  هاي رودخانهنوع نار اگون است. آهیانه گنبد از سنگ
ارتفاع از کف مقبره تا زیر آهیانه   شده است.ساخته گچ    مالط

گنبد از سطح    (پوسته رویی)خوُد  ارتفاع  متر است و    80/7

گنبد    متر  15زمین   دهانه  ابعاد   6و  در  آجر  از  و  متر 
 اند. شدهمتر ساخته سانتی 22×22×5

که   گنبد  ارتفاع    45/2گریو  تا  دارد  ارتفاع    80متر 
شده و به جهت  تراش ساختههاي پاكمتري با سنگسانتی 

ایجاد دور افقی حول محور ساقه گنبد، قطعات سنگ بکار  
خورده است. گریو  صورت محدب تراشرفته در نماي آن به

مقایسه با گنبد بقعه براء ابن مالک و گنبد از نوع بلند و قابل 
باالیی   گنبد بقعه سید محمد بازار در شوشتر است در قسمت

متر) سانتی   15×  15عدد در ابعاد    16گریو یک ردیف دریچه (
در دورادور بدنه ساقه گنبد ایجادشده است و به همین ترتیب  

باجه در یک ردیف در دورتادور بدنه در    16در بدنه گنبد نیز  
وجود دارد که احتماًال عملکرد تهویه هواي    15همان ابعاد  

موازات پایه  ) به 3  شکل. (ستکرده ابین دوپوسته را ایفا می 
تراشیده شده وجود دارد که حول  گنبد، یک ردیف سنگ 

شده  چیده  آن  پایه  محور  به  متعلق  بخش  این  احتماًال  اند. 
 .  )15 شکل ( شده است تر گنبدي بوده که تخریب قدیمی
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 . نماي شمالی، مقاطع بناي آرامگاه7شکل 

 Bavand Consulting Engineers, 2007 منبع:

 

 
 1500) تراز 4پالن ( + و900) تراز 3پالن (  +،300) تراز  2پالن ( +،11) تراز 1پالن ( .8شکل 

 Bavand Consulting Engineers, 2007 منبع:

 

 

 
 مأخذ: نگارنده)سونداژ (، موقعیت گنبد خانه. ضلع شمالی فضاي 9شکل 

 نگارنده)نماهاي شرقی، کفش کن ورودي، (مأخذ: . طاق10شکل 
 نماهاي غربی، کفش کن ورودي، (مأخذ: نگارنده). طاق11شکل 

 
متر در بدنه گنبد وجود  سانتی   70×56اي به ابعاد  دریچه

توان به فضاي بین دو گنبد وارد شد. دارد که از طریق آن می
دوپوسته   بین  (در  وگنبد  خشخاشی  از  خُود)،  و   آهیانه 

داخلییغهت دیواره  به   هاي  است  نشده  از استفاده  آن  جاي 
چوبی  هاکش ي  بندکالف خرپا  ي  شکل  سطح به  دو  در 

است، سطح اول در محل فضاي داخلی گریو گنبد    اجراشده

انگلیسی و سطح دوم در باالي   Hصورت موازي و شبیه  که به 
ي چوبی در داخل  رهایتاست: قسمت انتهایی    شدهگریو اجرا  

و با مالط گچ به دیواره متصل    شدهگذاشته دیواره گنبد کار  
خُود گنبد    ) همچنین دیواره داخلی13  و  12  شکلاند. (شده 

 .)12 شکل( ي شده استسازسبکنما طاق  ششبا 
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 . کالف بندي داخل گنبد مقبره شینه شه، (مأخذ: نگارنده)13شکل 
 . نماي گنبد مقبره شینه شه (مأخذ: نگارنده)14شکل 
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 ) نگارنده: مأخذ( شاه شینه مقبره گنبد فعلی پایه گنبد قدیمی و ساقه .15شکل 

 

 تزیینات 

 یاو    ي کاری ساده و عاري از کاشصورت  بناي آرامگاه به 
معماري   خاص  بر  استتزیینات  قدیمی،  بنا  روي    تصاویر 

است. بوده  پوشیده  رنگی  سفید  اندود  با  گنبد   پوسته 

)Izadpanah, 1996, 2, P. 117(    که در تعمیرات بعدي، این
عناصر  نیز    ،ی آرامگاهداخلدر فضاي    .است  الیه لحاظ نشده

قابل  ندارد.  ي امالحظهتزیینی  ، دوطبقهي  نماهاطاق  وجود 
داخلی   اضالع  دیوارهاي  ی   گنبدخانهسطوح  از  ی  کنواخترا 

شده و تمام سطوح دیوارها با گچ اندود  خارج نموده است،  
باالي   بر  آثار  پاي  نماطاقتنها  ورودي،   نات ییتزیینی پشت 

بندي  برگچ قطار  طرح  به اسادهي  ي کارکنده صورت  ي 

صفوي    عمقیکم  دوره  آثار  روي    ماندهی باقشبیه  بر  است 
ي زیادي متعلق به قرن  هانوشتهدیوارهاي گنبد خانه یادگار 

اند شده ه.ق وجود داشته که در زیر آستري از گچ مدفون  12
عنوان نمونه  توسط میراث فرهنگی به   اهآنیی از  هابخش تنها  
، معجري چوبی به  زدپناهیا . بر اساس نوشته  اندگذاشته باقی  

در وسط    متری سانت   195متر و ارتفاع    94/2× 2طول و عرض  
الواح    آنمقبره، بر روي صندوق قبر قرار داشته که بر روي  

معجر و تاریخ ساخت    اهداءکنندهمنبت شامل نام سازنده و  
راست  )  17  شکل( سمت  است:  شده  نقر  شرح  این  به 
شأننواب    الفرمانحسب« سمت چپ  ي شاهورد  واال  خان» 

اصفهانی  «محمدمهد نجار  اتمام ي  سنه    به  فی  رسانید 
1133 «)Izadpanah, 1996, 2, P. 39( . 

 

 
 مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی لرستان)بقعه (ي داخلی وارهید. شاهد مصالح بنا در 16شکل 

 ) Izadpanah, 1996, P. 55(صندوق معجر چوبی، مأخذ:  بهیکت .17شکل 

 

 
  . باالي تصویر، ادامه پایه گنبد در پشت دیوار الحاقی و18شکل 

متخلخل  فضاي بین بناي اصلی و دیوار بیرونی با مصالح  پایین تصویر،
 مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی لرستان)( دهد.پر شده است را نشان می

 گورها  سنگ 
گورهاي    از  در    آرامگاه،   پیرامون گورستان  سنگ 
پله و در  ي سقف و کف راه ها قسمت هاي بعدي آن در  ي بازساز 

  ایوان ورودي استفاده گردیده است. این سنگ گورها که داراي 
  نستعلیق شکسته وط کوفی و نستعلیق و  خط انواع  با  یی  ها به ی کت 

قدمت  می  نخست،  هستند  تأمل  قابل  نظر  چند  از  باشند 
می  نشان  را  آرامگاه  پیرامون  نشانگر  گورستان  دوم  دهند، 

از  دوره  پایان  در  و  هستند  آرامگاه  تعمیرات  و  بازسازي  هاي 
 د. ن توجه حاکمان منطقه به این گورستان حکایت دار 

ي قبر بام، لوح  رامگاه به پشتپله آدر سقف داالن راه -
به پوششقدیمی  داراي  استفاده   عنوان  که  است  شده 

اي به خط کوفی مشجر، متعلق به قرون میانه  کتیبه 
،  است[حیم»  الر[بسم] اهللا الرحمن  «  با متن:  اسالمی

بازسازي  در  که  سنگ  نقطه این  این  در  بعدي  هاي 
مدرك مستندي از تغییر و تحوالت    شده است؛ نصب 
و با توجه به متصل نبودن   .روداري آن به شمار می معم

ایوان به بنا احتماًال در زمان الحاق ایوان، راه پله با این 
 . )23 شکل ( مسقف شده است  هاسنگ

غربی  سنگ - سمت  دیوار  بر  لرستان  والی  اولین  قبر 
قبر: «تاریخ متن سنگ؛  ورودي مقبره نصب بوده است 

 خاننیحسامگاه  رضوان آر  ناوفات مرحمت و غفران پ

طاب ثراه و جعل الجنه مثواه فی سنه ثالث و  6  یلیف
علیه و آله   اهللای صلاربعین بعد االلف من الهجره النبویه  

 ,Izadpanah(»  1043  وسهچهلالطاهرین سنه هزار و  

1996, 2, P. 40.(  آ در  از ر خشوربختانه  بازدید  ین 
قبرهاي سنگ آرامگاه، مشاهده گردید این سنگ گور با  

 جدیدي پوشانده شده است. 
در باالي دریچه ورودي به فضاي بین دوپوسته گنبد،   -

داشته   وجود  کتیبه  با  منقوش  سنگی  لوح  است  سه 
گردید، 20  شکل( مشاهده  بازدید  آخرین  در   ،(

توسط    )2و    1لوح    20متأسفانه دو تا از الواح (شکل  
 اند.حفاران غیرمجاز به سرقت رفته 

که به علت فرسایش، نقوش آن تا حدود    1  لوح شماره
هندسی   نقوش  داراي  است  شده  سائیدگی  دچار  زیادي 

 . باشدی ممدور و مثلث و فاقد کتیبه  عمقکم 

را   زهیسرن با    سواراسب نقش یک    ، 2  لوح شماره  و سپر 
آن    دهدی منشان   روي  بر  خط  ابه یکتو  به  فارسی  ي 
این لوح نشان    نوشتهسنگنستعلیق وجود دارد. متن  شکسته 

که سنگ مزار متعلق به یک جوان بوده است. مفاد    دهدی م
 آن عبارت است از: قابل خواندنمتن بر اساس کلمات 

 جگري   دارم    هالك    گریه د فصل بهار و شدم از  ش آ)
 نمناك چشمی و کباب

 سلخ......  یف مرحوم جایدر یداهللا ...ب)
  من   گل  اال        ها همه سر ز خاك بیرون کردند  گل   ج)

 كخا بهفروبرده  سر که
، اما یکی مشخص نیست  باوجود اینکه سراینده این شعر

بر سنگ که  این شعر  به  محققین  قرن  از  از  ه.ق    13قبري 
 & ,Jabbari Kalkhouran)  است   کردهاشاره،  شدهنوشته 

Khabiri, 2010)  . حال نوع سربند سوار، لباس، نوع خط،  بااین
یئت کلی  ه .  کندی مهاي دوره صفویه را تداعی  یبه کت نقوش و  

یسه با نقوش سربازان قزلباش دوره صفوي مقاقابل ،  سواراسب
 .)2لوحه  20 شکل( است

نیز سنگ منقوشی با طرح یک گل لوتوس    .3لوح شماره  
علیق با متن  ي به خط نستابه یکتهشت پر در مرکز است و  
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  . باالي تصویر، ادامه پایه گنبد در پشت دیوار الحاقی و18شکل 

متخلخل  فضاي بین بناي اصلی و دیوار بیرونی با مصالح  پایین تصویر،
 مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی لرستان)( دهد.پر شده است را نشان می

 گورها  سنگ 
گورهاي    از  در    آرامگاه،   پیرامون گورستان  سنگ 
پله و در  ي سقف و کف راه ها قسمت هاي بعدي آن در  ي بازساز 

  ایوان ورودي استفاده گردیده است. این سنگ گورها که داراي 
  نستعلیق شکسته وط کوفی و نستعلیق و  خط انواع  با  یی  ها به ی کت 

قدمت  می  نخست،  هستند  تأمل  قابل  نظر  چند  از  باشند 
می  نشان  را  آرامگاه  پیرامون  نشانگر  گورستان  دوم  دهند، 

از  دوره  پایان  در  و  هستند  آرامگاه  تعمیرات  و  بازسازي  هاي 
 د. ن توجه حاکمان منطقه به این گورستان حکایت دار 

ي قبر بام، لوح  رامگاه به پشتپله آدر سقف داالن راه -
به پوششقدیمی  داراي  استفاده   عنوان  که  است  شده 

اي به خط کوفی مشجر، متعلق به قرون میانه  کتیبه 
،  است[حیم»  الر[بسم] اهللا الرحمن  «  با متن:  اسالمی

بازسازي  در  که  سنگ  نقطه این  این  در  بعدي  هاي 
مدرك مستندي از تغییر و تحوالت    شده است؛ نصب 
و با توجه به متصل نبودن   .روداري آن به شمار می معم

ایوان به بنا احتماًال در زمان الحاق ایوان، راه پله با این 
 . )23 شکل ( مسقف شده است  هاسنگ

غربی  سنگ - سمت  دیوار  بر  لرستان  والی  اولین  قبر 
قبر: «تاریخ متن سنگ؛  ورودي مقبره نصب بوده است 

 خاننیحسامگاه  رضوان آر  ناوفات مرحمت و غفران پ

طاب ثراه و جعل الجنه مثواه فی سنه ثالث و  6  یلیف
علیه و آله   اهللای صلاربعین بعد االلف من الهجره النبویه  

 ,Izadpanah(»  1043  وسهچهلالطاهرین سنه هزار و  

1996, 2, P. 40.(  آ در  از ر خشوربختانه  بازدید  ین 
قبرهاي سنگ آرامگاه، مشاهده گردید این سنگ گور با  

 جدیدي پوشانده شده است. 
در باالي دریچه ورودي به فضاي بین دوپوسته گنبد،   -

داشته   وجود  کتیبه  با  منقوش  سنگی  لوح  است  سه 
گردید، 20  شکل( مشاهده  بازدید  آخرین  در   ،(

توسط    )2و    1لوح    20متأسفانه دو تا از الواح (شکل  
 اند.حفاران غیرمجاز به سرقت رفته 

که به علت فرسایش، نقوش آن تا حدود    1  لوح شماره
هندسی   نقوش  داراي  است  شده  سائیدگی  دچار  زیادي 

 . باشدی ممدور و مثلث و فاقد کتیبه  عمقکم 

را   زهیسرن با    سواراسب نقش یک    ، 2  لوح شماره  و سپر 
آن    دهدی منشان   روي  بر  خط  ابه یکتو  به  فارسی  ي 
این لوح نشان    نوشتهسنگنستعلیق وجود دارد. متن  شکسته 

که سنگ مزار متعلق به یک جوان بوده است. مفاد    دهدی م
 آن عبارت است از: قابل خواندنمتن بر اساس کلمات 

 جگري   دارم    هالك    گریه د فصل بهار و شدم از  ش آ)
 نمناك چشمی و کباب

 سلخ......  یف مرحوم جایدر یداهللا ...ب)
  من   گل  اال        ها همه سر ز خاك بیرون کردند  گل   ج)

 كخا بهفروبرده  سر که
، اما یکی مشخص نیست  باوجود اینکه سراینده این شعر

بر سنگ که  این شعر  به  محققین  قرن  از  از  ه.ق    13قبري 
 & ,Jabbari Kalkhouran)  است   کردهاشاره،  شدهنوشته 

Khabiri, 2010)  . حال نوع سربند سوار، لباس، نوع خط،  بااین
یئت کلی  ه .  کندی مهاي دوره صفویه را تداعی  یبه کت نقوش و  

یسه با نقوش سربازان قزلباش دوره صفوي مقاقابل ،  سواراسب
 .)2لوحه  20 شکل( است

نیز سنگ منقوشی با طرح یک گل لوتوس    .3لوح شماره  
علیق با متن  ي به خط نستابه یکتهشت پر در مرکز است و  
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ي در  ابه یکت و اله و سلم...» و    محمدی عل... محمد و صلی  «
 حاشیه آن که در اثر عوامل طبیعی مخدوش شده است. 

 

 
 در پاي دیوار بیرونی بنا  2و  1. موقعیت سونداژهاي حفر شده شماره 19شکل 

 Bavand Consulting Engineers, 2007منبع: 

 

 
 . الواح سنگی زیر طاق دریچه ورودي بین دوپوسته گنبد، مأخذ: نگارنده20شکل 

 
 

 مشابه. مأخذ: نگارنده  هايپالن مقبره شین شا با پالن تطبیقی ي. مطالعه 1جدول 

 نام بنا  موقعیت  های ژگ یو تزیینات تصویر  برش/ نما پالن

   

بري گچ
 عمق کم

مصالح:  
سنگ و  

 آجر 
 گنبد: نار

لرستان/  
 آبادخرم 

 شینه شاه

   

 آجرکاري 
سنگ و  

 آجر 
لرستان/  

 آبادخرم 

زاهد   مقبره
شیر  

 (ایلخانی) 

   

آجرکاري،  
  کاري، کاش

ي،  حجار
 کاري آیینه

 آجر 
لرستان/  
 بروجرد 

  زادهامام 
 جعفر 

بروجرد  
 ایلخانی) (

   

گنبد رك، 
 دو پوش 

 سنگ 
خوزستان/ 
 اندیمشک 

امیر   هعقب
 فیس

 ایلخانی) (

   

 8رك  گنبد:
 ترکی،

  آجرکاري،
 کاري  کاش

مصالح:  
 آجر 
 

 باباي بزرگ  نورآباد لرستان/ 

   

گنبد:  
 مضرس 

 آجرکاري، 
فضاي 
  8داخلی 
 ضلعی 

مصالح:  
 آجر 

  / لرستان
 بروجرد 

امامزاده  
 عسگري 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 2 تابستان 1399

250



 

 مشابه. مأخذ: نگارنده  هايپالن مقبره شین شا با پالن تطبیقی ي. مطالعه 1جدول 

 نام بنا  موقعیت  های ژگ یو تزیینات تصویر  برش/ نما پالن

   

بري گچ
 عمق کم

مصالح:  
سنگ و  

 آجر 
 گنبد: نار

لرستان/  
 آبادخرم 

 شینه شاه

   

 آجرکاري 
سنگ و  

 آجر 
لرستان/  

 آبادخرم 

زاهد   مقبره
شیر  

 (ایلخانی) 

   

آجرکاري،  
  کاري، کاش

ي،  حجار
 کاري آیینه

 آجر 
لرستان/  
 بروجرد 

  زادهامام 
 جعفر 

بروجرد  
 ایلخانی) (

   

گنبد رك، 
 دو پوش 

 سنگ 
خوزستان/ 
 اندیمشک 

امیر   هعقب
 فیس

 ایلخانی) (

   

 8رك  گنبد:
 ترکی،

  آجرکاري،
 کاري  کاش

مصالح:  
 آجر 
 

 باباي بزرگ  نورآباد لرستان/ 

   

گنبد:  
 مضرس 

 آجرکاري، 
فضاي 
  8داخلی 
 ضلعی 

مصالح:  
 آجر 

  / لرستان
 بروجرد 

امامزاده  
 عسگري 
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 نام بنا  موقعیت  های ژگ یو تزیینات تصویر  برش/ نما پالن

   

  آجرکاري،
 کاري  کاش

مصالح:  
 آجر 

 گنبد: نار
 نطنزاصفهان/ 

  میر مقبره
نطنز/  سید
  حسن سید

 واقف

   

  آجرکاري،
  کاري، کاش

ي،  حجار
 نقاشی

مصالح:  
 آجر 

 گنبد: نار

زنجان/ 
 سلطانیه

 مقبره
الجایتو  
 (ایلخانی) 

 
   

  آجرکاري،
  کاري، کاش

  ي،حجار
 نقاشی

مصالح:  
 آجر 

گنبد:  
 ره یدامین

اصفهان/ شهر  
 اصفهان

  زادهامام 
جعفر  
 اصفهان

نظر از فرم فعلی بنا و نظر به الحاقی بودن ایوان و صرف 
باشد در این نظر به اهداف مقاله که دریافت فرم اولیه بنا می 

با   مصالح، فرم داخلی،  مانند پالن،  متغیرهایی  اساس  رابطه بر
و    بناي   9 استان  محدوده  در  مقبره  برج  و  سایر  آرامگاهی 

شده    تطبیقی   ي ها در دوره ایلخانی تا صفوي مقایسهاستان
نزدیک اساس  این  بر  موردنظر    بنــاي   به  بنا  ترین است. 
امیر سیف اندیمشک است.   هعق ب ازلحاظ فرم بیرونی و مصالح،  

آرامگاه    نماهاي دوطبقه برهم تقریباً باازلحاظ طاق   ازآن،پس 
  شباهت   و با مقبره الجایتو  )اواخر ایلخانی(  آبادخرم  شیر  زاهد
توجه است، وجود دو  آنچه در رابطه با فضاي داخلی قابل   دارد

  75/1طول  و    متری سانت  55فضاي مستطیل شکل به عرض  

نماهاي اضالع شمال غربی و شمال شرقی  متر در داخل طاق
تر در نظیر این دو فضا را در ابعاد کوتاهگنبدخانه است که  

این رد از دوره ایلخانی را شاهد هستیم،  زاده جعفر بروجامام
هاي هشت و نیم هشت در مقبره الجایتو در ها در پالنداالن

به اضالع  توسعههمه  ارتباطی  راهروهاي  بنا  یافتهصورت  اند. 
) ایلخانی  اواخر (  شیر  زاهدآرامگاه  ازلحاظ پالن داخلی نیز با  

با امامزاده علی بن    ،)دوره ایلخانی( بروجرد   جعفر  زادهو امام
اصفهان   جعفر  امامزاده  و  قم،  ازنظر    .دارد  یهمخوانجعفر 

مصالح نیز بنا با بقعه امیر سیف اندیمشک و مقبره بابا حبیب  
بابا پل  کوهدشت،  زاهدزید  و  خرم  دختر  لرستان شیر  آباد 
 . )1جدول ( همگونی دارد

 

 

 
 . طاق نماي ضلع غربی گنبد خانه22 شکل     خان والی قبر حسینسنگ.. 21شکل 

 نگارنده منبع:                      Izadpanah, 1996منبع:                                 
 

 
 سی مزارشنا 

اتابکان لرستان یا به تعبیر دیگر تاریخ لرستان    مورد  در
چند مقاله از    جزبه   )آل خورشید(  کوچک  لردر عصر اتابکان  

کتاب  و  اقبال  عباس  اشپویلر،  برتولد  مینورسکی،  والدیمیر 
مقاالت  و  منابع  خودگو،  سعادت  نوشته  کوچک  لر  اتابکان 

کاشی در   هاي گفته چیزي جز  همآنزیادي وجود ندارد، که 
و ز گزیده  تاریخ  در  مستوفی  حمداهللا  و  التواریخ  بدة 

بدلیسی که    هاي نوشته ثار و  اآل   هنطنزي در نقاو  الدینمعین 
اندك به    زین  دیجد  نی محقق  همگی مشابه و  ،جز در موارد 

ندارد.    مطلب  اندنمودهاستناد    هاآن وجود  بنابراین  دیگري 
ساخت  مشخص  زمان  انتساب و  که دال بر    مستندي   مدرك

نیست دست  در  باشد  اسم  یول  . بقعه  از   ی تشابه  برخی 
نام تعداد  هاي لرستانآرامگاه اتابکان و قرار گرفتن    ي به  از 

مالحظات    یاتابکان و برخ  ی اسیدر محدوده قلمرو س  هاآن
تعداد  سازدمیروشن    گر،ید و   ي که  مقدس  اماکن  از 

لر کوچک بوده   ي موجود در لرستان، مزار امرا  هاي زیارتگاه
اند، نام «شینه شه» یافته   س جنبه تقد  امیا   مروربه که    است

 نیز تنها شاهدي است که بر انتساب بنا وجود دارد. 
ه  «شئن   ي نام جایی،  اوستا  ي هافرهنگ واژهبا استناد به   

است. بخش    شده لیشا» از دو بخش «شئن» + «شا» تشک

  يجا  ي لغو  یمعن  ازنظرجا که همان «شا» باشد  نام  نیدوم ا
«شاه» در  ي واژه میمعادل مستق  رایندارد ز  یچنانآن یبررس
نام    نیا  تربحث قابل است. بخش    ی سیدر انگل  Kingو    یفارس

صورت   درواقعشئن    .ت«شئن» اس  یعنیجا بخش نخست آن  
شده  به    ییپهلو  »گ«شَن  ای  ییاوستا  »گنیَ«شَ  ي متحول 

جا  ي معنا خانه،  سرا،  است.گاهی«جا،    معنی  بهشا  ه  شئن  » 
جا  تختیپا و  مقرر  ...   گاهیشاه،  و  حکمران  اقامتگاه  شاه، 
ا  ی ه یبد  7.باشدی م برگردان  که  زبان  نیاست  به  مانند    ینام 

کلمه  یفارس واژه  ن»ینش«شاه  ي همان  نه  و    ي است 
شاه»    ا ی«شهنشاه»    ,Bahrami(   «شاهنشاه»»  ای«شهن 

1990, P. 1500 .( 
  نامه شجرهبناي آرامگاه، فاقد کتیبه معرفی صاحب بقعه،  

نیز  و سنگ تاریخی  انتساب ااشاره قبر است، در متون  به  ي 
به   بقعه  از   نیالدشجاعاین  برخی  و  است  نشده  خورشید 

اشاره    واسطه همین نام مکان و شواهد دیگر مانندمحققین به 
اینکه شهر گریت   به   ن یدالشجاع  یالقییگاه  تختمستوفی 

محل دفن اولین    یادز  احتمالبه   بنا رااین  است،    بوده  دیخورش
اتابکان   ي خورشید سرسلسله   نیالدشجاع  ، کوچک  لراتابک  

علت    و . )Izadpanah, 1996, 2, P. 39(  انددانسته  لُر کوچک
 ي،رفتارخوش  را  متبركساخت مقبره و تبدیل آن به مزاري  
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 سی مزارشنا 

اتابکان لرستان یا به تعبیر دیگر تاریخ لرستان    مورد  در
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ساخت  مشخص  زمان  انتساب و  که دال بر    مستندي   مدرك
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 نیز تنها شاهدي است که بر انتساب بنا وجود دارد. 
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جا  ي معنا خانه،  سرا،  است.گاهی«جا،    معنی  بهشا  ه  شئن  » 
جا  تختیپا و  مقرر  ...   گاهیشاه،  و  حکمران  اقامتگاه  شاه، 
ا  ی ه یبد  7.باشدی م برگردان  که  زبان  نیاست  به  مانند    ینام 

کلمه  یفارس واژه  ن»ینش«شاه  ي همان  نه  و    ي است 
شاه»    ا ی«شهنشاه»    ,Bahrami(   «شاهنشاه»»  ای«شهن 

1990, P. 1500 .( 
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 ): نگارنده(مأخذ پله. راهدر سقف داالن ... اهللا الرحمن الر...» « با متن: یکوف بهیبا کت قبرموقعیت سنگ. 23 شکل

 

 

 

 بحث و تحلیل 

معماري آرامگاهی دوره ایلخانی در لرستان    ي هایژگیواز  
سنگ و الشه در صورت قلوهتوان به استفاده از سنگ بهمی 

در   چه  و  ترکین  رك  گنبد  با  بناهاي  در  چه  بناها  ساخت 
بناهاي  ازجمله  کرد.  اشاره  مخروط  رك  گنبد  با  بناهاي 

می باقی  دوره  این  از  در مانده  گیژو»  عالی  «گنبد  به  توان 
(مرز  اندیمشک  بیدروبه  در  سیف»  «امیر  مقبره  رومشکان، 

 رستان) مقبره «بابا حبیب» در کوهدشت نام برد.ل
کشیده    ی متقارن، بلند وضلع  8با پالن    گنبد خانه فضاي  

دهد این ترین بخش بنا را تشکیل می ، قدیمیشده  یزي رطرح
و   تبدیل  دایره  به  سازي،  گوشه  با  انتقالی  محل  در  فضا 

سنگآهیانه  با  رودخانهاي  الشههاي  و  همراه  سنگ  اي  به 
ساخته  چگمالط   آن  روي  است. بر  اضالع   شده  دیوارهاي 

  بناي   دري تیزه دار است.  نماهاطاقداخلی گنبد خانه، داراي  
از شینه  شده  جرزهاي   مقبره  استفاده    ایجاد   با   و   قطور 

ضمن  هر  در  دوتایی  ي نماهاطاق   باعث   سازي قرینه  جرز، 
ورودي مقبره برخالف مقابر    .است  شده  بنا  بیشتر  استحکام

هاي صوفیه و ... از ارتفاع معمولی برخوردار فرقه   منتسب به
است.   محراب  فاقد  نیز  خانه  گنبد  و  اصلی است  ساختمان 

مصالح،    شواهد معماري ازجملهبا توجه به  درمجموع  مقبره  
ي نماهاطاق، فضاي مرتفع گنبد خانه که با  یضلع   8  نوع پالن
شده،رطرح کشیده   به    یزي  را  بنا  این  تعلق  دوران  فرضیه 

می  محتمل  سنگ  ایلخانی  ردیف  یک  بقایاي  وجود  سازد، 
به  که  گنبد  پایه  کنار  در  و حول  تراشیده شده  پایه  موازات 

اند فرضیه  متري آن چیده شده سانتی  30محور آن به فاصله 
بناي اولیه را   وجود یک گنبد قدیمی را تقویت و درمجموع

نوع   میهابرج از  نشان  آرامگاهی  احتماي  که  داراي  دهد  ًال 
 گنبدي از نوع نار خفته یا رك بوده است. 

سنگ یک  کتیبه   قبروجود  مشجر، با  کوفی  خط  به  اي 
میانه   قرون  به  ایلخانی) (  یاسالممتعلق  متن:   سلجوقی/    با 

در سقف داالن   )23  شکل([بسم] اهللا الرحمن الر [حیم]»  «
میراه الحاقی  دهنده نشانتواند  پله  یا  و  بعدي  تعمیرات  ي 

از قدمت   این سنک همچنین  باشد.  بنا  از  این بخش  بودن 
 قبرستان پیرامون آن حکایت دارد.

ي ریزش بخشی از دیوار ضلع غربی بنا در سال یجهدر نت
ي بنا عیان گردید، مصالح  اسازه ، تا حدودي وضعیت  1382

ي اصلی  نما) و بنا(  واریدبکار رفته در حدفاصل بخش بیرونی  
مقبره با مصالح متخلخل ترکیبی از مالط گل و سنگ طبیعی  

) و از سوي دیگر ادامه  18  و  16و الشه پرشده است (شکل  
ساقه گنبد در پشت دیوار فعلی کشف گردید که الحاقی بودن 

این تغییرات احتماًال در هنگام  این دیوار را نشان می  دهد، 
بناي   فع  اصلیپوشاندن  چهارضلعی  قالب  اتفاق  در  بنا  لی 

 افتاده است. 
اساس سونداژهاي انجام شده در پایه دیوار بیرونی بنا   بر

باشد این موضوع  مشخص گردید که این دیوار فاقد شناژ می 
می  تقویت  را  آن  بودن  الحاقی   Bavand(   کندفرضیه 

Consulting Engineers, 2007, P. 35 .(  
و   نگرفته  قرار  بام  مرکز  در  نیز  گنبد  دیگر  سوي  از 
نیست،   متقارن  باهم  کامالً  نیز  بنا  بیرونی  اضالع  همچنین 

بنا   شرقی  بنا    80/14طول ضلع  غربی  متر    25/14و ضلع 
درحالی3(شکل    است. داخلی  )  فضاي  اضالع    گنبدخانه که 

می  متقارن  باهم  را دقیقاً  مسئله  این  نکات  این  همه  باشند 
شکل  می   تقویت برجی  مقبره  یک  اصل  در  بنا  که    8کند 

اي دیگر، بخش بیرونی آن با دیواري  ی بوده که در دورهضلع
شده است. قبل از الحاق ایوان  چهارضلعی تقویت و بازسازي 

بناهاي  از  تعدادي  همچون  آن  بناي  مقبره،  به  ورودي 
مانند   خوزستان  (  خضربقعه  آرامگاهی   ,Sajadiشوشتر 

2017, P. 138(   قیصر تخت  روستاي  دالو،  پیر  مقبره  یا  و 
امام  )Sajadi, 2017, P. 134(  شوشتر جمالو  الدین زاده 

پله دسترسی به  راه ) Sajadi, 2017, P. 121( حسنی رامهرمز 
الحاق  با  و  است  بوده  واقع  برج  بیرونی  بدنه  در  آرامگاه  بام 

 ي هاسنگو با    قرارگرفتهدر بین ورودي و بنا    پلهراهورودي،  
(به  بزرگ  سنگتخت  از  براي  ویژه  مقبره)  اطراف  قبرهاي 

 پوشیدن سقف آن استفاده شده است. 
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امام  )Sajadi, 2017, P. 134(  شوشتر جمالو  الدین زاده 

پله دسترسی به  راه ) Sajadi, 2017, P. 121( حسنی رامهرمز 
الحاق  با  و  است  بوده  واقع  برج  بیرونی  بدنه  در  آرامگاه  بام 

 ي هاسنگو با    قرارگرفتهدر بین ورودي و بنا    پلهراهورودي،  
(به  بزرگ  سنگتخت  از  براي  ویژه  مقبره)  اطراف  قبرهاي 

 پوشیدن سقف آن استفاده شده است. 
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به  و  وصل  آرامگاه  بناي  با  ورودي  دیگر  عبارتایوان 
همچنین  چفت  است  نشده  و   دارزهیتي  نماهاطاق وبست 
در ابعاد ناهمسان با مصالح مختلف آجر و سنگ در   دارمازه 

یر و تحوالت معماري، مرمت و  طرفین ایوان ورودي، از تغی
 ي بعدي در ایوان ورودي بنا حکایت دارد.هاي بازساز

داخل   به  ورود  دریچه  باالي  در  سنگی،  لوح  سه  وجود 
که با    دهدی مگنبد، تاریخ تقریبی ساخت گنبد نار را نشان  

، به بعد از تشکیل دولت  هاآنهاي  یبه کت توجه به نقوش و  
  1043صفویه تعلق دارند، تدفین اولین والی لرستان در سنه  

)  18  (شکلقمري و از طرف دیگر اهداي درها و ضریح مقبره  
سنه   از سوي    1133در  والی   خاني شاهوردقمري  دومین 

لرستان، از توجه ویژه والیان لرستان به این آرامگاه حکایت  
گر مطرح  آنچه  بر  بنا  میدارد  نشان  شواهد  که  دید،  دهد 

بوده است که در دوره   تمامأ سنگی  بنایی  آرامگاه در اصل 
صفویه مرمت اساسی شده و ایوان ورودي به آن الحاق شده  
 و توسعه یافته است و با گنبدي از نوع نار آجري که از اشکال

مقایسه با گنبد بقعه دوازده صفوي و قابل  عصر ي گنبدهارایج  
سجد امام اصفهان و مدرسه چهارباغ اصفهان  امام قزوین و م

 شده است. باشد بازسازي می 
بخش تحتانی ایوان ورودي تا پاکار قوس با مصالح سنگ  

با آجر    ورودي الشه ساخته شده و پوشش طاق و تویزه ایوان  
دار و مازه دار با مصالح    زهیت  ي نماهاوجود طاقاست.    اجراشده

مرمت و    ، ي ت معمار و تحوال   رییمختلف آجر و سنگ، از تغ
 یکل  ي دارد. شما  تیدر کفش کن بنا حکا  ي بعد  ي هاي بازساز
 دهد ی را نشان م  هیدوره صفو  ي هایژگیو  کفش کن)،(  ي ورود 

دوره این  در  احتماًال  آجرها  و  است.  شده  الحاق  بنا  ي به 
ابعاد    کاررفتهبه در  ایوان  تویزه  و  طاق  در    20×20×5در  و 

ي مختلف  ها دوره، نیز از  متری سانت   22×22×5گنبد در ابعاد  
 . ي بعدي حکایت داردهاي بازسازساخت و یا 

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

اشارهبرآ مدارك  و  شواهد  اساس  بر  پژوهش  شده  یند 
یک    ازجمله نصب  مصالح،  نوع  بنا،  تعمیرات  و  الحاقات 

ي به خط کوفی تزیینی متعلق به قرون ابهی کتبا  قبر  سنگ
دهد که هم گنبد و یم، نشان  پلهراهمیانه اسالمی در سقف  

با   است.  شده  معماري  تحوالت  و  تغییر  دستخوش  بنا  هم 
ي  امقبره توجه به شواهد مورداشاره، احتماًال هسته اصلی بنا،  

اً سنگی (احتماًال  تمامي آرامگاهی  هابرج برجی شکل از نوع  
و در  ی  ضلع  8 بوده  میانه اسالمی  قرون  به  متعلق  متقارن) 

دوران صفویه، ایوان ورودي به آن الحاق گردیده و گنبد به  
نار   مکعب  ي بازسازفرم  هیئت  در  بنا  بیرونی  کالبد  و  شده 

فعلی   الحاقات    قرارگرفتهمستطیل  و  تعمیرات  این  است، 
ه.ق اتفاق    1133ه.ق و حوالی سال    12  احتماًال مقارن با قرن

ي شده به دستور  کارمنبت افتاده که معجر چوبی و درهاي  
 ، والی لرستان اهداء شده است. خاني شاهورد

ارتباطی   مذهبی،  متون  و  منابع  بررسی  بنابر  همچنین 
بین نام صاحب آرامگاه با امام زادگان و یا عرفا و یا پیرهاي  
قدیمی منطقه مشخص نگردید، بنا بر آنچه که با استناد به  

و ریشهاوستا  يهااژهفرهنگ  در خصوص  جایابی  یی،    ي نام 
 بنا رااین  گفته شد و نیز اشاره برخی از محققین،  شا»  «شئنه 

دفن  می  زیاداحتمالبه محل  خورشید    ن یالدشجاع توان 
 به شمار آورد.  اتابکان لُر کوچک ي سرسلسله
حال براي دستیابی به زوایاي پنهان بنا مانند پالن بااین

قبر و  ار و تحوالت معماري و احیاناً وجود سنگبیرونی، ساخت
شناسی  هاي باستانمورد پیگردي   گرددی میا سردابه پیشنهاد  

 .واقع شود
 

 

 ي سپاسگزار 

می زحمت الزم  که  رضاپور،  پویان  آقاي  جناب  از  دانم 
ویرایش مقاله کوتاه انگلیسی و همچنین از همکار ارجمندم 

ویرایش متن فارسی مقاله را  جناب آقاي سیاوش امرایی که  
 .ممتقبل شدند سپاسگزاري نمای

 

 منابع مالی 

 . ندارد   وجود 
 

 

 تعارض منافع 

 . گزارش نکرده استتعارضی در منافع  گونهده هیچنویسن
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