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 سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر
در شکل  گیری یک نماد معماری

امین سعیدیان*- مجتبی قلی**
احسان زمانی***- محمدرضا بمانیان****

چکیده
پیوند نزدیک میان دین، مذهب و معماری تدفینی و همچنین احترام خاص مسلمانان نسبت به امامزاده ها سبب شکل 
 گیری معماری آرامگاهی شده است که به سبب آن گنبد این گونه بناها ازلحاظ محتوایی و شکل ی از یک سو با جنبه 
از هویت مذهبی و سیاسی فرد متوفی می باشد. گنبدهای  از سوی دیگر متأثر  و  بنا مرتبط می شود  نمادین  و  تقدس 
مختلفی از قبیل رک، نار و دوپوسته و نمونه های دیگر در زمینه شیوه های گنبدسازی، شیوه های ترسیم، سبک شناسی 
و روش های اجرایی آن توسط معماران به نام این سرزمین کهن معرفی شده اند. در این بین معماری گنبد اورچین که 
از شاخصه های بناهای آرامگاهی در بخش های جنوبی ایران می باشد، تنها افتاده است و اطالعات اندکی از آن در تاریخ 
آن  نتیجه  در  و  بسنده شده  از جهانگردان خارجی  تصاویری محدود  و  گزارش ها  به  تنها  و  دارد؛  وجود  ایران  معماری 
خواستگاه، دلیل وجودی و نقش این نوع گنبد در بناهای آرامگاهی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. روش تحقیق 
در پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که بر حسب نیاز در قسمت های مختلف پژوهش از تحلیل های 
تطبیقی مطالعات گذشته نگر و روش های میدانی بر حسب نیاز استفاده شده است. در این پژوهش به ریشه لغوی و معنایی 
گنبد اورچین اشاره شده و خواستگاه معماری این گنبد که متعلق به دوره سلجوقی می باشد، معرفی شده است. سپس 
روابط هندسی میان زینه های1 آن تحلیل شده و انواع این نوع گنبد که شامل کوکبی2 و کثیراالضالع3 می باشد ترسیم 
شده اند. عواملی همچون عملکرد تارک4، نحوه ساخت، پوشش گنبد، نحوه توزین بار در ساختار گنبد مشخص شده است. 
در نهایت با بررسی عوامل مؤثر فرهنگی و تاریخی در شکل  گیری ساختار کلی این نوع گنبد- گنبد رک اورچین- به این 
نتیجه خواهیم رسید که علت اصلی وجودی آن، عملکردی نمادین و سمبولیک بوده نه نمادی مذهبی صرف، که به تنهایی 

و یا در هم جواری و تلفیق با فضاهای مذهبی در گذر زمان به خوبی نقشی تأثیرگذار و کاربردی داشته است.
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مقدمه
در لغت نامه دهخدا از اورچین به زینه، پایه، نردبان و پله پله یاد شده است. پوشش گنبد در ایران پیشینه ای دیرینه دارد. 
کمبود چوب که عنصر اصلی سقف های چوب پوش می باشد، سبب شده است که پوشش های سغ5 و گنبد رواج بسیار پیدا 

.)Pirnia, 2012( کند و به خصوص در دهانه های وسیع تر جای سقف های چوب پوش را بگیرد
در دوران هخامنشی امپراطوری ثروتمند ایرانی برای پوشش کاخ های خود چوب مقاوم از جمله چوب درخت سدر را از 
جبل عامل و دیگر نقاط دور دست با تحمل هزینه های هنگفت به دست می آورد؛ لذا به دلیل فراهم نبودن شرایط اقتصادی 
و هزینه های زیاد تهیه چوب از کشورهای دیگر در این دوران و میسر نبودن شرایط اقلیمی برای پرورش چوب مناسب 
در جنگل ها و جلگه های این سرزمین و همچنین خاطره تلخ به آتش کشیدن سقف های تخت جمشید توسط اسکندر و 
از طرفی فراوانی خاک مناسب باعث شد که طاق های منحنی و گنبد جای اصلی خود را به عنوان یک پدیده ساختاری و 
اقلیمی در معماری ایران به آسانی پیدا کند )Girshman, 1985(. در دوران ساسانی و سپس اشکانیان گنبدسازی آن چنان 
رواج یافت و تکامل پیداکرد که از آن پس تا امروز پوشش گنبدی از نظر سازه و ساخت به صورت الگو و دستورالعمل 
کلی مورد بهره برداری قرار می گیرد که می توان به کاخ سروستان در فارس مربوط به دوره ساسانی و کاخ نسا در عشق 
آباد کشور ترکمنستان، کاخ و معبد کوه خواجه سیستان در کنار دریاچه هامون و جالب ترین آن ها کاخ هیترا در جنوب 
موصل عراق مربوط به دوره اشکانی اشاره کرد. روش گنبد سازی در ایران همواره با استفاده از نظم دقیق ریاضی در شکل 
بندی و ساختمان و با کاربست شیوه های صحیح صورت می گیرد به گونه ای که چه در دوران ساسانی و چه در دوره 
اسالمی همواره ویژگی های اجرایی و فرهنگی خاص خود را دنبال کرده است. آن چه قابل ذکر است آن که، این ویژگی چه 
در شکل و چه در اجرا آن را با گنبدهای باختر زمین همواره متفاوت کرده است و سبب خلق انواع پوشش های منحنی 
خصوصاً گنبد با خصوصیات اقلیمی و شکل ی متفاوت شده است )Pirnia, 2012(. در طول تاریخ معماری ایران عواملی 
چون تنوع اقلیمی، مصالح بومی، ابزارهای معماری و دانش معماران زمان از محاسبات ریاضی و قوانین ترسیمی سبب شده 
که انواع مختلفی از پوشش های گنبدی بر فراز بناها سر برآورند و مختص معماری ایرانی گردند. گنبدهای دو پوسته میان 
تهی، گنبدهای دو پوسته کاماًل از هم گسسته، گنبد نار، گنبد رک، گنبد ترکیبی از نار و رک و در نهایت گنبد اورچین از 
نمونه های شاخص معماری ایرانی هستند. گنبد اورچین در ایران فقط محدود به جنوب غربی کشور است که تعداد آن ها 
نیز زیاد نیست و لذا منحصر به فرد می باشند چرا که این سبک، سبکی غیر از سبک معمول معماری ساختمان گنبد در 
قسمت های مرکزی و شمالی ایران بوده است. همچنین تعداد محدودی در کشور عراق باقی مانده اند و این گواه بر منحصر 

به فرد بودن این نوع گنبد می باشد )جدول19(. 
در این پژوهش ضمن اشاره به ریشه لغوی و معنایی گنبد اورچین شده و خواستگاه معماری این گنبد به معرفی گنبد 
اورچین پرداخته سپس ساختار هندسی گنبد اورچین و انواع این نوع گنبد که شامل کوکبی و کثیراالضالع می باشد، 
ترسیم شده اند. با بررسی گونه شناسی نمونه های موجود در ایران و عراق، نکات قابل تأملی در مورد روابط هندسی، ارتفاع، 
شکل گنبد و تعداد زینه های آن ارزیابی و تحلیل شده و عواملی همچون عملکرد تارک، نحوه ساخت، پوشش گنبد، نحوه 
توزین بار در ساختار گنبد مشخص شده است و در پایان عوامل مؤثر فرهنگی، تاریخی، عرفانی و هندسی در شکل  گیری 

گونه شناسی و ساختار فضایی گنبد مورد واکاوی قرارگرفته است. 

1. معرفی گنبد اورچین
این نوع گنبد از خانواده گنبدهای رک به صورت پله پله ای )رک مضرس6( است که با ارتفاع زیاد مانند کله قند مضرس 
ساخته می شود. در این گنبد قسمت های فوقانی، پس نشین های یکنواخت روی قسمت های تحتانی قرار می گیرد. معموالً 
یا گنبدهای  پلکانی مضرس  بلندتر است )Zemorshidy, 2008(. ساختمان گنبدهای  از سایر گنبدها  این گنبد  ارتفاع 
پلکانی مطبق را می توان سبک ایرانی جنوبی اصطالح کرد، زیرا گنبدهای ساخته شده در نواحی شمالی ایران همه با 
سطوح مستوی هستند. اگر از ناحیه جنوب غربی ایران مثلثی فرضی در نظر بگیریم که رأس آن شهر شوشتر و قاعده 
آن خط واصل بین جزیره خارک و بروجرد باشد، می توان گفت نقاط واقعه در این مثلث، در گنبد سازی، سبک مضرس 

داشته اند. 
 Pineapple Domes )گنبدهای مضرس را سفرنامه نویسان فرنگی بسیار دیده اند و آن ها را در زبان انگلیسی )گنبد آناناس
و در زبان فرانسه Domes aveoles می نامند. از سفرنامه ها چنین بر می آید که تعداد این نوع گنبدها در قدیم زیاد بوده 
Dio la foua, Ma-(  سست و امروز تا آن جا که معلوم است گنبدهای مضرسی در ایران و عراق باقی مانده و شهرت دارند

dame Jean, 1986(. از لحاظ شکل بیرونی گنبد می توان گفت گنبد اورچین شبیه گنبد رک مخروطی است به گونه ای که 
.)Eghtedary, 1996( روی آن پلکانی دوردار می باشد. از این نوع گنبد فقط جهت مقابر و آرامگاه ها استفاده می شده است
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2. خاستگاه معماری گنبد اورچین
تاریخچه این نوع گنبد متعلق به عصر سلجوقی )سده هفتم و هشتم هجری قمری( می باشد، بنابر اسناد و آثار باقی مانده، 
از این دوران به عنوان یکی از دوره های اوج هنر و شکوفایی معماری ایران در دوره اسالمی یاد می شود. معماران دوره 
سلجوقی عواملی چون چهار ایوانی و تاالر مربع گنبددار را توسعه دادند که اساس معماری مذهبی و بعضی بناهای غیر 
مذهبی شد. در کنار بناهای مذهبی مانند مساجد، بناهای دیگری همچون آرامگاه ها و مقابر در این دوره هم دوش معماری 
مذهبی سیر تکامل خود را طی کردند و جایگاه خود را در میان مردم یافتند )HilenBrand & Bernard, 2006(. معماران 
بناهای آرامگاهی در دوره سلجوقی دوره توازن و تعادل خود را می گذراندند، از تجارب پیشین بهره می گرفتند و الگوهای 
تازه ای برای آینده ایجاد می کردند. در این دوره در جنوب ایران گنبدسازی در بناهای آرامگاهی بر خالف بناهای هم دوره 
خود در شمال ایران سبک خاص خود را یافت و با انواع گنبد در جاهای دیگر ایران متمایز گشت و نوع جدیدی از گنبد 

.)Grobeh, 2009( که همان گنبد مضرس یا اورچین می باشد در بناهای آرامگاهی به منصه ظهور رسید

3. ساختار هندسی گنبد اورچین و روابط هندسی میان زینه ها
ویژگی اصلی گنبد اورچین، مضرس بودن آن ها است، و به نحوی است که در هر زینه از گنبد، نقشه های قاعده اصلی 
تکرار می شود، اما در هر زینه، ابعاد نقشه کمتر از ابعاد قاعده در زینه پایین تر است. گنبدها و گنبدهای اورچین از لحاظ 
ساختار فضایی، شکل پالن و ارتباط هندسی میان درون و بیرون گنبد بر دو نوع تقسیم می شوند، گنبدهایی که قاعده شان 

.)Eghtedary, 1969( کوکبی است و آن هایی که قاعده شان کثیراالضالع است

1-3- گنبد با قاعده کوکبی یا ستاره ای شکل 
در این نوع گنبد ارتباط فضایی بسیار دقیق و معمارانه ای میان پالن بیرونی و داخلی آن می باشد به گونه ای که منشاء 
اصلی شکل  گیری ساختار کوکبی بیرونی گنبد تحت تأثیر ارتباط هندسی میان اضالع درونی گنبد با یکدیگر می باشد، این 
رابطه هندسی سبب شده است که قاعده گنبد از بیرون کوکبی شکل و از درون به شکل چند ضلعی منتظم باشد )شکل 
1(. گنبدهای کوکبی کمیاب ترند و فقط پنج نمونه از آن شناخته شده است که عبارتند از: امامزاده شیر مرد ممسنی، 

امامزاده میر محمد خارک، امامزاده عبداهلل در شوشتر، سلطان زبیده در بغداد و امام دور در سامرا.

شکل 1: شمایی کلی از ساختار پالن بیرونی و درونی گنبد کوکبی

2-3- نحوه ترسیم یک زینه در گنبدهای کوکبی
معماران ایرانی در گذشته برای دقت در ترسیم نقشه بناها از پیمون های مشخصی استفاده می کردند، ولی در ترسیم نقشه 
زینه های گنبد اورچین ابتکار جدیدی را ابداع نمودند و از روش هندسی که پایه ای در علم ریاضیات و مثلثات دارد، بهره 
برده اند. از آن جایی که سادگی در طراحی و ساخت از خصیصه معماران ایرانی است، آن ها در عین سادگی، پیچیده ترین 
فرم ها راخلق می کردند. با چنین رویکرد اعتقادی، فرهنگی و بنیادینی که در نزد معماران رعایت می شده است، آن ها در 
ترسیم نقشه زینه های گنبد کوکبی از روش خاص خود بهره می بردند به گونه ای که می توان گفت رابطه قاعده بیرونی با 
قاعده درونی بدین صورت است که اضالع چند ضلعی منتظم قاعده درونی را امتداد داده اند تا یکدیگر را قطع کنند و بدین 

نحو کوکبی قاعده بیرونی حادث شده است. هر زینه از گنبد، قطعی از کوکبی قاعده است )جدول1(. 
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جدول1: روند شکل گیری و نحوه ترسیم پالن گنبد کوکبی که با امتداد اضالع چند ضلعی منتظم قاعده درونی حادث 
می شود.

مرحله اول: قاعده داخلی پالن کوکبی به 
صورت چند ضلعی منتظم

مرحله دوم: امتداد اضالع چند ضلعی منتظم 
قاعده ی درونی

مرحله سوم: شکل گیری پالن بیرونی نهایی 
به صورت کوکبی

نکته قابل توجه این که طرز قرارگیری زینه باال بر زینه پایین این گونه است که یال های بیرونی زینه پایین در راستای 
یال های درونی زینه باال قرار دارد )شکل 2(. 

شکل 2: یال های بیرونی زینه پایین در راستای یال های درونی زینه باال می باشند.

3-3- نحوه قرارگیری زینه ها بر روی یکدیگر در پالن کوکبی
در روش گنبد سازی ایرانی تبدیل مربع به چند ضلعی و در نهایت به دایره، روشی است که در گذشته برای قراردادن 
گنبد بر روی یک چهار ضلعی در ایران زمین به کرات در بناهای مذهبی، کاخ ها، کاروانسراها و مدارس و اکثر بناهای غیر 
مذهبی اجرا می شده است و در دوران ساسانی به اوج خود رسیده است؛ لذا گوشه سازی هایی از قبیل سه کنج سازی، 
اسکنج سازی، شکنج سازی، گوش فیل سازی و غیره نقش اصلی و کلیدی برای تبدیل چهارضلعی به دایره در روند انتقال 
نیرو و وزن گنبد به چهارضلعی ایفا می کردند. این سبک گنبدسازی در عین خلق فضای بسیار زیبا و چشم نواز در زیر 
گنبد از لحاظ اجرایی سختی های خاص خود را داشته است و نیاز به دقت بسیار زیادی در جزئیات و کاربندی ها داشته 

.)Veznoval, 2000( است
نکته قابل توجه این است که در روش گنبدسازی به سبک اورچین به دلیل ساختار فضایی سه بُعدی و ارتباط هندسی 
بسیار دقیق بین زینه های گنبد، گوشه سازی در زیر گنبد برای تبدیل چهارضلعی به گنبد مضرس کاربرد کمتری دارد 
و در واقع با ابتکار هندسی معمار ایرانی این سبک گنبدسازی تحول جدید یافته است و گوشه سازی به سبک گذشته 
حذف شده است و روش گنبدسازی را بسیار تسهیل نموده و ماهرانه زینه های گنبد را بر روی هم دیگر قرار داده است. در 
حقیقت با چرخش های هندسی که حاصل ارتباط اضالع چندضلعی با یکدیگر می باشد، معمار توانسته است شکل اورچین 
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و پله پله ای را با رعایت نکات سازه ای خلق نماید )جدول2(. رابطه قاعده درونی زینه پایین با زینه باال بدین گونه است که 
با وصل کردن اواسط اضالع چند ضلعی زینه پایین به یکدیگر، چند ضلعی زینه باال استوار می شود )جدول3(.

جدول2: نحوه قرارگیری زینه ها بر روی یکدیگر در پالن کوکبی

زینه اولزینه دومزینه سوم و باالتر

جدول3: قاعده درونی گنبدهای کوکبی نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل  گیری شکل کوکبی آن ها دارد.

زینه اولزینه دومزینه سوم و باالتر

4-3- گنبد با قاعده کثیراالضالع منتظم
در گنبد کثیراالضالع خلوص و بی پیرایگی معماری ایرانی که در نوع خود بی نظیر است، بیشتر از نوع گنبد کوکبی آن 
در ساختار گنبد نمود پیدا کرده است. معمار ایرانی در این نوع گنبد بیشتر نمادین بودن، پایداری بیشتر در برابر عوامل 
اقلیمی و از همه مهم تر برافراشته بودن گنبد برای خلق جلوه ای تأثیر گذار بر منظرشهری و آسمان منطقه، خصوصاً به 
منصه ظهور رساندن ارزش و جایگاه اجتماعی آن می باشد. در این نوع گنبد، قاعده گنبدها، کثیر االضالع منتظم است، 
به این ترتیب هر زینه از گنبد، مقطعی است با قاعده کثیر االضالع. گنبد امامزاده جعفر بروجرد، گنبد دانیال پیغمبر 
شوش، گنبد عمر سهروردی بغداد، گنبد سلیمان بن علی گناوه و گنبد لیث صفاری دزفول از این نوع می باشند )شکل 3(.
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شکل 3: ساختار بیرونی و درونی گنبد به شکل چند ضلعی منتظم

5-3- نحوه ترسیم یک زینه در گنبدهای کثیر االضالع منتظم
طرز قرارگیری زینه باال بر زینه پایین این گونه است که زینه باال در راستای قطر مستطیل وجه جانبی زینه پایین قرار 

دارد )شکل 4(.

شکل 4: ارتباط میان زینه ها در گنبد چند ضلعی منتظم

6-3- نحوه قرارگیری زینه ها بر روی یکدیگر در پالن کثیر االضالع منتظم
ارتباط قاعده تحتانی زینه باالتر یا قاعده فوقانی زینه پایین تر چنین است که از وصل کردن اواسط اضالع قاعده فوقانی 

زینه پایین تر به یکدیگر، قاعده تحتانی زینه باالتر به دست می آید )جدول4(.

جدول4: از وصل کردن اواسط اضالع قاعده فوقانی زینه پایین تر به یکدیگر، قاعده تحتانی زینه باالتر حادث می شود.

زینه اول و دومزینه سوم و چهارمزینه پنجم و باالتر
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4. گونه شناسی در گنبدهای اورچین

1-4- گنبدهای کوکبی
وجوه جانبی مقاطع زینه های مختلف در شیرمرد ممسنی، میرمحمد خارک به طور ساده نما سازی شده اند. در گنبد سلطان 
زبیده و امامزاده عبداهلل شوشتر تا سطح فوقانی وجوه جانبی نیم طاس زده شده و ابتکارهای دیگر اعمال شده است. یکی 
از معایب نماسازی گنبدهای مضرس که قاعده کوکبی دارند، آن است که هر قدر هم در زینه های اولین، زوایای جانبی 
منفرجه ساخته شوند، در زینه های نهایی این زوایا در نهایت حاده درخواهند آمد، و وجوه جانبی زینه های آخر کم و بیش 
به شکل صفحه های مستوی درخواهد آمد، در گنبد شیرمرد ممسنی به همین صورت ساخته شده اما در گنبد میرمحمد 
خارک، راه حلی برای رفع این مشکالت به کار برده شده است و در زینه دوم گنبد، روال قاعده گنبد را برهم زده اند و 
از تعداد اضالع کوکبی قاعده کاسته اند و به این ترتیب وجوه جانبی زینه های مختلف را کم و بیش یکنواخت ساخته اند، 
در گنبد سلطان زبیده یک بار در زینه پنجم و یکبار در زینه هشتم با ساختن زوائد نیم هرمی از اضالع قاعده کاسته اند 

)جدول5(.

جدول5: تحلیل تیپولوژی گنبدهای کوکبی

شیرمرد- ایران- شهر ممسنیمیرمحمد – ایران– شهر خارکامامزاده عبداهلل- ایران- شهر شوشتر

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع به 6 ضلعی 	
منتظم- به 8 ضلعی منتظم- به گنبد اورچین

• تعداد زینه های گنبد 12 می باشد.	
• در 	 کوکبی ها  بین  در  طاسی  نیم  از  استفاده 

زینه های یکم تا هشتم گنبد 
• کوکبی ها 	 کردن  ساده  و  نیم طاسی ها  حذف 

تغییر  و  گنبد  دوازدهم  تا  نهم  زینه های  در 
ریتم گنبد 

• منتظم 	 ضلعی  شش  صورت  به  گنبد  تارک 
است.

• برای کم کردن تعداد کوکبی ها در پالن و کم 	
کردن ارتفاع گنبد و جلوگیری از ایجاد زاویه 
حاده در زینه آخر گنبد، ریتم کوکبی گنبد 

در زینه نهم به بعد تغییر یافته است.
• عدم وجود حفره یا پنجره در زینه های گنبد	
• گنبد محاط در مخروط است.	

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع به 8 ضلعی 	
منتظم- به گنبد اورچین

• تعداد زینه های گنبد 15 می باشد.	
• در 	 تزئینات  گونه  هر  و  طاسی  نیم  حذف 

کل  در  کوکبی ها  کردن  ساده  و  زینه های 
زینه ها 

• تا 	 دوازدهم  های  زینه  در  گنبد  ریتم  تغییر 
پانزدهم

• تارک گنبد به صورت گنبد ترکین است. 	
• برای کم کردن تعداد کوکبی ها در پالن و کم 	

کردن ارتفاع گنبد از تعداد اضالع قاعده گنبد 
کاسته اند و ریتم کوکبی گنبد یکبار در زینه 
دوم، یک بار در زینه دوازدهم و یکبار در زینه 

پانزدهم تغییر یافته است.
• عدم وجود حفره یا پنجره در زینه های گنبد	
• گنبد محاط در مخروط است.	

• گنبد 	 به  مربع  گنبد:  به  پالن  تبدیل  نحوه 
اورچین

• تعداد زینه های گنبد 14 می باشد.	
• حذف نیم طاسی و هر گونه تزئینات در زینه 	

های و ساده کردن کوکبی ها در کل زینه ها 
• عدم تغییر ریتم گنبد در زینه ها 	
• تارک گنبد به صورت گنبد کروی است.	
• تعبیه یک حفره به صورت طاق نما در زینه 	

منظور  به  بنا،  اصلی  نمای  در  چهارم  و  سوم 
گنبد  روحانی  فضای  در  نور  حضور  به  توجه 
و همچنین تهویه مطبوع آن و تعدادی حفره 
بسیار کوچک در زینه های مختلف در جهات 
مختلف گنبد به منظور حضور نوارهای باریک 
فضایی  وخلق  یکدیگر  با  آن ها  تداخل  و  نور 
معنوی در زیر گنبد و تأثیر بر کنترل جریان 

هوای زیر گنبد. 
• گنبد محاط در مخروط است.	

2-4- گنبدهای کثیر االضالع
در گنبدهایی که با این سبک مضرس ساخته شده اند، سطوح جانبی زینه ها غالباً کمی مقعر ساخته می شدند »دانیال، 
شابولقاسم« و ندرتاً محدب »سلیمان بن علی گناوه« و فقط در یک مورد، نمای مستوی در سطوح جانبی زینه ها دیده 
داده  به خرج  ابتکاراتی  غالباً  نیز  پرداختن سطوح جانبی  بغداد است. در  و آن هم در گنبد عمر سهروردی در  می شود 
می شود، از جمله در گنبد عمر سهروردی که به هر یک از سطوح جانبی نقش طاق نما بسته اند و بر یال های زینه یعنی 
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نبش های آن نقش ستون در آورده اند )جدول6(. غالب گنبدها را از لحاظ شکل بیرونی گنبد می توان محاط در مخروط 
فرض نمود، اما در گنبد امامزاده جعفر بروجرد، و در گنبد شابولقاسم شاه آباد، گنبد در شکل شلجمی محاط می باشد و 

معموالً گنبدهای مضرس بر فراز بناهای مکعب و یا چند ضلعی شکل قراردارند.

جدول6: تحلیل تیپولوژی گنبدهای کثیر االضالع

لیث صفاری- ایران- شهر دزفولسلیمان بن علی- ایران- بندر گناوهصالح الدین محمد- ایران- شهر آبدانانشاه رودبند- ایران- شهر دزفول

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع 	
گنبد  به  منتظم–  ضلعی   8 به 

اورچین
• 	 20 گنبد  زینه های  تعداد 

می باشد.
• ساده 	 و  طاسی ها  نیم  حذف 

کردن کثیر االضالع ها در زینه ها 
• عدم استفاده از تارک در گنبد 	
• نما 	 طاق  به صورت  حفره  چهار 

منظور  به  گنبد  وجه  چهار  در 
فضای  در  نور  حضور  به  توجه 
روحانی گنبد و همچنین ایجاد 
کوران و تهویه مطبوع هوای زیر 

گنبد ایجاد شده است. 
• تغییر ریتم گنبد در زینه ها 	
• جنس گنبد آجری است.	
• گنبد محاط در شلجم است.	

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع 	
گنبد  به  منتظم–  ضلعی   8 به 

اورچین
• 	 16 گنبد  زینه های  تعداد 

می باشد.
• ساده 	 و  طاسی ها  نیم  حذف 

کردن کثیر االضالع ها در زینه ها 
• استفاده از تارک در گنبد 	
• در 	 پنجره  یا  حفره  وجود  عدم 

زینه های گنبد
•  تغییر ریتم گنبد در زینه ها 	
• جنس گنبد آجری است.	
• گنبد محاط در شلجم است.	

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع 	
به گنبد  به 16 ضلعی منتظم– 

اورچین
• تعداد زینه های گنبد 6 می باشد.	
• کثیر 	 کردن  ای  دایره  نیم 

االضالع ها در زینه ها 
• استفاده از تارک در گنبد 	
• در 	 پنجره  یا  حفره  وجود  عدم 

زینه های گنبد
•  تغییر ریتم گنبد در زینه ها 	
• لعابی 	 کاشی  از  گنبد  جنس 

است.
• گنبد محاط در مخروط است.	

• نحوه تبدیل پالن به گنبد: مربع 	
به گنبد  به 86 ضلعی منتظم– 

اورچین
• 	 20 گنبد  های  زینه  تعداد 

می باشد.
• ساده 	 و  طاسی ها  نیم  حذف 

کردن کثیر االضالع ها در زینه ها 
• نما 	 طاق  به صورت  حفره  چهار 

در چهار وجه گنبد که دو حفره 
منظور  به  شده اند،  پوشیده  آن 
فضای  در  نور  حضور  به  توجه 
روحانی گنبد و همچنین ایجاد 
کوران و تهویه مطبوع هوای زیر 

گنبد ایجاد شده است.
• عدم استفاده از تارک در گنبد 	
•  تغییر ریتم گنبد در زینه ها 	
• جنس گنبد آجری است.	
• گنبد محاط در شلجم است.	

5. نحوه ساخت گنبد اورچین
گنبدهای مضرس معموالً با آجر ساخته می شود و تا آن جا که معلوم است فقط گنبد توئیل بغداد از سنگ ساخته شده 
است. روکش گنبدها نیز معموالً ورقه ای از گچ و آهک است، به جز در گنبد سلیمان بن علی گناوه که وسعت سطوح جانبی 

آن امکان داده است که آن را به سادگی کاشی کاری نمایند.
طرز ساختمان گنبدهای رک مضرس بدین قرار بوده است که نخست باالی بام را به شکل مخروط با چوب قالب بندی 
می کرده اند و سپس در پشت قالب از روی قاعده درونی گنبد که قاعده اصلی بود، آجر می چیده اند و قاعده بیرونی را به 
نحوی که دل خواهشان بوده، کوکبی یا کثیر االضالع می ساخته اند، و به همین نحو با اتکاء به قالب، زینه به زینه، گنبد را 
باال می برده اند. کارکردن بر روی قالب به سازندگان امکان حفظ گنبد را می داده است، و نیز به آن ها امکان می داده است 
که از عناصر مختلف برای تزئین گنبد استفاده کنند بی آنکه به تمامیت و یا توازن بنا لطمه ای وارد آید. نمونه این ابداع 

در گنبد سلیمان بن علی بندر گناوه مشهود است.

6. نحوه پوشش در گنبد اورچین
در گنبدهای دو پوش گسسته، پوسته زیرین که منعکس کننده پالن معکوس گنبد و نقش زیبایی شناختی در گنبد دارد، 
در حقیقت عنصر سازه ای محسوب می شود و توسط خشخاشی ها با گنبد بیرونی سیستم یکپارچه ای را به وجود آورده اند 
و بار گنبد بیرونی توسط همین عناصر عمودی به پوسته زیرین انتقال داده می شود و در نهایت وزن گنبد اصلی توسط 
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پوسته زیرین به جداره های بنا منتقل شده و سازه گنبد در حال تعادل باقی می ماند. در گنبدهای دو پوش گسسته پوسته 
زیرین هم نقش زیبایی شناختی و هم عنصری سازه ای است ولی در گنبد اورچین ساختار سازه ای گنبد، پیوند زینه های 
معکوس داخلی با زینه های بیرونی می باشد که توأماً با مصالح گچ مرغوب و آجر مقاوم آبخوار ساخته می شود، ارتباط میان 
زینه های گنبد بسیار هندسی، دقیق و منطقی می باشد؛ لذا گنبد، خود نقش سازه ای را در حفظ تعادل ایفا می کند و دیگر 
نیازی به خشخاشی برای انتقال بار گنبد به پوسته زیرین و در نتیجه آن به جداره ها وجود ندارد. در حقیقت در گنبدهای 
اورچین زیر گنبد باز است و ارتفاع خیره کننده آن با تزئینات منحصر به فردش تأثیر بی نظیر و شگفتی را بر بیننده ایجاد 
می کند. بر خالف بناهای گنبدهای با گنبد مستوی که غالباً در زیر گنبد، گنبدی نیم کروی و دو پوسته ساخته می شود، 

بناهایی که با گنبد مضرس ساخته شده، فقط یک گنبد دارند و سقف اطاق همان پشت گنبد است.

7. نحوه عملکرد تارک در گنبدهای اورچین
از لحاظ فنی، مهم ترین مشخصه سازه ای ساختمان گنبدهای مضرس حفظ تعادل آن ها است، همچنین الزمه حفظ تعادل 
آن است که قرینه سازی کاماًل رعایت شود، معماران این نوع گنبدها، راه حل دیگری برای کمک به حفظ تعادل گنبد 
یافته اند که عبارت از قرار دادن وزنه سنگین یعنی تارک گنبد در زینه آخرین بوده و ظاهراً حفظ تعادل گنبدهایی که 

قاعده آن ها به شکل کثیراالضالع بوده است، آسان تر بوده است، زیرا در غالب این گنبدها اثری از تارک دیده نمی شود.
دلیل دیگر اینکه با زیادترکردن ارتفاع گنبد توسط عنصری مانند تارک گنبد، بر جلوه نمادین و سمبلیک بودن گنبد تأکید 
بیشتری می توان نمود چنانکه شکل تارک گنبد متناسب با فرهنگ و اعتقادات منطقه اشکال متفاوتی به خود می گیرد. 
تارک را می توان به اشکال کروی مضرس، کروی ساده، استوانه، مثلثی و عناصر فلزی یافت. با قرارگیری تارک بر روی 
گنبد با توجه به اینکه ساختار سازهای گنبد بدون تغییر می ماند اهداف معمار سازنده آن را که عبارتند از: حفظ تعادل 
گنبد، افزایش ارتفاع، خلق جلوه ای نمادین و تأکید بر آسمان شهری منطقه و در نهایت خلوص و سادگی معماری ایرانی 

تحقق می یابد )جدول7(.

جدول7: مقایسه عملکرد تارک در گنبدهای کوکبی و کثیراالضالع

میر محمد – ایران – شهر خارک
ویژگی های تارک در گنبد کوکبیتقارن در گنبد کوکبی و موقعیت تارکگنبد کوکبی

• زیاد تر کردن ارتفاع گنبد 	
• خلق جلوه ای نمادین و سمبلیک در گنبد 	
• حفظ تعادل گنبد	
• تاکید معمار سازنده بر قرینه سازی	
• در 	 ای  سازه  و  متعادل  صورت  به  بار  توزین 

زینه های گنبد و جلوگیری از رانش زینه ها

لیث صفاری- ایران- شهر دزفول
•تقارن در گنبد کثیر االضالعگنبد کثیر االضالع دلیل نبودن تارک در گنبد کثیر االضالع	

• ارتفاع زیاد گنبد نسبت به گنبدهای کوکبی	
• متعادل بودن گنبد به صورت ذاتی و عدم نیاز 	

به توزین بار در زینه های گنبد
• ایجاد سادگی و خلوص در نمای گنبد	
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8. عوامل مؤثر فرهنگی، تاریخی، عرفانی و هندسی در شکل  گیری گونه شناسی و ساختار فضایی 
گنبد اورچین

معمول بر این است که ساختمان گنبدهای مضرس را به معماران بومی نسبت می دهند و آن را سبک روستایی گنبدسازی 
و  النهرین  بین  برای سرزمین  آن  بودن  بومی  قبول است، همان گونه که  قابل  این سبک غیر  بودن  می دانند، روستایی 
خوزستان قابل قبول است چون، شکل نقشه ی گنبدها و همچنین ساختمان این گنبدها نیاز به دقت بسیار در حفظ تعادل 
و تقارن می باشد، آن ها را از ابنیه روستایی ایران متمایز می سازد، به عالوه شباهت هایی که بین نقشه گنبدهای مضرس 
و برخی آثار مقدسه قدیمی است مبین اصلی قدمت برای گنبدهای مضرس می باشد )Eghtedary, 1996(. از نظر دیگر 
نقشه گنبدهای اورچین همان نقشه اصلی ساختمان زیگورات ها است، که در آن نیز یک قاعده مربع اصلی در طبقه های 
مختلف با ابعاد کاهش یابنده مکرراً تکرار می شود، و باز نقشه زیگورات ها نیز ارزش سمبلیک داشته و هر طبقه ای منحصر 

.)Mortgart, 1998( به مراسمی خاص و برای خدایان جداگانه، یا مراسمی مخصوص در یک نیایش بوده است

1-8- کنگره های کاخ های و معابد بین النهرین
برای دستیابی به ساختاری معنوی و ملکوتی در بنای معابد و کاخ ها راه مناسبی وجود دارد و آن اوج گرفتن و بر افراشتن 
نم��ادی مضرس بر باالی این بناهاس��ت و ایجاد راهی اس��ت برای خ�دایی که بتوان�د از ای��ن راه به زمی�ن ف�رود آید. این 
هم�ان کنگره ها هس��تند؛ که همانند کوهی که از زمین به س��وی آسمان س��ر می کشد؛ و مانند سلسله رشته کوه های سر 
برافراش��ته در کنار یکدیگر قرار می گیرند و اس��تواری، پایداری و زیبایی خاص خود را به بنا الهام می بخشند؛ این کنگره ها 
هم برای خدا س��اخته ش��ده و هم برای انسان ها )Durant, 1997(. نگره های پله پله ای و مضرس ساختمان های بین النهرین 
که برای مزین نمودن نمای این گونه بناها به کار می روند، ریشه ای بنیادین و فرهنگی در ساختار معماری این تمدن کهن 
دارند. کنگره های مضرس شبیه نمای دو بعدی گنبدهای اورچین می باشند و از لحاظ فرم قرابت بسیاری با این نوع گنبد 

دارند )شکل 5(.

شکل 5: کنگره های معابد بین النهرین با ساختار مضرس خود بسیار به شکل هندسی اورچین نزدیک هستند.

2-8- چغازنبیل زیگورات ایالمی
درباره ریشه شناسی برخی نام های جغرافیایی خوزستان، از شهری به نام سوق سنبیل در خوزستان قدیم به روزگار اسالمی 
می توان نام برد و برای ریشه شناسی سوز، شوش، شوشتر، هوز، سنبیل، دزفول، دزفیل و امثال آن مأخذ و مدارک ریشه 
شناسی لغوی زیادی وجود دارد، حکایت دارد که چغازنبیل معروف ترین و معتبرترین زیگورات های جهان در آن بازمانده 
و صرف نظر از کلمه چغا که به معنی تپه است و اصل ریشه اوستایی آن چگ و چکاد آشکار است، زنبیل شکل دیگری از 
سنبیل است که به سنبل، نیلوفر، اسپرغم، سوسن، زنبق و این خانواده گیاهی می رسد و در آن اسراری بسیار دقیق و پر 
نکته از مسائلی مربوط به آفرینش، هستی، خدایان اساطیری و نجومی و اعتقادهای مردم قدیم بین النهرین و خوزستان 
به ستارگان و ارباب انواع و نیایش آب وخدایان آب نهفته است )شکل6(. نقشه این زیگورات ها با قاعده مربعی شکل که 
در چندین طبقه تکرار می شوند و در هر طبقه ابعادشان کمتر می شود بسیار به نقشه گنبدهای اورچین نزدیک می باشند. 
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شکل 6: زیگورات چغازنبیل همانند زیگورات دور شاروکین الهام بخش سبک معماری گنبد پله کانی می باشد.

بنابراین درخواهیم یافت که سبک معماری گنبد سازی پلکانی مضرس، بسیار کهن و شاید با سپیده دم تاریخ شهرنشینی 
بشر در جلگه بین النهرین و خوزستان به وجود آمده و ابداع نمونه های اصیل و ظریف آن به دست آنزانیان ایالمی صورت 
گرفته وتمام تغییرات و تصرف ها و ابداع هایی که در این سبک معماری بومی خوزستان از بدو پیدایش تا به امروز به وجود 
آمده است، مربوط به اصول اساطیری و نیایش های مذهبی و اصول فکری اقوام کهن ساکن در این دشت بزرگ و آبادان 

.)Amozegar, 1963( و کهنه بوده است

3-8- آتش دان های هخامنشی
نقشه آتش دان های هخامنشی نیز با نقشه گنبدهای مضرس قرابت فراوان دارند، نوع دیگری از آتشدان های قدیم سلوکی 
که در حفریات کوه خواجه کشف شده، در آن از اصل تکرار نقشه و کاهش ابعاد پیروی شده و به نحو دیگری ساخته 

شده اند )شکل 7(.

شکل 7: آتش دان های هخامنشی با نقشه گنبدهای مضرس قرابت فراوان دارند.

4-8- سکه های دوره پادشاهی سلوکی و ساسانی
نقشی که در ذیل این سطور مالحظه می شود، نقش یک آتش دان است که روی سکه ای مربوط به قرن ششم تا چهارم 
قبل از میالد نقر شده است و در یک سکه سلوکی سه آتش دان به همین شکل برفراز بنایی که احتمال می دهند کعبه 
زرتشت باشد، قرار دارد. همچنین در پشت سکه وهوبرز این بار دربرابر ساختمانی بزرگ که سه آتش بر بام آن روشن 
است، ایستاده به آن ها درود می گوید )جدول8(. سازه ای که آشکارا هنر ساختمان ها و باروهای هخامنشیان در آن نمایان 
بوده و به ویژه دری درمیانه آن دیده می شود که با درکاخ ها، ساختمان ها و باروهای هخامنشی و همچنین در سنگی که 
در کاوش های دیوید استروناخ در دشت مرغاب پیدا شد، همسان است. احتمال دارد این سازه ساختمانی به بزرگی کعبه 
زرتشت در نقش رستم بوده که فراز آن آتش هایی افروخته می شد و فرترکه پارس آیین های نیایش به آن ها را دربرابر 

.)Scaloneh, 1995( آن ها برجای می آورد
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جدول8: پادشاهان سلوکی و ساسانی تصاویری از کعبه زرتشت و آتش دان های مضرس را به دلیل اهمیت بسیار و 
نمادین بودن آن ها بر سکه هایشان ضرب نموده اند.

سکه های مشهور مربوط به سکه ای از وهوبرز فرترکهسکه از بغداد فرترکه 
ساسانیان

سکه های مشهور مربوط به 
ساسانیان

5-8- نقوش بارعام داریوش
در نقوش بارعام داریوش و همچنین در نقوش بارعام خشایار شاه نقش معجری دیده می شود، که سر آن معجر با همین 
نقشه ساخته شده و نقش این معجر در سکه ای مربوط به عهد سلوکی به نحو دیگری نشان داده شده است ولی در این 

نقش نیز اصل تکرار با کاهش ابعاد رعایت شده است )شکل 8(.

شکل 8: با بزرگ نمایی نقش معجر، مضرس بودن آن در نقش بار عام داریوش به خوبی مشهود است.

6-8- پله های تخت جمشید
نرده های سنگی ایوان ها و پله های تخت جمشید که اصلی ایالمی دارد، نیز مانند آتش دان ها و شبیه نقشه مقطع عمودی 
گنبدهای پله کانی مضرس می باشد. اساس و اجرای گنبد زینه ای از مقطع زیرین تا تارک گنبد حرکت ذاتی و معنوی و 
بندگی انسان مخلص را به سوی حضرت حق و نقطه اوج پرستش الهی می رساند. این فلسفه از اصول ارزشی و ساختاری 
گنبدهای اورچین می باشد که از کنگره های آثار تخت جمشید اقتباس شده است، چرا که خود کنگره های تخت جمشید 

از حکمت و معنویت اهورایی می باشد )شکل 9(.
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شکل 9: پلکان های تخت جمشید همانند کنگره های تمدن بین النهرین مضرس می باشند.

7-8- آرامگاه کوروش در پاسارگاد و مقبره ماندانا مادر کوروش در دشت بزپز
ترکیب پایه های آرامگاه کوروش و پس نشینی های یکنواخت آن ها که در گنبدهای مضرس اورچین ایرانی نیز مشاهده 
می شود، حکایت از رسیدن تدریجی به اوج ملکوت خداوند دارد. باال رفتن تدریجی طبقه ها و کم شدن ابعاد آن ها نمودار 
شوق فانی است برای وصال ابدی و پایین آمدن تدریجی نقطه فوقانی و جسیم و حجیم شدن آن نمودار تمایل ابدی است 

.)Mostafavi, 1964( برای مزاوجت با فانی
نقشه آرامگاه بسیار شبیه به نقشه چغازنبیل می باشد که پس از گذشت سالیان معماران دوره سلجوقی با چرخش هایی که 
به طبقه ها در گنبد اورچین داده اند، گویی نوع معماری پلکانی آرامگاه کوروش الهام بخش آنان بوده است. مقبره ماندانا 
مادر کوروش در دشت بزپز که نسبت به آرامگاه کوروش متأخر است و متعلّق به اوایل قرن ششم قبل از میالد یعنی آغاز 

دوران پادشاهی هخامنشیان می باشد )جدول9(.

جدول9: پس نشینی یکنواخت پله های آرامگاه کوروش یادآور پس نشینی های گنبد اورچین می باشد.

نمای شمال شرقی آرامگاه پالن آرامگاه کوروش
مقبره ماندانا مادر کوروشآرامگاه کوروش در پاسارگادکوروش 

9. جمع بندی
بر  این  این نمادهای مشترک مدلول واحدی دارند؛ و  از فرهنگ های جهان مشترکند. گاه  از نمادها در بسیاری  برخی 
اهّمیت آن ها برای شناخت مشترکات فطری و وحیانی آن ها می افزاید. گنبد در زمره این نمادهاست. ارزش نمادین و 
زاینده هنر معماری در ساختار گنبد نکته مهمی دارد و آن این که معنای هستی در تار و پود آن نهفته است. این معنا را 
می توان به نوعی مطابق با تعریف عالم کبیر و صغیر دریافت، زیرا این معنا هم زمان به جهان و انسان اشاره دارد. طبعاً این 
نکته در درجه اول درباره پرستشگاه ها، بناهای مذهبی و آرامگاه ها صادق است. تعداد صورت های هستی شناختی بسیار 
است و به دیدگاه هر جامعه بستگی دارد و از هر صورت گونه ای از معماری سنتی زاییده می شود. یکی از این گونه ها بنایی 
با قاعده مربع و گنبدی کروی و در حالت خاص آن به صورت مضرس بر فراز آن است. واضح است که این دو بخش بنا 
به ترتیب، به زمین و آسمان اشاره دارند؛ یعنی شکل  های مربع و احجام کروی به ترتیب نمادهای زمین و آسمان است. 
در سنت معماران گذر از مربع به دایره نماینده گذر از زمین به آسمان است، یعنی از رازهای کمتر به رازهای افزون تر 
رسیدن یا به وجوه مقدسی و خداگونه دست یافتن. در واقع فرم کروی در اکثر فضاهای مذهبی به صورت گنبد نمود پیدا 
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کرده و با قابلیت فرمی و بار معنایی مذهبی اش جزئی الینفک از معماری بناهای مذهبی به صورت نمادی کاماًل مذهبی 
تبدیل شده است. این نماد کروی و دایره ای شکل تحت تأثیر عوامل فرهنگی و تاریخی در بناهای آرامگاهی جنوب ایران 

به شکل پله پله و مضرس تبدیل شده است که بار معنایی و مفهومی از نوع دیگری یافته است.
اگر به دقت به گنبدهای باقی مانده، در نواحی ایالم، بابل و سومر قدیم توجه شود، به این نکته مهم دست خواهیم یافت 
که هیچ یک از گنبدهای پله کانی مضرس قدیمی برفراز قبری ساخته نشده اند، در شیرمرد ممسنی و میرمحمد خارک و 
امامزاده جعفر بروجرد، و امامزاده عبداهلل شوشتر، لیث صفاری دزفول و دانیال پیغمبر در شوش، مرقد در اطاق دیگری 
است که گنبد مدّور دارد و مقبره در زیر طاق گنبد یا گنبد پله کانی مضرس قرار ندارد و به هر حال درست در زیر سایر 
النهرین  ایران و بین  گنبدهای پله کانی مضرس و مطبق قدیمی خوزستان قبری دیده نشده است. گنبدهای مضرس 
دارای ارزش سمبلیک خاص بوده اند. در داستان گیل گمش سومری از یک نقش سومری از جهان و افالک یاد شده است، 
که جهان را به صورت یک زیگورات هفت مرتبه نشان می دهد؛ در حقیقت این همان سبک معماری زیگورات ها در تمدن 
بین النهرین و عیالمی است که در جهان واقعیت نمود، حقیقی یافته است و جایگاهی برای حضور انسان و خدا در کنار 
یکدیگر است. گنبدهای پله کانی مضرس در بناهای آرامگاهی بسیار از معنای مفهومی و بار هستی خود را از این نماد 
بهره برده اند چرا که بدین صورت ساختار خود را از فضاهای مذهبی که گنبدشان کروی است جدا کرده و ساحت مقدس 
مساجد بدون تعرض باقی می ماند و بدین صورت است که آرامگاه ها با گنبد مضرس و پله پله ای اش هم دوش فضاهای 
مذهبی ارج و اهّمیت خود را باز می یابند و در بین مردم جایگاه نمادین خود را حفظ می کند. به همین دلیل در زیر گنبد 
مضرس اثری از قبر نیست و سازنده آن، قبر را در زیر گنبد کروی کوچک تری قرار می دهد تا بدین ترتیب با هویت مسجد 
در معماری و جایگاه قّدوسی آن رقابت نکند. رابطه بین گنبد مضرس و بنای آرامگاهی رابطه ای بسیار بی همتا و به هم 
آمیخته است به گونه ای که در دیگر فضاهای معماری ایرانی نمونه آن بسیار کم و نادر است. اگر سراسر پیکره مضرس 
گنبد را از باال به پایین بنگریم مجموعه اجزای آن نماینده سیر از یکتایی بی همتا است که تارک گنبد نشانه آن است؛ 
گویی همه بنا تا پی و شالوده از آن منشعب شده است و بر عکس، نظر از پایین به باال نشان دهنده رجوع این تجلّی به 

آن واحد است.

جدول10: نمونه های گنبد اورچین در ایران و عراق بر حسب تاریخ ساخت.

نام گنبد

تاریخ ساخت گنبدمحل

تصویربرش و نماپالن
کارکرد بنا

نوع مصالح

شکل بیرونی گنبد

دانیال پیغمبر

1287 ه. قشوش-ایران

مقبره- 
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط

شیخ عمر 
سهروردی

1235 ه. قبغداد-عراق

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط
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سلطان زبیده 
)زمرد خاتون(

1193 ه. قبغداد-عراق

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط

امام دور

دور نزدیک 
1085 ه. قسامرا-عراق

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط

یعقوب لیث 
صفاری

1050 ه. قدزفول-ایران

آرامگاه

آجر

محاط در شلجمی

رودبند

799 ه. قدزفول-ایران

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط

میر محمد

738 ه. قخارک-ایران

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در مخروط

امامزاده جعفر

717 ه. بروجرد-ایران
ق-سلجوقی

مقبره-
زیارتگاه

آجر

محاط در شلجمی
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امامزاده 
عبداهلل

629 ه. قشوشتر-ایران

مقبره-
زیارتگاه

سنگ

محاط در شلجمی

امامزاده شیر 
مرد ممسنی

نوراباد فارس-
صفوی-قاجارایران

مقبره

آجر

محاط در مخروط

خضر 
نبی

شوشتر- 
سلجوقیایران

مقبره

آجر

محاط در شلجمی

ازکیل

-کیفل -عراق

مقبره

آجر

محاط در شلجمی

حسن بصیر

-بصره - عراق

مقبره

آجر

محاط در مخروط

سلیمان بن 
علی

-دیلم - ایران

مقبره

آجر

محاط در مخروط
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