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  چكیده
در کالبدی ... ھنگی، ملی و یامقابر یکی ازجلوه ھای مذھبی، فر

معمارانھ است، کھ پیش از اسالم در ایران ظھور کرد و بعدازاسالم 
بااینکھ در ابتدا مورد پسند اسالم نبود بھ مرور زنده شد و روحی 

مقابر اولیھ بھ تقلید ازقبل اسالم شکل گرفت، مانند . تازه گرفت
ی ھای ساسانی مقبره امیراسماعیل سامانی کھ باالھام از چھارطاق

در دوره سلجوقی مقبره ھای برجی اوج گرفت، کھ . ساختھ شده بود
یکی از بناھای شاخص مازندران ھمین مقابر برجی شکل باگنبد رک 
است کھ اثرات آن بھ وفور در این استان یافت میشود، بھ نوعی کھ 

در این تحقیق با . گویا یک الگو در جای جای آن کپی شده است
منابع کتابخانھ ای و تحقیق میدانی و شیوه تحقیق استناد بھ 

تاریخی، توصیفی سعی بر آنست با بررسی ریشھ ھای پیدایش این 
ق در  9مقابر ومطالعھ موردی طرح چندی ازاین مقابر در قرن 

شھرھای ساری و آمل و قائمشھر و بیان تاریخچھ و معرفی چھارطاقی 
اری این آرامگاه ھای ھای ساسانی، با بررسی تطبیقی این دو، معم

برجی را دنبالھ روی  چھارطاقی ھا بیان کنیم تا دریچھ ای روشن 
بھ سوی تاریخ درخشان و زمینھ ھای ظھور و معماری خاص این بناھا 

  .در مازندران یابیم
 

  چھارطاقی ساسانی, نمازندرا, گنبد, مقابر برجی:  :كلیدي ھاي واژه
 
 

  مقدمھ1- 
در صدر اسالم ریشھ عمیقی نداشتھ است و بھ نظرمیرسد آرامگاه    

نخستین . بناھای آرامگاھی تداوم معماری تدفینی پیش از اسالم باشد
گروه مسلمانان از پیامبرخود سرمشق گرفتھ و بھ شدت با ھرگونھ 

در دوران . [1]مخالف بوده اندتظاھر در سوگواری، مرگ و میر و تدفین 
واال مقام مذھبی در آنجا دفن  نخستین اسالم، مکان ھایی را کھ افراد

بھ وسیلھ ی یک ) یاران پیامبر یا افراد اھل بیت(شده بودند
عقیده رایج نصب سایبان برای . عالمت گذاری میکردند) خیمھ(سایبان

متوفی بود، و این سایبان بھ پیروی از قرآن بھ عنوان یکی از نعمت 
ی اعتنایی بھ این ترتیب رسوم گذشتھ با ب. ھای بھشت تعبیر میشد

بی شک . [1]ی کامال زیرپا گذاشتھ شدروبھ رو شد و بھ بھانھ ھای مذھب
آرامگاه پس از مسجد مھمترین و مشھورترین نوع بنا در معماری اسالمی 

آرامگاه ھا در گونھ ھای متنوعی ظاھر شده اند کھ بھ . ایران است
. [2]خوبی توسط ایران شناسان مورد مطالعھ و معرفی قرار گرفتھ اند

ھنگامی کھ تنوعات تقریبا بی پایان کاھش می یابد و جای خود را بھ 
مبانی و کلیات میدھد، در میابیم کھ فقط دو گونھ اصلی در تاریخ 
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این دو گونھ شامل مقبره . معماری آرامگاھی ایران قابل شناسائی است
نخستین بنای . [3]ھای برجی شکل و مقبره ھای چھارگوش گنبدی است

بھ دست شاھزادگان ایرانی ساختھ شده است . ق.ه 4ھی کھ در قرن آرامگا
مربوط بھ امیر اسماعیل سامانی در بخارا است، پالن آن بھ صورت 

. [4]چھارگوش، شاید از آتشکده ھای دوره ی ساسانی الھام گرفتھ است
ھستند کھ از آرامگاه ھای ) برج مقبره(دومین نوع بناھای آرامگاھی 

در دوران تیموری کھ سادات مرعشی بر . [1]وس استشاخص آن گنبدقاب
. مازندران حکومت میکردند بھ ساخت بناھای آرامگاھی مبادرت ورزیدند

در بسیاری از شھرھای مازندران برجھای آرامگاھی  این دوراندر 
این پژوھش سعی برآن دارد مقابر برجی  .[2]متعددی ساختھ شدند

با مروری بر چھارطاقی ھا و  مازندران را مورد بررسی قرار دھد و
پیشینھ ی تاریخی و کاربرد آنھا قبل از اسالم بھ مقایسھ ی تطبیقی 
آنھا بپردازد و ھدف از نگارش این مقالھ یافتن ریشھ ی آرامگاه ھای 
برجی مازندران دردوره اسالمی باتوجھ بھ عدم وجود الگوی آرامگاھی 

طالعات و مستندات از در تحقیق حاضر جمع آوری ا. در صدر اسالم است
و تحقیق  و مطالعات اسنادی استناد بھ منابع کتابخانھ ایطریق 

ضرورت انجام . ی صورت گرفتھ استمیدانی و شیوه تحقیق تاریخی، توصیف
این پژوھش روشن ساختن تاریخ درخشان و زمینھ ھای ظھور و معماری 

اولیھ خاص این بناھا در مازندران است و در نتیجھ گیری بھ الگوی 
 .این بناھا رسیده ایم

 
 مازندران - 2
 پیشینھ تاریخی مازندران 1--2

مازندران كنوني بخشي از سرزمین گسترده تري است كھ در متون        
. یاد كرده اند» پتیسخوارگر«و » فرشوارگر«تاریخ از آن با نام 

طبرستان بھ  .طبري ھا و مردھا تیره ھاي ساكن این ناحیھ بوده اند
زدیكي با سرزمین و دولت پارت تا انقراض اشكانیان عمال زیر علت ن

در زمان دولت ساساني نیز شاھنشاھي . استیالي دولت اشكاني قرار داشت
واژه مازندران كھ از نظر  .این ناحیھ بھ فرمان یك شاه بود

جغرافیایي بخش بزرگي از طبرستان بوده است، در حوالي سدة ھفتم ھـ 
 .تان شدق جانشین نام طبرس.

سلسلھ ھاي مشھوري اغلب ھمزمان سرزمین مازندران را در دوره اسالمي 
دوره ی سادات کھ دوره ی اوج آرامگاه ھای برجی، در اختیار داشتند 

سادات حسني و حسیني و مرعشیان بر خالف . حسني و حسیني مرعشی است
نمایندگان خلفا كھ مي خواستند مازندران را بھ قدرت شمشیر خویش 

شایند، از راه تبلیغ دین و مذاھب تشیع توانستند در بین طبقات بگ
تا اینكھ پس از استقرار . مردم این سامان رسوخي عاطفي داشتھ باشند

سال در نواحي مختلف  750پایھ ھاي قدرت اقدام بھ خروج كردند و حدود
آمل، ساري و جبال تسلط یافتند و فرمانروایان دودمانھاي محلي نیز 

. یق مذھبي وجود و تظاھر آنھا را تحمل مي كردندبھ سبب عال
حسن بني زید : مشھورترین این سلسلھ از سادات مازندران عبارتند از

، میرقوام الدین مرعشي، سادات )ناصرالحق(، ناصر كبیر )داعي كبیر(
میر قوام الدین مرعشی، معروف .  )میراث آمل(مرتضایي در ھزارجریب 
ق توانست با تکیھ بر نارضایتی مردم از  ه 760بھ میر بزرگ در سال 

شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیز اختالفات و جنگ ھای داخلی حاکمان 
ه ق بخش  781محلی سلسلھ ی حکم رانان مرعشی را بنیاد نھد و تا سال 

مرعشیان پس از گذشت ھفت . [5]عمده ای از مازندران را بھ تصرف خود 
طبرستان و سپس آل بویھ، دوباره  قرن از بھ قدرت رسیدن علویان در
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آنھا با گشترش آداب و سنن مذھبی و با . [5]ع را زنده کردند مذھب تشی
برپایی بناھای بسیار برای امام زادگان و سادات مرعشی، عالوه بر 
زنده کردن یادو خاطره ی آنان از این اماکن برای انجام فرایض دینی 

جایگاھی بس مردمی برای خود  و مراسم شیعی بھره گرفتھ و از این راه
شایدتعداد فراوان این مقابر نمایانگر آن باشد . [5]بھ وجود آوردند 

کھ این مقابر نقش مھمی درقدرت مرعشیان ایفا میکرده و با توجھ بھ 
مذھبی تلقی میشده  -جنبھ ی تبلیغی آنھا بھ عنوان عامل مھم سیاسی

 [6].است 
اصلي بسیاري از مقابر مورد با توجھ بھ اینكھ تاریخ ساخت ھستھ 

شود  دوره تیموري است، الزم دیده مي ق و 9قرن  مطالعھ پروژه مربوط بھ
  :تیموري بھ طور خالصھ بیان گردد ی دوره برخی ویژگی ھای معماری در

تیمور دستور ساختن مساجد، مقبره ھا، بازار و باغھای متعددی 
پشتکار دنبال کرده و راداده است و ھمواره این کارھا را با عالقھ و 

او ھمواره ازکوتاه بودن . [7]حتی خودش در طرح ھا دخالت مینماید 
آرامگاه ھا در این دوره از [7].سردر یا خود بنا ایراد میگرفتھ است 

عظمت خاصی برخوردارندو گنبد کھ یکی از عناصرمھم آرامگاه ھاست بیش 
پوششی کھ مشخصھ از پیش مورد توجھ قرار میگیرد، مخصوصا گنبد ھای دو

شاھرخ پسر تیمورھم . [8]دوره ی تیموری است و عظمت خاصی بھ بنا میدھد
پروژه ھای معماری، . بیشتر توان خود را صرف بناھای مذھبی میکرد

 [8].مناسب ترین وسیلھ ی تبلیغات مذھبی این دوره بود
 

 تاریخچھ معماری آرامگاھی مازندران2-2- 
 9شروع شده و قرن  4رجی مازندران از سده معماری آرامگاه ھای ب       
 :ق زمان اوج آن است کھ خالصھ آن بھ شرح زیراست.ه

ق کھ در پوشش بام 4بزرگترین و قدیمی ترین آرامگاه برجی شکل در قرن 
آن از گنبد مخروطی شکل استفاده شده است بنای گنبد قابوس، مشھور 

ھ ی آل زیار و بھ مدفن قابوس بن وشمگیر، چھارمین امیر از سلسل
قابوس در دوره ی دوم حکومت خوددر .حاکم نواحی طبرستان و جرجان است

بھ نظر اتینگھاوزن و . [9]ق، فرمان ساخت مقبره اش را صادر کرد397
گرابار از آنجا کھ بنای گنبد قابوس بھ دست یکی از اعضای خانواده 

ھ کار زرتشتی نومسلمان ساختھ شده و تقویم قمری ویزدگردی در آن ب
رفتھ، در ساخت این اثر نیز پبوندھایی با سنت ھای پیش از اسالم 

 .[10]قابل مشاھده است
ق بابررسی معماری برج 4سنت ساختمانی بناھای آرامگاھی در سده ی 

رسکت واقع در دھستان فریم دودانگھ ساری نزدیک روستای رسکت، اھمیت 
بناھای آرامگاھی ق در ساخت دیگر 5در سده ی . [9]بھ سزایی می یابد

مشکوتی بر این باور است .مازندران از گنبدقابوس تأثیر پذیرفتھ اند
کھ اگرچھ معماربنا عینا در ساختمان برج رادکان از گنبدقابوس 
تقلید و متابعت نکرده اس، لیکن تا اندازه ای معماری آرامگاه 

الجیم برج . [9]قابوس در طرز ساختمان و معماری رادکان مؤثر بوده است 
ق ساختھ شده حاکی از تداوم ھنر ساخت  5کھ در نیمھ نخست سده ی 

بناھای آرامگاھی در مازندران، ادامھ ی سبک ھای محلی و نبوغ فردی 
این برج کھ در روستای الجیم سوادکوه قرار دارد، .معماران آن است

پیشتر از این از سوی اھالی محل بھ امام زاده عبدا شھرت داشتھ 
ه ق از سنت ساخت بناھای آرامگاھی بھ سبب شمار  7تا6در سده ی . است

کم آثار باقیمانده در منطقھ و دخل و تصرف ھای بعدی در آن ھا، 
بنای معروف بھ سید سھ تن یا میرحیدر . آگاھی کاملی در دست نیست
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آملی در شھرستان آمل نیز کھ بنابر قرائت رابینو از کتیبھ گچی سنگ 
اما بھ سبب مرمت، بازسازی . ق بوده است 6ز سده ی مزار آن، بنایی ا

ھای مکرر و تغییرات روی داده در آن، نمیتوان بھ عنوان بنایی شاخص 
آرامگاه . ق بھره جست 6برای بررسی تطور معماری آرامگاھی در سده ی 

) ع(دیگری از این دوره آرامگاه امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر
رستان گرگان واقع بوده است کھ از بناھای معروف بھ مشھد نور در شھ

ق، دوشکل ساختمانی از بناھای  8از اواخر قرن  .[9]ق است 6قرن 
نخست آرامگاه میربزرگ، کھ . آرامگاھی تا بھ امروز باقی مانده است

موضوع بحث مانیست و دوم آرامگاه برجی آقا شاه بالو و بقعھ درویش 
نوع سازه ی آن بعدھا در قرن است کھ )1شکل(فخرالدین گلما در ساری

ق، شکل رایج و متداول بناھای آرامگاھی با تنوع در قاعده و گنبد 9
 .[9] قرار میگیرد

             
  )میراث فرھنگی عکس ازسازمان(بقعھ درویش فخرالدین گلما در ساری. 1شکل

 
  چھارطاقی -3

ز و اقی بھ معنای بناھایی با نقشھ چھارگوش و چھارجرچھار ط     
 [11]گنبدی افراشتھ بر آن با طاق ضربی یا ھاللی در نمای چھارگانھ است

اقی را بھ پادشاھان کیانی نسبت میدھنداما برخی بااینکھ ساخت چھارط
از ساختارھای معماری گنبددار در بین النھرین و ام دباغیھ و حتی 
معبد ھترای سوریھ از قرن اول پیش از میالد یاد میکنند و ورود آن 

اما در ایران از . بھ ایران را حاصل ارتباط گسترده باآنھا میدانند
دوره ماد و در نوشیجان و تپھ مالیر با نقشھ ای نیمھ چلیپایی و 

نمونھ ھای   ).2شکل(نمونھ ی این ساختار را داریم مصالح خشتی اولین
قش رستم دیگر در پیش از اسالم دو آتشدان سنگی بر باالی صخره ای در ن

  .)3شکل(در نزدیکی کعبھ زرتشت

                   
  [11]آتشکده نیمھ چلیپایی نوشیجان دوره ماد. 2شکل   
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 [11]دو بنای نیایشگاھی در کوه ھای نقش رستم.3شکل      

 
در دوره . اینھا ھردو کاربری آتشکده و بھ نوعی کاربری آیینی دارند

قی قلعھ ضحاک رو و چھارطا)4شکل(خواجھ و رباط سفیدکوه  اشکانیان در
اقی قلعھ ضحاک د تزیینات گچبری و نقاشی در چھارطداریم کھ وجو

در دوره پارتی ھم در .احتماال کارکرد غیرمذھبی آنرا اشکار میکند
نیایشگاه ھای پارتی این شکل استمرار پیدا میکند و عالوه بر آن در 

 ).5شکل(این فرم راداریم ایی غیرآیینی ھمکاربریھ

                    
                                       [11]چھارطاقی رباط سفید دوره اشکانی.4شکل           

                    
 [12]چھارطاقی گنبد دار بازه ھور.5شکل            

 
است ھمراه اقی ھایی سانیان نقشھ اصلی آتشکده ھا چھارطدر دوره سا

با گنبدی سرپوشیده کھ گرداگرد آن را داالن و راھرویی برای نیایش 
بھترین بقایای آن را در معابد ساسانیان  .[12]ا میگرفت ش فرآت

میتوان یافت کھ آتش نمادین در مرکزشان میسوخت، یا در اورنگ گاه 
ھای شاھنشاھی مانند تخت تاقدیس، و شاید بھتر از ھمھ در طرح ھای 

اق بھ عنوان یک چھارط. در باغ بھشت ھای ساسانیان بھ چھارباغمشا
مفھوم سنتی با ژرفای بسیار بھ گونھ ای وارد دنیای فرم ھای اسالمی 

طرح چھارطاقی در دوران  .[14]شد کھ اھمیت پیشین خود را حفظ میکرد 
اسالمی نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ ھرچند در چھار قرن نخست ھجری 

با وجود این از . نھ ھای استفاده از آن بسیار محدود بودآثار و نشا
دوره ی سلجوقی بھ بعد با لزوم گسترش فضاھای معماری مانند مسجدھا، 
این نقشھ در ساخت بناھای مختلفی مانندمسجد، آرامگاه و کاخ و کوشک 
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از دالیل استمرار فرم چھار طاقی در ایران  [11]کاربرد گسترده ای یافت
نمادھای فرھنگی آیینی نزد مؤمنان بھ باورھای مسلط  و نفوذ چنین

انتقال یک شکل آیینی درمعماری پیش . جامعھ ی عصر ساسانی مربوط است
از اسالم بھ دوره ی اسالمی در گستره ی سرزمین ایران و کاربردھای 
مختلف آن بھ دلیل شناسا بودن آن نزد مؤمنان آیین زردشت در پیش از 

نوان یک فرم مقدس از پیش پذیرفتھ شده در وجھ اسالم و تداومش بھ ع
افزون بر این، تأکید بر شکل چھارطاقی در متون . آیینی جدید است

اسالمی تأییدی بر وجھ امرقدسی و پذیرفتھ شدن و کاربرد یافتن آن 
 .[11]نزد مسلمانان است

 
 مازندران  9بررسی چندی از آرامگاه ھای برجی قرن -4

ر بھ پالن ھاو کالبدکلی مقابر برای بھ تصویر در این قسمت بیشت    
کشیدن شباھتشان بھ چھارطاقی ھامیپردازیم و از پرداختن بھ جزئیات 

 :یمکردپرھیز 
 
 امامزاده ابراھیم در شھر آمل -4-1

امامزاده «: رابینو درباره ی مرقد شاھزاده ابراھیم نوشتھ است     
وران تابستان روزھای در د. ابراھیم بسیار مورد احترام اھالی است

بنای امامزاده  ).8و7و6شکل(نبھ و جمعھ در آنجا بازار برپاستپنج ش
میان گورستانی است کھ دیواری اطراف آن کشیده اند و شامل برجی 

مرقد شاھزاده ابراھیم بنائی . [15]»مربع شکل و گنبدی ھشت ضلعی است
شرقی است و  سانتیمتر، در ورودی حرم 522*530است چھارگوشھ بھ ابعاد 

در بدنھ ھای شمالی و غربی و جنوبی بنا از داخل . در گشوده میشود
باالی طاقنماھا و سردر ورودی حاشیھ ای . ھر یک دارای دوطاقنما است

باالی آن کتیبھ ای از شعر است کھ دور میچرخد و . گچبری ظریف است
نما باالی این ھشت طاق. باالی این کتیبھ در ھر بدنھ دو طاقنما است

ده بیت شعر دیگراست و باالی آن چھار کنج بنا را چھار گوشوار زده و 
باالی این . کمربند گنبد باال را ھشت ضلعی نزدیک بھ دایره کرده اند

کمربند دو ردیف مقرنس سینھ کفتری است کھ باالی ردیف دوم را گنبد 
 [15].مدور بلندی زده اند

                                                        
)                                  عکس ازسازمان میراث آمل(پالن امامزاده ابراھیم .6شکل          

 

                     
)                                          عکس ازسازمان میراث آمل(امامزاده ابراھیم قبل از مرمت .7شکل     
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)        1393عکس از نگارنده، (وضع کنونی امامزاده ابراھیم.8شکل  

 
 بقعھ خضردرشھرآمل -4-2

سانتی متر 332*332د داخلی آن بنایی است چھارضلعی کھ ابعا         
چھارگوشھ بنا را با چھار گوشواره جمع کرده اند و  ).10و9شکل(است

ربند گنبد را روی این دھانھ کم. دھانھ ی مدوری بھ وجود آورده اند
گنبد . ی مدور ساختھ اند و گنبدی مدور از داخل بر بنا زده اند

یھ ی گنبد بیرونی کاله درویشی است و قرنیسھای سینھ کفتری زیر حاش
              .[15]دارد 

             
                 )عکس ازسازمان میراث آمل(پالن اولیھ بقعھ خضر .9شکل         

                                
  )عکس ازسازمان میراث آمل(نمای بقعھ خضر. 10شکل                   

 
 در شھرآمل) شمس آل رسول(امامزاده ناصرالحق -4-3

شعبان  25کھ در تاریخ » حسن بن علی الناصرالحق«بقعھ متبرکھ ی    
داخل حریم شھر ھجری در آمل وفات یافت، در محل پایین بازار  304

بنای این بقعھ چھارضلعی است کھ نمای  [16].قدیم آمل قرار دارد
بیرونی چھارگوشھ بنا را با چھار گوشوار پرکرده و پایھ ای ھشت 

   .)12و11شکل[16](ضلعی برای گنبد رک است 
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       ) لعکس ازسازمان میراث آم(پالن اولیھ امامزاده ناصرالحق.  11شکل     

                       
  )عکس ازسازمان میراث آمل(امامزاده ناصرالحق قبل از مرمت.12شکل     

    
 امامزاده زرین نوا در قائم شھر - 4-4

این بقعھ در روستای چمازکتی شھرستان قائم شھر قرار دارد،     
 نمای خارجی ).13شکل(متر است 5*5ی چھارضلعی بھ ابعاد دارای بنای

بنا در ھر ضلع دارای طاق نمای تزیینی است و منتھی الیھ بدنھ 
ایی ردیفی از مقرنس آجری است کھ در میان ھر دوقرنیس نیم دایره ھ

حدفاصل بدنھ و گنبد بنا بھ  ).14شکل(برای نصب کاشی بھ چشم میخورد
وسیلھ چھار فیلپوش تبدیل بھ ھشت ضلعی شده و پایھ ای برای احداث 

 [16].ضلعی بھ وجود آمده استگنبد رک ھشت 

                     
  )عکس ازسازمان میراث آمل(پالن اولیھ امامزاده ناصرالحق آمل . 13شکل  

                           
  )1393عکس ازنگارنده، (امامزاده ناصرالحق آمل. 14شکل        

 امامزاده زین العابدین در شھر ساری - 4-5
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این بنا .رات باشکوه و زیبای شھرستان ساری استیکی از مزا     
. )16و15شکل([17]متر است 20پھارضلعی با گنبد رک ھشت ضلعی بھ ارتفاع 
ضبط کرده و درباره ی  212مشکوتی ثبت تاریخی این بنا را بھ شماره ی 

برج مزار سلطان زین العابدین با گنبد مخروطی ھشت : آن نوشتھ است
نی و تزئینات کاشی کاری و صندوق و در نفیس ترک آن از لحاظ ساختما

مھجوری . [15]چوبی جزء مھمترین ابنیھ ی تاریخی ساری بھ شمار می آید
طرح این بنا چھارگوشھ، از باال ھشت ضلعی با : درباره ی آن میگوید

  . [15]چھار گوشواره و بام آن ھرم و ھشت ضلعی است

                    
)                                میراث فرھنگی استان مازندران(زین العابدین ساری  پالن امامزاده. 15شکل 

                      
 )1393عکس از نگارنده، ( امامزاده زین العابدین ساری.16شکل  

   
 نتیجھ گیری -5

ھجری  ھمانطور کھ گفتھ شد چھارتاقی بعد از اسالم در چھار قرن نخست
ی استفاده از آن بسیار محدود بود و از دوره ی آثار و نشانھ ھا

سلجوقی بھ بعد با لزوم گسترش فضاھای معماری مانند مسجدھا، این 
نقشھ در ساخت بناھای مختلفی مانندمسجد، آرامگاه و کاخ و کوشک 

، و از طرفی گفتیم در اولین مقبره برجی کاربرد گسترده ای یافت
ایی با سنت ھای پیش از اسالم پبوندھ 4یعنی آرامگاه قابوس در قرن 

کھ با  9قابل مشاھده است،  و این روند ادامھ پیداکرد تا در قرن 
توجھ بھ دوره ظھور سادات مرعشی و انگیزه ی آنان برای جذب مردم از 
طریق تبلیغات مذھبی منجر بھ تکرار این بناھا در جای جای این 

رسی مختصر چندی در این پژوھش با بر .استان و گسترش این مقابر شد
از این آرامگاه ھای برجی و از مقایسھ پالن ھا و حجم کلی آنھا با 
پالن چھارتاقی معروف بازه ھور شاھد تشابھ این مقابر با چھارتاقی 

بھ عنوان یک مفھوم  کھ اقچھارط: ھای ساسانی بودیم، لذا میتوان گفت
می شد کھ سنتی با ژرفای بسیار بھ گونھ ای وارد دنیای فرم ھای اسال

، نقش مایھ ی اولیھ ی این بناھای اھمیت پیشین خود را حفظ میکرد 
 .آرامگاھی است
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