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 چكیده

شتاید  وای استت پدیدۀ قابل مطالعهایران در مقابل سایر نقاط خاورمیانه و جهان  های آرامگاهی درشكل گیری و گسترش مجموعه

های شهری در و بررسی تاریخی پیدایش این نوع از مجموعه انهخوانش معمارامروز کمتر به آن توجه شده است.  تا به که بتوان گفت

باعث ایجاد نتوعی یكاتارچگی  که کنندصولی هدایت میشهرهایی چون تربت جام، بسطام، ماهان و اردبیل ما را به سمت شناخت ا

تعریف این شود. با آن از طرف دیگر می در ارتباطهای مختلف مجموعه از یک طرف و میان کل مجموعه و فضاهای شهری میان بخش

را ممكن می  ر تاریخیشامل این نوع از آثا ایهراهكارهای معماری و شهرسازی متناسب در برخورد با بافت شناخت، در نهایت اصول

 یابد.های موجود در ایران و بناهای وابسته به آنها روز به روز اهمیت بیشتری میموضوعی که با توجه به تعداد و تنوع آرامگاه نماید.

یتن در اگتر را تحلیل نگاه غیاب ،در گذشته جوشوجنبفضاهای شهری پر وانها به عنبازخوانی نوع و کیفیت عملكرد این مجموعه

رین نمونته آن در شتهر سازد کته بهتتروشن می هاو ساخت و سازهای جدید اطراف برخی آرامگاه هادر مورد خرابیگونه بسترها و 

  است. جریاندانیال نبی در  مدر محدوده اطراف حر شوش دانیال،

 کلمات کلیدی

 شوش دانیال.هی، فضای شهری، بافت تاریخی، های آرامگامجموعه

 

 مقدمه -1

 مرسوم بوده استها در ایران پیش از اسالم امری ساختن مقبره اگرچه

موجود در نقش رستم و آرامگاه کوروش تأییددی بدر ایدن  هایمقبره -

ورود دین اسالم به این کشور به دلید  ماالتدت ولی با  -موضوع است 

 م با ساخت بناهای آرامگاهی این نوع از معماری در سده هدای او اسال

-اسدت کده بدترا از دست داد. در متون تاریای آمده اسالم رواج خود

و بزرگداشت مردگان ریشده داشدته اسدت چنانکده پرستی در ستایش 

هایی چون الت، وَدّ و یَعوق در پی بزرگداشت مقبره افرادی پرستش بت

داشدتن ملد  ابدادت از ها رواج پیدا کرده بود و جدا نگدهبا همین نام

بر آنها مهمترین دلید  بدرای سداده اردن ها و جلوگیری از نمازگزمقبره

 پیکر حضرتداشتن هرچه بیشتر قبرها در آغاز اسالم بود تا جاییکه نگه

ملمد)ص( نیز مدتی پس از درگذشت ایشان به دستور ابوبکر در اتاقک 

سداخته گنبدی بر روی آن  که ای قرار گرفت تا قرن هتتم هجریساده

 .[8]شد
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های سدوم و چهدارم هجدری  با ابور از دوره آغازین اسالم و مابین سده

ه امیر اسماای  سدامانی در متعلق ببهترین نمونه آرامگاه گنبدی ایران 

ها با گذشت زمان جای خدود را بده این نوع از آرامگاه .ه شدساختباارا 

قی ها دادند. تنوع و تعداد آنهدا در دوره سدلجوهای آرامگاهی و می برج

گنبد قابوس در نزدیکی  ترین آنهاکه یکی از خوش تناسب به اوج رسید

اش به انوان نشان شهر نیز االوه بر مقبره سازندهگرگان است، این بنا 

 .[1]شودمی شناخته

بده  تبدی  شدن یک اثر معماری آرامگداهی بده یدک مجمواده شدهری

ران به همان مقدار که کنجکاوی برانگیز، ای دردر طو  زمان آهستگی و 

، هداآرامگاهدوره سلجوقی االوه بر  ازچرا که  پدیده ای آشنا نیز هست.

حرکت ر بسیاری از شهرهای ایران اسالمی اجد جمعه و بازارها نیز دمس

آغداز نمدوده هستۀ یک مجواه شهری  خود را به سمت تبدی  شدن به

گرایانده دیدن اسدالم در روح وحددتپدیده را می توان بودند. الت این 

از تدک بندایی بدا کداربری  این حرکتِاز ابتدایی ترین  .[6]جستجوکرد

ای از خاص به سمت بنایی با بیش از یک کاربری و در نهایت مجمواده

می توان به مسدجد ملدک زوزن در نزدیکدی های متنوع بناها با کاربری

ارتباط فضدایی  و ی مربوط به دوره خوارزمشاهیانخواف خراسان مرکز

. از طرف دیگدر [7]بسیار نزدیک مدرسه و مسجد در این بنا اشاره کرد

اسدت کده مطالعات تاریای در مورد مجمواه تاریای بسطام نشان داده

عتدر امامزاده ملمد، از نوادگان امام ج اولین بنای این مجمواه آرامگاهِ

باشد. وی که همراه بایزید بسطامی از مدینه بدرای ارشداد صادق)ع( می

هجدری قمدری در  260-258مردم به بسطام آمده بود دربین سالهای 

یدد اش بنایی احداث نمدود. بایزاین شهر درگذشت، بایزید بر فراز مقبره

در جوار امدامزاده ملمدد مددفون هجری درگذشت و  261نیز به سا  

از مجمواۀ بناهایی که امروزه حو  این دو مقبره قرار دارند  .[5]گردید

خانقاه بایزید، مسجد بایزید و منارۀ سدلجوقی، مسدجد ایلادانی،  جمله

هدای بعددی خان و ... در طو  سددهگنبد امامزاده ملمد و گنبد غازان

مواه مربوط به مجاین  شک  گرفته اند و آخرین تغییرات ااما  شده بر

 باشد.دورۀ صتوی می

در اوج گدرفتن ارتتداع بناهدا و حضور مغوالن ایلاان در معماری ایران 

های شکوهمند به وضوح مشداهده مدی شدود. تمای  به ایجاد ساختمان

ها و مصالح سنتی معماری ایرانی را ادامه دادندد و آنان استتاده از روش

-دند. یکی از بزرگتدرین طدرحبناها در یک مجمواه روی آوربه ترکیب 

گاهی در سرتاسر کشور های آرامهای معماری این دوران ایجاد مجمواه

، مجمواه آرامگاهی بسطام، شیخ صتی اردبیلدی، شدیخ احمددجامبود. 

و مجمواه حرم امدام رضدا)ع( همدراه تعدداد زیدادی  اهلل ولیشاه نعمت

در ایدن سدت مجمواه دیگر که امروزه فقط باشدی از آنهدا باقیماندده ا

 .[10]اندسده های بعد گسترش یافته در و آغاز شدهدوران 

مجمواه  ایجاد یکتمای  به های معماری نمونهاین از آنجا که در غالب 

رفته و با آهنگی نه چنددان در زمانی طوالنی شک  گشهری  –معماری 

هدا این مجمواهاد نهایی بندی و ابعترکیب منظم به اجرا درآمده است 

-که تشابه کالبدی بارزی را نمایان نمیرا به سمتی هدایت کرده است 

هدا بده للدا  گرایانه این مجوادهکه با نگاهی کلیهنگامیکنند و فقط 

شدان بدا فضدای ترکیب و ترتیب قرارگیری فضداها و همنندین ارتبداط

بنا د شد که شهری پیرامون مورد مطالعه قرارگیرند اصولی آشکار خواه

در طراحدی و توسدعه بناهدای هدای مشدترکی را توان ویژگیبر آنها می

 .شناسایی نمودآرامگاهی 

  

 

و  عناصر تشكیل دهندهنگاهی تحلیلی بر  -2

 های آرامگاهیمجموعه جایگاه شهری

شهرسازی معموالً به مثابه نمادی از فرهند  و  -های معماری مجمواه

پدس از . [3]آیندداند به شمار میرفتهاز تاریخ شهری که در آن جای گ

 های آرامگاهی در ایرانگیری مجمواهشک  به روند تاریایِ کلی نگاهی

بستر تاریای و فرهنگی که هدر یدک از ایدن اهمیت و آگاهی نسبت به 

مسدیر پیددایش و  تدر، مطالعدۀ دقیدقاندها در آن شک  گرفتهمجمواه

اند قددم های گسترده به دور ماندههایی که از تاریبهگسترش مجموا

بعدی در راه رسیدن به دریافتی جامع از ایدن ندوع معمداری در ایدران 

  اسالمی است.

 زیارتگاه، کانون امید و برکت -2-1

شود که آن را می خوانیم. معماری ایرانی هنگدامی تاریخ زمانی آغاز می

-های آن آگاهی حاص  میهشود که با اجزای اندیشه در ساختآغاز می

هدا در گیری بسیاری از مقبدرهتوان گتت شک . هرچند که می[2] شود

گرفت اما با گذشدت زمدان آغاز فقط به خواستۀ افراد خاصی صورت می

-ها همدراه مدیتصمیم و توجه قشر وسیعتری از جامعه در گسترش آن

یا مسافرانی که از دور و نزدیک با هددف . اهالی هر شهر و نیزائرشد: 

ها را در پیش می گرفتند را می توان از مهمتدرین زیارت راه این مقبره

 ت.ها دانساوام  در بقا و گسترش این مکان

شعور یک ملدت از مکدان هنگدامی بده یدک شدعور فراموش نکنیم که  

چه شده به دست معمار، شود که بنای ساختهماندگار تاریای منجر می
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مسجد باشد چه کاخ، بماند و به حد کافی مانددگار شدود، یعندی بندا از 

یکدی از  .[2]واقعیت فردی آن به سوی واقعیتدی غیرفدردی مید  کندد

آرامگداه شدیخ  -ها در ایران یدک خانقداه اولین بناهای اللاقی به مقبره

آرامگداه  -ک کاروانسدرا و یدا ید ،-احمد جام و آرامگاه بایزید بسطامی 

دادن و پدذیرایی  است که هر دو این بناها وظیته پنداه -اهلل ولی نعمت

در ملوطه باستانشناسدی واقدع در کردن از زائران را به اهده  داشتند. 

الددین شدواهدی مبندی بدر وجدود یدک صدتیغربی آرامگاه شیخجنوب

که تأکیدی بر اهمیدت  [9]است یافت شده نیز خانهو یک آش شتاخانه

ایجاد آسایش برای زائرین و پیروان شیخ و رفدع حاجدت از نیازمنددان 

فرهنگدی بدر مبدادالت ن در هر شهر االوه بر یحضور زائر .منطقه است

تدوان دلیلدی و همین امر را میاقتصاد منطقه هم بسیار تأثیرگذار بوده 

گذاری بر این یت از توسعه و ارزشبر توجه حاکمان زمانه در جهت حما

طدور معمدو  هدا بدهآرامگداهبه سایر بناهای اللاقی ها دانست. مجمواه

داراری کدداربری مددذهبی و فرهنگددی بودنددد ماننددد مسددجد، حسددینیه، 

جام در جوار مجمواه تربت. های کوچک دیگرو مقبره خانهچلّه، مدرسه

ود داشت که امدروزه و شیخ صتی اردبیلی در گذشته گورستانی نیز وج

 .[1]در تربت جام اثری از آن باقی نیست

هدا و بناهدا، صدلن تدک در میان ایدن همده تندوع درکالبدد و کداربری

یدن ا میانسراها اناصری اجتناب ناپذیر در راه ایجداد همبسدتگی میدان

ذپدذیری نتو درجۀ و گیریشوند. تعداد، اندازه، جهتبناها ملسوب می

این فضاهای باز در هر مجمواه جداگانه و فقدط بدا توجده بده بسدتر و 

ولدی آننده بده  موقعیت شهری آن مجمواه قاب  بررسی و درک است.

حضور پررن  فضداهای  شودها مشاهده میوضوح در اکثر این مجمواه

باز و نقش آنها در هویت دادن به هر باش از مجمواده و پویدایی کد  

 (.2و1  مجمواه است )شک

 آرامگاهی هایمجموعه گذاری برحریم -2-2

آید، ای ارزشمند به میان میگذاری بر بنا یا ملوطههربار موضوع حریم

در مرحله ناست به دو موجودیتی که مکم  یک دیگراندد توجده مدی 

شهری و شهری از یک سوی  -بنا و یا مجمواۀ معماری  "خود"کنیم: 

هدای در مدورد مجمواده .[3]دیگرو مکان یا گستره فراگیر آن از سوی 

تدک اناصدر نمایدد. تدکتوجه به این نکته ضدروری مدیآرامگاهی نیز 

مدذهبی مجمواه آرامگاهی دارای ارزش تداریای و  کتشکی  دهنده ی

ای از تاریخ معماری و زیدارتی کشدور ایدران بوده و هریک روایتگر دوره

ها با نقش آنها به انوان یک اری این مجمواهاست. از طرف دیگر ماندگ

، فراموش نکنیم که حتی در دوران مجمواه شهری پیوندی امیق دارد

های حتاظتی و امنیتی ایجاد شدده از معاصر و با وجود تمام ملدودیت

هایی مانند آستان قددس رضدوی و میدراث فرهنگدی و ... طرف سازمان

هد حضور مکرر افراد مللدی ها همننان شاو حیاط این مجمواه صلن

به صورت متناوب در طو  سا  است. این نکته از آنجا و االوه بر زائران 

گذاری بر یک مجمواه نباید بسیار قاب  توجه است که ملافظت وحریم

 جه پیدا کند.ینمود و نتمجمواه آن و رکود  کردنییدر مومیا

 های آرامگاهی و فضاهای شهریمجموعه -2-3

توان اداا کرد که شهر اسالمی اصوالً با فکدر و تصدور یدک کدول نی، می

اندد، یعنی به همان ترتیب که شهرهای یونانی و رومی بده وجدود آمدده

پدید نیامده است. پیدایش آن تددریجی بدوده و نظدم آن نیدز حاصد  

هدای هدر مورد گسدترش مجمواد .[2]ها بوده استتشک  یکایک مکان

نیدز امکدان  آرامگاهی و نسبت آنهدا بدا شدهری کده در آن قدرار دارندد

یک الگوی یکسان وجود ندارد و روند گسترش هر یک از این  شناسایی

 نگی تنگاتن  با تداریخ توسدعه شدهر میزبدان آنهداها در هماهمجمواه

  است.
 

 

 
 (: مجموعه آرامگاهی تربت جام1شکل)

 

گدرای مسدجد بده واحد درون مساجد برایحیاط مرکزی همانگونه که 

هدا، کند و روابط بیرونی بدین تدودهنوای نقش فضای بیرونی را ایتا می

در مدورد  ،[2]یابددها و فضای امومی در این ارصده تبلدور مدیجداره

، میانسدرای شدد توان این ویژگی را قائ های آرامگاهی نیز میمجمواه

یخ احمد جام روزگاری همین وظیته را در مقاب  گنبدخانه، مجمواه ش

 .مسجد کرمانی، مسجد ستید، و مدرسه فیروزشاهی بده اهدده داشدت
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دارای یک حیاط بزرگ است کده  نیز الدین اردبیلیمجمواه شیخ صتی

نقدش  نیدز این حیاط ،دیک به هم شبیه نیستنفضاهای اطراف آن هیچ

هدای اتداق ،سرطرف میان مسجد جنت کند که از یکفضایی را ایتا می

شیخ صتی پیوند ایجاد می کند و از طرف دیگدر  ضلع مقاب  آن و حرم

 . (2)شک   کندرا ایتا می کننده نقش یک حیاط توزیع

گذرهای اصلی و فرادی که  هاییحیاطکه  پذیرفتتوان میاالوه بر آن 

و این امر  رندگیها راه دارند در شمار فضاهای امومی شهر قرار میبدان

نقش آنهدا  های آرامگاهی مصداق یافته استکه در بسیاری از مجمواه

این گونه ارتباط میدان  نماید.را به انوان فضاهای شهری پررن  تر می

اهلل ولی در ماهان و پیرامدون آن مشداهده های آرامگاه شاه نعمتصلن

سرای مسجد میانتوان در شک  دیگری از این نوع ارتباط را می، شودمی

مشاهده نمود که دسترسی به آن از سه طریق جام جدید مجمواه تربت

( 2 ،شدود( دربی که از گنبدخانه به ایوان شرقی باز مدی1ممکن است: 

در ضدلع شدما  ( ورودی 3 ،ارتباط با حیاط کوچدک سدراچه )خانقداه(

 .(1)شک  مجمواهمیانسرا از خارج 

 

 
 الدین اردبیلییشیخ صف(: مجموعه آرامگاهی 2شکل)

 

 مقبره دانیال نبی در شوش -3

هرچند که شهر باستانی شوش از تاریخ بسیار کهنی برخوردار است اما 

رو به خاموشی رفت تا در دهده زندگی در این شهر پس از حملۀ مغو  

حاضر به شک  روستایی دوباره زاده شد، این روستا که در حد  سدۀ 30

کهن قرار داشت با  های باستانی شوشِفاص  میان رودخانه شاوور و تپه

یت آرامگاه دانیا  نبی شک  گرفدت و در میدان مدردم بده شدوشِ مرکز

 شهرت یافت.  )ع(دانیا 

 دانیال نبی آرامگاهو وضع موجود  توسعه شهر -3-1

ناستین املکردهای شهری در شوش تأمین خددمات بدرای کدارگران 

دانیدا  بدود و بده ن حدرم یستانی، و زائرهای باروزانه مشغو  در زمین

شهر رفته رفته به وسعت شهر افزوده شد تدا در  دلی  مهاجرپذیر بودنِ

در سرشدماری سدا  . [4]شمسی دارای شدهرداری گردیدد 1335سا  

 است. گزارش شدهنتر  200،000حدود  درجمعیت این شهر  1390

گردد هجری بازمی ششمبه قرن  دانیا  نبی آرامگاهاولین تاریخ ساخت 

در اثر سی  تاریب و گنبدد رک کندونی بده هجری  1287سا   که در

های بعددی در پدی آن بده مقبدره دانیدا  شد و قسمتجای آن ساخته

 اضافه شدند.

دارای یک  60های صورت گرفته در دهه این آرامگاه تا پیش از تاریب

اسدناد  کوچک، یک کتاباانده، یدک مهمانسدرا و حسدینیه ) درمسجد 

است( بود که در حا  حاضدر از کد  ایدن مجمواده اباسیه نامیده شده

و امروزه طدرح است  تنها مقبره دانیا  نبی و حیاط اصلی آن باقیمانده

 جدیدی برای اسکان زائرین در اطراف آن در حا  اجرا است.

 اشكاالت مداخالت اخیر  -3-2

در شوش مشاهده  از آننه در اسناد تاریای در مورد آرامگاه دانیا  نبی

روندی که بررسدی  آشکار است که این آرامگاه نیز به پیروی از، شودمی

 -در حا  توسعه در مسیر تبدی  به یک مجمواه آرامگاهی بدود کردیم

میالدی وجود کاروانسراهایی در  1935در اکس هوایی مربوط به سا  

ا بداقی ( که امروزه اثری از آنه3شود )شک اطراف حرم دانیا  دیده می

این روند که به ناشایسدتگی . -در این نقطه از شهر به جای نمانده است

است بلکه حدرم را های اخیر نه تنها متوقف شدههای دههدر اثر تاریب

متدراکم تبددی  بسیار  تاریای یکه و تنها در میان بافت شهری اثریبه 

 است.کرده

  نبی هسته فراموش نشود که در مورد شهر شوش ملدوده حرم دانیا 

نکتۀ شایان توجده دیگدر  .[4]شوداولیه و تاریای شهر نیز ملسوب می

بازار در جددارۀ شدرقی حیداط حدرم و و اصلی شک  گیری راستۀ اولیۀ 

باشد که ارزش تاریای این بافدت را تأییدد موازی با رودخانه شاوور می

گیری بدافتی ر بااث شک این شه گسترشمی کند هر چند که سرات 

های تاریای تکام  نیافته بده نظدر شده است که در قیاس با سایر بافت

ن ارتباط تنگاتند  میدا ویژگیهای هسته تاریای شهر شوشاز  آید.می

شک  آشدکاری به  امروزه باشد کهآرامگاه با بافت مسکونی اطرافش می

شدود اس مدیاین ارتباط مورد نتی قرار گرفته است تا جایی کده احسد
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-پداییناهمیت آسایش و کیتیت زندگی ساکنان این ملدوده در درجه 

 است.تری نسبت به نیازهای زائرین فرض شده

سازهای جدید در این ملدوده نه تنها با تقویت و تثبیت هویت وساخت

اندد بلکده بده شددت در نبی همگام نبوده بافت تاریای و آرامگاه دانیا ِ

این امدر را  باشند.اریای و هویتی این شهر میهای تحا  تاریب ارزش

هدای توان ناشی از ادم توجه به سابقه گسترش و اهمیت مجموادهمی

 آرامگاهی در ایران دانست.

 
شوش مربوط به سال درعکس هوایی آرامگاه دانیال نبی (: 3شکل)

 میالدی، از آرشیو موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو1935
 

 نتیجه -4

ای که ارزشمند های شهریداشت بناها و مجمواهت یا نگهمقوله حتاظ

شوند، نباید به بهدای رکدود زنددگی و یا دست کم استثنایی دانسته می

 .[3]ها تلقق پیدا کندادم تلرک اجتماای و آفرینشی زیستمندان آن

ادی و اقتصدهای آرامگاهی برقراری تلرک اجتمداای، در مورد مجمواه

 ست:ا هامهم این مجمواه هایفرهنگی در گرو بازخوانی ویژگی

 به انوان قطبی زیارتی  های آرامگاهیمجمواه توجه به نقش

ن به انوان یک ملرک اقتصدادی و فرهنگدی آمدهای آو پی

یاب در مدورد آرامگداه بسیار ضروری است. ویژگی بسیار کم

دین سه ر در بدانیا  نبی به رسمیت شناخته شدن این پیام

ه یهودیت، مسیلیت و اسالم است که بر قابلیت این مکان بد

 ید می کند.انوان یک مرکز تباد  فرهنگی تأک

 ها به انوان فضاهای ارزش این مجمواه به رسمیت شناختن

شهری بدا دادوت کننددگی بداال و پذیرفتده شدده از طدرف 

بدرای سدایر  و زیارت، شهروندان االوه بر ادای فرایض دینی

ریزی و برگدزاری  های خودخوش مردمی مانند برنامهنبشج

المنتعه و خیریه و حتی گذران وقت در یدک های اامفعالیت

 فضای صمیمی و ... .

  اشاره کردیم که این مجمواه ها که با مرکزیت یدک مقبدره

اند آغاز به گسترش نمودند از یک الگوی خاص پیروی نکرده

ی، نیازهدای فرهنگدی و یبلکه هریک بندابر شدرایط جغرافیدا

در  بده اندوان مثدا اند. شرایط اقتصادی دوران توسعه یافته

ت اسدمجمواه دانیا  نبی به وجود یک کتاباانه اشاره شدده

در صدورتیکه از شدود( )که امروز اثدری از آن مشداهده نمدی

های آرامگاهی مطالعه شده در ایدن گتتدار در میان مجمواه

گونده کداربری ندامبرده نشدده یک از فضایی بدا اینهیچبرای 

 . است

  موقعیت جغرافیایی اولیۀ مقبره نسبت بده شدهر نیدز اداملی

مقبدره از که ه تکن ، اینبسیار تأثیرگذار در گسترش آن است

اسدت و یدا در  ابتدا در داخ  بافت تاریای شهر قرار داشدته

کننده در جایگاه آن بده  نقش تعیین ،شهراز ملدوده خارج 

با توجده بده قرارگیدری  .ری ایتا کرده استانوان فضای شه

واده در آرامگاه دانیا  در جوار رودخانه شاوور گسدترش مج

است و جددارۀ سه جهت شما ، جنوب و شرق حاص  شده 

به یک جدارۀ شهری تبدی  شده  بدون واسطهغربی آرامگاه 

ای های ندامبرده پدیددهدر مقایسه با سایر مجمواهکه است 

توان آن را حاصد  موقعیدت آید و مییمعمو  به حساب نم

دانسددت کده توانسدته اسدت نددوع جغرافیدایی آرامگداه ویدژۀ 

فضای شهری در راستای جدیدی از ارتباط میان مجمواه و 

 رودخانه را تعریف کند.

 

گرایانده غالدب بدر ایدن مطالعده جایگداه ای که به دلی  نگداه کلدینکته

زئیندات مدورد اسدتتاده، ای پیدا نکرده اسدت تندوع گنبددها، تشایسته

هدا ها و... در ایدن مجموادهنماها و باغنهای مانند آبابزارهای معمارانه

هدا بسدیار است که هر یک در جای خود بر هویت شهری این مجمواه

    اثرگذار هستند. 
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