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 با تکیه بر مطالعات تاریخی هاآرامگاهجستجوی اصولی برای طراحی 

 طراحی آرامگاه سعدی :نمونه موردی 
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 چکیده
فراتر  نقشی اند که عمدتاًبناهایی شاخص هاآرامگاهاست.  از دیرباز در فرهنگ ایران زمین مورد توجه بوده سازیآرامگاهآرامگاه و 

زرگان ها و باند. با این حال، هنگام طراحی آرامگاه شخصیتاهمیت دارایداشته و از نظر معناشناختی و کالبدی  مقبرهاز کارکرد 

ر تاریخ د بهره گرفت. توانمیآنها از چه اصول و الگوهای تاریخی  که در طراحی آرامگاه شودمیتاریخی این پرسش اساسی طرح 

است.  عرفان و شعر به مندانعالقه گاهارتیاو ز یمقبره و بودهبرخوردار  ییسراو غزل یمیتعل اتیدر ادب ایژهیو گاهیازجا یسعدایران، 

 یرد اصلکارکو همچنین  مطلوب مراتب فضایی سلسله، فاقد کالبد ،شده یطراح یکه در عصر پهلو یسعد یکنون یاما مقبره

. این مقاله در پی آن است که با مرور مفاهیم نظری باشدمی، مخاطبان خود است یمعنو یازهایبه ن ییپاسخگو همانکه  ،آرامگاه

ها، به تدوین چارچوب نظری جهت جستجو و تدوین الگوهای طراحی شناسی آنو مطالعۀ گونه هاآرامگاهگیری مرتبط با شکل

 آرامگاه مبتنی بر مطالعات تاریخی پرداخته شود. 

در دو بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست، پس از مرور چارچوب نظری موضوع که در برگیرندۀ مفهوم  پیش رو مقاله

آرامگاه، زیارت و تاریخچه تدفین است، به تدوین چارچوبی برای مطالعه تاریخی و جستجوی الگوهایی برای طراحی آرامگاه از 

ته در بستر تاریخی و جغرافیایی در سایۀ شناخت شخصیت متوفیان پرداخ اهآرامگاهشناسی معنایی، کارکردی و کالبدی طریق گونه

 روش. شودمی. در بخش دوم، این چارچوب در قالب جستجوی الگوهای تاریخی برای بازطراحی آرامگاه سعدی آزموده شودمی

 یفضاها و بازطراحی یبه طراحد انتومی . نتایج حاصل از این تحقیقاست یفیک یکردیبا رو یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیدر ا قیتحق

 .دیمطلوب کمک نما یآرامگاه

 

 

 واژگان کلیدی:
 ، الگوهای طراحی، سعدیشناسی آرامگاه، طراحیگونه
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 مقدمه

آثار معماری، مربوط به  ترینمهمدرطول تاریخ 

 های ارزشمند،کردن چیزاند. ترس از فراموشخاکسپاری

تمایل به ساختن بناهای یادمانی را برای حفظ خاطرات 

. معماری مقابر ما را در کندمییک جامعه انسانی، ایجاد 

. کندمیمان کمک یادآوری پیشینیان و خویشتن واقعی

ای فرهنگ زیارت مقبره درگذشتگان در ایران، پیشینه

طوالنی دارد. فردی که مشتاق زیارت است، چه به لحاظ 

جسمانی و چه از نظر روحانی باید آمادگی حضور را پیدا 

رد مقدسی طراحی ی که برای فیهاآرامگاه این روکند. از

باید شایسته مقامات روحانی ایشان باشد. با  شوندمی

ه ک شودمیموجود دیده  یهاآرامگاهبررسی بسیاری از 

های ایجاد شده معماری در این مقابر به لحاظ کالبدی فضا

و روحانی نتوانسته است به خوبی معرف شخصیت فردی 

ای جا آرمیده است. این امر شاید برباشد که در آن

چندان پراهمیت به نظر نرسد اما  امیرانآرامگاه شاهان و 

 ،عرفا یهاآرامگاهداشتن فضای لطیف و روحانی در 

 امری ضروری است.  شاعرانبزرگان دین و 

جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه بزرگان از یک 

 در گستره تاریخی و سازیآرامگاهسو و مطالعه پیشینۀ 

ه ک دهدمیجغرافیایی این سرزمین از سوی دیگر، نشان 

در ایران نیازمند رجوع به  هاآرامگاهطراحی و بازطراحی 

 یدر زمان و مکانی دارد که سابقه هاآرامگاه یپیشینه

ر این . بکندمیتاریخی و جغرافیایی بزرگان را تبیین 

یخچه بناهای اساس، در این مقاله پس از مرور تار

آرامگاهی در ایران، تاریخچۀ تدفین و آداب زیارت، 

کالبدی، معنایی و کارکردی در  هایگونهدر  هاآرامگاه

. گردندیم بندیدستهبستر تاریخی و جغرافیایی سرزمین 

متوفیان از ارکان  همچنین بررسی و تحلیل شخصیت

                                                      
1. Ghirshman 

2. Pope 

مطالعه است. از تحلیل این مفاهیم چارچوب نظری برای 

این هدف اصلی . گرددمیراحی آرامگاهی تدوین ط

و  طراحیپژوهش جستجوی روشی برای تدوین الگوهای 

 بازطراحی فضاهای آرامگاهی مبتنی بر پیشینۀ تاریخی

و به تبع آن آزمون این روش با تدوین متوفیان است. 

که  . چرااست الگوهای طراحی آرامگاهی برای سعدی

آرامگاه فعلی سعدی شیراز نیز به واسطۀ شخصیت عرفانی 

ولی فضایی در خور شأن  شودمیشمرده او مکانی مقدس 

در نهایت با استفاده از مفاهیم و  و مقام سعدی ندارد.

الگوهای به دست آمده تالش شده تا الگوها و اصولی 

 گردد. نتایججامع و منسجم برای آرامگاه سعدی تدوین 

 یهاآرامگاهشناخت مفاهیم و اصول معماری  حاصل از

د معماران را در درک صحیح الگوهای توانمیایران 

تاریخی حاکم بر معماری آرامگاهی، و ارتقا کیفیت 

  فضایی آن یاری کند.

 

 پیشینه تحقیق

ان و انواع آن در ایر هاآرامگاهگیری در مورد پیشینه شکل

ر این اند. دپرداختهپردازی نظران متعددی به نظریهصاحب

مقابر  ،ایران از آغاز تا اسالم ابدر کت 0میان گریشمن

 یمادی و هخامنشی را بررسی نموده و درباره ،عیالمی

. (0330گریشمن، )معماری آن نکاتی را ذکر کرده است

در کتاب سیری در هنر ایران به بررسی آرامگاهای  2پوپ

ها پرداخته و تاثیر و تاثر آنپس از اسالم  پیش از اسالم و 

وه های میانی را عالبر یکدیگر را بیان کرده و مقابر سده

، وپ)پنیز نموده است بندیدستهبر بررسی کالبدی، 

ای تحت عنوان مقابر، سیر تطور . براند در مقاله(0378

معماری آرامگاهی را پس از اسالم بررسی کرده است. 

گستره فرهنگ ایرانی غروی نیز در کتاب آرامگاه در 

تاریخ معماری و تفکر تدفینی را از آغاز تا انتهای  گستره
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)غروی، دوران صفوی مورد کنکاش قرار دادهاست

ذیل کتاب معماری اسالمی ایران در دوران  0. ویلبر(0388

ایلخانی به بیان جزئیات معماری آرامگاهی دوران ایلخانی 

ی. (0330)ویلبر، پرداخته است در کتاب مقبره  2لور

ی معماری باغ مزار در هاویژگیهمایون به بررسی 

پیرنیا . (Lowry, 1987)معماری ابتدایی مغول پرداخته است

نیز در سبک شناسی معماری ایران به سبک شناسی و 

بندی بناهای ایران پرداخته و در خالل آن برخی گونه

نیا، پیر)بناهای آرامگاهی را نیز معرفی و بررسی کرده است

زارعی در خالل کتاب معماری جهان، مقابر و  .(0373

بناهای مرتبط با تدفین در پیش از اسالم را معرفی کرده 

مسعود در کتاب خود تحت . بانی(0330)زارعی، است

های عنوان معماری معاصر ایران، تفکرات و رویکرد

معماری ایران در عصر پهلوی اول و دوم را بررسی و 

ه معرفی معماران این سبک پرداخته و تحلیل کرده و ب

تعدادی از بناهای آرامگاهی که طراحی یا بازطراحی 

. (0373مسعود، )بانیرا نیز توصیف نموده است اندشده

یل معماری معاصر ایران به تحل شناسیسبکدر  قبادیان نیز

و بررسی بناهای آرامگاهی عصر مدرن ایران پرداخته 

ای با تحت مقاله و احمد اشکان. (0330)قبادیان، است

 یایو آس انهیدر خاورمای های نقطهگنبد یمعمار عنوان

شناسی تعدادی از برج مقابر ها و ریختگونه ی،مرکز

 ,Ashkan, Ahmad, & Arbi)ایران را تحلیل نموده است

 یهندس لیتحلپوراحمدی در مقاله خود با موضوع . (2011

الن و آنالیز شکل پی به تحلیل و النیزاهد گ خیش مقبره

. (Pour Ahmadi, 2012)گنبدی این آرامگاه پرداخته است

 سازیمعـرفی سبک مقبـرهبا نام  ایمقالهحسینی در 

 مختلف مقابر صوفیان در هایگونه متصوفـۀ آذربایجان

خطه آذربایجان معرفی و تحلیل دوران ایلخانی را در 

. عالی و دیگران در مقاله (0373حسینی، )کرده است

                                                      
1. Willber 

2. Lowry 

شهر دامغان براساس  یمقابر سلجوق سهیو مقا فیتوص

به بررسی بناهای آرامگاهی سمنان  معمارانه یگونه شناس

. (0330عالی و دیگران، )انددر دوران سلجوقی پرداخته

پیهانی، خضریان و روزبه در مقاله خود با عنوان بررسی 

معاصر ایران، با تاکید بر بناهای  در معماری زیبایی شناسی

آرامگاهی خیام و کمال الملک، به تاثیرات تفکر سیحون 

معماری آرامگاهی معاصر پرداخته  شناسیزیباییدر 

چه که مسلم اما آن(. 0330)پیهانی، خضریان و روزبه، است

است در زمینه طراحی آرامگاهی و تدوین الگوهای 

یری وجود ندارد و گهای چشمپژوهش هاآرامگاهطراحی 

تنها در زمینه تحلیل و تفسیر بناهای آرامگاهی مقاالت و 

هایی صورت گرفته است. تنها پژوهشی که در پژوهش

مورد طراحی آرامگاهی صورت گرفته است توسط 

 دفرآینزاده و کیایی با عنوان سنجش پایداری سلطان

ایرانی است که در آن بحث  یهاآرامگاهطراحی در 

 زاده و)سلطاننمایدنگی آرامگاهی را بیان میهویت فره

ا ای بهمچنین خنشا و نوربخش نیز در مقاله(. 0331کیایی، 

اصول  بر دیبا تاک یآرامگاه سعد یانتقاد یبررسعنوان 

به نقد آرامگاه سعدی از دیدگاه مبانی فرم  مقبره یطراح

 .(0330)خنشا و نوربخش، اندپرداخته

 

 شناسی تحقیقروش

الگوهایی برای طراحی آرامگاه نیازمند شناخت  جستجوی

پیشینه و پشتوانه فرهنگی ساخت بناهای آرامگاهی در 

گستره تاریخی و جغرافیایی ایران است. هویت و 

که در چه دوره و در چه بستر  شخصیت متوفی و این

و ای بر طراحی آرامگاه ااست، تأثیر ویژه تاریخی زیسته

های هر کسی متأثر از نشانهبنای آرامگاه  دارد، زیرا

تاریخی و فرهنگی دوران زندگی اوست. شناخت رکن 

 موثر بعدی در طراحی آرامگاه است. مطالعه و تحقیق
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العه در مطبرای یافتن الگوهای طراحی آرامگاه، مبتنی بر 

 شناسی متوفی وشخصیتدو حوزۀ اصلی است؛ نخست 

اریخی و ت در بستر هاآرامگاهشناسی گونه یسپس، مطالعه

تر در بس یهاآرامگاهشناسی جغرافیایی سرزمین. گونه

ابطه تا ر کندمیتاریخی و جغرافیایی این امکان را فراهم 

 تاریخی و جغرافیایی متوفیان کشف آرامگاه با پیشینه

 شود. 

با فرض اینکه معماری مبتنی بر سه اصل کالبد، کارکرد و 

 مبتنی بر سه معنا است، مطالعۀ موضوعی هر طرحی نیز

ر . بشودمیوجه معنایی، کالبدی و کارکردی تعریف 

نیز در  هاآرامگاهشناسی همین اساس، مطالعۀ گونه

اسی شن، گونههاآرامگاهشناسی معنایی برگیرندۀ گونه

 در بستر تاریخی و در بستر جغرافیایی هاآرامگاهکالبدی 

ت. تدوین شده اس هاآرامگاهشناسی کارکردی و نیز گونه

د تحلیلی خواه -روش پژوهش در این تحقیق توصیفی

های توصیفی به بررسی فاکتورها و جنبهبود. در بخش 

پردازیم که بر مختلف بناهای آرامگاهی در ایران می

ی اسناد موجود و مشاهده میدانی تحقق یافته است. پایه

 تا از کندمیهمچنین روش تحلیل مطالب به ما کمک 

ق مقایسه جامعه آماری مختلف و استنتاج از آن، طری

یادمانی سعدی -اصول گوناگون طراحی آرامگاه زیارتی

دهیم. به طور کلی این  را مورد تحلیل و بررسی قرار

پژوهش دارای دو متغیر است. متغیر اول بررسی بناهای 

آرامگاهی ایران است و متغیر دوم تحلیل و باز طراحی 

ست. این دو متغیر براساس الگوی بنای آرامگاه سعدی ا

، شوندیممعنایی، کارکردی و کالبدی به یکدیگر منطبق 

که بیانگر اصول کلی برای بازطراحی به شمار  الگویی

 آید.می
 

 تعریف و پیشینۀ آرامگاه در ایران

ت. اسبرای آرامگاه معانی مختلفی درنظر گرفته شده

 :کندمیگونه معنی  آرامگاه را ایندهخدا  نامهلغت

. (0370)دهخدا، قبر. گور. مرقد. مدفن. دَخمه آرامگاه:

صادقی در فرهنگ جامع زبان فارسی دو تعریف را بیان 

مجاز( بنایی با معماری ویژه که در آن قبر )یکی کندمی

ص مخت ههر سازفرد معموال سرشناسی قرار دارد و دیگری 

، )صادقیدهدمیرا ارئه تدفین انفرادی یا جمعی مردگان 

ساخت مقبره در سطح مقدس یا مذهبی به  .(003، 0332

ای است که حیات پس از مرگ و دگرگونی منزله آیینه

و بیانگر تغییر از حالت مادی  کندمیرا نمایان  موجودات

به حالت معنوی است. یکی از اصول حائز اهمیت برای 

 روی همردم پیش از اسالم و اوایل دوره اسالمی ایجاد سای

هشت منزله صنعتی از ب هسای. خیمه یا عمارت بود توسطبر ق

تصویر باغ  هنر اسالمی ذاتاً. (0334)دانشوری، شدتلقی می

ن باغ بهشتی که آدم با ارتکاب آبهشت است و چیزی جز 

 .(0330)میشل، گناه از دست داد نیست

ویژگی بهشتی دیگری که به بنای آرامگاه نسبت داده  

سنت  سوی آسمان است. در شده ظاهر عروج آن به

 ،زرتشتی بودند داصول اعتقادی اجدا ودیلیمان که پیر

وجود به خورشید و امید رسیدن به بهشت  قربت

تمایل به مرتبط ساختن آرامگاه  .(0334)دانشوری، داشت

نمادهای آسمانی در رابطه میان  به بهشت یا آراستن آن با

خصوصیتی بهشتی یا به کارگیری  یمنزلهمزار و آب به 

نمادی از قداست طهارت آشکار  یمنزلهرنگ سفید به 

عیت کننده موق در سطح الحادی ساختار مقبره تبیناست. 

سیاسی -پیامی اجتماعی و اجتماعی و سیاسی متوفی است

. ساخت بنای رودمی شمار برای آیندگان و معاصران به

ه ه ویژه که به مزار بب رفتمی آرامگاه عملی خیر به شمار

یک حرم مذهبی نگریسته  ومکانی مقدس  منزله

آرامگاه در رابطه تنگاتنگ با مفهوم زیارت  .()همانشدمی

زیارت سفری است عبادی در حوزه جغرافیایی  قرار دارد.

از محیط مسکونی شخص تا یک مکان مهم دینی که 

ی مانند وظیفه پذیردمیگوناگون دینی صورت  هایهدف
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کردن، کفاره گناهان، دینی، اقرار به ایمان، توبه

خودپژوهی، معجزه، درمان یا مشاوره و نوسازی 

های مقدس کردن مکانرسم زیارت .(0371هینلز، )معنوی

و ارتباط با ارواح نیاکان و خدایان از دیرباز در ایران رواج 

در هر محوطه پاک و باز مراسم پرستش داشته است. 

مادها برای مقاصد  ها ورسشد. پامیجام ایرانیان کهن ان

 ضیار رابمحهای طبیعی به عنوان پرستش دینی به صخره

آید نقاط بر می غستانگونه که از نام ب بودند. همان

های معین برای شمرده در فصلمخصوصی را مقدس می

انی . پادشاهان ساس(0330 )بویس،دنرفتمیزیارت به آنجا 

سب در تخت سلیمان آذرگشدر ایام سختی به زیارت 

شتافتند و زر و مال و ملک و غالم در آنجا نذر می

کوه خواجه در سیستان . (0373سن، )کریستینندکردمی

ها بود که برای زرتشتیان از قدرت خاصی قرن

های در اسالم با وجود جدل .(0330)بویس، برخورداربود

واره مروحانیون هو فراوان علیه تکریم اموات گنبد عارفان 

. تکریم روحانیون رفتمیمکانی برای زیارت به شمار 

های عادی و باعث پیدایش نوعی ارتباط میان انسان

 صوفیان نیزگور (. 0334دانشوری، )خداوند عالی مرتبه شد

رفع حوائج اثری فراوان جهت برای زندگان متبرک و 

 . (34-77، 0374)کیانی امیرا، دارد

 

 شناسی شخصیت
گیری بعد آرامگاه افراد مختلف میزان بهرهدر طراحی 

شخصیتی فرد متوفی متفاوت است. اینکه معمار تا چه 

میزان مجاز است شخصیت فرد، زندگی و آثار و 

خصوصیات وی را به صورت ابعاد انتزاعی و کالبدگونه 

وارد طراحی کند به میزان تقدس فرد ارتباط دارد. از این 

ر ساخت آرامگاه افرادی چنین دریافت که د توانمیرو 

امامان و عرفا و اولیای دین به لحاظ کالبدی کمتر به  چون

بیشتر  اند وابعاد انتزاعی و فردی شخصیت ایشان پرداخته

. این نوع برخورد با مدنظراستهای معنوی ایشان جنبه

ی آرامگاهی هامجموعه -فرد مقدس–شخصیت متوفی 

 ه طور مشهودیزیارتی بزرگی را ترویج داده است که ب

متاثر از معماری متعالی و بستر فرهنگی و جغرافیایی یک 

امامان و عرفا. اما طراحی  یهاآرامگاهمنطقه است، مانند 

آرامگاه افرادی که در آن بیشتر جنبه ادبی، علمی، سیاسی 

.. اهمیت دارد بیشتر متاثر از شخصیت فرد متوفی، .و

ز اوست نامه تفکرات و آثار برجامانده ازندگی

در دو سوی این طیف همواره  .های سیاسیشخصیت

های مختلف سنجش قرار دارند آرامگاه افراد در جایگاه

یک طرف بعد معنوی و طرف دیگر بعد انتزاعی شخصیت 

متوفی هرچه فرد در زمان حیات خویش درجات باالتری 

از معنویت در میان مردم دارا باشد در زمان وفات آرامگاه 

. آرامگاه امیران و گیردمیورد زیارت قرار وی بیشتر م

افراد سیاسی در سوی دیگر این طیف واقع هستند مانند 

آرامگاه نادرشاه افشار. اما آرامگاه شعرای بزرگی مانند 

قرار دارد هم جنبه شخصیتی و  سعدی در میان این طیف

 .هم جنبه تقدس هر دو باید مورد توجه قرارگیرند
 

 هاآرامگاهشناسی گونه

به دلیل پیوند عمیق بناهای تدفینی با فرهنگ مردم و 

 بندیهدستآرامگاهی نیاز به  هایگونهگستردگی و تنوع 

معماری جهت درک و تحلیل بهتر آن  یاین گونه

نماید و در سه دسته معنایی، کالبدی و ضروری می

 .گیرندمیکارکردی مورد بررسی قرار 

 

 ایران  یهااهآرامگی معنایی سشناگونه

 یدر ایران به لحاظ مفهومی به دو گونه هاآرامگاه

 بندیطبقهغیرمذهبی  یهاآرامگاهمذهبی و  یهاآرامگاه

را به لحاظ ی خاص خود هاویژگیکه هر یک  شوندمی

 . کالبدی و عملکردی دارند
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 مذهبی یهاآرامگاه

 یبه دو گونه بندیدستهخود به لحاظ  هاآرامگاهاین نوع 

امامان و امامزادگان و آرامگاه عرفا تقسیم  یهاآرامگاه

. مقابر مذهبی به جهت گسترش عقاید مذهبی گردندمی

بارها نوسازی تعمیر تزئین و الحاق شده و الحاقات زیادی 

 ها صورت گرفته است.بدان

یک آبادی هویت بنای آرامگاهی مشخصه خصوصیات 

غروی، )شودمیاست اعمال مذهبی در امامزاده انجام 

0388 ،04-00).  

 غیرمذهبی  یهاآرامگاه

مقابر غیرمذهبی در طول زمان ویران گشته یا با صدمات و 

تغییرات جزئی به همان شکل اولیه خود باقی مانده و در 

مواردی به عمد و یا به تصادف با تغییر هویت و نام صاحب 

آن در جرگه مقابر مذهبی درآمده و به حیات خویش 

ی کلی هر گونه هاویژگیاند. در جدول زیر داده ادامه

 آرامگاهی بیان شده است.

 

 

 شناسی کارکردی گونه
شناخته شده در ایران به لحاظ کارکردی  یهاآرامگاه

یا  اهآرامگاهدارای دو عملکرد زیارتی و یادمانی هستند. 

عمدتا فضاهایی هستند که با مناسک ویژه مورد زیارت 

که یک عمل عبادی محسوب  گیرندمیافراد قرار 

یا دارای ارزش فرهنگی و گردشگری هستند.  شودمی

از این دو نوع برخورد در مواجهه با بناهای  ایگونهتلفیق 

 .شودمیآرامگاهی دیده 

 

 زیارتی  یهاآرامگاه
بناهایی است که بر مدفن  هاآرامگاهگونه  مراد از این

رفا در طول اطهار و عی فرزندان یا فرزندزادگان ائمه

 هایمقبره(. 0374)عقابی،اسالمی بنا گردیده است یدوره

ر . بناهای فوق داندشدهمذهبی بیشتر به امامزاده معروف 

 یطول زمان توسعه و از یک آرامگاه معمولی به مجموعه

 یهسته(. 0374،کیانی)اندشدهبسیار باشکوهی تبدیل 

اصلی و قدیمی این بناها عبارتست از یک اتاق مکعب، 

یا  دایره رک مدور یا چندضلعی با پوششی از گنبد نیم

 شودمیکه حرم نامیده  هاتاقاشکال مشابه است. در این ا

مرقد در وسط اتاق و گاه در سرداب زیرین بنا قرارگرفته 

اند. است و بر روی آن صندوق یا ضریحی قرارداده

ی آرامگاهی شامل ایوان هامجموعهدیگر بنا در الحاقات 

ها و... غرفه هاتاقرواق صحن مساجد مدارس زائرسراها ا

مرکزی حرم شکل  یکه حول محور هسته شودمی

از نظرگاه معماری بناهای ساخته  .(0374 )عقابی،اندگرفته

 رانیا یهاآرامگاه ییمعنا یشناس گونه(: 0)جدول
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های مختلف معرف دوره هامجموعهشده در این 

 .(همان)ن معماری استگوناگو هایشیوهساختمانی و 

 

 یادمانی  یهاآرامگاه

برای  اینشانهی ایجاد یهاآرامگاهساخت چنین 

است و بیشتر در قرن معاصر و به  داشت متوفیگرامی

مدرنیته در ایران شکل گرفت. در این  هایجنبشدنبال 

معماری یادمانی فرمال و  ایگونهنوع معماری، خواهان 

است که خود برگرفته از معماری التقاطی ایران  انتزاعی

 .و معماری مدرن با دخیل نمودن شخصیت متوفی است

ه نیز ک های میانی قرون میالدی در ایرانسده یهاآرامگاه

 یهاآرامگاهدارای ویژگی زیارتی کمتری هستند مانند 

ی دن شاه در جایگاهانند حفظ بامیران به علل مختلفی م

پرستش شاه مرده و یا جاودانه  ،تداعی خاطره وی ،امن

. عامل مهمی که در شناخت اندشدهساختن ساخته 

جود اجتماعی این بناهای آرامگاهی و -اهمیت سیاسی

بدین  .(0334)دانشوری، دارد ارتباط آن با مکانش است

علت که صاحب این مقابر جایگاه معنوی خاصی در میان 

ه رفتمیمردم نداشته است کمترکسی به زیارت ایشان 

 کالبد و تزئینات بسیار غنیلحاظ  هاآرامگاهاست. اما این 

 .(0330هیلن براند، )"هستند

 

 یادمانی -آرامگاه زیارتی

دهی به نیازهای پاسخ گونه کارکردی به سبباین 

 هاآرامگاهیارتی در طراحی بعضی گردشگری و ز

ه که البته با توجه ب گرددمیمطلوبی محسوب  یشیوه

شخصیت فرد متوفی، میزان تقدس، شهرت یا اهمیت وی 

زیارتی بر یادمانی تقدم داشته باشد و  یممکن است جنبه

جمله آرامگاه عرفا و شعرا که در زمان  برعکس. از آن

یشان بوده و پس از حیات خانقاه یا محل درس و بحث ا

وفات محل زیارت مشتاقان و مامن درویشان محسوب 

ی کلی آرامگاهی هاویژگیدر جدول زیر شده است. می

 به اختصار بیان شده است.

 

 

 در ایران هاآرامگاهشناسی کالبدی گونه

ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی، تنوع آب و هوایی و 

توپوگرافی از دیرباز مأمن اقوام مختلفی بوده است که 

 های مختلفی را به همراه هریک با خود آداب و فرهنگ

. این امر موجب تنوع مراسم تدفینی و به تبع آن اندداشته

ی و فضاهای تدفین هاآرامگاهگوناگونی شکل و کالبد 

ید بر کالبد معماری اعق  شده است. در جدول زیر تاثیر

 آرامگاهی نشان داده شده است.

 یکارکرد لحاظ به آرامگاه انواع (:2)جدول
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 رانیا هایآرامگاه یکالبد یشناسگونه (:3)جدول
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شناساای کالباادی آرامگاااه در بسااتر    گونااه

 تاریخی

 که الگوهای دهدمینشان ختی شناهای باستانبررسی

ه داشت مختلفی از آیین تدفین در سراسر جهان وجود

دینی  یی برجستههاویژگیرسوم تدفین پیوسته از  .است

دامن  کردن و در ، مومیاییزاندن. سورودمیبه شمار 

ی رایج دورافکن هایشیوهطبیعت گذاشتن. تدفین از 

فاسدشدنی  یها متضمن دورساختن مادهبودکه همه آن

گونه پیشگیری از از میان زندگان است و بدین

. در ایران توجه به آرامگاه و (0371فرای، )آلودگی

طوالنی حتی بیشتر از خود  یسازی دارای سابقه آرامگاه

معماری است. این توجه و عالقه معلول دو عامل عمده 

یعنی اعتقاد به جهان بعد از مرگ و ارادت پیروان به 

ش کندر جدول زیر این برهم است. شخص متوفی بوده

 یخیتار بستر در آرامگاه یکالبد یشناس گونه (:0جدول)
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ف های مختلفرهنگ و عقاید تدفینی با کالبد در دوره

 .زمانی ایران تدوین شده است

 

 ییایجغراف بستر در یکالبد یشناسگونه (:0)جدول

 
 

نه  گاه در بسااتر          گو بدی آرام کال ناساای  شاا

 جغرافیایی

معماری آرامگاهی در حوزه فالت ایران دارای 

ی زیادی است. این هاتفاوتو  هاشباهتگوناگونی و 

اجهه بر تاثیرپذیری از نوع مو گستره تنوع کالبدی عالوه

ی از افرهنگی با موضوع تدفین، به طور قابل مالحظه

 خصوصیات اقلیمی و توپوگرافی یک منطقه متاثر است.

وش یا پآرامگاه با پالن مربع و گنبد یبرای مثال گونه

این  .شودمیای در همه جای ایران دیده همان آتشکده

نبد پوشش و فرم گ یوهنوع آرامگاه از نظر تزیینات و نح

. ودشمیدر مناطق مختلف از یکدیگر متمایز  هاجدارهو 

 مثال مصالح در کناره دریای خزر مقاوم در برابر رطوبت

. در بندر چابهار و از باشدمیو شکل گنبد مخروطی 

ن طرح . همیشودمیهای هندی و پاکستانی استفاده سبک

 و سقف ی ضخیمهاجدارهکوهستانی با  یدر منطقه

های گنبدی و بازشوهای کوچک ساخته کوتاه با طاق

. در مناطق گرم و خشک مرکزی همین پالن گرددمی

 گنبدی با مصالح خشتی و آجری گنبد منحنی سقف بلند

(. از دیگر نمونه آرامگاهی برج 0330)قبادیان، گرددمی

ها هستند هر چند آغاز کار این گونه از شمال ایران مقبره

( و 0330ت اما در شهر ری پا گرفته است)پیرنیا، اس بوده

خلیج فارس و دریای عمان  یفارس و کناره یدر خطه

 . شودمیدیده ن
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تاادوین اصااول و الگوهااایی باارای طراحاای  

 آرامگاه

بسیار عمیقی در  هایریشهسازی در ایران  سنت آرامگاه

فرهنگ و باورهای مردم دارد که باعث پیدایش مفاهیم 

ه است. این مفاهیم به نوبارتی گوناگونی شدهو آداب زی

گیری کالبد آرامگاه بسیار تاثیرگذار خود در شکل

اند. بعد معنوی شخصیت متوفی نیز در گسترش و بوده

حیات آرامگاه ایشان حائز اهمیت است. لذا در تدوین 

الگوهای طراحی آرامگاه ابتدا به شناخت شخصیت 

س، پردازی و سپایدهتر در دهی صحیحمتوفی برای جهت

کالبدی، کارکردی، و معنایی  هایگونه بندیدسته

ضرورت دارد. شناخت فرد متوفی از جمیع  هاآرامگاه

ابعاد، گونه معنایی و گونه کارکردی آرامگاه را تعیین 

متناسب با گونه معنایی و  توانمیو پس از آن  کندمی

ر بستر را د هاآرامگاهشده، گونه کالبدی کارکردی تعیین

 و تاریخی شخصیت متوفی جستجو کرد.جغرافیایی 

ها الگوهای کلی طراحی هر از نتیجه این بررسی

تعیین کرد. بر اساس آنچه گفته  توانمیآرامگاهی را 

 نییتب فرآیندشد، روش مطالعه در این پژوهش از طریق 

، با به اشتراک گذاشتن یآرامگاه یطراح یالگوها

 یدر معمار کارکردیو  یکالبد یو الگوها میمفاه

در  توانمیکه آن را  پذیردمیصورت  رانیا یآرامگاه

 خالصه کرد. 0قالب نمودار 

 

 طراحی آرامگاه سعدی 

مقاله، تالش شده است در جستجوی الگوهای در این 

طراحی آرامگاه مبتنی بر مطالعۀ تاریخی، روش مطالعه 

فوق در بازطراحی آرامگاه سعدی آزموده شود. آرامگاه 

، یک رنگ ایفیروزهکه از یک گنبدخانه  کنونی سعدی

غربی خود تشکیل شده  یجبههستاوند و رواق در 

 تاریخی و هایفرمترکیب نامنسجمی از مصالح مدرن، 

عدم تقارن بنا، ضعف در  سرد است. هایرنگ

محوربندی، نورپردازی نامناسب، مقیاس نامطلوب 

مصالح و تناسبات فضایی از جمله مواردی هستند که 

موجب کاهش کیفیت بصری و فضایی این آرامگاه 

. در آرامگاه سعدی که توسط فروغی بازطراحی اندشده

الگوها و معیارهای طراحی شده است فقدان توجه به 

-آرامگاهی، دوره زندگی، مکان و شخصیت عارف

چه بنای فعلی  اگر .خوردمیشاعر سعدی به چشم 

به لحاظ قدمت و جایگاهی که در  آرامگاه سعدی که

شیراز پیدا کرده است، قابل بازطراحی نیست، موضوع 

 و جهت-این آزمون تنها با فرض نبود آرامگاه فعلی 

قیاس با این موضوع که اگر الگوهای طراحی آرامگاهی 

در طراحی به کارگرفته شودند این آرامگاه به چه میزان 

دارتر و ریشه ترست از وضعیت کنونی متفاوتتوانمی

به عنوان یک نمونۀ موردی برای  -طراحی گردد

جستجوی الگوهای طراحی آرامگاهی براساس مطالعات 

. بدون شک این روش در شودمیتاریخی در نظر گرفته 

های دیگر بزرگان نیز قابل آزمودن است. طراحی آرمگاه

تدوین الگوهای  فرآیندبر همین اساس، مطابق نمودار 

، جستجوی الگوهایی برای طراحی (0ر نمودا)طراحی

تدوین الگوهای طراحی و بازطراحی  فرآیند (:0)نمودار

 منبع: نگارندگان()آرامگاه مبتنی بر مطالعه تاریخی
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و  شناسیآرامگاه سعدی با مطالعه در دو حوزۀ شخصیت

. مطالعات شودمی شناسی آرامگاهی انجامگونه

شناختی، خصوصیات سعدی، جایگاه فرهنگی، شخصیت

به  شناختیو مطالعات گونه علمی، سیاسی و اعتقادی او

ی دجستجوی الگوهای کارکردی، معناشناختی وکالب

پردازد در بستر تاریخی و جغرافیایی شیراز می هاآرامگاه

و بدین طریق الگوهایی برای طراحی آرامگاه سعدی 

.آوردمیفراهم 

  

 شنانت شخصیت سعدی

 الدینمصلح ابومحمداز بزرگترین شعرای فارسی زبان 

پیام . است ه.ق( 130-140)سعدی به معروف عبداهلل بن

سعدی در آثارش پیام اخالق انسان است که آن را در 

قالب ترتیب اسالمی پروانده و کوشیده است تا در مسائل 

یاری از بسصایح را عرضه کند نمختلف اجتماعی بهترین 

در کنار . استاشعار وی به صورت ضرب المثل درآمده

ره برده هحکمت و عقل سعدی از زبان طنز نیز ب

 . مقام سعدی در ادبیات ایران تا آن(0378)جعفریان، است

ی ایرانی دارای شخصیت ادبی جامعه جاست که اگر فرضاً

و حکمتی دیگری نبوده آثار او به تنهایی برای جاوید 

 سعدی(. 0308)سامی، تن ادبیات فارسی کافی بودنگهداش

آموخت و در سال  را علوم مقدمات کودکی دوران در

 در و رفت بغداد ینظامیه به شیراز ه.ق از 123یا  124

 عمر الدینشهاب محمدغزالی و امام هایازآموزه آنجا

وی قبل از حمله . (0380)موحد، بهره جست سهروردی

یشتر اما ب سعدی اهل سفر بود. شیراز بازگشتبه مغوالن 

های زندگیش را در شیراز تحت حمایت اتابکان سال

 و منظوم دسته دو به سعدی آثارفارس سپری کرد. 

 منظوم بوستان مهمترین اثر که شودمی تقسیم منثور

های عربی و است. همچنین وی دارای قصیده سعدی

 .(0318صفا، )ها و دیوان غزلیات استفارسی، مرثیه

 ترینمهم گلستان که منثور سعدی آثار دوم قسمت

 آمده گرد کلیات سعدی در که آنها تمامی هاست وآن

 است.

نخستین مورخی که از بنای آرامگاه سعدی نام می برد ابن 

هجری قمری، یعنی در  807بطوطه است که در سال 

سال پس از مرگ سعدی به شیراز آمده است.  08حدود 

النصار فی غرائب االمصار توصیف وی در کتاب تحفه 

ه از جمل قبر سعدی: رامگاه شیخ اجل را چنین می نمایدآ

هایی بود که در خارج از شهر شیراز قرار داشت در مکان

کنار این آرامگاه یک خانقاه و باغی خوب و نمکین 

وجود داشت که سعدی در زمان حیاط خود آن را ساخته 

هایی از مرمر ساخته بود که با بود. شیخ در آنجا حوضچه

 (0372 ،، )صانع(یخان می)کریآرامگاه سعد یرونیب ینما .(:2)ریتصو

 آرامگاه کنونی سعدی )منبع: ویکی پدیا( (:0)ریتصو
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آب نهر پر می شدند. مردم از شهر به زیارت قبر شیخ آمده 

خانه شیخ به منزل و پس از خوردن غذا در سفره

(. در کتاب مزارات شیراز لقب 0330امیری،)گشتندمیبر

و نام آن جناب مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی نوشته 

رحمت الهی  به جوار 130شیخ سعدی  :و فرموده است

رسید و در همین خانقاه مدفون گردید و حضرت کریم 

عمارتی ملوکانه از آجر و  0074خان زند در حدود سال 

 اسناد مرکز) بر جای خانقاه شیخ سعدی بساخت گچ

نگاهی گذرا به  .(0331فارس،  استان فرهنگی میراث

مانده از آرامگاه قدیمی سعدی نیز تا ی جاتصاویر به

ایی تاریخی برای طراحی آرامگاه سعدی حدودی الگوه

. آن آرامگاه در دشت بدون هیچ آوردمیفراهم 

 ای قدیمی در شرقای قرار داشته است. تنها کلبههمسایه

 شده و بنای آرامگاه مانند یک کوشک درآن دیده می

ه . آرامگاه در دو طبقه ساختگرفتمیحیاطی سرسبز جای 

شده و دارای یک محور مرکزی بود. احتماال یک محور 

 ایهگوشهنموده است. در دیگر عمودی نیز آن را قطع می

ها . سه دریگرفتمیروبرو به قبله دو اتاق سه دری جای 

باالی سه دری جنوب  شده بودند. با طرح اصیل ساخته

و سه دری جنوب غربی  گرفتمیشرقی سه گلجام جای 

یب از تخر ست پیشتوانمیاین آرامگاه  .دارای ارسی بود

شرکت مادر تخصصی عمران و )به خوبی مستندسازی شود

بهسازی شهری ایران و دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، 

0373 ،227-223). 

 

 

 شناسی آرامگاه سعدی همطالعۀ گون

به الگوهایی برای طراحی آرامگاه  یابیدستبه جهت 

ی یهاآرامگاهویژگی  بندیطبقهسعدی، به بررسی و 

 و شخصیتی، تاریخیکه با ویژگی  شودمیپرداخته 

جغرافیایی شاعر مشابهت دارند. از آنجا که سعدی عارف 

و شاعری متعلق به دورۀ ایلخانی و متوفی در شیراز بوده 

، ایلخانی یهاآرامگاهی هاویژگیاست، به لحاظ تاریخی 

و  شهر شیراز یهاآرامگاهی هاویژگیبه لحاظ جغرافیایی 

 عرفا و شعرا یهاآرامگاهی هاویژگیبه لحاظ شخصیت 

 همچنین بر اساسجهت بررسی در نظر گرفته شده است. 

ابعاد شخصیت سعدی، گونه کارکردی و معنایی آرامگاه 

در نهایت از کنار هم قرار گرفتن این . شودمیمشخص 

و مفاهیمی که پیش از این به آن پرداخته شد  هاویژگی

نموداری تدوین کرد که از طریق آن، عناصر  توانمی

ی اهویژگیو معنایی با توجه به کالبدی، کارکردی 

(/  0372(، )صانع, یخانمی)کر یراست: عمارت آرامگاه سعد.(:3)ریتصو

 (0334اثر پاسکال کوست، ) کوست,  یقبر سعد یچپ: نقاش

های آرامگاهی که به لحاظ مکانی، زمانی و  بررسی نمونه (:2)نمودار

 شخصیتی با سعدی ارتباط دارند.
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 سعدی( مشخص)زمانی، مکانی و شخصیتی فرد متوفی

شوند و الگوهایی کلی جهت طراحی آرامگاه سعدی 

جستجوی الگوهای تاریخی برای طراحی تعیین گردد. 

کالبدی و کارکردی و  هایدادهآرامگاه سعدی با تحلیل 

، ایلخانی(دوره )مرتبط با دوره زمانی یهاآرامگاهمعنایی 

ه صورت گرفت شاعر(،-عارف)شیراز( شخصیتی)مکانی

 -است. نتیجه این تحلیل الگوی طراحی آرامگاهی زیارتی

که از فرم و مصالح  کندمییادمانی از نوع مذهبی را ارائه 

ابق و در تط پذیردمیمعماری شیراز و دوره ایلخانی تاثیر 

 لفرهنگی بستر زمانی و مکانی خود شک هایریشهبا 

 .گیردمی

 

 گیرینتیجه

در ایران بیانگر شدت اهمیت  سازیآرامگاهامتداد سنت 

ای بر گیریتصمیماین فرهنگ در میان مردم است. لذا 

گونه فضاها که ارتباط تنگاتنگی با باورها و  طراحی این

عقاید هر قوم و سرزمینی دارد بسیار حائز اهمیت است. 

-ایران به دلیل گستره جغرافیایی دارای تنوع اقلیمی

فرهنگی و به تبع آن گوناگونی آداب و عقاید تدفینی 

است. این گستردگی فرهنگ تدفین به نوبه خود معماری 

که گاه  آوردمیبه وجود آرامگاهی خاص خود را 

 دارند. لذا از کالبدهای متفاوت و متمایزی از یکدیگر

تره آرامگاهی در بستر تاریخی و گس بررسی طیف گسترده

 هایونهگجغرافیایی و مفاهیم و عقاید تدفین مرتبط با 

حی که طرا گرددمیکالبدی آرامگاهی این نتیجه حاصل 

ه، ربوط به گذشتبنای آرامگاه به ویژه برای متوفیان م

نیازمند مطالعه در نخست ابعاد شخصیت متوفی و سپس 

تعیین گونه معنایی و عملکردی در سایۀ ابعاد شخصیتی 

ه، الزم اولی گیریتصمیممتوفی است. در نهایت بر اساس 

در بستر تاریخی و  هاآرامگاهاست گونه کالبدی 

جغرافیایی متناسب با زمان حیات متوفی مورد مطالعه و 

ن منجربه تدوی توانمیشناسایی قرار گیرد. این مطالعه 

اصول والگوهایی کالبدی شود که در طراحی آرامگاه 

مورد استناد قرار گیرد. بدین ترتیب مطالعه تاریخی به مثابه 

پایگاهی نظری جهت تبیین اصول و الگوهایی در طراحی 

 . آوردمیآرامگاه جایگاه ویژه خود را به دست 

 

 منابع

 یپاسارگاد: گزارش از کاوشها .(0383)دیوید، استروناخ

سال  از ایتانیبر یرانیانجام شده توسط موسسه مطالعات ا

  .تهران ،کشور یفرهنگ راثی. سازمان م0310-0313

 .رازیش ،رازیش دینو، پارسه. (0330)رزاق دیس ی،ریام

(. معماری معاصر، نشر معماری 0373بانی مسعود، امیر)

 هنر قرن، تهران. 

همایون  (. تاریخ کیش زرتشت،0330)بویس، مری

 تهران. علیشاه،نشر صفیصنعتی زاده، 

از سیری در هنر ایران از دوران پیش  (.0378ر)آرتو ،پوپ

 شرکت انتشارات علمی ،نجف دریابندری تاریخ تا امروز،

  تهران.، و فرهنگی

 (. معماری ایران دوران اسالمی،0330پوپ، آرتور)

 ، نشر اختران، تهران.غالمحسین صدری افشار

( تدوین غالمحسین معماریان، 0373پیرنیا، محمدکریم)

 معماری ایران، سروش دانش، تهران. شناسیسبک

رضا، روزبه، پیهانی، نرگس، خضریان، علی

ر معاص یمعمار در شناسیزیبایی یبررس(. 0330معصومه)

. لکالمو کمال امیخ یآرامگاه یبر بناها دیبا تاک ران،یا

 طیو مح یعمران، معمار یپژوهش یکنفرانس علم ناولی

 وانیا یو شهرساز ی. تهران: موسسه معمارداریپا ستیز

 شمس.

قبور و آئین تدفین در دوره  (.0383ترومپلمن، لئو)

استان مجله ب،مرکز نشر دانشگاهیمولود شادکام، ، ساسانی

  .38-23صفحات  00، شمارهشناسی و تاریخ
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تاریخ ایران اسالمی دفتر سوم از (. 0387)رسول ،جعفریان

موسسه فرهنگی نشر  ،زوال ترکمان یورش مغوالن تا

 ر، تهران.دانش و اندیشه معاص

 یتتابو نیبه تدف ینگاه .(0370)گرانیود زیرخیام ،یچیچا

 .تهران، رایسم، باستان رانیدر ا

 یانتقاد یبررس .(0330محمود) نوربخش، م،یمر خنشا،

 نیمقبره. سوم یبر اصول طراح دیبا تاک یآرامگاه سعد

هران، ت ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یالملل نیکنگره ب

 و یعمران، معمار یالملل نیکنگره ب یدائم رخانهیدب

 .یبهشت دی. تهران: دانشگاه شهیتوسعه شهر

 یانیم یسده ها یمقابر برج (0334, عباس)یدانشور

 .تهران ،سمت، رانیا

 ،دنگاهواره تم- تاریخ تمدن (.0333)ویلیام ،دورانت

شرکت انتشارات علمی و نشر ،جلد اول احمد آرام،

  ، تهران.فرهنگی

ی موسسه دهخدا، ینامهلغت(. 0370اکبر)دهخدا، علی

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.

(. معماری جهان، انتشارات 0330محمدابراهیم)زارعی، 

 آوران، تهران.فن

انجمن  ،و حافظ. یسعد ارید رازیش .(0308)یعلی، سام

 .تهران، رانیا یآثار مل

در  یرانیباغ ا یتداوم طراح. (0333)نیحس ،زاده سلطان

 .تهرانی، فرهنگ یدفتر پژوهش ها، تاج محل

سنجش  .(0331مهدخت) ،ییایک ن،یحس سلطان زاده،

 نیچهارم ،یرانیا یهاآرامگاهدر  یطراح فرآیند یداریپا

 یو تاب آور یداریپا یشهرساز و یمعمار یکنفرانس مل

 یو شهرساز یدانشکده معمار ت،یاز آرمان تا واقع

 .نیقزو ،نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم

مردگان در  نیتدف یچگونگ .(0383)دهیسع ،نیالدشرف

 یفرهنگ یموسسه ،رانیا یعصر آهن در فالت مرکز

 ، تهران.زهد یانتشارات

 و ایران شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت

(. هویت 0373شیراز) دانشگاه و معماری هنر دانشکده

 معماری شیراز، نوید شیراز، شیراز.

بر  ینگرش (.0332)کرم پور، اکرم، اصادقی، شورستان

 نیاول ان،یریمپال یبر سنتها هیبا تک انیاشکان نیتدف نییآ

دانشگاه هنر  ران،یا یباستان شناس یمل شیهما

 .رجندیب،رجندیب

 ،(. فرهنگ جامع زبان فارسی0332اشرف)صادقی، علی

 .تهران نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

(. به یاد شیراز، اداره انتشارات 0372صانع، منصور)

 یراز، شیراز.دانشگاه علوم پزشکی ش

انتشارات  ،تاریخ ادبیات درایران (.0374)اهللذبیح صفا،

 .تهران فردوس،

 دینو ،هنر فراموش شده یمقبره ساز .(0333)نیام ،طالع

 .رازیش ،رازیش

مقابر  سهیو مقا فیتوص .(0330)گرانیو د نیحس ،یعال

 ،معمارانه یشهر دامغان براساس گونه شناس یسلجوق

 دیدج یافقها یالملل نیکنگره ب نیت دومالمجموعه مقا

 .04-0هران ص. ی تو شهرساز یدر معمار

 یبناها المعارفرهیدا .(0374)یمحمد مهد ،یعقاب

انتشارات  ،یپژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالم ،یآرامگاه

 تهران. ،سوره

 سعدی، انتشارات طرح نو، تهران. .(0380)اىیض موحد،

 ،فرهنگ ایرانیآرامگاه در گستره (. 0388 )مهدی غروی،

 ن، تهران.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی معماری ایرا نشر

د مسعو (. تاریخ باستانی ایران،0371فرای، ریچارد نلسون)

 تهران.، ، انتشارات علمی و فرهنگیرجب نیا

انتشارات  وری، تهران،(. جهان فره0310)بهرام ،وشیفره

 .کاریان

و مبانی نظری در  شناسیسبک(. 0330قبادیان،وحید)

 نشر علم معمار، تهران. معماری معاصر ایران،



0337، بهار و تابستان دوم، سال 3نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، شماره   
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 ،رانیا یسنت هیابن یمیاقل یبررس. (0330)دیوح، انیقباد

 .تهران، دانشگاه تهران

: از دوره رانیمردگان در ا نی(. تدف0377, عباس)یانیقد

. یمذهب و مراسم نییبه آ یبا نگاه هیقاجار انیباستان تا پا

 تهران: آرون.

(. راه و رسم زندگی،پرویز دبیری، 0380ل، الکسیس)کار

 نشر آریان، تهران.

(.گور دخمه های ساسانی، 0388کامبخش، سیف اهلل)

 مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

(. ایران در زمان ساسانیان، 0373کریستن سن، آرتور)

 رشید یاسمی، انتشارات نگارستان، تهران.

 .تهران، خاک ی،و معمار میاقل .(0330)ی, مرتضییکسما

، تاریخ خانقاه در ایران (.0374)محسن ،کیانی امیرا

 ، تهران.ات طهوریرانتشا

 دردوره ایران (. معماری0330کیانی، محمدیوسف)

 ی علوم انسانی، انتشاراتاسالمی، مرکز تحقیق و توسعه

 سمت، تهران. 

از آغاز تا )یدوره اسالم یبناها .(0334پاسکال) ،کوست

 .تهران ،ات فرهنگستان هنرانتشار، ش( 0207

، عیسی هنر ایران ماد و هخامنش(. 0330ن)روم ،گریشمن

 تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگیبهنام، 

(. معماری جهان اسالم، یعقوب آژند، 0330میشل، جرج)

 انتشارات مولی، تهران.

 یبررس (.0330ی)علیی، صدرا ،محمدرضای، نعمت

 ماوندد رانیدر گورستان ول یدوره اشکان نیتدف یهاشیوه

و  زیی، پا2، شماره 0دوره نشریه مطالعات باستان شناسی، 

 020-043، صفحه 0330زمستان 

 یانسان شناس ی(. پژوهشها0334حامد) ،نسب یوحدت

استان در ب یستیز یبر مطالعات انسان شناس ی. مروررانیا

 .003-040, رانیا یشناس

ی ایران دردوران (. معماری اسالم0330ویلبر، دونالد)

ایلخانان،عبداهلل فریار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

 تهران.

باقر آیت اهلل  (. معماری اسالمی،0330هیلن براند، روبرت)

 نشر روزنه، تهران. ،زاده شیرازی

شناخت اساطیر ایران، ژاله  (.0371راسل) جان، لزینه

 ، تهران.مهشنشر چآموزگار، 
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