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 اشاره موردی گنبد علویان همدان ، ایلخانی گونه شناسی معماری آرامگاهی ایران در دوران سلجوقی

 مهدی مطهری تبار 

 کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

 چکیده :

تانی فرهنگ باسریشه پیدایش آرامگاه را با توجه به جغرافیایی تاریخی در برخی از شهرهای سوریه می داند که از 

 هدف اصلی این آرامگاه ها دارای جایگاه واالیی بودند و و مسیحی اشباع شده بود با توجه به این فرهنگ آرامگاه

ها جمع کردن عده ای از عبادت کنندگان نبود بلکه گرامی داشتن یاد و خاطره شخص یا رویدادی بود که انتظار 

جمع شوند . در غیر این صورت تنها رفت و آمد زائرین پاسخگوی  آنجامی رفت فقط در سالگرد آن واقعه ، مردم در 

د ، ها به شمار می رفت . این آیین یاد بو نیاز بود که این موضوع از ویژگی های تقریباً پیش بینی نا شدنی آرامگاه

ون کشور دگرگسوریه و بیزانس در قرن چهارم میالدی باعث شکوفایی ساخت و ساز گردید ، به گونه ای که چهره 

سازی به حدی می رسد که آرامگاه  بعدها روند آرامگاه شد و حتی در زمان اعراب نیز این حرکت متوقف نگردید .

بخشی از یک بنا عمومی می گردد با این کار ، آرامگاه به شکلی موثر ، رنگ تقدس می گرفت و این پاکی دقیقاً 

ای مذهبی بود که در مجاورت آرامگاه قرارداشت . چنین بنا های متعلق به مسجد ، مدرسه ، رباط ، یا دیگر بنا ه

با توجه به این نکاتی و وجود  به ثبت رسیدند و ایلخانی عمومی نخست به تعداد بی شماری در دوران سلجوقی

 آثار ویژگی های بیان شده در گنبد علویان هم رعایت شده است که گذار از کارکرد یک مقبره ساده به یک آرامگاه

ستایند در این گنبد به چشم می خورد و گاهاً با خرافات هم همراه بوده است که نه در ی مقدس که مردم آن را م

 .این گفتار مصداق یافته است های دیگر این گنبد که در آرامگاه

 

 گنبد ، سردابه ، تزئینات: آرامگاه ، کلمات کلیدی  
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 مقدمه :

کلیات : گنبد در فرهنگ معماری معموالً به پوششی منحنی که به صورت نیم کره فضا های استوانه ای یا چند 

ضلعی به کمک یا بدون کمک گوشواره ها اجرا می گردد ؛ اما در اینجا مراد از گنبد ، آن دسته از بنا های آرامگاهی 

و گاه پیوسته دارای قاعده استوانه ای یا چند ضلعی و پوشش گنبدی بزرگ و مرتفع و است که به صورت منفرد 

بد عالی ، گن سرخ مراغهگنبد  ، گنبد سلطانیه از دیدگاه معماری دارای خصوصیات تقریباً مشابهی هستند ) مانند

.) دفراز اغلب آنها دیده می شو ابر قو ، گنبد سبز ، ... ( وجه تسمیه این بنا ها از گنبد بزرگ و مرتفعی است که بر

 (783ـ 8731)عقابی ـ 

های مربوط به پاسداشت  عنوان جلوهای از باورها و آیینه ب اسالمیدر معماری دوران آرامگاهی   بناهایساخت 

ای ه تقریبا به موازات آن پیش رفت. شیوه از جمله مساجد آغاز شد و دیگر مذهبی مردگان، توام با سایر بناهای

 ها و مختلف ساخت این مقابر از نظر ساختاری تحت تاثیر عوامل مختلف فرهنگی و مادی، راهی همگام با آیین

آراء مختلف و متفاوتی را به خود اختصاص  اسالمی باورهای جامعه پیموده است. هر چند مسئله احکام مقابر در فقه

نشان از جایگاه ویژة این ابنیه در  اسالمی از کشورهای بسیاریداده است, اما حضور تعداد بسیار زیاد این بناها در 

نیز، بناهای آرامگاهی بعد از مساجد در شمار پرتعدادترین آثار معماری  اسالمیدر ایران دوره   .دارد اسالمیجامعه 

ق رهای مختلف محلی در ش قرار دارند. ساخت این بناها که از سده چهارم هـق قمری به بعد، با پدید آمدن سلسله

تداوم یافت. نکتة مهم در رابطه با این ابنیه، ارتباط ویژگی  اسالمیهای بعدی  و شمال ایران رواج یافت، طی دوره

های ساختاری و تزیینی آنها با فرد متوفی است؛ بدین معنا که افراد عادی از مقابر ساده و افراد مطرح جامعه از 

های بعدی نیز  اریخ همواره مقابر بزرگان مذهبی در طول دوراناند. به گواهی ت تری برخوردار بوده مقابر شاخص

های مذهبی حاوی  که بعد از مدتی به مجموعه اند بطوری تر شده اهمیت خود را حفظ کرده و گاهی گسترده

 و ایلخانیان یکی از مهم ترین ادوار ساخت بناه های آرامگاهی در دوران سلجوقیان .اند بناهای متعدد تبدیل شده

 است.

و پژوهش حاضر به بررسی گونه شناسی معماری آرمگاهی برخی از بناهای ساخته شده در دوران سلجوقیان 

 .می پردازدایلخانیان 

 روش تحقیق :

 روش تحقیق پژوهشی و قیاسی ) کل به جزء ( می باشد.
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 گنبد علویان :

و به قولی مهمترین اثر باستانی دوره  همدانیکی از شاهکارهای معماری و گچ بری بعد از اسالم در  گنبد علویان

قرن ششم هجری  است. این گنبد یکی از یادمان های متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در همدان اسالمی در شهر

است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده و سپس در دوره های بعد با ایجاد سردابی در 

 زیر زمین به مقبره آن خاندان تبدیل گردیده است.

های دور دارای گنبد بوده و از سوی دیگر عالقه این بوده که در گذشته گنبد علویانعلت نامگذاری این بنا به 

خاندان علویان در این بنا از دالیل این   شدید مردم به سادات و دوستداران علی )ع( و مدفون بودن دو تن از

ه است وازطرف سازمان میراث نامگذاری ذکر شده است. امروزه به دوراین بنای تاریخی حصارکشی انجام شد

فرهنگی حفظ و نگه داری می شود و در طی سال های گذشته مر متهای چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب 

در مورخه  49گنبد علویان از آثار فرهنگی و ملی است که طی شماره »بر روی این بنای تاریخی انجام شده است

 «(777ـ 8731عقابی ـ «)رسیده است.در فهرست آثار ملی به ثبت  81/81/8781

 معماری گنبد علویان

جرز ستون مانند به  9متر ساخته شده و  1/88متر و ارتفاع  1/81در  1/81ضلعی در ابعاد 9بنا به صورت مکعبی 

گوشه آن را در میان گرفته اند .هر یک از برجها  9متر و شبیه برجهایی در  1متر با قطری قریب به  1/4ارتفاع 

جرزها   /. متر است که از حیث مقطع1متر و عمق  8متر و عرض  1 طاق نمای فرو رفته مثلثی به ارتفاع 1دارای 

 را به صورت نیمی از یک ستاره هشت پر در آورده است.

متر دیده می شود  1/1متر و عرض حدود  81و به ارتفاع  3و 1در جبهه شمالی بنا طاق نمایی جناغی از نوع 

به صورت بر جسته قرار دارد.ورودی رفیع بنا در  41/7و عرض  01/1قابی مستطیل شکل به ارتفاع .درون آن 

 بخشد.   متر جلوه ای ویژه به آن می 91/7و ارتفاع  0/8هیبت طاقی جناغی به عرض 

بر فراز ورودی و درون کادر مستطیل شکل گچبری های بر جسته النه زنبوری شامل گل و بوته های در هم 

یده به شکل زیبایی خود نمایی می کند. بر حاشیه خارجی کادر نیز کتیبه ای گچبری شده مشتمل بر آیاتی پیچ

کوفی مشاهده می شود. پیشانی طاق نما را نیز گچبری مثلثی و ستاره ای شکلی به صورتی   از قرآن مجید به خط

 بدیع تزئین کرده است
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سانتی متر  11مستطیل شکل هم ارتفاع با کل بنا و به عرض  حد فاصل طاق نما و برجهای پیرامونی را دو سطح

پوشیده از تزئینات گچبری و نیز دو سطح نیم دایره که با آجرهای راسته و خفته تزئین شده اند زینت می 

است که درون آنها   متر9و عرض  1/1بخشند.اضالع غربی و شرقی ساختمان هر کدام دارای دو طاق نما به ارتفاع 

 ته کاریهای آجری مشتمل بر طرحهای تو در تو لوزی شکل تزئین شده استبا برجس

بر فراز طاق نما ها و قسمتهای انتهایی برجها بقایایی از کتیبه ای آجری و بر جسته به خط کوفی مشتمل بر آیات 

 نخستین سوره )دهر( مشاهده می شود .

متر واقع  1/8های خارجی آن در ارتفاعی معادل سطح شبستان ورودی بنا در مقایسه با زمینهای اطراف و دیوار

 پله ارتباط بیرون و داخل بنا را میسر می کند. 3شده و در حال حاضر 

شرقی پوشیده از طرحهای انبوه و بسیار زیبای −در هر کنج بنا دو طاقچه رفیع و نیز دو طاق نما در اضالع غربی 

بی واقع شده با تزئینات بدیع گچبری بر غنای این اثر گچبری دیده می شود .محراب گنبد نیز که در ضلع جنو

 افزوده است . معدود نورگیرهای مرتفع و مجاور سقف روشنایی مناسبی به محوطه داخل بنا می دهند.

ای که به صورت غیر متعارف   راه پله های کم عرض از درون برج شمالی شرقی دسترسی به سقف و نیز راه پله

راه یابی به سرداب اشکوب زیرین را میسر می کند . سرداب کوچک مدفن دو تن از درون محراب ایجاد شده 

 حجره با طاق نمای جناغی تشکیل شده و قبر ها به شکل حجم 0بزرگان خاندان علویان است.فضای داخلی آن از 

 مکعب مستطیل شکل پوشیده از آجرهای لعابدار فیروزه ای در مرکز آن قرار گرفته اند.

سال قبل  01در   خریب گنبد اصلی بنا در گذشته ای نا معلوم به نظر می رسد هنوز مرمتهای انجام شدهبه دلیل ت

( و پوششی که با سقف شیروانی برای جلو گیری از انهدام بنا بر فراز آن تعبیه شده همچنان باید باقی 8783)سال 

ت گنبد فوقانی این آرامگاه باشد به دسبماند چون تا کنون مدرك مستند و نقشه ای که گویای چگونگی وضعیت 

 . نیامده است. از همین رو مستند سازی و شکل دهی مجدد پوشش این بنا هنوز میسر نشده است

 :بنامعماری خارجی 

نقشه بنا چهار ضلعی و گوشه های آن دارای لبه های ستاره ای شکل است دیوار های ایم مقبره مکعب شکل »

مانده ولی خود گنبد فروریخته و از بین رفته است این مقبره با اجر ساخته شده از  بوده تا خط آغاز گنبد باقی

کف زمین بلند تر است مانن دیگر مقبره ها چهار ضلعی بر روی سکو هایی قرار گرفته که داخل سکو را طبقه 

ف می رسد به زیرین مقبره شامل می شود در محوطه جلو خان مقبره پله های سنگی که تعداد انها به نه ردی
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چشم می خورد در ورودی نسبتاً بزرگ مقبره که در وسط درگاه زیبا با طاق نوك تیز و حاشیه مستطیلی در داخل 

لوح طاقدار دیگری که آن هم قسمتهای در گاه با تزئینات هندسی پر کار همراه با مالط یا آجر های کوچک در 

ینات از گچبری بر جسته و کنده کاری شده استفاده طرحهای هندسی و اسلیمی پوشیده شده است در این تزئ

شده است و وجود کتیبه کوفی و نیم ستون های مدور تزئینی شده اعتبار خاصی به این درگاه بخشیده است به 

این مقبره   گونه ای که می توانگفت تزئینات هندسی و نباتی ، گچبری ، خطوط کوفی ، حاشیه زیبای قاب در گاه

نظیر است همچنین ستونهای آجری لبه دار گوشه ها ، خوداز ویژگی خاصی بر خوردارند این در نوع خود کم 

ستونها در باال به طاقهای نوك تیز منتهی می شوند وجود این ستونها در گوشه ها و درگاه بلند آن در وسط بنای 

ناری هر کدام از دو نغول قلعه ای را به تصویر می کشد که تاج زیبای بر فراز خود حمل می کند دیوار های ک

تشکیلی شده اند که دارای طاق نوك تیز و حاشیه مستطیلی هستند و با آجر های راسته و خفته و طرحهای 

هندسی بسیار متنوعی نمایش داده شده اند در قسمت فوقانی این دیوار ها کتیبه هایی کوفی که حروف آنها از 

مقبره دریچه هایی به چشم می خورد که نور گیر های حاشیه  سفال است جای گرفته اند در قسمت باالی بدنه

گنبد را شامل می شوند با تعمیراتی که در خارج مقبره صورت گرفته خسارات وارده به گنبد به خوبی دیده می 

 (890ـ 8734حاتم ـ.«) متر است 81شود گنبد اصلی بنا فرو ریخته و ارتفاع فعلی مقبره حدود 

 بنا معماری داخلی

شه داخلی اتاق مقبره مربع شکل و کف آن در حال حاضر با آجر مفروش است تمام سطوح دیوار به جز محراب نق»

و در گاه ورودی ، نغول سه قسمت دارد که دارای طاق نوك تیز و حاشیه مستطیل است نغولها به وسیله تعدادی 

ای باالبرده شده است دیوار ها در  نیم ستون از هم جدا شده هشت جفت از این نیم ستون ها تا طاق سه گوشه

باال و در زیر قبه به هشت ضلعی تبدیل و مقرنسهای گوشه های سه طبقه ساخته شده اند در گوشه شمال و در 

زیر قبه به هشت ضلعی تبدیل و مقرنسهای گوشه ها سه طبقه ساخته شده اند . در گوشه شمال شرقی یعنی 

رد که به پلکانی باز می شود و باالی مقبره راه دارد ضلع مقابل ورودی سمت راست مدخل مقبره دریچه ای جای دا

شامل محراب بسیار زیبا مقبره است بعضی از دانشمندان این محراب را متعلق به دوره بعد می دانند ولی مرحوم 

وپ پ پوپ و پرفسور و. مینورسکی معتقدند که متعلق به زمان سلجوقیان است در وصف این محراب و تزئین ان

از جهت نمایاندن مهارت در عمل و قشنگی نقشه و نفاست و زیبایی در جزئیات ، این گچبری داخل » می گوید 

مقبره با نفیس ترین نقشه قالیها شرقی برابری می کند در اینجا باید حاشیه مزین به خط کوفی دور طاقی که 

لب مساجد دیده می شود مثالً حاشیه کوفی که در محراب در آن قرار دارد را نیز ذکر کرد این کتیبه زیبا در اغ

مدرسه حیدریه قزوین موجود است از بهترین نمونه های گچبری کوفی به شمار می رود طرحهای پر کار بر جسته 
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و تراشیده شده بر نیم ستون ها زوایا و ملحقات داخل طرح گنبد وجود مدخل دخمه مقبره است که درست در 

این امر بکلی غیر طبیعی و غیر معقول است احتماالً این دخمه بعد از بنای اصلی گنبد وسط محراب واقع شده و 

ساخته شده است برای اینکه اگر دخمه را توأم با گنبد علویان ساخته بودند راه ورود به آن مانند دیگر ابنیه می 

 و اصلی خود بیرون آمده است بایست غیر از محراب می بود زیرا با وضع فعلی محراب گنبد علویان از حال طبیعی

ضمناً درون سردابه هم راهی غیر از راه سمت محراب مشاهده نمی شود که تصورمی رود قبالً از محلی دیگر به 

آن می رفته اند و اینک متروك مانده باشد اگر چه این نظریه هم وجود دارد که در روزگار گذشته یک راهرو 

روحانی شهر هدایت می کرده است اما این نظریه چندان معقول نیست در  زیرزمینی سردابه این بنا را به خانه

وضعیت کنونی در قسمت مرکزی دخمه قبری با کاشیهای فیروزه رنگ دیده می شود این قبر را سید محمد نور 

 هبخش معروف به علوی ) از اهالی خراسان و یکی از بزرگان شیعه ( نسبت می دهند در مورد انتساب این مقبره ب

خاندان علویان مرحوم مصطفوی بررسیهای کرده که در کتاب هگمتانه منعکس شده است در خصوص تزئینات و 

گچبری های این مقبره ایجاد شده همان ویژگی اصلی گچبری حفظ تنها مهارت در این هنر بر جسته کاری بیشتر 

نصری قوی را از دیدگاه هنری شامل شده است ترکیبات ستونچه های و سطحه ها داخل مقبره عالوه بر زیبایی ع

می شوند سطحه ها با اشکال حلزونی ، طاقنماها ، ستونهای بلند ، مقرنس کاری ها بر جسته داخل مقبره همگی 

داللت بر قدرت تزئینی در این بنا ست و زیباترین قسمت تزئینی داخل مقبره می توان در محراب گنبد دید به 

ز جهت هنری تاثیری زیادی در ساختمان مقبره گذاشته است به طوری که مشکل گفته هرتسفلد گچبری این بنا ا

بتوان اینهمه زیبایی را توصیف کرد و فقط با دیدن این گچبر یها می توان پی به اینهمه زیبایی برد پنهان داشتن 

عرضه می کند  گلها در بین بر گها از اینها دارای ارزش هنری جدایی هستند چرا که هر عنصر ویژگی خاصی را

نقوش تزئینی ستاره مانند و شبیه به النه زنبور ،خود از هنر واالیی نشان دارند این هنر نماییهادر سطح ستونها 

،طاقنماها و پانلها به شکل برجسته به خوبی در داخل و خارج مقبره دیده می شوند. این تزئینات همه کار یک 

وگویای این حقیقت است که با وجود نشان دادن تضادها کاری هنرمند با احساس و پر دقت را نشان می دهد 

کرده است تا در یکدیگر داخل نشوند یکی دیگر از ویژگیها این گنبد ، در قسمت خارج آن ، وجودد لبه های ستاره 

 « (893ـ 8734حاتم ـ .«) ای در گوشه های طرح مربع آن است 
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 ) سازمان میراث فرهنگی همدان ( سردابهپالن      -1نقشه           فرهنگی همدان (پالن اصلی ) سازمان میراث -8نقشه    

 

 

 

 

 

 

 ) سازمان میراث فرهنگی همدان (   شرقینمای  -9نقشه                     ورودی بنا ، نمای شمالی ) سازمان میراث فرهنگی همدان (   -7نقشه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) سازمان میراث فرهنگی همدان (  A,A برش در محور      -0نقشه                              ) سازمان میراث فرهنگی همدان (   غربینمای   -1نقشه 
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 سازه

نیارش به کار رفته جدای از اینکه از مصالح بوم آورد استفاده شده است بلکه مطمئنا از نقاط دیگر بر آوردن » 

شن استفاده شده است نیارش اصلی به کار رفته بیشتر ساروج ، سنگ ، گچ ، بعضی مصالح چون آجر سفید و رو

است آجر هایدر ابعاد مختلف هستند و آجر های پیش بر در نمونه خاص خود بی نظیر است و بی مانند .نو ع در 

ا و آوردن ستونماها و آجر کار یهای تزئینی زیبا در نوع خود بی مانند است به خصوص در انتهای ستون نم

 مقرنس ها و گوشوار ها گنبد بر روی آن سوار می شده است 

استفاده از سنگ در کرسی بنا تا بتوان تحمل وزن سنگین این بنا را داشته باشد از ابداعات خاصی است که در 

 آرامگاه به خصوص آرامگاه دوره سلجوقی و ایلخانی می توان دید 

روی  بریون ششم تا نهم هجری و دالیل بکار بردن این نقوش گچشیوة تزئین ساختمانها با گل و یا گچ در قر 

 ((http//www.anobanini.ir/travel/fa/hamedan/ .«بنا ، نقوش برجسته با آجر و سنگ

 

 مصالح اصلی مورد استفاده در گنبد علویان:

 آجر :تمام سازه بنا آجری است و همراه با تزیینات آجری می باشد

 ) نگارنده ( .ساروج و گل استمالت استفاده شده 
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 تزئینات گچ بری ) نگارنده (                                                         سازه ی  آجری ) نگارنده (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزئینات آجری ) نگارنده (                                     سنگ استفاده شده در کرسی چینی ) نگارنده (

 

 مقایسه گنبد علویان با گنبد سرخ مراغه

لحاظ  این بنا از دانشمند فقید مرحوم محمد تقی مصطفوی درباره این آرامگاه چنین نظرمیدهد:

 باشد که درسالشیوای گنبد سرخ مراغه می  شبیه بنای معروف و هیئت خارجی، منظره بیرونی و

با آجرهای معمولی همدان  و با این تفاوت که ابعاد وتناسب آن بزرگتر هجری ساخته شده است، 191

درصورتی که بنای گنبد سرخ مراغه هم کوچکتر ازگنبد  روشن می باشد بنا شده است. و که سفید

ان شبیه بنای داخل گنبد علوی هم با آجر های قرمز رنگ تیره احداث شده است. علویان است و

تاریخی گنبد حیدریه قزوین است و مانندآن گچبری های فراوان وکتیبه های قرآنی متعددکه تماماً 

 اند زینت بخش حاشیه های مختلف و بدنه ها و طاق به تاریخ خط ثلث برجسته گچبری شده

 بوده، رقریباً برابدرونی آن است از لحاظ ابعاد داخلی هم بنای گنبد علویان با گنبد حیدریه ت  نماهای

طول و عرض محوطه داخلی آنها هر کدام در حدود هشت متر است . هرچند گنبد حیدریه قزوین 

دارای سال و تاریخ نیست ئلی از قرائن امر استنباط می شود که با شبستان عهد سلجوقی مسجد 

 ر و همهجری ساخته شده است معاص 111تا  111جامع قزوین) گنبد خمارش (که بین سالهای 

با  دوره باشد بنابر این گنبد علویان همدان چه از لحاظ هیئت خارجی و چه از نظر وضع داخلی ،
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قاعدتاً مربوط به نیمه دوم قرن ششم هجری می  و ابنیه نیمه اول قرن ششم هجری تطبیق می کند

ی باال درقرن ششم بدانیم بقایای کتیبه های آجری زیبای  از دلیلی ندارد آن را جدیدتر و شود

به خط کوفی برجسته مشتمل برچند آیه اول سوره دهر یا سوره انسان  دیوارخارجی بنا با آجر

قرآن مجید(دیده می شودکه به نوبه خود ازکتیبه های مشخص عهد سلجوقی بوده است  30)سوره

 ـ8771) مصطفوی ـ  پیش تایید می کند. قرن ششم هجری بیش از ،احداث بنای گنبد علویان رادر

 ( 807و808

 با توجه به نظرات مختلفی که درباره این:» دکتر غالمعلی حاتم در باره این گنبد چنین می فرمایند 

گنبد ارائه شده است به احتمال زیاد نقشه و طرح بنای اصلی گنبد مربوط به اواخر قرن ششم هجری 

گنبد با گنبد سرخ مراغه است و دردوره مغول تزیین و مرمت شده است شباهت شیوه معماری این 

و تزئینات آجری و خطوط کوفی آن تماماً ویژگیهای دوره سلجوقی را نمایش می دهد . با شرح 

مبسوطی که از جزئیات معماری این گنبد ذکر می شود . می توان با جرأت بیشتری ادعای مرحوم 

 « (890ـ  8734حاتم ـ .«) مصطوفی را در مورد گنبد قبول داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنبد سرخ مراغه ) اکبر زمانی (

 

   گونه شناسی                  

 مقایسه تاریخ )پالن( نام بنا
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 گنبد علویان 

 

 

 

 

 

 

 پالن اصلی        

 

 

 

       

 

      

 پالن سردابه       

 

 

 

 

 

 

 

 قرن ششم هجری

 

 

 

 

 

 

 

هر دو بنا دارای پالن چهار 

 گوش هستند.

 

یک درب هردو بنا دارای 

 ورودی اصلی است.

سازه اصلی بنا دارای ارتفاع از 

سطح زمین می باشد کا بنا ها 

بر روی سطحی که با پله از 

 زمین جدا شده اند قرار دارند.

از جرز های باربر در جهت 

ایستایی ساختمان ها استفاده 

 شده است.

ساختمان دارای ستون های 

 می باشند. تزئینی

از جنس  ساختمانلی سازه اص

 آجر است.

 

 

 

 

 

 گنبد سرخ مراغه

                 

 همکف           

 

 

 

 

 پالن اصلی         

 

 

 

          

 سردابه            

 

 

 

 

 

 قرن ششم هجری

 

سقف هر دو بنا به صورت گنبد 

ساخته شده است ولی متاسفانه 

سقف گنبد علویان فروریخته و 

آن باقی نمانده نشانه ای از فرم 

 است.

چهار قابلیت دریافت نور از 

 را دارا می باشند.جهت اصلی 

 

 گونه شناسی ) نگارنده ( – 8ول جد
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 نتیجه گیری :

ا ه هدف اصلی این آرامگاههای ساخته شده در دوره سلجوقی ، ایلخانی ریشه پیدایش آرامگاه با نگاهی گذرا به  

نبود بلکه گرامی داشتن یاد و خاطره شخص یا رویدادی بود که انتظار می  جمع کردن عده ای از عبادت کنندگان

جمع شوند . در غیر این صورت تنها رفت و آمد زائرین پاسخگوی  رفت فقط در سالگرد آن واقعه ، مردم در آنجا

 سعی ارنوشت اینها به شمار می رفت . نیاز بود که این موضوع از ویژگی های تقریباً پیش بینی نا شدنی آرامگاه

به معرفی این بناها بپردازد، تا بتواند گامی کوچک در جهت حفظ و نگهداری  بضاعت حد در که است نموده فراوان

بناهای چون گنبد علویان همدان و امثال آن  از لحاظ گونه شناسی بردارد. فرآیند حاصل از این پژوهش به این 

ساخته شده در دوران سلجوقیان و ایلخاییان دارای پالن های  نتیجه دست یافته است که اکثر بناهای آرامگاهی

منفرد و به صورت یک تک بنا داری گنبد و سردابه هستند که سازه اصلی بناها اکثرا از آجر است و دارای تزئینات 

 آجری می باشد.
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