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 چکيده 

مناطقی است که بناهای ارزشمندی را از دوران اسالمی در خود جای داده است. بخش جمله غربی کشور از  ۀپهناستان همدان در 

های در شهر همدان از آرامگاه «برج قربان »دهند. يادمان معماریهای تدفينی تشکيل میها و يادمانمهمی از اين آثار را آرامگاه

مطلوبی مطالعه نشده است. به همين منظور نگارندگان، بنای مزبور را از  ۀگونبرجی شاخص دوران اسالمی است که تاکنون به

ست که بنا، دهندۀ آناند. برآيند اين مطالعات نشانداده قرارمطالعه و پژوهش مورد شناختی تاريخی، مزارشناسی و باستان ديدگاه

ۀ است و ساختمان مقبره در دور  «والعالی همدانیخواجه حافظ اب»نام عهد سلجوقی به نام مدفن يکی از مفاخر دينی صاحب

 باشد.دوازده ضلعی در داخل و بيرون آن می ۀايلخانان احداث شده است. ويژگی خاص معماری اين بنا، کاربست نقش
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 مقدمه

ساخت . داردقرار در شمار پرتعدادترين آثار معماری ی آرامگاهی پس از مساجد االمی، بناهدوران اسدر ايران 

، «مقبره»، «مقام»، «مشهد»، «روضه»، «مزار»، «مدفن»، «قبه»ها با اسامی مختلفی از قبيل اين بناها که از آن

بعد و با پديدآيی هجری به چهارم، از سدۀ شود مینيز ياد  «امامزاده»و  «قصر»، «گنبد»، «آستانه»، «بقعه»

)گرابار، زمان با تضعيف خالفت عباسی بود، رواج يافت  محلی در شرق و شمال ايران که هم های مختلف سلسله

 ق( 702 -443) بويه آل و ق( 012 -751)مذهب علويان های شيعه . به خصوص در زمان تسلط حکومت(51: 5731

به طور  -متبرکهبقاع های مذهبی و  به ويژه آرامگاه - بناها ها، ساخت اين نوعدرت سياسی آنق سببو به 

های  را آرامگاهسالمی ای از مقابر دوران ا ای انجام پذيرفت و تا دوران بعد نيز تداوم يافت. بخش عمده گسترده

مشترکی  های دارای ويژگی ،هیاز قبيل مدور و چندوج یمقابر برجی با اشکال متنوع .دهد يل میکبرجی تش

أ و ه برخی از محققان، منشچ. گراست لندای ساختمان نسبت به عرض آنبر بکيد گنبد بلند خارجی و تأ چون

های تدمری  های نگهبانی چينی و برج آرامگاه ئين، برجبهای ترکی، معابد صا ريشۀ اين نوع بناها را به خيمه

ای از ابهام و عدم قطعيت  هالهبناها اين نوع اوليه  منشأدهند ولی بايد گفت که پيرامون خاستگاه و  نسبت می

بنای قرص  ،است .ق.ـه 793با قدمت « گنبد قابوس»وع بناها . سرآغاز اين ن(032: 5737)هيلن براند،  وجود دارد

به عنوان الگويی برای ساير  ،دهد و در واقع پيش جلوه میازبيشچون و چرای خود را  و محکمی که قدرت بی

کند  قابر برجی بعدی با آن برابری نمیيك از مهيچ ،رفته و از لحاظ مقياس و ارتفاعمار ششکل بهمقابر برجی

، ايلخانی و تيموری نيز ادامه های آرامگاهی در ادوار بعد، از قبيل سلجوقی اين نوع برج یروند تکامل )همانجا(.

 يابد. می
اسالمی به يادگار مانده است  مختلفدر استان همدان در غرب کشور نيز تعداد پنج برج مقبره از دوران 

« برج قربان»ها به نام شناختی يك نمونه از آن و باستان های معماری ين مقاله به معرفی و تحليل ويژگیکه در ا

 های بررسیتاريخی و تحليلی است که بر بنياد روش تحقيق در اين نوشته توصيفی .(5)خواهيم پرداخت

 انجام گرفته است. ها سفرنامهاسالمی و  ۀيی قرون ميانجغرافياميدانی و مطالعات متون تاريخی

 

 موقعيت مکاني

در فهرست آثار ملی ايران به ثبت  5233/7و به شمارۀ  03/27/5714که در تاريخ بنای موسوم به برج قربان 

اين بنا به  در شرق شهر همدان و در داخل بافت کهن و تاريخی شهر قرار گرفته است.تاريخی رسيده است، 

قديمی همدان که در گذشته به های  در يکی از محله ،تاريخی مصلی پۀجنوبی ت اصله اندکی از حاشيۀف

 (.5)تصويرقرار دارد  ،های مدنی و طالقانی فاصل خيابان حد  ، درمشهور بوده« سربرزه»و « االسد باب»

 

 پيشينة تحقيق

های معماری آن پرداخته  يف برخی ويژگیرا معرفی و به توص «قربان»آرامگاه برجی  «مصطفوی»بار، نخستين

مطالعه و به طور مختصر نيز از جمله پژوهشگرانی است که بنا را « کاليس» (.533 -5770:594)مصطفوی، است 

مباحث مزارشناختی و  ۀ، دربارهم «صابری»و  «زادهعندليب» .(Kleiss, 1975: 245)معرفی کرده است 

در برخی از کتب مربوط به  (.051: 5731)صابری، اند  اتی انجام دادهفون در مزار مطالعشناسی فرد مد نسب
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: 5733مالزاده و محمدی، )ها  المعارفةرو داي (737: 5731؛ غروی: 527: 5739)کيانی، فهرست بناهای تاريخی ايران 

های  سفرنامهدر تعدادی از  از اين اثر،همچنين شده است.  به اين بنا اشاره ،نيز Mousavi, 2003: 614)؛ 079

 «قربان»ولی در متون تاريخی و جغرافيايی دوران اسالمی به بنايی با نام خر اسالمی نام به ميان آمدهدوران متأ

پس  در معرفی شهر همدان،« القلوبهةنز»کتاب خود در « مستوفی حمداهلل»ای نشده است.  در همدان اشاره

ارات متبرکه مثل قبر خواجه حافظ ابوالعالی همدانی و و درو مز»... نويسد:  از بيان تاريخچۀ ساخت شهر می

سياح و مستشرق آمريکايی که در « جکسن» (.551: 5733)مستوفی، « القضات و... بسيار است...باباطاهر و عين

به همدان آمده، در سفرنامۀ خود به بنای برج قربان اشاره کرده و در اين خصوص  م( 5921) عهد قاجاريه

آسايی است که مردم و در قسمت جنوب شرقی، ساختمان برج سنگی شير ۀر نزديکی مجسمد»چنين نوشته: 

خوانند، اما ميرزا ضحاك از ايرانيان هوشمند، مرا متوجه اين نکته کرد که اين  می« برج قربان»معموال  آن را 

او در ادامه به  (.537)جکسن، پيشين: « برج منسوب به زرتشتيان و به عبارت ديگر از آتشکده های زرتشتی است

اين برج ساختمان ده ترکی است که از آجرهای : »نويسد میهای بنا پرداخته و  ويژگیاز توصيف برخی 

جالب آن که،  (.534)همان: « شود میکه در ری و اصفهان ديده  هايی خشتمعمولی ايرانی ساخته شده و نه از 

 ۀا ده ضلعی دانسته، حال آن که ساختمان برج با نقشجکسن در توصيف معماری بنا، دچار اشتباه شده و بنا ر

 : نويسد میخويش  ۀدوازده ضلعی ساخته شده است. ايشان در بخش ديگری از سفرنام
آسای ديگری را به ياد من آورد که در قسمت شمالی شهر ديده بودم و گنبد علويان برج ساختمان  ،ظاهر اين برج»

ن تأثير گنبد علويان را به من بخشيد، يعنی به اين نتيجه رسيدم که تاريخ . ديدن برج قربان، هماشد میخوانده 

باشد. در  تر قديمتسلط مغول،  ۀبنای اين دو ساختمان نبايد از قرن سيزدهم ميالدی )قرن هفتم هجری( يعنی دور

ی برج، چيز خاصی نديدم که به خصوص حاکی از تأثير کيش زردشتی باشد و در قسمت فوقان ،قسمت خارج برج

تا حدی سوخته  ها روزنهچوبی پيرامون اين  های قابپراکند.  چهار روزنه قرار دارد که نور کافی به درون برج می

، پلکان نامرتبی بود که شايد دش میاست... قسمت داخلی برج خالی بود و تنها مدخلی که در کف زمين ديده 

  )همان جا(.« روزگاری به مقبره زيرزمين منتهی شده است

نيز از اين بنا، « ماتيسون» (.599: 5719)گروته، فقط از اين بنا نام برده است  ،خود ۀنيز در سفرنام« گروته»    

 (. 434: 5732)ماتيسون، سيزدهم ميالدی منسوب کرده است  ۀديدن کرده و ساخت آن را همانند جکسن به سد

 

 توصيف كلي بنا

با گنبد دو پوستۀ هرمی دوازده وجهی بيرونی و  بيرونی و داخلی عیدوازده ضل ۀبنا از نوع مقابر برجی با نقش

به طور کلی از سه طبقۀ سرداب، بدنه و گنبد تشکيل  ،. مقبرهاست متر51ای داخلی و به ارتفاع  دايرهگنبد نيم

برج گانۀ آن قرار گرفته است. ساختمان  شده است. ورودی بنا در ضلع شرقی و در داخل يکی از اضالع دوازده

پيچ بخش شرقی شهر جای داشت و حتی درکهن و فرسوده با معابر تنگ و پيچ در داخل بافت  ،تا چندی پيش

قرار گرفته بود که از اين حيث صدمات فراوانی به بنا وارد  در داخل منازل مسکونی مجاور برج قسمتی از آن

ستان در راستای فضاسازی بهينه در اطراف خوشبختانه با اقدامات سازمان ميراث فرهنگی ا (.0)تصويرشده بود 

ها به تملك قانونی ميراث  های مسکونی مجاور، تمامی اين ساختمان برج و آزادسازی آن از حيطۀ ساختمان
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های  سو آزاد بوده و با مرمتهم اکنون بنا به کلی از هر  (.7)تصوير ستا فرهنگی درآمده و سپس تخريب شده

 (.1و  4)تصاوير  است مطلوبی برخوردار از وضعيت ،انجام گرفته در آن

 بنا تاریخچة 

قرار بر روی سنگ قبری که در داخل ساختمان  با اين وجود، .است تاريخی ساختمان و نام بانی ۀبنا فاقد کتيب

 تاريخی موجود در بنا ترين و در عين حال تنها کتيبۀ که اين نوشته، قديمی شود ای مشاهده می دارد، کتيبه

 :شود میهای زير در شش سطر بر روی سنگ قبر مذکور مشاهده ه. نوشتاست

الحرام غفرله يحجهتعالی محمد فی شهر ذ هللامحةهذا قبر المرحوم المغفور الواصل الی ر -الذنوبيا غفار»

صفوی است و  باشد و به هر صورت مربوط به دورۀ هم .ق 5229البته تاريخ مذکور ممکن است «. 5292سنة

ه و از خطراتی که آن بار مرمت و بازسازی شدمان ساخت بنا ندارد. بنای مورد نظر، تاکنون چندينارتباطی با ز

مربوط به سال  های انجام گرفته در اين يادمان، يافته است. نخستين مرحله از مرمتکرده، رهايی  را تهديد می

کل اوليه اقدام شد. سپس در بنا به ش ريختۀبازسازی گنبد فرو برایکه در اين سال،  است یخورشيد 5703

های مختلف داخل بنا  تکميل مرمت و بازسازی گنبد، ازارۀ سنگی بيرونی و همچنين بخش، پس از 5709سال 

نيز  5731در سال  برج انجام گرفت و تعميراتی روی بدنۀ، 5714د. در سال مرمت و بازسازی ش ،و سرداب

داد  تا شعاعی که فضای اطراف اجازه میتعبيه گرديد و  رويی در اطراف آن زدايی، کانال گربه جهت رطوبت

جا که بنای مذکور، تا چندی پيش در مجاورت بافت مسکونی و حتی در داخل محوطۀ . از آنسنگ فرش شد

برخی منازل مسکونی قرار گرفته بود و از همين حيث صدمات فراوانی به بنا وارد شده بود، سازمان ميراث 

نمود که در اقدام  هاازل مسکونی مذکور و سپس تخريب آند مرحله، به خريداری منفرهنگی استان، در طی چن

گونه بنای ديگری رها و آزاد شده هر تا شعاع چندين متری از محاصرۀ« برج قربان»نتيجه فضای اطراف 

 .(0)است

نۀ افغان، شود در فت دی مطرح است. نخست آن که گفته میها و اقوال چن ارۀ وجه تسميه بنا نيز نگرهدرب

ها پرداخته، لذا اين بنا، برج  ری ديگر مردم به مقابله با افغاننام، برج را سنگر قرار داده و با يا شخصی قربان

موارد معينی، شتری  که، گفته شده در داخل برج، اهالی درديگر اين(. 77: 5710زاده، )خانقربان نام گرفته است 

برخی ديگر نيز احتمال  (.534: 5733)جکسن، اند  برج قربان ناميده ج رااين بر ،رواينکنند و از را قربانی می

که به تعمير و بازسازی آن اقدام کرده ی بوده که برج را ساخته و يا ايننام بن ا يا معمار« قربان»اند که  داده

 (.015: 5739)جهانپور، است 

 

 شناختيهاي مزار انگاره

 بنا و شناسايی فردی که برج مقبره برای او ساخته شده، دربارۀ شناخت هويت و نسب فرد مدفون در 

که شرح  ق. 5292يا  5229اشاره کنيم که اوال ؛ سنگ مزار کنونی موجود در داخل بنا به تاريخ  بايست می

شناختی  ات باستانساخت بنا که بر اساس مطالع شد، هيچ ارتباطی با تاريخ و دورۀ ذکر تر پيشهای آن  نوشته

شود، ندارد و در دورۀ صفوی در داخل  ه قرون هفت يا هشت هجری مربوط میشناختی ب ی سبكها و مقايسه

 بنا قرار گرفته است.
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االسالم امام شيخ»فن و مزار ، اين بنا را مدهای برخی محققان نگرهشود که مطابق با  ثانيا ، پيشنهاد می

ث و از جمله مفاخر و مقری محد  ق(، 433 -119)« الدين حسن بن احمد عطار همدانی حافظ ابوالعال قطب

و از احترام و جايگاه  حدود پنجاه کتاب تأليف کرده در باب علوم قرآنی . وینام همدان بدانيم بزرگان نيك

« حافظ ابوالعالء»سلسله نسب « ياقوت حموی»حيات خود برخوردار بوده است.  ۀعلمی و دينی فراوانی در دور

ء حسـن بن احمـد بن حسـن بن احمـد بن محمـد بن سهل بن سلمه بن ابوالعال»را چنين نوشته است: 

نيز در اين « زادهعندليب»عرب بوده است. «  عشکـل»و افزوده است که « عشکل بن حنبل بن اسحاق

خاندانش ايرانی  که جد اعلی حافظ بوده،  عرب است ولی او و اعضای ديگر« عشکل»خصوص معتقد است که 

محصور وسيعی بوده که  ۀ. اطراف مسجد و بقعه سابقا  محوطاند زيسته می« االسدباب»د و در ان و از همدان بوده

 (. 590)مصطفوی، پيشين:  (7)گويا تا چندی پيش آثاری از ديوارهای آن باقی بوده است

اند  ی ايشان، در مدحش اشعاری سرودهنظر به مقام و جايگاه علمی و دين ،تنی چند از شاعران بزرگ نيز

خاقانی »و  «الدين ابوعمرو کرخی عالمه افضل»، «ابوعبداله مغربی»توان به  ترين آنان می ه از جمله مهمک

خود که حاصل سير و گشت او در مسير بازگشت از « العراقينحتفة»اشاره نمود. خاقانی در کتاب  «شروانی

 . (4)حج، در عراق عرب و عجم بوده، اشعاری را در مدح ايشان سروده است

های  هشتم هجری در دو کتاب خود به نام ۀمورخ و جغرافيانگار نامدار سد« حمداله مستوفی»

درگذشت او را در همدان تأييد  از خواجه حافظ ابوالعالء، نام برده و به صراحت« تاريخ گزيده»و « القلوبهةنز»

به عهد ق.  119دانی در سنه شيخ حافظ ابوالعالء حسن بن عطار هم»آمده: « تاريخ گزيده»نمايد. در کتاب  می

  (.111: 5710)مستوفی،  (1)«مدفون است« االسدباب»ای در به همدان درگذشت و به محله« مستنجد»خليفه 

معتقدند که در جوار مزار « الصدورحةرا»ب برخی کتب تاريخی به ويژه ای از محققان با تکيه بر مطال عده

)مصطفوی، پيشين: باشند  از امرا و سالطين سالجقه نيز مدفون میخواجه حافظ ابوالعالء( جمعی  ۀمزبور )مقبر

عراق عجم )جبال( در همدان در داخل  ۀدهد، دو تن از سالطين سالجق شواهد مکتوب تاريخی نشان می (.592

در  «سلطان مسعود سلجوقی»اند. طبق روايت راوندی،  عروف آن روزگار به خاك سپرده شدهيکی از مدارس م

سلطان مسعود در شب »نويسد:  وی در اين باره می (.041: 5714)راوندی، در همدان درگذشته است ق  143سال 

غر ه رجب به رحمت خدای تعالی انتقال کرد، در کوشکی که در ميان ميدان ساخته بود و هم در آن شب او را 

ای بوده  نام محله« سربرزه»شويم که  يادآور می )همانجا(. «ن کردنددف« سربرزه»به همدان بردند و به مدرسه 

مذکور در آن قرار داشته است. همچنين، ايشان از دفن يکی ديگر از امرای سلجوقی جبال به نام  که مدرسۀ

از رجال دينی « خواجه حافظ ابوالعال». با توجه به اين که دهد میدر همان مدرسه خبر « طغرل بن محمد»

دينی  که خود رياست آن را بر عهده داشته به تدريس علوم ای نام همدان بوده و در مدرسه و صاحب مشهور

ای، اگر قرار بوده امرای بزرگ سلجوقی را در  رسد با موجود بودن چنين مدرسه مشغول بوده، به نظر می

کردند. از برخی  مدرسه ابوالعالء را انتخاب می ،يقين، نخست به احتمال قريببه ای به خاك سپارند،  مدرسه

مذکور که محل وعظ و درس  آيد که به جز مدرسۀ میت، چنين برنگاران بازمانده اساشاره از تاريخنکات که به 

بزرگی در  ه، خانقاه و مقبره به صورت مجموعۀخواجه ابوالعالء بوده، بناهای ديگری همچون مسجد، کتابخان

، برج را نی چند از محققانجوار مدرسه مذکور وجود داشته که از اهميت شايان توجهی برخوردار بوده است. ت
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گونه تشابهی به معماری مساجد ندارد بايست اشاره کرد که اين بنا هيچ ولی می ،دانند همان مسجد ابوالعالء می

گفته  کنونی در جوار مجموعه بناهای پيشبرج قربان  ،و صرفا  کارکرد تدفينی داشته است. به احتمال فراوان

 کند.  تنها بنای بازمانده از آن مجموعۀ بزرگ، خودنمايی می اکنون به عنوانمقرار داشته که ه

 

 مصالح

های داخل و همچنين گنبد بيرونی از  ساخته شده است. در برخی از قسمت بنا تماما  از آجر با مالت ساروج

 ۀباشد. ازار های جديد می شده که اين مصالح مربوط به مرمت آجرهای جديد با مصالح گچ و خاك استفاده

 دار جديد ساخته شده است.  های تراش های اطراف با سنگ متری از سطح زمين سانتی 12اف بنا تا ارتفاع اطر

 

 تحليل معماري

 الف( نقشه

متر ساخته شده است.  02/1متر و قطر بيرونی  92/4دوازده ضلعی، به قطر داخلی  ساختمان برج با نقشۀ

متر  0سانتی متر و ارتفاع  12و عمق  32گاه بنا به عرض . ورودی و دراست متر 72/5امت ديوارها تقريبا  ضخ

که در داخل هريك  است متر 0يك به عرض رونی بنا، هربي گانۀ شرقی واقع شده است. اضالع دوازدهدر ضلع 

  داخل  قشۀمتر قرار گرفته است. ن1 نمايی بلند با قوس جناغی به ارتفاع شکل با طاقهايی مستطيل ها نغولاز آن

  .(5ۀ )نقشنمايی تعبيه شده است  که در هر ضلع آن، طاق بوده ضلعی  ز دوازدهبنا ني

 

 ب( نماها

 ( نما و تزیينات بيروني9-ب

بيرونی بنا  ۀبدن (.0و  5 های طرح، 1)تصوير نمای بيرونی بنا از دو قسمت بدنه و گنبد بيرونی تشکيل شده است 

دار تراش های سنگسانتيمتری، با  12يرونی بنا تا ارتفاع ب سرتاسر ازارۀ وضلعی ساخته شده به صورت دوازده 

آجری بنا بر روی همين پی سنگی قرار گرفته است  بدنۀ ،اخته شده است. به عبارت ديگرشکل سمکعبی

يك از اضالع مذکور، داخلی هرکه در سطوح  است متر 0برج به عرض  گانۀ از اضالع دوازده هريك (.3 )تصوير

يك، ماهای مذکور هرن متر وجود دارد که طاق 1ارتفاع  متر وسانتي51عمق  ،01/5عاد، عرض نماهايی به اب طاق

ق و در داخل يکی از اضالع . ورودی بنا در جهت شرستا لی قرار گرفتههای مستطي ها يا قاب در داخل نغول

 متر 0ر و ارتفاع متنتيسا 12متر، عمق سانتي 32بنا تعبيه شده است. ابعاد درگاه ورودی، به عرض  ۀگان دوازده

متر سانتي 92و عمق  12، ارتفاع 42ای به ابعاد، عرض  متر باالتر از مدخل بنا، دريچه 02/5. به فاصله است

ديگر با همين ابعاد  آجری ساخته شده است. به جز دريچۀ مذکور، سه دريچۀ وجود دارد که به صورت مشبك

نور داخل  يا نورگيرها بخشی از روشنايی و ها دريچهه که اين به صورت قرينه در چهار سمت بنا تعبيه گرديد و

 ۀيابد و سپس به وسيل میدوازده ضلعی بنا تا ارتفاع هشت متری امتداد  . بدنۀکند برج مقبره را تأمين می

، گنبد هرمی بنا بر روی بدنه است گونه تزيين خاصیکه بدون هيچ مترسانتي 12قسمت انتقالی به ارتفاع 

که آن نيز تماما  آجری و ساده ساخته شده است. به طور کلی، به جز است متر  3ايجاد شده است. ارتفاع گنبد 

شود و ساختمان بنا بسيار ساده و بدون کتيبه،  گونه تزيينی در نمای بيرونی مشاهده نمیموارد ذکر شده، هيچ



 955/ همدان« برج قربان»شناختي در بناي آرامگاهي پژوهشي باستان

 

 50)رکاری ساده ساخته شده است. گنبد بيرونی به صورت رك و چند وجهی بری و ديگر تزيينات و با آج گچ

 متر 1دو پوسته گنبد، تقريبا  بين  . فاصلۀاست ای دايرهکروی يا نيمنيز به صورت نيمو گنبد داخلی ضلعی( 

 . است

 

 ( نما و تزیينات داخلي1-ب

نمايی قرار گرفته است  ه در هر ضلع آن طاقک است لعیبدنۀ داخلی بنا نيز به مانند نمای بيرونی آن دوازده ض

نماها به  . ابعاد اين طاقستا متری از کف مقبره قرار گرفتهنتيسا 12نماهای مذکور در ارتفاع  طاق(. 3)تصوير 

. ستا س جناغی پوشش يافتهکه با قو است متر 32/7متر و ارتفاع تقريبی سانتي 02سانتيمتر، عمق  92عرض 

که با   داخل گنبد پيوند خورده نمای کوچك به پوستۀ طاق 04وسيله ت فوقانی به نماها در قسم اين طاق

 (.4و  7 های ؛ طرح9)تصوير کروی داخلی بر روی بدنه دوازده ضلعی ايجاد شده است  کاربست اين فن، گنبد نيم

گونه تزيين خاصی نماهای بيرون، تماما  با آجرکاری ساده و بدون هيچ ماهای داخل بنا نيز به مانند طاقن طاق

نمای بيرونی و داخلی، چهار دريچه يا نورگير  نما از مجموع دوازده طاق . در داخل چهار طاقستا ساخته شده

در « کسنج. »ستا ای پوشش يافته های چوبی ساده که اين نورگيرها از داخل با قاب مشبك آجری تعبيه شده

، اشاره کرده است.  سوزی آسيب ديده بودهاثر آتشزمان بر های چوبی که گويا در آن  سفرنامۀ خود، به اين قاب

. سنگ قبری نيز در سطح کف بنا است اخير های سالهای  آجر پوشيده شده که مربوط به مرمتکف مقبره با 

نيز  تر پيشکه بر روی طاق سرداب قرار گرفته است. همان طور که  متر وجود داردسانتي 01/5×  12به ابعاد 

مشاهده  .ق5229سطر و با تاريخ هايی به صورت برجسته در شش  ی اين سنگ مزار، نوشتهرواشاره شد بر 

بوده است. « محمد»های سنگ مزار( اين سنگ قبر متعلق به فردی به نام شود که گويا )مطابق با نوشته می

ار ربوط به ادوصفويه است و ارتباطی با زمان ساخت برج که م کر شده، بر روی سنگ قبر مؤيد دورۀتاريخ ذ

توان احتمال  نامی که در سنگ مزار مزبور به آن اشاره شده، می« محمد» پيش از صفوی است، ندارد. دربارۀ

صفويه در همدان بوده که پس از مرگ در اين  حانيون يا از کارگزاران عالی رتبۀ دورۀداد که او يکی از علما، رو

. در است متر 32/3ای داخلی  کرهبد نيمتا زير سقف گن برج مدفون شده است. ارتفاع داخل برج از کف آن

طبقۀ زيرين برج، سرداب قرار گرفته که مدخل آن در سمت شمال غربی بيرون بنا است. مدخل سرداب در 

های بنا، يافته شد. سقف سرداب به صورت طاق ضربی  شيدی و ضمن انجام تعميرات و مرمتخور 5709سال 

 شود. گونه تزيينی در آن جا مشاهده نمیآجری ساخته شده است و هيچ

 

 نتيجه

با مطالعۀ متون  .است نام بانی و تبار شخص مدفون ان موسوم به برج قربان فاقد کتيبۀ تاريخ ساختمان،يادم

« االسالم حافظ ابوالعالءشيخ»جای  که بنا، مدفن و خاك شد شناختی دانسته های باستان تاريخی و بررسی

 به طور کامل با آجر ساخته شده و ،ينی نامدار قرون پنجم و ششم هجری است. بنامحدث، قاری و عالم د

مختلف تزيينی در آن به کار نرفته  های طرحکاری و آجرکاری با  بری، کاشی گچ خاصی از قبيل ۀتزيين و آراي

بر قشه، . کاربست اين نوع ن(1)دوازده ضلعی در طراحی ساختمان استفاده کرده است ۀاست. معمار از نقش
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گرفتن هر شيئی در ميان در محيط به عنوان مرکز، با قرار نمودن خودداشته و ضمن مطرحتأکيد مرکزيت بنا 

 دهد.  ضريح(، تأکيدی دو چندان به آن میبنا )قبر و 

: 5790ارشد،  )نظری (0 ۀ)نقشدر مالير )دورۀ ايلخانی( « بابا حسين»موسوم به  ۀبناهايی همچون؛ برج مقبر

؛ 024: 5711( )ويلبر، 7 ۀ)نقشدر درجزين همدان )دورۀ ايلخانی( « امامزاده هود»، برج مقبرۀ موسوم به (024-594

 (4 ۀ)نقشقم )دورۀ ايلخانی( « الدينخواجه اصيل» ۀ، برج مقبر(Kleiss, 5935: 523؛073 -043ارشد، پيشين:  نظری

 ۀقم )دور« خواجه علی صفی» ۀ، برج مقبر(705 :5733؛ مالزاده و محمدی، 517: 5735همو،  ؛011: 5731، عرب)

از لحاظ نقشه با بنای برج قربان  (501: 5731؛ عرب و موسوی: 517: 5735، ؛ همو120: 5731عرب، ( )1 ۀ)نقشايلخانی( 

 همدان مشابهت فراوانی دارد. 

پوشش بيرونی پوش استفاده شده است. از گنبد دو در ساخت بنا و بارندگی، هواوبآ ۀمسئلبا توجه به 

ماند و در ارتفاع کمتری قرار  وه گنبد داخلی از رطوبت محفوظ میجهت محافظت ساخته شده و با اين شي

های  شود تا از فاصله مرتفع ساخته میگيرد تا بيشتر در معرض ديد باشد. معموال  گنبدهای بيرونی، بلند و  می

نی و احترام بيشتری برای مقابر کسب کرده است حالت دي ،خود ،معماری شيوۀدور به خوبی ديده شود. اين 
 (.527: 5739)حاتم، 

. بناهايی با گنبدهای کثيراالضالع در نقاط است نوع گنبدهای هرمی دوازده وجهیگنبد بيرونی بنا نيز از 

با گنبدهای هشت وجهی متعلق به دوران  هايی ساختمانمختلف ايران در معماری دوران اسالمی وجود دارد. 

نبد از گنبدهای دوازده وجهی همانند گ هايی نمونهانی و تيموری در قم و مازندران وجود دارد. همچنين ايلخ

؛ ويلبر و 011: 5737)نيستانی، هايی همچون؛ امامزاده يحيی در ساری )قرن نهم(  برج قربان همدان، در آرامگاه

، بقعه ابولؤلو در کاشان (114: 5731داری، )اقتالدين در دزفول )تيموری؟(  ، بقعه شاه رکن(174: 5734گلمبك، 

ارستان تخت فوالد اصفهان الدين در مز ، امامزاده بابا رکن(010پيشيـن: ، مالزاده و محمدی))پيش از دورۀ صفوی( 

کرج به قزوين  ۀجاد 53صفوی در کيلومتر  مزاده عبدالقهار دورۀ، اما(57: 5735)فقيه ميرزايی،صفوی از دورۀ 

د. بيشتر اين گنبدها بر روی منطقۀ انتقالی بلندی قرار شو ... مشاهده میو (535: پيشين، مدیمالزاده و مح)

های تزيينی  بنا قرار دارد. از ويژگی ۀوی بدنکه گنبد بيرونی برج قربان، به طور مستقيم بر ر، حال آنستا گرفته

های نورگير و...  نماها، دريچه ، طاقها تيب نغولتربنا تأکيد بر عنصر معماری به عنوان عنصر تزيينی است، بدين

کامل در  ای ماهرانه و استادانه نقش اصلی تزيين را با ترتيبی هماهنگ و متقارن و با سادگی يك به گونههر

هايی که برای بنای برج قربان از لحاظ نقشه، نما و گنبد ذکر شد، بيشتر  . ويژگیستا سطوح بنا به وجود آورده

 ۀفراوان، ساختمان برج قربان در دوراحتمال. با توجه به اين مشخصات، بهدشو میانی ديده در بناهای دورۀ ايلخ

 .هشتم ق.( احداث شده استاوايل قرن ايلخانی )اواخر قرن هفتم و 

 

  نوشتپي
وين اول مقاله برآيند مطالعات خود، در خصوص بناهای آرامگاهی استان همدان را در قالب دو کتاب با عنا ۀنگارند. 5

شناختی مقابر برجی دوران اسالمی در  بررسی و تحليل باستان»و « بناهای آرامگاهی شهرستان همدان در دوران اسالمی»

 آمادۀ چاپ کرده است که به زودی انتشار خواهند يافت.« استان همدان
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سارات فراوانی به بنا خورشيدی و در جريان جنگ تحميلی و بمباران هوايی همدان، خ 5714شود در سال  يادآور می .0

کارشناسان دفتر فنی سازمان حفاظت آثار تاريخی )سابق( نسبت به تعمير و مرمت  ۀوارد شد که بالفاصله به وسيل

 اشاره شده عبارتند از:  هاآنهای بنا به  از اين اقدامات که در گزارش مرمتوارده به بنا، اقدام شد. برخی  های آسيب

های اضافی  حيای بندهای فرسوده، برداشتن خاكدر ديوارهای بنا، مرمت نمای داخلی و اهای ايجاد شده  ترميم شکاف

دار قسمت  های تراش مکعب، تعويض و مرمت سنگ فاصل پوسته داخلی و بيرونی گنبد به مقدار هشت متر موجود در حد

سطحی از اين بنا،  های آبنمودن ربندی خارج بنا به جهت دوسازی و شيبتحتانی در نمای بيرونی بنا و همچنين محوطه

برداری از سطوح داخلی بنا و نصب در ورودی مناسب در نمای بيرونی بنا، تسطيح برداری از فضای داخلی سرداب و اليهخاك

 ای. های رودخانه سنگب با مصالح قلوهسازی در داخل بنا با الگوی مناساطراف و کف های زمينبرداری  و خاك

گرفتن نحو، لغت، علوم قرآنی و حديث به بغداد، اصفهان و خراسان سفر کرده و اساتيدی برای فرا« ءحافظ ابوالعال» .7

... را بيان و ابوعلی حسن بن احمد حداد حسين بن محمد بارع، ابوالقاسم ابن هللچون؛ عبدالرحمن بن محمد دونی، ابوعبدا

مر، وقت خويش را به آموزش قرآن و حديث صرف نمود الرأس خود، همدان، مراجعه و تا پايان عدرك و سپس به مسقط

در منزل خود کتابخانه بسيار « حافظ ابوالعالء»آيد که  مین تاريخی چنين برهای برخی متو از نوشته(. 77زاده، پيشين: )خان

خود او  ۀالعها نيز حاصل تحقيق و مط بوده است و بسياری از همان کتاب بزرگی داشته که مورد استفاده طالب آن روزگار

درت صاحبان قميان شود که او با وجود نفوذی که در  های همين متون دانسته می از نوشته(. 510: 5731)صابری، اند  بوده

« مقتفی»آميز که خليفه ای احترام ياقوت به نامه. کرد را قبول نمی هاآنشد و کمك مالی  داشت، هرگز بديشان نزديك نمی

 (. 01: 5737)پاکتچی، اشاره کرده است بدو نوشته، ق.(  172 -111)

 «:  الدين حافظ ابوالعالء المفسرين امام ةدر مدح قدو»است: خاقانی در اين باره چنين سروده  .4

 تلقيـــن د ه اصمعـــی و جاحـــظ  ـظـپيـــرايۀ شـــرع امــــام حاف

 بو عمـــر کمينه، عشـــر خوانــی  در مدرســــش از پـــی بيــــانی

 بر حافـظ حفـــظ کـــرده قـــرآن  ل اميــن بلـــوح ايمـــانـــجبري

 طفلــی متعلــــم اســت جبريــل  ـلـرای درس تنزيــپيشــش ز بــ

 حـــوران ز ســــر نيـــاز گفتنــد  اين قصــه به خلـــد باز گفتنـــد

 آنــرـپيــــريست خزانــــه دار قـ  کين حافــظ کيست؟ گفت رضوان

 ـشـشهــــر همــــدان قرارگاهـــ  ـشـباالی جنـــان قــــرار  جاهــ

 باشــد سخنــــان وحــی ماننـــد  ان گــرفت پيونـدـبا وحـی به جــ

 الء ديـــن علـــو يافـتـــزو جاه ع         ـاه او يافـــتـدين پايگـــه از پنــ                    

 نـمـــدروس بـــود مـــدارس ديـ  رس دينت حاـهر جا کـه نـه اوسـ

 

شرقی همدان، اين  ۀبا توجه به قرارگيری مجسمه شيرسنگی بازمانده از دوران پيش از اسالم در درواز شود میيادآور  .1

 نامبردار شده است. در حال« االسدباب»ای که اين دروازه در آن جای گرفته در متون دوران اسالمی به دروازه و منطقه

در متون « سربرزه»و « االسدباب»چندانی ندارد و انتساب اين منطقه به  ۀحاضر نيز مجسمه شيرسنگی تا برج قربان فاصل

 گزينی امروزين، مطابقت دارد. دوران اسالمی با مکان

م شيعيان و بعضی از پژوهشگران، در شمارش عناصر معماری، مانند دوازده ضلعی بودن مقابر، آن را نشانه دوازده اما .1

هايی، ترديد دارند برخی ديگر در درستی چنين انگاره (.039)ويلبر و گلمبك، پيشين: دانند گانه میيا عالئم بروج دوازده
 (. 013: 5737)هيلن براند، 
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 ( پالن برج قربان9 ة)نقش

 گردشگري استان همدان( و دستي صنایع فرهنگي، ميراث )سازمانمأخذ: 

 

 ( پالن برج مقبره باباحسين، مالیر1 ة)نقش
 )سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان همدان( مأخذ:

 

 
  

 
 ( پالن برج مقبره امامزاده هود، درجزین0 ة)نقش

 مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان همدان(

 الدین، قم( پالن برج مقبره خواجه اصيل 4 ة)نقش      
 (16: 9010مأخذ: )عرب،        

 

  
 

 
 ( پالن برج مقبره خواجه علي صفي، قم5 ة)نقش     

 (.916: 9010مأخذ: )عرب،        

 

 ( پرسپکتيو برج قربان9)طرح 
 مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان همدان(



 951/ همدان« برج قربان»شناختي در بناي آرامگاهي پژوهشي باستان

 

  
 ( نماي شرقي بنا1)طرح 
 ایع دستي و گردشگري استان همدان(ان ميراث فرهنگي، صنمأخذ: )سازم

 

 الف ساختمان مقبره -( برش الف0)طرح 
 ایع دستي و گردشگري استان همدان(مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صن

 

 

 

 

 ( برش و نماي ساختمان مقبره4)طرح 
 ایع دستي و گردشگري استان همدان(مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صن

 

 اي موقعيت مکاني برج قربان ( عکس ماهواره9صویر )ت
 (Google Earth: 2013)مأخذ: 

 

 
 

                ( بناي برج قربان در داخل بافت مسکوني1)تصویر 
)سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان مأخذ:  

 (9016همدان،

 ورهاي مجا ( موقعيت بنا پس از تخریب ساختمان0)تصویر 
مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان 

 (9012همدان، 
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 ( اقدامات حفاظتي و مرمتي در بنا4)تصویر 

ستي و گردشگري استان مأخذ: )سازمان ميراث فرهنگي، صنایع د

 (9016همدان،

 

 ( نماي كلي بنا، دید رو به غرب5)تصویر     
 (9011مأخذ: )نگارندگان،      

 

 

 

 ( نماي بيروني بنا، بدنه و گنبد 6)تصویر 
 (9011مأخذ: )نگارندگان، 

 

 شکل در پي بنادار مکعبي هاي تراش( سنگ1)تصویر 
 (9011مأخذ: )نگارندگان،

 

  
 نماهاي تزیيني داخل ساختمان ( مدخل بنا و طاق1)تصویر 

 (9011، مأخذ: )نگارندگان

 داخل بنا( گنبد عرقچين و آهيانة 1)تصویر 
 (9011مأخذ: )نگارندگان، 

      



 969/ همدان« برج قربان»شناختي در بناي آرامگاهي پژوهشي باستان

 

 منابع
 (،  آثار و بناهای تاريخی خوزستان، نشر اشاره، تهران.5731اقتداری، احمد )

، [به کوشش: کاظم موسوی بجنوردی]المعارف بزرگ اسالمی، جلد ششم، ة، داير«ابوالعالء همدانی»(، 5737پاکتچی، احمد )

 .01 -03ی، تهران: المعارف بزرگ اسالمةمؤسسۀ داير

، انتشارات علمی و [ای ترجمه: منوچهر اميری و فريدون بدره](، سفرنامه: ايران در گذشته و حال، 5733جکسن، آبراهام )

 فرهنگی، تهران.

 آوران، همدان. های همدان، فن (، ديدنی5739جهانپور، علی )

 ، مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.(، معماری اسالمی ايران در دورۀ سلجوقيان5739علی ) حاتم، غالم

 های جيبی، تهران. ، کتاب[طبع يحيی قريب]العراقين،  حتفة (،5713خاقانی شروانی )

 ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، همدان. ،(، همدان )آثار تاريخی(5710خان زاده، منصور )

به اهتمام و تصحيح محمد اقبال، به انضمام حواشی و ]رور، السیهالصدور و آ حة(، را5714راوندی، محمد بن علی بن سليمان )

 ، اميرکبير، تهران.[فهارس با تصحيحات الزم، مجتبی مينوی

 القضات همدانی، همدان.(، تاريخ مفصل همدان، جلد اول، عين5731صابری همدانی، احمد )

ارشد باستان نامه کارشناسی ، پايان«ان قمهای مقابر قرن هفتم هجری در دروازۀ کاش بررسی ويژگی»(، 5737عرب، کاظم )

 شناسی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

مجموعه مقاالت نخستين کنگرۀ تاريخ معماری و شهرسازی ، «نگرشی بر برج مقبرۀ خواجه علی صفی در قم»، عرب، کاظم
 .139 -124: 5731 ، جلد اول، ارگ بم، سازمان ميراث فرهنگی کشور، کرمانايران

، سازمان ميراث فرهنگی کشور، (5شناسی) های باستان   گزارش، «الدين قم های برج مقبرۀ خواجه اصيل بری گچ»، ظمعرب، کا

 .015 -011: 5731 تهران

فصلنامۀ علمی، ، «گزارش تحقيق و معرفی هفت بنای تاريخی و ارزشمند قم بازمانده از سدۀ هشتم هجری» ،عرب، کاظم
 .541 -517: 5735 ازمان ميراث فرهنگی کشور، تهران، س74و  77، ش فنی و هنری اثر

، سازمان 05و  02، ش نامۀ پژوهشگاه، «گردی در مقابر باغ گنبد سبز قم زنی و پی گمانه» ،و سيد احمد موسوی عرب، کاظم

 .505 -571: 5731 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور، تهران

 رهنگ ايرانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.(، آرامگاه در گسترۀ ف5731غروی، مهدی )

، سازمان ميراث 1 -3های  ، سال سوم، شمارهمجلۀ ميراث فرهنگی، «مزارستان تخت فوالد اصفهان» ،فقيه ميرزايی، گيالن

 .54-9: 5735 فرهنگی کشور، تهران

، سازمان 01 -03، ش مۀ علمی، فنی و هنری اثرفصلنا، [ترجمه: کلود کرباسی]، «اولين بناهای يادبود اسالمی»گرابار، ا لگ، 

 .51 -19: 5731 ميراث فرهنگی کشور، تهران

 (، سفرنامه، ترجمۀ محمد جليلوند، نشر مرکز، تهران.5719گروته، هوگو )

 ،[اله افسر ترجمه: محمد يوسف کيانی و کرامت](، معماری تيموری در ايران و توران، 5734گلمبك، ليزا و دونالد ويلبر )

 سازمان ميراث فرهنگی کشور، تهران.

ترجمۀ قسمت مربوط به همدان: منيژه اذکايی، ]شناسی در ايران،  (، راهنمای گردشگری و باستان5732ماتيسون، سيلويا ) 

 ، نشر مادستان، همدان.[: تأليف دکتر پرويز اذکايینامههمداندر 

 ، دنيای کتاب، تهران.[م عبدالحسين نوايیبه اهتما](، تاريخ گزيده، 5710مستوفی قزوينی، حمداله ) 

 ، انتشارات طه، تهران.[به کوشش محمد دبير سياقی]القلوب، هةنز (،5733مستوفی قزوينی، حمداله )

 هگمتانه: آثار تاريخی همدان، انجمن آثار ملی، تهران. (،5770مصطفوی، محمدتقی ) 
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اهای تاريخی ايران در دورۀ اسالمی: بناهای آرامگاهی، پژوهشگاه المعارف بنة(، داير5733مالزاده، کاظم و مريم محمدی ) 

 فرهنگ و هنر اسالمی، تهران.

، «شناختی بناهای آرامگاهی دوران سلجوقی و ايلخانی استان همدان بررسی و تحليل باستان»(، 5790ارشد، رضا ) نظری 

، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و [محمود طاووسی به راهنمايی دکتر]شناسی، گرايش دوران اسالمی،  رسالۀ دکتری باستان

 تحقيقات، تهران.

های معماری  هجری )با تأکيد بر ويژگی 9پژوهشی در بناهای آرامگاهی مازندران مرکزی در قرن »(، 5737نيستانی، جواد ) 

 ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.[سیبه راهنمايی دکتر محمود طاوو]شناسی، گرايش دوران اسالمی،  ، رسالۀ دکتری باستان«بومی(

، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، [ترجمه: عبداله فريار](، معماری اسالمی ايران در دورۀ ايلخانيان، 5711ويلبر، دونالد ) 

 تهران.

هش فرزان ، نشر و پژو[تأليف دبليو فريه، ترجمه: پرويز مرزبان]در هنرهای ايران، « معماری»(، 5734براند، روبرت )لنهي 

 .35 -523روز، تهران: 

 ، روزنه، تهران.[زادۀ شيرازی اله ترجمه: باقر آيت]، معماری اسالمی: عملکرد، شکل و معنا( 5737براند، روبرت ) هيلن 
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