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Abstrac 
The study of Islamic Period buildings in Iran proves the presence of countless religious and 
non-religious tombs that are scattered in most parts of this border and region. As one of the most 
important elements of Islamic-Iranian architecture, these buildings have a special diversity, so 
that their study reveals the architectural and decorative features of each period. Tomb for 
religious Personalities in Iran has received more attention than other Islamic countries; the 
reason for this is the role of tombs and its integration with the customs and religion of Muslim 
Iranians, and this is the reason that justifies the continued popularity of religious tombs in Iran. 
In this research, the architecture of the tomb of Sultan Ibrahim Reza located in Abgarm village 
of Darmian city, South Khorasan province will be introduced. In the present article, while 
introducing and analyzing the architecture of the building, motifs and decorations, inscriptions 
and memorabilia of the building are discussed. The present article is based on a descriptive-
analytical method and its findings are partly through the study of library resources and the other 
part is done in the field. The main question of the research is in what period this building was 
built and what are the salient features of the building architecture? According to the inscription 
of the building and short reports made by previous scholars, the construction date of the 
building dates back to the Safavid period, while by studying and analyzing the architecture of 
Timurid buildings in Khorasan, it probably dates back to the late Timurid period. The tomb of 
Sultan Ibrahim Reza is a two-storey building with four porches and a magnificent dome. Among 
the architectural features of the building are symmetry, the use of various arches and 
magnificent inscriptions on the body of the building, which provide complete information about 
this building over a long period of time. 
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Introduction and Analysis of the Architecture of the Tomb of Sultan Ibrahim Reza in Darmian City and Reading the…..190 
Interdiction 
The study of Islamic Period buildings in Iran proves the presence of countless religious and 
non-religious tombs that are scattered in most parts of this border and region. As one of the most 
important elements of Islamic-Iranian architecture, these buildings have a special diversity, so 
that their study reveals the architectural and decorative features of each period. In this research, 
the architecture of the tomb of Sultan Ibrahim Reza will be introduced. In terms of location of 
this tomb in South Khorasan province, Darmian city, Gezik section (easternmost part of the city 
and adjacent to the Afghan border) and located in the village of Abgarm and based on the point 
(utm) in latitude and longitude 0243998/3644094 and altitude It is located on average 1325 
meters above sea level (Fig 1). The existence of many historical monuments from prehistoric to 
Islamic periods shows the importance of this region from the east of the country and the borders 
of the land of Qohestan. Among the monuments of this region, we can mention the ruins of 
Shah Vali, the area of Abbasabad Pal, the area and castle of Tabas Messina, the castle of 
Muslims, the castle of Patang, the castle of the mosque of Hendvalan, and so on. The main 
research questions are: 1- In what period was this building built? 2- What are the features of the 
building architecture? 

The tomb of Sultan Ibrahim Reza is built in the north-south direction with dimensions of 19 
× 20 meters (area 380 square meters) and the architecture of the building consists of different 
parts such as porch, dome space, room and water storage. In terms of plan, this building is 
quadrangular and the interior space in which the tomb is located is square and with an area of 
91.2 square meters has a dome cover (shape 1). The tomb of Sultan Ibrahim Reza is built on two 
floors and in the form of four porches, all four porches leading to the dome of the building, 
which today, except for the west and east entrance porches, the two north and south entrances 
are blocked (Fig 3). The entrance porch on the north side of the building has a higher height 
than the other sides, the porch on the south side is smaller than the others and the height of the 
west and east sides is the same and symmetrical. Access to the first floor is possible through a 
staircase from the west and east sides, each side of which is designed with porches and leads to 
each other. The dome that is located on top of this tomb has been turned into a circle from a 
square perimeter and a dome has been made through a sequencing (Fig 7). The depth of corner 
construction used in the building is 1.5 meters and its dome is designed and built as a shell 
(saber moghadam, 1997: 4). One of the important features in the construction of the dome of the 
building is the use of sequencing, which is the main feature of the architecture of the Timurid 
period (HillenBrand, 2010: 294 & Blair and Bloom, 2007: 99). Inside the porches, the north, 
west and east sides of the three gypsum lattice windows are worked with a crescent arch that 
provided light inside the building. The door of the porch on the west and east sides of the 
building is inlaid and these wooden doors have two leaves and an inscription that shows the 
construction of the building and its builder (Fig 5). The inscription engraved on the east and 
west doors shows the name of the door manufacturer and its construction date to 1890 AD. 
Manuscripts have been written on the inner walls of the dome of the tomb of Sultan Ibrahim 
Reza. These relics are the heart of the pilgrims' writings, some of which belong to the Safavid 
period and some of which belong to the later periods, which have been written in ink with 
Nasta'liq, Nasta'liq broken, Naskh and Sols lines. The most important topics of these 
manuscripts are: memorabilia, Quranic verses and chapters, prophetic hadiths, references to 
historical events and poems on various topics, especially the praise of the Prophet, Imams and 
the person buried in the tomb. The inscriptions cover a period of 370 years, so that the oldest 
identified inscription dates to 1568 and 1594 AD and the newest inscription dates to 1938 AD 
(nasrabadi, 2003- Fig 10-20). The date of construction of the tomb of Sultan Ibrahim Reza, 
according to the inscription of the western porch, dates back to the early Safavid period (1495 
AD- Fig 2). 
 
 



191/ Journal of Archaeological Studies No. 4, Vol. 13, Serial No. 28 / Winter 2022 

 

Conclusion 
 By observing the architecture, we find that its architectural style is taken from the architectural 
features of the Timurid period, and after this inscription, repairs have been done in the building. 
Regarding the architecture of the building, as it was said, this tomb had four porches and the 
entrance of all four porches directly entered the central dome. The north porch of the building 
was higher than the other porches. An example of such a high porch that is used as an entrance 
can be seen in the landmarks of the Timurid period (Hattstein And Delius, 2004: 417-423), 
including the shrine of Mullah Kalan Monastery, the tomb of Qasim Anwar (O'kane, 2007) and 
the local architecture of the Qohestan region in the tomb of Turanshah Sarayan (mahmoodi 
nasab, 2014: 209) and even the mosque of Hendvlan Clearly seen (O'kane, 2007: 268). 
However, as it was said, the main porch of the building is closed and today it is possible to enter 
the building from both the east and west porches, and the fact that the inscription is inside the 
west porch can be said to have been restored in 1495 AD. The north porch is blocked and the 
west and east porches are used as the main entrance and the inscription is installed in the same 
(west) porch, creating the suspicion that the building was built in the Safavid period. But 
another reason could be that the year of construction began at the end of the Timurid period and 
its completion is in the Safavid period, and for this reason the year of construction is mentioned 
on the inscription and the inscription is installed in this porch. However, it can be said that the 
centrality of Herat during the reign of the kings of the Timurid period and the proximity of 
Herat to the region of Qohestan and the late Timurid period of government is limited to 
Khorasan, the construction of these buildings in this region was not ineffective, including 
buildings in this period A landmark in the cities and villages of Qohestan, including the Qayen 
Grand Mosque, the tomb of Turanshah Sarayan, the tomb of Gol Khosf, the mosque of 
Handwalan, the mosque and the tomb of the four domes of Afin, etc., which is one of the 
interesting points. This period is built between buildings. 
Special elements and features of Sultan Ibrahim Reza architecture, such as porch, dome, the 
presence of tombstones with inscriptions and monuments of historical writings written on the 
wall, this building as one of the last buildings with Timurid architecture style built in Khorasan, 
Counted.  
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 چکیده
 مرزاط این که در اکثر نق دهدنشان میرا  یرمذهبیغمذهبی و  هايآرامگاهشمار اسالمی در ایران، حضور بی انبررسی بناهاي دور

 که يطور به ،اي برخوردارنداز گوناگونی ویژه ایرانی -ترین عناصر معماري اسالمی عنوان یکی از مهم. این ابنیه بهاندپراکنده بوم و
 هاي مذهبی و بزرگان در ایران بیشتر ازآرامگاه براي شخصیتکند. هاي معماري و تزئینی هر دوره را نمایان میویژگیمطالعۀ آنها 

و مذهب ایرانیان  ورسوم آدابها و آمیختگی آن با دلیل این امر نیز به نقش آرامگاهسایر کشورهاي اسالمی مورد توجه بوده است؛ 
در این تحقیق به  هاي مذهبی در ایران است.گر تداوم اقبال عامۀ مردم به آرامگاهو همین امر است که توجیهگردد مسلمان برمی

، استان خراسان جنوبی پرداخته خواهد انیدر مسلطان ابراهیم رضا (ع) واقع در روستاي آبگرم شهرستان  معرفی معماري آرامگاه
. گیردقرار می موردبحث بنا هاو یادگار نوشته هاکتیبه ،نقوش و تزئینات، معماري بناو تحلیل ضمن معرفی  . در پژوهش حاضرشد

 صورت بهاي و بخش دیگر منابع کتابخانه ۀبخشی از طریق مطالعهاي آن یافتهتحلیلی بوده و  -روش توصیفی بر اساسمقاله حاضر 
معماري بنا داراي چه و است اي ساخته شده این بنا در چه دوره اصلی پژوهش این است که سؤال. میدانی انجام شده است

نجام شده، تاریخ ساخت بنا به لی اهاي کوتاهی که توسط محققان قببنا و گزارش با توجه به کتیبۀاست؟  شاخصی هاییویژگی
با مطالعه و تحلیل معماري بنا با بناهاي تیموري در خراسان، احتماالً قدمت آن به اواخر دورة  که یدرحال، گردد یبرمصفوي  دورة

 ته شده است. ازکه داراي گنبد و ایوان رفیعی در دو طبقه ساخآرامگاه سلطان ابراهیم رضا، بنایی چهار ایوانی . گردد برمیتیموري 
در با خطوط مختلف هایی هاي متنوع، وجود کتیبهها و قوسهاي معماري بنا ضمن قرینگی آن و استفاده از طاقجمله ویژگی

 .دهدارائه می را طوالنیبازة اطالعات کاملی از این بنا طی یک است که دار هاي کتیبهداخل آرامگاه و درب
 ، ایوان، کتیبه، نقاشی.معماريصفوي،  - تیموري براهیم رضا (ع)،آرامگاه سلطان ا کلیدي: هايهواژ

 مقدمه .1
چگونگی گسترش آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره  دهندة نشانمعماري ایران،  ةمطالعه دربار

ستانی و هاي کوههاي کاروانی، مناطق کویري، گذرگاههاي گوناگون در روستاها، شهرها، جادهبناهایی با ویژگی
شود اهمیت معماري اسالمی وقتی آشکار می .اندشهرهاي ساحلی ایجاد گردیده که کاربردهاي متفاوت داشته

توجه شده  ،هاي آن استترین ویژگیاین دوره به کاربرد مادي و معنوي بناها که از مهم معماريکه بدانیم در 
توان چنین بیان موجود می ةمنتشرشدشناسی ستانبا توجه به شواهد معماري و با .)7-8: 1386(کیانی، ت اس

زیرا ایرانیان به اولیاء و  اند؛ساخته شده در ایران بیشتر از سایر کشورهاي اسالمیکرد که بناهاي آرامگاهی 
کردند و براي جاویدان ماندن نام این بزرگان و مردم گذارند و آنها را تقدیس میبزرگان خود بسیار احترام می

                                                           
بررسی و تحلیل بناهاي آرامگاهی اهل تشیع و تسنن در استان «نسب با عنوان محمودي اصغر یعلنامه دکتري ین مقاله برگرفته از پایانا .1

 .موسوي حاجی در دانشگاه مازندران است لرسو دیسبه راهنمایی دکتر » خراسان جنوبی
  seyyed_rasool@yahoo.com                                                                                       رایانامۀ نویسندة مسئول:        .2
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پیامبر  ۀصدر اسالم مسلمانان بنا به توصی . در)102: 1390(حاتم، شد هایی ساخته میمقبره نام خوشو نیکوکار 
: 8/ 1414، شامىصالحى( ورزیدندگري مرتبط با عزاداري، مرگ و تدفین مخالفت میتظاهر و جلوه هرگونهبا (ص) 
منان در مرگ ؤنشان از برابري همه ملقبور) (تسویه ایکسان کردن قبور با سطح زمین  .)96: 1427سبحانی، و  384

آیه  طه ةسور ،)16(جزء در قرآن کریم . )253: 1389(هیلن براند، و زندگی دارد و با عادت اسالمی هماهنگ است 
تان خواهیم و از آن بار دیگر بیرون میگردان یبازمز آن زمین شما را آفریدیم و به آن ا«طور آمده است: این 55

از نظر اسالم جایز نبود، ولی با این وجود بناهاي آرامگاهی  يآرامگاه سازوایل اسالم هر چند ا در». آورد
توان به آرامگاه هارون رشید در سناباد اشاره کرد که زیادي ساخته شد که از آن جمله آن می یرمذهبیغ

ار رت را در همان چهآن حض مأمونبه دستور (ع)، این بنا ساخته شد و بعد از فوت امام رضا  مأمونتوسط 
مذهبی دیگر مقابر غیر از جمله ).99: 1376(غروي، باال سر وي به خاك سپرد  دیواري گنبددار هارون در محوطۀ

 Hattstein And( .قـه 300هاي در بخارا حدود سال  امیر اسماعیل سامانی مقبرة توان بهاسالمی می قرون اولیۀ

Delius, 2004: 115(، هیلن.ق ـه 336تیم عرب آتا در  ۀبقع) ،برجی گنبد قابوس به سال  ةو مقبر )103: 1387براند
(علویان هاي  زمان با تأسیس سلسله .ق که همـدر قرون سوم و چهارم ه اشاره کرد. )45: 1386(کیانی، .ق ـه 397

اسیان عالوه ا بر عببا قدرت گفتن مذهب تشیع و از طرف دیگر با تسلط کامل آنه طرف  کی ازاست؛ ) هیبو آلو 
خر اسالمی در ایران بناهاي آرامگاهی ز ساخته شد و از قرون میانی و متأمقابر مذهبی نی ،مذهبیبر مقابر غیر

 تیب اهلشیعیان به  مخصوصاً مرزوبومارادت و توسل خاصی که مردم این . مذهبی زیادي بر جا مانده است
طوري که به ؛بوده استهبی در طول دوران اسالمی مذها  حفظ آرامگاهساخت و ترین دلیل براي دارند، مهم

مقابر مذهبی باعث شده که این یافت که سهمی از این بناها نداشته باشد. جایگاه توان اي را میکمتر منطقه
باشد.  برخورداراي از اهمیت ویژهروستاها و  شهرها در بافت سنتیدر حیات اجتماعی و مذهبی ایران  بناها

گیري و توسعه این بناها نقش داشته که نقش مذهب در این موارد به مراتب بیشتر و شکل عوامل متعددي در
کند و خود ها معماري و تزئینی هر دوره را نمایان میمعرفی بناهاي آرامگاهی ویژگی تر بوده است.پر رنگ

 گامی در جهت شناخت این بناها در مناطق مختلف ایران است. 
در واقع در روستاي آبگرم شهرستان (ع) معماري آرامگاه سلطان ابراهیم رضا در این تحقیق به معرفی 

معماري  توصیفو ضمن  قرار نگرفته موردمطالعهکه تاکنون  ، استان خراسان جنوبی پرداخته خواهد شدانیم
یی مربوط به ، بنایایوان غرب با توجه به کتیبۀ . این آرامگاهشودمعرفی می آنهاي کتیبه و ، نقوش و تزئیناتبنا

تیموري ساخته دورة هاي معماري نقشه و طرح بنا با ویژگی که یدرحالشود. صفوي شناخته می اوایل دورة
بیشتر  گرفته انجامو تحقیقات آرامگاه تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته معماري در رابطه با شده است. 

(صابر مقدم، توان به گزارش ثبتی بنا مله میصورت مختصر دارد که از آن جمعرفی و توصیف بنا را به ۀجنب
و بازپیرایی ساماندهی بنا طرح مرمت )، 1382ادي، (نصرآبآرامگاه سلطان ابراهیم  يها وارنگارهیدبازخوانی )، 1376

(ع) (یوسفی،  زنی آرامگاه سلطان ابراهیمگزارش گمانه ،)1386(ع) (نوروزي، آرامگاه امامزاده ابراهیم رضا  و محوطۀ
 انیدر مو بررسی شهرستان  )129: 1394(شاطري، کتاب وارثان عترت، بقاع متبرکه خراسان جنوبی ، )1387

-و تزئینات آن ارائه میمعماري این بنا اشاره کرد. این تحقیق اطالعات کاملی نسبت به  )100: 1394(صدیقیان، 
 ایران به ثبت رسیده است. آثار ملی در فهرست 1885 ةبا شمار 11/05/1376این اثر در تاریخ  دهد.
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 (ع)موقعیت جغرافیایی آرامگاه سلطان ابراهیم رضا . 2
ترین بخش شهرستان و (شرقی در میانشهرستان  روستاي آبگرم، بخش گزیک، در(ع) آرامگاه سلطان ابراهیم رضا 

 و 0243998/3644094 در طول و عرض جغرافیایی )UTM(نقطه  بر اساسو  شده واقع همجوار با مرز افغانستان)
 در دامنۀاین بنا در جانب شرقی روستاي آبگرم  ).1(تصویر از سطح دریا قرار دارد متر  1325ارتفاع متوسط  با

این بنا دسترسی به . است )در میانمرکز شهرستان (کیلومتري شرق شهر اسدیه  45 ۀو به فاصلکوهی کم ارتفاع 
 ۀشود. نام روستا برگرفته از چشمیاي آبگرم میسر ماسدیه به گزیگ و سپس به سمت روست ةاز طریق جاد

 که يطور بهن چشمه داراي خواص معدنی بوده . ایداردروستا قرار  یشرق جنوبآبگرمی است که در انتهاي 
و افراد زیاد با توجه به خواص آب، به  استسایر نقاط شهرستان و استان  مورداستفاده ،عالوه بر ساکنین روستا

ت هاي پیش از تاریخی تا اسالمی نشان از اهمیوجود آثار تاریخی فراوان از دورهکنند. عه میاین آبگرم مراج
-خرابه توان به محوطۀاست. از جمله آثار این منطقه میستان هِقُسرزمین  این منطقه از شرق کشور و محدودة

مسجد طۀ راوکان، محوآباد، محوطه و قلعۀ طبس مسینا، محوطۀ پل عباسمحوطۀ رزه، هاي شاه ولی، 
ویژه اینکه در این به برخوردارمنطقه از اهمیت زیادي هندواالن و... اشاره کرد. در قرون میانی اسالمی این 

مسلمانان،  قلعۀتوان به کنند و از جمله آثار معماري آن میاسماعیلیه در این منطقه قدرت پیدا می ، فرقۀدوره
 پاتنگ اشاره کرد. قلعۀ دختر کالته گاویچ و قلعۀکافران،  قلعۀ

 
 )1398(نگارندگان،  ايتصویر ماهوارهدر نقشه تقسیمات سیاسی و (ع) آرامگاه سلطان ابراهیم رضا موقعیت : 1تصویر 

Figure 1: Location of the tomb of Sultan Ibrahim Reza in the map of political divisions and in the satellite 
image (Authors, 2019) 

سیستان شروع (زرنج) بوده که این راه از زرنگ  ستانهِقُهاي حیاتی چنین این منطقه گذرگاه یکی از راههم
کیلومتري شمال شهر  10(روستاي آبگرم در ح و طبس مسینا ره قدیمی طبسین به دشد و بعد از رسیدن به دمی

شد و از همین راه بوده زن و خواف و هرات وصل میرسید و از آنجا به نیشابور و یا به زومیطبس قرار دارد) 
در سال «نویسد: . بیهقی می)84: 1381، یفرق(به طبس مسینا تشریف برد (ع)  یمحمدتقاست که حضرت امام 

که لقب او تقى بود از راه طبس مسینا دریا عبرت کرد که آن (ع)   الرضا یموسمحمد بن على بن هـ.ق  202
ود و آن راه در عهدى نزدیک مسلوك گردانیدند به ناحیت بیهق آمد و در دیه وقت راه قومس مسلوك نب

رفت فى سنۀ اثنتین و ثالثین و (ع)  الرضا یموسزیارت پدر خویش على بن ششتمد نزول کرد و از آنجا به 
 ).46: 1361(بیهقی،   مأتین
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 (ع)بنا و شخصیت سلطان ابراهیم رضا  ۀتاریخچ. 3
از جنس سیاه رنگ  یروي سنگکوچکی  ۀدرب ورودي کتیبغربی بنا و بر باالي ایوان ورودي ضلع  داخل

به علت ساییدگی و شکستگی کتیبه فقط تاریخ آن (هجري قمري  917سنه ساخت بنا را که تاریخ  است گرانیت
ساخته صفوي کتیبه در دورة  بر اساسبنا هر چند این  ).2؛ تصویر 3: 1382(نصرآبادي، دهد نشان میمشهود است) 

تیموریان روزگار رونق و رواج  ةدورتیموري است.  ي بنا برگرفته از هنر معماري دورةشده، ولی سبک و معمار
هنر و معماري است. انبوه آثار و اخبار بازمانده از بناهاي آن عهد گواه آن است که سران تیموري هواي 

 ).108: 1389(کاوسی،  آوردند یبرمنیه و عمارات و میل به جاودانگی نامشان را با حمایت از احداث اب یطلب جاه
هاي بینی و آرمانیکپارچه نائل شد که بازتاب دهندة جهان معماري در عصر تیموریان به سبکی

معماري در  اي نو در توسعۀپیشا مغولی، مرحله است. این دوران در مقایسه با دورةآن دوران  یشناخت ییبایز
اي در هویژ یشناخت ییبایزاحساس  نو بودن اثر است که بر انگیزانندةمهم،  نکتۀشود. آسیاي میانه قلمداد می

سازي در عصر لیکن نو بودن به معناي قطع رابطه با گذشته نیست. هنر ساختمان ها است؛معاصران و نسل
حتی  تیموري عناصر بسیاري را از گذشته به ارث برده است: معماري، فن معماري، نوع شناسی، تزیینات و

کند و در کند، بلکه آنها را در خود ادغام میهاي تزئینی. نوآوري نه تنها بنیادهاي پیشین را ویران نمینقش
تر برساند. معماري تیموري نظامی منسجم و دهد تا به سطحی عالیهاي عظمت، آنها را توسعه میدوره

شدند؛ چنین تر میسهم خالق حال غنی هاي گذشته باترین موفقیتتلفیقی مستحکم بود که در آن درخشان
 طور کل در دورةبه ).106 - 103: 1387(پوگاچنکووا، سابقه از کمال نائل شد بی یحدنصاببود که این معماري به 

تیموریان روح مذهبی بر مسائل گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه انداخته بود. تعصب سالطین 
به دینداري، فزونی یافتن حرمت سادات، علما و بزرگان دین در جامعه، دستاویز تیموري در دین یا تظاهر آنان 

تیمور، مداومت سالطین بر زیارت مقابر بزرگان دین و  ویژه در دورةر دادن دین براي انجام فتوحات بهقرا
 ت ابنیۀرکه، فزونی یافتن روند ساخمشایخ، برگزاري مجالس دینی و مباحث کالمی و شرعی، تعمیر بقاع متب

صوفی، همگی بیانگر تسلط دین و  –هاي مذهبی شیعی مذهبی، ترویج و گسترش علوم دینی، ظهور نهضت
اي توجه به اعتقادات دینی و هاي مختلف اجتماعی در این دوران است. بالطبع در چنین جامعهمذهب بر جنبه

آنان دارد، زیرا همسویی افکار و آثار مذهبی افراد در آثارشان نقش مهمی در ارزیابی جایگاه  يها يریگ جهت
  ).94: 1395(سمائی دستجردي و دیگران، سازد ها با جامعه عصر خویش را آشکار میآن

 
 )1396(نگارندگان، هجري در ایوان غربی  917موقعیت کتیبه به تاریخ  :2تصویر 

Picture 2: Location of the inscription dated 1495 in the western porch (Authors, 2017) 
دانند و به قولی این شخص یکی از برادران امام می(ع) شخصیت مدفون در این بنا را سلطان ابراهیم رضا 

به طرف (طبس مسینا) یک نفر از ما « :نویسدکنند امام رضا به مرزبان میروایت می که چنانهشتم بوده است و 
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اهالی محلی  ۀ. طبق گفت)144: 1371(آیتی،  »دهند او باشدطوس آمده که به ما نرسیده است که احتمال می
است که مدفن این بزرگوار در (ع) پسر امامزاده حسین بن موسی کاظم  ،(ع)سلطان ابراهیم رضا  ي آبگرمروستا

سادات اهل تسنن هستند و خود را از نسل همین امامزاده  ازاهالی روستاي آبگرم  1طبس گلشن قرار دارد.
مامزاده احترام زیادي قائل هستند. روستاي آبگرم هستند و نسبت به این ا يبند نقشقت پیرو طریدانند و می

بوده است که متون تاریخی به آن اشاره کرده که از آن یا طبس عناب هاي طبس مسینا در گذشته جزء آبادي
حمداهللا مستوفی ، ) 471 :1361/2(، مقدسی )91: 1361(مجهول االسم حدود العالم  نویسندةتوان به جمله می

 اشاره کرد.و... ) 32و  31: 1370(عبداهللا خوافی  نیالد شهاب، )208: 1381(
 (ع)معرفی معماري آرامگاه سلطان ابراهیم رضا . 4
متر  20×19جنوب با ابعاد  -شمال در راستاي (ع) آرامگاه سلطان ابراهیم رضا : آرامگاهفضاي بیرونی . 1-4

حجره ، فضاي گنبدخانه، هاي مختلفی از جمله ایواناز قسمتو معماري بنا ساخته شده ) مترمربع 380(مساحت 
فضاي داخلی که بقعه در آن  و یچهارضلعاز نظر پالن به شکل  این بنا. تشکیل شده است 2انبار آب و

راهیم آرامگاه سلطان اب مترمربع داراي پوشش گنبدي است. 2/91مربع و با وسعت  صورت بهنیز  قرارگرفته
هی ـبدخانه بنا منتـکه هر چهار ایوان به گن) 1(شکل هار ایوانی ساخته شده ـچ صورت بهرضا در دو طبقه و 

ورودي غربی و شرقی دو ورودي شمال و جنوب مسدود شده است. ایوان ایوان که امروزه به جزء شود می
بوده، ایوان ضلع جنوبی نسبت به بقیه  ربرخوردااز ارتفاع بیشتري نسبت به بقیه اضالع ورودي ضلع شمالی بنا 

 .است یکسان و قرینه صورت بهتر و ارتفاع دو ضلع غرب و شرق کوچک

 
 و گردشگري خراسان جنوبی) یدست عیصنا(آرشیو اداره کل میراث فرهنگی  : پالن بنا در طبقه همکف و اول1شکل 

shape 1: Plan of the building on the ground floor and first (Archive of the General of Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism of the County of Southern Khorasan) 

هایی در دو طرف ایوان اصلی با استفاده از قوس جناغی هاي اصلی، ایوانچههمکف عالوه بر ایوان در طبقۀ
ها ساخته شده، ضلع شمالی این ایوانچه رینهق صورت بهغربی و شرقی  اضالعساخته شده است که این در 

از طریق پلکان ضلع (دو طرف ایوان شمالی)  اول هاي طبقۀمجزا در دو طبقه بوده و ورودي به ایوانچه صورت به
تر و شرقی بزرگغربی  اضالعها ضلع شمالی نسبت به شود. از لحاظ وسعت ایوانچهغربی و شرقی بنا میسر می

که ایوانچه وسط  جادشدهیابا سه ضلع دیگر تفاوت دارد که سه ایوانچه با قوس جناغی  ضلع جنوبی بنا .است
ایوانچه وسط ورودي به گنبدخانه هاي طرفین است. داراي ارتفاع قوس و مساحت بیشتري نسبت به ایوانچه

. راه داردبه همدیگر ، این سه فضا از طریق یک راهرو در پشت این فضابنا نیز بوده که مسدود شده است. 
شود. پوشش هاي ضلع غربی و شرقی بنا نیز میسر میعالوه بر این دسترسی به این راهرو از طریق ایوانچه

هایی قرار از طریق چهار قوس جناغی که روي پایه ایجادشدهو سقف است عرقچین بوده  صورت بهها ایوانچه
اصلی روي دیوار قرار گرفت، فضاي بین  هايساخته شده است، به این شکل که بعد از اینکه طاق ،گرفته
استفاده از این پوشش به  معموالً شود.مدور می صورت بهها چینی قسمت باالیی قوسها را باال آورده و رجقوس
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توان استفاده کرد، کاربرد دارد و با توجه به هاي کوچک نیز میدلیل اینکه داراي ارتفاع کمتر است و در محیط
این  کند. ورودي که ارتباط دهندةتر میرا نیز راحت ارتفاع کم این پوشش ساخت طبقۀ اول بنادو طبقه بودن 

پوش تک گلیویی ساخته شده است. این قوس است به دلیل عرض کم با طاق خنچه  ها به یکدیگرایوانچه
(زمرشیدي، گیرد کوچک مورد استفاده قرار می ۀهایی با دهانبراي راهروها و سقف و بیشترتزئینی دارد  ۀجنب

هاي سه ضلع متداد دارد، ایوانچهها اپشت ایوانبرخالف ضلع جنوبی که راهرو در کل این ضلع  ).72: 1387
(به جزء ایوانچه سمت راست ایوان غربی و ایوانچه سمت چپ ایوان  مستقل بوده و به یکدیگر راه ندارد صورت بهدیگر 

بنا از طریق پلکانی در ضلع غربی و شرقی بنا که  اول ترسی به طبقۀدس .راه دارد) ،ضلع شرقی که به این راهرو
است. پلکان ساخته شده پوش تگ گیلویی این پلکان با طاق خنچهشود. انجام می، شده یطراحقرینه  صورت به

شود که یک ایوانچه در طبقه باال منتهی می سمت چپ ایوان غربی و سمت راست ایوان شرقی به دو ایوانچه
ها ضلع شمالی بنا نیز راه دارد و ها به ایوانچه. این ایوانچهاست يتر بزرگتر و ایوانچه دیگر داراي ابعاد ککوچ

ایوان  جناغی تزئین شده است. پلکان سمت راست قوسبا قرار دارد که  یینماها طاق ،هاایوانچهدرون این 
به  تر بزرگبا این تفاوت که بعد از ایوانچه  قرینه پلکان سمت مقابل ایوان استغربی و سمت چپ ایوان شرقی، 

ها با و فضاساخته شده پوش تک گلیویی راهرویی در ضلع جنوبی بنا امتداد دارد. این راهرو با طاق خنچه
همکف در ضلع جنوبی بنا  معماري طبقه اول بنا نسبت به طبقۀیکدیگر در ارتباط است. جزئیات اندکی در 

شود در نقشه هایی که در دو طرف ایوانی که به گنبدخانه منتهی میکه ایوانچهشود. به این شکل دیده می
اول  ها قرار گرفته است. ولی نقشۀ ایوان همکف در طبقۀقرینه و در باالي این ایوانچه صورت بهاول نیز  طبقۀ

ار شده است و تزئینی دارد با ابعاد یکسان ک طاق هاللی که جنبۀتکرار نشده و به جاي آن سه ایوانچه با 
طور کلی در . بهشودهمکف و اول این ضلع دیده نمی توان دید، در طبقۀسایر اضالع این بنا میدر قرینگی که 
اول ضلع جنوبی پنج فضا وجود دارد که سه فضا در نماي بیرون مشخص است و دو فضاي  ۀفضاي طبق

 و بوده مسدود یندر نماي بیرو ،شودیمیسر م یغرب جنوبو  یشرق جنوبطرفین ورود به ضلع جنوبی که از 
 ).3 ریتصو( است مشخص یجنوب ضلع ينما در متریسانت 50 ابعاد با و یهالل طاق با پنجره دو فقط

 
 )1393(نگارندگان، چهار جهت اصلی بنا نماي : 3تصویر 

Figure 3: View of the four main directions of the building (Authors, 2014) 
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در گانه هاي چهاراز طریق ایوان(ع) ورودي به گنبدخانه آرامگاه سلطان ابراهیم رضا : ودي به گنبدخانهور. 2-4
شود. ورودي اصلی بنا از ایوان شمالی بوده که امروزه ورودي این ایوان و ایوان جنوبی میسر میمیانۀ اضالع بنا 

ضلع شمالی، غربی و شرقی  هاست. داخل ایوانپذیر ابنا از ایوان غربی و شرقی امکان مسدود شده و ورود به
. داخل ایوان )4(تصویر کرده است می تأمینکه نور داخل بنا را  کارشدهلی مشبک گچی با طاق هال سه پنجرة

هاي هجري قرار دارد. این درب 1312شده مربوط به سال  يکار منبتضلع غربی و شرقی بنا دو درب چوبی 
که قسمت  ۀکتیبدهد. آن را نشان می باشند که ساخت بنا و سازندةاي کتیبه میدو لنگه و دار صورت بهچوبی 

خلف  میمحمدابراهعمل استاد بعون صانع جلیل بنده ذلیل «به این شرح است:  شده حکباالي درب شرقی 
درب  ۀکتیب. )5(تصویر  ق.ـه 1312این باب وقف نمود  خان لیاسماعمرحوم مغفور جنت مکان جامع میرزا 

به این شرح است: هو {ناخوانا}کار سلطان میرزا که متن آن  شده حکروي ستون عمودي درب بی غر
هاي مورد در درب کاررفته بهگره  .)6(تصویر هـ.ق  1312خان عمل استاد عبدالرحمن در سنه  میمحمدابراه

درب با اتصاالت ، بریده و سپس بروي شده یطراحنقشه از پیش  بر اساسمطالعه از نوع ساده است که نقش 
شود. هاي فلزي و یا میخ و یا چسب و سریشم استفاده میاست. براي نصب طرح مورد نظر از بست شده نصب

آلت گره در آرامگاه سلطان ابراهیم رضا (ع) بازوبندي مربع است که عالوه بر مربع اشکال مستطیل، لوزي و 
 ذوزنقه نیز به کار رفته است.

 
 )1396(نگارندگان،  داخل ایوان عمق کم ينماها طاقو جزئیات پنجره مشبک  غربی ضلعایوان ورودي : 4تصویر 

Figure 4: Entrance porch on the west side details of lattice windows and shallow arches inside the porch 
(Authors, 2017)  

 
 )1396(نگارندگان، درب غربی آرامگاه  ۀیب: کت6تصویر    باالي آن ۀ: درب شرقی آرامگاه و کتیب5تصویر 

Figure 5: East door of the tomb and the inscription above it (Authors, 2017) Figure 6: Inscription on the west 
door of the tomb Authors, 2017) 

از طریق  قرارگرفته رامگاهآگنبدي که بر فراز این بعد از ورودي فضا گنبدخانه قرار دارد،  :گنبد بنا. 3-4
به کار رفته  سازيگوشهو گنبد ساخته شده است. عمق  شده لیتبداز محیط مربع به دایره  نج)کُ(س سازيگوشه
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یکی از  ).4: 1376(صابرمقدم،  یک پوسته طراحی و ساخته شده است صورت بهمتر است و گنبد آن  5/1در بنا 
هاي ان از ویژگیو پیشخسکُنج نظام طاقبندي نج است که کُده از سهاي مهم در ساخت گنبد بنا استفاویژگی

که از تجارب  رسد میو به نظر  )99: 1386بلر و بلوم، و  294: 1389هیلن براند، ( تیموري است ةاصلی معماري دور
 از جمله. )111: 1386(اوکین،  پیشین نظام طاقبندي متقاطع بر روي فضاهاي مستطیلی بهره گرفته باشد

توان به مسجد هندواالن میدر منطقه، ویژگی معماري گنبد آرامگاه سلطان ابراهیم رضا ساخت بناهایی با 
 .و مزار گل اشاره کرد )209: 1393نسب، (محمودي، آرامگاه تورانشاه )268همان: (

 :Petersen, 1996(تیموري عالوه بر ارتفاع در معماري ایوان و گنبد  بناهاي ساخته شده در دورة یطورکل به

تا حدودي  )288: 1374، و گلمبگ (ویلبرانتقالی و گنبد  ۀطاق و ارتفاع دیوار و بلندي منطق ةرابطه بین انداز )124
به یک شکل استاندارد و یکدست توسعه یافت که عالوه در شرق ایران در غرب ایران هم این معماري گسترش 

در (ع) توان به گنبد حرم امام رضا شده در این دوره میترین گنبدهاي ساخته پیدا کرد که از جمله مهم
که ایجاد وحدت  فرد منحصربهترین عامل توان گفت که مهمطور میاین ).Petersen, 1996: 124( مشهد اشاره کرد

 خوبی بههاي معماري این ویژگی). 287: 1374، و گلمبگ (ویلبرکند، هماهنگی هندسی در کار معماري است می
نج کُویژه در قسمت ورودي و گنبدخانه مرکزي بنا که با استفاده از ست آرامگاه ابراهیم سلطان بهر ساخد

تزئینات معماري است و با گچ اندود شده است.  هرگونهگنبد بنا فاقد . )7(تصویر  به کار رفته است ساخته شده
این بنا در طول زمان کمتر آسیب  هاي موجود موجب شدهوجود گنبد تک پوسته در این بنا با توجه به زلزله

طراحی شده است. کاسته  جیتدر بهببیند و دلیل هم این است که از زمان اجراي بنا تا پوشش نهایی قطر آن 
این سازه یکی از نکات مثبت در طراحی این فضاي  ها در چهار گوشۀدقیق تناسبات هندسی و اجراي قوس

 معماري بوده است.

 
 )1393(نگارندگان، گنبدخانه : گوشه سازي 7تصویر 

Figure 7: Cornering of the dome (Authors, 2014) 
 جاي ی فلزيضریحکه درون  داردقرار (ع) قبر سلطان ابراهیم رضا در مرکز بنا : فضاي داخلی آرامگاه. 4-4

ث و کوفی هایی با خط ثلکتیبهآن  که روي استاز جنس مرمر و صندوقی شکل  آرامگاه قبر سنگاست. گرفته 
 خورده تراشپِخ و  صورت بهمستطیل شکل است که قسمت پایینی آن  صورت به قبر سنگاین نقر شده است. 

گره هاي مجموعه داراي تزئینات که شبیه به درب) 8(تصویر وده ب گردو بضریح قدیمی بنا از جنس چواست. 
فلزي روي قبر توسط اداره اوقاف  ضریحی که امروزه شده لیتشکها چهارپر هاي متقاطع و گلاست که از دایره
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هایی . قسمت داخل بنا فاقد تزئینات شاخصی و فقط روي دیوارهاي آن نوشتهو امور خیریه قرار گرفته است
 پردازیم.که در ادامه به معرفی بعضی از این خطوط می شده نوشتهدر طول زمان توسط زوار با خطوط مختلف 

 
 )11: 1376مقدم،  ي(صابر: ضریح قدیمی 8تصویر 

Figure 8. The old of shrine (Saberi Moghaddam, 1997) 
 مصالح و تزئینات بنا. 5

که آجر سانتیمتر و مالت گچ بوده است  25×25×5 آجرهایی با ابعاد آرامگاهمصالح عمده براي ساخت 
طور که در ت هم همانفته است. در بحث تزئینابه کار ر آنمصالحی که در ساخت  نیکاردترو پر  نیتر مهم

ربندي در توان به کامی آنو از جمله تزئینات شاخص  ستینداراي تزئینات خاصی  بنامعماري بنا اشاره شد، 
-و کتیبه، استفاده از هنر گره در ساخت درب و پنجره يکار منبتها ، دربگچی اي مشبکههپنجراول،  ۀطبق

مختلف اندود  هايطی دوره آرامگاهشاخص نام برد و چون این  عنوان آثارروي دیواره بنا بههاي نگاشته شده 
 عنوان به ار ۀ دیوارروي بدن 1386در سال (که پس از مرمت بنا بیرونی آرامگاه ها ی قسمتگچ شده است، در بعض

وان تاز آن جمله میترسیم شده است که هایی با رنگ قرمز بروي دیوار ، نقاشیهنمایان شد، )اندشاهد نگه داشته
 ).9(تصویر همکف اشاره کرد  هطبقنماي بیرونی در در داخل ایوانچه  و نقوش گیاهی به نقش یک شتر

 
 )1394(نگارندگان، بنا  و نقوش گیاهی روي دیوار بیرونینقش شتر  :9تصویر 

Figure 9: Camel and plant motifs on the outer wall of the building (Authors, 2015) 
 (ع)هاي نگاشته شده داخل بناي آرامگاه سلطان ابراهیم رضا کتیبهتعدادي از معرفی . 6

این  که درآمدهبه نگارش  ییها نوشته دست(ع) آرامگاه سلطان ابراهیم رضا روي دیوارهاي داخلی گنبدخانه 
عد از آن هاي بصفویه و بعضی مربوط به دوره ةکه برخی متعلق به دور استنی هاي زائرادل نوشته ،یادگارها

 ۀگنجین و شده نوشتهبا مرکب و خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث  اب که )132: 1394(شاطري،  است
از این  هرکدامهاي ورود و خروج در وسط با توجه به قرار گرفتن درگاه. استارزشمندي از هنر خوشنویسی 

رسد. طول  هاي داراي کتیبه به هشت عدد می و مجموعاً تعداد دیواره شده میتقسها به دو نیم  چهار ضلع، دیوار
. استمتر  20/1بروي هر یک از دیوارها  شده نوشتههاي کتیبهمتر و ارتفاع  20/4ها حدود  از این دیوار هرکدام

 ۀالیاول یا  ۀاست. الی مشهودچهار الیه اندود گچ هایی که در بنا از زمان ساخت بنا انجام شده طی مرمت
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که بر  يگچ سفید ۀالیدوم، یک  ۀالی شود ومی مربوطبنا به زمان ساخت که  یسیاهگچ  ۀالیزیرین یک 
شده که این الیه گچ مدت زمان طوالنی استفاده می است. با توجه به این ملموسزرد رنگ  ۀالیسطح آن یک 
رنگ به دلیل  رسد که این الیۀ زرد به نظر می سال) 297.ق یعنی به مدت حداقل ـه1287تا  990(حداقل از سال 

در سال که گچ  ۀالیهاي متوالی روي دیوار ایجاد شده باشد. سومین الیه یک  گذشت زمان و دست کشیدن
که البته نسبت  وجود داردهاي متعددي  روي این الیه نیز نوشته دوم کشیده شده است. ۀ.ق روي الیـه1287
این الیه مربوط به سال  شده کشف ۀن کتیبترییابد. قدیمی شمگیري میها کاهش چدوم تعداد آن ۀبه الی
باالیی  ۀالیخورد. آخرین الیه یا  هایی روي آن به چشم می .ق کتیبهـه 1364است و تا حدود هـ.ق  1287
هاي موجود، بخش اعظم آن به دالیل زیر  سوم کشیده شده است. از میان کتیبه ۀالیسال قبل روي  30حدود 

 قابل خواندن نیست:
هاي  کتیبه هاي قبل و بالتبع ها که باعث پوشیده شدن الیه دیوار يبر روهار دوره اندود گچ اجراي چ -الف

 .ها را مخدوش کرده است سطح آن شده و بخش زیادي از کتیبه
ها باعث درهم  تر که این تراکم و تداخل نوشتههاي قدیمی هاي جدید بر روي کتیبه نگارش کتیبه -ب

دوم گچ که حداقل به  ۀشده است. این مسئله در خصوص الی هاآن ۀمطالعشدن  رممکنیغها و آن ریختگی
 .شده، بیشتر صادق است ها بروي آن انجام می سال نگارش کتیبه 297مدت 
هایی وجود  که در بسیاري از موارد، کتیبه يا گونه بهاند  طور عمدي مخدوش شدهها به بسیاري از کتیبه -ج

اند. از میان تعداد  طور عمد تخریب شدهراد دیگري همخوانی نداشته لذا بهداشته که با عقاید یا نظریات اف
 21مورد با خط ثلث،  35کتیبه بررسی شد که  97ها یعنی تعداد هاي موجود، تعداد کمی از آن فراوان کتیبه

و  مورد با خط نستعلیق 11مورد با خط تحریري،  13مورد با خط شکسته نستعلیق،  20مورد با خط شکسته، 
ترین ها پرداخته شده است که مهم ها به موضوعات مختلفی در کتیبهاین کتیبه .استدو مورد با خط نسخ 

هاي قرآنی، احادیث نبوي، اشاره به وقایع تاریخی و اشعاري در  ها، آیات و سورهاز: یادگاري اند عبارتها آن
 ةها، یک دور تاریخی کتیبه ةدور بنا. شخصیت مدفون درمدح پیامبر، امامان و  خصوص بهموضوعات مختلف 

 1016و  990داراي تاریخ  شده ییشناسا  ۀترین کتیبکه قدیمی يا گونه بهد شو ساله را شامل می 370حداقل 
ها به حروف التین نگاشته  است. قسمتی از یکی از کتیبههـ.ق  1360ترین کتیبه نیز داراي تاریخ  و جدیدهـ.ق 

ترین کتیبه تنها شامل قدیمی پردازیم.در بنا می شده خواندههاي ی بعضی از کتیبه. در ذیل به معرفشده است
 یک بیت شعر است به این مضمون:

 ).4: 1382(نصرآبادي،  »ق)ـ.ه 990( کردم  ها کردم/ نهادم سر به زانوي غم فریاد در این منزل ز ایام گذشته یاد« -الف
هو الحی «است، به این مضمون: هـ.ق  1360ذیحجه الحرام ترین کتیبه نیز داراي تاریخ پنجم  جدید -ب

عمده االعاظم و  ........ و  که خدمت مالزمان 1360این کلمه در یوم جمعه پنجم شهریور ذیحجه الحرام / القیوم تبارك و تعالی
 ).10 ریتصو( »شد قلمی........ . آقاي...... االعیان صاحب اختیاران آقاي حسین علی بن
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 )1393(نگارندگان، : کتیبه 10تصویر 

Figure 10: Inscription (Authors, 2014) 
 پردازیم:می(ع) هاي آرامگاه سلطان ابراهیم رضا هاي روي دیواردر ذیل به معرفی بعضی از کتیبه. 6-1

اال اهللا ال اله « مون:با این مض است.ق) ـه 1318(برابر با میالدي  1891ها نیز داراي تاریخ  یکی از کتیبه -1

 »Haraty 1897 Mohamad yosef یچهارباغهراتی  وسفیمحمد
و ما توال باهللا بتاریخ شهر محرم الحرام سنه / ازون کسرا زپنهانی معرفت شنیدستم/ اي مرشد کامل بپابوست رسیدستم« -2

 »هجري قمري 1096
/ اي جان جهانیان فداي سرتو/ اندان دور شديدالرام جهان زخ/ کردم به فداي روضه انور تو/ فرزند علی شوم فداي سرتو« -3

 .)11(تصویر  »هجري قمري 1187سنه 

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 11تصویر 

Figure 11: Inscription (Authors, 2014) 
ند در معرکه دو کون فتح از عشقست/ با آنکه سپاه او شهید/ در کوي شهادت آرمیدند همه/ آنان که غم تو برگزیدند همه« -4

 ).12(تصویر  »هجري قمري 1301سنه / العبد االقل الفقیر .......... 3همه

 
 (اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی)کتیبه  :12تصویر 

Figure 12: Inscription (Authors, 2014) 
س فرش نفی ةکه تاریخ و اهدا کنند استبر جانب چپ در ورودي بر روي دیوار لوحی به این شرح  -5

هجري قمري مطابق تبلور شد این فرش  1019بتاریخ یوم پنجشنبه چهاردهم شهر شعبان المعظم سنه « است: شده نوشته
کتبه  ......... قبول درگاه ........ این آستانه و ...... تمام یافته واعالی که به اهتمام وسعی و توفیق تاریخ االهالی میرزا غالم رفکان 

 ).13(تصویر  »ینالعبد علی اکبر ابن حس
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 )1393(نگارندگان، : کتیبه 13تصویر 

Figure 13: Inscription (Authors, 2014) 
للنبی/ لوالك لوالك لما خلقت االفالك/ فی حین کنت مع جمع من طالب المدرسه الجزیک  باهذا حدیث قدسی مخاط« -6

شیخ زیارت کردیم حضرت سلطان معظم و مکرم حضرت  کنا یعنی انا و طلبه من تالمیذ االشیخ االنبیا اعز (؟) اخوند مال
. .... . وانا که یکون مذکور (؟) هو یکون...... سلطان العارفین و قطب الساکنین حضرت سلطان ابراهیم رضا رضی اهللا کفی عنه و

 .)14(تصویر  »1281شهر ربیع االول سنه  13تاریخ 

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 14تصویر 

Figure 14: Inscription (Authors, 2014) 
 .)15(تصویر  »کند زیارت این روضه بهشت آئین وشا بحال کسی کز کمال صدق و یقینخ« -7

 
 )1393، و گردشگري خراسان جنوبی یدست عیصناآرشیو اداره کل میراث فرهنگی، ( : کتیبه15تصویر 

Figure 15: Inscription (Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of 
South Khorasan, 2014) 

در  1307 ....... اهللا الرحمن الرحیم/ تاریخ فوت مرحوم جنب مکان فردوس آشیان میرزا عبدالخالق مستوفی در سال بسم« -8
بارکه حضرت سلطان ابراهیم رضا علیه جا به آستانه مشهر شوال المکرم از آن 24قصبه بیرجند اول نماز بامداد یوم جمعه 

حرره محمد  دنبال آخر همه را بود همین حال/ السالم آورده در ایوانچه قبله طرف شمال زیارت مدفون/ او رفت و ما رویم ز
 ).16(تصویر  ».. مرحوم مستوفی فوق..... عظیم
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 )1393(نگارندگان، : کتیبه 16تصویر 

Figure 16: Inscription (Authors, 2014) 
 »1331علیه و سلم شرف االنسان با العلم و الدب ال بالمال و نسب/ حرره محمد ربیع سنه  اهللا یصلقال رسول اهللا « -9

 ).17(تصویر 

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 17تصویر 

Figure 17: Inscription (Authors, 2014) 
 »یسبح اهللا ما فی السموات و االرض« -10
 ون:دو بیت به این مضمشعري است در  -11

کند ز  جان جلوه می/ محمدي ......... در دل مصور ست/ جانم فداي خاك کف پاي مصطفی/ دیدم بخاب روي دالراي مصطفی«
 »تماشاي مصطفی

 الفقر فخري یا حق« -12
 اون کسرار پنهانی ز معشوقت شنیدستم از رسیدستم  اي مرشد کامل بپا بوست اال
 زاقل تا کنون تا هر زمان کندر زمان هستم ي دلبرت باشمی من از خریداران رویک

 ندانی در ده ایجانا و بستان جانم از دستم غالم پاك عشاقان کوي دلبرت کردم
 به یک جامی نما اي جان جانان این زمان مستم ها می دهم تا بگذرم از خود پرستیو یا جا

 تو ایموالکمر رستم ساعت ........... ام از دست اون ساقی ازون من اون جامی که اقل (؟) خورده
 اگر بگذشتی از من گویی آندم از جهان رستم که بگذشتم از این عالم ..........فقیري تا یکی 

الیوم العبد الفقیر المسکین غالم حسین ابن بهرام داروغه قصبه بیرجند با حاجی عسگر خلف مرحوم عزیزي (؟) پسر عموي فقیر 
 .وارد شویم و چشم زخمی رخ ندهد  مید داریم از درگاه رب بعزت سالمتهستیم ا ........ عازم

 یا رب دعاي خسته دالن مستجاب کن
تا اگر  شود. چون در این محل شریف و در این روضه متبرك رسیدیم و یادگاري آقایان دیدیم الزم شد که دو کلمه یادگاري .........

 ارك براین خط ناقابل و براین اشعار مهمل (؟) افتد مارا یاد کندیکی از دوستان یا رفیقان تشریف آورده چشم مب
 از من ایشان را هزاران یاد باد دوستان که فارقند از یاد من

 .»1311ئیل ترکی و هزار و سیصد یازده هجري نبوي سنه  ........ صفرالمظفر سنه 12التماس دعا دارم فی یوم پنجشنبه 
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 ساقی ازین و جام را/ ازین هیچکس اصلی خالصی نیستوي/  مجلس اده نوشب / خالیقجهان جام و فلک ساقی اجل می« -13

  4می ازین
در نهم شهر ذیحجه رقم گردید مطابق با  راقمه االقل الجانی (؟) ابن مرحوم حاجی ........ عبدالجواد الحسینی القاینی الدرخشی

 .)18(تصویر  »1305

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 18تصویر 

Figure 18: Inscription (Authors, 2014) 
 تحریري ۀتاریخ نگارش به خط شکستداراي یک بیت شعر به خط نستعلیق و نام نگارنده و این کتیبه  -14

 )19(تصویر  »1191سنه  .......... العبد االقل محمد رفیع ابن/ ............ که مانده از پدر این باغ و اوالد/ دل خوش دار ............«

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 19تصویر 

Figure 19: Inscription (Authors, 2014) 
 ).20(تصویر  »بسم اهللا الرحمن الرحیم/ قل هو اهللا احد اهللا الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد« -15

 
 )1393(نگارندگان، : کتیبه 20تصویر 

Figure 20: Inscription (Authors, 2014) 
/ تاق تا تاق جهان ........... کشیدست آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود/ هر که آمد به جهان ز اهل فنا خواهد بود« -16

 »اجل/ .............. را بر سر این ................ خواهد بود
آزار دل هیچ  /ل صراط آسان گذريخواهی ز پ /بی روزه و نماز ایمان مطلب /بی علم و عمل بهشت و رضوان مطلب« -17

 »مسلمان مطلب
..... و تراب اقدام اهل ...هو اهللا الباقی/ انما الدنیا لیس للدنیا ثبوت/ انما الدنیا کبیت یستحله العنکبوت/ فقیر حقیر خاکسار ..« -18

 5»قلمی نمود 1148اهللا محمد مهدي ابن محمد قاسم فی سلخ جمادي االول سنه 



 آن یخیتار هاينوشته ادگاریو خوانش  انیدر مرضا (ع)  میه سلطان ابراهآرامگا يمعمار لیو تحل یمعرف /206

 (ع)سال ساخت و معماري آرامگاه سلطان ابراهیم رضا بحث و تحلیل . 7
.ق) ـه 917(صفوي  به اوایل دورة بنا ایوان غربی با توجه به کتیبۀ(ع) تاریخ ساخت آرامگاه سلطان ابراهیم رضا 

بریم که اسلوب و سبک معماري آن برگرفته از می به این امر پی آرامگاهمعماري  مشاهدة اما با ،گرددبرمی
کتیبه هم در بنا تعمیراتی انجام شده است. در رابطه با  نیبعدازاو  استتیموري دورة هاي معماري ویژگی

این آرامگاه چهار ایوانی و ورودي هر چهار ایوان مستقیم  شده گفتهطور که در ابتداي بحث عماري بنا همانم
 ا داراي ارتفاع بیشتري بوده و مسلماًهشدند که ایوان شمالی بنا نسبت به سایر ایوانوارد گنبدخانه مرکزي می

عنوان طور ایوان بلندي که بهه نمونه ایندر گذشته ورودي اصلی بنا هم به یقین همین ایوان بوده است ک
-Hattstein And Delius, 2004: 417(تیموري  توان در بناهاي شاخص دورةگیرد را میورودي مورد استفاده قرار می

ستان هِقُ و در معماري محلی منطقۀ )1386(اوکین، خانقاه مال کالن، آرامگاه قاسم انوار  ) از جمله زیارتگاه423
 )268: 1386(اوکین، و حتی مسجد جامع هندواالن  )209: 1393نسب، (محموديدر بناي آرامگاه تورانشاه سرایان 

ه ورود به بنا از دو ایوان طور که گفته شد مسدود و امروزبا این وجود ایوان اصلی بنا همانبه وضوح دید. 
 917داخل ایوان غربی قرار دارد، شاید بتوان گفت در تاریخ  پذیر است و اینکه کتیبۀشرقی و غربی امکان

عنوان ورودي اصلی مورد استفاده و لی مسدود و ایوان غربی و شرقی بهشود، ایوان شما.ق که بنا مرمت میـه
صفوي ساخته  آورد که بنا در دورةبهه را به وجود میشود و این شُنصب می(غربی) کتیبه هم در همین ایوان 

تیموري بوده و اتمام آن در  شروع ساخت بنا در اواخر دورة تواند این باشد کهشده است. اما دلیل دیگر می
کنند و کتیبه در این ایوان و به همین دلیل سال پایان ساخت بنا را روي کتیبه ذکر می استصفوي  دورة

(از جمله در زمان تیموري  ت مرکزیت هرات در زمان شاهان دورةشود. با این وجود شاید بتوان گفب مینص

و همجواري هرات  )و وزیرش علیشیر نواییتیموري در زمان حکمرانی سلطان حسین بایقراء  ویژه اواخر دورةشاهرخ میرزا و به
شود، ساخت لحاظ سرزمینی محدود به خراسان می تیموري حکومت از ستان و اینکه اواخر دورةهِقُ منطقۀ با

ثیر نبوده از جمله اینکه در این دوره بناهاي شاخص و فاخري در شهرهاي و تأاین بناها در این منطقه بی
از جمله مسجد جامع قاین، آرامگاه تورانشاه در سرایان، مزار گل در روستاي گل خوسف،  ستانهِقُروستاهاي 

شود که از نکات جالب توجه وجود بناهاي و مزار چهار گنبد افین و... ساخته میمسجد هندواالن، مسجد 
 . به همین دلیل مرکزیت حکومت دورةآرامگاهی زیاد مربوط به این دوره در بین بناهاي ساخته شده است

 ه و موجباتقرار داد الشعاع تحتکه شهرهاي دیگر خراسان را شود تیموري در زمان این شاهان موجب می
 رونق و شکوفایی این مناطق شده است.

در زمان ستان هِقُطور آمده است که سرزمین این »ستانهِقُتاریخ رجال قاینات و بهارستان در «در کتاب 
اي از شاهزادگان ایشان در این والیت امراء و شاهزادگان تیموري بوده و عده آمدوشدتیموریان پیوسته محل 
اي اند که در منطقهپسر از شاه سلطان حسین میرزا در بلده قاین وفات یافتهاند. سه امارات و حکومت کرده

 چنین در دورة). هم93: 1371(آیتی، اند مدفون شده(محل مسجد جامع کهن قاین) موسوم به مزار شاهزاده حسین 
توان به یمکه از جمله این هنرمندان  راه یافتندبه دربار هرات تیموري هنرمندان زیادي از این منطقه 

منجم این .ق) ـه 934(وفات و عبدالعلی بیرجندي  )172: 1368(احسانی،  الدین بیرجنديالدین ابن شهابحسین
هاي تجاري که نزدیکی هرات و بیرجند و وجود راه. )263: 1386(سروش، دوره در دربار علیشیر نوایی اشاره کرد 

 ).70:1385(فرقانی، ن پیشرفت کمک زیادي کرد شد به ایگذشتند و به هرات منتهی میاز بیرجند می



 207 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 

گذاشت و ، ولی امیر تیمور به سادات احترام زیادي میبودند ن (حنفی)سنپیرو مذهب تهر چند تیموریان 
در مشهد رفت (ع) آنها را از مالیات نیز معاف کرده بود و یا در زمان شاهرخ، وي چندین بار به زیارت امام رضا 

سلطان و در این زمان بناهاي زیادي اطراف حرم رضوي ساخته شد.  )49: 4/ 1382راوندي،  و 53: 1378/4(صفا، 
هایی با زمانی که به حکومت رسید سکه که يطور به، داشت تیب اهلاي نسبت به دت ویژهاارنیز حسین بایقراء 

خود نیز شیعه بود در که (علیشیر نوایی) حسین نوع نگرش وزیر سلطان چنین نام دوازده امام ضرب کرد و هم
در  بیت اهلدر رابطه به ارادات سلطان حسین بایقراء به  6.گذاشتمی تأثیرسلطان حسین اعتقادات مذهبی 

و  السلطنه نیمعدر شهور سنه خمس و ثمانین و ثمانمائه که «: طور آمده استکتاب تاریخ حبیب السیر این
پرورى مرتفع گردانیده بود از وراى استاد غیب  یالت و رعیتقبۀ االسالم بلخ لواء ا الخالفه میرزا بایقرا در

محمد نام که نسبش  نیالد شمسصورتى در غایت غرابت روى نمود شرح حال بر سبیل اجمال آنکه عزیزى 
از طرف کابل ، یافت بحضرت زبده اولیاء گرام و عمده اصفیا عظام سلطان ابویزید بسطامى قدس سره اتصال مى

سالم بلخ شتافت و شرط مالزمت میرزا بایقرا دریافته تاریخى ظاهر ساخت که آن را در زمان و غزنین بقبۀ اال
سلطان سنجر بن ملک شاه سلجوقى تصنیف کرده بودند و در آن کتاب مکتوب بود که مرقد شاه اولیا و عمده 

واجه خیران در فالن در قریه خ(ع) اصفیا محبط انوار عواطف و مواهب اسد اللّه الغالب امیرالمومنین على 
ن بایقرا میرزا به قریه مذکوره تشریف برد و در آن موضع که در کتاب تعین یافته بود ای موضع است بنابر

بران اندکى حفر  گنبدى دید که قبرى در میان آن موجود بود فرمود تا آن قبر را حفر نمایند و چون فرمان
جا منقور بود که هذا قبر اسداللّه اخ رسول اللّه على ولى اللّه. کردند ناگاه لوحى از سنگ سفید پیدا شد که بر آن

چون حال بر آن منوال دید قاصدى همعنان برق و باد بدار السلطنه هراة فرستاد و صورت واقعه را  ءمیرزا بایقرا
 عرضه داشت ایستادگان پایه سریر اعلى کرد خاقان منصور بعد از اطالع بر مضمون آن عریضه از ظهور آن

از امراء خواص بدانجانب   صورت غریبه متعجب گشته احرام طواف آن قبله آمانى و آمال بست و با فوجى
نهضت فرموده پس از وصول غایت نیاز و اخالص بجاى آورد و قبه در کمال ارتفاع و وسعت بر سر آن مرقد 

ریه بازارى مشتمل بر دکاکین و ها و بیوتات طرح انداخت و در آن قجنت منزلت بنا نهاده در اطراف آن ایوان
 ). 172: 4/ ج 1380(خواندمیر،  »حمام بنیاد نهاد

(صفا، حمایت و احترام به مشایخ، زهاد، عباد علما و سادات مندي فرمانروایان تیموري به دین و  عالقه

آرامگاهی و بناهاي زیادي از جمله بناهاي  باعث شد مطالعات و مباحثات دینی رواج پیدا کند )47: 1378/4
بودند و قرائنى در دست  تسننطور که گفته شد سالطین و شاهزادگان تیمورى بر مذهب همان. ساخته شود

نیست تا معتقدان به سایر مذاهب سنت یا مذهب تشیع را در فشار گذاشته و به پیروى از مذهب خاندان 
ادمنشى در اعتقاد به تسنن یا تشیع سلطنتى مجبور کرده باشند. گاهى هم از سالطین این سلسله آثارى از آز

 ییجا بهمسائل  گونه نیاشود و احترام زیادي به ائمه اثنى عشر داشتند و گاه کار مبالغه در  مالحظه مى
 ءسلطان حسین بایقرا دربارة که چنان  ).52-53(همان: رفت  کشید که تصور اعتقاد آن سالطین به تشیع مى مى
  .بینیم مى

هاي شیعی ـ صوفی است که صوفیه در قرن هفتم و هشتم  تیموري ظهور نهضتیکی از مشخصات عصر 
و در این دوره، تصوف و پذیرفت  و تصوف توسعه و رواجى روزافزون مىهجري، قدرت بسیاري به دست آوردند 
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از  مغول به ایران حمله کرد کمتر شهر و دیارى در ایران که یهنگامو تشیع با هم ارتباط نزدیکی پیدا کردند 
سالکان و اهل مجاهدت و ریاضت حساب و  يها نگاه دیباشها و خالى بود و شماره خانقاه  هاى صوفیان دسته

اللهیه،  هاي بزرگ تصوف، مثل نقشبندیه، نعمت تیموریان فرقه ةدر دور ).166: 1387/3(صفا،  شمارى نداشت
تیموریان  ابتداي بحث نیز گفته شد دورةه در طور کو همان آمدند صفویه، نوربخشیه، حروفیه و... به وجود

 ود. نتیجه امر اینکه شیعه در دورةروح مذهبی بر مسائل گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سایه انداخته ب
از جمله نقشبندیان زیارت قبور را  گرفته شکلهاي مذهبی که در این دوره تیموري آزادي بیشتري دارد و فرقه

 یرمذهبیغهاي هاي مذهبی، آرامگاهد موجب شد که در این دوره عالوه بر آرامگاهدانستناز وظایف خود می
ستان نیز داراي جمعیتی شیعی بوده و در این دوره شاهد ورود افراد هِقُ ۀکه منطقو این زیادي نیز ساخته بشود

ستان هِقُ دراین چنینی در ساخت بناهایی  یمختلف از این منطقه به دربار هرات هستیم خود نقش اساس
دانند و . اهالی روستاي آبگرم که خود از سادات موسوي هستند خود را از نسل همین امامزاده میداشته است

 توان یکی از دالیل اصلی ساخت بنا نقش همین فرقه مذهبی دانست.پیرو طریقت نقشبندي هستند که می
سبک معماري تیموري بارز است به ) (عدر معماري آرامگاه سلطان ابراهیم رضا  شده گفتهطور که همان

صفوي ساخته شده را با سبک این دوره معرفی  در دورة که آنکتیبۀ بنا را با توجه به  توانهمین دلیل نمی
توان شد که این ویژگی را میتر ساخته میبلندتر و مرتفع خانهگنبد تیموري ایوان اصلی و جلوي در دورةکرد. 

 که يطور بهمعماري این دوره است  . ارتفاع بنا خود از ویژگی)Anisi, 2007: 268( ه دیدایوان شمالی این آرامگا در
طور که در شده است و همانکردند، بلند ساخته میتا جایی که دیوار بنا فشار وارده ایوان و گنبد را تحمل می

نا خود دلیلی بر سبک کردن دو طبقه ساخته شده که دو طبقه بودن ب صورت بهمعماري بنا اشاره شد، این بنا 
هاي که در ساخت گنبد به کار رفته، طور طاقتر ساخته شود. همینبار وزن گنبد بر دیوارها بوده تا بنا مرتفع

هاي تندي است که فشار وارد بنا بر اثر ارتفاع و مصالح موجود باعث ها جناغی بوده که داراي قوسطاق
نا بروي چهار طاق جناغی بلند استوار است که بنا را از داخل چنین گنبد اصلی بشکست پوشش نشود. هم

هاي معماري تیموري استفاده از تزئینات در ساخت بنا است دهد. یکی دیگر از ویژگیبسیار بلندتر نشان می
بناهاي این  تیموري در نماي بیرونی بنا بارزتر است که اساساً معماري بناهاي دورة ژگی با مطالعۀکه این وی

. از جمله تزئینات شاخصی که در تزئین نماي بیرونی آرامگاه سلطان ابراهیم به کار رفته استگرا ره بروندو
و  گچی هاي مشبکپنجرهویژه در نماي داخل ایوان، کاري بههاي متنوع و گچتوان به استفاده از قوسمی

طور که گفته . همانه، اشاره کردوانی و گیاهی به تصویر کشیده شدنقاشی روي گچ به رنگ قرمز که نقوش حی
به یادگار در طی بازه زمانی طوالنی با خطوط مختلف به نگارش  ییها نوشته دستشد، روي دیوارهاي این بنا 

را به این دلیل توحید  ةسورتوحید و ناس نیز نوشته شده است.  ها سورةدرآمده است که بین این نوشته
 دهد. رك، خالصی میگوید و انسان را از ش یگانگی خدا سخن می اند که درباره توحید یا اخالص نامیده

و  نیازي او از غیر خودش و نیازمندي مخلوقات به اوست محتواي سوره اخالص، توحید و یگانگی خداوند و بی
تواند نگارش این سوره در این برد و میعنوان دفع شر و آفت بوده که انسان به خدا پناه میناس نیز به سورة

ها مربوط به احادیثی است که زبان نوشتهنا پناه بردن شخص زائر به خدا بوده باشد. اما مورد بعدي این دستب
مربوط به یادگاري زائران است که اسم و تاریخ نوشتن  ها نوشته دستتر این نقل شده است و بیش(ص) پیامبر 

است که توسط خود شخص یادگار نویس سروده  ها همراه با اشعاريرا قید نیز کردند که بعضی از این یادگاري
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ترین این یادگار شده و یا اشعاري عرفانی مربوط به شاعرانی همچون سعدي، عوفی شیرازي و... است. بیش
، مسک، درخش، در میاننویسان اهالی روستاهاي اطراف روستاي آبگرم از جمله طبس مسینا، فورگ، 

 ند.هندواالن و... و حتی بیرجند و قاین هست
 گیرينتیجه. 8

، در زمان حکومت تیموري، معماري از نظر استترین ادوار تمدن اسالمی  حکومت تیموري یکی از درخشان
یکی از دالیل اي دست یافت؛  سابقه عظمت و سترگ نمایی و از حیث غناي تزیینات به شکوه و شکوفندگی بی

در این دوره  بناشود این یموري و آنچه سبب میت ةدر دور(ع) سلطان ابراهیم رضا  آرامگاهگیري اصلی شکل
ي و اهمیت تیمور آزادي مذهبی در دورة(هرات)، با مرکز حکومت  ستانهِقُ يجوار همتوان به می ساخته شود،

سالطین تیموري در این منطقه  وآمد رفتویژه در زمان شاهرخ و سلطان حسین بایقراء، دادن به مقابر تشیع به
هاي مذهبی از جمله نقشبندي با تمایالت شیعی اشاره این خطه در دربار و ظهور طریقتو حضور هنرمندان 

د این بنا عظمت بناهاي اوایل بینیم که هر چنمی(ع) در معماري آرامگاه سلطان ابراهیم رضا  ۀبا مطالعکرد. 
ماري تیموري از جمله هاي معاما با این وجود این بنا تمام ویژگی ،تیموري در آسیاي مرکزي را ندارد ةدور
پالن  بر ارتفاع ایوان و گنبد در ساخت بنا به کار رفته و با توجه به حجم کم بنا و اینکه بنا تقریباً دیتأک

یاي معماري عظیمی است که سادگی و موزون بودن اجزاء و عناصر به کار رفته در آن گو ولی ،کوچکی دارد
ة دور سبک معماريچه محدود است ولی در زمره شاهکارهاي دینی دارد و باالخره تزئینات آن اگر ۀسرچشم

دهد، آن را می ةاجاز شود. مرتفع ساختن بنا تا حدي که مقاومت جرزها و مصالح موجودتیموري محسوب می
هاي مختلف طی دورهنمایان است. این بنا  خوبی بهتیموري انجام گرفته است که این امر در این بنا  ةدر دور

است که  ایجادشدههایی در آن و دخل تصرف شده مرمتیی شده به همین دلیل در طول زمان هادچار آسیب
هاي گچی براي اندود دیوار اشاره کرد و همین امر موجب شده که بسیاري از توان به الیهاز آن جمله می

تقارن بنا در ضلع  .معماري بنا مشخص است ۀاز بین برود. ولی آنچه در مطالع تزئینات اصلی بنا به مرور زمان
است.  برخورداراي ورودي از چهار طرف به همراه گنبد باشکوه آن از اهمیت ویژهایوان غربی و شرقی، چهار 

دار کتیبه قبر سنگهمچون ایوان، گنبدخانه، وجود (ع)، هاي خاص معماري سلطان ابراهیم رضا عناصر و ویژگی
 با سبک معماريعنوان یکی از آخرین بناهایی ار، این بنا رو بهته شده روي دیونوش هاي تاریخییادگار نوشتهو 

آرامگاه بیشتر داخل  هاي تاریخییادگار نوشتهبه شمار آورد.  شده،خراسان ساخته  ةتیموري که در محدود
ه یادگاري دارد، اما در ارتباط با ارادات زوار ب ۀاند و هر چند جنبارت بنا آمدهمربوط به زواري است که به زی

احادیثی هاي قرآن و سورهچنین اند، همشعر نیز بیان کرده صورت بهاست که در بعضی موارد آن را  بیت اهل
اهمیت  ۀقرار گرفته است. آنچه که در درج نیز در بنا مورد استفاده(ص) مربوط به بزرگان دین از جمله پیامبر 

 .زادگان استقابر امامم ماري این مقبره خصوصاًقرار دارد، تلفیق هنر و دین در مع
 ها نوشت یپ
و در محلی به نام سبز  شودستان میهِکه سلطان ابراهیم رضا (ع) همراه گروهی وارد قُ«عامه مردم به چنین پنداري معتقدند  -1

به  متعلق به روستاي گاویچ. این گبرها شود یمپوشان گوزوند با گبرهاي منطقه درگیر که منجر به شهادت تنی چند از یاران 
بریچ روستاي گاویچ در ابتدا گَاهالی روستاي آبگرم اسم  ۀروستاي آبگرم بوده است. طبق گفت شرق شمالکیلومتري  5/1 ۀفاصل



 آن یخیتار هاينوشته ادگاریو خوانش  انیدر مرضا (ع)  میه سلطان ابراهآرامگا يمعمار لیو تحل یمعرف /210

گیرند که اهالی روستا را به دین می تیمأموربوده و گروهی از مسلمانان به رهبري سلطان ابراهیم رضا (ع) از طرف امام رضا (ع) 
اي از یاران سلطان ابراهیم رضا (ع) شهید و در همان محل عدهگیرد، ها شکل میاز جنگی که بین آناسالم دعوت کنند و بعد 

امامزاده سلطان ابراهیم رضا (ع) شود، شخص طور که بیان میم مزار سبزپوشان معروف است و اینشوند که امروز به نادفن می
خواهند غسل بدهند، و جنازه را می افتد یمچون در زمستان این اتفاق  رسند وکه بعد از چند روز به شهادت می دارند یبرمزخمی 

همین چشمه از و  »شوداست به آب گرم تبدیل میو داراي آي سردي روستا جاري  یشرق جنوبچشمه آبی که از کوهی در 
 قول نقل. اهالی محلی دانند یم کنند و آن را براي امراض پوستی مفیدآبگرم در پاي آن کوه تا به امروز مردم در آن استحمام می

را در (ع) از این محل به هنگام استراحت وي سلطان ابراهیم رضا  ءسلطان حسین بایقرا يهزارنفر یسکنند: موقع عبور سپاه می
، در رابطه با سلطان ابراهیم رضا (ع) توجه جالبشود. از جمله نکات و مأمور ساختن بنایی بر قبر آن حضرت می ندیب یمخواب 

در شرق روستاي آبگرم قرار گرفته که این غار در ادبیات  یکوه رشتهپشت  قاًیدقکه  استوجود غاري در روستاي کالته گاویچ 
 بی سنگی خواهر امامزاده سلطان ابراهیم رضا (ع) است.بی سنگی مشهور و طبق گفته اهالی بیمحلی به بی

اده است و رامگاه آب انباري قرار دارد که در ارتباط با همین بناي امامزمتري از آ 13 ۀبنا و به فاصل یشرق جنوبر ضلع د -2
و در متر  8×  4آب انبار با ابعاد آب مراجعین به این مکان ساخته شده است.  تأمینبراي قاجار  –صفوي  ةزیاد در دور احتمال به

دار با یک درگاه ورودي است که مستقیم به نبدانبار از نوع بناهاي مخزنی گاین آبجنوبی ساخته شده است.  –راستاي شمالی 
. درگاه ورودي بنا در جانب شمالی آن است گل آهک، آجر و اندود سنگ الشهداخل مخزن بنا راه دارد. مصالح مورد استفاده در بنا 

از  آب یک تاقه( قففنجان آب از آبگرم و 10غربی گنبدخانۀ بنا تعبیه شده است. قرار گرفته و مجراي ورودي آب در جانب جنوب
آب در  يساز رهیذخ) امامزاده است.این وقف  منصورآبادفنجان آب بدون زمین از قنات  70حدود و با اراضی وقف  خسروآبادقنات 

  .استامامزاده  انبار آب
شیرازي ملقب  الدین الدین علی بن جمال موالنا محمد بن خواجه زیناین دو بیت شعر برگرفته از دیوان عرفی شیرازي است.  -3

الدین و متخلص به عرفی از مشاهیر و شعراي قرن دهم هجري قمري در شیراز است. چند بار به هندوستان رفته و در  به جمال
 پدیا).(برگرفته از ویکی است افتهیگورکانی تقرب  اکبر شاهدربار 

 ينصرآبادري و از معاصران میرزا محمد طاهر از سخنوران و شاعران قرن یازدهم هج بابا اصلی دماوندياین شعر مربوط به  -4
 پرداخت، سیاحت به چندي. کردندمی او از عجیب هاينقل و بود حال و جذبه کمال در واست. بابا اصلی شاعر درویش مشرب 

 .گفت زندگی بدرود جا همان ظاهراً و ساکن شیراز در عاقبت
که  شده خوانده 1382ی توسط آقاي علیرضا نصرآبادي در سال توسط نگارندگان و بعض ها نوشته دستمتن بعضی از این  -5

 موجود است.و گردشگري خراسان جنوبی  یدست عیصنااداره کل سازمان میراث فرهنگی گزارش آن در آرشیو 
آنهاست و  شیک همکرد، شیعه شهرت دادند که او  تخلص مى» حسینى«ه.) در شعر  875سلطان حسین بایقرا (جلوس در سال  -6

متروك و مطعون خواهد ماند و در این راه چندان پیش رفتند که گفتند باید بر منابر خطبه بنام  يزود بههب سنت و جماعت مذ
که در جزو » کربالیى دحسنیس«دوازده امام خوانند و اسامى خلفاى راشدین را از منابر حذف کنند، و از میان آنان عالمى بنام 

 ).328: 1338/2زمچى اسفزارى، کوشید ( در این راه بسیار مىمالزمان سلطان حسین درآمده بود، 
 منابع

 قرآن کریم.
 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.ستانهِبهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قُ)، 1371( محمدحسنآیتی، 

 ، تهران، علمی و فرهنگی.هفت هزار سال هنر فلزکاري در ایران)، 1368( یمحمدتقاحسانی، 
 علی آخشینی، مشهد، آستان قدس رضوي. ترجمۀ، معماري تیموري در خراسان)، 1386نارد (اوکین، بر
 تهران، سمت.یعقوب آژند،  ترجمۀ ،هنر و معماري اسالمی)، 1386جاناتان (، بلوم، بلر، شیال

 . مصحح احمد بهمنیار، تهران، کتابفروشی فروغی،  تاریخ بیهق)، 1361بیهقى، على بن زید (
 هنر. سید داوود طبایی، چاپ اول، تهران، فرهنگستان ترجمۀ، شاهکارهاي معماري آسیاي میانه ،)1387گالینا ( پوگاچنکووا،

 ، تهران، جهاد دانشگاهی.سلجوقیان ةمعماري اسالمی ایران در دور)، 1379حاتم، غالمعلی (
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تصحیح  و (قسمت ربع خراسان هرات)،جغرافیاي تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابر)، 1370عبداهللا ( نیالد شهابخوافی، 
 غالمرضا ورهرام، تهران، اطالعات.

 تهران، خیام. ،تاریخ حبیب السیر)، 1380بن همام الدین ( نیالد اثیغخواندمیر، 
 . نگاه تهران، ،تاریخ اجتماعى ایران)، 1382( ، مرتضی راوندى

امام، چاپ اول،  محمدکاظم، مصحح، سید  مدینه هرات روضات الجنات فی اوصاف)، 1338(  محمد نیالد نیمعزمچى اسفزارى، 
 تهران، دانشگاه تهران.

 ، تهران، شرکت عمران و بهسازي شهري ایران.طاق و قوس در معماري ایران ،)1387زمرشیدي، حسین (
 قم، انتشارات موسسه امام صادق (ع). ،الوهابیه فی المیزان)، 1427سبحانی تبریزي، جعفر (

مجموعه ، »شناسی در گورستان تاریخی بجدگزارش مختصر از مراحل شناسایی و کاوش باستان«)، 1386سروش، محمدرضا (
 ، به کوشش محمود رفیعی، تهران، هیرمند.بزرگداشت عبدالعلی بیرجندي یالملل نیبمقاالت همایش 

تماعی هنرمندان و صنعتگران در بررسی جایگاه اج«)، 1395سمائی دستجردي، معصومه؛ الهیاري، فریدون؛ فروغی ابري، اصغر (
بهار، ، 119پیاپی ، 29 سال بیست و ششم، دورة جدید، شمارة، پژوهشی تاریخ اسالم و ایران -فصلنامۀ علمی، »دورة تیموریان

 .81 - 106صص ، 1395
اوقاف و امور ، چاپ اول، شرکت چاپ و وابسته به سازمان بقاع متبرکه خراسان جنوبی :وارثان عترت)، 1394شاطري، مفید (

 خیریه.
 و یدست عیصنا یفرهنگ راثیم اداره ویآرش رجند،یب رضا، میابراه سلطان آرامگاه یثبت گزارش ،)1376( فرامرز صابرمقدم،

 .منتشرنشده ،یجنوب خراسان يگردشگر
 .دارالکتب العلمیۀ ، انتشاراتبیروت ، سبل الهدى )،1414( یوسف بن محمد، صالحى شامى

، آرشیو اداره میراث در میانستان و گزیک شهرستان هِهاي قُشناختی بخشگزارش بررسی باستان)، 1394صدیقیان، حسین (
 .منتشرنشدهو گردشگري خراسان جنوبی،  یدست عیصنافرهنگی 

  فردوس.، چاپ هشتم، تهران،  4و  3ج  ،تاریخ ادبیات در ایران)، 1378( اهللا حیذبصفا، 
 تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.گسترة فرهنگ ایرانی، آرامگاه در )، 1376غروي، مهدي (

 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ستانهِتاریخ اسماعیلیان قُ)، 1385فرقانی، محمدفاروق (
 دوازدهم، شمارة ششم، سال ،یاسالم تمدن و خیتار مجلۀ ،»انیموریت دورة در يمعمار آثار يبازساز« ،)1389( اهللایول ،یکاوس

 .107 - 129 صص زمستان، و زییپا
 ، تهران، انتشارات سمت.تاریخ هنر معماري ایران در دورة اسالمی)، 1386( وسفیمحمدکیانی، 

 ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، کتابخانه طهوري.حدود العالم من المشرق الی المغرب)، 1361مجهول مؤلف (
 ، تهران، سمیرا.ري بافت تاریخی شهر سرایان با تکیه بر اقلیم گرم و خشک منطقهمعما)، 1393( اصغر یعلنسب، محمودي

 .حدیث امروز، به کوشش محمد دبیر سیاقی، قروین، القلوب هةنز)، 1381مستوفی، حمداهللا (
 . و مترجمان مؤلفان، تهران، شرکت  نقى منزوىترجمۀ علی ،أحسن التقاسیم)، 1361مقدسی، محمد بن احمد، (

بیرجند، آرشیو اداره میراث فرهنگی ، آرامگاه سلطان ابراهیم (ع) يا وارنگارهیدگزارش بازخوانی )، 1382بادي، علیرضا (نصرآ
 .منتشرنشده، و گردشگري خراسان جنوبی یدست عیصنا

آرشیو اداره رجند، ، بیطرح مرمت و بازپیرایی ساماندهی بنا و محوطه آرامگاه امامزاده ابراهیم رضا (ع))، 1386نوروزي، ساسان (
 .منتشرنشده، و گردشگري خراسان جنوبی یدست عیصنامیراث فرهنگی، 

افسر،  اهللا کرامتمحمدیوسف کیانی و  ترجمۀ، معماري تیموري در ایران و توران)، 1374(رنتا  ؛ هلد،ویلبر، دونالد؛ گلمبگ، لیزا
 تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 .روزنه تهران، ،يرازیش زادهاهللاتیآ باقر ترجمۀ ،يمعمار و کارکرد شکل،: یاسالم يمعمار ،)1389( روبرت براند، لنیه



 آن یخیتار هاينوشته ادگاریو خوانش  انیدر مرضا (ع)  میه سلطان ابراهآرامگا يمعمار لیو تحل یمعرف /212

 اردشیر اشراقی، تهران، انتشارات روزنه. ترجمۀ، هنر و معماري اسالمی)، 1387براند، روبرت (هیلن
رشیو اداره کل میراث فرهنگی بیرجند، آ، زنی پژوهشی آرامگاه سلطان ابراهیم (ع)گزارش گمانه)، 1387یوسفی، صاحب (

 .منتشرنشده، و گردشگري خراسان جنوبی یدست عیصنا
Anisi, A. 2007. Early Islamic Architecture In Iran .637-1059. Ph.D. Thesis. The University Of 

Edinburgh. 
Ayati, M. H. 1992. Baharestan in the history and translation of the men of Qayenat and 

Qohestan. second edition. Mashhad. Ferdowsi University. [in Persian]. 
Bayhaqi, A. 1982. History of Bayhaqi. edited by Ahmad Bahmanyar. first edition. Tehran. 

Foroughi Bookstore. [in Persian]. 
Blair, Sh. Bloom, J. 2007. Islamic Art and Architecture. Vol 2. translated by Yaghoub Azhand. 

second edition. Tehran. Samat. [in Persian]. 
Ehsani, M. T. 1989. Seven Thousand Years of Metalworking in Iran. First Edition. Tehran. 

Scientific and Cultural. [in Persian]. 
Forghani, M. F. 2006. History of the Ismailis of Qohestan. Second Edition. Tehran. Association 

of Cultural Works and Honors. [in Persian]. 
Gharavi, M. 1996. Tomb in the field of Iranian culture. first edition. Tehran. Publications of the 

Association of Cultural Works and Honors. [in Persian]. 
Hatam, Q. A. 2000. Islamic Architecture of Iran in the Seljuk Period. First Edition. Tehran. 

University Jihad. [in Persian]. 
Hattstein. M. Delius, P. 2004. Islam: Art and Architecture. Ullmann. 
HillenBrand, R. 2008. Islamic Art and Architecture. translated by Ardeshir Ishraqi. second 

edition. Tehran. Rozaneh Publications. [in Persian]. 
HillenBrand, R. 2010. Islamic architecture: form, function and architecture. Translated by 

Baqer Ayatollah Zadeh Shirazi. fifth edition. Tehran. Rozaneh. [in Persian]. 
Kavousi, V. 2010. «Reconstruction of architectural works in the Timurid period». Journal of 

Islamic History and Civilization, Year 6. Number 12. Fall and Winter. autumn and winter 
2010. pp 129-107. [in Persian]. 

Khafi, Sh. A. 1991. Historical Geography of Khorasan in the History of Hafez Ebro .Part of 
Khorasan Herat. edited by Gholamreza Varhram. first edition. Tehran. Information. [in 
Persian]. 

Khwandmir, Gh. 2001. History of Habib Al-Seer. Vol 4. Fourth Edition. Tehran. Khayyam. [in 
Persian]. 

Kiani, M.Y. 2007. History of Iranian Architecture in the Islamic Period. Ninth Edition. Tehran. 
Samat Publications. [in Persian]. 

Mahmoodi Nasab, A. A. 2014. Architecture of the historical context of Sarayan city based on 
the hot and dry climate of the region. first edition. Tehran. Samira. [in Persian]. 
Maqdasi, M. 1982. Ahsan Al-Taqasim. Vol 2. Translation on the isolated side. First Edition. 

Tehran. Authors and Translators Company. [in Persian]. 
Mostofi, H. 2002. Nozhat Alghlob. By the efforts of Mohammad Dabir Siyaghi. Qarvin. Hadith 

Today. [in Persian]. 
Nasrabadi, A. 2003. Report on the re-reading of the murals of the tomb of Sultan Ibrahim. 

Birjand. Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of 
South Khorasan. has not been published. [in Persian]. 

Nowruzi, S. 2007. The plan to repair and rehabilitate the building and the tomb of Imamzadeh 
Ebrahim Reza. Birjand. Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism of South Khorasan. has not been published. [in Persian]. 

 O'kane, B. 2007. Timurid Architecture in Khorasan. translated by Ali Akhshini. first edition. 
Mashhad. Astan Quds Razavi. [in Persian]. 

Petersen, A. 1996. Dictionary Of Islamic Architecture. First published. London. Routledge. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Markus+Hattstein&search-alias=books&field-author=Markus+Hattstein&sort=relevancerank
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBv1y43wkQ_1Jf6BF68j58b2B7X0Ww:1649521060908&q=bernard+o'kane&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwin7YnnsIf3AhWaRfEDHd4UDm8QBSgAegQIARAz


 213 / 1400 زمستان ،4 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 

Pogachenkova, G. 2008. Central Asian Architectural Masterpieces. translated by Seyed Davood 
Tabaei. first edition. Tehran. Academy of Arts. [in Persian]. 

Ravandi, M. 2003. Social History of Iran. Vol 9. Second Edition. Tehran. Negah. [in Persian]. 
Saber Moghadam, F. 1997. Registration Report of the Tomb of Sultan Ebrahim Reza. Birjand. 

Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of South 
Khorasan. has not been published. [in Persian]. 

Safa, Z. 1999. History of Literature in Iran. Vol 3 and 4. Eighth Edition. Tehran. Ferdows. [in 
Persian]. 

Salehi Shami, M. Y. 1992. Sabl al-Huda. Vol 8. First Edition. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiya 
Publications. [in Persian]. 

Samaei Dastjerdi, M. Al-Hayari, F. Foroughi Abri, A. 2016. «Study of the social status of artists 
and craftsmen in the Timurid period». Scientific-Research Quarterly of the History of Islam 
and Iran, Vol. 26. New Volume. No. 29. 119 consecutive. Spring 2016. pp 81- 106. [in 
Persian]. 

Sedighian, Hossein. 2015. Report on Archaeological Survey of Qohestan and Gazik 
Departments of Darmian County. Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism of South Khorasan. Unpublished. [in Persian]. 

Shateri, Mofid. 2015. Heirs of Atrat: Holy Shrines of South Khorasan. First Edition. Printing 
Company and affiliated with the Endowment and Charity Organization. [in Persian]. 

Sobhani Tabrizi, Jafar. 2005. Al-Wahhabiya Fi Al-Mizan Al-Mizan. third edition. Qom. Imam 
Sadegh Institute Publications. [in Persian]. 

Soroush, M. R. 2007. «A Brief Report on the Steps of Archaeological Identification and 
Excavation in the Historical Cemetery of Bojd». Proceedings of the International 
Conference in Honor of Abdul Ali Birjandi, by Mahmood Rafiei. Tehran. Helmand. [in 
Persian]. 

The Holy Quran. [in Persian]. 
Unknown author. 1982. Hudud Al-Alam from the East to the West. By Manouchehr Sotoudeh. 

Tehran. Tahoori Library. [in Persian]. 
Wilber, D. Golmbag, L. Held, R. 1995. Timurid architecture in Iran and Turan. translated by 

Mohammad Yousef Kiani and Keramatullah Afsar. first edition. Tehran. Ministry of Culture 
and Islamic Guidance. [in Persian]. 

Yousefi, S. 2008. Research Speculation Report on the Tomb of Sultan Ibrahim. Birjand. 
Archive of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of South 
Khorasan. Unpublished. [in Persian].  

Zomarshidi, H. 2008. Arches and Arches in Iranian Architecture. First Edition. Tehran. Iran 
Urban Development and Improvement Company. [in Persian]. 

Zomchi Esfezary, m. A. 1959. Rawdat al-Janat in the descriptions of the city of Herat. Vol 2. 
Corrected by Seyed Mohammad Kazem Imam. First Edition. Tehran. University of Tehran. 
[in Persian]. 



 

 
 
 

 


	قرآن کریم.
	آیتی، محمدحسن (1371)، بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قُهِستان، مشهد، دانشگاه فردوسی.
	احسانی، محمدتقی (1368)، هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، تهران، علمی و فرهنگی.
	اوکین، برنارد (1386)، معماری تیموری در خراسان، ترجمة علی آخشینی، مشهد، آستان قدس رضوی.
	بلر، شیلا، بلوم، جاناتان (1386)، هنر و معماری اسلامی، ترجمة یعقوب آژند، تهران، سمت.
	بيهقى، على بن زيد (1361)، تاريخ بيهق، مصحح احمد بهمنيار، تهران، كتابفروشي فروغي.
	پوگاچنکووا، گالینا (1387)، شاهکارهای معماری آسیای میانه، ترجمة سید داوود طبایی، چاپ اول، تهران، فرهنگستان هنر.
	حاتم، غلامعلی (1379)، معماری اسلامی ایران در دورة سلجوقیان، تهران، جهاد دانشگاهی.
	خوافی، شهابالدین عبدالله (1370)، جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو (قسمت ربع خراسان هرات)، تصحیح غلامرضا ورهرام، تهران، اطلاعات.
	خواندمير، غیاثالدین بن همام الدين (1380)، تاريخ حبيب السير، تهران، خیام.
	راوندى، مرتضی (1382)، تاريخ اجتماعى ايران، تهران، نگاه.
	زمچى اسفزارى، معینالدین محمد (1338)، روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات، مصحح، سيد محمدکاظم امام، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران.
	زمرشیدی، حسین (1387)، طاق و قوس در معماری ایران، تهران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران.
	سروش، محمدرضا (1386)، «گزارش مختصر از مراحل شناسایی و کاوش باستانشناسی در گورستان تاریخی بجد»، مجموعه مقالات همایش بینالمللی بزرگداشت عبدالعلی بیرجندی، به کوشش محمود رفیعی، تهران، هیرمند.
	سمائی دستجردی، معصومه؛ الهیاری، فریدون؛ فروغی ابری، اصغر (1395)، «بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دورة تیموریان»، فصلنامة علمي- پژوهشي تاريخ اسلام و ايران، سال بيست و ششم، دورة جديد، شمارة 29، پياپی 119، بهار، 1395، صص 106 - 81.
	شاطری، مفید (1394)، وارثان عترت: بقاع متبرکه خراسان جنوبی، چاپ اول، شرکت چاپ و وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه.
	صدیقیان، حسین (1394)، گزارش بررسی باستانشناختی بخشهای قُهِستان و گزیک شهرستان در میان، آرشیو اداره میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی، منتشرنشده.
	صفا، ذبیحالله (1378)، تاريخ ادبيات در ايران، ج 3 و 4، چاپ هشتم، تهران، فردوس.
	غروی، مهدی (1376)، آرامگاه در گسترة فرهنگ ایرانی، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
	فرقانی، محمدفاروق (1385)، تاریخ اسماعیلیان قُهِستان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
	کاوسی، ولیالله (1389)، «بازسازی آثار معماری در دورة تیموریان»، مجلة تاریخ و تمدن اسلامی، سال ششم، شمارة دوازدهم، پاییز و زمستان، صص 129 - 107.
	کیانی، محمدیوسف (1386)، تاریخ هنر معماری ایران در دورة اسلامی، تهران، انتشارات سمت.
	مجهول مؤلف (1361)، حدود العالم من المشرق الي المغرب، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، كتابخانه طهوري.
	محمودینسب، علیاصغر (1393)، معماری بافت تاریخی شهر سرایان با تکیه بر اقلیم گرم و خشک منطقه، تهران، سمیرا.
	مستوفی، حمدالله (1381)، نزهةالقلوب، به کوشش محمد دبیر سیاقی، قروین، حدیث امروز.
	مقدسی، محمد بن احمد، (1361)، أحسن التقاسيم، ترجمة علینقى منزوى، تهران، شركت مؤلفان و مترجمان.
	نصرآبادی، علیرضا (1382)، گزارش بازخوانی دیوارنگارهای آرامگاه سلطان ابراهیم (ع)، بیرجند، آرشیو اداره میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی، منتشرنشده.
	نوروزی، ساسان (1386)، طرح مرمت و بازپیرایی ساماندهی بنا و محوطه آرامگاه امامزاده ابراهیم رضا (ع)، بیرجند، آرشیو اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی، منتشرنشده.
	ویلبر، دونالد؛ گلمبگ، لیزا؛ هلد، رنتا (1374)، معماری تیموری در ایران و توران، ترجمة محمدیوسف کیانی و کرامتالله افسر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
	هیلن براند، روبرت (1389)، معماری اسلامی: شکل، کارکرد و معماری، ترجمة باقر آیتاللهزاده شیرازی، تهران، روزنه.
	هیلنبراند، روبرت (1387)، هنر و معماری اسلامی، ترجمة اردشیر اشراقی، تهران، انتشارات روزنه.
	یوسفی، صاحب (1387)، گزارش گمانهزنی پژوهشی آرامگاه سلطان ابراهیم (ع)، بیرجند، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی، منتشرنشده.

