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 اتیمربوط به امامزادگان را به اث يآرامگاهها ادیوجود ز ران،یدر ا یاسالم هیامامزاده ها و ابن یبررس:هدف

ارائـه شـده، در    يکـه براسـاس آمارهـا    يپهناور پراکنده اند، طور رانینقاط ا يجا يرساند؛ که در جا یم

  .از چهار هزار امام زاده وجود دارد شیب رانیا

  . روش تحقیق در پایان نامه حاضر به صورت تحلیلی ـ توصیفی می باشد:شناسی پژوهش روش

 ادیـ باشد، وجـود تعـداد ز   یدر جهان م عیتش یکانون و مرکز اصل رانیکشور ا نکهیبه ا تیبا عنا: ها یافته

 يپس از مساجد مقام بعـد  رانیا یمذهب هیابن انیامام زاده ها در م. مسلم و قابل فهم است يامامزاده امر

مورد توجه عـام   يگرید ياز هر بنا شیپس از مسجد ب شمندانیاز اند یبه نظر برخ یرا دارا هستند و حت

 يمعمـار  يهـا  وهیو شـ  يبـر عناصـر هنـر    هیـ بعد از اسالم هنرمندان و معماران با تک رانیدر ا. بوده است

است کـه از   ییها دهیاز پد یکییمقابر اسالم ينمودند، بناها يو ابداع آثار هنر جادیگذشته خود اقدام به ا

  .داشته است ینقش اساس یاسالم يمعمار دریخیو  تار یمذهب ،يهنر ،یگوناگون  اجتماع يجنبه ها

برج مقبره ساخته شده اند با سبک  يکه به شکل و سبک معمار یامامزاده ها و مقابر اسالم: گیري نتیجه

بناها در  نیا. کرده اند دایپ نیبرجها با ساختار منفرد جنبه نماد نیا. گرفته اند يشتریرواج ب يراز وهیو ش

و  یاجتمـاع  ،يصـاد اقت طیبه مرور زمان و شرا ناتیو تزئ يمعمار وهیدوران مختلف از نظر سبک و ش یط

شـهر از دوره باسـتان تـا دوره     نیشهرسـتان مشـک   نکـه یبودند، با توجه بـه ا  یراتییدستخوش تغ یاسیس

و  یاز مراکز مهم مذهب یکیبه عنوان  انیلخانیشمال به جنوب بوده و در دوره ا یارتباطریدر مس هیقاجار

و امـام   یاسـالم  يداشته که نمونه آن در قبرسـتانها  ینقش اساس عهیمذهب ش جیو ترو نیدر تکو یاسیس

شـهر   نیدر وسط شهر مشک دریح خیمنصوب به ش يتوان اشاره کرد، برج مقبره ا یزاده ها در روستاها م

اسـت، سـابقه    یدانیـ م يهـا  یو بررس يبر مطالعات کتابخانه ا یکه مبتن زینوشتار ن نیا. قرار گرفته است

در  یآرامگـاه  يتطـور معمـار   ریو سـ  یدوره اسـالم  یهآرامگـا  يبناهـا  ینـ یتزئ يها هیو آرا يریشکل گ

  .شهر است نیشهرستان مشک

  ناتیامام زاده، تزئ ،یآرامگاه يبنا ،يفرهنگ، معمار: هاي کلیدي واژه
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  مقدمھ-١-١

بیشتر از هر نوع بنـاي دیگـري مـورد    مقابر اسالمی غیر از مساجد، به ایران سرزمین در

آرامگاه و احترام بـه اولیـاء    ساخت در باورها و اعتقادات مردم ایران بوده است و عنایتمردم

آنهـا،   یـاد نام این بزرگـان و جاویـدان مانـدن     احترام بهبراي . و بزرگان ریشه دوانده است

 فکـر . اسالمی نداشته باشـد  ابنیه هاياز این نوع از  که سهمی هستدر ایران  جاییکمتر 

 .زینتی در میان شهرها و روستاها برپـا مـی نمایـد    صرفا جنبهخالق ایرانی این بناها را نه 

ه استراحتگاه ها، پناهی براي در راه ماندگان می شود و یا سبکی ویـژه را بـ   احداثمثالً با 

ن راهی به خاك می سپارد و بیري در بناهاي را در مقاب دخو و عزیز کار می گیرد و بزرگ

بنایی بر آن استوار می دارد که در دل کویر ها و در میان جنگل هاي انبوه و در مسـیر راه  

ضرورت موقعیت یابی براي مسافران، چه در بیابان هاي . هاي تاریخی قابل تشخیص باشد

چنـین بناهـایی را   نواحی مرکزي و چه در عمق جنگل هاي نوار سـاحلی شـمالی، وجـود    

امـا از   ،ها سابقه اي طوالنی در معماري ایرانی داشـت آن احداثاجتناب ناپذیر می نمود و 

آسـودن مسـافران سـاخته     نیـز به منظور راهنمـایی و   ابتدااسالمی بناهایی که  عصراوایل 

ساخت این بناها، هم به عنـوان   انسلجوقی عصرشده بودند،کاربري دیگري نیز یافتند و در 

میل راهنما و هم به پاسداشت مقام شخصی که در آن دفن می گردید، مورد توجه خـاص  

در دوره ایلخانی سبک جدیدي در تاریخ معماري ایـران  ) 77.، ص1370پیرنیا،(.قرار گرفت

ها و تکنیک هاي دوره ي سلجوقی را بـا  وجود نیامد؛ این معماري پالنه می بدوره ي اسال

ابنیه تدفینی دوره ي ایلخانان مانند دیگر بناهـایی کـه   . ایجاد تغییراتی اندك، به ارث برد

ابنیـه تـدفینی   . در این دوره ساخته شد، وامـدار معمـاري آرامگـاهی دوره سـلجوقی بـود     

وشـه ي گنبـددار و   ایلخانی نیز به مانند سلجوقیان در دوگروه عمده آرامگاههاي راسـت گ 

و یـا   گـرد مربـع شـکل،    نقشه ايداراي  هابرج مقبره . اند دهبرج هاي مقبره اي بر پا گردی

این پوشش سقف ها که اغلـب چنـد وجهـی     .دو پوسته هستند بیشترچندضلعی بوده که 

گسـترده اي در  رز طـ ه سلجوقی اقتباس شده که بـ  عصرمعماري تدفینی  شیوه ياست از 

) 8.، ص1376،شـراتو (. مورد استفاده بـوده اسـت   آذربایجانینالنهرین و ب ،آناتولی شمال

در سیاسـی   بـه لحـاظ   مـذهبی و  هـاي به دلیل مکانمشکین شهرمی توان گفت شهرستان 

ایـران و خـارج از ایـران     نـواحی بسـیاري از   ثلده و مبوویژه ای داراي اهمیتانایلخانی عصر
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اسالمی در خود جاي داده  عصارمختلفنمونه هاي متعددي از این بناهاي آرامگاهی را در ا

  .است

  بیان مسأله-1-2

، یکی از مهمترین بناهـاي دوره اسـالمی ایـران،پس از مسـاجد آرامگاههـا مـی باشـند       

لـی ومنطقـه اي   موجودیت این بناها در ارتباط با شخصیت هاي مذهبی و یـا بزرگـان مح  

چندین بناهـاي  مشـکین شـهر  طی برسیهاي باستان شناسـی در منطقـه   . تفسیر می شود

آرامگاهی درروستاهاوداخل شهراز جمله بقعه شیخ حیدر،امام زاده فخر آباد،امام زاده سـید  

جعفر،امام زاده اوخلی بابا،امام زاده گده کهریز،امام زاده لگـران نسـبت بـا شخصـیت فـرد      

بناهاي آرامگاهی با پالن هاي متفاوت درارتبـاط بـا  قبرسـتان    . شده است موتوفی ساخته

  تزئینـات در این پایان نامه به ترتیب به پالن معماري، اهمیت،.روستاو شهر احداث شده اند

که شاخص ترین آنها برج شیخ حیـدر اسـت   .معماري وسبک شناسی آنهاپرداخته می شود

این . سبک شناسی آن مورد مطاله قرار گرفته استو تزئیناتبیشتر در موردشیوه معماري،

بناها با ساختار منفرد جنبه سمبلیک و نمادین پیدا کـرده انـدبناهاي آرامگـاهی شـاهکار     

این بناهـا در طـی دوران   . داراي ارزشهاي ویژه نهفته معماري می باشند. آجرکاري هستند

ط اقتصـادي و آرامـش   بـه مـرور زمـان و شـرای     تزئینـات مختلف از نظر شـیوه معمـاري و   

ازدوره باستان  تادوره قاجاریـه   مشکین شهراجتماعی و سیاسی دستخوش تغییراتی بودند

درمسیر ارتباطی شمال به جنوب بوده ودر دوره ایلخانی و صفوي بـه عنـوان مراکـز مهـم     

و ترویج مذهب شیعه نقش اساسـی داشـته کـه نمونـه آن در      در تکوینمذهبی و سیاسی 

برج مقبـره اي گرجـی    ،المی و امام زاده ها در روستاها می توان اشاره کردقبرستانهاي اس

بـه عنـوان میـل    . قـرار گرفتـه اسـت    مشـکین شـهر  وب به شیخ حیدر در وسط شهر سمن

ضـلعی از   12ایـن بنـا بـا پـال ن     ،راهنماي کاروانیان نقش اساسی در گذشته داشته اسـت 

اي شکل دوپسته به شیوه آذري سـاخته  داخل وپالن مدور از بیرون به شکل بر ج استوانه 

البتـه گنبـد اولیـه آن آجـري     (.شده است که گنبدفلزي بر فراز آن گسـترده شـده اسـت   

متربانظم قاعـده  5/10متر قطر 5/18این بنا به ارتفاع ) متر بوده8مخروطی شکل به ارتفاع 

 خاصی در دوطبقه قسمت زیرین سردابه دومتـر پـایین تـر از سـطح زمین،قبـر شخصـیت      

احتمـاال  . شکل استوانه اي مـی باشـد  ه سیاسی و مذهبی ایلخانیان و قسمت فوقانی اتاق ب
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فــرداین بنــا کتیبــه ه منحصــر بـ  تزئینــاتاز . محـل برگــزاري نمــاز ومدرســه بـوده اســت  

ودیگـر  29-28-27در بدنـه بنـا مـزین بـه سـوره فـتح آیـات        ) معقلی( خطوطکوفی بنایی

اي شکل در باالي سردرهاو کتیبه تـاریخ احـداث    مقرنس کاري کاسه تزئیناتبنا  تزئینات

شـبیه چهـار طـاقی هـاي دوره     بنا بر بـاالي سـردر شـمالی،این درهـا بـه صـورت قرینـه        

کمربندي تحتانی تـرین و فوقـانیترین قسـمت بنـا بـا       تزئیناتساسانیایجاد شده است، و 

رت جناغی کاشی معرق آبی رنگ با نقوش هندسی است چیدمان آجرها در بدنه بنا به صو

بنـاي بقعـه شـیخ حیـدر وسـایر       تزئیناتدر این پوروپوزال به مطالعه معماري و . می باشد

اکثـر آرامگاهـا بـا پـالن هشـت ضـلعی سـردابه بـا         . بناهاي آرامگاهی پرداخته شده اسـت 

.سنگهاي تراش دار وقسمت فوقانی با مصالحی از آجر وخشت ساخته شده است

  پژوهش) هايسؤال(سؤال  -1-3

بناهاي آرامگاهی مورد بحث، براساس مطالعات اولیه، مربوط به کدام دوران  - 1

  فرهنگی هستند؟

- هاي میدانی انجام گرفته در این حوزه باستانبراساس مطالعات پیشین و پژوهش - 2

  شناختی، چگونه 

  میتوانوجود این برجهاي منفرد را در این حوزه تحلیل نمود؟

  رستان نماد چیست ؟این بناهاي  منفرد در سطح شه- 3

کارکرداحتمالی وعلت وجودي آنهابا توجه به بافت تاریخی وفرهنگی منطقه - 4

  چیست؟

  

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه-1-4

برجهایا بناهایآرامگاهی براساس مطالعات اولیه بیانگردوره سلجوقی ایلخانی و  - 1

مقبره اي براساس برج هاي . باشندتیموري هستند و بیشتر مربوط به دوره ایلخانی می

کار رفته با برجهاي قرون میان ه شکل و فرم و شیوه ساخت و نوع معماري ونوع مصالح ب

  .اسالمی شمال ایران، شمال غرب و غرب ایران قابل قیاس است

یکی از مهمترین بناهاي دوره . حوزه مورد بحث مربوط به بناهاي آرامگاهی است - 2

موجودیت این بناها در ارتباط با شخصیتهاي .شنداسالمی پس از مساجدآرامگاهها می با
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سیاسی ومذهبی منطقه می باشداز نظرموقعیت اجتماعی قبراین اشخاص مجللتر از 

دربینمردم در گذشته داراي ،در داخل قبرستان دفن نموده اند که افرادعادي بوده است

  .مقام واالي داشته اند

  پژوهش) اهداف(هدف -1-5

  :توان در چند مقوله مهم بررسی نمودرا میاهداف کلی پژوهش حاضر 

  .شناسایی و بررسی بناهاي آرامگاهی مورد بحث در این پایان نامه- 1

مطالعه،و مقایسه تحلیلی این برجهاي مقبره اي با برجهاي مقبره اي شمال غرب - 2

.و شمال ایران ومناطق همجوار

س نتایج بناهاي آرامگاهی براسا تزئیناتارائه گاهنگاري نسبی معماري و- 3

.مقایسات تحلیلی

تعیین ماهیت وکارکردبناهاي فوق با توجهبه بافت تاریخی وفرهنگی آنهاوارائه ي - 4

.تاریخ گذاري نسبی درمقایسه با نمونه هاي مشابه است

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

از جمله بقعه شیخ حیدربه لحاظ  مشکین شهربا توجه به اینکه بناهاي مقبره اي 

اي هستند وتاکنون پژوهشی تخصصی در ستانشناختی داراي اهمیت ویژهفرهنگی و با

اي جامع در مورد این نامهمورد این برجهامطالعات علمی صورت نگرفته، الزم است پایان

فرد و ه برجها به نگارش درآید تا در مورد چرایی و چگونگی ساخت این بناهاي منحصر ب

  . آنها بیشتر به بحث و مطالعه پرداخته شود ودوره هاي  تزئیناتهمچنین شیوه معماري،

  

  ي پژوهشپیشینه -1-7

شناسان خارجی انجام شناختی در استان اردبیل توسط باستاناولین مطالعات باستان

میالدي دمورگان در اطراف شهر نمین در  1901تا  1899هاي بار در سال اولین. گرفت

گورها در  این. نمودکاوش  ،چینه خرسنگی بود چندین گورستان که داراي گورهاي چهار

زمینی، کوپرو،حسندره، تاشوجالیک، لرداغی، چاقاال ،دره، چیالخانهکنار روستاي سولی

در شهرگرمی ) Demorgan 1905: 267-305(.بودندخورخور،چیرچیر و چیرچیر پوري 

آقامال صورت گرفت و همچنین تپه 1344فرد در سال هایی توسطکامبخش نیزکاوش



  

7  مقدمه و هدف 

در 1346و  1344هاي  همچنین کامبخش فرد در سال. گرمی مورد بررسی قرار گرفت

از دو کتیبه اورارتویی در اطراف شهر سراب و در  ،بررسی اردبیل و اطراف کوه سبالن

  .نمودهایی تهیه  دامنه کوه سبالن بازدید و عکس

شهرستان خلخال بررسی هاي و 1345در سال  قبرستان لینج اردبیل ؛جهانگیر یاسی

هایی را  یل کاوشبدر ارد 1357سید محمود موسوي در سال .را انجام داد 1348در سال 

سال بررسی و  4الدین اردبیلی به مدت صفیدر مجموعه شیخ 1374انجام داد و در سال 

از زیر خاك  را هاي دوره صفویه ق از جمله سکه.ه 9و  8کاوش نمود و آثاري را از قرون 

خزالعی، سجادي،هایبررسیوشهر  منطقه مشگیندر سجادي  هايبررسی.بیرون آورد

هاي میدانی  از دیگر پژوهشهاي باستانی استان اردبیل  توحیدي، خلعتبري و کهیال از تپه

  .شناختی در این حوزه فرهنگی استباستان

اخیر در استان اردبیل هاي  در سالمطالعات ارزشمندي ها،  پژوهش به غیر از ایناما 

دکتر نوبري؛ ، )1376(شهر  قلعه مشگینکهنه بررسی در عابدي امین؛ . است صورت گرفته

 پژوهشدکترحصاري و اکبري؛ ، )1383-1382(هاي باستانی شهریري  کاوش محوطه

سی بررسی نادر تپهروح اهللا محمدي؛ ، )1384(مغان اصالندوز در تپه ایدیر وگمانه زنی 

بررسی کوتاه  و )1386(باستانی نادرتپه سی کاوش تپهعلیزاده؛ ، )1383(دشت مغان 

شهر  هاي اقماري مشگین بررسی قلعه دکتر رضالو و آیرملو؛ ،)1384(مدت دشت مغان 

زاده؛ دکتر حاجی، )1392(شهر آباد مشگینکاوش گورستان خرمدکتر رضالو؛، )1393(

بررسی حوزه دکتر رضالو؛ ، )1393(شهر  قیه احمدبیگلوي مشگین یگورستان قیزیلکاوش 

مشکین هاي مهم این  پژوهشمطالعات و ، از )1394(مشکین شهررود اهل ایمان چایی

  . رود به شمار می شهر

  و روش پژوهش) هاداده(مواد-1-8

  مطالعه اولیه - 1

  طرح مساله - 2

  فرضیه - 3

  گردآوري اطالعات   - 4

  آزمون    - 5



  

  ...يبناها یو سبک شناس تیساختار، هو ،يمعمار خیتار یبررس  8

  نتیجه گیري  - 6

بخش عملی پـژوهش  .گردآوري اطالعات به دو روش عملی ونظري صورت گرفته است

بوده و تهیه تصـاویر   مشکین شهرشامل حضور در سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل و 

بخش نظري تحقیق . شوداز بناهاي آرامگاهی و توصیف دقیق ویژگیهاي ظاهري برجها می

  .هاي قبلی در این زمینه استتفاده از پژوهششامل گردآوري منابع و اس

  



  

  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  جغرافیایی استان اردبیلموقعیت 2-1

کیلومتر مربع، یک درصد از 18500استان اردبیل در شمال غربی ایران، با بیش از 

این استان از شمال به رود ارس، دشت مغان و . دهدمساحت کل کشور را تشکیل می

هاي تالش و بغرو در استان گیالن، رود در جمهوري آذربایجان، از شرق به رشته کوهبالها

هم پیوسته استان زنجان  و از غرب به ه هاي بها و جلگهها، درهکوهب به رشتهاز جنو

  .شرقی محدود استاستان آذربایجان

درجه  39دقیقه و  42درجه و  37دقیقه و  45ازنظر مختصات جغرافیایی، مدار 

دقیقه و  3درجه و  48دقیقه و  55النهارهاي الیه شمالی و جنوبی و نصفشمالی و منتهی

  .پوشاندالیه غربی و شرقی، استان را میدرجه منتهی 47

در . کیلومتر با مـرز آذربایجـان هـم مرزنـد     5/282چهار شهرستان این استان در طول 

در طـول ایـن مـرز، اسـتان     . کیلومتري از این مرز، رود ارس و بالها رود جریان دارند 159

ــه اصــالندوز و بی      ــوري آذربایجــان از دو نقط ــل بــا جمه ــهاردبی . ســوار ارتبــاط دارد ل

شـهر،  ینگآبـاد، مشـ  کیلومتر مرز مشـترك بـا شهرسـتانهاي پـارس     324شرقی آذربایجان

استان اردبیل نیز در جنوب بـا اسـتان زنجـان همجـوار اسـت و در      . اردبیل و خلخال دارد

 175اسـتان گـیالن نیـز بـا     . کیلومتر، همسایه جنوبی شهرستان خلخال است 5/62طول 

مشترك با شهرستان اردبیل و خلخال، همسـایه شـرقی ایـن اسـتان اسـت و      کیلومتر مرز 

هـاي اسـتان   آمارنامـه (.کنـد تالش مانند دیواري این دو اسـتان را جـدا مـی   هاي رشته کوه

  )1373،اردبیل

  



  

  ...يبناها یو سبک شناس تیساختار، هو ،يمعمار خیتار یبررس  10

  
شمال غرب ایراندر موقعیت جغرافیایی استان اردبیل  - 1- 2شکل

)استانداري اردبیل: ماخذ( 

  ین شهرگجغرافیایی شهرستان مشموقعیت 2-2

شهر از شمال به شهرستان گرمـی، از شـرق بـه شهرسـتان نمـین و      ینگشهرستان مش

شـهر  ینگشهر مشـ . گردداردبیل و از غرب و جنوب به استان آذربایجان شرقی محدود می

.باشـد منـد مـی  در بخش مرکزي این شهرستان واقع شـده و از مرکزیـت شهرسـتان بهـره    

  )1373،ي استان اردبیلهاآمارنامه(
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  اردبیل استان، درمشکین شهر،شهرستان موقعیت- 2- 2شکل

استانداري اردبیل: ) ماخذ( 
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  مشکین شهرشهرستان بخشهاي - 3- 2شکل

  )استانداري اردبیل: ماخذ( 

  توپوگرافی2-2-1

ین شهر در ناحیه کوهستانی آذربایجان در جنوب کوههاي سبالن و در گشهرستان مش

کوهها قله سبالن باارتفـاع  ترین قلل این رشتهیکی از مرتفع. کوههاي قراچه قرار داردغرب 

از جملـه تـوده جـوان     ،زمـین شناسـان چـین خوردگیهـا    . متر از سطح دریا اسـت  4811

سـبالن کـه از نظـر    کـوه  رشته . دانندآتشفشان سبالن را از دوران چین خوردگی آلپی می

و آندزیت وتراکیت ومواد آتشفشانی دیگر خصوصاً توفهـاي  زمین شناسی پایه آن از بازالت 

کیلـومتر پهنـا دارد    40کیلـومتر ودر شـرق    20آتشفشانی است در قسمت غربی درحدود 

در قسمت جنـوبی، رشـته کـوه بزغـوش بـه      .هاي آن تند وعبور از آنها مشکل استودامنه

راه تبریزــ میانـه از    استسنگستانی که فقط قسمت غربی آن کهاي قرار گرفتهصورت رشته

ـ   این رشته کـوه سرچشـمه رودخانـه   . گذرد قابل عبور استآن می شـمار  ه هـاي کوچـک ب

ین شـهر بـه حسـاب    گتوان آنها را جزء کوههاي منطقه مشکوههاي دیگري که می. آیدمی
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هاي استان آمارنامه(.،  قاشقا داغ  وگچی قرآنکوههاي خروسلو، گوي داغ: آورد عبارتند از

  )1373،یلاردب

  شیب-2-2-2

جهـت شـیب در   . شهر داراي شیبی نسبتاً تند از سمت جنوب به شمال اسـت ینگمش

  .آورد که خیاوچاي در آن جریان داردوجود میه سمت شرق تغییر کرده و دره عمیقی را ب

نوشین دره که عمق کمی دارد از سمت جنوب به شمال کشـیده   ،در سمت غرب شهر

هاي کوچکی وجود دارد که جهت شیب همه آن از جنـوب  نمونه در داخل شهر. شده است

بـاغالر و  دهند، از جمله این نهرها قرهبه شمال بوده ولی در برخی از نقاط تغییر جهت می

ه دهـد و بـ  غربی شیب زمـین مرتبـاً تغییـر جهـت مـی      ،در جهت شرقی. باشدپریخان می

از جنوب بـه شـمال امتـداد پیـدا      هاآید که این بریدگیصورت بریدگی و برآمدگی در می

کنـد و همـه در سـمت    صـورت کانـال بـراي عبـور آبهـاي سـطحی عمـل مـی        ه کرده و ب

در کـل درصـد شـیب اراضـی     . ریزدشرقی در خارج از شهر به رودخانه خیاوچاي میشمال

درصد بوده و به سمت شمال از شدت آن کاسـته شـده و در حـوالی     20این نقاط بیش از 

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.رسددرصد می5شهر به زیر 

  پستی و بلندي-2-2-3

. متر از سطح دریا قـرار دارد  1625شهر در دامنه شمالی کوه سبالن در ارتفاع ینگمش

  .هاي نسبتاً زیاد همراه با پستی و بلندي موضعی استبنابراین به طبع داراي شیب

و بلندي و بریدگیها حالت و ویژگیهـاي  در جهات شرقی و غربی به سبب وجود پستی 

ها در خیاو چاي و نیز سایر گودافتادگیهـا،  امتداد دره. شودمتفاوت در چهره شهر دیده می

وجود آورده است، بدین ترتیب دید ومنظر شـهر از شـمال   هاي سرسبز و جالبی را بهدامنه

سرسـبز و زیبـا را بـه    به جنوب ارتفاعات و قله سبالن و از جنوب به شـمال دره و اراضـی   

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.همراه دارد

  مسائل هواشناسی-2-2-4

از . گیردبندي اقلیمی در اقلیم دمایی سرد و معتدل قرار میشهر در نقشه پهنهینگمش

 ،باشد و بهـاري کوتـاه  معتدل می اویژگیهاي این اقلیم زمستانهاي سرد و تابستانهاي نسبت

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.دهدتان و تابستان را تشکیل میفاصله زمس
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  درجه حرارت -2-2-4-1

انـدازي شـده ولـی قبـل از ایـن      شـهر راه ینگایستگاه هواشناسی در مش 1373از سال 

تاریخ به دلیل اختالف ارتفاع محسوس در منطقه مطالعاتی، اطالعـات دقیقـی از وضـعیت    

ــ  1373هاي استان اردبیـل طـی سـالهاي    براساس آمارنامه.تآب و هواي شهر وجود نداش

 1درجه سانتیگراد و میانگین کمینه درجه حرارت  14معدل بیشینه درجه حرارت  1377

درجه در تیر و مردادمـاه   36باشد، معدل حداکثر مطلق درجه حرارت درجه سانتیگراد می

وط بـه ماههـاي بهمـن و    درجه سـانتیگراد مربـ   -16و معدل حداقل درجه حرارت معادل 

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.باشداسفند می

  بارندگی-2-2-4-2

وحـداقل آن   71ــ 72میلیمتر در طول سالهاي  2/411حداکثر میزان بارندگی سالیانه 

چنین حداکثر میزان بارنـدگی در یـک   گزارش گردیده وهم 61ـ62میلیمتر در سال  248

. اسـت به ثبت رسیده  62ـ   63میلیمتر در سالهاي  30مطالعه برابرروز در طول دوره مورد 

 27و حـداقل آن    71ـ   72روز در سالهاي  126بیشترین تعداد روزهاي همراه با بارندگی 

روز در ســال پدیـده    100طــور معمــول معـادل    ه ب. استبوده  63ـ   64روز در سالهاي 

روز برفـی و در   65، 71ـ   72طول سالـــهاي   از این میان در.  بارندگی  مورد انتظار است

  .روز برفی گزارش گردیده است 37،  69ـ   70سال

  بـاد-2-2-4-3

انواع بادهایی کـه در  . باشدجهت اصلی وزش باد در این شهرستان از غرب به شرق می

  :شهر درجریان است عبارتند ازینگشهرستان مش

شهر در فصل پاییز و ینگسمت غرب مشگرمیج باد شدیدي است که از : ـ باد گرمیج

این بـاد در  . شودسرعت این باد به حدي است که گاهی باعث تخریب می. وزدزمستان می

آورد و وزش آن موجب کم آبی شده وآبیـاري مجـدد   فصل پاییز گردوخاك را به همراه می

  . وزش باد گرمیج معموالً یک هفته است. نمایدزمینها را ایجاب می

ایـن بـاد   . وزداین باد که موقع وفصل معینـی نـدارد از شـرق مـی    : )موئیل(ـ باد مه

اگر باد با مه شدید وهمـراه  . گرددجات موجب خسارتی میهنگام برداشت محصول صیفی

  .شود که موقع آن در زمستان و اوایل بهار استبرف باشد کوالك نامیده می



  

15  مبانی و پیشینه تحقیق

بیشـتر  . مت  وجهت معینـی نـدارد  دهد  وسنوید بهار را می ) :عده یلی(ـ باد وعده 

  .شودورزد و بادي است مالیم، آرام که با وزیدن آن برفها ذوب میدر فروردین ماه می

وزد این باد غالباً  از طرف کوههاي بزغوش وسبالن درفصل تابسـتان مـی   :ـ داغ یلی 

 مـدت . سرعت چندانی نداشته  وباران وخسارات بـه همـراه نـدارد   . ومسیر مشخصی ندارد

  . وزش این باد معموالً یک ساعت است

بادي است مالیـم کـه درفصـل بهـار     . وزدازشمال شرقی به جنوب غربی می :ـ ال یز 

این باد به همـراه  . وتابستان وبه هنگام برداشت محصول براي بار دادن خرمن مناسب است

)1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(. گرددآورد وموجب لطافت هوا میخود باران می

  مشگین شهرآبهاي سطحی و موقعیت مسیلها در -2-2-3

هاي متعددي در جریان است که اکثراً از ارتفاعـات  در سطح منطقه مطالعاتی، رودخانه

شـهر در سـمت شـرق رودخانـه     ینگدر محـدوده شـهر مشـ   . گیـرد سبالن سرچشـمه مـی  

و ازکنار سمت شـرق   این رودخانه از ارتفاعات جنوبی سرچشمه گرفته. خیاوچاي قراردارد

دره قـرار  همچنین در سمت غرب شهر مسیل نوشـین . یابدشهر به سمت شمال جریان می

نمایـد در داخـل   دارد که از جهت شیب عمومی شهر یعنی از جنوب به شمال تبعیت مـی 

شهر نهرهاي کوچکی وجود دارند که جهت شیب آنها نیز جنوب به شـمال بـوده ولـی در    

ـ . دهنـد باغالر و پریخان تغییر جهت میبرخی مانند نهر قره دلیـل پلکـانی بـودن شـهر     ه ب

صورت کانال آبهاي سطحی شهر را از جنوب به ه هایی وجود دارد که ببریدگی و برآمدگی

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.کنندشمال هدایت می

  مراحل رشد تاریخی شهر-2-3

: کنـد شهر را بـه ایـن صـورت تصـویر مـی     ینگمش 1327نشریه اداره ثبت احوال سال 

خیاو از شهرهاي قدیمی ایران است که در شمال غربی ایران واقع شده و موقعیت نظامی «

واسـطه دور بـودن از راههـاي مهـم تجــاري و     ولـی بـه  . و سـرحدي آن قابـل توجـه اسـت    

نشـده   کوهستانی بودن راههاي آن که در چند ماه از سال مسدود از برف است چندان آباد

  .و اکنون داراي دو خیابان شمالی ـ جنوبی  و شرقی ـ غربی است

شهر ترکیبـی اسـت از دو خیابـان عمـود بـرهم و چنـدین       ینگدرکل، بافت موجود مش

صورت یک ربـع دایـره کـه میـدان مهـم را در      ه خیابان مورب و قسمتی از راه کمربندي ب
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داخـل ایـن شـبکه اصـلی را     .دسازشمال شهر به خیابان اصلی در قسمت شرقی متصل می

هاي باریک و پرپیچ و خم و محالت نوسـاز بـا قابلیـت    محالت هسته مرکزي شهر با کوچه

  )1373،هاي استان اردبیلآمارنامه(.کنددسترسی اتومبیل پر می

  ی منطقهسپیشینه مطالعات و پژوهش هاي باستان شنا-2-4

دمورگان در اطراف شهر نمین در میالدي  1901تا  1899هاي ین بار در سالاول

گورها در  این. نمودحفاری،چینه خرسنگی بود چندین گورستان که داراي گورهاي چهار

- حسنوجالیک، لرداغی، ،دره، چیالخانهسولی،درهچاقاال، چیرچیر پوريکنار روستاي 

  ) Demorgan 1905: 267-305(.بودندزمینی، 

. گرفـت  انجـام 1344فـرددر سـال   کـامبخش هایی توسـط  کاوشـ گرمی در تپه آقامال 

 کوه سـبالن  دامنه هاياردبیل و  هایی دربررسی 1346و  1344هاي  کامبخش فرد در سال

هـایی   از دو کتیبه اورارتویی در اطراف شهر سراب و در دامنه کـوه سـبالن عکـس    انجام و

ین الـد صـفی مجموعـه شـیخ   ویـل  بدر ارد 1357-1374موسوي در سـال  آقاي .نمودتهیه 

و  8آثـاري از قـرون    که حاصل آن کشفاردبیلی به مدت چهار سال بررسی و کاوش نمود 

 1345یاسی در سـال   ،بود هاي دوره صفویه سکهآن جمله کشف تعدادي از بود، که ق .ه 9

بررسـیهاي  .هـایی را انجـام داد   در خلخـال بررسـی   1348در قبرستان لینج اردبیل و سال 

توحیـدي از   و خزالعـی ،خلعتبري،بررسـیهاي آقایـان   شهر مشـگین سجادي از منطقه آقاي 

هـاي   در سالیی ها پژوهش.)آرشیو سازمان میراث فرهنگی(هاي باستانی استان اردبیل  تپه

شـهر   پـژوهش در قلعـه کهنـه مشـگین    :از آن جملهکهاخیر در استان اردبیل به عمل آمده 

ستانی شـهریري توسـط دکتـر    هاي با ، بررسی و کاوش محوطه)1376(عابدي آقاي توسط 

، )1383(محمـدي  روح اهللا سی دشت مغان توسط ، بررسی نادر تپه)1383-1382(نوبري 

، کـاوش  )1392(توسـط دکتـر رضـالو    شـهر  آبـاد مشـگین  خـرم روستاي کاوش گورستان 

، از )1393(زاده، دکتـر حـاجی  شـهر  قیه روستاي احمد بیگلوي مشـگین  یگورستان قیزیل

  . رود به شمار می منطقههاي مهم این  پژوهش



  

  

  

  روش تحقیق -3

  شناسی مسایلفنیساختبناهاي آرامگاهی ایرانگونه و تعاریف-3-1

  واژه شناسی نام مقابر آرامگاهی-3-1-1

 اصطالحاتیمثلمی شوند و با  تعبیهکه بر روي گورها می گویند مقابر به بناهایی 

داشت از دست رفته خاطرپاسقبر، آرامگاه و امامزاده مترادف می باشد که به  ،مقبره، بقعه

شکل هشت ضلعی بسیار از مقابر این اندیشه را .می شود ساختهاي، بر محل دفن او 

ا صاحب خانه بها محل انتظار براي مالقات  شتی خانهکند که همچنان که ه تقویت می

ورودي به جاي حرکت در  راهرويهستند و  دنیاي اخرويمقابر نیز هشتی خانه . است

باید و بدیهی است که این محل مالقات. رود مردگان می دنیايافق به عمق خاك و

هاي بشر بازگشت مرده به جهان  از مهمترین ترس.اي مشخص و خوانا داشته باشد نشانه

جدا کرده و جداگانه دفن اجساد قبایل بدوي سر را از تن  عضیدر ب علتبوده به همین 

از بازگشت  ممانعتریشه در این  قبرگذاشتن سنگی بزرگ برروي  ،اند کرده می

به گذشته از مرگ و انتقال مفاهیم زندگی امروزي  بعدازطرف دیگر تصور زندگی .دارد

دفن کردن مرده در میان خشت دیوارها نیز آداب  ،آمیزد مفهوم خانه را با گور درمی

از زلزله بم به تعدادي اسکلت در  دیگري است که در بسیاري از نقاط جهان رایج بوده، پس

نشان دهندة تداوم این روش، حداقل  امیان دیوارهاي خشتی برخورد شده است که قطع

هاي ابتدایی تاریخ  هاي مهمی از ارگ را به دوره باشد ویا بالعکس بخشدر موارد خاص می

از مرگ و آن هم نه زندگی روحانی بلکه شکلی از زندگی  بعدمفهوم زندگی . گرداند بازمی

کالبد مقابرمتاثراز خانه باشد و هم درون این خانه لوازم زندگی  جسمانی موجب شد تا هم

شاهان و یا شاه پادتر چون مقابر  درحاالت پیچیده روزمره و حتی غذا قرارداده شود،

یکی از .شده است نیزان و در مواردي تعدادي سرباز نیز دفن میک،خدایان، اعضاي خانواده



  

توان در زیرمجموعه آن قرار داد، مقابر و یا بناهایی  هاي معماري که آثار زیادي را می گونه

زمان به  شتافراد مشهور و یا حتی ناشناس ساخته شده و در گذ قبرهستند که بر 

اي  هاي مقدسی همچون اماکن متبرکه گذشته از مکان.اند اي تاریخی تبدیل شده مجموعه

اند، یک سري از این مقابر هستند که در  که امامان و امامزادگان شیعه در آنها مدفون

نفوذ دینی و مذهبی افرادي ساخته بخشی از تاریخ ایران بدون توجه به شهرت و یا 

ها  پیش و پس از حمالت مغول.اند هاي این مقابر به خاك سپرده شده اند که در مدفن شده

ها  بسیاري از دانشمندان، هنرمندان و عالمان مسلمان براي جان به در بردن از بالي مغول

ها بر آنجا  تري شدند که مغول مجبور به ترك محل زندگی خود و فرار به مناطق امن

بسیاري از هنرمندان معمار ایران نیز در بسیاري از نقاط . نظارت و نفوذ کمتري داشتند

ي آن روزهاي ایران سکنی گزیدند و در طول زندگی خود به عنوان یک معمار  دور افتاده

و هنرمند دست به ساخت آثاري زدند که گرچه در زمان زندگی و یا حتا پس از یک یا دو 

اکنون مایه تحقیقات بسیاري در زمینه  ز فوت آنها نیز شناخته نشدند، اما همقرن پس ا

  )2- 3.، ص1385رضا، ،خلج(.اند هاي مختلف هنري و غیر هنري شده

  آنها)مورفولوژي( وجه تسمیه بناهاي آرامگاهی براساس ریختشناسی-3-2

می انناروان،جزبرایوالدینوفرزنددرگذشتبستگوگریهدرناله تعالیماسالمیبراساس

 قبرهانیزسفارشکردهاندتا)ص(پیامبراکرم.باشد

مردگانرادریککفنسفیدبالفاصهوبدونتشریفاتبهخاکبسپارند،ولیدرجنازههمسطحزمینباشندو

عمالینگونهنشدوبامخالفتاقوامی 

منزل  شایداولینگامدراینمخالفتتبدیلشدن.کهبهاسالمگرویدندروبروشد

 یازخاندانواهلیامیهبودودیرینگذشتکهقبرها پیامبربهمسجدتوسطولیدبنعبدالملکدردورانبنی

باگذشتزمانباافزودنمحراببهآرامگاههااینگونهبناهاجنبهقدا.نیزمشخصگردیدند)ص(پیامبربیت

بهدیدگاهاسالمکههرمکانیباتوجهبهشرایطمی عنایتستپیداکردوبا

جتوانبهعنوانمسجدمورداستفادهقرارگیرد،بناهایآرامگاهیروزبهروزبراهمیتشانافزودهشدوبامها

بهایراندرجاي )ع(رتفرزندانائمه

شفاعتوزیارتدرفرهنگشیعهدوعاملبسطوگسترشآ.جایایرانآرامگاههاوزیارتگاههایمقدسیبرپاشد

یکی .رامگاههادرایرانمیباشد
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Abstract:
Research Aim:The study of the monumental structures of the Islamic period in Iran 
proves the immense presence of the mantra related to the Imam Zaman who are 
scattered in different parts of the border and canvas, according to which there are more 
than four thousand Imams in Iran. 
Findings: Considering that the main focus of the Shi'ism is Iran, the existence of the 
entire Imam is indisputable and understandable. Imams have second place in the 
monuments of Iran after the mosques, and according to some scholars, after the 
mosque, more than any other building has been considered publicly. A simple 
research on the architecture and decorations of the Imam's mosque proves that during 
each period of the Islamic era, the most important and most used arts and the highest 
architectural decoration related to that period were used in the building of shrines. In 
Iran, after Islam, artists and architects relied on their artistic elements and past 
architectural practices, as well as one of the elements and phenomena that created and 
created various artistic, religious, artistic aspects, played a key role in social 
architecture in Islamic architecture. It has tombstones that have become more common 
in the form of a tower like Razi. These towers have found symbolic aspects in a single 
structure. 
Conclusion:The tombstones are brickwork masterpieces. And they have special 
architectural values. These buildings changed over time in terms of architectural and 
decorative styles over time, economic conditions, and social and political calm. 
Meshkinshahr city was in the north-south communication direction from the ancient 
times to the Qajar period and has played a major role in the period of the Ilkhani as 
important religious and political centers in the development and promotion of Shi'a 
religion,there are examples as in the Islamic cemetery and shrines in the villages. 
Georgian tomb tower appointed to Sheikh Heydar in the middle of Meshkinshahr city. 
This paper, which is based on library studies and field studies, has a history of 
formation and decorative arrays of the Islamic monastery's tomb buildings and the 
evolution of the tomb architecture in Meshkinshahr city.
Keywords:Culture, architecture, cemetery, imamzadeh, decorating
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