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چکیده
آرامگاه ها در فرهنگ و تمدن بشری همواره جایگاه واالیی داشته اند و بخش اعظمی از روند تکامل 
با  اغلب در پیوند  ابنیه  این  آن ها قابل مشاهده است. شکل گیری و هویت  تاریخ در  معماری در گذر 
در  فهلوی  سیدداود  آرامگاه  می شود.  تبیین  منطقه ای  و  محلی  بزرگان  یا  و  مذهبی  شخصیت های 
روستای خرقه در فیروزآباد فارس واقع است. این بقعه که در مجاورت قبرستان منطقه بنا شده، از 
قداست خاصی در میان ساکنان این منطقه برخوردار است. مقالۀ پیش رو در پاسخ به دو پرسش انجام 
گرفته است؛ نخست آنکه ماهیت و کارکرد این آرامگاه با توجه به تاریخ و فرهنگ منطقه چیست؟ 
و دیگر اینکه، با توجه به ساختار معماری بنا، این آرامگاه کی ساخته شده است؟ این تحقیق در پی 
آن است به پرسش های مطرح  شده پاسخی منطقی و روشمند بدهد. روش پژوهش به شیوۀ تاریخی 
ـ تحلیلی بوده است. همچنین اطالعات مورد نیاز این پژوهش ابتدا با جمع آوری اطالعات تاریخی با 
استفاده از منابع کتابخانه ای و سپس با مستندسازی داده ها و بهره گیری از بررسی های میدانی و تهیۀ 
نقشه بنا انجام گرفته   است. در این پژوهش سعی شده، ضمن بررسی پیشینۀ بنا به معرفی و تاریخ 
ساخت آن و چگونگی روند شکل گیری کالبد بنا پرداخته شود. برآیند تحقیق نشان می دهد این بنا در 
ابتدا به سبک چهارطاقی های ساسانی و بر مبنای یک معماری بومی شکل گرفته و در ادامه با تغییراتی 
ساختاری در راستای هویت آیینی و اجتماعی منطقه، در قالب بنای خانقاه و آرامگاه تجلی یافته است.

واژه  های کلیدی 
 آرامگاه خرقه، تصوف، معماری، فیروزآباد.
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1. مقدمه
ــتم هجری در  ــدۀ هش ــیدداود فهلوی از عرفای س آرامگاه س
ــت.  ــده  اس ــبند واقع ش کیلومتر 20 جادۀ فیروزآباد به فراش
ــورد توجه و  ــی مکانی زیارتگاهی م ــا امروزه به عنوان ــن بن ای
احترام مردم منطقه است. در پیرامون این بنا گونه  های دیگر 
ــرا و آسیاب قرار داشته است که در  معماری احتماالً کاروانس
پیوند با مجموعۀ امامزاده داود و روستا بوده اما در حال حاضر 
ــر جای مانده  ــرا در اطراف آرامگاه ب ــط رواق  های کاروانس فق
ــت. به  نظر می رسد ساختار معماری این بنا همانند برخی  اس
ــاه نعمت اهلل ولی،  بناهای آرامگاهی از جمله مجموعه های ش
ــیخ احمد جام، و بسطام به صورت  ــیخ عبدالصمد نطنز، ش ش
مجموعه ای آرامگاهی و مرتبط با اندیشۀ تصوِف مقبول جامعۀ 
ــت. این بنا با وجود اینکه همانند بسیاری  زمان خود بوده اس
از آثار معماری در بافت شهری قرار نگرفته و امروزه به مرمت 
ــت اجتماعی و فرهنگی  ــت، همچنان هوی ــدی نیازمند اس ج
ــت. از نکات قابل توجه و قابل تأمل در  خود را حفظ کرده اس
ــکل گیری و ساختار  معماری این آرامگاه، چگونگی فرایند ش
ــکال چهارضلعی  ــت که روند تغییر اش عناصر کالبدی بنا اس
ــۀ دوم را با به کارگیری فضای  ــش ضلعی طبق طبقۀ اول به ش
گنبدی  شکل و استفاده از سنگ در کاربندی آن بیان می کند. 
ــاختار  ــن پژوهش عالوه بر تبیین س ــداف ای ــن اه از مهم تری
معماری بنا، تعیین تاریخ ساخت بنا و درک و شناخت هویت 
ــه به کارکرد آن در دوره های  ــی و فرهنگی آن با توج اجتماع

مختلف اسالمی است. 

2. پیشینۀ پژوهش
ــت.  دربارۀ بنای خرقه پژوهش های اندکی صورت پذیرفته اس
ــده  ــع تاریخی  ای که در این مقاله از آن بهره گرفته ش از مناب
می توان به کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه نوشتۀ 
ــحاق کازرونی اشاره  ــیخ ابواس محمود بن عثمان از عرفای ش
ــیخ  ــی از وقایع تاریخی در زمان ش ــه در آن به بخش ــرد ک ک
ــد نیز می توان به  ــت. در منابع جدی داود فهلوی پرداخته اس
ــی رضا نوروزی )1384( در فیروزآباد  ــی باستان شناس بررس
فارس اشاره کرد که به توصیف و شرح این بنا پرداخته است. 
ــی جامع در مورد ساختار معماری  از آنجا که تاکنون پژوهش
بنای خرقه و کارکرد آن طی دوران اسالمی صورت نپذیرفته 

است، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش آشکار می  شود.

3. اندیشۀ تصوف و شکل گیری خانقاه
ــواره با تصّوف عجین بوده  ــالمی هم تاریخ  ایران  در دوران  اس
است به نحوی که این اندیشه و به دنبال آن رفتارهای آیینی 
ــترده و در ارتباط با  ــاد گوناگون و گس ــی آن در ابع و اجتماع
مظاهر فرهنگی جامعه تجلی یافته است. بسیاری از محققان 

ــبت صوفیان را به »اهل صفه« رسانده  اند. اهل  از دیرباز، نس
ــه گروهی از مهاجران همراه حضرت پیامبر)ص( بودندکه  صف
ــد و در مدینه فقیرانه  ــاده بودن ــان را در مکه وانه خانمان  ش
ــجد پیامبر  ــکویی مجاور مس ــتند. آنان در صفه یا س می زیس
ــد و در جنگ ها  ــی و بندگی می کردن ــا زهد و قناعت زندگ ب
ــی، 133۹ج 1: 1۷۶؛ نامقی،  ــکان پیامبر بودند )یغمای از نزدی
138۹: 3۷؛ محمد بن منور، 138۹ :31۶ و 31۷ (. اگر »اهل 
ــند، خود »صفه« نیای خانقاه است  صفه« نیای صوفیان باش
ــلطانی،13۹3: ۶8(. پس از پیدا شدن  )قیومی  بیدهندی و س
ــی برای عزلت و فکر  ــت صوفیه، آنان همواره مکان های جماع
ــرا(، 13۶۹: 84ـ 8۷(  ــا )کیانی )می ــر از کو ه ها و غاره و ذک
ــد )انصاری، 138۶:  ــاجد در نظر می گرفتن گرفته تا کنج مس
31۶ و 404؛ قشیری 1388: 3۷5 و 38۷ و 4۹0(. با گذشت 
ــاص یافتند و ناگزیر  ــم و راهی خ زمان جماعت صوفیان، رس
از مساجد رسمی بیرون رفتند و گاه مسجدهایی خاص برای 
خود ساختند. از کهن  ترین شواهد این مساجد خاص»مسجد 
شونیزیه« در بغداد است که پیروان جنید بغدادی برپا کردند 
ــالۀ قشیریه می توان  )کیانی)میرا(، 13۶۹: ۷8( و از خالل رس
فضای آن را در آن روزگار تصور کرد )قشیری، 1388:۶۶۶ و 
ــجد، مدفن صوفیان قرار گرفت  ۷0۹( بعدها در کنار این مس
ــان درآمد )کیانی)میرا(، 13۶۹: ۷۹(.  و به عنوان زیارتگاه ایش
ــاجد رسمی، بعدها دستاویزی  هرچند جدایی صوفیان از مس

برای مخالفان تصوف شد )ابن جوزی، 13۶8:145(.
ــدۀ دوم هجری  ــت و اوایل س ــدۀ نخس      تصوف در اواخر س
ــدۀ پنجم در  ــدۀ چهارم و اوایل س ــا گرفت؛ اما در اواخر س پ
ــانی چون ابوالحسن خرقانی ) 352ـ  خراسان و به دست کس
ــی )35۷ ـ440ق( قوام  ــر میهن ــعید ابوالخی 425ق( و ابوس
ــان نیز صوفیان نامی و گمنام بسیار بودند  یافت. پیش از ایش
ــتند و به نا م های مختلف آن  ــی کانون های تجمعی داش و حت
ــتقبال و گرایش بخش  ــی اس ــرون میان ــد. در ق را می خواندن
ــوف و به دنبال آن حمایت حکومت  عظیمی از جامعه به تص
ــی ممتازی را برای آن ها به  ــان، جایگاه اجتماعی و سیاس از آن
ــد  ارمغان آَورد. این فرایند نیازمند به اماکنی برای کانون رش
ــد. در حقیقت جامعۀ  ــی و هویت اجتماعی آن ها ش و هم گرای
ــاختار اعتقادی و اجتماعی، در پیوندی معنادار و  تصوف با س

عمیق با هنر از جمله هنر معماری، تجلی یافت.
      ابوسعید نخستین کسی بود که سنت ها و نظام خانقاهی 
ــینی را باب کرد )قیومی  بیدهندی و  را پدید آورد و خانقاه  نش
ــلطانی، 13۹3: ۶۷(. خانقاه ها در دورۀ سلجوقی طی سدۀ  س

پنجم و ششم هجری شکوفا شدند. 
ــرای تجمع عارفان و  ــت ب ــب بیانگر بنایی اس ــاه اغل      خانق
ــاه مانند مدارس  ــکل خانق ــه و ش ــان. نقش صوفیان و درویش
ــتطیلی، حوضی در  ــامل حیاط چهارگوش مس علوم دینی ش

4



ــط حیاط و باغچه ای باصفا در چهارگوشه است. خانقاه در  وس
ساده ترین شکل خانه ای برای گروهی از پیروان و مریدان بود. 
ــاه، حجره هایی به نام »دارالضیافه« )مهمان پذیر(  در هر خانق
ــت که در اختیار مسافران قرار می گرفت. حجره ای  وجود داش

نیز به »پیر« اختصاص داشت )مشتاق، 138۷: 212(.
ــش خانقاه در نظام تصوف نقش مهمی در به  وجود       پیدای
ــت  ــه برای بینوایان و افراد تهیدس ــدن بناهای عام المنفع آم
ــت، به  طوری که لزوم فراهم  آوری وسایل  ــته اس جامعه داش
رفاهی و معیشتی دراویش و فقرا به ساخت حمام، آشپزخانه، 
آسیاب، کاروانسرا، بازار، مسجد، و... در کنار خانقاه منجر شد. 
ــار خانقاه ها جای  ــن بناها در ابتدای امر در کن هرچند که ای
ــتند، اما پس از فوت ابوسعید توسط مریدان و فرزندانش  داش
در کنار مقبره او جای داده شد تا سنت و وصیت شیخ مبنی 
ــد. فضاهای عام ــرا و دراویش باقی بمان ــتگیری از فق بر دس
ــنت و اصل  المنفعه به  زودی و به مرور زمان به عنوان یک س
تصوف در اطراف خانقاها و مقابر مشایخ متصوفه جای گرفتند 
ــتین خانقاه با فرقۀ کرامّیه و از  ــینی، 1388: 20(. نخس )حس
ــش و آیین مانی مرتبط بود. با این همه، این  طریق آن با کی
ــلطه یافت  ــکلی دائم، بر این نهاد س صوفی گری بود که به ش
)هیلن براند، 138۷: ۶80(. نمونۀ دیگر مسجد شیخ ابواسحاق 
ــدیه )سدۀ چهارم هجری(  ــلۀ طریقت مرش کازرونی، سرسلس
ــجد جامع و سپس، در  ــت که نخست، در مس در کازرون اس
ــون مخالفان در  ــجد محلۀ زیر کازرون منبر می رفت. چ مس
ــهر بیرون رفت و  مجالس او اختالل ایجاد کردند، ناگزیر از ش
ــنگی و سپس مسجدی برآورد و  در حومۀ کازرون، محرابی س
ــاخت. زرتشتیان و مخالفان  آنجا را جایگاه خود و پیروانش س
ــجد او را ویران کردند. سرانجام در  ــیخ بارها محراب و مس ش
ــال 3۷1ق از اموال یکی از مریدانش، مسجدی ساخت که  س
مقر اصلی مرشدیه شد )شیخ الحکمایی و الله، 138۷: 114(. 
ــدیه در مقدمۀ این کتاب  ــر، مصّحح فردوس المرش فریتز مای
ــیدداود فهلوی در چه  ــن نیست که س ــد: هیچ روش می نویس
سالی می زیسته ولی آنچه مسلم است آن است که وی از مردم 
کازرون است و آخرین کسی است که شایستگی آن را داشته 
ــیخ ابو اسحاق کازرونی به دست او  تا خرقۀ اصلی متعلق به ش
ــوار فیروزآباد  ــون وی در دهکدۀ فهلوی که در ج ــد و چ برس
ــاً سلسلۀ کازرونیه نیز از  ــت، وفات یافته و با وفات او اساس اس
میان رفته است )محمود بن  عثمان، 1333: ۹ و ۷(. همچنین 
ــیخ نوشته است:  ــیدداود فهلوی در سیرۀ ش در کتابی که س
اصل خرقۀ شیخ مرشد را از پشم قوچی که خداوند از بهشت 
برای قربانی شدن به جای حضرت اسماعیل)ع( فرستاد، مادر 
ــم)ع( دوخت. این خرقه به  ــماعیل)ع( برای حضرت ابراهی اس
بسیاری از پیامبران رسید، تا اینکه پیامبر خاتم)ص( آن را به 
عنوان تبرک به اویس قرنی داد. این خرقه بین مشایخ دست 

ــد تا در نهایت به شیخ مرشد رسید. سیدداود  به دست می ش
ــیخ مرشد  ــیخ را درک نکرد، لکن اقتدا به ش فهلوی حیات ش
ــت. خرقۀ شیخ مرشد نیز  کرد و با روح وی ارتباط قلبی داش
بدون آن که کسی از آن مطلع شود به ایشان رسید. در حال 
ــتر بوده و نزد فرزندان شیخ در  حاضر نیز آن خرقه به رنگ ش
ــتاهای هم جوار فیروزآباد است )همان،  »فهلوی« یکی از روس
ــدیه از فعالیت های امین الدین  ــردوس المرش 22ـ 23(. در ف
ــم شیخ مرشد و ساختن  ــتم هجری به اس بلیانی در قرن هش
ــخن رفته است. در این  ــیخ مرشد س ــوب به ش بناهایی منس
ــیخ امین الدین، از زبان او  ــاب محمود بن عثمان، مرید ش کت

سخنانی را در مورد شخصیت شیخ مرشد نقل می کند.

4. یافته های تحقیق
4. 1. موقعیت جغرافیایی آرامگاه امامزاده سیدداود فهلوی

ــبز در یک دره و میان  ــیدداود بقعه ای با گنبد س امامزاده س
روستای »خرقه« واقع شده است. فضای پیرامونی آرامگاه در 

تصویر 1 قابل مشاهده است.

تصویر1. موقعیت آرامگاه خرقه در فضای روستا 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

روستای خرقه در بخش مرکزی فیروزآباد، کیلومتر 20 جادۀ 
ــتان فارس قرار دارد )نقشۀ 1(.  ــبند، در اس فیروزآباد به فراش
ــاره به خرقه ای  ــتای »خرقه« می تواند اش ــمیۀ روس وجه تس
ــیدداود فهلوی رسیده است.  ــد که از شیخ کازرونی به س باش
ــته از جمعیت بسیاری برخوردار بوده که  این روستا در گذش
بعدها با رخداد زلزلۀ تابستان 13۷2ش، اکثر مردم بومی آن، 

خانه های خود را ترک کرده  اند.
     این روستا از دو جهت مورد توجه و عالقه مردم فیروزآباد 
ــت؛ یکی به سبب وجود آرامگاه »سید داود فهلوی« که از  اس
ــته این دیار بوده و دیگر  زهاد و عرفای صاحب نام قرون گذش
به خاطر جاذبۀ زیست محیطی منطقه است که از مصادیق آن 
ــمه های آب فراوان، درۀ  سرسبز، مزارع برنج،  می توان به چش
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ــتان منطقه اشاره کرد. گفتنی است که  باغ های انار، و موردس
ــه امروز، موجب  ــراوان از دیرباز تا ب ــمه های آب ف وجود چش
شکل گیری فعالیت های کشاورزی و باغداری در این دره شده 
ــط یک آبراهه به طول هشت  ــی از آب آن توس و حتی بخش
ــده، از دورۀ ساسانی تا به  کیلومتر که در بدنۀ صخره کنده ش
امروز در زمین های کشاورزی روستای بایگان در غرب دشت 
ــتفاده شده است )احمدی، 13۹3: 8۶(. سیستم  فیروزآباد اس
ــتانی به  ــت این درۀ کوهس آبی در تمامی زمین های قابل کش
 کار رفته و امکان انتقال آب به درون مجموعه را فراهم کرده 

است )تصویر 2(.
     در فاصلۀ 400 متری شرق آرامگاه سیدداود، بقعۀ کوچک

تری معروف به مادر آقا )سیدداود( وجود دارد )نقشۀ2؛ تصویر 
3(. اهالی محل نسبت به این دو بقعه احترام و اعتقاد مذهبی 
ــواهدی دال بر  ابراز می  دارند. امروزه در پیرامون فیروزآباد، ش
وجود روستایی به نام فهلوی وجود ندارد. اما با توجه به وجود 
ــتای خرقه و همچنین انتساب نام خرقه  محل آرامگاه در روس
به امامزاده، به احتمال قوی این مکان، همان روستای فهلوی 

سابق است.

نقشۀ1. موقعیت روستای خرقه در فیروزآباد فارس و ایران )تهیه از: نگارندگان، 13۹5(.

.)GoogleEarth :تصویر 2. موقعیت بنای امامزادۀ خرقه و مادر امامزاده و همچنین منابع آب و مزارع اطراف آن در تصویر هوایی )مأخذ
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4. 2. ویژگی های ساختار معماری بنای امامزاده داود »خرقه« 
ــیدداوود )خرقه( یکی  ــۀ امامزاده س ــال حاضر مجموع در ح
بناهای معماری دورۀ اسالمی منطقه به  شمار می رود. این بنا 
ــده است. این  در طول زمان دچار تغییر و تحوالت فراوانی ش
مجموعه شامل یک بنای گنبد دار مرکزی و حجره های متصل 
به آن است. پالن بنا با طرح چلیپایی، از یک فضای مستطیل 
ــکل به ابعاد 22 × 25 متر تشکیل شده است. طول اضالع  ش
بخش چلیپایی 4/43 متر است و چهار بازو به اضالع تقریبی 

1/12 و 1/۶3 متر آن را در بر گرفته است )نقشۀ 4(. 
ــتۀ پیوسته ای       در حال حاضر بر فراز بنا گنبِد ناری دوپوس
قرار دارد که به  نظر می رسد، بارها بازسازی شده است. ارتفاع 
ــاب  ــت. با احتس ــن گنبد3/20 متر و قطرش 3/40 متر اس ای
ــت. با تفکیک طبقات،  ــاع گنبد، ارتفاع کل بنا ۹ متر اس ارتف
ــش همکف بنا حدود 2 متر، طبقۀ دوم 1/40 متر و طبقۀ  بخ

ــوم که گنبد بر روی آن قرار گرفته، حدود 1/80 متر بلندا  س
ــوی فضای زیر گنبد  دارد )تصویر 4(. چهار روزنه در چهار س
ــنایی فضای داخلی بنا را تأمین می کرده  تعبیه شده که روش
است. گنبدخانه  دسترسی فضا را در چهار سو با سایر بخش ها 

امکان پذیر می سازد )نقشۀ 5(.
ــات مهم بنای آرامگاهی خرقه کاربندی زیر گنبد       از تزیین
ــت. کاربندی مذکور در فضای زیر گنبد از نوع رسمی  آن اس
ــانزده  وجهی را به  وجود  آورده  ــتارۀ ش ــت و یک س یک پا اس
ــت. این نوع کاربندی با توجه به مصالح سنگی به کاررفته  اس
در آن، در نوع خود کم  نظیر و قابل تأمل است. در حال حاضر 
ــطح زیرین گنبد بهره گرفته شده است  ــش گچ بر س از پوش
ــر 5(. در بخش هایی از فضاهای داخل بنا نیز کاربندی  )تصوی

سنگی قابل مشاهده است )تصویر ۶(.

تصویر 5. کاربندی زیر گنبد بنای خرقه )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

نقشۀ 2. نماي بقعۀ مادر آقا )ترسیم از: نگارندگان، 13۹5(. تصویر 3. نمای روبه روي بقعۀ مادر امامزاده داوود )عکس از: نگارندگان، 13۹5(. 

تصویر 4. تفکیک فضایی طبقات بنای خرقه )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.
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شکل 4. پالن مجموعۀ آرامگاه خرقه و طرح چهار بازویی )ترسیم از: چابک، 1382(.
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تصویر ۶. نحوۀ اجرای کاربندی در اتاق های جانبی بنا 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

ــبز است.  ــش بیرونی گنبد به رنگ س      در حال حاضر پوش
ــرو  ــا توجه به مطالعات میدانی، برای مهار گنبد از چوب س ب
ــتفاده شده است. سردر ورودی بنا در جهت شمال  کوهی اس
ــا طاق هاللی  ــکل ایوانی بزرگ ب ــردر به ش قرار دارد. این س

عریض و متناسب با بنا است. ورودی سرداب با طاقی جناغی، 
ــده است. در کناره های مدخل ورودی  در میانۀ ایوان تعبیه ش
بنا دو سکوی قرینه قابل مشاهده است. در سمت چپ ورودی 
ــت. در اطراف در  بنا، کتیبه ای کوفی و ناخوانا قرار گرفته اس
چوبی بنا و باالی طاق ورودی، تزیینات گچبری با طرح گل و 
ــد در دوره های اخیر با رنگ  بوته وجود دارد که به نظر می  رس
ــت )تصویر ۷(. درگاه ورودی مجموعه  ــبز پوشیده شده اس س
ــتۀ مرکزی امامزاده باالتر  حدود 3 متر از حیاط و ورودی هس

است و با 12 پله به کف حیاط می  رسد.
ــره در طبقۀ زیرین و 2/25 متر پایین تر از ورودی بنا       مقب
قرار گرفته است. این اختالف سطح با ۹ پله با ارتفاع تقریبی 
ــانتی  متر حل شده است. چهار رشته پلکان در دو ضلع  25 س
ــده  ــرقی و غربی بنا جهت راه  یابی به طبقات باال تعبیه ش ش
ــت. ارتفاع پله ها 25 سانتی متر و طول آن 1/5 متر است و  اس
هرچه پله ها باالتر می روند از طول  شان کاسته می شود )نقشۀ 
۶(. بقایای یک ایوان کم عمق در ضلع غربی بنا قابل مشاهده 
ــت )تصویر 8(. روبه رو ی این ایوان، ایوان دیگری قرار دارد  اس

و در اطراف آن حجره هایی به چشم می  خورد. 

نقشۀ 5. برش بنای خرقه )ترسیم از: چابک، 1382(.
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تصویر 8. ایوان مسدودشده در ضلع غربی بنا و پلکان های منتهی به 
طبقات باالی خرقه )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

     بخش دوم بنا شامل حیاط و حجرهایی است که دورتادور 
ــای بخش غربی  ــت. امروزه تنها حجره ه ــه اس آن  را فراگرفت
ــت.  ــامل 11 حجره اس ــت که ش ــه بر جای مانده اس مجموع
احتماالً در بخش شرقی نیز همین تعداد حجره وجود داشته 
ــار چندانی از  ــمالی و جنوبی آث ــا در بخش های ش ــت. ام اس
ــت. در  ــده اس ــتان تبدیل ش حجره ها باقی نمانده و به قبرس
ــد گفت که  ــای متصل به بنا بای ــاری حجره ه ــوص معم خص
پیش طاق آن ها یک عقب نشستگی در ورودی خود دارد. این 
ــاق تیزه دار و عریض  ــا با اختالفی اندک دارای ط پیش طاق ه
ــتند. درگاه درونی آن  ها نیز دارای طاق هاللی و کم عرض  هس
ــت )تصویر ۹(. افزون بر موارد یادشده،  ــانی اس با مقیاس انس

تصویر ۷. محل قرار گرفتن کتیبه و تزیینات گچبری طاق ورودی، نمای شمالی بنای خرقه )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

نقشۀ ۶. دست یابی به سرداب بنا از طریق پلکان )ترسیم از: چابک، 1382(.

محل قرار گرفتن کتیبه

گچبري ها
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طاق ورودی برخی از این حجره ها مسطح است. از نکات قابل 
ــای مقدس حرم  ــتقیم حجره ها با فض ــل، ارتباط غیر مس تأم
ــت )تصویر 10(. اندازۀ ارتفاع طاق نماهای حجره ها به طور  اس

تقریبی 2/۷0 متر و عرض  شان 1  متر است.

تصویر ۹. ورودی حجره های متصل به بنای خرقه و نوع طاق هاللی آن 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

تصویر 10. حجره های منفصل در پیرامون بنا 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

ــومینه(  ــکات قابل تأمل، تعبیه دو بخاری دیواري )ش      از ن
در حجره ها است )تصویر 11(. البته در کوچک تر، یک شومینه 
ــه در یک درۀ  ــری مجموعه خرق ــت. قرارگی ــده اس تعبیه ش

کوهستانِی برف گیر انگیزۀ ایجاد این شومینه ها شده است. 

تصویر 11. شومینه های یکی از حجره های پیرامون آرامگاه خرقه 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

ــا اندود گچ  ــطوح خارجی بنا ب ــمت های از س ــی قس در برخ
پوشیده شده است. در حال حاضر، مصالح اصلی ساخت بنای 

خرقه سنگ و قلوه سنگ و گچ است.

مقایسه و بررسی تطبیقِی بنای آرامگاهی خرقه 
ــل متعددی مؤثر  ــکان آرامگاهی عوام ــکل گیری یک م در ش
ــت  اند. در بعضی مواقع با یک انتقال طبیعی مقبره می توانس
ــب کند و به تدریج مکانی  ــان پیرامون خود تقدس کس از هم
مکمل برای عبادت شود و گاه اتفاق می  افتاد که هویت صاحب 
اصلی مقبره فراموش می  شد و جای آن را شخصیتی می گرفت 
ــد  ــتر با نیازهای دینداری در آن ناحیه هماهنگ باش که بیش 

)هیلن براند، 138۷: 2۷۶(.
ــا توجه به پی گردی که در کف بنا صورت گرفته و پالن       ب
چهاربازویی این بنا )نوروزی، 1384: 223( )نقشۀ ۷(، احتمال 
ــاختار طرح این آرامگاه از معمارِی چهارطاقی های  می رود س
ــانی، الگو پذیرفته است )نک: نقشۀ  برجای مانده از دوران ساس
ــای محدود به این منطقه، پالن چهارطاقی  4(. در میان بناه
ــلمت آباد در دشت فیروزآباد شباهت بسیاری به پالن بنای  َس
امامزاده خرقه دارد. این بنا متعلق به سدۀ هشتم هجری است 

)نقشۀ 8(. 
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نقشۀ 8. طرح شماتیک از پالن چهارطاقی سلمت  آباد 
)مأخذ: نوروزی، 1384: 243(.

تصویر 12. قرارگیری پلکان در چهارتاقی سلمت آباد
)مأخذ: نگارندگان، 1384: 243(.

نحوۀ قرارگیری پله ها در کنار در ورودی این چهارطاقی مشابه 
ــلمت آباد  ــاخت  مایۀ بنای َس ــت. س پله های امامزاده خرقه اس
ــت )تصاویر 13  ــنگ و گل و گچ اس ــون بنای خرقه، س همچ

و 12(. 
ــتور  ــلمانان ایران، دس ــا پیروی از آداب مس ــان ب      غازان خ
ــاخت بناهای وقفی و عام المنفعه را در پیرامون مقبرۀ خود  س
در سلطانیه صادر کرد. هرچند آرامگاه سازی در این دوره تنها 
ــت هم  ــالطین نبوده و افراد نیکوکار و هنردوس در انحصار س
در این کار پیش قدم می شدند )بلر و بلوم، 1388: 1۷ـ 20(. 
ــه  طبقه ای با گنبدی بر فراز خود  گنبد سلطانیه ساختاری س
ــه با بنای آرامگاهی  ــن حیث نمونه ای قابل مقایس دارد و از ای
ــویی گنبدخانۀ بنای آرامگاهی  ــمار می رود. از س خرقه به  ش
ــینیان یزد که متعلق به  ــۀ حس خرقه نیز با گنبدخانه مدرس
ــت، به لحاظ نمای بیرونی و مطبق  ــتم هجری اس ــدۀ هش س
بودن شاکلۀ بنا، با بنای خرقه قابل مقایسه است. این مدرسه 
ــین، پدر امیر معین الدین  ــرف الدین حس ــط سیدش که توس
اشرف در سال ۷2۶ق ساخته شده و اکنون به »گنبد هشت« 
شهرت دارد، از گنبدخانه و صحنی هشت ضلعی تشکیل شده 
است )تصویر14( )فرهمند بروجنی و دیگران، 13۹1: 100(. 
ــاس آن مربوط  ــازی بنای خرقه که اس ــک َسُبک س      تکنی
ــی از گنبدخانه ها و  ــت با برخ به دورۀ ایلخانی و تیموری اس
ــه است. معماری  ــازه های آرامگاهی این دوره قابل مقایس س
ــلجوقی قرار دارد.  ــاری دورۀ س ــی در ادامۀ معم دورۀ ایلخان
ــلجوقی ادامه یافت.  ــاخت گنبدها در این دوره به شیوۀ س س
هرچند در این زمان ایوان ها مرتفع و کم  عرض و دیوارهای بنا 
ــد. بیش تر بناهای دورۀ ایلخانی به دست معماران و  باریک تر ش
هنرمندان محلی ساخته شد )کیانی، 1383: 5۷(. با توجه به 
ــۀ گنبد بنا نمی توان تعلق آن به  ویژگی های ظاهری و مقایس
ــد  ــی را با قطعیت اعالم کرد. چراکه به نظر می رس دورۀ خاص

تصویر 13. نحوۀ قرارگیری پلکان در بنای خرقه )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

نقشۀ ۷. . پالن مجموعه آرامگاه خرقه با طرح چهاربازویی 
)ترسیم از: چابک، 1382(.
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سقف گنبد پیش از این، فروریخته و بعدها مرمت شده است 
)نوروزی، 1384: 223(. 

     شواهد گویای این امر است که این گنبد در دورۀ صفوی 
بازسازی شده است. در دورۀ صفویه، مسلک تصوف در ناحیۀ 
فارس، همچون نقاط دیگر ایران، رفته  رفته رواج و رونق خود 
ــت باز ماند  ــه از حرک ــر قاجاری ــت داده و در اواخ را از از دس
)کیانی )میرا( 13۶۹: 213(. همان  طور که پیش  تر اشاره شد، 
ــه، کاربندی زیر گنبد  ــات بنای آرامگاهی خرق یکی از تزیین
ــت. »کاربندی مانند دیگر عناصر معماری، در ابتدا نقشی  اس
ــدی بنای خرقه،  ــت. نکتۀ مهم در کاربن ــته اس کاربردی داش
ــاد آن در جهت تحمل وزن گنبد بوده و بر جنبه تزیینی  ایج
ــدۀ هفتم هجری  ــدی تا پیش از س ــت دارد. کاربن آن ارجحی
ــرار می گرفت، اما  ــتفاده ق ــازه ای مورد اس فقط به کارکرد س
ــر اصلی و هم به  ــقف بارب ــن دوره هم به صورت س ــد از ای بع
صورت سقف آمودی و کاذب به  کار رفته است« )بزرگمهری، 
ــت  ــلمت آباد در دش 1385: ۷(. کاربندی بنای چهارطاقی س
ــه  ــا به امروز برجای مانده، نمونۀ قابل مقایس ــاد که ت فیروزآب
ــنگی فضای داخلی آرامگاه خرقه است )تصویر  با کاربندی س
ــوع آن در بنای خرقه،  ــرای کاربندی و ن ــن اج 15(. همچنی
قابل مقایسه با تزیین کاربندی گنبد بازار مقابل محلۀ مسجد 

ساروتقی اصفهان از بناهای دورۀ صفویه است )تصویر 1۶(. 

تصویر 15. کاربندی گنبد چهارطاقی سلمت آباد 
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

تصویر 1۶. کاربندی گنبد بازار مقابل محله مسجد ساروتقی اصفهان
)عکس از: نگارندگان، 13۹5(.

ــینۀ  ــع تاریخی می توان دریافت که پیش ــه مناب ــا مطالع      ب
ــدودۀ جغرافیایی مورد  ــی در مح ــاخت مجموعه آرامگاه س
ــردد. در در کتاب  ــری بازمی گ ــدۀ چهارم هج ــه به س مطالع
فردوس  المرشدیه چنین آمده: »یکی از مریدان شیخ کازرونی 
ــیخ، با کمک یاران خود، مسجدی از سنگ و  پس از مرگ ش
ــازد، سپس در اطراف آن رباط و خانه ای  گل در کازرون می س
بنا می کند و پس از مرگ او هم، این ابنیه به صورت مجتمِع 
ــدی در می آید« )محمود بن عثمان،  آرامگاهی و خانقاه مرش
ــر گنبددار از قرن  ــیر، احداث مقاب ــا این تفاس 1333: 32(. ب
سوم و زیارت آن ها از قرن چهارم هجری معمول شده است. از 
ــم هجری به بعد نیز، در سراسر جهان اسالم، انواع  سدۀ شش
ــود )گرابر، 135۷: 22( و سنت  آرامگاه ها به وفور یافت می ش
ــاخت مجموعه سازی آرامگاه ها در اوایل قرن هشتم هجری  س
شدت می یابد. بسیاری از بناهای آرامگاهی متعلق به این دوره 
ــاختاری و کالبدی با یکدیگر  به لحاظ جنبه های گوناگون س

تصویر 14. مدرسۀ حسینیان، گنبد هشت
)مأخذ: فرهمند بروجنی، 13۹1: ۹۹(.
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قابل مقایسه هستند. بنای بقعۀ امامزاده خدیجه خاتون قم از 
ــت که در درون یک گورستان  دیگر بناهای دورۀ ایلخانی اس
ــورت چهارضلعی  ــا از داخل به ص ــت. پالن بن ــده اس واقع ش
ــاوي االضالع است و هر ضلع آن  داراي صفه ای است که  متس
پالن را به طرح چلیپایی شبیه می سازد )نقشه ۹( )پیرحیاتی 
و دیگران، بی تا: ۹(. از دیگر بناهای آرامگاهی به سبک آذری 
مجموعۀ شیخ احمد جام است که از سدۀ ششم تا دوره قاجار 
ــت. در این مجموعه و در قسمت میان  سرای  ساخته شده اس
ــت که تهرنگی همانند چهار بازو یا چلیپا  آن گنبدخانه ای اس

دارد )پیرنیا، 1383: 25۷(.

 
نقشۀ ۹. پالن بقعۀ امامزاده خدیجه خاتون 

)مأخذ: پیرحیاتی و همکاران، بی تا، ۹(.

ــد بنای خرقه  ــی این بناها، همانن ــالن مرکزی یا حرم اصل پ
ــاختاری چلیپایی دارند. در قسمت مرکزی و چلیپایی بنا،  س
فضا به چهارسو بسط داده شده و با بهره گیری از گنبدخانه ای 
با سایر فضاها در ارتباط است. »در دورۀ ایلخانی سرداب ها در 
ــمت ورودی، طاق کوتاه نوک  تیزی داشتند که به مشرق  قس
ــد و از آنجا برای ورود به سرداب و نور گرفتن از  بنا باز می ش
آن استفاده می شد. وجود سرداب باعث می شد که سطح بنای 
مقبره، حدود یک متر یا بیش تر از سطح زمین باالتر باشد، به  
ــتند« )ویلبر،  طوری  که برای ورود به آن از چند پله می گذش
ــیدداود  ــزادۀ خرقه، محل دفن س ــای امام 13۶5: ۹۶(. در بن
ــت در زیر گنبد قرار گرفته و مشابه سرداب  های  فهلوی درس

دوره ایلخانی نیست. 
ــیخ ابوسعید، متشکل از مجموعۀ       نظام خانقاهي ابداعي ش
ــوده که براي رفع نیازهاي دراویش و  بناهاي عام  المنفعه اي ب
ــافران ساخته شده بوده و به نوعي نیاز آن ها را به بیرون از  مس
فضاي خانقاه کم تر مي کرده است. از جمله این بناها مي توان 
ــیخ و  ــپزخانه در زمان حیات ش ــه حجره ها، وضوخانه و آش ب

مسجد، کاروانسرا، بازار، حمام و اشاره کرد )حسینی، 1388: 
ــتطیل با حجره  هایي در  ــن رو حیاط مربع و یا مس 20(. از ای
یک یا دو طبقه در اطراف حیاط و یک حوض در وسط حیاط 
ــیني و تزکیه نفس طرح  و حجره هاي کوچکي براي چله نش
ــالمی  ــکیل مي  داد. »اگرچه در دورۀ اس اصلي خانقاه ها را تش
ــتر رواج داشته است، با این  ــاختمان با مصالح آجری بیش  س
ــاختمان از قلوه  سنگ و آجر دیده  حال در هر دوره چندین س
ــران در حوالی  ــر، مقبرۀ پیر بک ــر عقیدۀ ویلب ــود. بنا ب می ش
اصفهان تنها ساختمان برجای  مانده از دورۀ ایلخانی است که 
ــت« )ویلبر، 13۶5: 5۶(. بنابراین  ــده اس با این مصالح برپا ش
ــده از  ــوان بنای خرقه را یکی از معدود بناهای ساخته  ش می ت
سنگ به عنوان مصالح بوم آورد در دورۀ ایلخانی به  شمار آورد.

در بنای خرقه رفتارهای فرهنگی آیینی ویژه ای انجام می شود. 
ــمت پایین دیوار سمت قبله بنا چاهی وجود داشته که  در قس
ُزّوار حین اعمال زیارت دستمالی )تکه پارچه ای جهت تبرک( 
ــاه می انداختند. البته این  ــت حاجت روایی درون چ را به جه
ــروزه این رفتار  ــت و ام ــده اس چاه حدود دو دهه قبل پر ش
ــمت باالی تنها طاقچۀ  ــی با انداختن تکه پارچه ای به س آیین
ــت )تصویر 1۷(. مشابه این رفتار  فضای مقبره تداوم یافته اس
ــلطان پیر غیب  فرهنگی را می توان در محوطۀ غار مقدس س
در 2۶ کیلومتری شرق دشت فیروزآباد مشاهده کرد. با توجه 
ــیدن به انتهای آن باید  ــیر غار، برای رس به طوالنی بودن مس
از داالنی تنگ و کم عرض عبور کرد )تصویر 18(. ادامۀ مسیر 
ــود. در این فضا حوضچۀ  ــای بزرگی منتهی می ش غار به فض
ــنگ وجود دارد که مورد احترام زائران است.  آب از جنس س
ــن آرامگاه امامزاده داود  ــابه آیی در این مکان نیز رفتاری مش
ــود  ــاب کردن تکه پارچه ای به جهت تبرک( انجام می ش )پرت

)تصویر1۹(. 

 
تصویر 1۷. محل انداختن پارچه به جهت حاجت در دیوار قبله داخل 

فضای امامزاده داود )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.
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6. نتیجه گیری
ــکل و  ــۀ آرامگاهی خرقه یا امامزاده داود به دلیل ش مجموع
ساختار معماری ویژۀ خود و همچنین ارتباط آن با رفتارهای 
آیینی، قابل توجه است. ساختار معمارِی بوم آورد و مهندسی 
ــی و موقعیت  ــِی حرِم اصل ــاختار چلیپای ــدۀ بنا، س حساب  ش
ــیدن  ــله  مراتب فضایی در رس ــری مقبره، وجود سلس قرارگی
ــن و ارتباط با طبیعت،  ــری مفاهیم نمادی ــه مزار و به کارگی ب
ــتفاده از کاربندی های کاربردی و تزیینی منحصر به  فرد با  اس
ــل تأمل این بنا  ــاخص و قاب ــنگی از ویژگی های ش مصالح س

است. 
ــت       با وجود آنکه کتیبۀ کنار ورودی بنا قابل خواندن نیس
ــا و مطالعات تطبیقی  ــاختاری و کالبدی بن اما ویژگی های س
ــازه را سدۀ هشتم هجری  صورت  گرفته، تاریخ احداث این س
ــان می  دهد. مطالعۀ تطبیقی آرامگاه خرقه نشان می دهد  نش
که این بنا در ابتدا به عنوان خانقاه پی ریزی شده است. چراکه 
ــتۀ اولیه  حجره های متصل و پیرامون بنا بر خانقاه بودن هس
ــد کاربری حجره ها احتماالً  آن تأکید می ورزند. به نظر می رس
ــدیه( بوده  محل تدریس و علم آموزی طریقت کازرونیه )مرش
ــن مکان، به  ــید داود فهلوی در ای ــا پس از دفن س ــت. ام اس
ــاختاری خانقاهیـ   ــنت بناهای آرامگاهی دورۀ ایلخانی س س
ــد. از دالیل این امر می توان به اختالِف  آرامگاهی پیدا می کن
ــاط و درگاه ورودی کل مجموعه و  ــاِع صحِن اصلی با حی ارتف
ــتۀ مرکزی )طرح چلیپایی( نسبت به کلیت  انحرافی که هس
ــاره کرد. الحاقات سازه ای و تزیینی در دورۀ  پالن بنا دارد، اش
ــتمرار و حیات اجتماعی بنا در دوره های متأخر  صفویه به اس
ــر  ــه به قرارگیری این مجموعه بر س ــد می ورزد. با توج تأکی
ــبند، این مجموعه  یکی از راه های ارتباطی فیروزآباد به فراش
می توانسته استراحتگاهی برای کاروان ها باشد. از سوی دیگر 
ــا انگیزۀ زیارت، مدتی را  ــا چند دهه قبل، اهالی فیروزآباد ب ت
ــروزه با توجه به احداث  ــن محل اقامت می کردند اما ام در ای

جادۀ آسفالته و  دسترسی آسان به آن، این سنت از یاد رفته 
ــت. این پژوهش گام کوچکی بود در راستای تبیین هویت  اس
ــته. امید است  اجتماعی و کارکرد این مجموعه در ادوار گذش
ــع میدانی در این مکان، درکی  ــترده  تر و جام با مطالعات گس
ــود و به  ــناخت بهتر از آن حاصل ش ــی و ش ــت و منطق درس

حقیقت وجودی این مجموعه پی ببریم.

سپاسگزاری
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ــگاه علوم انسانی و  ــن نصیری جامی. تهران: پژوهش توضیح حس

مطالعات فرهنگی.
ـ بزرگمهری، زهره. )1385(. هندسه در معماری. تهران: انتشارات 

میراث فرهنگی.
ــالمی.  ــیال و جاناتان ام بلوم. )1385(. هنر و معماری اس ــر، ش ـ بل

ترجمۀ اردشیر اشراقی. چ2. تهران: سروش.
ــادی. )بی تا(. با  ــدی و عبداهلل نصرالهی و ابوذر ه ــی، مه ـ پیرحیات
ــی ویژه بر معماری و تزیینات بنای امامزاده خدیجه خاتون  نگاه

)س( شهر قم، ص11۹.
ــاری ایرانی.  ــی معم ــم. )1383(. سبک  شناس ــا، محمدکری ـ پیرنی

تهران: سروش دانش.
ــکل گیری  ــد ش ــی رون ــم. )1388(. »بررس ــینی، سیدهاش ـ حس
ــالمی؛ بنابر  ــای آرامگاهی در معماری ایران دوره اس مجموعه ه

تصاویر 18 و  1۹. بخش ورود به فضای انتهایی غار و داخلی غار سلطان پیرغیب )عکس از: نگارندگان، 13۹5(.
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ــا ـ معماری و  ــریه هنرهای زیب ــعید ابوالخیر«. در نش آراء ابوس
شهرسازی، ش 38، ص 15ـ 24.

ـ خواجه عبداهلل انصاری هروی. )138۶(. طبقات الصوفیه. مقابله و 
تصحیح محمد سرور موالئی. تهران: توس.

ــه. )138۷(. »بناهای  ــده الل ــن و های ــیخ الحکمایی، عمادالدی ـ ش
ــالمی«. در  ــرزمین های اس ــحقیه در ایران و س معروف به ابواس
ــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 5۹،  مجلۀ دانش

ش 18418۶، ص 111ـ 142.
ــی و طاهره  ــد اصفهان ــد و عباس عاب ــی، حمی ــد بروجن ـ فرهمن
ــناخت مواد و فنون دیوارنگاری پنج  ــه بری. )13۹1(. »ش شیش
ــهر یزد«. در نشریۀ مرمت آثار و بافت  های  بنای دوره ایلخانی ش

تاریخی، فرهنگی، سال دوم، ش 4، ص ۹۷ـ 112.
ـ قشیری، ابوالقاسم. )1388(. رسالۀ قشیریه. ترجمۀ ابوعلی حسن 
 بن احمد عثمانی. با تصحیحات و استدراک بدیع الزمان فروزانفر. 

تهران: علمی و فرهنگی.
ــلطانی. )13۹3(. معماری  ــینا س ــی بیدهندی، مهرداد و س ـ قیوم
ــده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم. در دوفصلنامۀ مطالعات  گمش

معماری ایران، ش۶، ص ۶5ـ 85.
ــاه در ایران. تهران:  ــن. )13۶۹(. تاریخ خانق ـ کیانی )میرا(، محس

طهوری.
ــف. )1383(. تاریخ هنر معماری ایران در دورۀ  ـ کیانی، محمدیوس

اسالمی. تهران: سمت.

ــرار  ــدیه فی اس ــان. )1333(. فردوس المرش ــن عثم ــود ب ـ محم
الصمدیه )سیرت نامه شیخ ابواسحاق کازرونی(. تصحیح و مقدمه 

ایرج افشار. چ1. تهران: طهوری.
ــیخ  ــرار التوحید فی مقامات الش ــور. )138۹(. اس ــد بن من ـ محم
ابوسعید. مقدمه، تصحیح و تعلیقات، محمدرضا شفیعی کدکنی. 

ج2. تهران: آگه.
ــتاق، خلیل. )138۷(. هنر و معماری ایران در دورۀ باستان و  ـ مش

دورۀ اسالمی. چ1. تهران: انتشارات آزاداندیشان.
ــول و مازیار نیک بر. )13۹3(. هنرهای  ــوی حاجی، سید رس ـ موس

کاربردی دورۀ اسالمی. چ1. تهران: سمت.
ـ نوروزی، رضا. )1384(. بررسی باستان شناسی فیروزآباد ـ فارس. 

شیراز: انتشارات میراث فرهنگی و بنیاد فارس شناسی.
ــالمی ایران در دوره  ــد نیوتن. )13۶5(. معماری اس ــر. دونال ـ ویلب

ایلخانی. ترجمۀ عبداهلل فریار. چ2. تهران: علمی و فرهنگی.
ــالمی. ترجمۀ ایرج  ــاري اس ــرت. )138۷(. معم ــد، راب  ـ هیلن بران

اعتصام، تهران: حوزۀ معاونت شهرسازي و معماري.
ــری. ج1. تهران:  ــیر طب ــی، حبیب. )133۹(. ترجمۀ تفس ـ یغمای

چاپخانۀ دولتی ایران.
http://www.googleEarth.com (12:35 pm, 12/05/2016).
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Abstract
Mausoleums have always had a prominent status in human 
being’s culture and civilization and constitute a large part of 
development of architecture through the course of history. 
Formation and identity of most of these buildings depend 
on religious figures and or local and regional high-ranking 
persons. Through the Middle Ages, a majority of society 
tended to Sufism and governments supported Sufis. This 
brought them a very prominent social and political status. 
This process needed places for growth of their social 
identity and social convergence. It seems that architecture of 
Khergheh Building which is the research subject of this paper 
is among a series of mausoleums including Shah Nematollah 
Vali, Sheikh Abdol-Samad Natanz and Sheikh Ahmad Jam 
Bastam and all of these monuments are related to Sufism 
which were widely accepted by the society of the then 
time. Actually, this mausoleum belongs to Seyyed Dāvūd 
Fahlavi, one of the Sufis of 8th century Hegira in a village 
named “Khergheh” at the vicinity of Firouzabad Road to 
Farāshband. It neighbours the cemetery of that area. As the 
locals highly respect this mausoleum, it has kept its social and 
cultural identity alive. This complex enjoys a central domed 
building along with several chambers attached to it. The plan 
of the building is criss-crossed and the dome chamber makes 
it available to reach other spaces in all four directions. One 
of the prominent features of this monument is Kārbandā 
decorations on the ceiling of the dome. This paper tries to 
answer two questions: 1) what are the nature and function 
of this mausoleum with regard to the regional history and 
culture? 2) Regarding to its architecture specifications, when 
was it constructed? This research attempts to find logical and 
methodological answers and tries to clarify the architectural 
structure and explains how the tetragonal spaces in the first 
floor have been transformed into hexagonal spaces in the 
second floor. In addition, this article aims at understanding 
its cultural and social identity in respect to its function in 

different Islamic period. The paper enjoys research historical-
analytical method. The required historical data was gathered 
through library studies. Then the data was documented and 
the plan of the building was prepared through field surveys 
and studies. As there exists no comprehensive study on the 
relation between the architectonic structure of this building 
and its function through different Islamic period, this paper 
is of paramount importance. Based on the findings and with 
respect to its structural characteristics and comparative 
studies, this structure dates back to the 8th century Hegira. 
In addition, this building has been originally constructed 
based on the Sasanian Chārtāghī’s and local architectonic 
specifications. Then later in parallel with ritualistic and 
social identity of the region, it has been transformed into a 
ribat (Khanqah) and mausoleum. 

Keywords: Khergheh mausoleum, architecture, Sufism, 
Firouzabad of Fars.

Spatial Separation of Floors in Khergheh mausoleum

A Research on Architectural Structure of Khergheh Mausoleum in 
Firouzabad of Fars
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Ph.D. Candidate in Archaeology, Isfahan University of Art
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