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بررسی و تحلیل برج مهمان دوست دامغان

نگار یوسفی
کارشناس  ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی

 n.negaryousefi@gmail.com

تاريخ دريافت: 10/07/ 95
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چکیده
برج های آرامگاهی بناهایی یادمانی هستند که جلوۀ بیرونی شان اهمیت بسیار دارد. دسته ای از آن  ها 
در بدنۀ خارجی خود لبه های مثلث شکل دارند و گنبد قابوس اولین برج شناخته شده از این نوع است. 
دندانه های گنبد قابوس با فاصله از هم قرار گرفته اند. برج دندانه دار مهمان دوست نیز از این جهت 
شبیه به گنبد قابوس است. برج مهمان دوست متعلق به دورۀ سلجوقی است که در آن دوره نوآوری 
در ساخت بناها رونق داشت. با وجود مطالعاتی که پیش تر دربارۀ آن انجام شده، بررسی نگارنده نشان 
می  دهد که همچنان نکات و مواردی برای پژوهش دربارۀ این برج وجود دارد. هدف مقالۀ حاضر بررسِی 
بدنۀ خارجی برج مهمان دوست از جهت ویژگی های معماری و عناصر تزیینی، و نوآوری ها در مقام 
یکی از برج های آرامگاهی دندانه دار است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و در این 
مسیر از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدۀ میدانی برج استفاده شده است. مهم ترین نتایج به دست آمده 
بندهای عمودِی  احتماالً  و  بوده  پُر  افقی  بندهای  برج،  نمای  است: پیش تر در آجرچینی  موارد  این 
انگشت فشاری داشته است و محل و نقِش مقرنس آن با مقرنس برج های مشهور پیشین متفاوت است. 
خارجی اش  بدنۀ  اصلی  بخش  دارد:  تفاوت هایی  مشابهش  دندانه دار  نمونه های  با  برج  این  همچنین 
دوازده ضلعی است و دندانه های آن تزیینی  اند. بخش باالی بدنه اش به  سبب وجود مقرنس در مرحلۀ 
انتقال، حضور بخشی مدور در باالی بدنۀ دندانه دار و زیر گنبد، تزیینات پرکار، و موقعیت و عرض بخِش 
تزیین شده، در میان نمونه های مشابه شاخص است. در میان این نمونه ها بخش باالی بدنۀ برج طغرل 

بیش ترین شباهت را به برج مهمان دوست دارد. 

واژه  های کلیدی 
برج مهمان دوست دامغان، برج های آرامگاهی دندانه دار، دورۀ سلجوقی.
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مقدمه
برج های آرامگاهی بناهایی یادمانی هستند که در آن  ها جلوۀ 
ــورت کلی بدنۀ خارجی این  ــی بنا اهمیت ویژه دارد. ص بیرون
ــت و شکل های  ــبیه به آن اس ــکل و یا ش برج ها استوانه ای ش
ــته ای از آن ها در بدنۀ خارجی  ــامل می شود. دس متنوعی را ش
خود لبه های )پره( مثلث شکل دارند و گنبد قابوس )397ق( 
ــن لبه های  ــت. ای ــده از این نوع اس ــرج شناخته ش ــن ب اولی
ــا فاصله از هم قرار گرفته  ــکل در بدنۀ گنبد قابوس ب مثلث ش
ــت. برجی دیگر در این دسته وجود دارد که از این جهت  اس
شبیه به گنبد قابوس است. این بنا برِج مهمان دوست دامغان 
)490ق( است که متعلق به دورۀ سلجوقی است، دوره ای که 

در آن نوآوری در ساخت بناها رونق داشت. 
ــت،  ــده اس ــت پیش از این نیز مطالعه ش برج مهمان دوس
ــی  های  ــان می دهد که می  توان بررس ــی نگارنده نش اما بررس
ــارۀ این برج انجام داد و به نوآوری ها و مواردی  بیش تری درب
ــت، و همچنین آن  ــم مانده پرداخ ــه مغفول و دور از چش ک
ــابهش سنجید. بدین  ــه با برج های دندانه دار مش را در مقایس
ــای معماری،  ــی ویژگی ه ــب هدف پژوهش حاضر بررس ترتی
ــی آن  عناصر تزیینی و نوآوری های این برج و همچنین بررس
ــت. داخل  ــی از برج های آرامگاهی دندانه دار اس به منزلۀ یک
ــاده است و اکنون گنبد و پوششی ندارد. در  این برج کاماًل س
ــخص یا تصویری از گنبد  ــترس نیز توصیف مش منابع در دس
ــتر در مورد بدنۀ  برج وجود ندارد. بنابراین مطالعۀ حاضر بیش 
ــای آرامگاهی  ــه بخش پراهمیت برج ه ــت ک خارجی برج اس

محسوب می شود. 
ــت و  ــق در این پژوهش توصیفیـ  تحلیلی اس روش تحقی
ویژگی های برج بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نیز مشاهدۀ 

بنای کنونی آن بررسی شده است. 

پیشینۀ تحقیق
ــتین بار حکیم الممالک1 از برج مهمان دوست نام برده و  نخس
 Adle and( ــت صنیع الدوله اولین بار آن را توصیف کرده اس
Melikian-Chirvani, 1972: 239(. حکیم الممالک در گزارش 
ــتای مهمان دوست نام برده  خود از برجی قدیمی نزدیک روس
ــباهت دارد )حکیم الممالک، 1286ق: 81(  که به برج ری ش
ــرح نداده است. قدیم  ترین توصیف در نوشته های  اما آن را ش
ــرح بنا، ابعاد  صنیع الدوله2 )چاپ 1303ق( آمده که ضمن ش
ــیروانی  ــت. مقالۀ عدل و ملیکیان ش برج را نیز ذکر کرده اس
ــاپ 1972م/1351ش( مفصل ترین پژوهش پیرامون این  )چ
ــی از  ــه همراه با پالن، نما، برش و عکس ــت. این مقال برج اس
ــت. تاریخ  این عکس زمستان 1967م/ 1345ش است  بناس
ــس  عک  .)Adle and Melikian-Chirvani, 1972: 231(
قدیمی دیگری نیز از برج وجود دارد که رحمت اهلل نجاتی در 

1341ش گرفته است3 )نجاتی، 1347: 441(. بنابراین عکس 
ــت. پالنی از برج  ــترس بناس نجاتی قدیم  ترین تصویر در دس
ــز در آثار ایران آندره گدار وجود دارد. همچنین محمدتقی  نی
ــاپ 1347ش( که  ــارۀ برج دارد )چ ــوی مقاله ای درب مصطف
ــت که در مورد متن  ــتر به  سبب مطالبی اس اهمیت آن بیش 
ــگران نیز مطالبی در  ــرج دارد. در آثار دیگر پژوهش ــۀ ب کتیب
ــرار مطالب منابع  ــتر تک ــرج وجود دارد که بیش  ــورد این ب م
ــده و یا توصیف برج است. از جملۀ آن  ها می توان از آثار  یادش
شرودر، ویلسن، حقیقت، مشکوتی، ورجاوند، و حاتم نام برد.

1. معرفی برج
ــت4 در جنوب روستایی به همین نام )بیست  برج مهمان دوس
ــتا و در زمینی  ــتان روس ــری دامغان( در کنار گورس کیلومت
مسطح قرار دارد )تصویر 1(. این بنا محوطۀ اختصاصی ندارد، 
ــازی  ــکل کوچکی از زمین اطرافش کف س ــش دایره  ای ش بخ
ــیده از خاک، شن و گیاهان  ــده و محوطۀ بالفصل آن پوش ش
ــکیل شده  ــه بخش تش ــت. بدنۀ خارجی برج از س خودروس
ــی و اصلی بدنه یک  ــت، بخش میان ــت: پایۀ آن مدور اس اس

تصویر 1. عکس هوایی موقعیت برج مهمان دوست 
.)Google Earth :مأخذ(
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ــت که در هر کنج، دندانۀ مثلث شکلی دارد،  دوازده ضلعی اس
ــده ای قرار دارد. ورودی بنا  و در انتها نیز بخش مدوِر تزیین ش
ــون گنبدی ندارد )تصاویر 2 و  ــت و برج اکن در جنوب آن اس
3(. داخل برج استوانه  ای شکل است و سطح دیوارش آجری و 
ساده است. کف آن به ارتفاع یک پله پایین تر از سطح ورودی 
ــت، اما  ــه قرار دارد و اکنون قبری در داخل بنا نیس و محوط
ــخن صنیع الدوله، پیش از این »یک قبر آجری  ــاس س بر اس
ــل برج« وجود  ــنگ چین در داخ ــط و دو قبر دیگر س در وس
ــت )صنیع الدوله، 1362: 262(. برج مهمان دوست  داشته اس
در 1352 و 1354ش تعمیر شده است )بحرالعلومی، 1355: 

782 و 784(.

تصویر 2. پالن برج )مأخذ: گدار و دیگران، 1375: 86(.

ــر داخلی و خارجی برج به  ترتیب 6/90 و 10/10 متر       قط
)Adle and Melikian-Chirvani, 1972: 240( و ارتفاع بدنۀ 
ــده در مقالۀ  ــاس نما و برش ترسیم ش آن )بدون گنبد( بر اس

عدل، حدود 13 متر است )تصویر 4(.
ــه اش کتیبه ای کوفی  ــرج در بخش مدوِر انتهای بدن این ب
ــوی متن آن را در 1316ش خوانده  )مصطفوی،  دارد. مصطف
ــپس ملیکیان شیروانی آن را بررسی  1347: 570و571( و س
و تکمیل کرده است. بر اساس کتیبه ابوجعفر محمد   بن  علی 
ــاخت این بنا برای خود و آیندگانش در  مهمان دوست5 به س
ــت. در انتهای کتیبه بخشی از آیۀ سی  490ق فرمان داده اس
ــازنده )ابراهیم بن ادریس  ــورۀ فصلت آمده و سپس نام س س
 Adle and Melikian-Chirvani,( آورده شده است )البیاسی
ــیال بلر نیز بخش هایی  n.3, 260-263 ,240 :1972(. بعدها ش
Blair, 1992: 174-( ــی کرده است از متن این کتیبه را بررس

.)175

 
تصویر 3. نمای جنوبی برج مهمان دوست )عکس از: نویسنده، 1394(.

تصویر 4. پالن، نما و برش ترسیم شده در مقالۀ عدل. در توضیح تصویر 
آمده است که با خط چین ها و هاشورها طرحی برای قسمت های نیازمند 

Adle and Melikian- :بازسازی نشان داده شده است )مأخذ
 .)Chirvani, 1972: pl.XXIV.

ــه متن کتیبۀ  ــی پیش از آنک ــاس منابع مورد بررس بر اس
ــود، مردم این برج را مقبرۀ امامزاده  ــر ش برج خوانده و منتش
قاسم می دانستند. صنیع الدوله نوشته است که گفته می شود 
ــت  ــم از فرزندان امام کاظم اس ــن برج مقبرۀ امامزاده قاس ای
ــاره  )صنیع الدوله، 1362: 263(. نجاتی نیز به این مطلب اش
کرده و نوشته است که به  همین سبب روستایی که در جنوب 
برج قرار دارد را »امام آباد« نامیده  اند. او در ادامه آورده است 
که  این برج به مقبرۀ امامزاده شباهت ندارد )نجاتی، 1347: 

.)441
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2. بدنۀ خارجی
2. 1. پایۀ برج

ــون به  صورت  ــش دوازده ضلعی بدنه، اکن ــال پایه به بخ اتص
ــت )تصویر 5(. در  ــد قابوس اس ــبیه به پایۀ گنب ــه و ش پله پل
ــمت  ــر قدیمی )عکس های عدل و نجاتی(، در این قس تصاوی
حالت پلکانی وجود ندارد و بدنه مستقیماً روی پایه قرار دارد 
ــده،  ــیم ش ــر 6 و 7(. در نمایی که در مقالۀ عدل ترس )تصاوی
ــیب دار است )تصویر 8(. در عکس  سطح باالیی پایه کمی ش
ــیب دار دیده می شود. عکس  عدل و  ــطح ش نجاتی نیز این س
ــه ردیفی آجر را  ــطح باالیی پای تا حدی عکس نجاتی، در س
ــان می دهد. بنابراین تصاویر قدیمی  به  صورت هره چینی نش
ــتقیماً روی پایه قرار  ــان می دهد که پیش تر بدنۀ برج مس نش
ــطح باالیِی پایه اندکی شیب دار بوده و ردیفی آجر  داشته، س

به  صورت هره چینی داشته است.

تصویر 5. اتصال پایۀ برج به بدنۀ آن و نحوۀ آجرچینی پایه و بخش 
میانی بدنه )عکس از: نویسنده، 1394(.

ــده در مقالۀ عدل  ــه بدنه در نمای ترسیم ش ــر 8. اتصال پایۀ برج ب تصوی
 .)Adle and Melikian-Chirvani, 1972: pl.XXIV. :مأخذ(

آجرچینی پایۀ برج ساده است و فاصلۀ میان آجرها بندکشی 
ــت. این فاصله در بندهای عمودی بیش تر است و در  شده اس
ــکل خطی باریک و عمودی  این بندها فرورفتگِی اندکی به ش
ــین مطلبی در مورد  ــته های پیش وجود دارد )تصویر 5(. نوش
ــطح پایه یک دست  آجرچینی پایه ندارد. در عکس نجاتی، س
به نظر می  رسد و نشانی از فاصلۀ بیش تر آجرها در بند عمودی 
ــود. آجرچینی  و یا فرورفتگی در محل این بندها دیده نمی ش
ــت که در  پایه در این عکس برخالف آجرچینی بدنۀ برج اس
ــود )تصویر 7(. عکس عدل در  آن نقاط تیره رنگی دیده می ش
ــت و سطِح یک دست، آجرچینی ساده  این بخش واضح تر اس

تصویر 7. عکس قدیمی برج در مقالۀ نجاتی 
)مأخذ: نجاتی، 1347: 442(.

تصویر 6. عکس قدیمی برج در مقالۀ عدل و ملیکیان شیروانی 
.)Adle and Melikian- Chirvani, 1972: pl.XXV. :مأخذ(
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ــود )تصویر 9(.  ــی پایه در آن دیده می ش ــای آجرچین و رج ه
بنابراین بر اساس عکس های قدیمی، به نظر می رسد پیش تر 
آجرچینی پایه ساده بوده و فاصلۀ بیش تر آجرها در بند عمودی 
و فرورفتگی کنونی در محل این بندها، وجود نداشته است. 

تصویر 9. آجرچینی پایۀ برج در عکس عدل 
.)Adle and Melikian- Chirvani, 1972: pl.XXV. :مأخذ(

2. 2. بخش میانی بدنه
ــی و دندانه دار ])پره ــی و اصلی بدنه دوازده ضلع بخش میان
ــد دندانه های گنبد قابوس از  ــت و دندانه هایش مانن دار([ اس
ــن دو برج با یکدیگر متفاوت  ــم فاصله دارد. با این وجود ای ه
ــیده6 و  ــباتی کش ــیار بلند با تناس  اند. گنبد قابوس برجی بس
ــت. دندانه های بزرگش، در قسمت خارجی  تزیینات اندک اس
بدنۀ مخروطی تا زیر گنبد ادامه دارد و هماهنگ با دیگر اجزا 
ــد. این دندانه ها  ــاد حس عظمت در برج کمک می کن به ایج
ــوب  ــرده و نوعی تزیین نیز محس ــتایی برج کمک ک ــه ایس ب
ــلی، 1351: 68(. برج مهمان دوست با ارتفاع و  می شود )توس
ــبت عرض به ارتفاع بسیار کم تر،7 برجی پرتزیین است که  نس
دندانه های باریکش فقط در امتداد بخش میانی بدنه قرار دارد 
ــمت مدور انتهای بدنه به آن ها متصل نیست )تصویر 3(.  و قس
ــت دندانه  های این برج لبه  هایی تزیینی بوده و باعث  در حقیق
 Adle and( ــتحکام دیوار است، اما باری را تحمل نمی  کند اس
ــای آرامگاهی  Melikian-Chirvani, 1972: 240,241(. برج ه
ــرل ری،8   عالء الدین ورامین )688ق(، امامزاده عبداهلل و  طغ
ــطام )اوایل سدۀ هشتم قمری(،  عبیداهلل دماوند،9 کاشانۀ بس
ــداهلل و خلیل اهلل  ــردان10، و امامزاده عب ــین ک ــزاده حس امام
ــود دندانه هایی با  ــی و مدور خ ــد11 نیز در بدنۀ خارج دماون
لبه های مثلث شکل دارند. همچنین امامزاده اظهر درجزین،12 
ــکل دارد که در انتها به   ــه ای دندانه دار با لبه های مثلث ش بدن
ــود. دندانه های این برج ها  شکل یک نوزده ضلعی دیده می ش
ــته  ــت به هم پیوس ــد قابوس و برج مهمان دوس ــالف گنب برخ
ــردان به زیر  ــای دندانه های برج ک ــر 10(. انته ــت )تصوی اس
ــطام و دو  ــای طغرل، ورامین، بس ــد و در برج ه گنبد می رس

ــۀ انتقال از طرح دندانه داِر  ــرج دماوند، دندانه ها تا زیر مرحل ب
ــرار دارد13(  ــه در انتها، گنبد بر روی آن ق ــه به دایره )ک بدن
ــد. لبۀ بیرونی دندانه های بزرگ برج درجزین تا  امتداد می یاب
ــه ادامه دارد و گنبد بلندش بر روی بدنه و اندکی  انتهای بدن
ــرار دارد. بنابراین دندانه های این  داخل تر از لبۀ بیرونی آن ق
برج ها به منزلۀ بخشی از بدنه )جلوۀ بیرونی بدنه( در ایستایی 
ــد نقش دارد. چنانچه آمد دندانه های گنبد قابوس نیز به  گنب
ــن دندانه های هیچ یک از  ــتایی برج کمک می کند. بنابرای ایس
برج های یادشده مانند برج مهمان دوست فقط تزیینی نیست.

ــۀ میان دندانه های برج، دوازده طاق نمای کم عمق  در فاصل
ــا قوس تیزه دار قرار دارد )تصویر 3( که تزیینی دیگر )عالوه  ب
ــی از دالیل  ــت. یک ــر دندانه ها( برای بخش میانی بدنه اس ب
ــکوتی، وجود این طاق نماهاست  اهمیت این برج، به  نظر مش
ــان برج هایی که پیش از  ــکوتی، 1345ب: 212(. در می )مش
ــت بنا شده اند، بدنۀ گنبد قابوس با دندانه ها  برج مهمان دوس
ــده است که این اندازه تزیین با  و نوار کتیبۀ پایینی تزیین ش
توجه به ابعاد بدنه و ساده بودن کتیبه، تزییِن اندکی محسوب 
می شود. بدنۀ برج های آرامگاهی رسکت )احتماالً ابتدای سدۀ 
ــوی )411ق(، الجیم )413ق(،  پنجم قمری(، رادکان کردک
ــی ابرکوه )448ق(، و  ــدار دامغان )417ق(، گنبد عل پیرعلم
ــت و نهایت  ــاده اس ــبتاً س چهل دختران دامغان )466ق( نس
ــاده دارد(  تزیین آن ها )به  غیر از گنبد علی که بدنه ای کاماًل س
ــت. در برخی نمونه های بعدی،  ــی آجرهاس مربوط به بندکش
ــرج علی آباد  ــه )احتماالً 593ق( و ب ــد گنبد کبود مراغ مانن
ــمر )حدود 700ق(، بدنۀ بنا خود عرصه ای برای نمایش  کاش

تزیینات گوناگون است.
آجرچینی نمای بخش میانی برج ساده است، فاصلۀ میان 
ــتر از  ــده و این فاصله در بندهای عمودی بیش  ــا پُر نش آجره
بندهای افقی است )تصویر 5(. در عکس عدل به نظر می رسد 
ــکل کنونی در بیش تر قسمت ها نوعی بندکشی در  برخالف ش
ــت و در برخی بخش ها،  ــده اس ــۀ میان آجرها انجام ش فاصل
ــبیه به حالت کنونی است  ــرق ورودی، آجرچینی ش مانند ش
ــه و بندهای  ــی از بین رفت ــد مالت بندکش ــه  نظر می رس و ب
ــده است )تصویر 6(. اگر در این عکس  افقی و عمودی پُر نش
ــود در بخش هایی از بدنه، مانند باالی ورودی و اولین  دقت ش
دندانه های شرق و غرب آن، نقاط تیره رنگی در محل بندهای 
ــود اما این تیرگی در محل بندهای افقی  عمودی دیده می ش
ــدن مطلب  ــن تر ش ــود )تصویر 11(. برای روش ــده نمی ش دی
ــی نمای برج در  ــی این بخش ها را با بندکش می توان بندکش
ــکل کنونی است، مقایسه کرد.  ــرق ورودی که شبیه به ش ش
ــرقی ورودی، فاصلۀ بیش  تر آجرها در  در آجرچینی بخش ش
ــل بندهای افقی دیده  ــای عمودی و نیز تیرگی در مح بنده
می شود، اما در آجرچینی قسمت های یادشده، تیرگی فقط در 
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ــت و به  نظر می رسد بندکشی در بندهای  بندهای عمودی اس
افقی و عمودی مانند هم نیست. از آنجا که تیرگی در بندهای 
افقی دیده نمی شود، به  نظر می رسد این بندها پُر شده است. 
عکس نجاتی در زمانی نزدیک به عکس عدل گرفته شده، اما 
زاویۀ دید در آن  ها کمی متفاوت است. در عکس نجاتی نقاط 
ــکارتر دیده می شود و مانند  تیره رنگ در بندهای عمودی آش
ــای افقی وجود ندارد  ــس عدل این تیرگی در محل بنده عک
ــان می دهد  ــن آنچه تصاویر قدیمی نش ــر 12(. بنابرای )تصوی
ــت که پیش تر بندکشی بندهای افقی و عمودی مانند  این اس

حالت کنونی نبوده و بندهای افقی پُر بوده است. 

ــای عمودی آجرچینی  ــاط تیره رنگی که در محل بنده نق
ــان دهندۀ آجرچینی  در هر دو عکس وجود دارد، می تواند نش
ــد، و نیز می تواند نشان دهندۀ  ــاری باش با بندهای انگشت فش
ــد. تصاویر  ــود توپی های ته  آجری در بندهای عمودی باش وج
ــتن یا نداشتن توپی ها، با  ــخیص وجود داش قدیمی برای تش
توجه به فاصلۀ دوربین تا بنا، نمی تواند کمک کننده باشد. در 
مطالعات پیشیِن این برج در مورد آجرچینی و بندکشِی بدنه 
ــاره ای به  ــت و حتی در مقالۀ مفصل عدل نیز اش مطلبی نیس
ــده است. بر  وجود توپی های ته  آجری در بندهای عمودی نش
این اساس وجود این توپی ها، که می تواند نقش های گوناگون 

ــط(، برج بسطام، امامزاده  ــت، برج طغرل )باال(، برج ورامین، امامزاده عبداهلل و عبیداهلل، امامزاده اظهر )وس ــت: گنبد قابوس، برج مهمان دوس تصویر 10. از راس
ــنده، 1390و1394، گنبد قابوس، برج ورامین، امامزاده عبداهلل و  ــت و برج طغرل: نویس ــین، امامزاده عبداهلل و خلیل اهلل )پایین( )مأخذ: برج مهمان دوس حس
عبیداهلل، امامزاده اظهر و برج بسطام: حاجی قاسمی، 1389: ج11:  193و 195 و 279؛ ج13: 25 و 171 و 175، امامزاده حسین و امامزاده عبداهلل و خلیل اهلل: 

پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی، 1389: 104 و 182(.
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تصویر 12. بزرگ نمایی بخشی از قسمت میانی بدنه در عکس نجاتی 
)مأخذ: مجلۀ سپید و سیاه، 17 آبان 1342: 37(.

ــی، گیاهی و یا اسماء مقدس داشته باشد، در بندکشی  هندس
ــبب  ــد و بدین س ــن برج محتمل به  نظر نمی رس ــودی ای عم
احتمال آنکه در این برج از آجرچینی با بندهای انگشت فشاری 
ــتفاده شده باشد، بیش تر است. در آجرچینی بدنۀ برج های  اس
رسکت، رادکان کردکوی، الجیم، پیر علمدار و چهل دختران 

نیز بندهای انگشت فشاری دیده می شود )هیلن براند، 1379: 
ــدۀ  ــرار این تزیین در چند برج آرامگاهی س 271، ش 4(. تک
ــرج قدیم  تِر منطقۀ دامغان نیز  ــم قمری و به ویژه در دو ب پنج
ــتفاده از بندهای عمودی انگشت فشاری )شبیه به  احتمال اس
ــود( را در این  ــه در آجرچینی کنونی پایۀ بنا دیده می ش آنچ

برج تقویت می کند. 

2. 3. بخش انتهای بدنه
ــرج، ابتدا دو ردیف  ــاالی دندانه ها و بدنۀ دوازده ضلعی ب در ب
مقرنس قرار دارد )تصویر 3(. واحدهای مقرنِس ردیف پایین، 
ــرِح میان واحدها را  ــت. عدل ط ــک در میان قرار گرفته اس ی
ــا منقاری منحنی،  ــی یک پرنده« می  نامد،14 ب »طرح هندس
ــری باال و بال هایی که بخش باال و منحنی واحدها را شکل  س
ــکاری، شاید عقاب15 را القا می کند  می دهد، و نوعی پرندۀ ش
ــن  ــاالی ای )Adle and Melikian-Chirvani, 1972: 241(. ب
ــف دوم مقرنس با چند ردیف  ــان دو رج آجر، ردی ردیف، می
ــود. واحدهای مقرنس  آجرچینی در باالی واحدها دیده می ش
برج های رسکت و الجیم به  صورتی ساده کنار هم قرار گرفته 
ــان  ــرفتی را نش ــت. پس از آن  ها مقرنس گنبد علی پیش اس
می دهد که در آن واحدها با یکدیگر ترکیب شده  اند. مقرنس 
برج مهمان دوست بازگشتی به مقرنس برج های قدیم  تر است. 
ــبیه به مقرنس برج های رسکت  در اینجا واحدهای مقرنس ش

تصویر 11. آجرچینی و بندکشی بخش میانی بدنه در عکس عدل. تیرگی در محل بندهای عمودی در قسمت های مشخص شده آشکارتر دیده می شود 
.)Adle and Melikian-Chirvani, 1972: pl.XXV :مأخذ(

81



ــاده کنار هم قرار دارد اما تفاوت اندازۀ  و الجیم، به  صورتی س
ــا در دو ردیف و نیز طرح پرندۀ میان واحدهای ردیف  واحده
ــادگی خارج کرده،  پایین، ضمن آنکه مقرنس این برج را از س
ــش در دو برج  ــن مقرنس با همتای ــتری میان ای تفاوت بیش 
ــده ایجاد کرده است. از طرف دیگر مقرنس در برج های  یادش
قدیمی تِر رسکت، الجیم و گنبد علی به  منزلۀ باالترین تزیین 
انتهای بدنه، در زیر گنبد قرار دارد، اما محل قرارگیری و نقش 
ــت. مقرنس این برج  ــت متفاوت اس مقرنِس برج مهمان دوس
ــکل می دهد، و به   پایین ترین ردیف تزیینات باالی بدنه را ش
واسطۀ آن محیط دوازده ضلعی و دندانه دار برج مدور می شود. 
در برج دندانه داِر طغرل نیز چنین است و تزیینات باالی بدنۀ 
ــه ردیف مقرنسی آغاز می  شود که واسطۀ تبدیل بدنۀ  آن با س
ــت. تبدیل  ــکل مدور در انتهای بدنه اس ــه دار برج به ش دندان
ــرح دندانه دار به دایره در باالی دندانه ها )که در انتها گنبد  ط
ــکال  ــر روی آن قرار می گیرد(، در برج های دندانه دار به اش ب
ــت )تصویر 10(. برای مثال لبۀ بیرونی  ــده اس متنوع انجام ش
ــه دارد، و حجمی  ــد قابوس تا زیر گنبد ادام ــای گنب دندانه ه
ــر گنبد قرار دارد.  ــز در فاصلۀ بین دندانه ها در زی ــدب نی مح
محیط دو برج دماوند را طاق نماهای انتهای دندانه ها به دایره 
تبدیل کرده است. در برج ورامین، سطوح مثلث شکلی واسطۀ 
تبدیل بدنۀ دندانه دار به شکل مدور است. البته برج درجزین 
ــت، بدنۀ این برج در انتها نوزده ضلعی است  کمی متفاوت اس
ــه دندانه ها را به هم متصل می کند.  و طاق نماهای انتهای بدن
گنبد این برج اندکی داخل تر از لبۀ بیرونی بدنۀ آن قرار دارد.

ــاالی دندانه ها و مقرنس،  ــت در ب محیط برج مهمان دوس
ــد. بدین ترتیب  ــر گنبد ادامه پیدا می  کن ــده و تا زی مدور ش
ــده  ــروع گنبد فاصله ای ایجاد ش ــان انتهای دندانه ها و ش می
ــت )شیبانی،  ــت. امامزاده عبداهلل و عبیداهلل نیز چنین اس اس
ــی  ــکل بخش 1369: 147(. در برج طغرل نیز فاصله ای به ش
ــر گنبد ادامه  ــود دارد که تا زی ــدور در باالی دندانه ها وج م

می یابد )تصویر 10(.
ــود دارد. ابتدا  ــای بدنه تزییناتی وج ــش مدور انته در بخ
ــچ و خم دار بین دو رج  ــی و طرحی پی نواری با تزیین هندس
آجر قاب شده است. سپس کتیبۀ کوفی برج میان دو رج آجر 
ــیه دار16 است که در  ــبک این کتیبه کوفی حاش قرار دارد. س
 Blair,( ــبک کتیبه های دو برج قدیم  تر دامغان است ادامۀ س
ــده، به سمت  ــرِق برج آغاز ش 174,176 :1992(. کتیبه از ش
ــت. در  ــوب ادامه یافته و گرداگرد برج را احاطه کرده اس جن
باالی نوار کتیبه و پس از یک رج آجر، نوار تزیینی دیگری با 
نقش هندسی قرار دارد و باالی آن، پس از چند رج آجر، بدنۀ 
ــد )تصویر 3(. بر اساس سخن صنیع الدوله  برج به انتها می رس
این تزیین کتیبه ای به  خط بنایی است )صنیع الدوله، 1362: 
ــته است که به گره سازی شباهت دارد و  262(. ورجاوند نوش

ــن شدن درستی سخن صنیع الدوله دربارۀ آن، نیاز  برای روش
ــت )ورجاوند، 1383: 171(. عدل  ــه عکس برداری دقیق اس ب
ــت این تزیین به کتیبه ای با خط بنایی شبیه است،  معتقد اس
ــمت ها نام هایی  ــی دقیق تر در برخی قس و آورده که با بررس
ــخیص است، و در نتیجه این تزیین  مانند »محّمد« قابل  تش
یک شبه نوشتار است و نظیرش روی سفالینه های همان دوره 
 Adle and Melikian-Chirvani, 1972:( ــود دارد ــز وج نی
239(. چنانچه این تزیین بر اساس سخن صنیع الدوله و عدل، 
کتیبه ای به  خط بنایی باشد، بدنۀ خارجی برج مهمان دوست 
دو کتیبه با دو خط مختلف دارد. در بدنۀ خارجی برج الجیم 
ــی و پهلوی( وجود  ــط متفاوت )کوف ــز دو کتیبه به دو خ نی
ــای آرامگاهی گنبد قابوس،  ــا در بدنۀ خارجی برج ه دارد. ام
ــدار، گنبد علی،  ــوی، الجیم، پیرعلم ــکت، رادکان کردک رس
ــتند،  ــت هس ــران که قدیم  تر از برج مهمان دوس و چهل دخت
کتیبۀ بنایی دیده نمی شود. در میان برج های دندانه دار، بدنۀ 
خارجی دو برج دماوند و برج های درجزین و کردان کتیبه ای 
ــوس )دو کتیبه(،  ــای بدنۀ خارجی گنبد قاب ندارد و کتیبه ه
برج طغرل )کتیبه اش اکنون از بین رفته(، برج ورامین و برج 
بسطام17 )در دو ردیف( نیز به  خط کوفی است و کتیبۀ بنایی 

در میان آن ها نیست. 
ــت، در مرحلۀ  بنابراین تزیینات باالی بدنۀ برج مهمان دوس
انتقال از طرح دوازده ضلعی و دندانه دار به دایره و باالیش قرار 
ــرج طغرل نیز تزیینات در مرحلۀ انتقال و باالی آن  دارد. در ب
ــت )تصویر 10(. این برج سلجوقی در 1301ق درحالی که  اس
ــاه بازسازی شد.  ــده بود، به  فرمان ناصرالدین ش نیمه ویران ش
اکنون در بخش مدور باالی مقرنسِ آن تزیینات ساده  ای دیده 
می شود. بررسی های انجام شده در مورد این بنا نشان می دهد 
ــیۀ تزیین شده  که در بنای اصلی برج، کتیبه ای کوفی با حاش
به جای تزیینات کنونی در این بخش مدور وجود داشته است 

)یوسفی، 1392: 92(. 
ــد قابوس و برج های ورامین و  ــات باالی بدنه در گنب تزیین
ــت )تصویر 10(. در  ــطام در مرحلۀ انتقال و پایین آن اس بس
ــدِب انتهای بدنه  ــوار کتیبه ای زیر حجم مح ــد قابوس، ن گنب
ــاده است. برج های ورامین و  وجود دارد و دندانه ها تا انتها س
ــطام در این بخش شبیه به یکدیگر اند و کتیبه )دو ردیف  بس
ــای پره ها و اندکی  ــطام( و تزییناتی بر روی انته ــرج بس در ب

باالی آن دیده می شود. 
ــداهلل، تغییرات فراوانی در گنبد  ــزاده عبداهلل و عبی در امام
ــش ارتفاع  ــه اش )مانند کاه ــی در باالی بدن ــرات کم و تغیی
ــده  ــکل دریچه های نورگیر(، انجام ش ــش مدور و تغییر ش بخ
ــیبانی، 1369: 150ـ 153(. بدین سبب تزیینات  ــت )ش اس
ــکل کنونی آن  ــاالی بدنۀ این برج، در تصاویر قدیمی18 و ش ب
ــود. در قدیم  ترین تصویر در دسترِس برج که  ــی می ش بررس

82



ــت )شیبانی، 1369: 152(، یک بخش  در سفرنامۀ موریه اس
ــده زیر مرحلۀ انتقال، و چند نورگیر در بخش مدور  تزیین ش
ــخصی  ــرار دارد. در این بخش مدور تزیین مش ــاالی بدنه ق ب
ــر طاق نماهای  ــر کتاب پوپ در زی ــود. در تصوی دیده نمی ش
ــپس  ــۀ انتقال یک ردیف باریک آجرچینی تزیینی و س مرحل
بخشی با رنگ روشن تر نسبت به بدنه وجود دارد. بخش مدور 
باالی بدنه چند نورگیر دارد اما تزیینی در آن دیده نمی شود 
ــکل کنونی برج شامل  )تصویر 13(. تزیینات این بخش در ش
ــال، یک ردیف آجرچینی تزیینی در  طاق نماهای مرحلۀ انتق
زیر آن و سپس بخشی تزیین شده با آجر و کاشی است. بخش 
ــی پوشیده شده و عالوه بر نورگیرها،  مدور باالی بدنه با کاش
ــمت وجود دارد  ــی تزیینی در پایین ترین بخش این قس ردیف
ــاالی بدنه در تصویر پوپ  ــر 10 و 14(. بخش مدور ب )تصاوی
نیز به  نظر می رسد با کاشی پوشیده شده است اما این ردیف 
تزیینی در آن دیده نمی شود. از آنجا که این تزیین در تصاویر 
قدیمی برج دیده نمی شود و نیز با در نظر گرفتن طرح آن، به 
ــد این ردیف تزیینی مربوط به تعمیرات بنا باشد.   نظر می رس
ــترس نشان می دهد در این برج  بدین ترتیب اطالعات در دس
ــاده بوده و نهایت تزیینش  بخش مدور باالی مرحلۀ انتقال س
ــی و نورگیرها بوده است. بنابراین قسمت اصلی  پوشِش کاش
تزیینات باالی بدنۀ این برج در مرحلۀ انتقال و پایین آن قرار 

داشته است. 
ــاده در مرحلۀ  در باالی بدنۀ برج کردان19 فقط تزیینی س
ــداهلل و خلیل اهلل20 باالی  ــود دارد. در امامزاده عب ــال وج انتق
ــی باریک و  ــک ردیف تزیین ــۀ انتقال ی ــادۀ مرحل ــن س تزیی
ــود. در برج درجزین،21 مرحلۀ انتقالی  ــاده نیز دیده می ش س
همانند سایر نمونه های یادشده وجود ندارد. بدنۀ آن در انتها 
ــت و گنبدش داخل تر از لبۀ بیرونی بدنه قرار  نوزده ضلعی اس
ــت. لبۀ بیرونی دندانه ها تا انتهای بدنه ادامه دارد و  گرفته اس
ــده است  فاصلۀ بین آن ها در باالی بدنه با طاق نماها تزیین ش

)تصویر 10(.
تزیینات باالی بدنۀ برج مهمان دوست عالوه بر اینکه بسیار 
ــبت به کل بدنۀ برج دارد.  ــت، عرض زیادی نیز نس پُرکار اس
ــه علت تزیینات باالی بدنۀ  درمجموع می توان گفت که به س
ــیار شاخص است.  ــابه آن بس این برج در میان نمونه های مش
اول آنکه این تزیینات کاماًل از بدنۀ دندانه دار برج جدا شده و 
در مرحلۀ انتقال و بخش مدور باالی آن قرار دارد. دوم، وجود 
ردیف های مقرنس است که با شکل شاخص خود و سایه هایی 
که ایجاد می کند، واسطۀ مشخصی بین بدنه و تزیینات باالی 
ــت. و سومین علت، عرض زیاد بخش تزیین شدۀ باالی  آن اس
ــبت به کِل بدنۀ این برج در مقایسه با برج های گنبد  بدنه نس
قابوس، طغرل، ورامین، بسطام و دو برج دماوند است )تصویر 
ــابه بخِش باالی بدنۀ برج مهمان دوست  10(. خصوصیاتی مش

ــود. تزیینات باالی بدنۀ این برج  در برج طغرل نیز دیده می ش
ــود و در بخش مدور باالی بدنه ادامه  نیز با مقرنس آغاز می ش
ــدۀ آن به کل بدنه  ــبت عرض بخش تزیین ش دارد، گرچه نس
)پس از بازسازی برج22( در مقایسه با برج مهمان دوست کم
ــطۀ تبدیل بدنۀ دندانه دار  ــت. مقرنس این برج نیز واس تر اس
ــت کاماًل از  ــت، اما مانند برج مهمان دوس ــکل مدور اس به ش
ــت و ردیف پایین آن در میان دندانه ها قرار  دندانه ها جدا نیس

دارد. 

تصویر 13. تصویر امامزاده عبداهلل و عبیداهلل در 1815م از سفرنامۀ 
موریه )باال( و بخش باالی بدنه و گنبد آن در تصویر کتاب پوپ )پایین(. 
در دورنمای تصویر موریه، امامزاده عبداهلل و خلیل اهلل نیز دیده می شود 

)مأخذ: شیبانی، 1369: 154، پوپ و اکرمن، 1387: 348(.
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تصویر 14. بزرگ نمایی تزیینات باالی بدنۀ بنای کنونی امامزاده عبداهلل 
و عبیداهلل )مأخذ: حاجی قاسمی، 1389: ج11: 280(.

3. ورودی
ــتطیلی و بیرون زده از  ــردر جنوبی برج حجمی مکعب مس س
ــه را در بر گرفته و از  ــت. عرض آن فاصلۀ دو دندان بدنۀ بناس
ــمت اندکی نیز پیش رفته است. دِر کنونی بنا میان  هر دو س
ــط چند ردیف  ــاق باالی آن توس ــت و ط این حجم واقع اس
ــتون قرار گرفته، روی دهانۀ ورودی  ــبیه به سرس آجر، که ش
قرار دارد )تصویر 3(. این حجِم ورودی در عکس های قدیمی 
ــود )تصاویر 6 و 7(، و با وجود تفاوت هایی که  نیز دیده می ش
ــبیه است. اما بر اساس سخن  ــکل کنونی دارد، به آن ش با ش
ــه و عدل، هر دوی آن ها با ورودی اصلی برج تفاوت  صنیع الدول
ــرون  زدۀ ورودی نامی نبرده و  ــه از حجم بی دارد. صنیع الدول
نوشته است که »این برج دوازده ترک دارد که یکی از ترک ها 
ــت« )صنیع الدوله، 1362: 262(. عدل آورده است  مدخل اس
ــده و  که در زمان بازدید صنیع الدوله، ورودی هنوز مرمت نش
ــته و ورودی در آن بوده  یکی از طاق نماها تا زمین ادامه داش

 .)Adle and Melikian-Chirvani, 1972: 239( است
ــا دندانه ها و  ــم ورودی ب ــه چگونگی ترکیب حج ــه ب توج
ــت که حجم کنونی  طاق نماهای بدنه نیز مؤید این مطلب اس
ورودی متعلق به بنای اصلی برج نیست، به ویژه در مورد برج 

ــت که همۀ اجزای بدنه و تزیینات باالی بدنه اش  مهمان دوس
ــده  ــت. ترکیب یادش با دقت و ظرافت کنار هم قرار گرفته اس
ــت  ــون و نیز در تصاویر قدیمی( اتفاقی و بدون قانون اس )اکن
ــت. محل ورودی های  ــکال در یکدیگر همراه اس و با ادغام اش
گنبد قابوس، برج ورامین و ورودی جنوب  غربی برج طغرل23 
با توجه به محل دندانه ها انتخاب شده است، اما حجم ورودی 
ــت. این  ــل دندانه ها بی ارتباط اس ــت با مح ــرج مهمان دوس ب
ــای باالیش را قطع کرده،  ــم عالوه بر آنکه امتداد طاق نم حج
ــده و محل اتصال  ــرق و غربش نیز ادغام ش با طاق نماهای ش
ــت  ــمتش نیز با یکدیگر متفاوت اس آن با طاق نماهای دو س

)تصویر 15(.
ــخن صنیع الدوله، نوشته و یا  از ورودی اصلی، به  غیر از س
تصویری در دست نیست تا بتوان از شکل و تزیینات احتمالی 
آن سخن گفت. در مورد این ورودی عدل نوشته است که در 
برج های پیر علمدار و چهل دختران دامغان، به  سبب سادگی 
ــمت ورودی جلب می شود، اما برخالف آن ها  بدنه، نگاه ها به س
ــت، ورودی جایگاه آنچنان ویژه ای ندارد،  در برج مهمان دوس
زیرا دندانه ها موجب می شود توجه به چند جهت جلب  شود. 
ــت ورودی برج مهمان دوست باید  ــبب او معتقد اس بدین س
ــد  ــاده بوده باش ــد ورودی گنبد قابوس دارای طرحی س مانن
ــر  ــن نظ )Adle and Melikian-Chirvani, 1972: 241(. ای
ــت با این وجود نمی توان به یقین گفت که ورودی  محتمل اس
ــت کم تزیین بوده است. گرچه بدنۀ این برج،  برج مهمان دوس
برخالف دو برج قدیم  تر دامغان، با دندانه ها و طاق نماها تزیین 
شده، اما این مسئله مانع تزیینات فراوان باالی بدنه اش نبوده 
ــت و در انتهای بدنه، مانند دو برج دیگر تزیینات پرکار و  اس
ــبت به کل بدنه دارد. می توان گفت این برج  با عرض زیاد نس
ــه برج های آرامگاهی  ــاالی بدنه بیش از آنکه ب در تزیینات ب
دندانه دار و مشابه خود شباهت داشته باشد، پیرو ویژگی های 
ــبیه است.24  ــت و به دو برج دیگر منطقۀ دامغان ش محلی اس
ــت مانند  ــت که برج مهمان دوس ــن این امکان نیز هس بنابرای

تصویر 15. حجم ورودی و ارتباط آن با طاق نماهای شرق )راست(، باال و غرب آن )چپ( )عکس از: نویسنده، 1394(.
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ــده ای داشته  دو همتای معاصرش در منطقه، ورودی تزیین ش
است.

4. گنبد برج 
همان طور که آمد در مورد گنبد برج مهمان دوست ابهام هست. 
ــخصی از آن نیست  ــی توصیف مش در میان منابع مورد بررس
ــد ندارد. صنیع  الدوله آورده  ــرج در تصاویر قدیمی نیز گنب و ب
ــود  ــت که پس از کتیبۀ بنایی گنبد مخروطی آغاز می ش اس
ــه، 1362: 262(.  ــت )صنیع  الدول اما فعالً گنبدش خراب اس
عدل نوشته است که مشخص نیست صنیع الدوله گنبد را در 
ــکِل گنبد مخروطی  چه وضعیتی دیده و یا منظور او کدام ش
ــم می تواند به گنبد  ــت، زیرا کلمۀ گنبد مخروطی ه بوده اس
ــکت، الجیم یا چهل دختران نسبت داده شود، و  برج های رس
ــد قابوس یا رادکان کردکوی  ــم به نوع متفاوتی که در گنب ه
دیده می شود. او در ادامه آورده که با این وجود می  توان یقین 
ــت که این برج نیز مانند دیگر برج های آرامگاهی دامغان  داش
و مازندران، گنبدی بلند و باریک داشته است. همچنین عدل 
ــده الزم  ــت که برای انتخاب بین دو فرم مطرح ش ــته اس نوش
ــت ابتدا به فرم مخروط خالص فکر شود، گنبدی شبیه به  اس
گنبد قابوس. اما در ادامه آورده که با این وجود در تصویر نما 
و برش ترسیمی خود )تصویر 4( از نیم رخ تیپ چهل دختران 
 Adle and( ــاده تر بوده است ــتفاده کرده، زیرا طرحش س اس

 .)Melikian-Chirvani, 1972: 240,240, n.1

5. نتیجه گیری
ــی برج مهمان دوست را می توان در سه  نتایج حاصل از بررس

دسته جمع بندی کرد:

5. 1. جلوۀ بیرونی برج 
ــت  ــاس تصاویر قدیمی، پیش تر بدنۀ برج مهمان دوس ـ بر اس
مستقیم روی پایه قرار داشته و در محل اتصال آن ها حالت 
پلکانی کنونی نبوده است. سطح باالیی پایه اندکی شیب دار 
ــت.  ــته اس بوده و یک ردیف آجر به  صورت هره چینی داش
همچنین به  نظر می رسد آجرچینی پایه ساده بوده است و 
فاصلۀ بیش تر آجرها در بند عمودی و فرورفتگی کنونی در 
ــکل خطی باریک و عمودی(، وجود  محل این بندها )به  ش

نداشته است.
ـ آجرچینی نمای خارجی برج ساده است، فاصلۀ میان آجرها 
پُر نشده و این فاصله در بندهای عمودی بیش تر از بندهای 
ــت. بر اساس عکس های قدیمی، پیش تر بندکشی  افقی اس
ــت.  ــای افقی و عمودی مانند حالت کنونی نبوده اس بنده
ــن معنی که بندهای افقی پُر بوده و احتماالً آجرچینی  بدی
ــاری، شبیه به نمای  نمای برج بندهای عمودی انگشت فش

ــین، مانند پیر علمدار و چهل دختران،  برخی برج های پیش
داشته است.

ــه در تصاویر  ــت و نیز آنچ ــی برج مهمان دوس ـ ورودی کنون
قدیمی دیده می شود، بر اساس سخن صنیع الدوله و عدل، 
ورودی اصلی برج نیست. حجم ورودی کنونی از بدنۀ برج 
بیرون زده است و به تصاویر قدیمی نیز شبیه است. توجه 
ــا دندانه ها و طاق نماهای  ــه چگونگی ترکیب این حجم ب ب
ــه این ورودی متعلق به  ــت ک بدنه نیز مؤید این مطلب اس
بنای اصلی برج نیست. از ورودی اصلی، که بر اساس سخن 
صنیع الدوله بین دو دندانه بوده، به  غیر از سخن او، نوشته 
ــت نیست تا بتوان از شکل و تزیینات  و یا تصویری در دس
احتمالی آن سخن گفت. عدل معتقد است این ورودی باید 
ــاده بوده باشد.  مانند ورودی گنبد قابوس دارای طرحی س
ــه آنچه در متن  ــت، گرچه با توجه ب ــن نظر محتمل اس ای
مقاله آمد، این امکان نیز وجود دارد که برج مهمان دوست 
مانند دو برج قدیم  تر و معاصرش در منطقۀ دامغان، ورودی 

تزیین شده ای داشته است.

5. 2. نوآوری ه�ای جل�وۀ بیرون�ی برج در مقایس�ه با 
برج های پیشین

ــزه دار در میان  ــی تی ــا قوس ــق ب ــای کم عم  دوازده طاق نم
دندانه های برج مهمان دوست وجود دارد که  همراه دندانه ها 
ــدازه تزییِن بدنه تا  ــت. این ان ــۀ برج را تزیین کرده اس بدن
ــت. بدنۀ گنبد قابوس  ــاخت این برج کم سابقه اس تاریِخ س
ــت که با توجه  ــده اس با دندانه ها و کتیبۀ پایینی تزیین ش
ــاده بودن کتیبه، تزیین اندکی محسوب  به ابعاد بدنه و س
ــود، و نهایت تزیین بدنه در چند برج مشهور قدیم  تر  می ش

مربوط به بندکشی تزیینی در آجرچینی نمای آن  هاست.
ــت نیز با نمونه های پیشین تفاوت  ـ مقرنس برج مهمان دوس
دارد. گرچه واحدهای این مقرنس شبیه به مقرنس برج های 
ــاده کنار هم قرار دارد، اما  ــکت و الجیم، به  صورتی س رس
ــف و نیز طرح پرندۀ میان  ــر اندازۀ واحدها در دو ردی تغیی
ــتری میان این مقرنس  واحدهای ردیف پایین، تفاوت بیش 
با همتایش در دو برج یادشده ایجاد کرده است. همچنین 
ــکت، الجیم  مقرنس این برج برخالف مقرنس برج های رس
و گنبد علی، پایین ترین ردیف تزیینات باالی بدنه را شکل 
ــت. در اینجا مقرنس  ــش آن نیز متفاوت اس ــد و نق می ده
واسطۀ تبدیل محیط دوازده ضلعی و دندانه دار برج به شکل 

مدور است.
ــاس  ــت بر اس ــه تزیین انتهای بدنۀ برج مهمان دوس ـ چنانچ
ــد،  ــخن صنیع الدوله و عدل، کتیبه ای به  خط بنایی باش س
بدنۀ خارجی این برج دو کتیبه با دو خط مختلف دارد که 
ــته است، اما کتیبۀ  ــابقه داش پیش تر نیز در برج الجیم س
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ــی قدیم  تِر گنبد  ــۀ خارجی برج های آرامگاه بنایی در بدن
قابوس، رسکت، رادکان کردکوی، الجیم، پیرعلمدار، گنبد 

علی، و چهل دختران دیده نمی شود. 

5. 3. جل�وۀ بیرون�ی ب�رج به منزل�ۀ یک�ی از برج های 
آرامگاهی دندانه دار

ــا نمونه های  ــت که ب ــت برجی دندانه دار اس برج مهمان دوس
مشابه خود تفاوت های شاخصی دارد: 

ــته است  ـ  در بیش  تر این نمونه ها دندانه های بدنه به هم پیوس
ــتایی گنبد نقش دارد.  و به  منزلۀ جلوۀ بیرونی بدنه در ایس
گرچه در گنبد قابوس دندانه ها مانند برج مهمان دوست از 
ــتایی  ــر فاصله دارد، اما در آنجا نیز دندانه ها به ایس یکدیگ
ــی  که دندانه های باریک برج  برج کمک می کند، در صورت
ــاری را تحمل  ــت و ب ــت لبه هایی تزیینی اس مهمان دوس

نمی کند. 
ـ  بخش اصلی بدنۀ خارجی این برج دوازده ضلعی است.  بدنۀ 
ــده مدور است، غیر از برج  ــایر نمونه های یادش خارجی س
درجزین که بدنۀ دندانه دارش در انتها به  شکل نوزده ضلعی 

است. 
ــس پایین ترین ردیف تزیینات  ــت، مقرن ـ در برج مهمان دوس
ــۀ دوازده ضلعی و  ــل بدن ــطۀ تبدی ــه و نیز واس ــاالی بدن ب
ــرج طغرل نیز  ــت. در ب ــکل مدور اس ــه دار برج به ش دندان
ــود  ــی آغاز می  ش ــه ردیف مقرنس تزیینات باالی بدنه با س
که واسطۀ تبدیل بدنۀ دندانه دار برج به شکل مدور انتهای 
آن است. تبدیل طرح دندانه دار به دایره در باالی دندانه ها 
ــد بر روی آن قرار می گیرد(، در برج های  )که در انتها گنب
دندانه دار به اشکال متنوع انجام شده است. گرچه در میان 
نمونه های یادشده، برج درجزین کمی متفاوت است. بدنۀ 
ــت و گنبد آن روی بدنه و  این برج در انتها نوزده ضلعی اس

اندکی داخل تر از لبۀ بیرونی آن قرار دارد.
ــاالی دندانه ها و مقرنس، مدور  ــت ب ـ محیط برج مهمان دوس
ــه دارد. بدین ترتیب میان انتهای  ــده و تا زیر گنبد ادام ش
ــت. در  ــده اس ــروع گنبد فاصله ای ایجاد ش دندانه ها و ش
ــداهلل نیز چنین  ــرل و امامزاده عبداهلل و عبی ــای طغ برج ه
ــکل بخشی مدور باالی دندانه ها وجود دارد  فاصله ای به  ش

که تا زیر گنبد ادامه می یابد. 
ــۀ انتقال از طرح  ــرج، در مرحل ــاالی بدنۀ این ب ــات ب ـ تزیین
ــره و بخش مدور باالیش  ــی و دندانه دار به دای دوازده ضلع
قرار دارد. در برج طغرل )هم در بنای کنونی و هم در بنای 
ــی برج( نیز تزیینات در مرحلۀ انتقال و باالی آن اجرا  اصل
ــابه، تزیینی ساده در  ــده است. در برخی نمونه های مش ش
مرحلۀ انتقال و یا انتهای بدنه وجود دارد، و در سایر برج ها، 

تزیینات در مرحلۀ انتقال و پایین آن قرار گرفته است. 

ــده کتیبۀ  ــۀ خارجی دیگر برج های دندانه دار یادش ـ  در بدن
ــت بر  ــی )چنانچه تزیین انتهای بدنۀ برج مهمان دوس بنای
ــخن صنیع الدوله و عدل، کتیبه ای به خط بنایی  ــاس س اس

باشد( وجود ندارد.  
ــت تزیینات پرکار  ــه عل درمجموع می توان گفت که به س
ــیار  ــابه آن بس ــن برج در میان نمونه های مش ــاالی بدنۀ ای ب
ــت. اول آنکه این تزیینات کاماًل از بدنۀ دندانه دار  شاخص اس
ــدور باالی آن  ــده و در مرحلۀ انتقال و بخش م ــرج جدا ش ب
ــت که با  ــت. دوم، وجود ردیف های مقرنس اس قرار گرفته اس
ــایه هایی که ایجاد می کند، واسطۀ  ــاخص خود و س شکل ش
ــخصی میان بدنه و تزیینات باالی آن است. سومین علت  مش
نیز عرض زیاد بخش تزیین شدۀ باالی بدنه نسبت به کِل بدنۀ 
برج مهمان دوست در مقایسه با برج های گنبد قابوس، طغرل، 

ورامین، بسطام، و دو برج دماوند است.
در میان برج های دندانه دار یادشده، برج طغرل )که آن نیز 
ــلجوقی است( در بخش باالی بدنه شباهت  متعلق به دورۀ س
ــرج نیز تزیینات  ــت دارد. در این ب ــادی با برج مهمان دوس زی
ــطۀ  ــود که واس ــی آغاز می  ش باالی بدنه با ردیف های مقرنس
تبدیل بدنۀ دندانه دار برج به شکل مدور است، گرچه همانند 
ــت و  ــت کاماًل از دندانه ها جدا نیس ــس برج مهمان دوس مقرن
ــف پایین آن در میان دندانه ها قرار دارد. همچنین هم در  ردی
بنای اصلی برج و هم در بنای کنونی آن، تزیینات باالی بدنه 

در مرحلۀ انتقال و بخش مدور باالی آن است.

پي نوشت ها
ــاه به خراسان از 1283 تا  ــک ناصرالدین شاه بود و سفر اول ش 1. او پزش

1284ق را گزارش کرده است. 
ــت در جلد سوم مطلع الشمس آمده  2. مطالب مربوط به برج مهمان دوس

که نخستین چاپ آن در 1303ق بوده است.
ــیاه )شمارۀ مسلسل 531( و در کتاب  ــپید و س 3. این عکس در مجلۀ س
ــده است )نجاتی، 1347:  تاریخ قومس عبدالرفیع حقیقت نیز چاپ ش
ــان 1342: 37؛ حقیقت،  ــیاه، 17 آب ــپید و س ــک:  )مجلۀ س 441(. ن

.)328 :1370
ــکوتی از این برج با نام »برج معصوم زاده« نام برده است. حقیقیت  4. مش
ــامی »برج معصوم زاده« و »برج مهمان دوست« را  نیز برای این برج اس
ــکوتی، 1345ب: 212، حقیقت،  ــت، نگاه کنید به )مش به کار برده اس

1370: 239 و 328(.
5. به نظر می رسد این فرد همچنان ناشناس مانده است. مصطفوی نوشته 
ــت این بنا و بانی  ــت که با توجه به تاریخ بنا و کتیبه اش ممکن اس اس
ــماعیلیه ارتباط داشته است )مصطفوی، 1347:  آن به نوعی با فرقۀ اس
ــت. برای  ــاره کرده اس ــناس بودن این فرد اش 570(. عدل نیز به ناش
 Adle and Melikian-Chirvani, 1972:( :توضیحات او در این مورد نک

.)283-284
ــاب دندانه ها( 17/08 متر، ارتفاع بدنۀ  6. قطر دایرۀ بیرونی برج )با احتس
ــت )مشکوتی، 1345الف: 35  آن 37 متر و ارتفاع گنبدش 18 متر اس

و 39(. 
7. نسبت عرض به ارتفاع برج مهمان دوست )بدون احتساب گنبد( حدود 

1/1.3، و همین نسبت در گنبد قابوس حدود 1/2.2 است.
ــت تردید وجود  ــده اس ــبت داده ش 8. در تاریخ 534ق که به این برج نس

86



ــلجوقی مورد تأیید  ــاس برخی منابع تعلقش به دورۀ س دارد، اما بر اس
است )یوسفی، 1392: 78 و 79(.

9. تاریخ این بنا را اواخر دورۀ سلجوقی یا دورۀ ایلخانی دانسته  اند، در این 
باره نک: )حاجی قاسمی، 1389: ج11: 278(.

ــلجوقی شباهت دارد  ــت که این برج به بناهای س ــته اس 10. حاتمی نوش
ــدۀ هفتم و  )حاتمی، 1383: 58(، و در منبعی دیگر آن را متعلق به س
هشتم هجری دانسته  اند )پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی، 1389: 

.)103
11. پازوکی نوشته است که این برج به سبک بناهای سدۀ ششم یا هفتم 
ــرودی، 1381: 74(، و در منبع دیگری  ــی ط ــده )پازوک قمری بنا ش
ــدۀ هشتم قمری دانسته شده است )نصرتی، بی تا: 152 به  متعلق به س
 نقل از علی اکبر سزاوار، گزارش »آرامگاه معروف به امام زاده عبداهلل«(. 
ــت  ــته اس ــه  نقل از گدار تاریخ این برج را دورۀ ایلخانی نوش ــر ب 12. ویلب
ــبت داده  ــر، 1365: 204(. برای تاریخ دیگری که به این برج نس )ویلب

شده، نک: )حاجی قاسمی، 1389: ج13: 174(.
13. گفتنی است که برج طغرل اکنون گنبد ندارد و به  نظر می رسد زمانی 
ــته است )معماریان، 1367: 214(. در مورد برج بسطام  گنبد رک داش
ــه با نمونه های  ــدش از بین رفته و در مقایس ــش بیرونی گنب نیز پوش
مشابه به  نظر می رسد که این پوشش مخروطی بوده است )هیلن براند، 

.)276 :1379
ــابه این پرنده، پیش تر در  ــاره می کند که طرحی مش 14. او همچنین اش
 Adle and( ــت ــده اس ــای بدنۀ برج رادکان کردکوی نیز دیده ش انته

.)Melikian-Chirvani, 1972: 243, n.1
 Adle and( :ــکل نک 15. برای توضیحات عدل در علت به  کارگیری این ش

.)Melikian-Chirvani, 1972: 241, n.1
Bordered Kufic .16

 Interlaced( بلر نوشته است که یک روش در ارائۀ خواناتر کوفی گره دار
ــدن گره ها از بدنۀ حروف و قرار گرفتن در بخِش باالتر  Kufic( جدا ش
ــت. در کتیبۀ  ــدن منطقۀ خالی نیز بوده اس بوده، که موجب وزن دار ش
ــده و به بخِش  ــت گره ها کاماًل از حروف پایین جدا ش برج مهمان دوس
ــت )Blair, 1992: 13(. بلر این سبک  ــتقل تبدیل شده اس باالتر و مس

کتیبه را کوفی حاشیه دار نامیده است.
ــم اهلل الرحمن الرحیم به  خط ثلث بر  17. در غرب این برج نیز عبارت بس

روی یک آجر نوشته شده است )مخلصی، 1359: 240(.
18. دو تصویر قدیمی دیگر نیز از این برج در کتاب های ویلبر و دو مرگان 
ــود دارد. نک: )ویلبر، 1365: تصویر 49، دو مرگان، 1338: 248(.  وج
تصویر کتاب ویلبر بسیار شبیه به تصویر پوپ است، و تصویر کتاب دو 
مرگان )که از روی عکس ترسیم شده( شکل کلی برج )بدنۀ دندانه دار، 
بخش مدور باالی آن و گنبد( را از دور نشان می دهد و جزییاتی برای 

بررسی تزیینات باالی بدنه در آن کشیده نشده است. 
ــرای توضیحات دربارۀ این برج نگاه کنید به )پژوهش گروهی بنیاد   19. ب

ایران شناسی، 1389: 103ـ 105، حاتمی، 1383: 58ـ 60(.
ــل اهلل تعمیرات زیادی صورت گرفته  ــای امامزاده عبداهلل و خلی 20. در بن
ــی، 1389: 182( و ممکن  ــاد ایران شناس ــت )پژوهش گروهی بنی اس
ــد )نصرتی،  ــته که از بین رفته باش ــر گنبد تزییناتی داش ــت در زی اس
ــفرنامۀ  ــت که در تصویر قدیمی این برج در س بی تا: 169(. گفتنی اس
موریه )تصویر 13(، فقط تزیین سادۀ مرحلۀ انتقال در باالی بدنه دیده 
می شود. همچنین عکسی از این بنا بین  سال های 1889ـ 1891م در 
ــک: )دو مرگان، 1338:  244( که برج  ــاب دو مرگان وجود دارد. ن کت
ــادۀ کنونی  ــان می دهد. در آنجا نیز صورت س را از فاصله ای دورتر نش
ــود و در بخش  ــۀ دندانه دار و گنبد( دیده می ش ــامل پایه، بدن برج )ش
ــت. گرچه فاصلۀ دوربین تا برج برای  باالی بدنه مانند تصویر موریه اس

ــت، اما به نظر نمی رسد غیر از طاق نماهای  ــخیص جزئیات زیاد اس تش
مرحلۀ انتقال تزیین دیگری در بخش باالی بدنه داشته باشد.

ــه )مصطفوی، 1381:  ــارۀ این برج نگاه کنید ب ــرای توضیحات درب 21. ب
195ـ 201، ابراهیمی، 1378: 53ـ 59(.

ــف مقرنس، نوار  ــه ردی ــه آمد در بنای اصلی برج در باالی س 22. چنانچ
ــیۀ تزیین شده قرار داشته است، اما اطالعاتی بیش  کتیبۀ کوفی با حاش
ــته ها و  ــای بدنۀ بنای اصلی برج و گنبدش در نوش ــن دربارۀ انته از ای
ــفی، 1392(.  ــود ندارد )دربارۀ این برج نک: )یوس ــر قدیمی وج تصاوی
ــبت در بنای اصلی برج سخن  بنابراین نمی توان به یقین دربارۀ این نس

گفت. 
ــرقی دارد که موقعیتش  ــک ورودی دیگر نیز در شمال ش ــن برج ی 23. ای
ــت، گرچه بر اساس بررسی  ــده اس با توجه به محل دندانه ها انتخاب ش
ــن ورودی از ابتدا در بنای  ــت که ای ــده، نمی توان به یقین گف انجام ش
ــده است )یوسفی،  ــته و یا بعدها در آن ایجاد ش اصلی برج وجود داش

.)94 :1392
ــبت عرض  ــه برج عرض زیادی دارد و نس ــات این بخش در س 24. تزیین
ــه یکدیگر نزدیک  ــاالی بدنه به کلِ آن در آن  ها ب ــدۀ ب بخش تزیین ش
ــت. وجود کتیبۀ کوفی با سبک مشابه )سبک کتیبۀ مهمان دوست  اس
ــره دار، و  ــر علمدار کوفی گ ــاالی بدنۀ پی ــیه دار، کتیبۀ ب ــی حاش کوف
ــاقه های گره دار است  ــیه دار با س همتایش در چهل دختران کوفی حاش
ــی در این بخش  ــز تزیینات هندس )Blair, 1992: 93, 123, 174(( و نی
شباهتی نیز میان تزیینات باالی بدنۀ سه برج ایجاد کرده است، گرچه 
مقرنس برج مهمان دوست سبب شده است که تزیینات این برج تفاوت 

بیش تری با دو برج دیگر داشته باشد.  
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Abstract:
Mausoleum towers are of monuments that their exterior 
façade is of paramount importance. A type of them enjoys 
triangular fluted projections in its exterior body and 
Gonbad-e Qabus is the earliest known tower of this kind. 
These projections have distance. There is also another tower 
that resembles Gonbad-e Qabus in this regard. The latter 
is Mehmāndūst Tower in Damqan that dates back to the 
Seljuq period in which there existed many architectural 
innovations. Although there are a number of investigations 
on this tower, but the author’s research proved that more 
investigations can be done on its innovations and other 
points that have not been investigated in this building. It 
can also be compared with other similar towers that enjoy 
fluted projections. Consequently, the aim of this research 
is to study Mehmāndūst Tower in terms of architecture, 
decorative elements, innovations as well as being as a fluted 
mausoleum tower. It is worthy of mentioning that the interior 
of this building is completely simple and lacks a dome at 
the moment. There is no specific description or image of 
the dome in any available historical document. For the same 
reason, the present research is more focused on the exterior 
part of the tower that constitutes the important part of the 
mausoleum towers. This investigation uses descriptive-
analytical method and library and field studies have been 
also used. 
This research firstly examines previous investigations of 
Mehmāndūst Tower and then introduces the tower. Later, the 
exterior part of the monument has been investigated in three 
parts: the base, middle part and the upper section. Afterwards, 
the entrance of the tower has been looked into. Thereafter, 
some facts about the dome have been presented and finally 
the conclusion has been offered. The findings are divided 
into three categories: 1) The exterior façade of the tower, 2) 
Innovations used in comparison with earlier towers, and 3) 
The exterior façade as one of the fluted mausoleum towers. 
The most important findings are as follows: based on the old 
images in brick bond of the exterior façade the horizontal and 
vertical strips were not as they seem today in a way that the 
horizontal ones were not empty and it is also probable that 
the vertical brick bond of the façade would enjoy Angosh-
feshārā strips. In addition, the body of the tower had been 
directly connected to the base and there was no staircase-like 
point at their place of joint as it looks like today. Contrary 

to its present situation, it seems that brick bond of the base 
lacked any decoration. Among the innovations employed 
in this monument, one can mention its moqarnas that its 
place and design are quite different from the earlier known 
towers. This moqarnas stands at the lowest part of the upper 
section of the tower where it transforms a dodecagonal fluted 
circumference into a circular form. Moreover, this tower has 
prominent dissimilarities with other towers with projections: 
the main part of the exterior body is dodecagonal and its 
projections function as decorative elements. The upper part 
of its body is also extraordinary among its similar instances 
for a number of reasons: appearance of moqarnas at the 
point of transformation, emergence of a circular part at the 
top of the fluted section and beneath the dome, complicated 
decorations, complete separation of decorations from the 
projected part and their position where the transformation 
into the upper circular part occurs and finally the proportion 
of big width of the decorated section to the entire body of 
the monument. Among all similar buildings, the upper part 
of Tughrul Tower (belonging to the Seljuq period) resembles 
Mehmāndūst Tower the most.

Keywords: Mehmāndāst Tower of Damqan, fluted mausoleum 
towers with projections, the Seljuq Period.   

The Southern Façade of Mehmāndūst Tower
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