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چکیده
توسط  که  عباس  بندر  شهرستان  محدودۀ  در  فارس  خلیج  سواحل  باستان  شناسی  بررسی  در 
انجام شد، بنایی منفرد شامل یک چهارطاقی مربع  شکل و گنبددار  نگارنده در زمستان 1384 
در میان دشت شمیل شناسایی شد. مطالعه و تاریخ  گذاری این بنا ـ که به سبب قرارگیری در 
کنار روستای »گنبد سرخ« به همین نام خوانده می  شود ـ انگیزه  ای شد تا معماری مقابر سواحل 
خلیج فارس مورد پژوهش قرار گرفته و با بنای شناسایی  شده مقایسه شود. مطالعات تطبیقی که 
با هدف تاریخ  گذاری و تعیین عملکرد بنای گنبد سرخ انجام شد، نشان داد که تعدادی از بناهای 
قابل مقایسه با این بنا، دارای فضای مربع  شکل و چهارطاقی  ای هستند که به وسیله فیل  پوش  ها 
به فضای هشت  ضلعی تبدیل شده و سپس با پوشش گنبدی مسقف شده اند. در تمامی این بناها 
یا  تزیینات گچی  دارای  بوم  آورد مانند سنگ و گچ و گاه آجر استفاده شده و عمدتاً  از مصالح 
کاشی کاری هستند. این بناها که شامل مکتب  خانه جزیرۀ هرمز، امامزاده بی  بی مریِم جزیرۀ قشم 
و آرامگاه بی  بی مریم در قلهات کشور عمان هستند، عمدتاً به علت وضعیت دشوار آب  و هوایی و 

ناپایداری مصالح به  کار رفته، به  شدت ویران شده اند. 
 

واژه هاي كلیدي 
مقابر ایلخانی، خلیج فارس، بنای گنبد سرخ. 
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مقدمه 
معماری دورۀ ایلخانی اگرچه استمرار معماری دوره های پیش 
ــت اما سبک بناهای این  ــلجوقی اس از خود به ویژه معماری س
ــه معماری مقابر آن، دارای ویژگی های خاص این  دوره از جمل
ــت و تحوالت چشمگیری در آن رخ داده است. مقابر  دوره اس
ــکل برج مقبره و شبستان های مربع شکِل  دورۀ مغول به دو ش
ــتفاده از سنگ و آجر و خشت ساخته شده  گنبددارـ  که با اس

است ـ در جای جای ایران قابل مشاهده است. 
ــترده در مورد معماری ایلخانی در       علی رغم تحقیقات گس
ــان مغول، تاکنون تحقیق جامع و یکپارچه ای در  قلمرو ایلخان
خصوص معماری این دوره در سواحل خلیج فارس انجام نشده 
ــتقیم ایلخانان  ــت. این بخش از ایران اگرچه زیر نفوذ مس اس
ــواحل  ــت. مقابر س نبود، اما تحت تأثیر معماری آنان قرار داش
ــابه چهارطاقی با  ــرقی پالن مش ــواحل ش ــج فارس در س خلی
پوشش گنبد مدور دارند و در سواحل غربی گنبدشان مضرس 
ــت و با ساخت مایۀ بوم آورد مانند سنگ و ساروج و گاه آجر  اس

ساخته شده اند. 
ــواحل  ــای مقابر غیر مذهبی س ــدود نمونه ه ــی از مع      یک
ــرخ بندر عباس است که با پالن مربع  هرمزگان، بنای گنبد س
ــمیل  ــت ش گنبددار و آجرهای قرمزرنگ دورۀ ایلخانی در دش
ــت. این بنا طی بررسی باستان شناسی شهرستان  بنا شده اس
ــتی نگارنده در زمستان 1384 انجام  بندرعباس که به سرپرس
ــایی گردید. اگرچه این بنا در سال 1381 توسط  ــد، شناس ش
سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده بود اما هیچگونه مطالعۀ تطبیقی روی آن انجام 
نشده و تاریخ گذاری نیز نشده بود. مطالعۀ این بنا خود سرآغاز 
ــواحل خلیج فارس شد.  پژوهش در خصوص مقابر ایلخانی س
ــبک معماری مقابر ایلخانی در سایر  ــاس این پژوهش س بر اس
بناهای ایلخانی نواحی جنوبی ایران مانند بنای امامزاده بی بی 
ــای آرامگاه بی بی  ــرۀ هرمز و بن ــم، مکتب خانۀ جزی مریم قش
ــود اعتبار و  ــد. به علت کمب ــور عمان مطالعه ش مریم در کش
ــه برداری از بنای گنبد سرخ ممکن نشد. لذا از پالن  وقت، نقش
ــازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان در  تهیه شده توسط س
ــتفاده شد. دیگر محدودیت این پژوهش  تهیۀ پرونده ثبتی اس

ــایر بناهای )مقابر(  ــت نیافتن به پالن مناسب و دقیِق س دس
ایلخانی سواحل خلیج فارس بود. 

مختصری درباره بناهای دورۀ ایلخانی در ایران
ــا توجه به بناهای به جامانده از دورۀ ایلخانی باید این عصر را  ب
ــوت رایس، 1381: 142(.  ــکوه بدانیم )تالب عهد معماری پرش
ــاخت فضاهای  ــاهد دگرگونی عمدهای در س ــول ش دورۀ مغ
ــد، 1386: 157( و  ــژه آرامگاه ها بود )هیلن بران معماری به وی
ــترش و عظمت بیشتری برخوردار بودند  مقابر این دوره از گس
ــر دورۀ ایلخانی به دو  ــل، 1368: 95(. به طور کلی مقاب )کون
گروه تقسیم می شوند: مقابر غیر مذهبی یا بناهای آرامگاهی و 
مقابر مذهبی یا امامزاده ها )اتینگهاوزن و گرابر، 1386: 381(. 
مقابر مذهبی با جنبه های زیارتی از یک طرف مقابر مقدسین 
و بزرگان مذهب تسنن و شیوخ و از طرف دیگر مقابر اهل بیت 
ــزاده اند )پیرنیا،  ــیع به نام امام ــر مربوطه به مذهب تش و مقاب

1370: 124؛ پیرنیا، 1378: 1(.
ــِع ]دارای  ــای مرب ــره ای و بناه ــای مقب ــع برج ه      در واق
ــیوۀ متداول عصر ایلخانی  ــگ مربع[ گنبددار به عنوان ش ته رن
ــان این بناها فوق العاده  ــده اند اما در روزگار تیموری معرفی ش
ــابق مورد توجه قرار نگرفتند  کمیاب شده و هیچگاه مانند س
ــور معمول در کنار  ــر ایلخانی به ط ــل، 1355: 33(. مقاب )کون
ــهر یا  ــتان های محلی که به فاصله ای در خارج دروازۀ ش قبرس
روستا قرار داشت، ساخته می شدند )ویلبر، 1365: 41( شکل 
ــی است: مقابر با پالن مربع و گنبددار و  مقابر به دو نوع اساس
ــکل. مقابر نوع اول در سده های چهارم هجری  مقابر برجی ش
در ماوراءالنهر پا گرفت و سبک خاصی از آرامگاه سازی را ارایه 
ــک چهارطاق گنبددار بود. نمونۀ بارز این  کرد که مبتنی بر ی
ــت. بنا بر اعتقاد  ــامانی در بخارا اس نوع مقابر، آرامگاه امرای س
ــکده های چهارطاقی  ــخۀ مجلل آتش هیلن براند این بناها نس
ساسانی است. آرامگاه مربع شکِل گنبددار و مشتقات چندگانه 
و اشکال پیوسته اش، تجربۀ فضایی جدیدی در معماری ایران 
ــبک معماری همان آتشکدۀ ساسانی بود که برای  نبود. این س
ــده بود )پوپ، 1373: 78(. مقابر  ــالمی اقتباس ش عبادت اس
ــتن گنبد خارجی و تأکید بر  ــتند که داش نوع دوم برجی هس
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بلندی ارتفاع ساختمان وجوه اشتراک آنهاست )پیرنیا، 1370: 
ــر، 1365: 38؛ کونل، 1355: 95(. نیمی از بناهای  124؛ ویلب
ــتند )هیلن براند، 1374:  به جامانده از دورۀ ایلخانی مقبره هس

.)258
ــراً آرامگاه های اولیۀ ایرانی چهارضلعی گنبددار بودند،       ظاه
ــری محبوبیت برج های  ــی اواخر قرن چهارم هج لیکن در ط
ــول در بناهای  ــت. این تغییر و تح ــره ای بر آنها غلبه یاف مقب
تدفینی در دورۀ سلجوقی رونق بسیار یافت و در دورۀ ایلخانی 
به حد کمال خود رسید )هیلن براند، 1380: 282(. چهارطاقی 
ــکل ساخته می شد و با پوشاندن  در معماری ایران با همین ش
ــن متمرکزی پیدا  ــاختاری با گنبد، یک فضای معی چنین س
ــد )هیلن براند، 1380: 280؛ کیانی، 1379: 73(. وجود  می ش
ــردابه و اتاقی در باالی آن در بسیاری از مقابر به لحاظ  یک س
ــت. این بناها گاهی اوقات دارای  نیاز عملکردی ظهور یافته اس
گنبد نار بود ولی اغلب اوقات نیز گنبدی رک با سقفی هرمی 

شکل داشت )هوگ، 1385: 77؛ ویلبر، 1365: 38(. 
     در مقابر دورۀ ایلخانی طاق ها به چند طبقۀ کلی شامل طاق 
ضربی، طاق رومی، جرزهای مربع یا مربع مستطیل، نیم گنبد، 
ــیم می شوند. گنبدهای این دوره نیز  و طاق های مقرنس تقس
شامل گنبد منفرد، گنبد دو پوسته و گنبد داخلی است که در 
ــقف مخروطی شکل یا گنبد چادری چندسطحی پنهان  زیر س

است )ویلبر، 1365: 62ـ 68(.
ــده است و ایوان ها  ــاقه آن بلندتر ش      در این دوره گنبد و س
باریک تر و بلندتر از قبل هستند. برای ساخت دیوار از خشت و 
یا سنگ استفاده شده و برای رویه بندی از آجر پخته بهره برده 
اند. طاق گانها و گنبدها را کاماًل از آجر پخته می ساختند. آجر 
ــوب می شد  پخته با کیفیت باال رایج ترین نوع مصالح بنا محس
)بلر، 1376: 129؛ اتینگهاوزن و گرابر، 1386: 390(. در تزیین 
بناهای ایلخانی از دو عامل مهم هنر گچ بری و کاشی کاری و در 
منطقه آناطولی از سنگ بهره می جستند )مکی نژاد، 1387: 2؛ 
هیل و گرابر، 1375: 102ـ 104(. در تزیین بنا از مقرنس کاری 
با گچ بارها استفاده شده و شکل و ریخت پیچیده ای پیدا کرده 
ــت )شراتو و گروبه، 1376: 7(. مقرنس کاری از خصوصیات  اس
ــکال مزبور  ــوده ولی در دورۀ ایلخانی اش ــلجوقی ب معماری س

کامل تر و مفصل تر شد و تنوع زیادی پیدا کرد )ویلبر، 1365: 
ــی تزیین معماری  ــخصه های اصل ــع یکی از مش 78(. در واق
ــار از گچ بری بود که  داخلی در دورۀ ایلخانی، بهره گیری سرش
ــکانیان در ایران رواج یافته بود )پوپ، 1373: 81(  از زمان اش
ــده و یا  ــاده و معمولی، قالب ریزی ش و در این دوره به گونۀ س
ــراتو و گروبه،  وصله کاری تزیینی و منقوش به کار می رفت )ش
ــازی،  ــن دوره هنر گچبری در زمینۀ گل س 1376: 16(. در ای
طرح های هندسی، و خط به اوج خود رسیده است )کارل جی، 
ــی کاری هشت پر و چلیپا به اشکال هندسی  1368: 23(. کاش
ــی در این دوره  ــی گیاهی، نمونه هایی از کاربرد کاش و الگوهای
است. تنوع رنگ در کاشی ها از فیروزه ای فراتر رفت و رنگ های 
ــکی به رنگ های معرق کاری اضافه شد.  ــبز و قهوه ای و مش س
عناصر مهم چون خطوط کوفی و نسخ و ثلث، اشکال هندسی، 
ــامل اسلیمی و ختایی، نگاره های  نقش و نگاره های گیاهی ش
جانوری مانند خرگوش، یوزپلنگ، روباه و نقشمایه های انسانی 
که عموماً چهره های توام با تأثیرات هنر چینی در نقاشی بود، 
ــدان قرار گرفت )مکی نژاد،  ــتفاده هنرمن در این دوره مورد اس
ــا عنوان پربارترین  ــر مغول می توان ب 1387: 21-18(. از عص
ــویا،  ــران یاد کرد )کارتونی و کوماس ــی در ای دورۀ تولید کاش

.)9 :1381
     در سواحل خلیج فارس آثار معماری اندکی متعلق به دورۀ 
ایلخانی شناسایی شده است. لذا شناسایی بنای گنبد سرخ به 
عنوان یک آرامگاه غیر مذهبی دورۀ ایلخانی در سواحل شمالی 
ــت. مهم ترین هدف  تنگۀ هرمز از اهمیت خاصی برخوردار اس
از انجام این تحقیق، تعیین کاربری و تاریخ گذاری بنای گنبد 
ــایر بناهای دورۀ ایلخانی در سواحل  ــرخ و مقایسۀ آن با س س
خلیج فارس مانند بنای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز، بنای امامزاده 
بیبی مریِم جزیرۀ قشم و بنای بیبی مریم در کشور عمان است. 

وضعیت زیست محیطی سواحل خلیج فارس 
خلیج فارس از نظر ژئومورفولوژی به سه واحد کوهستان و دشت 
ــود. در بین ارتفاعات دشت های  و جلگه ساحلی تقسیم می ش
بزرگ و کوچک متعددی وجود دارد که به کانون های کشاورزی 
و مراکز زیسِت انسانی و عرصه فعالیت های اقتصادی اختصاص 
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یافته است )سدیدالسلطنه، 1348: 46(. قسمت اعظم مناطق 
ــاحلی جنوب ایران خشک و بایر و کم آب هستند و رطوبتی  س
ــمان سواحل خلیج فارس و دریای  که در نواحی جنوبی در آس
عمان ظاهر می شود، بر اثر وزش بادهای گرم و سوزان عربستان 
ــورت باران فرو می ریزد.  ــده و رطوبت آن کمتر بص پراکنده ش
چنین وضعی سبب شده است که سرزمین های مناطق ساحلی 
بسیار کم رطوبت باشد. آب وهوای این مناطق در گروه مناطق 
ــود و بارندگی در آن بسیار کم است. در  ــک تعریف می ش خش
ــده اند که  ــکیالت نمکی پراکنده ش میان ارتفاعات منطقه تش
ــتر رودهای این حوزۀ آب وهوایی شده است  منشأ شوری بیش

)بختیاری : 104(. 

پیشینۀ تاریخی سواحل خلیج فارس در دورۀ ایلخانی
ــله های  ــان ماند و سلس ــۀ مغول در ام ــران از حمل ــوب ای جن
ــود را حفظ کرده  ــدی اقتدار خ ــالطین محلی ایرانی تا ح س
ــلۀ ایلخانان مغول که از سال  بودند )ویلبر، 1365: 16(. سلس
ــر قدرت بود، دوره ای را در هنر ایران گشود  650ـ 736ق برس
ــرق دور، علی الخصوص هنر دورۀ  که تأثیرات زیادی از هنر ش
ــراتو، گروبه، 1376: 3(. بعد از  ــونگ و یوان چین گرفت )ش س
حملۀ چنگیزخان مغول به ایران در نیمۀ نخست قرن دوازدهم 
ــاه مغول در ایران شد. بعد از  میالدی، هوالکوخان اولین پادش
وی پنج نفر از فرزندان و نوادگان مغول به حکومت رسیدند. اما 
در نهایت در زمان حکومت ابوسعید، قدرت مغوالن اندک اندک 
به زوال گذاشت. دیوید مورگان نویسنده کتاب ایران در قرون 
وسطی در مورد آخرین پادشاه مقتدر ایلخانی معتقد است که 
ــقوط کرد بدون آنکه راه افول را پیموده  »حکومت ایلخانان س
ــت جز اینکه ابوسعید وارثی  ــد« و این سقوط علتی نداش باش
ــت )مورگان، 1373: 107(. با مرگ ناگهانی ابوسعید در  نداش
ــال گروهی از خانواده های مغول به  736ق قریب به بیست س
ــرداران جاه طلب به حکومت رسیدند و هر  حمایت برخی از س
یک مدت کوتاهی بر بخش هایی از قلمرو ایلخانان فرمان راندند 
ــی ایران در واقع  ــی، 1379: 360(. این دورۀ تاریخ سیاس )بیان
ــلطنت و پیروزی ها و شکست های  گزارش زندگانی مدعیان س
ــپولر، 1368: 134(. به روزگار سلطنت ابوسعید،  آنهاست )اش

در فارس شاهزاده هایی از خانوادۀ سلغوریان و اتابکان فارس و 
ــو، در کرمان قراختاییان، و در یزد مظفریان حکومت  آل اینج
ــزی مغول در 737ق  ــی قدرت مرک می کردند. بعد از فروپاش
ــتقل تقسیم شد که هر یک  ــی مس ایران به چند واحد سیاس
ــود. از آن جمله آل مظفر  ــز ثقل جغرافیایی خود ب دارای مرک
ــلطه داشتند و حمایت  بودند که مرکز و جنوب ایران را زیر س
ــی کردند )هیلن براند، 1386:  خود را مصروف معماری و نقاش

 .)207

مذهب دورۀ ایلخانی در سواحل خلیج فارس
ــپولر در  ــورد مذهب در ایران در دوره ایلخانی برتولد اش در م
ــل دو عنوان »وضع مذهب در  ــاب تاریخ مغول در ایران ذی کت
ــان« و »رابطۀ مغوالن با ادیان«  در خصوص ادیان  دورۀ ایلخان
ــالم، و یهود توضیحات مبسوطی داده است، اما  مسیحیت، اس
ــب رایج در قلمرو ایلخانان  ــیم بندی دقیقی در مورد مذه تقس
ارایه نداده است. اشپولر تنها در صفحه 514 نقشه ای با عنوان 
ــت که  ــۀ ایران در دوران فرمانروایی مغوالن« آورده اس »نقش
ــاس پراکندگی مذاهب  ــرو مغوالن بر اس مناطق مختلف قلم
ــافعی، شیعۀ اثنی عشری و یا اهل تسنن به  حنفی، حنبلی، ش
ــت. محدودۀ مورد مطالعه در این  ــخص شده اس طور کلی مش
ــمالی خلیج فارس به ویژه محدودۀ  ــواحل ش پژوهش یعنی س
ــتان هرمزگان در آن نقشه مسکن مردمان اهل تسنن بوده  اس

است )اشپولر، 1368: 185ـ 197، 238ـ 247، 514(. 

مهم ترین بناهای ایلخانی سواحل خلیج فارس
1. گنبد سرخ بندر عباس

ــرخ در بخش  ــتای گنبد س ــرخ در روس بنای آجری گنبد س
ــتان بندر عباس قرار  ــمیل از حوزۀ شهرس ــتاِن ش تخِت دهس
ــه و 56.7 ثانیۀ  ــا در 27 درجه 25 دقیق ــت. این بن گرفته اس
ــول جغرافیایی و 56 درجه و 45 دقیقه و 66.4 ثانیۀ عرض  ط
ــطح آب های آزاد واقع  ــی و در ارتفاع 41 متری از س جغرافیای
ــده است )توفیقیان، 1387: 35(. ابعاد بنا 8/5 × 8/5 متر و  ش
ــطح زمین های پیرامون حدود 5/80 متر است.  ارتفاع آن از س
بنای گنبد سرخ در تاریخ 81/7/7 با شمارۀ 6494 در فهرست 
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آثار ملی ایران به ثبت رسیده است )شادمهر و پازوکی، 1385: 
.)46

ــت. بنا  ــار ورودی در چهار جهت اصلی اس ــا دارای چه      بن
ــفالته  ــه و متروک در کنار جادۀ آس ــروزه به صورت مخروب ام
بندر عباس ـ شمیل و در محل روستای گنبد سرخ در فاصلۀ 
ــون این بنا هیچ اثر  ــود. در پیرام صد متری جاده دیده می ش
تاریخی دیگری دیده نمی شود و بنا منفرد است )تصاویر 4ـ1 

و نقشه های 1ـ 3(.
ــدت بر اثر عوامل انسانی و طبیعی  ــرخ به ش      بنای گنبد س
ــت. عبور و مرور حیوانات اهلی و دست اندازی  آسیب دیده اس
مداوم اهالی برای استفاده از آجرهای بنا از یک سو و آب وهوای 
ــا  گرم و مرطوب و وزش بادهای مرطوب و باران های سیل آس
ــرای این بنای آجری فراهم آورده  ــو، وضع بدی را ب از دیگر س
ــده و پی آن با  ــته ای آبرفتی بنا ش ــت.1 این بنا بر روی پش اس
ــاروج و قلوه سنگ های کوچک و متوسط ساخته شده  مالت س
است. آجرهای به کاررفته در این بنا 5×23×23 سانتیمتر است 
ــبیده اند. نقشۀ بنا به شکل  که با مالت گچ محلی به هم چس
ــول دارد و منطَبق  ــع آن 8/5 متر ط ــت که هر ضل مربعی اس
ــط هر یک از  ــت. در وس ــر چهار جهت اصلی قرار گرفته اس ب
ــده که ورود به داخل بنا را امکان پذیر  اضالع درگاهی تعبیه ش
می سازد. ورودی ها طاق دار اند و ارتفاع آنها 2/30 متر است. در 
دو طرف آنها طاق نماهایی دیده می شود که ارتفاع آنها با ارتفاع 
ورودی ها یکسان هستند. در هر یک از گوشه ها عناصری شبیه 
ــاختمان و باالی بخش  ــورد. در نمای س ــم می خ جرز به چش
مکعب شکل، بخش دیگری با مقطع هشت ضلعی ساخته شده 
که هر ضلع آن 2/5 متر طول دارد و ارتفاع آن 1/60 متر است. 
ــمت قرار دارد. بخش اصلی  بخش مدور گنبد بر روی این قس
ــخص نیست، ارتفاع باقیماندۀ  گنبد فروریخته و ارتفاع آن مش
ــت. گنبد فروریخته از نوع دوپوستۀ  ساقۀ گنبد 1/90 متر اس
ــش بیرونی  ــش داخلی )آهیانه( و پوش ــته بوده که پوش گسس
ــازی و گردن  ــت. ریختگی باالی گوشه س )خود( آن ریخته اس
ــان دهندۀ این نکته است. در بخش درونی بنا،  )گریو( گنبد نش
در بین درگاه ها و در گوشه های بنا، برای سهولت اجرای گنبد 
ــده که درون هر کدام دو طاقچه با  ــاخته ش فیل پوش هایی س

طاق قوسی شکل دیده می شود. احتماالً فضای سه گوش درون 
ــت. قطر  ــده اس فیل پوش ها با مقرنس های گچی تزیین می ش
ــت. در طاق  ــانتی متر اس مالت به کاررفته در بین آجرها 2 س
ــت ضلعی در نمای  ورودی ها از درون بنا و نیز باالی بخش هش
بنا آجرهایی با ابعاد 5×10×10 سانتی متر به کاررفته که دو نوع 
ــان می دهد. عالوه بر  تویزۀ رومی و تویزۀ پَر را در کنار هم نش
ــمت شرقی مصطبه ای کوتاه  ــازی در این بنا، در قس شالوده س
ــت( نیز دیده می شود. این  )حدود نیم متر از آن قابل رویت اس
ــته و شامل چهارطاق زیبایی بوده  بنا کاربری غیر مذهبی داش
ــده است.  ــاقۀ بلند ایجاد ش ــت که بر روی آن گنبدی با س اس
ــطوح خارجی بنا آجر و در داخل جرزها مالت ساروج و  در س
قلوه سنگ به کاررفته است. کلیۀ طاقنماها و ساقۀ گنبد و گنبد 
از آجر قرمز ساخته شده است. در خارج بنا با ایجاد جرزهایی 
ــه های  ــن طاق نماهای ورودی و در داخل بنا در گوش در طرفی
ــد فاصل طاق نماهای  ــا را زینت داده اند. در ح ــی بن چهارطاق
ــه هر یک دارای دو طاق نمای  داخلی چهار طاق نمای دیگر ک
کوچک تر هستند، دیده می شود. در باالی هر طاق نمای ورودی 
ــود دارد و بنا در داخل دارای تزیینات گچ بری  یک پنجره وج
بوده است که امروزه اثری از آنها دیده نمی شود )تصاویر5-7(.

تحلیل معماری گنبد سرخ 
ــبت به دورۀ سلجوقی  یکی از ویژگی های معماری ایلخانی نس
آن است که بناها با خشت خام، پخته و یا سنگ الشه ساخته 
ــازی الحاقی انجام می گرفت. در  ــد و سپس اجرای نماس می ش
ــای آنها به طور  ــای درونی دیوارها با نم ــاخت بخش ه واقع س
ــلجوقی  ــزا انجام می گرفت و این برخالف َرویۀ معماری س مج
است )پیرنیا، 1369: 147(. در خصوص بنای گنبد سرخ بندر 
عباس نیز جدایی نما از بدنۀ بنا باعث تخریب زودتر بخش های 
ــطحی شده و آنچه در حال حاضر قابل رویت است آجرهای  س
قرمزرنگ درون بنا و سنگ های الشه است که با مالت گچ کار 
شده اند و همین امر باعث ماندگاری و استحکام بنا در شرایط 

دشوار آب وهوایی حاشیۀ خلیج فارس شده است. 
     در دورۀ ایلخانی جرزها قطور ساخته می شد تا بر استحکام 
ــرخ نیز  ــود )کونل، 1355 :95(. در بنای گنبد س بنا افزوده ش

25



جرزها قطورتر شده و با ایجاد طاق نماهای دوتایی در هر جرز، 
ــازی باعث استحکام بیشتر بنا شده است. بنای  ضمن قرینه س
ــکل و چهار ورودی قرینه در چهار  ــرخ  پالن مربع ش گنبد س
ــاق های بلند دارد که فیل پوش های  طرف و گنبد مدوری با س
آن به وسیلۀ بخش میانی هشت ضلعی فضای چهارگوش را به 
ــت. بر خالف طرح هشت گوش  گنبد مدور متصل می کرده اس
که تنها حرکت دورانی دور مقبره را اجازه می داد، در گوشه های 
ــتری وجود داشت )هیلن براند، 1380:  چهارگوش فضای بیش
ــوش باعث ایجاد  ــرخ نیز پالن چهارگ ــای گنبد س 31(. در بن
فضای بیشتر در زیر گنبد شده است. در کف این بنا هیچگونه 
ــرداب یا قبر وجود ندارد، اما ممکن است با توجه به  اثری از س
ــتان قدیمی، با  انجام کاوش های  قرارگیری بنا در کنار گورس

باستان شناسی بقایای تدفین پیدا شود. 
     گنبدهای منفرد از دورۀ ساسانی در معماری ایران پدیدار 
ــده و در ابنیۀ سلجوقی نیز به وفور دیده می شود. این گنبد  ش
ــاخته شده است  ــت گوش س ــکل و یا هش روی اطاق مربع ش
)ویلبر، 1365: 68، تصویر 158(. در دورۀ ایلخانی گنبد و ساقۀ 
ــت و مقرنس های  ــده اس گنبد بلندتر و با عظمت تر از پیش ش
ــتفاده شده و شکل و ریخت  درون فیل پوش ها بارها و بارها اس
ــت. در این دوره برای ساخت ]جان[  پیچیده ای پیدا کرده اس
دیوارها از خشت یا سنگ و در رویه بندی از آجر پخته استفاده 
ــت. طاق گان ها و گنبدها نیز از آجر پخته بوده است  ــده اس ش
ــرخ دیوارها از  ــر، 1376: 7(. در بنای گنبد س ــراتو و گروب )ش
ــنگ قلوه ساخته شده و  ــمت ازاره از س آجر قرمزرنگ و در قس
ــده است.  در نمای بنا از آجر پختۀ قرمزرنِگ باکیفیت بهره ش
ــواحل خلیج فارس ساخت هرگونه بنای  آب وهوای معتدل س
آجری را غیر ضروری نموده است و ساخت این بنا با آجرهای 
ــن بنا و عملکرد آن به عنوان  ــگ باکیفیت از اهمیت ای قرمزرن
ــا متعلق به یک  ــی خبر می دهد. اگر این بن ــرۀ غیر مذهب مقب
شخصیت مذهبی و امامزاده بود، هرگز متروکه نمی شد، این در 

حالیست که بنای گنبد سرخ متروکه و رهاشده است.
ــایخ و بزرگان       بناهای منفرد غالباً پیرامون قبر یکی از مش
یا یک شخصیت مورد احترام برپا شده است. ترتیب قرارگیری 
ساختمان های منفرد اتفاقی است، اما برای جلب توجه به نمای 

ــتفاده  اصلی، در آن از پیش طاق ها و تزیین های پرتفصیلی اس
می شده است )شیال بلر، 1376: 129( بنای منفرد گنبد سرخ 
ــتانی قدیمی قرار گرفته است که متأسفانه  ــیۀ گورس در حاش
ــت و همین امر تعیین تاریخ این  ــنگ قبر اس فاقد هرگونه س
ــتان را دشوار می کند. اصوالً در گذشته در انتخاب محل  گورس
ساخت هر بنا به نکاتی توجه می کردند که از آن جمله به کل 
ــخت بودن زمین آن، ضد زلزله  ــیل گیر نبودن، س منطقه، س
بودن و دیگر عوامل می توان اشاره کرد )پیرنیا، 1378: 1(. در 
ــرخ در دو طرف ورودی های چهارگانه، به ایجاد  بنای گنبد س
ــوی هر ورودی اقدام شده است. زیبایی و  دو طاق نما در دو س
ــمیل باعث  ــت هموار ش عظمت این بنای منفرد در میان دش
جلب توجه بنا از فاصلۀ بسیار دور می شود. در مکان گزینی این 
بنا کلیۀ موارد یادشده مورد دقت نظر قرار گرفته است و بدان 
ــبب این بنا بعد از قرن ها هنوز پابرجاست. مالت به کاررفته  س
ــاخت بنا و تزیینات و پوشش داخلی گچ است. در بنای  در س
ــاختن مقرنس های داخل سکنج ها  ــرخ از گچ برای س گنبد س
ــت. اما متأسفانه تمامی این تزیینات تخریب  استفاده شده اس
ــده است و فقط داغ آنها قابل تشخیص است. مقرنس کاری،  ش
ــا چند ربع گنبد  ــطح مقعر یا دو ی ــر کردن یک ناحیه یا س پ
کوچک است که در آن رأس ربع گنبدها در هر طبقه از طبقه 
زیر پیش آمده تر است. مقرنس کاری نیز از خصوصیات معماری 
ــت اما در دورۀ ایلخانی کامل تر و مفصل تر شد و  سلجوقی اس
تنوع زیادی پیدا کرد. در دورۀ ایلخانی از گچ برای سفیدکاری 
نواحی بزرگ دیوار، ساختن کتیبه و محراب و تقلید آجرکاری 
ــت )ویلبر، 1365: 78(. در گنبد  ــتفاده شده اس و گچ کاری اس
ــش داخلی بنا و تزیینات مقرنس در  سرخ بقایای گچ در پوش
ــاهده است در این بنا محرکه های  درون فیل پوش ها قابل مش
معماری توانمندتر از محرکه های تزیینی و آرایشی بوده است. 
ــاخت و استفاده از  ــگرد عمده یعنی کاربرد آجر برای س دو ش
ــادی را ارایه داده  ــش گچ برای آرایه ها رهیافت های متض پوش
ــه کار رفته اند. به  ــاختمان واحد ب ــد، ولی هر دو در یک س ان
ــدید رویۀ بنا بر اثر عوامل مخل اقلیمی، پالن  علت تخریب ش
دقیق نما را نمی توان طرح کرد، اما نقشۀ کلی بنا و اندازه های 
آن قابل اعتماد است. دیوارهای آجری با پیه ای عمیِق ساخته 
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ــت. متأسفانه با  ــخصیت غیر مذهبی بوده اس بنا مقبرۀ یک ش
ــطحی و مقدماتی اثری از گور در زیر گنبد این بنا  ــی س بررس
دیده نشد و اظهار نظر قطعی در این باره نیازمند انجام کاوش 

باستان شناسی است. 
     در مورد مذهب مردمان سواحل هرمزگان در دورۀ ایلخانی 
برتولد اشپولر در کتاب تاریخ مغول در ایران مردمان این منطقه 
ــنی مذهب معرفی می کند )اشپولر، 1368:  را به طور کلی س
185ـ 197، 238ـ 247، 514(. بنابراین با توجه به سنی بودن 
مردم این منطقه در دوره ایلخانی، امامزاده بودن این بنا منتفی 

است و کاربری مذهبی نمی توان برای آن قایل بود.

نقشۀ 3. نمای گنبد سرخ بندر عباس )مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.

ــیار محکم بدون تزیینات خارجی به  ــنگ و ساروج و بس از س
ــم می خورند. در قسمت فوقانی گنبد عالی آن اوج گرفته  چش
ــفانه بخش فوقانی آن فروریخته است. متأسفانه اکثر  که متأس

آجرهای بیرونی بنا و گنبد و ساقۀ بلند آن فروریخته است.
     آرامگاه های مذهبی و غیر مذهبی به صورت مراکز عمومی 
و اغلب در کنار قبرستان ها ساخته می شده اند )کیانی، 1379: 
67(.  بنای گنبد سرخ با توجه به متروکه بودن متعلق به یک 
ــت، زیرا اگر چنین بود هیچ وقت متروکه نمی شد  امامزاده نیس
ــواره مورد تکریم مردم قرار می گرفت. با توجه به متروکه  و هم
ــتان قدیمی، احتماالً این  بودن و قرارگیری آن در کنار گورس

نقشۀ 1. پالن بنای گنبد سرخ بندر عباس )مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.

نقشۀ 2. پالن بنای گنبد سرخ بندر عباس )مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.
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تصویر 1. بنای گنبد سرخ در روستای گنبد سرخ،  دید از جنوب
 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 2. گنبد سرخ، دید از شمال )عکس از: نگارنده(.

تصویر 3. گنبد سرخ، دید از شرق )عکس از: نگارنده(.

تصویر 4. گنبد سرخ، دید از شمال )عکس از: نگارنده(.

تصویر 5. ورودی جنوبی بنای گنبد سرخ و طاق نماهای پیرامون آن، دید 
از داخل بنا )عکس از: نگارنده(.

تصویر 6. ورودی های طرفین بنا که قرینه ساخته شده است 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 7. طاق نمای داخل بنای گنبد سرخ و آثار گچ کاری در آن 

)عکس از: نگارنده(.
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2. بنای بی بی مریم )پیِر تُمِسنیتی( جزیرۀ قشم 

این بنای مذهبی که به نام بی بی مریم موسوم است در شمال 
ــنیتی و در نزدیکی مقبرۀ شیخ برخ2 قرار دارد.  ــتای تمس روس
پالن این بنا به شکل چهارگوش است و ساخت مایۀ به کاررفته 
ــنگ آهک و مرجانی و مالت ساروج و گچ است. این  در آن س
ــامل یک فضای چهارضلعی گنبددار با مقرنس کاری ها و  بنا ش
کاربندی هایی در زیر گنبد است. ورودی بقعه در قسمت غربی 
است که بر اساس آثار باقی مانده یک ایوان کوچک هم داشته 
ــت. در شمال غربی بقعه قبرستانی دیده می شود که سنگ  اس
ــنگ های تراش داده شده منقوش هستند که به  قبرهای آن س
ــاخته شده اند. بر روی سنگ قبر اشعار زیبا  صورت صندوق س
ــده که متعلق به دوره های  و آیات قرانی به خط کوفی حک ش
ــتند. شیوۀ ساخت آن مشابه بقاع  مختلف دوران اسالمی هس
ــت و قدمت آن را با توجه به  متبرکه تاریخی جنوب ایران اس
ــتم هجری قمری  ــاری می توان با مقابر قرن هفتم و هش معم

هم دوره دانست )کیانی، 1368: 96(.
ــز، قرمز مایل به  ــا خمیرۀ نارنجی، قرم ــفال هایی ب      قطعه س
نارنجی، قرمز مایل به صورتی، سفال لعابدار با خمیره نخودی، 
ــتری به طور  ــفال خاکس ــاب دار قهوه ای رنگ و آثاری از س لع
ــود )دشتی زاده، 1390:  پراکنده در اطراف این بنا دیده می ش

9( )تصاویر 8ـ 10(.

تصویر 8 . بنای امامزاده بی بی مریم قشم، ورودی بنا 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 9. فضای داخلی امامزاده بی بی مریم قشم )عکس از: نگارنده(.

تصویر 10. امامزاده بی بی مریم جزیزۀ قشم و سنگ قبر گورستان 

پیرامون آن )عکس از: عبدالرضا دشتی زاده(.

3. بنای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز

ــامل بقایای یک چهارطاقی  ــای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز ش بن
است که تنها بخش هایی از پایه های فضای مربع شکل و فضای 
ــت ضلعی زیر گنبد آن باقی مانده است. مصالح به کاررفته  هش
ــنگ و مالت ساروج است که باعث استحکام  در این بنا قلوه س
ــبی بنا و پایداری آن در برابر آسیب های محیطی و انسانی  نس
ــب توجه می کند  ــوص این بنا جل ــت. آنچه در خص ــده اس ش
ــت که روی بخش  ــکل و گنبد فروریختۀ آن اس پالن مربع ش
ــت ضلعی قرار گرفته است. متأسفانه گنبد و فیل پوش ها و  هش
ــی از پایه های بنا فروریخته و سنگ های نمای بنا به کلی  بخش
ــده اند. آنچه امروزه از بنای مکتب خانه قابل رویت  تخریب ش
ــت. پالن  ــنگ های جان دیوارها و مالت  بین آنهاس ــت، س اس
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مربع شکل این بنا و گنبد مدور آن که بر روی اضالع هشت گانه 
ــه با بناهای  ــت، قابل مقایس و رأس فیل پوش ها قرار گرفته اس
ــم و بی بی  ــاس، امامزاده بی بی مریم قش ــرخ بندر عب گنبد س
ــرح آن خواهد آمد. عملکرد  ــت که در ادامه ش مریم عمان اس
ــخص نیست اما شاید بتوان  بنای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز مش
ارتباطی احتمالی بین نام آن و عملکردش متصور شد. این بنا 
در 27 بهمن ماه 1382 با شمارۀ 10931 در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است )تصاویر 11ـ 15( )نقشۀ 4(. 

 تصویر 11. بنای مکتب خانۀ جزیزۀ هرمز )عکس از: نگارنده(. 

تصویر 12. فیل پوش و بخش انتقالِی مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز 

)عکس از: نگارنده(.

تصویر 13. فضای داخلی مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز 

)مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.

تصویر 14. مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز، دید از غرب )مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.

تصویر 15. نمای درونی مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز، دید از جنوب 

)مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.

نقشۀ 4. پالن بنای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز )مأخذ: پروندۀ ثبتی بنا(.
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 )Galhat( 4. بنای آرامگاه بی بی مریم در بندر باستانی قلهات

عمان 

ــم یکی از مهم ترین بناهای به جامانده  بنای آرامگاه بی بی مری
ــت. این بنا توسط  ــور عمان اس در بندر تاریخی قلهات در کش
ــیزدهم  ــرش بی بی مریم در قرن س بهاءالدین ایاز برای همس
ــت. مارکوپولو و ابن بطوطه در اواخر  میالدی ساخته شده اس
ــم میالدی، قلهات و بنای آرامگاه بی بی  نیمۀ دوم قرن پانزده
ــد )Rougeulle, 2007 :23(. البته عده ای  ــده ان مریم را دی
ــاخته یا  ــت که بی بی مریم س ــجدی اس معتقد اند این بنا مس
آرامگاه ابدی اوست که برای خودش بنا کرده است ابعاد. این بنا 
25×30 متر است و یک سرداب دارد. بنا با استفاده از سنگ های 
رودخانه ای و مالت گچ محلی ساخته شده و داخل بنا با مالت 
ــده است. مقرنس های فیل پوش ها و قاِب  گچ تزیین و اندود ش
ــکوه این بنا در زمان آبادانی خبر می دهد. بنا دارای  درها از ش
ــت و در زیر گنبد فروریخته  ــار ورودی در چهار طرف اس چه
ــم می خورد. طاق نماها در طرفین ورودی ها  ــردابی به چش س
ــل فضا نیز دارای  ــه خودنمایی می کنند و در داخ در دو طبق
طاق نماهایی در ورودی ها و جرزها تعبیه شده است و در باالی 
ــود. بنا دارای  ورودی ها نیز گچ بری های هنرمندانه دیده می ش
ــتطیلی است که در زیر گنبد به هشت ضلعی تبدیل  پالن مس
شده است. این بنا از نظر پالن چهارضلعی، گنبد مدور و فضای 
هشت ضلعی زیر گنبد، ورودی های چهارگانه، و فیل پوش های 
مقرنس کاری شده با مالت گچ با بنای گنبد سرخ بندر عباس 
ــت. هر دو بنا متعلق به دورۀ ایلخانی اند که  ــه اس قابل مقایس
ــوی تنگۀ هرمز و خلیج فارس قرار گرفته اند. اگرچه  در دو س
ــی دیده نمی شود اما  در نمای دیوارهای بنای بی بی مریم کاش
ــی های کوکبی و کاشی های  در اطراف این بنا قطعاتی از کاش
ــم  چلیپایی تک رنگ الجوردی متعلق به دوره ایلخانی به چش
ــد.  ــت در ازارۀ بنا به کار رفته بوده باش می خورد که ممکن اس
ــده و  این بنا از نظر پالن چهارگوش و فیل پوش های تزیین ش
ــت ضلعی منتهی به گنبد، با بنای مکتب خانۀ جزیرۀ هرمز  هش
ــم نیز قابل مقایسه است. البته  و بنای امامزاده بی بی مریم قش
کاشی های بنا با کاشی های کوکبی و هشت گوش ایلخانی بنای 
امامزاده محمد حنفیه در جزیزۀ خارک نیز قابل مقایسه است 

)Costa. 2003: 55-70؛ جاوری، 1390: 34()تصاویر 16ـ 24(.

تصویر16. نمای جنوبی و شرقی بنای آرامگاه بی بی مریم کشور عمان، 

دید از جنوب شرقی )عکس از: نگارنده(.

تصویر 17. نمای شمالی و غربی بنای بی بی مریم کشور عمان، دید از 

شمال غربی )عکس از: نگارنده(.

تصویر 18. فضای داخلی بنای بی بی مریم کشور عمان و فیل پوش های 

آن )عکس از: نگارنده(.
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تصویر 19. فیل پوش مقرنس کاری شده در بنای بی بی مریم کشور عمان 

)عکس از: نگارنده(.

تصویر 21. فضای داخلی بنای بی بی مریم کشور عمان و سرداب آن 

)عکس از: نگارنده(.

تصویر 20. جزییات تزیینات و طاق نماهای بنای بی بی مریم عمان )عکس از: نگارنده(.
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تصویر 22. نمونه ای از کاشی های کوکبی زرین فام بنای بی بی مریم در 
قلهات کشور عمان )تصویر از: محسن جاوری(.

تصویر 23. نمونه ای از کاشی های چلیپایی بنای بی بی مریم در قلهات 
کشور عمان )عکس از: محسن جاوری(.

تصویر 24. قطعات گچ بری با طرح های مختلف از قلهات کشور عمان 

)عکس از: محسن جاوری(.

بحث و نتیجه گیری 
ــکل برج مقبره و  ــه دو ش ــور کلی ب ــول به ط ــر دورۀ مغ مقاب
ــاخته شده اند. این بناها  ــتان های مربع شکل گنبددار س شبس
که با سنگ و آجر و خشت ساخته شده اند در جای جای ایران 
ــاهده است. پالن مقابر  ــواحل خلیج فارس قابل مش به ویژه س
ــت که با  ــواحل خلیج فارس با همانند پالن چهارطاقی اس س
گنبد مدور یا مضرس پوشیده شده و با استفاده از ساخت مایۀ 
ــاروج و گاه آجر ساخته شده اند.  ــنگ و س بوم آورد از جمله س
یکی از معدود مقابر غیر مذهبی سواحل هرمزگان، بنای نویافتۀ 
ــرخ است که در دشت شمیل از توابع شهرستان بندر  گنبد س
ــت و با آجرهای قرمزرنگ  عباس قرار دارد.  پالن بنا مربعی س
دورۀ ایلخانی بنا شده است. بنای گنبد سرخ چهارطاقی زیبایی 
ــده است.  ــاقه بلند ایجاد ش ــت که بر روی آن گنبدی با س اس
سطوح خارجی بنا و کلیۀ طاق ها، نماها، ساقۀ گنبد و گنبد با 
آجر و داخل جرزها )جان دیوارها( با مالت ساروج و قلوه سنگ 
ــت و نیم متر است و  ــت. طول اضالع بنا هش ــاخته شده اس س
ــت. در وسط هر یک  ــتقرار یافته اس در چهار جهت اصلی اس
ــرض دهانۀ آن یک متر و  ــده که ع از اضالع درگاهی تعبیه ش
ــانتی متر و ارتفاع آن دو متر و سی سانتی متر است.  هشتاد س
بنا دارای فیل پوش هایی در چهار گوشه فضای زیر گنبد است 
ــی شکل دارد. در خارج بنا  که هر کدام دو طاقچه با طاق قوس
ــی در طرفین طاق نماهای ورودی و در داخل  با ایجاد جرزهای
بنا در گوشه های چهارطاقی بنا را زینت داده اند. این بنا دارای 
چهار ورودی است و در باالی هر طاق نمای ورودی یک پنجره 
ــرخ دارای تزیینات گچ بری یا آهکی  وجود دارد. بنای گنبد س

بوده است. 
ــایر بناهای ایلخانی  ــبک معماری را می توان در س      این س
ــم،  ــران مانند بنای امامزاده بی بی مریم قش ــی جنوبی ای نواح
ــور عمان  ــرۀ هرمز و آرامگاه بی بی مریم کش مکتب خانۀ جزی
پی گیری و مطالعه کرد. بنای امامزاده بی بی مریم قشم فضایی 
ــت که از سنگ و ساروج ساخته شده  چهارگوش و گنبددار اس
است. این بنا دارای تزیینات مقرنس کاری و کاربندی هایی در 
ــت. ورودی بقعه با یک ایوان کوچک در  ــر گنبد اس درون و زی
ــت. در نزدیکی این امامزاده بنای  ــده اس جبهۀ غربی تعبیه ش
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ــود که دارای  ــیخ برخ االس ــری وجود دارد به نام بقعۀ ش دیگ
ــرۀ هرمز نیز که  ــت. بنای مکتب خانۀ جزی ــابهی اس پالن مش
ــدش فروریخته از  ــرح چهارطاقی دارد و گنب ــابه ط پالنی مش
ــه با گنبد سرخ بندر عباس است. در  دیگر بناهای قابل مقایس
ــور عمان بنای آرامگاه  ــواحل جنوبی خلیج فارس و در کش س
ــنگ و  ــی مریم که طرحش مربِع گنبددار و مصالحش س بی ب
ساروج است، شباهت بسیاری به مقبره های مربع شکل ایلخانی 
دارد. در پیرامون این بنا قطعاتی از کاشی های کوکبی ایلخانی 
ــده  در کنار تزیینات گچ بری و مقرنس های فیلپوش ها یافت ش
که تعیین تاریخ این بنا را آسان تر می کند. در سواحل غربی تر 
ــکل  ــتری از امامزاده که پالن مربع ش خلیج فارس تعداد بیش
دارند و متعلق به دورۀ ایلخانی اند قابل مشاهده است. اغلب این 
ــواحل شرقی، دارای گنبد مضرس  بناها برخالف نمونه های س
ــتند. بهترین نمونه از این بناها، امامزاده محمد حنفیه در  هس
ــت که با کاشی های کوکبی و چلیپایی دورۀ  جزیزۀ خارک اس

ایلخانی زینت یافته است. 
بنابراین به اختصار می توان گفت: 

ــرقی خلیج فارس در دورۀ  ــواحل ش • مقابر و امامزاده های س
ــش گنبد  ــکل با پوش ــاً دارای پالن مربعش ــی عمدت ایلخان
ــای مکتب خانه، بنای  ــرخ، بن ــوده اند؛ مانند بنای گنبد س ب
ــم، و بنای بی بی مریم کشور عمان.  امامزاده بی بی مریم قش
ــارس پالن مربع یا  ــواحل غربی خلیج ف اما امامزاده های س

چندضلعی و گنبد مضرس داشته اند.
ــالن و تزیینات فیل پوش ها و  ــرخ از نظر پ • معماری گنبد س
ــا تعدادی از  ــه ب ــت ضلعی زیر گنبد قابل مقایس فضای هش
ــۀ جزیرۀ هرمز،  ــان آن مانند بنای مکتب خان بناهای همزم
بنای امامزاده بی بی مریم جزیزۀ قشم، و آرامگاه بی بی مریم 

کشور عمان است.
ــر و کتیبه و  ــنگ قب ــبب فقدان س ــرخ به س ــای گنبد س •بن
قرارگیری در میان گورستانی قدیمی، مقبره )آرامگاه( فردی 
ناشناخته است که به دلیل متروکه بودن می توان آن را یک 
ــباهت های  ــت. این بنا با توجه به ش بنای غیر مذهبی دانس
بیان شده با بناهای ایلخانی سواحل خلیج فارس، همزمان با 

دورۀ ایلخانان مغول بنا شده است. 

پي نوشت ها
و  مرمت  سریع  تر  چه  هر  که  است  آن  نیازمند  یادشده  بنای   .1

حفاظت شود. 
بقعه در روستای گوشۀ قشم و در  این  2. بقعۀ شیخ برخ االسود: 
کتیبۀ  اساس  بر  است.  شده   واقع  روستا  کنار مسجد کهن سال 
موجود در این مسجد، این بنای تاریخی در حدود سال 244ق 
ساخته شده و در سال 737ق، بعد از وقوع زلزله، به امر یکی 
این  شده  است.  هرمز یا الرستان مرمت  شاهزادگان جزیرۀ  از 
بقعه با سنگ الشه و مالت و اندود ساروج و گچ بنا شده  است. 
بدنه های داخلی آن با طاق  نما تزیین شده است و سپس بخش 
شباهت  شده،  تقسیم  بخش  سه  به  آن  گنبد  پاکار  زیر  بلند 
بی بی  در بقعۀ  ساده  طاق  نماسازی های  و  تزیینات  به  بسیاری 

مریم قشم دارد.
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