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چکیده

ســه بنــای برجیشــکل بهنامهــای :اشــقون بابــا ،اوچگنبدخــان و ینگ ـیارخ در بخــش شــمالی شهرســتان
بیجــار اســتان کردســتان در مــرز شهرســتان زنجــان قــرار دارنــد .ایــن بر جهــا بهلحــاظ موقعیــت جغرافیایــی
در یــک مســیر رفتوآمــد کاروانــی منطق ـهای قــرار گرفتهانــد .هرچندکــه ایــن بناهــا تحــت عناویــن بــرج
شــناخته شــدهاند ،ولــی مســأله اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان ایــن بر جهــا را در زمــرۀ بناهــای
آرامگاهــی قــرار داد؟ آیــا کارکــرد بناهــای موردنظــر بهعنــوان میــل راهنمــا و یــا ســاختمانهای بینراهــی
بــرای اســتراحت کاروانیــان بــوده اســت؟ دو پیشفــرض قابلطــرح اســت؛ ایــن بناهــا بهعنــوان آرامــگاه
میــل راهنمــا و بهمنظــور هدایــت مســافران و گاهــی مواقــع بهعنــوان ســرپناهی موقــت در مســیر شــهرهای
بیجــار ،ســلطانیه ،زنجــان و مراغــه اســتفاده شــدهاند .همچنیــن شــواهد انــدک موجــود نشــانگر آن اســت
کــه ایــن بناهــا در بــازۀ زمانــی اواخــر قــرن ششــم تــا هشــتم هجــری و بهوســیلۀ حاکمــان محلــی بــرای خــود و
یــا بــزرگان خاندانشــان ســاخته شــدهاند .برآینــد ایــن تحقیــق نشــانگر آن اســت کــه ســاخت ایــن نــوع بناهــا
بــا توجــه بــه همجــواری بــا ســلطانیه زنجــان در عصــر ایلخانــان و متأثــر از رخدادهــای منطقــه بــوده باشــد.
حاکمــان محلــی ایــن نــوع بناهــا را در محــدوده و قلمــرو حکومتــی بــرای خــود و یــا بــرای بــزرگان دینــی و
عرفانــی منطقــه ســاختهاند.
کلیدواژگان :اشقونبابا ،اوچگنبدخان ،ینگیارخ ،برج آرامگاهی ،بیجار.
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مبانی نظری پژوهش

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه خاســتگاه اصلــی بــرج مقبرههــا در هال ـهای از ابهــام و یــا عــدم قطعیــت اســت،
هرچندکــه احتمــاالت زیــادی ممکــن اســت مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه از آن میــان بــه چادرهــای ترکــی،
معابــد صائبیــن ،بر جهــای نگهبانــی چینــی و بــرج آرامگاههــای تدمــری میتــوان اشــاره نمــود (هیلنبرانــد،
 .)280 :1380ولــی آنچــه بیــش از هرچیــز ایــن نــگاه را تقویــت نمــوده ،موضــوع پیشــینۀ آرامگاهســازی در
ایــران بــوده اســت .ســاخت بناهــای آرامگاهــی بهصــورت شــاخص حداقــل از دورۀ مــاد و پــس از آن در
دورۀ هخامنشــی بــا ســاختاری متفــاوت ظهــور کــرد و در دورههــای پــارت و ساســانی بــه روشهــای دیگــری
پیگیــری و ســاخته شــد.
بــا ورود آییــن اســام بــه ســرزمین ایــران در آغــاز بــا هالــهای از ابهــام مرتبــط اســت ،از قــرون دوم و
ســوم هجــری مــورد توجــه حاکمــان مســلمان ایرانــی و حتــی حاکمــان محلــی و گاهــی هــم برخــی از عرفــا،
صوفیــان و بهعبارتــی پیــروان و مــرادان طریقــت قــرار گرفــت و نمونههایــی نیــز ســاخته شــدند کــه بــا ایــن
موضــوع بیارتبــاط نیســتند و اینکــه در آغــاز خانقاهــی ،عبادتگاهــی و یــا حتــی محــل چلهنشــینی پیــری و

Downloaded from journal.richt.ir at 2:11 IRST on Saturday January 29th 2022

آرامگاههــا در معمــاری ایرانــی دورۀ اســامی بهلحــاظ فــرم و کارکــرد از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد .در
ایــن میــان بر جهــای آرامگاهــی از نظــر شــکل و فــرم دارای اهمیــت هســتند .هرچندکــه بســیاری از ایــن
نــوع بناهــا از نظــر فــرم ،آرایههــای معمــاری و عملکــرد مطالعــه شــدهاند ،هنــوز بناهایــی از ایــن گونــه
ســاختمانها وجــود دارنــد کــه بهدلیــل دوری از مســیر راههــای اصلــی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و همیــن
مســأله در آســیبدیدگی آنهــا بیتأثیــر نبــوده اســت .از جملــه ایــن آثــار ســه بــر ج آرامگاهــی اســت کــه در
روســتاهای شــهر حسـنآباد یاســوکند از شهرســتان بیجــار در اســتان کردســتان اســت .ایــن بناهــا از دیــدگاه
مکانیابــی ،فــرم و کارکــرد و اســتفاده از مصالــح بــومآورد درخــور مطالعــه جدگانــه هســتند.
در همیــن راســتا پرسـشهایی پیــش رو اســت؛ نخســت اینکــه چگونــه میتــوان ایــن بر جهــا را در زمــرۀ
بناهــای آرامگاهــی قلمــداد نمــود؟ دوم اینکــه آیــا میشــود اســتنباط نمــود کــه ایــن بر جهــا کارکــرد بناهــای
بیــن راهــی بــرای اســتراحت کاروانیــان داشــتهاند؟ و پرســش ســوم اینکــه ایــن بر جهــا مربــوط بــه چــه دورۀ
زمانــی بــوده و ســازندگان آنهــا چهکســانی بودهانــد؟
در پیونــد بــا پرسـشهای بــاال فرضیاتــی قابــل طر حانــد؛ نخســت اینکــه ایــن بر جهــا در زمــرۀ بر جهــای
آرامگاهــی هســتند و احتمــال اینکــه از ایــن بناهــا بهمنظــور انجــام مراســم تدفیــن اســتفاده شــده باشــد بعیــد
بهنظــر نمیرســد .فرضیــه دوم؛ احتمــال اینکــه ایــن بناهــا بهعنــوان میــل راهنمــا و بهمنظــور هدایــت و
ســرپناه میانراهــی مســافران در مســیر شــهرهای بیجــار در اســتان کردســتان و زنجــان ،مراغــه و ســلطانیه
در آذربایجــان نیــز اســتفاده شــده باشــد بعیــد نیســت ،البتــه ایــن نظریــه تــا زمانــی مــورد پذیــرش اســت کــه
مــدارک دیگــری در ایــن زمینــه یافــت نشــود.
روش تحقیــق ایــن نوشــتار تاریخــی -تحلیلــی اســت کــه بــر اســاس بررسـیهای میدانــی و تهیــه تصویــر
و بررســی متــون تاریخــی و مــدارک کتابخانـهای صــورت گرفتــه اســت.
پیشــینۀ تحقیــق دربــارۀ ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه تاکنــون مطالعــات کامــل و جامعــی انجــام
نشــده اســت .تنهــا اطالعــات موجــود از بناهــا بــه پروندههــای ثبتــی مربــوط میشــود کــه از گزارشهــای
کارشناســی دهــۀ  1350شمســی اســتخراج شــده اســت .پــس از آن نگارنــده در ســال  1380شمســی در
بازدیــد و بررســی از بناهــای شهرســتان بیجــار ایــن بناهــا را بررســی و تصویربــرداری نمــود .ســپس اطالعــات
مختصــری از آنهــا در کتــاب ســیمای میــراث فرهنگــی کردســتان (زارعــی )1381 ،و در کتــاب آثــار فرهنگی،
باســتانی و تاریخــی اســتان کردســتان (زارعــی )1392 ،منتشــر گردیــد .نوشــتار و پژوهشــی مســتقل در ایــن
زمینــه وجــود نــدارد و اهمیــت مطالعــۀ کامــل ایــن بناهــا ضــروری بهنظــر میرســد.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.77

مقدمه

|| بازشناسی سه برج آرامگاهی :اشقونبابا و|| 79 || ...

موقعیت ،معرفی ،توصیف و مقایسه بر جها

تصویــر  .1نقشــۀ بخشــی از شهرســتان بیجــار اســتان کردســتان و روســتاهای پیرامــون شــهر حسـنآباد یاســوکند
(ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کردســتان.)1384 ،

 )1برج اشقونبابا

هرچندکــه ایــن بــرج در اثــر عــدم حفاظــت و مرمــت از یکســو ،و ســوداگران اشــیاء عتیقــه از ســوی دیگــر
تخریــب شــده ،ولــی بهلحــاظ نــوع نقشــه ،وجــود مــدارک و بقایــای آثــار آن از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار
اســت .براســاس گــزارش پرونــدۀ ثبتــی ،بــرج آجــری اشــقونبابا در بخــش ســیاه منصــور و در نزدیکــی شــهر
حس ـنآباد یاســوکند و در فاصل ـهای از روســتای علیشــاه از شهرســتان بیجــار قــرار داشــته اســت (تصویــر  1را
ببینیــد).
نقشــۀ بنــا هشــتضلعی بــوده کــه تــا ارتفــاع  60ســانتیمتر از کــف بدنــه آن بهصــورت ســنگچین
ســاخته شــده و ســپس تــا پــاکار ســقف گنبــدی بــا آجرهــای ویــژه ســلجوقی ســاخته شــده بــود .ویژگــی کلــی
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ً
در شهرســتان بیجــار در مســیری نســبتا نزدیــک و مشــخص در نزدیــک شــهر حســنآباد یاســوکند در
روســتاهای ینگـیارخ ،اوچگنبدخــان و عیلشــاه ســه بــرج آرامگاهــی قدیمــی قــرار دارد .ایــن بر جهــا بــا اینکــه
در یــک دورۀ زمانــی ســاخته نشــدهاند ،ولــی دو نمونــه از آنهــا شــباهت قابــل توجهــی بــا هــم دارنــد .بــرای
آ گاهــی از وضعیــت ایــن بناهــا ضــروری اســت در ایــن بخــش از گفتــار آنهــا را بهترتیــب معرفــی و توصیــف
نمــوده و درنهایــت بــا بناهــای مشــابه از نظــر فــرم و کارکــرد مقایســه کنیــم .در بررســی موقعیــت جغرافیایــی
ایــن بناهــا اهمیــت مکانیابــی در مناطــق روســتایی کنونــی قابــل توجــه اســت (تصویــر .)1
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مــرادی بــوده و در پــی مرگــش بــه آرامــگاه آن مــراد و پیــر تبدیــل شــده باشــند بعیــد بهنظــر نمیرســد .بــه هــر
روی بهــره بــردن از ایــن شــکل و فــرم بناهــا در قالــب هشـتضلعی و دایــرهای و یــا شـشضلعی بــا مصالــح در
دســترس در ا کثــر نقــاط موردتوجــه قــرار گرفــت کــه میتــوان کارکردهــای متفاوتــی بــرای آن بــا قــوت و ضعف
و یــا بهعبارتــی بهترتیــب اولویــت در نظــر گرفــت .بههرحــال اینگونــه بناهــا بــه مناطــق کمتــر توســعهیافته
و کمبرخــوردار در آن مقطــع زمانــی بــا مصالــح کـمدوام و بــا توجــه بــه ســاخت و نحــوۀ بهرهبــرداری از آنهــا
بازمیگــردد.
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تصویــر  .3نقشــۀ بــرج تخریبشــده
اشــقونبابا در شهرســتان بیجــار
(آ.م.ف.کردســتان.)1362 ،

تصویــر  .4نمــای بــرج تخریبشــده
اشــقونبابا در شهرســتان بیجــار
(آ.م.ف.کردســتان.)1362 ،
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تصویــر .2نمــای شــمالی بــرج اشــقونبابا در مجــاورت روســتای علیشــاه شهرســتان بیجــار (آ.م.ف.کردســتان،
.)1362
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بنــا شــامل ســردر کوتــاه در یــک قــاب گچــی و طاقنماهایــی در هش ـتضلع در بیــرون و درون بنــا اســت
کــه دارای قوسهــای تیــزهدار هســتند .طاقنماهــای بیرونــی بهجــز طاقنمایــی کــه ســردر ورودی در آن
قــرار دارد همــه آجــری هســتند .طاقنماهــای درونــی بنــا بــا گــچ انــدود شــدهاند .بــا توجــه و اســتناد بــه
گــزارش ثبتــی اثــر ،بــر روی بخــش باالیــی طاقنماهــا در ُرخبــام بنــا آرایههــای کاشـیکاری از نــوع یکرنــگ
وجــود داشــته و در چنــد نقطــه از ایــن کاشـیها در ســال  1362شمســی هــم دیــده شــده اســت .نمــای کلــی
طاقنماهــا بــا آجــرکاری ســاده کار شــده بــوده اســت (آ.م.ف.کردســتان( ،)1362 ،تصاویــر  2تــا .)4
فــرم بنــا نشــان میدهــد کــه گنبــد بــر پایــۀ هشــتضلعی بــا بهکارگیــری ترمبههایــی کــه در زوایــای
هــر ضلــع داشــته ،ایجــاد شــده اســت .ایــن ترمبههــا در هــر گوشــه و بــاالی هریــک از اضــاع بــا آجــر ســاخته
شــده و بــا گــچ انــدود گردیــده اســت .در ایــن حالــت پــاکار گنبــد بــه شــانزدهضلعی تبدیــل شــده و آهیانــه
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روشــنایی داخــل بنــا از طریــق چهــار نورگیــر کــه در چهــار جبهــۀ شــرقی ،غربــی ،شــمالی و جنوبــی در
بــاالی طاقنماهــا بــه شــکل مربــع -مســتطیل قــرار داشــته ،تأمیــن شــده اســت .هرچندکــه ا کنــون اثــری از
پنجــره در تصاویــر ایــن بنــا دیــده نمیشــود ،احتمــال اینکــه ایــن نورگیرهــا دارای پنجــرهای بــوده باشــند دور
از ذهــن نیســت (تصویــر .)7
در پرونــدۀ ثبتــی اثــر ،زمــان ســاخت ایــن بــرج را قــرن ششــم هجــری ثبــت کردهانــد (پازوکــی و شــادمهر،
 .)310 :1384هرچندکــه ایــن بــرج از نظــر فــرم و شــکل قابــل مقایســه بــا بر جهــای دورۀ ســلجوقی اســت،
ولــی بایــد بــا احتیــاط ایــن ســخن را بیــان کــرد ،زیــرا بــا آرامگاههایــی همچــون گنبــد شــیخبراق یــا چلبیاوغلــو
در ســلطانیه ،امــامزاده جعفــر در اصفهــان و همچنیــن امــامزاده جعفــر قــم از آثــار دورۀ ایلخانــی از نظــر نــوع
نقشــه و ســاختار کلــی قابــل مقایســه اســت (تصاویــر  8تــا .)10
ی روســتای علیشــاه ایــن بــرج بــه نــام باباشــاه معــروف بــوده اســت و بهموجــب کتیبــۀ
بنــا بــه گفتــۀ اهالـ 
گچــی کــه بــا دســت بــر ســردر آن نوشــته شــده ،در ســال  1322شــخصی بــه نــام علیاشــرف بهعنــوان بانــی
تعمیــرات ایــن ســاختمان معرفــی شــده اســت کــه نــام اصلـیاش چنانکــه آمــده علیاشــرف میرزامحمــدی
عربشــاهی اســت کــه در داخــل و بیــرون آن تعمیراتــی را انجــام داده و از تخریــب آن در آن مقطــع جلوگیــری
ً
کــرده بــود (قراخانــی .)13-14 :1356 ،هرچندکــه ایــن بنــا در هنــگام بازدیــد در ســال  1356شمســی تقریبــا
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تصویــر  .5نمــای داخــل بــرج تخریبشــده اشــقونبابا در شهرســتان
بیجــار (آ.م.ف.کردســتان.)1362 ،

تصویــر  .6نمــای نزدیــک مدخــل
ورودی بــرج اشــقونبابا در
روســتای علیشــاه شهرســتان بیجار
(آ.م.ف.کردســتان.)1362 ،
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یــا پوســته داخلــی بــر آن چیــده شــده اســت .بــا توجــه بــه ســاختار و فــرم و مصالــح ایــن بنــا دارای گنبــد
ُ
دوپوســتۀ گسســته بــوده اســت .نــوع گنبــد بیرونــی یــا خــود کــه پیــش از ایــن روی آن اســتوار بــوده بــه
احتمــال فــراوان از نــوع گنبدهــای ُرک چنــد تــرک بــوده اســت .بــا اســتناد بــه پرونــدۀ ثبتــی بنــا ،پوشــش
بیرونــی دارای تزئینــات کاشــی و آجــر لعــابدار فیروزهایرنــگ بــوده و از داخــل هــم بــا آجــر ســاده بــه فــرم
دورچیــن کار شــده اســت (آ.م.ف.کردســتان( ،)1362 ،تصویــر .)5
درگاه ورودی بــرج در ضلــع شــرقی بنــا قــرار داشــته کــه نــوع قــوس آن گهــوارهای اســت .ســردر در میــان
یــک قــاب مســتطیل گ ـچکاری شــده کــه ایــن قــاب هــم در میــان یکــی از طاقنماهــای اضــاع هش ـتگانه
بــا قــوس تیــزهدار آجــری قــرار دارد .ایــن شــیوۀ سردرســازی طــوری اجــرا شــده کــه معلــوم اســت هــدف معمــار
ایــن بــوده کــه در نمــای بنــا بیرونزدگــی ایجــاد نشــود و ایــن کار موجــب شــده کــه از ارتفــاع ســاختمان
کاســته نشــود و در ســاختار شــکیل آن خدشــه وارد نگــردد (تصویــر .)6
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تصویــر  .9نقشــۀ امــامزاده جعفــر اصفهــان در
دورۀ ایلخانــی (ویلبــر :1365 ،ش .)35

تصویــر  .10نقشــۀ امــامزاده جعفــر قــم در دورۀ ایلخانــی
(ویلبــر :1365 ،ش.)10

ســالم بــوده ،ولــی بهدلیــل ترکــی بــزرگ کــه در دیــوار آن ایجــاد شــده بــود و عــدم تأمیــن اعتبــار بهموقــع و
همچنیــن ویــران نمــودن پایههــای آن توســط ســودجویان آثــار باســتانی در ســال  1376تخریــب شــده
اســت (تصاویــر  11و .)12
ً
ایــن بــرج احتمــاال در گذشــته از جملــه اقامتگاههــای (کــوخ) بینراهــی بــوده اســت (زارعــی:1381 ،
ً
 .)131ایــن انــگاره از ایــن موضــوع گرفتــه شــده کــه ایــن بنــا احتمــاال بــرای زمانهــای کوتاهــی کارکــرد
اقامتــگاه بینراهــی بــرای مســافران داشــته اســت .ایــن موضــوع مربــوط بــه زمانــی اســت کــه مســافران
خســته و نیازمنــد بــه ســرپناه در مســیر هــم از آن در مواقعــی اســتفاده کردهانــد و بــرای مدتــی کارکــرد آن
شــده اســت ،درحالیکــه ایــن بنــا در آغــاز کارکــردی بهعنــوان آرامــگاه و خانقــاه داشــته و ســپس بــه مقبــره
صاحــب بنــا تبدیــل شــده اســت.

 )2برج او چگنبدخان

در فاصلــۀ  75کیلومتــری شــمالغرب شــهر بیجــار و در روســتایی بــه نــام اوچگنبدخــان ،برجــی ســنگی
قــرار دارد کــه بــه بــرج اوچگنبــد معــروف اســت .ایــن روســتا در حاشــیۀ جــادهای شوســه و ارتباطــی میــان
روســتاهای اطــراف واقــع شــده اســت .بــرج در داخــل روســتا قــرار گرفتــه اســت .پرســش قابلطــرح ایــن
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تصویــر  .7نمــای بــرج اشــقونبابا
پیــش از تخریــب در ســال 1356
(آ.م.ف.کردســتان.)1362 ،

تصویــر  .8نقشــه و برش-نمــا مقبــرۀ شــیخبراق (چلبیاوغلــو) در
ســلطانیه دورۀ ایلخانــی (ویلبــر :1365 ،ش  48و .)49
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اســت کــه آیــا ایــن بنــا در آغــاز هــم در مرکــز روســتا قــرار داشــته یــا اینکــه روســتا بعدهــا در پیرامــون آن ســاخته
شــده اســت؟ پاســخی کــه میتــوان بــه ایــن پرســش داد ایــن اســت کــه بهنظــر میرســد ایــن بنــا موجــب
گســترش روســتا در کنــار و پیرامــون آن شــده اســت.
دلیــل اینکــه برخــی ایــن گنبــد را اوچگنبــد (ســه گنبــد) مینامنــد ،بهطــور دقیــق مشــخص نیســت و
ُ
شــاید بیارتبــاط بــا پوســتههای گنبــد ســاختمان نباشــد .هرچندکــه پوســتۀ بیرونــی یــا «خــود» بنــا تخریــب
شــده ،ولــی بیارتبــاط بــا ســاختمانهایی نیســت کــه ســردابۀ آنهــا گنبــد داشــته ،چــون بــر ســقف ســردابه
تعــدادی از بــرج مقبرههــای گنبــدی قــرار داشــته اســت .در همیــن ارتبــاط بــرای ســه گنبــد اورمیــه چنیــن
وجهتســمیهای بهدلیــل داشــتن ســه گنبــد بــر فــراز ســردابه و گنبــدی دوپوســته بــر ســاختمان باشــد بعیــد
بهنظــر نمیرســد.
ســاختمان بــرج نقشــۀ دایــرهای شــکل دارد .بنــای ایــن بــرج از ســنگ و ســاروج ســاخته شــده اســت.
گ الش ـهای ســاخته شــده اســت.
وضعیــت کنونــی بنــا نشــان میدهــد کــه ســقف آن نیــز بــا گنبــدی از ســن 
ابعــاد داخلــی بــرج  4/30متــر اســت و ورودی آن  1/30متــر ارتفــاع دارد .عــرض دیوارههــای ســنگی بــرج 90
ســانتیمتر و ارتفــاع آن نیــز  6متــر اســت (تصاویــر 13و .)14
هرچندکــه در پرونــدۀ ثبتــی اثــر ،تاریــخ ســاخت بــرج ســنگی دورۀ صفویــه ثبــت شــده اســت (پازوکــی و
شــادمهر ،)314 :1384 ،ولــی آنچــه کــه از ســاختار کنونــی بنــا قابــل درک اســت ایــن اســت کــه بــرج ســنگی
بــا بر جهــای آرامگاهــی دورۀ ســلجوقی و ایلخانــی همچــون بــرج مــدور و جویبــرج مراغــه (هیلنبرانــد،
 )620 :1376از نظــر شــکل ظاهــری و نقشــه قابــل مقایســه اســت و بنــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه اهمیــت
منطقــه در دورۀ ایلخانــان بیــش از هرچیــز احتمــال ســاخت آن در دورۀ ایلخانــی م ـیرود.
بررس ـیها نشــان از ایــن دارد کــه الشهســنگ مصالــح اصلــی ســاختمانی بــرای ساختوســاز ایــن بــرج و
بــرج ینگـیارخ بــوده اســت .ایــن موضــوع در بناهــای حمــام قمچقــای و حمــام حسـنآباد یاســوکند قابلذکــر
اســت .نکتــۀ مهــم در اســتفاده از الشهســنگ در ســاخت گنبــد بــوده اســت .شــواهد و مــدارک موجــود نشــان
میدهــد کــه معمــاران محلــی در ســاخت گنبــد بــا الشهســنگ از مهــارت قابلتوجهــی برخــوردار بودهانــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه نمــود کــه ایــن بناهــا در روســتاهای دورافتــاده ســاخته شــدهاند کــه هــم بانــی
و هــم ســازندگان در درجــۀ دوم و ســوم بهلحــاظ مالــی و فنــی قــرار داشــتهاند .بــا توجــه بدانچهکــه در بــاال
ً
اشــاره شــد ،ســاختار و فــرم بنــای بــرج کــه بهشــکل اســتوانهای اســت نشــانگر ایــن اســت کــه احتمــاال ایــن بنــا
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تصویــر  .11نمــای داخلــی بــرج اشــقون
بابــا پیــش از تخریــب کامــل در ســال
( 1376عکــس؛ زنــوری.)1376 ،

تصویــر  .12بــرج اشــقونبابا پــس از تخریــب کامــل در ســال 1377
(عکــس؛ زنــوری.)1377 ،
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ُ
گنبــد دوپوســتۀ گسســته داشــته و گنبــد بیرونــی یــا «خــود» آن از نــوع گنبــد رک بــوده اســت ،چــون شــواهد
و مــدارک موجــود در منطقــه نشــانگر آن اســت کــه ســازندگان بنــا توانایــی ســاخت هــر نــوع گنبــدی را بــا
الشهســنگ داشــتهاند (تصاویــر  15و .)16
اگرچــه کارکــرد ایــن بنــا بهطــور دقیــق مشــخص نیســت ،چــون هیــچ عبــارت و یــا نوشــتهای در آن در
بررسـیهای نگارنــده بهدســت نیامــده ،ولــی دور از ذهــن نیســت کــه بــرج آرامگاهــی اســت و کارکــرد اصلــی
آن بهعنــوان یــک کــوخ میانراهــی هــم بــوده اســت .از آنجاکــه ایــن بــرج نیــز در مســیر تــردد کاروانهــا قــرار
داشــته بهنظــر میرســد بهعنــوان اقامتــگاه موقــت بینراهــی هــم در مواقــع خاصــی در ســالهای بعــد مــورد
اســتفادۀ مســافران بــوده و پــس از مــرگ صاحــب آن بــه یــک بــرج آرامگاهــی تبدیــل شــده اســت.
در ســبک رازی بناهایــی بــا کارکردهــای گوناگــون ماننــد آرامگاههــای برجــی و میلهــا پدیــد آمدنــد.
آرامگاههــای برجــی بیشــتر در نقش ـههای مختلــف از جملــه دایرهایشــکل ســاده ســاخته میشــد .میلهــا
بر جهــای راهنمــا بــرای مســافران در بیابــان و افــزون بــر ایــن گــور ســازنده خــود نیــز بودهانــد (پیرنیــا:1380 ،

تصویــر  .15نمــای بیرونــی و مدخــل ورودی بــرج او چگنبدخان
واقــع در شهرســتان بیجار (نگارنده.)1380 ،

تصویــر  .16نمــای بیرونــی بــرج اوچگنبدخان
واقع در شهرســتان بیجار (نگارنده.)1380 ،
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تصویــر  .13نقشــۀ بــرج او چگنب دخــان واقــع در شهرســتان
بیجــار (آ .م .ف .کردســتان.)1363 ،

تصویــر  .14نمــای بازسازیشــدۀ بــرج
او چگنبدخــان واقــع در شهرســتان بیجــار (آ.
م .ف .کردســتان.)1363 ،
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 )3برج ینگیارخ

روســتای ینگــیارخ از دهســتان کرانــی شهرســتان بیجــار در  12کیلومتــری جنوبخــاوری حســنآباد
یاســوکند 2 ،کیلومتــری باختــر راه فرعــی حسـنآباد یاســوکند قــرار دارد .بــرج ینگیارخ در مجاورت روســتایی
بــه همیــن نــام و در  63کیلومتــری شــمال شــهر بیجــار و درکنــار جــادهای در مســیر رودخانــۀ قمچقــای واقــع
شــده اســت .بنــای مذکــور در مســیر جــادۀ زنجــان ـ آذربایجــان ـ کردســتان واقــع شــده و نشــاندهندۀ رونــق
تجــاری و اهمیــت ایــن منطقــه در گذشــته اســت .همچنیــن گفتنــی اســت کــه بــرج ینگـیارخ در ســال 1381
شمســی مرمــت شــده اســت.
بــرج ینگ ـیارخ نقش ـهای دایرهایشــکل دارد .قطــر داخلــی بنــا  5/20متــر و ضخامــت دیــوار  1/55متــر
و قطــر بیرونــی  8/30متــر اســت .مصالــح عمــدۀ ایــن بنــا از الشهســنگ محلــی و گــچ اســت .پوشــش ســقف
ایــن بنــا در اثــر مشــکالت حفاظتــی تخریــب شــده و فقــط کاربندیهــای گچــی آن هنــوز موجــود اســت .در
داخــل و بیــرون بــرج هیچگونــه اثــری از بقایــای قبــر یــا مدفــون باقــی نمانــده اســت .درگاه ورودی بــرج در
ضلــع جنوبــی بنــا قــرار دارد و ارتفــاع آن نســبت بــه ســاختار اصلــی کوچــک اســت و ایــن مســأله میتوانــد در
مشــخص نمــودن کارکــرد بنــا مؤثــر باشــد (تصاویــر  19و .)20
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تصویــر  .17نمــای مدخــل ورودی بــرج او چگنب دخــان
از درون (نگارنــده.)1380 ،

تصویــر  .18نمــای دورنــی و انــدود گ ـچکاری بــرج
او چگنبدخــان (نگارنــده.)1380 ،
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 .)162در هــر حــال بــا توجــه بــه تعــداد ایــن نــوع بناهــا و محــل قرارگیــری آنهــا در مســیر راه کاروانرو
بهســوی ســلطانیه و همچنیــن شــهر یاســوکند و بررســی و مطالعــه و مقایســۀ ایــن نــوع بناهــا بــا ســایر آثــار
موجــود نمیتــوان بهطــور قطــع بــه علــت حقیقــی ســاخت آنهــا پــی بــرد .در ورودی کمارتفــاع و کوچــک
ایــن بنــا نمیتوانــد بــرای اســتفاده همیشــگی مســافران مناســب باشــد .ایــن شــیوۀ سردرســازی در بناهــای
خانقاهــی و عبادتگاهــی صوفیــان و عارفــان هــم مرســوم بــوده اســت (تصاویــر  17و .)18
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ایــن بنــا از نظــر نــوع نقشــه ،مصالــح و فــرم کلــی قابــل مقایســه بــا بــرج اوچگنبدخــان اســت .هرچندکــه
در حاشــیۀ روســتای ینگ ـیارخ واقــع شــده ،ولــی بیارتبــاط بــا روســتا نبــوده اســت .ایــن بنــا هــم کارکــردی
مشــابه بــا بنــای اوچگنبدخــان داشــته و میتوانســته بهعنــوان میــل راهنمــا و خانقــاه هــم اســتفاده شــود،
ولــی کارکــرد اصلــی آن آرامــگاه بــوده کــه در مواقعــی هــم بهعنــوان محــل امنــی بــرای مســافران در مســیر
بــرای مدتــی هرچنــد کوتــاه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.
شــواهد و مــدارک موجــود از جملــه بقایــای کاربنــدی گچــی در بخــش باالیــی و زیــر پــاکار گنبــد و ســاختار
کلــی بنــا بــا توجــه نقشــۀ دایرهایشــکل نشــان میدهــد کــه ایــن بنــا دارای پوشــش گنبــدی بــوده اســت.
ایــن بنــا بــا توجــه بــه نمونــۀ مشــابه در اوچگنبدخــان بــه احتمــال فــراوان گنبــد دو پوســتۀ گسســته داشــته
کــه پوســتۀ بیرونــی آن از نــوع گنبــد ُرک بــوده اســت.
ایــن بــرج در اثــر کمتوجهــی دچــار آســیب بســیار شــده و نیمــی از آن تخریــب گردیــده بــود کــه در ســال
 1381شمســی توســط میــراث فرهنگــی کردســتان مرمــت گردیــد (زارعــی( ،)142 :1385 ،تصاویــر  22و .)23

تصویر  .21نمای برج ینگیارخ پس از مرمت (نگارنده.)1381 ،
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تصاویر  19و  .20نقشه و نمای برج ینگیارخ (آ .م .ف .کردستان.)1363 ،
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نتیجهگیری

بر جهــای آرامگاهــی حاصــل تفکــر و اندیشـههای ایرانــی از ســدههای دوم و ســوم هجــری در دورۀ اســامی
اســت .فرقههــای مختلــف مذهبــی -ملیگــرا در نتیجــۀ برخوردهــای نــاروا از ســوی گروهــی از فرمانروایــان
تــازی پدیــد آمدنــد .هرچندکــه رهبــران و رهــروان و اندیشــهورزان ایــن گروههــا ســرکوب میشــدند،
ولــی تفکــر و اندیشــه آنــان در قالــب و فــرم جایگاههایــی تحتعنــوان خانقــاه ،عبادتــگاه و مقبــره تبلــور
ج آرامگاهــی
مییافــت .بنابرایــن اندیشــۀ ایجــاد ایــن بناهــا در قالـب ایجــاد و ســاخت بناهایــی در شــکل بــر 
بــا کارکــرد میــل و یــا مقبــره بــه نقــاط دورافتــاده طــی ادوار مختلــف گســترش یافــت .بهنظــر میرســد
بر جهــای آرامگاهــی کــه در ایــن نوشــتار مطالعــه گردیــد هــم در ادامــۀ ایــن تفکــر و اندیشــه ســاخته شــدهاند،
ولــی در حــد توانایــی مالــی و فنــی در اختیــار ،و در نقاطــی دور امــا در مســیر شــهرهایی کــه از دورۀ ســلجوقی
و ایلخانــی رفــت و آمــد بــه منطقــه را نهتنهــا افزایــش میدادنــد ،بلکــه درکنــار آن از نظــر ترویــج معمــاری
مرســوم و معمــول زمــان هــم تأثیرگــذار بودهانــد .در فضــای ایــن روابــط و ارتباطــات ایجــاد بناهایــی در قالــب
و فــرم بــرج آرامگاهــی بــا کارکردهــای مختلــف همچــون امــامزاده عقیــل در شــهر حسـنآباد یاســوکند و ســه
بــرج آرامگاهــی یادشــده ایجــاد گردیدنــد.

کتابنامه

 آ .م .فرهنگــی اســتان کردســتان (« .)1362گــزارش بر جهــای اشــقونبابا و ینگــیارخ» .آرشــیومیراثفرهنگــی اســتان کردســتان (منتشرنشــده).
تشــده در فهرســت ملــی .تهــران :ســازمان
 -پازوکــی ،ناصــر .شــادمهر ،عبدالکریــم ( .)1384آثــار ثب 
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تصویــر  ،22نمــای بــرج ینگـیارخ پیــش از مرمــت کــه
نیمــی از آن تخریــب شــده بــود (زنــوری.)1380 ،

تصویــر  .23بقایــای کاربندی گچــی درون برج در پاکار
گنبــد تخریبشــده بــرج ینگ ـیارخ (آ.م.ف.کردســتان،
.)1362
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ایــن بنــا بــدون هرگونــه طاقنمــا و تزئینــات در نمــای بیرونــی اســت .هرچندکــه نمــای ســنگ الشـهای
اجــازۀ ابتــکار عمــل را در نمــای بیرونــی از معمــار گرفتــه اســت ،ولــی ســازنده در درون ســاختمان بــا ایجــاد
طاقنماهــای گچــی و در بــاال در بخــش پــاکار گنبــد بــا ایجــاد کاربنــدی ایــن موضــوع را تــا حــدودی برطــرف
نمــوده اســت (تصویــر .)21
هیچگونــه نوشــتار و ســندی کــه تاریــخ ســاخت ایــن بــرج را نشــان دهــد در دســترس نیســت و براســاس
پرونــدۀ ثبتــی ،زمــان ســاخت بــرج ینگـیارخ دورۀ صفویــه مشــخص شــده اســت (پازوکی و شــادمهر:1384 ،
 ،)314ولــی بــا توجــه بــه نمونههــای مشــابه موجــود در منطقــه بهنظــر میرســد کــه ایــن بــرج نیــز همزمــان
بــا بــرج ســنگی اوچگنبدخــان در دورۀ ایلخانــی ســاخته شــده باشــد .ایــن تاریــخ تــا هنگامــی معتبــر اســت کــه
دادههــای تــازهای در نتیجــه کاوشهــای باستانشناســی در ایــن منطقــه ارائــه شــود.
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