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:مقدمه

.استماندهبجاافغانستانتاریخیآبداتدررابیشماریهایآسیبانعواملوجنگدهه
گذشته.بودموجودساحاتازبسیاریدرترمیماتجهتمحدودحدبهامکاناتوهاظرفیتکمبودموقعیکهاستدیدهصدمهجدیبصورتیاورفتهبینازیاجنگدههسهجریاندرهاآبدهازتعدادی

.میسازدمتوجهنظیربیومانندبیآبدهایاینبرایراجدیخطرشهریانکشافکهنمایدمیوانمودفکرکردنحالدرمریضازین،مانند

قاسمشهزادهوعبداهللشهزادهمزاراتجائیکههراتبهراجعمعلوماتارائهنشریهاینابتکارات.میباشددارارابسزاییمفهومواهمیتاولقدمدرتاریخیبناهایاحیاءوسازیاسناد,زمینهایندرپس
احیاءوحفظمحترمریاستهمکاریبه(ACHCO)(اچکو)افغانفرهنگیهایمیراثمشورتیموسسهتوسطآنعملیکارکهبودهمیالدی2016-2014هایسالبینتوجهمصدرهراتکهندژدر

.استرسیدهانجامبهافغانستاناسالمیجمهوریفرهنگواطالعاتمحترموزارتتاریخیوآبداتقدیمشهرهای

توضیحگرفتهورتصترمیموحفظکاریمختلفمراحلدرکهراتاریخیبنآدواینشدهانجامکارهاینشریهاینوشدهدادهتسلیمذیربطمراجعبهپروژهکارجریانازتخنیکیمفصلراپوروهانقشه
.مینمایدتشریحو

.استبودهپروژهکارجریاندرکاریتیممشترکگیریتصمیمازناشیآنعمدهعلتاستگرفتهصورتپروژهکاریتیمتوسطحالتاکههایدستاوردوهاچالشنتیجهخالصه
.گرددگرامیخوانندگانعمومعالقمندیومسلکیافرادواشخاصخوشیباعثنشریهاینتامندیمآرزوماو
ازمادرکبهتوجهیقابلسهمدهندهنشاننشریهاین.میباشداندرسانیدهانجامبهراآنوترمیمحفظکاروپالنراپروسهاینابتکارقوهومهارت,انرژیباکهافغانهایپیمانوتعهدنتیجههماینو

.استماکشورفرهنگیهایمیراث

مهندس  عبداالحد عباسی
تاریخیرئیس حفظ و احیاء شهرهای قدیم وآبدات 

وزارت اطالعات فرهنگ جمهوری اسالمی افغانستان

:قدردانیوتشکر
وزارتوهراتتاریخیآبداتآمریتهمکاریبا(ACHCO)افغانفرهنگیهایمیراثمشورتیموسسهتوسط2016مارچ–2014جنوریبیناستشدهدادهشرحکتابایندرکهبنااینمرمتکار

.رسیدانجامبهفرهنگواطالعت
افغانحمیداهللانجینیر،وصالاحمدوحیدانجینیرپایا،بهزادانجینیرحسینی،خدیجهانجینیر،آرامحامدانجینیرپناه،عبدالودودسروش،فرهادهمکاریبانوریحبیبانجینیرعهدهبهپروژهاینمدیریت

.میگرفتصورتعزیزاهللخلیفهسرکارگرتوسطساحهدرکارگراننظارت.بودکارمنداندیگرو

.استشدهانجامآمریکامتحدهایاالتخارجهوزارتوفرهنگیآثارحفظبرایسفیرانصندوقازپروژهاینمالیحمایت
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:کهندژتاریخیپیشینه

نبردوعرصهشدتسخیربزرگاسکندرسویازهرات.داردنشیبوفرازپرتاریخهراتمنطقه
قعوامیانهآسیایوپارسمیانمرزدرهراتکهجاآناز.گرفتقرارهایونانیوهاپارتیمیان
دررشهاین.داشتصفویوتیموری،مغولی،هایدودمانبرایاستراتژیکاهمیتیاست،شده

رخانمو.استگذراندهسرپشتراانقراضوویرانیازهاییدورهآسوده،روزگارانیمیانفاصله
آن،ازربعدتسدهیک.میکنندیادرگانیبازبالندهمرکزازمیالدیدهمسدهدرعربوپارسی
هرشاینمیالدیدوازدهمسدهدرپسانترمیگماردند؛راهراتاستاندارانغزنویروایانفرمان

ختهساوقتهمیندرهراتجامعمسجدودژ،شهر،دفاعیدیوارهای.شدغوریانسلطنتپایتخت
هرات.گرفتتازهجانهاکرتدورهدرشهرمیالدی،1221درمغولهاکاریخرابازپس.شدند

اینوشدمبدلمنطقهفرهنگیوسیاسیعمدهمرکزبهتیمورپسرشاهرخفرمانرواییدورهدر
زماندر.تداشنگاهنهد،انقراضبهروبازکهآنازپیشودیگرسدهیکتقریبآتاراموقعیتش

زدهمنوسدهاواخردرکهبودنظامیدورافتادهپاسگاهیکازبیشترکمیمغولهارواییفرمان
ریامپراتومیاننفوذو(قلمرو)خاکآوردندستبهبرایرقابتدررااشاستراتژیکاهمیت

.یافتبازروسیهوبریتانیاهای
مینز.بودنشدهشناختهافغانستانخاکازبخشیعنوانبههنوزهراتمیالدی،1857ازپیشتا

دهسطیآنآسایشبهبازرگانیمهمگذرگاهیرویشهرموقعیتوکشاورزیخیزحاصلهای
،"کهنهشهر"غربیشمالدرنواداریمرکزمیالدی1950سالهایدر.میکردکمکمیالدیبیستم

1978ردمردمیقیامی.شدساختهمیباختند،راشاناهمیترفته-رفتهآنسنتیبازارهایکه
بهوفراگرفتراکشورسراسرزودیبهکهانداختراهبهراکشمکشیهراتدرمیالدی

شهرمیالدی2002درآوارگانبازگشتازپس.انجامیدگستردهویرانگیوجمعیتبیجاشدگی
کهشدشهریهایجایدادوزمینهاباالیفشارافزایشسببموضوعاین.گرفتسرازرااشرشد
مانندشهرحومهدرتاریخیهایساختمانهموهراتکهنهشهردرماندهجابرتاریخیبافت

.میکندتهدیدراکهندژ

سنگدرکهباشدهریواباستانیشهریگاهسکونتجزوکهندژناحیهکهمیشودپنداشتهچنین
.استشدهیادمیالدازپیشدومهزارهازهندیپیشترهایمتنوهخامنشیهاینوشته

اینشمالیپیراموندرگورستانیدردارندجابررسیاینکانوندرکهتاریخیساختمانهای
وتاسباقیامروزتاخامخشتازساختهشهریهایدیوارکهجاییاند،شدهواقعگاهسکونت
ابانخیشرقدرگورستاناین.استشدهآوردهدرخاکازسیزدهمتایازدههایسدهازاشیایی

مانهایساخترشتهیکتیموریهاکههنگامیمیالدیپانزدهمسدهدرکهایجادهاست،شدهواقع
ساختهایتپهگاهسکونتجنوبیکنار.استشدهکشیدهمیساختند،شمالدررابزرگدینی

تاشانپیشینهکهموادیجاآندرواستاستواراختیارالدینقلعهارگآنرویکهاستانسان
.اندآوردهدرخاکازمیرسدمیالدازپیشهشتمسده
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عبداهللشهزادهآرامگاه

:تاریخچه
دراششورشکهمیدهد،نشانرامعاویهبنعبداهللطیار،جعفرکواسهآرامگاهکهندژعمدهمقبره
اوزمانگذشتبا.کندفرارایرانبهشرق،سویبهتاواداشترااوعراقدرامویدودمانبرابر

(هجری129)میالدی746درمعاویهبنعبداهلل.آورددستبهایراندررامهمیهایخاکاختیار
رویدریساختمانبهترقدیمیاشاراتی.شددفنکهندژدروشدکشتههراتبهسفریجریاندر

است،شدهنمایانپسینهایکاوشجریاندرکهاینوشتهسنگبنیادبراما،داردوجودمقبره
رپسبایزید،شیخوسیلهبهومیگرددبر(هجری865)میالدی1461سالبهکنونیمقبرهقدامت

.استشدهاهدامشرف،علی

وانزواجویجستدرکهآنانیبرایزیارتگاهیاست،بودهمعاویهبراییادبودیمقبرهاینکهچنان
رامونپیوصحنگورهایشماراز.استگشتهنیزاند،بودهآموزشوتاملبرایجاییوراهنمایی،

بازدیرزارامعاویهبنعبداهللمقبرهنزدیکیدرسپاریخاکبههراتمردمانکهبرمیآیدمقبره
.اندپنداشتهمیارزشباامری

:معماری(فورم)شکل

راتهدرتیموریدودمانعصردرکهدیگریتاریخیهایساختمانشکوهووسعتبامقایسهدر
دوربهرهمقباینساختمان.استپیرایهبیوسادهعبداهللشاهزادهمقبرهشکلاند،شدهساخته

بلنددوره،ایندیگرتاریخیهایساختمانبرخالفکه،(متر12.5وسعتبا)مرکزیگنبدیک
طراحییرونیب(فورم)شکلدرفرعیعنصریکعنوانبهروشنیبهآن،بناییقشرتنهاباونیست
هایدهانهرهمقباین.استچشمگیروتوجهقابلگنبدایندرونچندهر-استیافتهتشکلشده،
ایواننبزرگتریغربی،سمتبه.داردمحورچهاررویبیرونیهایارتفاعدرهاییایوانیاقدتمام

بهبتنسزوایاییباکهبلنددیوارهایدرهاییتاقچهآنپهلویدودرکهمیسازدراورودیدروازه
بخشتپشدر.(استریختهفرودیواراینجنوبیقسمت)داردوجوداند،گرفتهقرارارتفاعاین

نظردرجنوبسمتبهخانقاهبرایکوچکیفضایحاالنکهدارد،وجودمسجدیدیواراینشمالی
داخلیهاینماتاقاست،شدهبستهدیواریباحاالکهشرقی،ایوانپهلویدودر.استشدهگرفته

فضاهایهاآنکدامهرازکهدارندقرارطرفسهدرعمیقهایتاقچهباقطر،رویبردارگنبد
ایهمحوررویترسطحیهایایوان.استشدهکشیدهخشتی،ساختاریدرشدهنصبکوچک
.استندکمانیسقفیدارایحاالجنوبیوشمالی

ئینتزباباشد،داشتهکممعماریمهارترهگذرازعبداهللشهزادهمقبرهاستممکنکهچهآن
جنوبیدیوارهدربیرونیتزیین.میگرددتالفیاست،ماندهجابرامروزتاکه،موزاییکسفالینهای

شیوهبهخته،پخشتباتقابلدرجالخوردهعناصرباراچینیواسالمیسنتیهایانگیزهغربیایوان
ارتفاعیادوارگیوشکوهبهروشنیبهاین.آمیزدمیهمدرتیموری،عصرگرانصنعتکارویژه

.افزایدمیمقبرهعمده
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میسازدیاصلفضایپیرامونتزیینیایپیزارهموزاییکسفالازمحدودتریطرحمقبره،دروندر
شدهرفتهگکاربهمورددوهردرکهتکنیکی.(بکنیدنگاهرابعدیبخشهاطرحتحلیلبرای)

نگهایرازطرحیتااندشدهبرشپیوستههمبهاشکالبهدارجالهایکاشیکهاستایناست
گذاشتهار،کنبهکناراولیه،طرحیرویبهپایینبهرودار،شکلکاشیهایپاره.بسازندمتضاد

چگداردوجودکاشیهایپارهبینکهنامنظمیهایفاصلهمیانوپشتبرسپس.میشوند
.نندمیکجابهجاشانموقعیتدروبرداشتهراقطعاتخشکید،کهوقتی.میشودریختانده

رفتهکارهبمقبرهدرکههاییکاشیبدنهتیموری،عصرتاریخیهایساختماندیگرماننداینجا،
سنگوریگازکهشدهخرد(کوارتز)چینیسنگازایآمیخته)سنگیمصالهازایآمیختهاند،

،(میشودحاصلخردشدههایریزه

شفافشیشهبهشدنتبدیلتاکهآهکی،سودایوسودهکوارتزازترکیبی)جالدارایشیشهخمیر
را(پتاسیا)سوداکهاستندالقلیدهنده،جالهایپوشش.استرسگلو(میشوددادهحرارت

ایروزهفیبرایکه)مسیاقلعیمانندشده-عالوهیرنگهموادباذوباننقطهآوردنپایانبرای
.میبردکاربه(میشوداستفادهتیره

وفاظتحکارجریاندرکهفزیکیهایدگرگونیشواهدباهمراهمقبره،تزئینوساختارازشرحی
.استشدهآوردهبعدیهایبخشدرشد،آشکارامیالدی2015تا2013ازنگهداشت

شمال

پالن
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نمای ایزومتریک با مقطع شمال غربی
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نمای جنوبی

8مقطع طولی شرق و غرب



:فزیکیهایدگرگونی

واهمرمتوسعتوماهیتتعییندرسودمندیمنبعیکهاندکردهثابتتاریخیهایعکس
شده،انجامسواینبهمیالدی1930سالهایازعبداهللشهزادهمقبرهبرکههاییدگرگونی
میالدی1934یا1933دربایرنرابرتبریتانیایی،رهنوردوسیلهبهکههاییعکسموجودیت

غربیایوانباالی(استبودهشدهتزئینهاکاشیبااصلدرکه)رابلندتریدیواراندشدهگرفته
.استبیشترامروزازآنارتفاعکهمیدهدنشان

نشانغربیایوانجنوبیدیوارهرویراجالدارکاریکاشیوسعتبایرنهایعکسازدیگریکی
.استشدهچسپاندهدیوارپائینترقسمتبههاقبرسنگکهجاییمیدهد،

کاشیاینعمدهبخشیککرد،دیدنمیالدی1960درمقبرهاینازگولومبکلیزاکههنگامی
در.بودتهرفمیاناز(اصلیقوسسقفدرهندسیکاشیتزییناتعمودینواریکشمولبه)کاری

اند،شدهگرفته1983درشکوهیمهردادو1975دراوکینبرناردوسیلهبهکههاییعکس
قطعاتنای(کوچکایپارچهجزبه)امامیشوند،دیدهنیزشمالیدیوارهبرکاریکاشیازقطعاتی

.اندشدهزدودهافتادند،اتفاق1980آخرسالهایدرمنطقهایندرکههاییجنگجریاندر
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یتزئینچنانازاینشانهکهحالیدر
میالدی1960ازگولومبکعکسدر

کهاستزمانیاین.نمیشوددیده
امتداددرمهمیهایمرمتشواهد
برهکجاییمیشود،دیدهشمالیارتفاع
کردهنشستدیوارشواهداساس
.است

پیندوبرناردوسیلهبهکههاییعکس
دراند،شدهگرفتهمیالدی1993در

ر،اخیآسیبوسعتوماهیتتعیین

باعکسی.استشدهمهمیهایدگرگونیدچارنیزمقبرهمدخلباالیگنبد-نیمکهمیرسدنظربه
دمیدهنشانراایرنگهتزئیناتیاهاکاشیمیالدی1936درافغانیاینشریهازشناختهنامنبعی

.میخورندچشمبهنیزبایرنهایعکسدرکه

مثآل،.نداستسودمنداند،دیدهآسیببیشتریهایکاریکاشیکهجاییایوان،مدخلدرویژهبه
واستنددیدقابلمدخلجوانبدراند،شدهعالوه1940سالهایدرکهگچیپالسترهایستون

یعکاسشواهدچندهر.اندشدهبرداشتهبعدترهایمرمتجریاندرهااینکهمیرساندرااین
فرایندمیدهند،دستبهسواینبهمیالدی1930ازمقبرهوضعیتمورددرمشخصیهاینشانه
اجمالیونهگبهزیرینبخشدرکهساختآشکارراهادگرگونیازبیشتریآثارحفاظت،وترمیم

.میشودپرداختهآنهابه
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کاریخشتدرکهمتحدالمرکزساختمانیهایدرزنمایانگرغربسمتایواندربررسیوسروی
سمتبهاخلدسمتازایوانکمانومرکزیساختمانبینگنبدربعدوبیناتصالوسیلهکهکمان
شمالمتستحتانیهایتهدابنشستبایکجاساختمانیمناسباتصالونبودشدهواقعکمان
زنیآنهمجواردیواردرهادرزتوسعهسببکهمرکزیکمانشکلتغیروخوردنبرهمباعث

.بودگردیده
االییبسطحاز(کاهوخاکازایآمیخته)کاهگلهایالیهنمودنودورسازیمستندوثبتازپس
ساختهگچ-خاکمصالهباهاخشتنیمازکهگردیدآشکارایشکنندهساختار،ایوانگنبد-نیم

.شدمیمشاهدهبودند،شدهانجام1990سالهایدرکههاییکاریمرمترویازوبودندشده

:غربیایوان

هنهکشهرملکدربگذرگاهیکهاست،واقعخیاباندرجهتعبداهللشهزادهمقبرهغربینمای
طنتسلدرباراعضایبوسیلهمیالدیپانزدهمسدهدرمذهبیهاینهادازمجموعهکهمصلیرابه

زازیادیحدتاعصریهایآبادیسایهدرامروزچندهر.انجامدمیبودگردیدهاعمارتیموریان
بلندارهدیورویمرکزیایوانبامقبره،ورودیارتفاعرویتزئینومقیاساست،ماندهپنهاننظر
گرفتهنظردرگذاریتاثیرنیتبهروشنیبهبود،شدهتزئیندارجالکاریکاشیبااصلدرکه

اختمانسبهنسبتایزاویهباهمرویبروخالیتاقچهجفتیکایواناینسویدودر.استشده
.استماندهجایبرآنشمالیبخشتنهاکهاست،گرفتهقراراصلی
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آهنگادرکهشدآغازایوانطرفسهپیرامونبعدیخشتیدیوارهایبرداشتنکارسپس
تدسکارِباکانکریت.کردآشکارابود،شدهگذاشته1990هایسالدرکهرابزرگیکانکریتی

پایانیخیلکیفیتکهآن،مجاوربنایکهحالیدر.شدبرداشتهآنهایپارهوشدشکستانده
.شدعویضتبودند،شدهگذاشتهآهکیمصالهرویکهاصلیهایخشتازدوبارهاستفادهباداشت،

تختهونکاریخشتوقبلیکاریخشتبینوصلنقاطدربهترکاریموثریتواطمینانبرای
کاریتخشازمختلفطبقاتدرافقیبشکل(مانندزینهبشکل)بنوشچوبوکالنسنگهای

خشتینایبکهساختمشخصآنهندسیتحلیلغربی،ایوانزیرساختتثبیتبا.گردیدجابجا
گذشتهدرکه(گنبدزیرانتقالیهایتکیه)کمانیکاریخشتعوضبهافقیهایدورهباگنبد-نیم

.شودبازسازیبود،شدهاستفاده

کهشد،یبندچوباصلیکمانسقفتازمینسطحازساختمان،بخشاینساختنبرهنهازپیش
بخش.دشگذاشتهکارجریاندراستحکامبرایافقیچوبیهایتختهرویهاییتکیهآنزیردر

هایسمتقزیردرکهخشتیبنایازهاییقسمتباموقتیگونهبهجانبیهایدیوارباالییهای
گنبد-نیمکزالمرمتحدکاریخشتتدابیر،ایناخذبا.شدتحکیمبودندشدهساختهقوسبیرونی

یاصلقوسدرونکاریخشتنواراخیردرومرکزیکمانسپس.شدبرداشتهدوره-به-دوره
.شدندساختهدورایوان
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بامحسطفرشخشتازپیشباالترسطحدرآهکیکانکریتازساختاری،بنایاتمامازپس
استفادهبانبی،اجدیوارهایشد،حاصلتاریخیهایعکسازکههاییتناسباساسبر.شداستفاده

.گردیداعماروزنکاهشمنظوربه(خانهروباه)خالیمیانهساختمانهایتکنیکاز

ورودیدروازهباالیکمانیسقفوساختاریبنایبینخالیگاهیغربی،ایوانرویکارجریاندر
ضلعیششعناصرمیاندرایستارهجالدارهایکاشیتزئینآنپایانیسطحکهشد،آشکارمقبره
ازایآمیختهابقبآلکهمرمتیبا.استداشتهنگاه–بودهمتداولتیموریانعصردرکه–راسفالی
شدهتهبسدوبارهخالیگاهکهآنازپیشکمانی،سقفایناست،شدهانجامرسخاکوگچسنگ
اصلیهایبتناستاکردفراهمفرصتیهمچناناین.استشدهتحکیممُمِّدیخشتیقوسباباشد،

لیاوحالتبهتاریخی،هایعکسازشواهدیاساسبردیوار،اینرویبرجستهخشتیچوکات
.شودبرگردانده
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سدهلاوایدرکهدار،گنبدداالنبامازجدیدسمنتبرداشتنساحه،ایندرپایینتریسطحدر
اینکهتساخآشکاربود،شدهجابهجاتیموریدورهاصلیکمانیسقفدرونبهمیالدیبیستم

ریختنازپیشکهبود،شدهپرخشتهایریزهباآنگچیهایگنبد.بودشکنندبسیارضمیمه
.شدندبرداشتهفرشخشتوآهکیکانکریت

بود،برهاقلوحازهاییپارچهدارایکهجدیدسمنتی(پالتفورم)الیهبرداشتنفضاایندروندر
داشتهادامتددیوارقاعدهدرمرمریگذاریحاشیهتااصلیتزیینیکاریکاشیکهساختآشکارا

میانبهراشپرساینواست،بودهبیرونیفضاییاصلدرمذکورایوانکهمیکندتائیداین.است
شود؟برداشتهبایدالحاقاینآیاکهمیآورد

میکندآوردهبرراسودمندیهدف,داالنعنوانبهحاضرحالدرالحاقاینکهایننظرداشتدربا
آنبرداشتناست،داشتهنگاههایشگنبدسقفدررامیالدیبیستمسدهاوایلرنگیتزئیناتو

گذاریهمصالدوبارهآهکیمصالهباجدیدالحاقیهمدخلارتفاععوض،در.شدپنداشتهنامناسب
چناندشتعویضجالدارداخلیسطوحبامجوفوایشبکهکاریخشتباگچیهایصفحهوشد،

–مریمرهایپارچهسازی،مستندوثبتازپس.استشدهجابهجاساختماندیگرهایجادرکه
گذاشتهمدخلفضایفرشدردوباره,اندبودهقبرهالوحبهمتعلقشانتعدادمیرسدنظربهکه

.شدند
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:مسجد

یغربشمالبخشکهمیرساندشدهپیدامحلدرکهشواهدیوتاریخیهایعکسرویازداوری
کهدمیکنوانمودخوداین.استگرفتهقرارهابازسازیازبرخیووسیعهایمرمتموردمقبره
هایجادرراشکستاثرشمالسمتدیوارتهدابهاینشستنتیجهدرواولدرجهبهعمدتآ

ازکهگلیوخاکدرشدهاستفادهمهماتازمقداریکشف.استآوردهباربهنیزدیگرساختمان
اینهککندمیتقویتراهاییگزارش–گلوخاکزیرمتریدودرمواردیدر–شدبرداشتهبام

است،شدهاستفادهمیالدی1980هایسالهایکشمکشودرجنگنظامیانوسیلهبه,بامازبخش
.استهانجامیدموقعیتاینازهاسالحشلیکازناشیاهتزازهایاثردربیشتریآسیببهکه

بدگن-نیمسقفیاداخلیسطحاند،آمدهدستبهتاریخیهایعکسازکهشواهدیاساسبر
بود،دهشترمیمکهخشتیبندیچوکاتبینهمجوار،دیوارهایباهمراهغربی،ایوانشدهبازسازی

قبآلباکهریفظتزیینیکاریکاشیازایساحهجنوبی،دیوارهباآنزدنپیوندبا.شدپالسترکاری
وشدهزدپیونددوباره–بودشدهجداآنازکه–استنادیبنایبهبود،شدهترمیممهارتیبی

رامجموعهکلازبخشیکهکاشیایشبکهظریفصفحه.شدبرداشتهآنجدیدسمنتیپوشش
جابهجاود،بشدهمفقودآناجزایکههاییجادرویژهبرشباخشتهاییوشدتثبیتمیساختند

تهساخبرجستهنیازموردجاهایدروکاریپاکدقتبههاکاشیجالدارسطحباالخره،.شدند
.شدند
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درتماآلاحکهکردآشکارراآنپیکربندیدرتغییراتشواهدمسجددرونیپالستربرداشتن
شرقینمایتاقدرطبقهدودرشدهبستههایدهانه.استداشتهنقشبنااینساختاریضعف
سمتبهکهباریکدهلیزیکداشتهوجودنیزمیانهطبقهیکزمانیاینجاکهمیرسانندمسجد
سنگودوسیلهبهحاالکهشدپیدامسجدزمینسطحینهمدررودمیمقبرهغربیشمالتاقچه

.استشدهمسدودجالدارکاریکاشیدرشدهجابجاقبر

تهشکسخشتیکمانازهاییبخش
رونبیپلسترزیرازخاکِوباگلکه

ننشارابامپوششاندازهاستشده
رداستممکنساختاراینکهمیدهد
ینجاا.باشدبودهریختهفروگذشته
مانکمانند–ساختمانیهایتکنیک

خشت-نیمازنهایتدودرکههایی
استبعیدکهاند،شدهساختهها

ازاننشکهشدندپیدا–باشنداصلی
التح.میباشدمسجداخیربازسازیهای

شدسببمقبرهازبخشاینمتزلزل
نآکاملسازیدوبارهبهتصمیمتا

نساختبرهنهازپس.شودگرفته
د،مسجاستنادیقوسهایوهاگنبد
.شدتخریببیرونیشمالیدیوار

درودهشساختهبازضعیفگونهبهکهدیواریدرونیرخامتداددرعمیقخالیگاهیشدننمایان
ازبتخریروندجریاندرتامیکردایجابوبودشدهنگرانیمایهداشت،قرارغربیایوانجنب

بایاپیزارهشدند،مرمتمصالهباموجودسنگیهایتهدابکهآنازپس.شودنظارتنزدیک
شود،دبلنخشتیروبنایکهآنازپیشمسجد،هایدیوارداخلدرجدیدسنگازمتریکپهنای
هایخشتزاساختاریرویبرشدهقالبگلازکهسنتیچوکاتازاستفادهباسپس.شدساخته

جنوبدرساختاریقوسهایجورهیکبود،گرفتهقرارداشتند،استنادبندیچوبرویکهخشک،
نیزییکاینشمالی،دیوارزیرهایپیزارهدرهاییکاریترمیمازپس.شدساختهدوبارهمسجد
.اختسمیسرراگنبددونتیجه،دروداخلی،هایقوسدوبارهکردنبلندکهشدساختهدوباره
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در.شدندسازیجاجدیدخشتیبنایدربینوشمقاومهایچوبمجدد،پرکاریجریاندر
بازوبرداشتهمیانازآنغربینهایتدرایطبقهدوساختارمسجد،ساختمانموازیبازسازی

پیوند،بازسازیجریاندرغربیایواناصلیکمانجوانببنایثباتازاطمینانبرای.شدساخته
سمتقدرموقتی(بست)خوازهیکشده،بازسازیهایبخشوموجودبنایمیانموثرساختاری

،دیگرهایجامانند.شدنصبآنمنشای

سنگی(هایتپلی)تختهموجود،بنایوشدهبازسازیبنایمیانموثرساختاریپیوندیتامینبرای
مقبره،غربیشمالبخشبازسازیاتمامبا.شدندسازیجا]آنهامیان[منظمفواصلبههموار

آهکیالهمصرویپختهفرشخشتبامتعاقبآکهشدفرشهابامسرتاسردرآهکیکانکریت
.شدپوشاندهخشتباآنفرشرویوپالستردوبارهمسجددرونسپس.شدتکمیل
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جانبدگسطحرویالمرکزمتحمدگونهبهپختههایخشتآهکی،کانکریتشدنسختازپس
هایکنارهودرزهاسپس.میشدنیزآنهایکنارهکاریخشتحلقهدوشاملکهشدندجابه

شدههساختپودرخشتوسفیدسمنتریگ،سرمهآهک،ازکههنگافایمصالهبافرشخشت
ردمیرسیدنظربهکه،گنبدزیرضلعیهشتدیواردورادوربنای.گردیدهنگافوپرکاریبود،

این،حتتدر.شدمرمتاصلیهایخشتازاستفادهبابود،شدهسازیبازمهارتیبیباایمرحله
گنبدزیردیواردورادورخشتیبنای’دامنه‘در(کالفه)پیوستهبشکلبنوشهایچوبازایحلقه

ازهموهندسیشکلازهمکهچارضلعیاطرافروشندانهایگچیهایجالینمای.شددادهجا
هشتشنقدرکهشدهقطعهایخشتازایشبکهبا،داشتندراسامانینابهوضعیتمرمتنگاه

مالحظهلقابطوربهکاراین.شدندتعویضبودند،جالداربیروندروبودندشدهدادهقرارضلعی
.دادافزایشرامقبرهدروندرروشناییمیزانای

(بیرونیسطح):مرکزیگنبد

تادمیباش(کاهوخاکازایآمیخته)کاهگلبرداشتنشاملمرکزیگنبدرویکاراولمرحله
بااشدیدهآسیبهایبخشوکاریپاکآناتصالخطوطبعدآکهسازد،نمایانراکاریخشت

افاطردرافتادههمرویفرعیهایقوس.شدمرمتآهکیمصالهباخشتهایپارچهازاستفاده
ودهپوشانآبوآهکازمخلوطیباآنسطوحکهآنازپیشنیز،گنبدزیرایاستوانهدیواره
نشانراتناظرعدمازایدرجهشدهنمایانخشتیساختارهایاندازه.شدمرمتشود،خشک
جایآهکمصالهدرکهخشت،هایپارهبانظرموردسطحازهاییبخشکردنبلندباکهمیداد،

این،دنبالبه.میشودتنظیمآنآبریزهوهموارآنرویوریگآهکمصالهبابعدآوشدندداده
یختهآملخذغال،وگلخاکهوخشتصاف،پودرریگآهک،ازمتشکل)آهکیکانکریتازقشری

آنوادمتاشدهکوبیدهروزدوطیرابریچکشباوشدهکشیدهنازکالیهیکآنروی(آببا
.شودسفتکامآل
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:بیرونیهایایوان

رامانیکهایپوششوهاگنبدزیرینساختاروضعیتبررسیمقبره،بامپشتهایخاکبرداری
بعدمهارتیبیابکهشدپیدااصلیکمانباالیکوچکخشتیگنبدیکشمالیایواندر.ساختمیسر

.بودشدهساخته(استدیدقابلمیالدی1960ازگولومبکعکسدر)ایوانازقسمتفروریزیاز
بررایساختارهدفچهاست،بودهموقتیتدبیریاحتماآلکهکوچک،گنبداینکهنشدروشن
تاآننبرداشتمیانازبرتصمیمایوان،هندسیمنظمغیرشکلبهتوجهبا.استکردهمیآورده
بانآبازسازیو(بودماندهجایبرهنوزپاقدیمخشتاصلیبنایکهجایی)قوسمنشایسطح

23)اصلیاندازهبابرابرهایخشتازاستفاده x 23 x 5cm)گرفتهآهکیمصالهدرشدهنشانده
شکخهایخشتازساختاریرویشده،دادهشکلرسگِلسنتیچوکاتدیگر،هایجامانند.شد

.شدتقویتبندیچوبباوتهیه

وقشنپیراموندارُگلعناصرشامل)موزاییکسفالینتزئینازهاییهچپارکار،اینجریاندر
عاقبآمتوشده،محافظتغربیدیوارتاقچههایقوسمیانفواصلدر(مرکزدربرجستهنشانی

ایوانشرقیدیوارتاقچههایقوسمیانفواصلدرمشابهیتزئینیکار.شدندتثبیتوکاریپاک
تاقچهازیارشتهایوان،قاعدهدردیواردرونیرخدیدهآسیبپالستربرداشتن.استرفتهمیاناز

.اختسنمایاناند،میشدهاستفادهتیلیهایچراغیاوهاشمعگذاشتنبرایکهراکوچکهای
آنهاایمنیوثباتتامینبرایدرونیرخدرکاریخشتازاضافیایالیهاماشدندداشتهنگهاینها

خشتازادهاستفباکمانیهایسقفکهجاییشد،دنبالجنوبیایواندرمشابهروندی.شدافزوده
آندلیلهمینبه.بوددادهقرارثباتیبیوضعیتدرراآنشده،سازیبازگچوکاررویهای

.دشساختهدوبارهداشتهمخوانیشمالیایوانباکهایهندسهاساسبروتخریبساختمان
درایهانهدباالیهایقوسمیانفاصلهدرموزائیک،سفالینتزئینازسالمزیادیحدتاایصفحه
وارینباکهداردتیرهآبیایزمینهبردارگلطرحصفحهاین.استماندهجابرجنوبیدیوار

هایاقچهتباالیتزئینیکاربایکجاوکاریپاکصفحهاین.استشدهبندیحاشیهایفیروزه
.شدتثبیت(اندمتفاوتشمالیایوانهایتاقچهازکه)پائینی
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ایشیوهابآنرویبرکاروداشتقرارخوبوضعیدرشرقیایوانباالیگنبد-نیمباالییسطح
دهانههکدیواریخرابوضعیتبهتوجهبا.یافتانجامشد،دادهتوضیحباالدرکهچهآنمشابه

پایانترقسمتدروشدتخریبمرحله-به-مرحلهدیواراینبود،بستهراشرقطرفدرقدتمامای
ازبدیوار.شدنمایاناشوزنساختنمحدودبرایاحتماالتهی،میانخشتیعمدهساختمانآن

شتخازکاریشبکههمراهبهمرکزشدرواحدایدهانهبامحکم،خشتیبناییدارایشدهسازی
.میباشداند،شدهنصبدیگربیرونیهایدهانهدرچهآنمشابهپخته،

ایواننایدیوارهدرکاشیوخشتیتزئینازهاییبخششد،برداشتهشرقیدیوارکههنگامی
درایرهدایهایشاخهدوبا)ایفیروزهکوچکمربعیهایکاشیگیرندهبردراینهاشدند؛نمایان
تصالانقاطدرآبیجالدارنواروپختههایخشتمیانمایلنقشیدرکهمیشود(شانهایمرکز

.بودندشدهنشانده

شرقیایواننمیاباالییدهانهگرداگرددرجدیدپالسترازایالیهزیردربیشترییتزئینهایکار
اختهسضلعیششهایشکلازکهمیگیردخودبهرانواریفورمِاین.شدندپیدامقبرهدرونو

رشتهیکباهمراهتیرهآبیرنگبهکاشیهاینوارموازیخطوطوسیلهبههاشکلاین.اندشده
ختهپهایخشتازایزمینهبرکهاند،شدهساختهآنهایکنارهدرشکلایستارههایکاشی

.اندگرفتهقرار

دارمانکاریخشتدرونی،هایدیوارپایانترهایبخشازدیدهآسیبجدیدپالستربرداشتن
کاریپرازغیر.ساختآشکارداشت،قرارخوبالعادهفوقشرایطیدرکهراتیموریدورهاصلی

.داشتنیازکمیاربسمرمتآبناینایوان،هایکنجدرهاییپیونددرعمودیدرزهای
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توسعدارند،قرارشرقیایوانجواردرکهگنبدینمایتاقدوبامهایازگِلواکخبرداشتن
تاقگنبد.دکرآشکاربود،یافتهانجامبیرونیهایدیوارودومیهایگنبدباالیکهراکارییمرمت

.بودکردهشکلسویشدتبهکهشرقی،-جنوبنمای

والسترپحاالکه)شرقیایوانرُخهچندهایگنبد-نیمکهکندمیتقویتراامکاناینکشفاین
.بودشدهتزیینکاربندیمعروفتکنیکوسیلهبهوکاشیبااصلدرنیز(اندشدهرنگ

نوارازلمتشککهداردوجوداصلیایشبکهروشندانجالیازبخشیباالیی،دهانهدرونیرویدر
هایدهانهمیانهاییکمانگونهبهکهسیاهوآبی،ای،فیروزهدارجالهایکاشیکوچکهای

آنشدهگمهایبخشوشد،ترمیموکاریپاکبخشاین.باشدمیاند،شدهساختهضلعیهشت
تفادهاسنوعاینازدیگریهایدهانهدرکهچنانشد،جابهجاپختهخشتعناصرازایشبکهبا

.استشده
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بهنیاز،بودشدهدادهاستناد(قندهاریپیوندبهمعروف)خشتیهایکمانواسطهبهآنهایلبهو
ر،همجواتاقنماهایدرمقرنسپلستربرایهمچنانکمانهااین.داشتسازیدوبارهوتخریب

.شدندتهنگهداشاینروازوکردهفراهماستنادتزئینی،وساختاریهایالیهمیانخالیگاهباهمراه
شدندسازیجاموجودکمانهایدرونکمکیخشتیکمانهایآنها،ساختاریهایضعفجبرانبرای

نازکالیه،مقرنسبیشترچههرثباتبرای.کنندتقویتجوانبتمامدرراجدیدخشتیگنبدتا
.شدریختهآنباالییسطحباالیگچوگلازآمیخته

اهخانقدرومرکزیفضایاطرافهایتاقچهدرمقرنسپالستردیگرهایبخشواینسپس
.شدندرنگدوباره(خرااُگِل)سرخرنگدارایسنتیرنگیموادازاستفادهباوترمیم,
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:داخلیهایکار

کفازیدجدسمنتیمصالهازالیهچندینبرداشتنشاملمقبرهدردرونیهایکارابتداییمرحله
.ودندبشدهچیدهزمینرویمستقیمآبههاخشتازمنظمیناطبقهآنزیردرکهشد،آن(فرش)

اننش(شمالسمتبهشانهایراسبا)آنهاازبرخیکهداشتوجودقبرسنگ36الیهاینوسط
.بودندگرفتهقرارجاآناتفاقسرازدیگربرخیکهآنحالمیدادند،واقعیهایقبراز

ایطهرابهادفنباکههاییقبرسنگآنوشدند،مستندوثبتشاناصلیمحلدرآنهاتمام
برداشتنازپس.شدندمنتقلساختماندردیگریهایمکاندرمقبره،متولیموافقتبانداشتند،

وشدنخشکازپستاشدخلطهمبا(شِفته)موجودخاکمخلوطباآهکموادها،هچپارخشت
جایبعضدرکهساختمانیبرایمهمایماده–بسازدرانمبرابردرمقاومایالیهخوردن،جوش

.میشوددیدهکشیدگینمهاینشانهآنهای

برابردرکاریکاشی’پایینهایساحهتاشدفرشپختهخشتبادرونیهایکفسرتاسرسپس
تاشدندکارگذاری(فرش)کفزیردربرقکشیسیمبرایهالوله.نباشدپذیرآسیبهاصدمه
.بسازندمیسررابخشروشناییوسایلنصب

ردمرمرینعناصرازشماریکهشدمعلومساختمان،کففرشخشتبرایآمادگیجریاندر
ممکنهاخالیگاهاین.بودندهاکندنکارییاهاسوراخدارایمعاویهابنعبداهللمقبرهفرشاطراف

پایهازماریشمقبره،در.اندرفتهمیکاربهاینردهازبخشیعنوانبههاپایهجاییبهجامقصدبه
هایتارهکشبیهمرمری،دارشبکهصفحات(دیدهآسیبعمدتآ)هایقسمتباجایکمتروکهای

روغنیگرنازدارشبکهصفحاتآنازیکی.شدندیافتگذرگاه،درانصاریعبداهللخواجهزیارت
جاباآندیدنگاهازکهئیشیشهمدرنکتارهجایبهآرامگاهشرقی-شمالگوشهدروپاک

.شدگذاشتهنداشتهمخوانی
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داخلیاتتزئین

:کاریکاشی
کاریشیکاازمتشکلاصلیپیزارهاست،شدهویرانمقبرهداخلیتزئینزیادقسمتکهآنبا

متر130حدوددرمساحتیبا.استماندهباقیهنوزمرکزیفضایدورادوردرموزاییکسفالین
.استامروزهراتدرتیموریعصرتزئینساحهترینگستردهنمایانگرقسمتاینمربع،

تاشداینبرموافقتتاریخی،آبداتدیپارتمنتکارمندانومحلمردمنمایندگانبامشورهازپس
آبداتوانینقنگاهاززیرا.شودبرداشتهمعاویهبنعبداهللآرامگاهباالیفلزیوایشیشهپوشش

ارکفرشدراواخرایندرکهراسمنتیومرمربرداشتنامکانکاراین.داشتقرارمغایرتدر
ایناز.شدنمایانآرامگاهاطرافدرظریفمرمریننوشتهسنگآناثردرکهکردمیسربودشده

افغانیسرحداتکمیسیوندرکهزمانی،1885درآرامگاهازییتبازدیدروایتدرنوشتهسنگ
ایهآرامگاهومقبرهداخلدرترقدیمیهایعکسازشواهداساسبر.استشدهیادمیکرد،کار

.کندارائهانکنندگبازدیدبرایمعلوماتبنواندتاشدنصبتریمناسبچوبیایمحفظهمشابه،
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مرکزیگنبدیفضایدورادوردرمایلهایتاقدر-3: این کاشی کاری داخلی سه طرح متمایز دارد
ییطالوسیاههایگلازشبکهنقشیدومیهایتاقو

احاطهییفیروزههاینوارباهانقشاین.داردوجود
پاییچلیکاریکندههایتزئینوسیلهبهکهاندشده
.اندشدهجداهمازتیرهآبیزمیندرسپید

اتصفحمرکزیگنبدیفضایموربهایگوشهدر-1
نشاکناردرمرمرینهایستونکهدارندوجودکاشی

لگهایضلعیهشتشاملاینجاطرح.اندگرفتهقرار
اوبمتنشعاعیهاالحاقومرکزیدارگل(موتیف)مانند

هایارهستبوسیلهکهمیشودتیرهآبیوسیاهزمیندر
واوبمتنطالییگلدار(موتیف)مانندگلیاضلعی16

.اندشدهجداهمازمانندبرگگلشعاعنقش

عمدهمحورچهاررویهایتاقهایدیوارهدر-2
-دریضلعهشتهای(موتیف)بیمانندازنقشیمقبره،

دوربهایفیروزهاینوارازکهداردوجودتنیده-هم
دارگلمرکزینقشباضلعی12سیاههایستاره
باتیرهآبیایزمینهرویبرکهشدهساختهطالیی
.اندگرفتهقرارسیاهضلعیششعناصر

قابردطالییتبارزباتر،نرمطرحیاند،گنجاندهخوددرراصفحاتاینکهداریگلهایکناره
درهکمحافظتیاقداماتوهاکاریمرمتازشواهدیبا.دارندسپیدوسیاههاینواروای،فیروزه

اند،یافتهانجامزمانگذر
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کنارهدرگچیپالسترازایحاشیه.استمتفاوتتوجهیقابلگونهبهکاشیصفحاتفزیکیحالت
آسیبزاراآنهااحتماآلتاشدهافزودهایمرحلهدرکاریکاشیصفحاتبیشتراطرافوپائینی
ی،اصلهایکاشینقشوطرحباهمخوانیبرایتالشیدردیگر،هایجادر.کندحفاظتدیدن

صفحه88جمعاز.بودندشدهرنگوپالسترهمسطحگونهبهکاریکاشیدیدهآسیبساحات
نیازمختصرکاریمرمتوکاریپاکتنهاآنهادانه49مقبره،مرکزیفضایاطرافپیزارهروی

کاریکاشیهکآنحال،داشتندکنندهتثبیتیاتوجهقابلکاریمرمتبهنیازآنهادانه17داشتند،
.بودرفتهمیانازکامآلصفحه22روی

کهاخت،سنمایانراآنهاتحتاصلیکاریکاشیساحات،برخدرجدیدکاریپالستربرداشتن
پالسترابسالمکاریکاشیازایمالحظهقابلساحات.بودمتفاوتشانکاریمرمتسرگذشت

پارچههایبخشتثبیتبرایواضحآکارایندیگرهایجادرکهحالیدربودند،شدهپوشیده
هایدهانهپیرامونکاریکاشیمستطیلیهای(طرح)’قاب‘جای،سهدر.استیافتهانجامشده

رقیشجنوبنمایتاقدرهاقابچنینازدانههرسه.شدندیافتهجدیدپالسترزیردردومی
آندوطرفدرکمانیهایدهانهازایجورهباسطحیایتاقچهشانمرکزدرکهشدند،نمایان
هکشان،متاخرشدنبستهرغمعلیکهانجامیدند،میفضاهاییبههادهانهاین.داشتوجود

.بودنداصلیساختارواضحآجزو
ازابهیمشگانهسهایمرحلهدربیرونیهایدیوارقسمیفروریختگیشرقی،شمالتاقنمایدر

نشانه.دندشیافتپائینیقسمتدرآنهاازکوچکیهاینشانهتنهاکهبود،کردهویرانراهاقاب
.شدندیافتنیزغربیجنوبتاقچهدرمشابهیهایقابهای
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پیدر.شدندکاریپاکها،سالطیدودوگردتجمعدلیلبهدرونیکاشیصفحاتتمامسطح
نزدوددردنداننرمهایبرسومرطوبکمیهایاسفنجدستیاستفادهخطا،وآزمونرویکرد

.شدندثابتموثرکند،جلوگیریهاپیوندیاجالبهرساندنآسیبازکهایگونهبهمواداین
(کارازبعدوقبلباالدر)

بهاریککاشیشدنپارچهوتورمسببوشدهمتاثراستنادیدیوارداخلینمِازصفحهچندین
دروشدند،هبرداشتجایشازساحاینهایکاشی.بودندشدهگچیبسترتضعیفوانبساطدلیل
رمیمتازوبعدگردیدهنگهداریداشتوجودساحهاینکاشیهایپارچهنگهداریامکانکهجایی

.گردیدنصبآناصلیمحلدردیواردوباره
(بودندماندهغایبهایکاشیجایدرکههاییدهانهدر)صفحهپشتدرگچدیگر،جاهایودر

’بازسازی‘برایتالش.بچسپانداستنادیساختمانبهراشدهسستهایکاشیتاشدتزریق
هیچهب-نشدپنداشتهمناسبامروزیاجزایازاستفادهبارفته،دستازکاریکاشیساحات

ازبخشهایی،دلیلاینبه.نداشتندهمخوانیدرستیبهاصلیباعصریجالهایکهایندلیلبهوجه،
پالسترازاحاتیس.شدندحفظمیکردند،بیانرامقبرهتاریخازبخشیکهایندرکبارنگیپالستر
.دندشگذاشتهرنگبدونوشدندمرمتهمسطحگونهبهبودند،نهادهخرابیبهروکهجدید
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مقرنسازایجورهآنهایکنارهدرکهاصلیمحورروینماهایتاقدرمرکزیایدهانه.2
تزئینیهایبرجستگیباکهاندشدهساختهتاقچهدوازهامقرنساین.استگرفتهقرارکوچکتر

هایتاقچهازردیفیآن،باالی.اندشدهجداهمازای،گوشهدرمرکزیستارهاصلینگارهباالی
اطرافدررخهچندکاربندیطرحدرکهراشعاعیکمانهایازکوچکیبخشوداردقرارکوچک
.استبخشیدهاستناددارند،جانوکضلعیششقسمت

(رااُخِگل)سنتیسرخگِلبانماهاتاقسپسوشدندمرمتهامقرنسدیدهآسیبهایبخش
.شدندرنگبارهدوداشتهمخوانیاصلیطرحباکهسفیدهایسازیبرجسته

:پالستر

لثیمثمنحنیسطح)هایمقرنسمقبره،مرکزیفضایپیراموندومینمایتاقهشتازکدامهر
:نداشکلدودارایهااین.اندکردهحفظراشدهتزئینپالستربا(گنبدزیروهاکمانمیان

وککوچمتناوبهایتاقچهازشدهساختهمقرنسِباوضلعیپنج(قطری)مایلنماهایتاق.1
ردیفیهاآنباالی.اندشدهجداهمازتزئینیهایبرجستگیازهاییجورهوسیلهبهوبودهبزرگ

.خشندمیباستنادراگنبدنوکبهمنتهیشعاعیکمانهایکهدارندوجودکوچکیهایتاقچهاز
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بیستمدهساوایلدرمیرسدنظربهکهقرآنی،خطاطینوارشدهساقطهایبخشپایینتر،قسمتدر
.شداعادهشاگردانشوهراتخطاطانمعروفترینازیکیوسیلهبهباشد،شدهافزوده

:رنگیتزئینات

رفتهبکاریگچپلستررویدرامروزهرنگتزئینگنبدسقفبشمولمقبرهمرکزیفضایداخلدر
زیردر(شدیافتههامقرنسدرکهچناناُخراِگل)سرخِگلسادهپالسترازهایینشانه.است

ممکنسویهنایدردیواریسطوحوبودهجدیددگرگونییکاینکهمیرسانندپائینیرنگهتزئین
ایدشعمده،گنبدپاکارزیردرخطاطیازافقیواحدنوارهرچند،باشد؛بودهسادهاصلدراست

سختیبهاالحکهمکررشدنرنگازهایینشانهبانوار،این.استبودهاصلیتزئینیطرحازبخشی
.نشدانجامکاریحفاظتآن،شکنندهحالتبهتوجهبااماشد،ثبتجزییاتبااست،خواندنقابل

ی،قوسدومینماهایتاقاطرافهایقابوهاقوسمیانفواصلدررنگیتزئینباگونههمین
میدایرساندنآسیببدوندارد،قرارچیزیچهسطحزیردرکهاینتعییناینجا.شدرفتار

.بودناممکن

درکهداردوجوداستندکاشیهایطرحازخامتقلیدیکهجدیدرنگهتزیینازنواریاین،زیردر
درکهاصلیرخسگِلپالسترساختننمایانمنظوربهنواراینبرداشتن.داشتندقرارایآشفتهوضع
ازشیبخجدیدتزئینکهاینبهتوجهبااماگرفتقرارمالحظهمورداست،ماندهباقیآنتحت
.شدحفظسازد،میرامقبرهتاریخ
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:بیرونیهایکار

رهمقبغربیسمتجدیداحاطهرسمی،مقاماتومحلمردمنمایندگانبامشورهورایزنیازپس
شماریحفاظتنیزوبسازدآسانراکنندگانبازدیدفزایندهشماردسترسیتاشدساختهبزرگتر

.ندبکمیسراند،شدهورودیدرسویدودرصحنفرشخشتشاملکهراتاریخیهایآرامگاهاز
رامدفونتاریخیهایقبرسنگازشماریمقبره،هایدیوارپیرامونشدهجمعخاکبرداشتن

نآمیانوشدندگذاردهشانجایدربارهدومحافظتیکاریخشتصحندرکهساختآشکار
ازماریش.شدگذاشتههاآنابدسترسیسازیآسانمنظوربهفرشیسنگصحن،فرشخشت
.شدنشاندهجدیددرختانوساختهساحهایندرپستحایلهایدیوار

تزئینکاری،خشتپیکربرجنگازناشیآسیبهموبامپوششداشتهنگومواظبترونددلیلبه
مالحظهقابلهایبخش.داشتقرارایآشفتهشرایطدرنیزمرکزیگنبددرونیسطحرویرنگه

ورنسجودوباماندهباقیرنگهتزئینازهاییقسمتکهحالیدربودند،شدهجداآنپالسترازای
دنبالبه.ودندبریختهوگردیدهپوستکمالیورنسازینقسمتگذشته،درآنتثبیتبرایمالی

آن،احاتسترینشکنندهبرپالسترنازکایورقهگنبد،دیدهآسیبخشتکاریکاریمرمت
ازتادشرنگجدیدپالسترمتعاقبآپلسترگردیدهدوبارهبودرفتهمیانازشانتزئینکهجاهایی
زیردریرتغبمرحلهناحیهتزئینبهکمتریآسیب.شودکاستهآنهمجوارساحاتباآنتفاوت

لیاصهایرنگبهتاشدندرنگدوبارههامقرنسبندپشتخطوطاینجا.استرسیدهگنبد
یشتریبکارسطح،رویبرشدهجمعغباروگردبرداشتنومفصلثبتازجدا.بیابندهمخوانی

.شدنانجاممیکند،راتخصصیتوجهیایجابشانشکنندهحالتکهرنگی،هایتزئینروی

30
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.چند نمونه از بخش کاشی های تزئینی که در ساحه یافت و در جریان کار پروژه شهزاده عبداهلل مرمت و یا تحکیم کاری گردید
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External works 

After consultations with community representatives and officials, the modern 
enclosure on the west side of the mausoleum was enlarged to facilitate access for 
growing numbers of visitors and enable protection of a number of historic graves that 
have been incorporated into raised brick-paved platforms on either side of the 
entrance. The removal of accumulated earth from around the walls of the mausoleum 
revealed a number of buried historic gravestones that have been reinstated in 
protective brick platforms between which stone paving has been laid to facilitate 
access. A number of low retaining walls have been introduced in this area ,along with 
new planting. 

Painted decoration on the soffit of the central dome was also in poor condition, due 
to lack of upkeep on the roof covering and conflict-related damage to the brick 
masonry. Significant areas of plaster had become detached, while sections of the 
surviving painted decoration has peeled off despite the past application of varnish to 
stabilize it. Following repairs to damaged brick masonry on the dome, a skim coat of 
plaster was applied to the most fragile areas where the decoration had disappeared. 
The new plaster was subsequently painted to reduce the contrast with the patina of 
adjoining areas. There is less damage to decoration in the transitional zone below the 
dome, where the ribs were re-painted to match the original colours. Aside from 
detailed documentation and removal of accumulated dust on the surface, no further 
work was carried out on the painted decoration, whose fragile condition requires 
specialist attention. 
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:معماری( فورم)شکل 

ازتشکلموداردجوارشدرعبداهللشاهزادهمقبرهبهنسبتتریساده(شکل)فورمساختماناین
سقفباعمیقنماهایتاقآندورادورکهشودمی(متر10.5وسعتبا)گنبدیمرکزیفضاییک

بنایازعمدتآمقبرهساختار.اندریختهچلیپاییطرحیودارندوجودعمدهمحورچهاررویکمانی
هندسیکلش.استیافتهتشکلاست،رفتهکارنامنظمهایسنگآنازجاهاییدرکهپختهخشت
بازتابشرقیوجنوبی،شمالی،هایارتفاعدرسطحیرویهبندیمفصلدرداخلیکمانهایسقف
.باشندمیباالییقسمتدرمرکزیایدهانهدارایآنهاکدامهرکهاست،یافته

عبدالقاسمشاهزادهآرامگاه

:چهتاریخ
کهستااینبرباورچندهرگیرد،میشیعهششمامامپسرازرانامشعبدالقاسمشاهزادهمقبره

شایدحاضرمقبرهکهاینبرمبنیدارندوجودهاییگمانوحدس.استشدهدفندیگریجایاو
برسد،هاساسانیعصربهآنقدامتاستممکنکهرا،ترقدیمیبسیارسنگیساختارازبخشی
میالدیدوازدهمسدهدرمغوالنهایحملهازپسکهاستایناستمعلومچهآن.شودمیشامل

ساختماناینکهبودمیالدیهژدهمسدهدرولیماند،جایبرمحلدرشدهویرانساختمان
تاریخاینهبماندهجایبرتزئیناعظمقسمتشد؛بازطراحیمیالدیبیستمسدهدروشدبازسازی

.میگرددبر
N  

PLAN
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ADD SECTION & ELEVATION

40

نمای ایزومتریک با مقطع جنوب غربی
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هایاردیوقاعدهدرهاییگاهخالیدراخیر،سالدرکهساختآشکارمقبرهابتداییهایبررسی
شدهختهریکانکریتدیوار،نشستبهرسیدگیوتوجهمنظوربهتالشدرظاهرآغربی،سمت

پرآهکیالهمصباهمراهخشتکاریباهاخالیگاهوشدبرداشتهکانکریتاین،زیادمشکالتبا.بود
.شدبردهکاربهنیزکشیدهنمساحاتترمیمبرایکهتکنیکیشدند،

:غربیایوان

.داردرارقاصلیورودیدروازهباالیکمانیبلندایوانشکلبهوغربسمتبهمقبرهعمدهارتفاع
نیدیمطالعاتبرایومتولیانوسیلهبهحاضرحالدرکهدارندوجودهاییفضاآنطرفدوبه

.میشوداستفاده
بهآنتقدامکهاندکردهحفظراشانگچیتزئینایوان،دربیرونیهایدیوارپایانیهایبخش

تزئینیطرح.سدمیرشد،اضافهارتفاعبهنیزتزئینیهایکاشیکهزمانیمیالدی،بیستمسدهاوایل
هاقوسمیانفواصلدرگلدارنگارونقشبامرکزیقوسدورادورخطاطیصفحاتازمتشکل
بااقوسهباالیمشابهدارگلکاریکاشیدارایطرفدوهردرایطبقهیکهایاتاقمیباشد؛
مقبرهدرکهموزاییکیسفالبرخالفچند،هر.استندایدهانهطرفدوهردرمستطیلیصفحات
دراند،شدهگرفتهکاربهجااینکههاییکاشیرویجالیاست،رفتهکاربهعبداهللشاهزاده

ازهاییانهنشنیزگچیتزئینازهاییبخشوضعیت.استگشتهسفیدهواوآبتاثیراتمعرض
.نمایاندمیراگذاشتنزوالبهرو

38



شدند،یتتثبشدهیادارتفاعرویدیدهآسیبکاریکاشیساحاتسازی،مستندوثبتازپس
قابلهکایشدهساقطهایکاشیوشدندبرداشتهبودند،کردهگیربیرونیرخدرکهمهماتی
.گردیدنصبشانجایدربارهدوبودند،مجدداستفادهومرمت

هایاشیکازتانشداحساسمناسبمانده،باقیهایکاشیهایقابباهمخوانیمشکلبهتوجهبا
شدندپریآهکپالستربارفتهمیانازهایبخشعوض،دروشودگرفتهکارارتفاعایندرجدیدی

.کنندکمکمجاورتزئینیهایکارتثبیتدرتا

ساختارازاصلیورودیدروازهپیرامونتزیینیپالسترکاریکهشدآشکارها،بررسیجریاندر
تثبیتاده،سپالستربادیدهآسیبهایبخشترمیمازپیشپالستر،این.بودشدهجداآنعقبی

.بتواندشدهتشخیصاصلبادومیبینتفاوتتاشد

.گردیدترمیمنیزورودیدروازهباالیدارشبکهچوبیجالی
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نایب–متردوبهنزدیکعمقباجاهاییدر–گلوخاکازایمالحظهقابلحجمبرداشتنازپس
پیشراآهکیآمیختهتنهاایجابکهداشتقرارخوبیعمومآشرایطدرغربیایواندرخشتکاری

هایبخشدرچند،هر.میکردشود،مجددپرکاریآهکیمصالهوهاخشتپارچهباکهآناز
پرکاریازپیشداشتدرزچندینهااثرآسیبازساختمانایندیگرهایقسمتناحیه،ایندیگر
.شدندزده’بخیهیاپیوندجدیدکانکریتیآهکمصالهباهمراهخشتبامجدد

شدهرداشتهبغربیدیوارباالیدرمحافظتیقدنیمهایدیوارهباالییسطحازجدیدسمنتیپرچال
گلییهالکههنگامی.شدتعویضبودند،شدهگذاشتهشانهایکنارباکهایپختهخشتباو

داخلدرهاهتاقچازردیفیباموازیدیوارهایازمتشکلساختاریبامجنوبیکناردرشد،برداشته
وجودبااما،استمیشدهاستفادهایخانهکفترهمچونساختاراینازکهمیرسیدنظربه.شدنمایان

استفادهرایبساختماناینبازگرداندنبراینیازیمقبره،شمالدرکفترهابرایبزرگومجزابرج
شداختهسآنباالیخشتیکمانوثبتبامرویساختارعوض،در.نشداحساسآناصلیمقصدبه
.کندحفاظتپختههایخشتجدیدسطحزیردرآنازتا

A

ساختماندوهرحفظوترمیمکارجریاندر
تبدسمرمروسفالکاشی،هایپارچهازتعداد
وفیکخطباسفالیپارچهبهارتباطدروآمده

ابهاعصرغوریتزئیناتبازیادیشباهتکه
تماموگردیدهیافتداردهراتجامعمسجد

آبداتآمریتبهسازیاسنادازبعداینها
.شددادهتسلیمهراتوالیتتاریخی
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:شرقیجنوبقسمتکاریتحکیم

.اختسآشکارراساختاریضعفازهایینشانهمقبرهبامشرقیبخشازگلوخاکبرداشتن
افقیچوبیهایتیرساختمان،بخشاینتقویتبرایهاتالشازبخشیعنوانبهگذشته،درزمانی

شواهدی.انددیدقابلشرقیارتفاعدرهنوزآنهاازشماریوبودند،شدهجابهجاخشتیبناییدر
درزهحالیکدرآمد،دستبهشرقیشمالگوشهدردومیگنبددورویقبلیهایکاریمرمتاز

اقیهالحهایبررسی.داشتوجودعمدهبشکلگنبدالیساختمانسراسردرایطوالنیجانبی
ثباتکهساختآشکارراجدینشستاست،شدهساختهمقبرهشرقیشمالگوشهدرکهرهایشی
شد،تهگرفنظردرهاگزینهدقیقتحلیلوتجزیهازپس.میکندمتاثرنیزراهمجوارساختار
حاقیهالباآنهمزمانوشدساختهزمینسطحقسمتازسنگیبندوپشتشدتخریبالحاقیه
اعمارساختمانتقویتبخاطرهموتهدابتقویتبخاطرهمجدیدبندیشکلبادوباره
.شدبهسازیوترمیممسلسلبشکلمقبرهشرقیسمتنمایمتعاقبآ.گردید

:مرکزیگنبد

ساختاریبنایرویرامختصریهایکاریمرمتاجرایمرکزیگنبدازگلوخاکبرداشتن
نوانعبهظاهرآکهگنبد،قاعدهپیرامونگلیمصالهدرخشتکاریازهاییبخش.ساختمیسر

پیداتصادفیایهسنگاین،ازپائینتر.شدآشکارابود،یافتهانجامساختارتثبیتبرایتدبیری
هاییمانگوحدسبهتوجهبا.بودندگرفتهقرارگنبدهایقطررویخشتکاریبیندرکهشدند

داشتهودوجهاییپیشنهاد–باشدشدهساختهترقدیمیساختاریدورهبهمقبرهاستممکنکه
جزئیاتیابموضوعاین–بودههاساسانیعصرازایآتشکدهترقدیمیساختارآنکهاینبرمبنی

داشتهراابعادنایباگنبدیکتلهداشتنبرتوانکهمسلسلسنگیازبنایشواهدیاماشدبررسی
.نیامددستبهباشد،
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بااصلیدگنبضلعیهشتوگنبدکارپااطرافتقویتبخاطرخشتکاریازمجددپرکاریازپس
اصلبهتگرفصورتگنبداطرافدرکهافقیبشکلبنوشچوبازکالفهوباوآهکریگمصاله

پالتفورمهای)هایسازیکفسلسلهیکاین،ازپایینتر..ساختفراهمرابیشتریاستنادساختمان
گنبدمانندازیهاسکفاین.شدساختهاستنادیساختارباگنبدهندسیشکلدادنوفقبرایخشتی(

بود،وچونهریگمصالهرویبرپختهخشتازمتشکلکههواوآببرابردرمقاومسطحیباها
.گردیدفرش

الیهردیدگمعلومجائیکهدارندپیوندبهمساختارینگاهازغربینمایباکهجنوبینمایترمیم
باالیائینیپگنبدسپس.شدکاریمرمتبودهجداآنعقبخشتکاریبابیرونیجدارکاریخشت
ساختنبهتربرای.شدفرشخشتدیگرهایجامانندآنباموکاریمرمتاولطبقهحجره

.گردیدکاریپرخشتباپایینیساحهدرتاقدارخالیدهانهنهمقبره،جنوبیطرفساختاریتحکیم
هکاند،بخشیدهاستنادراتراسیاند،شدهساختهمیالدی20سدهاوایلدرکههم،پیتاقهایاین

.شدسازیبازآنمحافظتیقدنیمدیوارهوشدهفرشخشتبارهدوهمچنان

اتاقنایکهدادنشانمقبره،پیوستمحوطهجنوبیطرفامتداددرکوچکاتاقچهارهایبررسی
بخشابهمراهداشتند،قرارساحهاینفرازبرکههاییگنبدازتادو.داشتندایآشفتهوضعها

.شدندسازیبازاستنادیهایدیوارازهایی
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:داخلیهایکار

زیارتصحنداخلیهای(کف)فرشازهاپارهخشتازایالیهباهمراهجدیدسمنتیمصاله
سرتاسردرشیفرخشتالیهازپیش(شفته)زدگینمضدآهکیسنتیایالیهسپس.شدبرداشته

کهجاهائیداخلی،هایدیوارقاعدهدرخشتکاریدیدهآسیبساحات.شدهمواروتهیهساختمان
.شدمرمتمیشدند،دیدهنمزدنباالهاینشانه

باکهکردارآشکزمینیطبقهدررابزرگیهایدهانهجنوبیوشمالینماهایتاقپالستربرداشتن
.شدندساختهجدیدیساختمانوتحکیمهااین.بودندشدهبستهتهیمیانساختمان

دودریزمانعبداهلل،شاهزادهمقبرهمانندمقبره،اینکهکندمیخطورذهندرنکتهاینجاایناز
.استبودهبازجنوبوشمالطرف

برافقتموتاریخی،آبداتدیپارتمنتکارمندانومحلمردمنمایندگانبامشاورهورایزنیازپس
دارشبکه(پنجره)حفاظمتعاقبآ.شودبرداشتهمرکزیقبرباالیعصری(زره)حفاظکهشداین

.گردیدنصبمیشد،دیدهمقبرهدرونازقدیمیهایعکسدرچهآنمانندهمچوبی،
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:بیرونیهایکار

مقبرهرقیشسمتدرتقویتبرایخاکیایپشتهبامتدادسنگیتقویتیهایدیوارسلسلهیک
سنگاملشزمینفرسایشازجلوگیریبخاطرشدند،پیداساحهایندرکههاییقبر.شدساخته
روش.میگرددساحههمانفرسایشمانعسراشیبیساحهدرخوداینکهشدندجدیدفرش

.گردیدمیشمالینمایتهدیدوسببدیدمانعخاکاینآمدکهدراجرابهشمالیسمتدرمشابهی
وبارهدوبهسازیکاریخشتبرجستهسطوحباهاقبروفرشسنگزیارتغربیسمتمحوطه

.گردیدساختمان

:ساحهکاریتزئینوسازیمنظر

مهمایسرمایهازیکیعنوانبهکهندژقبرستانعمومی،بازفضاهایازاندکیشمارباشهریدر
رددهندهنماوبخشزینتاقداماتازشماریدلیل،اینبه.میتواندکردهخدمتاجتماعبرای

ایهراهروکاریپُختهشانی،نهالشاملاقداماتاین.آمدنددراجرابهقبرستانصحنسراسر
(پایپ)لولهازایشبکهباآبیاری،سیستم.میشوندسنگیمحافظتیهایدیوارساختنوهاقبرمیان
حفرمحلشرقیطرفدرعمیقیچاهوسیلهبهشانآبکهبلندآبیذخیرهدووزمینیزیرهای

.شدندکارگذاریمیشود،تامینوتدارکگردیده
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