


سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1394
كـاشـــان دانــــــشگاه  امـتیاز:  صـاحب 
پـور عـمرانـي  علـي  دكتر  مسـئول:  مـدیر 
معــماریان غالمحــسین  دكـتر  ســردبیر: 
عالـــمي بابـك  مهـندس  داخـلي:  مـدیـر 

داوران ایـــن شـــــماره:
دكـتر حمـید رضا جـیحانی
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دكـــتر سلـمان نقـره كـار
دكـــتر شیــرین طغیــاني
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دكـــتر علیـرضـا رحـیـمی
دكـــتر كــوروش گلــکار
دكــتر كیانـوش الری بقال
مهندس محسن دهقانی تفتی
دكــتر محمد تحصیلدوست
م. محمد مهدي عبداهلل زاده
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دكــتر مـسـعود ناری قـمی
دكــتر مـهدی حـمزه نـژاد
دكــتر مهــدی خـاک زنـد
دكــتر وحــیـد حیـدرنتـاج
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تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله می باشد.

)نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در وبگاه نشریه قابل دریافت است.(
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نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشکده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir :پایگاه اینترنتي                                         j.ir.arch.s@gmail.com :رایانامه

شـاپـا:  2252-0635
بــهاء: 60000 ریـال

الـــــــفبا(: تـــرتـــــیب  )بــه  تحــریــریــه  هــیـــــات 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دكـتر امـیرحـسین چیـت سـازیـان. دانشـیـار دانــشگاه كــاشــان 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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بررسی ریشه  های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دورۀ سالطین 
دهلی، نمونۀ موردی: مقبرۀ صوفی رکنی عالم

سهیل نظری *
حسن بلخاری قهی **

چکیده
سنت  پایه گذار  است،  شده  بنا  تغلقی  سالطین  دورۀ  در  که  عالم  رکنی  مقبرۀ  محققان،  از  بسیاری  نظر  براساس 
مقبره سازی هند محسوب می شود، سنتی که بعدها با ساختن مقبرۀ تاج محل به اوج شکوفایی خود می رسد. در باب 
نفوذ روح معماری ایرانی در بناهای هندی به خصوص تاج محل بحث های بسیاری شده است، اما آنچه نیاز به تحقیق 
و بررسی بیشتر دارد، ریشه های تأثیرگذاری معماری آرامگاهی ایران بر مقابر متقدم هندی است، چراکه معماری 
مقبره های متقدم هندی الگویی برای سنت معماری تدفینی هند در دوره های بعدی است. مقبرۀ صوفی رکن عالم 
بنا شد و حائز بسیاری ویژگی های  از نخستین مقابر هندی است که در دورۀ سلطنت تغلقی های هند  در مولتان 
معماری ایرانی بوده و هدف این مقاله جست وجوی زمینه های تأثیرپذیری مقبرۀ رکنی عالم از معماری آرامگاه های 
ایران است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان زمینه های تأثیرپذیری این بنا را در این چهار مورد خالصه 
کرد: 1. هندسۀ پالن 2. کاربرد نیم ستون ها و گنبدهای کوچک نمادین احاطه کنندۀ گنبد 3. نحوۀ حل مسئلۀ انتقالی 
از هشت ضلعی به دایرۀ گنبد 4. مصالح و نقوش هندسی. همچنین می توان مصادیق تأثیرگذار بر این مقبره را سه 
بنای مقبرۀ امیران سامانی، مقبره های خرقان و آرامگاه سلطانیه در نظر گرفت. این تحقیق به لحاظ محتوا با روش 
توصیفی تحلیلی انجام شده و در مرحلۀ مطالعۀ تطبیقی با دیگر نمونه ها از روش بررسی قیاسی نیز بهره برده است.

کلیدواژه ها
معماری اسالمی هند، معماری اسالمی ایران، معماری تدفینی، مقبرۀ صوفی رکنی عالم.

مسئول،  نویسنده  تهران،  دانشگاه  زیبا،  هنرهای  پردیس  معماری،  دانشکده  ایران،  معماری  مطالعات  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   *
 Nazari.soheil9@ut.ac.ir

** دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 1394/5/26     تاریخ پذیرش: 1394/10/13
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پرسش هاي پژوهش
1. آیا شواهدی دال بر تأثیرگذاری معماری آرامگاهی ایران بر مقبرۀ رکنی عالم، به مثابۀ یکی از نخستین 

مقابره های دورۀ اسالمی هندی وجود دارد؟
2. زمینه های تأثیرگذاری معماری آرامگاهی ایران بر بنای مقبرۀ رکنی عالم چیست؟

3. کدام یک از آرامگاه های ایرانی بیشترین تأثیرگذاری را بر مقبرۀ رکنی عالم گذاشته اند؟

مقدمه
سنت آشکار معماری اسالمی هند در اواخر سدۀ ششم هجری پدید آمد )بلر و بلوم 1386، 387(. فاتحان شبه قارۀ هند 
از والیان غوری خراسان بودند که به فرماندهی قطب الدین  ایبک در سال 571ق دهلی را تصرف کردند و از این دوره 
به بعد، فصلی نو در هنر و معماری هند گشوده می شود که امروزه میراث برجای مانده از آن، جزء باشکوه ترین میراث 
هنری تمدن شرق به شمار می رود. تاریخ معماری هند در آرای محققانی همچون هیلن براند و شیال بلر از سدۀ ششم 
هجری )نفوذ اسالم( تا پایان سلطنت گورکانیان )سدۀ سیزدهم هجری( به دو دورۀ معماری دورۀ سالطین دهلی1 
و معماری دورۀ مغول2 تقسیم بندی می شود. در طول این دوران، همواره هنر و فرهنگ هندی کم وبیش از هنر و 
معماری ایرانی اسالمی متأثر بوده و آثار بسیاری را بنیان گذاشته  است )پورجعفر 1376، 31(. حامیان هنر شبه قاره 
برخالف نواحی دیگر جهان اسالم که توجهی خاص به مساجد جامع داشتند، بیشتر به نهادهایی همچون مدرسه و 
خانقاه عطف توجه کردند )بلر و بلوم 1386، 387( و در این میان آرامگاه های سترگ از قوالب جدید معماری بود که 
مسلمانان در هند رواج دادند، چراکه در فرهنگ هندو )پیش از اسالم( سنت تدفینی هندی ها بر پایۀ سوزاندن اجساد 
بود.3 بااینکه براساس روایاتی از پیامبر اسالم)ص( به مؤمنان توصیه شده بود که از ایجاد هر نوع بنای یادبود روی 
قبرها پرهیز شود )creswell 1952, 110(، ساختن آرامگاه از سدۀ سوم هجری در ایران و از سدۀ هفتم در اکثر 
سرزمین های اسالمی رواج یافت. نوع متداول این آرامگاه ها بنای مربعی یا هشت ضلعی با یک گنبد بود که نمونه های 
بسیاری در ایران و افغانستان باقی مانده و همین نمونه ها بی تردید الگویی برای آرامگاه های نخستین هند شد )همان، 
393(. این مدعا بعدها در معماری بناهای بی نظیری مثل تاج محل و مقبرۀ همایون شاه در دهلی که به دست معماران 
ایرانی4 و با سیاق معماری ایران بنا شدند، به اثبات می رسد. اما این نکته قابل تأمل است که تداعی الگوهای معماری 
ایرانی اسالمی به یکباره و تصادفی در معماری اسالمی هند ظهور نمی کند، بلکه با بررسی پیشینۀ تبادالت هنری 
میان معماری ایران و هند می توان بناهایی را جست وجو کرد که پیش از ساخت بنای تاج محل، بستری برای ظهور 
صورت های معماری ایرانی به خصوص معماری مقابر و آرامگاه ها بودند که بعدها این الگوبرداری و تأثیرات در مقبرۀ 
تاج محل به اوج شکوفایی خود می رسد. سه آرامگاه مهم در دورۀ سالطین دهلی )905-588ق( عبارات ند از: آرامگاه 
»صوفی رکن الدین عالم« در مولتان، آرامگاه »غیاث الدین تغلق« و آرامگاه »فیروزشاه« در تغلق آباد. مقبرۀ مولتان 
را به درستی می توان به عنوان اولین نمود سنت مقبره سازی هند در نظر گرفت که بعدها با ساختن تاج محل به اوج 
شکوفایی می رسد )Hillenbrand, 1992(. لذا تحقیق در معماری بناهای اولیۀ هندی که پیش از دورۀ گورکانیان 
هند )1275-933ق( تحت تأثیر معماری ایران بودند، باعث شناخت بهتر زمینۀ تأثیرات معماری ایرانی بر معماری 
هند در دورۀ اسالمی می شود. در این تحقیق، با مقایسۀ تطبیقی ساختار معماری و تزیینات بنای آرامگاه مولتان 
)صوفی رکن عالم( با نمونه های ایرانی و به خصوص هم زمانی آن با ساخت آرامگاه اولجایتو در سلطانیه )720ق( 
مشاهده می شود که مقبرۀ رکن عالم به عنوان یک بنای با هویت بومی، دارای بسیاری ویژگی های معماری آرامگاهی 
بناهایی همچون مقبرۀ همایون شاه و تاج محل  ایران است، خصوصیاتی که آن ها را بعدها در دورۀ گورکانیان در 
می توان از موارد تأثیرگذار بر معماری تدفینی هند برشمرد. در این مقاله، متغیرهای پژوهش مربوط به گذشته هستند 
و تحقیق با نگرش تاریخی ـ تفسیری و اطالعات جمع آوری شده به روش برداشت میدانی و مطالعات کتابخانه ای 
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انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل آثاری از معماری آرامگاه های ایرانی و هندی به خصوص مقبرۀ رکن 
عالم می شود. در بعضی موارد با ذکر مأخذ، سعی در بازترسیم پالن ها توسط نگارنده شده است.

پیشینۀ پژوهش
ایران و هند در سده های  تبادل فرهنگی و هنری  بر  از محققان  بر منابع مختلف نشان می دهد بسیاری  مروری 
میانی هجری تأکید دارند. الگ گرابار دربارۀ نفوذ اسالم در سدۀ ششم هجری در هند تأکید دارد که به محض اینکه 
فرهنگ اسالمی در منطقه ای برقرار می شد، سنت های محلی را اخذ می کرد و آن ها را با رفتارها کردارهای صوری 
و عبادی خویش تطبیق می داد که درخصوص هنر معماری، رفتارها و کردارهای اسالمی هند ریشه در ایران دارد و 
فنون ساخت و تزیین محلی باقی  می ماند )گرابار و اتینگهاوزن 1375، 403(. ارنست کونل نیز معماری سبک مغول 
هند را که با روی کار آمدن بابر در دهلی )933ق( شروع می شود، از مشتقات هنر ایرانی می شناسد و معتقد است 
در این دوره با بناهای یادبودی )مقابر( سروکار داریم که از نظر ظاهری، اکثراً خاطرۀ فرم های ایرانی را در ما زنده 
می کنند )کونل 1384، 213(. در مرور پیشینۀ پژوهش درخصوص این موضوع، قابل توجه است که اکثر محققان 
دربارۀ تأثیرات معماری تدفینی ایران بر معماری هند، این موضوع را در بناهای مشهوری مثل تاج محل جست وجو 
از محققان برجسته ای  را می توان  ابا کخ  را در نظر نگرفته اند.  از آن  کرده اند و سابقه معماری تدفینی هند پیش 
دانست که بیش از دو دهه است که دربارۀ معماری هند به خصوص معماری هند در دوره گورکانی )933-1275ق( 
تحقیق می کند و آثاری نیز منتشر کرده است. وی ریشۀ نقشه های نه قسمتی به شکل هشت ضلعی یا هشت و 
نیم هشت را که در بنای آرامگاه های هند در دورۀ گورکانی رواج داشتند، برگرفته از نقشۀ بناهای معماری ایرانی 
در آسیای مرکزی می داند، نقشه هایی که بعدها به نام هشت بهشت معروف شدند )کخ 1373، 134(. شیال بلر و 
جاناتان بلوم متداول ترین نوع معماری آرامگاه های ایران را بناهای گنبددار با قاعده مربع یا هشت ضلعی می دانند 
که همین نمونه ها الگویی برای آرامگاه های نخستین هند شد )بلر و بلوم 1386، 393(. همچنین در زمینۀ تزیینات 
وابسته به معماری، ایشان آرایه های سرزندۀ هندسی و گیاهی و کتیبه ها را که ریشه در معماری اسالمی ایران در 
ناحیۀ افغانستان داشت، جایگزین پیکره های انسانی معماری هندو و جینی می داند )همان، 394(. دورۀ شاه همایون 
)سلطنت در 937ق( به دلیل سپری شدن دوران تبعید او در دربار شاه تهماسب صفوی نیز اوج دوران تأثیرگذاری 
معماری ایرانی بر معماری هندی به شمار می رود. حضور معمار ایرانی تبار در ساخت بنای مقبرۀ همایون که به عقیدۀ 
محققان، منبع الهام برای ساخت مقبرۀ تاج محل بوده، نمونه ای از این ارتباطات فرهنگی عمیق بین دو کشور است. 
اولین مساجد ساخته شده در هند وارث سنت  پاپادوپولو معتقد است  اولین مساجد ساخته شده در هند،  درخصوص 
ایرانی پیش طاق ورودی است و به سبک مساجد ایرانی بنا شده اند )پاپادوپولو 1368، 296(. محققان دیگری مثل 
حسین سلطان زاده درخصوص تداوم سنت باغ سازی ایرانی در معماری هندی و به خصوص تاج محل کتابی را با این 
عنوان منتشر کرده اند. همان طور که پیش از این نیز مطرح شد، اکثر توجهات به تأثیرات معماری ایرانی اسالمی بر 
معماری تدفینی هند دربارۀ ساخت بنای تاج محل بوده و کمتر توجهی به معماری آرامگاهی هند در سه سدۀ ابتدایی 

هند )دورۀ سالطین( شده است.

1 . مبانی نظری بحث
اثبات سیطرۀ فرهنگ معماری ایرانی اسالمی بر معماری هند پس از سدۀ ششم هجری )دوازده میالدی( و به خصوص 
در آفرینش معمارانۀ بناهایی مثل مقبرۀ همایون شاه در دهلی و تاج محل فراتر از آن است که بتوان به شباهت های 
ظاهری میان معماری این دو تمدن اکتفا کرد. در مرور پیشینۀ پژوهشی موضوع دانسته شد که محققان به رخنۀ 
عناصر معماری ایرانی به نظام معماری هند در دورۀ اسالمی اشاره کرده، ولی قائل به تفکیک عملکردهای معماری 
و نحوۀ این تأثیرگذاری ها بر هریک از عملکردهای مختلف مثل مساجد، مقابر، مدارس و... نبوده و استدالل کافی 
ارائه نکرده اند. آنچه برخی محققان بر اظهار آن حساس بودند، اثرپذیری هم زمان معماری اسالمی هند از سنت های 

از مقبرۀ صوفی رکن عالم در  تصویر 1: نمایی 
)URL 1( مولتان
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معماری پیش از اسالم هند و تمدن های همجوار به خصوص ایران است. در ادامۀ این بحث، باید مطرح کرد که در 
کنش فرهنگی تمدن های همجوار، تعامالت دوسویه امری طبیعی بوده است. آنچه در این بحث بدیهی می نماید، 
آن است که صورت و محتوای این قسم تعامالت در هر منطقه، به فراخور عوامل مؤثر بر ظرف زمان و مکان هرگز 
مشابه نیست. نمونۀ مصداق این ادعا پیدایش اشتراکات هنر و معماری بسیار نزدیک ایران و هند در مقطع تاریخی 
صفویه/ گورکانی است که منجر به آفرینش بناهای بی نظیری چون تاج محل منجر شد. همان طور که پیش از این 
نیز مطرح شد، پیدایش این هم اندیشگی هنری مشترک در ساخت بنای تاج محل را نباید به یکباره و اتفاقی تلقی 
نمود، بلکه ریشه های آن را باید در سده ها پیش در شروع معماری تدفینی این سرزمین جست وجو کرد. این مقاله 
سعی بر آن دارد با تحلیل یکی از اولین نمونه های معماری آرامگاهی هند )مقبرۀ رکن عالم( ریشه های تأثیرگذاری 

معماری آرامگاهی ایران را بر معماری متقدم آرامگاه های هندی جست وجو کند.

2. آیین تدفین پیش از اسالم در هند و ایران 
در میان مردمان جهان شاید هیچ  جامعه ای را نتوان یافت که مانند هندوان نسبت به راضی کردن خاطر روح فرد 
متوفی و دفع شر آن اهتمام بورزد. آیین تدفین هندیان پیش از ظهور اسالم بر پایۀ اعتقاد به تناسخ و زندگی پس از 
مرگ و آداب ورسوم تدفین به جهت آماده کردن روح متوفی برای شروع زندگی جدید است. در آیین هندو، سوزاندن 
اجساد بیشتر از خاک سپاری شایع بود )Lawrence 1975(. سوزاندن اجساد در فضای باز و در جهتی مشخص انجام 
می شد و در انتها خاکستر متوفی به درون رودخانۀ  گنگ ریخته می شد و اقدامی نیز برای ساخت بنای یادبود انجام 
نمی پذیرفت. استوپاها از عمده ترین بناهای یادبود پیش از اسالم هند هستند که به عنوان تپه های خاک سپاری بودایی 
به شمار می روند. در سنت بودایی تلقی این گونه است که این تپه ها جسد بودا را در خود جای داده اند و همین امر 
سبب تکریم این بناها شده است. استوپا متشکل از گنبدی توپر به شکل نیم کره و مستقر روی سکویی استوانه  شکل 
است. نرده  های اطراف استوپا راهروهایی را به وجود  می آورد که زائران در این مسیر به عبادت می پردازند. در ایران 
آورده5، چراکه  به شمار  قانون مذهبی  را نقص  از اسالم، عرف دین زرتشت در زمان ساسانیان خاک سپاری  پیش 
آلودگی با مرده صورت گرفته و به طبع به بنا سرایت می کرده است )هیلن براند 1373، 255(. طبق آنچه از توصیفات 
کتب یونانی برمی آید، رسوم خاک سپاری در ایران دورۀ پارتی نیز با آرامگاه سازی همراه نبوده است. درنتیجه با توجه 
به عدم پیشینۀ ساخت آرامگاه در ایران و هند باستان به صورتی که در دورۀ اسالمی شاهد آن هستیم، می توان 

تأثیرپذیری معماری آرامگاهی هند از ایران را صرفًا از هنر و معماری ایران در دورۀ اسالمی دانست. 

3. فرم های معماری آرامگاه های ایران
صرف نظر از این موضوع که  اندیشۀ ساخت بناهای آرامگاهی چگونه به ایران رسیده، تردیدی نیست که در این دیار 
رونق بسزایی یافته است. دو نوع آرامگاه در ایران باقی مانده است که یک نوع آن که در سراسر ایران گسترده شده 
است، با اصطالح »مکعب گنبددار« شناخته می شود )گرابار و اتینگهاوزن 1375، 301(. نخستین نوع بنای آرامگاهی 
در ایران که در قرن سوم )297ق( متعلق به شاهزادگان سامانی در بخاراست، پالن آن به صورت مکعبی گنبددار 
آتشکده های  وسیع  پراکندگی   .)102  ،1388 )پوپ  است  ساسانی  چهارتاقی های  از  گرفته  تأثیر  احتمااًل  که  است 
برای  آشکار  سرمشقی  را  معماری  نوع  این  اسالم،  پیروزی  هنگام  ایران  سراسر  در  چهارتاقی  شکل  به  ساسانی 
آرامگاه های اسالمی ایران قرار داد. ویژگی دیگر مقبرۀ امیراسماعیل سامانی که نظریۀ ایرانی بودن این شیوۀ معماری 
را قوت می بخشد، حل مسئلۀ انتقالی به روش سه کنج در تبدیل مربع قاعده به دایرۀ گنبد است، روشی سازه ای که 

در بناهای عهد ساسانی رواج داشته است. 
مستور  ابهام  از  پرده ای  در  بنا  نوع  این  ریشۀ  و  اصل  که  است  مقبره ای  برج های  ایران،  آرامگاه های  دیگر  نوع 
را  ایران، ریشۀ آن ها  آرامگاه ها در مناطق شمالی و شمال شرقی  نوع  این  به دلیل رواج  از محققان  است. عده ای 
چادرهای ترکی یا برج های دیده بانی چینی می دانند )دانشوری 1390، 9(. شکل غالب آن ها یک استوانۀ بلند با بامی 
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تصویر 3: طرح شماتیک مقابر گنبددار با تهرنگ مربع  تصویر 2: آرامگاه امیر اسماعیل سامانی )بخارا(، مأخذ تصویر: URL1، مأخذ پالن: پیرنیا )1387(

مخروطی شکل است که نخستین نمونۀ برجای ماندۀ آن بنای گنبدقابوس )397ق/ 1006م( است. در اینجا توجه به 
این نکته مهم است که برج های مقبره ای از اوخر سدۀ چهار تا اوایل سدۀ هشتم )روی کارآمدن ایلخانیان( رواج داشتند 
و همچون آرامگاه های مکعب شکل گنبدار استمرار پیدا نکردند. بنابراین دو گونۀ شاخص معماری آرامگاه های ایران، 
برج مقبره ها و چهارضلعی های گنبددار هستند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که شکل پالن هشت ضلعی در هر دو 
گونۀ این مقابر مشاهده می شود )تصویر 5(. گویا با گذشت زمان، تجسم فرم اولیۀ معماری آرامگاهی که بنای مکعب 
گنبددار بود، درنتیجۀ تحول فکری6 به صورت هشت گوش گنبددار برتری یافته است )کیانی 1389، 70(. ازجمله 
ابرقو )448ق( و مقبرۀ چلبی اوغلو سلطانیه )720ق( اشاره  با قاعدۀ هشت ضلعی می توان به گنبدعلی  برج مقبره ها 
کرد. همچنین بنای گنبد سلطانیه، ازجمله مشتقات فرم  مکعب گنبددار است که به قاعدۀ هشت ضلعی بنا شده است.

تصویر 4: برج مقبره گنبد قابوس )395 هجری(           
تصویر: گدار )1385(، مأخذ پالن: پیرنیا )1387( 

 

 

      

                                                                                              

  

ها برج مقبره  

مکعب گنبددار 
 )کوشکی(

های آرامگاهی ایران فرم  

 پالن دایره

ضلعی پالن هشت  

 پالن مربع

بهشت( )هشتضلعی  پالن هشت  

تصویر 5: دسته بندی آرامگاه های ایران از لحاظ فرم و هندسۀ پالن
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4. معماری اسالمی هند )دوره سالطین دهلی( 
سنت آشکار معماری اسالمی هند در اواخر سدۀ ششم هجری پدید آمد و آن زمانی بود که سلطان غوری خراسان 
در سال 571 هجری )1193م( شمال هند را تصرف و دهلی را به پایتختی برگزید. از این دوره )سدۀ ششم هجری( 
تا اواسط سدۀ دهم هجری و پیش از به سلطنت رسیدن بابر )932ق/ 1526م( سرزمین هند شاهد به قدرت رسیدن 
چندین سلسله حکومت های محلی بوده است که از آن به عنوان دورۀ سالطین هند یاد می شود. معماری اوایل دورۀ 
سالطین هند، به دست مسلمانان در دهلی و با ضدیت آشکار با هنر پر زرق و برق هندو و جین، از قبیل شمایل نگاری ، 
مجسمه سازی و ساختن معابد به شکل تاریک و رمزآلود بودBurton 2008, 4( 7(. معماری اسالمی هند با قطب منار 
آغاز می شود، منار بلند و باشکوهی که توسط اولین حاکم مسلمان هند )قطب الدین ایبک( در سال های 571ـ575 
هجری در دهلی ساخته شد )بلخاری قهی 1388، 95(. این منار به سبک منار جام در افغانستان ساخته شده و سبک 
بنا ایرانی و مصالح آن را هندی می دانند. از میان سلسله های حکومتی این دوره، تغلقی ها سومین شعبۀ سالطین دهلی 
این  ادبیات و معارف اسالمی پشتیبانی می کردند. در  از هنر، معماری،  به شمار می آیند )1320ـ1414م( که به شدت 
دوره برای نخستین بار در معماری اسالمی هند می توان از یک سبک سلسله ای سخن گفت )بلر و بلوم 1386، 391(. 

)Fergusson, 1910( تصویر 6: تصویر تعدادی از معابد جینی و بودایی هند متعلق به دوران پیش از سالطین دهلی

سه آرامگاه مهم در دورۀ سلطنت تغلقی ها عبارت اند از آرامگاه رکن الدین عالم در مولتان، آرامگاه غیاث الدین تغلوق 
و آرامگاه فیروزشاه )تصویر 7( در تغلق آباد که در این میان مقبرۀ غیاث الدین تغلقی، یکی از نخستین مقبره های 
امیران سامانی قابل توجه  با مقبرۀ  بنا  این  ساخته شده در سلسلۀ سالطین تغلقی به شمار می رود که شباهت پالن 
است )مکعب گنبددار(. مقبرۀ مولتان را به درستی می توان به عنوان اولین نمود سنت مقبره سازی هند در نظر گرفت 
که بعدها با ساختن تاج محل به اوج شکوفایی می رسد )Hillenbrand 1992(. با مقایسۀ تطبیقی ساختار معماری 
بنای آرامگاه مولتان با نمونه های ایرانی و به خصوص هم زمانی آن با ساخت آرامگاه اولجایتو در سلطانیه مشاهده 
می شود که مقبرۀ رکن عالم به عنوان یک بنای باهویت بومی منطقه، حائز بسیاری ویژگی های معماری آرامگاهی 
ایران است؛ ویژگی هایی که بعدها در دورۀ گورکانیان در بناهایی همچون مقبرۀ همایون شاه و تاج محل جلوه گاهی 

از معماری اسالمی ایران در شبه قارۀ هند می شود.

)Url 1( تصویر 7: سمت راست: پالن و تصویر مقبرۀ غیاث الدین تغلق، سمت چپ: پالن و تصویر مقبرۀ فیروزشاه تغلق
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)Url 1( تصویر 8: نمای اصلی مقبرۀ رکنی عالم در مولتان)Url 1( تصویر 9: استقرار مقبره روی تپۀ مشرف به شهر

تصویر 10: پالن همکف و تراز دوم مقبرۀ صوفی رکن عالم، از سمت راست به 
چپ : 1. پالن همکف 2. پالن تراز دوم 

 )Restoration Report of Multan Tomb ,1983(

مقبرۀ  بنای  تراز  سه  از  شماتیک   :11 تصویر 
رکن عالم

پالن همکف، تراز دوم و تراز گنبد              

1.4. مقبرۀ صوفی رکن عالم 
از  ناحیۀ پنجاب واقع شده است،  این شهر که در  نخستین نمونۀ معماری تغلقی ها، در مولتان8 است )تصویر 8(. 
نخستین مناطق اسالمی شبه قارۀ هند محسوب می شود که در جذب عناصر و مؤلفه های فرهنگی و تمدن ایرانی 
همچون زبان فارسی، موسیقی و معماری، از قدمت بیشتری در قیاس با سایر مراکز اسالمی هند برخوردار است 
)یاری و شاکری 1393(. منطقۀ مولتان و پنجاب پیوند نزدیکی با افغانستان و شرق ایران دارد و در سبک معماری 
متمایز آن از دیگر مناطق هند، از آجر و کاشی لعاب دار با کاربست چوب در سقف و دیرک های چوبی استفاده می شده 
است )بلر و بلوم 1386، 392(. مقبرۀ صوفی رکنی عالم در طول سال های 720ـ724ق به همت قاضی مالک تغلق 
در این منطقه و روی تپه ای مشرف بر شهر ساخته شده است )تصویر 9(. می توان یکی از بارزترین شباهت ها میان 
مقبرۀ رکنی عالم و معماری مقابر ایرانی را استقرار روی تپه ای مشرف بر مناطق مجاور عنوان کرد. ساختار هندسی 
معماری مقبرۀ رکن عالم شامل ترکیب دو هشت ضلعی در دو سطح است )تصویر 11(. پالن هشت ضلعی همکف به 
قطر 15.5 متر و ارتفاع 13 متر تا لبۀ جان پناه است و هشت نیم ستون دایره شکل که تا تراز دوم بنا )13 متر( به صورت 
شیب دار باال می آیند، در هر زاویه از هشت ضلعی قرار گرفته اند. تراز دوم بنا به ارتفاع 14.5 متر از کف جان پناه تا 
زیر گنبد ادامه پیدا می کند )Restoration report of Multan tomb 1983(. در کل ابعاد این بنا 15.5 متر قطر 
و 27.5 متر ارتفاع در نظر گرفته شده است. در ادامه به ویژگی هایی از معماری این بنا اشاره خواهد شد که می توان 

آن ها را به معماری آرامگاه های ایران تا پیش از ساخت این بنا نسبت داد.
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1.1.4. هندسۀ پالن
اولین اقتباس مقبرۀ رکن  عالم را باید در هندسۀ پالن آن جست وجو کرد. به عقیدۀ بعضی محققان، پیشینۀ کاربست 
پالن هشت ضلعی در معماری اسالمی را باید در سنت مسیحیت و بیزانس جست وجو کرد، اما رواج کاربست پالن 
 .)Kervran 1973( هشت ضلعی گنبددار در معماری آرامگاهی از سدۀ پنجم هجری در شمال ایران ظهور پیدا می کند
آنچه قابل تأمل است، وجودنداشتن پیشینۀ کاربست هندسه هشت ضلعی پیش از دوران اسالمی در هند است. با توجه به 
تصویر )5( می توان پیشینۀ مقابر ایرانی با قاعدۀ هشت ضلعی پیش از ساخت مقبرۀ رکن الدین در مولتان را مشاهده کرد.

تصویر 12: تعدادی از مقابر ایرانی با پالن هشت ضلعی از اوایل دورۀ سلجوقی تا پیش از ساخت مقبرۀ رکن عالم

با توجه به دسته بندی هندسۀ پالن آرامگاه های ایرانی )تصویر 5(، هندسۀ هشت ضلعی در پالن آرامگاه های ایران را 
هم در گونۀ برج مقبره ها و هم آرامگاه های کوشکی )مکعب گنبددار( می توان مشاهده کرد. برای نخستین بار کاربست 
هندسۀ هشت ضلعی در برج مقبرۀ گنبدعلی ابرکوه )448ق( و به فاصلۀ کمی همراه با نیم ستون های مدور )پیلک ها9( 
در هر زاویه از هشت ضلعی، در دو برج مقبرۀ خرقان )460 و 486ق( و برج شبلی دماوند ظهور پیدا می کند. در پایان 
 Hillenbrand( بیش از برج مقبره هاست )دورۀ سلجوقی تمایل معماران به ساخت مقابر کوشکی )مکعب گنبددار
1992(. تمایل به ساخت مقابر به شکل مکعب گنبددار در دورۀ سلجوقی با ساخت مقبرۀ سلطان سنجر مرو شروع 
می شود و با ساخت مقبرۀ اولجایتو در سلطانیه به اوج خود می رسد، درنتیجه با توجه به تمایل به استفاده از هندسۀ 
هشت ضلعی و مقبره های گنبددار و همچنین هم زمان بودن ساخت مقبرۀ رکن عالم و اولجایتو، شباهت بسیار زیاد 
این بنا با پالن آرامگاه های خرقان، می توان این فرضیه را مطرح کرد که معمار بنای مقبرۀ رکن عالم، از تمایل 
معماران ایرانی در استفاده از مقابر کوشکی )مکعب گنبددار( و هندسۀ هشت ضلعی پیروی کرده است )تصویر 13(. 
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تصویر 13: تعدادی از آرامگاه های ایران از سدۀ پنجم تا سدۀ هشتم که با هندسۀ هشت ضلعی ساخته شدند. تمایل به ساخت 
مقابر با هندسۀ هشت ضلعی و فرم کوشکی در دورۀ سلجوقی شروع و در دورۀ ایلخانی با ساخت بنای سلطانیه به اوج می رسد.
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2.1.4. هشت نیم ستون مدور و گنبدهای کوچک
هشت نیم ستون حجیم مدور که در هر گوشۀ پالن هشت ضلعی طبقۀ همکف بنا قرار گرفته اند و  گنبدهای کوچکی 
که به صورت تاج روی هر نیم ستون قرار گرفته است، از شاخص ترین ویژگی های بصری مقبرۀ رکن عالم است. 
قرار  نیم ستون  هر  باالی  که  را  گنبدهای کوچکی  با  )پیلک ها( همراه  نیم ستون ها  این  معماری شرق  در  اولین بار 
گرفته اند، باید در بنای آرامگاه امیران سامانی )297ق( جست وجو کرد )Ibid(. در این بنا پیلک ها و گنبدهای کوچک 
از لحاظ ساختاری کاماًل ناپیوسته هستند )گرابار و اتینگهاوزن 1375، 302( و شاید همین نکته دلیلی بر وجود نمادین 

آن ها در این بنا باشد.

 )URL1( تصویر14: نیم ستون های مدور و چهارگنبد کوچک محیط گنبد مقبرۀ امیراسماعیل سامانی

 )URL1( تصویر15: نیم ستون های مدور و هشت گنبد کوچک در محیط گنبد مقبرۀ رکنی عالم

هرچند این پیلک ها برای نخستین بار در بنای امیران سامانی دیده شد، استفاده از نیم ستون های مدور در هر گوشه 
از پالن هشت ضلعی برای اولین بار در دو برج خرقان استفاده شده است )تصویر 13(. شایان ذکر است که با گذشت 
زمان استفاده از نیم ستون های گرد که به لحاظ بصری مانند پایه هایی برای نگهداری گنبد جلوه می کنند، در اکثر 
مقابر دورۀ سلجوقی دیده می شود10. دربارۀ معماری بنای رکن عالم منشأ نیم ستون های مدور، گنبدهای کوچک 
روی هر نیم ستون و هندسۀ هشت ضلعی را می توان در تحول و تکامل سبک معماری مقابر ایرانی بین بازه زمانی 
ساخت دو مقبرۀ امیران سامانی در بخارا و گنبد خرقان فرض نمود، اما شباهت سبک و سیاق معماری گنبدهای 
کوچک را که شبیه به منارۀ مساجد است و به فرم گنبد پیازی شکل هندی درآمده است، با معماری بومی آن منطقه 
نمی توان انکار کرد. مقبرۀ سلطانیه هم هرچند از لحاظ عناصر معماری و فرم کلی با مقبره های پیش از خود تفاوت 
دارد، هندسۀ هشت ضلعی و هشت نیم ستون دایره شکل را در آن می توان یافت، با این تفاوت که هشت نیم ستون 
به هشت منار کامل در هر گوشه از هندسۀ هشت ضلعی تبدیل شده اند و گنبد را احاطه کرده اند، مانند هشت گنبد 
کوچک نمادین که در هر زاویه از هشت ضلعی تراز دوم مقبرۀ رکن عالم، گنبد سپید آن را احاطه کرده اند. دراین باره 
نیز با توجه به هم زمان بودن مقبرۀ اولجایتو و مقبرۀ صوفی رکن عالم، می توان این فرضیه را مطرح کرد که معمار 
مقبرۀ مولتان تمایل به شبیه کردن نیم ستون ها و گنبدهای کوچک به منار را از آنچه در سلطانیه رخ داده، اقتباس 

کرده است.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 8 ـ پاییز و زمستان 94

30

1.3.4. حل مسئله انتقال از هشت ضلعی به دایره گنبد
یکی از مسائل مهم ساختمانی در تاریخ معماری جهان، انتقال از سطح مربع به دایره و به عبارت دیگر پوشاندن یک 
سطح مربع یا مستطیل با یک پوشش گنبدی بوده است. این مسئله برای اولین بار در تاریخ به دست معماران ایرانی 
در دورۀ پارت ها حل شد و در دورۀ ساسانیان به تکامل رسید. از اولین روش ها برای تبدیل چهارضلعی قاعده به 

هشت ضلعی و سپس دایره در ایران، روش سکنج11 چهارتاقی های ساسانی است )تصویر 19(.

تصویر19: گوشه سازی سکنج در آتشکدۀ ساسانی نیاسر )صفایی پور 1392(

تصویر16: ایزومتریک از مقبرۀ رکن عالم
)Restoration report of Multan tomb 1983(

تصویر17: نمای ورودی مقبرۀ رکن عالم 
       )Hillenbrand 1992, 154(

مقبرۀ  ورودی  نمای  تصویر18: 
   ) Pascal coast( ،اولجایتو در سلطانیه

در دوران اسالمی، نخستین بنای ایرانی که گوشه سازی در آن روش پیشرفته تری را نسبت به بناهای پیش از 
خود به کار برده، مقبرۀ امیران سامانی است. در این بنا در راستای تکامل حل مسئلۀ انتقالی از چهارضلعی به دایره 
هشت ضلعی  هندسۀ  نیز  عالم  رکنی  مقبرۀ  در  است.  شده  استفاده  گنبد  بار  هدایت  برای  طاق ها  باریکۀ  از  گنبد، 
دیواره بنا به روش استفاده از باریکۀ طاق هایی که تعدادی از آن ها جهت ورود نور باز هستند، به شانزده ضلعی و 
استقرار  این شیوه  از ساخت مقبرۀ رکنی عالم در مولتان،  تبدیل شده است )تصویر 21(. پیش  دایره گنبد  سپس 
مقبرۀ سلطان  )418ق(،  ارسالن جاذب سنگ بست  مانند  بناهایی  در  پیشینه ای  ایران،  آرامگاه های  معماری  گنبد 
سنجر مرو )551ق(، کاروان سرای رباط شرف و مسجد جامع ورامین )721ق( دارد. عالوه بر تکنیک استقرار گنبد 
بر قاعدۀ هشت ضلعی، استفاده از ستون هایی با مقطع دایره در کنار باریکۀ طاق های ناحیۀ انتقال از هشت ضلعی به 
شانزده ضلعی زیر گنبد رکنی عالم، پیش از این در سه کنج های مقبرۀ امیران سامانی بخارا قابل مشاهده است )تصویر 
24(. با توجه به نزدیکی تکنیک استفاده شده در ناحیۀ انتقال از هشت ضلعی به دایره گنبد به بناهای ایرانی و همچنین 
کاربست ستون هایی با مقطع دایره در اطراف این باریکه طاق ها، می توان این فرضیه را مطرح کرد که این مورد نیز 

از دیگر موارد تأثیرپذیری این بنا از معماری ایران باشد.
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تصویر 20: تبدیل هشت ضلعی پالن به شانزده ضلعی و سپس دایره در منطقۀ انتقالی زیر گنبد       

)Url1( تصویر 21: گنبدخانۀ مقبرۀ رکنی عالم)Url1( تصویر 22: گنبدخانۀ مسجدجامع ورامین)Url1( )تصویر 23: گنبدخانۀ مقبرۀ ارسالن )سنگ بست

)Url1( )تصویر 24: ستون هایی با مقطع دایره شکل در اطراف باریکه طاق های ناحیۀ انتقالی در بنای امیران سامانی )راست( و گنبدخانۀ رکنی عالم )چپ

4.1.4. مصالح و تزیینات
یکی دیگر از خصوصیاتی که معماری بنای رکن عالم را با معماری بناهای هندی پیش از خود متفاوت می کند، 
استفاده از مصالح آجر، کاشی و نقوش هندسی و گیاهی است که می توان رد پای آن ها را در معماری ایران مشاهده 
کرد. در وهلۀ اول، استفاده از ترکیب آجر و کاشی در ساخت این بناست. نه در بناهایی که پیش از ساخت مقبرۀ 
رکن عالم در هند بنا شدند و نه پس از آن، استفاده از مصالح آجر و کاشی متداول نبوده است. این در حالی است 
که مصالح آجری و استفاده از کاشی در معماری ایران بسیار متداول بوده است. برای مثال، در مقبرۀ ایلتیتمیش12 
)632ق( و مقبرۀ غیاث الدین تغلق )725ق( و بسیاری مساجد این دوره، از مصالح سنگی که در معماری پیش از 
اسالم هند نیز پرکاربرد بوده، استفاده شده است. داخل و خارج مقبرۀ رکنی عالم از آجرهای برش دار و کاشی  معرق 
همراه با نقوش هندسی و گیاهی تزیین شده است )بلخاری قهی 1388، 96(. نقوش هندسی کاشی کاری شده بر جدارۀ 
خارجی مقبرۀ رکن عالم از نوع گره شش بندی طبل شل است )شفایی 1380، 98( که می توان نمونۀ این نوع گره 
را در ورودی گنبد سرخ مراغه )452ق( و یکی از طاق نماهای بقعۀ شیخ عبدالصمد نطنز13 )تصویر 26( و همچنین 
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تصویر 25: تزیینات کاشی مقبرۀ رکن عالم

تصویر 26: تزیینات هندسی آجر و کاشی یکی از طاق نماهای بقعۀ شیخ عبدالصمد نطنز

تصویر 28: کاشی کاری بدنۀ خارجی مقبرۀ اولجایتو، تصویر 27: تزیینات هندسی آجر و کاشی گنبد سرخ مراغه
)گرابار و هیل 1375( 

انواع گره های هم خانوادۀ آن  را در کاشی کاری جدار خارجی مقبرۀ اولجایتو )هشت طبل بازوبندی( و آجرکاری منار 
مسجد جامع ساوه مشاهده کرد. درنتیجه در کنار کاربست مصالح آجر و کاشی، می توان این فرضیه را مطرح کرد که 
معمار بنای رکن عالم با نقوش هندسی معماری ایرانی آشنا بوده و نقوش هندسی کاشی کاری بنای رکن عالم را با 

الهام از نمونه های ایرانی طراحی کرده است.

نتیجه گیری 
با ورود اسالم به شبه جزیرۀ هند در اواخر سدۀ ششم هجری/ دوازدهم میالدی، فصلی نو در تاریخ هنر و معماری 
هند گشوده می شود. در طول سده ها ُکنش فرهنگی تمدن های همجوار، هنر و فرهنگ ایرانی اسالمی به اقتضای 
عوامل مؤثر در ظرف زمان و مکان، تأثیر بسزایی در معماری هندی داشته است، به خصوص معماری تدفینی هند 
دورۀ  از  )پیش  دورۀ سالطین  در  هند  معماری  تاریخ  می شود.  محسوب  هند  شبه جزیرۀ  در  مسلمانان  رهاورد  که 
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گورکانیان( و به خصوص دورۀ تغلقی ها اولین دوره ای است که پایه های هویت معماری هندی اسالمی ریخته می شود 
و می توان برای اولین بار شاهد سبک معماری اسالمی هند بود. در این میان، مقبرۀ شاه رکن عالم به عنوان نخستین 
بنای مقبره ای این دوره حائز بسیاری ویژگی های معماری آرامگاه های ایران است. مقبرۀ رکنی عالم در سال های 
720ـ724 هجری در دوره ای ساخته می شود که مقبره سازی در معماری اسالمی ایران، پیشینه ای به بلندای چهار 
سده دارد و ده سال پیش از ساخت مقبرۀ رکنی در مولتان، در مقبرۀ اولجایتو در سلطانیه به اوج شکوفایی خود 
رسیده است. بدین ترتیب خصوصیاتی همچون هندسۀ هشت ضلعی، وجود نیم ستون های دایره شکل در هر زاویه از 
هشت ضلعی و گنبدهای کوچک نمادین که در این بنا به تقلید از مقبرۀ اولجایتو به فرم مناره درآمده اند و استفاده از 
مصالح آجر پخته و نقوش هندسی کاشی  کاری شده به جای استفاده از مصالح سنگی که در معماری منطقۀ شمال هند 
رواج داشته است، ازجمله موارد تأثیرگذاری معماری آرامگاه های ایران بر بنای مقبرۀ رکنی عالم است. پس از ساخت 
ازجمله مهم ترین  بنای رکنی در مولتان، مقبرۀ غیاث الدین تغلق )725 هجری( و مقبرۀ فیروزشاه )791 هجری( 
ایرانی  آرایه های گچ بری  براساس سنت پالن چهارضلعی گنبددار و  این دوره محسوب می شوند که هر دو  مقابر 
ساخته شده اند و می توان در ادامۀ پژوهش در زمینۀ تأثیرات متقابل  معماری تدفینی ایران و هند به آن ها پرداخت. 
پس درنتیجۀ این تحقیق می توان بیان کرد که هندسۀ پالن، فرم کلی نمای ساختمانی در استفاده از نیم ستون های 
مدور و گنبدهای کوچک احاطه کنندۀ گنبد، شیوۀ حل مسئلۀ انتقالی از تبدیل هشت ضلعی به دایره در ساخت گنبد، و 
مصالح و نقوش تزیینی، چهار جنبۀ تأثیرگذار معماری ایرانی در بنای مقبرۀ رکن عالم هستند. کاربست این ویژگی ها 

در معماری تدفینی هند را می توان بعدها در ساخت بناهایی همچون مقبرۀ همایون شاه و تاج محل مشاهده کرد.

پی نوشت ها
اطالق  کردند،  حکومت  دهلی  در  بیشتر  که  هندی  سلسله سالطین  به  دهلی  اصطالح سالطین   .Sultanate of Delhi  .1
می شود. دورۀ 320 ساله از فتح دهلی به دست مسلمانان تا پیش از روی کار آمدن گورکانیان شاهد به تخت نشستن پنج سلسله 

است که عبارت اند از: معّزی ها، ُخلجی ها، تغلقی ها، خاندان سادات )1414ـ1451م( و لودی ها )1451ـ1526(.
Mughal empire .2. اصطالح دوره یا معماری مغول به دورۀ روی کار آمدن گورکانیان که از اعقاب چنگیزخان مغول بودند، 

اطالق می شود. این دوره با سلطنت بابر در سال 1526 میالدی آغاز و تا 1858 میالدی ادامه می یابد.
3. براساس سرودهای ریگ ودا، در هند هم از عمل مرده سوزی و هم خاک سپاری یاد شده، اما عماًل سوزاندن اجساد معمول 

بوده است )الیاسی 1388(.
4. طبق نوشتۀ تاریخ دان معاصر این دوره، عبدالقادر بدایونی، طراح مقبرۀ همایون شاه در دهلی، میرک میرزا غیاث یک معمار 

ایرانی تبار بود که در هرات، بخارا و هند کار کرده بود )بلر و بلوم 1386، 698(.
5. بنای مقبرۀ کوروش در پاسارگاد و مقابر صخره ای نقش رستم استثنا هستند و مختص به تعداد محدودی از شاهان و طبقۀ 

اجتماعی خاصی می شده است.
6. پروفسور هیلن براند معتقد است پس از جنبۀ مذهبی گرفتن مقابر و ساخت محراب در فضای داخلی مقبره ها، دلیل ترجیح 

فرم هشت ضلعی بر مربع، سهولت بیشتر در طواف به دور ضریح متوفی بوده است.
7. معابد هندو اغلب در دل کوه و بدون هیچ نورگیری ساخته می شد و هستۀ مرکزی آن که شمایل خدای هندو قرار داشت، 

.)Burton 2008( به شکل بسیار پر رمز و راز و قابل دسترس عموم نبود
8. مولتان یکی از شهرهای استان پنجاب در کشور پاکستان امروزی و مرکز ناحیۀ مولتان است. این شهر در بخش جنوبی 

استان جای دارد. مولتان به عنوان شهر صوفیان بزرگ و زیارتگاه ها شناخته می شود.
بنا با اصطالح  از نیم ستون های دایره شکل این  9. مرحوم پیرنیا در توضیح ویژگی های معماری مقبرۀ امیراسماعیل سامانی 

پیلک یاد می کند.
10. اکثر برج مقبره های دورۀ سلجوقی دارای این نیم ستون ها در بدنۀ خارجی خود هستند. مقابری چون مقبرۀ رادکان شرقی، 

برج عالء الدین دماوند، برج شبلی دماوند و... .
11. کلمۀ اسکنج صحیح است، زیرا اِ پیشوند است و تلفظ نمی شود و معنی آن بیرون کشیدن و جدایی است )پیرنیا 1370، 15(. 
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مرحوم پیرنیا اعتقاد داشت واژۀ Squinch انگلیسی از واژۀ فارسی سکنج گرفته شده است.
12. Itutmish

13. آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنز از آثار معماری ایلخانی متعلق به سدۀ هشتم و بین سال های 703ـ 725 هجری ساخته شده 
.)Blair 1983( است
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