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 1نسب علی اصغر محمودی

 تحلیل معماری و تزیینات آرامگاه پیرحاجات شهرستان طبس

 .ی هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران شناسی، دانشکده. گروه باستان1

 چكیده

شمار  ترین آثار معماری کشورهای اسالمی و باالخص ایران به بناهای آرامگاهی، از شاخص

ترین و ُپرتعدادترین فضاهای معماری دوران  عنوان متنوع روند و بعد از مساجد، به می

ها و آمیختگی آن با آداب و رسوم و  شوند. دلیل این امر به نقش آرامگاه اسالمی شناخته می

های  ی مردم به آرامگاه گر تداوم اقبال عامه و همین امر توجیهگردد  مذهب ایرانیان بازمی

شود. این  در این مقاله، معماری و تزیینات آرامگاه پیرحاجات معرفی می مذهبی ایران است.

آرامگاه در روستای پیرحاجات، از روستاهای بخش مرکزی شهرستان طبس و در دهستانی 

های  ی سلجوقی و جزء آرامگاه به همین نام واقع است. آرامگاه پیرحاجات مربوط به دوره

مذهبی است. در این مقاله، ضمن معرفی معماری و تزیینات آرامگاه به شخصیت مدفون در 

از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی با رویکرد پژوهش حاضر بنا نیز پرداخته شده است. 

ای و میدانی  نیز ازطریق مطالعات کتابخانههای آن  آوری یافته تاریخی و فرهنگی بوده و جمع

سؤال اصلی تحقیق این است که معماری آرامگاه پیرحاجات تا چه اندازه انجام شده است. 

کار رفته است؟ این آرامگاه به  ی سلجوقی تأثیر گرفته و چه تزییناتی در آن به از معماری دوره

شکل و با گنبدی رفیع ساخته شده و در  ی سلجوقی با پالن مستطیل سبک معماری دوره

کاررفته در  توان دید. تزیینات به ی سلجوقی را در آن می عین سادگی، عظمت معماری دوره

 .کاری است کاری و گچ بنا محدود و شامل کاشی

 8088931931تاریخ دریافت: 

 8088988938تاریخ پذیرش: 

 8088983931تاریخ انتشار:  

 واژگان كلیدی:

طبببببببببس، آرامببببگبببباه 

پیرحاجبات،سبلبجبوقبی، 

  گنبدخانه، تزیینات. 

 ی مسئول:* نویسنده

 نسبعلی اصغر محمودی

 .شناسیی هنر و معماری، گروه باستان دانشگاه مازندران، دانشکدهنشانی: بابلسر، 

 +89(839)8614369تلفن: 

  aliasqarmahmoodi@yahoo.com پست الکترونیکی: 

 مقدمه

شبنباسبی مبوجبود  به شواهد معماری و باستان باتوّجه

توان چنین بیان کرد که بناهای آرامگاهی در ایبران  می

اند. زیبرا  بیش از سایر کشورهای اسالمی ساخته شده

گذارند  ایرانیان به اولیاء و بزرگان خود احترام بسیار می

هبا ببرای  کبنبنبد. ایبن مبقبببره و آنها را تقدیبس مبی

ماندن نام این ببزرگبان و مبردم نبیبکبوکبار و  جاویدان

(. 111:  1931شبد )حباتب ،  خوشنام سباخبتبه مبی

سازی جایز نبود، اما ببا  هرچند در اوایل اسالم آرامگاه

این وجود، بناهای آرامگباهبی ربیبرمبذهبببی زیبادی 

رشیبد  توان به آرامگاه هارون ساخته شد که ازجمله می

در سناباد اشاره کرد. این بنا توسط مأمون ساخته شبد 

و پببس از شببهببادت امببام رضببا )ع(، را در هببمببان 

ی باالسر وی به  چهاردیواری گنبددار هارون در محوطه

mailto:aliasqarmahmoodi@yahoo.com
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(. از دیبگبر مبقباببر 33:  1931خاک سپردند )رروی، 

ی  توان به مقبببره ی اسالمی می ریرمذهبی قرون اولیه

هبب.  )  911در بخارا به سبال    امیر اسماعیل سامانی

Hattstein And Delius, 4004: 339 )ی  ، بببقببعببه

( 119:  1933)هیلنبراند،  هب.   991آتا در تی ،  عرب

 هبب.   933ی برجی گنببد قباببوه ببه سبال  و مقبر

در زمبان حبکبومبت ( اشاره کرد. 54:  1931)کیانی، 

مذهب علویان و دیلمیان )قرن چهارم هجبری(،  شیعی

های مذهبی و ریرمذهبی زیبادی از اولبیباء و  آرامگاه

بزرگان و اشخاص سیاسی  در مناطق شمالی و مرکبزی 

جا مانده است. در زمان سلجوقبیبان سباخبت  ایران به

شود  ای می ی تازه مقابر و بناهای آرامگاهی وارد مرحله

مذهب ببودنبد و  و این در حالی است که سالجقه سنی

نسبت به مذهب خود تعصب شدیدی داشتند. امبا ببا 

وجود این، ایجاد بنا روی قبور در این دوره برای شیبو  

ای داشت.  سابقه اهل سنت و بزرگان و حاکمان رشد بی

ی حکومت ایلخانان که در اببتبدا ببه تسبنبن  در دوره

ای افبزایبش  های مقبره ها و برج گرویدند، شمار آرامگاه

به اینکه ببرخبی از  یابد. در اواخر این دوره، باتوجه می

سالطین ایلخانی به مذهب تشیع تبمبایبل داشبتبنبد، 

بر قبور بزرگان، مقابری نیز برای اولیاء و اهل بیت  عالوه

هبای ببعبد، یبعبنبی زمبان  ساخته شد. در طبی دوره

تیموریان سنی مذهب و صفویان شبیبعبی و سبپبس، 

افشاریه، زندیه و قاجار و حتی تبا امبروز نبیبز شباهبد 

ساخت قبه و بارگاه برای بزرگان دین و اولبیباء و اهبل 

ارادت و توّسبل خباصبی بیت و مقابر شخصی هستی . 

 شیعیان به اهل ببیبت 
ً
که مردم این مرز و بوم مخصوصا

هبای  ترین دلیل ساخت و حبفبآ آرامبگباه دارند، مه 

که کمتر  طوری مذهبی در دوران اسالمی بوده است، به

یافت که سهمبی از ایبن ببنباهبا توان  ای را می منطقه

نداشته باشد. جایگاه مقابر مذهبی موجب شبده کبه 

این بناها در حیات اجتماعی و مذهبی ایران در ببافبت 

ای ببرخبودار  سنتی شهرها و روستاها از اهمیبت ویبژه

ی ایبن  گیری و توسعبه باشد. عوامل متعددی در شکل

بناها نقش داشته که نقش مذهب در ایبن مبوارد ببه 

تر بوده است. معبرفبی ببنباهبای  مراتب بیشتر و ُپررنگ

های معماری و تزیبیبنبی هبر دوره را  آرامگاهی ویژگی

دهد و خود، گامی در شناخت این بنباهبا در  نشان می

مناطق مختلف ایران است. در این تحقیق، به معبرفبی 

معماری و شخصیت مدفون در آرامگاه پیرحاجات واقع 

در روستای پیرحاجات شبهبرسبتبان طبببس، اسبتبان 

خراسان جنوبی، پرداخته خواهد شد و ضمن مبعبرفبی 

های بنا  معماری بنای آرامگاه، نقوش و تزیینات و کتیبه

ببه  گیرد. ایبن آرامبگباه ببا تبوجبه موردمطالعه قرارمی

 است. 3ی سلجوقی بنا مربوط به دورهی  کتیبه

 

 روش تحقیق

در پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی بب تبحبلبیبلبی 

های میبدانبی  ها براساه پژوهش است. گردآوری یافته

ی عبکبس( و مبطبالبعبات  )بازدید از آرامگاه و تبهبیبه

ای )شامل بررسی کتب تاریخی و معبمباری و  کتابخانه

ی  های موجود در آرشیو اداره استفاده از کتب و گزارش

 میراث فرهنگی( است. 

 

 ی پژوهشی پیشینه

با معماری آرامگاه پیرحاجات و معرفی آن، در  دررابطه

مقاالت و کتب مختلف اشاراتی شده است که ازجمبلبه 

 تاریخاها ا ای با عنوان  توان به مقاله می طاساو ی

(، 3191)نبادری،  نگرهیکوترهب بنرهریبرسترنیآن

(، کتاب طبببس 3166گزارش ثبتی بنا )دانشدوست، 

بناهای تاریخی طبس )دانشبدوسبت،   –شهری که بود 

جغرافیای تاریخی شهرسبتبان طبببس (، کتاب 3116

تاتاسارکا   – ایثرنعترت(، کتاب 1934)امینی،  بقار 

و گبزارش ببررسبی  (4931خراسرنجنوبی)شرطری،

شناسی بخش دیهوک و دهستان پبیبرحباجبات  باستان

 اشاره کرد.( 1933نسب،  شهرستان طبس )محمودی

 

 موقعیت جغرافیایی و قدمت آرامگاه پیرحاجات

آرامگاه پیرحاجات )مزار پیرحاجات( در شبهبرسبتبان 

طبس، بخش مرکزی، دهسبتبان پبیبرحباجبات و در 

و (  3ی ی شمبارهواقع شده )نقشهروستای پیرحاجات 

( در طول و عرض جبغبرافبیبایبی UTMبراساه نقطه )

هبای  ی سبببک و ویبژگبی ی خوارزمشاهیان ادامه که معماری دوره . تاریخ ساخت بنا همزمان با حکومت خوارزمشاهیان است و از آنجایی1
  معماری سلجوقی است، آرامگاه پیرحاجات پیرو سبک معماری سلجوقی است.
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 3098ارتفاع مبتبوسبط  با  و  1119319 /0494346

این بنا (.  3  یتصویر شماره) متری سطح دریا قرار دارد 

ررب روستا و چسبیده به قبرستان روستبا در  در شمال

ای آهکی ببنبا شبده اسبت. آرامبگباه  ی صخره دامنه

ی مبوجبود  به سبک معماری و کتیبه پیرحاجات باتوجه

سلجوقی است و مبالبکبیبت آن ببه ی  دورهمربوط به 

ی خبراسبان  ی اوقاف و امبور خبیبریبه کل اداره اداره

   جنوبی تعلق دارد.

ی کویر مرکزی و در  روستای پیرحاجات در حاشیه

ای کوهستانی واقع اسبت. مبعبمباری  مجاورت منطقه

روستا از اقلی  این منطقه تأثیر پذیرفته اسبت. ببافبت 

متری ررب آرامگاه پبیبرحباجبات  490قدی  روستا در 

ای مشرف به مبحبیبط  ی روستا روی تپه قرار دارد. قلعه

ساخته شده و فضاهای مسکونبی و مبزراع و بباربات 

ی روستا که  بر قلعه روستا در اطراف آن قرار دارد. عالوه

نشان از قدمت روسبتبای پبیبرحباجبات دارد، وجبود 

ای از  نگاره قبرستان گبری قرون میانی اسالمی، نقش

ی ِبکندا مربوط به عصر مفبر   دوران تاریخی و محوطه

خود از اهبمبیبت و قبدمبت روسبتبا حبکبایبت دارد 

گزینی مناسب روسبتبا  (. مکان3181نسب،  )محمودی

و وجود منابع آب کافی و زمین حاصلبخبیبز ازجبمبلبه 

ی روسبتبا در طبول  گیری و توسعه دالیل اصلی شکل

 زمان است.

 

شخصیت مدفون در آرامگاه پیرحاجات برراارا  

 متون و منابع تاریخی

شده در آرامبگباه پبیبرحباجبات  به شخصیت دفن راجع

اجماع و نظر واحدی وجود ندارد، اما آنچه مسل  است 

این که ایشان مسلمانی واال مقام و از پیروان مبخبلبص 

ی اطهار بوده که لیاقت ساخت بارگاهبی عبظبیب   ائمه

توسط دوستداران و مریدان خویش را داشبتبه اسبت. 

بنابر اظهارنظر افراد محلی، صاحب قبر، شیخ احبمبد 

ایراوه بوده که مریدان و دوستداران شیبخ  1ابن اسحا 

انبد، لبقبب  او داشبتبهای که ببه  از فرط عشق و عالقه

یعنی پیری که حاجتهای مردم را برآورده  »پیرحاجات«

اند و معتقدند که شیخ احبمبد اببن  میسازد، به او داده

اسحا  یکی از نواب امام حسن عسکری است کبه در 

زیسته و در  دوران امام هادی )ع( و امام جواد )ع( می

خدمت این دو امام معصوم بوده است. وی به فبرمبان 

آوری وجوهبات شبرع  امام حسن عسکری جهت جمع

مردم خراسان و همچنین زیبارت امبام رضبا )ع(، از 

شود و در میان راه در روسبتبای  سامرا عازم مشهد می

پیونبدد. پبیبکبر  پیرحاجات بیمار شده و به لقاءالله می

کبنبنبد و ببارگباهبی  مطهرش را در همانجا دفبن مبی

(. در 1931ی طبس،  سازند )برگرفته از دانشنامه می

ی طبس به آن استبنباد  اینجا سندی را که مردم منطقه

الدین و تمام النعمه  کمال«کنند، از کتاب ارزشمند   می

شیبخ محمد بن علی ابن بابویه، معروف به  »)اسالمیه(

اند. شیخ صدو  به نقل از سعبد  صدو  استخراج کرده

ابن عبدالله، یکی از کسانی که در آخرین سفر احبمبد 

..... «نبویسبد:  ابن اسحا  همراه او بوده اسبت، مبی

سعد گوید: خدا را سپاه گفتی  و بعد از آن تا چند روز 

رفتی  و آن پسر ببچبه را نبزد او  به منزل موالیمان می

دیدم )منظور امام زمان )ع( اسبت( و چبون روز  نمی

خداحافظی فرارسید، با احمد بن اسحا  و دوتبن از 

همشهریان خود بر موالیمان وارد شدی  و احبمبد ببن 

اسحا  در مقابل امام ایستاد و گفت: ای فرزند رسبول 

خدا! هنگام کوچ فرارسیده و محنبت شبّدت گبرفبتبه 

کنی  کبه ببر جبّدت  است، از خدای تعالی مسألت می

محّمد مصطفی و پبدرت عبلبّی مبرتضبی و مبادرت 

الّنساء و بر عمو و پدرت آن دو سرور جوانان اهبل  سیدة

ی طاهبریبن هسبتبنبد، درود  بهشت و پدرانت که ائّمه

بفرستد و همچنین بر شما و فرزند شما درود بفرستد و 

امیدواری  که خدای تعالبی شبمبا را ببرتبری دهبد و 

و   ی سوم هجری  ابوعلی احمد بن اسحا  بن عبدالله بن سعد بن مالک االحوص اشعری قمی محدثی جلیل القدر، از دانشمندان سده.  1
از بزرگان ق  است. خاندان و خویشان احمد از اصحاب ائمه و محدثان کبار شیعه محسوبند. وی را از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام 

ی ایشان و از وکیالن و  ها و واسطه شمار آورده است و خدمت امام زمان )ع( نیز تشّرف حاصل کرده است. او بزرگ قمی عسکری )ع( به
شود و میان مردم مشهور است که:  سفیران بوده است. در شهر ق  مسجدی است که به مسجد امام حسن عسکری )ع( شناخته می

به امام عسکری )ع( نزد احمد بن اسحا  مانده بود و در آن روزگار مسجدی در شهر ق  برای شیعیان وجود    مقداری از اموال مربوط
نداشت. پس احمد بن اسحا  برای امام عسکری )ع( نوشت و اجازه خواست تا با این اموال مسجدی برای شیعه بنا کند. احمد بن 

پس ایشان قبل از پرسیدن من،  .ی جانشینشان بپرس  خواست  تا درباره کند که بر امام حسن عسکری )ع( وارد شدم و می اسحا  نقل می
درستی که خداوند تبارک و تعالی از زمانی که آدم )ع( را خلق کرد تا روز قیامت زمینش را از حّجتی بر  ای احمد بن اسحا ، به«فرمود: 

: 1939، تهرانی نجفی، 14:  1931؛ خدامیان آرانی، 11:  1931مردم خالی نگذاشته است و فرزند خردسالش را نشان داد .... )قزوینی، 
111.) 
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 (https://Google Earth.Comای ) : موقعیت آرامگاه پیرحاجات در تصویر ماهواره1تصویر .  3ی تصویر شماره

موقعیت آرامگاه پیرحاجات در تقسیمات سیاسی .  3ی ی شمارهنقشه
 کشور، استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس و دهستان پیرحاجات

دشمنتان را سرکوب کند و این مالقات را آخرین دیبدار 

ما قرارندهد. گوید: چون این کلمات را ادا کرد، مبوالی 

ما گریست به رایتی که اشک از دیدگانش جاری شبد، 

ف 
ّ
سپس فرمود: ای پسر اسحا ! خود را در دعا به تکل

مینداز و افراط مکن که تو در همین سفر ببه مبالقبات 

خدا خواهی رفت. احمد بیهوش بر زمین افتاد و چبون 

به هوش آمد گفت: شما را به خدا و حبرمبت جبّدتبان 

ای به من عطا فرمایید تا آن را  ده  که خرقه سوگند می

کفن خود سازم، موالی ما دست به زیبر بسباط کبرد و 

سیزده دره  بیرون آورد و فرمود: آن را بگیر و جز آن را 

هزینه مکن که آنچه را خواستی از دست نخواهی داد و 

خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. سعد 

گوید: در بازگشت از محضر موالیمان سه فرسخ مبانبده 

به شهر حلوان احمد بن اسحا  تب کبرد و ببیبمباری 

ی حیات نباامبیبد  سختی بر وی عارض شد که از ادامه

گردید و چون به حلبوان وارد شبدیب  و در یبکبی از 

کاروانسراهای آن فرود آمدی ، احمد بن اسحا  یکی از 

همشهریان خود را که در آنجا ساکن بود، فبراخبوانبد، 

سپس گفت: امشب از نزدم بیرون بروید و مبرا تبنبهبا 

بگذارید، ما از نزد او بیرون آمدی  و هر یک به خوابگباه 

خود رفتی . سعد گوید: نزدیک صبح دستی مرا تبکبان 

داد، چش  بازکردم و به ناگاه دیدم کافور خدمتکار اببو 

ه بالخیر عبزاکب   محّمد )ع( است و می
ّ
گوید: أحسن الل

خدا در این مصیبت به شما جزای خیر دهد و مصیببت 
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شما را به نیکی جبران کند ما از رسل و تکفین دوست 

شما فار  شدی ، برخیزید و او را دفن کنید که او نبزد 

تر بود، آنگباه از دیبدگبان مبا  آقای شما از همه گرامی

نهان شد و ما با گریه و ناله بر بالین او حاضر شبدیب  و 

-113:  1/  1931)ابن بباببویبه،  »حّق او را ادا کردی 

این سند، اگر این حبلبوان را هبمبان  به (. باتوجه111

فرسنگی پبیبرحباجبات اسبت  حلوانی که در حدود سه

توانی  بگویی  که احمبد اببن اسبحبا  در  بدانی ، می

هنگام برگشت از مشهد بیمار شد و در پبیبرحباجبات 

درگذشت. باید گفت که روستای حلوان فعلی درحدود 

ررب روستای پیرحاجبات واقبع  سی کیلومتری جنوب

است و اگر قرار بر دفن باشد، ایشبان را در روسبتبای 

کردند و ضرورتی نبداشبت کبه پبیبکبر  حلوان دفن می

طبور  ایشان را سی کیلومتر دورتر دفن کنند. بایبد ایبن

شده در کبتباب شبیبخ  گفت که منظور از حلوان اشاره

ای در ررب ایران در استان کرمانشباه و  صدو  منطقه

در نزدیکی سرپل ذهاب است. آرامگاه این شخبصبیبت 

تحمیلی تخریب و سپس بنای جدید روی آن در جنگ 

 9احداث شد.

ایراوه دهی است در «نویسد:  صاحب آثارالبالد می

قلۀ کوهی، واقع در والیت طبس که ببه دعبای شبیبخ 

برای اهل آن ده، آب از سبنبگ ببیبرون ابونصر ایراوی 

ببه اعببلبب 
ّ
(. 919:  1939)قببزویببنببی، »آمببده و الببل

هبجبری  111سال  البلدان یاقوت حموی که به معج 

ی شیخ ابونصر و آرامگاهش  شده، شرحی درباره نوشته

عجمان آن  ایراباد«ی آن چنین است:  دارد که خالصه

تلفآ کنند، دیهی در پانزده فرسنگی طبس بر    ایراوه را

سر یک کوه و دارای یک دژ استوار است، پبیبرامبنبش 

های   کشتزار، بارستان، نخلستان، عناب، سیب و میوه

رایت زیبببا و  های روان و گوارا دارد. شهر به دیگر و آب

خوش و دارای یک خانقاه صوفیانه و یک زیارتبگباه ببا 

گنبد است که گور پیر وارسته ابونصر ایبرایباذی در آن 

مدفون است که پس از سال پانصد درگذشبت و مبردم 

آن سامان برایش کراماتها یاد کنند، چنانکبه گبویبنبد: 

مردم دیه از وی در یک خشکسالبی خبواسبتبار بباران 

ای از آب   شدند. او به سجده شده دعا کرد، پس چشمه

گوارا در میان سنگ سخت جوشیدن گبرفبت، شبیبخ 

دست بر آن نهاده گفت: آرام باش و آب آرام شد. این را 

حافآ ابوعبدالله محمد بن نجار بغدادی برایب  گبفبت 

که خود دیده و از آن آب نوشیده بود و گفت: من گبور 

این پیر را بارها زیارت کردم و در آنجا نفبسبی جبانبانبه 

یافت  که مرا آرامش بخشود، دل مرا پر از روشنایی کرد. 

گفت محمد پسر مؤید دبوسی در دیه ایرایباذ، از   او می

: 3/  3190)حمبوی، »گفته عیسا پسر محفوظ طرفی

(. در 316:  3/  3434؛ ابن عبدالحق بغدادی، 110

کتاب جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ، حافآ اببرو 

طبس را کنار بیایان و میان نیشابور، کرمان، اصفهان و 

فاره معرفی کرده که دارای مزارع زیادی است و مبزار 

پیر ابونصر که عل  او بگردانند و مبردم نبذر او قبببول 

ببرد  کنند، در آن موضع است و قرای طبس را نبام مبی

الببحببقببایببق  در طببرایببق(.  10:  3110)خببوافببی، 

شاه نیز توصیبفبی از مبزار پبیبر دارد. او  معصومعلی

ای است به قرب طبس ببر  ایراوه نام قصبه«نویسد:  می

قله کوه آب گوارا و بساتین و اشجار بسیار دارد و شیبخ 

ابونصر ایراوی نسبتش به آنجاست. در ایراه چشمه آبی 

است، گویند که از دعای شبیبخ اسبت و مبزار شبیبخ 

نزدیک آن است. مردم محل عقیده دارند که اینجا مزار 

: 3116)دانشبدوسبت،   »شیخ احمد بن اسحا  است

(. منابع قرون میانی از شخصبی ببه نبام شبیبخ 496

کنند و تباریبخ فبوت شبخبصبیبت  ابونصر ایراوه یادمی

، یعنی در قرن شبشب  900مدفون در بنا را بعد از سال 

که احمد بن اسحبا  در  کنند، درحالی هجری ذکرمی

وان،.9
ْ
های زاگره  مانده است. شهر حلوان بر مدخل یکی از گردنه  ی آن برجای شهری تاریخی و رودی در مغرب ایران که امروزه ویرانه ُحل

 مشخص نیست. برخی  های رود دیاله( قرار داشت. مکان ویرانه ی حلوان، در ساحل چپ رود حلوان )از ریزابه معروف به عقبه
ً
ها دقیقا

در جنوب آن  »قلعه گبری«ذهاب در مغرب استان کرمانشاه، یا  محققان آن را میان شهرهای ِکِرند و قصرشیرین، در محل شهر سرپل
ح دوره اند دانند. محل آن را در دوازده کیلومتری سرپل ذهاب در مسیر بغداد ب کرمانشاه دانسته و افزوده می

َ
ی  حلوان همان شهر کال

ح سریانی و محل تبعید یهودیان است. در منابع دوران اسالمی، بنای شهر حلوان را به قباد اول ساسانی نسبت داده
َ
اند  آشوری یا َحل

نویسان قدی   ی ساسانی تا اواخر عصر ایلخانی یکی از شهرهاي مه  ایران بود. جغرافی (. این شهر در دوره1513:  19/  1933)بادنج، 
بر موقعیت تجاري و  ی ساساني، عالوه اند. در دوره ی عرا  توصیف کرده عنوان دروازه این شهر را در اقلی  چهارم، در آخرین حد جبال و به

بر  عالوه(.  1:  1933زاده،  اند )قنبری و خسروی آمد و بنای این شهر را به قباد نسبت داده شمار مي کشاورزی ممتاز، از مراکز نظامی نیز به
نام شهر ُحلوان در نام حلوان در ترکیه و استانی به اس  حلوان در مصر وجود دارد.  حلوان کرمانشاه و روستای حلوان قهستان، شهری به

: 1519شهر حلوان اشاره دارد )علی بن ابی طالب،  ی أسود بن قطبه، فرمانده لشکر البالره نیز آمده است، آنجاکه به نامه نهج 43ی  نامه
)مؤلف  »حلوان شهری است بسیار نعمت و رودی اندر میان وی همی گذرد«ُحدودالعال  من المشر  الی المغرب آمده است:   (. در933

 (.360: 3441ناشناخته، 
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درگبذشبتبه   (ه. 461ب  460)حدود قرن سوم هجری 

ذکر در منابع مکتوب قرون مبیبانبی  ی قابل است. نکته

آن است که در روستای پیرحاجات عالوه بر آرامگاه، به 

 شخصیت مبدفبون در 
ً
خانقاهی اشاره شده و احتماال

آرامگاه رهبر یک طریقت مذهبی در منطقه ببوده کبه 

سازند. امروزه شواهد خانقاه  روی قبر وی آرامگاهی می

 تخریب شده است.  در روستا دیده نمی
ً
 شود و احتماال

شیخ ابونصر محمدبن احمد بن ابی جعفر بن اببی 

(، معروف به شیخ اببونصبر 541ب  931اسحا  هروی )

طبسی، در هرات متولد شد. شیخ ابونصر جبد قباسب  

بن یوسف ابونصر هروی، مؤلف کبتباب ارشبادالبزارعبه 

هبجبری تبألبیبف شبد.  311است. این کتاب در سال 

قاس  بن یوسف در کتاب خود از جد خود شیخ ابونصر 

الطبسی مشتهر ببه پبیبرحباجبات نبام ببرده اسبت. 

گوید: حضرت هبدایبت پبنباه  ی او می همچنین درباره

والیت دستگاه سلطان اولیاء فی االفا  و برهان االتقیاء 

علی اطال ، وارث علوم االنبیاء و المرسلیبن، کباشبف 

رموز االولیاء و المعتدین، قببلبه البواصبیبلبن، ببرهبان 

العارفین، منبع العز و السعادت، مرشبد البدهبر، پبیبر 

حاجات. شیخ ابونصر زبده فضبال / شبیبخ االسبالم، 

عمده علما قده الله روح و رزقنا فتوحبه کبه مبدفبن 

مبارک آن حضرت در قریبه ایبراوه ببه والیبت طبببس 

گیلکی و وطن مألوف آن حضرت و آباء و اجداد ایشبان 

از قریه بایگ زاوه و محوالت است فرموده: ای دل ببه 

ک  و بیش زراعت خو گیر/ نی مدح کبیرگوی و نبی ذم 

صغیر/ یک قطعه زمین، حاصل آن شلغ  و سیر/ بهتبر 

که هزار قطعه در مدح وزیر/ خواهی کبه ز دهبقبنبت 

نیایی آزار/ پیوسته به دلخواه تو باشد همه کار/ و آنگاه 

تو را رله بود در انبار/ در سنبه آب ده به میزان مبیبکبار 

 (.145: 1934)امینی، 

 

 معماری آرامگاه پیرحاجات

 –شبرقبی  آرامگاه پبیبرحباجبات در راسبتبای شبمبال

 133متبر )مسباحبت  13×    13رربی، به ابعاد  جنوب

ساختبه  مربع )پالن داخلی چلیپایی(مترمربع( با پالن 

صبورت  بنبا ببه(. ورودی 1ی )تصویر شمارهشده است 

متر با طا  جناری است کبه  11ایوانی رفیع به ارتفاع 

تر از سبطبح  در شر  بنا قرار دارد و قبل از مرمت پایین

حیاط بود. ورود به بنا ازطریق پلکانی بود که طی چنبد 

گبرفبتبه، ایبوان  هبای صبورت ی اخیر، ببا مبرمبت دهه

و  5، 9ی شده است )تصاویر شمارههمسطح با حیاط 

( Lشبکبل ) (. در داخل ایوان ورودی، پبلبکبانبی ِال4

شود. بعد از ایبوان  بام منتهی می شده که به پشت تعبیه

شوی  که ضریبحبی  ورودی وارد ساختمان اصلی بنا می

(. ببنبای 1ی فلزی در مرکز آن قرار دارد )تصویر شماره

متر  اصلی زیارتگاه از یک چهاروجهی که هرضلع آن ده

صورت چلیپایی تشکیل شده اسبت. در هبر  است، به

ایبن وجه، ایوانی بزرگ با طا  جناری قبرار دارد کبه 

دو یبکبدیبگبر را قبطبع  سازی دوبه ها بدون گوشه طا 

سازند.  ضلعی می کنند و در محل تقاطع یک هشت می

هبا  ضلعی، بر قبوه بدین ترتیب، گنبد روی این هشت

گباه دیبوار  مستقر است و وزن آن روی هشبت تبکبیبه

در چهار جهت اصلی گنبد )پاکار بنبا( شود. تقسی  می

، چهار پنجره با قوه جناری برای نبور و روشبنبایبی 

وزن گنبد، ببا مبهبارت تبمبام ازطبریبق تعبیه شده و 

 های جناری به جرزها و دیوار منتقل شبده اسبت طا 

مبتبر از  13(. گنبد بنا به ارتبفباع 3ی )تصویر شماره

اسبت کبه بیرون حالت پلکانی دارد و این بدان معنبی 

رفبتبه، از  تدریج که کبار بباال مبی هنگام پوشش، به به

اند. پوشش بیبرونبی گبنبببد را در  ضخامت آن کاسته

معاصر ببا سبیبمبان انبدود و ببا رنبگ آببی، ی  ه دور

اند. برای پوشش گنبد بنا از آجرهایبی  آمیزی کرده رنگ

همراه مالت خاک و  متر به سانتی 14×    14×    5به ابعاد 

 گچ استفاده شده است.

های  احداث آرامگاه با استناد به کاشیزمان 

 111، تاریخ 5شده در باالی محراب ای نصبفیروزه

( که 193:  1934زاده،  دهد )وکیل هجری را نشان می

زمان اتمام بنای آرامگاه است. کاشی دیگری که ابعاد 

بزرگتری دارد، در داخل محراب واقع شده است. این 

متر است  سانتی 13×    93کاشی تکرنگ و ابعاد آن 

نقوش خطی و گیاهی تزیین ( و با 3ی  )تصویر شماره

کاشی تکرنگ، همانگونه که از نام آن بر شده است. در 

نشیند،  آید، تنها یک رنگ روی سطح کاشی می می

: 3199نژاد،  ای یا الجوردی )مکی مانند رنگ فیروزه

تردید آفرینشی از هنر مقده است و درعمل، به یک عنصر عادی در معماری بناهای مذهبی تبدیل شده محراب یا طاقچه نماز، بی.  5
 (.Burckhardt, 2009: 90است، هرچند امری ضروری نیست )
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 (959-951: 1931پالن و برش آرامگاه پیرحاجات )دانشدوست، .  4ی تصویر شماره

و نمای کلی از  شرقی و ایوان ورودی آرامگاه پیرحاجات قبل از مرمت نمای شمال.  1ی تصویر شماره
  دستی و گردشگری خراسان جنوبی( )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع قلعه پیرحاجات

ایوان ورودی آرامگاه پیرحاجات بعد از .  4ی تصویر شماره
 (  1933)نگارنده، دید از شر   –مرمت 

دید از جنوب  –. آرامگاه پیرحاجات 9ی تصویر شماره
 (1933)نگارنده، 

سازی فضای زیر گنبد  . تزیینات و گوشه1ی تصویر شماره
 آرامگاه پیرحاجات )همان(

ضریح و فضای داخل آرامگاه پیرحاجات . 6ی تصویر شماره
  (1933)نگارنده، 
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شده در بنا،  ازجمله دخل و تصرفات انجام(.  341

ی  بام و همینطور ازاره کردن پشت توان به سیمان می

ونی  متری  فضای گنبدخانه با سنگ مرمر تا ارتفاع یک

اشاره کرد. در داخل ایوان ورودی )شر (، سنگ 

ی دیوار با این مضمون قرار  ضلعی روی بدنه قبری پنج

هو الحی الذی ال یموت/ هذا مرقد مرحوم «دارد: 

جنت مکان خلد ایشان اشرف الحاج حاجی آقا محمد 

ولد مرحوم محمد زمان حلوانی بیست و پنج  شهر 

. »1135الحجه در مکه معذمه وفات یافت فی سنه  ذی

رنگ است با نقوش  اطراف این سنگ قبر که آبی

 (.3ی  شده است )تصویر شمارهگیاهی تزیین 

شرقی آرامگاه ازطریق پلکان به  ایوان ضلع شمال

معاصر ساخته شده، ی  دورهمسجدی جدید که در 

متر  4/11×    4/14گردد. ابعاد این مسجد  منتهی می

است. پیش از انقالب اسالمی و پس از آن، بناهای 

ویژه در شمال، جنوب و  زیادی در اطراف مجموعه به

ررب آرامگاه ساخته شد. بناهایی که در ضلع شرقی 

شد،  عنوان زیارتگاه استفاده می بنا، پیش از انقالب، به

خورشیدی تخریب شدند و  1943ی سال  در زلزله

بناهای مجاور آن، با آجر و مالت سیمان با استحکام 

، این بنا 1943ی  بیشتری ساخته شد. پیش از زلزله

هایی در شمال،  حیاطی داشت که ایوانچه و ایوان

جنوب و شر  آن واقع بود و به اطا  و تاالرهایی 

ی فضای معماری آن  شد که به جز بنا، بقیه منتهی می

ای به  کلی تخریب شد. این زیارتگاه در محوطه به

 133هزار متر مربع ایجادشد و حرم آن  مساحت چهل

گیرد. مساحت نمازخانه حدود  مترمربع را دربرمی

مترمربع است. ساختمان آرامگاه شامل حیاطی  141

ها و انبارهایی در مجاورت  های اطراف و اتا با ایوانچه

 آن است. 

تبوان ببه وجبود چبنبد  ازجمله نذورات این بنا می

قندیل و شعمدان اهدایی اشاره کرد. ببرخبی از ایبن 

وسایل دارای تاریخ هستند ازجمله قندیلی ببه تباریبخ 

حضبرت «ه.  که روی آن نوشته شبده اسبت:  1131

بلقیس مکاسی همایون پیکر خان  به جهت تندرستبی 

عالیحضرت سیادت نقابت پناه فبرزنبدی مبیبرزا شباه 

الله وقف مزار فیض االنوار پیبر حباجبات عبلبیبه  خلیل

کننده ببه لبعبنبت خبدا  نمود اال طمعافضل الصلوات 

. ( 30ی )تصبویبر شبمباره»1131گرفتار باشد. سنبه 

هبجبری قبمبری وقبف  1191تاریخ  شمعدان مسی به

هایی بر کف سینی و  زیارتگاه پیر حاجات شده و نوشته

وقف مؤید و حبببس «کاری شده است:  ی آن کنده پایه

مخلد شرعی نمودند عالیجاه معلبی جبایبگباه نبخبببه 

الخوانین العظام آقای محمدامیرخان طببسبی خبلبف 

 .»مرحمتشان رضوان مکان امیرعلیقلی خان

 

 تحلیل معماری و تزیینات آرامگاه پیرحاجات

سلجوقی از قرن پنج  آراز و ی  دورهمعماری ایران در 

تا اوایل قرن هفت  ادامه یافت. معماری این دوره، 

ای دارد و  ازنظر کیفیت و سبک هنری، جایگاه ویژه

ی اوج معماری ایران درنظر گرفته  عنوان دوره به

محراب و کاشیکاری باالی محراب آرامگاه پیرحاجات  . 9ی تصویر شماره
  دستی و گردشگری خراسان جنوبی( فرهنگی، صنایع )آرشیو اداره کل میراث

سنگ قبر در ایوان ورودی  .8ی تصویر شماره
 ه.  )همان( 3414آرامگاه به تاریخ 
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شود. در این دوره، هنر معماری رونق گرفت و  می

نظیری خلق  معماران و هنرمندان آثار ارزشمند و بی

کردند. در این دوره، شاهد دو سبک معماری هستی  

که در اکثر بناهای این دوره ازجمله مسجد، آرامگاه، 

شود: نخست بناهای  کاروانسرا، مداره و... دیده می

چهارایوانی و دوم تاالر بزرگ مربع گنبددار با چهار 

ورودی و ایوان. معماران این دوره با استفاده از عناصر 

معماری گذشته )معماری ساسانی( مانند گنبد، ایوان 

دار که از  هایی با سبک طا  و حیاط و ساختمان

ی دقیق برخودار است، به معماری این دوره،  هندسه

 :Panahi, 2012اند ) ماهیت و کیفیت دقیقی داده

سلجوقی  ی ه دورهای اساسی معماری  (. از ویژگی814

صریح بر  تأکیدسادگی نمای بیرونی گنبدخانه با 

ی گنبد است ) ی انتقالی مکعب پایه به نیمکره محدوه

Hillenbrand, 3888: 309ی سلجوقیان  (. استفاده

از ُسکنج ساختاری و تبدیل رایی مربع به دایره 

حلی کاماًل آگاهانه را  ی هندسه راه وسیله به

(. معماران 98:  3180دهد )اردالن و بختیار،  می نشان

های مختلفی برای تزیین  این دوره از مصالح و روش

توان به  ی آن می اند که ازجمله بناها استفاده کرده

در این آجر، کاشی، گچ و... اشاره کرد. با این وجود، 

ی اصلی ساخت و ساز و تزیین آجر بود و  دوره ماده

ی اصلی ساختمانی، چگونگی انتخاب   عنوان ماده به

کرد  های گنبدی را تعیین می بندی و سقف انواع طا 

در این دوره (.  945:  1933)هاتشتاین و دیلیس، 

کارگیری  رفت. به کار می ای در بناها به کاشی  فیروزه

کاشی در اوایل امر منحصر به بناهای بزرگ و نشاندن 

تر و خواناترکردن  خصوص از بنا یا نمایان جاهای به

 (.449: 3118ها بود )حات ،  کتیبه

آرامگاه پیرحاجات در عین سادگی از عظمت و 

ی  شکوه خاصی برخودار است. بدون شک با مطالعه

توان به نقش مه   سلجوقی می ی دورهمعماری 

تزیینات در آن پی برد. نمای بیرونی آرامگاه، ساده و 

ی معاصر با نقوش هندسی و  ایوان ورودی آن در دوره

های  انداز آجرکاری شده است. از دیگر ویژگی گل

بری محدود  معماری سلجوقی آرامگاه پیرحاجات، گچ

در پاکار گنبد )یک ردیف رف تزیینی دور تا دور بنا 

کاری با نقوش  صورت مقرنس قطاری( و کاشی به

خطی و گیاهی است. طاقنمای محراب با 

 شکل قاب تزیین شده است. هایی به بری گچ

باالی قوه محراب چهار قطعه کاشی روی گچ 

کارشده که با نقوش خطی و گیاهی تزیین شده و 

تاریخ ساخت بنا روی آن نقش بسته است. کاشی دیگر 

متر( است،  سانتی 13×    93که دارای ابعاد بزرگتری )

داخل محراب قرار دارد. در مرکز کاشی، نقش یک 

محراب برجسته است. این محراب از دو ستون که در 

قسمت باالیی آن دو گلدان قرار دارد، متشکل است و 

پوششی با قوه جناری دارد. لچکی باالی قاب 

محراب با نقوش گیاهی تزیین شده است. درون این 

محراب گلدانی است که از آن درخت سروی بیرون 

آمده و مشابه قندیلی آویزان از سقف محراب است. 

ی  قسمت باالی درخت سرو، نقشی شبیه به شعله

آتش دارد که درواقع، بیانگر اعتقادات مذهبی و 

 ای است.  اسطوره

گونه که پیوسته  در آیین زردتشت آمده: همان

رود، پیروان وی نیز به باال،  باال می های آتش روبهشعله

یعنی به سمت روحانیت، انسانیت، ترقی و تعالی 

ی زردتشت نیز اردیبهشت  یابند. در افسانه عروج می

مجمری از آتش که از بهشت آورده در دست دارد و 

زرتشت پیامبر، پس از آنکه به بعثت رسید، مجمری از 

گرفته  وبرگ گیاهان جای آتش دارد که درمیان شا 

(. آتش در 114:  1933پور،  است )عابددوست و کاظ 

ی شرارت و پلیدی  پیش از اسالم، سوزاننده ی دوره

جان بود و عنصر اهورایی مقده نمایانگر ظهور 

راه نیست در کنار مصداقی  حقیقت قدی . پس بی

قوی چون سرو، از آتش نیز سخن آورده شود؛ چرا که 

بدنه قندیل مربوط به آرامگاه پیرحاجات به . 30ی تصویر شماره
 (6931ه.ق )نگارنده،  6801تاریخ 
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ی آتش با سرو،  ی سربرکشیده جدای همگونی شعله

که همواره با وزش نسیمی کمر خ  میکند، خواست 

ها، باور به نامیرایی سوزش  نخواستن آتشکده خاموش

(. 111:  1934ی حقیقت نیز هست )امینی،  جاودانه

پس «ی قصص آمده است که  ی سی سوره در آیه

هنگامی که به نزد آتش آمد، حضرت موسی )ع(، 

ازجانب راست آن دّره، در آن جایگاه مبارک، ازمیان 

الله،   یک درخت ندا داده شد که ای موسی! همانا من،

گوید:  . امام فخر رازی می»پروردگار جهانیان هست 

ی حیات در پیکر  آتش در دل درخت، همانند شعله«

انسان است و خداوند آفرینش، آتش در درخت را 

ای برای آفرینش بزرگ خود بیان کرده  عنوان مقدمه به

(. زیر سقف این 34:  1933)اخوت و تقوایی، »است

محراب نیز با مقرنس تزیین شده است. محراب درون 

ی پایانی  یک قاب قرار دارد. دورتادور محراب و حاشیه

ی چهار تا  کاشی در سه ضلع )راست، چپ و باال( آیه

صورت  ی یس )یاسین( با خط نسخ به هفت سوره

ی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍ  ) برجسته به
َ
نگارش درآمده است: َعل

ِحیِ  )5 َعِزیِز الرَّ
ْ
 ال

َ
ْنِذَر آَباُؤُهْ  4( َتْنِزیل

ُ
ْوًما َما أ

َ
( ِلُتْنِذَر ق

وَن )
ُ
اِفل

َ
ُهْ  ر

َ
 1ف

َ
ُهْ  ال

َ
ْکَثِرِهْ  ف

َ
ی أ

َ
 َعل

ُ
َقْول

ْ
َقْد َحقَّ ال

َ
( ل

بر «ی آیات مذکور چنین است:  (. ترجمه3ُیْؤِمُنوَن )

]و کتابت[ از جانب آن عزیز مهربان  (4راهی راست )

داده    تا قومی را که پدرانشان بی  (9نازل شده است )

آری گفته  (6نشدند و در رفلت ماندند بی  دهی )

درباره بیشترشان محقق گردیده است درنتیجه ]خدا[ 

درحقیقت، این آیات و   9».(1آنها نخواهند گروید )

نوعی حضور خداوند را تداعی  مضامین دینی به

 بخشند.  می

کاشی مقایسه با  قابل محراب،کاشی بزرگتر داخل 

ی هنری  هب.  در موزه 944لعاب تکرنگ مور  

ی ساکلر( است. این کاشی )به  دانشگاه هاروارد )موزه

شکل یک محراب  ( بهcm  49.14    ×11.81ابعاد 

توحید )اخالص( روی آن نوشته شده  ی سورهاست که 

َحٌد ﴿
َ
ُه أ

َّ
 ُهَو الل

ْ
ل

ُ
ِحی  ق ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ

َّ
﴾ 1است: ِبْسِ  الل

َمُد ﴿ ُه الصَّ
َّ
ْد ﴿1الل

َ
ْ  ُیول

َ
ْ  َیِلْد َول

َ
ُه ُکُفًوا 9﴾ ل

َ
ْن ل

ُ
ْ  َیک

َ
﴾ َول

َحٌد ﴿
َ
﴾. این سوره در یگانگی خدا )توحید( بیان 5أ

 ,Khouryکند ) شده و اسالم را از مسیحیت متمایز می

(. این کاشی شبیه کاشی آرامگاه 39 :3884

ی آن در سه ضلع قرار دارد.  پیرحاجات است و کتیبه

صورت  در مرکز آن نقش گلدان و درخت سرو به

(. 34و  33ی است )تصاویر شمارهبرجسته کارشده 

کاشی آرامگاه پیرحاجات از لحاظ جزییات نسبت به 

کاشی دانشگاه هاروارد، جزیات تزیینی بیشتری دارد و 

در کلیات و تکنیک سفال شبیه یکدیگر هستند. چهار 

ی یک کاشی در  قطعه کاشی پاکار گنبد با نمونه

 & Carboniمقایسه است ) ی متروپولیتن قابل موزه

Masuya, 3881: 1 هردو کاشی از دوقسمت .)

تشکیل شده: قسمت باالی آن با نقوش گیاهی 

درپیچ تزیین شده و قسمت پایین آن،  صورت پیچ به

نگارش درآمده است )تصاویر  ای به خط نسخ به کتیبه

 (.34و  31ی شماره

چلیپایی است و صورت  نمای داخلی آرامگاه به

ایوانی بلند با طا  جناری در هر طرف آن  قراردارد. 

در آرامگاه پیرحاجات، طی سالیان طوالنی، 

هایی به آن افزوده  گرفته و بخش هایی صورت مرمت

طوری که امروزه اطراف این آرامگاه  شده است، به

بناهای زیادی ساخته شده است تا نیاز زائرین را 

توان از موقوفات و وسایل  برآورده کند که این امر را می

اهدایی در این آرامگاه دید. این آرامگاه در ابتدا، 

قبله ساخته شده و دارای چهار  صورت منفرد و روبه به

دلیل اضافات  ورودی در چهارجهت اصلی بود که به

ها مسدود  ی ورودی گرفته در دوران بعد، بقیه صورت

ی گنبدسازی، با  شده است. این بنا از لحاظ شیوه

ی سلجوقی ازجمله گنبد  های بناهای دوره گنبدخانه

الملک در مسجدجامع اصفهان، مسجدجامع  نظام

(3191(، گنبد جبلیه )پوپ، 3196اردستان )کیانی، 

( و از 3198قاسمی،  ی دوازده امام یزد )حاجی ، بقعه

لحاظ پالن نیز  با آرامگاه امامزاده عقیل یاسوکند 

ه  ترین سوره یس یکی از بافضیلت ی . سوره4
ّ
های قرآن است و در ثواب خواندن آن آثار دنیوی و اخروی روایت شده است. این سوره در مک

گذاری شده است. مطالب این سوره بر محور عقاید  اش که از حروف مقّطعه است، نام نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اّولین آیه
کردن ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شده است. این سوره با گواهی خداوند، با رسالت پیامبر اسالم  است و تعلی  آن به فرزندان و هدیه

-عنوان نشانه یابد. در بخشی از این سوره، به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به آراز و با بیان رسالت سه پیامبران الهی ادامه می
های بهشت و دوز  مطرح شده  های توحید اشاره شده و در بخش دیگر، مسائل مربوط به معاد، سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی

 (.931: 1/ 3198یاد شده است )قرائتی، »قلب قرآن«عنوان  یس به ی سورهاست. در روایات از 
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(، گنبد علویان همدان، 3183)محمدی و دیگران، 

مقایسه  ( و... قابل3198آرامگاه ازناو همدان )بهر ، 

مقایسه با آرامگاه  است. ازجمله بناهای محلی قابل

توان از مزار جوخواه در نزدیکی شهر  پیرحاجات می

 3191ی  طبس و آرامگاه خسروآباد )که در زلزله

  شد( نام برد. مصالح به تخریب
ً
کاررفته در آرامگاه عمدتا

آجر، سنگ و گچ است. در آرامگاه پیرحاجات در 

ساخت دیوارها و پوشش گنبد از آجر استفاده شده و 

کاررفته است. گچ برای  سنگ نیز در ساخت دیوارها به

زنی و ساخت گنبد  پوشش نمای داخلی و در طا 

 کاربرد داشته است. 

 

 گیرینتیجه

ی آن مربوط  به کتیبه هرچند آرامگاه پیرحاجات باتوجه

وجود، بناهای  ی خوارزمشاهی است، بااین به دوره

ی سبک معماری  شده در این دوره ادامه ساخته

ی سلجوقی است و در معماری دوران اسالمی با  ه دور

شود.  ی سلجوقی شناخته می همان سبک دوره

ی سلجوقی  شده در دوره بناهای آرامگاهی ساخته

صورت محدود، آرامگاه با  مقبره است و به صورت برج به

پالن مربع ه  ساخته شده است که آرامگاه 

ی آن است. معماری آرامگاه  پیرحاجات نمونه

پیرحاجات، در عین سادگی، عظمت و شکوه بناهای 

ی سلجوقی را دارد و با بناهای این دوره  دور

کاررفته در بنا اندک  مقایسه است. تزیینات به قابل

های  است با این وجود، همین تزیینات ویژگی

فردی دارد که کمتر در بناهای آرامگاهی  منحصربه

ی  توان دید. قبل از زلزله می ی سلجوقی منطقه  دوره

شهرستان طبس، بناهای زیادی مربوط به  3191

ویژه در شهر طبس  ی سلجوقی در این منطقه، به دوره

ازجمله مسجدجامع و مدرسه وجود داشت که در زلزله 

کلی تخریب شد. قرارگیری این آرامگاه در مسیر  به

ارتباطی موجب توجه به این بنا در طول زمان شد و 

شدن مذهب تشیع،  ی صفوی، با رسمی ویژه در دوره به

ای  این آرامگاه از نذورات و وقفیاتی برخودار شد. جاده

شود، در  که از مسیر اصفهان و یزد به طبس منتهی می

رسند که از این  گور به یکدیگر می نام رباط مکانی به

ای فرعی به روستای حلوان و پیرحاجات  جاده، شاخه

کاشی موزه هنری دانشگاه . 34ی تصویر شماره
 (Khoury, 3884: 39)ی ساکلر  هاروارد، موزه

کاشی آرامگاه . 33ی تصویر شماره
  (6931)نگارنده، پیرحاجات، داخل محراب 

 (  6931)نگارنده، کاشی فضای باالی محراب آرامگاه پیرحاجات . 31ی تصویر شماره
. کاشی موزه 34ی تصویر شماره

 (Carboni & Masuya, 3881: 1متروپولیتن )
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ی این مسیر به شهرهای  شود که با ادامه منتهی می

دیگر خراسان ازجمله بردسکن، کاشمر و نیشابور 

ی  رسد. شواهد این مسیر که در بین اهالی به جاده می

ای به  ابریش  معروف است، در نزدیکی حلوان و منطقه

نام ِسگرو در نزدیکی پی استان و پیرحاجات مشهود 

است. همچنین روستای قدی  خیرآباد و حلوان که در 

منابع تاریخی به آن اشاره شده، در طول این مسیر 

 
ً
مشخص است که امروزه بر اثر بادهای شنی تقریبا

با شخصیت مدفون در بنا  مدفون است. دررابطه

همانطور که در باال گفته شد، اهالی محلی معتقدند 

شیخ احمد ابن اسحا  که شخصیت مدفون در بنا 

یکی از نواب امام حسن عسکری است که در دوران 

زیسته و به  امام هادی )ع( و امام جواد )ع( ه  می

آوری وجوهات  دستور امام حسن عسکری جهت جمع

شرع به مردم خراسان و همچنین زیارت امام رضا )ع( 

شود که در بین راه بیمار و در  از سامرا عازم مشهد می

شود. با بررسی متون تاریخی  این مکان دفن می

شده در بنا احمد ابن اسحا   مشخص شد شخص دفن

نبوده بلکه تشابه اسمی )پیرحاجات( موجب شده که 

اشتباه، شخصیت مدفون در بنا را احمد ابن اسحا   به

بدانند. در اینکه شخصیت مدفون در بنا شخصی با 

ای وجود ندارد، چراکه متون  کرامات بوده شبهه

تاریخی نیز به آن اشاره دارند و همین متون، ساخت 

دانند که  بنا را اواخر قرن پنج  و اوایل قرن شش  می

این با زمان حیات احمد ابن اسحا  وکیل امام حسن 

 عسکری )ع( اختالف زیادی دارد.
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 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.1بخش 
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