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چكيده:
     خراســان همواره به عنوان یکی از مهمترین مناطق تأثيرگذار در دنيای اســالم نقش بسزایی در 
توسعه و تکامل معماری اسالمی به ویژه معماری مقابر داشته است. به نظر می رسد در دوره سلجوقی 
همزمان با حضور شيخ االســالم احمد جامی در منطقه جام، نوع خاصی از معماری تدفينی در قالب 
مقابر روباز با ایوانی در مقابل مورد توجه قرار گرفته و این سنت تا دوره صفوی ادامه یافته است. تفکر 
ســاخت این مقابر را ميتوان در توجه به قرآن درباره بزرگداشت شــعایر الهی و همچنين آموزه های 

پيامبر )ص( در مورد منع هر گونه ساخت و ساز بر روی قبور توجيه نمود.
     ساخت این گونه مقابر در این منطقه از کشــور بســيار رایج بوده و از مهمترین آنها ميتوان به مزار 
شيخ احمد جامی، مزار شــهاب الدین عبداهلل باخرزی، مزار ابوبکر زین الدین تایبادی، آرامگاه خواجه 

عبدالرحمن جامی و مزار خواجه عبداهلل انصاری در هرات اشاره کرد.
     نوشتار حاضر بر آن است تا با استناد به قرائن تاریخی، شــواهد باستان شناختی و مدارک معماری، 
عالوه بر واکاوی و تحليل ویژگی های معماری و تزیينی این مقابر، به تعيين منشــأ ظهور این فرم از 
معماری در شرق خراســان بپردازد. قرارگيری قبر در مقابل عبادتگاه و خانقاه متوفی، کاشت درخت 
بر روی قبر به منظور ایجاد سایه بر روی آن، ایجاد یک حوض جهت جمع آوری آب در قسمت باالی 
سر متوفی، طویل ساختن قبر و مشخص ساختن ابتدا و انتهای آن با دو سنگ عمودی مرتفع از جمله 

مصادیقی هستند که فقط در این سبک تدفينی دیده ميشوند.
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مقدمه
     ســاخت آرامگاه در جهان اسالم پدیدهایســت که با تأخير 
بيشتری نسبت به دیگر بناهای اســالمی آغاز شد. علت این 
تأخير نيز قطعًا بهدليل سفارش و تأکيد پيامبر اکرم )ص( مبنی 
بر عدم ســاخت هر گونه یادبود بر روی قبور و سفارش ویژه بر 
تســویهالقبور1 بود؛ زیرا قرآن اظهارنظری در رابطه با ساخت 
آرامگاه نکرده و تنها در هشــت آیه )توبه/ 84، حج/ 7، تکاثر/ 
2، فاطر/ 22، عادیــات/ 9، عبس/ 21، انفطــار/ 4، ممتحنه/ 
13( از کلمه قبر اســتفاده نموده اســت که داللت بر مردن و 
دفن در زمين دارنــد. همچنين خداوند در ســوره مائده آیات 
31- 27 به نذر دو فرزند حضرت آدم اشــاره ميکند و در ادامه 
چگونگی کشتن هابيل توســط قابيل را تشریح کرده و در آخر 
نيز بهوسيله کالغی به او فن خاکسپاری را یاد ميدهد )مکارم 
شيرازی، 1389(. اما در زمينه ساخت بنا بر روی قبور، مسلمين 
احادیث فراوانــی را مبنی بر کراهت ســاخت مقابر از بزرگان 
و اوليای خویش نقــل ميکنند. برای مثال از عایشــه )رض( 
روایت اســت که پيامبر در اواخر عمر خود فرمود: خداوند یهود 
و نصارا را لعنت کند که قبور پيامبران خویش را مسجد گرفتند 
)بخاری، 1387: 115؛ قشيری نيشــابوری، 1392: 213(؛ و 
در حدیث مشــهور دیگری از حضرت علی )ع( آمده اســت:  
رســول خدا )ص( مرا به مدینه فرســتاد و فرمود: هر عکسی 
را دیدی نابود کن و هــر قبری را دیدی همــوارش کن و هر 
ســگی را دیدی بکش  )حر عاملی، 1387: ج2، 869؛ قشيری 
نيشــابوری، 1425: 375(. همچنيــن عبدالرحمن جزیری 
ميگویــد:  کراهت دارد بر روی قبور، قبه یا بنا ســاخته شــود  
)رضوانی، 1386: 591(. البته در این ميان شخصيتهای علمی 
و یا صالحين از این قاعده مســتثنی بوده و نوشتن نام آنها بر 
روی قبور و یا چيزی که موجب شــناخت آن ها شود را امری 
پسندیده دانســتهاند )حرعاملی، 1387: ج2، 864؛ رضوانی، 

1386: 591؛ سيدسابق، 1386: 380و 381(.
     تا دو قرن نخست هجری همچنان این سنت )تسویهالقبور( 
محترم بود و بهآن عمل ميشــد تا اینکه نخستين نشانههای 
ســاخت آرامگاهها با نصب ســنگ قبری محرابی شــکل 
بر روی قبور نمایان شــد و به دنبال آن نخســتين قبور بر سر 
تربت یاران نامی پيامبر و جهادگران مســلمان برپا شــد؛ زیرا 
آنان دارای چهرهای مذهبی بودند و با این کار مقبرهســازی 
نيز ميتوانســت رنگ و بوی مذهبی بهخود بگيرد. همچنين 
مسلمانان در این امر قبر پيامبر را نيز مدنظر قرار ميدادند؛ زیرا 
که جسد مطهر پيامبر گرامی اســالم پس از ارتحال در یکی 

1  به هموار نمودن ســطح قبور با زمین گفته میشود. این اقدام 
به دلیل نشــان دادن برابری انســانها در جهان فانی، نزد خداوند 

انجام میشود.

از اتاق های خانه- مسجد ایشان دفن شــد و این تفسير را به 
اذهان متبادر ســاخت که مکان تدفين ميتواند درون مساجد 
باشد. تفســير دیگر آن بود که در هر جایی ميتوان نماز خواند 
پس ميتوان در هر جایی مســجدی برپا کرد حتی اگر در آنجا 
قبری باشد )برند، 1387: 254(. از سوی دیگر تفاسير مختلفی 
نيز از آیات قرآن مبنی بر ســاخت آرامگاههــا بوجود آمد و بر 
این اساس شــيعيان ســاخت آرامگاهها را بزرگداشت شعایر 
الهی قلمداد کرده و بر آن تأکيد نمودند. همچنين در این مورد 
استناد کردند که رســول خدا نيز در زمان خود به تخریب قبور 
اوليای الهی و پيامبران قبل از خــود فرمان نداده و آنها را مورد 
احترام قرار ميداده است )مکارم شيرازی، 1387: ج 12، 382(. 
بدین ترتيب مقبرهسازی در جهان اسالم از سده دوم هجری 
بهتدریج متداول شــد و مورد قبول عامه مــردم قرار گرفت و 
واژگان متفاوتی نظير مزار به معنــای محل زیارت، روضه به 
معنای باغ یا بهشت و یا قبر به معنای گور و ساختمانش، برای 
ناميدن این بناها بکار گرفته شد. گستره این واژگان آنقدر زیاد 
بودند که هر کدام بســته بهمناســبت آن با بنا بهنوعی نحوه 
تفکر بانی و یا نویسنده را ميرساند و نتيجهای که از این دامنه 
وسيع واژه شناســی ميتوان گرفت این اســت که بسياری از 
مسلمانان بدین طریق باقيمانده احســاس ناراحتی خود را از 
احداث آرامگاه ابراز کردند و تنهــا در فواصل طوالنی موجی 
از بنيادگرایی، نظير جنبش وهابيت در ســده نوزدهم ميالدی 
در عربستان، ميتوانســت این مقابر را از صفحهی روزگار محو 
کند، در این مــورد نيز اگر مقابر مربوط به افــراد مذهبی بود و 
بناهای اطراف آن به امور رفاهی و روحانی جامعه مســلمانان 
مرتبط ميشــد، ندرتًا خشــم افراد دیندار را برميانگيخت. در 
عينحال، بسياری از مسلمانانی که مایل بهداشتن آرامگاهی 
برای خود بودند، تالش بر آن داشته اند که این انانّيت سرزنش 
بار را با وسایل گوناگون پنهان ســازند. اینان ميتوانستند این 
بناها را با آیات قرآنی مزّین ســازند، محرابی در آن قرار دهند 
که قرآن بهطور منظم در آن تالوت شود؛ اما مقبولترین روش 
تســهيل این مقبوليت آن بود که مقابــر را بهصورت بنيادی 
مشترک درآورند. بدین وسيله آرامگاه ميتوانست در اثر تقدس 
بناهای مذهبی مجاورش مانند مســاجد، مدارس و یا رباطها، 
اعتباری درخور کســب نماید. از اینچنين بناهایی بهوفور در 
دوران سلجوقی یاد شده است اما در جریان قرون بعدی، نقش 
مرکزی آرامگاه، بر حسب کميت بناهای اقماری افزوده شده 

به این مجموعه، کاهش یافت )برند، 1387، 257و 258(.
     در ایران دوره اسالمی نخســتين آرامگاهها در قرن چهارم 
هجری با ســاخت آرامگاه امير اسماعيل سامانی در بخارا آغاز 
شــد )کيانی، 1388: 43(؛ و از آن پس با سرعت قابل توجهی 
در تمام ایران توســعه یافت و نقش مهمی در فضای اجتماعی 
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شهرها و روستاها پيدا نمود به نحوی که پس از مساجد جامع 
مهم ترین رکن هر شهر و روســتا به حساب ميآمد. غالبا این 
بناها از نظر شيوه ســاخت به دو دسته بزرگ گنبددار و برجی 
تقســيم ميشــوند اما بر خالف این طبقهبندی ميتوان گفت 
در فاصله قرن پنجم تا دهم هجری، آرامگاه هایی در شــرق 
خراسان بوجود آمده اســت که نه بر روی قبر بلکه بهواسطه 
ســاختن بناهایی در اطراف آن ســعی در بزرگ داشت مقام 
فرد متوفی داشــتهاند. در واقع اینگونه مقابر بناهای روبازی 
هستند که در مقابل خانقاه و یا عبادتگاه صوفی برپا شده و با 
تزیيناتی بسيار ظریف و هوشمندانه آراسته شدهاند. ساخت 
اینگونه مقابر از یک سو ریشــه در آموزههای قرآن در مورد 
بزرگداشت شعایر الهی داشته )ســوره بقره، آیه 125؛ سوره 
حج، آیه 32؛ ســوره کهف، آیه 21(؛ و از سوی دیگر ریشه در 
عقاید اوليه اســالمی و آموزه های پيامبر اکرم )ص( در مورد 

نحوه تدفين، خاکسپاری و مقبره سازی داشته است. 
     پژوهش حاضر به بررسی مشــخصات معماری و تزیينی 
این مقابر با توجه به تقدم و تأخر زمانــی افراد متوفی در آنها 
پرداخته و از ميان نمونه های پرشــمار آنها تنها به شــرح و 
توصيف چند نمونه که از اهميت و اعتبار بيشــتری برخوردار 
هستند، بسنده کرده است. نگارندگان نحوه ساخت و تزیين 
این قبور و همچنين گسترش آنان را با نحوه تفکر و جهانبينی 
شــيخ احمد جامی و مکتــب تصوف وی، مرتبط دانســته و 
معتقدند با اندکی تسامح ميتوان از آن با عنوان سبکی مستقل 
تحت عنوان مقابر خانقاهی در مقبرهســازی دوران اسالمی 
یاد نمود که منحصر به شرق خراســان بوده و تا پنج قرن به 

حيات خود ادامه داده است.

مزار خواجه عبــداهلل انصــاری )متوفی: 481 
هجری(

     شيخ االســالم ابواســماعيلعبداللهبنابی منصورمحمد، 
معروف به  پير هرات ،  پير انصــار  و  خواجه عبداهلل انصاری  
عارف و دانشمند قرن پنجم هجری اســت. او به سال 396 
هجری در هرات زاده شد و در سال 481 هجری وفات یافت.

     خواجه عبداهلل انصاری از کودکی زبانی بليغ و شــيوا داشت 
و به دو زبان عربی و فارسی شعر می ســرود. در علم حدیث 
ممتاز بود و در تصــوف از محضر اســتادان زیادی همچون 
شيخ ابوالحســن خرقانی بهره گرفت. وی بيشتر اوقات عمر 
خود را در هرات گذراند و به تربيت و ارشاد شاگردان خویش 

مشغول بود.
     مدفن خواجــه عبداهلل انصاری، جنگلــی در هرات بود که 
خواجه در زمان حيــات خود در فصل بهار اوقــات خود را در 
آن جا می گذراند و اتفاقًا در همان فصل بهار نيز وفات یافت. 

خواجه را به ســبب عالقه ای که به آن فضای سبز داشت در 
همان جنگل به خاک سپردند. در آن زمان محل دفن او تنها 
مزار او بود و هيچ قبر دیگری در آن جا وجود نداشت. در حال 
حاضر در تمام نقاط حياط آرامگاه قبرهای فراوانی وجود دارد.

     حظيره ی خواجه عبداهلل انصاری در ابتدا بنایی بود شــامل 
یک حياط کشيده که گرداگرد آن چهار ایوان طاق دار ساخته 
شده بود. و ایوان ها با دیوارهایی که سراسر پوشيده از طاق نما 
بود به هم متصل می شــدند. ایوان شمالی بســيار عظيم و 
زیباســت و مدفن خواجه عبداهلل انصاری در فضای باز برابر 

آن، در پناه درخت پستهای کهنسال قرار گرفته است.
     بر گرد قبر، محجری از ســنگ ســفيد قرار گرفته و در دو 
قسمت ابتدا و انتهای قبر، دو لوحه از سنگ سفيد به کار رفته و 
بر روی آنها مشخصات متوفی ذکر شده است. همچنين یک 
حوض بسيار کوچک از سنگ سفيد نيز در قسمت باالی سر 

متوفی وجود دارد )تصویر 1(.

تصویر 1. مزار خواجه عبداهلل انصاری 
)عكس: عبدالرحيم تاج محمدی(.

مزار شيخ احمد جامی )متوفی: 536 هجری(
  شيخ احمد جامی نامقی از بازماندگان قومی عرب بودند که 
از یمن به ســوی ایران هجرت نموده و در خراســان سکنی 
گزیدند. او در ســال 440 هجری در روستای ترشيز )کاشمر 
کنونی( دیده به جهان گشود و در سن 22 سالگی به عرفان و 
تصوف روی آورد و پس از مسافرتهای طوالنی در سن چهل 
سالگی در قریه معدآباد )هســته قدیمی جام( سکنی گزید و 
خانقاه و مســجدی در آنجا برپا نمود و در سال 536 هجری، 
در ســن 96 ســالگی، دار فانی را وداع گفت و طبق وصيت 
خودش، پيکر وی را در کنار خانقاهش بــر دروازه معدآباد به 

خاک سپردند )غزنوی، 1388: 295(.
     به گفته خود شــيخ احمد، وی در طول عمر خود دو لقب بســيار 
مهم داشــت که یکی از آنها بــر اثر ندای هاتــف  ژندهپيل  بود و 
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دیگری  شيخاإلســالم  بود )احمد جامی، 1347: 1(. درباره لقب 
شيخاالسالم در کتاب اهالی معرفت آمده است:

      اهالی معرفت دو کس را لقب شيخاإلسالمی دادهاند: اول خواجه 
عبــدا... انصاری )پير هری( اســت و از آن پس شــيخ بزرگ احمد 
جامی ملقب به زندهفيل )قدسسرهالشریف( را بدین لقب خواندند  
)فصيحيخوافی، 1386: 144(.       شــيخ احمد جام معاصر سلطان 
سنجر سلجوقی بود و نوشتهاند که ســلطان سنجر احترام خاصی 
برای او قائل بوده اســت )غزنوی، 1388، 55(.      امروزه مزار شيخ 
احمد جام در شهرستان تربتجام واقع شده است. بنای مقبره از یک 
سو زیارتگاه و از سوی دیگر کانون عارفان و صوفيان ایران محسوب 
ميشود. مهم ترین و باشــکوهترین فضاهای معماری این مکان در 
مجاورت آرامگاه شيخ بنا شده اســت که گنبدخانه، ایوان، مسجد 
کرمانی و گنبد سفيد از آن جملهاند )صابریفر، 1384: 88(.       درباره 
مشخصات معماری مقبره شيخ جام ميتوان گفت که این مقبره در 
مقابل ایوان و خانقاه شيخ برپا شده است. پيرامون قبر شيخ، با ردیفی 
از سنگهای مرمر ســياه احاطه کرده و در قسمت باالی قبر، سنگ 
محجر سفيد و بلندی قرار گرفته و در پشت آن حوض آب کوچکی از 
سنگ سياه ایجاد شده است و در انتهای قبر نيز سنگی سفيد با ارتفاع 
کمتر نسبت به ســنگ اول قد برافراشته است. در قسمت ميانی قبر 
و مستقيما بر روی آن، درخت پسته کهن ســالی وجود دارد. تاریخ 
احداث خانقاه بر اســاس کتيبههایی که در خانقاه وجود دارد به 633 
هجری باز ميگردد و توسط شاهان آلکرت ســاخته شده است؛ اما 
با توجه به گفتههای منابع تاریخی همچــون  مقامات ژندهپيل  در 
مورد ساخت خانقاه و مسجد توسط شــيخ جام، باید اظهار نمود که 
ساختمان اوليه خانقاه در زمان حيات وی برپا شده است و در دوران 

بعدی بازپيرایی و تزیين شده است )تصاویر 2 ، 3 و 4(.

تصویر 2. ایوان و مقبره شيخ احمد جامی )عكس: جواد 
خدادوست(.

تصویر 3. پالن مزار شيخ احمد جامی )طرح: ليزا گلمبک(.
I: گنبدخانه )خانقاه(. II-IV: مسجد عتيق و مسجد کرمانی. 
V: ورودی. VIa: گنبد فيروزشــاهی. VIb: ســردر ورودی 

مدرسه. VIc: مدرسه. VII: مسجد جامع نو.
مزار موالنا ابوبکر زینالدین تایبادی )متوفی: 791 هجری(

     از صوفيان برجسته قرن هشــتم هجری و معاصر خواجه 
حافظ شــيرازی و امير تيمور گورکانی بوده و هر دو نيز ارادت 
خاصی نسبت بهایشان داشــتهاند )خواندمير، 1335: 315 و 
543(. جامی در ذکر شــرح حال او نوشته است:   وی در علوم 
ظاهری شــاگرد نظامالدین هروی است، اما بواسطه ورزش 
شریعت و متابعت سنت، ابواب علوم باطنی که بر وی مفتوح 
شده بوده و احوال و مقامات عاليه ارباب والیت ميسر گشته، 
و وی به حقيقت اویســی بوده اســت و تربيــت از روحانيت 
شيخاالسالم احمد جامی یافته و مالزمت تربت مقدسه وی 

بسيار ميکرده است )جامی، 1382: 498(.   
     موالنا زینالدیــن ابوبکر در روز پنجشــنبه، ماه محرم و در 
ســال 791 هجری دار فانی را وداع گفــت و در تایباد باخرز 
به خاک ســپرده شــد تا اینکــه در 848 هجری، توســط 
پيراحمدخوافی، وزیر شاهرخ تيموری مقبره و خانقاهی برای 

او ساخته شد.
     مقبره موالنا زینالدین ابوبکر تایبادی در گورستان قدیمی 
شــهر تایباد، در ابتدای جاده تایباد به خواف واقع شده است 
و همانند قبور دیگر که شــرح آنها معروض افتاد، در فضای 
آزاد و در مقابل یک ایوان رفيــع و خانقاهش قرار گرفته و بر 
گرد مزارش محجری کشيدهاند و بر باالی مرقد وی درخت 
پسته کهنسالی رویيده اســت. دو لوح خاکستری رنگ، یکی 
در باالســر آن و دیگری در قســمت انتهایی قبر، بهصورت 
افراشته وجود دارد و بر روی سنگ قبر به خط نستعليق نام و 
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کنيه کامل شيخ به همراه تاریخ وفات آورده شده است. عالوه 
بر اینها یک سنگ سياه دیگر نيز در باال سر قبر وجود دارد و در 
پشــت آن حوض آب کمعمق و کوچکی برای جمعآوری آب 

ایجاد شده است )تصاویر 4 و 5(.

تصویر 4. مزار موالنا زینالدین ابوبكر تایبادی )عكس: 
عبدالرحيم تاجمحمدی(.

تصویر 5. پالن مزار موالنا زینالدین ابوبكر تایبادی )طرح: 
.)O’kane

مزار شهابالدین عبداهلل باخرزی )متوفی: 827 هجری(
     شــيخ عبداهلل باخــرزی از عارفان قرن نهــم هجری و از 
نوادگان شاعر مشــهور، علی بنالحســين باخرزی، صاحب 
کتاب دميهالقصر بوده و طبق گفته فصيحی خوافی در سال 

827 هجری دار فانی را وداع گفته اســت )فصيحی خوافی، 
1386: ج3، 255(.

     مزار کنونی وی در جبهه جنوبشــرقی شهرســتان باخرز و 
در شــمالغربی ویرانههای محوطه تاریخی مالين واقع شده 
و مزارش متشــکل از یک خانقاه و قبر شــهابالدین عبداهلل 
در مقابل ایوان خانقاه اســت. بر روی قبر، درختی کهنسال 
وجود داشــته که مردم منطقه اهميت و اعتبــار زیادی برای 
این درخت قائل بوده اما و امروزه از ميان رفته است. در ابتدا و 
انتهای قبر نيز دو سنگ بلند وجود داشته که متأسفانه سنگ 

پایين پای قبر شکسته و از بين رفته است.
     بهنظر ميرسد بانی ساخت خانقاه و مقبره مزبور، عالءالدین 
صانعی باخرزی، وزیر سلطان حســين بایقرا و در اواخر قرن 
نهم هجری و یا اوایل قرن دهم هجری ســاخته شده است 
)صالحی کاخکی، 1372: 366(. همچنين شــيوه ساختمانی 
خانقاه قابل مقایسه با خانقاه شــيخ احمد جامی و ابوبکر زین 

الدین تایبادی است )تصویر 6 و 7(.

تصویر6. مقبره شيخ عبداهلل باخرز )عكس: جواد 
خدادوست(.

تصویر 7. پالن مقبره شهابالدین عبداهلل باخرزی )طرح: 
رجبعلی لباف خانيكی(.
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مزار موالنا عبدالرحمــن جامی )متوفی: 898 
هجری(

    نورالدین عبدالرحمن جامی، بزرگترین شــاعر و سخن 
سرای قرن نهم هجری اســت. وی در سال 817 هجری 
در خرجرد از نواحی ایالت جام به دنيا آمد. وی از شــاعران 
متصوف اســت که در عرفان از شــيخ محيالدین عربی و 
شــيخ صدرالدین قونوی پيروی می کرده و همواره تحت 
ارشاد و تعاليم شــيخ احمد جامی بوده و ارادت زیادی به او 

داشته است.
 نام او عبــد الرحمن، لقب نخســتينش عمادالدین و لقب 
مشهورش نورالدین بوده است )دانشپژوه، 1382: 10(. او 
به فراگيری علوم زمانه خــود پرداخت و از فقيهان مذهب 
حنفی در هرات بــود. موالنا عبدالرحمــن جامی، در روز 
هجدهم محرم الحرام ســال 898 هجــری، صبح جمعه 
هنگاميکه نماز صبح را به پایان رســانيد، در سن هشتاد و 
یک سالگی دیده از جهان فرو بســت و نبض او از حرکت 
ایستاد. او را در مکانی به نام  تخت مزار  در هرات به خاک 

سپردند )جاللی، 1384: 192(.
     مقبره وی در جریان لشکرکشی شاه اسماعيل به هرات 
تخریب شد )عظيمآبادی، 1391: 736(؛ اما پس از مدتی 
شاه از کار خود پشيمان شد و دستور تجدید بنای مقبره وی 

را صادر کرد )گلچينمعانی، 1350: 172(.
 هم اکنون مقبره وی همانند ســایر مقابری که شرحشان 
گذشت در یک فضای باز، در مقابل ایوان و خانقاهی قرار 
گرفته و بر باالی قبرش نيز درخت پســته کهنسالی قرار 
گرفته است. یک لوح ســفيد رنگ به صورت افراشته در 
باالی قبر قرار گرفته و مشخصات متوفی در آن ذکر شده ؛ 
همچنين حوض آب کوچکی نيز در باالی قبر ایجاد شده 

است )تصویر 8(.

تصویر 7. مزار موالنا عبدالرحمن جامی )عكس: 
عبدالرحيم تاجمحمدی(.

تحليل:
     به طور کلی ویژگيهای مقابر مذکور را ميتوان بدینگونه 
توصيف نمود: قرارگيری در یک فضای باز، مقابل ایوان و 
خانقاه، محصور نمودن فضای مقبره با استفاده از سنگهای 
سياه یا سفيد، استفاده از دو ســنگ محجر در باال و پایين 
قبر، کاشت درخت در قسمت ميانی و مستقيما بر روی قبر 

متوفی و ایجاد یک حوض کوچک در باالی سر متوفی.
قرآن کریــم و تعاليم پيامبــر گرامی اســالم، مهمترین 
منبع الهامبخش مســلمانان در طول تاریخ بوده اســت و 
از این رو تمام اقدامات مســلمين در راستای توجه به این 
دو مقوله بوده است. بزرگداشت شــعایر الهی که در سور 
مختلف قرآن بدان تأکيد شد )حج/32، کهف/21(، در کنار 
منع شدید ساختمانســازی بر روی قبور مهمترین عناصر 
الهامبخش برای ایجاد این مقابر بوده و تمام عناصر بکار 
رفته بر روی این قبور بر اســاس توجه به آنها شکل گرفته 
که دارای معانی خاصی هستند و همگی به جایگاه واالی 

شخص متوفی اشاره ميکند.
     بهره گيری از درختان ســایهدار بــر روی قبور عالوه 
بر اینکه به زیبایی طبيعی این قبــور کمک ميکرد، حس 
قداست ویژهای نيز به قبور ميبخشد زیرا این عنصر بارها 
در قرآن بهعنوان صفتی از بهشــت مورد توجه قرار گرفته 
اســت. درخت همواره از عناصر مقدس در اسالم بشمار 
ميآمــد و از این حيث در نزد مــردم نيــز از اعتبار واالیی 

برخوردار بوده است.
 وجــود نامهــای متفاوتی چــون طوبی )رعــد/ 290(، 
سدرهالمنتهی، سدرمخضود و طلح منضود )واقعه/ 28 و 
29( که قرآن برای درخت بکار برده، نشان از جایگاه رفيع 

آن در فرهنگ اسالمی دارد. 
در حکمت اســالمی درخت نماد کل عالــم عين، ترکيب 
آســمان و زمين و آب و نماد زندگی پویا در تقابل با سنگ 
که نماد زندگی ساکن بوده، بشــمار ميرفته است )کوپر، 
1380: 144(. درخت در نظر نخســت نماد رشــد و نمو، 
سبزینگی، سایهداری و بخشــندگی است و انبوه درختان 
زیبا یادآور باغ و جنت ميباشــد. درخت در ســوره واقعه با 

توجه به مضمون تغيير ماهيت ميدهد. 
در این سوره در فضای بهشتی از درخت با مفهوم نمادین 
ســبزینگی یاد شــده اســت ولی همان درخت در دوزخ 
تبدیل به پدیدهای زهرآگيــن، آزاردهنده، بدون هر ميوه 
و سایهای ميشــود و مجددا در مفهوم زمينی خود تبدیل 
به موجودی ميشــود که بــرای رفع نياز بشــری از تری 
و خرمی به آتش تبدیل ميشــود تا هم نياز بندگان را رفع 
کرده باشــد و هم موجب تفکری در باب معاد و دگرگونی 
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شود )پورجعفری، 1388: 100(. در واقع درخت همواره با 
سایهاش بهعنوان یکی از نعمات بهشــتی در نظر گرفته 
شــده زیرا که ســایه نماد حمایت، آرامش و حتی تقدس 
بشمار ميرفته و بر همين اساس خداوند در سور مختلفی از 
جمله: انسان/ 14، رعد/ 35، یس/ 55 و 56 و فرقان/ 45 از 

آن یاد کرده است. 
همچنين بخــاری در باب جنائز آورده اســت:  پيامبر خدا 
برای آرامش دو مرد که در گذشــته عــذاب زیادی دیده 
بودند، قبــور آنان را با بــرگ درختان پوشــاند  )بخاری، 
1387(؛ و در منابــع مختلــف ادبی، تاریخــی و مذهبی 
اســالمی همچون کتب محاســن اصفهان )مافروخی 
اصفهانی، 1384: 28(، سواداألعظم )سمرقندی، 1348: 
82(، تاریخ بخارا )نرشخی، 1387: 127(، تاریخ قم )قمی، 
1361: 213 و 236( و منظومــه ورقه و گلشــاه )عيوقی، 
1343: 118( نيز از سایه دالنگيز درختان یاد شده و بدین 
ترتيب ایجاد ســایه بر روی قبور معرف یکــی از اصول 
اعتقادی اسالمی در ساخت بناهای آرامگاهی این منطقه 

بکار گرفته شده است.
     کاربرد ســنگهای مرتفع با طرحهایی همچون چليپا در 
ابتدا و انتهای قبور، اشاره به جایگاه بلند متوفی و همچنين 
عالم پس از مرگ داشته و این سنت در زمان حاضر نيز در 

ميان اهل سنت این منطقه هنوز رواج دارد. 
     همچنين ایجاد حوض بر باالی ســر متوفی به منظور 
جمعآوری و نگاهداری آب نشانهای دیگر از تمایل بانيان 
آرامگاه به مرتبط ســاختن این بنا با بهشت و آراستن آن 
با نمادی اســت که مظهر پاکی، طهارت و بندگی بشمار 
ميرود. آب همــواره در نزد ایرانيان مقــدس بوده و در نزد 
اعراب بدوی نيز آب و باران باریده بر مزار مقدس شمرده 
ميشد و همچنين برای آن دعا خوانده ميشد تا بدین وسيله 
به آن مکان نيز جلوهای آسمانی بخشيده شود. همچنين 
حاصلخيزی، شگون و زندگانی شناختهشده در آب، روح 

متوفی را به وجود رستاخيز مژده ميداد. 
برای نمونه، ابنخلکان آورده اســت که مرثيه زیر را محمد 
بن سراج در ســوگ امام مالکی )وفات 183 هجری( شهر 
مدینه سروده است:  باشــد که آرامگاهت که تو را به دیار 
باقی رســانده با بارش رحمت ابر تيره و غّران تطهير شود  
)ابنخلــکان، 1364: ج2؛ 548(. همچنيــن عتبی درباره 
مرگ امير ســبکتين مينویسد: بر ســر مزار نصر بيایيد و 
بگویيد: آیا ميشــود که باران صبحگاهی بر مزارش ببارد 

)عتبی، 1345: 404(.
     در رابطه با منشــأ این ســبک نيز ميتوان گفت که شيخ 
احمد جامی بنيانگذار این ســنت بوده اســت؛ زیرا تمامی 

افراد متوفی در این منطقه تحت ارشادات و تعاليم شيخ احمد 
جامی قرار گرفته و خود را مرید او ميدانســتند. از سوی دیگر 
با اینکه وفات خواجه عبداهلل انصاری بســيار زودتر از شيخ 
احمد جامی اتفاق افتاده اســت، اما نخســتين فعاليت های 
ساختمانی در مجموعه مزار خواجه عبداهلل انصاری به دستور 
شاهرخ تيموری در ســده نهم هجری انجام شده در حاليکه 
بناهای موجود در مجموعه مزار شيخ احمد جامی در دوران 
حيات شيخ در سده پنجم هجری و یا اندکی پس از آن ایجاد 
شدهاند و بدیهی اســت که نحوه تفکر شيخ احمد جامی در 
ساخت آن ها تأثيرگذار بوده است و همين اندیشه در جریان 
قرون متمادی الهامبخش مقبرهســازی در این منطقه بوده 
و تا دوران صفویان بطور کامل رعایت ميشــده اســت.  در 
این رابطه شــاید بتوان مزار عبدالرحمن جامی را از آخرین 
نمونههای این نــوع تدفين در نظر گرفت؛ زیــرا که با روی 
کار آمدن صفویان در ایران و افول مذهب تسنن و همچنين 
مبارزه جدی با نهضتهای متصوفه، به تدریج این نوع تدفين 
در منطقه از بين ميرود و نــوع جدیدی از مقابر در قالب مقابر 
گنبد دار همانند مقبره خواجه عزیزاهلل و مقبره شاهزاده قاسم 

انوار جایگزین شيوه پيشين ميشوند.

نتيجه گيری
     در فاصلهی ميان ســدههای پنجم تا دهم هجری ســاخت 
نوع خاصی از مقابر در خراســان شرقی رایج شــد که دارای 
ویژگيهای منحصر بفــردی در ميان مقابر ایرانی اســت و با 
توجه به ویژگيهای ســاختاری و تزیين این قبور با استفاده از 
عناصر طبيعی و مقدس همچــون درخت، ميتوان اظهار نمود 
که این سبک تحت تأثير کامل آموزههای قرآن و پيامبر اکرم 
)ص( بــوده و از مکتب عرفان و تصوف شــيخ احمد جامی در 
سده پنجم هجری، نشأت گرفته است. در واقع اینگونه مقابر 
حلقه اتصالی ميان قرآن، آموزههــای پيامبر )ص( و تمایل به 
داشتن مقبره در ميان مردم بوده اســت. ساخت اینگونه مقابر 
همواره در دوران مختلف به ویژه دوران تيموری محترم بوده 
و تزیينات اندکی بر روی مزار آنها ایجاد شده در حاليکه بيشتر 
فعاليتهــای ســاختمانی در پيرامون قبور این افراد به چشــم 
ميخورد.  در جمعبندی مطالب نيــز ميتوان گفت که صوفيان 
و عارفان ایــن منطقه بر طبق سفارشــات مرشــدان خود از 
جمله شــيخ احمد جامی اصولی را در مورد نحوه تدفينشــان 
رعایت ميکردهاند و بدین گونه باعث تداوم ســبک مذکور تا 
دوران صفویه شــدهاند. در این دوران با افول مذهب تســنن 
و نهضتهای متصوفه، این ســبک از بين رفت؛ اما همواره مزار 
صوفيان در این منطقه مورد احتــرام و مکانی برای زیارات و 

رفع حاجات مردم بوده است.   
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