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  مقدمه اي بر اوضاع جغرافيايي شهر سلطانيه

اين منطقـه از شـمال   . كيلومتري سمت شرق زنجان قرار گرفته است 47شهر سلطانيه در 

به بخش طارم عليا، از غرب به بخش حومه از شهرستان زنجان، از جنوب به شهرسـتان  

ايـن  . دارد كيلومتر مربع وسعت 940خدابنده و از شرق به شهرستان ابهر محدود بوده و 

مهمترين وجه مشخصه سلطانيه پـس  . نفر جمعيت است 25770روستا و  33بخش داراي 

ايـن چمـن   . از مسائل مربوط به ارزشهاي تاريخي وجـود چمـن معـروف سـلطانيه اسـت     

ابهر را در برگرفته و از فاصله گرفتن دو رشته ارتفاعات مـوازي   -قسمتي از فالت زنجان

كيلـومتر مربـع وسـعت     35انـد، تشـكيل گرديـده و داراي    غربي ممتد -كه در جهت شرقي

  .است

  

  :پيشينه تاريخي سلطانيه

با مطالعات باستان شناسي روشن شده كه در داخل چمن سلطانيه شش محوطه باستاني 

تپه تاريخي يوسف آباد، تپه تاريخي قلعه، محوطه شهر سلطانيه، . بدين ترتيب وجود دارد

بررسي در عناصر و يافته هاي اتالل مزبور گوياي اين . چمنتپه تاريخي نور، تپه تاريخي 

واقعيت است كه منطقه مزبور از اواخر هـزاره دوم قبـل از مـيالد تـا حملـه مغـول مـورد        

حمله  بنابراين قول حمداهللا مستوفي كه سلطانيه را قبل از. استفاده اقوام مختلف بوده است

به استناد متون تـاريخي ايـن منطقـه    . ددمغول غير مسكون دانسته با ترديد مواجه مي گر

ولـي آنچـه كـه مسـلم و     . قبل از استقرار مغول شهر وياژ يا شهر وياز ناميده شده اسـت 

را قنقور النگ  نروشن است، پس از حمله مغول و استقرار طايفه اي از آنها در اين محل آ

  .نام گذاري كرده اند
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ره هاي مختلف ايلخاني مورد توجه و محل به علل گوناگون در دو) قنقور النگ(اين منطقه 

به پـايتختي انتخـاب   ) 690-683(سلطانيه ابتداء در دوران ارغون خان . الق بوده استييا ي

سياستمداران ارغون در انتخاب اين محـل بـه پـايتختي از نظـر سياسـي و سـوق       . گرديد

ي امپراعتـوري  الجيشي راه صوابي پيموده اند، زيرا قنقور النگ نسبت به م تصرفات غربـ 

و از طرف ديگر، با عنايـت بـه اينكـه پـس از اسـتقرار جانشـينان       . ايلخاني مركزيت داشت

غازان خان و اولجايتو كـه بـه زور   هالكو، به ويژه اواخر دوران ارغون خان و دوره هاي 

شمشيربندان مغول حكومت نسبتاٌ واحدي در منطقه بسيار وسيع از رود سند تا فلسـطين  

ز اقوام مختلف و متمدن آن روزي تشكيل يافتـه بـود، خـود موجـب پيشـرفت      با تركيبي ا

سريع ارتباطات بازرگاني را فراهم نمود، تقويـت و اصـالح جـاده هـاي بازرگـاني، ايجـاد       

تاسيسات مربوط به راهدارخانه ها، ايجاد انتظام در مناطق و مسـيرهاي تجـاري، تـدوين    

قتصـادي  ز عوامل و انگيزه هاي اين جريـان ا ياساهاي چنگيزي به دزدان و قطاع الطريق ا

ي كه توانسته حمل و نقل كاالهاي مشرق زمين را بـه اروپـا، كـه از طريـق     است و سياست

از راه امپراطوري ايلخاني عبـور دهنـد در ايـن     روسيه و درياچه اورال انجام مي پذيرفت

اي از نظـر   صورت بود كه ايجاد مركز اقتصادي بسيار قـوي و واجـد شـرايط در منطقـه    

ايـن منطقـه بـا    . سياسي پاسخگوي اين نياز باشد، امري الزم و ضروري به نظر مي رسد

توجه به ويژگي هايي كه بيان گرديد محلي بجز قنقور النگ كه همانا سـلطانيه اسـت نمـي    

علي اي حال شهر سلطانيه در دوره بنيـان گـذاران آن پـس از تبريـز دومـين      . تواند باشد

اطوري ايلخانان بوده و از نظر تجارت خارجي نخسـتين آن بـه حسـاب    شهر مهم در امپر

و كليه مال التجاره به جهت ايجاد تمركز و اخذ ماليت هاي مـورد لـزوم و   . مي آمده است

رونق اقتصادي بـه حـدي   . كنترل آمد و شد، در اين شهر تخليه و بارگيري مي شده است

در ) هجـري قمـري   809-806(ر ميرانشاه بوده كه گالويخو سفير پادشاه اسپانيا در دربا
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اين شـهر از  . بازديد از سلطانيه بحث مفصلي را در مورد رونق تجاري مطرح نموده است

  .هكتار بوده است 200دوبخش كهندژ و شارستان تشكيل يافته و آن در بخش پر 

 عناصر تشكيل دهنده اين شهر عظيم اسالمي به علل گوناگون جغرافيايي سياسي از ميان

به استناد متـون  . رفته تنها با مدارك باستانشناسي مي توان به بازشناسي آن توفيق يافت

تاريخي اين شهر به كاروانسراهاي زيبا و اقامتگاه هاي عمومي مجهز بـوده تـا سـرويس    

  .مناسب را از نظر پذيرايي و اقامت عرضه نمايد

  

  سبب ايجاد گنبد سلطانيه 

ميم گرفت كه به تقليد از آرامگاه برادرش غازان خـان ،  اولجايتو پس از طرح سلطانيه تص

آرامگـاه ،  آرامگاه رفيع و باشكوهي براي خود بسازد به همين جهت بـراي بـر پـائي ايـن     

هنرمندان از هر سو به سلطانيه آمدند تـا يكـي از شـاهكارهاي عظـيم دوره مغـول را بـه       

  .عرصه ظهور برسانند 

بر اساس طـرح آرامگـاه غـازان    ) روايتي ( ي قمري هجر 702بناي گنبد سلطانيه در سال 

، ساخته شده بود با الهام گرفته ) مرو ( خان كه آن نيز از بناي آرامگاه سلطان سنجر در 

اين تفاوت كه پالن آرامگاه سلطان سنجر مربع و پالن گنبد  سلطانيه  هشت ضلعي اسـت  

اي سلطانيه تاثير گذاشته بـود  اگر چه تا حد  زيادي معماري آرامگاه سلطان  سنجر در بن

ليكن چيزهاي ابتكاري در بناي اخير بحدي است كه آنـرا  بصـورت يكـي از شـاهكارهاي     

هنر و معماري ايران درآورده است كه بعدها نمونه و الگوئي  باي احداث تعداد زيـادي از  

انجام  سيد علي شاه ابنيه اين دوره شد همچنين معماري گنبد سلطانيه را شخصي  به نام 

   .  داده است
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نا به قولي، بر اثر تشويق و ترغيب  علما و روحانيون بـزرگ  شـيعه كـه در آن زمـان در     

دستگاه حكومتي  صاحب منزلتي بودند، اولجايتو مذهب تشيع را به عنوان مذهب رسـمي  

بـدين  . پذيرفت و بعد از مدتي تصميم كه آرامگاه خود را بـه ائمـه اطهـار اختصـاص دهـد     

را بـه  ) ) ع(و امـام حسـين   ) ع(حضـرت  علـي   (قصد انتقال  اجسـاد مطهـر آنـان     منظور  

سلطانيه  داشت تا بر رونق تجاري و  اهميت  مذهبي  پايتخت جديد التايس خـود بيفزايـد   

لذا دستور داد تا تزئينات داخلي بنا كه تا آن روز انجام نگرفته بود طوري بپردازند كه در 

»  علـي «اده قرار گيرد بهمين جهت بود كه كلمـه  في مورد استآن شعائر مذهب تشيع  يخوب

  .به طور مكرر با كاشي در متن اجر نوشته شده است

انتقال اجساد مطهر ائمه بخاطر مخالفت شديد علماي شيعه  يا بقولي خـواب سـلطان مكـه    

حضرت  علي بن ابي طالب را ناراضي ديده بود و آن حضرت  از اين عمل ناراضـي بـود   

  .نگرفت و منصرف شد انجام

بنابراين سلطان ايلخـان مصـمم شـد كـه دوبـاره ايـن بنـا  را بـه آرامگـاهي بـراي خـود            

به نظر مي رسد كه در همين ايام از مذهب تشبع  برگشـت و مـذهب اهـل    . اختصاص دهد

شايد  به همين منظور بود كه دستور داد تمام تزئينات  معرق كـاري  . سنت را اختيار كرد

بر آن نقش بسته بود، و تمام تزئينات آجري كاشيكاري و گره سازي ) ع0»  يعل«كه كلمه 

را با پوشش از گچ اندودنـد و روي  آن پوشـش را بـا  كتيبـه و اشـكال مختلـف هندسـي        

طرحهاي گل و بوته دار با رنگ آبي  بر زمينه  سفيد گچبري كردند كه  اين عمـل احتمـاال   

يعني تقريبا  چهار سال  بعد از اتمام بنا  . هـ  716 رخ داده اولجايتو در سال  713در سال 

سالگي در گذشت و جسد وي در  تابوتي از زرناب در آرامگـاه  ابـديش دفـن     36در سن 

  .شد

  معماري 
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گنبد سلطانيه در دوره بر پايي مرتفعترين بناي  جهان بوده و هم اكنون نيز يكي از عظـيم  

اين بنا قسمتي از مجموعه عظيمي است كـه  . دترني بناهاي تاريخي جهان به شمار مي رو

... به ابواب البر مشهور بوده و شامل دارالشفا ، بيت القانون، بيـت الحكمـه ، دار البـاده  و    

جانبي آرامگاه داراي  پالم مربع مستطيل بوده و ادامه  اين بنا در قوم هم كف  با فضاهاي

  .مجموعه در طبقات هشت ضلعي متمايل  به منتظم است

اين گنبد از سه فضاي گنبد خانه  تربت خانه ، سردابه تشكيل شـده و از نظـر حجمـي  و    

تركيب فضا  آئين  تدفين  مغول  كه در دو مرحله انجام مي گرفت مطابقت داده و آن را با 

تركيبي از مراسم  تدفين مغول  تبيين نمود با توجه به اين طرز تفكر خانـه محـل    معماري

ردابه محل نگهداري و تدفين جسد و تربت خانه فضاي مسقف  باالي عزاداري به جسد س

سردابه مي باشد ورودي اصلي آرامگاه اولجايتو در ايوان هـاي شـمال شـرقي و شـمال     

غربي  تعبيه شده و كاربرد ايوانهاي شمالي شرقي و غربي پنجره مـي باشـند پـالن گنبـد     

متـر   16/10تـا    06/10ضـالع از  خانه متمايل به هشت  ضلعي منتظم و طول هـر يـك از ا  

  .متغير است 

 25/7تـا    32/6جرز سنگين  با عـرض   8متر مي باشد در اين فضا  40/24قطر گنبد خانه 

متر مربع قرار گرفته و مهمترين وجه مشخصه  تحول معماري از  50متر  با سطح  مقطع 

ين  جرزها ايوانهـا  در حد فاصل ا. دوران  سلجوقي  به دوران  ايلخاني را نمايش مي دهد

متـر و ارتفـاع  طبقـه     7/9و بنائي در دو طبقه اجرا گريدده و ارتفاع  طبقه همكف از رقوم 

متر قابل اندازه گيري مي باشدو كف اين فضا  با استفاده از  19/ 70اول از رقوم هم كف 

  .سنگ رخام سفيد مفروشي يوده است

منتهي اليه اين قوسها كتيبه هايي با متن  در. قوس ايوانها در اين فضا پنج و هفت تند است

احاديث نبوي در آن نوشته شده و پس مقرنس كاري زيبايي كه وظيفه  ترمپـه هـا بـر آن    
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محول شده پالن هشت ضلعي را به پالن دايره  تبديل نموده و زمينه  اجرا گنبد را فـراهم  

  .آورده است

به تربت خانه مـي باشـد ايـن     دومين فضاي مورد بحث آرامگاه اولجايتو فضاي موسوم 

متـر،   16متـر و بـا ارتفـاع      8/7متر و عـرض   60/17فضا به شكل مستطيل با طول ضلع 

را در  جرز  جنوبي در خود جاي داده است پوشش سقف تربت خانه از محراب مجموعه 

متر  و طاقهـاي   9سه واحد  طاق و تويزه ساخته شده قطر طاق وسطي كه بزرگتر  است 

  متري از كف در گرداگرد آن  0/3متر قابل اندازه گيري مي باشد در ارتفاع  3طرفين 

كتيبه اي در دو قلم ريز به خط كوفي  مشجر و قلم درشت بـه خـط ثلـث نوشـته شـده و      

 هبين تربت خانه و محوطه  زير گنبد  پنجر. اطراف كلمات را تزئينات اسليمي پرنموده اتس

مرور زمان از بين رفته و يـا بـه غـارت بـرده شـده      داشت كه به بزرگي از مس طال قرار 

  . است

مذكور افاده معني مي  نمايد اين فضا  سردابه سومين فضايي است كه با تركيب فضاهاي

محل قبر اصلي مي باشد ورودي سردابه در ايوان جنوبي تربت خانه قرار دارد و با تعبير 

ا محل قبـر و در  طـرفين آن دو    سانتيمتر مي رسد در وسط اين فض 250پله  به پهناي  9

فضاي كوچـك  جهـت  اسـتقرار نگهبانـان جلـوگيري از ورود ارواح خبيثـه  تعبيـه شـده         

بررسي تركيب  فضايي  اين سردابه و ارتباط آن با  كل مجموعه و قابل مقايسه نبودن ان 

يـنش  با ساير بناهاي آرامگاهي مي توان  چنين استنتاج نمود كه اين آرامگاه بـر اسـاس ب  

گنبد آرامگاه اولجايتو  بزرگترين  نوع خـود  . مغول  بويژه ائين شمنيت ساخته شده باشد

متـر  و بـا ضـخامت     40/24متر و قطر دهانـه   50/48در بناهاي تاريخي ايران  با راتفاع  

 60سـانتيمتر بــا روش دو پوششــي ســاخته شــده و فضــاي خــالي بــين دو پوســته   160

  .سانتيمتر مي باشد
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  خيص زمان در گنبد سلطانيه اهميت تش

بي را مـي تـوان   تشخيص زمان براي انجام مراسـم مـذه  مقيد بودن  مسلمانان به اهميت  

از سـوراخ گنبـد   سبب ايجاد  ساعت آفتابي  در اسكلت اين بنا داشت  باين طريق كه اگـر   

اصلي  بتابد زمان اذان ظهر است نوري كه از پمجره هاي بزرگ مـي تابـد بـين سـاعت و     

ضلعي بنا  8حدود دقيقه  را مشخص مي ساخت به  احتمالي طرح  ور پنجره هاي كوچك ن

نيز به خاطر ايجاد چنين ساعتي بوده در شب هم بـه  يـاري برخـي از سـتاره هـا از ايـن        

  .پنجره ها ديده مي شدند زمان را مشخص مي گردند

  

  پلكانها

كه طبقه زيـرين را بـه طبقـات    در بين حرزهاي هشت گانه  پلكانهاي مارپيچي وجود دارد 

دوم و غرفه هاي خارجي و مناره هاي هشتگانه متصل مي كند الزم به تذكر  است كه اين 

پايين شروع  نمي شود بلكه  فقط  دو پلكان ديگـر در نمـاي خـارجي ولقـع      پلكانها همه از

  .شده است

اتصـال بـه طبقـه    پلكانهاي زواياي شمالي به طبقه دوم راه مي يابد و پلكان سومي بـدون  

) غرفـه هـاي خـارجي   (پلكانهاي هشتگانه از طيقه سوم . دوم بسوي باال ادامه پيدا مي كند

  .ه هاي هشتگانه صعود مي نمايدرظاهر شده  و تا  امتداد منا

  

  ايوانها 

ايوان  رفيع و وسيع بـه   8همانطور كه در فوق اشاره شد بر اضالع هشتگانه پالن داخلي 

اين ايوانها يكنواختي حاصـل از وجـود    . متر واقع شده اند 70/7عرض و به  80/18ارتفاع 

ايـن ايوانهـا در   . جرزهاي قطور، را از بين برده و باعث شده كه بنا زمخـت  جلـوه ننمايـد   
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در طيقه اول يا همكف ورودي .. متري  به دو طبقه تقسيم شده است 9و ارتفاع  60/2عمق 

  .حوطه هاي عبادتي قرار دارندهاي اصلي  و ورودي ها كوچك فرعي به م

ايوان جنوبي متصل به محوطه اي  بنام تربت خانه است كه در صـفحات آينـده شـرح آن    

در . ايوانهاي شـرقي و غربـي در انتهـا داراي درهـاي بـزرگ مـي باشـد       . داده خواهد شد

سـقف طبقـه اول   . حاليكه در انتهاي طبقه اول ايوانهاي فرعي بـك در كوچـك وجـود دارد   

   قنديل بندي و مقرنسكاري بسيار جالب و زيبا مي باشد داراي

بطوري كـه م يتـوان   . طبقه دوم  اين بخش بوسيله راهروي پوشيده اي با هم در ارتباطند

در اين طبقه تمامي بنا را دور زد در غرفه  هاي طبقه دوم انواع  تزئينات  ومقرنسكاريهاي 

  .و دقت هنرمندان دوره ايلخانيان است ارزنده اي ديده مي شود كه نشانگر ذوق و سليقه

يكي از خصوصيات اصلي  ومنحصر بفرد در گمبد  سلطانيه  دو جدارهبودن آن است كه 

از  دو قشر موازي و مجزا  كه صرفا  با پشت  يندهاي آجري بين خود  بهم مربوط بوده 

در مـورد   و اين تنها نمونـه  . و همچنين فرم واحدي را شامل مي شوند  تشكيل شده است

گنبدهائي با وضع  ساختماني فوق الذكر محسوب مي شود و به نظر اينجانـب نمـي تـوان    

نمونه اي  با وضع ساختماني فوق الذكر در دنيا  يافت كه متعلق بـه قبـل از بنـاي مزبـور     

و از اين رو گنبد فوق  اهميت شاياني را در تاريخ معماري دنيـا داراسـت بطوريكـه    . باشد

ساختمان گنبد سلطانيه چه در غرب و چه  در شـرق  رفتـه رفتـه آثـاري بـا       مدتها بعد از

از جكله مهمترين آثاري كـه بـه تقليـد از گنبـد     . خصوصيات تكنيكي فوق  بوجود مي آيد 

سلطانيه احداث شده گنبد كليساي سانتاماريا دلفيوره مي باشد كه بيش از صد سال  بعد 

   از آن ساخته شده است

  ضاع جغرافيايي شهر سلطانيهمقدمه اي بر او
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اين منطقه از شمال . كيلومتري سمت شرق زنجان قرار گرفته است 47شهر سلطانيه در 

به بخش طارم عليا، از غرب به بخش حومه از شهرستان زنجان، از جنوب به شهرستان 

اين . كيلومتر مربع وسعت دارد 940خدابنده و از شرق به شهرستان ابهر محدود بوده و 

مهمترين وجه مشخصه سلطانيه پس . نفر جمعيت است 25770روستا و  33داراي  بخش

اين چمن . از مسائل مربوط به ارزشهاي تاريخي وجود چمن معروف سلطانيه است

ابهر را در برگرفته و از فاصله گرفتن دو رشته ارتفاعات موازي  -قسمتي از فالت زنجان

كيلومتر مربع وسعت  35يده و داراي غربي ممتداند، تشكيل گرد - كه در جهت شرقي

  .است

  

  :پيشينه تاريخي سلطانيه

با مطالعات باستان شناسي روشن شده كه در داخل چمن سلطانيه شش محوطه باستاني 

تپه تاريخي يوسف آباد، تپه تاريخي قلعه، محوطه شهر سلطانيه، . بدين ترتيب وجود دارد

عناصر و يافته هاي اتالل مزبور گوياي اين بررسي در . تپه تاريخي نور، تپه تاريخي چمن

واقعيت است كه منطقه مزبور از اواخر هزاره دوم قبل از ميالد تا حمله مغول مورد 

بنابراين قول حمداهللا مستوفي كه سلطانيه را قبل ا زحمله . استفاده اقوام مختلف بوده است

متون تاريخي اين منطقه به استناد . مغول غير مسكون دانسته با ترديد مواجه مي گردد

ولي آنچه كه مسلم و . قبل از استقرار مغول شهر وياژ يا شهر وياز ناميده شده است

را قنقور النگ « روشن است، پس از حمله مغول و استقرار طايفه اي از آنها در اين محل آ

  .نام گذاري كرده اند

يلخاني مورد توجه و محل به علل گوناگون در دوره هاي مختلف ا) قنقور النگ(اين منطقه 

به پايتختي انتخاب ) 690-683(سلطانيه ابتداء در دوران ارغون خان . يا يالق بوده است
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سياستمداران ارغون در انتخاب اين محل به پايتختي از نظر سياسي و سوق . گرديد

الجيشي راه صوابي پيموده اند، زيرا قنقور النگ نسبت به م تصرفات غربي امپراعتوري 

و از طرف ديگر، با عنايت به اينكه پس از استقرار جانشينان . لخاني مركزيت داشتاي

هالكو، به ويژه اواخر دوران ارغون خان و دوره هاي غازان خان و اولجايتو كه به زور 

شمشيربندان مغول حكومت نسبتاٌ واحدي در منطقه بسيار وسيع از رود سند تا فلسطين 

متمدن آن روزي تشكيل يافته بود، خود موجب پيشرفت  با تركيبي از اقوام مختلف و

سريع ارتباطات بازرگاني را فراهم نمود، تقويت و اصالح جاده هاي بازرگاني، ايجاد 

تاسيسات مربوط به راهدارخانه ها، ايجاد انتظام در مناطق و مسيرهاي تجاري، تدوين 

ه هاي اين جريان اقتصادي ياساهاي چنگيزي به دزدان و قطاع الطريق از عوامل و انگيز

است و سياستي كه توانسته حمل و نقل كاالهاي مشرق زمين را به اروپا، كه از طريق 

روسيه و درياچه اورال انجام مي پذيرفت از راه امپراطوري ايلخاني عبور دهند در اين 

صورت بود كه ايجاد مركز اقتصادي بسيار قوي و واجد شرايط در منطقه اي از نظر 

اين منطقه با . ي پاسخگوي اين نياز باشد، امري الزم و ضروري به نظر مي رسدسياس

توجه به ويژگي هايي كه بيان گرديد محلي بجز قنقور النگ كه همانا سلطانيه است نمي 

علي اي حال شهر سلطانيه در دوره بنيان گذاران آن پس از تبريز دومين . تواند باشد

بوده و از نظر تجارت خارجي نخستين آن به حساب شهر مهم در امپراطوري ايلخانان 

و كليه مال التجاره به جهت ايجاد تمركز و اخذ ماليت هاي مورد لزوم و . مي آمده است

رونق اقتصادي به حدي . كنترل آمد و شد، در اين شهر تخليه و بارگيري مي شده است

در ) هجري قمري 809-806(بوده كه گالويخو سفير پادشاه اسپانيا در دربار ميرانشاه 

اين شهر از . بازديد از سلطانيه بحث مفصلي را در مورد رونق تجاري مطرح نموده است

  .هكتار بوده است 200دوبخش كهندژ و شارستان تشكيل يافته و آن در بخش پر 
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عناصر تشكيل دهنده اين شهر عظيم اسالمي به علل گوناگون جغرافيايي سياسي از ميان 

به استناد متون . دارك باستانشناسي مي توان به بازشناسي آن توفيق يافترفته تنها با م

تاريخي اين شهر به كاروانسراهاي زيبا و اقامتگاه هاي عمومي مجهز بوده تا سرويس 

  .مناسب را از نظر پذيرايي و اقامت عرضه نمايد

  

  سبب ايجاد گنبد سلطانيه 

تقليد از آرامگاه برادرش غازان خان ، اولجايتو پس از طرح سلطانيه تصميم گرفت كه به 

آرامگاه رفيع و باشكوهي براي خود بسازد به همين جهت براي بر پائي اين آرامگاه ، 

هنرمندان از هر سو به سلطانيه آمدند تا يكي از شاهكارهاي عظيم دوره مغول را به 

  .عرصه ظهور برسانند 

بر اساس طرح آرامگاه غازان )  روايتي( هجري قمري  702بناي گنبد سلطانيه در سال 

الهام گرفته ، ساخته شده بود با ) مرو ( خان كه آن نيز از بناي آرامگاه سلطان سنجر در 

اين تفاوت كه پالن آرامگاه سلطان سنجر مربع و پالن گنبد  سلطانيه  هشت ضلعي است 

ر گذاشته بود اگر چه تا حد  زيادي معماري آرامگاه سلطان  سنجر در بناي سلطانيه تاثي

ليكن چيزهاي ابتكاري در بناي اخير بحدي است كه آنرا  بصورت يكي از شاهكارهاي 

هنر و معماري ايران درآورده است كه بعدها نمونه و الگوئي  باي احداث تعداد زيادي از 

ابنيه اين دوره شد همچنين معماري گنبد سلطانيه را شخصي  به نام سيد علي شاه انجام  

  .   داده است

نا به قولي، بر اثر تشويق و ترغيب  علما و روحانيون بزرگ  شيعه كه در آن زمان در 

دستگاه حكومتي  صاحب منزلتي بودند، اولجايتو مذهب تشيع را به عنوان مذهب رسمي 

بدين . پذيرفت و بعد از مدتي تصميم كه آرامگاه خود را به ائمه اطهار اختصاص دهد
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را به ) ) ع(و امام حسين ) ع(حضرت  علي (اد مطهر آنان  منظور  قصد انتقال  اجس

سلطانيه  داشت تا بر رونق تجاري و  اهميت  مذهبي  پايتخت جديد التايس خود بيفزايد 

لذا دستور داد تا تزئينات داخلي بنا كه تا آن روز انجام نگرفته بود طوري بپردازند كه در 

»  علي«قرار گيرد بهمين جهت بود كه كلمه آن شعائر مذهب تشيع  يخوبي مورد استفاده 

  .به طور مكرر با كاشي در متن اجر نوشته شده است

انتقال اجساد مطهر ائمه بخاطر مخالفت شديد علماي شيعه  يا بقولي خواب سلطان مكه 

حضرت  علي بن ابي طالب را ناراضي ديده بود و آن حضرت  از اين عمل ناراضي بود 

  .شدانجام نگرفت و منصرف 

بنابراين سلطان ايلخان مصمم شد كه دوباره اين بنا  را به آرامگاهي براي خود 

به نظر مي رسد كه در همين ايام از مذهب تشبع  برگشت و مذهب اهل . اختصاص دهد

شايد  به همين منظور بود كه دستور داد تمام تزئينات  معرق كاري . سنت را اختيار كرد

قش بسته بود، و تمام تزئينات آجري كاشيكاري و گره سازي بر آن ن) ع0»  علي«كه كلمه 

را با پوشش از گچ اندودند و روي  آن پوشش را با  كتيبه و اشكال مختلف هندسي 

طرحهاي گل و بوته دار با رنگ آبي  بر زمينه  سفيد گچبري كردند كه  اين عمل احتماال 

تقريبا  چهار سال  بعد از اتمام بنا  يعني . هـ  716رخ داده اولجايتو در سال   713در سال 

سالگي در گذشت و جسد وي در  تابوتي از زرناب در آرامگاه  ابديش دفن  36در سن 

  .شد

  معماري 

گنبد سلطانيه در دوره بر پايي مرتفعترين بناي  جهان بوده و هم اكنون نيز يكي از عظيم 

ي از مجموعه عظيمي است كه اين بنا قسمت. ترني بناهاي تاريخي جهان به شمار مي رود

... به ابواب البر مشهور بوده و شامل دارالشفا ، بيت القانون، بيت الحكمه ، دار الباده  و 
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اين بنا در قوم هم كف  با فضاهاي جانبي آرامگاه داراي  پالم مربع مستطيل بوده و ادامه 

  .مجموعه در طبقات هشت ضلعي متمايل  به منتظم است

فضاي گنبد خانه  تربت خانه ، سردابه تشكيل شده و از نظر حجمي  و  اين گنبد از سه

تركيب فضا  آئين  تدفين  مغول  كه در دو مرحله انجام مي گرفت مطابقت داده و آن را با 

معماري تركيبي از مراسم  تدفين مغول  تبيين نمود با توجه به اين طرز تفكر خانه محل 

ري و تدفين جسد و تربت خانه فضاي مسقف  باالي عزاداري به جسد سردابه محل نگهدا

سردابه مي باشد ورودي اصلي آرامگاه اولجايتو در ايوان هاي شمال شرقي و شمال 

غربي  تعبيه شده و كاربرد ايوانهاي شمالي شرقي و غربي پنجره مي باشند پالن گنبد 

متر  16/10ا  ت 06/10خانه متمايل به هشت  ضلعي منتظم و طول هر يك از اضالع از 

  .متغير است 

 25/7تا   32/6جرز سنگين  با عرض  8متر مي باشد در اين فضا  40/24قطر گنبد خانه 

متر مربع قرار گرفته و مهمترين وجه مشخصه  تحول معماري از  50متر  با سطح  مقطع 

ها در حد فاصل اين  جرزها ايوان. دوران  سلجوقي  به دوران  ايلخاني را نمايش مي دهد

متر و ارتفاع  طبقه  7/9و بنائي در دو طبقه اجرا گريدده و ارتفاع  طبقه همكف از رقوم 

متر قابل اندازه گيري مي باشدو كف اين فضا  با استفاده از  19/ 70اول از رقوم هم كف 

  .سنگ رخام سفيد مفروشي بوده است

قوسها كتيبه هايي با متن  در منتهي اليه اين. قوس ايوانها در اين فضا پنج و هفت تند است

احاديث نبوي در آن نوشته شده و پس مقرنس كاري زيبايي كه وظيفه  ترمپه ها بر آن 

محول شده پالن هشت ضلعي را به پالن دايره  تبديل نموده و زمينه  اجرا گنبد را فراهم 

  .آورده است
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ي باشد اين دومين فضاي مورد بحث آرامگاه اولجايتو فضاي موسوم به تربت خانه م 

متر،  16متر و با ارتفاع   8/7متر و عرض  60/17فضا به شكل مستطيل با طول ضلع 

محراب مجموعه را در  جرز  جنوبي در خود جاي داده است پوشش سقف تربت خانه از 

متر  و طاقهاي  9سه واحد  طاق و تويزه ساخته شده قطر طاق وسطي كه بزرگتر  است 

  متري از كف در گرداگرد آن  0/3گيري مي باشد در ارتفاع  متر قابل اندازه 3طرفين 

كتيبه اي در دو قلم ريز به خط كوفي  مشجر و قلم درشت به خط ثلث نوشته شده و 

بين تربت خانه و محوطه  زير گنبد  پنجره . اطراف كلمات را تزئينات اسليمي پرنموده اتس

ن رفته و يا به غارت برده شده بزرگي از مس طال قرار داشت كه به مرور زمان از بي

  . است

سردابه سومين فضايي است كه با تركيب فضاهاي مذكور افاده معني مي  نمايد اين فضا 

محل قبر اصلي مي باشد ورودي سردابه در ايوان جنوبي تربت خانه قرار دارد و با تعبير 

طرفين آن دو   سانتيمتر مي رسد در وسط اين فضا محل قبر و در  250پله  به پهناي  9

فضاي كوچك  جهت  استقرار نگهبانان جلوگيري از ورود ارواح خبيثه  تعبيه شده 

بررسي تركيب  فضايي  اين سردابه و ارتباط آن با  كل مجموعه و قابل مقايسه نبودن ان 

با ساير بناهاي آرامگاهي مي توان  چنين استنتاج نمود كه اين آرامگاه بر اساس بينش 

گنبد آرامگاه اولجايتو  بزرگترين  نوع خود . ائين شمنيت ساخته شده باشد مغول  بويژه

متر  و با ضخامت  40/24متر و قطر دهانه  50/48در بناهاي تاريخي ايران  با راتفاع  

 60سانتيمتر با روش دو پوششي ساخته شده و فضاي خالي بين دو پوسته  160

  .سانتيمتر مي باشد

  د سلطانيه اهميت تشخيص زمان در گنب
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مقيد بودن  مسلمانان به اهميت  تشخيص زمان براي انجام مراسم مذهبي را مي توان 

سبب ايجاد  ساعت آفتابي  در اسكلت اين بنا داشت  باين طريق كه اگر  از سوراخ گنبد 

اصلي  بتابد زمان اذان ظهر است نوري كه از پمجره هاي بزرگ مي تابد بين ساعت و 

ضلعي بنا  8چك حدود دقيقه  را مشخص مي ساخت به  احتمالي طرح  نور پنجره هاي كو

نيز به خاطر ايجاد چنين ساعتي بوده در شب هم به  ياري برخي از ستاره ها از اين  

  .پنجره ها ديده مي شدند زمان را مشخص مي گردند

  پلكانها

به طبقات  در بين حرزهاي هشت گانه  پلكانهاي مارپيچي وجود دارد كه طبقه زيرين را

دوم و غرفه هاي خارجي و مناره هاي هشتگانه متصل مي كند الزم به تذكر  است كه اين 

پلكانها همه از پايين شروع  نمي شود بلكه  فقط  دو پلكان ديگر در نماي خارجي ولقع 

  .شده است

پلكانهاي زواياي شمالي به طبقه دوم راه مي يابد و پلكان سومي بدون اتصال به طبقه 

) غرفه هاي خارجي(پلكانهاي هشتگانه از طيقه سوم . م بسوي باال ادامه پيدا مي كنددو

  .ظاهر شده  و تا  امتداد مناره هاي هشتگانه صعود مي نمايد

  ايوانها 

ايوان  رفيع و وسيع به  8همانطور كه در فوق اشاره شد بر اضالع هشتگانه پالن داخلي 

اين ايوانها يكنواختي حاصل از وجود  . شده اند متر واقع 70/7و به عرض  80/18ارتفاع 

اين ايوانها در . جرزهاي قطور، را از بين برده و باعث شده كه بنا زمخت  جلوه ننمايد

در طيقه اول يا همكف ورودي .. متري  به دو طبقه تقسيم شده است 9و ارتفاع  60/2عمق 

  .رار دارندهاي اصلي  و ورودي ها كوچك فرعي به محوطه هاي عبادتي ق



 ١٦

ايوان جنوبي متصل به محوطه اي  بنام تربت خانه است كه در صفحات آينده شرح آن 

در . ايوانهاي شرقي و غربي در انتها داراي درهاي بزرگ مي باشد. داده خواهد شد

سقف طبقه اول . حاليكه در انتهاي طبقه اول ايوانهاي فرعي بك در كوچك وجود دارد

  نسكاري بسيار جالب و زيبا مي باشد داراي قنديل بندي و مقر

بطوري كه مي توان . طبقه دوم  اين بخش بوسيله راهروي پوشيده اي با هم در ارتباطند

در اين طبقه تمامي بنا را دور زد در غرفه  هاي طبقه دوم انواع  تزئينات  ومقرنسكاريهاي 

  .وره ايلخانيان استارزنده اي ديده مي شود كه نشانگر ذوق و سليقه و دقت هنرمندان د

يكي از خصوصيات اصلي  ومنحصر بفرد در گمبد  سلطانيه  دو جدارهبودن آن است كه 

از  دو قشر موازي و مجزا  كه صرفا  با پشت  يندهاي آجري بين خود  بهم مربوط بوده 

و اين تنها نمونه در مورد  . و همچنين فرم واحدي را شامل مي شوند  تشكيل شده است

با وضع  ساختماني فوق الذكر محسوب مي شود و به نظر اينجانب نمي توان  گنبدهائي

نمونه اي  با وضع ساختماني فوق الذكر در دنيا  يافت كه متعلق به قبل از بناي مزبور 

و از اين رو گنبد فوق  اهميت شاياني را در تاريخ معماري دنيا داراست بطوريكه . باشد

انيه چه در غرب و چه  در شرق  رفته رفته آثاري با مدتها بعد از ساختمان گنبد سلط

از جكله مهمترين آثاري كه به تقليد از گنبد . خصوصيات تكنيكي فوق  بوجود مي آيد 

سلطانيه احداث شده گنبد كليساي سانتاماريا دلفيوره مي باشد كه بيش از صد سال  بعد 

  از آن ساخته شده است 

  

      

  :ه استناد كتيبه هاسابقه تاريخي احداث گنبد ب



 ١٧

سرتاسر داخل گنبد سلطانيه پوشيده از كتيبه هاي مختلفي است كه با رنگ روي گچ 

قسمتهايي از گچ روي ديوار  1350در سالهاي مختلف بعد از سال . ترسيم شده است

توسط كارشناسان ايتاليايي از جاي خود برداشته شد و در جعبه هاي بزرگ قرار داده 

  .تن گچ، تزئينات اصلي آجري گنبد نمايان شدشد و پس از برداش

در ارتباط با زمان ايجاد تزئينات روي گچ ميان متخصصان هنر اسالمي اختالف وجود 

  .دارد كه در چه زماني اين تزئينات گچي بر روي تزئينات اصلي كار گذاشته اند

حمد پروفسور پيروسن پائولزي در گزارشات پروژه مرمت مسجد و آرامگاه  سلطان م

خدابنده اشاره مي كند كه در گنبد سلطانيه كالسه دوره تزئينات ديده مي شود كه دوره 

اول مربوط به اصل بنا كه با تزئينات كاشيكاري بوده يك دوره تزئينات با كاشي شش 

گوش كه از كف تا ارتفاع حدود سه متري را زينت داده و دوره سوم تزئينات گچ كاري 

  .نبد انجام گرفته استكه روي تزئينات اصلي گ

در واقع در گنبد سلطانيه دو دوره تزئينات ديده مي شود كه دوره اول مربوط به تزئينات 

اصلي گنبد و دوره دوم مربوط به گچ كاري روي اين تزئينات منتهي قسمت پايين گنبد در 

آن قسمت به جاي گچ كاري ) از كف زمين تا حدود ارتفاع سه متر(دسترس همگان بوده 

با كاشي شش گوش پوشانده اند يعني ) كه با دست زدن به مرور زمان آسيب مي بيند(

گچ كاري روي تزئينات اصلي گنبد و كاشي كاري شش گوش پايين گنبد هم زمان انجام 

  .شده است

در مطالعه كتيبه هاي گنبد سلطانيه به دو تاريخ متعلق به دوره اصلي ساخت گنبد بر مي 

هجري قمري است و بر روي سر در شرقي بيرون گنبد  710سال خوريم كه تاريخ اول 

اين تاريخ زمان پايان ساختمان گنبد با تزئينات بيرون آن و بدون تزئينات . قرار دارد

هجري قمري در قوس طبقه دوم ايوان شرقي  713تاريخ دوم سال . داخل گنبد مي باشد



 ١٨

پايان (ات كاشيكاري داخل گنبد است داخل گنبد ديده مي شود كه تقريبا نشانه پايان تزئين

كل تزئينات دوره اول با توجه به قسمت باقي مانده بنا از طبقه دوم ايوان كه داراي تاريخ 

هجري قمري تا باالترين نقطه داخل گنبد، احتماال مدت كوتاهي بوده است چون كه  713

هـ ق بوده  713ر سال ربيع االخ 12جشن افتتاح گنبد به استناد كتاب تاريخ اولجايتو روز 

  .است

مدارك زياد در گنبد وجود دارد كه ثابت مي كند شروع تزئينات دوره دوم نيز در زمان 

سلطان محمد اولجايتو انجام گرفته است و شروع آن بايد همزمان با شروع وزارت تاج 

اين وزير پس از نشستن بر مسند وزارت . هـ ق بوده باشد 715الدين عليشاه در سال 

ت ارائه كار چشمگير، به تزئين گنبد پرداخت و ساختمان تربتخانه را نيز به آن اضافه جه

پايان اين تزئينات بدون شك پس از مرگ اولجايتو و در زمان ابوسعيد بهادرخان . كرد

در . انجام گرفته چون كه در داخل گنبد لقب ابوسعيد بهادرخان كه عالءالدوله مي باشد

  .فاصل طبقه اول و دوم موجود است زير حاشيه بالكنهاي حد

مهمترين مدركي كه ثابت مي كند گچ كاري روي تزئينات اصلي گنبد در زمان خود 

اولجايتو انجام گرفته، كتيبه اي است كه اكنون در تربت خانه گنبد نگاهداري مي شود كه 

  :نام سلطان محمد در اين كتيبه آمده و بعد از آن جمله

  مداهللا ظله و نصر نجله

آمده كه اين جمله ثابت مي ) خداوند سايه او را گسترده كند و فرزندش را پيروز گرداند(

كند كه سلطان محمد اولجايتو در زمان گچ كاري روي تزئينات اصلي گنبد زنده بوده 

  .است



 ١٩

وجود جمله سلطان محمد اولجايتو كه دهها بار در حاشيه چند ايوان تكرار شده است از 

بعيد به نظر مي رسد كه سلطاني ديگر . كه اين موضوع را ثابت مي كندجمله مداركي است 

  .تزئينات در گنبد ايجاد كند و نام سلطان اولجايتو را آن هم دهها بار بر آن تكرار كند

وجود نام تاج الدين عليشاه وزير معروف اولجايتو و ابوسعيد و با عنوان الدستور االكرم 

نها بر روي گچ ثابت مي كند كه مخارج اين تزئينات به المفخم در قسمت باالي طاق ايوا

كل كتيبه اي كه نام تاج الدين در آن آمده به علت پاك شدن (عهده اين وزير بوده است 

با توجه به مدرك اول كه نام سلطان ). قسمت اعظم رنگ روي آن هنوز خوانده نشده

ين كار را در زمان اولجايتو محمد بر روي گچ آمده، ثابت مي شود كه تاج الدين عليشاه ا

  .آغاز نموده است

ديده ) ع(و كلمات قصار حضرت علي ) ص(در سراسر گنبد آيات قرآن و احاديث پيامبر 

مي شود اما در طبقه دوم ايوان جنوب غربي براي اولين برخورد مي كنيم با يك دايره 

بداوئك كه معني آن ايكه داخل آن با خط كوفي نوشته شده اللهم اشفنا بشفائك و داونا 

كه بدون شك در ) خداوندا ما را به شفاي خود شفا ده و به دواي خود ما را مداوا فرما(

ارتباط با مريض بودن اولجايتو است و در همان ايوان براي اولين بار با آيه اي در ارتباط 

ه با مرگ روبرو مي شويم كه با رنگ قرمز آيه كل من عليها فان چندين بار تكرار شد

وجود اين آيه بدون شك نشانه درگذشت سلطان اولجايتو بوده است و مي توان . است

گفت كه تا اين قسمت ايجاد تزئينات روي گچ در زمان اولجايتو بوده است و ادامه كار 

  .مربوط به زمان ابوسعيد بهادرخان مي باشد

زمامداريش  چنانچه معروف است سلطان محمد خدابنده پيرو شيعه بوده ولي در اواخر

روي گچ كاري دوره دوم طالب زيادي به چشم مي خورد كه ثابت . پيرو اهل تسنن شد

مي كند سلطاني كه در زمان دوره دوم تزئينات گنبد، حكومت مي كرد، پيرو اهل تسنن 



 ٢٠

عنوان كردن اينكه تزئينات دوره دوم در زمان دوره صفويه ايجاد شده، به . بوده است

يكي ا زمداركي كه دال بر . لسله اين موضع را به كلي منتفي ميكندعلت شيعه بودن اين س

بر روي گچ است كه هر جا ) ع(سني بودن حاكم وقت وجود احاديث زياد از حضرت علي 

اين جمله . آمده به دنبال آن جمله كرم اهللا وجهه نوشته شده است) ع(نام حضرت علي 

بكار مي رود زيرا آن حضرت بر ) ع(توسط اهل تسنن هميشه بعد از نام حضرت علي 

هيچ صنمي سجده و تعظيم نكرده است، در حالي كه براي بقيه خلفا و صحابه و تابعين از 

اين كتيبه تلفيق شده از دو خط در يك كتيبه كه . (جمله رضي اهللا عنه استفاده مي شود

باال قسمت پايين با خط ثلث سوره الملك نوشته شده و روي حروف اين سوره در قسمت 

و نيز بر روي گچ كاري داخل گنبد .) آمده است) ع(با خط كوفي احاديثي از حضرت علي 

كه يك تكه از آن گچها قبال از جاي اصلي خود جدا كردند و اكنون در تربتخانه موجود 

از موارد ديگري كه ثابت مي كند در زمان تزئينات دوره دوم سلطان وقت پيرو اهل . است

بر روي گچ و يا خط كوفي در . امهاي ابوبكر، عمر، عثمان استتسنن بوده، وجود ن

حاشيه گلهاي طاقها منعكس شده است و در حاشيه آن گلها نام علي، حسن، حسين نيز 

  25) / 25تصوير . (آمده است

در بعضي متون عنوان شده است كه علت پوشاندن اصلي گنبد، شيعه بودن اولجايتو 

شيعه در تزئينات اصلي وجود دارد كه فعال در قسمت هايي  بوده و اينكه مطالبي در تاييد

از تزئينات اصلي كه گچ دوره دوم آن برداشته شده است، مطلبي دال بر اين موضوع 

در داخل گنبد در تزئينات اصلي آمده و اين مسأله ) ع(البته نام حضرت علي . ديده نشده

مي گذارند، در ضمن بر ) ع(اي نيست چون خود اهل تسنن احترام الزم به حضرت علي 

) ع(روي گچ كاري جديد احاديثي بسيار از حضرت علي نوشته شده و نام حضرت علي 

كه در ) ع(نيز چندين بار روي گچ تكرار شده است كه در مقايسه با نام حضرت علي 



 ٢١

) ع(تزئينات اوليه ديده مي شود مي بينيم كه روي تزئينات دوره دوم از نام حضرت علي 

پوشاندن تزئينات اصلي به (استفاده شده است در ضمن اگر اين مطلب صحت دارد بيشتر 

پس سر در شرقي بيرون گنبد از همه واجب تر بود ) علت وجود مطالب شيعه گونه در بنا

كه پوشانده شود كه اين كار هرگز انجام نشد، بر روي اين سر در ) از نظر اهل تسنن(

  .آمده استجمله علي ولي اهللا وصي رسول اهللا 

از ايوان ) در رديف ا ول دور تا دور داخل گنبد(با در نظر گرفتن شروع سوره الفتح 

جنوبي كه همان ورودي تربت خانه مي باشد، از آن ايوان شروع به بررسي كتيبه ها مي 

  :نمايم

  ايوان جنوبي

ته كليه كتيبه هاي دوره دوم تزئينات، بوسيله كارشناسان مسئول بازسازي بنا برداش

شده است، با برداشتن اين تزئينات، نقوش و كاشيكاري اصلي دوره اول نمايان شد كه در 

اين ايوان كتيبه زير به صورت يك ستاره پنج پر كه اضالع آن از پنج كله محمد به خط 

  .كوفي بنايي تشكيل شده ديده مي شود

  ايوان جنوب شرقي

ظلل اهللا به خط كوفي بنايي با  بر روي ديوار جانبي سمت راست ايوان جمله السلطان

كاشي و آجر به طور تكرار نوشته شده است، روي ديوار جانبي سمت چپ ايوان دو 

جمله چند بار به خط كوفي بنايي تكرار شده كه جمله اول خلداهللا ملكه است، اين تزئينات 

  5)/6تصوير . (مربوط به دوره اول مي باشد

طيل، كتيبه هاي روي گچ كه متعلق به دوره دوم روي قوس اين ايوان و در داخل دو مست

تكرار شده ) ص(در حاشيه اين دو مستطيل يك حديث از پيامبر اكرم . است ديده مي شود



 ٢٢

دشمن دانا به از نادان (است كه متن آن عدو عاقل خير من صديق جاهل كه ترجمه آن 

  27) 7تصوير . (مي باشد) دوست

ي گچ قبال در ايوانهاي مختلف بوده است كه يادآوري مي شوم كه دو حديث ديگر رو

اكنون اثري از آنها ديده نمي شود، يكي حديث طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه 

اين دو حديث به اضافه چند حديث ديگر روي . و دوم الدنيا مزرعه االخره مي باشد

  .عكسهاي قديمي مشخص است

گل شانزده پر تزئين شده كه در داخل  در داخل هر مستطيل روي قوس اين ايوان با سه

اضالع اين ستاره از شانزده كلمه محمد، . هر گل يك ستاره شانزده گوش ديده مي شود

بر روي اضالع اين ستاره شانزده كلمه علي به خط ثلث . به خط كوفي تشكيل شده است

ار تكرار آمده است، در حاشيه گلها كلمات ابوبكر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسين چند ب

  25) 8تصوير . (شده است

  ايوان شرقي

كليه تزئينات دوره دوم اين ايوان از جا برداشته شده است و آنچه توضيح داده مي شود 

  .مربوط به دوره اول مي باشد

روي ديوار جانبي ايوان يك ستاره پنج پر آمده كه اضالع آن از پنج كلمه محمد به خط 

ي ديوار جانبي ديگر ايوان در يك ستاره كلمه علي كوفي بنايي، تشكيل شده است و رو

روي ديوار جانبي داخل ايوان بوسيله آجر و . پنج بار به خط كوفي بنايي تكرار شده است

كاشي و با خط كوفي معقلي جمله سبحان اهللا در يك لوزي شكل چندين بار بصورت 

اهللا در آجركاري  اين طرح كاشيكاري، قابل مقايسه با جمله سبحان. تكرار آمده است

  .موجود در مسجد جامع ورامين مي باشد
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هر دو طرح يكي است با اين تفاوت كه در گنبد سلطانيه متن حروف دو حاشيه دارد و در 

مسجد جامع ورامين كه در زمان سلطان ابوسعيد ساخته شده، متن حروف با يك آجر 

امع ورامين نيز شركت نوشته شده است به نظر مي آيد طراح كتيبه گنبد در ساختن ج

  5) 10و  9تصوير . (داشت هاست

در قوس طبقه دوم اين ايوان، كتيبه اي با خط كوفي آجري در قوس ايوان مشاهده مي 

  .سوره بقره به شرح ذيل آمده است) 255(در اين كتيبه آيه . شود

م له ما في بسم اهللا الرحمن الرحيم اهللا ال اله اال هو الحي القيوم ال تاخذه سنه و ال نو

السموات و ما في االرض من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و 

ال يحيطون بشي من علمه اال بما شا وسع كرسيه السموات و االرض و ال يوده حفظمها و 

  .هو العلي العظيم

ر انتهاي جمالت و د... و بعد از پايان آن عبارت جمالت اللهم صل علي نبي شفيع االمه 

  :هجري به شكل زير آمده است 713مذكور تاريخ 

  الت عشر و سبعمئه) ث... (

در داخل طبقه دوم اين ايوان سوره االخالص به خط كوفي آجري به چشم مي خورد كه 

جمله بسم اهللا الرحمن الرحيم در سمت راست و جمله قل هو اهللا احد اهللا الصمد لم يلد و لم 

  .ايوان وجمله لم يكن له كفوا احد در سمت چپ ايوان قرار گرفته استيولد و در سينه 

  ايوان شمالي شرقي

تزئينات دوره دوم اين ايوان نيز برداشته شده است و تزئينات موجود مربوط به دوره 

) 255(اول مي باشد كه در حاشيه ميان ايوان شمال شرقي و ايوان شمالي قسمتي از آيه 

در طبقه دوم اين ايوان و در سمت راست جمله . ي آمده استسوره البقره به خط كوف

روي ديوار داخلي . الملك هللا و در سمت چپ جمله القدره هللا به رشته تحرير درآمده است
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. ايوان در طبقه دوم و در يك مربع كلمه محمد چهار بار با خط كوفي تكرار شده است

  5) 11تصوير (

  ايوان شمالي

با رنگ روي گچ كتيبه اي مربوط به تاج الدين عليشاه وزير در حاشيه داخلي ايوان، 

در . اولجايتو وجود دارد كه به علت از بين رفتن رنگ آن بطور كامل مشخص نيست

بدين شرح آمده است ارحموا ) ص(حاشيه خارجي  ايوان قسمتي از حديث پيامبر اكرم 

كلمه يرحمهم در اين كتيبه  .من في االرض يرحمهم من في السماء قال النبي عن اهللا تعالي

مي بايستي يرحمكم باشد و اشتباها به اين صورت نوشته شده است و در طبقه دوم 

ايوان در يك دايره جمله اللهم اشفنا بشفائك و داونا بداوئك نوشته شده و روي ديوار، 

  .آيه كل من عليها فان با رنگ قرمز روي گچ چند بار تكرار شده است

  ايوان شمال غربي

روي ديوار جانبي بيرون ايوان، كلمه علي در لوزيهاي متعددي آمده كه در هر لوزي اين 

كلمه چهار بار تكرار شده است و بر روي ديوار جانبي داخل ايوان كلمه محمد در 

لوزيهاي متعددي به صورت چهار بار تكرار شده است، اين تزئينات متعلق به دوره اول 

ر حاشيه قوس طبقه دوم ايوان و با رنگ روي گچ جمله د) 13و  12تصوير . (گنبد است

الملك اهللا چندين بار تكرار شده است، در قوس طبقه اول ايوان دو مستطيل ديده مي شود 

كه درون هر يك از آنها يك گل شانزده پر ديده مي شود، حاشيه اين مستطيل با جمله 

گلهاي داخل مستطيل . ته استسلطان محمد اولجايتو كه چندين بار تكرار شده، تزئين گش

قوس با ستاره شانزده پر تزئين شده كه اضالع آن ستاره با شانزده كلمه محمد به خط 

حاشيه اين گلها، بر عكس گلهاي ايوان . كوفي و شانزده علي به خط ثلث تزئين شده است
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 جمله سلطان. جنوب غربي فاقد كلمات ابوبكر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسين مي باشد

  .محمد اولجايتوك در طبقه دوم ايوان با رنگ روي گچ نيز ديده مي شود

  ايوان غربي

نوشته هاي دوره دوم اين ايوان مانند نوشته هاي ايوان جنوب شرقي مي باشد، در 

حاشيه ايوان كه از پايين شروع و بطرف باال ادامه پيدا مي كند كتيبه مربوط به تاج الدين 

تيبه در كليه ايوانها نوشته شده بود كه اكنون قسمتهايي از آن در عليشاه قرار دارد، اين ك

ايوانهاي جنوب شرقي، شمالي، شمالي غربي، غربي، جنوب غربي ديده مي شود، شرئع 

اين كتيبه با جمله ان من عنايه اهللا تعالي و كمال الطافه التي افاضها مي باشد در قسمت 

شاهده مي شود و بعد از چند كلمه جمله تاج باالي قوس جمالت الدستور الكرم المفخم م

... الحق و المله و الدين عليشاه ديده مي شود، در آخر اين كتيبه جمالت ادام اهللا نصره و 

  .آمده است... بالعدل و االحسان 

اگر رنگهاي اين كتيبه يا قسمتهايي از همان كتيبه در ايوانهاي مختلف تثبيت شود كل 

  .دوم تزئينات بطور كامل برطرف خواهد شداشكاالت مربوط به دوره 

  ايوان جنوبي غربي

در اين ايوان تزئينات دوره دوم ديده مي شود كه نوشته هاي آن مانند ايوان جنوب 

  .شرقي مي باشد

  

  

  كتيبه هاي تربت خانه

تربت خانه به محلي اطالق مي شود كه قبر سلطان محمد اولجايتو در آن جاي داشته 

دور تا دور داخل تربت خانه كتيبه اي گچبري شده و در دو خط است، در اين محل 
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كتيبه اي كه به خط كوفي است بر روي انتهاي . ديده مي شود) كوفي و ثلث(مختلف 

نقل شده كه به علت ) ع(حروف كتيبه ثلث قرار دارد، در اين كتيبه احاديثي از حضرت علي 

ما كتيبه ثلث آياتي از سوره فروريختن قسمت اعظم گچبريها، متن آن مشخص نيست ا

الملك مي باشد كه از قسمت چپ محراب شروع و به علت فرو ريختن گچبريها مشخص 

  .نيست كه آيا آن سوره بطور كامل نوشته شد يا خير

  :متن باقيمانده آيات اين سوره چنين است

  ...العزيز الغفور الذ ... 

هي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها بئس المصير اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا و ... 

فوج سالهم خزنتها الم يا تكم نذير قالوا بلي قد جاء نا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل اهللا من 

  ...شيء ان انتم اال في ضالل

در داخل تربت خانه تعداد زيادي كتيبه موجود است كه همگي به جز يك كتيبه، متعلق به 

است، در ميان اين كتيبه ها يك سنگ داراي كتيبه متعلق به دوره  تزئينات دوره دوم گنبد

صفويه ديده مي شود، كتيبه مذكور تسوط شخصي به نام محمد معصوم النامي در سال 

هجري قمري ايجاد شده است، شخص مذكور در آن سال از هندوستان به رسالت  1012

فهان كتيبه مذكور در آن نزد شاه عباس آمده و در حين عبور از سلطانيه به سوي اص

گنبد حجاري كرده است، متن اين كتيبه كه شامل رباعي و نام آن مشخص و سال رسيدن 

  :به سلطانيه چنين است

  ديدم جغدي نشسته در صبح بگاه

  بر كنگره مقبره شروان شاه

  فرياد كنان ز روي عبرت مي گفت

  كو آن همه حشمت و كجا آن همه جاه
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ه اقليم گير شاه عباس از هند به رسالت آمده بود اينجا رسيد كه نزد شا 1012به تاريخ 

قايله و راقمه محمد معصوم الترمذي ابا و السبزواري اما و البكري موطنا و النامي 

  .تخلصا

كتيبه هاي دوره دوم گنبد كه از جاي اصلي خود برداشته شده و در تربتخانه موجود 

  :است عبارت از

طان محمد روي آن آمده است و ثابت مي كند كه تزئينات مهمترين كتيبه كه نام سل -1

متاسفانه . دوره دوم گنبد در زمان حيات سلطان محمد اولجايتو انجام گرفته است

قسمتهايي از اين كتيبه ريخته و از بين رفته است، متن آنچه كه از اين كتيبه خواناست به 

  :شرح زير است

  ...ه و نصر نجله االسالم و المسلمين محمد مداهللا ظل... 

  :با عدد چنين است 720يك قطعه گچ كه روي آن تاريخ  -2

  720سنه 

اين تكه گچ مربوط به رديف (يك تكه گچ كه روي آن قسمتي از سوره الفتح آمده است  -3

  ).اول دور تا دور داخل گنبد مي باشد

بن ابي طالب  كه متن كتيبه كوفي قال علي) كوفي و ثلث(يك قطعه گچ يا كتيبه دو خط  -4

  .كرم اهللا وجهه

قسمتي از قوس گچي از ايوانها كه روي آن جمله الملك اهللا چندين بار تكرار شده  -5

  6) / 14تصوير . (است

به غير از تربتخانه در داخل گنبد كتيبه هايي زياد به چشم مي خورد كه به غير كتيبه هاي 

متعلق به دوره دوم تزئينات است، رديف كتيبه دور تا دور گنبد كه همگي  4هشت ايوان، 

  .ديده مي شود
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  رديف اول

در قسمت پايين سوره الفتح به خط ثلث نوشته شده است، قسمت اعظم اين كتيبه را از 

الزم به . جاي خود برداشته اند و در يك انبار داخل جعبه هاي چوبي قرار داده اند

مت ورودي قرار گرفته، به يادآوري است كه اگر اين كتيبه در داخل ايوانها روي قس

  .صورت باريك در مي آيد

  رديف دوم

در حد فاصل طبقه اول و دوم هر ايوان نوشته اي روي گچ ديده مي شود كه اين نوشته 

حد (از ايوان غربي شروع و دنباله آن در بقيه ايوانها بوده است، كتيبه هاي پنج ايوان 

ست و قسمت زيادي از كتيبه سه ايوان اكنون موجود ني) فاصل طبقه اول و دوم هر ايوان

  :باقيمانده از بين رفته است، متن اين كتيبه ها چنين است

  :در حد فاصل طبقه اول و دوم ايوان غربي

  العالم... اللهم ايد دوله السلطان 

  :در حد فاصل طبقه اول و دوم ايوان جنوب غربي

  عالء الدنيا الدين... مولي خواقين العرب و العجم 

  .ز كتيبه ايوان جنوب شرقي چيزي مشخص نيستاما ا

  رديف سوم

در قسمت باالي ايوانها و دور تا دور گنبد آيات سوره االنبياء به خط محقق آمده كه 

  :متن باقيمانده اين آيات چنين است. قسمت اعظم آن به مرور زمان سفيد گشته است

انما يوحي الي ... رحمه للعالمين  و ما ارسلناك اال... و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 

  ...قل ربي ... انما الهكم 

  رديف چهارم
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كتيبه رديف چهارم در نهايي ترين قسمت باالي گنبد قرار دارد كه بوسيله رنگ سبز روي 

نوشته شده و قسمت اعظم آن به مرور زمان سفيد شده و قابل تشخيص نيست و فقط 

) 127(ه واضح است در آن قسمت از آيه يك قسمت كه توسط كارشناسان بازسازي شد

سوره البقره به خط معقد ديه مي شود متن آن قسمت از اين آيه كه مشخص است چنين 

  :است

  .هيم القواعد في البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا انك... 

  .از تزئينات اصلي ديده مي شود» اهللا«باالي رديف چهارم يك كاشي با كلمه 

كتيبه اول : ه چند كتيبه، در سه محل به شرح ذيل به چشم مي خورددر بيرون گنبد سلطاني

بر روي سر در شرقي گنبد آمده كه در حال حاضر اين ورودي به وسيله آجر بسته شده 

است، كتيبه مزبور شامل دروازه مثلث كوچك و سه مثلث بزرگ به اضافه دو گوشه پايين 

با كاشي و آجر نوشته هايي آمده كه  در اين سر در با خط كوفي بنايي. كتيبه مي باشد

بدين صورت كه هر يك از مثلث هاي كوچك، متشكل از سه كلمه محمد در سه ضلع و 

  7) 15تصوير . (سه كلمه علي در يك شش ضلعي مي باشد

  :در سه مثلث بزرگ جمالت زير آمده است

  محمد رسول اهللا الصادق: مثلث دوم  ال اله االاهللا الواحد: مثلت اول

  7) 16تصوير (علي ولي اهللا وصي رسول اهللا : ث سوممثل

در دو گوشه اين كتيبه تاريخ آن ديده مي شود كه نصف تاريخ در سمت راست و نصف 

ديگر در سمت چپ كتيبه است، متاسفانه قسمت چپ كتيبه كه در آن بايد كلمه وسبع مائه 

شد، اما در سمت راست با) 6طرح (باشد از بين رفته است و احتماال اين نوشته به شكل 

دو عدد اول تاريخ كه عبارت است از في سنه عشر به چشم مي خورد، تزئينات اين سردر 

  .هجري قمري پايان يافته است 710در سال 
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كتيبه دوم بيرون گنبد در قسمت شمالي گنبد و بر روي يك سر درآمده است، اين كتيبه 

ين كتيبه به خط ثلث قسمتي از آيه گچبري است و قسمت اعظم آن فرو ريخته است، در ا

سوره البقره به خط ثلث روي ) 255(زيرا اين كتيبه آيه . سوره االسراء ديده مي شود) 78(

در دو طرف اين آيه و با خط كوفي . گچ آمده كه قسمت اعظم آن نيز از بين رفته است

يناجي  گچبري شده است كه در قسمت راست جمله المصلي) ص(حديثي از پيامبر اكرم 

  .ربه مي باشد

به خط ثلث آمده ) ص(در كنار قسمت راست و به صورت عمودي حديثي از پيامبر اكرم 

... قسمت اعظم نوشته هاي اين قسمت از بين رفته است و آنچه از آن باقي است. است

  ...حتي الموت و هو يطلب العلم ليجزيه االسالم

ل و قرا الفجران قرآن الفجر كان مشهودا و سق اللي... سوره اسراء  78متن باقيمانده آيه 

من ذاالذي يشفع عنده اال باذنه يعلم ما بين ايديهم و ... سوره بقره  255متن باقيمانده آيه 

كتيبه ... ما خلفهم و ال يحيطون بشي من علمه اال بما شاء وسع كرسيه السموات و االرض

يده مي شود كه در قوس يك سوم بيرون گنبد چند متر دورتر سمت راست اين كتيبه د

  .سوره الفتح ديده مي شود) 17(و اول آيه ) 16(طاقنماي كوچك قسمتي از آيه 

  سقف ايوان جنوب شرقي

در وسط اين سقف يك شانزده ضلعي بزرگ ديده مي شود كه روي اضالع آن جمله العز 

كه  الدائم شانزده بار به خط كوفي گچبري شده است و در وسط هشت ضلعي يك ستاره

درون آن كلمه اهللا آمده است طراحي شده و اضالع اين ستاره از هشت كلمه محمد به خط 

  .كوفي تشكيل شده است

  سقف ايوان شرقي
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در وسط سقف يك ستاره تزئيني وجود دارد كه در ميان خود كلمه محمد به خط نسخ 

  .ديده مي شود

  سقف ايوان شمالي

لي چند بار تكرار شده و روي گچ نوشته بر روي گچ چهار كلمه علي به خط كوفي معق

  )17تصوير . (شده است

  سقف ايوان غربي

گوشه راست اين سقف كلمه اهللا به خط نسخ و در گوشه چپ، كله اهللا به خط كوفي 

  .گچبري شده است

  سقف ايوان جنوبي

كلمه محمد پنج بار به خط كوفي روي سقف گچبري شده و تشكيل ستاره پنج بري را مي 

  .در وسط آن كلمه اهللا نوشته شده است دهد، كه

  سقف ايوان شمال شرقي

اضالع آن ستاره از كلمه (در يك ستاره شش گوش، شش كلمه محمد مشاهده مي شود 

  .و در وسط ستاره كلمه اهللا را مي توان ديد) اهللا تشكيل شده است

زمان  در قديم روي گلدسته نوشته هايي به خط كوفي بنايي وجود داشته كه به مرور

ريخته است اما روي دو گلدسته قسمتهياي از اين نوشته هنوز باقي است و با طراحي آن 

مشخص شد كه كال دو لوزي دوم كلمه احد نوشته شده بود و بر روي گلدسته دوم 

كلمات اهللا، محمد، علي تكرار شده است و اگر قرار است نوشته خط كوفي بنايي گلدسته ها 

  9) 17تصوير . (ح آن در ديده مي شودبازسازي شود، نمونه طر

  كتيبه هاي دور گنبد

  9) 18تصوير . (به خط كوفي معلقي چند بار تكرار شده است) علي –محمد  –اهللا (كلمات 
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  :تزئينات آجري

كاربرد آجر در ساخت ابنيه از ديرباز مورد توجه ايرانيان بوده است كه نمونه بارز آن را 

از آغاز امكاناتي كه آجر در . مشاهده مي كنيم) م. ق 1250حدود (در معبد چغازنبيل 

اختيار معماران قرار مي داد، بسيار متنوع بود، بطوريكه بواسطه خصوصيات منحصر به 

فرد خود به سرعت جاي كاربرد سنگ را گرتف مقاومت باال ارزاني سهولت كاربرد، 

واملي بودند كه آجر را ع... سرعت بخشيدن به ساخت و اتمام بناها، امكانات تزئيني و 

با اين همه اوج بهره برداري از امكانات زينتي آن با وجود . مورد توجه قرار مي داد

قبل از . كاربرد عمومي آن در ساخت بناها، تا اوايل دوران اسالمي بخوبي شناخته نشد

م اما با نفوذ اسال. اسالم عموما سطح آجر كاري شده را با تزئينات گچ بري مي پوشاندند

و شايد محدوديت هنرمندان در بكارگيري نقوش طبيعت گرايانه دوره هاي قبل زيبايي 

هاي بالقوه آجر، از قبيل گره سازيهاي زينتي و بافت هاي متضاد و ايجاد سايه و روشن 

تحقق چنين مسئله اي . با قراردادن رج ها بصورت پيش آمده و تورفته، خود را نشان داد

ينات معماري بوجود آورد كه در آن از تنوع در اندازه ها و قالب نقطه عاطفي را در تزئ

هاي مختلف، رنگ هاي گوناگون و شيوه هاي بكارگيري، بخوبي استفاده گرديد و نهايتا 

بدين ترتيب آجرچيني، . طرح هاي ساده هندسي به حروف عظيم و زيبايي كوفي تبديل شد

از سوي ديگر گره سازي آجرين . مضمون و معناي خاصي را به سطوح ديوارها بخشيد

با تنوع و زيبايي فراوان خود، با كتيبه هاي كوفي به كار گرفته شد كه شايد مجلل ترين و 

  .باشكوه ترين آن را بعد از دوران سلجوقي بتوان در گنبد سلطانيه يافت

بطور كلي عنصر آجر در گنبد سلطانيه نقش به سزايي بر عهده دارد كه عالوه بر نقش 

تزئينات . اسي در شالوده بنا و استحكام آن وظايف تزئيني متفاوتي را نيز ايفا مي كنداس
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آجري در اين بنا به پنج صورت به كار برده شده كه در زير ضمن توضيح در مورد 

  .كاربرد اين شيوه ها، به نمونه هايي از آنها نيز اشاره مي گردد

  ):مهري(آجرهاي قالبي  -1

وانهاي هشتگانه از اين نوع آجرها استفاده شده است كه شامل در چهار ايوان از اي

اين آجرها كه به صورت نقوش . ايوانهاي شمالي، شرقي، جنوبي و شمال غربي است

هندسي و گياهي و گاه كتيبه اي بكار گرفته شده و در شكل هاي گوناگون مثل طبل كند، 

پنج كند، ترقه و غيره ديده مي شش بند تند، پنج تند، شمشه هشت، زهره، ترنج تندوكند، 

  .شود كه نقوش داخلي آنها را تزئينات اسليمي و گل و بوته تشكيل مي دهد

اين تزئينات در ايوان شمال غربي داراي عناصر تشكيل دهنده كوچكتري در مقياس با 

در همه اين ايوانها نقوش از شمسه منشعب شده و در اضالع ايوان . ايوانهاي ديگر است

در حد . داخل شمسه ها كلمات محمد و علي هر كدام پنج بار تكرار گرديده است شرقي در

  .فاصل اين آجرها از كاشي هاي فيروزه اي استفاده شده است

در روش ديگر براي ايجاد فرم بخصوص آجرها، از قالب ويژه اي استفاده مي گرديد كه 

وجود چنين . خته مي شدبه اشكال مختلف براي تزئين قسمت هاي معيني از سطوح بنا سا

روشي، بيانگر اين است كه اوال طرح هاي تزئيني براي سطوح مختلف قبال پيش بيني و 

  )20و  19تصوير . (ثانيا اين آجرها در محل تهيه و پخته مي گرديد. طراحي مي شد

  :آجركاري تزئيني -2

در كنار هم و  در اين روش هنرمند، تزئينات و نقوش را با استفاده از شيوه چيدن آجرها

در مقرنس هاي موجود در ايوانهاي شرقي و غربي طبقه اول . نيز رنگ آنها اجرا مي كند

بنا، نقوش زيبايي را مي توان مشاهده كرد كه از تركيب آجرها در فرمها و رنگ هاي 

  .مختلف و تلفيق آنها بوجود آمده است
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خفته راسته اشاره كرد كه در از ديگر نمونه هاي آجركاري تزئيني مي توان به سبك رايج 

  .بعضي از بخش هاي سقف راهرو طبقه اول و نيز سقف ايوانها قابل مشاهده است

  :آجرهاي كنده كاري -3

در دو ايوان از ايوان هاي هشتگانه در سمت شرقي و جنوبي از اين نوع تزئين استفاده 

آلت آن از در اين روش تزئينات بصورت آلت و لغت اجرا مي گردد كه . شده است

آجرهاي كنده كاري شده و لغت آن از كاشي هاي فيروزه اي است در اينجا خط بند 

  .آجرهاي آلت بطور مساوي و موازي كنده شده است

  :آجرهاي تزئيني پيش بر -4

در اين روش پس از . بخش ديگري از تزئينات آجري را كلمات و كتيبه ها تشكيل مي دهند

مناسب، آن را در سطح همواري قرار داده و كلمات تهيه گل مخصوص و دادن ضخامت 

اين قطعات پس از پخته شدن بوسيله . مورد نظر را با ابزار نوك تيز از آن جدا مي كنند

  .گچ در محل مورد نظر نصب مي گردد

  

  

  :تزئينات تلفيقي آجر و كاشي -5

كنار يكديگر  آجر و كاشي به همراه هم و در. در اين روش كه آن را معقلي نيز مي گويند

در دوره ايلخاني از اين شيوه به كرات در تزئينات بناها . براي تزئين بكار گرفته مي شود

دونالد ويلبر ضمن اشاره به خصوصيات آجرچيني دوره سلجوقيان . استافده شده است

مي گويد طرحهاي دوره مغول داري يك خصوصيت تازه است كه عبارت باشد از 

دار كه در داخل ديوار جاي داده مي شد و استعمال آجركاري استعمال نقش كوچك لعاب

  )21تصوير . (معلق كه تا آخر قرن چهاردهم به كل منسوخ شد
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تزئين آجر با تلفيق كاشي در اين بنا در حد عالي است قسمت عمده اين تزئينات متعلق به 

اين ) 27 تصاوير. (دوره اول تزئينات ساختمان است كه با مهارت خاصي اجرا شده است

از اين روش هم براي . نوع تزئين در طبقه اول تمام ايوانهاي هشتگانه ديده مي شود

اجراي نقوش و هم براي اجراي كتيبه ها استفاده شده كه در ايوان هاي جنوب شرقي، 

  .شرقي و شمال غربي كاربرد كتيبه اي دارد

ين شيوه بهره جست هاند در تزئينات سطح خارجي و ساقه گنبد و نيز بدنه مناره ها از ا

  .تا بوسيله آن كلماتي همچون اهللا، محمد، علي و البقاء بوجود آيد

  

  :كاشي كاري

همانند ديگر هنرهاي ايران در عهد اسالمي صنعت و هنر كاشيكاري نيز از اعتبار و ارزش 

سابقه هنر كاشي گري كه توماً در تزئين و استحكام بناهاي . ويژه اي برخوردار است 

  .يخي نقش موثري داشته بگذشته بسيار دور بر مي گردد تار

. م .مدارك تاريخي و باستان شناسي حكايت از آن دارد كه در اواخر هزاره دوم ق

هنرمندان ايران زمين آسنا به ساخت خشت و آجرهاي لعاب دار بوده و از آن براي 

  .آرايش مناسب بنا استفاده مي كرده اند 

تدريج هنر كاشيكاري همانند آجر كاري و گچكاري با شيوه جديد در دوره اسالمي نيز به 

آغاز گرديده و در تمامي ادوار اسالمي به دو علت آرايش و استحكام بخشي به بنا 

در ادوار اسالمي بناهاي بسياري مانند مساجد ، مدارس ، مقابر ، . كاربرد ويژه اي يافت 

گنبد سلطانيه نيز يكي . اشي مزين گرديده اند كاخها ، حمامها و حتي پلها به يكي از انواع ك

از بناهاي اسالمي مي باشد كه هنر كاشيكاري بصورت عالي و كم نظير در آن بكار رفته 

  . است 
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  :كاشيكاري در گنبد سلطانيه

. آغاز استفاده و بهره گيري از كاشي در معماري عهد اسالمي به درستي روشن نيشت 

 4شهرهاي اسالمي حكايت از آن دارد كه از اواخر قرن  بررسيهاوكاوشهاي محوطه ها و

هجري هنرمندان با ساخت كاشي و نحوه لعابدهي آن آشنا بوده اند كه اين هنر تا قرن 

آرايش و تزيين بناي . هفتم تكامل پيدا كرده و تا قرن دهم به باالترين سطح خود مي رسد 

اري كاشيكاري ، گچبري و نقاشي سلطانيه نيز مانند بناهاي ديگر عموماً شامل آجر ك

است كه تا حدودي با الهام از موتيفهاو نقوش  دوره سلجوقي كه مورد استفاده استاد 

  .كاران و مهندسان قرار مي گرفت 

  :كاشي معرق 

كاشيكاري معرق و استفاده از آن در معماري گنبد سلطانيه از دو جنبه حائز اهميت است 

  .ده و دوم از نظر استحكام اول از نظر زيبائي فوق العا. 

البته به نظر مي رسد كه در بهره گيري از كاشي معرق در گنبد سلطانيه از هنر گچبري 

قرار دادن قطعات ريز كاشي در كنار . نيز در كنار كاشيكاري استفاده گرديده است 

قطعات گچبري به اشكال مختلف به ويژه طرحهاي هندسي به استادكاران اين امكان را 

به احتمال زياد . دهد كه در توسعه است هنر زمينه و اختيار عمل بيشتر داشته باشند  مي

در مورد آغاز پيدايش و توسعه كاشي معرق كاشيكارني كه در گنبد سلطانيه كار مي 

  . كردهاند از نواحي ديگر ايران پيشي گرفته بودند 

  :كاشي زرين فام 

كار رفته است كاشي هاي طالئي يا زرين فام از ديگر انواع كاشي كه در گنبد سلطانيه ب

توسعه تدريجي ساخت كاشي زرين فام و استفاده آن در معماري بويژه . بوده است
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بناهاي مذهبي و مقادير از اواخر دوره سلجوقي آغاز و در دوره ايلخانان به اوج ترقي 

كشف كوره كاشيكاري در تخت . خود رسيد و تحولي چشمگير در آن بوجود آمد

  .سليمان، ساخت لعاب و لعابدهي كاشيهاي گوناگون را نشان مي دهد

  .در گنبد سلطانيه كاشي هاي زرين فام جهت تزئين و زيبايي قرار داشت

برجسته كاري بر روي كاشي در زمان ايلخانان رواج داشته است و تعداد زيادي از 

با نقوش انسان و  كاشيهاي ستاره اي شكل اين دوره كه در حاشيه با كتيبه و در وسط

حيوان با گل و گياه مزين گرديده در كاشيكاري گنبد سلطانيه مشاهده مي گردد كه البته 

  .بسياري از آنها از بين رفته است

شيوه اي ديگر از نوع تزئينات وابسته به معماري در گنبد سلطانيه بافت آجر و كشاي با 

عموما با حركت زيباي شطرنجي تلفيق زيباي آجر و كاشي كه . كاشي معلقلي مي باشد

تزئينات . صورت گرفته، ارزش ويژه اي به تزئينات اين بناي مهم و عظيم بخشيده است

زيباترين . خط بنائي كه به علت شيوه خاص نگارش آن به خط معقلي نيز شهرت دارد

شكل تركيب آجر و كاشي را در روي ديواره هاي داخلي و قسمتهايي از گنبد بزرگ را به 

نوع ديگري از تزئينات كاشيكاري در گنبد سلطانيه تكنيك لعابيران . ايش مي گذاردنم

  .كاشي مي باشد كه گمان مي رود خاستگاه آن سلطانيه باشد

در بناي گنبد سلطانيه از عنصر گچ به وفور استفاده شده است در اكثر قسمت ها عالوه    

عنوان پوششي بر روي سطوح زير بر بكارگيري آن بعنوان مالت در بين رچ هاي آجري ب

و ناهموار آجركاري نيز بكار رفته و اغلب بعنوان زيركار مناسب براي اجراي نقوش و 

بطور كلي كاربرد تزئيني گچ عموما در داخل بنا . كتيبه ها مورد استفاده قرار گرفته است

. شودمشاهده مي شود و تنها در يك مورد كاربرد گچ بري آن در خارج بنا ديده مي 

شواهد نشان مي دهد كه اين مورد نيز در زير طاق هاي الحاقي به ورودي شمالي قرار 
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ظاهرا عدم استفاده از تزئينات گچي در خارج بنا به . داشته كه هم اكنون فرو ريخته است

در كل تزئينات گچي گنبد سلطانيه . علت مقاومت كم آن در برابر عوامل جوي بوده است

  )25تصوير . (كار و شيوه اجرا به گونه هاي زير مي توان تقسيم كرد را با توجه به نوع

  

  :تزئينات گچي استامپي

  .رابطه بين درزهاي عمودي و افقي در آجركاري را مي توان در سه دسته خالصه نمود

در نوع اول عرض درزهاي . هر سه دسته در بناي گنبد سلطانيه كاربر داشته است

از اين نوع در اكثر قسمت هاي آجر كاري ديوارها . استعمودي و افقي با هم يكسان 

در نوع دوم درزهاي افقي پهن تر از درزهاي عمودي در نظر گرفته . استفاده شده است

از اين نمونه مي توان به . مي شود و درزهاي عمودي در حداقل ضخامت خود قرار دارند

در نوع سوم درزهاي . نمودآجرهاي تزئيني بكار رفته در نقوش هندسي داخل بنا اشاره 

 2درزهاي عمودي در اين نوع اغلب بين . افقي ضخامت كمتري از درزهاي عمودي دارند

  .اين شيوه از دو روش قبلي براي تزئين مناسب تر است. سانتيمتر عرض دارند 6تا 

معماري اين دوره در ادامه سبك هاي دوره سلجوقي بندهاي عمودي آجرها را عريض تر 

با اين كار فضاي . د و يا دو انتهاي آجر را در امتداد بند عمودي مي بريدندمي گرفتن

مناسبي بوجود مي آيد كه اغلب بوسيله گچ پر مي شود و هنگامي كه گچ كامال خود را 

در بعضي مواقع از قالب . نگرفته بود سطح آن را به طرح هاي گوناگون زينت مي دادند

  .مي كردندهاي چوبي براي ايجاد نقش استفاده 

طرح هاي مذكور اغلب شامل طرحهاي ساده هندسي است كه از تنوع زيادي برخوردارند، 

اين روش تزئيني در تمامي ديوارهاي ايوانهاي خارجي و راهروهاي طبقه اول ديده مي 

  .شود



 ٣٩

  ):آجر كاري كاذب(تزئينات گچي مسطح  -2

براي تزئين سطوح در نظر با رواج هر چه بيشتر گچ بري در دوره ايلخاني روش جديدي 

در اين شيوه از شبيه سازي طرح هاي . گرفته شد كه سرعت انجام كار را باالي مي برد

بدين ترتيب كه ابتدا بر روي سطوح آجر كاري شده اليه اي از . آجركاري استفاده مي شد

گچ، كشيده شده و پس از سفت شدن گچ، بندهاي افقي و عمودي و نيز طرح تزئينات گچي 

از اين تكنيك . ستامپي بر روي آن، بدون در نظر گرفتن بندهاي سطح زيرين كنده مي شدا

  .در سطوح باالي ديوارهاي ايوانهاي خارجي گنبد استفاده فراوان شده است

  :تزئينات گچي روي پارچه -3

در معدود نوشته هايي كه تزئينات گنبد سلطانيه را مورد بحث قرار داده اند به جز در يك 

اين در حالي است كه نظير چنين تزئيني در هيچ يك . د به اين تكنيك اشاره نشده استمور

ظاهرا . از بناهاي ايراني كار نشده و يا اگر كار شده اثري از آن بر جاي نمانده است

اجراي اين نوع تزئينات در ارتفاع زياد و عدم دسترسي به آن، باعث شده است تا محققين 

  .ردازندكمتر به اين مسئله بپ

در بررسي نزديكي كه از بخش داخلي كاسه گنبد انجام گرفت، مشاهده شد كه اين نوع 

متري در رديف هاي متعدد  35تزئينات از قسمت فوقاني و راس گنبد تا ارتفاع حدود 

در رويارويي اين نوع . انجام پذيرفته و متاسفانه اثر قابل توجهي از آنها باقي نمانده است

اول اين سوال مطرح مي گردد كه چرا هنرمند معماري از اين شيوه براي  تزئين در وهله

در پاسخ به اي سوال اساسي بايد گفت كه به علت . تزئينات اين بخش سود جسته است

ارتفاع زياد بنا از داخل و لزوم ديد بصري مناسب، در رابطه با نقوشي كه در ارتفاع 

اجراي نقوش با جزئيات بزرگتر و برجستگي نزديك پنجاه متري اجرا مي شدند، نياز به 

از طرف ديگر اجراي اين نقوش در آن ارتفاع با توجه به جاذبه . بيشتري را مطرح مي كرد
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و كشش شديد زمين در زير كاسه گنبد نسبت به نقوشي كه به سقف چسبيده و علي 

به اين . بودالقاعده مي بايست داراي سنگيني فوق العاده اي باشند، مشكل و يا ناممكن 

جهت هنرمند معمار با درك صحيح از موقعيت تزئينات به شيوه اي روي مي آورد كه به 

  .بهترين وجهي جوابگوي نيازهاي موجود باشد

در اين شيوه پس از طراحي نقوش براي فضاي مورد نظر، نمونه گچي آن در روي زمين 

م گرفته و سپس قالب سپس براي اين نمونه قالب گيري انجا. اجرا و گچ بري مي شد

بدست آمده را بوسيله مواد روغني براي جلوگيري از چسبيدن آن به نمونه اصلي اندود 

مي كردند پس از آنكه قالب آماده مي شد ورقه نازك كاغذ خيس خورده را در داخل قالب 

قرار مي دادند، بطوريكه به خوبي به گوشه و زوايا و پستي و بلنديهاي قالب چسبيده و 

سپس روي آن را در چندين مرحله بوسيله دوغاب رقيق شده . قالب را به خود بگيرد فرم

گچ مخلوط با اكليل مي پوشاندند بطوريكه در نهايت قشري از گچ طالئي رنگ به ضخامت 

پس از اتمام اين مرحله و قبل از خشك شدن كامل . ميليمتر بدست مي آمد 3تا  2حدود 

هاي كنفي يا كتاني نسبتا محكم را بوسيله چسب هاي قشر گچي، اليه هايي از پارچه 

حيواني بر روي آن مي چسباندند در نمونه برداريهايي كه انجام گرفت دو اليه پارچه 

مشاهده گرديد كه بر روي هم واقع شده بودند و در فاصله بين آنها اثري از چسب هاي 

  .مذكور و يا گچ ديده نشد

قشر گچي چسبيده و خشك مي شد، فرم مورد نظر را هنگامي كه پارچه به خوبي به روي 

سانتيمتري در محل مورد نظر  5تا  1از قالب جدا كرده و بوسيله ميخ هاي چهارگوش 

 2نصب مي كردند بدين ترتيب قشر نازكي بدست مي آيد كه به ترتيب از دو اليه پارچه و 

برجستگي فوق العاده اي  ميليمتر گچ تشكيل مي يافت چنين تزئيناتي در عين سبكي از 3تا 

  .نيز برخوردار بودند
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در . پس از نصب نقوش ياد شده بر روي سطح مورد نظر آن را رنگ آميزي مي كردند

  .نمونه هاي كوچك باقي مانده آثاري از رنگ هاي آبي و سبز بدست آمد

  تزئينات گچي حكاكي -5

ي به شمار مي رود گچ بري شيوه يكي از رايج ترين روشهاي تزئيني در دوره ايلخان

. بطوريكه هنرمندان اين دوره در اين شيوه از مهارت و دقت بااليي برخوردار بودند

اجراي اين روش بدين صورت بود كه هنرمندان پس از انتقال طرح به سطح گچ كاري 

شده آن را با ظرافت تمام، به عمق حدود دو سانتيمتر مي برند تا پس از برداشتن اجزاي 

بديهي است ايجاد سطحي صاف و يك . به موازات سطح اول پديدار گردداضافي سطحي 

چرا كه كنترل عمق كار و رعايت حدود نقوش مي . دست در اين روش بسيار دشوار بود

تزئينات گچي انجام شده و در سقف تمام . بايست در نهايت ظرافت انجام مي گرديد

هاي باقي مانده از اين تزئينات  نمونه. ايوانهاي خارجي گنبد سلطانيه بدين شيوه است

نقوش گچ بري اين ايوانها به . حاكي از توانايي باالي هنرمندان گچ بر اين دوره است

شايد آنها را . قدري زيبا و پر قدرت اجرا شده كه نمونه آن را در هيچ كجا نمي توان يافت

) 26تصوير (ي به زيبايي يك فرش پر نقش و نگار بيشتر بتوان تشبيه كرد تا به گچ بر

دونالد ويلبر در اين زمينه مي گويد شايد مهمتر از تنوع طرحها و مهارت در بردين آنها 

وجود رنگ فراوان است كه كامال حفظ شده و هر سانتيمتر مربع سطح طرحها به رنگ 

  .سفيد و قرمز و زرد و سبز نقاشي شده است

هي و گاه كتيبه ها با تنوع بطور كلي طرح اغلب سقف ها از تلفيق نقوش هندسي و گيا

خاصي اجرا شده به گونه اي كه هر يك از سقف هاي بيست و چهارگانه داراي طرح 

طرح ها اغلب از شمسه هايي . مخصوص به خود بوده و تركيبي جالب توجه يافته است

منشعب مي شوند كه پيچ هاي زير و روي حكاكي شده اطراف آنها را در بر مي گيرند 
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ايي اين طرحها از آنجا دو چندان مي شود كه استاد چيره دست در اغلب جذابيت و گير

موارد با رنگ آميزي زمينه كار به رنگ هاي گوناگون كمك شاياني به برجسته نشان 

دادن طرحها كرده است اين طرح ها شاهكاري از تلفيق گچ، آجر و رنگ را به نمايش مي 

  .اكثر يك سانتيمتر استگذارند ضخامت اين تزئينات در اغلب موارد حد

  تزئينات گچ بري رنگي -6

بايد توجه داشت كه استفاده از گچ بري رنگي در تزئينات ضمن القا عمق و تشديد حالت 

سه بعدي نقوش براي ايجاد تعادل نيز مفيد فايده بوده است كه هنرمندان دست اندركار 

فته در تزئينات گچ بري بناي رنگهاي بكار ر. اين بنا نيز از آن سود فراواني برجسته اند

سلطانيه را بطور كلي مي توان در هشت گروه سبزه تيره و روشن آبي تيره و روشن، 

قرمز و نارنجي، زرد، سفيد، سياه، قهوه اي تيره و روشن و طاليي دسته بندي كرد كه 

  .نمونه بارز چنين رنگ هايي را در تصاوير مربوط به سقف ايوانها مي توان مشاهده كرد

  :عناصر تزئيني

عناصر و موضوع هاي مورد استفاده در تزئينات را بطور كلي مي توان به پنج بخش 

مجزا تقسيم بندي كرد كه عبارتند از نقوش گياهي، آرايه هاي هندسي، تزئينات كتيبه اي، 

  .عناصر معماري و تصاوير انساني و حيواني

يني اين دوره به حساب مي آيد نقوش گياهي يكي از مهمترين عناصر تزئ –نقوش گياهي 

در بكارگيري اين نقوش در دوره . كه از آن در تزئين بسياري از بناها استفاده شده است

ايلخاني سعي بر آن بوده است تا ضمن دوري جستن از بكارگيري نمونه هاي طبيعي 

در اين عصر تزئينات . گياهان به معناي واقعي مضمون آنها احساس شديدتري داده شود

گياهي تحت تاثير سبك هاي چيني كه به ايران راه يافته بود، كم كم به طبيعت گرايي 

در اكثر موارد هنرمندان سعي داشتند تزئينات گياهي را بصورت تكثير يافته . نزديك شد
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اي در كنار هم قرار دهند و آنها را بصورت پيچك و در جريان اتصال خطوط به مديگر و 

ولي در مواردي استفاده از . يني ديگر همچون كتيبه ها بكار گيرندنيز در زمينه عناصر تزئ

  .اين نقش مايه ها بصورت انفرادي و مجزا نيز در بناي گنبد سلطانيه ديده مي شود

نقوش هندسي كه از ديرباز مورد توجه ايرانيان در خلق آثار  –آرايه هاي هندسي 

شايد دليل آن سازگاري و . يدپرشكوهشان بود از قرن پنجم هجري به اهميت خاصي رس

اين . هماهنگي آن با قالب ها و اشكال اجري مورد استفاده در بناهاي اين دوره باشد

برخوردار بودند ... اشكال كه از توع زيادي همچون مستطيل، مربع، مثلث و لوزي و 

 به گونه اي كه امكان استفاده از آنها را در. تحريك پذيري فراواني را در برداشتند

براي نمونه در كتيبه هاي كوفي موجود در سلطانيه . بسياري از مكانها ممكن مي ساخت

شاهد حروفي هستيم كه انتهاي آنها به شكل . كه اغلب به دوره اول تزئينات بر مي گردد

شايد بتوان در جاي جاي گنبد سلطانيه از . زيبايي به صورت هندسي ترسيم شده است

. ا مشبك هاي سنگي، بكارگيري اين نقوش را پي گيري كردتزئينات كاشي كاري گرفته ت

  .نقوشي كه به طرز استادانه اي بكار گرفته شده اند

خط بنا بر ظرفيت هاي گوناگون خود اعم از انعطاف پذيري و بار  –تزئينات كتيبه اي 

معنوي پيام رساني، غير قابل اجتناب ترين تزئين در معماري اسالمي بشمارمي آيد كه 

عات زيادي از تاريخ احداث بنا، نام باني يا حاميان آن و اعتقادات مذهبي و ديني و اطال

  .نمودهاي فرهنگي يك عصر را به ما منتقل مي كند

عناصر معماري، موضوعاتي هستند كه در اصل مفهوم ساختماني  –عناصر معماري 

ايل صرفا تزئيني اين اجرا غالبا وظيفه طرحهاي تزئيني را بر عهده گرفته و وس. دارند

ستونها، سر ستونها، پايه ستونها و مقرنس ها از اين جمله اند شايد از موارد . گرديده اند

ذكر شده هيچكدام به اندازه مقرنس در تزئينات معماري ايراني مورد استفاده قرار نگرفته 
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اصوال مقرنس قسمتي از طاق است كه در دوره هاي پيشين مورد استفاده . باشد

در تزئينات . اني داشته است و در سه كنج ها و طاقبندها به كار مي رفته استساختم

مربوط به گنبد سلطانيه از عناصر معماري از جمله مقرنس به كرات استفاده گرديده 

  .است

شايد نادرترين عناصر تزئيني در معماري اسالمي ايران علي  –تصاوير انساني و حيواني 

اين موضوعات كه در . يني، اينگونه مضمونها باشدالخصوص در بناهاي مذهبي و د

تزئينات قبل از اسالم مخصوصا دوران ساساني مورد توجه بسيار بوده و در بناهاي 

زيادي مورد استفاده قرار گرفته است، با گسترش اسالم و با مكروه شدن نقاشي از 

در بررسي هاي . رونق افتاده و عملكرد خود را در تزئينات معماري از دست داده است

ليكن در . گنبد سلطانيه اثري از بكارگيري تزئينات انساني يا حيواني مشاهده نشده است

  .اين زمينه بدون پايان تعميرات و اليه برداري تزئينات نمي توان نظر قطعي ارائه داد

  :نقوش اسليمي

 از نظر تاريخي اسليمي بصورت گياه از تصوير تاك سرچشمه گرفته است كه در آن

پيچيدگي و درهم فرورفتگي برگها و ساقه ها شاخه ها با سهولت به قابل انتزاعي شدن 

چند نقش تزئيني بناهاي اسالمي از جمله سلطانيه به . بصورت هاي پيچيده و درهم است

اين نوع تزئين پرداخته شده است، كه در كنار كتيبه هاي خط زينت بخش قسمتهايي از 

بايد به اين مسئله توجه نمود كه اسليمي به هيچ عنوان . شدبدنه هاي داخلي گنبد مي با

بنوع گياه نمي پردازد بلكه بيشتر جنبه انتزاعي و خالصه شدن را آشكار مي كند و اين 

تزئينات انتزاعي از اين گونه در . سبك در واقع كهن تر از نوع نزديك به طبيعت آن است

نه كه در آغاز قرون وسطي بر اروپا تاختند ميان آثار مردم بيابانگرد آمده از آسياي ميا

آنچه به اصطالح هنر جانورنگاري معروف است از سكاها و سرمتها . رواج داشته است
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سرچشمه گرفت و در هنر بيانگردان تا قرون وسطي ادامه يافت و سراسط متضمن 

اهنگي مي باشد، كه همواره نمايانگر هم) يين و يانگ(شكلهاي دوپيچ و با گردش متناقص 

هاي كيهاني با انحناهاي سفيد و سياه همه و همه متضمن يك امر واحد مي باشند را در 

  .هنر تزئيني در صور گياهي بيشتر خطوط ساده و هماهنگ مي رسد

يك نقش اسليمي گياهي كه در شيوه انتزاعي گري مبالغه كرده باشد هيچ تشابهي با گياه 

هماهنگي در برابر ديدگان، شاخ و برگها و  ندارد ولي جلوه اي است كامل از قواعد،

نقشهاي پيچاپيچ مستمر آن مانند موجي است در مراحل گوناگون نوساني، اين نقش با 

آنك متقارن نيست ولي تكرار منظم آن به آن هماهنگي مي دهد و در عين اينكه نقوش 

يعت نگه مي اسليمي مانند آهنگ و وزن جلوه مي كند آشكارا پيوند اصلي خود را با طب

صفت يا عامل ديگر يك . دارد و فضايل گياه مانند آن در فرصتهاي مناسب جلوه مي كند

نقش اسليمي همانا پيچيدگي و در هم فرورفتگي آن است كه نمونه كامل آن در بناهاي 

به گفته بعضي از مورخان هنري گردشهاي نقوش . تاريخي ايران مي توان مشاهده نمود

ه از نقوش موزاييك رومي است كه در زمان امويان هنوز در سوريه اسليمي برگرفته شد

رايج بود، اما در حقيقت نقوش رومي مانند موتيفي كلي وابسته به هنر كهن يوناني و 

رومي است و به زبان سمبوليك پيوستگي دارد ولي نقوش اسليمي موتيفي است كه با علم 

ليمي معموال از يك يا چند شكل شكلهاي پيچاپيچ اس. رياضي گسترش داده شده است

منتظم پرداخته مي شوند كه در انحناها و دواير افتند و به نقش ستارگان چند پر در مي 

آيند و اين به اين معناست كه تناسبات وابسته به يك نقش در سطح گسترش طرح تكرار 

  28و  26) / 28و  27تصاوير . (مي شود

  :تزئينات چوبي



 ٤٦

شروع تاريخ در ايران مرسوم بوده است و اين مسئله را مي  چوب در ايران از ابتداي

  .توان از كتيبه هايي كه از خزانه داريوش در تخت جمشيد بدست آمده استنباط نمود

در دوره معماري ايلخانان نيز از چوب چه در قسمت معماري و چه در قسمت تزئينات 

فهاي چوبي كه در ميان استفاده از چوب در معماري به صورت كال. استفاده شده است

ديوارها قرار مي دادند و جهت جلوگيري از رانش آنها به يكديگر متصل مي كردند رواج 

داشته است كه اين اقتباسي از نحوه معماري روميان و به روايتي ديگر معماري يونانيان 

  .بوده است كه در دوره هاي گذشته به خدمت معماري ايران درآمده است

ت نيز بايد از نرده هاي چوبي منبت كاري شده كه در قسمتهاي مياني در قسمت تزئينا

اين نرده ها از چوب ساج ساخته شده است و . داراي گره چيني هندسي مي باشند نام برد

بنابر مستندات و متون تاريخي از كشور هندوستان به صورت تحفه و هديه جهت گنبد 

  .سلطانيه به كشور ايران آورده شده است

توجه است كه اين نرده هاي چوبي بدون استفاده از آلتهاي فلزي و ميخ و فقط با قابل 

  )29تصوير . (زبانه هاي چوبي بر روي يكديگر سوار شده اند

  :تزئينات تقاشي رنگي

آنچه كه در گنبد به گونه اي اساسي مي تواند مورد توجه واقع شود، استفاده منطقي از 

در جاي . ي از آن در بخش هاي گذشته به ميان آمدتركيب رنگهاست كه ذكر نمونه هاي

جاي سطوح تزئيني دوره دوم گنبد و به همراه تكنيك هاي مختلف مي توان نقوشي را 

مالحظه كرد كه به روي گچ نقاشي شده است نقش رنگ آميزي در اجراي كليه كتيبه ها 

و كتيبه هاي  نيز مورد توجه بوده است بطوريكه اغلب آنها در سطوح جانبي ايوانها

تركيب كلي اين تزئينات به رنگ هاي سفيد، . فوقاني گنبد تنها بوسيله رنگ نگاشته شده اند

آبي، قرمز، قهوه اي، طالئي، سبز، سياه و زرد با توناليته هاي گوناگون بكار رفته است 



 ٤٧

ظاهرا اين طور به نظر مي رسد كه پيش از رنگ گذاري و اجراي طرحها، آنها را بوسيله 

  )30تصوير (داد بر روي سطح گچي پياده و قلم گيري مي كردند م

  :مقرنس در گنبد سلطانيه

مقرنس يك عنصر تزئيني در خدمت معماري مي باشد و در عين حال جهت تبديل پالن 

اين از . مربع شكل به دايره در گذشته هاي خيلي دور مورد استفاده فراواني داشته است

در گنبد . اي اولين بار به معماري جهاني عرضه گرديدنبوغ ايرانيان در معماري بر

تاريخي سلطانيه مقرنس هم عامل تزئين است و هم عنصري در خدمت معماري به شمار 

مقرنسهاي تزئيني كه در نهايت با عناصر و موتيفهاي گچبري شده زيبايي دو . مي آيد

  .چنداني پيدا كرده اند

قص را داده اند در صورتي كه مقرنسهاي نوع طبقات دوم تشكيل يكنماي زيبا و بدون ن

بعد به دايره تبديل نموده اند و عالوه بر  64و  32و  16را به  8دوم پاكار گنبد پالن 

در اين گونه مقرنسها نيز از عناصر . خاصيت تزئيني بفرم معماري نيز كمك نموده اند

  )31تصوير . (تزئيني گچبري شده استفاده گرديده است

  :گيتزئينات سن

جدا از بكارگيري دو رديف سنگ تراش دارد بر روي پي ها كه در پالن تمامي قسمت ها 

ديده مي شود و بيشتر كاربرد ساختماني دارد تا جنبه تزئيني تنها يك مورد استفاده از 

در ايوانهاي خارجي بنا، كليه دست اندازها . سنگ را در گنبد سلطانيه مشاهده مي كنيم

هايي تشكيل شده است كه به طرز بسيار زيبايي از عناصر هندسي از سنگ ) نرده ها(

حجازي شده اند بطور يقين، استفاده از سنگ در سات دست اندازهاي خارجي بنا با فكر 

قبلي صورت پذيرفته است چرا كه مصالحي مانند چوب، با توجه به شرايط جوي منطقه 

  .از دوام بسيار كمتري نسبت به سنگ برخوردار است



 ٤٨

در شيوه اول طرحها پس از انتقال بر روي . ن دست اندازها به دو شيوه اجرا شده انداي

سنگ به عمق تقريبي يك سانتيمتر حجاري شده و سپس در محل مورد نظر نصب 

در شيوه دوم، پس از انتقال طرحها بر روي سنگ، اجزا هندسي طرح كنده . گرديده است

شبك كاري سنگي تا آن زمان در نوع خود اين م. كاري و به صورت مشبك درآمده است

  .بي نظير بوده است

  

      

  


