
      اثری ماندگار از دورة ایلخانی 
بنای گنبد ســلطانيه از جنبه های متفاوت قابل بررسى است. مهم ترین این جنبه ها، تزئينات و 
ظریف كاری ها و معماری به كار رفته در این بناســت. به خاطر داشــته باشيم كه اساس معماری 
اسالمى، به ویژه در مســجدها و آرامگاه ها، عبارت است از طاق نما، قوس، طاق گهواره ای، گنبد، 
مناره، گلدسته و محراب كه با توجه به دوران ساخت، از تزئيناتى  مانند گچ بری، كاشى كاری معرق 
ومقرنس كاری،  و كتيبه نویســى با انواع خوش نویسى در قالب خط های نسخ، ثلث، ریحانى، رفاع، 

كوفى و خط های بنایى بهره مندهستند. 
با بررســى دقيق بنای ســلطانيه متوجه مى شــویم كه معمار و طراح بنا، كاماًل با ســه اصل 
زیبایى شناســى كه عبارت اند از: »نظم«، »تقارن« و »تعيين« آشنا بوده اند. بنای سلطانيه بنایى 
كاماًل مذهبى و روحانى است و برای درک این معنویت فقط كافى است زیر گنبد عظيم آن قرار 
بگيرید. فضای داخلى كه با نورهای غير مســتقيم از طریق پنجره های طاق ها و گنبدخانه روشن 
مى شود،  فضایى عرفانى و معنوی را به وجود مى آورد. در این فضا هر قطعه از كاشى ها، و آجرها 

و گچ بری ها شاهدانى هستند از ارادت سازندگان آن به اسالم. 
این بنا به روایتى با الهام از هشت در بهشت به صورت هشت ضلعى ساخته شده و دارای هشت 
در، هشت ایوان و هشت مناره است. در طبقة دوم عمارت نيز هشت  پلکان وجود دارد كه به طبقة 
سوم و مناره ها ختم مى شوند و هر كدام دارای 110 پله است و عدد 110 در حروف ابجد معادل 
نام حضرت علی)ع( است. به طور كلى بنای سلطانيه سه طبقه دارد و از بخش های گنبدخانه، 
تربت خانه و سردابه تشکيل شده است. تمامى این بخش ها با انواع آرایه های كاشى كاری، گچ بری، 

آجركاری با تزئينات گياهى، هندسى و كتيبه ها تزئين شده است.
در این ميان، بخش تربت خانه كه محراب، محل نماز و قبله در آن قرار دارد، از اهميتى شایان توجه 

بهره مند است؛ چرا كه به دستور الجایتو 
مقدار زیادی از تربت امام حسين )ع( را 
به این محل آوردند و از آن برای ساخت 
محراب و قبلة بخش تربت خانه استفاده 
كردند. همان طور كه گفته شــد، بنای 

از ميــان آثــار برجای مانــده از دورة 
ایلخانان، بى تردید بنــای عظيم »گنبد 
سلطانيه«، از لحاظ معماری و تزئينات و 
از منظر زیبایى شناسى، از جایگاه بسيار 
واالیى برخوردار است. ساخت این بنای 
مغول،  ایلخان  فرمــان  به  منحصربه فرد 
در  الجایتو،  خدابنده  محمد  سلطان 
ســال 703 هجری قمری آغاز شد و در 
ســال 713 هجری پس از 10 ســال به 

پایان رسيد. 
به نظر مى رســد كه الجایتو ابتدا این 
مــکان را برای آرامــگاه خودش در نظر 
داشته اســت، اما پس از آنکه به مذهب 
تشــيع روی مى آورد، مصمم مى شــود 
مقبره هــای حضــرت علــى)ع( و امام 
حسين)ع( را از عراق به این مکان منتقل 
كند. پس دســتور مى دهــد هنرمندان 
دارای مهارت های خــاص از همة نقاط 
ایران در سلطانيه جمع شوند تا بنایى در 
شأن و مقام این بزرگان ساخته شود؛ اما 
علما با این تصميم مخالفت مى كنند. به 
این ترتيب باید انتظار داشــته باشيم كه 
مقبره و سنگ مزار الجایتو در داخل بنا 
قرار داشــته باشد، اما حقيقت این است 
كه هيچ مقبره ای در هيچ بخش از بنای 
سلطانيه وجود ندارد و ظاهرا الجایتو در 
جایــى دیگر مدفون شــده كه محل آن 

هنوز ناپيداست.
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سلطانيه در ابتدای ساخت تماماً با كاشى كاری های معرق و طالكاری شده و آجركاری پوشانده 
شده بود، اما به دالیل نامعلومى، پيش از درگذشت الجایتو، تمام كاشى كاری ها و ظریف كاری ها 
كه 10 سال زمان برده بودند، با گچ بری پوشانده مى شوند. نتيجة سه سال كار مداوم گچ كارها،  

گچبری بى نظير و خارق العاده ای است كه نظير آن در كمتر جایى دیده مى شود. 
گنبد سلطانيه زیباترین خط نوشته های كاشى و آجر را دارد كه بيشتر آن ها پس از كناررفتن 

گچبری ها نمایان شــده اند. از جملة این كاشى كاری ها، نوشــتن كلماتى مانند »الاله اال اهلل«، 
»سبحان اهلل« و »محمد رسول اهلل« است كه به صورت مورب با خط كوفى بنایى و با تركيب آجر 
و كاشى های فيروزه ای به صورت مکرر نوشته شده و گاه این مکررنویسى، به شکل شمسة 16 پره 
با ترنج هایى اطراف آن نشان داده شده است. همچنين باید از كتيبة منحصربه فردی نام برد كه در 
دو سوی ایوان ورودی اصلى قرار دارد و در هر طرف پنج بار نام محمد)ص( و على)ع( به گونه ای 
نوشته شده است كه اگر محمد)ص( را برعکس بخوانند، على)ع( خوانده مى شود و اگر على)ع( را 

برعکس بخوانند، نام محمد)ص( خوانده مى شود. 
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به نظر شما هدف هنرمند، از این كار چه بوده است؟
از دیگر تزئينات بنا باید به گره چينى چوب در نرده ها و 
حجاری های مشبك اشاره كرد كه پس از گذشت ساليان 
دراز همچنان باقى  مانده اند. تزئينات هندسى انجام شده 
در گنبد ســلطانيه، به صورت گچ بری، كاشــى كاری، 
نقاشى روی گچ، و گره چينى چوب و سنگ بيشتر شامل 
نقش مایه های »شمســه ها«،  »ترنج«، »شش ضلعى«، 
»پنج ضلعى« و »طبل« مى شود كه گاه این نقش ها با 

نقش گل و برگ و رنگ ها از یکدیگر متمایز شده اند. محققان با توجه به آثار تزئينى در بنا، این تزئينات 
را متعلق به دو دوره مى دانند: دورة اول كه شامل كاشى كاری و كتيبه نویسى هاست و متعلق به زمانى 
است كه الجایتو قصد انتقال پيکرمطهر ائمه)ع( به ایران را داشته است. دورة دوم كه بيشتر آثار در 
زیر گچ بری ها پنهان مى شــوند، متعلق به دورة پس از منتفى شدن انتقال پيکر ائمه اطهار)ع( است 

كه احتماال توسط خود الجایتو و یا جانشين وی، ابوسعيد كه مخالف اسالم بوده، انجام شده است.

    گنبد دو پوسته
مهم ترین بخش این بنا از نظر معماری و تزئينات بخش گنبد آن است. باید بدانيم كه گنبد سلطانيه 
بزرگ ترین گنبد جهان پس از »گنبد كليسای جامع فلورانس« و »گنبد مسجد ایاصوفيه« در تركيه 
است. گنبد سلطانيه از دو پوسته یا جداره ساخته شده است و بسياری از محققان این گنبد را نخستين 
گنبــد دو جداره در جهان مى دانند كه ظاهراً نمونة قدیمى تری از آن وجود ندارد. ضخامت گنبد 160 
سانتى متر، فضای خالى بين دو پوستة آن 60 سانتى متر، ضخامت دیوارة گنبد4/1  متر و ارتفاع 

آن از نوک تا زمين 48/50 متر اســت. بدنة 
اصلى گنبد ابتدا تماماً از آجر ساخته شده و 
ســپس با روكشى از كاشى های الجوردی و 
فيروزه ای معرق كاری شده، از بيرون  تزئين 

شده است. 
گنبد ســلطانيه سازه ای بســيار سنگينى 
اســت كه حدود 1600 تــن وزن دارد، اما 
طراحــى و معماری دقيــق آن كه حتماً بر 
اساس محاســبات ریاضى و هندسى بوده، 
این ســازه را چنان مستحکم ساخته كه در 
طول تاریخ در برابر زلزله های بســيار شدید 
هم تاب آورده است. اطراف گنبد 8 مناره به 
قطر 1 متر و ارتفاع 3/5 متر قرار دارد كه با 
آجر و كاشى های معرق پوشانده شده است. 
الزم به یادآوری است كه بنا به نوشتة منابع، 
در ساخت این بنا ســه هزار كارگر شركت 
داشــتند و  طراحى و نظارت ساخت آن بر 
عهدة خواجه رشــيدالدین فضل اهلل همدانى 
بوده اســت كه طراحى كل شــهر سلطانيه 
را نيــز به او نســبت مى دهنــد. در نهایت 
باید گفــت مجموعة بنای گنبد ســلطانيه 
اثری اســت بدیع و بى رقيب كه گنجينه ای 
از هنرهای زیبــا و منحصربه فرد هنرمندان 

ایرانى را در خود جای داده است.


