ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ
ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ،در ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺮار دراد و ﯾ از ﺷﺎﻫﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری دوره اﺳﻼﻣ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎی  704ﺗﺎ  712ﻗﻤﺮی ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه و ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻪ ﻫﻤﺪاﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ،زﻣﺎﻧ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺴﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎران اﯾﺮان ﺑﻮده و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ آراﻣﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان – زﻧﺠﺎن از دور ﺑﻪ رﻧ ﻧﯿﻠﻮن در ﭘﻬﻨﻪ دﺷﺖ ﻓﺮاخ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ،ﮔﻨﺒﺪی ﻋﻈﯿﻢ
و ﯾ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﯾ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ،ﺳﺒ ﻣﻌﻤﺎری ،راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﺴﺘﺎﯾ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻨﺎ ،و
زﯾﺒﺎﯾﺷﻨﺎﺳ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ،ﻧﻤﻮﻧﻪ¬ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﻟ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ 300] .ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻨﺒﺪ آﺟﺮی ﺟﻬﺎن[
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺑﺎﺷﻮه اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻏﺮﺑ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠ ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺑﺎ آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ روﮐﺶ ﮐﺎﺷﻫﺎی ﻓﯿﺮوزهای و ﻻﺟﻮردی و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺮقﮐﺎری
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ] .ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻓﯿﺮوزهای ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد[
در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﮔﻨﺒﺪ ،آﺛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب آن دارای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﭽﺒﺮی اﺳﺖ ،دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ
ﺑﻨﺎی ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻞ آراﻣﺎه اﺻﻠ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮت
دارد ،ﺑﻨﺎی ﻣﻌﻈﻢ و ﻋﺎﻟ دﯾﺮی ﺟﻨﺐ آراﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷﻫﺎی ﻃﻼﯾ رﻧ و ﻣﻨﻘﺶ و ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ﺗﺮﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ازاره ﻫﺎی آن از ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮ ﮐﺎﺷ ﭘﺰی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻤﺘﺎز و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ.
ﭘﻼن ﺑﻨﺎ در رﻗﻮم ﻫﻤﻒ و ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪ ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و اداﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم و ﺳﻮم
دارای ﭘﻼن ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﺳﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ و ﺳﺮداﺑﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ»] .ﺧﻮب ،ﺑﺪ ،زﺷﺖ« ﮔﻨﺒﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ[
ﮔﻨﺒﺪ آراﻣﺎه اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  50/48ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  40/24ﻣﺘﺮ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎرﯾﺨ در اﯾﺮان و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ آﺟﺮی
در ﺟﻬﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻨﺒﺪ دو ﺟﺪاره در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻗﺪﯾﻤﺗﺮ از آن در ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﻨﺒﺪ 160
ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟ ﺑﯿﻦ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ  60ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ دو ﺟﺪاره ﺑﻮدن ﮔﻨﺒﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺴﺘﺎﯾ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻨﺎ در
ﻟﻨﺮﻫﺎی ﺧﻤﺸ و ﺑﺮﺷ ،آن را ﺗﻮﺧﺎﻟ و ﺑﻨﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺐﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻓﻀﺎی ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ 8 ،ﺟﺮز ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺮض  78/6ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ وزن  1600ﺗﻨ ﮔﻨﺒﺪ را ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﺮزﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎر وارده ﺑﺮ آن  200ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زواﯾﺎی اﺿﻼع  8ﺿﻠﻌ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم )ﭘﺸﺖ ﺑﺎم( ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺎره ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎرهﻫﺎ ،ﯾ از
ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺸﺎری اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﻧﺸ ﮔﻨﺒﺪ را ﺧﻨﺜ
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮز و ﭘ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی آراﻣﺎه اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ،ﻓﻀﺎی ﺗﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  60/17ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  8/7ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ
ارﺗﻔﺎع  16ﻣﺘﺮ ،ﻣﺤﺮاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﺟﺮز ﺟﻨﻮﺑ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
ﺳﺮداﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی آراﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی آن در اﯾﻮان ﺟﻨﻮﺑ ﺗﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .در وﺳﻂ آن ﻣﺤﻞ ﻗﺒﺮ و در ﻃﺮﻓﯿﻦ آن دو
ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎی  1600ﺗﻨ در  700ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  2ﺗﺎ  8ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘ ﺑﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  5/1ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ.
ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨ ﺑﻮده و در آن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﭻﺑﺮی ،ﮐﺎﺷﮐﺎری ،ﮐﺘﯿﺒﻪﻧﻮﯾﺴ ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت رﻧ و
ﻧﻘﺎﺷ ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺳﻨ و ﭼﻮﺑ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و زﯾﺒﺎﯾ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮔﭻﺑﺮی در ﺳﻘﻒ اﯾﻮانﻫﺎی  24ﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﻨﺎ ،از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﭻﺑﺮی در ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
در اﯾﻦ آراﻣﺎه ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣ ،در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻔﺼﻞ از ﻫﻨﺮ ﮐﺎﺷﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ دو ﻻﯾﻪ ﺑﻮده و درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﺳﻮراخ اﺻﻠ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺗﺎﺑﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎن ﻇﻬﺮ ،ﻧﻮری
ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺗﺎﺑﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻮر ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﺪود دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ و ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧ ﯾﻮﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

