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Kirman is an old and historic city, which embraces several of prominent 

monuments, especially in the south-east region of Iran. One of them is a 
domed building that is known locally as, ” Gunbad-i Jabaliyeh or Jabal-i 
Sang”, located to the east of Kirman City, adjacent to Sahib Zaman mountain. 
Owing to octagonal form and its stone material of construction, which is rare 
in this area, it drew attention of any curious scholar and visitor. These varieties 
alongside with its specific ratio, has made it an attractive and partially 
mysterious building; also, its background and function are mainly unknown 
to the public. Hitherto, many papers have been published on history and 
architecture of this monument, however through re-examining its architect-
tural features, this study tried to firstly explain its main characteristics, and to 
shed light on its original function. Secondly, reviewing all facts and materials, 
suggest a new date for its construction. Thirdly, owing to the structural feature 
of the building such as, thick walls, the ratio of the inner diameter of building 
to the height of it and the form of construction, gauge the original dome of the 
building as a double shell one. In addition, this study aims to assess and re-
evaluate its role and impacts on formatting the octagonal monuments, as a 
new type in the funeral architecture of Iran. This study has been carried out 
by a descriptive – analytic method, field work and applying a comparative 
study. The findings of the research show that firstly, the monument was built 
as a commemorative structure with funerary function. Secondly, the date of 
its construction probably goes back to the late years of the 4/10 century. 
Thirdly, the octagonal form of the building and its exterior features has been 
an inspiration for constructing other octagonal and polygonal mausoleums in 
the architectural history of Iran. 
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 ،ي و برجسته معمار   مهم  آثار  از  یبخش   دارراث ی م   که است    ران یا  ی خ یتارو    کهن   ي شهرها   از  یک ی   کرمان 
 »،سنگ جبل   ا ی  هی جبل   «گنبدبه    موسوم   گنبددار  يبنا   آنها  انیم   از است.    رانی ا  یدر منطقه جنوب شرق   ژه یوبه 

 یضلع و فرم هشت   شکل   ر ینظ   خود، خاص    يها ی ژگ یو   دلیل  ،الزمان صاحب   کوه   کنار  در شهر    ی در قسمت شرق 
 بنا  نیا  همواره  آن  خاص تناسبات    وابعاد    ،عالوه است. به   دهبو   ناهمواره مورد توجه محقق   سنگ  از  استفاده  و 
 بوده   ابهام   ي دارا   ز ین   پژوهشگران   نزد در    آن   کارکردو    نه ی ش ی پ   نکه ی ا  ژه ی وبه   کرده،   شاخص   ي اثر  به   ل ی تبد  را 

اوالً با   مطالعه   ن یادر    ی ول  ، منتشر شده   ه ی جبل   گنبد   ي معمار و    خ یتار درمورد    ی مختلف   مطالب   تاکنون .  است 
با   اً یثان   شده است.آن روشن    یاصل   دو عملکر   حی خاص آن تشر  يها ی ژگ یو  ،بنا   نیا   يمعمار   دمجد   یبررس 

تار   شواهد  همه  يزنگر با و   گرفتهآن مورد مداقه قرار    ساخت  خیتار  بارةدر  یقبل   نظرات  ،ی خ یو اطالعات 
بنا   نیا  ری و تأث   نقش  ی اب یو ارز   یعالوه به بررس . به کرده است   انی ب   آناحداث    يبرا   را  يد ی جد  یزمان   محدوده
 روش.  خته است پردا   ی ن ی تدف   يو مستقل در معمار   دی جد  گونهعنوان به  ،ی ضلع هشت   يبناها  ير ی گ در شکل 

 یق ی تطب   مطالعات از    ي ری گ بهره   ز یو ن   یدان ی م   دی بازد  ، ی ل ی تحل   - ی فی انجام مطالعات توص   ه یپا   بر   مطالعه   ن یا 
 یآرامگاه   يو با کارکرد   ی ادمان ی  ییبنا ییبنا با هدف برپا نی اوالً ا که دهد ی م   نشانپژوهش    يها افته ی است. 

است. ثالثًا   داده  رخ  کرمان   درم    10ق/  4آخر قرن    ي ها آن احتماًال در سال   ساخت  ًایساخته شده است. ثان 
 يبا عملکرد   راالضالعیو کث   ی ضلع هشت   ي بناها   ساختبخش  آن الهام   یرون یب   يها ی ژگ یو و   ی ضلع شکل هشت 

 .است   رانی ا  يمعمار   خی تار  درمشابه  
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 مقدمه 

و مطالعه   یبررس  به  ازین  رانیا  يمعمار  ۀن یشیپ   شناخت
  دارد، ها و اشکال مختلف در گونه ارزشمندو  شاخص ي بناها

.  افتی   دست  آنها  تحول  ریس   و   یخیتار  يهاشهیر  به  بتوان  تا
 رانیا  يدر معمار  مهم  يها از گونه  یکی  یضلعهشت  يبناها

عموماً در    ،یاسالم  هیاز قرون اول  که  هستند و جهان اسالم  
  ن یا نیتراز شاخص ی ک یاند. شده ظاهر  ی ادمان ی ي بناهاقالب 

  در  سنگ» «جبل ای و  ه»یجبل گنبد « ي بنا ، آثار در کشور ما
دامنه    ،است  کرمان  شهر  شرق  در  الزمان صاحب   کوهکه 

 . )1 شکل ( است شده واقع) وشگانیش(
 

 
 ه ی گنبد جبل   ی غرب   جنوب   ي . نما 1  شکل 

 2020  نگارنده، :  منبع 
 

استفاده از مصالح    ژه ی و به   ي، معمار   ات ی خصوص   نظر   از   بنا   ن ی ا   
کمتر به چشم  منطقه    ي و آجر   ی خشت   آثار   ان ی که در م   ی سنگ 

  مطالب  آن   درباره   و   بوده   ن ی محقق   ه همواره مورد توج   ، می خورد 
  مطالعات   مرور   با رو    ش ی پ   ی بررس اما    ، شده است   نوشته   ی مختلف 

توص   با   و   گذشته  روش  از    ه ی پا   بر   که   ی ل ی تحل   - ی ف ی استفاده 
کتابخانه  م   ي ا مطالعات  بهره   ی دان ی و  با  مطالعات    ي ر ی گ و  از 

  پاسخبنا و    ن ی ا   مجدد   ی اب ی ارز   و   ی بررس به    شده،   انجام   ی ق ی تطب 
  یاب ی منظور دست . به خته است پردا   آن   درمورد   شبهات   ی برخ   به 
  ي ضرور پژوهش    ن ی به چند پرسش در ا   یی پاسخگو   هدف،   ن ی ا   به 

 هستند: 
ساخته    ی بنا چه بوده و با چه هدف   ن ی ا   ی . کارکرد اصل 1  

 ؟ شده است 

تخم   ن ی ا   ساخت   ی زمان   محدوده .  2 چگونه  زده    ن ی اثر 
 شود؟ ی م 

  ی ضلع هشت   ي بناها   ر ی سا   ساخت   در   ي ر ی تأث   چه   بنا   ن ی ا .  3
 ؟ دوره و بعدتر داشته است هم 

 ست؟ ی چ   ران ی ا   ي معمار   خ ی اثر در تار   ن ی ا   گاه ی . جا 4
 

 پیشینۀ تحقیق   

  کس ی سا   ی بنا توسط سرپرس   ن ی به ا   ق ی نسبتًا دق   اشاره   ن ی اول 
-   311م/   1893از کرمان در حدود سال    ي و   د ی بازد   م در هنگا 
عنوان  به   آن   از   بنا   ابعاد   ذکر   از   پس   ي و .  رفت ی پذ   صورت   ق   1310

که    سد ی نو ی م   او   1. د ی نما ی م   اد ی   کرمان گنبد دار    ی سنگ   ي بنا   تنها 
محل آن را    ی اهال گنبد گبر» است و  « بنا    ن ی ا   ها ی ران ی به باور ا 

که    دانند ی م   ي ر ی محمد تباش   د ی قبر س   ی و برخ   ی زرتشت   ک ی قبر  
.  کنند ی م   ب ی را تکذ   ی دوم   نسبت   ن ی ها ا از قسمت   ی بعض   در  البته 

  بنا   داخل قبر  سنگ   ، قبرستان   ب ی تخر   هنگام   که   است   معتقد   او 
 ,Sykes, 1902(   رفت   کار   به   ی ساختمان   مقاصد   ي برا   و   ران ی و   ز ی ن 

P. 192 .(   آن زمان    در از کرمان    ي که و   ي ا نقشه   است،   ذکر   ان ی شا
  را  ه ی جبل   ت ی موقع  که است    ي سند  ن ی تر ی م ی قد   کند، ی منتشر م 

شرق   آن   ي رو   بر   ی روشن به  نشان    شهر   از   خارج   ی و در سمت 
  از   ی عکس   چاپ   با   ز ی ن   کرسول ).  Sykes, 1902, P. 188(  دهد ی م 

سفرش به کرمان برداشت    در   کس ی توسط سا   که   ه ی جبل   گنبد 
  ی اسالم   ه ی ول ا   ي آنکه گنبدها   ل ی دل به   ، د ی گو ی ) م 2  شکل شده ( 

آن را    ی ول   ، کند   ن یی تع   ی خ ی آن تار   ي برا   تواند ی او نم   است،   نادر 
دهل   پاتان   یۀ اول   ة دور   ي بناها   از   ی روشن   ۀ نمون   داند ی م   ی در 

 )Creswell, 1915, P. 208 ( ،   مورد  در   ی علم   ی بررس   ن ی اول   اما
  1930ش/    1310  ۀ ده  در  شرودر  ک ی ار   توسط   بنا  ن ی ا   ي معمار 

  انتشار   با و    نامد ی سنگ» م را «جبل   آن   ي و   . رفت ی م صورت پذ 
  مدارك   ن ی نخست   که )  3  شکل بنا (   ن ی از ا   یی پالن، برش و نما 

آن    ی فن  را    ي معمار   ی ژگ ی و   ن ی تر مهم   ، هستند درمورد  آن 
به سمت باال    ن ی بنا از سطح زم   ي ها بدنه   ی ج ی تدر   ی ن ی نش عقب 

  گنبد   ، ي معمار   ي ها ی ژگ ی و   به   توجه   با   ي و .  شمارد ی ) برم گنبد ( 
بنا   ه ی جبل  ش   یی را  برم ساخت   شرفته ی پ   ة و ی با    او .  شمرد ی وساز 

 

  يرو   موجود  ي آجرها از    ف ی چند رد   ي ا ی بقا با توجه به    ن ی همچن 
  ن ی تر ی م ی قد   ي دار   ه ی جبل   گنبد   است   معتقد   بنا،   گنبد   ي ا ی بقا 

ا  در  دوپوش  ه   ران ی گنبد  که  پا   گاه چ ی بوده  به  آن    ان ی ساخت 
  ی عام اهال است و علت آن را حمله غزان به کرمان و قتل   ده ی نرس 
 ,Schroeder, 1981(   داند ی م   1186م    / ق   582  سال   در   شهر 

PP. 1016-1018 (  . ي اظهارنظرها   ي شرودر مبنا   ي گذار خ ی تار   ن ی ا  
محقق    بنا  ق ی دق   ی بررس   بدون   ها، ی غرب   ژه ی و به   ي بعد   ن ا اکثر 

 . ایم ه که به آنها پرداخت   شود ی م 
  

در اواخر دوره قاجار در حدود سال   هی. عکس گنبد جبل2 شکل
 ق  1310- 311م/ 1893
 Creswell, 1915: منبع

 

  
 م  1930 /ش 1310 دهه در شدهم یترس ه،یجبل گنبد پالن. برش و 3 شکل

 Schroeder, 1981: منبع

 
 را  آن  بنا،  نیا  گنبد  ساخت  وهیشضمن اشاره به    زیگدار ن

 .Godar, 1988, P(  کندیم  ذکر  یدر زمره آثار دوره سلجوق

  ي برام    12ق/  6  قرن  اواخر  خیتار  رشیپذ  با  زین  لبریو).  125
  ی درون گنبد  کیاز  ياگنبد آن را نمونه  ه،یجبل يبنا ساخت

 يبرا  ي بلند  ویگر  وجودو    داند یم   نشده  لیتکم  هرگزکه  
 محتمل  را،  بنا  گنبد   یرونیب  یچوب  ای  يآجر  پوسته  ساخت

  اریبس  يابا اشاره  زیپوپ ن  ).Wilber, 1955, P. 64(   داند یم
 شمرد یم برم  13ق/    7بنا آن را متعلق به قرن    نیکوتاه به ا

و با  شخص  یژگ یکه  به    یساسان   تیو  مقابر    ریسانسبت 
 ). Pope, 1965, P. 185متأخرتر از خود بنا شده است ( 

اعتقاد دارد    که  است  یمحقق  گر ید  زین  يزیپار  ی ستانبا
تار  بابنا    نیا منابع  به  ن  ی خیتوجه  سنگ  زیو  آن،    یمصالح 

 ان یزرتشت  ياز اسالم و از بناها  شیاحتماالً متعلق به دوره پ 
حت که  سال    یاست  آ  310در  توسط    ی سامان  اسیال  لق 

).  ,P. 48Bastani Parizi ,1956(  2است  دهیگرد  ریتعم
بنا و    نیدرمورد ا  ی خیتار  ي هاتیروا  انیب  ضمننیز    يموسو
  بهبا توجه    هیمعتقد است که گنبد جبل  ،کوتاه آن  فیتوص
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در اواخر دوره قاجار در حدود سال   هی. عکس گنبد جبل2 شکل
 ق  1310- 311م/ 1893
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 م  1930 /ش 1310 دهه در شدهم یترس ه،یجبل گنبد پالن. برش و 3 شکل

 Schroeder, 1981: منبع

 
 را  آن  بنا،  نیا  گنبد  ساخت  وهیشضمن اشاره به    زیگدار ن

 .Godar, 1988, P(  کندیم  ذکر  یدر زمره آثار دوره سلجوق

  ي برام    12ق/  6  قرن  اواخر  خیتار  رشیپذ  با  زین  لبریو).  125
  ی درون گنبد  کیاز  ياگنبد آن را نمونه  ه،یجبل يبنا ساخت

 يبرا  ي بلند  ویگر  وجودو    داند یم   نشده  لیتکم  هرگزکه  
 محتمل  را،  بنا  گنبد   یرونیب  یچوب  ای  يآجر  پوسته  ساخت

  اریبس  يابا اشاره  زیپوپ ن  ).Wilber, 1955, P. 64(   داند یم
 شمرد یم برم  13ق/    7بنا آن را متعلق به قرن    نیکوتاه به ا

و با  شخص  یژگ یکه  به    یساسان   تیو  مقابر    ریسانسبت 
 ). Pope, 1965, P. 185متأخرتر از خود بنا شده است ( 

اعتقاد دارد    که  است  یمحقق  گر ید  زین  يزیپار  ی ستانبا
تار  بابنا    نیا منابع  به  ن  ی خیتوجه  سنگ  زیو  آن،    یمصالح 

 ان یزرتشت  ياز اسالم و از بناها  شیاحتماالً متعلق به دوره پ 
حت که  سال    یاست  آ  310در  توسط    ی سامان  اسیال  لق 

).  ,P. 48Bastani Parizi ,1956(  2است  دهیگرد  ریتعم
بنا و    نیدرمورد ا  ی خیتار  ي هاتیروا  انیب  ضمننیز    يموسو
  بهبا توجه    هیمعتقد است که گنبد جبل  ،کوتاه آن  فیتوص

گنبد جبلیه در کرمان ǀ علیرضا انیسی

5



 

 

بنا  وهیش احتماالً  سلجوق  يساختش  دوره  حت  یماقبل    ی و 
 »گنبد گنج«  نام  به با توجه    ياست. و  یاسالم  ةاز دور  شیپ 

آن    ،یخیتار  متون  در اردش  را ساخت  نسبت   ریبه  بابکان 
(یم  تکرار  بهقدس    يپارسا  ).Mosavi, 1976, P. 77دهد 

بنا   هیو گنبد جبل  پردازدیم  ی قبل  سندگانینو  مطالب   یی را 
از دوره سلجوق  ,Parsay-i Quds(  د ینمایم   انیب  یبازمانده 

1977, P. 51(  .ذکر    یسلجوق  ةرا منسوب به دور  هیگنبد جبل
احتماالً با توجه   زینبلر  ).  Meshkati, 1966, P. 155(   دی نمایم

محقق نظر    ی آرامگاه  ییبنارا    هیجبل  گنبد   ن،یشیپ   نابه 
 .Blair, 1983, P(  است  برشمردهم    12ق/  6  قرن  به  متعلق

  سد ینویممفصل کرمان    خی تارکتاب    در  ی کرمان همت  ).  83
 يقبرگنبد سنگ  نیا  يهاهیاز زاو  یک یدر    شیها پ سال  که

اهال که  داشته  به  یوجود   ياعالقه  انیشت زرت  ژهیوکرمان، 
سال   بیمه  لیقبر در سسنگ  نیمخصوص به آن داشتند و ا

  کند یاضافه م  نیهمچن  يرفت. و   انیش کرمان از م  1313
در   د، ید بیآس لیس نیا انیبنا که در جر نیاز ا یکه قسمت

باستان  1318سال   اداره  همت  به    شد   ریتعم  یشناسش 
)Himmat Kirmani, 1985, P. 43  .(بنا    ن یا  زیبراند ن  لنیه

  ي اشرفتهیپ   ةویکه ش  کردهقلمداد    یسلجوق  ي بناها  ة را در زمر
به    ،یآن با مصالح سنگ   یداخل  ناتییبدنه و تز  يبنددر قاب

است   شده  برده   ن یاوک).  Hillenbrand, 1989, P. 87(کار 
 پرداخته   بنا  نیا  به  مشروحصورت  است که به   یمحقق  نیآخر

 و  بنا  ناتییتز  از  يشواهد  ۀارائ  و  گذشته  مطالب  مرور  با  و
  ة بنا را به دور  نیساخت ا  خیتار  مشابه،   موارد  با   آن  یسۀمقا

/    ق   403-419  کرمان،  در  ی لمید  الدوالهقوام   یحکمران
 ,O’kane & Abdullahدهد (یم  نسبت  ،م  1012  -1028

1997, P. 7  .(یفارس  مراجع  در  رانیا  يمعمار   ۀنامفرهنگ  در 
از اسالم   شیپ   يبنا  ،نیمع  فرهنگبه استناد    هیگنبد جبل  زین

 ,Behishti & Qayummi Bidhindi, 2010ذکر شده است (

P. 525( . 

 بنا   ل ی و تحل   ف ی توص 
مالط گچ    با الشه  سنگ  از  یضلعهشت  ییبنا  هیجبل  گنبد

 يقرار دارد. نما  يپوسته آجر تک که بر فراز آن گنبد    است

 قرارهر ضلع آن    يرو  که  مشابه  يهايبندقاب  باآن    یرونیب
  ، متر است  87/11بنا    یشده است. قطر داخل  دهیپوش  دارند،

. استمتر    8/  12  کیهر    ارتفاع  ومتر    98/6عرض هر ضلع بنا  
 83/2  ن یزم  يو رو  نییبنا در پا  ياز جرزها  کیضخامت هر
پ  است.   ش  1397  سال  در  کهبنا    نیا  ریاخ  يگردیمتر 

بنا    يوارهایاز ساخت و نحوه اتصال و عمق د  ی منظور آگاهبه
و    یفرهنگ  راثیتوسط اداره کل م  آن  بستر  نیدر داخل زم

  داد   نشان  شد،   انجاماستان کرمان    یدستعیو صنا  يگردشگر
 وار ید  هر  وهستند    يامروز  يبه معنا  یپ   فاقد  آن  يوارهاید  که
  در  ماًیمتر مستقسانتی  90عمق    به  خود،  ضخامت   همان  با

). Anisi & Vakili, 2020, P. 42(  دارد  قرار  بستر  خاك  داخل
پا  نیا  يپهنا از  به  نییبنا  باال  پله به  سه    ياصورت    تراز در 

  در ارتفاع    شیبا افزا  بنا  یبه عبارت   و  ابد ی یم  کاهش  یارتفاع 
  جرزها،   ادی ز  ضخامت.  شودیم  ترکیبار  سه،  سطح  نیا

سازنده    ی نیبشی ها نشان از پ سطوح جداره  ياپله  ینینشعقب
ن  يبرا ا  بنا  گنبدرانش    يرویکاهش  است.    ر یتدب  نیداشته 

  در   بادوام   ی مصالح  یعنوان  به  سنگ  ازاستفاده    زیو ن  ياسازه
از تما  ،و آجر  خشت  یعنی  یبوم  مصالح  با  سهیمقا  لینشان 

 .  )4 شکل مقاوم و ماندگار دارد ( یی بنا ییسازنده به برپا
ذکر شدهمان که  بنا    نیا  يهاعکس  نی تریمیقد  ،طور 
  ۀ نقش  نیاول  زیش و ن  1270م/    1890  ۀ در ده  کس یتوسط سا

  شده   منتشر  ش  1310  /م  1930  ۀده  در  شرودر  توسط  بنا
 يروهروب  در  که دو  دهندینشان م  ریتصاو  نیا  يدو  هر.  است

 است بنا در جنوب آن    یفعل   يورود  در  آنها  از یک یهم، که  
بنا مسدود    یشمالآن زمان باز بودند، در حال حاضر در    در

 يروموجود    ينماهاتاق   ریکه سا  رسدینظر م  به  البتهاست.  
  مسدود   بعدها و   باز  هیطرح اول  در  بنا،  یرونیب  اضالع  از  کیهر

ابتدا دارا  هیجبل  گنبداحتمال دارد که    نیبنابرا  ؛ شدند   ي از 
  د یبازدورود و    يکننده برادعوت  یشکل   یعنی  ،يورود  هشت

درون   از    با بنا    یرونیب  اضالع  از  کیهر.  است  داشتهمردم 
 به  يعمود  یقاب  ،اند. در وسط هر ضلعشده  نییتز  يبندقاب

  آن،  ي باال  در  يدارزهیت  قوس  با متر که  سانتی  20حدود    عمق
  در .  دارد  وجود  يگریدشکل    يعمود  ۀروزن  ا یبه همراه پنجره  

 

دار بر  زهیت  یشکل با قوسلیقاب مستط  کی  ،روزنه  نیا  ریز
)  بزرگ(  یاصل  قاب  نیا  درون  در.  خوردیفراز آن به چشم م

کرده   احاطهرا    پنجره  رامونیپ   ،از گچ  يگرید  ینییتز  طرح
 .)5 شکلاست (

 

  
 م 1933 -34/  ش 1311- 12در حدود سال  هیگنبد جبل یو داخل  یخارج ينما يها. عکس 4 شکل

  )  Byron, 1905-1941( :منبع

 

  
 بنا  یرون یب قاب هر درون ینییتز طرح. 5 شکل

 2021 نگارنده،: منبع
 1349در سال  ری در حال تعم هی. عکس گنبد جبل6 شکل

 Iranian Cultural Heritage Organization, Kirman(: منبع
Local Office Archive, n.d. ( 

در   گری قاب د دو   ،یوسط لیقاب مستط ن یاهر طرف  در
آن   ی فوقان   قسمت  در  .شوندیمشاهده م  گر یکدی  نییباال و پا

  يعمود  قاب   آن  نییپا   در  و   يعمودشکل  لیمستط  ساده   قاب
. در  دارند  قرار  ،است  آن  يباال   در  يدارزهیت  ی که قوس  يگرید

  دارد   وجود  متر  3/  11به ارتفاع    يوارید   زین  وارها ید  نیفراز ا
و    8مجموعاً    منظم،   فواصل  در  که قرار   ياروزنه  ای پنجره 

 يوارید  گنبد،   رامونیپ  وسطح    ن یا  يباال  فیرداند. در  گرفته
و    ي هاقاب  آن  يرو  که  متر  93/1  ارتفاع   به  یسنگ مربع 

  وار ید نیا  يرو از. خوردیچشم م به ،بر وجود دارد لیمستط
  ارتفاعاست.    شده متر ساخته    4  ارتفاع  بهدار مازه يگنبد  زین

م  نیزم  سطح  از  بنا   کل گفتن  33/18  زانیبه  است.    ی متر 
  سازمان   یفن  دفتر  توسط  ش  1349  سال  در  گنبد  نیااست  

تعم  یباستان   آثار  حفاظت  یمل کرمان،  مرمت شده    ریدر  و 
 . )6 شکلاست (

  يهاقاب  آن،  ی داخل  اضالع   از  کیهر  يرو  زین  بنا   درون
  کیمتر قرار دارند که بر فراز هر  4به عرض    یشکلل یمستط
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  نهیقاب قر  8قرار گرفته که درمجموع    يگریدار دزهیقوس ت
کنار   در  م  گریکدیرا  وجود   داخلدر    نیهمچن.  آورندیبه 

.  شودیم   دهید  گریکدیها دو طرح مجزا از  قاب  نیاز ا  کیهر
  يباال  در   دارزهیت  یقوس با   یی نماتاق  ک،یهر نییپا  قسمت  در
دارد.    آن پنجره    دهانه،   هر   در  قاب  هر   ي باال  درقرار 

شکل لیاست که در هر طرف آن قاب مستط  یشکلل یمستط
  گر یکد ی کنار  درسه قاب  نیوجود دارد. ا يگریدپشت بسته 

و    شدند  متصل  گریکدیبه    يگرید  ی گچ  يهاقاب  لهیوسبه
 . )7 شکلآورند (یرا به وجود م ینییتز یطرح تیدرنها
 

 
 بنا  یضلعداخل هشت يهاداخل قاب ینییتز طرح. 7 شکل

 2021 نگارنده،: منبع
 

 آثارگنبد هنوز    رپوسته ی و ز   واره ی از د  یی ها بخش   يرو   بر 
 بنا،  درون گذشته    در   دهد ی مانده که نشان م  ی اندود گچ باق

 در  و   دهانه   هر   در .  بود   شده   ده ی گچ پوش   د یکامالً با اندود سف 
 ي ا حلقه   ،رأس هر قوس   ي ها و در باالقاب   نی ا   از   ک ی هر   داخل 

دوباره   زی طرح ن   نی . هم شود ی م   مشاهده  یجناغ شکل    با  یگچ 
بزرگ در هر دهانه وجود دارد.   قوس   فراز   درتر، به ابعاد بزرگ 

 يا ی بقا  ا ی و    به ی کت   از   ي اثر   بنا   درون   در   نات، یی تز   ن ی ا  با وجود 
وجود دارد که بنا در   احتمال   نی ا   رون ی از ا  ؛شودی نم   دهیآن د 
 به ی برپا شده که هنوز ساخت کت   ی اسالم  ه ی از قرون اول   ي ا دوره 

که   است ذکر    ان ی شانبوده است.    مرسوم   چندان در داخل بنا  
 وجود  ن ی رزم ی ز   ای  سردابه  از   ياثر   بنا  داخلحال حاضر در    در 

به وجود آن در گذشته   ز ی ن   ی دسترسمنبع قابل   چی و در ه   ندارد 

 ای ها  پنجره   ز ی ن   و   بنا   یدرون   نات یی تز   وجود  اشاره نشده است.
نورگ   يها روزن  برا   یحاک   ر،ی متعدد  سازنده  قصد   جادی ا  ي از 
قابل   یدرون  يفضا  و  قاب است   دیبازد جذاب  بر   عی وس   يبند . 
 شودی باعث م   نیی تز   ینوع   جادی بر ا آن عالوه   یخارج   ي نما   ي رو 

 بنا  نی ا و زمخت    نی حجم سنگ   ،ي انداز ه ی و سا   ین ی نش تا با عقب 
 ينما   در   ي ترفند   ن ی چن .  بیاید نظر    به تر  سبک   ي، بصر   نظر   از 

 ری نشان از تأث   که مشاهده است  قابل   ز ی ن  زدی امام   دوازده   مقبره 
 .) 8  شکل (  دارد   گر ی کدی  بر دو بنا   نی ا   یطراح متقابل  
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 گنبد  يرو ی ن   انتقال  محل   بنا،  ةجدار   ضلع  هشت   ي باال   در 
 متقارن،  ينما تاق   شانزدهاز    یف ی رد  بر   مشتمل   خود   که   است 

 ایدر داخل آنها پنجره  ان یدر م  کی  که   است  گری کدی در کنار  
ا   وجود   ي ا روزنه  تاق   ف ی رد  ن ی دارد.  درواقع  از  را   نه ی زم نماها 

پوشش سقف،    ي برا  وجود   ي آجر گنبد    ی عنی احداث  به  آن 
 .)9  شکلآورد ( ی م 

 

 
 منطقه انتقال گنبد بنا  ماتیو تقس یداخل ي. نما9 شکل

 2015منبع: نگارنده، 
 

 بنا   کارکرد 
  ی اسالم  يدر معمار  باسابقهاز اشکال    یکی  یضلعهشت
در   الصخره»«قبه  ی ادمانی  ي آن بنا  ۀنمون  نیتریمیاست. قد 

 شکل.  دارد  یارتیز  يعملکرددرواقع    که  است  المقدستیب
 ي الگوعنوان  به  آن،  فراز  بر   يگنبد  بابنا    نیا  یضلعهشت
و استفاده    دی تقل  ،یاسالم  جهان   در  یارتی و ز  یادمان ی  يبناها
شده    شناخته  یضلعهشت  يبنا  نیدوم.  است  شده
 در  کهاست    یعباس  ۀفیخل  المعتصم  مقبره  ای  ه»یالصلب«قبه 

مادر    سفارش  به  مقبره  نیا   و  درگذشت  م  842/ق   227  سال
  ی ضلعهشت  يبنا  کیصورت  به   يو  يبرا  اشیحیمس

  حدود   درعراق    يسامرارودخانه فرات در    ساحلدر    ،گنبددار
-Grabar, 1966, PP. 14شد (  ساخته  م  862  /ق   248  سال

15.( 
ا  دارخیتار  ۀنمون  نیتریمیقد   ی ضلعهشت  يبنا  ران،یدر 

.  است  نطنز  جامع   مسجد   اطیح)  قبله(   ی غرب  سمتدر    يآجر
قرار   ییآن راهرو  رامونیپ   از  یبخش  در  که  گنبددار  يبنا  نیا

  ةنحو  نات، ییشکل، تز  مانند  ی خاص  یی هایژگیو  يدارادارد،  
د  دمانیچ در  رج  وارهایآجرها  عمود  ی افق  يهابه   که  يو 
از   گر ید  ی در برخ  و  است  ان یدر م  کی  يهافیصورت ردبه
اسالم  يبناها  انیم جرشودیم  دهید  زین  یقرون  در    ان ی. 

  خیتار  با  یقرآن  يابهیکت  ،1358در سال    یضلعهشت   راتیتعم
398    / شکل ي احلقه  ی گچ  يهاطرح  همراه  به  م   999ق 

). بلر با  10  شکل(  شدند  داریپدآن   درون  هیمشابه گنبد جبل
  ی عیش  يدیشه  ةمقبر  را  آن  بنا،  ن یادر    موجود  شواهد  یبررس

 .Blair, 1983, Pکند (یم   ی معرفزاده  امام  کی  ی عبارت  به و  

89( .  

 

        
 ضلعی گنبددار در نطنز؛ سمت چپ، گنبد جبلیه ي تزیینی؛ سمت راست، هشت هاطرحتشابه  .10شکل 

 2015منبع: نگارنده، 

 ۀ منطقدر    رانیدر سم  ی ضلعبزرگ هشت  برج  گر،ی د  يبنا
 يگنبد آجر  ي ایکه بقا   یسنگ   يبنا  نیا.  است  ن یقزو  طارم

جا  هنوز  آن   ة شديبندقاب  يهاجداره  يدارامانده،    يبر 

در   ياپلهراه  وجوداست.    ی نییتز  يهاهمراه طرح  به  یرونیب
 خیتار  ودوپوسته    گنبد  وجودبر    یگواه  تواندیم  بنا  نیا  داخل

 ,Anisi(م است    10ق/  4قرن    دوم   ۀمینساختش احتماالً در  

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400
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2008, P. 219.(  شدند که نشان از   دا یپ   يبنا اجساد   نیا  در
  ۀ نمون  .)Varjavand, 1995, P. 426دارد (  آن  ینیتدف  کارکرد

  به  مشهورگنبددار  یضلعهشت  يبنا ،به کرمان کینزد گرید
  آرامگاه   زیبنا ن  نیاابرکو است.    شهر  در   »یعال   ا ی   یعل   «گنبد

 شو همسر  کوهابر  یلمید  حاکم هزار سپ    یابوعل  ی عنینفر    دو
 اشبه یبا توجه کت  آن  ساخت  خیتاراست و    دشمنزار  بنت  ناز

 ).Godar, 1988, PP. 222-225( استم    1056  -57ق/    488
ا   زین  هیجبل  گنبد  ير یقرارگ  تیموقع  انیم  نیدر 
نسبتاً   یدر سطح  هیجبل  گنبد که  یمعن  نیبد  ؛توجه استقابل

  ی دسترسساخته شده است تا    یباز عموم  يفضا  درمسطح و  
  باشد  داشته  وجود  یمتوف  ارتیز  امکان  وبه داخل بنا آسان  

 توجه  با  .دارد  دیتأک  اثر  ینیتدف  کارکرد  بر  موضوع  نیا  خود  که
  ر یسا  زین  ونظر شکل و مصالح    ازمشابه    يهاوجود نمونه  به

جمله    هی جبل  گنبد  يمعمار  اتیخصوص  عیوس  يفضااز 
  متعدد،   يورودها  ،ها بدنه  ی خارج  و   ی داخل  نات یتزئ  ،یداخل

  ها ت یروا  زی و ن  يریقرارگ  تیموقع  ،یاستفاده از مصالح سنگ
  ن یا  توانیبنا م  نیبودن امقبره  ة دربار  ی محلاعتقادات مردم    و
  ی ادمانی  ییعنوان بنااز ابتدا به  هیجبل  گنبدرا داد که    حتمالا

  د، ی نما  حفظ  را  ی مهم  تیشخص  ي ابد  ة خاطر  بوده   قرار  که
 يبرا  یعملکرد آرامگاه  رشیپذ  رونیا  از  ؛است  شدهاحداث  
 :  قبول استآن قابل

 بنا   گنبد   ی بررس 
  الزم  آرامگاه،  کیعنوان  به   هیتوجه به کارکرد گنبد جبل  با
بر به  است   ي بناها  ریسابه    ی نگاه  تر،قیدق  یرسمنظور 

باش  ن یا  در  مشابه  گنبددار  ی آرامگاه داشته  با    م یدوره  تا 
بنا   يگنبدساز  يهایژگیو امکان    زین  و  هیجبل  يدر 

بهمیآشنا شو  بهتر  آن  گنبد  بودندوپوسته   نسبت   یطورکل. 
از عوامل مهم و مؤثر در    یک ی  بنا،  هر  یدرون   عرض  به  ارتفاع

  کمترنسبت    ن یا  هرچهآن است.    يداریتحمل وزن گنبد و پا
است. عامل    شتریب  یجانب  يروهاین  برابر  در  آن  يداریپا  ، باشد

بناست    یبه ارتفاع داخل  روینسبت ارتفاع منطقه انتقال ن  گرید
خود بنا و   يدر پا یافق يرو ین جادیدر ا یخاص تیکه از اهم

است  شتریب  يداری پا   منطقه   در  ژهیوبه   موضوع  نیا  ؛آن 
 .دارد تیاهم اریبس  کرمان مانند يزیخزلزله 
اول قرن    مهیسنگ بست (ن  در  از» یا  ةاز آنها «مقبر  ی کی 

5    / ابتدا    زیبنا ن  نیا  مشهد است.  ی ک ینزد درم)    11ق  در 
 پوستهاز    ياثر  حاضر  لبوده که در حا  ياگنبد دوپوسته  يدارا

  برداشت   براساس  ).Anisi, 2008, P. 334(  ستین  آن  یرونیب
ن  نگارنده   یدانیم شرودر   قیدق  میترس  زیو  توسط  بنا 
)Schroeder, 1981, P. 1017(،  نسبت ارتفاع   هیجبل  گنبد  در

 رو ین  انتقال  منطقه  ارتفاعنسبت    و  53/1به عرض آن    یدرون
  يبنا  نیدوماست.    88/0(بشن)    مسقف  منطقه) به  رهیچپ(

است.    زدیدوازده امام در    به  معروف  ۀقب  گنبددار،  یآرامگاه
ا ن  نیدر  ترس  زیبنا  توجه  توسط    قیدق  میبا   شرودرآن 

)Schroeder, 1981, P. 1004  (ی به عرض داخل  ارتفاع  نسبت  
ن نسبت    56/1  زیآن  ن  منطقهو   منطقهبه    رویانتقال 

  ی ارتفاع درون  تنسب  هیجبل  گنبد  دراست.    76/0  شدهمسقف 
آن   عرض  ن  44/1به  انتقال  منطقه  نسبت   منطقه به    رویو 

  ة سازکه    دهد یها نشان مسبتن  نیااست.    88/0  شده  مسقف
 يسازیخنث  و  گنبد  وزن  تحمل  يبرا  دقت  با  هیجبل  گنبد

  ن یبنابرا  است؛  شده  یطراح  یجانب  يروهاین  يحداکثر
  آن  ساخت  يبرا  ینیبشیپ  ای   گنبد   دوم  پوش  وجود  احتمال

توجه کرد که کرمان    د ی. بااستقبول  قابل  بنا،  یۀاول  طرح  در
منطق تخر  يز یخزلزله   ۀدر  احتمال  و  دارد   پوشش  بیقرار 

جو  ایزلزله    مانند  ی عیطب  عوامل  توسط  یرونیب  يعوامل 
متروکه  لیدلبه و  طرها  در  آن    ، يمتماد  يهاقرن  یشدن 

 .است بوده محتمل
با    باًیتقر  هیجبل  گنبد  ی کل عرض  نسبت  ،يساختار  نظر  از

مساو ا  ي ارتفاعش  ن  نیاست.  و    ي هایژگیو  ریسا  زیتناسب 
پا  ياسازه   با بنا    عرض  ياپله  کاهشو    میضخ  يهاهیمانند 
برا  دهد یم  نشان  ارتفاع  شیافزا دقت  با  بنا  کالبد    ي که 

 اطیاحت  نیشده است. ا  یطراح   شتریب  يو ماندگار  ياستوار
ا  تواندیم دوپوش  جادیبر  آن  قبالً  زین  شرودر  که  یگنبد  به   

  ی سلجوق  ةدر دور  ی طرف  از   .باشد  داشته  داللتاشاره کرده،  
گنبدساز معمار  افتهیتوسعه  یشکلبه  يموضوع   رانیا  يدر 

 

استمطرح    دوپوسته   گنبددار  مقابر  با   سهیمقا  در.  شده 
  برج   و )  ق   460(  اول   یضلعهشت  ةمقبر  برج  یعن ی  ،یسلجوق

سلطان سنجر در    ةمقبر  زی ق) و ن  486دوم در خرقان (  ةمقبر
  آن  عرض  به  یداخل  ارتفاع  نسبت)،  ق   570-571  حدود مرو (

نسبت در   ن یا نیاست. همچن 64/1و  57/1 ،74/1 بیترتبه
  مسجد   ی عنی  ،ی مساجد سلجوق  ۀگنبد دوپوست  ن یتریمیقد

ها  نسبت   نی. ااست  32/2  زان یم  به  ،)ق   498(  انیبرس  جامع
بنا در    ةویشکه    دهدینشان م  هیبا جبل  سهیدر مقا ساخت 

  بوده   یسلجوق ةدور ازتر و عمالً ساده اطیاحت با اریبس هیجبل
 .است
استفاده از گنبد دوپوشش    ۀسابق  که  داشت  نظر  در  د یبا

  ن یتریمی. قدستیروشن ن  یلیخ  رانیا  یاسالم  يدر معمار
ا  یاطالع  در  دارد  نهیزم  ن یکه  خواجه  نقل ،وجود  قول 
ساخت   است  نامهاستیس  کتاب  در  الملکنظام به  که 

  مرد   توسط  اد، یدوپوشش با رنج و خرج ز يبا گنبد  یاستودان
گبر برزجوم  يثروتمند  نام  ام  دیبه  زمان  دی(بزرگ  در   ،(

  در )  م   984-97/    ق  384-   87حکومت فخرالدواله بر جبال (
م  يباال اشاره  تبرك   ,Khaji Nizam al-Mulk(   کندیکوه 

1965, P. 187.( گنبد دوپوش    نیادر باب  ي شتریاطالعات ب
اخت ا  اما  ست،ین  اریدر  به  توجه  م  نیبا   جهینت  توانیگفته 

دوجداره، حداقل از    ي گرفت که فن و روش ساخت گنبدها
  د یبا البتهم شناخته شده بوده است.  10ق/ 4دوم قرن  مهین

  ،دوپوش  يگنبدها  یۀها و تجارب اولنمونه   در  که  کرد  توجه
پا   يهاپوسته  در  بودند  هیآنها  متصل  هم    ج یتدربه  یلو  ،به 
پوست  ، داشت  را  محافظ  حکم  که   ی رونیب  ا ی   دوم  ۀپوست  ۀ از 
و    یدرون   گرفتیم  قرار  آن  يرو  ی کم  ۀفاصل  باجدا 

)Mimariyan, 2012, P. 458(دوره  نیا  دراحتماالً    نیابنابر  ؛، 
ا  يگنبدساخت   در  فاصل  ،بنا   ن یدوجداره  م  ۀبا    ان یکم 

از گنبد  ياثر یهرچند امروزه حت ؛ بود ممکنآن  يهاپوسته 
 .است نمانده يجا بر زینآن  یرونیب

 بنا   ي گذار خ ی تار 
 ساخت  خیتار  درمورد  شد،  اشاره  ترشیپ   کهطور  همان

  داردضرورت    و   است   شده  ابراز  ی مختلف  نظرات  هیجبل  گنبد

نمونه  شواهد   دوباره  یبررسبا    تا و   به  ،مشابه  يهاموجود 
شایان ذکر است که بطور کلی در ایران    .پرداخت  آن  يبازنگر

(قرن   از حمله مغول  پیش  بناهاي سنگی    13ق/    7تا  م)، 
از این   شمار کمتري نسبت به بناهاي خشتی و اجري دارند.  

رو مصالح ساخت بنا می تواند در تاریخ گذاري آن مورد توجه  
 ،دوطبقه  شکلمکعب  يبنا  ، ی آثار سنگ  ن یا  از  ی کیقرار گیرد.  

که    هارون»  «زندان  به   معروف پاسگاه    ک یاحتماالً  است 
دور  ی نظام در   جنوب  در  ، بوده  هیبوآل  ةدر  و  تهران  شرق 

  حاضر   حال   رد  بنا   ن یا  گنبد.  است  واقعمسگرآباد    ۀمنطق
هنوز وجود    آن  يآجر  يهاهساز  ۀگوش  ی ول  ، است  شده  بیتخر

  ي و گنبدها  یسنگ  ۀ بدن  ياز بناها که دارا  گری د  ۀدارند. نمون
 تصور  ابتدا  در.  است  فارس  سروستان»  «کاخ  ،است  يآجر

سنگ  نیا  شدیم مصالح  توجه  با  دور  اشیبنا  به    ةمتعلق 
  ة دور  در   یخیتار  آن  يبرا  ،ي بعد  قاتیتحق  یول   است،  ی ساسان

 ,Bier( کرد  شنهاد یم، پ   10ق/    4در قرن    و   فارس  در  هیبوآل

1986, P. 73(.  شدهمان ذکر  قبالً  که  مقبر  ، طور    ة برج 
عل   رانیسم گنبد  د  که  زین  یو  حکام  ساخته   ی لمیتوسط 

  ی استفاده از مصالح سنگ  تینشان از رواج و مقبول  ، اندشده
 دارد. هیبوآل ة دور در ی ادمانی  يدر ساخت بناها
کتاب   ف  عیبدا  یال  المضافدر  قا  یالزمان    ، کرمان  عیو 

)،  ق   530-615(  ین ابوحامد احمد ابن کرمان یالدافضل  فیتأل
: «در شهور عشر است  آمده ن  یکرمان چن  يد بنای در باب تجد

ار یاس را که از ع یال  یان ابوعلی و ثلثمائه و نوبت دولت سامان
  وهشتیس  يکرمان فرستادند و وشگان خراسان بود به  یپ 

س باغ  و  بود  کرمان  ملک  متصرف  بال  ی رگانیسال  اباد  یو 
قلعه    ياباد) سرای(بعل بنا کرد و خندق و  او  و    میقد اندرون 

اوست که در آن    يکهن از بنا  يهااز قلعه  یقلعه نو و بعض
اض  ی جانب او ر ک یم از یقد ي هاگنبد گبران است از عمارت

ن و  یگر جانب بساتیجان است و از د یشاهو حدائق آسف و  
 ). Kirmani, 1952, P. 54تن» (ین و فرمیه رائیمزارع د

  ی عقدالعل   خود،   گریدکتاب    در  یکرمان   نیالدافضل 
االعل سال    ی للموقف  در  تأل  584که  ق   نیچنف شده،  یه. 

  ة درواز  بر  او   نام   که  اسیال  بن  محمد   ی ابوعل  و   «... :  سدینویم

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400
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استمطرح    دوپوسته   گنبددار  مقابر  با   سهیمقا  در.  شده 
  برج   و )  ق   460(  اول   یضلعهشت  ةمقبر  برج  یعن ی  ،یسلجوق

سلطان سنجر در    ةمقبر  زی ق) و ن  486دوم در خرقان (  ةمقبر
  آن  عرض  به  یداخل  ارتفاع  نسبت)،  ق   570-571  حدود مرو (

نسبت در   ن یا نیاست. همچن 64/1و  57/1 ،74/1 بیترتبه
  مسجد   ی عنی  ،ی مساجد سلجوق  ۀگنبد دوپوست  ن یتریمیقد

ها  نسبت   نی. ااست  32/2  زان یم  به  ،)ق   498(  انیبرس  جامع
بنا در    ةویشکه    دهدینشان م  هیبا جبل  سهیدر مقا ساخت 

  بوده   یسلجوق ةدور ازتر و عمالً ساده اطیاحت با اریبس هیجبل
 .است
استفاده از گنبد دوپوشش    ۀسابق  که  داشت  نظر  در  د یبا

  ن یتریمی. قدستیروشن ن  یلیخ  رانیا  یاسالم  يدر معمار
ا  یاطالع  در  دارد  نهیزم  ن یکه  خواجه  نقل ،وجود  قول 
ساخت   است  نامهاستیس  کتاب  در  الملکنظام به  که 

  مرد   توسط  اد، یدوپوشش با رنج و خرج ز يبا گنبد  یاستودان
گبر برزجوم  يثروتمند  نام  ام  دیبه  زمان  دی(بزرگ  در   ،(

  در )  م   984-97/    ق  384-   87حکومت فخرالدواله بر جبال (
م  يباال اشاره  تبرك   ,Khaji Nizam al-Mulk(   کندیکوه 

1965, P. 187.( گنبد دوپوش    نیادر باب  ي شتریاطالعات ب
اخت ا  اما  ست،ین  اریدر  به  توجه  م  نیبا   جهینت  توانیگفته 

دوجداره، حداقل از    ي گرفت که فن و روش ساخت گنبدها
  د یبا البتهم شناخته شده بوده است.  10ق/ 4دوم قرن  مهین

  ،دوپوش  يگنبدها  یۀها و تجارب اولنمونه   در  که  کرد  توجه
پا   يهاپوسته  در  بودند  هیآنها  متصل  هم    ج یتدربه  یلو  ،به 
پوست  ، داشت  را  محافظ  حکم  که   ی رونیب  ا ی   دوم  ۀپوست  ۀ از 
و    یدرون   گرفتیم  قرار  آن  يرو  ی کم  ۀفاصل  باجدا 

)Mimariyan, 2012, P. 458(دوره  نیا  دراحتماالً    نیابنابر  ؛، 
ا  يگنبدساخت   در  فاصل  ،بنا   ن یدوجداره  م  ۀبا    ان یکم 

از گنبد  ياثر یهرچند امروزه حت ؛ بود ممکنآن  يهاپوسته 
 .است نمانده يجا بر زینآن  یرونیب

 بنا   ي گذار خ ی تار 
 ساخت  خیتار  درمورد  شد،  اشاره  ترشیپ   کهطور  همان

  داردضرورت    و   است   شده  ابراز  ی مختلف  نظرات  هیجبل  گنبد

نمونه  شواهد   دوباره  یبررسبا    تا و   به  ،مشابه  يهاموجود 
شایان ذکر است که بطور کلی در ایران    .پرداخت  آن  يبازنگر

(قرن   از حمله مغول  پیش  بناهاي سنگی    13ق/    7تا  م)، 
از این   شمار کمتري نسبت به بناهاي خشتی و اجري دارند.  

رو مصالح ساخت بنا می تواند در تاریخ گذاري آن مورد توجه  
 ،دوطبقه  شکلمکعب  يبنا  ، ی آثار سنگ  ن یا  از  ی کیقرار گیرد.  

که    هارون»  «زندان  به   معروف پاسگاه    ک یاحتماالً  است 
دور  ی نظام در   جنوب  در  ، بوده  هیبوآل  ةدر  و  تهران  شرق 

  حاضر   حال   رد  بنا   ن یا  گنبد.  است  واقعمسگرآباد    ۀمنطق
هنوز وجود    آن  يآجر  يهاهساز  ۀگوش  ی ول  ، است  شده  بیتخر

  ي و گنبدها  یسنگ  ۀ بدن  ياز بناها که دارا  گری د  ۀدارند. نمون
 تصور  ابتدا  در.  است  فارس  سروستان»  «کاخ  ،است  يآجر

سنگ  نیا  شدیم مصالح  توجه  با  دور  اشیبنا  به    ةمتعلق 
  ة دور  در   یخیتار  آن  يبرا  ،ي بعد  قاتیتحق  یول   است،  ی ساسان

 ,Bier( کرد  شنهاد یم، پ   10ق/    4در قرن    و   فارس  در  هیبوآل

1986, P. 73(.  شدهمان ذکر  قبالً  که  مقبر  ، طور    ة برج 
عل   رانیسم گنبد  د  که  زین  یو  حکام  ساخته   ی لمیتوسط 

  ی استفاده از مصالح سنگ  تینشان از رواج و مقبول  ، اندشده
 دارد. هیبوآل ة دور در ی ادمانی  يدر ساخت بناها
کتاب   ف  عیبدا  یال  المضافدر  قا  یالزمان    ، کرمان  عیو 

)،  ق   530-615(  ین ابوحامد احمد ابن کرمان یالدافضل  فیتأل
: «در شهور عشر است  آمده ن  یکرمان چن  يد بنای در باب تجد

ار یاس را که از ع یال  یان ابوعلی و ثلثمائه و نوبت دولت سامان
  وهشتیس  يکرمان فرستادند و وشگان خراسان بود به  یپ 

س باغ  و  بود  کرمان  ملک  متصرف  بال  ی رگانیسال  اباد  یو 
قلعه    ياباد) سرای(بعل بنا کرد و خندق و  او  و    میقد اندرون 

اوست که در آن    يکهن از بنا  يهااز قلعه  یقلعه نو و بعض
اض  ی جانب او ر ک یم از یقد ي هاگنبد گبران است از عمارت

ن و  یگر جانب بساتیجان است و از د یشاهو حدائق آسف و  
 ). Kirmani, 1952, P. 54تن» (ین و فرمیه رائیمزارع د

  ی عقدالعل   خود،   گریدکتاب    در  یکرمان   نیالدافضل 
االعل سال    ی للموقف  در  تأل  584که  ق   نیچنف شده،  یه. 

  ة درواز  بر  او   نام   که  اسیال  بن  محمد   ی ابوعل  و   «... :  سدینویم

گنبد جبلیه در کرمان ǀ علیرضا انیسی
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  و   نو   قلعه  وو خندق    است  کرد  بارو  عمارت  نبشته  صیخب
  ي گنبد  کهن  قلعۀ  از  ندیگو  و  اوست  بناء   از  کهن  ۀقلع  از  یبعض
م است و نام  ی قد  يهاعمارت   از  خوانند)  ریکب(  گبر  را  او  که
نت یند آن کس که آن گنبد کرد گفت بیآن ندانند و گو  ی بان

ان دو بهشت بنا کردم که  یم  یکوشک  یعنین  ین جنت یقصراً ب
جان است و از یه آصف و شاهیاض و حدائق دی جانب ر  کیاز  

 .Kirmani, 1977, Pنتن» (یسف و فرمیه زریگر دیجانب د

  دهات   از  نیفرمتت  و  سفیزر  م یقد  در  که  است  ذکر  انیشا).  90
در    ی و اول  وستندیبعدها به شهر پ   البته  که   بودند   کرمان  م یقد

شهر به   نینشیزرتشتو    یمیاز محالت قد  یکیحال حاضر  
 . دیآیحساب م

ا  یمنبع  نیتریمیقد از    ه یبنا با عنوان گنبد جبل  نیکه 
  نوشته   ،کرمان  مزارات  ای  ی محراب  يایاول  تذکره  کند،یم   ادی

فاصل  شده چن  است،ق    939-   925  يهاسال  ۀدر    ن یکه 
  رونیب  خیآن کس خوف کرده و از خدمت ش  «...:  دیگویم

با عقب م  ،آمده بنزدیمرتبه مرتبه  تا   یگنبد جبل  کیرفته 
خ  یر بخدمت شیکث  یبا جمع  یار شمع و فانوسیده که بسیرس

 .)Mihrabi-yi Kirmani, 1951, P. 100(» بردند ...
  ی العل   سمطکتاب    در  زین  ی کرمان  ی منش  نیناصرالد

  720  تا   715  يهاسال  نی ب  در شده    فیتأل  ،ایالعل  للمحضره
  و   بارجاء...  «:  سدینویم  بابکان  ریاردش  یپادشاه   شرح  در  ق،

شوران بطرف  یفاد کشاورزان، پ یاحکام مشتمل بر ا  ملک   انحاء
د و گنبد گنج و قلعۀ شهر بنا فرمود»  یر صادر گردانیبردس

)Monshi Kirmani, 1949, P. 13  تاریتحر). در کتاب خ  یر 
پادشاه  وصاف  ایبا  ی در ذکر  (حدود سال    ی لخانیدو سلطان 
است:  ی  دوبارهن گنبد گنج  یاز هم  ،ق)  694   و «...  اد شده 

  و   کرد  گرد  ی سپاه  و  شد  آگاه   واقعه   از  خاتون  پادشاه 
 نشست  گنج  گنبد  قلعه  به  اط یاحت  و  ساخت  استوار  يهادروازه

 ,Ayati, 1967(  »که اگر توانست مقاومت کند  الیخ  نیا  به

P. 180 .( 
 را  يگبر  گنبد  نامحقق  از  ی برخ  ،متون  ن یبا توجه به ا 

جبل گنبد  نموده  هیهمان    ی کل  تیموقعاگرچه    ،اندفرض 
 کنار  در  هیجبل  گنبد  یفعل  تیموقع  با  متون  نیا  در  ذکرشده

 اریاطالعات بس نیا نکهیبا توجه به ا  یول  دارد، مطابقت شهر
بعد قرون  در  و  شده  زین  ي محدود  با    توانندینم  ، اندنوشته 

 هیجبل  گنبد   موجود  يبنا  نیهم  بر  آنها  کهکرد    ادعا   تیقطع
که در عهد    کرمان التیا  يا یجغراف  کتاب در  اما .  دارند  داللت
سال    ،يناصر تأل  1851ق/  1267در  در    فیم،  است  شده 

(کرمان) بلده  از  خارج  آثار  شرح    با   را  هیجبل  گنبد   ،بخش 
دامنه  جزو  نام   نیهم باال  ي پا  ، آثار  و  ذکر    سفیزر  يکوه 

 Monshiاثر است ( يامروز تیهمان موقع  قاًیکه دق کند یم

Kirmani, 2012, P. 127که بنا    دهدیموضوع نشان م  نی). ا
کامالً شناخته شده   ينام امروز نیهم با یزمان  ۀفاصل نیدر ا

 . است گرفته قرار توجه مورد و
به  قد  ی کیکرمان    نکهیا  با توجه    يشهرها  نیتریمیاز 

 هی اول  قروندر    آن  یاسیس  و   يشهر  تحوالت  خیاست، تار  رانیا
 گذاران یکه بن  شودیگفته م  .ستین  روشن  لیتفصبه  یاسالم

 .م) است  224-242.  ح(  ی ساسان  ریکرمان اردش  ی شهر فعل
اصل تار  نیا  یعملکرد  طول  در  مرکز  خیشهر    ت یداشتن 

بود   يادر نقطه  شهرعالوه  . بهبود  منطقهدر    یو نظام  یاسیس
راه بازرگان   يتجار  يهاکه  خل  یو  سواحل  از  به    فارسج یرا 

  ن یا  که   ، کردمی  متصل  بزرگمانند خراسان    تریمناطق شمال
استراتژ  ییایجغراف  تیموقع  بودباارزش    و  مهم  زین  ک یو 

)Bastani Parizi, 1987, P. 195  .(ی اسالم  ة دور  در  کرمان  
  از  پس   و   درآمد   اسالم  سپاه  تصرف  به  م  645/ق   24در سال  

قرار گرفت. در سال    انیعباس  تیتحت حاکم  انیامو  سقوط
 نیا  از  و  شد  کرمان  وارد  يصفار   ثیل  عقوبیم    867ق/    253

  ق،   298. در سال  کردند   ی حکمرانبر کرمان    انیصفار  خیتار
بن    یعل   یشد تا محمد ب   وفقم  یسامان  لیاحمد ابن اسماع 

  در افتاد.    انیبه دست سامان  ستانیسرا شکست دهد و    ثیل
نام    ي اسلسله  ، م  929ق/    317  سال بنو    ای   اسیال  «آلبا 

 يگذارهیپا  کرمان  ۀمنطق  در  اسیال  ابن  محمد  توسط  اس»،یال
بر کرمان حکومت   سال  40حدود   توانست  سلسله  نیا  و  شد
اول    چهاردر    ).Vaziri, 1996, PP. 277-322(  کند قرن 

  محمد   بعدها  ی ول  ، بود  کرمان  الت یا  مرکز   رجانیس  یاسالم
حکومت    حمله  از  ی نگران  لیدلرا به  ت یمرکز  ن یا  اسیال  ابن

 

فارس  هیبوآل «  ،در  شهر    ر»یگواش  ای  ریبردسبه  همان  که 
آن را مستحکم    ياست منتقل و برج و بارو  يکرمان امروز

  ی رکشککرمان لش  التیبه ا  یلمیالدواله دعضدکرد. سرانجام  
 سرنگونق    360در حدود سال    را  آنها  ی محل  حکومتنمود و  

 تیحاکم  تحت  کرمان،  شهر  تیمرکز  به  را  التیا  نیا  و  کرد
حوال  ).Vaziri, 1996, PP. 329-330(درآورد    هیبوآل  یدر 

  را   انیسلجوق  حکومت  و  مسلط  کرمان  بر  قاوردق،    440سال  
 ).Vaziri, 1996, P. 346(  کرد يارذگهیپا منطقه نیا در

  ة دورهم  يبناها  ریسا  با  بنا  نیا  شباهت  به  توجه  با  نیاوک 
 ه یگنبد جبل  ناتییشکل و تز  شباهت  داشتن  نظر  در  باو    آن

  تر شی) که پ م  999/    ق   398در نطنز (  یضلعهشت  يبه بنا
اشاره شد   آن    ن یا  کرمان،   روز  آن  یاسیس  طیشرا  زین  و به 

حکومت با   کیبنا در دوران   نیکه ا کندیرا مطرح م هیفرض
  را  آنساخت    خیتار  نیا  برو بنا    شده  ساختهثبات در کرمان  

) نسبت  ق   403-419(  یلمید  الدوالهقوام   حکومت  دوران  به
 ).O’kane & Abdullah, 1997, P. 7( دهدیم

که با در نظر گرفتن رواج سنت آرامگاه سازي    هرچند 
  در این دوره   بنا  نیا  ساختدر نزد حکام و بزرگان آل بویه،  

 يآن نظر  ساختدرمورد زمان    ولی می توان    است،قبول  قابل
  الزم   ۀنیهز  بهبا توجه    رسدینظر م  بهرا مطرح کرد.    د یجد
انگ  تیشخص  ،يگنبد  نینچ  یی برپا  يبرا   ی مذهب  ةزیو 

در    یاقدام   نیچن  پشت  در  يقدرتمند کرمان  است.  بوده 
ابوعل  10ق/  4قرن    یان یپا   يهاسال   ابن   یم تحت حکومت 

دستگاه    درنام آن زمان  صاحب   فرماندهان  از  ی کی  هرمز،  استاد
  ی عنی  وقت،  یعباس  ۀفیخل  و   ی لمید  ۀبهاالدوال  نزدو    هیبوآل

که چنان   ؛بود  برخوردار  احترام  از)  ق   381-422.  خباهللا (القادر
کرد.    افت یرا در  وش»یالجدیلقب «عم  فهیخل  ازفرمانده    نیا

  ي بود و خطر  آرامش  ودر صلح    کرماناو    يزمامدار  ةدور  در
تهد را  (ینم  دیآن   .Khodavirdi Tajabadi, 2007, Pکرد 

سال    يو  ).129 در    401در    ن یادرگذشت.    یسالگ  49ق 
 خوردن برهم  لیاز دال  یکی   دیشا  ،ی ناگهان  وزودهنگام    مرگ
  جه یدرنت  و  منطقه  روز  آن  ی اجتماع   یاسیس  اوضاع
احتمال    به  نیبنابرا  ؛است  بوده   بنا  نیا  ساخت ماندن  ناتمام

 4آخر قرن    يهادر سال  و  دوره  نیا  در  زین  هیجبل  گنبد  ادیز
 .است شده  ساخته کرمان  در ،م 10ق/

 ی ضلع هشت   مقابر   ش ی دا ی پ   بر   ه ی گنبد جبل   ر ی تأث 
کتابش    لنیه  در   را  مقابر  ،یاسالم  يمعمار براند 

نظر شکل  یطورکلبه برج    ۀدو دست  به  ی از  و  مربع گنبددار 
مشتق از شکل مربع   را یضلعهشت . اوکندیم میمقبره تقس

  قبر کی  ارت یز  و   گردش  يبرا   مناسب ی شکل  را  آنو    داند یم
  ۀ گون  را  آن  رونیو از ا  داندیمرکز آن م  در  مقدس  عنصر  ای

(ینم  قلمداد  یمستقل ). Hillenbrand, 2000, P. 281کند 
  د یبارابطه    نیا  دردرست است،    یاز جهت  هیفرض  نیهرچند ا

 از  ی کی: نخست آنکه هرچند مربع  کرد  توجه  مهم   ۀنکت  دو  به
  با   شکل  نیا  ی ول  ،است  منتظم   یچندضلع   یۀپا  اشکال
آنکه    ژهیوبه  ؛ دارد  يادیز  تفاوت  ياز نظر ساختار  یضلعهشت
 جادیا  يبرا   را  يشتر یب  سطوح  کردنفراهم  امکان  یدوم  شکل

شدن  دهید بهتر    امکان  شی افزا  زین  و   ی خارج  و   یداخل  نییتز
آن را   شیدای پ   دینبا  نیبنابرا  ؛کندیاز دور فراهم م  یبنا حت

  آن  د یبا  بلکه  کرد،   محدودسهولت در امر طواف    لیدلبه  تنها
عالوه  برشمرد. به  ی نیتدف  يمعمار  يارتقا  براي  ابتکار  ینوع   را
هشت  کردتوجه    د یبا معمار  ياسابقه  چیه   یضلعکه   يدر 
  آن،   بودنیندارد و چندضلع  رانیدر ا  یاسالم   ةاز دور  شیپ 

  مانند   گنبددار  ی ضلعدهآمدن مقابر  دی بخش پدالهام  زینبعدها  
م) و مؤمنه خاتون   12ق/  6  قرن  آخر  ربعگنبد کبود مراغه (

 . شدم)  1186- 87ق/ 582در نخجوان (
را از نظر شکل   هیمشابه گنبد جبل  ي هانمونه   نیترشاخص

مصالح مقبره  ،و  سم  يهابرج  در   ,Varjavand(  نرایواقع 

1995, PP. 421-429; Kervran, 1973, P. 71(  در   یگنبدعل  
 مهی(ن  زدی پشت  توران  يواقع در روستا  يهاو آرامگاه  ابرکوه
 .Mosavi Rozaeii, 2010, PP(  هستند)  م  12ق/  6قرن  

مهم212-214 مقبر  مشابه  ۀنمون  نیتر).  کرمان،  شهر   ةدر 
ق) است    6  قرن  دوم  ۀمین(  اتابک  خواجهگنبددار    یضلعهشت

  يهاطرح و يبندقاب با ه،یجبل ماننداز اضالع آن  کیهر که
  گنبد   از  ریغ   بهها  نمونه   نیا  در.  استشده    دهیپوش  ینییتز
تز  يبندقاب  ،یعل  ي الگو عنوان  به  یرونیب  يها جداره  نییو 
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فارس  هیبوآل «  ،در  شهر    ر»یگواش  ای  ریبردسبه  همان  که 
آن را مستحکم    ياست منتقل و برج و بارو  يکرمان امروز

  ی رکشککرمان لش  التیبه ا  یلمیالدواله دعضدکرد. سرانجام  
 سرنگونق    360در حدود سال    را  آنها  ی محل  حکومتنمود و  

 تیحاکم  تحت  کرمان،  شهر  تیمرکز  به  را  التیا  نیا  و  کرد
حوال  ).Vaziri, 1996, PP. 329-330(درآورد    هیبوآل  یدر 

  را   انیسلجوق  حکومت  و  مسلط  کرمان  بر  قاوردق،    440سال  
 ).Vaziri, 1996, P. 346(  کرد يارذگهیپا منطقه نیا در

  ة دورهم  يبناها  ریسا  با  بنا  نیا  شباهت  به  توجه  با  نیاوک 
 ه یگنبد جبل  ناتییشکل و تز  شباهت  داشتن  نظر  در  باو    آن

  تر شی) که پ م  999/    ق   398در نطنز (  یضلعهشت  يبه بنا
اشاره شد   آن    ن یا  کرمان،   روز  آن  یاسیس  طیشرا  زین  و به 

حکومت با   کیبنا در دوران   نیکه ا کندیرا مطرح م هیفرض
  را  آنساخت    خیتار  نیا  برو بنا    شده  ساختهثبات در کرمان  

) نسبت  ق   403-419(  یلمید  الدوالهقوام   حکومت  دوران  به
 ).O’kane & Abdullah, 1997, P. 7( دهدیم

که با در نظر گرفتن رواج سنت آرامگاه سازي    هرچند 
  در این دوره   بنا  نیا  ساختدر نزد حکام و بزرگان آل بویه،  

 يآن نظر  ساختدرمورد زمان    ولی می توان    است،قبول  قابل
  الزم   ۀنیهز  بهبا توجه    رسدینظر م  بهرا مطرح کرد.    د یجد
انگ  تیشخص  ،يگنبد  نینچ  یی برپا  يبرا   ی مذهب  ةزیو 

در    یاقدام   نیچن  پشت  در  يقدرتمند کرمان  است.  بوده 
ابوعل  10ق/  4قرن    یان یپا   يهاسال   ابن   یم تحت حکومت 

دستگاه    درنام آن زمان  صاحب   فرماندهان  از  ی کی  هرمز،  استاد
  ی عنی  وقت،  یعباس  ۀفیخل  و   ی لمید  ۀبهاالدوال  نزدو    هیبوآل

که چنان   ؛بود  برخوردار  احترام  از)  ق   381-422.  خباهللا (القادر
کرد.    افت یرا در  وش»یالجدیلقب «عم  فهیخل  ازفرمانده    نیا

  ي بود و خطر  آرامش  ودر صلح    کرماناو    يزمامدار  ةدور  در
تهد را  (ینم  دیآن   .Khodavirdi Tajabadi, 2007, Pکرد 

سال    يو  ).129 در    401در    ن یادرگذشت.    یسالگ  49ق 
 خوردن برهم  لیاز دال  یکی   دیشا  ،ی ناگهان  وزودهنگام    مرگ
  جه یدرنت  و  منطقه  روز  آن  ی اجتماع   یاسیس  اوضاع
احتمال    به  نیبنابرا  ؛است  بوده   بنا  نیا  ساخت ماندن  ناتمام

 4آخر قرن    يهادر سال  و  دوره  نیا  در  زین  هیجبل  گنبد  ادیز
 .است شده  ساخته کرمان  در ،م 10ق/

 ی ضلع هشت   مقابر   ش ی دا ی پ   بر   ه ی گنبد جبل   ر ی تأث 
کتابش    لنیه  در   را  مقابر  ،یاسالم  يمعمار براند 

نظر شکل  یطورکلبه برج    ۀدو دست  به  ی از  و  مربع گنبددار 
مشتق از شکل مربع   را یضلعهشت . اوکندیم میمقبره تقس

  قبر کی  ارت یز  و   گردش  يبرا   مناسب ی شکل  را  آنو    داند یم
  ۀ گون  را  آن  رونیو از ا  داندیمرکز آن م  در  مقدس  عنصر  ای

(ینم  قلمداد  یمستقل ). Hillenbrand, 2000, P. 281کند 
  د یبارابطه    نیا  دردرست است،    یاز جهت  هیفرض  نیهرچند ا

 از  ی کی: نخست آنکه هرچند مربع  کرد  توجه  مهم   ۀنکت  دو  به
  با   شکل  نیا  ی ول  ،است  منتظم   یچندضلع   یۀپا  اشکال
آنکه    ژهیوبه  ؛ دارد  يادیز  تفاوت  ياز نظر ساختار  یضلعهشت
 جادیا  يبرا   را  يشتر یب  سطوح  کردنفراهم  امکان  یدوم  شکل

شدن  دهید بهتر    امکان  شی افزا  زین  و   ی خارج  و   یداخل  نییتز
آن را   شیدای پ   دینبا  نیبنابرا  ؛کندیاز دور فراهم م  یبنا حت

  آن  د یبا  بلکه  کرد،   محدودسهولت در امر طواف    لیدلبه  تنها
عالوه  برشمرد. به  ی نیتدف  يمعمار  يارتقا  براي  ابتکار  ینوع   را
هشت  کردتوجه    د یبا معمار  ياسابقه  چیه   یضلعکه   يدر 
  آن،   بودنیندارد و چندضلع  رانیدر ا  یاسالم   ةاز دور  شیپ 

  مانند   گنبددار  ی ضلعدهآمدن مقابر  دی بخش پدالهام  زینبعدها  
م) و مؤمنه خاتون   12ق/  6  قرن  آخر  ربعگنبد کبود مراغه (

 . شدم)  1186- 87ق/ 582در نخجوان (
را از نظر شکل   هیمشابه گنبد جبل  ي هانمونه   نیترشاخص

مصالح مقبره  ،و  سم  يهابرج  در   ,Varjavand(  نرایواقع 

1995, PP. 421-429; Kervran, 1973, P. 71(  در   یگنبدعل  
 مهی(ن  زدی پشت  توران  يواقع در روستا  يهاو آرامگاه  ابرکوه
 .Mosavi Rozaeii, 2010, PP(  هستند)  م  12ق/  6قرن  

مهم212-214 مقبر  مشابه  ۀنمون  نیتر).  کرمان،  شهر   ةدر 
ق) است    6  قرن  دوم  ۀمین(  اتابک  خواجهگنبددار    یضلعهشت

  يهاطرح و يبندقاب با ه،یجبل ماننداز اضالع آن  کیهر که
  گنبد   از  ریغ   بهها  نمونه   نیا  در.  استشده    دهیپوش  ینییتز
تز  يبندقاب  ،یعل  ي الگو عنوان  به  یرونیب  يها جداره  نییو 
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در   است.    یآرامگاه  يبنا  کی  ينمامشترك  شده  تکرار 
  ی نیتدف یخشت ي بنا دو  زی کرمان ن ۀدر منطق ریاخ مطالعات 

سلجوق  یضلعهشت و   تیکش  دهستان  در)  ی(احتماالً 
 نمود  آشکار  را  کرمان گلباف    ۀدر منطق  دو   هر  نسک،  يروستا

)Zarei, Heidari Babakamal & Montazer Zohori, 

2015, P. 130  .(به   معروف  یضلعهشت  ي بنا  نیچنهم  
  ز ین  و  رجانیس  یکیق) در نزد  9و    8(قرون    روزیفشاه  آرامگاه

مقبره آخوند در   یعنی  ،يصفو   ةدور  يآجر  ی ضلعهشت  مقابر
ن و  ج  دریرحیم  زیکوهبنان  اسفندقه    گر ید  از  رفتیدر 

جبل  ریتأث  يهانشانه   گونهنیا  ساخت  و  شیدایپ بر    هیگنبد 
 .استدر منطقه کرمان  يبعد قرون در بناها 
 برج  هی  توانیم  زین  بزرگ  رانیا  یفرهنگ   ةمحدود در   

  در م)    1161  - 62 /ق   556(  ریابن کوس  وسفی  یضلعهشت
بنا  ۀمنطق و  بست   ينخجوان  در  سرباز  شاهزاده  آرامگاه 

  13ق/    7قرن    لیاوا  ا ی م و    12ق/    6  قرن  اواخرافغانستان (
مشاهده    بیترتنیبد  ).Crane, 1979, P. 246م) اشاره نمود (

جبل  یی برپاکه    شودیم منفرد    يبنا  کیصورت  به  هیگنبد 
  ی ضلعبه شکل «هشت  زین  يگرید   ۀشد که گون  سبب  ، ی ادمانی

الهام  دیآ   دیپد  رانیا  يگنبدار» در معمار  یبخش طراحکه 
 .شودمشابه  يهانمونه ریسا

 
 ي ر ی گ جه ی نت 

گونه  یکی   ة دور  در  يمعمار  متداول  و  محبوب  ي هااز 
اشکال    ی آرامگاه  يبناها  ،یاسالم در  که  ابعاد    و هستند 

 ۀجمل  از.  خورندیبه چشم م  ی اسالم  يهانیدر سرزم  متفاوت
  ل یکه به دال   است  هیمعروف به گنبد جبل  ي بنا  ران،یا  در   آنها

است.    برخوردار  یخاص  یفرهنگ  و  یخیتار  تیمختلف از اهم
شهر   یاسالم  ةموجود دور  يبنا  نیتریمیاحتماالً قد  اثر  نیا

و   به   بااست.    شهر  نی ادر    یسنگ   يبنا  تنها کرمان  توجه 
  قرار   ابتدا  از  ه،یجبل  گنبدشد که احتماالً    روشناوالً    یبررس

دوپوسته   يگنبد  باو    یآرامگاهو    یادمانی  ییبناعنوان  بوده به
  ده یساخت آن به اتمام نرس  ی نامعلوم  ی لیبه دال  ی ول  ،شود  برپا 

  ی قبل   يبرخالف اظهارنظرها  بنا  نیا  احداث  خیتار  اً یاست. ثان
  10ق/  4قرن    ی انی پا  يهاسال  دراحتماالً    و   ی اسالم  ة دور  در
  به  توجه  با  ،بر کرمان است. ثالثاً   هیبوآل  تیزمان حاکم  در  ،م
  هیاول يهااز نمونه  رابنا  نیا توانیم مجدد،  يگذارخیتار نیا

سرسلسله   یکیو   در    یآرامگاه  یضلعهشت  يبناها  يهااز 
  و مستقل    ییالگو  به  بعدها  که  برشمرد  یاسالم  هیاول  قرون

 راالضالعیکث  یحتو    یضلعهشت   مقابر  احداث  يبرا  جیرا
  ران یا  يمعمار  خیتار  در  یمهم   گاهیجا  رونیو از ا  شد  لیتبد
 . دارد ی اسالم ةدور در

 
 

 ي سپاسگزار 

 .ندارد وجود
 

 منابع مالی 

 .ندارد   وجود 
 

 تعارض منافع 

 .ندارد وجود
 

 نوشت پی  

متر و عرض هر ضلع    11/  58او قطر این ساختمان را   .۱
و به گنبد هاللی آن    کند ی م متر ذکر    5/  48آن را  
 .کند ی م اشاره  

(کتب عقد    ی خ ی به جز استناد به متون تار   شان ی البته ا  .۲
  ي اثبات مدعا   ي برا   ي گر ی د   ل ی ) دل ی و سمط العل   ی العل 

 . کند ی خود ارائه نم 
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