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بررسی ظرافت شکل در گنبدخانههای ایرانی*
(سدههای نهم تا دوازدهم هجری)

مسعود وحدتطلب** ، 1سمیه قدیمزاده
 1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2دانشجوی دکتری معماری اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،97/5/9 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/24 :

چکیده
اهمیــت گنبدخانــه در معمــاری ایــران ســبب گردیــده تــا از نظــر تأثیرگــذاری زیباییشــناختی ،همواره
موردتوجه طراحان باشد .هدف از پژوهش حاضر ،بازشناسی ویژگیهای شکلی ،هندسی و تناسباتی
بناهای گنبدخانهای با پوشــش نار در دورهی اســامی با توجه به کیفیت بصری ظرافت است .به این
منظور ،ابتدا به شناخت ساختار و گونههای مختلف و روند تحوالت شکلی گنبدخانهها اقدام گردید.
ســپس  18بنــای گنبدخان ـهای از میــان آرامگاهها در بــازهی زمانی ســدههای نهم تــا دوازدهم هجری
انتخاب و با اســتفاده از روش مدلســازی و طراحی ابزار تحلیل هندســی بر پایهی پنجضلعی منتظم،
خصوصیــات هندســی بررســی و در گام بعد بر اســاس تعریف چهار شــاخص (ســنجه) ،تحلیــل گردید.
یافتهها نشان داد طرح گنبدخانهها در بازهی زمانی موردبررسی ،از چارچوب مشترکی برخوردار است
بهطوریکه در اغلب نمونهها ،کشــیدگی ارتفاعی گنبد ،بیش از دو قســمت ســاقه و پایه بوده و بخش
فوقانــی ،بیــش از نصف ارتفاع بنا را به خود اختصاص میدهد .درعینحال تفاوتهایی در نمونههای
ظرافت
یکــه
ایــن دو دوره بهخصــوص از نظــر شــکل و تناســبات بخــش فوقانی دیده میشــود؛ بهطور 
ِ
کشــیدگی در دوره تیمــوری و نیــز اوایــل صفــوی؛ و ظرافـ ِـت هماهنگــی در دوره صفــوی نمود بیشــتری
دارد .الگوی مشترک هندسی و شاخصهای ارائهشده در این مقاله بهعنوان دو روش مکمل یکدیگر
میتوانند در ارزیابی زیباییشناختی گنبدخانههای مشابه به کار گرفته شوند.

واژههای کلیدی
معماری ایرانی -اسالمی ،گنبدخانه ،ظرافت ،شکل ،آرامگاه.
*ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنــدهی دوم بــا عنــوان «زیباییشناســی ظرافــت (بررســی تأثیــر مؤلفههــای شــکلی ظرافــت بــر ترجیــح
زیباییشناختی در گنبدخانههای ایرانی)» است که با راهنمایی نگارندهی اول در دانشگاه هنر اسالمی تبریز در دست انجام است.
**نویسنده مسئول ،تلفکسE-mail: m.wahdattalab@tabriziau.ac.ir. ،041-35541809 :
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مقدمه
گنبدخانه 1ایرانی که با پوشــش گنبد در زمینهی چهارگوش به
جهــان معماری معرفی گردید ،نخســت در فرم چهارطاقی جلوهگر
شــد .چهارطاقــی ،یــک کهنالگــوی مانــدگار در معماری ایــران به
شــمار میرود .شــکل آن گنبدی اســت قرارگرفته بــر مکعبی دارای
چهار قوس که بهعنوان نموداری کیهانی مطرح میشود؛ خصلت
اصلــی آن ترکیــب مربــع زمینــی و دایــره آســمانی اســت (اردالن و
بختیــار .)105 ،1390 ،ایــن فــرم ،چه در دورهی قبل از اســام و چه
بعد از آن ،واجد اهمیت بسیاری بوده است.
شکلگیری چهارطاقی و استفاده از آن ،به قبل از دورهی ساسانی
بازمیگردد .در واقع ،بنیان چهارطاقی در دورهی هخامنشی شکل
گرفت و در دورههای اشــکانی و ساسانی تکامل یافت و بهوفور مورد
اســتفاده قــرار گرفــت (مــازاده .)868 ،1390 ،این فرم پس از اســام
نیز با راهیابی به فضای مساجد و جایگیری در قلب و نقطه کانونی
بنــا (حجــت و همکاران ،)1394،اهمیت پیشــین خــود را بازیافت و
هویت ایرانی فضا را تضمین نمود (گدار.)18 ،1368 ،
بــه دلیــل همیــن اهمیــت مشــاهده میشــود کــه در دورهی
اســامی ،چهارگوش گنبددار یا گنبدخانــه ،بهعنوان کانون اصلی
طــرح در مســاجد ،مــدارس ،خانقاههــا و مقابــر به کار گرفته شــده
و بیــان معمــاری واحــدی بــه آنهــا بخشــیده اســت (هیلنبرنــد،
 .)313 ،1393ازای ـنرو در طــول دوران اســامی ،همــواره ازنظــر
زیباییشــناختی موردتوجــه بــوده و بــه گونههــای متنــوع جلوهگر
یکــه باوجــود ثابــت مانــدن الگــوی اصلــی،
شــده اســت .بهطور 

طراحــی بخشهــای مختلــف ،فنــون اجرایــی و گوشهســازیها
و آرایهســازیها تحــول یافتــه اســت کــه حکایت از تــاش در جهت
ارتقای ظرافت و زیبایی در این ساختارها دارد.
باوجــود اهمیت فراوان گنبدخانه در معماری ایران ،مطالعات
اندکــی در مــورد طراحــی گنبدخانههــا از منظــر زیباییشــناختی و
ارزشهــای بصــری بهویــژه در مــورد شــکل بیرونــی صــورت گرفتــه
اســت .بهعــاوه در زمینــهی ارزیابــی ّکمــی ویژگیهــای شــکلی،
مطالعهی چندانی انجام نشــده اســت .لذا هدف از این پژوهش،
بازشناســی ویژگیهــای شــکلی ،هندســی و تناســباتی در طراحــی
فــرم بیرونــی گنبدخانههای ایرانی و ارزیابــی نقش کیفیت ظرافت
در تحــوالت ایــن فــرم اســت .در این راســتا تــاش میشــود به این
پرس ـشها پاســخ گفته شــود که گنبدخانههای ایرانــی در دورهی
اســامی ،دارای چــه ویژگیهــای مشــترکی بــه لحــاظ هندســی
و تناســباتی هســتند؟ بــا چــه شــاخصهایی میتــوان دربــارهی
ظرافــت شــکل گنبدخانههــا قضاوت نمــود؟ با توجه بــه اینکه در
دورههــای تیمــوری و صفــوی بــا رواج یافتن گنبد دوپوش ،شــکل
ظاهــری گنبدها صــورت تکاملیافتهتری به خــود میگیرد (هوف،
 ،)413 ،1383نمونههای موردی پژوهش ( 18بنای گنبدخانهای
بــا پوشــش گنبــد نــار) ،از ایــن دو دوره انتخــاب و تغییــرات آنهــا به
لحاظ نســبتهای مهم ،بررسی گردید .همچنین از آنجا که موارد
بیشتری از این فرم ،بهصورت مستقل در معماری آرامگاهها ظاهر
شده است ،نمونهها از میان این نوع بنا انتخابشدهاند.

 -1پیشینهی پژوهش
بــا توجــه بــه اینکــه بناهــای گنبــددار ،بخــش قابلتوجهــی
از شناســنامهی فرهنگــی ســرزمین ایــران را تشــکیل میدهنــد،
مطالعــات متعــددی دربــارهی آنهــا بــه انجــام رســیده اســت .این
مطالعــات ،از زوایــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت .در زمین ـ هی
بررســی تاریخی و ســبکی ،معرفی و دســتهبندی این بناها با توجه
به ویژگیهای کالبدی میتوان به آثار استاد پیرنیا (1352؛ 1370؛
3
1373؛  )1380و محققان خارجی چون پوپ ،)1373( 2هیلنبرند
( ،)1393ویلبــر ،)1365( 4هوف )1383( 5و اوکین ()O’kane, 1998
اشــاره نمــود .همچنیــن معماریــان (1367؛  )1391و زمرشــیدی
( ،)1389مطالعــات قابلتوجهــی در زمین ـهی ریختشناســی و
گونهشناســی گنبدهــای ایرانــی بــه لحــاظ ســاختمانی و هندســی
انجام دادهاند .اش��کان و احمد ( )Ashkan and Ahmad, 2009نیز
در مطالعات خود ،دســتهبندیهایی در ارتباط با ســاختار شــکلی
بناهــای گنبــددار ایرانــی ارائه نمودهانــد .دربارهی مشــخصههای
معمــاری و نیــز ســیر تحــول آرامگاههــای گنبدپــوش در ایــران،

هیلنبرنــد ( )1393مطالــب ارزشــمندی عنــوان نمــوده اســت.
دیتــس )1387( 6بــه منطــق شــکلگیری داالن (مردگــرد) از نظــر
زیباییشــناختی و کارکردی در ســاختمان آرامگاهها اشــاره نموده
و تحول آن را مورد بحث قرار داده است.
در ارتبــاط بــا زیباییشناســی و بررســی هندســه و تناســبات در
ســاختار گنبدخانهها ،بررســی گنبدخانه تاجالملک مسجد جامع
اصفهــان توســط شــرودر )1387( 7قابلذکر اســت که به تناســبات
طالیی و نکات فنی و محاسبات دقیق در ساخت آن اشاره داشته،
و آن را نمونــهی عملــی یــک گنبــد ایــدهآل نامیــده اســت .نوایی و
حاجــی قاســمی ( ،)1390بهصــورت مفصلتری ســاختار هندســی
این گنبدخانه و چندین بنای دیگر را در پالن  ،نما و مقطع تحلیل
نمودهانــد کــه کاربرد هندســهی پنجضلعی را در طراحــی اینگونه
بناها ،نشــان میدهد .پوراحمدی ( ،)1389با هدف رمزگشــایی از
ی پنهــان در گنبد آرامگاه شیـــخ زاهد گیالنــی ،نمای این
هندس ـه 
بنــا را تحلیــل و هندســه بســیار دقیقی را کــه در ســاخت این گنبد
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بهکاررفته ،شناســانده اســت .مطالع ـهی رضــازاده اردبیلی و ثابت
فــرد ( )1392بــر فــرم معمــاری قصر خورشــید ،هندس ـهای را که ب ــر
مبنـــای ششضلعی منتظـم بوده و بهطور هماهنگ در پـالن ،نمـا
و مقطـع این بنا به کار گرفته شده است ،نشان میدهد .همچنین
مطالعه کرسوی و علیآبادی بر تناسبات پالنهای برج مقبرهها را
میتوان ذکر نمود که برای بیشــتر نمونههای مورد تحلیل ،نسبت
انــداز هی قطــر بیرونی به قطــر داخلی پالن را نزدیــک به عدد گنگ
 √2و در چند نمونه نزدیک به  √3به دست آوردند (Korsavi and
.)Aliabadi, 2015
ی مشترک
در تحقیقات صورت گرفته تا کنون ،ویژگیهایهندس 
گنبدخانههــا و تحــوالت نمــای بیرونــی از منظــر زیباییشــناختی
بهصــورت نظاممنــد مطالعــه نشــده اســت .در مقایســه بــا کارهای
قبلی انجامشــده ،در ایــن مقاله ،نمونههای بیشــتری با مؤلفهها و
شــاخصهای یکســان مورد تحلیل قرار گرفته و ســعی شده است تا
بــا مطالعهی ّکمی روند تغییرات از منظر ظرافت و زیبایی در شــکل
کلی ،معیارهایی برای قضاوت زیباییشناسانه به دست آید.

 -2گنبدخانه در مقابر ایرانی
هیلنبرند ،آرامگاه ایرانی را شامل دو گونه اصلی دانسته است:
آرامــگاه برجی و چهارگوش گنبدپوش .در این دســتهبندی ،گنبد
روی هش ـتضلعی بهعنــوان یکــی از گونههــای مربــع گنبدپــوش،
معرفیشــده اســت .بــه اعتقــاد وی هرچنــد بــرج – مقبــرهی
هشتضلعی و هشتضلعی گنبدپوش ،گهگاه با یکدیگر همپوشی
ً
دارنــد ،امــا معموال در نســبت عرض به ارتفاع ،اختالف آنها روشــن
میشــود؛ چرا کــه بــرج -مقبــره ،تأ کیــد بــر ارتفــاع محــض دارد
(هیلنبرنــد .)281-279 ،1393 ،همچنیــن ،آرامگاههــای برجــی
ً
شــکل غالبا پوش ـشهای نیمدایره کمخیز و ُرک دارند (پژوهشگاه
فرهنــگ و هنر اســامی .)229 ،1378 ،در دســتهبندی دیگری که
کاملتر است بناهای آرامگاهی به پنج دسته تقسیمشدهاند :مقابر
برجی؛ مقابر گنبدخانهای؛ مقابر کوشکی (گنبدخانه و چهار ایوان)؛
مقابــر گســترده و مقابــر مجموع ـهای (حاجیقاســمی.)10 ،1389 ،
اولیــن آرامــگاه بهصــورت مربــع گنبدپــوش در جهــان ایرانــی،
مقبــرهی امیــر اســماعیل ســامانی در بخــارا (ازبکســتان کنونــی)
اســت که در اواخر ســدهی ســوم هجری ســاخته شــد (نیســتانی و
رحیمیان .)24 ،1396 ،در دورهی ســلجوقی ،ســاخت مقابر برجی
رواج بیشــتری یافــت؛ امــا از دورهی ایلخانــی به بعد ،ســاخت این

نوع مقابر محدود شد و طرح مربع گنبدپوش از مقبولیت بیشتری
برخوردار گردید (هیلنبرند.)283-282 ،1393 ،

-3ساختار شکلی گنبدخانهها از داخلوخارج
گنبدخانههــا در داخل و خارج از ســاختار سهبخشــی برخوردار
هســتند .نمــای داخلــی گنبدخانههــا به ســه منطقهی مشــخص
تقسیم میشود .این سه منطقه که با گیلوییها یا برجستگیهای
رف ماننــدی از یکدیگــر مجــزا و مشــخص میشــوند ،عبارتنــد از:
منطق ـهی چهارگــوش؛ منطقــهی انتقالــی بیــن اتــاق چهارگــوش
و گنبــد روی آن؛ گنبــد اصلــی کــه گاهــی اوقــات در محورهای آن،
پنجرههای کوچکی باز میشده است (هوف.)404-403 ،1383 ،
در نمای بیرونی گنبدخانهها نیز ســه منطقه یا طبقهی مشــخص
دیده میشود که عبارتند از :پایهی مکعب شکل یا هشتگوش بنا؛
چنبره یا ساقه 8که بخش اتصالی پایه بنا و گنبد به شمار میرود؛ و
گنبد یا بهطور دقیقتر پوسته بیرونی آن که «خود» نامیده میشود
(پیرنیــا 8 ،1370،و  138؛ همچنیــن نک :معماریان.)379 ،1391 ،
در این مقاله برای این سه قسمت ،اصطالحات پایه  ،ساقه و گنبد
به کار گرفته شده است.
تــا قرن ششــم هجری ،از نظر انطباق ســه منطقــهی فوق ،بین
شــکل داخلــی و شــکل بیرونی فرمهــای گنبــددار هماهنگی دیده
س از آن ،با رواج پیدا کردن گنبدهای دوپوســتهی
میشــود؛ اما پ 
گسســته و نیــز اســتفاده از کاربنــدی بــرای تبدیــل چهارضلعــی بــه
هش ـتضلعی (معماریــان ،)537 ،1391 ،نمــود منطقــه داخلــی
انتقــال در نمــای خارجــی بهصــورت چنبــرهی هشــتگوش کمتــر
دیــده میشــود؛ بــه عبارتــی در احجــام اولیــه مراحل چپیرهســازی
نمــود بیرونــی دارد؛ امــا در دورههــای بعد ،در قســمت پایه مکعب
شکل یا هشتگوش بنا مخفی است و در قسمت میانی بنا ،ساقه
استوانهای معروف به گریو و یا اربانه خودنمایی میکند (تصویر .)1

 -1-3شکل بیرونی گنبدخانهها
 -1-1-3انواع پایه
مربع گنبدپوش با توجه به شکل پایه یا بخش تحتانی بنا  ،سه
حالت اصلی مربع  ،هشتضلعی مساوی و هشتضلعی نامساوی
میتوانــد داشــته باشــد (تصویــر  .)2در حالتــی که قاعده به شــکل
مربــع باشــد ،دایــرهی محیطی آن ،بیشــترین قطر را نســبت به دو

تصویر  -1اجزای گنبدخانه از داخل و خارج و میزان انطباق آنها در دو نمونه؛ الف :مقبرهی دوازده امام از قرن پنجم هجری؛ ب :مقبرهی مالحسن کاشی از قرن دهم هجری.
مأخذ( :تصاویر نما و مقطع :حاجیقاسمی ،1389 ،ترسیم از نگارندگان)
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حالــت دیگــر دارد و پایــه ،بزرگتــر بــه نظــر خواهــد رســید .در مورد
آرامگاههــا ،طــرح هش ـتضلعی بهمــرور بر طــرح مربع برتــری یافته
است (هیلنبرند.)280 ،1393 ،
 -2-1-3انواع ساقه
این قســمت بــه شــکلهای چهارگــوش ،هش ـتگوش ،شــانزده
گــوش و اســتوانه دیــده میشــود کــه گاه بهصــورت دوطبقــه بــوده
و ترکیبــی از شــکلهای یادشــده را دارا اســت .در برخــی منابــع،
ضلعی
اصطالح ســاقه به گریو و یا اربانه و اصطالح چنبره به هشــت
ِ
پای ـهی گنبــد اختصــاص یافته اســت .در ایــن مقاله ،ایــن اصطالح
بهطورکلــی بــرای اشــاره بــه حدفاصــل گنبــد و بــام؛ و چنبــره بــرای
گتــر باشــد ،ب ـهکار
حالتــی کــه قطــر ســاقه از بیشــینه قطــر گنبــد بزر 
رفتــه اســت (تصویــر  .)3بر این اســاس ،پنــج گونه ســاقه را میتوان
از هــم تفکیــک نمــود کــه عبارتنــد از -1 :چنبــره چهارگــوش،
هش ـتگوش یــا شــانزده گــوش ؛  -2چنبــره اســتوانهای؛ -3چنبــره
دوطبقــه و در بعضــی مواقــع س ـهطبقه (هــردو بخــش بهصــورت
هشــتگوش یــا ترکیبــی از هشــتگوش و شــانزده گوش و اســتوانه)؛
 -4چنبــره و گریو و یا چنبــره و اربانه؛  -5گریو بهتنهایی (تصویر .)4
 -3-1-3انواع گنبد
مهمتریــن قســمت بناهــای گنبــددار ،پوشــش گنبــدی آنهــا بــه
شــمار م ـیرود .در مــورد انــواع گنبــد ،دســتهبندیهای مختلفــی
ارائه شــده اســت .گنبدهــای ایرانی به دو دســتهی مــازهدار و تیزهدار
تقسیم میشوند و بهطور معمول ،از دو پوسته ساخته میشوند که
پوســته درونی را آهیانه و پوســته بیرونی را خود مینامند .همچنین

تصویر  -2سه حالت اصلی برای قسمت پایه گنبدخانه.

تصویر  -4طبقهبندی گنبدخانهها بر اساس نوع ساقه.

گنبدهــا از نظــر ســاختمانی بــه ســه دســته قابلتقســیم هســتند:
دوپوســته بههمپیوسته یا تکپوســته ؛ دوپوسته پیوسته میانتهی
(نیمپیوسته)؛ودوپوسته گسسته(گسیخته)(پیرنیا.)79-63،1370،
اهمیــت حفــظ جلــوهی خارجــی بنــای گنبــددار و همچنیــن
حفــظ تناســبات مطلــوب برای فضــای داخلی این بناها ،اندیشــه
ساخت گنبدهای دوپوسته گسسته را به وجود آورد که مقبولیت
گستردهی آنها را در پی داشته است (معماریان .)239 ،1367 ،در
بیرونی این گنبدها ،از شــکلهای مختلفی استفاده شده
پوســته
ِ
ً
که مهمترین آنها ،شبدری با خیز نسبتا زیاد است .نوع دیگر که در
منطقهی فارس معمول اســت ،مصطلح به غنچهای و دارای خیز
بسیار زیاد است (همان).
ً
گنبدهــای گسســته ،معمــوال روی گریو و به دو روش «شــال» و
«آوگون» ساخته میشوند .گنبدها با روش آوگون در ناحیهی اتصال
گنبــد و ســاقه ،بیرونزدگــی منحنی شــکل از راســتای ســاقه دارند و
حالت شکمدار به خود میگیرند .در روش شالل (کشیده)  ،دور گنبد
بدون پیشآمدگی و یا با پیشآمدگی اندکی نسبت به امتداد ساقه
یــا گریو اجرا میشــود (معماریــان239 ،1367 ،؛ زمرشــیدی،1389 ،
 .)326-325گنبــدی کــه در ســاخت آن از آوگــون اســتفاده شــود،
بسته به شکل رأس گنبد ،حبابی یا پیازی 9نامیده میشود.

 -4ســیر تحــوالت شــکلی گنبدخانــه از منظــر
ظرافت و زیبایی
مربــع گنبــددار ،حضــور دیرینــه و پایــداری در معمــاری ایرانــی
داشــته اســت و به ســبب همین حضور در طول دورههای تاریخی

تصویر  -3سه حالت اصلی گنبد و ساقه نسبت به هم.
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مختلف ،در جهت اصالح آن از دو جنبه فرم و ساختار تالش شده
اســت .به گفته ابوالقاسمی ،تالش معماران ایرانی همواره احداث
بناها و پوششهایی بوده که در عین استواری ،از ظرافت برخوردار
باشــند و ایــن امــر از طریــق احاطه به مســائل نیارشــی و اســتفاده
از تقابــل نیروهــا ممکــن میشــد (ابوالقاســمی .)388 ،1383 ،بــه
عبارتــی فــن ســاخت در معمــاری ایــران ،از مســائل مربــوط به فرم
جــدا نبوده و در جهتی هدایت میشــد کــه «از هزینه ماده بکاهد»
(فالمکی .)327 ،1391 ،در مورد بناهای گنبددار نیز دســتیابی به
کیفیــت ظرافــت مهم بوده اســت .در طــول زمان ،سـ ُـبکی گنبدها
هــم بهصــورت مادی و هــم بهصورت بصری ،معیار برتــر زیبایی در
گنبدهــا بــه شــمار میرفت که نســبتی مســتقیم با مهارت داشــت
(اردالن و بختیار.)105 ،1390 ،
فن گنبدسازی تا پیش از دوره سلجوقی ،روند تکامل مستمری
را شاهد بوده است (نیستانی و رحیمیان .)24 ،1396 ،در دورهی
ســلجوقی ،با ســاخت گنبد نظامالملک و ســپس تاجالملک که در
ظرافت ،گوی ســبقت را از آن ربود ،گنبدســازی وارد مرحله نوینی
شد .در این دوره ،تجربههای ارزشمندی در گنبدسازی به دست
آمــد کــه زمین ـهی تحــوالت بعــدی را فراهــم ســاخت .در دورهی
ایلخانی ،حساســیت بیشــتری در جهت ایجاد موزونی و تناســب و
ظرافــت در بناهــا پدیدار گردیــد و باوجود بهکارگیــری مقیاسهای
بــزرگ بــه کمک تقســیم کــردن بعضــی از عناصر ســاختمانی مانند
جرزهــای گوش ـهای و طاقنماهــا و دریچههــا ،بناها ســبکتر شــد
و از حجمهــای توپــر کاســته و بــه فضاهــای خالــی افــزوده گردید و
بهاینترتیــب ،سیســتم نورگیــری نیــز تنظیــم بهتری یافــت (پوپ،
 .)229 ،1373نکتــه دیگــر آنکــه گنبدها که بهطورمعمول دوســوم
قسمت فوقانی بنا را تشکیل میداد ،با لطافت بیشتری با قسمت
پایــه پیونــد یافتنــد و ســکنجهای خشــن ســلجوقی بــا اســتادی
اصــاح گردیــد (همــان) .ویلبــر نیــز معتقد اســت عناصــر و جزئیات
ســاختمانی در دورهی ایلخانی نســبت به دوره ســلجوقی ظریفتر
ً
گردیــد کــه عمدتــا از طریــق تأ کیــد بــر عمودیــت نمــای ســاختمان
و ســبکتر و نازکتــر شــدن کالبــد ســاختمان ،همچنیــن ارتبــاط
بیشــتر داخــل و خــارج حاصــل میشــد (ویلبــر .)82 ،1365 ،وی
افزایش نســبت ارتفاع به عــرض گنبدخانه و ایوان؛ افزایش بلندی
ساختمانهای گنبدشکل بهوسیلهی استفاده از گنبد دوپوسته؛
ترکیبهــای باریک به لحاظ تناســب؛ باریک جلــوه دادن جزئیات
ســاختمان در داخل و خــارج بناها نظیر نغولهــای فرورفته دیوار
و نیمســتونهای زاوی ـهای را ،جــزو روشهــای ایجــاد باریکــی یــا
عمودیــت (کشــیدگی ارتفاعــی) در دورهی ایلخانی ذکر کرده اســت
(همان .)83-82 ،این موضوع توسط پوپ ( )1269 ،1387و بلر و
بلوم ( 14 ،1396و  )24نیز مورد اشــاره قرار گرفته اســت .همچنین
در ایــن دوره ،از قاعــدهی دایــرهوار بهجــای چندوجهــی زیر گنبد،
اســتفاده شــد کــه در معمــاری تیموری بهصــورت شــکلی متداول
درآمــد (گلمبــک و ویلبــر .)162 ،1374،اما مهمتریــن تغییر مربوط
بــه اســتعمال گنبدهــای دوپوســته گسســته اســت .رواج گنبــد
دوپوســته ،تحولــی را در زمینهی زیباییشناســی گنبد ایجاد کرد؛
چرا کــه بر بخــش بیرونی گنبد نیز همچون درون آن تأ کید داشــت

(اتینگهــاوزن و گرابــر .)394 ،1396 ،گنبد ســلطانبخت آغا (753
ه.ق) در اصفهــان ،نخســتین نمونــهی شناختهشــده و موجــود از
گنبد دوپوســته گسسته است که پوســته درونی و بیرونی ،مقاطع
ً
کامال متفاوتی دارند (.)O’Kane, 1998
توجــه بــه ظرافــت و عمودیســازی ،کمــا کان در دوره تیموری
ادامــه یافــت .همچنیــن در ایــن دوره ،بهکارگیری دقت تناســباتی
و ظرافت هندســی مورد اهتمام معماران بود .تمام سیســتمهای
هندســی که از قــرن چهارم هجری بــه کار میرفت ،مورداســتفاده
ً
قرار میگرفت که عمدتا شامل چهار سیستم اصلی بود -1 :مربع و
مشــتقات آن؛  -2مثلث متســاویاالضالع و مشــتقات آن؛ -3نیم
مربع و  -4ریشــهی پنج مســتطیل (گلمبک و ویلبر.)197 ،1374،
با اینکه پس از تیمور بناهای باعظمت کمتر ســاخته میشــد؛ اما
تأثیرگذاری زیباییشــناختی به دلیل هماهنگی نسبتها حتی در
نمونههــای کوچکتــر دورهی تیمــوری نیز دیده میشــود (اوکین،
.)219 ،1386
در دورهی صفویــه نیــز بــا اســتفاده از تجــارب دورهی تیموری،
گنبدخانههایــی در اوج زیبایی و ظرافت در بناهایی نظیر مســجد
امام و مســجد شــیخ لطفاهلل و مدرســه چهارباغ ســاخته شــدند.
البتــه در مــورد معمــاری آرامگاههــا ،هیلنبرند معتقد اســت نوعی
افــول در دوره صفــوی و پــساز آن دیده میشــود؛ چرا که ســاخت
آرامگاهها در مقیاس باشــکوه و شاهانه متوقف گردید (هیلنبرند،
)296 ،1393؛ اما همچنان که اوکین ( )1386در مورد نمونههای با
مقیاس کوچکتر در دورهی تیموری ذکر کرده است ،علیرغم این
مســئله ،تالش معمــاران برای ایجاد ظرافت را در دقت تناســبات،
هماهنگی ،آراســتگی و ســبکی ،تحرک و تنــوع حتی در نمونههای
کوچکتر نیز میتوان مشاهده نمود.

 -5هندسه و تناسبات در گنبدخانهها
هندســه و تناســبات در طراحــی گنبدخانههــا نقشــی اساســی
داشته اســت .بر اساس مطالعات بوالتف ،10برای ایجاد هماهنگی
در طــرح ،یــک انــدازه بهعنــوان واحد مولــد به کار میرفــت و همه
ابعاد مهم ،هم در طرح افقی و هم در طرح عمودی ،تابع آن بود.
ً
معموال مهمترین ویژگی طرح ،برای مثال در مورد یک گنبدخانه
بزرگ ،طول ضلع آن بهعنوان واحد مولد انتخاب میشد (گلمبک
و ویلبر.)196 ،1374 ،
گنبــد تاجالملــک مســجد جامع اصفهــان ،ازجملــه گنبدهایی
اســت کــه هم بــه لحاظ زیباییشــناختی و هــم به لحاظ ســازهای
اهمیــت فراوانــی دارد .اریــک شــرودر در تحلیــل هندســی ایــن
گنبدخانــه ،تناســبات طالیــی بــه کار گرفتــه شــده در تقســیمات
ارتفاعــی را مشــخص میســازد .وی بیــان میکنــد کــه پنجضلعــی
درون گنبــد ،الگــوی معمــار بــرای بهکارگیــری ایــن نســبتها بوده
است (شرودر.)1216-1215 ،1387 ،
شــکل پنجضلعی منتظم سرشار از تناسبات طالیی است .این
شــکل و ســتاره پنجپر منتظم که از رسم اقطار آن حاصل میشود،
چندضلعیهای طالیی مهمی هســتند که توســط فیثاغورســیان،
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مقدس شمرده میشدند (Craft, 2012؛ دکزی .)7 ،1388 ،با رسم
ی متساویالســاقین طالیی با
اقطــار پنجضلعــی منتظم ،مثلثها 
زاویه ی رأس ̊ 36درجه به دســت میآید .در این مثلثها ،نسبت
طول قاعده به ضلع جانبی برابر  )1( 0/618و زاویههای جانبی ̊72
∅
و زاویه رأس ̊ 36اس��ت ( .)Craft, 2012در مورد بدن انسان نیز این
نســبتها وجــود دارد؛ برای مثال ا گر بازوهــا را در امتداد صورت یا
در باالی سر به هم برسانیم بهگونهای که نوک انگشتان دو دست
باهــم تمــاس یابند ،زاویــه ̊ 36تشــکیل میدهند .بــه عبارتی بدن
انسان قابل محاط شدن در زاویههای یک پنجضلعی است (کریر،
 .)42 ،1380در حقیقــت زیبایــی تناســبات طالیــی نــزد انســانها
را ،نوعــی ســتایش ناخــودآ گاه از تناســبات اعضــای کالبــد فیزیکی
میتــوان دانســت (وحدتطلــب .)13 ،1393 ،ایــن تناســبات و
هماهنگیها قــراردادی نبوده دارای کیفیتــی فرازمانی و فرامکانی
هســتند و انســانها بهطور ناخودآ گاه از آن لذت میبرند (طاهباز،
.)92 ،1383
ی تاجالملــک
تحلیــل هندســی بــرش عمــودی گنبدخانههــا 
مسجد جامع اصفهان (قرن پنجم هجری)؛ مسجد جامع ورامین
(قرن هشتم هجری و مسجد امام اصفهان (قرن یازدهم هجری)،
نشــاندهندهی آن اســت کــه طراحــان بــرای ایجاد نظــم و ارتباط
بین اجزا از پنجضلعی منتظم استفاده کردهاند که مهمترین نمود
آن در بناهای فوق ،تعیین ارتفاع گنبدها بر اساس طول ضلع پایه
است (نوایی و حاجیقاسمی.)144 ،1390 ،

 -6روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش مدلســازی و اســتدالل
منطقی و بر اســاس اســناد و منابع کتابخانهای انجام یافته است.
نمونههــای مــوردی بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد طبق ـهای ،از
میــان آرامگاههایــی بهصــورت مربع یــا هش ـتضلعی گنبدپوش با
گنبــد نــاری (منحنــی) و از دو دورهی تیمــوری و صفــوی انتخــاب
گردیدنــد .ابتــدا فهرســت اولیهای بالغ بر  40بنــا از آرامگاههای این
دو دوره کــه در منابــع مختلف مورد اشــاره قرار گرفتــه بودند ،تهیه
شــد .سپس نمونههای نهایی شــامل  18بنا ( 9بنا متعلق به دوره
تیمــوری و  9بنــا متعلق به دوره صفوی) از این فهرســت بر اســاس
چند معیار انتخاب شدند (جدول  .)1از آنجا که فرم مربع گنبددار
در دو نوع مستقل و ترکیب یافته با عناصر دیگر مشاهده میشود،
ســعی گردیــد تــا نمونههایی که امکان بررســی مســتقل آنها وجود
دارد ،انتخــاب شــود .در رابطــه بــا انتخــاب بناهــا ،از دوره تیموری
محدودیتهایــی وجــود داشــت؛ زیرا بیشــتر بناهای معــروف این
دوره ،در خــارج از ایــران کنونــی واقــع هســتند؛ از جملــه آرامــگاه
تیمــور و مجموعــه شــاه زنــده در ســمرقند و آرامــگاه گوهرشــاد در
هرات که از فهرســت اولیه حــذف گردیدند .لذا از این دوره ،برخی
نمونههــا نظیــر مقبــره امیــر غیاثالدیــن ملکشــاه (مســجد شــاه
مشهد) و گنبد فیروزشاهی 11که غیرمستقل ،اما از نظر ویژگیهای
زیباییشــناختی و ســبکی مهــم بودند ،انتخاب شــدند .در چنین
مــواردی ،فضاهــای جانبــی و عناصــری نظیر ســردر نادیــده گرفته

شــد و بخــش گنبــددار بهطور مســتقل بررســی گردیــد .در بقعهی
شهشــهان اصفهــان نیــز بهاینترتیــب عمــل شــد .همچنیــن در
بقعهی شــیخ جبرئیل (دوره صفوی) ،بخش نیمهشــت در جبهه
شــمالی نادیــده گرفتهشــده و بنــا بهصــورت گنبدخانــهای بــا پایه
مکعــب در نظر گرفته شــد .معیار مهــم دیگر در انتخــاب نمونهها،
تنوع شــکلی بود؛ به همین دلیل انتخــاب بناها از چندین منطقه
ایران کنونی (نواحی مرکزی و شــمال شــرق و شــمال غرب) صورت
پذیرفته است .برای مثال بنای امامزاده میرعلی بن حمزه (ع) در
شیراز انتخاب گردید تا بتوان انواعی از شکل گنبدها ازجمله گنبد
غنچ ـهای را کــه در این بنا بهکاررفته اســت ،مورد بررســی قرار داد.
نمــای ایــن بنا با حــذف منارهها بررســی گردیــد .دارا بــودن ارتفاع
بیــش از ده متــر و برخورداری از دورنمــای قابلتوجه ،از معیارهای
دیگر انتخاب بوده است.
بررســی اندازهها و تناسبات بر اســاس نقشههای چاپشده در
کتــاب گنجنامــه با موضوع امامزادهها و مقابــر (دفاتر  12،11و  )13و
در پارهای موارد با رجوع به منابع دیگر انجام گردید .همچنین در
مــوارد ضروری ،اصالحات جزئی در نقشــههای گنجنامه بر اســاس
ســایر منابــع اعمال گردید .الزم به ذکر اســت که موجــود نبودن یا
عــدم دسترســی به ترســیماتی با دقــت کافی و همچنیــن تغییرات
صــورت یافتــه در برخــی نمونههــا نظیــر فروریختــن پوشــش دوم و
خارج شــدن بنا از شــکل اولیه آن ،از محدودیتهای این پژوهش
به شــمار میرفت که بــه همین دلیل برخی از نمونهها از فهرســت
بررسی حذف شدند.
در مرحلهی اول ،بررســی تناســبات هندســی به کمک طراحی
الگوی هندسی مشترک مبتنی بر پنجضلعی منتظم انجام شد .در
مورد تمام نمونهها ،مقیاس نمای بیرونی در نرمافزار اتوکد طوری
تغییر داده شد که ارتفاع بنا از تیزهی گنبد تا سطح زمین بر ارتفاع
پنجضلعــی الگــو (یــک واحــد) منطبق گــردد .پــارهای خصوصیات
هندسی بر اساس انطباق با الگوی پنجضلعی شناسایی شد.
در مرحلــهی دوم ،بــر اســاس مــرور ادبیــات موضــوع کــه
مؤلفههایــی چــون ترکیبهای باریــک به لحاظ تناســب در مورد
ظرافت شــکلی مطرح گردیده بود ،چند شــاخص برای ســنجش
خصوصیــات فیزیکــی بــا توجه بــه ســاختار سهبخشــی گنبدخانه
تعریــف گردیــد (جــدول  .)2مهمتریــن شــاخص بــرای ســنجش
باریکــی و بلنــدی را میتــوان نســبت ارتفــاع بــه عــرض (یــا طــول)
دانســت ،کــه برای ســه بخــش گنبــد و ســاقه و پایه بــه تفکیک و
نیــز بــرای بخش فوقانی (گنبد و ســاقه) و کل گنبدخانه محاســبه
گردیــد .همچنیــن بــا توجــه بــه دو مطالعــه انجامگرفتــه در مــورد
تناســبات اجــزای گنبدخانهها توســط شــرودر ( )1387و نوایی و
حاجیقاســمی ( )1390که تغییــرات در ارتفاع و تغییرات در عرض
را مورد توجه قرار داده بودند ،میتوان ارتفاع اجزا نســبت به هم
(بهطــور مثــال نســبت ارتفاع ســاقه بــه ارتفــاع پایه) و عــرض اجزا
نســبت به هم (بهطور مثال نســبت عرض گنبد به عرض ساقه) را
نیــز از عوامل مؤثر بر ظرافت شــکل گنبدخانه قلمداد نمود که در
این رابطه دو شــاخص تعریف شــد .از آنجا که بخش گنبد ،نقش
بســزایی در ظرافــت شــکل گنبدخانههــا دارد ،ایــن ســؤال وجود
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داشــت کــه اختصاص چه میزان از ارتفــاع کلی و نیز عرض کلی به
بخــش فوقانی یــا بخش گنبد ،ایــن هدف را به نحــو مطلوبتری
تأمین میکند .از اینرو ،دو شاخص نسبت ارتفاع بخش فوقانی
بــه ارتفــاع کل و نســبت عرض گنبد بــه عرض مســتطیل محیطی
پنجضلعــی الگــو تعریــف گردیــد .همچنیــن در مــورد شــکل قوس
گنبــد از نظــر باریکــی ،عالوه بر نســبت ارتفاع به عرض ،ســنجهای

رأس قــوس گنبد تعریــف گردید .با ایــن فرض که
بــا عنــوان زاویــه ِ
هرچه گنبد پهنتر و منحنی گنبد به نیمدایره نزدیک شود ،این
زاویــه بیشــتر میشــود و هرچــه گنبد باریکتر شــده و بــه مخروط
نزدیک شــود ،این زاویه کمتر میشــود که به نظر میرســد حالت
بهینــه بیــن ایــن دو حالــت باشــد .پــس از تعییــن شــاخصها،
مشــخصات نمای هر یک از بناها با اســتفاده از آنها مطالعه شد.

جدول  -1مشخصات گنبدخانههای انتخابی*.

* مأخذ تصویر ردیف URL 1 : 3؛ مأخذ تصاویر ردیفهای  4و  :11شــراهی و نیســتانی1393 ،؛ مأخذ تصویر ردیف URL 2 :6؛ مأخذ تصویر و اطالعات ترســیم ردیف  ،URL 3 :9آرشــیو دفتر فنی
اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان و نگارندگان؛ مأخذ تصویر و اطالعات ترسیم ردیف URL 4 :13؛ مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی1382 ،؛ مأخذ سایر تصاویر :حاجیقاسمی.1389 ،
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جدول  -2شاخصهای موردبررسی در ارتباط با ظرافت شکل گنبدخانه.
شاخصها
نسبت ارتفاع به عرض برای گنبد ،ساقه و پایه بهطور جداگانه؛
𝐑𝐑𝟐𝟐 = 𝐡𝐡𝟐𝟐/𝐚𝐚𝟐𝟐 ,
𝟑𝟑𝐚𝐚𝐑𝐑𝟑𝟑 = 𝐡𝐡𝟑𝟑/

نسبت ارتفاع به عرض بخش فوقانی (گنبد و ساقه) و کل بنا؛ 𝟑𝟑𝐚𝐚𝐑𝐑𝟏𝟏 + 𝐑𝐑𝟐𝟐, 𝐡𝐡/

طرح کلی گنبدخانه
𝐑𝐑𝟏𝟏 = 𝐡𝐡𝟏𝟏/𝐚𝐚𝟏𝟏,

نسبت ارتفاع بخش فوقانی به ارتفاع مبنا؛ 𝐡𝐡(𝐡𝐡𝟏𝟏 + 𝐡𝐡𝟐𝟐)/
نسبت عرض گنبد به عرض مبنا؛ 𝐚𝐚𝐚𝐚𝟏𝟏/

زاویهی رأس قوس گنبد (زاویهای که خط مماس بر قوس گنبد در رأس آن با محور عمودی میسازد)؛ α

تصویر  -5الگوی هندســی طراحیشــده بر پایهی پنجضلعی منتظم و تحلیل هندسی گنبد
سبز مشهد بر اساس آن.

 -1-6نحوه ترسیم پنجضلعی الگو

 ترســیم پنجضلعــی اصلــی یــا مبنــا ( )ABCDEبــه ارتفــاع یکواحد و مستطیل و دایرهی محیطی آن؛
 ترسیم اقطار پنجضلعی و به دست آوردن پنجضلعی میانی؛ ترسیم دایرهی محیطی پنجضلعی میانی ( )C-1و مستطیلمحیطی آن ()MNPQ؛
 ترسیم دایرهی محیطی مستطیل )C-2) MNPQ؛ ترســیم دایــره به مرکــز  O1و شـ�عاع ) C-3) O1P؛ این دایره درواقع دایرهی محیطی ده ضلعی میانی است.
 ترسیم محورهایی که از مرکزهای  O1و  O2عبور میکنند؛ ترســیم خطوط نیمســاز زاویههای ̊ 36و دو پارهخط ' A' Bو' A' Eب ـه موازات اضالع  ABو ( AEتصویر .)5

 -7یافتهها
 -1-7ویژ گیهای هندسی و شکلی نمونهها

در بخــش نخســت ،از الگــوی پنجضلعــی مشــترک در تحلیــل
هندســی نمــای بیرونی نمونهها اســتفاده شــد (تصویــر  .)6پس از
قرارگیری الگو بر هر نمونه ،نقاطی که با تقریب خوبی میتوانستند
محــدودهی ســه بخــش گنبــد ،ســاقه و پایــه را تعییــن کننــد،
نقاط
عالمتگذاری گردید .ســعی گردید کــه میزان خطا در تعیین ِ

ارتفاع  20متر ،معادل
انطبــاق از  0/01تجــاوز نکند که این اندازه در
ِ
 20سانتیمتر خواهد بود.
در بررســی بهعملآمــده ،مشــخص شــد کــه محــل تالقــی دو
پارهخط ' A' Bو ' A' Eبا ســایر خطوط در الگوی طراحیشــده،
میتوانــد موقعیــت اســتقرار برخــی اجــزا را در نمــا معیــن ســازد.
در نیمــی از نمونههــای موردبررســی ،محورهــای افقــیای که از
مرکزهــای  O1و  O2عبــور میکنند ،مشــخصکننده ارتفاع بخش
خط
فوقانی هســتند .محور گذرنده از ( O1مرکز پنجضلعی) ،پاره ِ
𝟏𝟏
𝟏𝟏√𝟓𝟓−
 =0/447تقسیم
 =0/553و و ) =0/447
ارتفاع را به دو بخش با نسبتهای (=0/553
𝟓𝟓√
𝟓𝟓√
میکند (تصویر .)5
ا گر ســه نمونه آخر به لحاظ تناســبات اجزا باهم مقایسه گردد،
گنبــد بقعــه هفدهتــن تــا حــدی بــزرگ و گنبــد مقبره حاجحســین
خوانســاری تا حدی کوچک حس میشود .با توجه به اینکه این
دو گنبد به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از دوایر  C-2و C-3هســتند،
به نظر میرســد قطر این دوایر بتواند در ارزیابی اندازهی متناســب
گنبد ،کارایی داشــته باشد .همچنین عرض بیرونی تمام نمونهها
ب هجــز بقعــه شــاه ولــی تفــت و آرامــگاه حاجحســین خوانســاری در
داخل مستطیل مبنا (مستطیل محیطی پنجضلعی) قرار میگیرد.
هرچنــد در مــورد ایــن دو بنا نیز عــرض داخلی (چنانچــه ضخامت
دیوارهای بیرونی کسر گردد) با عرض مستطیل مبنا برابر است ،با
اینوجود به نظر میرســد ،عریض شــدن بخش پایه در این بناها،
تناسب میان بخش فوقانی و پایه را تحتالشعاع قرار داده است.

 -2-7شاخصهای موردبررسی

 -1-2-7نسبت ارتفاع به عرض
بــرای  18گنبدخانهی انتخابی ،نســبت ارتفــاع به عرض گنبد،
پایــه و ســاقه بهطــور جدا گانه محاســبه گردید (نمودار  .)1نســبت
ارتفــاع بــه عــرض گنبــد در دوره تیمــوری از  0/45تــا  0/99و در
دوره صفــوی از  0/53تــا  0/75متغیــر اســت کــه نشــاندهندهی
تنوع بیشــتر نســبتها در دورهی تیموری اســت .بیشــترین مقدار
این نســبت مربوط به گنبــد امامزاده میرعلیبنحمــزه و امامزاده
اســماعیل ابهــر بــه دســت آمــد کــه در حــدود  0/99اســت .مقادیر
عرض گنبد ،مربوط به بقعه شهشــهان
کمین ـهی نســبت ارتفاع به ِ
( )0/45و بقعه هفدهتن ( )0/53هستند .همچنین بهجز دو بنای
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تصویر  -6بررسی هندسی الگوی پنجضلعی در نمونهها.

مقبرهی سید حسن واقف و بقعهی شهشهان ،در دیگر نمونهها،
کشیدگی ارتفاعی گنبد از هر دو قسمت ساقه و پایه بیشتر است.
نسبت ارتفاع به عرض ساقه در دوره تیموری ،از  0/25تا 0/69
و در دوره صفــوی از  0/3تــا  0/61متغیــر اســت .بیشــترین مقــدار
مربــوط بــه امــامزاده میرعلیبنحمــزه ( )0/69و مقبــره مالحســن
کاشــی ()0/61؛ و کمتریــن مقدار مربــوط به بقعه شــاهولی ()0/25

و گنبد ســبز مشهد ( )0/3است که بیانگر کشیدگی نسبی ساقهها
در دوره تیمــوری و اوایــل دورهی صفــوی (قــرن دهــم هجــری) و
همچنین تنوع بیشتر نسبتها در دورهی تیموری است.
نســبت ارتفــاع بــه عــرض پایــه ،بــازهای بیــن  0/33تــا  0/76را
شــامل میشــود .بیشــترین مقدار این نســبت مربوط بــه مقبرهی
ســید حســن واقــف ( )0/76و بقعــهی شهشــهان ( )0/73از دوره
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تیموری اســت که بهطور نسبی از کشــیدگی ارتفاعی بیشتر پایه در
این دوره حکایت دارد.
در کل بــا توجــه بــه نمــودار  1کــه در آن  9ســتون اول مربوط به
دورهی تیموری؛ و  9ســتون دوم مربوط به دورهی صفوی اســت،
مشــاهده میشــود کــه تنــوع نســبتها در نمونههــای مربــوط بــه
دورهی تیموری بیشتر از دورهی صفوی است.
در ادامه برای اینکه نسبت ارتفاع به عرض بهطور مشخصتری
در مورد بخش فوقانی بنا (متشــکل از گنبد و ســاقه) موردسنجش
قــرار گیــرد ،مجموع دو نســبت ارتفاع به عرض مربــوط به هریک از
بخشهای گنبد و ساقه ،با نسبت ارتفاع به عرض کل بنا مقایسه
گردید (نمودار .)2
همچنان که در نمودار  2قابلمالحظه است ،در  9نمونهی اول
مربوط به قرن نهم هجری ،تنوع بیشتری وجود داشته و مقادیر دو
نســبت مذکور اختالف بیشــتری بــا یکدیگر دارند؛ امــا در  9نمونهی

مربــوط بــه دوره صفــوی ،مقادیــر ایــن دو نســبت بــه هــم نزدیــک
میشــوند و در ســه بنای مقبرهی خواجه ربیع ،گنبد سبز و بقعهی
ً
هفدهتــن ،تقریبــا با هم برابر و نزدیک به عدد  1هســتند .در بناهای
امــامزاده محمــد تفــرش ،بقعــهی قدمــگاه ،بقعهی شــیخ جبرئیل
و مقبــرهی حاجحســین خوانســاری نســبت ارتفاع بــه عرض بخش
فوقانی نزدیک به عدد  1اســت که نشــاندهندهی کاربرد تناسبات
مربع در بخش فوقانی است .در مجموع ،تناسبات بخش فوقانی 7
بنا در دوره صفوی و  2بنا در دوره تیموری نزدیک به عدد  1است.
 -2-2-7سهم ارتفاع بخش فوقانی
بهمنظــور مشــخص شــدن اندازههــای ســه بخــش گنبدخانــه
نســبت بــه یکدیگــر و نســبت بــه کل بنــا ،متغیرهایــی در ارتباط با
تقســیمات ارتفاعــی گنبدخانههــا و تقســیمات عرضی آنهــا تعریف
گردید .نسبت ارتفاع بخش فوقانی به ارتفاع کل بنا برای  18نمونه

نمودار  -1مقایسه تغییرات نسبت ارتفاع به عرض برای سه بخش اصلی گنبد ،ساقه و پایه در  18نمونه.

نمودار  -2مقایسه تغییرات نسبت ارتفاع به عرض بخش فوقانی و کل بنا در  18نمونه.

نمودار  -3مقایسه تغییرات سهم ارتفاع بخش فوقانی در  18نمونه.
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محاســبه شــد که بــازهای بیــن  0/49تا  0/653را شــامل میشــود
(نمــودار  .)3جلــوهی بصری گنبد تا حد زیادی بــا این رقم مرتبط
ً
است .مقدار  ،0/5حالتی است که دقیقا نصف ارتفاع بنا به بخش
فوقانــی اختصاص مییابد .مقدار این نســبت فقــط در یک نمونه
(بقعــه شــاهولی) اندکــی کمتــر از  0/5اســت .همچنیــن در آرامــگاه
عطار برابر با نسبت طالیی  0/618است.
 -3-2-7سهم عرض گنبد و زاویه رأس قوس گنبد
نســبت عــرض گنبد به عــرض چهارضلعــی مبنــا در نمونهها ،از
 0/38تا  0/64متغیر است (نمودار  .)4با اینکه مقدار کمینه 0/38
متعلــق به بنــای امــامزاده میرعلیبنحمــزه در دورهی تیموری؛ و
مقــدار بیشــینه  0/64متعلــق به بقعــه هفد هتــن از دورهی صفوی
است؛ اما درکل اختالف بین این دو دوره از نظر سهم عرض گنبد،
چنــدان زیــاد نیســت .الزم بــه ذکر اســت که نســبت قطر هــر یک از
دایرههــای  C-2،C-1و  C-3بــه عرض مبنا بهترتیــب برابر با ،0/4
 0/52و  0/55است .مقادیر سهم عرض در دو نمونه ،اندکی کمتر
از  0/4و در یک نمونه بیش از  0/55است.
همچنیــن زاوی ـهی رأس قــوس گنبــد بــرای  18نمونــه نشــان
میدهــد کــه مقــدار آن بهطــور تقریبی بیــن  42درجه تــا  70درجه
اســت (نمودار  .)4بــهطور معمول گنبدهــای عریضتر ،زاویه رأس
گتــری دارنــد .بــرای مثــال ،زاویــه رأس در بقع ـهی هفدهتــن
بزر 
گلپایــگان که بیشــترین ســهم عرض گنبــد را دارا اســت ،حدود 70
درجــه اســت؛ درعینحــال میزان زاویه رأس به شــکل قــوس گنبد
نیز بستگی دارد.
در رابطــه بــا شــکل گنبدهــا ،عــاوه بــر زاویــه رأس ،بیرونزدگی
آوگون را میتوان از طریق نســبت قطر گنبد به قطر گریو محاســبه
نمــود .اعــداد بهدس ـتآمده از ایــن طریــق ،بــازهای بیــن  1تــا 1/3
شــامل میشــود .مقــدار بیشــینهی  1/3مربوط به گنبــد امامزاده

نمودار  -4مقایسه تغییرات سهم عرض گنبد و زاویه رأس قوس گنبد در  18نمونه.

میرعلــی بن حمزه در شــیراز و پــس از آن گنبد فیروزشــاهی ()1/14
و مقبرهی امیر غیاثالدین ( )1/12اســت که این سه بنا مربوط به
دورهی تیموری هستند.

 -8بحث
ایـ ـ ــن پژوهش بــــــا هــــــدف بازشناســــــی ویژگیهای شــــــکلی
ت زیباییشــــــناختی ظرافت
گنبدخانههــــــای ایرانی از منظر کیفی 
انجام گردید .در بخش نخســــــت ،از الگوی پنجضلعی مشــــــترک
ً
در تحلیل هندســــــی نمای بیرونی نمونهها اســــــتفاده شــــــد .قبال
هندس ـ ـ ـهی پنجضلعی در تحقیق شرودر ( ،)1387دربارهی گنبد
تاجالملک مورد اشاره قرار گرفته و در بررسی و شناسایی هندسهی
پنهان آثار معماری ایرانی توسط نوایی و حاجیقاسمی ( )1390به
کار گرفته شده بود؛ اما در این پژوهش ،برای اولین بار با تأ کید بر
نمای بیرونی و همچنین حذف مقیاس نمونهها ،از الگوی ثابت
و مشترکی بهصورت یک ابزار برای تحلیل و مقایسه استفاده شد
که بهخصوص گزینههایی را برای اندازهی گنبد مطرح ســــــاخت.
در انطباق الگو بر نمونهها ،تشــــــابه در کلیات و تفاوت در جزئیات
دیده شـ ـ ــد که نشاندهندهی این اســــــت که در عین همبستگی
فرمی ،تنوع و نوآوری در طراحی مورد توجه بوده است.
در بخــش دوم ،بــهمنظــور ارزیابــی ّکمــی ویژگیهــای شــکلی
گنبدخانههــا ،چنــد شــاخص برای ســنجش خصوصیــات فیزیکی
بیرونــی از منظــر ظرافت در شــکل و کالبد تعییــن گردید که عبارت
بودند از نســبت ارتفاع به عرض ،ســهم ارتفاع بخش فوقانی ،سهم
عــرض گنبــد و زاویهی رأس قوس گنبد .این شــاخصها در شــکل
کلــی و در ســه بخــش اصلــی گنبــد ،ســاقه و پایــه مطالعه شــدند و
اجــزا و جزئیــات نمــا شــامل ایــن بررســی نبودهاند .چهار شــاخص
تعیینشــده ،بســیاری از ویژگیهــای هندســی را بهصــورت ّکمی،
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بیان داشته و کار مقایسه بین نمونهها را آسان میکنند .در واقع،
روش تحلیل عددی را میتوان مکمل تحلیل هندسی دانست.
بــا توجــه به اعــداد بهدس ـتآمده از نســبت ارتفاع بــه عرض هر
یــک از بخشهــای گنبد ،ســاقه ،پایــه ،بخش فوقانــی و همچنین
کل بنــا ،میــزان اختــاف بین مقادیر کمینه و بیشــینه هر شــاخص
در دوره تیموری از دوره صفوی بیشتر است .به نظر میرسد تنوع
بیشــتر در ســاخت اینگونه بناها در دوره تیموری ،به دلیل وجود
حکومتهــای دیگــر همزمان با تیموریــان و نیز جدید بودن تجربه
اســتفاده از گنبدهای دوپوش و گریو و آزمون نسبتهای مختلف
در ایــن رابطــه باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه مقادیــر بیشــینه نســبت
ارتفاع به عرض متعلق به بناهای دوره تیموری هســتند ،میتوان
گفــت در این دوره ،ظرافت کشــیدگی (باریکــی و بلندی) از اهمیت
ظرافت هماهنگی،
برخوردار بوده است .از طرفی در دوره صفوی،
ِ
بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت .برای مثــال در آرامگاه خواجه
ربیع ،تناسبات ارتفاع و عرض بخش فوقانی ،مشابه تناسبات کل
بنــا بــوده و نزدیک به عدد یک (تناســبات مربع) اســت .همچنین
قطر ساقه برابر با قطر دایره  C-2و قطر گنبد برابر با قطر دایره C-3

اســت که این موارد ،وجود دقت هندســی و ظرافت هماهنگی باال
در طرح این بنا را نشان میدهد.
نکتــه دیگــر در رابطــه با بناهــای اوایل دوره صفــوی (قرن دهم
ً
هجــری) اســت .ایــن بناهــا ،ســاقههای نســبتا بلنــدی دارنــد کــه
مشــخصه اغلــب بناهــای دوره تیمــوری اســت .کشــیدگی ارتفاعی
بخــش فوقانــی ایــن بناهــا مشــخص میکنــد که آنهــا را میتــوان از
نظــر ســبکی ،بیــن دو دوره تیموری و صفوی دانســت که پارهای از
ویژگیهــای هــر یک از این دورهها در آنها دیده میشــود .چنانکه
گفته شــده اســت این بناها ،ویژگیهای معماری مقابر عصر تیمور
را در دوره صفــوی نشــان میدهنــد و معــرف معمــاری «دوره گــذار
از تیموری به صفوی» هســتند (شــراهی و نیســتانی.)92 ،1393 ،
بــر اســاس نمــودار  ،2بهجــز دو بنــای مقبــره مالحســن کاشــی و
امامزاده قاســم تفرش ،نســبت ارتفاع به عرض بخش فوقانی سایر
نمونههای دوره صفوی ،حدود  1است.
از نظــر تقســیمات ارتفاعــی و عرضــی و زاویــه رأس قــوس گنبــد،
تفاوت خاصی بین دو دوره تیموری و صفوی مشــاهده نگردید .به
ً
عبارتی از این نظر تنوع نسبتا مشابهی در هر دو دوره دیده میشود.

نتیجه
در ایــن مقالــه ،ارزیابــی زیباییشــناختی مربع یا هش ـتضلعی
گنبدپوش از دو طریق تحلیل هندســی توسط الگوی پنجضلعی و
نیز تعیین شــاخصهایی جهت ارزیابی ّکمی ویژگیهای شــکلی از
منظر کیفیت ظرافت انجام گردید .بر اســاس ارزیابی انجامشــده،
طرح گنبدخانهها در بازه زمانی ســده نهم تا اوایل ســده دوازدهم
هجــری ،از چارچــوب مشــترکی برخــوردار بوده اســت کــه به لحاظ
هندســی و شــکلی ،این اشــترا کات را میتــوان مشــاهده نمود .در
اغلب نمونهها ،کشــیدگی ارتفاعی گنبد بیش از دو قســمت ســاقه
و پایــه بــوده و بخــش فوقانــی (گنبد و ســاقه) بیش از نصــف ارتفاع
بنــا را به خود اختصاص میدهد .همچنین زاویه رأس قوس گنبد
در اغلب نمونهها 60̊-65 ̊ ،درجه اســت .درعینحال تفاوتهایی
بیــن دوره تیمــوری (قــرن  ،)9اوایــل دوره صفــوی (قــرن  )10و دوره
صفــوی (قــرن  )11بهخصــوص از نظــر شــکل و تناســبات بخــش

ظرافــت کشــیدگی در دوره
فوقانــی مشــاهده گردیــد؛ بهطوریکــه
ِ
ظرافت هماهنگــی در دوره صفوی
تیمــوری و نیز اوایــل صفوی؛ و
ِ
نمــود بیشــتری دارد .میتوان گفــت در دوره تیموری ،اســتفاده از
گنبدهای دوپوســته گسسته روی گریو رواج یافته و معماران دوره
صفــوی نیــز بــا ادامــه دادن همــان شــیوه و ایجــاد هماهنگیهای
هندسی در جهت تعدیل ارتفاع و حرکت به سمت تناسبات مربع
گام برداشتند.
در تحلیل فرمی صورت گرفته در این مقاله ،تأثیر مقیاس بناها
نادیــده گرفته شــد .بررســی عامل مقیاس و نیــز مطالعهی عواملی
نظیــر مصالــح و اجــزای فرعی نظیــر طاقنماها و منطقــهی مردگرد
میتوانــد موضوعــی بــرای پژوهشهــای آینــده باشــد .همچنیــن
شــاخصهای مورداســتفاده در ایــن مقالــه میتواند بــرای تحلیل
نمونههای بیشتر از گونههای دیگر چون مساجد به کار گرفته شود.
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rom the aesthetic impression viewpoint, the
significance of domed square in Iranian architecture has been noticeable for architects and
designers of different eras. The aim of the present study is to recognize the formal, geometrical
and proportional features of the Persian domed
squares with regard to the visual quality of elegance. For this purpose, the structure, various
types and evolution process of domed squares
were initially studied. Then, 18 domed buildings
were selected among the mausoleums pertaining to the ninth to early twelfth hijra centuries. The
geometric characteristics of the elevations of the
building were studied using the modeling method and designing geometric analysis tool based
on the regular pentagon. The study was limited
to general form and the three main parts of the
dome, the drum, and the base. The height from
the top (dome vertex) to the ground level was assumed to be equal for all buildings. In the second
stage, based on the literature review, as well as
the analysis of the geometric features, four main
indicators were determined to evaluate the physical characteristics in terms of formal elegance,
which included the ratio of height to width, the
ratio of the dome height to the total height, the
ratio of the dome width to the total width and the
vertex angle of the dome arch. After determining
the indicators, the elevation of each building was
studied using them. The results showed that the
designs of domed squares pertaining to the era in
question consisted of a common framework such
that in the most cases the elongation of the dome
in height was greater than two parts of the drum
and the base, and the upper part (consisted of
the dome and the drum) had more than half the

total height of the building. Nevertheless, variations were evident, especially in terms of the form
and proportions of the upper part in structures of
the two periods, such that the elegance of elongation in height amidst the Timurid and early Safavid
periods, and the elegance of harmony during the
Safavid period has been more emphasized. However, in terms of height and width divisions and
the dome vertex angle, there were no major differences between the Timurid and Safavid periods.
It can be stated that during the Timurid period,
the use of discontinuous double- shell domes became prevalent and architects of the Safavid period continued the same method and created geometric harmonies to adjust the height and move
towards square proportions, which is indicative of
the desire to create more harmony and balance
during this period. Moreover, based on the information obtained from the height to width ratio,
the difference between the minimum and maximum values of each sub-indicator is greater in the
Timurid era compared to the Safavid era, which
suggests a greater diversity in the design of such
buildings during the Timurid period. The common
geometric pattern and the indicators presented in
this paper can be used for the aesthetic assessment of similar domed squares as two complementary methods.
Keywords: Iranian- Islamic Architecture, Domed
Square, Elegance, Form, Mausoleum.
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