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در آنها) نمونه موردی کلیسای  تناسبات طالییبررسی کلیسا های اصفهان و نقش 
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 3،سپیده السادات سهرابی2،علی امامیان فرد *1علی صدر عاملی 

 ،اصفهان ،ایران .دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرند معماری ، ارشد کارشناسی  دانشجوی_1

 دکتری معماری استاد یار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هرند ،اصفهان ،ایران .-2

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،اصفهان ،ایران.-3
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 کلیات پژوهش 

 چکیده:

یکی از مهمترین ویژگی های شکک  گرری هر ضاکایی هندسی ی آن ضااسک کی معرس س و و دوره ی اارای ان ضااسک .در   

معماری اسکالمی ایران خوکوصکراج واود دارد کی این معماری را من وکر بفرد کرده و بی ان اصکاشک ب شرده اسک . ومدن و      

ن دانش پرشرضتی ور شده وا اایی کی در دوره یترموریان بی ن وغ گن د ضرهنگ ایران با معماری آن گره خورده و در گذر زمان ای

ا طقی ی الفمنرسرده اند. در گذر حوادث واری ی پرش امده  در ایران در دوره ی صفویی بی دالی  سراسی و اقتوادی ارامنی از 

خویش را دریاضک کردند سا های کلربی اصکفهان نق  مکان کرده و در انو  شکهر سکنا گدیدن و از فرس شاه ااازه ی ساخک   

برای الو گرری از بهم ری تگی اصکفهان شاه بی ارامنی ااازه ی ساخک مکانهای مشابی  با معماری ایرانی داده شد و از آن پ   

در این مقاشی ارامنی با همان هندسککی اما بررونی سککاده ور بناهای خویش را سککاختند و در درون ودیرناج خار خود را داشککتند .

ن بنا در ای وناس اج فالییو و لرلی این بنا ها هندسی ی آنها را معرضی کرده و واود بر این اسکک کی با مطاشعی واری ی   سکعی 

 بررسی شود.

 

 . ،وناس اج فالییکلرسا،معماری ایرانی ،گن د،اعدا مقدسکلرد واژه: 
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 مقدمه:_1

از ارگان اصککلی هر ضرهنگی اسککک کی در هر ضرهنگی معنای متفاووی دارد و در بناهای گوناگون  فالییاعداد مقدس و هندسککی 

مورد استفاده قرار می گررد .این شگوها در بعای از بناها برشتر استفاده شده اسک . در اصفهان باووای بی پرشرنی ی واری ی کی 

،اقتوادی س ب شده کی مذاهب گوناگونی در ایران رشد یابد از املی دارد و کوچ اقوام گوناگون بی ایران بر اثر وعامالج سراسی 

مسکر ران کی در زمان صفویی بر اثر انگ های ایران و عممانی مج ور بی کوچ در ایران شدند و در اصفهان سکنا گدیدند . شاه  

ها داد و برای هماهنگی شهر این صکفوی برای الو گرری از خرو  ارامنی از ایران ااازه ی سکاخک کلرسا ها در اصفهان را بی آن  

 قرار دهدمطاشعی  مورد  کی کلرسا ها را اسککلرسکا بی سک و معماری ایرانی سکاختی شکده اسکک کی در این مقاشی سعی بر این      

ین و آیا ادرا در این بنا ها بررسی کن وناسک اج فالیی و نقش اعداد مقدس و   فاووهای کلرسکا و مسکااد را در یابد  شک اهتها و و 

هک ها ضقط ظاهری اسککک یا در معنا نرد بی آنها ووای شککده اسکککردر آخر بی و لر  و بررسککی کلرسککا مریم و هاکو  می شکک ا

 .زدپردا

 :بیان مسئله 3-1 

در اصکفهان در کنار مسکااد ساختی شده گونی ای دیگر بنا دیده می شود کی از حرم معماری ش ری بی مسااد اسک اما از ن ر   

کاربری متفاوج اسککک . در این مقاشی این بناها کی بی آنها کلرسککا گفتی می شککود مورد مطاشعی قرار می گررد و از ن ر معماری   

 .سا ها با هم دارند مورد ارزیابی قرار می گررد وفاووها و ش اهتهایی کی مسااد و کلر

نترجی  وناس اج فالییدر هر ضرهنگ اعداد معنا های خار خود را دارند کی این اعداد خود در هندسکی ها واثرر گذار اسککک و   

 اسک .  ده ی ادغام این اعداد با هندسی اسک و در معماری اصر  ایرانی این وناس اج مد ن ر بوده و از آن استفاده می ش

در این  مقاشی  ابتدا ن وه ی کشکردن هندسکی  وناس اج فالیی مورد مطاشعی قرار می گررد و س    کلرساهای اصفهان منمونی   

 موردی مریم و هاکو (را از ن ر وناس اج فالیی در هندسی ی ضااها مورد بررسی قرار می گررد .

 سواالت:3-1

 رکلرسا های اصفهانواثرر هندسی و وناس اج فالیی در معماری 

 چگونی حوادث واری ی ،سراسی در معماری اماکن واثرر گذار اسکر

 :اهداف4-1

 ها ی اصفهان در معماری کلرسا فالیی وناس اج بررسی هندسی و 

 و حوادث واری ی ،سراسی در معماری کلرساهای اصفهان مطاشعی وط رقی و واری ی در گذر زمان

 تحلیل /معرفی / تعریف:-2

 کلیسا: 1-2
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مشترکی  مذه ی اند و عقایددیگر امع شدههایی کی با یوبی گردهمایی و ااتماع انسان )  (εκκλησίαیونانی بی کلرسا واژه

 (.دانشنامی کتا  مقدس. یاردون سردم.شودمیافالق  مسر ران کند اما در اصطالح بی مکان ع ادجدارند، اشاره می

 معماری ایرانی :2-2

معماری ایران دارای ویژگرهایی اسک کی در مقایسی با معماری کشورهای دیگر اهان از ارزشی ویژه برخوردار اسک: ویژگرهایی 

ایوانهای رضرع، ستونهای چون فراحی مناسب، م اس اج دقرق، ضرم درسک پوشش، رعایک مسائ  ضنی و علمی در ساختمان، 

ادوه معماری ایران  ،زهره بدرگمهری م.بلند و باالخره ودئرناج گوناگون کی هریو در عرن سادگی معرس شکوه معماری ایران اسک

 (دوره اسالمی مهندس
 اعداد مقدس :3-2

اعدادی بوده اند کی ندد اقوام م تلف اعداد صکفر، یو، دو، سکی، پن ، هفک، نی، دوازده، سکردده، چه ، هفتاد،صد و هدار همواره    

 اعداد اایگاه محسککن زاده،.کی این اعداد در معماری ایرانی بسککرار کاربرد دارد  دارای درااج اعت ار و بارنمادین ویژه ای بوده اند

 (چه  و هفک اعداد بر واکرد ایران با مردم ضرهنگ در

 گنبد:4-2

 (ضرهنگ معرن.ممی سازند قُ  ِّی و برآمدگی کی بر باالی معابد و مسااد

 :عدد طالئی5-2

، کی خوار ااشب بسراری دارد ، و بعلک وکرار زیاد آن در هندسی ، ووسط ریاضردانان کهن  11611عددیسکک ، وقری ا  مساوی   

مطاشعی شکده اسک . اشکا  وعریف شده با نس ک فالئی ، از ن ر زی ائی شناسی در ضرهنگهای غربی دش ذیر شناختی شده، چون  

دنرای اعداد بسکرار زی اسکک و شکما می ووانرد در آن شگفترهای بسراری را     رن اسکک. رتی برن وقارن و عدم وقابازوابنده خاصک 

برابرد. در مران اعداد برخی از آنها اهمرک ضوق اشعاده ای دارند، یکی از این اعداد کی سکابقی آشکنایی بشکر با آن بی هداران سا     

این نسکک ک هنوز هم بارها در هنر و فراحی  .Golden Ratioیا  "نسکک ک فالیی"پرش از مرالد مررسککد عددی اسککک بنام  

شککناختی می شککود و معموال  با حرس  اسککتفاده می شککود . نسکک ک فالئی بی نامهای بر  فالئی ، عدد فالئی ، نسکک ک اشهی نرد

 .ی ، مشکککککککککککک ککککککککک  مکککککککککی شککککککککککککود  یکککککککککونکککککککککانککککککککک  
کند و در این مستطر  داشتی باشد از ن ر هنری بی دید انسان خرلی زی ا الوه می  1/6و فو   1مستطرلی کی ضرایب : عرض 

 را از ان اکدا کننکد باز همان مسکککتطر  با همان نسککک تهای مسکککتطر  اصکککلی باقی مرماند .    1هر وقکک مربعی بکی ضکککلع   

در اهرام ثالثی یکی از قدیمی ورین مماشها از ” ریم پاپرروس ” در آثار معماری قدیمی از این عدد اسکتفاده می شده اسک ، هرم  

 .ساخک بناهاسک استفاده از این عدد در 
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 www.ki2100.comسایک _ (1شک  شماره م 

پاره خطی را در ن ر بگررید و ضرض کنرد کی آنرا بگونی ای وقسرم کنرد کی نس ک بدرگ بی کوچو معاد  نس ک ک  پاره خط 

یو قرار دهرم عدد  b را ح  کنرم مکاضی اسک بجای بی قسمک بدرگ باشد. بی شک  ووای کنرد. اگر این معادشی ساده یعنی

  .خواهرم رسرد 1.618 یا   1.61803399را بدسک آوریم( بی نس تی معاد  وقری ا a بعد

 : روش جبری برای بدست آوردن عدد طالیی-1-5-2

 

 www.ki2100.comسایک _(2شک  شماره  م

 

زیر روش دیگری برای رسم مستطیل طالیی و تناسبات طالیی و همچنین بدست آوردن عدد طالیی روش -2-5-2

 را بدست می دهد:

اهک رسکم یو مسکتطر  فالیی بی نس ک عدد فالیی ابتدا یو مربع بی ضلع یو واحد کشرده س   ف ق شک  وسط ضلع   

 باال راسککک سککمک گوشککی وا مربع پایرنی ضککلع وسککط زهاندا بی شککعاعی با قوس کنرم . سکک   یوپایرنی این مربع را پردا می

 محجازی مهرداد،هندسی مقدس در ف رعک و معماری ایرانی( . شود معلوم مستطر  فو  وا کشرممی

 

 . باشدمی 1 از بدرگتر x مسلما گرریممی ن ر در را x فو  و واحد 1 عرض بی مستطرلی

 این از را واحد 1 ضلع بی مربعی اگر کی(  آوریم بدسکم  کنرم وعررن چنان را x مقدار باید اینو 

 ، اشدب ق لی بدرگتر مستطر  متناسب ، کوچکتر آمده بدسک مستطر  ، نمایرم ادا مستطر 

 و ف نس ک برابر او  مستطر  عرض بی فو  نس ک ، ورساده بران بی  x/1=1/(x-1)      a یعنی

 فرضرن م ر  در صورج ضر  با کی باشد(  دوم مستطر م  آمده بدسک مستطر  عرض بی

 بی معادشی این یابیریشی با و x²-x-1=0 یعنی آیدمی بدسک 2 درای معادشی یو ، وناسب

حجازی مهرداد،هندسی مقدس در ف رعک و م . یابرممی دسک -116111 و 116111 هایریشی

 (معماری ایرانی
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 www.ki2100.comسایک  _(3شک  شمارهم

 روشهای هندسی برای بدست آوردن عدد طالیی :3-5-2

 www.ki2100.comسایک  _(5کش  شمارهم  

                                                       :دلیل جذابیت ستاره پنج پر-4-5-2

   www.ki2100.comسایک  _(6شک  شمارهم

ا ای رسم کنرم واالضالع رسم کنرم م مملم بنفش ( و از مرکد آن دایرهاگر یو مملم متساوی  

نارنجی ( و وسط دو ضلع مملم را یاضتی و پاره خطی از  از سی راس آن مملم ع ور کند م دایره

آید م پاره خط آن دو نقطی وا م رط دایره ، رسم کنرم دو پاره خط با نس ک فالیی بدسک می

حجاری مهرداد ) . 1161113321=6212121323/72111165144 کی و سرخ آبی ( یعنی زرش

 (،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه در معماری دوران اسالمیو ضافمی مهدی زاده سرا  

 

کنرم . اگر این نقاط را بی نقاط مجاور خود وص  کنرم ، مسلما یو پن  ضلعی منت م در رسم ضوق یو دایره را بی پن  قسمک مساوی وقسرم می

د . شومر خواهرم داشک . اینو اگر نقاط را دو بی دو بی هم متو  کنرم یو ستاره پن  پر کی در داخ  آن یو پن  ضلعی منت م دیگر قرار دارد ، حاص 

دهند و بی این دشر  مهم ستاره پن  پر برای چشم برننده ، شک  در این وضعرک پاره خط قرمد بی همراه پاره خط بنفش یو وناسب فالیی را نشان می

اختار سهای شمار  اعداد نرد آشکار مرشود و این آیند و اذابی اسک کی برانگر این موضوع مر اشد کی نس ک فالیی در سایر سرستمهندسی خو 

 شود . می ( 6،  7،  2اعداد مرموز م مربوط بی 

 

ط این نقاکنرم . اگر در رسم روبرو یو دایره را بی هشک قسمک مساوی وقسرم می

را بی نقاط مجاور خود وص  کنرم ، مسلما یو هشک ضلعی منت م خواهرم داشک . 

اینو اگر نقاط را دو بی دو ، چهار بی چهار و شش بی شش بی هم متو  کنرم دو 

مربع وو در وو حاص  مرشود . رسم س د رنگ مربوط بی معماری و هنرهای اسالمی 

حجاری ) دس هشک واهی اسک .مرشود کی برگرضتی از مسجداالقوی یا ق

،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه مهرداد و ضافمی مهدی زاده سرا  

 (در معماری دوران اسالمی
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 www.ki2100.comسایک  _ (4شک  شمارهم  

 :پیدا کردن تناسب طالیی با استفاده از مثلث قائم الزاویه-5-5-2

 

  www.ki2100.comسایک  _(1شک  شمارهم

 

 

 www.ki2100.comسایک  _(2شک  شمارهم

 

رسم ضوق فریقی دیگری برای پردا کردن ورکرب وناسب فالیی اسک . بی فور م تور 

کنرم کی فو  ضلع اضقی آن دو برابر ضلع عمودی باشد . ای را رسم میاشداوییمملم قائم

کنرم وا وور مملم را قطع کند . رسم می Aکمان او  را بی شعاع ضلع عمودی از مرکد 

رسم کرده وا ضلع اضقی را قطع کند . دو پاره   Bی مرکد س   از م   وقافع ، کمانی ب

حجاری مهرداد و ).  کنندخط س د و بنفش رنگ ورکرب وناسب فالیی را مش   می

 (،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه در معماری دوران اسالمیضافمی مهدی زاده سرا  

 

 اهرام :

و  های هنری از ق ر  معماریشود ، در بسراری از فرحور مستطر  فالیی کی نس ک فالیی نامرده میکی نس ک ضلع بلندور بی ضلع کوواه دااشب اسک بدانر

 مع د شود . مطابق و قرقاج انجام شده ، نس ک فو  ضلع قاعده بی اروفاع در اهرام ثالثی مور ، برابر نس ک فالیی اسک . همچنرن دیوارهایخطافی ظاهر می

های فالیی بی چشم خوشایندور هستند و این موضوع دا  بر ها با نس کهای فالیی ساختی شده اسک ! زیرا بی اعتقاد سازندگان آنها ، مستطر پارونون از مستطر 

 اند ! ها نرد شک  گرضتیاین واقعرک اسک کی این وناس اج هندسی در ذاج انسان

 

کنرم . اگر این نقاط را بی نقاط مجاور خود در رسم روبرو یو دایره را بی هشک قسمک مساوی وقسرم می

مسلما یو هشک ضلعی منت م خواهرم داشک . اینو اگر نقاط را دو بی دو ، چهار بی چهار و  وص  کنرم ،

شش بی شش بی هم متو  کنرم دو مربع وو در وو حاص  مرشود . رسم س د رنگ مربوط بی معماری و 

حجاری مهرداد و ) هنرهای اسالمی مرشود کی برگرضتی از مسجداالقوی یا قدس هشک واهی اسک .

 (،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه در معماری دوران اسالمیضافمی مهدی زاده سرا  

 

کی  ور مستطر  فالییکی نس ک ضلع بلندور بی ضلع کوواه دبدانرااشب اسک اهرام :

های هنری از ق ر  معماری و شود ، در بسراری از فرحنس ک فالیی نامرده می

شود . مطابق و قرقاج انجام شده ، نس ک فو  ضلع قاعده بی اروفاع خطافی ظاهر می

وارهای مع د پارونون از در اهرام ثالثی مور ، برابر نس ک فالیی اسک . همچنرن دی

ا با ههای فالیی ساختی شده اسک ! زیرا بی اعتقاد سازندگان آنها ، مستطر مستطر 

های فالیی بی چشم خوشایندور هستند و این موضوع دا  بر این واقعرک اسک نس ک

حجاری مهرداد و )اند ! ها نرد شک  گرضتیکی این وناس اج هندسی در ذاج انسان

،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه در معماری زاده سرا  ضافمی مهدی 

 (دوران اسالمی
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 پیشینه تاریخی -3

 واریخ مهاارج ارامنی بی اصفهان-1-3

شد اما پ  از رود م دود میاصفهان، پایت ک نو پای حکومک صفویی، وا اوای  قرن هفدهم مرالدی از انو  بی رودخانی زاینده

ناحری از شهر رو بی آبادی رضک کوچ بدرگ ارمنران ساکن دشک آراراج بی اصفهان و سکونتشان در سواح  انوبی رودخانی، این 

از این واقعی نرد در اواخر قرن شانددهم مرالدی و  ها پرشو بی سکمک اروفاعاج انو  رودخانی گسکتر  روزاضدون یاضک. سکا    

باغ، شکماخی و های ایران و عمککمانی شککماری از ارمنککرککان سککاکن بکرخکی از روسکتاهکای مکنافکق قره     پرش از آغاز انگ

ضرمان شاه در  فور گروهی بی ایران مهاارج کرده و بی ع اس صفوی بیی علک ظلم حکام عممانی با کسب ااازه از شاهگنکککجی ب

من ور رونق وجارج خارای اختراراج خاصی ع اس بیشاه.بودند مستقرشده رودزاینده رودخانی شما  و اصفهان شهر ٔ حاشکککری

بی علک امترازاج خاصککی .آنان در مدج کوواهی وجارج خارای ایران را گسککتر  دادندبی بازرگانان الفا اعطا کرد و در مقاب  

ها عمالً اداره امور ارمنران این منطقی را در دسکککک داشکککتند و ک  منطقی ع کاس بکی اهکاشی الفا اعطا کرده بود آن   ککی شکککاه 

های بودند. خود منطقی الفای نو نرد م لینشککرن انو  اصککفهان را بی یاد موفن آبا و اادادی خود الفای نو نام نهاده  ارمنی

ع اس اقدام بی بنای کلرسای خار گذاری و با کسب ااازه از شاهم تلفی داشکک کی اهاشی هر م لی آن را بی نام شکهر خود نام  

 .خودکرده بودند

 نقشی اصفهان در دوره صفویی_(11شک  شمارهم

 واریخ کلرساهای ارامنی در اصفهان-2-3
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 27ی الفای نو افالعاج مواود، وا ق   از پایان قرن هفدهم مرالدی در خود شککهر اصککفهان شککش کلرسککا و در منطقی بنا بر 

کلرساهای بناشده در .مانده اسک ی الفا باقیکلرسا در منطقی 13کلرسکا واود داشک کی در حا  حاضر از ک  این وعداد ونها  

ای از بناهای م تلف در افراس مذه ی ن ودند بلکی شککام  مجموعی اصککفهان صککرضاً یو سککاختمان خار برای انجام ضرای   

شده کی در حا   ها نوشتیهای خطی بسراری در آنشکدند کی کاربردهای علمی و ضرهنگی داشتند. کتا  سکاختمان کلرسکا می  

ن کلرسککاها، مدضن ی افراس ایشککوند. در م وفیی کلرسککای وانو اصککفهان نگهداری می ها در موزههایی از آنحاضککر نمونی

ارمنران مهاار بی .روحانران، بازرگانان و اضراد سرشناس ارمنی قرار دارند کی برانگر ب شی از واریخ ارمنران الفای اصفهان اسک

رود کوچ داده شدند. ی زایندهع اس دوم بی انو  رودخانی ضرمان شاه اصفهان حدود پنجاه سا  پ  از استقرار در این شهر، بی

 ورورب، کلرساهایی این های ادیدی را ایجاد کردند. بیااران عمدواً در قسکمک انوبی پ  مارنان سکنی گدیدند و م لی این مه

مرور زمان و ریب شدند. امروزه از این کلرساها ونها نام و  از این داخ  شکهر اصفهان بنا کرده بودند، متروکی و بی  کی آنان پرش

 1637نویسی بی واریخ های دسکورین این کلرساها دیر مریم مقدس اسک کی کتا سکک. معروس مانده ا م توکر افالعاوی باقی 

با هجوم م مود اضغان بی اصکفهان و کشتار و غارج اهاشی شهر، بسراری از ارمنران کی آنان  .مرالدی از آن بی یادگار مانده اسکک 

ها از سککککنی خاشی و ور گری تند. درنترجی، برخی از م لیهای امننوکککرکب نمکانکده بودند، بی مکان   نرد از گدنکد این هجوم بی 

  های پهای فوالنی بی حاشک نرمی ویران درآمدند و فی سا ها متروکی شکدند. برشتر این کلرساها بر اثر انگ کلرسکاهای آن 

ی ساکن اصفهان و منطقی در برن ارمنران.کلی از برن رضتندها بازسازی شدند و مابقی بیاز اشکغا  مهاامان ونها وعدادی از آن 

الفای نو اقلرتی از ارمنران کاووشرو هم حاور داشتند کی آنان نرد کلرساهای خود را در هر دو منطقی بنا کرده بودند. در حا  

 (الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران، م.ی الفا مواود اسکحاضر یکی از این کلرساها در منطقی

 وضعیت موجود-4

 کلرساهای ارامنی در اصفهانمعماری -1-7

ها و کلرساهای ارمنستان یا حتی اند، هرچ شک اهتی برن آن با واودآنکی کلرسکاهای اصکفهان بی دسکک معماران ارمنی بناشکده    

کلرساهای شما  استان آذربایجان همچون قره کلرسا، هفتوان، زور زور و است انوس مقدس واود ندارد. علک این امر را باید در 

ع اس برای آنکی ساخک کلرساهای متعدد باعم دردسرهایی  شاه.او کردااتماعی حاکم بر قرن هفدهم مرالدی اسکشکرایط  

های مذه ی نشود، بنای کلرساها را مشروط بی آن ساخک برای او و و ریو احساسک مذه ی اهاشی اصفهان و درنترجی درگرری

ورورب، معماران ارمنی چاره را در آن دیدند کی کلرسککاها را بی  این بی ها با کلرسکاهای ارمنسککتان متفاوج باشککد. کی معماری آن

و هوا و نوع مواشح کی شام   ی معماری ایرانی و گاه با ظاهری همچون مسکااد بسازند. اش تی شرایط دیگری همچون آ  شکروه 

ان ارمنی الفای اصفهان با وط رق معمار.وأثرر ن وده اسکشکد نرد در فراحی ساختمان کلرساهای اصفهان بی آار و خشکک می 

 ی کلرساها را ازن ر اصو  مذه ی و پالن همتا زدند. آنان کلریهنر معماری خود با شرایط مواود دسک بی خلق شاهکارهایی بی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اریی معمی معماری ارمنی و مطابق با شروهمنط ق با کلرسکاهای ارمنستان و ازن ر شک  خارای و نما کامالً متفاوج با شروه 

ووان ها را در هرچ کجای دنرا نمیی آنضرد پدید آوردند کی نمونی ی این ولفرق بناهایی من وکککر بیایرانی بنا نهادند و از نترجی

 (الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران، .(یاضک

 گن دهای از استفاد .داشک خود بی م وور س کی وشی بود پذیرضتی واثرر یونانی و بردانسی و رومی معماری از ارمنستان در ارامنی کلرساهای معماری 

هوسکک ران ،شککاهرن ،معماری .(بود اچمرادزین در آن شککاخ  نمونی و داشککک روا  مرالدی هفتم قرن از بود، یونانی صککلرب بی شکک ری کی پالنی و هرمی

 کلرساهای اصفهان(

                          
 پالن کلرسای است انوس مقدس در الفای اصفهان _ (12شک  شمارهم      مقدس در آبراگونر  ارمنستانپالن کلرسای مگردیچ   _(11شک  شمارهم

های بسرار زی ا روی دیوارهای داخلی اسک. این شروه از خوکوصراج کلرساهای الفای اصفهان واود نقاشی 

قرن هفدهم مرالدی از ودیرن دیوارهای داخلی کلرسکککا وأثرری عمرق بر معماری کلرسکککاهای ارمنی پ  از 

شدند و کالً سنک یو از کلرسکاهای ارمنی دیوارها بی این وسکعک نقاشککی نمی   گذاشکک. وا آن زمان در هرچ 

کردند و وا اایی کی امکان داشک کلرساسازی ارمنران چنان بود کی دیوارهای خارای را با حجاری ودیرن می

 مهمان(.گذاشتندیدیوارهای داخلی را ساده و بدون هرگونی ودیرنی باقی م

ها ور داشتند کی نور برشتری از آنهایی بدرگی خود در ارمنستان، پنجرهدورهکلرسکاهای اصکفهان در مقایسی با کلرساهای هم  

 مهمان(.اندهای دیواری دانستیها را بهتر نمایان شدن نقاشیوابرد. علک اصلی استفاده از این نوع پنجرهبی داخ  می

 خانی و ف عاً ضاقد ناقوسها بود. این کلرساها در ابتدا ضاقد ناقوسدر آن« کوچناک»کلرسکاهای اصکفهان استفاده از   وفاوج دیگر 

دند. شکلرسا دعوج می آمد، برای ادای ضرای  مذه ی بیبودند و اهاشی با صکدای ضرباوی کی بر چوبی بدرگ مکوچناک( وارد می 

از  کلرسکای زنگدار معروس شد. پ   رسکای وُومای مقدس بود کی بی همرن علک بی اوشرن کلرسکایی کی مجهد بی ناقوس شکد، کل  

 (الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران، مهایی با س و معماری ارمنی شدندی کلرساهای اصفهان صاحب ناقوس خانیآن، کلری

این کلرساها اکمراً دارای گن کدهککای  ویککککژگککی دیککگککر مککعکمککاری کلرساهای اصفهان بی گن دهای آنها مربوط می شود.      

 ااکد استکفکاده ککرده انکد. ایکن  مکس معماری ٔ ککککوچکو قوسی شک  اند و کلرساهایی کی گن د بدرگ دارند از شروه
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گن دهای بدرگ دواداره اند در حاشی کی در معماری ارمنی گن دها بی صکورج یو اداره فراحی می شوند و از داخ  و خار   

 اند ووانسککتی ومام مهارج با کی اسککک اصککفهانی معماران هنر کلرسککاها این در ووای ااشب و مهم ٔ دازه هسککتند. نکتیبی یو ان

 کنند سوار ارمنی معماری ٔ شروه گن دهای با سازگار های پالن روی بر ن وی بی را ایرانی معماری ٔ مربوط بی شکروه  گن دهای

 .اند مانده باقی پابراا همچنان سا  چهارصد از برش گذشک با کی

نمای خارای کلرسککاهای اصککفهان نرد با نمای دیگر کلرسککاهای ارمنی کامالً وفاوج دارد و ضاقد هر گونی ودیرناج و دارای قا   

 هوس ران ،شاهرن ،معماری کلرساهای اصفهان(.مکاس اصفهان های خانی ٔ بندی هایی بی شروه

                             

                                                    هوس ران شاهرن _گن د یو ادارۀ کلرسای ارمنستان                             هوس ران شاهرن_ الفا کلرسای ادارۀ دو گن د

 یزمرهی کلرساهای الفای اصفهان نرد در های دوشتی و حفظ و نگهداری آثار باستانی ایران، کلریاز زمان وأسر  سازمان

 مرناسران، م .ها و ک حفاظک سازمان مرراث ضرهنگی قرار دارندحسا  آمدند و در حا  حاضر، همگی آنمرراث ملی کشور بی

 (الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون

 جای مانده در اصفهانکلیساهای به-2-4

 مقدس ب دقِه م کلرسای                                   آر ماواوسی مقدسکلرسای هُوسپ       (                    دیر آمناپرگرچ مقدس مکلرسای وانو

                                               

 الفا اصفهان، .الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران،_(15و17و13مووویر شماره

 کلرسای گئورگ مقدس                                      مقدس                    شوساوُریچ گریگور کلرسای                        کلرسای هُوهاننِ  مگردیچ مقدس
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 الفا اصفهان، .الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران،_(11و14و16مشماره شک 

 کلرسای مرناس مقدس          مقدس    نرکوغایوس کلرسای              کلرسای است انُ  مقدس                  کلرسای سارگر  مقدس

                           

 الفا اصفهان، .الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران،_(22و21و21و12مشماره شک 

 :کلیسای آسدوادزادزین )مریم ( مقدس-3-4

 

 الفا اصفهان، .الفا ٔ ارامنی کلرساهای .شئون مرناسران،_( 23مشماره  شک 

مجموعی کلرسکای هاکو  و مریم مقدس، در واقع در ابتدا ونها شکام  کلرسکای هاکو  کی نام دیگر  کلرسای یعقو  مقدس اسک، می    

در  1613مرالدی بازمی گردد. بعد در سا   1614شکده اسک. این کلرسا اوشرن کلرسای شهر اصفهان می باشد و قدمک ساختنش بی سا   

افراس کلرسای یعقو  مقدس، کلرسای دیگری بی نام کلرسای مریم مقدس ساختی شده کی کلرسای اوشری یعنی کلرسای یعقو  مقدس یا 

در سا  کلرسکای یعقو  مقدس یا هاکو  بی شکی یو صلرب بود اما   1173وا پرش از سکا    .هاکو  را در ب ش شکماشی خود اای داد 

بازوی انوبی آن و ریب شکده و و بی شکک  مسکتطر  شکرقی غربی درآمد. سکی گن د کوچو قوسی شک  آن و سقف بنا بر روی       1173

 کلرسای هاکو  از خشک و آار .دارند قرار انوبی و شماشی دیوارهای بی متو  پهن های¬ستون روی بر کی اند کرده وکری هایی¬قوس
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آن با گچ و کاهگ  پوشانده شده اسک. در باالی ورودی اصلی کلرسای هاکو  نرد دو کتر ی بی زبان ارمنی ساختی شده و دیوارهای داخلی 

پ  از کلرسای هاکو ، کلرسای مریم مقدس دومرن کلرسای ساختی شده در شهر اصفهان .مرالدی واود دارد 1614مربوط بی سا  

مرالدی باز می گردد. زمانی کی حکومک صفویی بر ایران  1613بی سا  م سو  می شود. زمان ساخک این کلرسا همان فور کی قرد شد 

فراحی کلرسای مریم مقدس نرد بی .زمرن برقرار بود. این کلرسا ووسط آودیو باباکران کی یکی از وااران بی نام اصفهان بود، بنا گردید

ای مریم مقدس چندین گن د قوسی شک  کوچو در بنای کلرس.شک  مستطر  شرقی غربی بوده و دارای واالرهای گن ددار می باشد

 های¬ستون روی بر کی کرده وکری هایی¬دارد اما گن د اصلی آن، کی دارای چهار نورگرر اسک، در وسط ساختمان قرار گرضتی و بی قوس

رو ط بی هم بی سی ب ش م را مقدس مریم کلرسای داخلی ضاای ها¬این ستون.دارند قرار انوبی و شماشی دیوارهای بی متو  پهن

وقسرم می کنند. در قسمک شرقی بنای کلرسای مریم مقدس، م را  واقع شده و در دو فرس آن نرد دو اواقو مستطر  شک  قرار 

 هوس ران ،شاهرن ،معماری کلرساهای اصفهان(.( .گرضتی اسک

اند. روی این دیوارها می ووانرد نقاشی کلرسای مریم مقدس نرد از خشک و آار ساختی شده و دیوارهای داخلی آن با گچ پوشانده شده 

افراس کلرسا، بی غرر از سمک شرقی آن، دارای رواقی با برسک ستون از ان  سنگ .هایی با ماامرنی از کتا  مقدس مشاهده کنرد

های ار بی رنگها با کاشی های شعابداند. سطح خارای قوسهایی بی یکدیگر متو  شدهی این ستون ها با قوسحجاری شده اسک کی کلری

م 1171اند. در سا  ی این کلرسا بناهای م تلفی قرار داشتیم تلف ودیرن شده کی بی زی ایی نمای خارای کلرسا اضدوده اسک. در م وفی

ی کوچکی بی نام در قسمک غربی کلرسا و باالی ورودی آن نرد بر  ناقوس خانی ساختی شده. در مجاورج ضلع انوبی بنا هم نمازخانی

کتر ی سردر این کلرسا حاوی  انوس قرار دارد. کلرسای هاکو  مقدس نرد در نددیکی و در داخ  حراط این کلرسا واقع شده اسک.است

 کلیسای .هجری قمری اسک سازنده این کلرسا خواای آودیو اسک کی در کلرسا مدضون می باشد 1136مرالدی برابر با  1624واریخ 

شود ساختی می 1611در سا   کلرسا اوشرن ساختمان این .اسک شده ساختی بتهلم کلرسای روبروی الفا بدرگ مردان یم وفی در مریم

شود این کلرسا در سا  هدار و ششود و شوک و شش با نقاشی مدین کی بعد از آن در سا  هدار و ششود و سردده کامالٌ ساختی می

 شود اینپنجاه و یو و هدار و ششود و شوک و شش بی ودری  نوب می شود و کاشرهای دیوارهای آن برن ساشهای هدار و ششود ومی

 و شماشی دیوارهای در اندبستی نقش نمازخانی های زی ایی اسک کی بر دیوارهایین کلرسا دارای نقاشیا .کلرسا بدون ستون برپا شده اسک

 دسرو بی متعلق کی اسک شده هدیی گراک آقای ووسط کی ونردی ماهر هنرمند یو اثر دارد واود بوم روی روغن رنگ وابلوی دو انوبی

رضتند در قدیم روزهای ی برشتری بی این کلرسا میچون این کلرسا بی نام حارج مریم نام نهاده شده زنها با عالقی .هستند پرش سا 

ها پابرهنی بی این بعای پاک عرد ی ق   ازرضتند و چهارشن یهای الفا بی این کلرسا میچهارشن ی دختران و زنها گروه گروه از م لی

 .شئون مرناسران، م بشارج دهند مسرح حارج آمدند وا با خوش اشی و شادی حارج مریم شریو شوند و او را بی خافر قرامکلرسا می

 .(الفا ٔ ارامنی کلرساهای
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 پالن_(26شک  شماره م نمای انوبیممرراث ضرهنگی( پالن و بر  فوشی و _(25شک  شمارهم   ممرراث ضرهنگی(پالن کلرسامریم مقدس_(  27شک  شماره م

 ضرهنگی مرراثممقدس کلرسامریم

 

 نمای گن د کلرسامریم مقدس ممرراث ضرهنگی(_(24شک  شمارهم

 بررسی کلیسای مریم مقدس بر اساس تناسبات طالیی:-5

 نگارنده_(21شک  شماره م

  

 نگارنده _ (31شک  شماره م              نگارنده _(22م شماره شک                       

 

پر قرار می گررد و  5این کلرسا در ستاره با بررسی انجام شده هندسی 

را دارسک و  116وناس اج بدنی ی گن د با ضاای زیر ناقوس وناس اج فالیی 

 (21مووویر بی همرن س ب از ن ر معماری زی اسک.

هندسی کلرسا ی مریم مقدس در 

 هشک ضلعی قرار نمرگررد.

هندسی کلرسا مریم مقدس در 

مملم متساوی االضالع قرار 

 نمرگررد .

.  نمرگررد قرار( √2=117م  منت م ضلعی شش در مقدس مریم کلرسا هندسی

 ( 22  ووویر.م

( قرار نمرگررد √3=114هندسی کلرسا مریم مقدس در شش ضلعی منت م  م

 ( 31مووویر  .

 

 

( √3=114هندسی کلرسا مریم مقدس در شش ضلعی منت م  م

 (31قرار نمرگررد .مووویر   

( √2=117هندسی کلرسا مریم مقدس در شش ضلعی منت م  م

 ( 31  ووویر.م قرار نمرگررد .
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 نگارنده_(31شک  شماره م                                   نگارنده _(31شک  شمارهم

 

 
) _ نگارنده        گارندهن_  (33شک  شماره م 23شک  شمارهم  

:اوتهاتف کلیساها-6 و مساجد شباهتهای و   

 :بنا هندسی شک  _1

 .اسک آمده واود بی هندسی ساده اشکا  ورکرب از کی دارند مرک ی هندسی شکلهای بنا دو هر

 شده ساختی انوبی – شماشی باضک کلی گرری اهک با هماهنگ و اسک ن وده الزم ق لی سمک بی چرخش کلرسکاها  در

 .شود نمی مشاهده دار زاویی شکلهای و اند

 بی وری پرچرده و دار زاویی اشکککا  و کرده معابر ان نای با منط ق را بنا کلی شککک  ق لی سککمک بی حرکک مسککااد در

 ک.اس آورده واود

 :بنا کلی شکلی ورکرب_ 2

 .اسک آمده واود بی شده، چرده هم کنار در مجاورج اص  مطابق کی ساده، هندسی شکلهای ورکرب از بنا نوع دو هر

 .دارد )مستطر  مربع و مربع ( هندسی مش   شکلهای کلرساها و مسااد اصلی ضااهای

 خط با انط اق یا مجاور های بدنی بی اووا  واسطی بی دارند خدماوی و واسطی نقش غاش ا کی ور ضرعی ضااهای مسااد در

 .اسک یاضتی هندسی غرر و من م غرر شکلهای مع ر،

 .نراید پدید ضااهایی چنرن کی اسک شده س ب من م باضک در قرارگرری کلرساها در

 :بررونی و درونی ضاای ارو اط و آن پررامون بدنی شکلی ورکرب درونی، ضاای هندسی شک _3

 

 (   ووویر.م قرار نمرگررد .1111مریم مقدس در مستطرلی کی ضلع دیگر آن نوف ضلع واحد اسک وناس اج هندسی کلرسا 

 

 ( 32  ووویر. .مقرارمرگررد اشداویی قائم مملم در مقدس مریم کلرسا هندسی

هندسی کلرسا مریم مقدس در مستطرلی کی ضلع دیگر آن نوف ضلع واحد اسک 

 (  33 ووویر.م قرار نمرگررد .1111وناس اج 
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 ورکرب در درونی باز ضاککای بنابراین .شککود می دیده درون از آن گرری شککک  بر حاکم زبانی منطق بی بنا مسککجد

 .دارد اساسی نقش بنا هندسی

 .اسک مسجد هر مش وی و شناسنده عام  درونی باز ضاای

 آن و دهد می شک  را مسجد هویک نما مواشح و عناصر ضاا، ابعاد درونی، ضاکاهای  بی ورود فرز درونی ضاکای  این در

 .کند می متماید دیگر بناهای از را

 .اسک چهارگو  اکمرا مسجد بنای اساس؛ این بر

 های اعالن یا و خوانند می خط ی گرضتند می وضو مر واندند، نماز آن در زیرا ن ود مسجد از ادایی ادء مسجد حراط

 .گررد می شک  مسجد بستی هم کلرک کی اسک حراط با درورکرب و .خواندند می عمومی

 در داشتی مسجد معماری در کی را نقشی درونی از ضاای بنابراین .اسک بوده گرا برون همواره کلرسا معماری آن برخالس     

 .اسک نداشتی کلرسا ضاایی ورکرب

 بدنی مابرن چون وشی دارند را بررونی ص ن نقش کلرسا اصلی بدنی بی نس ک و م وکورند  حرافی دارای اصکفهان  کلرسکاهای 

 .آورد می پدید درونی باز ضاای نوعی گررد، می قرار بستی ضااهای

 .کلرساسک خود کارکردهای بی نس ک بررونی عنوری حراط کلرساها در درواقع

 پرشوای واسطی با و م را  بی منتهی و بستی ضاایی در باید را دینی مراسکم  کی اسکک  فوری کلرسکا  کارکردی دهی سکازمان 

 یا حراط.گراسک برون بررون، با موااهی در و شود می ومام خود در کی فل د می ای بسکتی  کلرک رو این از .کرد برگدار دینی

 خود در و اسک گرضتی شک  اصفهان مکتب معماری بی بنا و .ندارد چندانی رابطی آن درونی عملکردهای با کلرسکا  الو صک ن 

 از.دارد آن از انفکاک قاب  اما کلرسا، مکم  کارکردهایی کی اسکک  داده اای را راه ان سککونک  م   مم  عناصکری  مجموعی

 مسجد حراط نقش کی ضاایی چنرن اسک بدیهی .دهند نمی وشکر  بستی هم کلرتی حراط بی مشرس عناصر مجموعی رو این

 .نرسک برخوردار نرد مسجد حراط شکلی ویژگرهای از ندارد را

 در اصلی بنای وقتی ویژه بی .اسک ساده شکلهای از ورکر ی و نرسک )مستطر  یا مربع( هندسی کام  شک  ضااها این شک 

 .دارد سلطی حراط بر کلرسا بنای .هسترم مواای خرد باز ضااهای از ورکر ی با گررد می قرار حراط مرانی

 معماری مقایسی ماهری زهرا،.نرسک برقرار نرد موکاشح  گاهی حتی و شکک   و اروفاع در هم سکتگی  نرسکک  وقارن دارای حراط

 اصفهان( شهرسازی مکتب در کلرسا و مسجد شهری

 نتیجه گیری :-7

فراحی مسااد را ندارند  در اصکفهان کلرسا ها  از ن ر معماری ش ری بی مسااد فراحی شده اند اما آن اهان برنی و ضلسفی ی 

و ضقط یو ش اهک هندسی اسک . مسااد با دقک و هماهنگی با م رط افراس ساختی شده اسک در صورورکی این در کلرسا ها 

ا ها بی گونی ای کی در کلرساین دقک ن ر دیده نمی شود.وفاوج دین اسالم و مسر رک واثرر خود را در این بنا ها گذاشتی اسک 

منتهی بی م را  مراسم مذه ی انجام می شود در صورورکی در اکمرا مسااد اصفهان م   برگذاری نماز در در ضاکای بستی و  

ضاکاهای باز و در حراط و در مرانی بنا انجام می شود . کلرساها درون گرا بوده در صورورکی مسااد هم بستگی و وقارنی ک  در  

اصکلی کلرسا در مواردی دارای وناس اج فالیی بود کی این نشان از  در پژوهش انجام شکده گن د  وو وو اادا دیده می شکود .  

این دارد کی با ووای بی وفاوج ها ی یاد شکده معماری اصکر  ایرانی واثرر خود را در سکاخک بناهای کلرساهای ساختی شده در    

 ساهای اصفهان باشد.کلر مورد مابقی اصفهان گذاشتی اسک . امرد اسک این مقاشی راهی برای یاضتن افالعاج ادید در
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 منابع:

 ضن بررسی) اصفهان شهرسازی مکتب در کلرسا و مسجد شهری معماری مقایسی( بران دو زبان، یو دینی دونهاداهری زهرا،

  2 .شماره ،هنر گلستان مجلی ،کلرسا در اسالمی معماری ودئرناج از ب شی ساخک

 .1 شماره، اسالمی هنر مجلی ، اصفهان صفویی معماری از صفوی کلرساهای ودئرناج واثررپذیریزمانی هاار،

 .1222وانو، کلرسای ٔ چاپ انی: الفا اصفهان،. الفا ٔ ارامنی کلرساهای. شئون مرناسران،

 .11شماره ،هنر ماه کتا ،حمدوی یاسر -وانو

ورامی و نشر آثاری  هندسی خرا  و زی ایی ،پژوهشی بر آرا اخوان اشوفا دریاره حکمک ،هنر و زی ایی ، ،بل اری قهی،حسن

 .1311،وهران: موسسی واشرف ،هنری متن

 .77،1314-14  ،ص4حجازی مهرداد،هندسی مقدس در ف رعک و معماری ایرانی ،مجلی واریخ علم ،شماره 

–ضولنلمی علمی  ،رابطی معنا ،زی ایی ،شک  و سازه در معماری دوران اسالمی ،حجاری مهرداد و ضافمی مهدی زاده سرا  

  .4،1323_22  ،سا  او  ،ص،پژوهش های معماری  اسالمی ، ،شماره دوم ،بهار پژوهشی  

 .1316،سا  دهم،وابستان 71هوس ران شاهرن،معماری کلرساهای اصفهان ،ضولنامی ضرهنگی پرمان ،شماره 

 (.1212. 1311 نو، روز: وهران. سوم چا . م مدیان بهرام ٔ ورامی .دانشنامی کتا  مقدس .یاردون سرد
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