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عصر ایلخانی در  بری گچ های محرابتبیین تناسبات هندسی در ساختار 

 استان اصفهان

 اشترجان(مسجد جامع پیربکران، مقبره ربیعه خاتون، اولجایتو،  های محراب)مطالعه موردی: 

 

 بهاره تقوی نژاد

 دانشگاه هنر اصفهان دستی و عضو هیئت علمیاستادیار گروه صنایع 
b.taghavinejad@aui.ac.ir 

 

 چکیده
 مبنایی هم و ،... طاق و قوس و چون؛ معماری اَشکال گیری شکل برای ای زمینه عنوان به هم علم هندسه، مختلف، علوم میان در     

 یاز زمان هاو  بودهاهمیت بسیار دارای  کردند، می پیروی خاصی قواعد و تناسبات از و داشتند هندسی منشاء که تزئیناتی خلق برای

از کاربرد این علم بی بهره نبوده و  زین یرانیگرفته است. معماران ا یمورد استفاده قرار م خیدر طول تار یابزار طراح کیبه عنوان  ،دور

 واکاویبه ، در پژوهش حاضر ری خویش پدید آورند.اثر معماو نظم را در  یتعادل، هماهنگدرصدد برقرار ساختن تناسباتی بوده اند تا 

به عنوان یکی از باشکوه ترین جلوه های تزیین در معماری این دوره  دوره ایلخانی، بری گچ های محرابدر  تنقش هندسه و تناسبا

استان اصفهان انتخاب گردیده  رد شاخص دوره ایلخانی یا منسوب بدان بری گچمحراب  4پرداخته شده است. برای نیل به این مقصود، 

 – ی)عکاس یدانیم یپژوهش هیبر پا یافته اندوزیروش . گردد لیو تحل یبررس ،این محراب هاشده است تا تناسبات حاکم بر  یسع و

بدست آمده از نمونه  یداده ها لی؛ به تحلیقیتطب -یخی( و با استناد به منابع مکتوب صورت گرفته که به روش تارتصاویر یخط زآنالی

به ررنگ داشته حضوری پُ این محراب ها،تناسبات طالیی در که کاربرد نتایج مطالعات حاکی از آن است  پردازد. یم یاتعمطال یها

بهترین تناسبات در محراب اولجایتو وجود هم چنین  . است در این تناسبات جای داده شدهبخش های خاصی از محراب ها که نحوی 

 محراب مسجد جامع اشترجان، از سایر نمونه ها متمایز بود.داشت و 

 

 

 تناسبات هندسی، بری گچ های محرابایلخانی،  استان اصفهان، : کلیدی ه هایواژ
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محراب ها همواره از در یک اثر معماری،  :مقدمه -1

معموالً ند و ویژه ای برخوردار بوده ا اهمیت و جایگاه 

نهایت دقت و  پرکارترین نقطه بنا به شمار می آیند که در

سعی در آراستگی هر چه بیشتر  هنرمندان و تزیین شدهمهارت 

 . محراب ها کهای روحانی بدان بخشند تا جلوهآن داشته اند 

و با استفاده از فنی طرح ها و تکنیک های استفاده از انواع با 

 نگ، آجر، چوب و کاشی()گچ، سگوناگون  مواد و مصالح

، یکی از بهترین عناصر معماری مذهبی در اسالم اند شدهاجرا 

به شمار می رود که می تواند جلوه هایی از هنر ناب و اصیل 

. در این راستا دوره تاریخی خویش را آشکار نماید

تنوع و  ،هم به لحاظ تعدد ،دوره ایلخانی بری گچ های محراب

به واسطه نقوش و آرایه های به کار گی  نمونه ها و هم دگستر

رفته در آن بسیار ممتاز بوده و جلوه های بصری منحصر به 

وسعت  ءاین محراب ها که به واسطه .اندفردی را پدید آورده 

در سراسر ایران امروزی پراکنده اند؛  تقریباً ،قلمرو ایلخانان

و نیازمند  شتهدادر مساجد، بقاع و امامزادگان قرار ً عمدتا

موشکافانه است تا ارزش  مطالعه و بررسی های بصری و فنی

مقاله لذا  .بیش از پیش آشکار گرددآن  بصری و تکنیکی های

به کار رفته در  تناسباتحاضر تالشی است در جهت شناسایی 

کید بر نمونه های أبا تکه  ؛عصر ایلخانی بری گچ های محراب

در استان اصفهان ) ن دوره منسوب به اییا تاریخ دار و شاخص 

به عنوان یکی از استان هایی که بیشترین  درصد وجود 

در ایران را به خود اختصاص داده است(  بری گچ های محراب

ه سواالت زیر است: عمده ترین و در صدد پاسخ گویی بو 

 های محرابنمای کلی موجود در  تناسباتکاربرد ترین پُر

رابطه کدام است؟  در استان اصفهان دوره ایلخانی بری گچ

قنما، نیم ستون و ...( با امتقابل هر یک از اجزای محراب )ط

نکاتی نیز، در انتخاب مصادیق چگونه است؟  تناسبات مذکور

تاریخدار یا  های محرابانتخاب -1جمله: است، ازمدنظر بوده 

انتخاب محراب ها از بناهایی با عملکردهای -2شاخص؛ 

بازه انتخاب محراب ها در -3، بقعه، امامزاده(؛ مختلف )مسجد

سالمت و -4منطقه خاص؛ زمانی قرن هشتم هجری قمری و 

 پرداختن بهاهمیت توجه به با پایداری نسبی محراب ها. 

تشخیص و تفکیک  قاعده ای برای فقدانهندسی و  تناسبات

یا دیگر  لخانی از نمونه های ماقبلایدوره  های محراب

 یم وهشژاین پ ،همدوره در دیگر مناطق کشور های محراب

قواعد و اصول حاکم شناخت  یبرا یتواند به عنوان مقدمه ا

 .دیبه شمار آ یلخانیدر دوره ا مذکور های محراببرتناسبات 

روش بررسی و ابزار تحقیق به کار گرفته  :تحقیق روش -2

تطبیقی  ـ ن پژوهش مشتمل بر روش های توصیفیدر ایشده 

در ادامه با  شده و تهیهمحراب  طرح خطی از هرابتدا   است.

مطالعاتی، نمونه های آن با تطبیق  و تناسبات هندسیاستفاده 

 عمنابروش یافته اندوزی مبتنی بر تحلیل هایی ارائه شده است. 

 های محراباز ی تهیه تصاویر و؛ بررسی های میدانی اسنادی

 است. Matrix 7.0با نرم افزار آن ها مذکور و ترسیم 

پیشینه ای تناسبات هندسی توجه به  :پیشینه تحقیق -3

در طوالنی دارد، اما آن چه که می تواند به عنوان شروع 

نوایی به عنوان مثال  .است مورد بررسی قرار گرفته چند منابعی

( در فصلی از کتاب خشت و خیال که 1331حاجی قاسمی )و 

به بررسی تناسبات اختصاص دارد، محراب را در ارتباط با بنا 

که به طور مورد مطالعه قرار داده اند. اما یکی از تحقیقاتی 

 های محراببه بررسی تناسبات هندسی در یکی از ،  اخص

رساله ؛ یلخانی )محراب اولجایتو( پرداختهدوره ا بری گچ

هم چنین در  به زبان فرانسه است.( 1311) ایشانیمی و مقاله حل

( به 1331مقاله دیگری که توسط نقیب اصفهانی و همکارن )

رشته تحریر درآمده است، تناسب طالیی بر فرم کلی و نقوش 

 از جملهبررسی شده است.  چهار محراب دوره ایلخانی،

تناسبات طالیی و در نمای سردر  الت دیگر می توان بهمقا

(، 1333) پورمند و همکارانچهار بنای شاخص عصر صفوی 

 یقاسم یلطف اهلل از حاج خیمسجد ش یپنهان در نما هندسه

جامع مسجد  دربررسی سیستم های تناسب طالیی  ،(1331)

( اشاره نمود 1331) آباد زرج نیا و هاشمی ضیایی قائن توسط

اطالعات جامع و مفیدی را در اختیار مخاطبان قرار می  که

 موضوع پژوهش، راجع بهاما مختص محراب ها نیستند.  دهد

دوره  بری گچ های محرابو حجم گسترده  تیرغم اهم یعل

حاکم بر  هندسیتناسبات درباره  یجامع قی، هنوز تحقیلخانیا

این پرداختن به  بر ضرورت کهصورت نگرفته است آن ها 

  .تأکید می کند ،موضوع
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تناسب مفهوم ریاضی است که در : تناسب و مقیاس -4

معماری و هنر تجسمی بر رابطه میان اجزا با یکدیگر و با کامل 

اثر داللت دارد . کاربرد تناسب به دلیل ایجاد زیبایی بصری از 

: 1313)بمانیان و همکاران، اهمیت ویژه ای برخوردار است 

همه آثار هنری بر اساس نوعی تناسب به وجود  . تقریباً(11

آمده اند از این جهت تناسب یکی از اصول اولیه ی اثر هنری 

است که رابطه ی هماهنگ میان اجزای آن را بیان می کند 

معموال تشخیص تناسب و ایجاد روابط مناسب میان اجزای 

، مهارت و یان اجزا با کل اثر براساس تجربهیک اثر هنری و م

ق و زیبایی شناخت هنرمند می باشد. در عین حال تناسب ذو

در اندازه ها از قوانین خاصی پیروی می کند  که به آنها اصول 

که  طالیی یا تناسبات طالیی می گویندو قواعد تقسیمات 

. (122: 1314بوزجانی، الکاربرد زیاد در معماری و هنر دارد )

توان به دو بر اساس تناسبات طالیی یک پاره خط را می 

قسمت به گونه ای تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچکتر به 

قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر با کل پاره خط 

این نوع تقسیم از نظر  (1)شکل  (131: 1313)آیت الهی، باشد

بصری و همین طور از نظر منطقی نسبت های زیبایی را میان 

اری از رد که در معماجزا را با یکدیگر و با کل پدید می آو

 .آن استفاده بسیار شده است

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

با توجه به  :دوره ایلخانی بری گچ های محراب -5

بناهای متعدد مذهبی که از دوران اسالمی به یادگار مانده؛ 

 نقش محراب به عنوان شاخص تعیین قبله؛ جایگاه امام جماعت

اتحاد مسلمانان غیر قابل انکار عاملی در راستای وحدت و  و

؛ تفضلی، 114: 1312؛ سیف، 34:  1341-42،زمانی) است

؛ گرابار، 221: 1333ی، ؛ کیان11: 1333الرّفاعی، ؛ 131: 1331

و به واسطه این اهمیت، بستری برای بروز و ظهور  (31: 1312

بهترین و عالی ترین هنرها فراهم شد. ساخت محراب ها در 

رون اولیه هجری، غالباً با گچ؛ به شکلی ساده و ایران، که از ق

ابتدایی، با تزیینات محدود و متکی بر آرایه های دوره 

ساسانی، به شکلی واقعگرایانه و نزدیک به طبیعت بود؛ در 

قرون میانه عالوه بر تداوم برخی از سنتهای تزیین، جای خود 

ی که را به نقوش گیاهی انتزاعی پرکار و پیچیده داد؛ به نحو

نقوش هندسی و کتیبه های کوفی نیز، سهم عمده ای در 

در قرن هفتم و هشتم  تزیینات را به خود اختصاص داده بود.

 های محرابهجری قمری، مقارن با حکومت ایلخانان، 

با شکوهی از حیث تکنیک هایی اجرایی )برجسته،  بری گچ

های  برهشته، مجوف، وصله ای و ...( و هم چنین ابعاد و اندازه

متنوع که گاه بسیار عظیم ساخته شده؛ هم چنین به دلیل آرایه 

های متنوع شامل انواع نقوش گیاهی )اسلیمی و ختایی(؛ 

هندسی )گره های ساده و پیچیده( و کتیبه های بسیار زیبای 

کوفی)معقّد، مزهّر، مشجّر و ...(؛ ثلث؛ نسخ؛ ریحان و رقاع از 

ه بر این که به وعال ها برا. این محاهمیت واالیی برخوردارند

گچی دوره قبل را از نظر طرح و نقش و  های محرابنوعی 

حتی تکنیک های اجرایی تکامل بخشید، نوآوری هایی نیز به 

نه تولید و ساخت یهمراه داشت و نقطه پایانی در زم

به نحوی که پس از دوره مذکور،  گچی بود، های محراب

باألخص در ساخت محرا شاهد افول تدریجی تزیینات گچی، 

ب های با کیفیت و پرتجمل هستیم و محرا بهای کاشی 

 جایگزین آن ها می گردد.

چند محراب و بررسی تناسبات هندسی در در ذیل به معرفی 

تا بهتر  خواهیم پرداختتاریخ دار یا منسوب به دوره مذکور، 

 .تأکید نماییم ه در آن هاهندس کاربرد و بیشتر، بر اهمیت 

 
  ... √3، √2و تناسبات جذر گسترش مستطیل طالیینحوه : 3شکل 

  (نگارنده؛ بازترسیم از 125 همان،)منبع: 

همان؛ منبع: ) نحوه ترسیم هندسی مستطیل طالیی به کمک مربع

 (از نگارنده میبازترس؛ 122: 1384بوزجانی، ال

 (198: 1389آیت الهی، منبع:) سبت طالیی بااستفاده از پاره خطن: 1شکل 
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 بری گچ های محرابدر هندسی  بیین تناسباتت-5-1

 در تناسبات هندسیبررسی  منظور به :دوره ایلخانی

 بری گچمحراب  4 تعداد ،مذکور دوره بری گچ های محراب

دارای تاریخ و رقم  نمونه 2که  از استان اصفهان،شاخص 

 انتخاب  ،بودندنمونه منسوب به این دوره  2و هنرمند سازنده 

 (،و آنالیز خطی میدانی)تهیه تصاویر مطالعات به اسناد با و شده

مورد  بری گچ های محرابهر یک از اجمالی پس از معرفی 

نسبت های طالیی در آن ها رتیب تاریخ ساخت(، نظر )به ت

لذا ترسیمات هندسی برای ورد بررسی قرار گرفته است. م

ن کننده ابعاد و نسبت یآوردن مقادیر و تناسباتی که تعیبدست 

ن است، صورت گرفته که آنمای کلی محراب و اجزاء های 

و ...  3، رادیکال 2به مقادیر عددی مانند رادیکال  عمدتاً

به ترتیب تاریخ  بری گچ های محراباین . انجامیده است

اشترجان عبارتند از: محراب امامزاده ربیعه خاتون ساخت، 

 311، اولجایتو)محراب جد جامع اصفهانهـ.ق(، مس 311)

، مسجد جامع هـ.ق( 313-312حدود ) بقعه پیربکران، هـ.ق(

تمامی محراب قابل ذکر است که  .هـ.ق( 311حدود ) اشترجان

 اخته شده اندسهای مذکور در بازه زمانی حکومات اولجایتو 

  .(4)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این  :اشترجانمحراب امامزاده ربیعه خاتون  -5-1-1

 ،E "22 .44 22 °51, N "49 .25 22 °32در مختصات جغرافیایی  امامزاده

 شهرسـتان  مرکزی شاز بخ شهر، در محله اشترجانِ شهر ایمان

 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان 21و در حدود  فالورجان

 قـرار  در چند صد متـر  مسـجد جـامع اشـترجان       و در فاصله

ی هـای  محـراب جزو  محراب این بنا،. (121: 1331 ،ی)عقابدارد

است که از محل اصلی خـود جابجـا شـده و اکنـون در بخـش      

متشـکل از   محرابنگهداری می شود.  ایراناسالمی موزه ملی 

یک کتیبه  ،یاهیبا نقوش گ یحاشیه پهن اصل کینما،  دو طاق

در اطراف قـوس   دار بهیکت هیدر امتداد حاشیه، یک حاش یکوف

نمـا،   طـاق  ریـ ز یافق هینما،  یک کتیبه کوفی ساده در حاش طاق

ستون با سرسـتون گلـدانی شـکل، چهـار لچـک، یـک        میدو ن

اسـت. در مرکـز    یشانیپ یدر باال یالحاق یکوف بهیپیشانی و کت

کـه احتمـاالً در گذشـته محـل      مانـده  یبرجا یریدوا ها، یلچک

 دهیـ هـا د  از آن یمـروزه اثـر  ا کـه  یبوده است، درحـال  ییها قبه

عمـل  »در دو طرف بدنه داخلی محراب، نـام سـازنده    شود ینم

 311فی سنه ثمان و سـبعمائه  »و تاریخ ساخت « مسعود کرمانی

 ، به قلم ثلث ذکر شـده اسـت، لـذا یکـی از نمونـه هـای      «هـ .ق

ایـن عصـر بـه شـمار مـی       بری گچ های محرابمعتبر و شاخص 

؛ کتیبه های کوفی و ثلث است که رود. تزیینات محراب شامل

در کنار نقوش گیاهی اسلیمی، زیبایی خاصی بـه ایـن محـراب    

از (. 31-11: 1311، آبیــار، 111: 1341بخشــیده اســت )ویلبــر، 

آرایه های هندسی نیز، بر روی نیم ستون ها و دیـوار روبـروی   

 استفاده شده است.طاقنمای دوم 

گونه که در  همان: تناسبات در نمای کلی محرابالف( 

 3تناسبات مشخص است، ابعاد محراب با مستطیل رادیکال

 .(1 همخوانی دارد )شکل

از انطباق تناسبات  سپ: تناسبات در طاقنمای اولب( 

ستون ها و سرستون  ، نیمی بر طاقنمای اول مشخص شد کهیطال

کلی طاقنمای ابعاد جای دارد.  ،2 ها در مربعی با قطر رادیکال

  .(1)شکل  همخوانی دارد ،4با مستطیل رادیکال تقریباً  اول نیز

 

 (نگارندهاشترجان )منبع: مسجد جامع پیربکران؛ )د( بقعه  )ج( ؛ )ب( اولجایتو؛ ربیعه خاتونامامزاده )الف(  ؛بریگچ های محراب: نمای کلی 4شکل
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 مسجد جامع اصففهان: اولجایتو در محراب  -5-1-2
 E "55 .29 41 °51, Nدر مختصات جغرافیایی مسجد جامع اصفهان 

ــزر  ،°32 42 12. 92" ــرین و باشــکوه یکــی از ب ــرین، مســاجد  ت ت

آید که ابداعات هنـری سـیزده قـرن     تاریخی جهان به شمار می

(. 11: 1333داده اسـت )کیـانی،    دوره اسالمی را در خود جـای 

 ،الی ایـوان غربـی مسـجد جـامع اصـفهان     شبستان ضـلع شـم   در

 و شـهرت  دارد « محراب اولجـایتو »که به  است یمحراب نفیس

به عقیده محققین، بالفاصله پس از گرویدن اولجایتو به مذهب 

نما،  متشکل از؛ دو طاقشیعه ساخته شده است. محراب مذکور 

 کیـ بار هییـک حاشـ   ،یاهیـ با نقوش گ یحاشیه پهن اصل کی

نماهـا، چهـار    اطراف قوس طـاق  یها هیدورتادور محراب، حاش

ر لچـک  گلدانی شکل، چهـا  یها ( با سرستونلکیستون )پ مین

بـزر ،   ینمـا  طـاق  یها یو دو پیشانی است که در مرکز لچک

 یمحراب مشخصـات متعـدد   نیا. وجود دارد  یمشبک یها قبه

 ،«یمحمد سـاو » رشی، وز«سلطان محمد»را ازجمله؛ نام پادشاه 

عمـل  »رقـم هنرمنـد سـازنده     ،«یالماسـتر  یعضد بـن علـ  » یبان

 311« )صـفر سـنه عشـر و سـبعمئه     یفـ »ساخت  خیو تار «دریح

( کـه  13: 1331و گرابـر،   لیـ است )ه داده یهـ.ق( در خود جا

اطالعات در ساختار محراب؛ ازجملـه   نیمجموعه ا ربرداشتند

 ریو آن را از ســا رود یشــاخص آن بــه شــمار مــ یهــا یژگــیو

و  (113: 1341 لبـر، ی)و کنـد  یمـ  زمتمای دوره، هم یها محراب

  .نشان می دهدو استادی سازندگان را  عالیترین درجه مهارت

همان گونه که در  نمای کلی محراب:تناسبات در الف( 

 4تناسبات مشخص است، ابعاد محراب با مستطیل رادیکال 

 (.3)شکل  همخوانی دارد

ابعاد طاقنمای اول محراب طاقنمای اول: تناسبات در ب( 

در مربعی  ها ستون مینو  همخوانی دارد 1با مستطیل رادیکال 

 یجا ،3و سرستون ها در مستطیل رادیکال  2با قطر رادیکال 

 (.1شکل ) دارد

از انطباق تناسبات  سپ طاقنمای دوم:تناسبات در ج( 

 تقریباً طاقنمااین ابعاد  مشخص شد که دومی بر طاقنمای یطال

 (.3همخوانی دارد )شکل  1با مستطیل رادیکال 

 

 

 

 (نگارندهطبیق تناسبات هندسی بر طاقنمای اول محراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان )منبع: : ت1کلش

 (نگارندهمحراب امامزاده ربیعه خاتون اشترجان )منبع: نمای کلی طبیق تناسبات هندسی بر : ت1کلش
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ی بنـا  ایـن محراب بقعفه پیربکفران اصففهان:     -5-1-3

 E "44 .39 33 °51, N "53 .55مختصات جغرافیایی  در چهارطبقه،

 در کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان، 21و در فاصله  °32 24

در ضلع جنـوبی   قرار دارد. فالورجان شهرستان پیربکران بخش

صحن مسقف طبقه اول بقعه پیربکران، عارف نامی قرن هفتم و 

اوایل قرن هشتم هجری قمری، محراب با شکوهی وجود دارد 

 هـای  محـراب که از حیـث عظمـت و شـکوه؛ نمونـه بـارزی از      

، دو بری گچدوره ایلخانی به شمار می رود. کتیبه های  بری گچ

را « محمـد نقـاش  »هـ .ق و نام هنرمند گچبر  312و  313تاریخ 

نیز در سال هـای اولیـه    بری گچدربر دارد، لذا احتماالً محراب 

 (.1211: 3، ج 1313)پوپ، قرن هشتم هجری ساخته شده است

بـا   یاصـل  حاشـیه پهـن   کیـ نما،  دارای دو طاقمحراب مذکور

)مادر  ییک کتیبه به قلم ثلث همراه با خط کوف ،یاهینقوش گ

و  یاهیــنمــا بــا نقــوش گ و فرزنــد( در امتــداد حاشــیه، دو طــاق

 ینماهـا بـا طـرح هندسـ     لبـه طـاق   یهـا  هیحاش به،یو کت یهندس

سـتون   میدو نـ  یایـ چهار لچک، بقا ،ینییتز چی( و پیگزاکی)ز

ــکی)پ ــاق  ل ــانی الح ــک پیش ــتون و ی ــت   ی( و سرس ــاال اس در ب

. ایـن محـراب بـا نقـوش     (31-31: 1331 ،یو اصـالن  ی)حمزو

اسلیمی های مطبّـق، کتیبـه هـایی بـه خـط       ،)گل نیلوفر(گیاهی

 تزیینی و قلم ثلث آراسته شده است.  ،کوفی بنایی

همان گونه که در  الف( تناسبات در نمای کلی محراب:

 1 تناسبات مشخص است، ابعاد محراب با مستطیل رادیکال

 (.11)شکل همخوانی دارد 

ابعاد طاقنمای اول ب( تناسبات در طاقنمای اول: 

)شکل همخوانی دارد 1با مستطیل رادیکال  ، تقریباًمحراب

11) . 

از انطباق تناسبات  سپ ج( تناسبات در طاقنمای دوم:

ابعاد طاقنمای دوم مشخص شد که  دومی بر طاقنمای یطال

 .(12همخوانی دارد )شکل  4محراب با مستطیل رادیکال 

 (نگارندهمحراب اولجایتو در مسجد جامع )منبع:  طاقنمای اول: تطبیق تناسبات هندسی بر 8شکل

)منبع:  اصفهان طبیق تناسبات هندسی بر نمای کلی محراب اولجایتو در مسجد جامع: ت7کلش

 (نگارنده

 (نگارنده)منبع: اصفهانمحراب اولجایتو در مسجد جامع  دومقنمای اطبیق تناسبات هندسی بر ط: ت9کلش
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 در بنا اینمحراب مسجد جامع اشترجان:  -5-1-4

در  ،E "59 .44 22 °51, N "22 .34 22 °32مختصات جغرافیایی 

 (هـ.ق 311) صد متری شمال غربی امامزاده ربیعه خاتون چند

 شهرستان مرکزی بخش از ایمانشهر، شهر اشترجانِ محله در

 اصفهان شهر غربی جنوب کیلومتری 31 حدود در و فالورجان

این بنا در چندصد متری شمال غربی امامزاده ربیعه  دارد. قرار

هـ.ق  311خاتون در روستای اشترجان واقع گردیده و در سال 

محمد بن محمود بن علی اشترجانی،  الدینتوسط خواجه فخر 

سجد، ملک الوزاء بوده بنا که به فحوای کتیبه سردر بزر  م

؛ 114: 1341 لبر،ی؛ و233-213: 1344هنرفر، است )گردیده 

(. در وسط ضلع جنوبی گنبدخانه، 241: 1331بطوطه،  ابن

که  (Miles, 1974: 95-96)قرار دارد بری گچمحراب نفیس 

با تزیینات گیاهی و کتیبه های متعدد حاوی آیات قرآنی 

آراسته شده است. پوشش فرورفته طاق محراب نیز با مقرنس 

 ینما طاق کیمحراب متشکل از  نیا .است کاری مزین شده

 هیدورتادور محراب، یک حاش یحاشیه پهن اصل کیمقرنس، 

دو سرستون  ،ینییتز چیپ ،یدر امتداد حاشیه اصل تر کیبار

 .شکل، دو لچک و یک پیشانی مرتفع در باال است یمکعب

همان گونه که در  الف( تناسبات در نمای کلی محراب:

 1تناسبات مشخص است، ابعاد محراب با مستطیل رادیکال 

 (.13)شکل همخوانی دارد 

از انطباق تناسبات  سپب( تناسبات در طاقنمای اول: 

ابعاد طاقنمای اول مشخص شد که  اولی بر طاقنمای یطال

 . (14)شکل  همخوانی دارد 1محراب با مستطیل رادیکال 

 (نگارندهطبیق تناسبات هندسی بر نمای کلی محراب بقعه پیربکران )منبع: : ت10کلش

 (نگارندهطبیق تناسبات هندسی بر طاقنمای اول محراب بقعه پیربکران )منبع: : ت11کلش

 (نگارندهمحراب بقعه پیربکران )منبع:  دوم: تطبیق تناسبات هندسی بر طاقنمای 12شکل
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جدول فوق نشان می دهد که نمـای کلـی     :نتیجه گیری -9

ربیعــه خــاتون، اولجــایتو و  هــای محــرابو طاقنماهــای اول در 

تقریبا یکسانی هستند، در حـالی کـه    دارای تناسبات پیربکران،

تناسب ابعاد بخش های مشابه در محـراب مسـجد اشـترجان از    

 هـای  محـراب نسبت ارتفـاع و عـر ، در   سایرین متمایز است. 

 332/1 ربیعه خاتون، اولجایتو و پیربکران در حدفاصـل اعـداد   

، در حالیکه ایـن ابعـاد   ( متغیر است√1تا  √3) 231/2حدود تا 

کـه حـاکی از آن اسـت کـه      است 443/2شترجان در محراب ا

عـر  ان اسـت و   برابر  2/2ارتفاع محراب اشترجان در حدود 

این تفاوت  البته .های باریک و مرتفع است لذا از جمله محراب

تشـابه  خود را بیشتر در طاقنمای اول نشان می دهد که علیـرغم  

( در سـه محـراب   443/2تـا   2= √ 1تـا   √ 4 )تناسبات نسبی در

( √1) 121/2مذکور، طاقنمای اول محراب اشترجان از تناسب 

پیروی می کند و نسبت به سایرین دارای ارتفاع بلندتری بـوده  

در بـین ایـن چهـار    برابر عر  طاقنمای اول اسـت.   3و حدود 

محراب، شـاید بتـوان متناسـب تـرین نسـبت هـا را در محـراب        

بـه   ارتفـاع نسبت عر  به  اولجایتو مشاهده نمود، به نحوی که

ترتیب در نمـای کلـی، طاقنمـای اول و طاقنمـای دوم عبـارت      

ــت از؛   1: 443/2و  (443/1) 1: 231/2و ( 1/1) 1: 2 اســـــــــ

( 111/1) 1: 111/1که نتایج حاصله به نسـبت طالیـی   (411/1)

نزدیک اسـت. هـم چنـین محـراب پیربکـران نیـز از دو نسـبت        

و  وی مـی کنـد  مشابه در نمای کلی و طاقنمـای اول پیـر  تقریباً 

نسبت عرض به طول 

 طاقنمای دوم

نسبت عرض به طول 

 طاقنمای اول

 نام اثر نسبت عرض به طول

ف
دی

 ر

 1 محراب امامزاده ربیعه خاتون √3 √4 *

1√  1√  4√  2 محراب مسجد جامع اصفهان )اولجایتو( 

4√  1√  1√  3 محراب بقعه پیربکران 

* 1√  1√  4 محراب مسجد جامع اشترجان 

 مطالعه شده های محراب: تطبیق تناسبات هندسی بر نمای کلی، طاقنمای اول و دوم 1جدول 

 (نگارنده: تطبیق تناسبات هندسی بر نمای کلی محراب مسجد جامع اشترجان )منبع: 13شکل

 (نگارندهمحراب مسجد جامع اشترجان )منبع:  طاقنمای اول: تطبیق تناسبات هندسی بر 14شکل
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از میان  می رسد. 4تنها در طاقنمای دوم این نسبت به رادیکال 

مطالعـه شـده، تنهـا نمونـه ای کـه       بـری  گـچ  های محرابتعداد 

محـراب مسـجد   دارد، متمـایز از سـه محـراب دیگـر       یتناسبات

این تناسبات که از مسـتطیل  است، به نحوی که  شترجانجامع ا

، نـد در نمای کلی و طاقنمای اول پیروی مـی ک  1و  1رادیکال 

لـذا در یـک بـازه زمـانی     . برقـرار نبـود   محراب ها دیگردر که 

-311سال از سلطنت یک پادشاه ایلخانی )اولجـایتو/   3حدود 

بـا توجـه بـه     شاخصی تولید شده کـه  های محرابهـ .ق(؛  313

ارتفاع سـقف و ابعـاد بنـا، و شـیوه مختلـف سـازندگان آن هـا        

عالوه بر تفاوت های تزیینی و تکنیکی در تناسبات و فرم کلی 

 مشابه نیستند.نیز 

 منابع و مأخذ
. سفرنامه ابن بطوطه. ترجمه 1331. بن عبداهلل، محمدابن بطوطه .1

 ، تهران: آگه.1موحد، ج  یمحمد عل

در  یگچ های محراب یها بهیکت ی. بررس1311. منصور ار،یآب .2

 .14-34(: 31)، اثررانیا یموزه مل

. هندسه ایرانی، 1314البوزجانی، ابوالوفا محمدبن محمد.  .3

کاربرد هندسه در عمل. برگردان متن و گردآوری ضمیمه 

 علیرضا جذبی، تهران: سروش.

 ،یاسالم یها نیهنر در سرزم خیتار .1333.انور ،یالرّفاع .4

 .یقنوات، مشهد: جهاد دانشگاه میترجمه عبدالرح

. یتجسم یهنرها ینظر ی. مبان1313. اهلل بیحب ،یالله تیآ .1

دانشگاه ها  یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو

 )سمت(.

. کاربرد 1313هانیه و پرهام بقایی. رضا؛ اخوت، بمانیان، محمد .1

 تهران: هله/ طحان.هندسه و تناسبات در معماری. 

از  ران،یدر هنر ا یریس .1313 .کرمن سیلیپوپ، آرتور و ف .3

 روسینظر س ریز شیرایو، 3ج تا امروز؛  خیاز تار شیدوران پ

 .یو فرهنگ یپرهام، تهران، شرکت انتشارات علم

. ایپور، یعباسرضا؛  ،یزهرا؛ افهم ،یارعلی؛ یحسنعل، پورمند .1

لطف  خیسردر مساجد ش یتناسبات نما یقیتطب یبررس. 1333
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Abstract 

Among the various sciences, geometry, both as a basis for the formation of architectural forms 

such as vaults and arches, etc., and the basis for creating decorations that had been the source of 

geometry and proportions and certain rules were followed, matters much of the round, as a 

design tool has been used throughout history. Iranian architecture of the application of this 

science is not without interest and was trying to establish Tnasbaty to balance; harmony and 

order in effect create their own architecture. This study explores the role of geometry and 

proportions in bed mihrabs patriarch, as one of the most magnificent architectural effect lighting 

in this period has been paid. To achieve this goal, the patriarch in Isfahan 4 stucco mihrab and 

tried to dominate the mihrab proportions, reviews and analyzed. The data was collected through 

wide field studies and using written resources with a descriptive-historical method and 

comparative approach. The results, obtained from studying 4 stucco mihrabs in Isfahan, show 

that an Application of golden proportions, had a significant presence in such a way that certain 

parts of the mihrab is placed in this proportion. The most appropriate comparison to be seen on 

the mihrab Oljaito. Oshtorjan altar with three mihrabs is different and it was unique proportions. 
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