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چکیده
معماری گنبد اُرچین از شاخصه های بناهای آرامگاهی در بخش های جنوبی و جنوب غرب ایران بوده، که در 
مطالعات علمی- پژوهشی کمتر به آن پرداخت شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر در 
شکل گیری گنبد امامزاده سید صالح الدین محمد)ع( در شهر آبدانان است. در این راستا تأثیرگذاری عوامل 
تاریخی، هندسی )کالبدی( و سازه ای بر شکل گیری گنبد این امامزاده مطرح شده است. این پژوهش، به 
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در قالب مطالعات کیفی انجام و اطالعات آن، براساس مطالعات کتابخانه ای 
و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. با توجه به مطالعات و مشاهدات میدانی، بنای مورد مطالعه، گنبد 
مضرس، از نوع کثیراالضالع بود، که از شاخص های اصلی این گنبد، ساده کردن کثیراالضالع در زینه های آن 
است. به نظر می رسد معمار گنبد، برای افزایش ارتفاع گنبد و به هم رساندن زینه ها از یک نیم طاسی استفاده 
کرده است. دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل تاریخی از قبیل موقعیت جغرافیایی، پیشینۀ تاریخی 
شهر آبدانان، مجاورت با تمدن عیالمی، زیگورات ها و دیگر مقابر تاریخی دشت خوزستان )مقبرۀ دانیال نبی 
)ع( در شوش و مقبرۀ امامزاده رودبند )ع( و یعقوب لیث صفاری در دزفول( و همچنین شکل کالبد مقابر 
دورۀ سلجوقی در منطقه، بر شکل کالبدی گنبد مورد مطالعه مؤثر بوده اند. از حیث سازه ای، گنبد این بنا 
بیشتر از مصالح بومی استفاده و تالش شده است به کمک هندسۀ مناسب، از پدیدآمدن نیروهای نامتقارن و 
کششی جلوگیری شود. بنابراین روابط عددی در تناسبات شکل های خود متشابه در طبقات و تناسبات اجزای 
گنبد اعم از ارتفاع طبقات، دهانه و سایر اجزاء هریک با روابط خاص الگویی برخالی )فراکتال( ایجاد می کند. 
به کارگیری این هندسه بی نظیر در گنبد مانع از جذب نور خورشید در گنبد شده است. از سویی ارتفاع، شکل 

و رنگ گنبد در منظر و سیمای بصری تأثیر گذار بوده است و موجب شاخص شدن بنا می شود. 

واژگان کلیدی: معماری اسالمی ،آرامگاه،گنبد، ُرک، اُرچین.

مقدمه
دقیق  نظم  از  استفاده  با  همواره  ایران  در  گنبدسازی  روش   
شیوه های  کاربست  با  و  ساختمان  و  شکل بندی  در  ریاضی 
صحیح صورت می گیرد؛ به گونه ای که چه در دوران پیش از 
اسالم و چه در دوران اسالمی ویژگی های اجرایی و فرهنگی 

خاص خود را دنبال کرده و آنچه قابل ذکر است انواع پوشش های 
متفاوت  و شکلی  اقلیمی  با خصوصیات  گنبد  منحنی، خصوصاً 
است )کیانی،1393، 403(. در این بین گنبدهایی با شکل و فرم 
مختلف ُرک و نار به وجود آمدند. گنبدهای اُرچین در ایران فقط 
محدود به جنوب و جنوب غربی کشور بوده که تعداد آنها نیز 
محدود و منحصر به فرد است؛ زیرا این سبک، سبک متفاوتی 
ایران  شمال  و  مرکزی  قسمت های  در  گنبد  ساختار  به  نسبت 
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بوده است. همچنین تعداد کمی نیز در کشور عراق وجود دارد 
و  لغوی  ریشۀ  به  پژوهش  این  در  )زمرشیدی،1387، 263(. 
معنایی گنبد اُرچین و همچنین گنبد امامزاده سید صالح الدین 
محمد )ع( از نظر تاریخی، هندسی و سازه ای، توجه شده است. 

بیان مسئله
و  هفتم  )سدۀ  سلجوقیان  به  اُرچین  گنبد  ساخت  تاریخچۀ 
سلجوقیان  دورۀ  در  معماران  می رسد.  قمری(  هجری  هشتم 
عواملی چون چهارطاقی و تاالر مربع گنبددار را توسعه دادند که 
اساس معماری مذهبی و بعضی بناهای غیرمذهبی شد )هیلن 
براند،1387، 316(. در این دوره در جنوب ایران گنبدسازی 
در بناهای آرامگاهی برخالف بناهای مهم دورۀ خود در شمال 
ایران سبک خاص خود را یافت و با انواع گنبد در جاهای دیگر 
ایران متمایز شده و نوع جدیدی از گنبد که همان مضرس1 
یا اُرچین است را در آرامگاه ها به منصه ظهور رسانیده است 
ارتباط هندسی  براساس  این نوع گنبد  )گروبه، 1388، 54(. 
میان درون و بیرون بر دو نوع گنبدسازی با قاعدۀ کوکبی و 
کثیراالضالع2 تقسیم می شوند )اقتداری،1374، 86(. پژوهش 
حاضر با نگاهی فراگیر به اصل و منشأ این سبک گنبدسازی 
و رویکردی تاریخی، هندسی و سازه برخالی، به بررسی آن در 
گسترۀ جغرافیایی جنوب و جنوب غرب کشور و مطالعۀ موردی 
هدف  می پردازد.  )ع(  محمد  سید صالح الدین  امامزاده  گنبد 
مقاله، اهمیت رمزگشایی از سیر تاریخی و همچنین هندسۀ 
پنهان در طرح گنبد اٌرچین این بنا و تذکر مجددی بر جایگاه 
ممتاز هندسه در طراحی معماری قدیم است، که خود به فهم 

صحیح تر معماری سنتی کمک ارزنده ای می کند.

سؤاالت پژوهش
- عوامل تاریخی، هندسی و سازه ای چگونه بر شکل گیری گنبد 

امام زاده سید صالح الدین محمد)ع( تأثیرگذار بوده است؟
- چیدمان آجر در گنبد اَرچین امامزاده از نظر ساختار هندسی 
و سازه ای چگونه است؟ و نیروی وارده چگونه بر زینه ها3 وارد 

می شود؟

روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام و سپس به صورت 
تحقیقات تطبیقی در قالب مطالعات کیفی با تحقیق تاریخی 
انجام گرفته  اَرچین و  تحلیل ساختاری آنان  در مورد گنبد 
است. شیوۀ گردآوری اطالعات براساس مطالعات کتابخانه ای، 
مشاهدات میدانی، بررسی و ارزیابی نمونه های مشابه گنبدهای 
بوده  نشریات  از  فیش برداری  و  خوزستان  استان  در  ُمضرس 
است. در تصویر یک سلسله مراتب روش تحقیق و گردآوری 

اطالعات شرح داده شده است. 

پیشینۀ تحقیق
در خصوص بناهای آرامگاهی با گنبد ُمضرس در کتاب »آثار 
بناهای تاریخی خوزستان« )1374( به بررسی بناهای مذکور 
در گسترۀ ایران کنونی پرداخته است. در این بررسی ها هیچ 
)ع(  محمد  سید صالح الدین  امامزاده  بنای  به  اشاره ای  گونه 
نشده است. در بعضی از مقاالت پژوهشگران در چند سال اخیر 
به صورت نمونه مشابه به این اثر تاریخی اشاره شده،که نیازمند 

مطالعۀ بیشتر در مورد گنبد این امامزاده است.
1. کتاب»معماری ایرانی)دوره اسالم(« چگونه به تکامل رسیدن 
گنبدها در دوران اسالمی و نحوۀ اجرا در دوره های مختلف و 
است  داده  قرار  بررسی  مورد  را  رومی  معماری  با  آنها  تفاوت 

)کیانی، 1393، 422-403(.
شکل گیری  در  امامزاده  نقش  ایرانی«؛  »معماری  کتاب   .2
آرایه ها و آثار معماری در شکل گیری معماری بعد از اسالم را 
مورد ارزیابی قرار داده است. باید گفت همین آثار هنری موجب 
ماندگاری معماری ایرانی بوده و می توان گفت هرکدام از این 

بقعه ها یک موزۀ معماری است )پیر نیا، 1392، 339-311(.
3. در کتاب »طاق و قوس در معماری ایرانی« تغییرات طاق و 
قوس ها در دوره های مختلف بررسی می شود؛ از گذشته تا به 
حال طاق ها و قوس ها در معماری ایرانی دچار تغییرات زیادی 
شده اند. ولی هرکدام از این طاق و قوس ها در هر دوره از تاریخ، 
دارای تزئینات و آرایه هایی از زمان خود بوده و دارای ارزش 

باالی معماری است )زمرشیدی،1387، 32(.
4. در مقاله ای تحت عنوان»سیر تکاملی گنبد اُرچین براساس 
اهمیت  معماری«؛  نماد  یک  شکل گیری  در  مؤثر  عوامل 
نگارندگان شناخت و مشترکات فطری و حیاتی در گنبدهای 
اُرچین و ارزش های آنها را بررسی کرده اند که نتیجۀ آن نشان 
می دهد، برخی از نمادها در بسیاری از فرهنگ ها مشترکند و 
گاه این نمادهای مشترک مدلول واحدی دارند. ارزش نمادین 
و زایندۀ هنر معماری در ساختار گنبد بستگی به فرهنگ و 
تاریخ در آن منطقه دارد )زمانی، سعیدیان، انصاری و بمانیان، 

 .)127-111 ، 1390
5. مقاله ای تحت عنوان»پژوهشی در خصوص تاریخ و معماری 
گنبد ُمضرس در معماری ایران«؛ به بررسی گنبدهای مضرس از 
نظر تاریخ و پراکندگی این نوع در ایران پرداخته است. تاریخچه 
و ریخت شناسی این نوع گنبد به دوران قبل از اسالم و معماری 
بین النهرین در عراق کنونی و خوزستان برمی گردد. نشان اصلی 
این نوع گنبدها در زیگورات ها اشاره شده و براساس مطالعات 
انجام شده سرچشمۀ اصلی آنها در کشور عراق و سوریه است 

)صالحی کاخکی و سپیدنامه، 1392، 11-1(. 
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مشابه در  بناهایآوری اطالعات: مشاهدات و جمع
خوزستان، مشاهده مستقیم و تحلیل بناهای مشابه 

یعقوب لیث و امامزاده از نظر ساختار هندسی )
و  های رًک در استان ایالمرودبند(، بررسی گنبد
ا گنبد امامزاده مقایسه ب  

وری آتحلیل اطالعات گرد
 شده
گیرینتیجه  

تصویر1. روش تحقیق و گردآوری اطالعات پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

در ساختار  تحلیل گنبد  و  »بررسی  عنوان  مقاله ای تحت   .6
بناهای سنتی ایران«؛ اگرچه در بناهای سنتی ایران، ارتباطی 
گریزناپذیر با سایر عناصر دارد ولی به عملکرد و شکل معماری 
نیز  و  رازها  و  تنهایی رمز  به  ایران معنا می بخشد، ولی خود 
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  آنها  و  دارد  ناگفته ها  و  گفته ها 
نتایج حاصله نشان از این دارد که عدم وجود چوب محکم و 
کشیده و فراوانی مصالح بوم آورد در دسترس معماران، باعث 
جایگزین شدن پوشش سغ و گنبدروایی در آن زمان شده است 

)مجیدی و فردین مهر،1394، 35-30(. 
فضاهای  عنوان  به  ایران  آرامگاهی  مجموعۀ  »نقش  مقالۀ   .7
شهری )بررسی موردی: آرامگاه دانیال نبی در شوش(«؛ نگاه 
مجموعه  شهری  جایگاه  و  تشکیل دهنده  عناصر  بر  تحلیلی 
این  یافته های  دارد.  شوش  شهر  بر  آن  تأثیرات  و  آرامگاهی 
قطب  عنوان  به  آرامگاهی  مجموعه  نقش  به  توجه  پژوهش، 
این  ارزش  رسمیت شناختن  به  اسالمی،  شهرهای  در  زیارتی 
مجموعه به عنوان فضاهای شهری، تنوع گنبد، تزئینات مورد 
استفاده و همچنین ابزارهای معمارانه مانند آب نماها و باغچه ها 

را نشان می دهد )فالح رنجبر،1394، 5-1(. 

مبانی نظری و چارچوب پژوهش
پله  پله  و  نردبان  پایه،  زین،  به  اُرچین  دهخدا  لغت نامه  در 
دارد.  نظر وجود  اختالف  اُرچین  است. دربارۀ ریشه  یاد شده 
است  پله پله  معنای  به  »اُرچین«  و  باالرونده  معنای  به  »اُر« 

)پیرنیا،1387، 574(. این نوع گنبد از خانوادۀ »ُرک« به صورت 
پله پله )مضرس( است که با ارتفاع زیاد مانند کلۀ قند ُمضرس 
ساخته می شود )زمرشیدی،1387، 135(. بیشتر متخصصان 
به  بزرگ  دهانۀ  پوشاندن  را  گنبد  فرم  پدیدآمدن  اولیۀ  علت 
در  مخصوصاً  سنتی  مصالح  می دانند.  فشاری  مصالح  وسیلۀ 
دارند،  را  فشاری  به صورت  باربری  توانایی  فقط  عموماً  ایران 
می کند  تبعیت  الگوهایی  از  سنتی  سازه های  شکل  بنابراین 
و  )مشایخی  باشند  داشته  هماهنگی  باربری  نوع  این  با  که 
تهرانی،1392، 292(. شکل های منحنی با ضریب مشتق دوم 
منفی )منحنی های دارای ماکسیسم( چنین خاصیتی دارند و 
َدَوران یا امتداد چنین خطوطی در تمام آثار معماری  تقریباً 
سنتی مختلف وجود دارند، طاق ها و گنبدها نیز به همین مبنا 
ایجاد شده اند )همان،  292(. در طبقه بندی گنبدهای سنتی، 
گنبد به دوسته ُرک )مخروطی( و گنبدهای نار )شبه نیم کره( 
کلیات  فرعی  دستۀ  دو  ُرک  گنبدهای  در  می شوند.  تقسیم 
دارند.  نیز  تشابه دیگری  با سایر گنبدها ُرک وجه  مخروطی 
که روش آجرچینی آنهاست. گنبدهای ُرک از جمله گنبدهای 
با الریز4  موسوم  آجرچینی خاصی  وسیلۀ  به  معموالً  اُرچین، 
ساخته شده که در این آجرچینی، تراز آجر تغییر نمی کند و هر 
رگ آجر تنها به صورت افقی روی رگ پیشین کمی پیش آمده 

و به تدریج دهانۀ گنبد بسته می شود )همان(؛ )تصویر 2(. 
به صورت  اختیاری( پوشش  )به صورت  اُرچین  در گنبدهای 
 150 تا   80 گام  پله پله های  با  کرم  یا  سفیدرنگ  مالت 
سانتی متری ساخته می شوند. اما تفاوت های زیادی نیز میان 
گنبدهای ساده ُرک و اُرچین وجود دارد. نخست اینکه، مهد 
اُرچین  گنبدهای  و  است  ایران  منطقۀ شمال  ُرک  گنبدهای 
منطقۀ جنوب غربی فالت ایران و میان رودان تا آسیای صغیر 
سقف  احتماالً  ُرک  گنبدهای  فرمی  ریشۀ  اینکه  دوم  است؛ 
شیب دار برای دفع آب باران و منطقۀ پرباران شمال بوده است، 

ولی در مورد گنبدهای اُرچین نمی توان چنین نظری داشت. 

مطالعات میدانی
• معرفی بنا

شرقی  جنوب  در  )ع(  محمد  سیدصالح الدین  امامزاده  بقعۀ 
تاریخ ساخت  شهر آبدانان بر روی تپه ای ساخته شده است. 
بنا با توجه به گنبد های مشابه خود به سدۀ اول هجری قمری 
مربوط می رسد، اطراف این بقعه قبرستان قدیمی وجود دارد، 
که هم اکنون نیز به عنوان قبرستان شهر آبدانان مورد استفاده 
قرار می گیرد. این اثر در تاریخ 17اسفند 1381 با شماره ثبت 
7975 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 

)تصویر 3(.
امامزاده بر طرحی تقریباً مربع شکل در جهت شمالی – جنوبی 



مهنوش محمودی و ناصر رنجبر 150

گنبدهای نار )شبه نیم کره(ُرک )مخروطی(ُرک )اُرچین(

گنبد مسجد شیخ لطف اهلل )اصفهان(گنبد ُرک امامزاده ابراهیم )استان ایالم(گنبد اُرچین امامزاده سید صالح الدین محمد)ع( )استان ایالم(

تصویر 2. انواع گنبد دوره ای اسالمی. مأخذ: نگارندگان،1397.

تصویر3. سایت پالن امامزاده سید صالح الدین محمد)ع(. مأخذ: نگارندگان.

به عرض 23/35 متر و جهت شرقی- غربی به طول 23/61 متر 
ساخته شده است. گنبد این بنا دوپوش و دارای گنبد مضرس 
)اُرچین( بیرونی به ارتفاع بیش از 15/25 متر و آهیانه5 است. 
پالن این بنا در طول دوران  تاریخی دچار تغییراتی شده است. 
بقعه از دو قسمت بدنۀ قدیمی و جدید تشکیل شده است و 
با توجه به پالن قدیمی به دست آمده این بنا می توان گفت 
بنا ابتدا یک چهارطاقی و با توجه به بناهای قدیمی موجود در 

منطقه به دورۀ ساسانیان   بر می گردد )تصویر 4(.
گنبد ُمضرس )اُرچین( این بنا دارای پالن کثیراالضالع است، 
در این نوع گنبدهای کثیراالضالع، منتظم به هر زینه از گنبد 
مقطعی است با قاعدۀ کثیراالضالع که در سرتاسر گنبد تکرار 
شده است. عالوه بر عوامل سازه ای برافراشته بودن گنبد در جهت 
خلق جلوۀ تأثیرگذار بر منظر بصری، به منصه ظهوررساندن 
ارزش و جایگاه اجتماعی آن را نیز می رساند. بنا از دو قسمت 
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تصویر4. تحوالت فضایی در آرامگاه سید صالح الدین محمد)ع(.
مأخذ:  نگارندگان.

دو  بنا شامل  قدیمی  بدنۀ  است،.  تشکیل شده  قدیم  و  جدید 
اتاق مقبره )گنبد خانه( است. مصالح  و  اتاق ورودی  قسمت 
مورد استفاده در قسمت قدیمی از قلوه سنگ و گچ نیمه کوبه 
و گنبد بیرونی )خود( با آجر و گچ نیم کوبه ای بوده و رویۀ آن 
در قدیم نیز گچ بوده است که در طی سالیان دچار تغییرات 
عمده ای در رویۀ آن شده و مالت پودر سنگی و سیمان سفید 
را جایگزین گچ جهت دفع رطوبت و مقابله با بارندگی برف و 
برودت هوا کرده اند. بدنۀ جدید نیز یک شبستان دارد که سه 
طرف بنا را در قسمت غربی – شرقی و جنوب احاطه کرده 
است. مصالح در قسمت جدید بیشتر از آجر و مالت سیمانی. 

تصویر5. برش  A-A امامزاده سید صالح الدین محمد )ع(. مأخذ: نگارندگان.            

تصویر6. نمای شمالی امامزاده سیدصالح الدین محمد )ع(. مأخذ: نگارندگان.

در سال گذشته رویۀ گنبد بعد از ترمیم با رنگ و عایق نانو 
کشیده شده است، تا از خسارت ناشی از نفوذ رطوبت به بدنه 

داخلی گنبد جلوگیری شود )تصاویر5 و6(. 

یافته های پژوهش 
سید  امامزاده   اُرچین  گنبد  شگل گیری  بر  مؤثر  عوامل 

 صالح الدین  محمد )ع(
• تاریخی

اضالع  با  گنبدهایی  یا  اُرچین  گنبد های  پیدایش  تاریخچۀ 
مختلف در معماری اسالمی به قرون میانۀ هجری باز می گردد و 
در منطقه ای به وسعت سرزمین های تحت حکومت سلجوقیان 
براند،1379،  )هیلن  شده اند  گسترده  دمشق  تا  سیستان  از 
275-279(. با پدیدآمدن گنبدهای ارچین و معماری منسجم 
مبدل شد،که  اسالمی  سرزمین هایی  در  عصر طالیی  به  آن، 
سرچشمۀ بسیاری از نوآوری های در حکومت سلجوقیان است. 
معماران سلجوقی، چهار ایوانی و تاالر مربع گنبددار را توسعه 
دادند. این دو عنصر معماری مذهبی و بعضی بناهای غیرمذهبی 
شد )همان، 279-281(. در کنار بناهای مذهبی مانند مساجد، 
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بناهای دیگری چون آرامگاه ها در این دوره همدوش معماری 
مذهبی سیر تکامل خود را طی کردند و جایگاه خود را در میان 
مردم یافتند. ولی سرچشمۀ اصلی این نوع گنبد را نمی توان به 
دورۀ سلجوقیان نسبت داد، زیرا گنبد مضرس ایران و بین النهرین 
دارای ارزش سمبلیک خاص بوده اند )همان، 282(. در داستان 
گیلگمش سومری از یک جهان افالک یاد شده است که همان 
را به صورت یک زیگورات هفت مرتبه نشان می دهد. در حقیقت 
و  بین النهرین  تمدن  در  زیگورات  معماری  سبک  همان  این 
عیالمی است که در جهان واقعیت نمود حقیقی یافته است. نقشۀ 
زیگورات ها با قاعدۀ مربعی شکل که چندین طبقه تکرار می شوند 
گنبد  نقشۀ  به  بسیار  می شود،  کمتر  ابعادشان  طبقه  هر  در  و 
اُرچین نزدیک هستند. بنابراین می توان گفت سبک معماری 
گنبدسازی پلکانی مضرس،  بسیار کهن و شاید با سپیده دم تاریخ 
شهر نشینی بشر در جلگۀ بین النهرین و خوزستان به وجود آمده 
و ابداع نمونه های اصیل و ظریف آن به دست آنزانیان عیالمی 
صورت گرفته و تمام تغییرات و تصرف ها و ابداع هایی که در این 
سبک معماری عیالمی از بدو پیدایش تا به امروز به وجود آمده 
است مربوط به اصول اساطیری و نیایش های مذهبی و اصول 
فکری اقوام کهن در این دشت بزرگ وکهنه بوده است. اما این 
سبک در معماری دیگر حکومت ها نیز مشهود است؛ از پله های 
تخت جمشید تا آرامگاه کورش در پاسارگاد و مقبرۀ ماندانا مادر 
کورش در دشت بزپز و آتشدان های ساسانیان به عنوان بناهای 
مقابر  در  معماری  نوع  این  اهمیت  از  نشان  دوره،  آن  مذهبی 
همچنین  دارد،  باستانی  دوره های  آن  در  آرامگاهی  و  مذهبی 
جایگاهی است برای حضور انسان و خدا در کنار یکدیگر. گنبد 
پلکانی مضرس در بناهای آرامگاهی بسیاری از معنای مفهومی 
و بار هستی خود را از این نماد بهره برده اند؛ آرامگاه ها با گنبد 
مضرس و پله پله ای همدوش فضای معنوی ارج و اهمیت خود را 
باز می یابند و در بین مردم جایگاه نمادین خود را حفظ می کند، 
به همین دلیل در زیر گنبد مضرس امامزاده اثری از قبر نیست 
و سازندۀ آن قبر را در زیر گنبد کروی کوچکتری قرار می دهد 
تا بدین ترتیب با هویت مسجد در معماری و جایگاه قدوسیآن 

رقابت نکند )تصاویر 7و8(.
• هندسه و سازۀ برخالی5 در گنبد اُرچین

 بنیان تشکیل فرم برخال براساس تکرار گذاشته شده است، 
را  برخال  اشکال  تکرار،  از  متعددی  ترکیبات  بدین صورت که 
مانند کهکشان بی نهایت می سازد. این نوع گنبد تأکید بر ارتفاع 
صرف دارد که به میزان زیادی با تنگی نسبی فضایی داخلی 
دامنه ای بین  ارتفاع معموالً  به  افزایش می یابد. نسبت عرض 
سید  امامزاده  گنبد  در  محاطی  دامنۀ  دارد.   1:5/5 تا   1:3/5
صالح الدین محمد )ع( 1:3/5 و محیطی آن نیز 1:3/85 است. 
در این گنبد حلقه هایی با فرم چندضلعی به ترتیب از بزرگ 

تصویر7 زیگورات جغازنبیل درمنطقه شوش کنونی معبد مذهبی دوره 
  ./https://naghshonegarad.ir :عیالمیان. مأخذ

تصویر8. نحوۀ قرارگیری قبر در زیر گنبد امامزاده. مأخذ: نگارندگان.

به کوچک روی هم چیده و تکرار می شوند. به عبارتی دیگر، 
عنصر اولیه حلقه ای چندضلعی یا شبه چند ضلعی است و روند 
تکرار شامل چرخش به تعداد اضالع چندضلعی است و n در 
آن به اندازۀ کوچک شدن و به اندازۀ قدر نسبتی که با توجه به 
فرمول ارائه شده، نحوۀ تکرار و قرارگیری زینه ها را روی هم در 
این گنبد تشریح می کند. گنبد امامزاده از یک حلقه استوانه ای 
آغاز می شود و اولین حلقۀ چندضلعی روی این استوانه قرار 
می گیرد، سپس حلقه های بعدی با کمی چرخش روی حلقه 
به طور دقیق قرار گرفته اند و به این صورت گنبد باال می رود 
تا مرحله ای که دهانۀ حلقه بسیار کوچک شده و انتهای آن با 
یک تارک7 پوشانده می شود. از لحاظ فنی، مهم ترین مشخصۀ 
براساس  تعادل  حفظ  است.  تعادل  حفظ  گنبد،  سازه ای 
قرینه سازی در ساختار، این مهم را میسر ساخته است. اُرچین 
کثیراالضالع نقش تعادل را ایفا کرده و بر روی زینۀ آخر قرار 
گرفته است. قانون قرارگیری طبقات )زینه ها( و تارک در گنبدها 
این  گونه است که رئوس اضالع هر حلقه روی نقطۀ وسط رئوس 



153مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال هشتم | شماره 29| پاییز 1399

تصویر 9. دو طبقه از گنبد امامزاده شکل. مأخذ: نگارندگان.    

  تصویر 10. نحوۀ قرارگیری زینه ها اول و دوم گنبد امامزاده. مأخذ: 
نگارندگان.

حلقه ردیف قبل قرار می گیرد. حلقه به نسبتی کوچک شده اند 
که دایرۀ محیطی آن بر محاطی حلقه قبل منطبق است )تصاویر 

9 و 10(.
اما شکل دقیق حلقه های اُرچین امامزاده چندضلعی نیست، زیرا 
اگر معمار به همین کم شدن شعاع به وسیلۀ فاصلۀ میان دایره 
محیطی و محاطی بسنده می کرد، با توجه به اینکه هرچه شعاع 
محاطی نزدیک به شعاع محیطی باشد موجب می شود که ارتفاع 
گنبد بیشتر شود. لذا بر این اساس می توان گفت اضافه شدن 
اضالع در گنبد موجب بیشترشدن اندازۀ محاطی گنبد شده و 
کار به هم رساندن گنبد بسیار طوالنی شده و ارتفاع که به بیش 
از 20 متر می رسید، اضالعی مانند16 تا20 نیز نمی توانست آنها 
را به هم برساند. گنبد  n=8 ضلعی است که نسبت شعاع دایرۀ 

محاطی به شعاع دایرۀ محیطی برابر است با:

نیروی وزن و سایر بارهای وارده به گنبد برای تکیه گاه است 
)مشایخی و تهرانی،1397، 302(. همانطور که گفته شد مصالح 
سنتی استفاده شده در گنبدهای اُرچین غالباً توانایی بسیار کمی 
در تحمل نیروهای کششی دارند. بنابراین به نظر می رسد تا حد 
امکان به وسیله هندسۀ مناسب از پدیدآمدن نیروهای نامتقارن 
و کششی در آنها جلوگیری شود. همچنین باید نیروهای وارده 
را به نحوۀ مؤثر در سراسر سازه پخش کرد تا افزایش فشار در 
مطالعات  به  توجه  با  نشود.  موضعی  تخریب  باعث  نقطه  یک 
می توان گفت همان گونه که در دیوارهای آجر چینی ساده هر 
آجر را درست بین دو آجر ردیف زیرین قرار می دهند )همان(، در 

بنابراین هرچه تعداد اضالع )n(  بیشتر شود، نسبت کوچک تر 
شده و شعاع محاطی و محیطی گنبد به هم نزدیک می شود و 
در نهایت به هم رسیدن گنبد در ارتفاع کنونی  گنبد با تناسب 
کمتری برخوردار می شود. طبق فرمول شعاع محاطی و محیطی 
گنبد تمامی طبقات اندازه گیری شده و براساس محاسبه ذیل این 

ساختار در گنبد ثابت است:

براین اساس در جدول 1 شعاع محیطی و محاطی گنبد سید 
صالح الدین محمد )ع( محاسبه شده و در مطالعات میدانی نیز 

با ساختار گنبد مطابقت دارد.
مسئلۀ سازه در ساخت گنبد مانند بسیاری دیگر از سازه ها انتقال 
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جدول1.  شعاع محیطی و محاطی زین های گنبد. مأخذ: نگارندگان، 1398.

تصویر 11. رابطه ارتفاع با شعاع هر طبقه از گنبد امامزاده
. مأخذ: نگارندگان.

گنبد اُرچین امامزاده نیز رأس هر طبقه پائین قرار گرفته است تا 
نیروهای واردآمده در ارتفاع باال به هر قسمت به وسیلۀ دو حلقه 
به پایین انتقال یابد و روی طول تکیه گاه گسترده شود. مزیت 
دیگر این روش، قراردادن حلقه ها روی هم و  اتصال هر رأس 
حلقه با چهار کمان در طبقات مجاور است. بدین معنی که گنبد 
از پیوستگی بیشتری برخوردار بوده و در هنگام واردآمدن بارهای 
دینامیکی یکپارچه تر عمل می کند. از آنجایی که مجموع اختالف 
شعاع ها دوایر محاطی8 و محیطی با شعاع های دایرۀ محیطی 
حلقۀ اول برابر است )تصویر 11(، پس می توان رابطۀ تصاعد آن 

را طبق نوشت:

با ساده کردن این رابطه نتیجه زیر حاصل می شود: 

با توجه به فرمول قدر نسبت 0/92 به دست می آید و این شعاع 
گنبد 0/4507  اول  حلقۀ  شعاع  به  نسبت  در  گنبد  محاطی 

است، یعنی حدوداً نصف شعاع محاطی، در حلقه دهم نصف 
زیر  دنباله ای  رابطۀ  از  نیز  گنبد  ارتفاع  نسبت  است.  شده 
مجموعۀ آن از ارتفاع های حلقه ها به صورت پلکان باال می رود. 
در رابطۀ نسبت ارتفاع کل گنبد نیز می توان از رابطه زیر به 

 دست آورد، بنابراین ارتفاع کل گنبد برابر است: 
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تصویر 13 . ارتفاع گنبد امامزاده. رفتار سازه های طبق هندسه و ساختار 
گنبد. مأخذ: نگارندگان.

ارتفاع زینۀ اولیه1/32 است، این ارتفاع در تمامی فرمول ثابت 
بوده و در تصویر 12 محاسبه شده است. کل زینه های6 بنا 
19 عدد است و نیم طاسی نیز با ارتفاع 1/92 سانتی متر نیز 
به ارتفاع آنها اضافه می شود و ارتفاع کل گنبد به 15/24 متر 

می رسد. این نوع ساختار باعث می شود نیروی وارده به زین ها 
تقسیم شده و بار به صورت پلکانی به زین های پایینی منتقل 
در  جلوگیری  کند.  گنبد  پیچش  و  هم گسیختگی  از  و  شود 

تصویر 13 این نوع رفتار سازه نشان داده شده است.
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تصویر 12. محاسبۀ ارتفاع زین و گنبد امامزاده. مأخذ: نگارندگان. 

تحلیل تیپولوژیک گنبدهای کثیر االضالع و گنبد های 
ُرک در استان ایالم  

برحسب  دارند.  متنوعی  برخالی  ساختار  اُرچین،  گنبد های 
دالیل هندسی یا سازه ای در مناطق مختلف دچار تغییراتی 
در هندسه و نحوۀ تبدیل پالن به چندضلعی منتظم با یکدیگر 
گنبدهای  پالن  با  مضرس  گنبد های  اساس  این  بر  شده اند. 

کثیراالضالع سطح جانبی غالباً کمی مقعر ساخته می شوند 
و به ندرت محدب هستند. می توان اغلب گنبدها را از لحاظ 
شکل بیرونی محاط در مخروط فرض کرد، اما در گنبد امامزاده 
)دزفول(  رودبند  امامزاده  مانند  به  سید صالح الدین محمد)ع( 
در شلجمی9  محاط  در شکل  گنبد  )دزفول(،  لیث  یعقوب  و 
است. اما  مانند ساختار گنبد اُرچین در استان ایالم به ندرت 
می توان مشاهده نمود و بیشتر گنبدهای ُرک استفاده شده 
زیاد در  است. دلیل اصلی آن نیز بارش نزوالت جوی نسبتاً 
منطقه است. در تصویر 14 تیپولوژی گنبدهای مضرس و در 
به  ایالم  استان  در  خانواده  هم  و  ُرک  گنبدهای   15 تصویر 
)گنبد سید ابراهیم )ع( در زرین آباد دهلران و پیر محمد در 
روستای جابر انصار شهرستان آبدانان( بررسی می شود. وجه 
مشترک گنبدهای موجود در استان ایالم جهت قرارگیری رو 
به قبله آنها بوده که بیشتر بناها به عنوان مقابر زیارتی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

نتیجه گیری
برخی از نمادها در بسیاری از فرهنگ های جهان مشترک است. 
گاه این نمادهای مشترک مدول واحدی دارند و این بر اهمیت 
آنها برای شناخت مشترکات فطری و وحیانی آنها می افزاید. 
یکی از مهم ترین بخش های سازه ای در بناهای سنتی ایران که 
بر شکل گیری معماری و همچنین منظر شهری تأثیر به سزایی 
دارد، بخش پوشش ها، به ویژه گنبدها هستند.گنبدهای سنتی 
ایران،  از برجسته ترین نمونه های ساختمان سازی سنتی ایران 
در طول هزاران سال هستند که هنوز بسیاری از آنها پس از 
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قرن های زیادی پابرجا مانده اند. پرداختن به شیوۀ گنبدسازی، 
ترسیم،  شیوۀ  سازه ای،  عملکرد  بررسی  آنها،  انواع  شناخت 
سبک شناسی، روش های اجرایی و مسائل مرتبط به آن همواره 
از دغدغه معماران ایرانی بوده است.  ارزش نمادین و زایندۀ هنر 
معماری در ساختار گنبد نکته مهمی دارد. که معنای هستی در 
تار و پود آن نهفته است. گنبد اُرچین امامزاده سید صالح الدین 
محمد )ع( واقع در شهرستان آبدانان از جمله گنبد هایی است 
که طی قرن ها هنوز پابرجامانده است. در این پژوهش عوامل 
مؤثر در شکل گیری گنبد از نظر تاریخی، هندسی و سازه ای 
مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد. از 
نظر تاریخی، نزدیکی منطقۀ جغرافیایی شهر آبدانان در نزدیکی 
تمدن عیالمیان )خوزستان کنونی( و بررسی ساختاری بناهای 
تاریخی از جمله زیگورات ها از شاخص ترین بناهای دورۀ عیالمیان 
و همچنین مقبرۀ دانیال نبی )س( در شهر شوش و یعقوب لیث 

و امامزاده روبند )ع( در شهر دزفول مربوط به دورۀ سلجوقیان  
در  طالیی  عصر  دوره ای  به  که  منسجم  معماری  پیدایش  و 
سرزمین های اسالمی معروف است، نقش مهمی در شکل گیری 
گنبد امامزاده داشته است. از حیث سازه ای در گنبد بیشتر از 
مصالح بومی استفاده شده است و معماران با هندسۀ مناسب مانع 
از پدید آمدن نیروهای نامتقارن و کششی در گنبد شده اند. در پالن 
گنبد امامزاده مانند دیگر بناهای اُرچین مانند گنبد یعقوب لیث 
و امامزاده رودبند )ع( رأس هر طبقه دقیقاً برروی رأس زینه های 
پایین قرار گرفته،که موجب حفظ تعادل و تقارن در سازه این نوع 
گنبدها و گنبد امامزاده شده است. در هندسه، گنبد معماران با 
افزایش نسبت سطح به حجم تالش داشته اند تا انتقال حرارت و 
در نتیجه خنک تر شدن گنبد را ممکن کنند، یا با ایجاد مضرس، 
سایه اندازی رو گنبد و همچنین استفاده از رنگ روشن مانع از 

جذب نور خوشید تا گنبد را با شرایط اقلیمی منطبق نمایند.

جبالف
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الف. سید صالح الدین محمد)ع(. ایران. شهرآبدانان.

-  اُرچبن
 - قرن 7-8 ه.ق

- جهت قرارگیری رو به قبله
- مضرس

 - مصالح اصلی آجری و رویه قبلی گچ
 - نیمه کوبه و اکنون پودر سنگ با سیمان و رنگ 

نانو
- دارای آهیانه و دو پوسته

ب. سید ابراهیم )ع(. ایران. دهلران- شهرزرین آباد.

- ُرک و هشت وجهی
- چپیره
 - قرن 

7-8 ه.ق
- جهت قرارگیری رو به قبله

 - مخروطی
 - مصالح اصلی آجری و رویه قبلی گچ نیمه کوبه و 

اکنون پودر سنگ با سیمان و رنگ نانو
 - دارای آهیانه و دو پوسته

 ج. جابرانصار. ایران. آبدانان

-روستای جابرانصار
- ُرک و هشت وجهی
 - عدم وجود چپیره

 - گنبدسازی از روی بام
 - قرن 7-8 ه.ق

 - جهت قرارگیری رو به قبله
 - مخروطی

- مصالح اصلی آجری و رویه قبلی گچ نیمه کوبه و 
اکنون پودر سنگ با سیمان و عایق نانو

- دارای آهیانه و دو پوسته

تصویر 14. تحلیل تیپولوژی گنبدهای مشابه )کثیر االضالع(. مأخذ: نگارندگان. 
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تصویر 15. تحلیل گنبدهای ُرک در استان ایالم. مأخذ: نگارندگان.

جبالف

پی نوشت
)Domes Aveoles( 1. دانه ای شکل، پله پله

2. ستاره ای
3.  طبقه

لغاز، البند 4. هشت گیر، 
5. پوشش زیرین گنبدهای دو پوسته 

ساختار  این  از  بخش  هر  بزرگ کردن  با  که  است  هندسی  ساختاری   .6
دیگر  گفتاری  به  آید.  دست  به  نخستین  ساختار  همان  معین،  نسبت  به 

فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل اش همانند است.
7. تاج

8.  احاطه شده 
9.  اگر دو قوس از دایره بر سطحی محیط شود، که هر دو از نصف دایره 
طولشان بیشتر باشد و انحداب یا کوژی آن دو در دو جانب باشد آن شکل 
اندک  آن  قطب  دو  که  کروی  شکل  دیگر  عبارتی  به  یا  گویند  شلجمی  را 

دارد. فروشدگی 

منابع فهرست 
• اقتداري، احمد. )1374(. آثار تاریخي معماري خوزستان. تهران: 

انتشارات اشاره.
• پیرنیا، محمدکریم. )1370( گنبد در معماري ایران، به اهتمام زهره 

بزرگمهر، مجله اثر، )20(،139-5.

• پیرنیا، محمد کریم. )1392(. سبک شناسي. تهران: انتشارات سروش 
دانش.

• رایس، دیوید تالبوت. )1380(. هنر اسالمي )ترجمه ماه ملک بهار(. 
تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

• زماني، احسان؛ سعیدیان، امین؛ انصاري، مجتبي و بمانیان، محمدرضا. 
)1390(. باز شناخت چگونگي پیدایش گنبد اُرچین با تأکید بر ساختار 

هندسي و معماري در جنوب ایران.  تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
• زمرشیدي، حسین. )1387(. طاق و قوس در معماري ایران. تهران: 

نشر کیهان.
پژوهشي   .)1392( سپیدنامه، حسین.  و  احمد  کاخکي،  صالحي   •
باستان شناختي در خصوص تاریخ و معماري گنبدهاي مضرس در 
معماري ایران، اولین همایش ملي باستان شناسي ایران، بیرجند. قابل 

https://civilica.com/doc/370786 :دسترس در
• فالح رنجبر، ونوشه. )1394(. نقش مجموعه هاي آرامگاهي ایران به 
عنوان فضاهاي شهري بررسي موردي آرامگاه دانیال نبي در شوش، 
نخستین کنفرانس ملي به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان، 

https://civilica.com/doc/641227:تهران. قابل دسترسی در
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لف. سید صالح الدین محمد )ع(- ایران- شهرآبدانان

- نحوۀ تبدیل پالن به گنبد: مربع 8ضلعی منتظم 
به گنبد اورچین

 - تبدیل زینه های گنبد 16عدد است.
 - حذف نیم طاسی ها وساده کردن کثیراالضالع در 

زینه ها/ 
- استفاده از تارک در گنبد

 - وجود دو عدد حفره در شمال وجنوب گنبد به 
داخل  تهویه  و  کوران  ایجاد  طاق نما جهت  صورت 
شمالی  حفرۀ  از  داخلی  فضای  به  ورودی  و  گنبد 
وهمچنین چهار حفره در زیر آهیانه جهت تخلیه و 

ورود هوای تازه به درون بنا
- تغییر ریتم گنبد در زینه ها
 - جنس گنبد آجری است.

- گنبد محاط در شلجم است.

ب. شاه رودبند-ایران-دزفول

- نحوۀ تبدیل پالن به گنبد: مربع 8ضلعی منتظم 
به گنبد اورچین/

- تبدیل زینه های گنبد 20عدد است.
 - حذف نیم طاسی ها وساده کردن کثیراالضالع در 

زینه ها
 - عدم استفاده از تارک در گنبد

 - چهار حفره به صورت طاق نما در چهار وجه 
گنبد به منظور توجه به حضور نور در فضای 

روحانی گنبد و همچنین ایجاد کوران و تهویه 
مطبوع زبر گنبد

 - تغییر ریتم گنبد در زینه ها
 - جنس گنبد آجری است.

 -گنبد، محاط در شلجم است.

ج. یعقوب لیث-ایران-دزفول

- نحوۀ تبدیل پالن به گنبد: مربع 8ضلعی منتظم 
به گنبد اورچین

- تبدیل زینه های گنبد 20عدد است.
 - حذف نیم طاسی ها و ساده کردن کثیراالضالع 

در زینه ها/
 - استفاده از تارک در گنبد

 - وجود چهار حفره در گنبد که دو عدد آنها 
پوشیده  شده است و حفره در زیر آهیانه جهت 
تخلیه و ورود هوای تازه به درون بنا قرار دارد.

- تغییر ریتم گنبد در زینه ها 
- جنس گنبد آجری است.

 - گنبد محاط در شلجم است.
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