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 چکیده

 یها این نسبت. کردمشاهده توان  ميهاي معیني را  نسبت وجود در طبیعتممختلف  های لشکدر 
طبیعي با اعتقاد بر مقدس بودن موضوع خود و داراي یک زبان فراو  انتزاعیاصول  تابعهندسي 
 تقدس. ندا یدهناممقدس  ۀهندساز این رو آنها را  ،اند دانسته شدههاي روحاني  ویژگيبا  نمادین
ک منشاء داراي یرا تر است که تمدن بشري در دوران باستان  قسمتي از یک دیدگاه کليهندسه 

در . گردد ها قبل باز مي مقدس به قرن ۀتاریخ هندس ،این بر بنا .است دانسته میروحاني و عبادي 
موسیقي و نجوم،  ،ي، یعني حسابسفیثاغور ۀجهان سنتي، هندسه از سایر علوم چهارگان

ها  در طول هزارهخالق اماکن مقدس  ،که با هندسه پیوندی نزدیک دارد معماري. بودناپذیر  تفکیک
. آوردرا براي خود فراهم  آسمانیتجلي  نوعیآن  ۀو انسان سعي کرده است به وسیل بوده است

 ،ها در ابعاد ساختمان اند و ایرانیان سعی کرده معماري ایراني همیشه بر زیبایي تأکید داشته است
در این مقاله کوشش . و نسبت زرین باشند کیهانیهای  رابطه بازتابرا به کار گیرند که  اییه تناسب

  .های طبیعی و بناها معرفی و تحلیل شود شده است تا این روابط در پدیده
  

  شناسی، نسبت زرین هندسه، طبیعت، معماری ایرانی، زیبایی :ها واژه کلید

  

  مقدمه
 ،و این کلمهمشتق شده است  ،گیري به معناي اندازه ،مهندس از هندسه ۀدر فارسي و عربي، کلم

، ١گئومتریا یونانيبرگردان واژۀ  ۀ هندسهواژ .رود به کار میهم براي علم هندسه و هم براي معماري 
  .است ،»گیري زمین اندازه«به معنای  یک واژۀ مرکب

                                                
1. Γεωµετρία. 
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هاي متمادي همواره ارزش واالیي  ایرانیان درطول قرن. استتأکید معماري ایراني بر زیبایي 
که با استفاده  استراني ابزار قدرتمندي در دست مهندس ای علم هندسه براي زیبایي قائل بودند؛ و

وي را ر و نظم زیبایي ،هماهنگي ،تعادل و ی کندگیر آسمان را اندازه های تناسب دتوان از آن مي
  .است هنرو هم  علمهم نزد معمار ایرانی هندسه از این رو . بیافریندزمین 
بود که با  نمادینمعماري زباني . بود نهایي هنر و معماري سنتي ایراني هدف ،مطلق ۀیگان

 چون. شدند که براي فهم بشر قابل درك بودند اعیان ثابته در الگوهایي بیان مي ،استفاده از آن
ایراني  با آن معماراناي که  حکمت بود، هندسه به عنوان وسیله موضوع معماري در قلمرو روح و

  .یافت ميتقدس  ،کردند سطوح و احجام را درست مي
هاي شناخته شده  ترین تمدن ، کافي است به قدیميمقدس ۀمبدأ هندس کردنپیدا  برای

هایي حاکم بود که به منظور نمایش دادن ساختار  ا هندسه بر طراحي ساختمانکه در آنهرگردیم ب
اي به  چنین هندسه. ر گرفته شده بودندمطلق در نظ ۀلمرو یگانعالم وجود به عنوان ق ۀتصور شد

 ۀترین نمون واال .آمد به شمار میمقدس  ،خشنود کردن و جذب طبیعت الهي خاطر قابلیت
آسماني در باال است که دایره یا  ۀکر نمادمعبد گنبدي است که در شکل هندسي خود  ،ساختمان

  .کند احاطه مي در پایین را مربع زمیني
مطلق به عنوان یک واقعیت  ۀ، واالترین تجلي حکمت الهي، خلق شده توسط یگانجود عالم

منعکس  آمیز و نمادینرازمعقول و در نتیجه ریاضي، توسط بناهاي معماري مقدس در یک زبان 
الگوهاي هندسي معین و اعداد وابسته به . ندهماهنگي و زیبایي الهي را بیان کد تا نظم، شو مي
  .کنند در آفرینش معماري ایفا مي نمادینشناسي، نقشي  مفاهیم کیهان در بر داشتنا ها، بآن

  

  هندسي وحدت الهي نمود ،معالَ

  تصاعد هندسي) الف

و ) م.ق ٥٠٠-٥٨٢حدود( سفیثاغورهندسۀ به  بسیاریتوجه ) م.ق ٣٤٧-٤٢٧حدود (افالطون 
 گوید و می دهد آفرینش هندسي عالم را توضیح مي )٥٣ص( ١تیمائوسو در ا .دارد موسیقي افالك

                                                
1. Timaeus. 
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 )٣٨ص( جمهوريوي در  .ه استجهان دیدني را شبیه به یک تصاعد هندسي آفرید ه،که آفرینند
  :نویسد هندسه مي در بارۀ

شود، و نه شناسایي  آن هستي است که هرگز دگرگون نميشناسایي ... ]هندسه[«
را  نَفْس] هندسه[...روند،  آیند و گاه از میان مي مي اند و گاه پدید هایي که تابع زمان هستي

  .»پروراند میرا  حکیمانه دهد و در انسان روحِ به سمت حقیقت سوق مي

  :بر باالي در آکادمي او نوشته شده بودتعلق خاطر افالطون به هندسه تا آنجا بود که نقل است 
  .)١٠٦، ص١ایوز(» داند نباید بدین مکان درآید آن کس که هندسه نمي«

 برای »آتش« نخست. دهد نیاز به چهار عنصر را شرح مي دالیل ،)٦٤ص( تیمائوسدر افالطون 
آتش متعلق به آسمان و . آن در برابر لمس کردن کردنمقاوم  برایو خاك  جهان کردندیدني 

  :نویسد او مي. نهایي هستند خاك متعلق به زمین، اینها دو عنصر
بدون آتش دیدني  تواند و هیچ چیز نمي...الزم است که طبیعت دیدني و قابل لمس باشد ...«

  »...یا بدون خاك قابل لمس باشد

  :، آنها به چیز سومي به عنوان رابط نیاز دارند تا به یکدیگر بپیوندنددوم
  »...چیز سومي ممکن نیست ۀولي به هم پیوستن دو چیز بدون مداخل...«

  :تناسب هندسي است ،رابط، بهترین سوم
نسبت عدد وسطي به عدد آخر  زیباترین تناسب وقتي است که در سه عدد،] و[...«

با یکدیگر یکسان  ،ابطه با نسبتآنها در ر... مانند نسبت عدد اول به عدد وسطي باشد،
  .»شوند مي

نمایش داده  )ها مکعب(اعداد سه بعدي  ۀاصلي سه بعدي هستند، و باید به وسیل ، اجسامِچهارم
کافي است، ولي براي پیوند دادن دو ) ها مربع(اي پیوند دادن دو عدد مسطح یک رابط بر. شوند

  دو رابط الزم استعدد سه بعدي 
ولي اگر بنا بود که جهان داراي عمق نباشد، یک رابط کافي بود تا اجزاء آن را با یکدیگر و «

هان به صورت جسم سه بعدي باشد، جاین بود که  قرار بر ...اما . خود را با آنها به هم پیوندد
  .»پیوندد، بلکه دو رابط الزم دارد یک رابط به هم نمي ۀو هیچ جسم سه بعدي به واسط

                                                
1. Eves. 
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این، آفریننده آب و هوا را در وسط آتش و خاك قرار داد، و بین آنها نسبت یکساني را ایجاد  بر بنا
  .هوا به آب و مانند نسبت آب به خاك استکرد؛ به طوري که نسبت آتش به هوا مانند نسبت 

/هوا=  هوا/آب=  آب/خاك
  آتش

  .شود حاصل مياز آن  نسبت بین عناصر متوالي ثابت است، یک تصاعد هندسي چون
  :آنچه وجود دارد یک واحد استگوید  می) ٧١ص( تیمائوس جایی دیگر از در

ذواتي که فقط در عالم تفکر ترین و زیباترین  وقتي خواست که جهان را شبیه کاملخدا، «
ذوات زنده  ۀاي درآورد که هم روح دیدني یگانه جاي دارند بسازد، آن را به صورت ذات ذي

  .»را که بر حسب طبیعتشان با آن خویشي دارند در خود جمع دارد
براي افالطون هماهنگي و تناسب در سرتاسر آفرینش، خواه معماري، هنر یا موسیقي باشد، 

 ،جهان دیدني و هماهنگ اجزاء ارتباط وابسته. کند را به حقیقت واحدي تبدیل ميیزها کثرت چ
هاي دیدني و نادیدني  ن جهانایماسي از ارتباط هماهنگ مشابهي در جهان نادیدني و نیز خود انعک

 يِختشنا زیبایي این به مفهومِ بر ارند و بناهماهنگي و تناسب ارتباط نزدیکي با نظم عالم د. است
زیبایي الهي  آفرینش زیبا است زیرا به طور هماهنگ و متناسبي. شوند و کیهان هدایت مي زیبایي

  .کند ، منعکس ميه شده استآن ساخت را، که مطابق
  

  ي تناسباتها دستگاه) ب

نه . معماران بوده است همواره امر مهمي براي هنرمندان و تناسب هاي دستگاهانتخاب و استفاده از 
ترجیح داده  تناسب هاي دستگاهگرفتند، بلکه برخي  هاي معیني مورد استفاده قرار مي تنها نسبت

  .شدند مي
و  هماهنگ بین اجزاء ۀیک رابط« ر هندسه، معماري، موسیقي و هنرتناسب دتوان گفت که  مي

، معمار و مهندس )پیش از میالد ٢٥حدود . د( ١ویتروویوس. است »بین هر جزء و کل مجموعه
  :نویسد رین کتاب موجود در این موضوع، ميت ، قدیمي)١٠٨ص( ده کتاب در باب معماري رومي، در
 ۀبین اجزاء مختلف و تمام مجموع ۀتقارن یک مطابقت مناسب بین اجزاء خود کار، و رابط«

. باشد کلي، در مطابقت با یک جزء معین که به عنوان معیار انتخاب شده است، مي
اي متناسب کرده است که اجزاء آن  طبیعت بدن آدمي را به گونهیي که بنابراین از آنجا...

                                                
1. Vitruvius. 
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اجزاء  ،هاي کامل در ساختمان...باشند،  وان یک مجموعه ميکامالً متناسب با بدن به عن
  .»دقیقي نسبت به کل طرح باشند هاي متقارن نسبت مختلف باید داراي

 های دستگاهاز طریق . باشد یکسان مي های هاي متقارن، تناسب نسبتمنظور ویتروویوس از 
ا کل مجموعه اجزاء به صورت هماهنگ داراي پیوستگي در داخل و ب ۀاست که هم تناسب

  .شود رح خوشایند فراهم مياین یک ط بر باشند؛ و بنا مي
  

  علوم چهارگانه) پ

، )عدد(حساب  ١ۀعلوم چهارگان. دهند نسبت می سفیثاغور را به علمتقسیم ریاضیات به چهار 
یا کیهان (، و نجوم )به عنوان عدد در زمان منوایییا ه(، موسیقي )به عنوان عدد در فضا(هندسه 

اي بودند براي  کند، وسیله که افالطون اشاره مي چنان، )شناسي به عنوان عدد در زمان و فضا
رین عدد، شکل، تم ،گانهعلوم چهارتمرین . حکمتیعنی  ،، واالترین نوع دانش٢»سوفیا«ۀ مطالع

  .ها است صوت و حرکات آسمان
  

  موسیقي افالك) ت

ن ذات الیتغیر جهان و ایم ۀس جهان ترکیب و واسطفْنَ گوید می )٨٩ص( تیمائوسدر افالطون 
ا منوهایي متناسب و ه به زیربخش را این نفسآفریننده . وجود متغیر خود جهان فیزیکي است

هایي  سمتآنگاه این نوار به ق. بلند شکل داده شده استتقسیم شده است و به صورت یک نوار 
  .تقسیم شد
  ١    یک قسمت از کل را جدا کرد و کنار گذاشت] آفریننده[اول 

  ٢      و سپس قسمت دیگر را دو برابر قسمت اول
  ٣          قسمت سومی سه برابر اولی

  ٤          قسمت چهارمی دو برابر دومی
  ٩          قسمت پنجمی سه برابر سومی

  ٨          ششمی هشت برابر اولیقسمت 
  ٢٧        سمت هفتمی بیست و هفت برابر اولیق

                                                
1. Quadrivium. 
2. Σοφία. 
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مثلث به  این. به صورت دو تصاعد مرتب کردآنها را توان  ميکه  دست آمدهه هفت عدد صحیح ب
  .شود ، الندای افالطون خوانده می)λ(یونانی  الندایدلیل شباهت با حرف 

١  
٢  ٣  

٤    ٩  
٨      ٢٧  

  :گوید مي )١٨٦ص( هارموني جهانيدر ) م١٦٣٠-١٥٧١(کپلر 
 همان گونه که خدا، خودِ... بناي شکوهمند سیستم هارمونیک گام موسیقي را بنا کند«

یرم که هیچ پذ من مي... آفریننده، آن را در هماهنگ کردن حرکات آسماني بیان کرده است
که حرکات سیارات بر اساس ... گویم ، ولي به طور قطع ميشود به خارج پخش نمي صوتي

  .»تنظیم شده است هنگامتناسبات ه

  
  هاي موسیقي تناسبات بر اساس نسبت دستگاه) ث

 )٢٣٩ص( ده کتاب معماريدر  ،رنسانسدوران معمار ، )م١٤٧٢-١٤٠٤(لئون باتیستا آلبرتي 
  :نویسد مي

تردید به صورت سازگار  که طبیعت بي ام متقاعد شده سفیثاغور ۀاز حقیقت گفت] من[«
آنها مطابقت اصوات بر  ۀگیرم که همان اعدادي که به وسیل من نتیجه مي... کند عمل مي

  .»بخشند هاي ما لذت مي ها و ذهن همانها به چشم ،گذارد هاي ما تأثیر خوش مي گوش

د هستند براي هایي که براي گوش خوشاین نسبتالطون است که آن اف ۀاین در موافقت با عقید
ر یا معماري دارند، نزدیکي با هن ۀهاي موسیقي رابط این نسبت بر بنا. باشند چشم نیز خوشایند مي

  .هاي هنري در نظر گرفت توان به عنوان اساس طرح و آنها را مي
  

  اجسام افالطوني) ج

اجسام «پنج عنصر هستند که  ،ينبنیا اجسام .خلقت را توصیف کرده است تیمائوسدر افالطون 
مکن هستند که وجوه آنها چند هاي منتظم م اینها تنها چند وجهي .شوند نامیده مي »افالطوني

االضالع، مکعب با  چهار وجه به شکل مثلث متساويچهار وجهي با : استهاي منتظم یکسان  ضلعي

  نقطه

  خط

  سطح

 جسم

  واحد

  اولين فرداولين زوج و 

  ها مربع

 ها مكعب
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االضالع، دوازده وجهي با  با هشت وجه به شکل مثلث متساوي شش وجه مربع شکل، هشت وجهي
و بیست وجهي با بیست وجه به شکل مثلث  وازده وجه به شکل پنج ضلعي منتظمد

  .االضالع متساوي

  
 اجسام افالطوني - ١شکل 

  عناصر مرتبط با اجسام افالطوني) چ

اجسام  و دانسته استعناصر بنیاني جهان را خاك، هوا، آتش و آب ) ٩١ص( تیمائوسدر  افالطون
ر وجهي مکعب با خاك، بیست وجهي با آب، چها .دهد قرار میچهار عنصر این با ارز  همرا  افالطوني

  .با آتش و هشت وجهي با هوا
را که با بیان خود تشریح کردیم میان چهار ] اجسامي[خواهیم چهار شکلي  کنون ميا«

ر خاك داراي شکل مکعب است زیرا د... هوا تقسیم کنیمعنصر، یعني آتش و خاك و آب و 
و جسمي که داراي چنین خاصیتي است به  است تر حرکت میان اجسام چهارگانه از همه بي

را به ) بیست وجهي(ین آنها تر ستوارتري قرار گرفته باشد، سنگینا ۀناچار باید بر پایه و قاعد
  .»را به هوا) هشت وجهي(آتش، و میانگین را به ) چهار وجهي(ترینشان  دهیم، سبک آب مي

است  به کار رفتهآفریدن جهان  پنجم معین که توسط آفریننده در شکلافالطون راجع به یک 
  : نویسد مي

 ۀماند، که خدا از آن براي آراستن صور فلکي روي هم هنوز یک ترکیب پنجم باقي مي«
  .»آسمان استفاده کرد

البروج ةمنطقدوازده برج به پنج ضلعی دوازده وجه این است که منظور او از آراستن صور فلکي، 
به  نمادیان سج ضلعي حاکم است که براي فیثاغورنسبت زرین بر شکل پن. و کل کیهان ارتباط دارد

این، دوازده وجهي مرتبط با عنصر پنجم اثیر یا آسمان  بر بنا. وجود آوردن کیهان، روح یا اثیر است
  .استیا کیهان 
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  نسبت زرین) ح

نشادن داده  Φبا نماد  که - تناسب زرین، نسبت الهي، تناسب الهي، برش مقدس -نسبت زرین
ها، سیارات و  ، صدف١اِی.اِن.دیمولکول ها،  ها، ویروس گیاهان، گلبرخی  های لدر شک شود می

ز نسبت ا ،، مجسمه ساز آتني)م.ق ٤٣٠- ٤٩٠حدود ( ٢فیدیاس گویا چون. شود دیده می ها کهکشان
با  نسبت زرین برابر. دهند نشان می Φآن را با حرف یونانی  ،کرده استزرین در کارش استفاده 

مقدار کسر 
١��٥

٢
وقتي  ،دو قسمت است یکتاینسبت زرین نسبت . است ٦١٨/١تقریباً مساوي و  

به قسمت  قسمت مجموع دونسبت با تر مساوي  تر به قسمت کوچک که نسبت قسمت بزرگ
 هر تولد مرتبط با زیراتولد دوباره و تصاعد و بسط از واحد است  نماداین نسبت . استتر  بزرگ

  .تقسیم کامل واحد استتجلی  نسبت زرین. وجود قبل از خود است

  
  ٢شکل 

ها در پنج   خط پارهنسبت ن که از جمله ای فردي استه هاي منحصر ب نسبت زرین داراي ویژگي
دوازده  های وجهاین نسبت در  پس .نسبت زرین استبا برابر ) ج پرپن ۀستار(ضلعي و پنج رأسي 

های طولی  بسیاری از نسبتهمچنین . ، برقرار استهستند به شکل پنج ضلعيمنتظم، که وجهي 
  .استبدن انسان نسبت زرین در 

در طول تاریخ هنر و معماري هنرمندان . شناسي است ترین تناسب زیبایينسبت زرین خوشایند
شناسي اختیار کردند تا روح را در ماده  مقدس و تناسب زیبایي ۀنسبت الهي را به عنوان انداز سنتي

توسط  طرح پارتنون در آکروپولیس. رعایت شده استمصر  این نسبت در هرم بزرگ. مجسم کنند

                                                
1. D.N.A. 
2. Phidias. 

Φ =بلندتر 
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اضالع با  ههایي ب مستطیل(شود و شامل تعداد زیادي مستطیل زرین  مستطیل زرین احاطه مي
  .که این نسبت در آنها برقرار استاست  )Φو  ١طول نسبي 

  
 نسبت زرین در هرم بزرگ مصر - ٣شکل 

  
 زرین در بنای معبد پارتنوننسبت  - ٤شکل 

  

  ها مارپیچ) خ

مارپیچ ایجاد شده توسط یک به صورت  ،کنند فراگستر رشد مي ۀهایي که به گون تمام شکلمقطع 
در طبیعت  به فراوانیتوان  را ميها  نمونۀ این شکل. استهاي زرین  تکرار شونده از مستطیل ۀشبک
داخلي گوش و در شکل صدف  ۀدر یک مار حلقه شده، در تن فیل، در پیچ و خم الی ؛یافت

  .)٥شکل (نوتیلوس پومپیلیوس 
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  ٥شکل 

 

 
  

 اصفهان چهار باغ ۀوحدت ، مدرس از کثرت بهاسلیمي به عنوان مارپیچ کیهاني، سیر  -٦شکل 

  
. دهد پویایي تولد موزون کیهان است و عشق جهاني را نشان مي نمادیان این شکل سبراي فیثاغور

هاي باال رونده با توالي اجزاء شکل با اشاره بر  در معماري ایراني، الگوهاي اسلیمي بر اساس مارپیچ
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حرکات هماهنگ و موزون الگوهاي  .الیتناهي و کثرت، به عنوان آفرینش جهان، قرار دارند مفهوم
  .کنند بازگشت به وحدت را بیان ميسلیمي ا ۀتکرار شوند

  

  مقدس در معماري ایراني ۀهندس

هم  ،ابعاد ۀهم ،در یک بناي معماري. دهد ن را در ابعاد زمیني آن نمایش ميمعماري سنتي کیها
، به هم )گوهاي سطحي هندسيشامل ال(و هم در اجزاء آن ) ارتفاع، طول و عرض(در تمامیت آن 

، داردمشترکي با طبیعت  های از آنجا که انسان تناسب. ندسه نیستندجداي از هاند و هرگز  پیوسته
گر  کند تا ذهن مکاشفه هاي طبیعت استفاده مي هندسه براي کاوش بیشتر در پدیده معمار سنتي از

  .را از جهان محسوس به جهان معقول هدایت کند
دیدگاه عملکرد خارجي، از . کند حي بناهاي معماري ایراني ایفا ميهندسه نقشي اساسي در طرا
را به یاد  معمار بزرگ جهان ها، ، الگوها و تناسبها لبراي خلق شک استفاده از هندسه به عنوان هنر

ایجاد ارتباط این هنر هندسه یک عنصر کلیدي براي  بر بنا. خواند آورد و صور نوعي را فرا مي مي
از دیدگاه عملکرد داخلي، هندسه . هایي است که سازنده در ذهن داشته است بین ساختمان و ایده

اي آن بر  طول و عرض ساختمان و اجزاء سازه اي مانند ارتفاع، براي انتخاب ابعاد سازه به عنوان علم
درست باعث  ۀهندس و کند که از هندسه تبعیت مياي ساختمان حاکم است، رفتاري  رفتار سازه

  .درستي باشد کارکردشود که ساختمان داراي  مي
هاي ماوراي  جنبهدر بارۀ تحقیقات جامعي و نصر  ١کهارترزیادی نظیر اردالن، بختیار، بوافراد 

به  ٥و کریچلو ٤، کرسول٣، پوپ واَکرمَن٢اند و دیگرانی چون بابین انجام دادهمعماري ایراني  یطبیع
عماري توان قسمتي از دانش ژرف به کار رفته در م که به کمک آنها مياند  جنبۀ ریاضی آن پرداخته
  .سنتي ایران را آشکار نمود

  
  

                                                
1. Burkhardt 

2. Babin 

3. Pope and Ackerman 

4. Creswell 

5. Kritchlow 
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  مقدس در الگوها ۀهندس

الگوهاي تکرار  .هستندهاي کثرت در وحدت  ر سنتي الگوهاي هندسي مانند صورتبراي معما
ي که در الگوهاي هندسي ا زیبایي و هماهنگي. زماني هستند الیتناهي و بي ۀاید نماد شونده

انسان . کند اني را منعکس ميیعني قوانین کیه، تر باالتر و عمیقشود یک نظم هندسي  مشاهده مي
  .و رسیدن به خدا استدرك  ۀروحاني در صدد کشف الگوهاي هندسي به عنوان وسیل

  

  هاي افالطوني در الگوهاي معماري ایراني ایده

اري در مسجد با استفاده از کاشي در دیو را یک ترکیب از الگوهاي هندسي و خطاطي ٧شکل 
بهي در مسجد جامع الگوي هندسي مشا بارۀدر  )٨٧ص( که کریچلو چنان. دهد ميجامع یزد نشان 
را نشان ) پنج پر ۀستار(پنج رأسي بر  کند، این شکل ده عدد پنج ضلعي محیط اصفهان بیان مي

این ستاره بر اساس  هاياند، و پر ده پر قرار گرفته ۀدهد که به صورت متقارن دور یک ستار مي
نام مقدس محمد، انسان کیهاني یا الهي، حول یک . اند شدهپنج ضلعي مرتبط  زرین با ضلع تناسب
  .پنج پر چرخیده است ۀستار

 که بر روي دو پا ،رپنج پ ۀاین را اضافه نمود که عدد پنج، که با ستارتوان  ميبه عبارات کریچلو 
دعوت ) نسانا(حمد از پنج رأسي نام م. انسان کامل است نمادنشان داده شده است،  ایستاده

ه، که با ده ضلعي خارج و ده عدد د. کند که به عنوان یک انسان کامل تجدید حیات نماید مي
این دارد که  هتمام الگو اشاره ب. به وحدت است بازگشت نمادداخل نشان داده شده است،  رأسي

پیوسته  انسان الهي. است آفرینش یک دگرگوني متقابل پیوسته بین انسان الهي ازلي و نوع بشر
انسان . کند تا قابل ادراك شود اي منعکس مي و الوهیت خود را در ماده به گونهشود،  مجسم مي

  .غایي آفرینش است ۀجهان نیست، بلکه هدف اولیه و مرحل ۀفقط یک جزء تشکیل دهند
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  ق٨ترکیب الگوهاي هندسي و خطاطي، مسجد جامع، یزد، سدۀ  - ٧شکل 

  هندسي بناهاي تاریخي تحلیل

از دانش در معماري ایراني هندسي بسیاري از بناهاي تاریخي ایران ثابت کرده است که  تحلیل
، به ویژه نسبت زرین، به طور وسیعي استفاده شده است و این اساس زیبایي ها کاملي از تناسب

  .شناسي ایراني بوده است
هاي  ها و مثلث و مقطع قائم در چهارچوبي از مربعدر بسیاري از بناهاي ایراني پالن 

اع نقاط ثابت مهم، نظیر عرض و ارتف ۀآنها هم های برخوردگاهشد که  االضالع طراحي مي متساوي
 ۀاین، انداز بر بنا. کرد ها و غیره را مشخص مي ها، موقعیت کتیبه درها، عرض، طول و ارتفاع سالن

یک ساختمان  در نتیجه. تناسب معیني به هر قسمت دیگر مرتبط بود ۀهر قسمت به وسیل
متناسب بود  های کیبي هماهنگ از اجزاي با ارتباطاي از اجزاي غیر متجانس نبود، بلکه تر مجموعه

  .داد که به فضا حرکت و به چشم آرامش مي
به کار رفته  ین در پالن تخت جمشیددهد که نسبت زر هندسي نشان مي تحلیل براي مثال

  .است
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اي  به گونه) ق٤٨١(الملک مسجد جامع اصفهان  بت زرین در طراحي هندسي گنبد تاجنس

 متر است و ٢٠ارتفاع آن از تراز زمین  متر و ٧/١١قطر خارجي گنبد . شگفت آور به کار رفته است
  :آورده استتوصیفي عالي از بنا  شرودر. دبیا ميگنبد از پایه به سمت رأس کاهش  ۀضخامت پوست

زیبایي شناسي، هندسه و [ها  در هر یک از این جنبه.... ان استزیباترین سازه در ایر] این[«
  .)٢٠١پوپ و اکرمن، ص(» بنا جالب توجه است] مکانیک

و  کند تاریخي را به طور کامل تشریح مي ي و هندسي این بنايختشنا هاي زیبایي او ویژگي
ر ابعاد گنبد و د )تر در پایین است که قسمت کوچک به طوري( را نسبت زرین ۀکاربرد استادان

رسم شده  بنا یک پنج ضلعي کند که معمارِ ت ميباثو اهندسي  تحلیل. دهد گنبدخانه نشان مي
براي  یاینمببه عنوان  رانوك گنبد  أسه ربمنتهی ع یک مثلث متساوي االضالع بزرگ اضالدرون 

نظیر نوك گنبد، ارتفاع  ابعاد هر جزء در سازه مقطع زرین های تناسب .ده استکرنسبت اختیار 
نوك قوس اصلي پاییني، ارتفاع انتقال از پایه به گنبد، نوك قوس هشت ضلعي،  ۀتمام ناحی

که داد توان نشان  به طریق دیگري مي. کند را تعیین مي یني و ارتفاع پنجرههاي کناري پای قوس
. استقابل تشخیص سازه  در اینتر در باال باشد،  اي که قسمت کوچک قانون نسبت زرین، به گونه

  )٢٠ص(، برگرفته از حجازی )م.ق ٣٣٠-٥١٨(جمشید  تختاستفاده از نسبت زرین در  - ٨شکل 
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توانسته است  گیرد مي که مقطع قائم گنبد در آن قرار ميمستطیل زرین  ۀانداز ،به عنوان شق دیگر
توان به  این مستطیل زرین مشخص را مي. به عنوان پیمون توسط معمار مورد استفاده قرار گیرد

  ).٩شکل ( وي سایر قسمت هاي بنا ترسیم نمودصورت تکراري از گنبد به سوي پایه و سپس به س
نسبت زرین در معماري را نشان  کاربرد نیزشناسي، ساختمان عالیقاپو در اصفهان  از بعد زیبایي

، نقاط مهم نظیر در صورتي که عرض ساختمان به عنوان واحد در نظر گرفته شود. دهد مي
هایي از نسبت زرین را به  مونهطبقات مختلف ن های مان و ارتفاعهاي ورودي اصلي به ساخت گوشه

  ).١٠شکل (دهند  دست مي

  
 کالمل پالن گنبد تاج - ٩شکل 

  
 پالن عالیقاپو -١٠شکل 
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  اي هاي سازه بین هندسه و ویژگي ۀرابط

به عنوان را نباید اي نظیر مقاومت، سختي و پایداري  کیفیات سازه قلمرو بناهاي تاریخي ایران رد
هاي  ار سنتي از نیروها، تنشمعم اگر چه. گرفتطراحي در نظر  ۀمعیارهاي اصلي و تعیین کنند

دوم اهمیت  ۀتنش در درج ۀمحاسببرای او  اما آگاه است اي کامالً هاي سازه ایجاد شده و خرابي
که خود شکل  چنانکند،  است که از شکل کلي بنا پیروي مي اي این عملکرد عناصر سازه. رار داردق

هاي  اي و بررسي و تأیید ساختمان سازه تحلیلهر . بدون عملکرد درست هیچ مفهومي نداردهم 
. باشد عنوی آنهاهاي هندسي، طبیعي و م شامل ویژگيکه آن تحلیل جه است تاریخي هنگامي مو

اي آن بر  ي و طراحي سازهکه قوانین ساختمان بعید است که یک ساختمان تاریخي یافت شود
اگر قسمتي از یک ساختمان معیوب به نظر . مهندسي سازه نادرست باشد نوینهاي  نامه اساس آیین

اي ساختمان یا عدم کفایت قوانین مدرن براي ارزیابي  ن باید به بدفهمي از عملکرد سازهرسد، ای
اي بناهاي تاریخي ابزار دیگري براي کشف  سازه نوین تحلیل. رفتار ساختمان نسبت داده شود

بنا  ها و سازه نوینهاي  نظریهد بخشیدن به و بهبو سازندگان ماهر سنتي در کارهایشاندانش ژرف 
  .باشد نهادن معیارهاي طراحي نو مي

سازی  ؛ این یک اصل اساسی در هنر ساختمانکند پایداري را تضمین مي ،کامل ۀیک هندس
  .سنتی است

  

  گنبدهاي با مصالح بنایي بدون کشش و خمششکل 

ای  اهمیت ویژهآورش، شامل نسبت زرین و مارپیچ میانگین زرین،  شگفت ۀبا هندس الملک تاجگنبد 
. اند بررسي کردهآن  اي استثنایي هاي سازه بیني ویژگي با پیشاین بنا را اي  ان رفتار سازهمحقق .دارد

هاي شکل  الملک دقیقاً در فرمول تاجدهد که بارگذاري وزن ابعاد گنبد  نشان مي )٨٤ص(فرشاد 
هاي کششي و نیروهاي  گنبدهاي با مصالح بنایي بدون تنشالنهاري و تغییر ضخامت  منحني نصف

  :هاي دوراني با بار متقارن عبارتند از معادالت تعادل براي پوسته. کند صدق مي خمشي

 
�
�� ����� − ��
 = −����١  ���١

+ �
�٢
= �� 
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  ١١شکل 

النهاري و  نیروهاي نصف 
�و  ��النهاري و مداري،  هاي نصف زاویهبه ترتیب  θو  φکه در آن 
 ��و  �� و النهاري و محیطي هاي نصف شعاع �٢و  �١عمود بر محور دوران،  ۀشعاع دایر �مداري، 

براي بار وزن، یعني  .)١١شکل ( هستند �و  φهاي  اي بار خارجي بر واحد سطح در جهته مؤلفه
p )این با حذف  بر همواره فشاري است، بنا ��، )بر واحد سطح�
ي که ممکن است ا در نواحي 

 صورتپوسته به  rو شعاع  hالنهاري  این نیرو کششي شود، روابط مربوط به تغییرات ضخامت نصف
  :دبوخواهند زیر 

ℎ = ℎ��١� 
 

�٢ = − ٢A
�ℎ ln

١+ sin�
cos� + � 

  
توانند  مقادیر ثابت هستند که مي Bو  Aو  ضخامت مرجع و ضریب پواسون νو  0h هاکه در آن

و  نظریشکل منحني نصف النهاري گنبد کامل از لحاظ . بر اساس شرایط مرزي به دست آیند
  .دو شکل شگفت آور استاین ن ایمنزدیکي . اند نشان داده شده ١٢ در شکل الملک تاجشکل گنبد 



  
 الملک و شکل گنبد تاج نظریالنهاري گنبد کامل از لحاظ 

(  

  
  .ناشي از بار زلزله خیلي کمتر از تنش هاي مجاز است

روش به  اي گنبد سازه تحلیل. است
هاي ناشي از سیستم نیروهاي خمشي در مقایسه با 

تر براي اثرات  و از آن مهم دمااي باد و 
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النهاري گنبد کامل از لحاظ  شکل منحني نصف ۀمقایس -١٢شکل 
)٦٥برگرفته از حجازی، ص(

  

ناشي از بار زلزله خیلي کمتر از تنش هاي مجاز است σθتنش مداري  :الملک گنبد تاج -١٣شکل 

  
است  اي براي تأیید مطالب فوق محدود وسیله هاي روش المان

هاي ناشي از سیستم نیروهاي خمشي در مقایسه با  دهد که تنش هاي محدود، نشان مي المان
اي باد و سیستم نیروهاي غشایي نه تنها براي بار وزن، بلکه بر

  .اند ز و قابل اغماضنامیکي زلزله ناچی

٣٢ /

روش المان
المان

سیستم نیروهاي غشایي نه تنها براي بار وزن، بلکه بر
نامیکي زلزله ناچیدی
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یا تغییرات  دیگرقطع هاي م کند اگر شکل ثابت مي الملک تاجهاي محدود گنبد  المان تحلیل
هاي ایجاد شده ها و نیرو تنش ۀانداز رفت مي به کارگنبد  ۀي براي پوستدیگرالنهاري  ضخامت نصف

  .)١٣شکل ( یافتند و طراحي دیگر کامل نبود در گنبد افزایش مي
در این . آل است اي گنبد ایده ي، هندسي، معماري و سازهختشنا از لحاظ زیبایيالملک  گنبد تاج
این بنا . وجود ندارد) اي یا علم کرد سازهکار(و ریاضیات ) یا هنر شکل(هندسه  میانبنا تمایزي 

  .تاتحاد کامل هندسه و پایداري اس
  

  اي دایرههاي  نسبت زرین و الگوهاي ترك در شکل بین ۀرابط

ها و  ها، طاق اي در ساختن قوس هاي دایره ي همواره نسبت به استفاده از شکلمعماران ایران
هاي  النهاري مشخص ترك نصف ۀها در یک زاوی اند زیرا در این شکل عالقه بوده گنبدهاي باربر بي
در . دگرد شکست و فرو ریختن سازه مي ساز و کارشود که منجر به تشکیل  لوالیي ایجاد مي

 ۀاي کافي قبل از زاوی کردند، شعاع شکل را در فاصله مواردي که آنان از این شکل استفاده مي

٥١النهاري نصف
�
٥٠

�
ي تعادل برا ۀحل معادل. دادند تا از نیروهاي کششي پرهیز نمایند تغییر مي 

اي است که در آنجا عالمت نیروي مداري  دهد که این زاویه گنبد کروي تحت بار وزن نشان مي

θN 0کند، یعني  تغییر مي) کششي(به مثبت ) فشاري(از منفي=θN . مصالح بنایي مقاومت
 rبراي یک گنبد نیمه کروي با شعاع . افتد این ترك در این زاویه اتفاق مي بر کششي ندارند و بنا

  توان نشان داد که ، مي)بر واحد سطح( pتحت وزن 

�
 = �� ١- cos � − cos٢�
١ + cos�  

  دهد آید تغییر عالمت مي زیر به دست مي ۀکه از رابط ϕاي از  نیروي مداري در اندازه

١ − cos� − cos٢� = ٠ 
  دهد که نتیجه مي

cos � = −١ + �٥

٢
= ١

ϕ 
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  یا

� = ٥١
�
٥٠

�
 

با نسبت زرین خواهیم دید  ،در این زاویه محاسبه گردد ��النهاري  جالب است اگر نیروي نصف
  :نسبت عکس دارد

�� = −�� ١

١ + � ! � = −�� "١

#$ 

این،  بر بنا. زرین و نیروي زرین نامید ۀتوان به ترتیب زاوی النهاري را مي این زاویه و نیروي نصف
گبند  محل بحراني براي پایداري یکشود  ي که بر اساس نسبت زرین تعیین ميالنهار نصف ۀزاوی

  .)١٤شکل ( اي است کروي، یا قوس یا طاق دایره
 ۀتوان نتیجه گرفت که پایداري رابط مي ،الملک تاجقاپو و گنبد  مشابه موارد مربوط به بناي عالي

بر ) هندسي(نسبت زرین  در اینجا هم. ان داردمستقیمي با خصوصیات هندسي یک ساختم
  .تفوق دارد) یمکانیک(پایداري 

 
  

  

  نتیجه

. ي معماري ایراني در ادراك کامل آن از اهمیت اساسي استفاده از علم و هنر نهفته استبرتر
مقدس، در هر دو بعد علمي و هنري، یک ویژگي ذاتي معماري ایراني است که بر  ۀتمرین هندس

اي است که زیبایي الهي  معماري ایراني آینه. ه یافته استمعماري سنتي توسع ۀآن اساس این شیو
هماهنگ از  کند، آن زیبایي که خود مقدس است، و به عنوان یک به هم پیوستگي منعکس مي را

  اي تحت بار وزن الگوي ترك ایجاد شده بر اساس نسبت زرین در یک قوس دایره -١٤شکل 
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درست  های بر اساس تناسب تواند از طریق الگوهایي منعکس گردد که دقیقاً ا ميتناسبات عقلي تنه
درست در معماري جهت  های مقدس ابزار قدرتمندي براي خلق تناسب ۀهندس. ساخته شده باشند

از اشکال  که در بسیاري هایی مقدس و تناسب ۀهندس. است آسمان و زمین میانایجاد مطابقت 
اند  ار سنتي ایراني به کار گرفته شدهاي توسط معم شوند به طرز استادانه حیات در طبیعت یافت مي

هاي طراحي درست و مهندسي صحیح  ي سنتي ساخته شود که حاکي از روشمعمار ۀتا یک شیو
معماري ایراني هندسي . کند هندسه پایداري را تعیین مي ،سنتي هاي زهدر بسیاري از سا. باشد
  .الهي است زیبایيِ مقدسِ کردنِ
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