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ايران اسالمي و معماري طبيعت،س درهندسه مقد  

.......................................................................................................................  

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي آپادانا 1مجيد توانگرزمين

  بناكار استاديار دانشگاه شيراز، محمد علي آبادي استاد دانشگاه شيراز

 چكيده

هندسه مقدما وجود دارد به كار رفته است و اغلب در معماري  جهانسي است كه در طراحي هر آن چه در س شامل الگوهاي جهان گستر مقد

كليساها، و بناهاي به جا مانده ماقبل تاريخ در استون هيج، ساختمان هاي نو س ومذهبي مانند كعبه، محراب ها، معابد، مساجد، بناهاي مقد

نسبت ها، هارموني و تناسب هندسي در رياضي، موسيقي، نور و  در عقيده كلي بر اين است كه. ديده مي شود اهرام مصر و سنگي، بناهاي يادبود

ر دوران باستان را داراي ي از يك ديدگاه كلي تر است كه تمدن بشري دتقدس هندسه قسمت.يافت مي شود سهندسه مقد در كيهان شناسي نيز

معماري كه با هندسه پيوندي نزديك . بنابراين، تاريخ هندسه مقدس به قرن ها قبل باز مي گردد ،روحاني و عبادي مي دانسته است يك منشأ

معماري . ي آسماني را براي خود فراهم آوردبه وسيله آن نوعي تجلّ س در طول هزاره ها بوده است و انسان سعي كرده استدارد، خالق اماكن مقد

اختمان ها، تناسب هايي را به و ايرانيان سعي كرده اند در ابعاد س )خدا زيباست وزيبائي رادوست دارد(ايراني هميشه بر زيبايي تأكيد داشته است

اين روابط در پديده هاي طبيعي و  ي ازينمونه ها ن مقاله كوشش شده است تادر اي. ين باشندگيرند كه بازتاب رابطه هاي كيهاني و نسبت زركار

  .ل شودمعرفي و تخيبناها 

  .س، طبيعت، معماري اسالمي، معماري ايرانيهندسه، مقد: كليد واژه ها

  

  

  

  

....................................................................................................................................................................................................  

1- Majidtavangarzamin@gmail.com  
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 مقدمه

ي يس خواهد بود چون نتيجه نهاس باشد معماري نيز مقددليل همين پيوند هر آنگاه كه هندسه مقده و ب معماري با هندسه پيوندي نزديك دارد

  . يدآ معماري از تركيب هندسه بوجود مي

1 - سمفهوم مقد 

انديشمندان غربي و اسالمي در خصوص اين مفاهيم بسيار سخن . اهميت ويژه اي دارد) خدا(س و امر قدسي مقددر تمام اديان، توجه به مفاهيم 

در » سمقد«كلمه .س و مفاهيم مرتبط با آن استي مقدفلسف گيز در اين زمينه، توجه به مفهوميكي از مباحث بحث ان. اند گفته و مطلب نگاشته

مشتق شده و به معناي پاكي و منزه بودن از عيب و نقص و ناپاكي و ماده است و به معناي بركت و » اسهقد«و » سمقد«زبان عربي از ريشه 

س و هيچ اقدام نيايشي بدون نوعي مفهوم مقد") جامعه شناس دين(» يواخيم واخ«از نظر ). 52: 1374انيس و ديگران،(مبارك نيز آمده است 

سات در طيفى گسترده، مقد."شود ب قدسي به صورت اعمالي احترام آميز نسبت به ذات متعالي انجام ميروحاني وجود ندارد و در تمام اديان، تجار

س س از نامقدسؤال اين است كه مالك و معيار تعيين امور مقد. "از خداوند شروع مى شود و به اشيا، زمان ها، مكان ها و اعمال ختم مى گردد

 چيست؟

س چيزى است كه توسط يك سلسله احكام تحريم كننده حفظ و مجزا شده باشد و چيزى غير مقد":داشته استس بيان در تعريف مقد دوركيم

مقدس است كه اين احكام در مورد آن اعمال نمى شود و آن را از امر مقدس ترين مكان نزد مسلمانان س جدا نگه مى دارد خانه خدا به يقين مقد

ى س اصيل پيوند داشته باشد و به دليل همين پيوند، بهره اى از پاكى و طهارت را متجلّ، با امر مقد)قت فلسفىنه با د(آنچه در اذهان مردم . "است

س محسوب مى شودسازد، مقد .  

 هندسه -2

ندازه، است كه با شكل، ا رياضياتاي از  شاخه) "گيري اندازه" متري، "زمين" ژئو( ))Geometry: انگليسيبه ((هندسه از اصول علوم رياضي است

هندسه به طور . شود دان ناميده مي كند هندسه رياضيداني كه در شاخه هندسه كار مي. موقعيت نسبي اشكال و ويژگيهاي فضا سروكار دارد

ش ريزي آن به عنوان يك دان اي از دانش عملي در مورد طول، مساحت و حجم ظهور كرد و پايه اي از تمدنهاي اوليه به شكل بدنه مستقلي در پاره

اصل به شكل  اقليدسدر قرن سوم پيش از ميالد هندسه توسط . در غرب آغاز شد) قرن ششم پيش از ميالد( تالسرسمي رياضي در زمان 

اي  روشهاي هوشمندانه ارشميدس. استانداردي را پايه ريزي نمود كه قرنها دنبال شد - هندسه اقليدسي -در آمده بود و كار اقليدس  موضوعي

هندسة مقدماتي به دو قسمت تقسيم . شوند جديد محسوب مي حساب انتگرالمساحت و حجم ارائه داد كه در بسياري موارد پيشرو  راي محاسبةب

گيرند كه فقط دو بعد دارند، هندسة فضايي،  در هندسة مسطحه، اشكالي مورد مطالعه قرار مي .هندسه فضايي -2 هندسه مسطحه -1:شود مي

  .است ها و غيره ها، كره ها، مخروط ها، استوانه اين بخش از هندسه در مورد اشكال سه بعدي چون مكعب. مطالعة اشكال هندسي سه بعدي است
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3- آن واهميت سهندسه مقد  

ها هندسه بر طراحي ساختمان هايي  آن س، كافي است به قديمي ترين تمدن هاي شناخته شده برگرديم كه دربراي پيدا كردن مبدأ هندسه مقد

چنين هندسه اي به خاطر . حاكم بود كه به منظور نمايش دادن ساختار تصور شده عالم وجود به عنوان قلمرو يگانه مطلق در نظر گرفته شده بود

است كه در شكل هندسي خود نماد كره آسماني  معبدي واالترين نمونه گنبد. قابليت خشنود كردن و جذب طبيعت الهي، مقدس به شمار مي آمد

تي ايران بود كه در الگوهايي بيان مي شدند يگانه مطلق هدف هنر و معماري سنّ. ع زميني را در پايين احاطه مي كنددر باالست كه دايره يا مرب

س اران ايراني سطوح و احجام را درست مي كردند، تقدبه عنوان وسيله اي كه با آن معم سهدنهبه همين دليل  .ه براي فهم بشر قابل درك بودندك

خاصه , يات عشق مسلمانان به رياض ": سيد حسين نصر در كتابش به نام علم در اسالم بر اهميت هندسه در معماري اسالمي ميگويد. مي يافت

س رياضيات كه در جهان بيني اسالمي ويژگي تقد مي افزايدكه همانا عقيده توحيد است و  ،به لب پيام اسالم مربوط است اًمستقيم ،هندسه و عدد

آن حضور همه  و فضائي قدسي آفريده شده كه در به كمك هندسه و حساب شرافت يافتهدر هنر ماده  ؛در هيچ جا بيشتر از هنر ظاهر نشده است

جمله براهين  .بايد دانست كه هندسه ذهن را روشن و فكر را مستقيم مي سازد": ابن خلدون مي گويد . انعكاس يافته است اًجايي خداوند مستقيم

ته خود را به وسلذا فكري كه پي .م استن و منظّزيرا كه سخت متق ،خطا راه يابد بعيد است كه به استدالل هندسي .آن بس روشن و بسامان است

همچنين دانشمندان هندسه را قادر به برانگيختن روح براي تعمق در مراتب عاليتر ادراك  . ..."بعيد است كه به خطا در افتد ،هندسه وا مي دارد

ترين راه كه يادگيري حساب و هندسه مطمئن :به گالكون و ديگر افرادي كه جمع شده اند، مي گويد » جمهوريش«سقراط در كتاب .مي دانند

بنابراين از طريق تأثير افالطون، قرب و . براي برانگيختن دوباره چشم حكمت يا چشم بصيرت است كه ارزشش يك هزار برابر چشم جسم است

اين هنر تصويري را با ) ص(پيغمبر خدا . حكمت هندسه به عنوان الگويي مهم در اذهان مسلمانان و در برنامه ي آموزشي آنان جاي داده شده است

بله شما مي توانيد نشانه اي از موجودات زنده بسازيد يا رنگ كنيد، اگر بتوانيد در آن ها روح بدميد و آن ها را زنده «: گفته به هنرمندان منع كرد

دارند، هدايت  اين امر هنرمندان مسلمان را براي توجه به هنرهاي عيني دروني و سازنده كه در پشت، درون و زير سطح جهان زنده وجود. » كنيد

بنابراين الگوهاي هندسه و اشكال مارپيچي كه گاهي اسليمي، عربي و گره هاي هندسي ناميده مي شد و زباني عيني و فراطبيعي از اشكال . كرد

درون طبيعت و  پس اشكال منحصر به فرد و پرپيچ و خم  هنر اسالمي با تقليد از طبيعت صورت نمي گيرند، بلكه از درك. هنري را ايجاد مي نمود

 .تجوي نظمي كيهاني در درون آن استوقتي ما به طرحي اسالمي نگاه مي كنيم، عاقالنه ترين كار جس. با استفاده از چشم حكمت ايجاد مي شوند

پيدايش  از نخستين روزهاي .هيچ علمي باستاني يا جديد، ديني يا غيرديني براي توضيح كيهان شناسي بدون حساب و هندسه تالش نكرده است

  ). 143:1354ريد،(ن هندسي  بيابندفلسفه يونان، انديشمندان كوشيده اند در هنر يك قانو
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  عالَم، نمود هندسي وحدت الهي-4

          سويژگيها ي هندسه مقد 

 داراي يك منشأ عبادي و روحاني. 

 ّي آسمانيسعي در فراهم آوردن نوعي تجل. 

  سعي در ايجاد زيبايي. 

  بازتاب رابطه كيهاني و نسبيت هاي الهيسعي در. 

 پاكي و طهارت زو بهره وري ا) خدا(س اصيلسعي در پيوند با امر مقد. 

 سعي در جذب قابليت خشنود كردن و طبيعت الهي. 

  سعي بر نشان دادن حضور خدا در هر زمان و مكان. 

  مطلقبه نمايش در آوردن ساختار تصور شده عالم وجود به عنوان قلمرو يگانه. 

 نشان دادن وابستگي همه چيز به خداي يگانه، فنا ناپذيري جهان و اصل وحدت. 

 بازگشت به وحدت) حركات هماهنگ و موزون الگوهاي تكرار شونده(داشتن نظم فضايي. 

  تجلي وحدت در كثرت و بازگشت كثرت به وحدت(داشتن توازن و هماهنگي(. 

  گنبد(دايره يا مربع زميني را در پايين احاطه مي كنددارا بودن نماد كره آسماني در باال كه(. 

  قرار دادن يگانه مطلقهدف. 

 هاي عيني و سازنده كه در پشت ، درون و زير سطح جهان زنده وجود داردتوجه به هنر. 

 داراي زباني عميق و فراطبيعي. 

 نداشتن تقليد از طبيعت و داشتن درك درون طبيعت با استفاده از چشم حكمت . 

  با اتكاء به (و همچنين سلسله مراتب وجود) به عنوان منشأ واحد تمام موجودات(اساس تأكيد پروردگاربر مبنا و تابع بودن به عالم هستي

 .)امر الهي و اصل توحيدي

 اشاره بر مفهوم اليتناهي و كثرت به عنوان آفرينش جهان. 

 ازلي و نوع بشر استنمايش آفرينش يك  دگرگوني متقابل و پيوسته بين انسان الهي ،. 

 تبيين نقوش و فرم هاي زميني. 

 عد معنويتأكيد بر ب.  
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5-سهندسه مقد  

1 -5- س در طبيعتهندسه مقد 

در كوچكترين ذره نيز . اشكال را درغالب ساختارهاي هندسي و تناسبات را ميتوان در كوچكترين ذرات تا كهكشان ها پيدا كرد ، فراينددرطبيعت

كهكشان جاي داده شده است و حيات با شكلهاي هندسي در هم آميخته در آن تمامي خصوصيات  راز هستي به شكلي خارق العاده نهفته است و

بارها ثابت كرده است كه از طريق تصوير برداري كريستال هاي آب نشان داد كه ارتباط هندسي بين تفكرات  MasavvEmatoدكتر  .است

آيد و  نشان داده است با موسيقي زيبا يا عشق بدست مي Ematoآبي كه . انساني و احساسات و شكل زيادي از مواد كه اطراف ما است، وجود دارد

تفكر و احساس منفي يا ناآرام موجب  ،افتد عكس اين مطلب نيز اتفاق مي. شود هندسي، زيبا و هارموني ميدستخوش تغييرات مولكولي به اشكال 

هنگ هاي بومي و اين ايده ها، بازتاب هاي مدرن از اصول ازلي شناخته شده در تمامي فر. شوند بي نظمي و بي شكلي كريستال هاي آب مي

  باستاني مي باشند

2-5- معماري اسالميس در هندسه مقد)عدايره و مرب(  

ب ع يا مكعهندسي مربن به فضايي بود كه در دو ساختار كعبه و محوطه دوراني اطراف آن، خود نوعي فضا سازي و به يك عبارت نظم بخشيد

مان در ابتدا به دو شكل ر مسلااين يك معمبنابر. نمايانده مي شد) سر مي ساختمحوطه اي كه طواف را به صورت دوري مي(و دايره ) خود كعبه(

ها و بنيان هايي را در خود به امانت داشت و معماران اهل حق براي فضا سازي كعبه قطعاً رازهندسي دايره و مربع روبرو بود كه انتخاب آن توسط 

از ميان اين دو . اي خود بودندذكر نيز در پي كشف نسبت اين اشكال و بازگشايي رموز زيباشناسانه آن و كاربرد اين معاني در طرح ها و پالن ه

ق  در آيات و روايات اسالمي مي توانست اين رابطه را توضيح بررسي و تعم. م يافته كعبه بود صورت ظاهر و تجس) و در اصل مكعب(شكل، مربع 

ه به عنوان نمادي كيهاني در الگوهاي ر گوش بودن كعبه ، بنياني كامالً قدسي و مثالي در روايات اسالمي داشته و طبيعي بود كابنابراين چه .دهد

      "مربع"در جهان بيني اسالمي . در كيهان شناسي اسالمي ، نمودگار كيهان بود همچنين مربع. د استفاده قرار گيردمعماري مسلمين مور

نده اين كيفيت به حساب مي ت محسوب مي شد در حالي كه دايره در حد آسمان و نمايترين صورت خلقت در حد زمين و نماينده كمي متجسم

دو با پالن  آن چه در اين قلمرو موضوع تحقيق ما ارتباط دارد نسبت عناصر چهار گانه با مربع و نسبت هر ).29،ص1380اردالن و بختيار،(آمد

است و محيط بر  دايره در جهان محسوس شكلي است كه نسبت تمام نقاط بر مركز آن يكساناز ديدگاه جناب قاضي سعيد قمي . معماري است

ط بر مركز نيست بلكه مركز ولي دايره در جهان معقول نكته استثنايي ديگري هم دارد و آن اين كه در آن عالم محيط مسلّ. مركز محاط است

ت وسيله تماميبنابراين نظام هستي، الگو مي باشد و بدين  ."كه بدون الگو هيچ معني اي وجود ندارد"ابن عربي تعليم داد  .ط بر محيط استمسلّ

  چهارگوش كعبه كه در . اشكال مورد استفاده معماري از مفهوم سنتي رياضيات، به ويژه هندسه و فرم هاي هندسي قابل تفكيك نيست .دارد

ت و مظهر معبد چهارگوشه بهشت است كه كعبه تجحياط ها و بناهاي قديمي تكرار مي شود يك مربع صرف نيست، بلكه سمبل ثبات و تماميم س

فرم هشت وجهي بسياري از مساجد صرف يك روش ساخت نيست كه به وسيله آن معماران بتوانند گنبد را بر قاعده اي مربع . زميني آن است

نبد نيز فقط يك سقف يا پوشش نيست، بلكه گ.استوار سازند، بلكه كنايه از عرش الهي است كه طبق احاديث هشت ملك آن را حمل مي كنند
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اشكال  .مان و فراتر از آن، نشانه عالم نامحدود بيكران روح است كه كره و دايره گوياترين تمثيل هندسي آن به شمار مي آيدمظهر گنبد آس

هندسي در معماري سنتي عملكرد خاص خود را دارند، ولي به آن محدود نمي شوند اين اشكال در وراي عملكرد ظاهري خود، نقش مهم تري را 

وجودي خاص معني كه وجه تمثيلي آن ها يادآور اصول معنوي است كه در عمارت، باغ و مناظر و مرايا، هر يك در مرتبه  ايفا مي كنند؛ به اين

حضور الهي در معماري اسالمي يا به صورت مساجد يكدست سپيد و  .نگونه كه با حاالت دروني انسان نيز تطابق دارندخود جلوه مي كنند، هما

گيشان يادآور غني مطلق است جلوه گر مي شود، يا در قالب نماها، طاق ها و گنبدهايي كه ماهرانه رنگ آميزي شده ساده نخستين كه فقر و ساد

بر گرفته از جايگاه كيهان شناختي ... .اند و در توازن و هماهنگي خود گويي تجلي وحدت در كثرت و بازگشت كثرت به وحدت را بازگو مي كنند

1383(،دكتر بلخاري قهي) اسالمي(سدايره و مربع در معماري مقد( .  

  هندسه مقدس در معماري ايراني-3-5

و هم در ) ارتفاع، طول و عرض(ت آندر يك بناي معماري، همة ابعاد، هم در تمامي. معماري سنتي كيهان را در ابعاد زميني آن نمايش مي دهد

سب هاي مشتركي با طبيعت دارد، از آنجا كه انسان تنا. هم نيستند از، به هم پيوسته اند و هرگز جداي )شامل الگوهاي سطحي هندسي(اجزاء

   هندسه نقش اساسي در طراحي بناهاي معماري ايراني ايفا  .معمار سنتي از هندسه براي كاوش بيشتر در پديده هاي طبيعت استفاده مي كند

لق شكل ها، الگوها و تناسب ها، معمار بزرگ جهان را به ياد مي آورد از ديدگاه عملكرد خارجي، استفاده از هندسه به عنوان هنر براي خ. مي كند

بين ساختمان و ايده هايي است كه سازنده در ذهن داشته ك عنصر كليدي براي ايجاد ارتباط بنابراين هنر هندسه ي. و صور نوعي را فرا مي خواند

عاد سازه اي مانند ارتفاع، طول و عرض ساختمان و اجزاء سازه هاي آن بر از ديدگاه عملكرد داخلي، هندسه به عنوان علم براي انتخاب اب. است

رفتار سازه اي ساختمان حاكم است، رفتاري كه از هندسه تبعيت مي كند و هندسه درست باعث مي شود كه ساختمان داراي كاركرد درستي 

ارة جنبه هاي ماوراي طبيعي معماري ايران انجام داده اند و ديگراني ، بختيار، بوركهات و نصر تحقيقات جامعي دربافراد زيادي نظير اردالن .باشد

 چون بابين، پوپ و آكرمن، كرِسول، كريچلو به جنبه رياضي آن پرداخته اند كه به كمك آن ها مي توان قسمتي از دانش ژرف بكار رفته در

ما  )36-15، 1387، )7(ر طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، ، هندسه مقدس د)1388(حجازي، مهرداد(.معماري سنتي ايران را آشكار نمود

  .ايم مثالهايي اندك از الكوهاي هندسه مقدس در كهكشان معماري سنتي ايران در ذيل رابه تصوير كشيده

  تحليل هندسي بناهاي تاريخي - الف

ين، به طور راني از دانش كاملي از تناسب ها، به ويژه نسبت زرتحليل هندسي بسياري از بناهاي تاريخي ايران ثابت كرده است كه در معماري اي

ع ها و در بسياري از بناهاي ايراني پالن و مقطع قائم در چهارچوبي از مرب .وسيعي استفاده شده است و اين اساس زيبايي شناسي ايراني بوده است

نقاط ثابت مهم، نظير عرض و ارتفاع درها، عرض، طول و ارتفاع سالن مثلث هاي متساوي االضالع طراحي مي شد كه برخوردگاه هاي آن ها همة 

در نتيجه يك . ني به هر قسمت ديگر مرتبط بودبنابراين، اندازه هر قسمت به وسيله تناسب معي. ها، موقعيت كتيبه ها و غيره را مشخص مي كرد
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هاي مناسب بود كه به فضا حركت و به چشم آرامش اجزاء با ارتباط  ركيبي هماهنگ ازساختمان مجموعه اي از اجزاء غير متجانس نبود، بلكه ت

  )1شكل(.ين در پالن تخت جمشيد به كار رفته استبراي مثال تحليل هندسي نشان مي دهد كه نسبت زر. مي داد

  

  )20ص(، برگرفته از حجازي)م.ق330-518(استفاده از نسبت زرين در تخت جمشيد  -1شكل

  )مسجد جمعه يا مسجد عتيق اصفهان(مسجد جامع اصفهان -ب

شناسي صورت گرفته در اين  هاي باستان كاوش .تسترين بناهاي مذهبي ايران ا قديميترين و  از مهم )4شكل(جمعه يا مسجد جامع اصفهان مسجد

باستان  .دوران باستان بوده استط اعراب بر ايران يكي از نقاط مهم مذهبي شهر اصفهان در دهد كه اين مسجد پيش از تسلّ بناي تاريخي نشان مي

ها همچنين با كشف يك پايه ستون با تزيينات دوره ساساني در منطقه شمالي مسجد وجود يك بناي قبل از اسالم در اين نقطه از شهر  شناس

ايي وجود دارد ولي تخمين زده ات صورت گرفته در مسجد جامع اصفهان اختالف نظرهبه رغم آنكه درباره تاريخچه تحولّ. اند اصفهان را تأييد كرده

ها محراب مسجد  در قرن سوم هجري نيز براساس گزارش. هاي اوليه هجري و در زمان عباسيان انجام شده است شود كه ساخت مسجد در قرن مي

. يا بازسازي بوده استت ها در حال مرم و طي اين سال  هزار سال شكل گرفته نزديك به دو اين مسجد  .تخريب و جهت قبله آن اصالح شده است

 .آخرين بازسازي بخش تخريب شده اين مسجد پس از بمباران اين بخش توسط هواپيماهاي عراقي در دوران جنگ هشت ساله صورت گرفت

ر پرفسو« .تومت صفويه بر ايران شكل گرفته اسهاي توسعه مسجد تاريخي اصفهان در دوران آل بويه و پس از آن در دوران حك ترين طرح مهم

من آن روز وقتي به تماشاي مسجد جامع اصفهان رفتم و در زير اين گنبد قرار گرفتم، «: نويسد درباره اين مسجد مي) باستان شناس(آرتور پوپ 

ي برد ها پ توان به شاهكار فنا ناپذير و خالقه ايراني متوجه شدم كه تمام وجودم در تسخير گنبد و مسجد است؛ چون در زير اين گنبد به خوبي مي

من از آن به بعد، بارها به مسجد جامع اصفهان رفتم و با تماشاي گنبد اين مسجد، زبان به تحسين . و به عظمت مسجد و گنبد آن اعتقاد پيدا كرد

م را را در اين خواهم، بعد از اين كه ديده بر هم نهادم، جسد به همين جهت مي. گشودم و عشق و عالقه خود را به اصفهان و ايران، روز افزون ديدم

. به گونه اي شگفت آور به كار رفته است) ق481(نسبت زرين در طراحي هندسي گنبد تاج الملك مسجد جامع اصفهان.»خاك مقدس دفن كنند

 صيفيودر تورش« . متر است و ضخامت پوستة گنبد از پايه به سمت رأس كاهش مي يابد 20متر و ارتفاع آن از تراز زمين  7/11قطر خارجي كنبد 

بنا جالب توجه ] زيبايي شناسي، هندسه و مكانيك[در هر يك از اين جنبه ها.... زيباترين سازه در ايران است] اين[«: عالي از بنا آورده است

نسبت  ي و هندسي اين بناي تاريخي را به طور كامل تشريح مي كند و كاربرد استادانهتاو ويژگي هاي زيبايي شناخ. )201پوپ و آكرمن،ص(»است
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تحليل هندسي او ثابت مي كند كه معمار بنا يك . در ابعاد گنبد و گنبدخانه نشان ميدهد) به طوري كه قسمت كوچكتر در پايين است(ين را زر

 .پنج ضلعي رسم شده درون اضالع يك مثلث متساوي االضالع بزرگ منتهي به رأس نوك گنبد را به عنوان مبنايي براي نسبت اختيار كرده است

ين ابعاد هر جزء در سازه نظير نوك گنبد، ارتفاع تمام ناحيه انتقال از پايه به گنبد، نوك قوس هشت ضلعي، نوك قوس اصلي تناسب هاي مقطع زر

نه اي كه ين، به گوبه طريق ديگري مي توان نشان داد كه قانون نسبت زر. پاييني، ارتفاع قوس هاي كناري پاييني و ارتفاع پنجره را تعيين مي كند

ين كه مقطع قائم گنبد در آن قرار مي گيرد به عنوان شق ديگر، اندازه مستطيل زر .قسمت كوچكتر در باال باشد، در اين سازه قابل تشخيص است

گنبد به سوي ين مشخص را مي توان به صورت تكراري از اين مستطيل زر. مي توانسته است به عنوان پيمون توسط معمار مورد استفاده قرار گيرد

ين در از بعد زيبايي شناسي، ساختمان عاليقاپو در اصفهان نيز كاربرد نسبت زر ).3شكل(پايه و سپس به سوي ساير قسمت هاي بنا تصور نمود

 ختماندر صورتي كه عرض ساختمان به عنوان واحد در نظر گرفته شود، نقاط مهم نظير گوشه هاي ورودي اصلي به سا. معماري را نشان مي دهد

، هندسه مقدس در طبيعت و )1388(حجازي، مهرداد).(2شكل(ين را به دست مي دهندهايي از نسبت زرو ارتفاع هاي طبقات مختلف نمونه 

  )36-15، 1387، )7(معماري ايران، مجله تاريخ علم، 
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  مسجد جامع اصفهان -4شكل

      

       

  

  تحليل بازسازي مسجد جامع اصفهان -5شكل 

 مسجد نصيرالملك- ج

زماني كه از معماري دورة اسالمي ايران در شيراز سخن به ميان مي آيد، ذهن ما به سمت مسجد وكيل مي رود، اما آنچه در ميان اين بناها 

متر شناخته شده شاهكار معماري ايران به شمار مي آيد و با وجود زيبايي خيره كننده اش در زيرساية شهرت بناهاي تاريخي ديگر در اين شهر ك

. االركان، بنايش نيكو، فضايش دلجو و شبستان رفيع و دو گلدستة منيع دارد البنيان و موثق رفيع«اين مسجد بنايي است . مسجد نصيرالملك است

  .)ناشناس(راش عرفات جنان را همس درياچة وسطش چون چشمة تسنيم و حوض كوثر است و حجرات فوقاني
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  مسجد نصير الملك -6شكل

 در .باشد كه در سمت شمال مسجد قرار گرفته است مسجد داراي صحن وسيعي مي. باشد مي شيرازمسجد نصيرالملك يكي از مساجد قديمي 

دو در بزرگ چوبي است  ،درهاي ورودي اين مسجد .ن گشته استهاي رنگارنگ مزي كاشيكه سقف آن با  ورودي داراي طاق نمايي بزرگ است،

مسجد داراي دو  .به مناسبت سازنده مسجد و سال اتمام آن نوشته شده است شوريده شيرازيكه در باالي آن بر روي سنگ مرمر شعري از 

طاق اين شبستان بر روي ستونها ، دارد و بيشتر بروي آن كار شده و زيباتر است آجريشبستان غربي كه پوشش  .غربي استشرقي و  شبستان

ت دوازده امام قرار گرفته است و همچنين اين شبستان تايي و به تعداد دوازده عدد به ني سنگي و با طرح مارپيچ بر روي آن در دو رديف شش

سنگتراشي و تزيين اين شبستان  .باشد هاي رنگارنگ مي با هفت در چوبي با شيشه ،كند  داراي هفت درگاه كه آن را به صحن مسجد مرتبط مي

اي  كف آن با كاشي هاي فيروزه.طاق و ديوارهاي اين شبستان با كاشي كاريهاي زيبا تزيين شده است .شيراز است مسجد وكيلالهام گرفته شده از 

قي كه به شبستان شر .شود اين شبستان در واقع شبستان تابستانه محسوب مي .ن گشته استو سقف آن با نقش گل و بوته و آيات قرآني مزي

داراي هفت ستون بدون طرح و ساده است و در يك رديف در وسط قرار  ،آيد شبستان زمستانه به حساب مي زيبايي شبستان غربي نيست،

به يك ن شبستان دري وجود دارد كه آدر  .ايواني قرار گرفته كه با هشت طاق نما از حياط مجزا گشته است در جلوي شبستان شرقي،.اند گرفته

هر دو شبستان بر خالف معمول به خاطر جهت گيري  .همچنين در اين مكان يك حوضچه و يك داالن نيز موجود است .شود چاه آب گشوده مي

ايوان مسجد داراي دو ايوان شمالي و جنوبي است كه شبيه هم نيستند و ايوان شمالي زيباتر از  .ساختمان قبله در امتداد محور قبله واقع شده اند

غرفه است و  4همچنين اين ايوان داري  و از سمت چهارم به صحن راه دارد، ايوان شمالي داراي سه نيم طاق در سه طرف است .جنوبي است

ايوان جنوبي نيز داراي دو گلدسته است و در حياط آن نيز حوضي  .ن گشته استاسه مزيكاري و كاسه سازي پنج ك مقرنسسقف مياني آن با 

داخل و بيرون آن ي به نام طاق مرواريد وجود دارد، كه تمام سقف، در سمت شمالي مسجد طاق نماي .اره وجود داردمستطيل شكل و سنگي با فو

در سمت .ته شده است و در دو طرف اين طاق نما دو طاق كوچكتر نيز وجود داردكاشي كاري رنگارنگ شده است و بر روي آن آيات قرآني نوش

 كاري شده و سقف آن نيز مانند طاق جنوب نيز طاقي وجود دارد كه ارتفاعش كمتر از طاق مرواريد است و تمام سطح بيروني و داخلي آن كاشي

تر در دو طرف طاق كه در ورودي اين دو گلدسته دو طاق نماي كوچكبر روي آن نيز دو گلدسته وجود دارد  .كاري گشته است شمالي مقرنس

  .اصلي وجود دارد
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4-5- س در الگوهاهندسه مقد  

 .الگوهاي تكرار شونده نماد ايده اليتناهي و بي زماني هستند .ند صورت هاي كثرت در وحدت هستندهاي هندسي مانتي الگوبراي معمار سنّ

انسان . زيبايي و هماهنگي كه در الگوهاي هندسي مشاهده مي شود يك نظم هندسي باالتر و عميق تر، يعني قوانين كيهاني را منعكس مي كند

در معماري ايراني، الگوهاي اسليمي بر اساس مارپيچ هاي . روحاني در صدد كشف الگوهاي هندسي به عنوان وسيله درك و رسيدن به خداست

حركات هماهنگ و موزون الگوهاي تكرار . با توالي اجزاء شكل با اشاره برمفهوم اليتناهي و كثرت، به عنوان آفرينش جهان، قرار دارندباالرونده 

  )7شكل.(شوندة اسليمي بازگشت به وحدت را بيان مي كند

  

  اسليمي به عنوان مارپيچ كيهاني، سير از كثرت به وحدت، مدرسه چهار باغ اصفهان -7شكل 

) 87ص(چنان كه كريچلو. يك ترتيب از الگوهاي هندسي و خطاطي را با استفاده از كاشي در ديواري در مسجد جامع يزد نشان مي دهد )8(شكل

 را نشان ) ستاره پنج پر(درباره الگوي هندسي مشابهي در مسجد جامع اصفهان بيان مي كند، اين شكل ده عدد پنج ضلعي محيط بر پنج رأسي

. ين با ضلع پنج ضلعي مرتبط شده اندبه صورت متقارن دور يك ستاره ده پر قرار گرفته اند، و پرهاي اين ستاره بر اساس تناسب زرمي دهد كه 

كه با 5به عبارات كريچلو مي توان اين را اضافه نمود كه عدد . انسان كيهاني يا الهي حول يك ستاره پنج پر چرخيده است) ص(دنام مقدس محم ،

دعوت مي كند كه به ) انسان(از پنج رأسي) ص(دنام محم. انسان كامل است ايستاده نشان داده شدده است، نام نج پر، كه بر روي دو پاستاره پ

. داخل نشان داده شده است، نماد بازگشت به وحدت است ، كه با ده ضلعي خارج و ده رأس10عدد . عنوان يك انسان كامل تجديد حيات نمايد

م مي شود و انسان الهي پيوسته مجس. اره به اين دارد كه آفرينش يك دگرگوني متقابل پيوسته بين انسان الهي ازلي و نوع بشر استتمام الگو اش

انسان فقط يك جزء تشكيل دهنده جهان نيست، بلكه هدف اوليه و . الوهيت خود را در ماده به گونه اي منعكس مي كند تا قابل ادراك شود

  )36-15، 1387، )7(، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، )1388(حجازي، مهرداد(.نش استمرحله غايي آفري
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  ق8تركيب الگوهاي هندسي و خطاطي، مسجد جامع يزد، سدة -8شكل

  رابطه بين هندسه و ويژگي هاي سازه اي-5-5

مقاومت، سختي و پايداري را نبايد به عنوان معيار هاي اصلي و تعيين كننده طراحي ت هاي سازه هاي نظير در قلمرو بناهايي تاريخي ايران كيفي

م تي از نيروها، تنش هاي ايجاد شده و خرابي هاي سازه اي كامالً آگاه است اما براي او محاسبه تنش در درجه دواگرچه معمار سنّ. در نظر گرفت

ه از شكل كلي بنا پيروي مي كند، چنان كه خود شكل هم بدون عملكرد درست هيچ اين عملكرد عناصر سازه اي است ك. ت قرار دارداهمي

هر تحليل سازه اي و بررسي و تأييد ساختمان هاي تاريخي هنگامي موجه است كه آن تحليل شامل ويژگي هاي هندسي، طبيعي و . مفهومي ندارد

وانين ساختماني و طراحي سازه اي آن بر اساس آيين نامه هاي نوين بعيد است كه يك ساختمان تاريخي يافت شود كه ق. معنوي آن ها باشد

سازه اي ساختمان يا عدم كفايت  داگر قسمتي از يك ساختمان معيوب به نظر رسد، اين بايد به بدفهمي از عملكر. مهندسي سازه نادرست باشد

اي بناهاي تاريخي ابزار ديگري براي كشف دانش ژرف سازندگان تحليل نوين سازه . قوانين مدرن براي ارزيابي رفتار ساختمان نسبت داده شود

يك هندسه كامل، پايداري را  .ماهر سنتي در كارهايشان و بهبود بخشيدن به نظريه هاي نوين سازه ها و بنا نهادن معيارهاي طراحي نو مي باشد

، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، )1388(دادحجازي، مهر(.تضمين مي كند؛ اين يك اصل اساسي در هنر ساختمان سازي سنتي است

  )36-15، 1387، )7(مجله تاريخ علم، 

  تصاعد هندسي - 6-5

آفرينش هندسي عالم را توضيح مي دهد و مي گويد كه آفريننده، جهان ديدني را شبيه به يك تصاعد هندسي ) 53ص(افالطون در تيمائوس 

آن ... و زيباترين تناسب وقتي است كه در سه عدد، نسبت عدد وسطي به عدد آخر مانند نسبت عدد اول به عدد وسطي مي باشد، ...«. آفريده است

آفرينش زيبا است زيرا به طور هماهنگ و متناسبي زيبايي الهي را كه مطابق آن ساخته شده  .»طه با نسبت با يكديگر يكسان مي شوندها در راب

  )36-15، 1387، )7(، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، )1388(حجازي، مهرداد.(است، منعكس مي كند
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  دستگاه هاي تناسبات -5- 7

  نه تنها نسبت هاي معيني مورد استفاده قرار . ي براي هنرمندان و معماران بوده استنتخاب و استفاده از دستگاه هاي تناسب همواره امر مهما 

يك رابطه «مي توان گفت كه تناسب در هندسه، معماري، موسيقي وهنر . مي گرفتند، بلكه برخي دستگاه هاي تناسب ترجيح داده مي شدند

از آن جايي كه طبيعت بدن آدمي را به گونه اي متناسب كرده است كه اجزاء آن كامالً . است» بين اجزاء و بين هر جزء و كل مجموعههماهنگ 

در ساختمان كامل، اجزاء مختلف بايد داراي نسبت هاي متقارن دقيقي نسبت به كل طرح ...متناسب با بدن به عنوان يك مجموعه مي باشند، 

  )36-15، 1387، )7(، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، )1388(مهرداد حجازي،.(»باشند

  علوم چهارگانه -8-5

اسالم چهار علوم اصلي هندسه فيثاغورسي را به ارث برده و يكتايي دانش خود را تقسيم رياضيات به چهار علم را به فيثاغورس نسبت مي دهند و 

حساب به عنوان شاخص مطلق، : چهار علم عبارت بودند از. ناميده بود، پيوند داده است» هندسه ابراهيمي«آن را  با حرفي كه سيد حسين نصر

 .به عنوان شاخص در فضا و زمان) كيهان شناسي(هندسه به عنوان شاخص در فضا، موسيقي به عنوان شاخص در زمان و سرانجام ستاره شناسي

تمرين علوم چهارگانه، تمرين عدد، . ، واالترين نوع دانش، يعني حكمت»سوفيا«وسيله اي بودند براي مطالعه چنانكه افالطون اشاره مي كند، 

» الگوهاي ذهن الهي«اين ها زبان هاي عيني بودند كه به طور جهاني در دسترس بودند و براي مسلمانان  .شكل، صوت و حركت آسمان هاست

، )7(، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، )1388(حجازي، مهرداد(.رديدندهمان گونه كه در خلقت بيان شده ارائه گ

1387 ،15-36(  

  اجسام افالطوني وعناصر مرتبط -9-5

       خاك، هوا، آتش و آب را عناصر بنياني جهان دانسته است و اجسام افالطوني را هم ارز با اين چهار عنصر قرار ) 91ص(افالطون در تيمائوس

را كه با بيان ] اجسامي[اكنون مي خواهيم چهار شكلي « .مكعب با خاك، بيست وجهي با آب، چهار وجهي با آتش و هشت وجهي با هوا. مي دهد

خاك داراي شكل مكعب است زيرا در ميان اجسام چهارگانه از ... خود تشريح كرديم ميان چهار عنصر، يعني آتش و خاك وآب و هوا تقسيم كنيم

همه بي حركت تر است و جسمي كه داراي چنين خاصيتي است به ناچار بايد بر پايه و قاعده استوارتري قرار گرفته باشد، سنگين ترين آن ها 

افالطون راجع به يك شكل پنجم  .»را به هوا) هشت وجهي(را به آتش و ميانگين)چهاروجهي(را به آب مي دهيم، سبك ترينشان ) بيست وجهي(

هنوز يك تركيب پنجم باقي مي ماند، كه خدا از آن براي آراستن صور « :توسط آفريننده در آفريدن جهان بكار رفته است مي نويسدن كه يمع

منظور او از آراستن صور فلكي، اين است كه دوازده وجهي پنج ضلعي به دوازده برج منطقة البروج و كل  .»فلكي روي همه آسمان استفاده كرد

بنابراين دوازده . ين بر شكل پنج ضلعي حاكم است كه براي فيثاغورسيان نماد به وجود آوردن كيهان، روح يا اثير استنسبت زر. اردكيهان ارتباط د
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هم به عقل و : ابن سينا در فصل دوازدهم از فنون سماء طبيعي در شفا معتقد است  .»ط با عنصر پنجم اثير يا آسمان يا كيهان استبوجهي مرت

به اثبات مي شود كه عناصر عالم ماده از چهار بيشتر نيستند اما آن چه بسيار ظريف است آن كه ابن سينا در فصل دوم فن سوم از هم به تجر

تا (مثالً او معتقد است چهار عنصر سطوح را مي سازند كه الزاماً بايد مستقيم باشند .طبيعيات كتاب شفا، براي عناصر، اشكال هندسي قائل مي شود

از اين قرار كه آتش به شكل هرمي است ). ن ها خالء پيش نياورد و چون ساده ترين شكل ها مثلث است پس همه اجسام ساخته مي شود تماس آ

ع ساخته كه قاعده آن چهار مثلث است و آب شكلي است از بيست قاعده مثلث و هوا از هشت قاعده مثلث و خاك مكعبي است كه از سطوح مرب

12وه از مثلث ها ساخته مي شود و جسم آسماني نيز از بالقّ ع هممي شود و مرب قاعده مخمابن (مثلث مركب است 5سي س است كه هر مخم

  )36-15، 1387، )7(، هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران، مجله تاريخ علم، )1388(حجازي، مهرداد. ()9شكل()12، فصل 1319سينا،

  

  اجسام افالطوني-9شكل

  نتيجه

س، در هر دو بعد علمي و هنري، يك ويژگي ذاتي هندسه مقد. نهفته استآن استفاده از  و علم و هنراز معماري ايراني در درك كامل برتري

تي نيز مبتني بر اين معنا در مقام رمزگشايي و هنر و معماري سنّ.ي توسعه يافته استه بر آن اساس اين شيوه معماري سنّتمعماري ايراني است ك

و اين رمزگشايي هم نظر شدن با روح هنرمندان ومعماراني است كه اين آثار ) به معناي مدرن آن(باطن خود را مي نماياند، نه نقد و تفسيرتأويل، 

ع س، نقوش و فرم هاي زميني را تبيين مي كند، هندسه اي كه دايره آسماني را به مربهندسه مقد. را در پس يك شوريدگي و استغراق آفريده اند

معماري ايراني آينه اي است كه . ميني تبديل مي كند، و اصولي چون اصل تربيع نسبت ميان آسمان وزمين با معنا و ماده روشن مي گرداندز

آن زيبايي كه خود مقدس است، و به عنوان يك به هم پيوستگي هماهنگ از تناسبات عقلي تنها مي تواند از . زيبايي هاي الهي را منعكس مي كند

هندسه مقدس ابزار قدرتمندي براي خلق تناسب هاي . الگوهايي منعكس گردد كه دقيقاً براساس تناسب هاي درست ساخته شده باشندطريق 

در طبيعت يافت  اسب هايي كه در بسياري اشكال حياتهندسه مقدس و تن. درست در معماري جهت ايجاد مطابقت ميان آسمان و زمين است

تي  ساخته شود كه حاكي از روش هاي تي ايران به كار گرفته شده اند تا يك شيوه معماري سنّي توسط معماري سنّمي شوند به طرز استادانه ا

 معماري ايراني هندسي كردن زيبايي. تي، هندسه پايداري را تعيين مي كندبسياري از سازه هاي سنّدر . دسي صحيح باشدنطراحي درست و مه

الهي است سمقد.  
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