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بررسی ویژگی های هندسی گره ها در تزیین های اسالمی از 
دیدگاه هندسه فرکتال

چکیده

یک�ی از ویژگی های هنرهای اس�المی، وج�ود نقش های هندس�ی در عناصر تزیینی طاقی ایران�ی چون مقرنس ها، 
یزدی بندی ه�ا و گره چینی ه�ا اس�ت. ای�ن مقال�ه، ویژگی ه�ای هندس�ۀ تزیین های اس�المی را از زاوی�ه ای جدیدتر 
اس�ت، چرا که هندس�ۀ تزیین های اس�المی چیزی فراتر از هندس�ۀ اقلیدسی اس�ت که تنها به بررسی اشکال کالسیک 
می پ�ردازد. ب�رای اثب�ات این ادعا، گره ها از یک س�و به دلیل تنّوع، کث�رت، پیچیدگی، آهنگ، توازن و اس�تفاده از 
انواع نقوش هندس�ی و از س�وی دیگر به دلیل مطالعات وس�یعی که از س�وی صاحب نظران در این زمینه ارائه ش�ده، 
انتخ�اب گردیده ان�د. نتایج تحقیق حاکی از آن اس�ت که از جمله ویژگی های هندس�ی گره ها، قیاس با ویژگی های 
هندس�ۀ فرکتال ها1  اس�ت. فرکتال یا برخال، ش�کل های هندسی نااقلیدس�ِی نامتعارف، نامنظم و در عین نظمی هستند 
که مهم ترین ویژگی آن ها خود متش�ابهی آن هاس�ت. این ویژگی ها در هندسۀ تزیین های اسالمی به صورت تصادفی 
حاصل نگردیده اس�ت؛ چرا که هنرمندان اس�المی عالوه بر برخورداری از دانش ریاضی، همواره از طبیعت به عنوان 
منبع الهام اصلی بهره گرفته اند. این امر حاکی از آن اس�ت که در گذش�ته، این هنرمندان به خوبی از ابعاد گس�تردۀ 
ویژگی های طرح های هندس�ی خود، آگاه بوده و از این نظر پانصد س�ال پیش از همتایان غربی خود از ویژگی های 

غیراقلیدسی در طرح های خود بهره  گرفته اند.

واژگان کلیدي: هندسه، گره، فرکتال، طبیعت، تزیین های اسالمی.

لیدا بلیالن اصل1، داریوش ستارزاده2*، ساناز خورشیدیان3، مریم نوری4

1 دکتری معماری، استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

)تاريخ دريافت: 90/9/6                                     تاريخ پذيرش: 90/12/8(

* E-Mail: Lidabalilan@iaut.ac.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

84

13
90

ان 
مست

 ز
م  

شش
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

 مقّدمه
ام��روزه ب��ا صحب��ت از خلق فضاهاي��ی با کاربری ه��ای پیچیده 
و س��ازه هايی انعطاف پذي��ر، بالفاصل��ه معم��اری معاص��ر غ��رب و 
مبان��ی نظری راي��ج در دنیای مدرن تداعی می ش��ود. اعتقاد عموم 
متخصّصان بر اين اس��ت که فقط با معماری های برگرفته از مکاتب 
غرب که هندس��ۀ فضاي��ی خاصی دارن��د، قادر به خل��ق فضاهای 
پیچیده با قابلّیت گسترش در ابعاد مختلف فضايی خواهیم بود. در 
حالی که »معماری اس��المی در ذات خود معماری هندسه گراست« 
)فالمکی،1381؛210(. عشق مسلمانان به رياضّیات، خاّصه هندسه 
و عدد، مستقیماً به اصل پیام اسالم مربوط می شود، که همانا عقیده 
به توحید است. در جهان بیني اسالمي، ويژگي تقّدس رياضّیات در 
هیچ جا بیش تر از هنر ظاهر نش��ده اس��ت. در هنر، ماده به کمك 
هندس��ه و حساب ش��رافت يافته و فضايي قدسي آفريده که در آن 
حضور همه جايي خداوند مس��تقیماً انعکاس يافته است. نقش هاي 
هندسي بي نهايت گس��ترش پذير، نمادي از بعد باطني اسالم است 
و اين مفهوم صوفیانه »کثرت پايان ناپذير خلقت، فیض وجود است 
که از احد صادر مي ش��ود: کثرت در وحدت« )نصر، 1366؛ 143(. 
بنابراين هندس��ه در فضاس��ازی معماری اس��المی نقش به سزايی 
دارد و از آن جايی که در معماری، فضا با س��طوح تعريف می شود و 
سطوح در اغلب موارد با تزيین های همراه است، ارتباطی درونی در 

معماری اسالمی بین هندسه و تزيین های وجود دارد. 
»اس��تفاده از نقوش هندس��ي در مفهوم نمادين و فلسفي آن به 
منظ��ور تأثیرگذاري روان��ي بر نیايش گر و تقوي��ت حس وحدانّیت 
در فضاي مس��جد اس��ت. ش��کل هاي پیچاپیچ هندس��ي ب��ا تکرار 
تناس��بات وابس��ته به يك نقش، نوعي احس��اس نظم و هماهنگي 
آفري��ده و در اغلب موارد کمك زيادی به ايس��تائی بنا می نمايند« 
)بورکهارت، 1376: 21(. هنرمندان اس��المی به مفهوم هندس��ه ای 
که از ش��کل های طبیعی گرفته شده بود، واقف بوده اند. اين هندسه 
بعدها به نام هندس��ۀ فرکتال شناخته شد. ويژگی الگوهای اسالمی 
بر پايۀ معادالت دقیق رياضی اس��توار ب��وده و طبیعت با دارا بودن 
الگوهای پیش��رفته رياضی همواره سرمشق و منبع الهام مهندسان 
و هنرمندان در دنیای اس��الم بوده اس��ت. انسان، کاشف طبیعت و 
عامل برقراری تداوم و پايداری آن اس��ت. اين انس��ان اس��ت که به 
طبیعت معنا می بخشد و با همدلی فزاينده و پردامنه خود می تواند 
رازهای نهانی طبیعت را )که بی ش��ك همان رازهای فطری اوست( 
دريابد. قرن هاس��ت که انسان با طبیعت زيسته است و برای تأمین 
نیازمندی های جس��می و روح��ی خود به طبیعت گرويده اس��ت. 
طبیعت و جلوه های آن همیشه منبع بی پايان الهام برای انسان بوده 
اس��ت. »طبیعت« همواره به عنوان منبع تقلی��د و الهام، مورد نظر 
انديش��ه مندان بش��ری در عرصه های علمی و هنری بوده است. در 
میان هنرمندان و حرفه من��دان هنرمند، »معماران« جايگاه وااليی 
در استفاده و نه تنها تقلید و محاکات صرف از ساختارهای طبیعی 
و محیط زيس��ت در زمینۀ »الگوبرداری ه��ای فرمی«، »الگوبرداری 
محتوايی« و »الگوبرداری از قوانین طبیعت« داش��ته اند )محمودی 
ن��ژاد، 1388 : 391(. در طبیعت، سیس��تم هاي الگوها را به عنوان 

ساختارهاي هندسي شکل و تناسب مي توان در کوچك ترين ذرات 
تا کیهان بزرگ پیدا کرد. 

از آن ج��ا که اين مقاله در پی بررس��ی ويژگی هندس��ه تزيینات 
اسالمی از زاويه ای جديدتر يعنی هندسه فرکتال است، سؤال اصلی 
تحقیق اين اس��ت که »آيا می توان ويژگی های هندس��ه گره ها را از 
ديدگاه هندس��ه فرکتال مورد تجزي��ه و تحلیل قرار داد؟« در مورد 
هندس��ۀ تزيین های اسالمی، منابع بسیار محدودی در داخل کشور 
موجود اس��ت که بیش ت��ر آن ها بر چگونگی ترس��یم اين نقوش از 
ديدگاه هندس��ۀ اقلیدس��ی تأکید دارند. بنابراين، بیش ترين منابع 
مورد استفاده در اين مقاله، تحقیقاتی هستند که اخیراً محققان در 
بارة ابعاد متنوع تزيین های اسالمی انجام داده اند. محققان بسیاری 
هم چون پروفس��ور راجرز پنروز2 از دانش��گاه آکس��فورد، پروفسور 
پیترل��و3 از دانش��گاه ه��اروارد و پاول اش��تاين هارت4 از دانش��گاه 
پرينس��تون، کیث کريچلو5 نويس��ندة کتاب الگوهای رياضی، خانم 
دکت��ر نجیب اوغلو6 از دانش��گاه هاروارد، دکت��ر کرگ اس کپالن7، 
ف��رود رونینگ8، ريچارد هنری9 و رضا س��رهنگی10 بارة با الگوهای 
اس��المی، تحقیقات گس��ترده ای انجام داده اند. هم چنین در مورد 
تعريف هندس��ۀ فرکتال و ابعاد گوناگ��ون آن منابع متعددی وجود 
دارد، لیکن در بارة ويژگی های هندسۀ تزيین های اسالمی از ديدگاه 
هندس��ۀ فرکتال، هیچ تحقیق مش��خص و جامعی صورت نپذيرفته 
اس��ت. اين تحقیق بدين لحاظ در نوع خود بديع اس��ت و مس��لماً 
آغ��ازی بر پژوهش های کامل تر در مورد ذات هندس��ۀ اس��المی و 
ارتباط آن با نیاز کش��ورهای اس��المی در زمینه معماری همگام با 
شرايط دنیای معاصر محسوب می شود. برای پاسخ گويی به پرسش 
اصل��ی تحقیق و دس��ت يابی به هدف عمدة اي��ن مقاله، جمع آوری 
داده ها به روش توصیفی و پديدارشناس��انه ب��ا بهره گیری از منابع 
انجام پذيرفت. هم چنین، برای تحلیل داده ها و يافته های ناش��ی از 
مطالعات، از روش تحلیلی- تطبیقی- قیاس��ی در رابطه با س��اختار 

هندسۀ گره ها با هندسۀ فرکتال بهره گرفته شد.

1. هندسه و تزیین های اسالمی
رياضی دانان مس��لمان ب��رای علم رياضی، قداس��ت قائل بوده و 
عالقه خاصی به آن داش��ته اند )صفا، 1356: 296(. بی ترديد توازن، 
هماهنگی و قداست اشکال مادی در هنر آشکار می شود و به کمك 
هندسه و جهان ماده شرف می يابد، قدسی می شود و آن گاه در هنر 
اسالمی جاودانه می گردد )خوارزمی، 1326: 3(. اين ويژگی رياضی 
)هندس��ه( در هیچ يك از علوم اس��المی آن گونه نمايان نیست. اّما 
در هنر اس��المی ب��ه خوبی خودنمايی می کند. هن��ر ايران در دورة 
اس��المی، در عین حال که عمیقاً ايرانی و همساز با حّساسّیت های 
مردم ايران اس��ت، به مفهوم س��ّنتی کلمه، اسالمی هم هست و لذا 
می تواند برای نمايش پیوند عام و جهانی معنويّت و هنر اسالمی، به 
بهترين وجهی مؤثّر افتد )نصر: 1375: 8(. اين هنر بر علمی باطنی 
مبتنی اس��ت که به ظواهر اش��یا نظر ندارد، بلک��ه ناظر بر حقیقت 
درونی آن هاس��ت )پیشین: 15(. به هر حال رياضیات و هندسه در 
جهان اسالم از يك سو چنان ارج و قربی يافتند که لقب علم مقدس 
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را گرفتند از ديگر س��و تشابه و اشتراک در برخی بنیان های نظری، 
پیوند میان هنر و رياضیات را در هنر اسالمی چنان گسترده ساخت 
که امروزه کم تر محققی می تواند نس��بت به اين پیوند بی اعتنا باشد 
)بلخاری قهی، 1384: 548(. شکل هندسی، مفهومی صرف نیست، 
بلک��ه تصوير آن هم تصويری بصری و دارای ويژگی هايی اس��ت که 
مفاهی��م معمول فاقد آن ها هس��تند؛ بدين معن��ی که در برگیرندة 
نمود ذهنی ويژگی های فضايی اس��ت )Fischbein: 1987,114(. در 
معم��اری تزيینی، هر نقش ورای ارزش صوری خود دارای ارزش��ی 
برگرفتۀ از فرهنگ و بیانگر عقیده و آرمان تداوم يافتۀ مردم جامعه 
در نس��ل ها اس��ت. آرايه های معماری از س��ويی ذهن بیننده را به 
زيباي��ی صوری و ظاهری نقش ه��ا و نوع کاربری فضاهای بنايی که 
نقش و نگارها بر ديوارهای آن نشسته، فرا می خوانند و از سوی ديگر 
ديدگاه بیننده را به قلمرو و راز و رمزهای فرهنگی و دينی پوشیده 
در مفاهیم نقش ها می گشايند )بلوکباشی، 1383: 385(. با دريافت 
مفاهیم نمادی نقش و نگارها در معماری تزيینی و ريشه يابی آن ها، 
می توان به ش��ناخت ذهن و انديشۀ معماران و در نتیجه به فرهنگ 
مردم و جهان بینی و آرمان های آنان دست يافت. دنیا، دنیای قانون 
و سراس��ر حکمت اس��ت و در هنر اس��المی، نقش های هندسی از 
اهمّی��ت وي��ژه ای برخوردارند که بايد رواب��ط و قوانین اين نقش ها 
رمزگش��ايی گردد. دانش تحلیل اين نقوش، يکی از روش های حل 
معم��ای »وحدت گرا« بودن فرايند طّراح اس��ت. يکی از روش های 
 Lu.(تحلیل اين فرايند نیز اس��تفاده از يافته های پیش��ینیان است

 .)Steinhardt,2007( )www.peterlu.org

ب��ه طور کلی انواع نق��وش تزيینی را می توان به چند گروه اصلی 
نقوش انس��انی، نقوش حیوانی، نقوش نباتی يا گیاهی،  کتیبه های 
ح��اوی خط��وط تزيینی و نقوش هندس��ی ي��ا »گره« تقس��یم و 
گروه بندی نمود )دهقان نژاد، 1383(. از آن جا که در هنر اسالمی، 
خلق تصاوير انس��انی و حیوانی ممنوع گرديده اس��ت، اين نقوش را 
به ندرت در تزيین های اس��المی می بینی��م. آن چه در ايران در اين 
باره موجود است به دوران قبل از اسالم مربوط می شود )بلوکباشی، 
1383: 385(. هنرمند مس��لمان به ايج��اد تزيین های پرداخت که 
عنصر اصلی آن ها اش��کال هندس��ی و نقوش انتزاع��ی بود. چنین 
نگرشی، باعث ايجاد قالبی گرديد که حالتی کاماًل تشبیهی دارد و با 
ايجاد احجام و تزيین ها شامل نقوش هندسی و نگاره های اسلیمی، 
به بیان احساس و انديشه ای خاص پرداخت که »توحید« مهم ترين 
موضوع آن اس��ت. نقوش هندسی به نحو بارزی وحدت در کثرت و 

کثرت در وحدت را نمايش می دهد )مددپور، 1374: 135(.

2. هنر گره چینی و گره
2-1. گره چینی

هنر گره سازی از دامنه ای بسیار وسیع برخوردار است و استادان اين 
هنر در ممالك مختلف اسالمی هر يك آن را با سلیقۀ قومی خود آمیخته 
و گره های بسیاری را در بناهای اسالمی به وجود آورده اند. گره چینی به 
طور کلی عبارت از قرار دادن آالت گره در ترکیبی هماهنگ و زيبا است. 
)زمرشیدی، 1365( واژة گره چینی به شکل ترکیبی آن در فرهنگ های 

فارسی تعريف نشده است. گره در لغت به معنی به هم پیچیدگی نخ و 
ريس��مان و بند و چین و شکن و شکنج است. گره  چینی که از ترکیب 
دو واژة »گ��ره« و »چین« به وجود آمده اس��ت در لغت معنايی معادل 
پیچیدگی همراه با چین و شکن دارد. در تعريفی ديگر گره چینی عبارت 
است از ترکیبی هماهنگ از شکل های هندسی به هم پیچیده، موزون و 
جاذب که با استفاده از خط های راست شکل گرفته است )نجیب اوغلو، 
1380: 130(. گره چینی ايرانی يکی از رشته ها و ِحَرف سّنتی است که 
به نقوش هندسی تکیه دارد و بیننده در اولین برخورد با اين هنر، تحت 
تأثیر نظم آن قرار می گیرد. بنابراين ويژگی  آن همان نظم هندس��ی و 
تعادل آن است. علّت استفاده از اشکال هندسی خاص در گره چینی اين 
اس��ت که رموز خاص را در اشکال هندسی خاص می دانند )کیانمهر و 
خزايی، 1385: 38-26(. اشکال هندسی که توسط هنرمندان گذشته 
نام گذاری شده اند، معموالً از طبیعت، حیوانات، پرندگان، اجرام آسمانی، 
اشیای کار روزانه و غیره برگرفته شده اند و به مرور زمان و نسل به نسل 

به کار برده شده تا به نسل حاضر رسیده است )سامانیان، 1378: 8(.
2-2. نقش هندسی یا »گره« 

نقش هندس��ی که اهل ف��ن آن را »گره« می نامن��د، بافت های 
گوناگونی از ش��کل های منظم هندسی است )نوايی، 1383: 272( 
.گره، مجموعه ای از اش��کال مختلف هندس��ی اس��ت ک��ه به طور 
هماهنگ و با نظمی خاص در زمینه ای مشّخص در کنار هم به کار 
رفته است )س��امانیان، 1378: 7(؛ بافت های پیچیده ای که همگی 
ترکیب��ی منظم و همگن دارند و می توانند از همه س��و گس��ترش 
يابند بدون آن که ترکیب منظم و هماهنگ شان دست خوش تغییر 
ش��ود. حضور گره ها در بناهای س��ّنتی، بر نظم موجود در اين بناها 
)نظمی که به واسطۀ استفاده از شکل های خاص، انتظامات مرکزی، 
محوری، تقارن و س��اير تمهیدات پديد آمده اس��ت( تأکید می کند 
و بن��ا را تبلوری از نظم و هندس��ه جلوه می ده��د. گره، عین نظم، 
عین تعادل و هماهنگی است. گره، در چشم انسان هم چون جهانی 
عقالنی، جايی که در جزء و کلّش تدبیر و حکمت به کار رفته است. 
در اي��ن نظام احس��ن، از »اتفاق« و »تصادف« خبری نیس��ت. هر 
چیزی حس��اب و کتاب و ان��دازه ای دارد. هیچ ذّره ای کم يا زياد به 
نظر نمی رس��د، و کم يا زياد نمی شود مگر به حکم تدبیر و حکمت. 
)نواي��ی، 1383: 272( هر نقش گره دارای زمینه يا قاب و آلت گره 
اس��ت. آل��ت در لغت به معنی اب��زار، افزار و واس��طه ای میان فاعل 
و مفعول برای رس��یدن11 به اثر اس��ت. در گره چینی، آلت، ابزاری 
برای آفريدن اثر اس��ت. آلت به ش��کل های گره گفته می شود که از 
خطوط مس��تقیم و بر اساس قاعده ای منّظم به شکل های هندسی 
درآمده و در قاب يا زمینه ای محدود ش��ده اس��ت. از مجموع همه 
آلت ها ش��کل کلی گره به دس��ت می آيد؛ يعنی از کثرت به وحدت 
رس��یدن، وحدتی در تعادلی هنرمندانه. )امیر غیاثوند، 1382: 37؛ 
صب��ا، 1383؛ بورگ��وان، 1362(  گره انواع بس��یار دارد. چون گره 
خاصّی��ت زايش دارد و از هر گره، گره ه��ای ديگر به وجود می آيد، 
بنابراين تعداد گره ها می تواند بیش از اين ها باش��د. گره ها با توّجه 
به زوايايی که دارند، به پنج گروه تقس��یم می ش��وند: گره کُند، گره 
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تند، گره ُش��ل، گره ُکند ُش��ل و گره تند ُش��ل.  در جدول ش��ماره 
1، آلت های گره کند، تند و ش��ل و انواع آن ه��ا را می بینیم. )امیر 

غیاثوند، 1382: 65-66(

2-3. بررسی ویژگی های گره ها   
در گره چینی، هر نق��ش گره از مجموعه ای از نقش های کوچك 
فراهم ش��ده اس��ت. همه اين نقش های کوچ��ك در مجموعه ای به 
وحدت می رس��ند و نقش��ی يگانه و کلی را ارائه می دهند. رمز و راز 
زيبايی هن��ر گره چینی در مرزبندی آلت های گره با زمینه اس��ت. 
خط ه��ای مرزی بايد مبتنی بر توازن و تقابل با رنگ زمینه باش��ند 
تا بتوانند نگاه را از کثرت نقش به وحدت طرح بکش��انند. خالقّیت 
هنرمندانه در ايجاد تعادل و توازن در نقش گره در خط های مرزی 
نماي��ان می ش��ود )امیر غیاثون��د، 1382: 30(. در بررس��ی ويژگی 
گره ه��ا، ابتدا به ط��ور خالصه يافته های محققان و س��پس تحلیل 

خ��ود را در اي��ن زمینه می آوريم. راجر پنرز اولین فردی اس��ت که 
توانست الگوی تزيین های اسالمی را توضیح دهد. وی دريافت که با 
استفاده از زير مجموعه ای از کاشی هايی که با اصول مشابهی تولید 
شده اند و مونتاژ آن ها بر اساس مجموعه ای از قواعد هماهنگ سازی 
از پیش تعريف ش��ده می توان کاش��ی کاری های نامتناوب از سطح، 
يعنی الگوهايی تنها با تقارن موضعی ايجاد نمود که امکان بس��ط و 
 گس��ترش نامحدود آن ها بدون تکرار وجود دارد )تصوير شمارة 1(

 )Henry;2007,8(. اي��ن الگوه��ا می توانن��د تا بی نهاي��ت و بدون 
تکرارپذي��ری، الگوهای کوچك تری را بس��ازند که دارای تناس��ب 
طالي��ی هس��تند. نس��بت طاليی بن��ا ب��ه يافته ه��ای فیثاغورث، 
 گن��گ خواهد ب��ود، رق��م دقی��ق آن 1/618033989 خواهد بود

.)www.peterlu.org(,) Penrose,1989: 69–110( 

 جدول شماره 1: انواع گره های کند، تند و شل

مأخذ )رئیس زاده، مفید ، 1383: 65-66(  
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تصوير شماره 1: کاشی کاری نامتناوب با استفاده از الگوهای موضعی
)Henry, 2007,8( مأخذ 

تناسبات طاليی به عنوان مثالی از مقیاس خودمتشابه، از ديرباز 
ابزار تناس��بات مناس��بی برای معماران بوده است. تناسب طاليی، 
فرم يك شکل مارپیچ گونه از مستطیل خودمتشابه را خلق می کند. 
ح��واس م��ا که از جري��ان خودمتش��ابه طبیعت به تدري��ج تکامل 
يافته، خودمتش��ابهی را در اشیای طّراحی ش��ده می پذيرد)بويل(. 
تصويرشماره2، نشان می دهد که چگونه می توان پنج ضلعی حاوی 
پنتاگرام  را برای ايجاد يك سلسله کاشی، تجزيه و تقسیم نمود. تمام 
اين موارد مبتنی بر تناسب طاليی هستند و به همراه خانواده ای از 
اشکال که ارتباط بسیار نزديکی دارند و از دکاگرام )شمسه( مشتق 
ش��ده اند، برای پر کردن بدون درز سطوح و ايجاد کاشی کاری های 

.)Henry;2007,7( متقارن مورد استفاده قرارمی گیرند
پنرز توانست با در نظر گرفتن اين پنج ضلعی ها، الگويی پنج تايی 
با شکلی بسازد که از آن به عنوان کايت و دارت  نام برده می شود. 
در دسته بندی ارائه شده توسط وی، هر دسته می تواند حاوی تعداد 
مش��ّخصی از کايت ها و دارت هايی باش��د که می توانند تا بی نهايت 
و بدون تکرارپذيری، الگوه��ای کوچك تری از کايت ها و دارت ها را 

بسازند. 
هر چقدر تعداد اين اَش��کال ريز افزايش پیدا کند، آن گاه نسبت 
کايت ها به دارت ها به نس��بت طاليی می رس��د )تصويرش��مارة 2( 

. )www.peterlu.org( ،)1388،دکزی(
روش ديگر، استفاده از الگوی ستاره برای پوشاندن سطوح است. 
س��تارة موجود در تصويرشمارة 3، اغلب اس��اس و مبنای الگوهای 

س��تاره دار اس��ت. تعداد پرهای س��تاره ها بايد برابر با عدد هشت يا 
مضربی از هشت باشد. 

اين کار را با الگوی اصلی موجود در سمت راست شکل آغاز کرده 
و دو داي��رة کوچك هم مرکز با داي��رة اصلی به وجود می آورد که از 
دايرة داخلی ش��عاع افکنی می کند. اين کار ب��ا يکی از مربع ها آغاز 
می ش��ود و به جای چرخش 45 درجه ای، دو بار با زاويۀ 30 درجه 
دوران می نمايد. اين اقدام باعث به وجود آمدن س��تاره هايی با 12 

.)Ronning( پرمی گردد

تصويرشمارة 2: باال: پرکردن بدون درز سطوح و ايجاد کاشی کاری متقارن با 
 )Henry;2007,7(استفاده از پنج ضلعی ها، مأخذ

پايین: از راست به چپ: نسبت طاليی و رعايت نسبت طاليی در چیدمان پنزور، 
مأخذ: دکزی، 1388: 2

  Ronning :تصويرشمارة 3: چگونگی پوشاندن سطوح با استفاده از الگوی ستاره، مأخذ

تقارن به معنی تعادل، تکرار بخش ها يا همس��انی س��اده اشکال 
اس��ت. اگر بخواهیم تعريف س��اده ای از آن ارائه دهیم، بايد بگويیم 
که می تواند به معنای »الگو« به کار رود )AlJamali; 2003: 2(. الگو 

در واقع تولید هر چیزی اس��ت که با تکرار عجین و سرش��ته شده 
باش��د. تکرار می تواند زيرالگوها يا زيرالگوهای اصالح شده بر طبق 
چند قانون س��اده داشته باش��د. الگوها در پديده های طبیعی، هنر، 
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علوم و رياضیات و غیره نیز ديده می ش��ود. سخت پوستان دريايی، 
تّپۀ ش��نی، تنگه های بزرگ، س��رخس ها، نحوه تقس��یم شاخه های 
درخ��ت، کرانه ه��ا، ابره��ا و  هم چنی��ن فرکتال ه��ا، بلورها و فرش 
ک��ردن پنزور، نمونه هايی از الگوها هس��تند)محمودی نژاد، 1388: 
391(. رونین��گ تقارن را بر اس��اس دو گروه تقارن انتقالی و تقارن 
دورانی مش��ّخص می کند. افرادی که با کريس��تال ها کار می کنند، 

ذاتاً عالقه مند به ش��بکه های متقارن هستند. بیش ترين عالقۀ آن ها 
به تقارن در فضای س��ه بعدی اس��ت، اّما تقارن ه��ای دو بعدی نیز 
هم چنان م��ورد توّجه قرار می گیرند. الجمالی و بانیس��ی، الگوهای 
 تقارن را به دو صورت »ي��ك بعدی« و »دو بعدی« عنوان می کند.

 )AlJamali, 2003( )تصويرشمارة 4(.

Ronning :تصويرشمارة 4: انواع الگوهای تقارن؛ مأخذ

خودمتشابهی يکی از ويژگی های مربوط به استفاده از تناسب ها 
در الگوها همانند اس��تفاده از اجزا و عناصر الگوهايی اس��ت که در 
مقیاس ه��ای مختلف تکرارمی ش��وند. يکی از ويژگی های اساس��ی 
فرکتال ه��ا و مهم ترين مورد برای درک موجود بین اين تناس��ب ها 
و الگوها در دنیای طبیعی همین ويژگی  اس��ت. هنری معتقد است: 
»الگوی تزيین های هندس��ی ايران از يك اصل جايگزين اس��تفاده 
می کن��د ک��ه در آن اش��کال خود متش��ابه به صورت بازگش��تی به 
کپی های کوچك تر متناس��بی از خود تجزيه می شوند. اين طرح ها 
که به نام الگوهای گره ش��ناخته می ش��وند، نش��ان دهندة تناسب 

 موزونی بین عالم کبیر و صغیر و دارای قدرت تفکر فراوانی هستند« 
)Henry, 2007: 5( )تصويرش��ماره5(. س��رهنگی نیز به بررسی 
تزيین های داخلی گنبدهای ايرانی و س��اختار هندسی اين طرح ها 
پرداخته و دريافته است که »هندسۀ پیچیده ای که در قسمت های 
داخل��ی گنبد مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، نش��ان دهندة تالش 
هنرمن��دان برای بیان احساس��ات و عواطف و هم چنین اعتقادات و 
فلس��فه آن ها از طريق طرح های پیچیده هندس��ی است که تکرار، 

وزن، آهنگ، مقیاس و ترکیب رنگ را نیز در بر می گیرد.

 تصويرشمارة 5: گنبد شمالی تاج الملك، مسجد جامع اصفهان، استفاده از اصل خود متشابهی از طريق رعايت 
)Henry, 2007( :تناسب ها میان جزء با کل درتزئین های هندسی؛ مأخذ
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س��اختار هندس��ی روکاری داخل��ی گنبده��ا15 نش��ان می دهد 
ک��ه آن ها اطالعاتی نیز از هندس��ه فضای س��ه بعدی نااقلیدس��ی 
داش��تند. اين طرح ها به واس��طه خود متش��ابهی، نش��ان می دهند 
 ک��ه اين هنرمن��دان به مفهوم هندس��ه فرکتال نی��ز واقف بودند«

)Sarhangi; 1999,96( )تصويرشمارة 6(.

تصويرشمارة 6: نمايش خودمتشابهی، تکرار، تقارن، تناسب در چند طرح داخلی 
)Sarhangi; 1999,87-96( :گنبد؛  مأخذ

کريگ. اس. کپالن الگوهای تزيین های اسالمی را با نرم افزارهای 
گرافیکی ترس��یم کرده اس��ت. در تصويرش��مارة 7، نحوة ترس��یم 
 Kaplan;( ضلعی با تقارن دورانی می بینیم -n الگوي��ی را در يك
61-2002,60(. وی تق��ارن، دوران و تک��رار اي��ن الگوه��ا را در 
تزيین های اسالمی بررسی کرده است. نحوة ترسیم دو الگوی گل و 

ستاره در تصويرشمارة 8 نشان داده شده است.

Kaplan :تصويرشمارة 7 : نمايش تقارن دورانی توسط کپالن؛ مأخذ

اکنون با توّجه به مطالب ارايه شده در رابطه با برخی از الگوهای 
تزئینات اسالمی و نیز دسته بندی جدول شماره 1، ويژگی هندسی 
گره ها در قالب جداول مورد بررسی قرار می گیرد تا در قسمت آتی 
به تحلیل اين ويژگی ها از ديدگاه هندس��ۀ فرکتال پرداخته ش��ود. 
تاکنون گره ها در منابع مختلف از ديدگاه روش ترسیم مورد بررسی 
قرار گرفته اند، لیکن روش تحلیل مقاله در اين قسمت از اين جهت 
منحصر به فرد اس��ت که بررس��ی ويژگی گره ها بر اساس آلت های 
تشکیل دهنده گره ها صورت گرفته است. درجدول شماره2، نمونه 
گره کند، در جدول ش��ماره3، نمونه گره تند، درجدول ش��ماره4، 
نمونه گره ش��ل و درجدول شماره5، نمونه گره ترکیبی کند، تند و 

شل جهت بررسی آورده شده است.

جدول شمارة 2. بررسی ويژگی های گره کند سرمه دان قناس، نمونۀ گره کند  

Kaplan :تصويرشمارة 8 : نمايش تقارن، دوران و تکرار در دو الگوی تزيینی توسط کپالن مأخذ
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جدول شمارة 5. بررسی ويژگی های گره ده پیلی، نمونه گره کند، تند، ُشل

جدول شمارة 3. بررسی ويژگی های گره کند سرمه دان قناس بزرگ از گره دو 
پنج، نمونه گره تند

 جدول شمارة 4. بررسی ويژگی های گره دو شش ُشل، نمونه گره ُشل
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3. فرکتال
3-1. الگوی فرکتال

واژة فرکتال مش��تق از واژة التینی فراکتوس- به معنی س��نگی 
که به ش��کل نامنظم شکسته خرد شده است- در سال 1975 برای 
اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد. فرکتال ها، شکل هايی 
هس��تند که بر خالف ش��کل های هندسی اقلیدس��ی، به هیچ وجه 
منظم نیس��تند. با مالحظه اش��کال موجود در طبیعت، مش��ّخص 
می شود که هندسۀ اقلیدسی قادر به تبیین و تشريح اشکال پیچیده 
و ظاهراً بی نظم طبیعی نیست )قباديان، 1382: 167-166(. اصول 
رياضي هندس��ه طبیعت يا هندس��ه فرکتال و توصیف بس��یاري از 
اش��یاي فرکتال به گذشتۀ دوري بر مي گردد )شمس، 1380: 50(. 
اين هندس��ه سال هاست که توسط معماران و رياضی دانان متعّددی 
م��ورد بحث و بررس��ی قرارگرفته و به کارگی��ری آن در معماری و 
هندس��ه مصنوع مورد ش��ك و ترديد، نقض يا دفاع واقع شده است 
)افتخ��ارزاده، 1384: 100(. نظريّۀ فرکتال برای توصیف پیچیدگي 
در اش��کال به کار مي رود )پناهي، مختاب��اد امرئي، کريمي خیاوي، 
1388: 61(. فرکتال ها ش��کل هايی هس��تند که برعکس شکل های 
هندس��ۀ اقلیدس��ی، به هیچ وجه به معنی متعارف، منظم نیستند. 
اين ش��کل ها اوالً سراس��ر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آن ها در 
همۀ مقیاس ها يکس��ان اس��ت، يعنی به نوعی ديگر منظم اند. جسم 
فرکتالی از دور و نزديك يکسان ديده می شود )خاک زند، احمدی، 
1386: 47-35(. اش��کال فرکتال با فرآيندهاي پويا تولید مي شوند. 
فرآيندهاي پويا، فرآيندهايي هس��تند که داراي حافظه هس��تند و 
رفتار آن ها به گذشته بس��تگي دارد. الگوی فرکتال می تواند فضای 
ايجاد ش��ده توسط ساختار متفاوت فرکتال را اشغال نمايد و الگوی 
پیچیده ت��ری را حاصل کند. چنین نمون��ه ای در طبیعت متداول تر 
اس��ت و کمك بسیار زيادی در توضیح تنوع ها و زيبايی های موجود 

در محیط طبیعی می کند )بل، 1382: 33(.
3-2. بررسی ویژگی های فرکتال ها

• در فرکتال ها، اج��زا و عناصر، در مقیاس های مختلف تکرار 	
می شوند. هر شکل از قطعات کوچك تری تشکیل شده است 
که اين قطعات با ش��کل اولیه متش��ابه  هس��تند؛ به عبارت 
ديگر وقتی که يکی از قطعات کوچك تش��کیل دهنده را به 
مقیاس شکل اصلی می رسانیم، دقیقاً همان شکل به دست 

می آيد. اين ويژگی را خودمتشابهی  می نامیم.
• فرکتال ها به وسیله فرايندی تکرارشونده شکل می گیرند و 	

هر تکرار از نتیجۀ قبلی اش س��اخته شده است. اين ويژگی 
را تکرارشوندگی می نامیم.

• فرکتال ها در هر مقیاسی يکسان به نظر می رسند.  مجموعه هاي 	
فرکت��ال از زيرمجموعه هاي��ي تش��کیل ش��ده اند ک��ه اين 
زيرمجموعه ها ش��امل مجموعه هاي بزرگ تر هستند. مجدداً 
اي��ن مجموعه ه��ا از زيرمجموعه هاي کوچك تري تش��کیل 
شده اند. اين زير مجموعه ها نیز شبیه مجموعه هاي بزرگ تر 

هستند که اين ويژگی را خردمقیاسی  می نامیم.

• فرکتال ها ابعاد منحصربه فردی دارند که به صورت رياضی 	
تعريف ش��ده اند. بُعد فرکتال يك معی��ار رياضی در تعیین 
درجۀ پیچیدگی بافت در حال نمايش است که اين ويژگی 
.)Davis,2008;2( ) Pellonisz( را بعد اعشار  می نامیم

با نزديك ش��دن به جسم فراکتال، می بینیم که تکه های کوچکی 
از آن ک��ه از دور همچ��ون دانه های بی ش��کلی به نظر می رس��ید، 
به صورت جس��م مشّخص در می آيد که ش��کلش کم و بیش مانند 
همان ش��کلی اس��ت که از دور ديده می شود. در طبیعت نمونه های 
فراوانی از فراکتال ها ديده می شود. درختان، ابرها، کوه ها، رودها، لبۀ 
س��واحل دريا و گل کلم ها اجس��ام فراکتال هستند. در واقع، بخش 
کوچکی از درخت که ش��اخه آن باشد، شباهت به کل درخت دارد. 
اين مثال را می توان در مورد ابرها، گل کلم، صاعقه و س��اير اجسام 
فرکتال عن��وان نمود. چند نمونه از فرکتال ها در جدول ش��مارة 6 

آورده شده است. 
جدول 6. دسته بندی ويژگی های فرکتال ها

همان طور که در جدول شمارة 6، مشاهده می شود به طور نمونه 
دان��ۀ برف��ي کخ )Kock ( در همه جا پیوس��ته اس��ت، اّما در هیچ 
جا مش��تق پذير نیست. اين منحني داراي محیط بي نهايت با سطح 
محدود اس��ت. نکتۀ قابل توّجه اين دانۀ برفي با استفاده از فرآيندی 
تکراري و پويا تولید ش��ده اس��ت، درصورتي که اشیای اقلیدسي با 
اس��تفاده از فرآيندهاي ايس��تا تولید مي ش��وند. مثلث سرپینسکی 
)Serpinski( نیز جزء يکي از معروف ترين اش��یای فرکتال است. 
اين مثلث متس��اوی االضالع خاصّیت خودمتشابهی دارد )قباديان، 

.)Davis,2008;2-9( )166-167 :1382

4. بررسی مقایسۀ ویژگی گره ها و فرکتال ها
در جدول ش��مارة 7، چند نمونه از گره و فرکتال را در کنار هم 
برای نمايش ويژگی های مشترک آورده ايم. با توّجه به نتايج به دست 
آم��ده از بررس��ی هايی که در ويژگی ه��ای گره ها انج��ام داديم، به 
نتايجی دس��ت يافتیم که مهم ترين آن اين است: گره ها و فرکتال ها 
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ويژگی های مش��ترکی دارند که هم در»طبیعت« يافت می ش��وند و 
هم از اش��کال موجود در طبیعت بهره گرفته اند؛ به عبارت ديگر هر 

دو منشأ طبیعی دارند.

نتیجه گیری
اين نکته حائز اهمّیت اس��ت ک��ه همۀ تحلیل ها و نمايش ويژگی 
گره ها که در اين مقاله بررس��ی گرديده، توسط برنامه های رايانه ای 
و با صرف وقت و دقت صورت گرفته اس��ت. حال اين که هنرمندان 
اس��المی با چه ذوق هنری، درايت و دّقت بااليی از زمان های دور با 

ابزار دستی و ساده، چنین نقوش متوازن، زيبا، هنرمندانه و پر رمز و 
رازی را خلق کرده اند، جای بس��ی تأمل و تفکر دارد. شیوة هنروری 
اين هنرمندان، محققان را در سراسر جهان شیفته خود کرده است. 
بررس��ی گره ها به روشنی نش��ان داد که هندسۀ گره ها، ويژگی های 
الزم را ب��رای قیاس با هندس��ۀ فرکتال دارد. ويژگی های مش��ترک 
فرکتال ه��ا و گره ها را در جدول جمع بندی می بینیم. در اين مقاله، 
فرکتال ها با چهار ويژگی اصلی که با آن شناخته می شوند، با گره ها 

مقايسه شده اند. 

جدول شمار ة 7 : مقايسه گره ها و فرکتال ها از ديدگاه ويژگی های مشترک

گره ها عالوه ب��ر ويژگی های فرکتالی، ويژگ��ی ديگری نیز دارند 
که آن ها را در جدول ش��مارة 8 می بینیم. حال آن که ممکن است 
فرکتال ها اين ويژگی ها را نیز داشته باشند که بررسی آن ها در اين 
مقال��ه نمی گنجد. گره ها دارای ويژگی های تقارن، دوران، تناس��ب، 
نوزايی، مرکزگرايی، چند اليه ای)فول��د(، مفهوم گرايی و نمادگرايی 
هس��تند. فرکتال ها دارای اشکال هندس��ه نااقلیدسی، هندسه غیر 
خطی، بی نظمی، اش��کال غیرمتع��ارف، قوانین خ��اص، بی انتهايی 
و اش��کال پیچ درپیچ هس��تند. هر دو دارای ويژگی های مش��ترک 

خود متش��ابهی، خرد مقیاسی، بعد اعش��ار و تکرارشوندگی هستند. 
طبیعت، دستاورد بهترين معمار يعنی خدا و بهترين سرچشمۀ الهام 
انسان اس��ت.گره ها و فرکتال ها از اشکال موجود در طبیعت بهره و 
از آن الگ��و گرفته اند )هر دو منش��أ طبیعی دارن��د(. از آن جايی که 
در طبیعت تعادل وجود دارد، اش��کال گره ها مانند فرکتال ها دارای 
تعادل هستند. برای وضوح مطلب نتايج را می توان در قالب دياگرام 

زير نشان داد:
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جدول شمار ة 8 : ويژگی های گره ها و فرکتال ها
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نتیجه آن که:
1. هنرمندان اس��المی به مفهوم هندسه ای که از فرم های طبیعی 
گرفته ش��ده بود، واقف بوده اند. اين هندس��ه بعدها به نام هندس��ه 

فرکتال شناخته شد. 
2. اجزای تش��کیل دهندة هندس��ۀ گره ها، ويژگی های هندس��ۀ 
فرکتال ها را دارند؛ از جمله: خودمتشابهی، ُخرد مقیاسی، بُعد اعشار 

و تکرار شوندگی )جدول شمارة 8 (.
3. گره ها عالوه بر ويژگی های فرکتالی، دارای ويژگی های ديگری 
مانند تقارن، دوران، مرکزگرايی، تناسب، چنداليگی و نوزايی  هستند 

)جدول شمارة 8 (.
4.  طبیعت، دستاورد بهترين معمار يعنی خدا و بهترين سرچشمه 
الهام انس��ان است. گره ها و فرکتال ها از اش��کال موجود در طبیعت 
به��ره و از آن الگ��و گرفته اند)ه��ر دو منش��أ طبیعی دارن��د(. هردو 
ويژگی های مشترکی دارند که هم در»طبیعت« يافت می شوند و هم 
از اَش��کال موجود در طبیعت بهره گرفته اند. در طبیعت تعادل وجود 

دارد وگره ها نیز مانند فرکتال ها دارای تعادل هستند. 
5. در پس اش��کال بدي��ع و پیچیده گره ها عالوه ب��ر ويژگی های 
نام برده ش��ده، مفاهیم و ويژگی های ديگ��ری مانند »مفهوم گرايی« 
و »نمادگراي��ی« و »فولد يا چندالي��ه ای« نیز وجود دارد که نیازمند 

بررسی بیش تری است.

پی نوشت ها
1. فرهنگستان علوم واژه “برخال” را معادل “فرکتال” انتخاب نموده است.”برخ” 
و “برخه” به معنای کسر، جزئی از کل و پاره است. واژه “برخی” به معنای “پاره ای” 
در فارسی امروز از همین ريشه است و پسوند “ال” به معنای نسبت و شباهت است 

)انصاری آملی(.
Durham,1971 رياضی دان و کیهان شناس انگلیسی Roger Penrose .2

Peter Lu .3 دکتر، محقق در دانش��کده فیزيك و دانش��کده مهندسی و علوم 
کاربردی در دانشگاه هاروارد ماساچوست است. او به خاطر کشف خود در مورد گره 

و الگوهای شبه کريستالی درمعماری اسالمی شناخته شده است.
4. Paul Steihaurdt

Keite kritchlu .5 م��درس، نويس��نده و اس��تاد معماری در انگلس��تان و از 
بنیان گذاران آکادمی Temenos است.

6. Gulru Nacipoglu
Craig S. Kaplan .7 دکت��ر فلس��فه از دانش��گاه واش��نگتن، وی الگوه��ای 
تزيین های اس��المی را به دو دس��ته گل ش��کل و س��تاره ای ش��کل تقس��یم بندی 
 نم��وده و ب��ه نح��وة ترس��یم  الگوه��ا ب��ا نرم افزاره��ای گرافیکی پرداخته اس��ت

Kaplan, Craig S 2002
Frode Ronning .8 به بررسی الگوهای اسالمی و گروه های تقارن پرداخته 

است.
Henry  Richard .9 دوره های عملی هندس��ه از الگوهای اسالمی را در موزه 

بريتانیا در لندن تدريس می کند.
10. رضا س��رهنگی دکترای رياضی��ات کاربردی )نظريه کنترل- سیس��تم های 
پارامتر توزيع ش��ده( از دانش��گاه ويچیتا، کانزاس است. وی عالوه بر تدريس دروس  
رياضیات و هنر، آش��فتگی و فرکتال و ارتباط رياضیات با علوم را نیز در دانش��کده 
کالج تدريس می کند و به بررس��ی تزيین های انجام ش��ده بر روی  گنبدها پرداخته 

است .
11. فرهنگ معین، مدخل آ.

12. س��تاره پنج پر يا پنتاگرام، شکلی هندسی است که از پنج خط تشکیل شده 
.)www.wikipedia.org( و به شکل ستاره است

13. Decagram )Shamsa(

14. کايت و دارت بخش های تش��کیل دهندة چیدمان پريودی پنرز هس��تند که 
با مجموعه ای مرحله ای و از اشکال ريزتر با تکرار از طرح اصلی به وجود می آيد.

15. کايت: چهارضلعی اس��ت که چهار گوشه آن دارای زاويه های 72 ،72 ،72 و 
144 درجه است. کايت ممکن است نیم ساز دو محور تقارن خود را رسم کرده و دو 

زاويه حاد، برای شکل دادن مثلث رابینسون به وجود آورد.
16. دارت: چهارضلعی غیر محدبی است که زوايه های داخلی اش 36 ،36 و 216 
درجه است. دارت ممکن است نیم ساز دو محور تقارن خود را رسم کرده و دو زاويۀ 

منفرجه، برای شکل دادن مثلث رابینسون به وجود آورد. 
17. روکاری، معموالً هنری ايرانی برای تزيین قسمت های داخلی گنبد است که 
در بسیاری از موارد با هنر موزايیك کاری، سرامیك کاری و آيینه کاری همراه است.

18. self-similar
19. formed by a repetitive process in which each repetition 

builds on the prior result
20. look the same at any scale
21. unique dimensions )roughness(

22. پیدايش شکل های نو در گره ها حاصل تحلیل آن ها )نگارندگان(
23. ويژگی ه��ای نهفت��ه در آلت گره ها که همواره در ظاهر آن نمايان نیس��ت و 
مفهومی عرفانی و گاه فلس��فی و در واقع فراتر از ش��کل مادی و صوری آن ها دارد 

)نگارندگان(.
24. ويژگی ه��ای ظاهری و م��ادی که يا در ظاهر آلت گره ها نمايان اس��ت و يا 
نش��انگر و يادآور مفهومی خاص اس��ت )نگارندگان(؛ مثاًل دايره نماد آسمان و مربع 
نماد زمین اس��ت، در حالی که دارای مفاهیم عرفانی بس��یاری نیز هستند. در دايره 
مفاهیمی از قبیل کشش، پايداری و ناپايداری و ... و در مربع مفاهیم ايستايی، ثبات 

و برابری نهفته است.
25. چند اليه ای يا فولد يعني چین و اليه. اليه هاي هزارتو، هر اليه در کنار اليه 

ديگر، همه چیز در کنار هم است. همه چیز افقي است .)قباديان، 1382: 152( 

فهرست منابع و مراجع
1. افتخار زاده، س��اناز، )1384(، »هندس��ه طبیعت در برابر هندسه 
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