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انسان ،کاشف طبیعت و عامل برقراری تداوم و پایداری آن است .این انسان است که به طبیعت معنا می بخشد و با
همدلی فزاینده و پردامنه خود می تواند رازهای نهانی طبیعت را ) که بی شک همان رازهای فطری اوست( دریابد .
«طبیعت »همواره به عنوان منبع تقلید و الهام ،مورد نظر اندیشه مندان بشری در عرصه های علمی و هنری بوده است .
در میان هنرمندان و حرفه مندان هنرمند« ،معماران » جایگاه واالیی در استفاده و نه تنها تقلید و محاکات صرف از
ساختارهای طبیعی و محیط زیست در زمینة «الگوبردار ی های فرمی « » ،الگوبرداری محتوایی » و «الگوبرداری از
قوانین طبیعت » داشته اند [1] .در طبیعت ،سیستم های الگوها را به عنوان ساختارهای هندسی شكل و تناسب می
توان در کوچک ترین ذرات تا یكهان بزرگ پیدا کرد.
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واژههای کلیدی :هندسه ،طبیعت ،معماری ،نسبت زرین ،طراحی ،تقدس

 -1مقدمه
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بسیاری از تحلیل گران بر این نظرند که با مطالعه طبیعت ،وجود هندسه و تناسبات ویژه ای در آن کامال مشهود
است .جالب اینكه بشر از دوره کهن این هندسه وتناسبات را می شناخت ودر هنر و معماری خود از آن استفاده می کرد
.آیت الهی در این باره م یگوید[2] :
«اساس طبیعت بر تناسبات و اندازه های ویژه ای پی افكنی شده است که در نظمی خاص جریان تكوینی و
کیهان را شامل گشته ،سیر تكاملی اش رابه سوی کمال رهنمون می کند .هر اثری که در این عالم به وجود می آید
اگر از اندازه های اساسی به کار گرفته شده در طبیعت بیرون باشد،غیرعادی ،ناخوشایند و ناپذیرا می گردد و نمی تواند
راهی به سوی کمال مطلوب داشته باشد .چشم انسان از آغاز گشایش برگیتی با اندازه های آشنا می گردد که خداوند
تبارك و تعالی در پی ریزی طبیعت و در سرشت خلقت خود انسان به کار برده است .آشنایی و اخت شدن با این انداز
هها سبب می شود ما ناخودآگاه هر چه را که در بر این اندازه ها تطبیق و هماهنگی نماید زیبا حس کنیم و غیر از آن
را ناخوشایند بشماریم …بنابراین اگر برای هنر و اثر هنری وظیفة ارشادی قائل باشیم ،پس هر اثر هنری که به آن
وظیفة ارشادی جامه عمل بپوشاند باید براساس انداز هها استوار باشد واین اندازه ها قرنهاست که ذهن بشر پژوهشگر
و آفریننده را از زمانی که به شمردن آغاز دیده است به خود مجذوب ساخته است«.
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امروزه با صحبت از خلق فضاهایی با کاربری ها ی پیچیده و سازه هایی انعظاف پذیر ،بالفاصله معماری معاصر
غرب و مبانی نظری رایج در دنیایی مدرن تدایی می شود .اعتقاد عموم متخصصان بر این ا ست که فقظ با معماری
های بر گرف ته از مكاتب غرب که هندسه ثضایی خاصی دارند ،قادر به خلق فضا های پیچیده با گسترش در ابعاد مختلف
فضایی خواهد بود .در حالی که «معماری اسالمی در ذات خود معماری هندسه گراست».
در فارسی و عربی  ،کلمه مهندس از هندسه به معنای اندازه گیری مشتق شده است واین کلمه هم برای علم
هندسه وهم برای معماری استفاده می شود .واژه یونانی (هندسه) ،مرکب از شكل ترکیب از (زمین)و (اندازه گیری) ،در
معنی ریشه شناسی کلمه به معنای هنر اندازه گیری زمین است.
واژه (architectمعمار) از کلمه یونانی گرفته شده است که خود مرکب از (رئیس ،اصل،اولین در اعتبار یا رتبه) ،
(سازنده ،صنعتگر) می باشد ،بنابر این با این واژهبه صورت ادبی به معنای استاد سازنده و کارآموز ماهر هنر ساختمان
سازی است(.دیكشنری انگلیسی آکسفرد)
عشق مسلمان به ریاضیات ،خاصه هندسه وعدد مستقیما به اصل پیام اسالم مربوط می شود ،که همان عقیده به
توحید است .در جهان بینی اسالمی ،ویژگی تقدس ریاضیات در هیچ جابیش تر از هنر ظاهر نشده است .در هنر ،ماده به
کمک هندسه و حساب شرافت یافته وفضای قدسی آفریده که در آن حضور همه جای خداوند مستقیما انعكاس یافته
است .نقش های هنر بی نهایت گسترش پذیر ،نمادی از بعد باطنی اسالمی است .
در این مقاله ،بر اساس فرضیه ،پژوهش ،مبنی بر وجود ارتباط هندسه معین میان تناسبات زرین در طبیعت
ومعماری است .ابتدا یک اعدد در طبیعت و ماورا طبیعت وسپس اطباق آن با معماری ،فرضیه به اثبات می رسد .در این
مقاله ،مفهوم مقدس بودن هندسه و وجود هندسه مقدس وتناسبات در اشكال مختلف حیات طبیعت توضیح داده خواهد
شد .روش پژوهش در این مقاله تحلیلی توصیفی است و با تحلیل هندسی ،به اثبات فرضیه پرداخته شده است.
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 -2هندسه وتناسبات براساس تقسيم دايره بر( 8،4،2تناسب )√2
-1-2زير بناي اين اعداد در طبيعت و ماوراء طبيعت:
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اردالن عدد  4را نماد جهات چهار گانه  ،چهار باد  ،چهار فصل و نشان ثبات و آرامش می داند[1].
اخوان الصفا  1در رسالة پنجمشان به زیربنای نظری عدد چهار و رمز پردازی آن پرداختهاند و نوشته اند:
خداوند با خرد خود این جهان هستی را خلق فرموده و در آن فنا ناپذیری مربعات یا(چهارها ) رابه وجود آورده
است .که شامل جفت های ناهمگون یا ناموافق می باشد .رموز این کار فقط توسط خالق متعال دانسته شده است و
بس [7] .آنان برای اثبات نظر خود به آیه»ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون« (سوره  ،11آیه  )44استناد می
کنند و به دنبال آن شواهد فراوانی از طبیعت عالم کبیر و صغیر را از قبیل چهارعنصر ،چهارجهت عرضی  ،چهارمزه ،
چهار فصل سال و  ...بر می شمرند.
این نوع تقسیم بیش از آنكه در گیاهان دیده شود ( ،شكل )1در حیوان و انسان و حتی بیش از همه در دسته بندی
صفات الهی در اندیشه اسالمی نمود دارد به طوریكه می توان آن را ساختاری آرمانی در هستی تلقی کرد  .چرا که

A

 .1اخوان الصفا  ،جمعي هستند كه در قرن چهارم جهاد علمي پنهاني را بنيان گذاشتند .اين گروه به مطالعه آثار فيثاغورث به عنوان يك پيامبروحكيم يوناني
پرداختند وبه تبع آن رياضيات و هندسه را اركان اصلي فهم هستي) طبيعت و ماوراء طبيعت(دانستند.
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عرش الهی و کعبه و  ...هم چهار وجه از خدا را به نمایش گذارده اند  .در گیاهان بیشتر نظام تقسیم 3و  1مشهود
است  ،حتی میوه های تقسیم پذیر افزاینده نیز براساس الگوی اعداد فیبونانچی افزایش می یابند که از 3به 1و 8
تكامل می یابند و هیچ گاه  4بخشی نمی شوند.
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شکل .1تقسیمات  4در گل  ،هندسه داخلی و هندسه خارجی خرمالو ،منبع آرشیو نگارنده
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استفاده از هندسه  4در تقسیمات گل  ،هندسه داخلی و هندسه خارجی خرمالو بسیار قابل توجه و نشان دهنده
ساختار ذاتی  4بخشی آن است.دراینجا  8قسمت موجود به تعداد هسته های آن ارتباطی ندارند.
عالوه بر طبیعت  ،این تقسیم و تناسبات مبنای مهمی در ماوراء طبیعه اسالمی و برخی ادیان دیگر دارد .
پیش از اسالم دائوئیسم و کنفوسیوس هستی را دارای ساختار دوگانه یین و یانگ می کردند  .در اسالم نیز خدا با دو
دسته صفات جمالی و جاللی توصیف شده است  .ساختار عرش خدا که جایگاه اداره عالم است به شكل نمادین دارای
 4پایه توصیف شده و به آن بیت الم عمور گفته و خانه کعبه نیز  4ضلعی می باشد  .در سوره حاقه حمل کنندگان
عرش الهی  8نفر توصیف شده اند .همچنین بهشتی که برای مومن در نظر گرفته شده  2باغ درون  2باغ  ،یعنی 4
باغ معرفی شده است  .به این ترتیب اصل مهم وحدت در اسالم با تقسیم صفات دوگانه او و چهار پایه عرش و 8
نفر حمل کننده آنها  ،ساختار استقرار عالم ماوراء طبیعت را تشریح می کند که بهشت قیامت نیز جلوه ای از آن
خواهد بود( .شكل)2
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شکل .2خانه وثیق انصاری اصفهان(همکف) منبع :آرشیو نگارنده

o
e

v
i
h

c
r

خانه عربها یزد(برش ب .ب) منبع :آرشیو نگارنده

A

 -2-2نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري

اردالن عدد  4را نماد ماده و متناظر با چهار گوش کعبه و نشان ثبات و آرامش م یداند[1].
السعید ] [7تالش می کند  ،تجلی بهره گیری از دایره واستخراج مربع از آن را در معماری اسالمی (خصوصا "
درکشورهای عربی ) به اثبات برساند .اما درمعماری ایران اسالمی نیز این موضوع به طور کامل قابل مشاهده است
اولین جلوه گاه تقسیم های چهارگانه در مقیاسهای طولی آنهاست .آنها هر 6/66سانتی متر امروز را یک گره می
دانستند وچهارگره یک چارك(26/66سانتیمتر) و چهار چارك یک گز(1/6666متر) که معادل شانزدهتمدن اسالمی به
شیوه ای ویژه به بهره گیری از آن پرداخته است .اما در مورد نظام تقسیم چهارگانه دایره نیز تحقیقات مهندس مولوی
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بسیار جالب و راهگشا است .به نظر او اگر چه ریشه های تقسیم چهارگانه دایره درتمدنهای کهن هم وجود دارد  ،تمدن
اسالمی به شیوه ای ویژه به بهره گیری از آن پرداخته است [11].او سیرکامل فرآیند طراحی را درنظام سنتی و
براساس نقاله های تقسیم چهار گانه تشریح می کند .این سیر با انتخاب مرکزی برای هندسه کل کار ( به روش آزمون و
خطا و با ترسیم قطرها ) شروع می شود و با یافتن گوشه های میانسرا ( حیاط ) وتقسیم بندی بدنه ها ادامه پیدا می کند .
نقاله 64قسمتی است وبه زعم او با استفاده از این نقاله می توان بیشتر ساختمانهای معماری سنتی ایران رامطالعه کرد.
] [11او این مسئله را درمورد  26بنای مهم تحلیل کرده و همه را هماهنگ با نقاله  1/64یافت است [4] .کار جالب
مولوی تداوم همین نظام در روند طراحی نما و ارائه گونه های اصلی نماها درمعماری سنتی است که نیاز به دقت واحتیاط
فراوان دارد .به زعم ایشان از طریق امتداد شعاعهای نقاله درهنگام طراحی بنا و تسطیح روی یک خط  ،عرضها و دهانه
های ضلع های اطراف به دست می آید واین مسئله سبب شده است که نماها را بتوان در پنج قالب کلی دسته بندی کرد.
] [11خود او با احتیاط کامل امكان فراگیر نبودن این پنج گونه را یادآوری می کند.اما ذکر مثالهای او به خوبی نشان می
دهد که این موضوع را به همین ترتیب می توان دنبال کرد وبه مجموعه ای از گونه های کلی طراحی نما در معماری
ایران در دوران اسالمی رسید[11] .
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 -3-2مستطيل 𝟐√
آیت اللهی در کتاب مبانی نظری هنرهای تجسمی در مورد این مستطیل می نویسد.« :مستطیل از دوران های
کهن در معماری و در هنرها کاربرد وسیعی داشته است و پس از کشف و شناخت انداز ههای طالیی و اهمیت بیشتر از
اندازة آن ،تدریجاً جای خود را به مستطیل طالیی داده است [2]:» .راب کریر نیز این نسبت را ناشی از تقسیم دایره به
چهار یا هشت قسمت معرفی می کند و نمونه های زیادی از کاربرد این نسبت را در معماری بررسی نموده است[8].
«.بیان این مطلب که از نقطه نظر طبیعی و ما بعدالطبیعی ،شخص برای رسیدن به دو باید « دو یک » را روی هم
بگذارد تا عدد  2حاصل شود ،اشتباه است .الزم است فقط به نحوة تكثیر سلول زنده که به « دو » تبدیل می گردد،
بنگرید( .شكل )3برای اینكه یک در معنی منفرد است ،یگانه است و بنابراین جامع و کل نیز هست .دو یک نمیتواند
وجود داشته باشد .واحد به عنوان نماد کامل خداوند ،خود را از درون خویشتن تقسیم می کند ،با این بیان که آفریننده
یكتاست و آفریده بسیار»][4
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شکل  .3مزار بی بی خانم  ،سمرقند  ،سبك تیموری 777-تا 777هجری شمسی ،نمونه ای از تناسب1/4

www.SID.ir

 -3هندسه وتناسبات براساس تقسيم دايره بر ( 3،6،9تناسب)√ 3
 -1 -3زير بناي اين اعداد در طبيعت

در طبیعت نمونه های زیادی از هندسه  3بخشی قابل مطالعه است  .یک ویژگی مشترك آنها این است که این
سه بخشی  3 ،فضا و  3محور برای قرارگیری دانه ها  ،یعنی اندام زایشی هستند .به طور مثال می توان خربزه ،
طالبی  ،فلفل  ،خیار  ،گوجه فرنگی  ،بادمجان و ...را نام برد که درهمه آنها  ،تخمه ها در  3محور اطراف محور اصلی
قرار گرفته اند  .در فلفل دلمه ای تشابه هندسه  3را در گل  ،تقسیمات داخلی و نیز تقسیمات خارجی این میوه می
بینیم  .در انار این تقسیمات در گلبرگ  ،کاسبرگ  ،گل  ،هندسه داخلی و هندسه خارجی دیده می شود" (.شكل1و)4
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شکل . 4تقسیمات  3در گل  ،هندسه داخلی و هندسه خارجی فلفل دلمه ای منبع :آرشیو نگارنده
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شکل  . 5تقسیمات  6در گلبرگ  ،کاسبرگ  ،گل  ،هندسه داخلی و هندسه خارجی منبع  :آرشیو نگارنده

 -2 -3تركيب هندسه  3و  5در طبيعت

در برخی میوه ها هندسه داخلی  3و هندسه خارجی  1وجود دارد  .هندسه خارجی مضرب  1با گل آنها و
ویژگی مشترك گیاهان خوراکی بودن آنها سازگار است  .به نظر می رسد هندسه داخلی  3باید ریشه در ویژگی
مشترك آنها یعنی بیش دانه بودن آنها داشته باشد  ،چراکه در همه آنها اندام زایشی با تعداد زیاد در  3محور در
اطراف محور اصلی چیده شده اند  .معموال این محورها مرکب بوده و به  6یا  4محور تقسیم شده و انبوهی از بذر
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زایشی آنها را کنار هم قرار داده اند  .در بیشتر نمونه ها حجم بافت اصلی میوه نسبت به کل میوه با توجه به تعداد
زیاد دانه ها و فضای مرطوب اطراف آن چندان زیاد نیست  ،به خاطر همین ساختار محوری  ،در بیشتر موارد شكل
کلی هندسی آنها کشیده و دراز است  .در برخی نمونه ها همچون گوجه فرنگی محورهای  3گانه بذرها با بافت دوری
اتصالی ندارند  ،بلكه از یک محور مرکزی تغذیه می کنند و این سبب وجود یک اتصال  3پری محكم از حاشیه تا
مرکز اصلی است تا کل اندام زایشی را در مرکز نگه دارد  ( .از این جهت شباهتی با فلفل دلمه ای پیدا می کند).
(شكل)6
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شکل .6هندسه داخلی  3و هندسه خارجی  5در طالبی منبع :آرشیو نگارنده

 -3-3نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري

A

ابتدایی ترین شیوه درجه بندی  ،تقسیم دایره به شش قسمت بود .زیرا با شعاع دایره می توان این کار را کرد و
سپس با استفاده از روشهای هندسی آن رابه  3و یا  12تقسیم و سپس به  66قسمت تقسیم نمود .این تقسیم هنوز هم
در بسیاری ازمسائل رایج است .مصریان باستان دستگاه اندازه گیری خود را درمعماری براین اساس تنظیم می کردند .
خصوصا "اینكه عدد دوازده که در این نظام ایجاد می شود عددی کامل در دید آنها بود ومجموع اعداد مثلث قائم
الزاویه اوسیریس ( )3،4،1را ایجاد می کرد .این نظام در بین مسلمین به« نظام ستینی» مشهور است وهنوز هم ،
بسیاری از حوزه ها ازجمله ساعت  ،نجوم و ...به این سیستم طبقه بندی می شوند [11].سعید با تفصیل بیشتری سعی
کرده به کارگیری نظام ستینی را در معماری کهن مصر و خصوصا" در معبد بزرگ آنها ( معبد سوستریس اول  ،معبد آن
کاب شمالی ومعبد رامسس چهارم ) نشان دهد .مصریان معماری خود را براساس نظام مقدس دوازده تایی شكل می
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دادند .البته ریشة دوازده هم به عدد سه می رسد وخصوصا" مثلث اوسیریس که در نزد مصریان جایگاهی مقدس داشت و
فیثاغورس این مطلب را بعدها ازمصریان آموخت  .اضالع این مثلث با اعداد(  )3،4،1متناظر بودند که مجموع آنها عدد
 12یعنی کلید اندازه گیری مصری ها را ایجاد می کرد] [7آیت اللهی مستطیل  √3را مستطیل افالطونی م ینامد و در
مورد آن می نویسد « :نسبت  √3در هنر کهن غرب در دوران های پیش از تسلط«نسبت طالیی» بعد از نسبت،√2
رایج ترین اندازه ها بوده است  .نكتة جالب توجه این است که در خرد نگاره های ایرانی نیز پس از نسبت طالیی بیشتر
ازاین اندازه استفاده شده است( ».شكل)7
به گفته لولر:
« ،√2سطح مربع را تقسیممی کند √3،شكل حجم دار مكعب را تقسیم می کند و در آن هنگام به یاد می
آوریم که همه چیز در جهان آفرینش یک حجم است .از نظر ساختاری در تشكیل هر حجم ،سه گوشه ضرورت پیدا می
کند .از این روست که تثلیث اصل آفریننده کلیه اشكاالست[2] ».
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شکل . 7یکی از مساجد عثمانی (ترکیه )  ،نمونه ای از تناسب  1/7منبع ارشیو نگارنده
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البته توجه به نظام سه درتمدنهای کهن دیگر هم نمونه هایی داشته است که کریچلو به برخی از آنها اشاره
دارد  .به طور مثال درفرهنگ ذن ژاپنی وچین باستان مثلث نشان از سه قطب انسان  ،بهشت و زمین بوده است  .در
هندسة تمثیلی هندو  ،شش ضلعی به عنوان دومثلث درهم آمیخته به نام «چاکرای روشینو»خوانده می شد که یكی از
آنها مثلث«شیوا» ودیگری مثلث «شاکی» نامیده شده اند .نهایتا "حضور همین مثلث را در فرهنگ یهود و مسیح و
تثلیث آنها می توان مشاهده کرد .مثلث های درهم آمیخته هندو در فرهنگ یهود به عنوان مهر حضرت داود  ،ستارة
داوودی لقب می گیرند ومطابق تأویالت آنها با شش صفت الهی یعنی قدرت  ،عظمت  ،عقل  ،عشق  ،ترحم و
عدالت تناظر می یابد .نهایتا " در فرهنگ گوتیک به شكل بارزتری تثلیث پدر  ،پسر وروح القدس به عرصة هندسه
ومعماریراه پیدا می کند [12].برخی از صاحبنظران از آن جمله دکتر پیرنیا  ،و دکتر لطیف ابوالقاسمی نمونه هایی از
نظام ستینی را درمعماری سنتی ایران هم نشان داده اند پیرنیا آن را نسبت طالیی ایرانی نام نهاده است .این نسبت
به کرات در بناها و مساجد ایرانی یافت می شود و نمونه آن نیز نمای مسجد شیخ لطف اهلل می باشد( .شكل)8
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شکل  . 7مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان منبع  :آرشیو نگارنده
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ظاهرا " مطابق مباحث مرحوم پیرنیا اساس توجه به نظام سه وشش  ،بحث اقلیم وجهت گیری نسبت به آن
است که او با اصطالح سنتی «رون» بیان می کند [1].معماران ایرانی برای تعیین جهت قرارگرفتن خانه یا رون آن ،از
شكل شش ضلعی استفاده می کردند .شش ضلعی شكلی است که چون در ساخت آن از مثلث متساوی االضالع استفاده
می شود  ،نمی توان آن را اشتباه کشید .خانة زنبور عسل هم به همین شكل است (درهنرهایی مثل خاتم  ،فرش کف
امام زاده ها وخانه ها و در به دست آوردن تناسبات طالیی از این شكل استفاده می شده است ( .شكل)4
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شکل  . 9انواع رونها منبع  :آرشیو نگارنده

این به آن جهت است که مستطیلی که درداخل یک شش ضلعی منتظم ایجاد می شود ،یک مستطیل با
تناسبات طالیی است(شكل . )16یعنی نسبت اضالع آن1/66خواهد بود [1]. .همین مسئله را ابوالقاسمی نیز
موردتأکید قرار داده است  .به عقیدة او:
هندسة معماری اسالمی وخصوصا " میانسرای آن با استفاده از تناسب طالیی ایرانی  ،به وسیله جهت یابی
خاصی توسط ترسیم مستطیل های محاط در شش ضلعی فوق دنبال می شده است[4] .
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شکل  . 17اشکال حاصل از گردش مستطیل حول مرکز منبع  :آرشیو نگارنده

A

ابوضیاء و قزلباش نهایتا" تالش می کنند تا همین هندسه 3و  6را به نظام  12و  24تسری می دهند و شكل
گیری فضای داخلی هر اتاق را هم براساس چرخش این مستطیل در دایرة اصلی نمایش دهند که این اساس تیپ شناسی
اتاقهای سنتی آنها را تشكیل می دهد[16] .

 -4هندسه تناسبات براساس تقسيم دايره به 5،11
 1-4زير بناي اين اعداد در طبيعت
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بیشتر میوه های خوراکی دارای گل و هندسه خارجی  1بخشی هستند  .در هندسه داخلی  1بخشی  ،دانه ها در
اطراف محور اصلی و در مرکز میوه به صورت مضربی از  1چیده شده است  .به گفته لولر:
« تیره گلسرخ مانند کلیه گیاهان که میوة خوراکی دارند پنج گلبرگی است .از این رو عدد  »1نشانه هایی از غذاهای
کامل را در نزد انسان تداعی می کند … از طرفی گیاهان همچون گله ای عشق ،ارکیده و آزالیا و گل ساعتی عموماً
از تقارن پنج ضلعی تأثیر پذیرفته اند  .پنج ضلعی به منزله نماد زندگی است خاصه انسان .همچنین اساس بسیاری از
پنجره های گل سرخ مانداالدر دوره گوتیک به شمار می آید( [4]» .شكل)11

D
I

S
f

شکل 7 11رابطه پنج ضلعی و زندگی منبع[9]:

در برخی میوه ها هر دانه در یک بخش جدا شده با مواد غذایی جدا وجود دارد مثل مرکبات  .دانه ها در نارنگی بسیار
کمتر  ،اما در پرتقال  ،لیموی شیرین و ترش  ،دانه ها در هر پره میوه قرار گرفته اند  .اما در نمونه هایی همچون سیب
و گالبی  1دانه در مرکز میوه در کنار هم درون بافت میوه قرار گرفته اند.
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 -2-4نحوه استفاده از اين تناسبات در معماري
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حسن این نظام این است که می توان تناسبات طالیی را درآن به دست آورد  .به همین جهت درنظام مدوالر
لوکوربوزیه ای خصوصا "بر نظام تقسیم  16تأکید می شود .کریر تأکید می کند که این نظام نسبت به دیگر هندسه ها
تعادل بیشتری دارد .ولی با وجود این نیاز به مكملی از تقسیمات دیگر هم دارد [16].البته درنظام اسالمی هم عدد ده
به عنوان عددی کامل مطرح شده وگاه با بیان موارد ده گانه  ،همچون شب های مقدس ،این « تلک عشره کامله »
گاه با تعبیر مطالب را تأکید می کند .اما همین ویژگیهای کامل این هندسه سبب شده که برخی وجود آن را درمعماری
اسالمی ( که هرگز قابل انكارنیست )  ،به نحو اغراق آمیزی برجسته کنند [12].به عنوان نمونه ای از استفاده از این
تناسبات در معماری اسالمی می توان به بررسی وتحلیل هندسی بنای امام زاده عبداهلل است که کریچلو استفاده پنهان
از هندسه پنج را در نمای آن نشان داده است  .اگرچه پالن آن هم ساختاری  8ضلعی دارد[12]. .
اما ناگفته مشخص است که باتوجه به یكی دونمونه جزیی هرگز نباید حكم کلی صادر کرد و پنج ضلعی
وهندسة پنج را زیربنای معماری اسالمی دانست  .وبدیهی است نمونه های بسیار دیگری در پالن ونما و مقطع
وحجم خارجی وجود دارد که نظریة فوق را به طور قطع زیر سوال می برد( .شكل)12

c
r

A

شکل  . 12پالن و دو مقطع امامزاده عبداهلل منبع:آرشیو نگارنده
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 -5نتيجه گيري

عالم و طبیعت ،واالترین تجلی حكمت الهی ،خلق شده توسط یگانه مطلق به عنوان یک واقعیت معقول و در
نتیجه ریاضی ،توسط بناهای معماری مقدس در یک زبان سحر آمیز و نمادین منعكس می شود تا نظم ،هماهنگی
وزیبایی الهی را بیان کنند  .الگوهای هندسه معین واعداد تناسبات وابسته به آنها ،به عنوان مراجع مفاهیم کیهان شناسی،
نقش نمادین در آفرینش معماری ایفا می کند .هندسه مقدس ابزار قدرتمندی است برای خلق تناسبات درست در معماری
جهت ایجاد مطابقت بین آسمان وزمین ،هندسه مقدس وتناسبات که در بسیاری از اشكال حیات در طبیعت یافت می
شود .به طر ز استادانه ای توسط معمار سنتی ایرانی به کار گرفته شده اند تا یک شیوه معماری سنتی ساخته شود که
حاکی از روش های طراحی درست مهندسی صحیح باشد .معماری ایرانی هندسی کردن مقدس زیبایی الهی است.
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