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 چکیده
ٌاػثاتی سا دس حَصُ ّای هختلف سیاضی، هؼواسی ٍ... تِ ػلن ٌّذػِ اص ػلَم تاثیشگزاس دس ػالن ّؼتی تِ ؿواس هی سٍد وِ ت

تـشیت دس عَل تاسیخ ػشضِ ًوَدُ اػت وِ دس ایي تیي ًوَد تیـتشی سا دس فٌَى ساُ ٍ ػاختواى ػاصی داسد. ٌّذػِ تِ هؼٌی 

ف هتٌاػة ػاصی یه تلَیش یا حدن تلشی، ًوایاًگش رٌّی حؼاتگش دس خالك اٍػت وِ دس پی دػتیاتی تِ ّذفی خا

اػت.ػاصُ تِ ػٌَاى ساّثشدی دس ؿىل گیشی ٌّذػِ دس هؼواسی اص ػلَهی اػت وِ هَسد تَخِ هٌْذػیي ػشكِ ساُ ٍ 

گشاى ػاصُ ای ٍ هؼواسی تِ ِ ػاختواى ػاصی هی تاؿذ وِ پیًَذی ػویك ٍ ًاگؼؼتٌی تیي هٌْذػیي ػوشاى تِ ػٌَاى هحاػث

تَكیفی دسپی تیاى  تاثیش -ٌاتغ وتاتخاًِ ای ٍ سٍؽ تحمیك تحلیلیػٌَاى عشاح ٌّذػی عشح ٍخَد داسد. پظٍّؾ پیؾ سٍ اص ه

 .ٌّذػِ دس پایذاسی عشح ػاصُ ای هی تاؿذ

 ػاصُ، ٌّذػِ، هؼواسی، پایذاسی. های كلیدی: واشه
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 مقدمه

ٍ حدن ّا سا تؼییي هی  ٌّذػِ هؼشب ولوِ اًذاصُ اػت ٍ تِ داًـی اعالق هی ؿَد وِ ساتغِ سیاضی هاتیي ًماط، عَل ّا، ػغَح

وٌذ ٍ ًؼثت ّای هیاى آى ّا ٍ هـتمات ٍ تَاتؼـاى سا ًـاى هی دّذ. ولن ٌّذػِ دس صتاى ّای اسٍپایی سیـِ یًَاًی داسد ٍ تِ 

 [1]هؼٌای هؼاحی اػت

گزؿتِ هی  ٌّذػِ یىی اص تٌیاى ّای ٌّش، هؼواسی ٍ هٌْذػی ػاصُ هحؼَب هی گشدد. وِ دس ػشاػش آثاس فاخش تِ خای هاًذُ اص

تَاى ًوَدّای اص آى سا هـاّذُ وشد. ایي اهش تِ ػٌَاى یىی اص اسواى تا اّویت دس ػاخت تِ ًظش هی سػذ. ػٌلش اػاػی ٍدػت هایِ 

تٌیادیي ٌّش ٍ ٌّشهٌْذػی ٍ اصخولِ آًاى ٌّشهٌْذػی هؼواسی، ٌّذػِ اػت. دس فضای لاًًَوٌذ ٌّذػِ اػت وِ ّشچیضی ٍ اص آى 

ِ ٍ حتی یه ؿْش، هی تَاًٌذ تِ دایشُ ّؼتی لذم گزاسًذ ٍ دس فضای وثشت ّا ٍگًَاگًَی ّا َّیت خَد سا خولِ اخضای یه خاً

پیذا وٌٌذ ٍتٌْا اصعشیك ٌّذػِ اػت وِ ّش ؿئ  هی تَاًذ حذٍد ٍ اًذاصُ ّای  هَسد  ًیاص خَد سا تشای  ٍسٍد تِ  ػالن  ٍخَد، تیاتذ 

هؼواسی ادٍاس گزؿتِ ایشاى ّوَاسُ هلْن اص تِ [2]اگیشًذُ هحیظ تشخَسد لشاس یاتذٍ دس ػاختاس ّای ػغحی ٍ فضایی ًظام ّای فش

واس گیشی ٌّذػِ ٍؿیَُ ّای تشػین غٌی ٍ دلیك تَد، تا حذی وِ آگاّی اص لَاػذ سیاضی ٍتشػین ٍ تىاس گشفتي اًَاع خاف آى 

ّویي هحَس اػتَاس تَدُ اػت. اص ایي سٍ پیذاػت وِ  ٍظیفِ ّش هؼواسی تَدُ ٍ ٍخِ توایض هؼواساى ٍ سلاتت آًاى تا یىذیگش ًیض تش

ٌّذػِ دس هؼواسی  اّویت داؿتِ ٍ فْن چگًَگی ایي ؿاخلِ دس هؼواسی هؼاكش ٍ هغاتمت دادى چگًَگی ؿاخق هذ ًظش دس 

واسی دس تِ ایي تشتیة ٌّذػِ سا هی تَاى خَّشُ پٌْاى هؼ[1]هؼواسی هؼاكش ٍ گزؿتِ تا ّوذیگش، اّویت ٍ ضشٍست پیذا هی وٌذ

ًؼثت ّای هؼیٌی سا هی تَاى هـاّذُ وشد. دس خْاى ػٌتی،   دٍسُ ّای هختلف داًؼت.دس ؿىل ّای هختلف هَخَد دس عثیؼت،

ٌّذػِ اص ػایش ػلَم چْاسگاًِ فیثاغَسثی یؼٌی حؼاب، هَػیمی ٍ ًدَم تفىیه ًاپزیش تَد. هؼواسی وِ تا ٌّذػِ پیًَذی ًضدیه 

ّضاسُ ّا تَدُ ٍ اًؼاى ػؼی وشدُ اػت تِ ٍػیلِ آى، ًَػی تدلی آػواًی سا تشای خَد فشاّن  داسد، خالك اهاوي همذع دس عَل

 آٍسد.

 روش تحقیق:

 .تَكیفی دسپی تیاى  تاثیش ٌّذػِ دس پایذاسی عشح ػاصُ ای هی تاؿذ-پظٍّؾ پیؾ سٍ اص هٌاتغ وتاتخاًِ ای ٍ سٍؽ تحمیك تحلیلی

 نظم هندسی پالن

اًؼدام اخضا تٌا تا ول تٌا هی گشدد. تا سػایت ٌّذػِ ای هٌغمی دس ًمـِ تٌا ، هی تَاى ّیات ٍ  داؿتي ًظن ٌّذػی هـخق تاػث

حدن ولی تٌا سا تْتش دسن وشد. ایي ٌّذػِ ّوَاسُ ؿثىِ ای هلوَع ٍ لاتل سٍیت ًثَدُ تلىِ ًظاهی اػت وِ ٍظیفِ تٌظین ٍ 

 [3]وٌتشل فضاّای هختلف سا دس یه دػتگاُ ٍاحذ داسد 
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 تقارن

یٌِ ػاصی اٍج یه تفىش اػتَاس اػت وِ تا احىام ٍ دػتَسالؼول ّای سٍؿي ٍ تا آٌّگی هٌظن تِ خلَ هی سٍد.ًظن ٌّذػی لش

هؼتغیل هی تاؿذ.یىی اص اًَاع چٌذ ضلؼی ّای ٌّذػِ وِ دس هؼواسی واستشد ٍیظُ ای داسد ٍتیـتش اػتفادُ ؿذُ اػت هؼتغیل 

 [3]هی تاؿذ. 

 نظم هندسی مربع

هشتغ،صیش هدوَػِ ای اص هؼتغیل اػت وِ دس تؼیاسی اص تٌاّا تِ واس تشدُ ؿذُ اػت.اصًوًَِ ایي تٌاّا هی تَاى تِ هی تَاى گفت 

 [3]هی تاؿذ. 25×25آتـىذُ چْاسعالی للشؿیشیي اؿاسُ وشد وِ تٌایی هشتغ ؿىل تا اتؼاد

 نظم هندسی دایره

یشُ تِ هشتغ اص عشیك هثلث تِ ؿواس آٍسد. هشتغ، هتدؼن تشیي هؼواسی ػٌتی سا هیتَاى تِ هثاتِ گؼتشؽ هایِ تٌیادی تثذیل دا

كَست خلمت، دس حذ صهیي، ًوایٌذُ وویت اػت،حال آًىِ دایشُ دس حذ آػواى، ًوایٌذُ ویفیت اػت؛ ٍایي دٍ اص عشیك هثلث وِ 

( سا تمشیش اتتذایی 3تلَیشـآتـىذُ ًیاػش)كَس اًتمالی اها تذٍی چْاس عاق ػاػاًی[4]هتضوي ّش دٍ خٌثِ اػت، ادغام هی ؿًَذ

 ایي هؼالِ هی تَاى تش ؿوشد ٍتذیي ػٌَاى اسج تشآى ًْاد.

 انضباط هندسی نما

دس عشاحی ًوای هؼواسی عثیؼت اص ًظن تِ دلیل هاّیت هؼواسی هؼوَال اتفاق هی افتذ ٍلی تایذ دس ًظش داؿت تثؼیت ػالواًِ اص 

احؼاع تؼادل صهاًی  تشلشاس هی ؿَد وِ تاس احؼاػی ؿىل ّا دس دٍ ایي ًظن دس هؼیش دػتشػی تِ تؼادل تلشی كَست گیشد.

 [5]عشف تشاصٍ یىؼاى تاؿذ

 درک هندسی از ایستایی )حس ایستایی در معماری(

دس عثیؼت فشم ّای ػاصُ ای واسا اٍلیت تیـتشی داسًذ، صیشا عثیؼت هی تَاًذ تاسّای ٍاسدُ دس یه ػاختاس سا تِ  سٍؽ حؼی اًتفال 

َؿؾ دس دس لَاًیي عثیؼت ٍ دیذى،احؼاع وشدى، ؿٌیذى ٍ یا اػتـوام فشم ّای عثیؼی ؿایذ تتَاى تِ صیثایی دّذ . تا و

ػولىشدی ٍ ػاصُ ای دػت یافت. دس تیي خالثتشیي ًوًَِ ّای ػاصُ ای عثیؼی هی تَاى تِ ػاصُ دسخت اؿاسُ وشد، ٍصى ؿاخِ ّای 

ٍیه تٌِ تا حدن ٍ ؿىل هٌاػة سا ایداد هی وٌذ ٍ ایي حغ ایؼتایی  فَلاًی دسخت تِ تذسیح تِ ػوت تٌِ دسخت هتوشوض ؿذُ

 [6]دسخت سا الما هی وٌذ. دس هؼواسی  ّن تا ًگاُ تِ تشخی اص تٌاّای گزؿتِ ایي احؼاع تِ خَتی الما هی ؿذُ اػت

 تناسبات طالیی ایران
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ٍ... تِ دػت هی دّذ؛ ٍ  13383533323131شاس ایي تٌاػثات تا تَػؼِ دس هدوَػِ هتٌاػثی اص اػذاد كحیح تلاػذی ّواٌّگ اص ل

 [4]ٍیظگی آى ایي اػت وِ  هدوَع ّش دٍ ػذد هتَالی تشاتش ػذد تؼذی هی تاؿذ

 مدول وپیمون

ػثاست اػت اص وَچه تشیي اًذاصُ ّای تٌا وِ هضشتی اص گض تَدُ ٍ اصعشیك تشػین ٌّذػی ٍتمؼیوات ٌّذػی صهیي تذػت هی 

تواًی یىؼاى اص واس دس ًوی آهذ ٍّش یه ٍیظگی خَد سا داؿت.گشچِ اصیه پیوَى دس آى ّا پیشٍی آیٌذ.دس ایي سٍؽ ّیچ دٍ ػاخ

تشاتش پیوَى اػت.اص ایي  3تا1ؿذُ تَد. هضشب پیوَى  تشای ػشم دیَاس ٍ ًیض ػشم دس هَسد تَخِ لشاس داسد وِ همذاس آى ػوَها تیي

 [7]تشدُ ؿذُ اػتًَع ٌّذػِ دس پلىاى ٍ ًمَؽ تشخؼتِ تخت خوـیذ تِ واس 

 كل وجس)تجانس هندسی(

ایي دٍ ًَع ٌّذػِ تِ گًَِ ای اػت وِ تیي اتؼاد دٍ ؿخق هَسد ًظش، یه ًؼثت هـخق تش لشاس تاؿذ. تِ گًَِ ای وِ دٍ ؿاخق 

 هـاتِ ٍلی تا اًذاصُ ّای هتفاٍت ٍخَد داؿتِ تاؿٌذ. اص ًوًَِ ّای خَب تِ واسگیشی ایي ًَع ٌّذػِ هی تَاى تِ صیگَسات

چغاصًثیل اؿاسُ وشد. ایي تٌا ؿاهل چْاس عثمِ تا اًذاصُ ّای هتفاٍت اػت وِ ّش چِ تِ عثمات تاالتش هی سػین،سفتِ سفتِ اص عَل، 

 [8]ػشم ٍاستفاع آى ون هی ؿَد؛وِ تِ ًَػی هی تَاى آى سا یه ًوًَِ حَب تداًغ دس ًظش گشفت.

 اعداد خاص

یاتٌذ ٍ دس هتؼالی تشیي ؿىل،واستشدی ًوادیي داؿتِ ٍ داسًذ .ًواد خاًـیي سهض آلَد  اػذاد دس هؼواسی تِ عشیك گًَاگَى واستشد هی

 یه هفَْم ٍتلَیش اػت وِ تِ كَست ًاخَداگاُ دسن هی ؿَد. دس صیش تِ چٌذ ًوًَِ اص ایي اػذاد همذع هی تَاى اؿاسُ وشد:

 ػذد كفش 

ـاى هی دّذ. ؿىل آى تِ كَست دایشُ هیاى تْی، ّن پَچی ٍ ایي ػذد تخن ویْاًی ٍ داسای هاّیت دٍ گاًِ اػت ٍ تواهیت سا ً

 [9]ّن تواهیت صًذگی  سا، دس دایشُ  ًـاى  هی دّذ . دس  ایي  ساتغِ  هی تَاى  تِ  آتـىذُ  فیشٍصآتاد اؿاسُ وشد

 ػذد ػِ

ػِ  اغلة داسای ؿخلیت  ایي  ػذد  ًخؼتیي  ػذدی  اػت  وِ  ولوِ )ّوِ( تِ  آى اعالق  هی ؿَد. دس ػٌت ّای  ایشاًی  ػذد 

هزّثی اػت. ایي ػذد سا دس ػِ  خولِ  سهض دیي تاػتاى ایشاى هی تیٌین: پٌذاس ًیه، گفتاس ًیه، وشداس ًیه. ایي  -ّای خادٍیی

 [9]هـاّذُ هی ؿَد.  (1)تلَیشػِ تِ هؼٌای ػِ هٌدی ّؼتٌذ.ًوًَِ واستشدی ایي ػذد دس تاالس ٍسٍدی تخت خوـیذ 
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 سٍدی تخت خوـیذتاالس ٍ: 1تلَیش 

 ػذد چْاس

اًؼاى تشای ؿىل دادى تِ صهیي، هىاى ٍ پغ اص آى تِ فضا، اص ًَػی تمؼین تٌذی ػادُ ٌّذػی تا واستشد ػذد ًوادیي چْاس اػتفادُ 

وشد.چْاس یؼٌی ولیت، تواهیت، ووال، یىپاسچگی، صهیي، ًظن، ػمل، ًؼثیت. ایي ػذد ًـاى دٌّذُ چْاس خْت اكلی، چْاس فلل، 

اص خولِ ًوًَِ ّا ی اػتفادُ اصایي ػذد سا هی تَاى ایي گًَِ تش  [9]ع هشتغ، وَُ ّای همذع ٍ ؿىل ّای چْاسگاًِ هاُ اػتاضال

ـ 6ـ گٌثذ دس صهیٌِ  چْاس گَؽ5ـ اتاق چْاس گَؽ4ـ چْاس ایَاى )تشٍى گشا ٍ دسٍى گشا(3ـ چْاسعاق2ـ چْاس تاؽ1ؿوشد:

 ـ چْاسػَ.7چْاسكفِ

 ػذدپٌح

لپیا ٍ هشوض پذیذ آهذُ وِ اصًظش ٌّذػی، چلپیا هَخذ دایشُ اػت. یا وشُ وِ واهلتشیي ؿىل ّاػت ٍ ًوادی ، اصچ5ػذد هذٍس

 [4]اصػثىی ٍ تحشن سٍح 

 هندسه پنهان

ٌّذػِ پٌْاى دس آثاس هؼواسی، تشػاختِ ًظاهی اػت وِ ّوِ چیض سا تِ ػاى اػتؼاسُ ای اصخْاى هؼٌَی، دس ػش خای خَیؾ ًْادُ 

هیضاى پافـاسی هؼواساى لذین دس اػتفادُ اص ٌّذػِ ای واهل دس تواهی  [10]لذس لیالت تاعٌی هٌضلت هی تخـذ  ٍ ّش یه سا تِ

اتؼاد عشح، ایي اًذیـِ سا دس ٍ رّي پذیذ هی آٍسد وِ ًثایذ تِ اػتفادُ ظاّشی اص ٌّذػِ دس تٌا اوتفا وشدُ تاؿٌذ. اؿاسات هؼتمین 

 دس تٌاّا هی تاؿذ.ٍغیش هؼتمین تِ ٍخَد ٌّذػِ ای تاعٌی 

 .چاس چَب تحلیل ًوًَِ ّای هؼاكش4

 دس هؼواسی ایشاًی اكَل ٌّذػی تِ واس تشدُ ؿذُ وِ هی تَاى آى ّا سا ایي گًَِ تشؿوشد:

ـ ول  6ـ هذٍل ٍپیوَى 5ـ تٌاػثات عالیی ایشاى 4ـ دسن ٌّذػی اص ایؼتایی 3ـ اًضثاط ٌّذػی ًوا 2ـ ًظن ٌّذػی پالى 1

 ـ ٌّذػِ پٌْاى 8ـ اػذاد خاف  7ٍخض)تداًغ ٌّذػی( 
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 نتیجه گیری

هغالؼِ آثاس هؼواسی هؼاكش ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ ٌّذػِ یه ػاهل تؼیاس هْن دس ؿىل دّی آثاسهؼواسی هؼاكش ایشاى هی تاؿذ. 

اػت وِ  ایي ػاهل هْن تِ ػٌَاى ؿاخلی  همذع دس آثاس هؼواساى،چِ دس گزؿتِ ٍ چِ اهشٍص، ؿٌاختِ ؿذُ اػت؛ تش ایي اػاع

هؼواساى ّوَاسُ تا ػؼی تشای تىاسگیشی آى دس آثاس خَد،دسخْت اسصؽ ًْادى تِ خٌثِ ّای هؼٌَی ٍ هادی تالؽ ًوَدُ اًذ. دس 

تشسػی چٌذیي اثش هؼواسی هؼاكش هی تَاى تِ ایي هْن دػت یافت وِ ّش چٌذ دس تؼضی اص تٌاّا، دسكذ صیادی اص ؿاخق ّای 

ػایت ًـذُ اًذ ؛ ٍلی دسكذ صیادی اص آى ّا اص ٌّذػِ پٌْاى تشخَداس ّؼتٌذ. پغ هی تَاى گفت ٌّذػِ )وِ ًوَد ػیٌی داسًذ( س

وِ تشای هؼواساى ایشاًی ، ٌّذػِ اص اػتثاس ٍافشی تشخَداس اػت ٍاگشچِ آى سا تِ عَس ٍاضح تِ واس ًثشدُ اًذ، ٍلی تِ عَس پٌْاى ٍدس 

ی وشدُ اػت. دس تؼضی اص ایي آثاس، تماسى تِ هؼٌایی وِ دس گزؿتِ واستشد تفىش هؼواساى، ایي ٌّذػِ ّوَاسُ ًمؾ خَد سا ایفا ه

داؿتِ، یؼٌی ایي وِ ول تٌا ًؼثت تِ یه هحَس لشیٌِ تاؿذ، دیذُ ًوی ؿَد؛ تؼیاسی اصآثاسهؼواسی هؼاكش ایشاى ًـاى هی دٌّذ وِ 

لاتل پی گیشی اػت؛ هشٍسی تش آثاس هؼواسی  ّشچٌذ ایي آثاس، دس ؿىل ولی خَد هتماسى ًیؼتٌذ اها ًَػی ًظن ٌّذػی دس آى ّا

هؼاكش ایشاى ًـاى هی دّذ وِ گشایؾ تِ ٌّذػِ، ساتغِ هؼٌاداسای تا ػثه ّا ٍ خشیاى ّای هؼواسی هؼاكش ایشاى سا داسد.دس تشخی 

ل  ٍ فشم ظاّشی اص تٌاّای تا فشم ٍ ؿىل هؼواسی تَهی، اػتفادُ اص ٌّذػِ، لَی تش اػت ٍتالؼىغ، ًمؾ ٌّذػِ دس تٌاّایی وِ ؿى

آى ّا،ووتش تَهی اػت، ضؼیف تِ ًظش هی سػذ. تِ ػثاست دیگش، فشم ّای تَهی ،تثؼیت تیـتشی اص الگَّای تَهی ٍ ایشاًی داسًذ؛ 

 تٌاتشایي تِ واس گیشی الگَ ٌّذػی ٍؿاخق ّای آى ًیض ،دس ایي گًَِ تٌاّا تیـتش اػت ٍتالؼىغ.
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