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 چکیده

 به است منسجم کل یک ایجاد آن از هدف و پردازد می خود اثر بندی ترکیب به آن اساس بر هنرمند که است هندسی مختصاتی پنهان، هندسۀ

 و «پنهان هندسۀ» شود، نمی مشاهده اثر در محسوس طور به که آنجا از آن، منطقی تناسبات و هندسه این. باشد هنری بیان حاوی که ای گونه

 بهه  پژوهشگر پنهان، هندسۀ بررسی در حقیقت در. شود می نامیده نیز «بنیادین هندسۀ» است، شده ریزی پی آن اساس بر اثر بنیان که آنجا از

 پهژوهش . اسهت  پرداختهه  خهود  اثهر  در موجهود  عناصر دهی سامان به آن مبنای بر اثر صاحب هنرمند که است ای هندسی اصول شناخت دنبال

 کتها   سهمرنند از  بهه  تیمور مراجعت مناسبت به سرور مجلس نگارۀ بهزاد، الدین کمال استاد اثر در موجود پنهانِ هندسۀ بررسی ضمن حاضر،

 و مسائل اثر، اجزای در موجود هماهنگی و تناسبات دنیق اصول به پرداختن با کوشد می تهران، گلستان کاخ موزۀ در محفوظ تیموری ظفرنامۀ

 بندی ترکیب ساختار در موجود عناصر چیدمان در پنهان هندسی چگونگی روابط ساختن روشن: دهد نرار تحلیل و بحث مورد را زیر های پرسش

 نهو   و انتخها   اثهر  موضهو   میهان  همهاهنگی  و تناسهب  هندسهی،  تحلیل و تجزیه روش مدد به توان می چگونه اینکه و بهزاد الدین کمال نگارۀ

 در پنهان و نیز هماهنگی ساختار صوری و محتهوا  هندسیِ زیرساخت ساختن آشکار اینرو از نمود؟ تبیین را نگاره در موجود هندسی زیرساخت

 پنهان هندسۀ شناخت دیگر سوی از. بپردازد آن شناسایی به توان حد در تا دارد سعی پژوهش این که است مهمی موضو  بهزاد الدین کمال اثر

 خواههد  رسان یاری امروز ایران در نگارگری آثار خلق در بهزاد همچون ایران هنر تاریخ بزرگان های نگاره ساختار ژرفای و عمق از ناپیدا وجوه و

 و تجزیهه  و بررسهی  از مقصهود  اینجا در. ورزد می تأکید آن های ویژگی و صوری ساختار بر که است ای آموزه یا عمل آثار، فرمی تحلیل بود. روند

 این در که کند؛ می بارز را آن پنهان تناسبات و اثر یک صوری جلوه صرفاً که است نراردادهایی کاربرد بررسی فرم، یا صورت در هندسی تحلیل

 ههای  ریهزی  طهر   در سهنجیده  و پنهان هندسۀ و مطلو  روابط شناسایی در طالیی تناسبات اصول هندسه و دانش در بنیادی های نظریه از راه

 این در شگرف، آثاری خلق برای گردد می روشن منطقی تناسبات و هندسی مختصات کمک با نتیجه، در. شود می گرفته بهره بهزاد الدین کمال

 ایرانی نقاشی در بندی ترکیب تکاملی سیر از خبر که شده استفاده نیز فی عدد و اصم اعداد پایۀ بر تناسباتی از هندسی،  اسپیرال بر افزون نگاره

 دارد. ها نگاره زیرساخت در تناسبات اوج به رسیدن و

 

 پنهان هندسۀ بندی، ترکیب بهزاد، الدین کمال ایرانی، نقاشی گان کلیدی: واژه

                                                           
  بر تاکید با ایرانی نقاشی صوری ساختار در پنهان هندسۀ مطالعۀ»نامۀ کارشناسی ارشد فرزانه فدایی تحت عنوان  این مقاله برگرفته از پایان 

است که در دانشگاه هنر اصفهان، به راهنمایی استادان، جنا  آنای جلیل جوکار و جنا  آنای میثم یزدی و « بهزاد الدین کمال های نگاره

 .به پایان رسیده است 1393مشاورۀ جنا  آنای عبداهلل آنایی در شهریور ماه 
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Abstract 

Hidden geometry is a set of geometrical coordinates which the artist compose the artwork based on, and 

its object is to compile a homogenous unit that conveys artistic expression. This geometry and its rational 

scales is named “hidden geometry” after its invisibility in the work and also named “fundamental 

geometry” because the work is founded in accordance with that. In studying the hidden geometry, in fact, 

the geometrical principles are investigated which the artist composed the artwork based on. 

This study, investigating the hidden geometry in the artworks of masters such as: Kamal Al Din Bihzad, a 

miniature of Taimori’s Zafarnameh in Golestan Place Museum (a celebration after  Taimor’s return to 

Samarqand) and tries to answer the following questions, considering the accurate principles of scales, 

geometrical schema, forms and harmony in the work segments: how is the hidden geometry procedure of 

composing in miniature of Bihzad, and if it is possible to characterize the scales and harmony between 

the work’s geometrical infrastructure and theme, using geometrical analysis. Thus it is important to 

characterize the geometrical infrastructure of Bihzad’s work which this paper tries to study. On the other 

hand studying the hidden geometry in works of Iran’s miniature masters, is helpful for today’s miniature 

creating. 

The works formative analysis, is an operation that focuses on ostensible structure and its specifications. 

Here the geometrical analysis of figure or form will be considered as functional investigation of 

conventions that merely depict the ostensible aspects of a work; hence the geometry fundamental theories 

will be taken in consideration for characterizing the scales and hidden geometry of Bihzad’s work. 

Consequently using the geometrical coordination and rational scales it shows Behzad- Iranian 

miniaturist- for creating supreme artworks has used some scales based on irrational-numbers and 

Golden ratio ( ), in addition to circle and quadrangle based spirals, that demonstrate evolutional 

procedure of composition in Persian painting and reaching the soar of compilation in miniature 

infrastructure through him. 

 

Keywords: Persian Painting, Kamal Aldin Bihzad, Hidden Geometry, Composition 
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شود. سانط بودن یگانه از آنکه بی سازد می متجلی مراتب در را خود حقیقت  

 شوئون فریتهیوف

 

 مقدمه

 پژوهشگران بعضی. است نشده تحلیل عمالً آثار این بندی ترکیب کنون، تا گذشته سال یکصد از ایرانی نقاشی مداوم بررسی وجود با

 سهر  نرارگیهری  نظریهۀ )انهد  داده انجهام  مینیهاتور  تصاویر بندی ترکیب تشریح برای ای جداگانه های تالش پاپادوپولو الکساندر همچون

 مسئلۀ تبیهین  اما است، مهم و جالب بسیار خود خودی به تفاسیری چنین ؛(پنهان حلزونی نوس روی بر ایرانی مینیاتور در ها پیکره

 پنههان،  ( هندسهۀ 96-95: 1390است. )نظرلهی،  مانده بانی همچنان محجور آن، های ریشه و ایرانی نقاشی بندی ترکیب های ویژگی

. اسهت  منسهجم  کهل  یهک  ایجهاد  آن از هدف و پردازد می خود اثر بندی ترکیب به آن اساس بر هنرمند که است هندسی مختصاتی

 بها  شهده  سهعی  کهه  اسهت  پژوهش این دغدغۀ بهزاد نگارۀ تناسبات در نهفته مند ناعده ساختار و هندسی اصول این فهم و شناسایی

 نهو   ایهن  سهاختار  مهورد  در پراهمیت و تازه نکاتی نگارگری پیگیری شود تا در نهایت در هندسه در زمینۀ تر تخصصی و تازه نگاهی

 آثهار  ایجاد موجب که فکری و نظری های زمینه پیش به توجه با ایرانی نگارگری در موجود پنهان هندسۀ گردد. شناخت ارائه نقاشی

 موضو  این دربارۀ یافته انجام های پژوهش که زیرا دارد بر در را ای ناشناخته و پیچیده صورت است، شده حوزه این در مانده برجای

 هها  بررسی این در. است نموده ظهور هندسی های تحلیل و تجزیه از دور به و بصری های توصیف شکل به عمدتاً و خاص منظرهای از

 پرداختهه  یابهد؛  مهی  اهمیهت  اسالمی عرفان حوزۀ در آنچه و نظریات مبنای بر یکدیگر با نقاشی دهندۀ تشکیل عناصر رابطۀ به بیشتر

 بهر  اسهت، و  نواعد این کاربرد کیفیت و منسجم نگاره ساختار در هندسی اصول شناخت پژوهش این اصلی لیکن مقصود است. شده

 اشهکال  از اسهتفاده  را بها  ریاضهی  سمرنند، تناسهبات  به تیمور مراجعت مناسبت به سرور مجلس نگارۀ در کنکاش ضمن تا است آن

 در پنههان میهان اجهزا    پیونهد  چیهدمان و  نهو   شناسهایی  نرار دهد تا بها  تحلیل و بررسی مجلس مینیاتور مورد این هندسی پایه در

 روشهن  را آن در اسهتفاده  مهورد  زیرسهاخت  نو  و اثر موضو  بین تناسب این اصول، از او گیری بهره نیز میزان و هندسی زیرساخت

 پنههان  هندسهۀ  سهازد. در  آشهکار  را اسهت  مانهده  مغفول ایرانی پژوهشگران و مخاطبان نگارگری نگاه از نماید؛ و بدین واسطه آنچه

 انجهام  بهه  نیهاز . پهردازد  می اشکال و عناصر چیدمان نامحسوس و نامرئی ابعاد از بعدی به یک هر که است مطر  متعددی های جنبه

 ضرورت یابد دست ایرانی های نگاره بندی ترکیب دربا  تر جامع دیدگاهی به بتواند هندسه دانش از گیری بهره با که فراگیر پژوهشی

 است. دست این از هایی پژوهش پیگیریِ برای اصلی

 

 پیشینه پژوهش

 موضهوعاتی  به که خورد می چشم به مهمی مقاالت و ها کتا . خوریم برمی «بهزاد الدین کمال» نام به بسیار ها کتابخانه در جستجو با

 در او عرفهانی  عقایهد  و آراء جلهوۀ  تبریهز،  و ههرات  مکتب دو در وی هنری آثار معرفی بهزاد، الدین کمال احوال و زندگی شر : مانند

 .دارد اختصهاص ... و عرفهانی  مفهاهیم  بهر  تکیهه  با شناسانه زیبایی آثارش، تفسیرهای ناتورئالیسم و رئالیسمبررسی وجوه  هایش، نگاره

 در پنههان  هندسهۀ  کهاربرد  وجهود،  ایهن  با است، شده ترجمه فارسی به یا مطالبی نگاشته نیز پنهان هندسۀ نظری های جنبه دربارۀ
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هها و   این کتها   میان از است. نگرفته نرار دنیق بررسی و تحلیل مورد هنوز و مانده محجور بهزاد الدین کمال نگارگری آثار خصوص

انهد.   پرداختهه  بههزاد  آثهار  در پنههان  هندسهۀ  موضو  به کمتر هندسی صورتی به هم آنها که شد یافت شماری انگشت مقاالت موارد

 کهه ( 1382)زاده ناضهی  خشهایار  نوشتۀ «بهزاد الدین کمال های نگاره در پنهان هندسۀ» نام به «خیال» فصلنامۀ در ای مقاله نخست،

 در ای مقالهه  سپس. پردازد می بهزاد استاد آثار از( درویشان سما  ه زلیخا و یوسف)نمونه دو بررسی به صرفاً آن، کلی عنوان رغم علی

 در کهه ( 1382)مطلهق  نهامور  بهمن نلم به «بهزاد و نظامی نگاه در خورنق کاخ پردازی اسطوره و زدایی اسطوره» نام با هنر ماه کتا 

 حاضر پژوهش لیکن(. است دیگری چیز اساساً مقاله موضو  زیرا)است آمده میان به سخن مذکور اثر بندی ترکیب از مقاله از بخشی

 در کهه  رونهدی  بها  ها پژوهش این تمایز وجه. بپردازد تیموری ظفرنامۀ نسخۀ از بهزاد الدین کمال استاد از ای نگاره تحلیل به دارد بنا

یها   انهد  زده آثهار  بنهدی  تحلیهل ترکیهب   به دست کوتاه، و وار اشاره صورت به نامبرده متون که است این شود می پیگیری تحقیق این

 تحلیهل  و تجزیه به و مورد توجه نرار گرفته است، بهزاد شخصی عقاید و عرفانی بعد با آن ارتباط یا ها نگاره در موجود مثالی مفاهیم

 نبهوده  مستندی و( هندسی)وار ریاضی علمیِ نتیجۀ کار ماحصل درنهایت است؛ نشده توجهی هندسی شیوۀ به اثر خود بندی ترکیب

 ایرانهی  نگهارگری  فضهاهای  ترسهیم  در ریاضهی،  منطق پایۀ بر بصری عناصر از ترکیبی به نگارگران چگونه اینکه دربا  است. مطالعه

 هنرههای  بها  آن پیوند و ریاضیات علم در هندسی فضاهای نظری و بنیادی مفاهیم در پژوهش پایۀ بر که است مبحثی یافتند، دست

زمینه)درحالیکهه   ایهن  در کهافی  و کامهل  منابع و مراجع نبودن و ها محدودیت وجود با که پذیرد می صورت بصری نوانین و تجسمی

 اهمیهت  درک در راهنمها و راهگشهایی   عنوان به ذیرفته است(،بندی نقاشی غربی صورت داشت.پ های بسیاری درمورد ترکیب تحلیل

 داشت. خواهد کاربرد ایرانی، نقاشی در فضای  بندی ترکیب هندسیِ ابعاد

 

 روش تحقیق

 و بسهط  ها، پدیده بین روابط تبیین ها، نظریه آزمودن هدف با دیگر عبارت به و ها پدیده شناخت جستجوی در ها از پژوهش دسته این

های نانصهی کهه نهبالً     گیرد و در نهایت پژوهش می شکل ها زیرساخت در روابط وجود نمودن روشن نیز و موجود مطالعات گسترش

 طهور  بهه ( هندسی تحلیل و شناسایی و تجزیه)تحلیلی ه توصیفی روش، نظر از تحقیق روش. نماید صورت گرفته است را تکمیل می

 تصهویری  آرشهیوهای  و مقهاالت  ،(اسنادی)ای کتابخانه تخصصی منابع به رجو  با نیز( اندوزی یافته)ها داده گردآوری. باشد می کیفی

 پذیرفته است. معتبر انجام علمی های پایگاه از ها و استفاده موزه

 چیهزی  فرمهی  پهژوهش  و آورند می وجود به را هنری آثار چیستی و هویت ساختارها، و ها فرم فرمالیستی های پژوهش از بسیاری در

 شهامل  را پرسهپکتیو  و تقهارن  تهوازن،  تنهها  نهه  فرمهی  ههای  ارزش بصری، هنرهای نیست. در ساختارها و ها فرم این در پژوهش جز

 تنو  وجود با. کند می ایجاد تقارن و توازن نیز ها رنگ آرایش و ترکیب گاه بلکه هستند، خطوط و ها شکل ترتیب حاصل که شود، می

 ههای  ویژگهی  یها  خهاص  اجهزای  میهان  روابط آن، که هستند مشترک چیز یک در ها مثال همۀ شوند، می توصیف فرمی که چیزهایی

 نهام  بهه  هنر در علمی مباحث و مطالعات عرصۀ به پای دیگری دیدگاه فرمالیسم، از پس ( چندی71-70: 1390است.)شپرد، مطر 

 فرمالیسهتی  های نظریه مشکل بارزترین هنر شأن با محتوا پیوند از فاحش غفلت نظریه، این طبق. گشود نو فرمالیسم یا نئوفرمالیسم

. بیابههد اثههر محتههوای بهها سازشههی بتوانههد کههه اسههت آن فرمالیسههم اصههال  بههرای واضههح روش یههک رو، ایههن از. اسههت هنههر دربههارۀ
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 هها  نئوفرمالیسهت . ورزیدنهد  مبهادرت  کهار  بهدین  هنر برای الزم شرط مثابه به اثر محتوای پذیرش با( نو گرایان صورت)ها نوفرمالیست

 ههم  بهه  مقتضهی  و مناسهب  نحو به محتوا و( صورت)فرم باشد، شده نامیده چنین درستی به اگر هنری، اثر در که کنند می پیشنهاد

 ناگسسهتنی  پیونهدی  محتهوا  و فهرم  کهه  باورنهد  ایهن  بهر  هنهر  پهردازان  نظریهه  و مورخهان  امهروزه  (198: 1387کهارول، .)انهد  مهرتبط 

 نهه  اسهت  آنهها  کننهد، محتهوای   می داللت آن بر یا و کنند می بیان موسیقی و... و نقاشی که چیزی آن و( 256: 1389لیدمن،.)دارند

داستان با رویکرد نئوفرمالیسم، مسئلۀ هماهنگی و پیوند میهان محتهوا و فهرم را دنبهال خواههد       فرمشان. بدین ترتیب این نوشتار هم

 نمود.

 

 ایرانی نقاشی

 اثر آوردن پدید با هنرمند. است یافته تجلی عالم در که باشد می مطلق حقیقت آن از انکشافی خود محسوس صورت با هنری اثر هر

: نویسهد  مهی  هنهر  دربهارۀ  افالطهون  نظریهۀ  توضهیح  در کاپلسهتون . بخشهد  می تحقق خویش بیانی نالب در را صورت حقیقت هنری،

 دربارۀ او کلمات امر این رغم علی. کند می داللت محض عکسی روگرفت بر اساساً بود معتقد بدان افالطون که هنر تقلیدی خصیصۀ»

 متعلق مثال زیرا نیست، «مثال» عکسی روگرفت طبیعی شئ اوالً اندیشد، می چنین غالباً وی که است این از حاکی «حقیقی» تقلید

 نتیجهه  تمثیلهی  نیهاس  وسهیلۀ  بهه  توانیم می ما که طوری به. است دیگر نظم به متعلق ادراک نابل طبیعی شئ و است نظم یک به

 تشکل و ساختار تجسمی هنرهای در محسوس نالب. باشد محض طبیعی شئ رونوشت که ندارد نیاز بالضروره هنری کار که بگیریم

 و اسهت  حقیقهی  زیبایی واسطه بی ظهور نتیجۀ جهت بدین و کند می اخذ مطلق جمال محضر در هنرمند استغرانی حضور از را خود

 باطن نتیجۀ و تجلی ظاهر و است حقیقی زیبایی همان صورت، بطن. است باطن و ظاهر جنبه دو دارای هنر در صورت لحاظ این از

 بهه  اصهیل  و حقیقی هنر از نسبت همان به کند، پیروی حقیقی زیبایی از غیر امری از خود تشکل در صورت که نسبت هر به. است

 صهورت،  نسهبت  همهان  به باشد وضو  و شدت دارای هنرمندی ناحیۀ از شده دریافت حقیقی زیبایی که نسبت هر به و افتد می دور

 نقاشهی ( 296: 1375کاپلسهتون، .)بهود  خواههد  تر هنرمندانه اثر دیگر عبارت به و گیرد می نرار متعالی و واال مرتبۀ در و خالص و نا 

 مفهاهیم  و ادبیهات  بها  پیوند در مذهبی و عارفانه عاشقانه، مضامین دارای عمدتاً شود، می شناخته نگارگری عنوان با بیشتر که ایرانی

 ایرانهی  نگهارگران . اسهت  شده کشیده تصویر به هنرمند تیزبینی و خالنیت نیروی یاری به که است ادبی نثرهای و شعرها در موجود

 پرداختند. می آرایی کتا  و تصویرگری به شاه شخص نظر زیر دربار، فضای در و سلطنتی های کارگاه در معموالً

 تیمهور  جانشهینان  اکثهر  و بودند وهنرپرور هنردوست شاهانی تیموریان. است ایران نقاشی اعصار ترین برجسته از یکی تیموری دورۀ

 در بهود  شهده  ریهزی  پایهه  شهیراز  مکتب در که ایرانی نقاشی های شیوه. ساختند مبدل ادبا و شعرا هنرمندان، محفل به را خود دربار

 عرفهان  و ادبیهات  بها  ایرانهی  نقاشی عمیق پیوند همچون بارزی وجوه. رسید خود شکوفایی اوج به هرات در تیموریان، حکومت زمان

 .  سازد می مطر  اسالمی ه ایرانی نگارگری تاریخ در الگو یک جایگاه در را هرات مکتب نگارگری ایرانی،

 کهه  هایی پیکره شده؛ دمیده انسانی های پیکره ویژه به جزئیات، کلیۀ در که است روحی دارد تازگی آنچه» هرات مکتب نگارگری در

 و خلیهل  موالنها ( 63: 1383گرابار،.«)هستند تکاپو در... رسد می نظر به و اند داده دست از را خود وار لعبتک یا عروسکی هویت عمدتاً

 بهه  میهرک  اهلل رو  و منصهور  اسهتاد  چون هنرمندانی طریق از ایشان میراث و بودند؛ تیموری مکتب نمایندگان جمله از الدین غیاث
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 فقهط  اش ساله هزاران سابقۀ با زمین ایران نگارگری هنر در( 644: 1378پاکباز،.)رسید( 1545-1450/ 942-854)بهزاد الدین کمال

 دومهی،  و زیسهته  می( م274-216)ساسانیان دوران در که است نقاش مانی اولی،. است شده نویسندگان و مورخین زبانزد تن دو نام

 ( 11: 1382بهاری،.)است بوده فعال صفویه و تیموریان عهد در که بهزاد الدین کمال

 بهه  عارفانهه  شهور  بیان و شناختی روان دنیق حاالت توصیف هنری، بیان در طبیعت ستایش چون مضامینی او افسونگر کلک زیر از

 موالنها  سرپرسهتی  و سو یک از جامی عبدالرحمن و نوایی علیشیر امیر فرهنگی فضاهای در وی حضور تردید، بدون. رسید خود اوج

 خهویش  عمیق بصیرت با بهزاد که بود دوران همین در شد؛ او دوست انسان شخصیت گیری شکل جهت عاملی دیگر، سوی از میرک

 بههزاد  آنچهه . آورد پدید مرسوم نگارگری سنت مرزهای فراتر آثاری نوآوری، اوج در توانست خویش عرفانی بینی جهان تأثیر تحت و

 جههان  وانعیهت  و ایرانی نگارگری وش خیال فضاهای بین متقابل رابطۀ ایجاد در او صحیح درک است ساخته عیار تمام هنرمندی را

 بیانی و رهاند می ادبی متون محض تابعیت نید از اثر، رکن ترین اصلی عنوان به را انسان نگارگری، جهان گسترۀ در وی. است اطراف

 خطهی  نسهخۀ  مجنهون،  و لیلهی  خطی نسخۀ نظامی، خمسۀ خطی نسخۀ توان به او می شاهکارهای از. بخشد می او نقش به مضاعف

 نبهو   نهوعی  بهه  یک هر که اشاره کرد متفکر و درویش و ترک شاهزادۀ بایقرا، حسین سلطان از تصاویری و سعدی ظفرنامه، بوستان

 گذارد. می نمایش به را برجسته نقاش این

 

 هندسه

 ایهن  معنهای  بها  نخست مواجۀ در بپردازیم؛ با  این در توضیحی به سپس و انداخته نگاهی «هندسه» واژه معنای به است الزم ابتدا

 ارائهه  تعریفی هندسه برای وی بیرونی، ابوریحان نوشتۀ التفهیم کتا  اسالمی، هندسۀ و ریاضیات منابع معتبرترین از یکی در کلمه

 است: چنین آن متن که دهد می

 و اسهت  ریاضهی  علهوم  اصهول  از(. برههان )باشهد  شکل و اندازه معنی به اول فتح به عربی در و( اِ معر ،[ )سِ/ سَ دِ هِ/ دَ هَ. ]هندسه

 از یهک  چنهدیِ  و اسهت  هها  انهدازه  دانستن(. الفنون اصالحات کشاف از.)شود بحث ها اندازه و مقدارها احوال از آن در که است علمی

 عهالم  صورت علم و بود جزوی آنکه پس از گردد کلی بدو عدد علم و است موجود جسم اندر که ها شکل و ها صورت خاصیت و دیگر

 و در توضیح این تعریف چنین آمده است: (3: 1352بیرونی،.)بود[ گمانی و] بتخمین آنک پس از گردد حقیقت

 بهه  مبدل را جزئی موضوعات و مسائل که است این برهان خاصیت و شود می برهانی و استداللی هندسه بواسطۀ هیئت و حسا  فن

 (همان.)شود نمی درست یقینی بکلیات جز برهان که چرا سازد می تحقیقی و یقینی به تبدیل را تخمینی و گمانی امور و کلی

 هندسهه  واژۀ. بهریم  پهی مهی   مصهر  و یونان چون کهنی های تمدن و فرهنگ در آن اهمیت به برای این کلمه ها شر  دیگر مطالعۀ از

 نظهم  از است عبارت هندسه( 17: 1387حجازی،.)است «زمین گیری اندازه» معنای به مرکب واژه یک گئومتریا یویانی واژۀ برگردان

 اسهت،  دوری حرکت مشاهدۀ طریق از زمانی نظم علم که نجوم، با همراه حسا  و هندسه. اشکال روابط گیری اندازه طریق از مکانی

 آن از کهه  بهود  مجرایهی  مقهام  در ذههن  کهردن  آماده و هندسه آموزش آنها هدف. بودند باستان عهد آموزش علمی عمدۀ های رشته

 نظهم  عهالم  آن در کهه  بود روشی به یافتن ره هندسه کاربرد. کند درک را افالک، کیهانی حیات یعنی مجرد، توانست می زمین طریق

 بهه  کهه  را منهاطقی  و گرفت می فرا را اطراف های زمین و سواحل ساله هر نیل رود طغیان باستان، مصر در. شد می حفظ و گرفت می
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 آبهی  اولیهۀ  آشفتگی ادواری بازگشت از ای نشانه سالیانه طغیان این مصریان نزد. کرد می محو نظر از بود، شده بندی کرت منظم طور

 هندسهه  عمهل  ایهن . گردیهد  می آغاز مرزها مجدد تعیین و سازی دوباره کار یافت می کاهش آن غلیان که هنگامی و شد می محسو 

 (8-7: 1368لولر،.)شد می نگریسته زمین روی در ناعده و نظم کنندۀ برنرار دوباره اصل عنوان به بدان و. شد می نامیده

 

 ایرانی نقاشی بندی ترکیب ساختار در هندسی اصول اهمیت

 اسهالمی،  هه  ایرانهی  فلسهفۀ  و فرهنهگ  بها  آنهها  ارتباط و آن در موجود های نشانه و عناصر ایرانی، نقاشی و تأمل در فضای شناخت با

 ههای  عرصهه  در اسهالمی  هنهر . یافهت  دسهت  ایرانی ه اسالمی  فرهنگ و فلسفی نظام با ایرانی نقاشی فضای مفهوم انطباق به توان می

 آن پیوستگی هنر، این اصلی های ویژگی از و باشد اسالمی تمدن و فرهنگ عقلی و علمی پیشرفت بیانگر است توانسته خود مختلف

 نقاشهی  ساختاری تحلیل. است مشاهده نابل همواره مقوله این به مسلمان هنرمند فکر و ذهن تمایل که است هندسه و ریاضیات با

 محتهوا  و صهورت  یکپارچگی حقیقت این به نیز مدرن گران تحلیل امروزه، و نیست، آن فلسفی و حکمی مفهوم از دور چندان ایرانی

 از دوری و بهودن  بازنمهایی  غیهر  توضهیح  در تهوان  مهی  کهه  اسهت  ههایی  جنبهه  از یکهی  ایرانی نقاشی در گرایی باشند. انتزا  می وانف

 در اسهالم  در تمدن و علم کتا  در نصر حسین سید. نمود عنوان نقاشی نو  این در فردی منظر و گرایی تجربه صرف، گرایی طبیعت

 نویسد: می این مورد

 بهه . اسهت  انتزاعهی  امهری  انسهانی  دیدگاه از. است انتزاعی غیر و «انضمامی» خود در آنکه با است، اسالم مرکزی اندیشۀ که وحدت

 افالطونی «مثل جهان» و معقوالت جهان دیدگاه از چون ولی است انتزاعی امری محسوسات جهان به نسبت ریاضیات ترتیب همین

 و نقطهه  از اشهکال  همۀ که ترتیب همان به درست هستند عینی حقایقی خود که است ثابت اعیان به راهنمایی شود، گرفته نظر در

 چهون . اسهت  واحد احد خود که آید می بوجود جهان پدیدآورندۀ از کثرتی هر نیز ترتیب همان به شود می پدیدار واحد از اعداد همۀ

 بگیهریم،  نظهر  در هه  محهض  کمیهت  تنهها  نهه  و وحهدت  وجودی جوانب عنوان به یعنی ه آنها فیثاغورثی معنای به را اشکال و اعداد

 (147: 1384 نصر،.)کند می حکایت وحدت از کثرت، آنها با که شوند می ای وسیله

 سهاختاری،  تحلیهل  در امها . نیسهت  ما پژوهش مسئلۀ که است اسالمی هنر عرفانی و حکمی تبیین سازد، می مطر  نصر که مطالبی

 تمهدن  شک بی و است اصلی موضو  ایرانی، هنر فضای دانستن وار ریاضی و هندسی شد؛ خواهد ذکر بعدی های بخش در که آنچنان

 مباحهث  و تهاریخ  بهر  مهرور  نصهد  اینکهه  بهدون . است برداشته را اساسی های گام هندسه و ریاضیات دانش توسعۀ و رشد در اسالمی

 . است اسالمی تمدن و هنر در ریاضیات کاربرد اهمیت مؤید چند، نکاتی ذکر باشیم، داشته را هندسه سترگ

 هها  زیگهورات  بناههای  در آن کهاربرد  و هندسهه  پیشهرفت  میزان. شد آغاز ایالم باستانی تمدن با ایران در اسالم از نبل هندسه دانش

 بهن  موسهی  پسهران  اسهالمی  دوران در. کهرد  مشاهده توان می شهرسازی در را هندسه پیشرفت نیز ساسانی دورۀ در. است مشخص

 عهددی  محاسهبات  بها  را هندسه که بودند کسانی اولین زیستند، می ق. هه3 نرن در که حسین و احمد محمد، یعنی خراسانی، شاکر

 دانسهت،  هجهری  سوم نرن اوایل و دوم نرن اواخر توان می را او علمی فعالیت دوران که خوازرمی بن محمد ابوعبداهلل .کردند بررسی

 المقابلهه  و الجبر ،خوارزمی حسا  شامل ریاضیات و هندسه زمینۀ در وی کتا  دو. است خود عصر دان ریاضی ترین بزرگ تردید بی

 پدیهد  آثهاری  زمینهه  ایهن  در نیهز  خیهام  و الصفا اخوان بیرونی، ابوریحان بوزجانی، ابوالوفاء نظیر دیگر اسالمی دانشمندان. باشند می
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 روابهط  و یک هر خواص آنها، اندازه زوایا، و ها شکل از که گردد می تلقی علمی هندسه امروزه( 45: 1390دیگران، و بمانیان.)اند آورده

 متناسهب  و زیبها  ترکیبهات  ایجهاد  پهی  در ها اندازه و ها مقیاس رعایت با هندسه، از جویی بهره با نیز هنرمندان. کند می وگو گفت آنها

 .هستند

 پایه که چرا است؛ ضروری هندسه با آشنایی پردازد، می هنر امر به اسالم چهارچو  در که هنرمندی برای که است یادآوری به الزم

 معنهای  بهه  دان، ریاضهی  و هنرمند اسالمی، تمدن در» دیگر بیان به و است گشته استوار هندسه و ریاضیات بر اسالمی هنر اساس و

 در کهه  تزئینهی  ابعهاد  کهوچکترین  در اسهالمی  نقاشی و هنر دهندۀ تشکیل ساختار( 21: 1388بلخاری،.)«اند شده یکی کلمه وانعی

 یک نقش در را آن خواه است استوار هندسی مفاهیم مبنای بر هنری آثار یافتۀ وحدت و نهایی ترکیب تا نموده جلوه اسالمی نقوش

 صهورت  یهک  بهه  صهور  و نقوش این کثرت از خواه و بدانیم هندسی فضای مفهوم انتزاعی بیان یک را آن و کنیم وجو جست اسلیمی

 نیهز  کریچلو کیت که همانطور ترتیب، بدین. شود شامل را تر بزرگ وحدتی از جزء یک تواند می خود نیز آن که برسیم یافته وحدت

 اشهارات  از آکنهده  و ملههم  نیهز  و حکمهی  و فلسهفی  های جنبه با درآمیختن با هندسه، الخصوص علی و ریاضیات علم کند: می اشاره

 وانهع  اسهالمی  هنهر  بنهای  سهنگ  وجهود،  عهالم  بهر  حهاکم  نظهم  از تصویری مثابه به که شد نمایانگر ندسی زبانی عنوان به معنوی،

   (9: 1390کریچلو،.)گردید

 است وسایلی ترین مهم از یکی بندی ترکیب وانع در. پذیرد می صورت نقاشی یک بندی ترکیب در فضا عناصر از زیباشناختی گزینش

 نیهز  فضایی نمایش و است مطر  نقاشی سطح در موجود بعدِ دو بندی، ترکیب در. دارد اختیار در مخاطب با ارتباط برای هنرمند که

 در بنیهادی  مسهئلۀ  آن بهه  پهرداختن  نحوۀ و سطح بعدی دو فضای ترتیب بدین و گردد می لحاظ دوبعدی زیباشناختی مناسبات در

 در فرنهد  دیویهد  .گهردد  مهی  محسهو   بررسی نو  این اصلی رویۀ فرمالیستی، و ساختاری تحلیل در که است هنری اثر خلق فرایند

 کند: می اذعان نقاشی در کمپوزیسیون کتا 

 محهدودی  وسایل با آنها که است پذیرفته ما  تمدن دادند، می سازمان دیدن نه و کردن فکر طریق از فضا از را شان مفاهیم هنرمندان

 تنها نه اینکه علت به ها دوران تمام عظیم هنر حقیقت در اند، کرده می نقاشی ما زمان از بهتر حتی و خوبی به بود، اختیارشان در که

 ههای  راه. انهد  مانهده  بهانی  کنهون  تا کنند می بیان نیز را جهانی های ارزش اینکه خاطر به بلکه دهند می نشان را زمان آن زندگی رو 

 تصهور  ههم  اگر نگردد، برنرار آن بعدی دو موزون روابط اول اگر نقاشی هم و طراحی هم ولی دارد وجود حقیقی خلق برای متعددی

 در تصهویر  اجهزای  پیوند و ترکیب یا نظام وجود این، بر عالوه( 171: 1385 فرند،.)باشد هنری کاری تواند نمی کند، القا را بعدی سه

 گهاه  بنهدی  ترکیهب  ایهن  گرچه. هستند ها چیدمان بزرگترین جزءِ هنری آثار بزرگترین که نحوی به است مهم بسیار هنری اثر خلق

 ههای  بنهدی  ترکیهب  ایرانهی  نقاشهی  در( 120-119: 1384کانهادی، .)اسهت  شده درک متوسط بیننده توسط دیگری چیز هر از تر کم

 حاصل شده است که نتیجه این آثار، این مشاهدۀ از است. شده ها نقاشی سایر از آن استقالل و انحصار باعث که نموده ظهور ای ویژه

 مسهائل  بهه  را خهود  توجه اینکه تا است برده کار به بعدی دو سطح در بصری عناصر دنیق چیدمان برای را خود تالش بیشتر نقاش

 دارای همگهی  طبیعهت و اشهیا،   تا گرفته انسان از صحنه، در موجود عناصر ایرانی نگارگری در. باشد داشته معطوف گرا وانع بازنمایی

 تهرین  مههم . افزایهد  مهی  ساختاری اثهر  انسجام و وحدت و این روابط به هستند هندسی اشکال با محاسبه نابل و گونه ریاضی ماهیتی
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 مستطیل مربع، اسپیرال، شوند می دیده ایرانی نقاشی بندی ترکیب نظام در پنهان و آشکار نیمه آشکار، صورت به که هندسی اشکال

 است. مثلثی های فرم و

 اسپیرال:

 در گوینهد و  مهی  «طالیی مارپیچ» یا «لگاریتمی» مارپیچ را آن اصطالحاً است که مارپیچ پنهان، هندسۀ در مطر  هندسی اشکال از

 کهه  خطهی  پهاره  اگر مارپیچ، این در که کرد کشف ریاضیدان بونولی زیرا. اند نامیده «برنولی مارپیچ» را آن ریاضی های رساله از برخی

 بهه  بچرخهد،  جهات بعضی در «مرکز» نقطۀ دور به گویند، می «برداری شعا » آن به و پیوندد می آن نقاط از یکی به را مارپیچ مرکز

 طهرزی  بهه  دههد،  مهی  تشهکیل ( باشهد  کهه  چهه  ههر )حرکهت  جههت  بها  کهه  ای زاویهه  کهه  حهالی  در یابد، می افزایش هندسی طرزی

 خویشهتن  از شهدن  دور بیانگر و رستگاری عروج، تکامل، ریشه، نماد مارپیچ( 201: 1385اللهی، آیت.)یابد می افزایش( عددی)حسابی

 گذشت به اشاره و بوده حرکت در است، گرفته نشأت آن از که مطلق یگانۀ سوی به مارپیچ. است الیزال نیروی به پیوستن و خویش

 ذات در نه را تکامل نتیجه در و است بانی آنها در گذشته زمان عنصر همواره یابند می تکامل لگاریتمی نظر از که اشکالی. دارد زمان

 های هماهنگی در آن غنای دلیل به را «لگاریتمی مارپیچ» سنتی دانان هندسه( 147: 1368لولر،.)کنند می نمادپردازی شعور در بلکه

 نقاشهی  در بصهری  عناصهر  ترکیب برای شده ارائه ساختار ترین اصلی (146:همان.)اند نهاده نام «آمیز اعجاز مارپیچ» جبری و هندسی

 مفاهیم و محتوا با کامل وحدت در فرم این از استفاده که است بوده اسپیرال به ویژه وار و دایره منحنی های ترکیب از استفاده ایرانی

 در بهالعکس  و بیهرون  بهه  مرکهز  از عناصهر  کهردن  دنبهال  به را چشم بندی ترکیب در دوار های فرم و ها اسپیرال. است آن در موجود

 کنند. می دعوت فرضی محورهای

 

 مستطیل: و مربع

 تها  نیهز  خهورد تناسهبت   مهی  چشم به طرفین در عمودی های کتیبه یا نا  پایین یا باال در افقی های کتیبه که هایی نگاره در معموالً

 ایسهتایی،  از احساسهی  بیهانگر  برابهرش  اضهال   و نائمهه  زوایای با مربع. است مستطیلی وابسته اشکال این نرارگیری نو  به حدودی

 مهارپیچ  خصهوص  بهه  و دایهره  که همانگونه است، مکان به مربوط عمدۀ شکل مربع. است دارا را آرامش و سکون استقرار، استحکام،

 همهواره ( مکعب و کره)مربع و دایره میان پیوستگی. است بیان نابل مربع کمک به تنها وانعیت. باشد می زمان به مربوط اصلی شکل

 نماینهدۀ  زمهین،  حهد  در خلقهت،  صهورت  ترین متجسم مربع،( 53: 1366گر، هوهنه.)است دو آن پیوستگی و زمین و آسمان نمایانگر

 ادغهام  اسهت،  جنبهه  دو ههر  متضهمن  کهه  مثلهث،  طریهق  از دو ایهن  و کیفیت، نمایندۀ آسمان، حد در دایره آنکه حال است، کمیت

. باشهد  داشهته  را طالیهی  نسبت آن عرض و طول نسبت که است مستطیلی طالیی مستطیل( 28: 1380بختیار، و اردالن.)شوند می

 شود می دیده کنیم، جدا مستطیل عرض به مربعی آن سمت یک از و نماییم رسم را طالیی های نسبت خواص با مستطیلی اگر حال

 ههایی  مستطیل نماییم، تکرار مرتباً را عمل این اگر و است اولی مستطیل با مشابه و طالیی مستطیلی خود مانده، بانی مستطیل که

 (143: 1376بوزجانی،.)هستند طالیی تناسبات دارای و متشابه یکدیگر با همگی که آید می بدست
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 (125: 1369البوزجانی،: مأخذ. )اصم اعداد از استفاده با طالیی مستطیل و مارپیچ طراحی ـ 1 تصویر

 

شد آنها را رسم کرد ولهی عهددی نابهل     نامیده شدند که می« اعداد نا گویا»و... توسط فیثاغورسیان  √5، √3، √2اعداد گنگی چون 

هایی با تناسب اضال   بیان نیستند. مستطیل
𝑎

𝑏
که برابر است با  

1

√2
و  

1

√3
و  

1

√5
و... یعنی  

1

عددی گنگ
ههای   مسهتطیل » 1، توسط  هَمبهی  

اگهر ضهلع کهوچکتر آن )ضهلع     آیهد؛   به دست میبه کمک نطر مربع شاخص/ زاینده، که  √2در مستطیل  خوانده شدند.« دینامیک

اسهت. مقهدار    √2باشد، ضلع بزرگتر آن برابر با نطر مربع یعنی برابهر بها   « واحد»که ضلع مربع شاخص است( برابر با یک  اش اصلی

برابهر اسهت بها     √3های خاص خود را دارد؛ برای مثال نطر آن برابهر اسهت بها     است؛ این مستطیل ویژگی 4142/1برابر  √2تقریبی 

افزاینده در ههر بهار گسهترش    « های نسبت»ها و  است و الی آخر. نحوۀ تشکیل این مستطیل √5مساوی  √4و نطر مستطیل  2=√4

عبارتند از محل برخورد نطر مستطیل و مقطع مربع شاخص، محهل   √2مستطیل  ای دارند. نقاط ارزشمند آن کاربرد بسیار گسترده

ها، محل برخورد نطر مربع شاخص یک طرف با مقطع مربع شاخص طرف دیگهر و غیهره.    برخورد نطر مستطیل و نطر نیم مستطیل

ط رهنمونگر، خطهوطی هسهتند   ( خطو186-185: 1385الهی،  مستطیل و ترکیب گوییم.)آیت« نقاط طالیی»این نقاط را اصطالحاً 

باشند و مجموعۀ آنهها   کننده اثر می که در یک ترکیب هنری، راهنمای حرکت و نحوۀ پراکندگی یا تمرکز عناصر آفرینشگر و ترکیب

کنهد تها خواسهت و     ( استفاده درست از این خطوط بهه هنرمنهد کمهک مهی    10تا 4دهد.)تصویر را تشکیل می« هندسۀ زیربنایی اثر»

د را بتواند آنطور که باید به بیننده انتقال دهد و اثر را طوری بپروراند که تماشاگر را مجذو  خود نموده سبب تفحص او اندیشۀ خو

هها بهرای ایجهاد     ها و گستره ها، خط شود؛ خطوط راهنمونگر پاسخگوی نرارگیری صحیح عناصر تشکیل دهندۀ تصویر همچون نقطه

 عبارتند از: بهترین تأثیر هستند. این خطوط راهنما

 کل مستطیل در شاخص مربع مقاطع .1

 انطار و میانگرهای مربع شاخص .2

 انطار مستطیل کل .3

 انطار مستطیل مکمل مربع شاخص .4

 سازد. درجه می 90هایش، گوشۀ  خطوطی که با انطار مستطیل کل، از هر یک از رأس .5

 گویند. اضال ( که آنها را خطوط نیرو نیز میاضال  و انطار پن  ضلعی طالیی محاط در مربع شاخص)امتداد آنها تا نطع  .6
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 پیوندند. خطوطی که از نقاط تقاطع امتداد اضال  و انطار پن  ضلعی طالیی با اضال  مستطیل کل به نقاط دیگر می .7

 شوند. خطوطی که از نقاط طالیی درون مستطیل کل به موازات اضال  یا انطار رسم می .8

 پیوندند. طالیی به نقاط دیگر می خطوط آزادی که)به حالت اریب( از نقاط .9

 (207شوند.)همان،  خطوط عمودی و افقی که از مراکز تجمع خطوط در درون مستطیل و به موازات اضال  رسم می .10

 

است که نه تنها در علم، بلکهه در کهل عهالم نمایهان و حهائز اهمیهت بسهیار        « تناسبات»یکی از مباحث بنیادین در هندسه، مبحث 

کننهد.   آلی را منعکس می های زیبایی ایده اند و نظام شکال، سطو  و خطوط مطابق با تناسب ذاتی طبیعت چیده شدهباشد. تمام ا می

 التفههیم ( بیرونی در کتا  51: 1390نظم و تناسب به فضا، مانند ریتم است نسبت زمان و هارمونی نسبت به صدا.)بختیار و اردالن،

سبت یا بیشتر و کمترین]تناسب[ میان سه اندازه بهود. و نمونهۀ اول نسهبت پهن  یهک      گوید: راست شدن دو ن در تعریف تناسب می

است. پس نخستین اندازه پن  یکِ اندازه دوم باشد و دوم پن  یکِ سوم باشد. پهس دو نسهبت نتوانسهت بهودن مگهر بهه میهان سهه         

بیسهت و  « فهی ». شهود  نشهان داده مهی   φ نسبت زرین)تناسب زرین، نسبت الهی، برش مقدس( بها نمهاد   (19: 1352مقدار.)بیرونی،

یکمین حرف یونانی است، این عدد برابر با کسر 
1+√5

2
های عدد طالیی و عدد جادویی  است که از آن به نام 618/1و معادل تقریبی  

 کنند. نیز یاد می

 

     

 

 

 

 ـ نسبت زرین. )مأخذ: نگارندگان( 1شکل 

 

 پنهان هندسی نظام

 سهازد؛  مهی  آشهکار  را آن عناصهر  میان رابطۀ و هستی جهان نهفتۀ هندسی ترکیب که شود می متجلی زبانی نمادین نالب در هندسه

 پیوندنهد؛  مهی  ههم  بهه  آخهر  و اول چگونهه  کهه  معنی این دریافتن و شوند نمی دیده که چیزهایی به تصویرها ورای از است گذرگاهی

 اصهلی  هستۀ یک دارای الجرم که منسجم و مند ناعده ساختاری در را معنا زیرک و آگاه جزء. نگارگر کل و شود می کل جزء چگونه

 طی هنرمند روندی که که است گر وجو جست و آگاه مخاطب تنها ولی گیرد می صورت مخاطب توسط دریافت کند؛ می منتقل است

 دسهت  اسهت  بهوده  هنرمند کار برنامۀ و شاکله اجزای بین روابط کنندۀ تعیین که اصلی هستۀ به تا کند می رمزگشایی کرده است را

 ههای  داده درک آنهها،  بهین  وار ریاضهی  روابط در کندوکاو و اجزاء یک یک میان ارتباط بصریِ مشاهدۀ با که است صورت این در. یابد

 مهورد  کهار  ایهن  بهرای . اسهت  شهده  مشاهده بصریِ اطالعات به دهی سامان وظیفه مهمترین حال. دهد می رخ وجه بهترین به بصری

. اسهت  نمونۀ مورد بررسی در آمده بدست های اندازه از استفاده با آنها دنیق ترسیم و هندسی ساختارهای آزمودن شیوه ترین اعتماد

مجمو =   𝜑2 

بلندتر=   𝜑 1 =تر کوتاه  
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 باشهد  داده رخ هنرمند برای ها، گزینه همین ردِ و نبول از پیچیده بسیار ای ذهنی جریان در نیز اثر خلق هنگام در اتفاق این بسا چه

 همهین  در. اسهت  برگزیهده  اش نگهاره  زیرسهاخت  برای را روابط از نو  بهترین ریاضیات، دانش از خود آگاهی و هنری استعداد با او و

 خطها،  و آزمهون  اصهطالحاً  یها  آزمایشهی  صهورت  بهه  تواند می نقاش یا هنرمند آزادانه جریانی در که است ذهنی تجسم یعنی مرحله

 کنهار  جزییهات  شاید ابتدا در دهد، نرار بررسی و آزمایش مورد محتوا و پیام درخور و مختلف های شیوه به را بصری عناصر چیدمان

 خهود  نقش تصویری عناصر یک یک بعد مراحل در ولی گیرد شکل نگاره اصلی های شخصیت با پیوند در اصلی روابط و شود گذاشته

 یابند. می بندی ترکیب ایجاد در را

سهازند همهان نقطهه، خهط، سهطح، شهکل و... هسهتند؛ بهه عبهارتی           بندی را میسر می ای که آغاز فرایند ترکیب عناصر اولیه و اصلی

کنند. به همین دلیل از همان ابتدا نیاز به بستری است که تمام این اتفانات هندسهی   ترین نقش را ایفا می ترین عناصر، بنیادی ساده

ای از محورهای افقی و عمودی که مولد آنهها در درجهۀ اول کادرههای اصهلی نابهل       دهد، پس ترسیم شبکۀ گستردهدر نالب آن رخ 

تری است که در مشاهدۀ مستقیم نمایان نیستند ولی از دل کادرههای اصهلی    تشخیص در هر نمونه و در درجۀ بعد کادرهای کوچک

ههای   آیند، سرلوحۀ امر نرار گرفت. این واحد ای برخورد انطار بیرون میه تر و محل های کوچک و یا تقسیم فضاهای اصلی به نسمت

بصری، روابط و خطوط رهنمونگری را در خود دارند که در همین مراحل ابتدایی تجزیه به وضو  جانمایی منطقی عناصهر را نشهان   

ی دیگر نیز در هر یک از کادرهای اصلی بهه  شماری محور فرع ها از طریق نوانین ریاضی، تعداد بی دهند، پس از ترسیم این واحد می

آید که بسیار راهگشاست. در این مجموعۀ پر ازدحام از خطوط و اشکال، نزدیک بودن برخی محورها با هم و خلهط نقهاط،    دست می

ضهور  سازد، به همین سبب سعی شد تا در نمایش نهایی سهاختار هندسهی ح   گیر و دشوار می شناسایی روابط هندسی را بسیار ونت

های اصلی به صورت ثابت بوده و تعدادی از محورهای فرعی بنا بر درجهۀ اهمیهت بهانی مانهده و شهماری از آنهها حهذف         تمام محور

های اولیه با کمی تأمهل بهر    های متفاوت بر روی تصاویر نابل ردیابی هستند. در همین گام ( این خطوط به انوا  و رنگ3شود.)تصویر

یابیم. به عنوان مثال: محورهای عمودی، افقهی، مهور  و محهل تالنهی آنهها       ای را می کننده اهد خرسنددست آمده شو روی شبکۀ به

هها و...( اسهت. در    هها، کتیبهه   های اصلی یها اجهزای معماری)طهاق    تعیین کنندۀ آغاز یا سرانجام بسیاری از عناصر تصویر مانند فیگور

غرض از کندوکاو در ماهیت شکلی و صوری ایهن آثهار نیهز شهنیدن همهین      گوید و  اینجاست که اثر به تعبیری گویاست و سخن می

دهندۀ فضای نگاره، نهوعی   نوای دلپذیر است. وانگهی آنچه هست، بسیار بیش از اینهاست. یافتن پیوند تنگاتنگ میان عناصر تشکیل

ها و  تن به دیگر وجوه همچون افسون رنگترین مراحل کار هنرمند بوده ولی عمدتاً پرداخ ای است که یکی از مبنایی دخول به ورطه

هها بهه جهای مانهده نیهز       اغوای نقوش)نه خطوط و روابط آنها( حائز اهمیت بوده است. جالب اینجاست که در رسائلی که از این دوره

شهده    اندهمو آمده است ولی در این با  کمتر سخن ر های ساختن کاغذ، رنگ و نلم های فنی کار مانند روش توضیح و تفصیل جنبه

و ترسیم هندسهۀ نقهوش در تزیینهات اسهت و       کشی ها در جدول است، اگر هم صحبتی از هندسه به میان آمده درمورد رعایت اندازه

های هندسیِ مجالس مینیاتور در بین نیست و این امر همچون رازی ارزشمند در اندیشهه   ها و ساختار ریزی سخنی از چگونگی طر 

 ی هنر نقاشی ایران نهفته بوده است.و دستان هنرمندان یکتا

 نقطهۀ  معمهوالً . داد نهرار  سهاختار  اصلی هستۀ دریافت راهنمای را آنها توان می که دارد وجود نواعدی نگاره یک ساختار ریزی پی در

 بدین نکته این. است بندی ترکیب در منطقه ترین پراهمیت شود می محسو  نیز مرکزی نقطۀ و کانون مواردی در که آثار، در اصلی
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 تقویهت  آنهها  در هندسهی  دنهت  و شهده  منهدتر  نهانون  اجهزاء  بهین  روابط شویم می نزدیک تصویر اصلی کانون به هرچه که معناست

 کرد. وجو جست کانونی ناحیۀ همان در را هندسی زیرساخت هستۀ توان می بنابراین گردد، می

بهه  . کنهیم  مهی  بررسهی  اشکال ترین بنیادی تحت را مفاهیم این بپرهیزیم هندسه جهان انتهای بی نوانین در شدن وارد از آنکه برای

 دنبهال  بهه  تها  شهد  گرفته نظر در (7تصویر)مستطیل ،(6تصویر)مربع ،(5تصویر)دوار حرکت/ اسپیرال: همین دلیل ساختارهای اصلی

 نهرار  مدانهه  مهورد  را نگاره  ریزی طر  بتوان است شده کشی خط ای موشکافانه صورت به که خطوط از دنیقی نظام در آنها شناسایی

 داد.

 سهاختار  تحلیهل  و تجزیهه  جریهان  بهه  دههی  شکل برای مبنایی عنوان به بصری اولیۀ های فرم و عناصر از یک هر گام، این آغازِ برای

 ههای  فهرم  اسهت؛  پایهه  عناصر همین هستند بصری موفق های ترکیب منبع که ابزاری ترین مهم زیرا. گرفت نرار مدانه مورد هندسی

 اسهتخراج  مبنع طریقی به پایه اشکالِ این تمامی زیرا. گرفت نرار ها نمونه هندسی سنجش مقیاس آنها، مختلف انوا  و مذکور اصلی

 انهوا   تمام که است آنها با و شوند می محسو  سازی مجسمه و معماری نقاشی، همچون مختلف هنرهای در بصری های ساخت انوا 

 ایهن  تمهام  .است خود به مخصوص صفات و ها ویژگی دارای ها شکل این از کدام هر. شود می بیان گیرد می شکل فرم واسطۀ به آنچه

 نواعهد  بها  مهذکور  ههای  فهرم  هندسهی  ترسهیم  اینجا در ولی است، سهل آنها ابتدایی رسم و پذیرند توصیف راحتی به هندسی اشکال

نهوس حلزونهی    یک تنها کند می خودنمایی ای نگاره اسپیرال در فرم مبنای بر هندسی ساختار که هنگامی زیرا. است نظر مد ریاضی

 در و شهوند  می ظاهر که است مشخص مقدارهای و متناسب زوایای مور ، افقی، عمودی، خطوط از ای مجموعه بلکه شود نمی دیده

 زیرسهاخت  معمهای  کلیهد  اسهت  آن زوایا و خطهوط رهنمهونگر   یا فرم داخلی فضای با مطابق که بصری عناصر چیدمان حین همین

 بود: خواهد زیر شر  به آنها ترتیب دهیم نرار صف یک در را هندسی معیارهای این ابتدا از اگر. گذارد می ما دستان در را هندسی

 4هذلولی شبه، اسپیرال 3یا اسپیرال ارشمیدس 2از ساختار هندسی بر مبنای حرکت دوار، از میان انوا  اسپیرال)اسپیرال سیمیتریک

برگشهتی، اسهپیرال    و یها رفهت   7، اسهپیرال معکهوس  6وار الزوایا، اسپیرال سهمی یا متساوی 5یا دوجانبه یا متقابل، اسپیرال لگاریتمیک

گیری نرار گرفت. از ساختار هندسهی بهر    گوشه( مورد پی الزوایا، هم یا اسپیرال حلزونی زرین(، اسپیرال لگاریتمیک)متساوی 8طالیی

ههای   که توانایی تولید مستطیل بهر پایهۀ عهدد فهی در نسهبت     « مربع شاخص»یا « مربع زاینده»مبنای مربع، از مربعی تحت عنوان 

متفاوت ) 
1

1/316
  ،

1

1/414
  ،

1

500
 ، 

1

1/618
  ،

1

1/732
  ،

1

1/840
را داراست، بهره گرفته شد. ساختار هندسی بر مبنای مستطیل بها تکیهه بهر    (  

یهک بها    در زیرساخت هر نمونه دنبال و یک و ...( مورد بررسی نرار گرفت، √4،  √2مستطیلِ دارای نسبت طالیی بر پایۀ اعداد اصم)

هها روشهن گهردد. در ایهن      سیم شد تا هماهنگی ساختارهای هندسی و ترکیهب در نظر گرفتن تناسبات هر نمونه به طور هندسی تر

هها،   هها، مسهتطیل   های بصریِ طولی و عرضیِ اصلی و فرعی)مربع نسمت از کار، درجۀ دنیق تمام زوایا، فواصل طولی و عرضی، واحد

ای از  تناسبات طالیی، را دارا بود همچهون بارنهه  ای برابر  ها، هر کدام رابطه گیری اندازه دوایر و بانی اشکال( سنجیده شد، پس از پی

دادند بر روی  گانه که روابط خبر از وجود آنها می داد؛ بعد از آن هر کدام از ساختارهای چند  امید، وجود زیرساخت هندسی را ندا می

در اینجا بود که نظم پنههان  ها انجام پذیرفت.  ترسیم و شناسایی نسبت 9شبکۀ هندسی زیرساخت تصویر به صورت مقیاس یا پیمانه

در فرد فرد اجزای اثر، کل اثر را از اغتشاش رهاند و ترتیب که همانا نرارگرفتن هر چیز در جای خود است موجهب حسهن تناسهب    

 مند حاصل گردید. شد و نهایتِ کمال و پختگی اثر بر مبنای اصول ناعده
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 کننهدۀ  تعیهین  مسهلط  نیرویهی  همچهون  مفههوم  اثر هنری برنرار اسهت،  ارتباطی که میان معنا و مفهوم با صورت و فرم در در گاهی

 وجهود  سبب به هنری تولید که زمانی عمل این. اند بوده فرمی های بازی انحصار در این از پیش تا که است فواصلی و روابط چگونگیِ

 زنهد  مهی  نقهش  سفارشی صورت به نه و خود برای نقاش که زمانی  که چرا شود می دوچندان گیرد می صورت دهنده سفارش شخص

 کنهد،  مهی  کهار  خهود  مههارت  تقویهت  و خرسندی التذاذ، برای باشد دهنده سفارش نظر در کارش افتادن طبع مقبول فکر به آنکه بی

 به( باشد شاه همچون رتبه عالی شخصی است ممکن مواردی در که)دهنده سفارش پای ونتی ولی. است فردی کامالً وی کار بنابراین

 دانهش  بکهاربردن  از است ممکن دهنده سفارش نظر در کار حسن افزایش برای و شود می کمرنگ ای سلیقه های انتخا  آید می میان

 یهک  عقایهد  و نگهرش  شالودۀ مثابه به تواند می اثری هر که است دلیل همین به. گیرد بهره است زمانه سلیقۀ با  آنچه و روز مطر 

 عنهوان  بهه ( کامهل  مرشهد  شهیخ،  امام،)شاه وجود سرزمین، این هنر تاریخ ادوار از تیموری دورۀ در. شود نلمداد طبقه یا دوره عصر،

 هنردوسهت  فردی هم مواردی در که است؛ بوده اهمیت حائز بسیار هنر و فرهنگ هدایتگر و امور تمامی دهندۀ سامان و توجه کانون

 کتابخانه ه کارگاه  در دربار نقاشان از گروهِ را بدیع آثاری خلق تونع شخصیتی چنین اگر است منطقی. است بوده هنرمندان حامی و

 ایجهاد  منظهور  به و جهان خلقت نظام از پیروی نصد به برند می سر به وی حمایت پرچم زیر که هنرمندانی و باشد، داشته سلطنتی

 عناصهر  بهه  دههی  سازمان زمینۀ در درخور و شایسته عملی به دست دهنده، سفارش خرسندی نیز خود و آثار بندی ترکیب در تحولی

 زنند. خویش نگارۀ نا  در موجود

 یکهدیگر  بها  عناصر زیبای همزیستی و درون در ذرات یک یک ذاتی هماهنگی همانا «جهان خلقت نظام از پیروی» عبارت از مقصود

 مهردم  نظهر  در مقهام  باالترین در و رود می شمار به نگاره اصلی نهرمان کامل، انسان عنوان به شاه نیز اینجا در. است کالن سطح در

 منبهع  عنهوان  بهه  شهاه  حهال،  شهود،  مهی  محسو  مخلونات اشرف انسان و شده بنا خلقت نانون با هماهنگ جهان. شود می گر جلوه

 نهرار  توجهه  مهورد  مینیهاتور  مجلس یک های اندازه سنجش و ریزی طر  برای معیاری عنوان به مردم همۀ صدر در و مطلق حقیقت

 بهین  مهوزونی  ههای  نسهبت  دارای است تیمور امیر که اصلی فیگور تک شود، می مشاهده آخر تصاویر چهار در که همانطور. گیرد می

 بنهدی  ترکیهب  در موجهود  مهور   و افقی عمودی، های اندازه و ابعاد تمام در ها نسبت این که است( کفش نوک تا تاج پر از)اجزا همۀ

 اصهل  اساس بر... و لباس اجزای تاج، چهره، مانند تر کوچک های نسمت بلکه تصویر اصلی اجزای تنها نه( 8تصویر.)است شده رعایت

 پوشهانده  دسهتار  بها  کهه  نسمتی)میله رویت نابل نسمت همچون اهمیتی کم عناصر رسد می نظر به حتی. است شده اجرا هماهنگی

 از کفهش،  بهاالی  نسهمت  یا و کند می ایجاد را مندی ناعده نسبت شده، پیچیده دستار آن دور که نسمتی با نزلباش، کاله در( نشده

 تصهویر  ههای  انهدازه  کهه  است این همه از تر جالب اما داد، ادامه توان می را مشابه های مثال( 9تصویر.)آخر الی و پا کف طرف به ساق

 اندازۀ پن  ه چهار حدانل با مهم اندازۀ هر آن، در که کنند می ایجاد بندی ترکیب کل در را هماهنگی کامالً پیوستۀ هم به نظام شاه،

 (11و 10تصویر.)دارد مطابقت آن با مرتبط

های هندسی برای تأیید سطوری کهه از   در این مجال اطالعاتی مختصر در مورد نگارۀ منتخب در این پژوهش ذکر و در ادامه تحلیل

از آثهار  « سهمرنند  بهه  تیمهور  مراجعهت  مناسبت به سرور مجلس»شود. مورد مطالعاتی این نوشتار تحت عنوان  نظر گذشت ارائه می

 هجهری  935 الدین بهزاد، متعلق به دورۀ تیموری و مکتب هرات، تصویر شده بهه حهدود سهال    ارزشمند و فاخر هنر ایرانی اثر کمال

سخۀ ظفرنامۀ تیموری بهه  ای از یک ضیافت شاهانه را در ن سانتیمتر صحنه 27*23میالدی است. این نقاشی در ابعاد  1531/ نمری
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 شهر   و هها  لشکرکشهی  زنهدگی،  با  در است کتابی تیموری گذارد، و محفوظ در موزۀ کاخ گلستان تهران است. ظفرنامۀ نمایش می

 درآمهده  تحریهر  رشهتۀ  به میالدی پانزدهم/ هجری نهم سدۀ در که تاریخی نسخ ترین مهم از یکی و گورکانی تیمور فتوحات تاریخی

 و بهزم  مجهالس  از نگاره 24 و صفحه 750 دارای و سانتیمتر 37 در 23 نطع تیمورنامه، در یا ظفرنامه( 190: 1380موریسن،.)است

 انهد  بهوده  دخیهل  نسهخه  ایهن  تهیه در که هنرمندانی درمورد پاکباز( 130: 1379سمسار،.)است درباری مراسم از هایی صحنه و رزم

 معرفهی  آن مصهور  را بههزاد  و مذهب را عضد میر خطاط، را نور محمد سلطان ظفرنامه، مصور نسخۀ از صفحه آخرین در نویسد، می

 (87-86: 1390پاکباز،.)اند کرده
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 (311: 1382گلستان، در بهزاد)الدین بهزاد. دورۀ تیموری، مکتب هرات. سمرقند، کمال به تیمور مراجعت مناسبت به سرور ـ مجلس 2تصویر 
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 نگاره هندسی ساختار تحلیل و تجزیه

          
 

 
های اصلی و فرعی  ـ زیرساخت هندسی پایه )کادر 3تصویر 

 ـ محورهای اصلی و فرعی عمودی و افقی(

 پایه هندسی زیرساخت و اصلی تصویر ـ هماهنگی 4تصویر 
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 یا شاخص مربع مبنای بر هندسی ـ ساختار 6تصویر  همراه خطوط راهنما به  لگاریتمیک ـ اسپیرال 5تصویر 

 آن از منتج مستطیل و زاینده مربع
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 طالیی مستطیل مبنای بر هندسی ـ ساختار 7تصویر 

 در معیار تصویر عرضی و طولی تناسبات ـ تکرار 8تصویر 

 بندی ترکیب کل

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 
 

 

 معیار تصویر های اندازه در موجود های ـ نسبت 9تصویر 
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 بندی ترکیب فرعی و اصلی محورهای در موجود تناسبات و معیار تصویر تناسبات ـ هماهنگی 10تصویر  
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 هندسی اصول با مجلس سرور به مناسبت مراجعت تیمور به سمرقند نگارۀ ساختار مندی و هماهنگی بهره میزان ـ 1 جدول

 مبنای نظام هندسی پنهان پنهانمبنای نظام هندسی 

 اسپیرال لگاریتمیک 1

جانمهههایی عناصهههر اصهههلی نگهههاره و 

فیگورههها هماهنههگ بهها محورهههای    

 گردش اسپیرال و فواصل آنها

4 

های طهولی   گسترش اندازه

و عرضههی تصههویر شههاه در 

 بندی تناسبات کل ترکیب

93 

2 

ههههای طالیهههی در  نسهههبت

هههای حاصههل از  مسههتطیل

عهدد  مربع شاخص بر پایهه  

 فی

1
1/316

 2+ 

5 

هماهنگی کادرهای اصهلی  

بنهدی بها    و فرعی ترکیهب 

های پنههان تصهویر    نسبت

 شاه

5 - 10 

1
1/414

 - 

1
500

 - 

1
1/618

 - 

1
1/732

 - 

 نگاره کل با شاه تصویر ـ تطبیق 11تصویر 
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1
1/840

 2+ 

3 

ههههای طالیهههی در  نسهههبت

های تشکیل شده  مستطیل

 بر پایه اعداد اصم

2√ - 

6 
تطبیههق تصههویر معیههار بهها 

 نگاره
 منطبق

3√ 3+ 

4√ 1+ 

5√ - 

6√ - 

 )مأخذ: نگارندگان(

 

 است: نرار این به موجود در جدول حاضر های عالمت و اعداد شر 

 نسهبت  یک از استفاده تکرار  تعداد است برای شده داده نشان - و+  های عالمت با برده نام هندسی مبنای از استفاده عدم و استفاده

 افقهی  و عمودی های اندازه تعداد تکرار چهارم نسمت در است که است ذکر به است. الزم شده گرفته بهره 1، 2، 3، 4، 5،... از واحد

 با بندی ترکیب فرعی و اصلی کادرهای هماهنگی به مربوط که نیز پنجم نسمت در و است آمده شاه های اندازه تناسبات با هماهنگ

 و هماهنهگ  اصهلی  محورههای  تعداد راست سمت عدد اعداد، کمک به مندی بهره میزان اعالم در است شاه تصویر پنهان های نسبت

 است. معیار تصویر تناسبات با کادرهای اصلی هماهنگ فرعی محورهای تعداد چپ سمت عدد
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 گیری نتیجه

مند از آثاری که به نوعی حاصهل   کند برای تمیز آثار ناعده اعتراف به اینکه نقاشی ایرانی در ساختار خود از نوانین پنهانی پیروی می

هاست کهه امکهان    دهد اما تجزیه و تحلیل هندسیِ نمونه گونه ناعدۀ داوری به دست نمی های بداهۀ صورتگر نقاش است هیچ زنی نلم

د تا تأمالت سودمندی در با  اثبات وجود این امر صورت گیرد. در ساختار یک نگارۀ موفق تمام عناصهر موجهود   ساز آن را فراهم می

بخش صورت، نظمی در همهۀ ابعهاد آن    دهند. در حقیقت نقش وحدت ای درخور را ارائه می در نا  تصویر، در پیوند با یکدیگر نمونه

همچون هماهنگیِ اصوات در یک نطعه موسیقی که برای کنسهرت تنظهیم شهده     سازد که با وجود کثرت و تعدد عناصر ه  جاری می

کند. تأملی ساده امکان آن را فراهم خواههد کهرد کهه دریهابیم وجهود       راستا و تحت صورتی واحد هدایت می است ه همۀ اجزاء را هم 

زیرا تصهاویر مهورد   بندی، میسر نیست؛  ای مشخص برای ساختن و پرداختن ترکیب تناسبات دنیق در عناصر موجود، در غیا  ناعده

بررسی دارای دو ساختار مرئی و نامرئی توأمان هستند، از نقش پنهان که اساس و ماهیت هماهنگی درونی است، فقط هنرمند آگهاه  

ه شود ولی هماهنگ با خطوط و اشکال و حاکم بر روابط میان آنها در ههر سهطحی از رونهد خلهق نگهار      است، در تصویر متجلی نمی

ههای منطقهی ممکهن اسهت در بیهان       ههایی از تناسهبات و رابطهه    ذکر مثهال  شود تا در شکوه و نظم نهایی آن ظهور نماید. حفظ می

، خطهوط راهنمهای ههر یهک از     7رسهان باشهد. در تصهویر     گیریِ آنچه در وادی روابط هندسی رخ داده است یاری مندی شکل ناعده

های  مستطیل
1

1/316
و   

1

1/840
کنندۀ محهل طراحهی    ها، جایگاه شاه و نیز تعیین مطابق با شرو  و خاتمۀ کتیبه، در و پنجره به زیبایی 

 میان فاصلۀ ها، پنجره عرض با( شاه تصویر)معیار تصویر عرض اندازۀ برابری به توان ، می8. در تصویر هر یک از فیگورهای دیگر است

 یها  ها پنجره طول با معیار تصویر طول اندازۀ برابری نیز و ساختمان بام رویت نابل عرض و طول میزان دیگر، فیگورهای از جفت هر

بنهدی بهه عههدۀ     ، تعیین عرض کادر مستطیل افقی اول)نوشته( در بهاالی ترکیهب  10کرد. در تصویر  اشاره ایستاده فیگورهای طول

بندی، از انتهای پر  دوم)نوشته( در باالی ترکیبمیزان فاصلۀ بین ابتدای میلۀ کاله نزلباش تا انتهای پر و عرض کادر مستطیل افقی 

کاله تا ابتدای چهره است. حتی محل نرارگیری پیکرۀ شاه، دو پیکرۀ خنیاگران و گروه پیکرۀ مربوط بهه درباریهان نیهز بها چینشهی      

 تها  پیشهانی  شهرو   نقطۀ بین فاصلۀ هماهنگی نیز 11هدفمند و هم راستا با جهت نشستۀ فیگور معیار تنظیم شده است. در تصویر 

هها در دیگهر    است و همین نسهبت  عیان بندی ترکیب مرکزی و اصلی کادر طول با( زمین خط)نشسته حالت در پاها شدن خم محل

توان تنای  به دست آمده از کندوکاو در ماهیت صهوری ایهن نقاشهی را در دو گهروه یها رویکهرد        کادرها نیز وجود دارد. در نهایت می

های ایرانی، استفاده از دسهتاوردها و نظریهات ههر     یافتن دیدگاهی جامع دربا  چگونگی نظام هندسی در نگاره بررسی کرد که برای

 دو گروه ضروری است. 

 نقاشهی  در تصهویری  عناصهر  یهک  یهک  بین نخست)پاسخ به پرسش نخست که در ابتدای این پژوهش مطر  گردید( روابط گروه در

 و گئومتریهک  نهوانین  بها  پیونهد  در بلکهه  گیهرد  نمهی  شهکل  دسهت  این از مسائلی و ماوراءالطبیعه جهان بازنمایی پی تنها در ایرانی

 آنهان  های ریزی طر  در آن کنندۀ تعیین نقش و هندسه دانش از هنرمندان آگاهی و علوم اهمیت ساختن نمایان منظور به وار ریاضی

 زمهانی  مقطهع  فرهنگی و تاریخی اجتماعی، سیاسی، فضای و مونعیت شناخت پایۀ بر که دوم)پاسخ به پرسش دوم(، دستۀ در. است

 ای گونه به. است هنر وادی جمله از جامعه ابعاد تمامی در وی تأثیرگذاری موجب شخصیت یک غنای شود، می تفسیر اثر گیری شکل
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 ساختار در بلکه اوست زندگی رویدادهای و شاه شخص به مربوط عمدتاً که نقاشی موضوعات انتخا  در تنها نه بخشی، الهام این که

 دهد. می نشان آن عرفانی وجه از تر پررنگ را ایرانی نقاشی اشرافی و شاهانه وجه و نماید، می رخ نیز آثار پنهان

 اصهلی  و فرعی های اندازه دیگر تعیین برای معیار عنصر یک های اندازه و تناسبات از استفاده یعنی رفته کار به اینجا در که طرفندی

 از شهاه  تصهویر  در موجهود  ههای  انهدازه  یاری به خود مند نظام زیرساخت دادن شکل با هنرمند. است زیرکانه بسیار بندی، ترکیب در

 به پردازی ایده راه از را خود عقاید و مفاهیم غیرمستقیم و کند می تبعیت کائنات در جاری نوانین و آفرینش مسئلۀ از خویش ادراک

 در و سهازد  مهی  برنهرار  آن های اندازه بین را الزم تناسبات شاه تصویر ترسیم در مرحله، یک در نقاش. سازد می نمایان تصاویر کمک

 سلسهله  یهک  با نگاره کل نتیجه در. کند می ایجاد بندی ترکیب ابعاد کل در را پارچگی یک و نظم این تر وسیع سطحی در بعد مرحلۀ

 نهانون  بها  هماهنگ اثری پنهان زیرساختی از پیدا نقش استخراج با طریق این از تا شود می عرضه هم به وابسته هماهنگِ های اندازه

 بیافریند. هستی بخش وحدت

 و هماهنهگ  کهامالً  اثهر  هندسهی  ساختار در استفاده مورد اصول گرفت نتیجه توان می گذشت نظر از که مطالبی بر تکیه با سرانجام

 ها اندازه دیگر ترسیم جهت معیاری و مبنا عنوان به اصلی شخصیت در موجود تناسبات که حدی به است بوده آن موضو  به وابسته

 بگیرند بهره داشتند اختار در که وسایلی همۀ از بودند نادر نقاشان زیرا است، گرفته نرار استفاده مورد بندی ترکیب کل در فواصل و

 تعیهین  زیرکهی  به پیکره فرعی و اصلی های اندازه بین تناسبات: خرد سطح در تا بود شاه خود تصویر تر مهم همۀ از میان این در که

 در وحدت ایدۀ بازنمایی.)یابد تسری بندی ترکیب در موجود های اندازه دیگر در متناسب های اندازه این: کالن سطح در سپس و شود

 رود، مهی  شهمار  بهه  مهذکور  مینیاتور اصلی نهرمان تنها نه شاه چراکه( هندسی بیان با و تجسمی صورت به وحدت در کثرت و کثرت

 بوده الهی انوار پرتوهای دریافت محل او جان که شاه. است خویش روزگار اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار و مهم بسیار شخصیت بلکه

 عنهوان  بهه  شهاه  یها  «شاهنشهاه  عالم نبلۀ» نظریۀ آن متعانب و مطلق هماهنگی تجسم ترین عالی شد می متجلی آن در الهی فیض و

 کهامالً  بایهد  آفهرینش  همهاهنگی  ایدۀ شاه، تصویر در بنابراین. است هستی امور یک یک در پیوند و انتظام کنندۀ ایجاد و جهان مرکز

 کههن  فرهنگهی  الگوهای دانیم در می که همانطور. گردد مطر  جهان حقیقت منبع و مخلونات اشرف عنوان به او تا شود بیان واضح

 و بودنهد  نائل الوهیت مقام شاه برای نیز های باستانی دیگر تمدن در است و بوده برخوردار جایگاه باالترین از شاه نیز النهرین بین در

 نمایهد  ظهور عالم مرکز در تواند می فقط مقدس وجه این. دانستند می( خدا نمایندۀ) خدا از تجسمی را نشیند می تخت به که فردی

 همانگونهه . اسهت  هسهتی  جهان نظام با هماهنگ که هستیم مواجه نظامی با ما اینجا در پس. یابد گسترش اطرافش در جهان کل و

 هسهتۀ  زمهین  روی کعبهه  اسهالمی  سهنت  طبهق )است آن مرکز هستی دایرۀ در نقطه ترین مقدس نیز مختلف ادیان اعتقادات در که

 ایهن ( دارد نهرار  آسمان مرکز روبروی کعبه که است گواه نطبی ستارۀ زیرا است مقدس هندسی ابعاد با مکان ترین مقدس و مرکزی

 مرکهز،  در خهود  پنههان  هندسهی  روابهط  و اصول با اصلی نقطۀ که کند می توجیه را عقیده این و است مرکز نمادگرایی همان مفهوم

 همهانطور  اسهت؛  شهده  تکرار نیز ایرانی مینیاتور جهان در مفهوم همین. سازد می برنرار نقاط دیگر بین را دنیقی و ناگسستنی پیوند

 دیگهر  خهود  ههای  انهدازه  بها  کهه  شهاه  یعنهی  اصلی پیکرۀ به نگاره مرکز یابد می گسترش جهات تمام به مرکزی نقطۀ یک از عالم که

 کهه  سیسهتمی )آنتروپومتریهک  حالت از ها اندازه میان تناسبات ترتیب است. بدین یافته اختصاص دهد می سامان را هندسی تناسبات

 خود که آید می در شاه شخص های اندازه در موجود تناسبات به وابسته و متریک شاه حالت به( است انسان بدن های اندازه به وابسته
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 و عهالم  تصهور  هم که است روشن پس .است( انسان بودن ثقل مرکز و مخلونات اشرف به اعتقاد) آنتروپوسنتریک سیستم از ای گونه

 دیگهر  یکی چهرۀ از پرده نکته این شناسایی و است شده بازنمایی بحث، مورد نقاشی در خرد مقیاسی در جهان مرکزیت اهمیت هم

 دارد. می بر ایرانی مینیاتور های ویژگی ترین مهم از

 

 پیوست

1. Hambidge 

2. Symmetrical Spiral 

3. Archimedean Spiral 

4. Hyperbolic (Reciprocal) Spiral 

5. Logarithmic (Equiangular) Spiral 

6. Fermat's (Parabolic) Spiral 

7. Lituus Spiral 

8. Golden Spiral 

9. Modular 
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 فهرست منابع

 منابع فارسی

 ها)سمت( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران، تجسمی، هنرهای نظری مبانی ،1385اهلل،  حبیب اللهی، آیت 

 ،سروش تهران، جذبی، علیرضا ،(عمل در هندسه کاربرد)ایرانی هندسه ،1376-1369محمد،  بن محمد ابوالوفا البوزجانی 

  ،حس وحدت: سنت عرفانی در معماری ایرانی، ونداد جلیلی، تهران، مؤسسه علمی پژوهشی علم معمار1380اردالن، نادر. بختیار، الله ، 

 ،سروش تهران، نیا، رجب سعودم اسالمی، هنر در هندسی های نقش ،1363عایشه،  عصام. پارمان، السعید 

  ،مقدس و نامقدس، نصراهلل زنگویی، چاپ دوم، تهران، سروش1387الیاده، میرچا ، 

  ،سرگذشت هنر در تمدن اسالمی )موسیقی و معماری(، تهران، سورۀ مهر1388بلخاری نُهی، حسن ، 

  ،تناسبات در معماری، تهران، هله و طحان، کاربرد هندسه و 1390بمانیان، محمدرضا، اخوت، هانیه و بقایی، پرهام 

  ،تهران، فرهنگستان هنر)کتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(1382بهزاد در گلستان ، 

 الدین همایی، تهران، انجمن آثار ملی ، التفهیم، الوائل صناعه التنجیم، جالل1352احمد،  بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمدبن 

 ،سیمین و زرین تهران، دهم، چاپ ایران)از دیرباز تا امروز(، شینقا ،1390رویین،  پاکباز 

 ،معاصر فرهنگ تهران، هنر، دائرۀالمعارف ،1378رویین،  پاکباز 

 ،36-15. 7 شمارۀ علم، تاریخ ایرانی، معماری و طبیعت در مقدس هندسۀ ،1387مهرداد،  حجازی 

  ،خطی، تهران، زرین و سیمین، کاخ گلستان گنجینۀ کتب و نفایس 1379سمسار، محمد حسن 

 ،فرهنگی علمی تهران، رامین، علی هنر، فلسفه مبانی ،1390آن،  شپرد 

 ،نو دنیای تهران، پرور، نور... ا عزت نقاشی، در کمپوزیسیون ،1385دیوید،  فرند 

  ،انتشارات علمی و فرهنگی الدین مجتبوی، چاپ سوم، تهران، ، سید جالل1، تاریخ فلسفه یونان و روم، جلد1375کاپلستون، فردریک 

 ،هنر فرهنگستان تهران، طباطبایی، صالح هنر، فلسفه بر درآمدی ،1390نوئل،  کارول 

  ،تحلیل آثار هنری، عربعلی شروه، تهران، نوبهار1384کانادی، جان ، 

  ،شناختی نقوش اسالمی، حسن آذرکار، تهران، حکمت ، تحلیل مضامین جهان1390کریچلو، کیت 

 ،هنر فرهنگستان تهران، دانشمند، وحدتی مهرداد ایرانی، نگارگری بر مروری ،1384اولگ،  گرابار 

 ،فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه: تهران. معیری هایده مقدس، هندسه ،1368رابرت،  لولر 

 های رو ، سعید مقدم. تهران، پژواک ، سنگ1389اریک،  لیدمن، سون 

  ،ادبیات ایران از آغاز تا امروز، یعقو  آژند، تهران، گستره، تاریخ 1380موریسن و دیگران 

  ،علم و تمدن در اسالم، احمد آرام، تهران، علمی فرهنگی1384نصر، سید حسین ، 

 جو. تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ها، علی صلح ، نمادها و نشانه1366گر، آلفرد،  هوهنه 
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