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چکیده
استفاده از ترسیمات هندسی در هنر و معماری ایران سابقه طوالنی دارد.طرح مایه های هندسی مخصوصا پس از اسالم  ،برای معین
کردن اندازه های بنا و به دست آوردن تناسبات مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است .در آفرینش و طراحی اشکال مختلف موجود
در طبیعت می توان نسبت های معینی را مشاهده نمود .این نسبت هاآن دسته از روابط هندسی هستند که ریشه ای غیر مادی
دارند و به جهت آن که از اصول روحانی و مافوق طبیعی با اعتقاد بر مقدس بودن موضوع خود پیروی می کنند و دارای یک زبان
نمادین و ویژگی های روحانی هستند و می توانند به آنها هندسه مقدس اطالق نمود.این دیدگاه که هندسه دارای ارزش مقدس
بوده است قسمتی از یک دیدگاه کلی تر است که در آن تمدن بشری در دوران باستان خود دارای یک منشاء روحانی و عبادی بوده
است  ،و بنابراین تاریخ استاده از هندسه مقدس تئوسط انسان به قرن ها قبل باز می گردد .سنت فیثاغورثی ،علوم مصری و بابلی
که از آنها ریشه می گیرد ،و ریاضیات ایرانی ،که بخشی از آن عقالنیت فیثاغورثی را به خاطر می آورد ،بر اساس اعتقاد بر مقدس
بودن مفهوم اعداد و نمادینی بودن آنها پایه گذاری شده اند ،در جهان سنتی  ،هندسه از سایر علوم چهارگانه فیثاغورثی ،یعنی
حساب( عدد)  ،موسیقی  ،نجوم  ،تفکیک ناپذیر بود.هندسه سنتی با ترکیبات و اشکال نمادین فضا در ارتباط است .اشکال هندسی
مانند مثلث ،مربع و چندضلعی های منتظم مختلف ،مارپیچ و دایره در دورنمای سنتی ،همانند اعداد سنتی ،به عنوان چهره های
کثرت در وحدت تلقی می شوند.
در مقاله حاضر ،به بررسی چگونگی ترکیب هندسه های مربع و دایره که از کهن الگو های تاریخ معماری ایرانی به شمار می آیند
در مقاطع افقی و عمودی مساجد صفوی اصفهان می پردازیم.
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واژگان کلیدی :ترکیب ،فرم های هندسی ،کهن الگو ،معماری ایرانی ،تقدیس
مقدمه :
دنیای هنر ،از بدو تا کنون ،ضمن نمایش دنیای بیرون ،سرشار از جوش و خروش ،زیبایی و زشتی دنیای درونی هنرمندان و انرژی
های وارده از محیط یا جامعه به آنها بوده است .انرژی های خاص هنرمندان  ،متاثر از زمان و مکان هنرمند است؛ ولی الهام در آثار
هنری ،از تاثیر دوران و اعصار پیشین در ذهن و درون هنرمند ،نشات می گیرد ..معماری بر اساس کهن الگوها  ،معماری آرکی
تایپی (کهن الگویی) را به وجود می آورد که دارای تناقض ها و پارادوکس های متفاوتی است  .این معماری در عیین ثبات و
ایستایی ،پویاست؛ در عین عینی بودن ذهنی است ،در عین بی زمان بودن در زمان زنده و جاودانه است .و در عین کرانه مندی بی
کرانه است.در معماری کهن الگویی  ،واالترین هدف انسان است .تعداد کهن الگوها به عنوان نمونه های اولیه و الگوهای پایه محدود
است ،ولی تنوع آنها در فرم ها بی شمار است.
برای آنکه دوباره ب ه الگوی زبان مشترک وزنده راه بگشاییم  ،باید نخست الگوی پرمایه و حیات بخش را چگونه کشف کنیم  .برای
شروع کار کافی است راهی برای صحبت کردن برای این الگوها پیدا کنیم که بین همگان مشترک باشد.
در فرهنگ های سنتی  ،این الگوها چون موجوداتی مستقل در ذهن انسان وجود دارند ،اما نه الزم است آنها را چون واحدهای
ساختاری مجزایی تفکیک کنید ،.نه آنها را به نام بشناسید .و نه الزم است که بتوانید درباره آنها صحبت کنید  .همانطورکه مجبور
نیستید قواعد دستور زبانی را که با آن صحبت می کنید  ،تعریف کنید.
در تمامی این مطالعات فرض بر این بوده که معماران گذشته از ترسیمات هندسی پایه ای برای شکل دادن به اثر معماری استفاده
می کردند ،یا حداقل از آن برای به دست آوردن و تنظیم تناسبات اجزای بنا سود می بردند .ساده ترین مثال آن استفاده از پیمون
در طراحی معماری و استفاده از روش های هندسی ساده برای ترسیم تا قها و گنبد هاست .تحقیق حاضر نیز به طور مشابه با این
فرض آغاز می شود که مساجد صفوی در اصفهان نمی تواند تنها بر مبنای اصول سازه و به منظور تزئین آن شکل گرفته باشد و
حتماً در طراحی آن از اصول هندسی و ترکیبات خاصی استفاده شده که هدف این مقاله یافتن این تناسبات است.
این تحقیق در کنار تحقیقات مشابه دیگر می تواند به تکمیل مجموعه اطالعاتی از کاربرد هندسه در معماری سنتی بینجامد که
بر مبنای آن می توان به کشف رمز زبان هندسه در معماری ایرانی پرداخت و سخن آثار دیگر را از آن طریق شنید.

روش تحقیق:
در مقاله حاضر از روش تحلیلی -تطبیقی استفاده شده است  ،که در آن مساجد صفوی اصفهان که به صورت نمونه های
سیستماتیک انتخاب شده ،برداشت به صورت میدانی ،مشاهده ای و کتابخانه ای صورت پذیدفته است.
تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تطبیق فرمال از طریق تناسبات هندسی می باشد.

جایگاه هندسه در معماری
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بحث در مبانی کاربرد هندسه در معماری ،نیازمند مجالی گسترده است اما ذکر کوتاهی از این مبانی می تواند به درک جایگاه هندسه در معماری
کمک کند .این بخش از مقاله دیدگاه های فالسفه و دانشمندان مسلمان را در مورد هندسه مرور می کند .اما پیش از آن اشاره ای خواهد داشت
به آنچه که باعث ارزش یافتن هندسه و نظم نزد مسلمانان شده است.در هنر اسالمی تمامیت کائنات به وسیله هندسه ،اعداد و الفبا قابل درک
می شود) Akkach،5102 ( .

تصویر  -0استفاده از هندسه در شاخه های مختلف هنر اسالمی به خصوص معماری و هنرهای وابسته به آن دارای جایگاه ویژه ای است .نمونه هایی از کاربرد
هندسه در آثار هنری اسالمی؛ راست :تحلیل هندسی فرش مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی بر مبنای تقسیم هشت ،وسط :تحلیل هندسی قصر مشتی در
.سوریه بر مبنای مربع و مستطیل  ،√5چپ :تحلیل هندسی نوعی گره چینی برمبنای تقسیم هشت
مأخذ :السعید0131 ،

.تصویر -5راست :تحلیل هندسی چهارتاقی نیاسر از هاردی .ماخذ) :گدار ،( 021 ، 0111 ،وسط و چپ :تحلیل هندسی گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان
ماخذ :پوپ0132 ،

معانی نمادین اشکال هندسی
فیثاغورث و پیروانش قائل به وجود رابط های میان اعداد ،اشکال و موسیقی بودند .فالسفه اسالمی نظیر اخوا نالصفا نیز معتقد به
پیدایش جهان بر اساس اعداد بودند .به عقیده آنان ،پایه جوهری این عالم عدد است و بنابراین عدد است که در حقیقت باید کمیت
محض شمرده شود .اما در این تفکر ،منظور از عدد ،مقادیری که برای اندازه گیری کمیات فیزیکی استفاده می شود ،نیست .دو،
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رقمی بعد از یک نیست و از جمع دو یک به دست نمی آید ،بلکه یک با تقسیم خود به دو تبدیل می شود .در این تفکر اعداد از یک
شروع می شوند و هر عددی جایگاه خود را دارد.
عدد یک می تواند کمیت را مشخص کند ،ولی به مفهوم دیگر می تواند اصل وحدت مطلق را ارائه دهد .بدین ترتیب غالباً به عنوان
نماد خدا عرضه می شود .از نظر شکل نیز به نحوی ارائه گر نقطه است ،یا در مفهومی دیگر می تواند دایره کاملی را نمایانگرباشد .
عدد دو از نظر نمادین ،اصل دوگانگی و نیروی کثرت و تعدد را عرضه می کند .همزمان در معنای صوری خود خطی را می نمایاند که
در آن دو نقطه محدود می شود .عدد سه یک کمیت است .لکن به عنوان یک اصل ،تثلیث را ارائه می دهد .معنای صوری آن عبارت
است از مثلثی که از سه نقطه درست شده است .با عدد سه یک تحول کیفی در عناصر مجرد و محض نقطه و خط حاصل می شود و
از آن کیفیتی انداز ه گرفتنی و ملموس که سطح خوانده می شود پدید می آید .مثلث به عنوان مادر اشکال ایفای نقش می
کند(لولر)0131،
عدد چهار نهایتاً جهان طبیعت را ارائه می دهد و گرایش به سوی ماده را عرضه می کند .عدد چهار ،چهار وجهی بودن بعضی از
پدیده ها نظیر جهات اصلی جغرافیایی و فصول سال را نشان می دهد .تمثیل آن در اشکال مربع است عدد پنج را به منزله شکوفایی
یا جوهر حیات می شناسند .پنج در طبیعت نیز نقش حیات بخش دارد .مثالً گل داوودی و گل سرخ مانند همه گیاهانی که میوه
خورا کی دارند ،پنج گلبرگی است .از این رو عدد پنج نشانه هایی از غذای کامل را نزد انسان تداعی می کند .پنج ضلعی به منزله
نماد زندگی ،خاصه زندگی انسان است(لولر )0131 ،عدد شش در فرهنگ اسالمی ،تعداد ایام خلق کل عالم هستی است .یعالوه بر
آن ،این عدد نماد عالم طبیعت است .چنان که سهروردی در رساله فی حقیقة العشق از آن به عنوان زندان شش جهت یاد می کند .
در همان رساله در تعبیری شش طناب را به شش جهت نیز اطالق نموده است پروفسور دوناتو  ،معماری و شهرسازی اسالمی را بر
خالف ظاهر ارگانیک آن ،دارای مبانی دقیق هندسی می داند .وی با بررسی نقوش هندسی اسالمی از مربع به عنوان نماد جهان به
شش ضلعی در گره چینی می رسد و سپس آن را در پالن محالت بافت شهری گسترش می دهد ) 0991, Donato),شش ضلعی
در تحلیل هندسی قصر خورشید در الیه های مختلف نقشی اساسی دارد.
و باالخره عدد هشت که بارزترین نماد آن در تفکر اسالمی حامالن عرش الهی است .حامالن عرش الهی در قیامت هشت ملک
هستند.همچنین عدد هشت عدد درهای بهشت است) نقی زاده )0111،در موسیقی نیز به شکل مشابهی فاصله گا مها و هارمون یها
بر مبنای اعداد تنظیم می شود .شاید به علت همین ریش ههای مشترک عددی باشد که آ کرمن معماری را موسیقی تجسد یافته
می داند)رضازاده) 0191،
در توالی هندسی فیثاغورثی نقاط از  4 ،0نخستین حجم است ،که همان چهار وجهی است ،اولین چندضلعی "ساختاری".
چهاروجهی  ،با توجه به تواناییش در مقاومت در برابر نیروهای خارجی در تمام جهات ،قوی ترین حجم با بیشترین مساحت نسبت
به حجم در میان چند وچهی هاست.
بنا به هندسه اقلیدسی و با استفاده از خطوط  4 ،به عنوان یک فورم استاتیک به مربع تبدیل می شود :مبسوط و پویا ،به صلیب
تبدیل می شود .مربع به عنوان  ،4یا مکعب به عنوان  ،3ساکن ترین و منفعل ترین شکل هاست .ظاهری ترین و ثابت ترین جنبه ی
آفرینش را ارائه می دهد .بنابراین مکعب را نماد زمین در مقیاس بزرگ و انسان در مقیاس کوچک می دانند".مکعب" انسان ارائه
ای نمادین از خصوصیات متجلی او است – سیستم مختصات شش جهته -که در آن با زمین و آسمان مشترک .پس شش وجهی
نمادآخرین تجلی است در سیاره ها ،زمین ،و در عالم ماده انسان .عالی ترین نماد دنیوی اسالم ،چنان که کعبه به معنای مکعب
است.
گاه کمال استاتیک مربع یا مکعب با سمبلیسم دینامیک دایره ترکیب می شود  .در کعبه که مرکز آیین طواف و یکی از قدیمی
ترین مکان های مقدس است ،چنین است(...این آیین) به شکلی دقیق رابطه ی موجود بین مکان مقدس و حرکت سماوی را بیان
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می کند .طواف هفت بار تکرار می شود که متناظر است با تعداد کرات سماوی ،سه بار با سرعت و دویدن و چهار بار با راه رفتن.
نخستین عدد مدور  ،2از صلیب و مرکز به وجود می آید و پنج عنصر (با افزودن اثیر) به گونه ای نمادین به صورت چرخ و فلک
شناخته می شوند .در هندسه صلیب دایره ،یا کره  ،را به وجور می آورد مه کامل ترین شکل است و نماد روشنایی و تحرک مطلق
روح  .گفته شده آسمانها حرکتی چرخشی دارند چون چنین فورمی نه آغاز دارد نه پایان و از تمام جهات نسبت به مرکز متقارن
است .در ادراک و وجوه انسان که ،در دنیای اصغر ،زندگی را به صورت یک کره آغاز می کنند ،دنیای تصویری را از طریق کره های
چشم اش درک می کند و با مرگش دایره ای را کامل می کند ،دایره بسیار پر اهمیت است(.اردالن)0195 ،
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تربیع دایره
معماری سنتی را می توان بسط تم بنیادی دگرگونی دایره با عبور از مثلث و تبدیل شدن به مربع دانست .مربع بارز ترین فورم
آفرینش  ،به مثابه زمین  ،وضعیت قطبی کمیت را نشان می دهد ،در حالی که دایره  ،به مثابه آسمان  ،کیفیت را نشان می دهد .
ترکیب این دو به وسیله مثلث انجام می شود که هر دو جنبه را در خود دارد  .مربع زمین بستری استکه خرد متعالی بر اساس آن
در جهت یکپارچگی دوباره ی آن چه زمینی است با دایره ی آسمان اقدام می کند  .مربع  ،به عنوان نماد تجلی آخرین دنیای خلق
شده ،با وارونه کردن این تشابه به اولین بر می گردد .بنابراین بیت المقدس آسمانی به کیفیات ابدیت و ثبات اش به صورت یک
مربع دیده می شود و دایره به صورت بهشت رو زمین .پایان جهان به صورت نمادین به صورت «مربع کرده دایره» دیده می شود.
زمانی که آسمان خود را به صورت یک مربع نشان می دهدو ریتم جهانی  ،که خود را با این مربع یکی می کند ،.از حرکت سر باز
می زند .تجلی این رویارویی های نوعی انسان و مخلوقیات در تاریخ معماری هخامنشی مشهود است .درک آثار این دوره مستلزم
درک نبوغ ،وضوح و جسارت روشن این تبدیل مربع به دایره است.تاس چه ها (لچکی ها) جسورانه اما ابتدایی چارتاق های
ساسانیان را می توان نخستین بیان این مسئله دانست .استفاده سلجوقیان از سه کنج های ساختاری و تبدیل غایی مربه به دایره به
وسیله ی هندسه اوج راه حلی کامال آگاهانه را نشان می دهند :درحای که ابداع راه حل هندسی ساده تری برای یک پارچه کردن
مربع ،مثلث و دایره به وسیله ی دنیای رنگ ها و الگو ها با تم امیتی فراآگاهانه بر شکوفایی درونی استنتاج صفویه داللت دارد.
(.اردالن)0195،
گاهی کمال ایستای مربع یا مکعب با نمادگرایی پویای دایره ترکیب می شود این امر در مورد کعبه مصداق دارد؛ که مرکز مناسک
طواف است و بی شک یکی از کهن ترین عبادتگاه ها می باشد .مناسک طواف با دقت تمام بیانگر رابطه بین عبادتگاه و حرکت
آسمانی است .طواف هفت بار انجام می شود که با تعداد کرات آسمانی همخوانی داشته باشد ،سه مرتبه شتابان و چهار مرتبه با قدم
های کوتاه(.اردالن()0195 ،تصویر )1

مانداال
برجسته ترین بیان بر هم کنش دایره و مربع در هنر سنتی مانداال است یا جهان نگار ،که در تمام فرهنگ های بشری به فورم های
مختلف ارائه شده است .مانداال ،به عنوان بازتاب جهان و فرایندهای جهانی درون تمام موجودات ،به وسیله اعداد و هندسه عمل می
کند ،با وحدت شروع می کند ،به واسطه ی تجلی حرکت می کند و دوباره به وحدت باز می گردد .در یک آن ابدیت بهشت به
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صورت یک نظریه و ناپایداری آن به مثابه یک حقیقت دنیوی را مرور می کند .به بیان درونی مانداال عبودیت عارف را به عمق ترین
معنای کلمه بر می انگیزد :یعنی تسلیم« نفس».
در چشم ا نداز اسالمی مفهوم مانداال با ابعاد جهان ،الگوهای ازلی یا اسماء و صفات مقدس ارتباط داده شده است .وقتی پیامبر عروج
اش به آسمان را تشریح می کرد  ،سخن از گنبد صدفی عظیمی می گفت که بر مربعی تکیه داشت و از چهار ستون چهار گوشه
اش که بر آنها رمز چهار بخشی قرآنی «بسم-اهلل-الرمن-الرحیم» نوشته شده است و از آن ها چهار رودخانه ی سعادت جاودانی
جاری است .گنبد بر مربعی تکیه داشت و یک هشت ضلعی ما بین شان قرار می گرفت که نماد هشت فرشته ،حامالن عرش ،است
که متناظر بود با هشت «گل باد» .در پالن به لحاظ هندسی این طرح را می توان یک هشت تایی دینامیک دید که از مرکز ایجاد
شده و دو صلیب درون مربعی ایجاد کرده که به وسیله ی یک دایره احاطه شده یا رو آن نقش شده است .طرح به صورت یک هشت
تایی استاتیک اساسا یک پالن چارتاق است که می توان آن را به صورت یک مانداال  9مربعه هم دید .این مانداال ،که به صورت باغ
بهشت تجسم شده ،ارتباطی متافیزیکی با این آیه قرآن « او اول است و آخر است و ظاهر است از همه چیزی آگاه است».
اول منشاء تمام موجودات است« ،اصل تا جایی که بر ظهور مقدم باشد» .تولد و آغاز است ،مرکز و نقطه است .اول بهشتی است که
انسان آرزوی بازگشت به آن را داردو دانش بشر است در حالت ازلی .اول را می توان با ظاهر درک کرد« اصل خود را با ظهور یا
وجود متسجد می شود»  ،ظهور مخلوقات بدون اشاره به تولد یا مرگ ،به صورت مولفه های زمان .از آنجا که ظاهر نمودی فضایی
است انسان جست و جوی عقلی خود را با ارتباط با فضا اغاز می کند .این ارتباط باید لزوما ساختاری داشته باشد که خرد قادر به
فعالیت می باشد و به پراکندگی نمی افتد .مانداال به عنوان نماد تجلی و وصول این ساختار را فراهم می کند.
در حالی که ظاهر مفهومی مرکزگریز است تجلی -مکمل آیه آخر و باطن -مفهومی است مرکز گرا است که اول از آن آغاز می شود
و آخر هویدا می شود .آخر بروز دنیوی است ،مرگ و بازگشت دوباره به سوی او  .آخر یگانه ای است که همه به سوی او باز می
گردند و اینجاست که صوفی حدیث پیامبر را محقق می کند« :پیش از مرگت بمیر» مردن به مرگی زمینی برای این که بتواند در
باطن ،در «خود»  ،متولد شود .راه باطن در مرکز آغاز می شود ،به وسیله خرد در انسان تجلی می یابد و نفس اش آن در پرده
مخفی می دارد  .عارف تنها با دریدن پرده می تواند «خود» را ،ذات درونگرا و مطلق خرد ناب که تنها به وسیله ی بصیرت و تمرکز
سرشار از تفکر شناخته می شود را پیدا کرد( .اردالن،)0195 ،در تصویر 5به بررسی چند نمونه از مانداالها می پردازیم.

 .2مانداالها (اشکال اساطیری)
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الف :نمودار ماندالی  9مربع ،ب :مسجد جامع اصفهان ،ج :آرامگاه خواجه ربیع  ،مشهد  ،پالن ،د :نمودار یک مانداالی هشت ضلعی  ،یک
مرحله انتقالی ،ر :مسجد جامع اصفهان  ،ن :جبل سنگ  ،حوالی کرمان  ،پالن  ،و :نمودار یک مانداالی مدوذ هم محور  ،ه :تربت شیخ جام،
نقش گل هندسی  ،ی :گنبد قابوس پالن
ماخذ :اردالن 2992،

مفهوم شکل (گشتالت) و صورت (فرم) در ارتباط نزدیک با یکدیگرند .هر دو لغت از ریشه  formaدر زبان التین هستند و به این
ترتیب می توان آنها را تعریف نمود .شکل عبارت است از کلیتی قابل روئیت  ،محاط در حدود ،کم و بیش مرکب از اجزای دارای
وحدت کلی در تظاهر یک شیء .در زیبایی شناختی فرم یا صورت تظاهر حسی و واضح یک شیء است و این بیانی است که خود را
در معرض قضاوت انجام می دهد .هر دو گویای جلوه ظاهری یک شیء هستند اما هر دو با هم برابر نیستند .لوئی کان در این باره
می نویسد  :صورت با شکل یکی نیست .شکل به طرح مربوط است اما صورت به نمایش اجزای جداناشدنی می پردازد .طرح به آنچه
این در معرض دیدن قرار دارد-فرم-می خواهد به ما بگوید واقعیت می بخشد .این دو مفهوم چنان در هم تنیده اند که تنها از نظر
تئوریک قابل تفکیک اند،چه در عمل هر صورتی شکل پردازی شده است و شکل هر چیز همیشه شامل صورت آن نیز هست.
دایره شکلی است متمرکز ،درون گرا که بر مرکز خود تاکید دارد.خصوصیات دایره  :پایدار ،خود مرکز ،وحدت ،خلوص ،حرکت مربع
نیز همانند دایره همواره دارای ارزش نمادین بوده است .عدد چهار گویای عناصر اربعه چهارجهت ،چهار فصل و  ...بوده و نقش
بسیاری در معماری کهن ما داشته است .در قدیم مربع نمادی از زندگی و برخالف آن مستطیل ،یادآور مرگ بوده است .بر خالف
دایره ،مربع دارای دو جهت است؛ جهت دو محور تقارن شکل و جهت دو قطر آن؛ اما هیچ کدام از این دو جهت برتری بر دیگری
ندارند( .اردالن)0195 ،
نقش دایره و مربع در اندام های معماری ایرانی
چهارتاقی

شکل آن گنبدی است که بر مربعی از چهار قوس قرار گرفته است .طرح اش یک مانداال است .بهترین بقایای تاریخی آن را می توان
در معابد ساسانیان یافت که آتش نمادین در مرکزشان می سوخت ،یا در اورنگ گاه های شاهنشاهی مانند تخت تاقدیس  ،و شاید
بهتر از همه در طرح های مشابه چهار باغ در بهشت های ساسانیان .در هر سه نمونه مولفه ی مشترک مسئله ی استفاده از مانداال
به عنوان نموداری کیهانی است .
چهار تاق با مفهوم سنتی با ژرفای بسیار به گونه ای وارد دنیای فورم های اسالمی شد که اهمیت پیشین خود را حفظ می کرد.
امروز از دیدگاه درون گرایی اسالمی به تجلی خود یک پارچگی و آفرینش تبدیل شده و مانده است .در فورم هاش پایه ای ترین
روش آمیزش مربع و دایره را دارد.
حجم مکعب اساس ،که به صورت انسان  ،زمین و یا بهشت زمینی دیده می شود نماد متعالی سکون و آشکارترین تجلی آفریدگار
است  .چهار پایه اش ارکان (عناصر ) چهارگانه  ،چهار جهت  ،چهار باد  ،چهار فصل و چهار رنگ را به یاد می آورد  .کوتاه این که
اساسی ترین و ظاهرا پایدارترین جنبه های زندگی دنیوی را به خیال می آورد.
گنبدی مدور یا کروی بر این فضای مستطیلی قرار داده می شود که نشان دهنده دنیای کیفیت ناب است .این فورم که نماد سبکی
و پویایی مطلق روح است آغاز و پایانی ندارد .تنها نقطه ی مرجع اش مرکزش است که محورمتا فیزیکی که آن را به محور تکیه
گاهش متصل می کند از آن عبور می کند .این علت عمودی دو فورم را به صورت کیفی یکی می کند و تبدیل دایره درون مربع
نشان دهنده ی یک پارچگی کیفی است .آمیزش نمادین مربع زمینی و دایره بیت المقدس آسمانی.
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معماری اسالمی نقطه تاکید خود را بر فضایی می گذارد که شاهد این آمیزش است و با ریتم کیهانی این تبدیل طنین انداز می
شود .در مسجد چهار تاق این نقطه محراب است ،در کوشک درون یک باغ حوض مرکزی است و در آرام گاه ها مقبره یک انسان
مقدس  ،پس انسان سنتی در اینجا  ،در فورم های ازلی دایره و مربع  ،مکان فضایی خود را پیدا می کند  .چهار تاق ماورا و مکان
تولد ،زندگی و مرگ روحانی اوست( .اردالن .)0195،این فضا در معماری اسالمی تفاسیری چون عالم سرور و نماد سبکی و تحرک
کلی روح  ،وحدت و کثرت و هندسه های قدسی مربع و دایره را ابراز می دارند( .تصویر )2

تصویر  .5ترکیب فورم مربع و دایره در کهن الگوی چهارتاقی
ماخذ :اردالن،2992 ،

گنبد
در طی تاریخ تمدن های سنتی خیمه ،خانه  ،مقبره  ،یا که حرم را نمادی از عالم پنداشته اند .خاستگاه طرح "سراپرده جهان"،
خود تداعی میان آسمان و بام گنبد نمای این ساختار ها بود  .چنین بر می آید مادام که شکل کروی برای انسان اهل سنت معانی
واقعی داشت ،پس برایش طبیعی بود این معنا را از شکلی به شکل همانند انتقال دهد .در نتیجه اصطالحات فراوانی چون "خیمه ی
دهر" ،چتر مینا "" ،طاق مقرنس "" . ،کاسه ی سدنگون" همه حافظ خاطره یی دیر سال اند و رسانای چیزی از اعتقاد نیاکان و
معناهای باطنی مرتبط با گنبد.
در فرهنگ اسالمی  ،گنبد هنگامی که خود مظهر روشنی از کیهان زایی بنیادی اسالمی می گردد ،تصویر پردازی باستان خود را ابقا
می کند .عالئم اسالمی چون مرکز  ،دایره و کره ،که خود فطری گنبدند .از طریق انتقالی نمادین یکسره تحقق می یابند.
(اردالن.)0195،
ساختار گنبد
 -0گنبد خانه یعنی زمینه گنبد
 -5بَشن = هیکل یعنی قسمتی که روی زمینه ته رنگ به صورت مکعب باال می آید و یک یا دو طرف آن باز است ( در گنبدهای
قبل از اسالم هر چهار طرف به دهانه های باز منتهی می شد .
 -1چپیره
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از آنجا که در معماری ایرانی بناها مربع و گاهی مستطیل است با چپیره کردن آنرا تبدیل به دایره می کنند بعد گنبد روی آن سوار
می شود  .به همین دلیل مرحله چپیره شدن در گنبدسازی شایان توجه است زیرا امکان داشتن زمینه گرد است که اجرای نهایی
پوشش گنبد را میسر می سازد  .معموالً در نقشه هائی که پوشش به صورت گنبد طراحی می شود زمینه را به شکل مربع در نظر
می گیرند تا به سادگی بتوان آنرا تبدیل به  1و  03و  15و باالخره دایره کرد ( .پیرنیا)0131،

در تصویر  3برخی از اجزا گنبد دوپوسته پیوسته را نشان می دهد.

تصویر .6شماتیک مقطع گنبد سید رکن الدین ،یزد.
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یافته ها
با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص ترکیب فرم دایره و مربع در تاریخ معماری ،این فرضیه قابلیت طرح در تفکر معماری دوره
صفوی و باالخص در معماری مساجد را دارد.
با توجه به اینکه هندسه در معماری مساجد (صفوی )دارای تناسبات خاصی می باشد در ذیل به بررسی و تحلیل چند نمونه از
آنها می پردازیم(.جدول )0

جدول 2
نام بنا

مسجد
شیخ لطف
اهلل

مسجد
امام
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ترکیب فرم درپالن

ترکیب فرم درمقطع

ارتباط مربع به دایره

قطر دایره = ضلع مربع
c

قطر دایره = ضلع مربع
c

تصویر
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قطر دایره = ضلع مربع

مسجد
آقانور

c

قطر دایره = ضلع مربع

مسجد
علی

c

تحلیل جدول 2
با توجه به مطالب ارائه شده  ،مشاهده می شد که در تمامی برشهای افقی (پالن)  ،قطرد ایره مماس شده ،با ضلع مربع محاطی
برابر است (.تصویر .)3
و در تقسیماتی که توسط  1ضلعی مماس در دایره رابطه فیثاغورس بدست می آید(تصویر .)1
در برش عمودی (مقطع) نیز همین رابطه برقرار است با تفاوت اینکه در اینجا ضلع مربع بر قطر دایره مماس است(تصویر )9

c
تصویر 7

تصویر 8

ماخذ:نگارنده

ماخذ:نگارنده

تصویر 9
ماخذ:نگارنده

در مسجد شیخ لطف اهلل  ،برش عمودی (مقطع) با مماس کردن ضلع مربع بر قطر دایره ارتفاع را از ناحیه گریو گنبد تا کف نشان
می دهد.
درمسجد امام که دارای گنبد دو پوسته گسسته می باشد  ،برش عمودی (مقطع)  ،با مماس کردن ضلع مربع بر قطر دایره ی
پوسته داخلی  ،ارتفاع را از ناحیه گریو گنبد تا کف نشان می دهد .ضلع پایینی  1ضلعی پوسته خارجی
مماس بر قطر دایره ی پوسته داخلی می باشد.
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تصویر 21
ماخذ :نگارنده

درمسجد آقانور و مسجد علی که دارای گنبد تک پوسته با خیز کم هستند ،برش عمودی (مقطع) با مماس کردن ضلع مربع بر
قطر دایره ارتفاعی بیشتر را از ناحیه گریو گنبد تا کف نشان می دهد.

نتیجه گیری
ترکیب بندی ،تناسبات،هندسه در تاریخ معماری به شیوه های گوناگون وجود دارد .در معماری مساجد به دلیل کاربرد ایدها ،
تفسیر هندسه به شیوه های مقدس ارائه شده است.
آنچنان که بررسی تاریخ معماری نشان می دهد ،مماری دوران صفوی نیر سراسر کار بر هندسه های مقدس در معماری است.
با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده می شود که هندسه در معماری مساجد صفوی اصفهان در دو قالب کاربرد های
هندسه های الگوهای پایه در فرم های معماری دیده می شود  ،کهن الگوهایی که در ترکیب مربع و دایره در تاریخ معماری دیده
شده است.
حس این ترکیب بندی در پالن های افقی و عمودی در محدو ده گنبد خانه ها به کررات دیده می شود و از نوع یک رابطه هندسی
متناسب است  ،این رابطه در تقسیم بندی از کف تا بطن (بشن) ،در محدوده گوشه سازی (ناحیه انتقال)  ،در ناحیه گریور(ارتفاع
گنبد) و ارتفاع نهایی(خیز گنبد) وجود دارد  ،آنچنان که بررسی های تطبیقی نشان می دهد ،در گنبدهای دو پوسته گسسته به
علت ارتفاع زیاد هر پوسته جداگانه هندسه خود را دارد .
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