


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد
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 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه ارهای علمی در نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشت

 خشکخشک



 
  معماری اقلیم گرم و خشکنشریه 

 اری معمیمی ه انتشار: 
 8031 تابستانو  بهار، نهم، شماره هفتم سال

ISSN: 2251-8185 
 صاحب امتیای:  انشگاه یز 
 سر بیر:  کتر للد غفاری

 مدیرمسئول:  کتر کاظم م دگاری
 نشا  للد شهابدمدیر  اخلد:  کتر 
 ناشر:  انشگاه یز 

 )به ترتیب حروف الفبا(: ت تحریریهأهی
  انشگاه یز  -معماری  انشکده ه ر و شیارن ا دحسین آیت اللهد دمحمّ کتر سیّ .8
  انشگاه یز  -معماری  انشکده ه ر و  انشیار                         د رضا ابوئ کتر  .2
 تهران انشگاه  -ی انشکده ه ر و معمار استا                     یدریح نیشاه کتر  .0
  انشگاه یز  - انشیار گروه جغرافیا  دحسین سرائد کتر محمّ .4
  انشگاه شهیدبهشتد تهران -استا  گروه شهرسایی  ر للد غفاری کت .5
  انشگاه شهیدبهشتد تهران -استا  گروه معماری   کتر ها ی ندیمد .6

 ز ی انشگاه  -ی انشکده ه ر و معمار اری انش      یمحمدرضا نقصان محمد کتر  .7

 رانیه للم و ص عت ا انشگا -اری انش                ز انفری دلباسیس کتر  .1
 

 خورشیدی  الدینشهابمه دس طرح روی جلد و لوگو: 
 رنمای روستای ابیانه، لکس ای للد شهابد نشا  ولکس جلد: 

   قدکیان سید محمدرضا: ویرای  فارسد
 حسین افشاریویرای  انگلیسد: محمد

 ار کاند  الهام: آرایدو صفحه امور رایانه
 چاپ: انتشارات  انشگاه یز 

 

معمااری اقلایم گارم و     فتر مجله  ،معماری  انشکده ه ر و ،کوچه سهل بن للد ،خیابان امام خمی د ،یز  شاند نشریه:ن
 30506222315تلفن: ، خشک

 ahdc@journal.yazd.ac.irوست الکترونیک:
 http://smb.yazd.ac.irنشریه:  تارنمای

سیستم نشریه معماری اقلیم گرم و خشک  سترسد آیا  بو ه و استفا ه ای مطالب و کلیه تصاویر آن با ذکر م بع بالمانع 
 است. 

 رساند مجالت للمد و تخصصد ایرانوس ای چاپ  ر وایگاه اطالع معماری اقلیم گرم و خشک نشریه
(magiran.com) ت تخصصد نوروایگاه مجال (noormags.ir)، ISC  وGoogle scholar شو .نمایه مد 

 

mailto:ahdc@journal.yazd.ac.ir
http://smb.yazd.ac.ir/


 
 

 

 این شماره: اسامی داوران

 

 تدین، دکترای مرمت بناها و بافت های تاریخی بهارهدکتر 

 تقوایی، دانشگاه شهید بهشتی  سید حسندکتر 

 دانشگاه هنر اصفهان حاجبی، بیتادکتر 

 حائری، دانشگاه شیراز سانازدکتر 

 سلطان رحمتی، دانشگاه یزد حسین مهندس

 سمسار یزدی، مرکز بین المللی قنات علی اصغردکتر 

 صالحی، دانشگاه هنر اصفهان ابوذردکتر 

 قاسمی سیچانی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان مریمدکتر 

 سید علی اکبرکوششگران، دانشگاه یزددکتر 

 مندگاری، دانشگاه تهران علی مهندس

 یبهشت دیوی، دانشگاه شهموس لیالدکتر 

 نیک زاد، پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی فرهنگی ذات اهللدکتر 

 یزدان فر، دانشگاه علم و صعنت عباسدکتر 

 



 

 

 

 
 

 

 صفحهشماره  فهرست

 1 زدیوقت و ساعت  دانیدر م یخیتار یآب هایسازه ییبازنما

  نشا  دشهاب دلل

 یهااز باغ ییهانمونه ۀبراساس مطالع ،یامظهرخانه یهاباغ رامونیپ یطیمح یهایژگیعناصر و و

 یو رسم یحکومت
11 

  مهیچ ی، نغمه اسددحانیج درضایحم

 54 انهیاب یخیتار یو هنر در روستا یزبان مشترک معمار ،ییو تناسبات طال یهندس یالگوها

  حسن وور لمر دی، سعالنیبل دایل

نمونه  ؛ینور و انرژ افتیدر یسازنهیجهتِ به ،یرانیا یمعمار)شباک(  یسنت یهاپوسته یمعاصرساز

 تهران یادار ی: بناهایمطالعات
91 

  ای، آنوشا کنشا  یجوا  مهدومحمد

 38 شهر اصفهان یخیتار یهادر خانه یمرکز هایاطیح یعیو عناصر طب یکالبد هاییژگیو یبازشناس

  یحسن اکبر ،دمطلق جونقان یایین نیناین

 خشک و گرم میاقل یشهرها یسنت یدر معمار یعیطب هیمنطبق بر تهو یطراح زمیوجود مکان یابیارز

 (رازیش یچهارطرفه قاجار یبناها یرونیب ی: فضای)نمونه مورد ربادگی بدون
101 

  دانیطغ نیری، شد، الهام ناظم این دمیآرش وسران، شهاب کر

 



 

 
 
 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

 8931سال هفتم، شماره نهم، بهار و تابستان 
 

معماری و هنر ، زبان مشترک الگوهای هندسی و تناسبات طالیی

 هتاریخی ابیان روستای در
 

 2سعید حسن پور لمر، *1لیدا بلیالن

 تبریز، ایراندانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی،  -1

 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران -2

 

 (81/40/1031 ، تاریخ پذیرش نهائی:40/40/1031 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 

 
 چکیده

از هندسه و  مندیبهرهتاریخ معماری ایران مملو از آثار باشکوهی است که هنرمندان و مهندسان توانمند این سرزمین با 

عنوان زبانی واحد و مشترک در جهت دیگر مهندسان ایرانی همواره از هندسه بهعبارت. بهاندنمودهخلق  را اصول آن

 .اندجستهای و زیبایی در معماری و محصوالت هنری بهره پاسخگویی شایسته به نیازهای عملکردی، سازه

در قرون متمادی توانسته یکی از زیباترین روستاهای تاریخی ایران است که با اینکه در این میان روستای تاریخی ابیانه 

های درخور ، لیکن پژوهشدمعماری و هنری خویش را حفظ نمایها و تناسبات هندسی موجود در آثار اصالت طرح

بنا بر گیری ساختارهای هندسی یکسان در آن صورت نگرفته است. از آنجایی که توجهی در رابطه با چگونگی شکل

است تا با  بر آنمقاله حاضر  هنری این روستای تاریخی است، هایطرحادعای نگارندگان هندسه زبان مشترکِ تمامی 

 هایطرح گیریشکلهنری روستای تاریخی ابیانه به راز چگونگی  هایطرحتمامی شناسایی الگوهای هندسی موجود در 

های هندسی یکسان در سطوح وسیعی از این هنرها پی ببرد. جهت نیل به هدف و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از روش

و ترسیم و  Phi Matrix 1.618 Pro ،Golden Ratio 2016 ،افزارهای تحلیلی و هندسیاز نرم مندیبهرهتلفیقی همچون 

دستی و سایر هنرهای موجود تا الگوهای هندسی و تناسبات طالیی موجود در معماری، صنایع قادرندهای دستی که تحلیل

نتایج تحقیق حاکی از آن است که  در روستای تاریخی ابیانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند، بهره گرفته شده است.

پاسکال در -لسله اعداد فیبوناچی، مثلث خیامضلعی طالیی، سمستطیل طالیی، مارپیچ طالیی، پنج یی همچون،طالتناسبات 

 درواقعو  شده هنری و معماری این روستا تکرار شدههای برداشتچارکی در تمامی نمونهساختار پلکانی و پیمون یک

 .اندهمان زبان مشترک معماری و سایر هنرهای روستای معماری ابیانه
 

 روستای تاریخی ابیانه، هندسه، تناسبات طالیی، فیبوناچی، پیمون :هاواژه کلید

                                                           
  :lidabalilan@hotmail.comEmail نویسنده مسئول: * 
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 مقدمه -1

کمی و کیفی  ابعادهندسه به دلیل دارا بودن 

ابعاد کالبدی و زیبایی تمامی تواند بر خویش می

: 0931معماری تأثیرگذار باشد )حسینی، هر اثر 

در  واحد نظمیتا  گرددمی موجبهمچنین ؛ (01

محمد،  ،آبادیعلی) شود.پدیدار  آن تمامی ابعاد

 هایبافتتحقیقات متعددی در  تاکنون .(39: 0931

نقش  ازکه نشان  صورت گرفته استایران تاریخی 

 الگوهای هندسی و تناسبات طالیی در پررنگ

این آثار هنری و معماری از بسیاری  گیریشکل

. روستای تاریخی ابیانه یکی از است سرزمین

 استتاریخی کشور  مناطق توریستی وزیباترین 

در قرون متمادی که  (22: 0933)آیتی و همکاران، 

با حفاظت از اصول هندسی و توانسته است 

تناسبات طالیی خویش موجب شود تا ساختارهای 

پیوسته و یکسانی در تمامی سطوح هنری و 

: 0933)حجازی،  پدیدار گردد این روستامعماری 

میدانی  هایتحقیق درنگارندگان  همچنین (.03

تکرار شاهد تاریخی ابیانه در روستای خویش 

الگوهای هندسی بودند که در تمامی سطوح 

دستی مردم و صنایعپوشاک ،  تزییناتیکالبدی، 

. بودشده به کرات مورد استفاده قرار گرفته روستا 

تالش مقاله حاضر در در به این سبب، نگارندگان 

های تلفیقی همچون از طریق روشهستند تا 

 Phi Matrix 1.618 ؛افزارهایاز نرم مندیبهره

Pro ،Golden Ratio 2016 با  همچنین و

 الگوهایترسیم  شیوۀبه  بتوانندهای دستی تحلیل

تناسبات و از این طریق  یافتهدستهندسی پرتکرار 

و  دستیصنایعدر معماری، شده  بکار گرفتهطالیی 

ابیانه را تاریخی در روستای  سایر هنرهای موجود

بدین سبب و . قرار دهندو ارزیابی  تحلیلمورد 

 هاینمونهدر تحقیق حاضر  ،به هدف جهت نیل

بناهای تاریخی، آثار هنری و متعددی از 

تولید  تاریخی ابیانه که در روستای دستیصنایع

گرفته و مورد تحلیل قرار  گردآوری، شوندمی

تا بتواند  کوشدمینتایج حاصل از پژوهش . است

موضوعاتی  کارگیریبه تأثیرگذاریو اهمیت 

که در و هندسه را همچون تناسبات طالیی 

گذشته قرون هنری و معماری  آثار گیریشکل

موردی در  صورتبهرا  اندداشتهنقشی اساسی 

و  دهدقرار  بررسی موردروستای تاریخی ابیانه 

بتواند  نتایج تحقیق امید است که افزون بر آن

برای طراحی سایر مناطق  مؤثریو  مناسبالگویی 

 گردد.زیستی در دوران معاصر 

 

 تحقیق هایپرسش -2

زیر  دو پرسش اصلیاین پژوهش در پی پاسخ به 

 است:

میان معماری و  الگوهای هندسی مشترک .0

سایر هنرهای موجود در روستای تاریخی 

 ؟ واندکدمابیانه 

 گیریشکلاین الگوها چگونه منجر به  .2

با تناسبات هندسی یکسان در  هاییطرح

معماری و سایر هنرهای روستای تاریخی 

 ؟اندشدهابیانه 
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 پژوهشپیشینه  -3

هندسه در رابطه با  متعددی کهتحقیقات 

دسته  5به  غالباًتوان میصورت پذیرفته است را 

 تقسیم کرد:عمده 

هندسه همچون شامل کتب ارزشمندی  دستة اول

(، 0931نجیب اوغلو، ) یاسالمو تزئین در معماری 

کاربرد هندسه نقوش در معماری اسالمی )بین 

(، 0939(، نیاز به علم مقدس )نصر، 0939آبادی، 

حس وحدت: نقش سنت در معماری ایرانی 

(، مبانی عرفانی هنر و 0930)بختیار و همکاران، 

معماری اسالمی: دفتر اول: وحدت وجود و 

بلخاری وحدت شهود، دفتر دوم: کیمیای خیال )

(، فلسفه، هندسه و معماری )بلخاری 0931قهی،

( که به بررسی مفهومی هندسه و بعد 0931قهی، 

 اند.پرداختهکلی  صورتبهعرفانی و معنایی آن 

 غالباًهستند که  تحقیقاتینیز مجموعه  دستة دوم

 توانمی از آن میان دارندآموزشی و ترسیمی جنبه 

دسه ایرانی: کتاب، هن همچون یآثار ارزشمند به

(، 0932کاربرد هندسه در عمل )بوزجانی، 

چینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی گره

چینی )طوجی، (، کتاب گره0915)زمرشیدی، 

( اشاره 0939(، رساله طاق و ازج )کاشانی، 0931

 .کرد

که بیشترین  هستندمقاالت علمی نیز  دستة سوم

را معطوف به تحلیل الگوهای تالش خویش 

 ؛اندنمودهدر آثار معماری آن  تأثیراتهندسی و 

های نگاهی به هندسه ستاره»مقاالتی همچون، 

چندضلعی در معماری ایران: نمونه موردی در 

هندسه در » ((Sarhangi, 2012« طراحی موزاییک

گنبد آرامگاه شیخ زاهد گیالنی: الگویی برای 

« جنوبی دریای خزرطراحی گنبد در کرانه 

به مقاله  همچنین .(0933 ،)پوراحمدی، مجتبی

گیری تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل»

)بختیار نصرآبادی و « یفضای شهری چهارباغ عباس

دیگری همچون  به مقاالتو  (0931همکاران، 

 هایتزییندر  هاگرههندسی  هایویژگیبررسی »

 هایدیدگاهارائه »و  «اسالمی از دیدگاه فراکتال

جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات 

 (0939 و 0931)بلیالن اصل و همکاران، « اسالمی

تحلیل به تحقیق  اینپژوهشگران در  .اشاره کرد

و  شناسیگونههندسه در حیطه پدیدارشناسی، 

روابط موجود میان اشکال هندسی و تزئینات 

 .اندپرداختههندسی 

که با  شوندمی مقاالتیشامل نیز  دسته چهارم 

با رویکردی ریاضی و  هایروشاستفاده از 

ترسیمی  هایروشپارامتریک سعی در ارتقاء 

تا بتوانند  دارندنقوش هندسی در بناهای تاریخی 

: نقوشی جدید را از نقوش تاریخی استخراج کنند

رسم »همانند مقاله  (0935 ،حاجبی و همکاران)

های ابداعی طبل قناس، با استفاده از روش گره کند

الگوهای هندسی را  که سعی نموده تا« پارامتریک

امتریک در های ابداعی پاراز روش مندیبهرهبا 

، امین پور و همکاران) دوران معاصر میسر نماید.

پیشنهاد »تحت عنوان  ، در مقالۀ دیگری(0931

مدلی برای ترسیم گره در تزئینات وابسته به 

نویسی و رنامهتا با ب شدهتالش « عماری اسالمیم

های ترسیم نقوش روشهای کامپیوتری، روش

 & Kaplan) یابد.هندسی معماری اسالمی ارتقاء 

Salesin, 2004) ،ترسیمی تحلیل مدل » و در مقالۀ

الگوی ریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک -زبان
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بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه هشت

افزارهای پارامتریک از نرم مندیبهرهبا « آزاد

اند هندسه و تناسبات موجود در آسمانه توانسته

بهشت را تحلیل نمایند و الگوهای کوشک هشت

 هندسی جدیدی را به وجود آورند.

ویژه در  طوربهمقاالتی هستند که نیز  دسته پنجم

در بناهای تاریخی و  کاررفتهبهتناسبات رابطه با 

 درنهایتکارایی عملی بنا و  آن در تأثیر بعضاً

هاشمی زرج آباد و )، کنندمیپایداری آن صحبت 

اصول هندسی و »مقالۀ  ازجمله، (0931 ،همکاران

با  که« تناسبات طالیی موجود در مدرسه شوکتیه

رویکرد تحلیل تناسبات هندسی، اصول هندسی و 

و نتیجه  شدهبررسیتناسبات طالیی مدرسه فوق 

بنا دانش الزم  سازنده حاکی از آن است که معمار

های تناسبات و ترسیمات اشکال نظام با در رابطه

دانش  آناز توانسته خوبی به وهندسی را دارا بوده 

نتایج حاصل از . استفاده نمایددر طراحی اجزای بنا 

، (0935 ،ضیایی نیا و هاشمی زرج آبادی)تحقیق 

 -سیستم تناسبات ایرانیتناسبات طالئی و »در مقاله 

آن است  دهندهنشان« اسالمی در مسجد جامع قائن

کارگیری سیستم تناسبات ایرانی عالوه بر بهکه 

که بر پایه در معماری مسجد جامع قائن، اسالمی 

و خواص هندسی مربع و مربع مضاعف اعداد اصم 

بوده است از تناسبات طالیی نیز در ایجاد تعادل 

ایوان و ورودی اصلی و  یرنظبصری عناصری 

شده یابی ورودی شمالی غربی بنا استفادهمکان

ای تحت عنوان ، در مقاله(0933 ،اسدپور)است. 

بازیابی ساختار فضایی و طرح کاشت باغ ساالر »

« جنگ شیراز بر اساس خاطرات ترنس اودانل

های مشابه در اصول هندسی باغ ساالر جنگ و باغ

نتایج تحقیق  شده است.ه سازی و مقایسشیراز شبیه

بررسی »، در مقاله (0931 ،پورمند و همکاران)

اهلل، تطبیقی تناسبات نمای سر در مساجد شیخ لطف

« جامع عباسی، حکیم و مدرسه چهارباغ اصفهان

بکار ضلعی که تناسبات پنجآن است  دهندهنشان

در سردر مسجد جامع عباسی مشتق شده  گرفته

 اهلل، حکیم وشیخ لطفضلعی سردر شده از شش

 ,Soflaei et alاست. اصفهانمدرسه چهارباغ 

های سنتی حیاط مرکزی خانه»در مقاله (  (2017

الگویی برای طراحی پایدار: نمونه موردی منطقه 

و اهمیت هندسه در  تأثیربه « گرم و خشک ایران

نحوه به وجود آمدن فضایی مطلوب در اقلیم گرم 

 Nabavi) های کاشان پرداخته است.و خشک خانه

& Ahmad, 2016) آیا در »تحت عنوان مقاله  در

های مرکزی ایران تناسبات های سنتی حیاطخانه

نتایج حاصل از تحقیق « طالیی وجود دارد؟

های در اقلیم که ییهاخانهآن است که  دهندهنشان

حیاط مرکزی  صورتبهگرم خشک ایران 

دارای انواع تناسبات طالیی  غالباً ،اندشدهساخته

 .باشندمی

است تا  بر آنمقاله حاضر  با توجه به پیشینۀ تحقیق،

به به سؤاالت تحقیق ابتدا؛ جهت پاسخگویی 

چارچوبی نظری از هندسه و تناسبات طالیی 

و سپس اقدام به شناخت الگوهای  یافتهدست

هندسی موجود در معماری و سایر هنرهای 

ساختار کلی  0روستای تاریخی ابیانه نماید. نمودار 

ترین دالیل برخی از مهم 2و نمودار تحقیق حاضر 



 63                                                                          ...معماری و هنر، زبان مشترک الگوهای هندسی و تناسبات طالیی

 .دهدمیرا نشان ایران و هنرهای سنتی  استفاده از هندسه در آثار هنری

  

 
 : نگارندگان.مأخذساختار کلی تحقیق،  -0نمودار 

 

تناسبات در ، کارگیری هندسههدف به -4

 آثار هنری و معماری

هندسه و تناسبات در تمامی آثار هنری و  غالباً

 معماری از دو جنبه مختلف دارای اهمیت هستند:

هندسه در بعد مادی، درواقع زمانی است که  الف: 

معماران و هنرمندان با شناخت مجموع عوامل 

مادی از قبیل مواد و مصالح، شرایط اقلیمی، 

محاسباتی هندسی و ریاضی، عوامل فنی و اجرایی، 

های حاکم بر زندگی مردم در یک دوره اندیشه

خاص، هندسه و تناسبات معقول را انتخاب و در 

 گیرند.های معماری به کار میموعهآفرینش مج

کارگیری هندسه و تناسبات در بعد معنوی، به ب:

معماران، در آفرینش فضاهای معماری  کههنگامی

ای مناسب کنند تا فضا را همچون زمینهسعی می

برای رشد و تعالی انسان طراحی نموده و تبدیل به 

بمانیان )و توجه و تدبر نمایند  تأملفضاهایی جهت 

 2(. در ادامه در نمودار 01-05: 0933و همکاران، 

ترین دالیل استفاده از هندسه در آثار برخی از مهم

 شده است.و هنرهای سنتی ایران اشاره هنری

 

 
 (.29: برمبنای نگارندگان از )همان، مأخذترین دالیل استفاده معماران از هندسه، مهم -2نمودار 

 

 روش پژوهش -4

 هاداده آوریجمع، در پژوهش حاضر

است  میدانی و مطالعات ایکتابخانه منابع صورتبه

 شدهاستفادهنیز در آن  افزارینرم هایتحلیل که از

مستنداتی از  تحقیق، ابتدا نخست در گاماست. 

 ،مسکونیمتنوع  هایکاربریبا  معماریبناهای 
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در که  دستیصنایعنیز هنرهای  و فرهنگی ،مذهبی

 اندموجود روستای ابیانه حال حاضر در سطح

پس از برداشت  بعدی در گاماست.  شدهتهیه

و آثار هنری  هاپالنهر یک از  ترسیمو ، تصاویر

، مدارک Auto Cad 2018 یمیترس افزارنرمدر 

ترسیمات دستی و  هایروش برمبنای شدهترسیم

 Phi :تحلیلی همچون هاییافزارنرم از کارگیریبه

Matrix 1.618 Pro ،Golden Ratio 2016  جهت

بکار تحلیل الگوهای هندسی و تناسبات طالیی 

توسط  طالیی تناسباتتحلیل  روش .اندشدهگرفته

 که دنباشمیبه این صورت  شدهاشاره افزارهاینرم

  Auto Cad 2018و تصاویر در محیط  هاپالنابتدا 

با اجرا کردن  ازآنپسو  شوندمیترسیم 

با تلفیق و همپوشانی  توانمیفوق  افزارهاینرم

انواع تناسبات موجود  آسانیبه افزارنرمدو محیط 

 و قراردادِرا مورد تحلیل  شدهترسیمدر تصاویر 

 صورت گرفته هایتحلیل از توانمینیز  درنهایت

متعددی تهیه  هایفرمتتصویری با  هایخروجی

در که  هایشیوهاز  دیگر یکی همچنین .کرد

 هایتحلیل است،بکار گرفته شدهحاضر تحقیق 

نحوه  نشان دادن نیز هاآنکه هدف  هستنددستی 

و طالیی تناسبات گام و تحلیل بهگام ترسیم

آثار معماری و هنری  که در استهندسی  الگوهای

 .است موجودروستای تاریخی ابیانه 

 

 روستای تاریخی ابیانه -5

روستای تاریخی ابیانه یکی از روستاهای 

 نطنز شهرستان مرکزی بخش پلکانی است که در

شده است، این روستای کهن با واقع استان اصفهان

 معتدل و با قرارگیری در هوایی و دارا بودن آب

 با 0951 دریا در سال سطح از متر 2222ارتفاعی 

ارزشمند ملی و  یک اثر عنوانبه 0133 ثبت شماره

 Danesh)-(0930)موسوی و رجبی، است شدهثبت

Pajoh et al. 2013)-،(. 1: 0930)ارشدی ابیانه

ابیانه دارای سه بخش عمده:  روستای تاریخی

ها است که بخش ها و دشتسکونتگاهی، باغستان

 هِردَهسکونتگاهی آن نیز شامل سه محلِۀ، 

پَه خونگاه، پُرزَله( و محله پَل ) محله(، یُسمونپایین)

. پس از شناخت (92: 0933)ارشدی ابیانه، است 

اجمالی روستای تاریخی ابیانه تناسبات طالیی 

و هنرهای سنتی موجود در آن ماری موجود در مع

مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

  
 

 
 : نگارندگانمأخذموقعیت جغرافیایی روستای ابیانه در کشور ایران.  -0تصویر 
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الگوهای هندسی و تناسبات بررسی  -6

طالیی در هنر و معماری روستای تاریخی 

 ابیانه
را کارگیری هندسه در هنر و معماری به

در دو سطح موردبررسی  طورکلیتواند بهمی

شامل اشکال هندسی هستند که  سطح اول. قرارداد

و عاملی  شوندکلی طرح متبلور می هایدر ساختار

بسیار مهم در وحدت بخشی )سلیمانی و مندگاری، 

مانند مستطیل، مربع و ه اجزایی( 015: 0931

رؤیت در قابل که ی هستندهای منظمچندضلعی

ای از نیز مجموعه سطح دومو دارند را  هانما و پالن

ساختار شکلی که در  هستندخطوط غیر آشکاری 

 تأثیر باشند ولیدیدن نمیراحتی قابلبه طرح

 دارندهای بنا گیری سایر فرمبسزایی در شکل

-(93: 0932)رضازاده اردبیلی و مجتبی ثابت فرد، 

در ادامه  (.015: 0933)طباطبایی زواره و همکاران، 

کارگیری تحقیق به نحوه ترسیم هندسه و به

شده در برخی تناسبات طالیی و پیمون بکار گرفته

از بناهای موجود در روستای تاریخی ابیانه 

 .پردازیممی

 

 تناسبات طالیی -7

دارای انواع متعددی همچون تناسبات طالیی 

 طالیی،تقسیمات طالیی، اعداد طالیی، انسان 

 است نسبت طالیی، تناسبات مقدس

(Markowsky,1992: 2)هاآنحضور  توانمی ؛ که 

همچون معبد پارتنون،  بناهای فاخریرا در 

انسانی و  هایاندامدر  همچنینمصر و  هایهرم

سایر اجسام موجود در طبیعت مشاهده کرد 

(Abbas, 2017: 11.)  کارگیریبهدر ادامه تحقیق 

در آثار هنری که برخی از تناسبات طالیی موجود 

 را در غالب اندشدهگرفتهجهان بکار  و معماری

 مشاهده کرد. 2شماره  تصویر

 

 نسبت طالیی -1-7

( یک عدد Golden Ratioنسبت طالیی )

خاص در علوم هنر، معماری و طراحی است که از 

توجه بسیاری از هنرمندان گذشته بسیار دور قابل

عبارت است از تقسیم  است، تقسیم طالیی بوده

که نسبت طول  ایگونهخط به دو قسمت بهپاره

خط، مساوی با تر به طول تمام پارهقطعه بزرگ

 و بودهتر تر به قطعه بزرگطول قطعه کوچک

 01103صورت اعشاری در حدود معادل آن به

نسبت طالیی را (. Lu et al, 2007: 1108)است. 

 (.Putz, 1995: 275) نامندمیعدد فی نیز 

 

نحوه ترسیم مستطیل طالیی در  -1-1-7

 بناهای مسکونی، مذهبی و هنرهای سنتی

ازآن با کنیم و پسرا ترسم می ABCDابتدا مربع 

و  Bقرار دادن نوک فلزی پرگار بر روی نقطه 

کمانی را در  Cقسمت دیگر پرگار بر روی نقطه 

گیری مستطیل که موجب شکل Dجهت نقطه 

CDEF کنیم. تکرار این عمل گردد را ترسیم میمی

گیری تقسیمات طالیی دیگر موجب شکل

(. درواقع وجود تقسیمات 0گردد )جدول می

طالیی در تمامی آثار هنری و معماری موجب 

های طول و عرض دارای شود تا تمامی نسبتمی

 ساختاری متوازن گردند.
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 ویتروویوس، مرد مدوالردر برخی از آثار هنری و معماری: صورت گرفته  و تناسبات طالیی هندسیی هاتحلیل -2 تصویر

 Iosa) :مأخذ چینیگره مونالیزا نقاشی هندسی تحلیل روتندا، ویال چینی، پاگودا پارتنون، معبد هندسی تحلیل لوکوربوزیه، مدوالر

et al. 2018)-(Gangwar, 2017)-(Senhaji and Benslimane, 2018) - (Albert et al, 2015)-(Boostani et al, 2018) - 

(Khamjane and Benslimane, 2018) - (Gutruf and Stache, 2010)–(Cromwell, 2012)-(Embi and Abdullahi, 2013) - 

(Rubin, 1979) (Dabbour, 2012)-(Ferwatiand Mandour, 2008). هندسی و مدوالر مسجد کبود تبریز، مینیاتور، سردر  تحلیل

)صاحب محمدیان و فرامرزی،  -(0931)نظری و همکاران،  -(0933انصاری و نژاد ابراهیمی، ) یکاربندو مسجد اصفهان، فرش 

 Hejazi, 2005-(Mahdipour and Saradj, 2012.)))-(0931)هژبری نوبری و همکاران، -(0931

 

  

 (.Posamentier & Lehmann, 2012: 8): مأخذنسبت طالیی،  -9 تصویر

 

همین روند در تقسیمات طالیی بکار گرفته شده در 

های ابیانه در چینی، فرش، گلیم و قالیگره بناها،

 مورد بررسی قرار گرفته است. 2جدول 
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 نحوه ترسیم مستطیل طالیی در بناهای روستای تاریخی ابیانه -0جدول 

 CDEFترسیم مستطیل  گام آخر -1تصویر 
: گام دوم ترسیم مربع ترسیم کمان 5تصویر 

CF 

: گام نخست ترسیم 1تصویر 

 ABCDمربع 

   

 نحوه ترسیم و تقسیمات طالیی موجود در نما منازل مسکونی روستای تاریخی ابیانه -3تصویر 

  
 : نگارندگانمأخذ

 ، فرش، گلیم، قالی ابیانهچینیگرهتحلیل مستطیل طالیی موجود در بناهای مسکونی، مذهبی،  -2جدول 

   
تحلیل تقسیم طالیی طبقه  -3تصویر شماره 

 011/0مقیاس  همکف بنای مذهبی

تحلیل تقسیم طالیی طبقه  -3تصویر شماره 

 011/0اول بنای مذهبی، مقیاس 

تحلیل تقسیم طالیی نما  -01تصویر شماره 

 011/0مذهبی مقیاس  بنای

   
تحلیل تقسیم طالیی  -00تصویر شماره 

 011/0چینی، مقیاس گره

تحلیل تقسیم طالیی  -02تصویر شماره 

 011/0چینی، مقیاس گره

تحلیل تقسیم طالیی  -09تصویر شماره 

 011/0چینی، مقیاس گره

   

تحلیل تقسیم طالیی  -01تصویر شماره 

 011/0گلیم، مقیاس 

تحلیل تقسیم طالیی  -05تصویر شماره 

 011/0فرش، مقیاس 

تحلیل تقسیم طالیی  -01تصویر شماره 

 011/0قالی، مقیاس 

 : نگارندگانمأخذ
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 مارپیچ طالیی -2-7

مارپیچ طالیی یک مارپیچ  ،در علم هندسه

است که برمبنای فاکتور عدد فی یا  لگاریتمی

و برای رشد و توسعه  گیردمیتقسیم طالیی شکل 

تمامی اجزا آن برمبنای عدد فی  بایدمیمارپیچ 

ترسیمی مارپیچ طالیی نیز  هایروششکل گیرد. 

، یک مارپیچ مثالعنوانبهدارای انواع مختلفی است 

الب یک محیط مستطیلی که قد در توانمیطالیی 

برمبنای طول و عرض طالیی شکل گیرد. این 

مربع و یا یک مستطیل د در یک توانمیمستطیل 

تقسیم شود و به همان روش سیر تکثیری خویش را 

-) -(Madden, 2005: 14-16)طی نماید 
(Akhtaruzzaman & Shafie, 2011 (Sharp, 

2002: 65). 

 

مارپیچ طالیی در نحوه ترسیم  -1-2-7

 بناهای مسکونی و مذهبی

را ترسیم  ABCDابتدا مستطیل طالیی 

مربع موجود در مستطیل طالیی  ازآنپس، کنیممی

 ،در گام بعدی کنیممیترسیم را  است  EFکه نقاط

نقطه  سپس، کنیممیمتصل  Cبه نقطه را  Bنقطه 

امیم، می ن Qرا نقطه  EFبه خط  BCبرخورد خط 

به ضلع روبرو خطی  Qنیز از نقطه  پس از آن

 گیریشکلکه حاصل آن  کنیممیمستقیم ترسیم 

 نقطهخطی را به  Dاز نقطه  سرانجام. است Hنقطه 

E  نقطه برخورد خط مورب  نموده ومتصلED  به

GH  را نقطهM اگر خطی مستقیم از نقطه نامیممی ، 

M عمود بر خط  در جهتEC   وصل کنیم، نقطه

L نیز اگر خطی را  ازآنپس، شکل خواهد گرفت

را به  BCبه خط مورب  MLکه از برخورد نقاط 

بدست خواهد آمد،  Nوصل کنیم نقطه  EGخط 

با خط  NOدر گام بعدی نیز اگر از برخورد نقاط 

وصل نمایم  GMخطی عمود بر خط  EDمورب 

نیز اگر از  درنهایتبدست خواهد آمد و   Q نقطه

 OMخطی عمود به خط  CBو  PQنقطه برخورد 

درواقع  بدست خواهد آمد. RSوصل کنیم نقطه 

از تقسیمات مارپیچ طالیی موجب  مندیبهره

ابعاد بنا و سطوح بازشوها  بندیتقسیمتا  شودمی

در ترازهای مختلف  مندیقاعدهمنظم و  صورتبه

از یکدیگر در بنا قرار گرفته و ایجاد شوند.

 

 
، مأخذو تحلیل مارپیچ طالیی موجود در بناهای مسکونی و مذهبی روستای تاریخی ابیانه، دستی نحوه ترسیم  -29شماره  تصویر

 نگارندگان
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 Phi Matrixافزار نحوه ترسیم مارپیچ طالیی در بنای مسکونی روستای ابیانه برمبنای نرم -1جدول شماره 

   
تحلیل مارپیچ طالیی  -21تصویر شماره 

پالن طبقه همکف بنای مسکونی مقیاس 

011/0 

 تحلیل مارپیچ طالیی -25تصویر شماره 

 011/0پالن اول بنای مسکونی مقیاس 

بنای  تحلیل مارپیچ طالیی نما -21تصویر شماره 

 011/0مسکونی مقیاس 

   
تحلیل مارپیچ طالیی  -23تصویر شماره 

پالن طبقه همکف بنای مسکونی مقیاس 

011/0 

تحلیل مارپیچ طالیی  -23تصویر شماره 

پالن طبقه اول بنای مسکونی مقیاس 

011/0 

تحلیل مارپیچ طالیی نما بنای  -23تصویر شماره 

 011/0مسکونی مقیاس 

  
تحلیل مارپیچ طالیی پالن طبقه همکف بنای مذهبی  -91تصویر شماره 

 011/0مقیاس 

تحلیل مارپیچ طالیی نما بنایی مذهبی مقیاس  -90تصویر شماره 

011/0 

  
 تحلیل مارپیچ طالیی در بافت روستایی ابیانه -99تصویر شماره  تحلیل مارپیچ طالیی در بافت روستایی ابیانه -92تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ
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 مثلث طالیی -3-7

است که  الساقینیمتساویمثلث مثلث طالیی، 

 Bicknell) است 01103به  0نسبت ساقین به قاعده 

& Hoggatt, 1969: 73)- (Fletcher, 2006: 72.) 

 

مثلث و تحلیل نحوه ترسیم  -1-3-7

 یحییزاده گنبد امام طالیی

 درجه 91الساقینی با زاویه رأس اگر مثلث متساوی 

ضلعی را رسم کنیم و نیمساز و یا یک مثلث پنج

است ترسیم  درجه 32زاویه مجاور قاعده آن را که 

آید که متناسب نماییم، مثلث دیگری به وجود می

 ,Friedenberg)و مشابه با مثلث بیرونی خواهد بود 

چنانچه این عمل را تکرار نماییم یک  (163 :2012

های دوار متشابه به دست خواهند آمد سلسله مثلث

ها را به یکدیگر پیوند های این مثلثکه اگر رأس

دهیم مارپیچ حلزونی لگاریتمی به دست خواهد 

 یک در بنار یآمد که نتیجه آن خلق گنبد زیبا

 .(0933زاده روستای ابیانه است )همان، امام

 
 Phi Matrix- Golden Ratio افزارهاینرمبرمبنای  مذهبی ابیانه یبناگنبد تحلیل مثلث طالیی موجود در  - 5جدول شماره 

  

 (.(Livio, 2008: 8 مأخذمثلث طالیی،  -91تصویر شماره 
، 011/0گنبد بنای مذهبی مقیاس  طالیی تحلیل مثلث -95تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ

  
طالیی در بنای مذهبی مقیاس  هایمثلثتحلیل  -91تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ، 011/0

 مثلث طالیی در محور اصلی قرارگیریمحل  تحلیل -93تصویر شماره 

 نگارندگان: مأخذ، 011/0بنای مذهبی مقیاس 

  
طالیی در بنای مذهبی مقیاس  هایمثلثتحلیل  -93تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ، 011/0

طالیی در بنای مذهبی مقیاس  هایمثلثتحلیل  -93تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ، 011/0

 : نگارندگانمأخذ
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 شدهدادهنشان  5که در جدول شماره  طورهمان

 زادهاماماست حضور مثلث طالیی در مرکز طرح 

تاریخی موجب شده است تا تمامی  یحیی

ساختارهای هندسی بنا، کدهای ارتفاعی و 

آن  تأثیرتمامی اجزا کالبدی بنا تحت  قرارگیری

 گیریشکلو نتیجه آن موجب  گرفتهشکل

 ساختاری منسجم در تمامی سطوح گردیده است.

 

 طالیی ضلعیپنج -4-7

و در هنر  غربطالیی در هنر  ضلعیپنج

دارد و  بااهمیتیایرانی جایگاه بسیار  مینیاتورهای

نمادی است که در بسیاری از اماکن مذهبی 

 هایپیکاندرواقع جهت  دگیرمیقرار  مورداستفاده

صعود و حرکت به سمت باال  دهندهنشانمثلثی آن 

 (.021: 0919اللهی، )آیت است

 

زاده امامو تحلیل نحوه ترسیم  -1-4-7

 ضلعی طالییبرمبنای پنج یحیی

ضلعی منتظمی است که ضلعی طالیی، پنجپنج

نسبت  شود ومیطالیی ایجاد  هایمثلثبرمبنای 

1ضلع آن با قطرش با نسبت طالیی

1/618
یکسان  

 (Falbo, 2005: 131) (Dunlap, 2008: 15-16) است

را در دایره ترسیم  E Dجهت ترسیم ابتدا شعاع . - 

نماییم. قسمت مساوی تقسیم می 2نموده و آن را به 

زنیم که به ( دایره میE D)وسط شعاع  نمرکز با 

)دو سر شعاع دایره( مماس شود. به  D Eدونقطه 

 Eعمود بر شعاع  A C)یکی از انتهای قطر  Cمرکز 

Fزنیم که بر باال و پایین دایره ( دو دایره میG 

پنج ، Aو رأس  H I J Kهار نقطه مماس شود. چ

سازد. رسم ضلعی منتظم را مشخص میرأس پنج

( 5√ضلعی را با استفاده از قطر نصف مربع )پنج

 L)وسط شعاع دایره( و شعاع  Eسازیم به مرکز می

A کنیم تا قطر افقی کمانی رسم میD B  را در نقطه

N  قطع کند. سپس به مرکزA I  شعاع معادلA N 

 I K ،J ،Hزنیم و به این صورت نقاط پنج کمان می

را به  هاآنرا روی پیرامون دایره مشخص کرده و 

ضلعی طالیی ایجاد دهیم تا پنجیکدیگر اتصال می

 (.003-021 همانشود )

شده  نیز نشان داده 10طور که در تصویر همان

ضلعی طالیی موجب است، حضور ساختار پنج

دارای تناسباتی بسیار شده است تا گنبد رک 

 مطلوب با کل ساختار بنا گردد.

 

تحلیل ساختار پلکانی برمبنای  -2-4-7

 پاسکال -تناسبات طالیی فیبوناچی و خیام
پاسکال به این -ساختار تناسبات طالیی خیام

 0عددهای مثلثی همواره از صورت است که 

واحد به عدد  2اول  شوند و در مرحلهشروع می

در  شود تا عدد دوم به دست آید.میاول اضافه 

گردد و واحد به عدد قبلی اضافه می 9مرحله بعد، 

 گیرد.ترتیب الگوی عددی شکل میاینبه
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 طالیی موجود در گنبد بنای مذهبی ابیانه ضلعیپنجتحلیل  -1جدول شماره 

 
 : نگارندگانمأخذ ضلعی طالییطالیی پنج ضلعیپنجنحوه ترسیم  -11تصویر شماره 

 
 : نگارندگانمأخذ، 011/0مقیاس   Phi Matrix افزارنرمبرمبنای ضلعی طالیی گنبد بنای مذهبی تحلیل پنج -10تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ

 

مثلثی مساوی است با مجموع  عدد اولین درواقع

دومین معادل است با اعداد طبیعی، یک عدد از 

مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل 

است با مجموع سه عدد از اعداد طبیعی و... که 

 n عدد مثلثی معادل است با مجموعامین  n باالخره

 عدد از اعداد طبیعی که مقدار این عدد معادل

n(n+1)/2  خواهد بود  .(Hinz, 1992: 538) 

-مثلث خیام ،3جدول شماره که در  طورهمان

زاویه  صورتبهاگر اعداد را  شدهدادهپاسکال نشان 

درجه به یکدیگر متصل نماییم، شاهد  15

که  سلسله اعداد فیبوناچی خواهیم بود گیریشکل

 گیریی خویش موجب شکلدو عدد قبلتجمیع با 

باعث نیز شوند که نتیجه آن جدیدتری میعدد 

که شباهت  گردندمیپلکانی پیدایش ساختارهایی 

بناهای موجود در  نحوه قرارگیریبسیار نزدیکی به 

 .شوندمیروستای تاریخی ابیانه دارند 

 

 پیمون -5-7

هایی پیمون ابزاری است که موجب خلق اندازه

گردد ها میمنظم در تمامی ابعاد ساختمان یکسان و

مندی از ترین مزایای بهره( از عمده0930)پیرنیا، 

ها، توان به کاهش گوناگونی در اندازهها میپیمون

نیاز  سهولت چیدمان و خلق فضاهای جدید بدون

اشاره کرد در سایر فضاها  به تغییرات عمده

 (.9: 0930)بمانیان، 

 

 

 

https://article.tebyan.net/189302/حساب-اعداد-طبیعی-بخشپذیری-
https://article.tebyan.net/189302/حساب-اعداد-طبیعی-بخشپذیری-
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 انطباق تناسبات طالیی فیبوناچی، خیام پاسکال در ساختار پلکانی روستای تاریخی ابیانه: -3جدول شماره 

  

  
 : نگارندگانمأخذ، 011/0 انطباق ساختار پلکانی ابیانه با -19 تصویر شماره (.Kallós., 2006): مأخذپاسکال  -مثلث خیام -12تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ
 

 Phiافزار های منازل مسکونی و مذهبی ابیانه برمبنای تقسیمات مستطیل فیبوناچی در نرمساختاربندی طالیی پالن -3جدول شماره 

Matrix 

   

   
 Phi Matrixافزار تحلیل ساختاربندی هندسی بناهای مسکونی و مذهبی برمبنای مستطیل فیبوناچی در نرم -13الی  11تصاویر شماره 

 مأخذ: نگارندگان

 

 .گیری در ایران باستانواحدهای اندازهمعرفی برخی از  -3جدول شماره 

 گیریمشخصات واحد اندازه نام واحد

 مترسانتی 001تا  011برابر است با  یک ذرع یا یک گز

 ذراع برابر بوده با یک گز 2متر که هر سانتی 55الی  52برابر است با  یک ارش یا ارج یا ذراع

 است مترسانتی 21چهارم گز که برابر با یک یک چارک

 مترسانتی 5/1الی  5/5برابر با  یک گره

 مترسانتی 2/3الی  2/3برابر است با نیم گره، معادل  یک بهر

 ذرع 1111 برابر است با فرسخیک

 : نگارندگانمأخذ
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 یچارکیک ونپیمتحلیل  -1-5-7

(cm26*cm26)  و نماها پالندر 

در نمونه میدانی  هایبررسیمشاهدات و 

ی برداشت شده از روستای تاریخی ابیانه هاپالن

موجود  هایاندازهکه ابعاد و  استآن  دهندهنشان

 چارکییکمنطبق بر پیمون  غالباًها و نما هاپالندر 

 از مندیبهرهکه  هستند( مترسانتی21*متریسانت 21)

ی در تمامی استانداردو اندازه  یک چنین ابعاد

تا  دشومیموجب ساختارهای کالبدی بناها 

پدیدار بناها  در تمامی یکسانی الگوهای هندسی

های مشترک در به عبارتی وجود پیمون .گردد

ساختارهای کالبدی بنا و سایر هنرها همچون 

تا  شودمیموجب  بافیقالیو  بافیگلیم، بافیفرش

تری برای پوشش و مناسب و سهل الوصل ابعاد

 مبلمان فضاهای داخلی فراهم گردد.چیدمان و 

 
 ابیانه مسکونی و مذهبی روستایدر پالن  چارکیپیمون یک -01جدول شماره 

 
 : نگارندگانمأخذ، 011/0 21*21چارکی انطباق پالن نما بنای مذهبی با پیمون یک -51تصویر شماره 

   
انطباق پالن طبقه  -50تصویر شماره 

 21*21چارکی همکف با پیمون یک

 : نگارندگانمأخذ، 011/0

انطباق پالن طبقه اول با  -52تصویر شماره 

: مأخذ، 011/0 21*21چارکی پیمون یک

 نگارندگان

چارکی انطباق نما با پیمون یک -59تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ، 011/0 21*21

   
انطباق گلیم با پیمون  -51تصویر شماره 

 مأخذ: نگارندگان 21*21چارکی یک

انطباق قالی با پیمون  -55تصویر شماره 

 مأخذ: نگارندگان 21*21چارکی یک

انطباق فرش با پیمون  -51تصویر شماره 

 مأخذ: نگارندگان 21*21چارکی یک

 : نگارندگانمأخذ
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موجود در  الگوهای هندسیتحلیل  -8

 هنرهای سنتی
تحلیل الگوهای هندسی موجود در پوشاک، 

در که  چینیگره تزئیناتو  گلیم، فرشقالی، 

الگوهای  کارگیریبهگواه  01الی  00جداول 

آثار  کلیهدر طالیی یکسان تقسیمات هندسی و 

 هاییطرحآن  درنتیجهکه ابیانه است  روستایهنری 

سطوح  تمامیدر  هندسی مشابهبا ساختارهای 

، معماری( و دستیصنایع)پوشاک،  تزییناتی

نحوه تحلیل  وجود آمده است. بهکالبدی معماری 

که ابتدا  استبه این صورت  01الی  00جداول 

الگوهای هندسی موجود در هر ساختاری 

 گامبهگام صورتبهو پس از آن  شدهاستخراج

نحوه تشکیل و ترسیم آن الگو ترسیم و نشان 

 است. شدهداده

 
 موجود در پوشاک محلی ابیانهالگوهای هندسی  گامبهگام گیریشکلنحوه  -00جدول شماره 

 
 : نگارندگانمأخذتحلیل الگوهای هندسی پوشاک محلی ابیانه،  -53تصویر شماره 

 : نگارندگانمأخذ

 هندسی قالی، گلیم، فرش ابیانه هایطرح گامبهگام گیریشکلو نحوه تحلیل  -02جدول شماره 

 
 ، لوزیالگوی هندسی الگوهای هندسی قالی ابیانه. گامبهگام گیریشکلو نحوه  تحلیل -53تصویر 

 
 ، لوزیابیانه. الگوی هندسی گلیمالگوهای هندسی  گامبهگام گیریشکلو نحوه تحلیل  -53تصویر 
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 لوزی، ی هندسی فرش ابیانه. الگوی هندسیالگوها گامبهگام گیریشکلو نحوه  تحلیل -11تصویر 

 : نگارندگانمأخذ

 

ابیانه چینیگرهالگوهای هندسی موجود در تزئینات  گامبهگام گیریشکلو نحوه تحلیل  -09جدول شماره   
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 : نگارندگانمأخذ 

 

 افزارنرمبرمبنای  ، فرش، گلیم پوشاک روستای ابیانهچینیگره تزئیناتدر  (Phi)هندسی  ،تحلیل ساختار طالیی -01جدول شماره 
Phi Matrix 

 چینیدر تزئینات گره (Phi)هندسی  تحلیل ساختار طالیی و -53تصویر شماره 

    
 در گلیم و فرش (Phi)هندسی  تحلیل ساختار طالیی و -10تصویر شماره 
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 در پوشاک (Phi)هندسی  تحلیل ساختار طالیی و -12تصویر شماره 

    

    

 : نگارندگانمأخذ

 

 گیرینتیجه -9

 برمبنای مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل

اشاره کرد که  چنیناین توانمیاز تحقیق 

نگارندگان در تالش بودند تا تلفیقی از نوع 

که در پیشینه تحقیق اشاره  ایگانهپنج هاینگرش

مناسب در این مقاله  هایپاسخیافتن  را برایگردید 

اشاره  گونهاین توانمی طورکلیبه. استفاده نمایند

 دوم که هایدسته برمبنای مقالهقالب کلی  که کرد

تحلیل که به دسته سوم  ،ترسیمی هایجنبهبه  اشاره

آن در آثار معماری  تأثیراتالگوهای هندسی و 

به رویکرد  یمختصر صورتبه همچنین و است

ی در بناهای افزارنرم هایتحلیلدسته چهارم که به 

. درواقع ه استاستفاده گردید اندپرداخته تاریخی

آن است که  دهندهنشاننتایج حاصل از تحقیق 

 در این تحقیقالگوهای هندسی و تناسبات طالیی 

 که بوده همسوبا رویکرد دسته سوم  غالباً

معماری  برالگوهای هندسی  تأثیرات دهندهنشان

آن  ،در این مقالهوجه تمایز  ترینمهماما  است

 تأثیرات است که نگارندگان در تالش بودند تا

در ابعاد  را الگوهای هندسی و تناسبات طالیی

معماری )بناهای  در آثار تریوسیعو  ترگوناگون

پیمون )در بناها و مسکونی و مذهبی(، 
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)ساختار  هندسی روستا هایساختار(، دستیصنایع

، هنرهای پلکانی، قرارگیری بناها در بافت روستا(

فرش، گلیم، تناسبات در الگوهای هندسی: سنتی )

که توسط  (چینیگره تزئیناتقالی، پارچه، فرش، 

 موردبررسیرا  اندآمده به وجودهنرمندان روستا 

 تحلیل روی تنها برو تمرکز خویش را  هندقرارد

برای اند و نساخته معطوفتک اثر هنری و معماری 

صحیح به سؤاالت تحقیق از  گویی مناسب وپاسخ

که  گردیداستفاده افزاری های دستی و نرمتحلیل

تکرار شاهد ، 9با استناد به نمودار شماره  توانمی

 ترینکوچکدر یکسان الگوهای هندسی 

الگوهای هندسی  همچون هنریساختارهای 

 ینتربزرگ و یا آنکه در پوشاک موجود در

 که نحوه ساختار های هندسیساختار مقیاس

  هستند را مشاهده کرد.روستا  هندسی بناها در بافت

 
 

 
 نحوه تکرار الگوهای هندسی و تناسبات طالیی در معماری و هنرهای موجود در ابیانه -9نمودار شماره 
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