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الگوهای هندسی و تناسبات طالیی ،زبان مشترک معماری و هنر
در روستای تاریخی ابیانه
2

لیدا بلیالن ،*1سعید حسن پور لمر

 -1دانشیار دانشکده هنر و معماری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 -2دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،1031/40/40 :تاریخ پذیرش نهائی)1031/40/81 :

چکیده
تاریخ معماری ایران مملو از آثار باشکوهی است که هنرمندان و مهندسان توانمند این سرزمین با بهرهمندی از هندسه و
اصول آن را خلق نمودهاند .بهعبارتدیگر مهندسان ایرانی همواره از هندسه بهعنوان زبانی واحد و مشترک در جهت
پاسخگویی شایسته به نیازهای عملکردی ،سازهای و زیبایی در معماری و محصوالت هنری بهره جستهاند.
در این میان روستای تاریخی ابیانه با اینکه یکی از زیباترین روستاهای تاریخی ایران است که در قرون متمادی توانسته
اصالت طرحها و تناسبات هندسی موجود در آثار معماری و هنری خویش را حفظ نماید ،لیکن پژوهشهای درخور
توجهی در رابطه با چگونگی شکلگیری ساختارهای هندسی یکسان در آن صورت نگرفته است .از آنجایی که بنا بر
ادعای نگارندگان هندسه زبان مشترکِ تمامی طرحهای هنری این روستای تاریخی است ،مقاله حاضر بر آن است تا با
شناسایی الگوهای هندسی موجود در تمامی طرحهای هنری روستای تاریخی ابیانه به راز چگونگی شکلگیری طرحهای
هندسی یکسان در سطوح وسیعی از این هنرها پی ببرد .جهت نیل به هدف و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از روشهای
تلفیقی همچون بهرهمندی از نرمافزارهای تحلیلی و هندسی Golden Ratio 2016 ،Phi Matrix 1.618 Pro ،و ترسیم و
تحلیلهای دستی که قادرند تا الگوهای هندسی و تناسبات طالیی موجود در معماری ،صنایعدستی و سایر هنرهای موجود
در روستای تاریخی ابیانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند ،بهره گرفته شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
تناسبات طالیی همچون ،مستطیل طالیی ،مارپیچ طالیی ،پنجضلعی طالیی ،سلسله اعداد فیبوناچی ،مثلث خیام-پاسکال در
ساختار پلکانی و پیمون یکچارکی در تمامی نمونههای برداشتشده هنری و معماری این روستا تکرار شده و درواقع
همان زبان مشترک معماری و سایر هنرهای روستای معماری ابیانهاند.
کلید واژهها :روستای تاریخی ابیانه ،هندسه ،تناسبات طالیی ،فیبوناچی ،پیمون

* نویسنده مسئولEmail: lidabalilan@hotmail.com :
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 -1مقدمه

سایر هنرهای موجود در روستای تاریخی ابیانه را

هندسه به دلیل دارا بودن ابعاد کمی و کیفی

مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند .بدین سبب و

خویش میتواند بر تمامی ابعاد کالبدی و زیبایی

جهت نیل به هدف ،در تحقیق حاضر نمونههای

هر اثر معماری تأثیرگذار باشد (حسینی:0931 ،

متعددی از بناهای تاریخی ،آثار هنری و

)01؛ همچنین موجب میگردد تا نظمی واحد در

صنایعدستی که در روستای تاریخی ابیانه تولید

تمامی ابعاد آن پدیدار شود( .علیآبادی ،محمد،

میشوند ،گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته

 .)39 :0931تاکنون تحقیقات متعددی در بافتهای

است .نتایج حاصل از پژوهش میکوشد تا بتواند

تاریخی ایران صورت گرفته است که نشان از نقش

اهمیت و تأثیرگذاری بهکارگیری موضوعاتی

پررنگ الگوهای هندسی و تناسبات طالیی در

همچون تناسبات طالیی و هندسه را که در

شکلگیری بسیاری از آثار هنری و معماری این

شکلگیری آثار هنری و معماری قرون گذشته

سرزمین است .روستای تاریخی ابیانه یکی از

نقشی اساسی داشتهاند را بهصورت موردی در

زیباترین مناطق توریستی و تاریخی کشور است

روستای تاریخی ابیانه مورد بررسی قرار دهد و

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

افزون بر آن امید است که نتایج تحقیق بتواند

توانسته است با حفاظت از اصول هندسی و

الگویی مناسب و مؤثری برای طراحی سایر مناطق

تناسبات طالیی خویش موجب شود تا ساختارهای

زیستی در دوران معاصر گردد.

پیوسته و یکسانی در تمامی سطوح هنری و
معماری این روستا پدیدار گردد (حجازی:0933 ،

 -2پرسشهای تحقیق

 .)03همچنین نگارندگان در تحقیقهای میدانی

این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش اصلی زیر

خویش در روستای تاریخی ابیانه شاهد تکرار

است:

الگوهای هندسی بودند که در تمامی سطوح

 .0الگوهای هندسی مشترک میان معماری و

کالبدی ،تزییناتی  ،پوشاک و صنایعدستی مردم

سایر هنرهای موجود در روستای تاریخی

روستا به کرات مورد استفاده قرار گرفته شده بود.

ابیانه کدماند؟ و

به این سبب ،نگارندگان در مقاله حاضر در تالش

 .2این الگوها چگونه منجر به شکلگیری

هستند تا از طریق روشهای تلفیقی همچون

طرحهایی با تناسبات هندسی یکسان در

بهرهمندی از نرمافزارهای؛ Phi Matrix 1.618

معماری و سایر هنرهای روستای تاریخی

 Golden Ratio 2016 ،Proو همچنین با

ابیانه شدهاند؟

تحلیلهای دستی بتوانند به شیوۀ ترسیم الگوهای
پرتکرار هندسی دستیافته و از این طریق تناسبات
طالیی بکار گرفته شده در معماری ،صنایعدستی و

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

 -3پیشینه پژوهش
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طراحی گنبد در کرانه جنوبی دریای خزر»

تحقیقات متعددی که در رابطه با هندسه

(پوراحمدی ،مجتبی .)0933 ،همچنین به مقاله

صورت پذیرفته است را میتوان غالباً به  5دسته

«تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکلگیری

عمده تقسیم کرد:

فضای شهری چهارباغ عباسی» (بختیار نصرآبادی و

دستة اول شامل کتب ارزشمندی همچون هندسه

همکاران )0931 ،و به مقاالت دیگری همچون

و تزئین در معماری اسالمی (نجیب اوغلو،)0931 ،

«بررسی ویژگیهای هندسی گرهها در تزیینهای

کاربرد هندسه نقوش در معماری اسالمی (بین

اسالمی از دیدگاه فراکتال» و «ارائه دیدگاههای

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

جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات

حس وحدت :نقش سنت در معماری ایرانی

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

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

اشاره کرد .پژوهشگران در این تحقیق به تحلیل

معماری اسالمی :دفتر اول :وحدت وجود و

هندسه در حیطه پدیدارشناسی ،گونهشناسی و

وحدت شهود ،دفتر دوم :کیمیای خیال (بلخاری

روابط موجود میان اشکال هندسی و تزئینات

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

هندسی پرداختهاند.

قهی )0931 ،که به بررسی مفهومی هندسه و بعد

دسته چهارم نیز شامل مقاالتی میشوند که با

عرفانی و معنایی آن بهصورت کلی پرداختهاند.

استفاده از روشهای ریاضی و با رویکردی

دستة دوم نیز مجموعه تحقیقاتی هستند که غالباً

پارامتریک سعی در ارتقاء روشهای ترسیمی

جنبه آموزشی و ترسیمی دارند از آن میان میتوان

نقوش هندسی در بناهای تاریخی دارند تا بتوانند

به آثار ارزشمندی همچون کتاب ،هندسه ایرانی:

نقوشی جدید را از نقوش تاریخی استخراج کنند:

کاربرد هندسه در عمل (بوزجانی،)0932 ،

(حاجبی و همکاران )0935 ،همانند مقاله «رسم

گرهچینی در معماری اسالمی و هنرهای دستی

گره کند طبل قناس ،با استفاده از روشهای ابداعی

(زمرشیدی ،)0915 ،کتاب گرهچینی (طوجی،

پارامتریک» که سعی نموده تا الگوهای هندسی را

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

با بهرهمندی از روشهای ابداعی پارامتریک در

کرد.

دوران معاصر میسر نماید( .امین پور و همکاران،

دستة سوم نیز مقاالت علمی هستند که بیشترین

 ،)0931در مقالۀ دیگری تحت عنوان «پیشنهاد

تالش خویش را معطوف به تحلیل الگوهای

مدلی برای ترسیم گره در تزئینات وابسته به

هندسی و تأثیرات آن در آثار معماری نمودهاند؛

معماری اسالمی» تالش شده تا با برنامهنویسی و

مقاالتی همچون« ،نگاهی به هندسه ستارههای

روشهای کامپیوتری ،روشهای ترسیم نقوش

چندضلعی در معماری ایران :نمونه موردی در

هندسی معماری اسالمی ارتقاء یابد( .

طراحی موزاییک»

)2012

« )Sarhangi,هندسه در

گنبد آرامگاه شیخ زاهد گیالنی :الگویی برای

2004

& Kaplan

 ،)Salesin,و در مقالۀ «تحلیل مدل ترسیمی

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

اصول هندسی باغ ساالر جنگ و باغهای مشابه در

آزاد» با بهرهمندی از نرمافزارهای پارامتریک

شیراز شبیهسازی و مقایسه شده است .نتایج تحقیق

توانستهاند هندسه و تناسبات موجود در آسمانه

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

کوشک هشتبهشت را تحلیل نمایند و الگوهای

تطبیقی تناسبات نمای سر در مساجد شیخ لطفاهلل،

هندسی جدیدی را به وجود آورند.

جامع عباسی ،حکیم و مدرسه چهارباغ اصفهان»

دسته پنجم نیز مقاالتی هستند که بهطور ویژه در

نشاندهنده آن است که تناسبات پنجضلعی بکار

رابطه با تناسبات بهکاررفته در بناهای تاریخی و

گرفته شده در سردر مسجد جامع عباسی مشتق

بعضاً تأثیر آن در کارایی عملی بنا و درنهایت

شده از ششضلعی سردر شیخ لطفاهلل ،حکیم و

پایداری آن صحبت میکنند( ،هاشمی زرج آباد و

مدرسه چهارباغ اصفهان استSoflaei et al, .

همکاران ،)0931 ،ازجمله مقالۀ «اصول هندسی و

) )2017در مقاله «خانههای سنتی حیاط مرکزی

تناسبات طالیی موجود در مدرسه شوکتیه» که با

الگویی برای طراحی پایدار :نمونه موردی منطقه

رویکرد تحلیل تناسبات هندسی ،اصول هندسی و

گرم و خشک ایران» به تأثیر و اهمیت هندسه در

تناسبات طالیی مدرسه فوق بررسیشده و نتیجه

نحوه به وجود آمدن فضایی مطلوب در اقلیم گرم

حاکی از آن است که معمار سازنده بنا دانش الزم

و خشک خانههای کاشان پرداخته است.

در رابطه با نظامهای تناسبات و ترسیمات اشکال

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

هندسی را دارا بوده و بهخوبی توانسته از آن دانش

خانههای سنتی حیاطهای مرکزی ایران تناسبات

در طراحی اجزای بنا استفاده نماید .نتایج حاصل از

طالیی وجود دارد؟» نتایج حاصل از تحقیق

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

نشاندهنده آن است که خانههایی که در اقلیمهای

در مقاله «تناسبات طالئی و سیستم تناسبات ایرانی-

گرم خشک ایران بهصورت حیاط مرکزی

اسالمی در مسجد جامع قائن» نشاندهنده آن است

ساختهشدهاند ،غالباً دارای انواع تناسبات طالیی

که عالوه بر بهکارگیری سیستم تناسبات ایرانی

میباشند.

اسالمی در معماری مسجد جامع قائن ،که بر پایه

با توجه به پیشینۀ تحقیق ،مقاله حاضر بر آن است تا

اعداد اصم و خواص هندسی مربع و مربع مضاعف

جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ابتدا؛ به

بوده است از تناسبات طالیی نیز در ایجاد تعادل

چارچوبی نظری از هندسه و تناسبات طالیی

بصری عناصری نظیر ایوان و ورودی اصلی و

دستیافته و سپس اقدام به شناخت الگوهای

مکانیابی ورودی شمالی غربی بنا استفادهشده

هندسی موجود در معماری و سایر هنرهای

است( .اسدپور ،)0933 ،در مقالهای تحت عنوان

روستای تاریخی ابیانه نماید .نمودار  0ساختار کلی

«بازیابی ساختار فضایی و طرح کاشت باغ ساالر

تحقیق حاضر و نمودار  2برخی از مهمترین دالیل

جنگ شیراز بر اساس خاطرات ترنس اودانل»

(Nabavi

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

استفاده از هندسه در آثار هنری و هنرهای سنتی

63

ایران را نشان میدهد.

نمودار  -0ساختار کلی تحقیق ،مأخذ :نگارندگان.

 -4هدف بهکارگیری هندسه ،تناسبات در

آفرینش مجموعههای معماری به کار میگیرند.

آثار هنری و معماری

ب :بهکارگیری هندسه و تناسبات در بعد معنوی،

غالباً هندسه و تناسبات در تمامی آثار هنری و

هنگامیکه معماران ،در آفرینش فضاهای معماری

معماری از دو جنبه مختلف دارای اهمیت هستند:

سعی میکنند تا فضا را همچون زمینهای مناسب

الف :هندسه در بعد مادی ،درواقع زمانی است که

برای رشد و تعالی انسان طراحی نموده و تبدیل به

معماران و هنرمندان با شناخت مجموع عوامل

فضاهایی جهت تأمل و توجه و تدبر نمایند (بمانیان

مادی از قبیل مواد و مصالح ،شرایط اقلیمی،

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

محاسباتی هندسی و ریاضی ،عوامل فنی و اجرایی،

برخی از مهمترین دالیل استفاده از هندسه در آثار

اندیشههای حاکم بر زندگی مردم در یک دوره

هنری و هنرهای سنتی ایران اشارهشده است.

خاص ،هندسه و تناسبات معقول را انتخاب و در

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

 -4روش پژوهش

که از تحلیلهای نرمافزاری نیز در آن استفادهشده

در پژوهش حاضر ،جمعآوری دادهها

است .در گام نخست تحقیق ،ابتدا مستنداتی از

بهصورت منابع کتابخانهای و مطالعات میدانی است

بناهای معماری با کاربریهای متنوع مسکونی،
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مذهبی ،فرهنگی و نیز هنرهای صنایعدستی که در

ترسیم گامبهگام و تحلیل تناسبات طالیی و

حال حاضر در سطح روستای ابیانه موجوداند

الگوهای هندسی است که در آثار معماری و هنری

تهیهشده است .در گام بعدی پس از برداشت

روستای تاریخی ابیانه موجود است.

تصاویر ،و ترسیم هر یک از پالنها و آثار هنری
در نرمافزار ترسیمی  ،Auto Cad 2018مدارک
ترسیمشده برمبنای روشهای ترسیمات دستی و
بهکارگیری از نرمافزارهایی تحلیلی همچونPhi :

 Golden Ratio 2016 ،Matrix 1.618 Proجهت
تحلیل الگوهای هندسی و تناسبات طالیی بکار
گرفتهشدهاند .روش تحلیل تناسبات طالیی توسط
نرمافزارهای اشارهشده به این صورت میباشند که
ابتدا پالنها و تصاویر در محیط Auto Cad 2018

ترسیم میشوند و پسازآن با اجرا کردن
نرمافزارهای فوق میتوان با تلفیق و همپوشانی
محیط دو نرمافزار بهآسانی انواع تناسبات موجود
در تصاویر ترسیمشده را مورد تحلیل قراردادِ و
درنهایت نیز میتوان از تحلیلهای صورت گرفته
خروجیهای تصویری با فرمتهای متعددی تهیه
کرد .همچنین یکی دیگر از شیوههای که در
تحقیق حاضر بکار گرفته شدهاست ،تحلیلهای
دستی هستند که هدف آنها نیز نشان دادن نحوه

 -5روستای تاریخی ابیانه

روستای تاریخی ابیانه یکی از روستاهای
پلکانی است که در بخش مرکزی شهرستان نطنز
استان اصفهان واقعشده است ،این روستای کهن با
دارا بودن آب و هوایی معتدل و با قرارگیری در
ارتفاعی  2222متر از سطح دریا در سال  0951با
شماره ثبت  0133بهعنوان یک اثر ملی و ارزشمند
ثبتشده است (موسوی و رجبی(Danesh -)0930،

)(-Pajoh et al. 2013ارشدی ابیانه.)1 :0930،
روستای تاریخی ابیانه دارای سه بخش عمده:
سکونتگاهی ،باغستانها و دشتها است که بخش
سکونتگاهی آن نیز شامل سه محلِۀ ،هِردَه
(پایینمحله) ،یُسمون (پَه خونگاه ،پُرزَله) و محله پَل
است (ارشدی ابیانه .)92 :0933 ،پس از شناخت
اجمالی روستای تاریخی ابیانه تناسبات طالیی
موجود در معماری و هنرهای سنتی موجود در آن
مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

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

( .)Abbas, 2017: 11در ادامه تحقیق بهکارگیری

طالیی در هنر و معماری روستای تاریخی

برخی از تناسبات طالیی موجود که در آثار هنری

ابیانه

و معماری جهان بکار گرفتهشدهاند را در غالب

بهکارگیری هندسه در هنر و معماری را

تصویر شماره  2مشاهده کرد.

میتواند بهطورکلی در دو سطح موردبررسی
قرارداد .سطح اول شامل اشکال هندسی هستند که

 -7-1نسبت طالیی

در ساختارهای کلی طرح متبلور میشوند و عاملی

نسبت طالیی ( )Golden Ratioیک عدد

بسیار مهم در وحدت بخشی (سلیمانی و مندگاری،

خاص در علوم هنر ،معماری و طراحی است که از

 )015 :0931اجزایی همانند مستطیل ،مربع و

گذشته بسیار دور قابلتوجه بسیاری از هنرمندان

چندضلعیهای منظمی هستند که قابلرؤیت در

بوده است ،تقسیم طالیی عبارت است از تقسیم

پالن و نماها را دارند و سطح دوم نیز مجموعهای از

پارهخط به دو قسمت بهگونهای که نسبت طول

خطوط غیر آشکاری هستند که در ساختار شکلی

قطعه بزرگتر به طول تمام پارهخط ،مساوی با

طرح بهراحتی قابلدیدن نمیباشند ولی تأثیر

طول قطعه کوچکتر به قطعه بزرگتر بوده و

بسزایی در شکلگیری سایر فرمهای بنا دارند

معادل آن بهصورت اعشاری در حدود 01103

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

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

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

عدد فی نیز مینامند (.)Putz, 1995: 275

تحقیق به نحوه ترسیم هندسه و بهکارگیری
تناسبات طالیی و پیمون بکار گرفتهشده در برخی

 -7-1-1نحوه ترسیم مستطیل طالیی در

از بناهای موجود در روستای تاریخی ابیانه

بناهای مسکونی ،مذهبی و هنرهای سنتی
ابتدا مربع

میپردازیم.

ABCD

را ترسم میکنیم و پسازآن با

قرار دادن نوک فلزی پرگار بر روی نقطه
 -7تناسبات طالیی

قسمت دیگر پرگار بر روی نقطه

C

B

و

کمانی را در

تناسبات طالیی دارای انواع متعددی همچون

جهت نقطه

تقسیمات طالیی ،اعداد طالیی ،انسان طالیی،

 CDEFمیگردد را ترسیم میکنیم .تکرار این عمل

است

موجب شکلگیری تقسیمات طالیی دیگر

)(Markowsky,1992: 2؛ که میتوان حضور آنها

میگردد (جدول  .)0درواقع وجود تقسیمات

را در بناهای فاخری همچون معبد پارتنون،

طالیی در تمامی آثار هنری و معماری موجب

هرمهای مصر و همچنین در اندامهای انسانی و

میشود تا تمامی نسبتهای طول و عرض دارای

سایر اجسام موجود در طبیعت مشاهده کرد

ساختاری متوازن گردند.

نسبت

طالیی،

تناسبات

مقدس

D

که موجب شکلگیری مستطیل
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تصویر  -2تحلیلهای هندسی و تناسبات طالیی صورت گرفته در برخی از آثار هنری و معماری :مدوالر مرد ویتروویوس،
مدوالر لوکوربوزیه ،تحلیل هندسی معبد پارتنون ،پاگودا چینی ،ویال روتندا ،تحلیل هندسی نقاشی مونالیزا گرهچینی مأخذ(Iosa :
 )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

( (Dabbour, 2012)-(Ferwatiand Mandour, 2008).)Rubin, 1979تحلیل هندسی و مدوالر مسجد کبود تبریز ،مینیاتور ،سردر
مسجد اصفهان ،فرش و کاربندی (انصاری و نژاد ابراهیمی( -)0933 ،نظری و همکاران( -)0931 ،صاحب محمدیان و فرامرزی،
(-)0931هژبری نوبری و همکاران.)Mahdipour and Saradj, 2012(-(Hejazi, 2005(-)0931 ،

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

همین روند در تقسیمات طالیی بکار گرفته شده در
بناها ،گرهچینی ،فرش ،گلیم و قالیهای ابیانه در
جدول  2مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول  -0نحوه ترسیم مستطیل طالیی در بناهای روستای تاریخی ابیانه
تصویر  -1گام آخر ترسیم مستطیل CDEF

تصویر  :5گام دوم ترسیم مربع ترسیم کمان

تصویر  :1گام نخست ترسیم

CF

مربع ABCD

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

مأخذ :نگارندگان

جدول  -2تحلیل مستطیل طالیی موجود در بناهای مسکونی ،مذهبی ،گرهچینی ،فرش ،گلیم ،قالی ابیانه

تصویر شماره  -3تحلیل تقسیم طالیی طبقه

تصویر شماره  -3تحلیل تقسیم طالیی طبقه

تصویر شماره  -01تحلیل تقسیم طالیی نما

همکف بنای مذهبی مقیاس 0/011

اول بنای مذهبی ،مقیاس 0/011

بنای مذهبی مقیاس 0/011

تصویر شماره  -00تحلیل تقسیم طالیی

تصویر شماره  -02تحلیل تقسیم طالیی

تصویر شماره  -09تحلیل تقسیم طالیی

گرهچینی ،مقیاس 0/011

گرهچینی ،مقیاس 0/011

گرهچینی ،مقیاس 0/011

تصویر شماره  -01تحلیل تقسیم طالیی

تصویر شماره  -05تحلیل تقسیم طالیی

تصویر شماره  -01تحلیل تقسیم طالیی

گلیم ،مقیاس 0/011

فرش ،مقیاس 0/011

قالی ،مقیاس 0/011

مأخذ :نگارندگان

06
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 -7-2مارپیچ طالیی

برخورد خط  BCبه خط  EFرا نقطه  Qمی نامیم،

در علم هندسه ،مارپیچ طالیی یک مارپیچ

پس از آن نیز از نقطه  Qبه ضلع روبرو خطی

لگاریتمی است که برمبنای فاکتور عدد فی یا

مستقیم ترسیم میکنیم که حاصل آن شکلگیری

تقسیم طالیی شکل میگیرد و برای رشد و توسعه

نقطه  Hاست .سرانجام از نقطه  Dخطی را به نقطه

مارپیچ میباید تمامی اجزا آن برمبنای عدد فی

 Eمتصل نموده و نقطه برخورد خط مورب  EDبه

شکل گیرد .روشهای ترسیمی مارپیچ طالیی نیز

 GHرا نقطه  Mمینامیم ،اگر خطی مستقیم از نقطه

دارای انواع مختلفی است بهعنوانمثال ،یک مارپیچ

Mدر جهت عمود بر خط  ECوصل کنیم ،نقطه

طالیی میتواند در قالب یک محیط مستطیلی که

 Lشکل خواهد گرفت ،پسازآن نیز اگر خطی را

برمبنای طول و عرض طالیی شکل گیرد .این

که از برخورد نقاط  MLبه خط مورب  BCرا به

مستطیل میتواند در یک مربع و یا یک مستطیل

خط  EGوصل کنیم نقطه  Nبدست خواهد آمد،

تقسیم شود و به همان روش سیر تکثیری خویش را

در گام بعدی نیز اگر از برخورد نقاط  NOبا خط

طی نماید (-( -)Madden, 2005: 14-16

مورب  EDخطی عمود بر خط  GMوصل نمایم

(Sharp, (Akhtaruzzaman & Shafie, 2011
).2002: 65

نقطه  Qبدست خواهد آمد و درنهایت نیز اگر از

 -7-2-1نحوه ترسیم مارپیچ طالیی در
بناهای مسکونی و مذهبی
ابتدا مستطیل طالیی  ABCDرا ترسیم
میکنیم ،پسازآن مربع موجود در مستطیل طالیی
که نقاط  EFاست را ترسیم میکنیم در گام بعدی،

نقطه برخورد  PQو  CBخطی عمود به خط OM

وصل کنیم نقطه  RSبدست خواهد آمد .درواقع
بهرهمندی از تقسیمات مارپیچ طالیی موجب
میشود تا تقسیمبندی ابعاد بنا و سطوح بازشوها
بهصورت منظم و قاعدهمندی در ترازهای مختلف
از یکدیگر در بنا قرار گرفته و ایجاد شوند.

نقطه  Bرا به نقطه  Cمتصل میکنیم ،سپس نقطه

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

00

الگوهای هندسی و تناسبات طالیی ،زبان مشترک معماری و هنر...
جدول شماره  -1نحوه ترسیم مارپیچ طالیی در بنای مسکونی روستای ابیانه برمبنای نرمافزار Phi Matrix

تصویر شماره  -21تحلیل مارپیچ طالیی
پالن طبقه همکف بنای مسکونی مقیاس
0/011

تصویر شماره  -25تحلیل مارپیچ طالیی

تصویر شماره  -21تحلیل مارپیچ طالیی نما بنای

پالن اول بنای مسکونی مقیاس 0/011

مسکونی مقیاس 0/011

تصویر شماره  -23تحلیل مارپیچ طالیی

تصویر شماره  -23تحلیل مارپیچ طالیی

پالن طبقه همکف بنای مسکونی مقیاس

پالن طبقه اول بنای مسکونی مقیاس

0/011

0/011

تصویر شماره  -23تحلیل مارپیچ طالیی نما بنای
مسکونی مقیاس 0/011

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

تصویر شماره  -90تحلیل مارپیچ طالیی نما بنایی مذهبی مقیاس

مقیاس 0/011

0/011

تصویر شماره  -92تحلیل مارپیچ طالیی در بافت روستایی ابیانه

تصویر شماره  -99تحلیل مارپیچ طالیی در بافت روستایی ابیانه

مأخذ :نگارندگان
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 -7-3مثلث طالیی

نماییم ،مثلث دیگری به وجود میآید که متناسب

مثلث طالیی ،مثلث متساویالساقینی است که

و مشابه با مثلث بیرونی خواهد بود ( Friedenberg,

نسبت ساقین به قاعده  0به  01103است ( Bicknell

 )2012: 163چنانچه این عمل را تکرار نماییم یک

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

سلسله مثلثهای دوار متشابه به دست خواهند آمد

 -7-3-1نحوه ترسیم و تحلیل مثلث
طالیی گنبد امامزاده یحیی
اگر مثلث متساویالساقینی با زاویه رأس  91درجه
و یا یک مثلث پنجضلعی را رسم کنیم و نیمساز

که اگر رأسهای این مثلثها را به یکدیگر پیوند
دهیم مارپیچ حلزونی لگاریتمی به دست خواهد
آمد که نتیجه آن خلق گنبد زیبای رک در بنای
امامزاده روستای ابیانه است (همان.)0933 ،

زاویه مجاور قاعده آن را که  32درجه است ترسیم
جدول شماره  - 5تحلیل مثلث طالیی موجود در گنبد بنای مذهبی ابیانه برمبنای نرمافزارهای Phi Matrix- Golden Ratio

تصویر شماره  -91مثلث طالیی ،مأخذ )Livio, 2008: 8).

تصویر شماره  -95تحلیل مثلث طالیی گنبد بنای مذهبی مقیاس ،0/011
مأخذ :نگارندگان

تصویر شماره  -91تحلیل مثلثهای طالیی در بنای مذهبی مقیاس

تصویر شماره  -93تحلیل محل قرارگیری مثلث طالیی در محور اصلی

 ،0/011مأخذ :نگارندگان

بنای مذهبی مقیاس  ،0/011مأخذ :نگارندگان

تصویر شماره  -93تحلیل مثلثهای طالیی در بنای مذهبی مقیاس

تصویر شماره  -93تحلیل مثلثهای طالیی در بنای مذهبی مقیاس

 ،0/011مأخذ :نگارندگان

 ،0/011مأخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان
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همانطور که در جدول شماره  5نشان دادهشده

مرکز ( Cیکی از انتهای قطر  C Aعمود بر شعاع

E

است حضور مثلث طالیی در مرکز طرح امامزاده

 )Fدو دایره میزنیم که بر باال و پایین دایره

G

یحیی تاریخی موجب شده است تا تمامی

مماس شود .چهار نقطه

ساختارهای هندسی بنا ،کدهای ارتفاعی و

رأس پنجضلعی منتظم را مشخص میسازد .رسم

قرارگیری تمامی اجزا کالبدی بنا تحت تأثیر آن

پنجضلعی را با استفاده از قطر نصف مربع ()√5

شکلگرفته و نتیجه آن موجب شکلگیری

میسازیم به مرکز ( Eوسط شعاع دایره) و شعاع

ساختاری منسجم در تمامی سطوح گردیده است.

 Aکمانی رسم میکنیم تا قطر افقی  B Dرا در نقطه

J I H

 Kو رأس  ،Aپنج

 Nقطع کند .سپس به مرکز  I Aشعاع معادل

L

NA

 -7-4پنجضلعی طالیی

پنج کمان میزنیم و به این صورت نقاط

پنجضلعی طالیی در هنر غرب و در هنر

را روی پیرامون دایره مشخص کرده و آنها را به

مینیاتورهای ایرانی جایگاه بسیار بااهمیتی دارد و

یکدیگر اتصال میدهیم تا پنجضلعی طالیی ایجاد

نمادی است که در بسیاری از اماکن مذهبی

شود (همان .)003-021

مورداستفاده قرار میگیرد درواقع جهت پیکانهای

همانطور که در تصویر  10نیز نشان داده شده

مثلثی آن نشاندهنده صعود و حرکت به سمت باال

است ،حضور ساختار پنجضلعی طالیی موجب

است (آیتاللهی.)021 :0919 ،

شده است تا گنبد رک دارای تناسباتی بسیار

H ،J ،K I

مطلوب با کل ساختار بنا گردد.
 -7-4-1نحوه ترسیم و تحلیل امامزاده
یحیی برمبنای پنجضلعی طالیی

 -7-4-2تحلیل ساختار پلکانی برمبنای

پنجضلعی طالیی ،پنجضلعی منتظمی است که

تناسبات طالیی فیبوناچی و خیام -پاسکال

برمبنای مثلثهای طالیی ایجاد میشود و نسبت

ساختار تناسبات طالیی خیام-پاسکال به این

یکسان

صورت است که عددهای مثلثی همواره از 0

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

شروع میشوند و در مرحله اول  2واحد به عدد

 .-جهت ترسیم ابتدا شعاع  D Eرا در دایره ترسیم

اول اضافه میشود تا عدد دوم به دست آید .در

نموده و آن را به  2قسمت مساوی تقسیم مینماییم.

مرحله بعد 9 ،واحد به عدد قبلی اضافه میگردد و

با مرکز ن (وسط شعاع  )D Eدایره میزنیم که به

بهاینترتیب الگوی عددی شکل میگیرد.

ضلع آن با قطرش با نسبت طالیی

دونقطه

D E

1
1/618

(دو سر شعاع دایره) مماس شود .به
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جدول شماره  -1تحلیل پنجضلعی طالیی موجود در گنبد بنای مذهبی ابیانه

تصویر شماره  -11نحوه ترسیم پنجضلعی طالیی پنجضلعی طالیی مأخذ :نگارندگان

تصویر شماره  -10تحلیل پنجضلعی طالیی گنبد بنای مذهبی برمبنای نرمافزار  Phi Matrixمقیاس  ،0/011مأخذ :نگارندگان
مأخذ :نگارندگان

درواقع اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع

پیدایش ساختارهایی پلکانی میگردند که شباهت

یک عدد از اعداد طبیعی ،دومین معادل است با

بسیار نزدیکی به نحوه قرارگیری بناهای موجود در

مجموع دو عدد از اعداد طبیعی ،سومین معادل

روستای تاریخی ابیانه دارند میشوند.

است با مجموع سه عدد از اعداد طبیعی و ...که
باالخره  nامین عدد مثلثی معادل است با مجموع n

عدد از اعداد طبیعی که مقدار این عدد معادل
n(n+1)/2

خواهد بود

).(Hinz, 1992: 538

 -7-5پیمون
پیمون ابزاری است که موجب خلق اندازههایی
یکسان و منظم در تمامی ابعاد ساختمانها میگردد

همانطور که در جدول شماره  ،3مثلث خیام-

(پیرنیا )0930 ،از عمدهترین مزایای بهرهمندی از

پاسکال نشان دادهشده اگر اعداد را بهصورت زاویه

پیمونها میتوان به کاهش گوناگونی در اندازهها،

 15درجه به یکدیگر متصل نماییم ،شاهد

سهولت چیدمان و خلق فضاهای جدید بدون نیاز

شکلگیری سلسله اعداد فیبوناچی خواهیم بود که

به تغییرات عمده در سایر فضاها اشاره کرد

با تجمیع دو عدد قبلی خویش موجب شکلگیری

(بمانیان.)9 :0930 ،

عدد جدیدتری میشوند که نتیجه آن نیز باعث

03

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

جدول شماره  -3انطباق تناسبات طالیی فیبوناچی ،خیام پاسکال در ساختار پلکانی روستای تاریخی ابیانه:

تصویر شماره  -12مثلث خیام -پاسکال مأخذ.)Kallós., 2006( :

تصویر شماره  -19انطباق ساختار پلکانی ابیانه با  ،0/011مأخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان

جدول شماره  -3ساختاربندی طالیی پالنهای منازل مسکونی و مذهبی ابیانه برمبنای تقسیمات مستطیل فیبوناچی در نرمافزار
Matrix

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

مأخذ :نگارندگان

جدول شماره  -3معرفی برخی از واحدهای اندازهگیری در ایران باستان.
نام واحد

مشخصات واحد اندازهگیری

یک ذرع یا یک گز

برابر است با  011تا  001سانتیمتر

یک ارش یا ارج یا ذراع

برابر است با  52الی  55سانتیمتر که هر  2ذراع برابر بوده با یک گز

یک چارک

برابر با یکچهارم گز که  21سانتیمتر است

یک گره

برابر با  5/5الی  1/5سانتیمتر

یک بهر

برابر است با نیم گره ،معادل  3/2الی  3/2سانتیمتر

یکفرسخ

برابر است با  1111ذرع

مأخذ :نگارندگان

Phi
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-7-5-1

پیمون

تحلیل

یکچارکی

( )26cm*26cmدر پالن و نماها

مشاهدات و بررسیهای میدانی در نمونه
پالنهای برداشت شده از روستای تاریخی ابیانه
نشاندهنده آن است که ابعاد و اندازههای موجود
در پالنها و نماها غالباً منطبق بر پیمون یکچارکی
( 21سانتیمتر*21سانتیمتر) هستند که بهرهمندی از
یک چنین ابعاد و اندازه استانداردی در تمامی

ساختارهای کالبدی بناها موجب میشود تا
الگوهای هندسی یکسانی در تمامی بناها پدیدار
گردد .به عبارتی وجود پیمونهای مشترک در
ساختارهای کالبدی بنا و سایر هنرها همچون
فرشبافی ،گلیمبافی و قالیبافی موجب میشود تا
ابعاد مناسب و سهل الوصلتری برای پوشش و
چیدمان و مبلمان فضاهای داخلی فراهم گردد.

جدول شماره  -01پیمون یکچارکی در پالن مسکونی و مذهبی روستای ابیانه

تصویر شماره  -51انطباق پالن نما بنای مذهبی با پیمون یکچارکی  ،0/011 21*21مأخذ :نگارندگان

تصویر شماره  -50انطباق پالن طبقه

تصویر شماره  -52انطباق پالن طبقه اول با

همکف با پیمون یکچارکی 21*21

پیمون یکچارکی  ،0/011 21*21مأخذ:

 ،0/011مأخذ :نگارندگان

نگارندگان

تصویر شماره  -51انطباق گلیم با پیمون

تصویر شماره  -55انطباق قالی با پیمون

تصویر شماره  -51انطباق فرش با پیمون

یکچارکی  21*21مأخذ :نگارندگان

یکچارکی  21*21مأخذ :نگارندگان

یکچارکی  21*21مأخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان

تصویر شماره  -59انطباق نما با پیمون یکچارکی
 ،0/011 21*21مأخذ :نگارندگان
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 -8تحلیل الگوهای هندسی موجود در

تزییناتی (پوشاک ،صنایعدستی ،معماری) و

هنرهای سنتی

کالبدی معماری به وجود آمده است .نحوه تحلیل

تحلیل الگوهای هندسی موجود در پوشاک،

جداول  00الی  01به این صورت است که ابتدا

قالی ،گلیم ،فرش و تزئینات گرهچینی که در

الگوهای هندسی موجود در هر ساختاری

جداول  00الی  01گواه بهکارگیری الگوهای

استخراجشده و پس از آن بهصورت گامبهگام

هندسی و تقسیمات طالیی یکسان در کلیه آثار

نحوه تشکیل و ترسیم آن الگو ترسیم و نشان

هنری روستای ابیانه است که درنتیجه آن طرحهایی

دادهشده است.

با ساختارهای هندسی مشابه در تمامی سطوح
جدول شماره  -00نحوه شکلگیری گامبهگام الگوهای هندسی موجود در پوشاک محلی ابیانه

تصویر شماره  -53تحلیل الگوهای هندسی پوشاک محلی ابیانه ،مأخذ :نگارندگان
مأخذ :نگارندگان

جدول شماره  -02تحلیل و نحوه شکلگیری گامبهگام طرحهای هندسی قالی ،گلیم ،فرش ابیانه

تصویر  -53تحلیل و نحوه شکلگیری گامبهگام الگوهای هندسی قالی ابیانه .الگوی هندسی ،لوزی

تصویر  -53تحلیل و نحوه شکلگیری گامبهگام الگوهای هندسی گلیم ابیانه .الگوی هندسی ،لوزی
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تصویر  -11تحلیل و نحوه شکلگیری گامبهگام الگوهای هندسی فرش ابیانه .الگوی هندسی ،لوزی
مأخذ :نگارندگان

جدول شماره  -09تحلیل و نحوه شکلگیری گامبهگام الگوهای هندسی موجود در تزئینات گرهچینی ابیانه
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مأخذ :نگارندگان

جدول شماره  -01تحلیل ساختار طالیی ،هندسی ) (Phiدر تزئینات گرهچینی ،فرش ،گلیم پوشاک روستای ابیانه برمبنای نرمافزار
Phi Matrix

تصویر شماره  -53تحلیل ساختار طالیی و هندسی ) (Phiدر تزئینات گرهچینی

تصویر شماره  -10تحلیل ساختار طالیی و هندسی ) (Phiدر گلیم و فرش
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مأخذ :نگارندگان

 -9نتیجهگیری

دسته چهارم که به تحلیلهای نرمافزاری در بناهای

برمبنای مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل

تاریخی پرداختهاند استفاده گردیده است .درواقع

از تحقیق میتوان اینچنین اشاره کرد که

نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده آن است که

نگارندگان در تالش بودند تا تلفیقی از نوع

الگوهای هندسی و تناسبات طالیی در این تحقیق

نگرشهای پنجگانهای که در پیشینه تحقیق اشاره

غالباً با رویکرد دسته سوم همسو بوده که

گردید را برای یافتن پاسخهای مناسب در این مقاله

نشاندهنده تأثیرات الگوهای هندسی بر معماری

استفاده نمایند .بهطورکلی میتوان اینگونه اشاره

است اما مهمترین وجه تمایز در این مقاله ،آن

کرد که قالب کلی مقاله برمبنای دستههای دوم که

است که نگارندگان در تالش بودند تا تأثیرات

اشاره به جنبههای ترسیمی ،دسته سوم که به تحلیل

الگوهای هندسی و تناسبات طالیی را در ابعاد

الگوهای هندسی و تأثیرات آن در آثار معماری

گوناگونتر و وسیعتری در آثار معماری (بناهای

است و همچنین بهصورت مختصری به رویکرد

مسکونی و مذهبی) ،پیمون (در بناها و
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صنایعدستی) ،ساختارهای هندسی روستا (ساختار

تحلیلهای دستی و نرمافزاری استفاده گردید که

پلکانی ،قرارگیری بناها در بافت روستا) ،هنرهای

میتوان با استناد به نمودار شماره  ،9شاهد تکرار

سنتی (تناسبات در الگوهای هندسی :فرش ،گلیم،

الگوهای هندسی یکسان در کوچکترین

قالی ،پارچه ،فرش ،تزئینات گرهچینی) که توسط

ساختارهای هنری همچون الگوهای هندسی

هنرمندان روستا به وجود آمدهاند را موردبررسی

موجود در پوشاک و یا آنکه در بزرگترین

قراردهند و تمرکز خویش را تنها بر روی تحلیل

مقیاس ساختارهای هندسی که نحوه ساختار

تک اثر هنری و معماری معطوف نساختهاند و برای

هندسی بناها در بافت روستا هستند را مشاهده کرد.

پاسخگویی مناسب و صحیح به سؤاالت تحقیق از

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