
 پى در پى379  شماره6 47
اطالعات علمى

اگر براي تعطيالت نوروزي سال جديد، سفر به يكي از شهرهاي كشورمان را 
انتخاب كرده ايد احتماالً يكي از برنامه هاي سفرتان بازديد از آثار تاريخي، بناها 
و معماري هاي به جا مانده از گذشتگان در آن شهر مي باشد. اصوالً مكان هاي 
تاريخي، شيوه ساخت و معماري آنها يكي از عوامل جذب گردشگر در دنيا به شمار 
مي آيند، چرا كه معماري هر قوم و ملتي برگرفته از محيط جغرافيايي آنان بوده، 
فرهنگ و آداب و سنن جامعه و شيوه نگرش مردم به زندگي را در خود منعكس 
مي كند. شاهكارهاي معماري ايراني، نمادي از پيوند فرهنگ و تمدن ايراني و 
اسالمي است كه به بهترين شكلي نبوغ و خالقيت شگفت آور و روح زيباشناسي 

نياكان ما را به نمايش در آورده است.
جالب است بدانيد آن تناسب و زيبايي اي كه در بسياري از آثار برجسته معماري 
ايران و جهان وجود دارد و هر بيننده اي را در همان نگاه اول مجذوب و متحير 
خود مي گرداند، مديون رياضيات و هندسه است. شگفت آورترين ويژگي پنهان در 
خلق آثار تاريخي ارزشمند، نقش اساسي و بي  همتاي رياضيات و به ويژه ايده هاي 
هندسي است. معماري با استفاده از هندسه، خواص فضايي خود را كه برخاسته 
از نگرش، احساسات و تفكرات خاص يك معمار است به تصوير مي كشد، در واقع 
هندسه يك ايده شكل دهنده در معماري است كه در تعيين پالن و شكل سه 

بعدي بنا مورد استفاده قرار مي گيرد.
از شاخه اي از هندسه به نام هندسه فضايي كه خصوصيات حجمهاي سه بعدي 
مانند مكعب، كره، استوانه، مخروط،... و چندوجهي هاي منظم را مورد بحث قرار 
مي دهد، به خوبي در تركيبات و اشكال معماري نظير ديوارها، ستون ها و انواع 

سقفها استفاده مي شود. اگر بدانيم براي هر كدام از اين حجمها معنايي نمادين در 
فرهنگهاي گوناگون وجود دارد آن وقت تفاوتهاي معماري را در آثار تاريخي هر قوم و 
ملت بهتر درك ميكنيم و به طور مثال كره در فرهنگ اسالمي نماد گنبد آسمان است 
و به همين دليل در طي قرون معماران همواره در پي بهره جستن از اين شكل جامع و 
كامل در كار خود بوده اند. در معماري ايران از تركيب نيمكره و مكعب در ساختن بناي 
مساجد استفاده مي شده است و با تنوع تركيب در شكل گنبد با فضاي چهارگوش 
مكعبي، در عين سادگي اشكال و بناهاي متفاوتي را به وجود مي آورند. مسجد جامع 

يزد و مقبره قطب الدين حيدر نمونه هايي از اين دست مي باشند.
با توجه به اينكه هندسه در ذات خود اشكال، تناسبات و روابط ميان آنها را جاي 
داده است مي توان با بكارگيري هريك از اين ابزارها فضايي خاص را القا نمود. مخاطبان 
يك اثر معماري مي توانند احساسات متفاوتي را از يك بنا تجربه كنند چرا كه اشكال 

هندسي خاص بكار رفته در يك بنا مي تواند القا كننده حركت، سكون و... باشد.
با قواعد رياضي شناخته شده اي همچون «اعداد طاليي»، «دنباله  فيبوناچي» و... كه 
الهام گرفته از طبيعت مي باشند و در نتيجه تسلط بر محاسبات دقيق رياضي مي توان در 
معماري به نتيجه اي زيبا و حيرت انگيز دست يافت. مثالً به تقليد از طبيعت ستونها و 
زوايا هيچگاه فرد در نظر گرفته نمي شوند. اين زيبايي اي كه در معماري به شكل رعايت 
نسبت هاي طول، عرض و ارتفاع بنا، با هم اتفاق مي افتد گاهي با تناسبات رنگ ها دوصد 
چندان مي شود. مي توان بر همين اساس از بناهاي ايراني به مسجد شيخ لطف اهللا اشاره 
كرد. اكثر افراد صاحبنظر در باب معماري هم اذعان كرده اند كه تناسبات، رنگ و نور 

در اين مسجد، انسان را مجذوب خود مي كند.
الگوهاي كاشي كاري پيشرفته كه بر پايه معادالت دقيق رياضي استوار است در آثار 
تاريخي اسالمي نشان دهنده آن است كه هنرمندان اسالم سالها قبل از كشف اين 
اصول رياضي از آنها در بناهاي خويش استفاده مي كرده اند. هنر كاشي و موزاييك هاي 

متعلق به معماري اسالمي، در بر دارنده مهارت هايي از هندسه است.
احاطه آدمي بر معماري با شناخت هندسه و قواعد آن و تعريف اشكال و كنار هم 
گذاشتن آنها در روز كاغذ با نام نقشه و طرح معماري به نوعي تعريف شده است و 
كنكاش آدمي در طبيعت نيز مصالح مورد نياز را در ايجاد يك اثر معماري خوب به او 
مي دهد. معماران ما توانسته اند ضمن رعايت مباني و اصول و معيارهاي محتوايي و 
معنوي كار كه غيروابسته به شرايط زمان و مكان مي باشد، دانسته هاي معماري خود 
را با كمك هندسه و رياضيات به صورت عناصر و اجزاء تازه و بديع در ساخته هاي 

خود به وجود آورند.
 ايده هاي هندسي فراواني در ساختمان بناها بكار گرفته مي شوند. مفهوم تعامد و 
عمود بودن بر سطح زمين در مورد ستونهاي اصلي و ديوارها از اصول اوليه در ساختن 
بناها مي باشد. در واقع رعايت اصول رياضي و هندسي موجب بقاء و پايداري اين گونه 
بناها مي شود. همانطور كه آثار تاريخي باقي مانده از پيشينيان بهترين گواه حضور 
هندسه در معماري است كتب و دست نوشته هاي به جا مانده از دانشمندان ايراني نظير 
ابوالوفا بوزجاني، جمشيد غياث  الدين كاشاني، شيخ بهاءالدين و... نيز همه حكايت از 
اهميت هندسه در معماري دارد. بوزجاني در هندسه كاربردي كه مستقيماً به معماري 
مربوط مي شود، جايگاه وااليي دارد به ويژه بحث وي در مورد تقسيم كره به كمك 
دواير عظيمه كه مستلزم درك بااليي از تجسم فضايي است. جريان تركيب اشكال 
هندسي ساده به صورتي كه بوزجاني در تقسيم سطح كره بيان نمود در آثار معماري 
ايران در دوره اسالمي به صورت تركيب اشكال منتظم و غيرمنتظم، محدب و مقعر بر 
بدنه گنبد سابقه طوالني دارد و در بيشتر موارد تخمين قدمت اين آثار و زمان طرح 

اين اشكال ميسر نيست.
در پايان ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اگر اين كره خاكي و جهان هستي را 

يك اثر معماري بدانيم همواره بايد سپاسگزار خالق و معمار بي همتاي آن باشيم.
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