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 چکیده

. مقبره گرددمیصوفی،  سازیمقبرهخراسان بزرگ در عصر تیموری دارای تحوالت بسیار چشمگیری در ساخت 

به دستور پیر احمد خوافی وزیر  م1444/ ق848نیست. این مقبره در سال  مستثناموالنا ابوبکر تایبادی از این حیث 

الدین و های غیاثه تیموری )دو برادر به نامترین معماران دورشاهرخ تیموری جهت مسجد و نمازخانه توسط بزرگ

سته برج شناسیباستانچیزی که این بنا را از حیث مطالعات معماری و  آندر شهر تایباد بنا شد.  الدین شیرازی(قوام

با اتخاذ رویکرد در این پژوهش . باشدمی آنمعمار از هندسه کاربردی عصر تیموری، در ساخت  گیریبهره، کندمی

معماری دوره  متمایز هایویژگی از یکی گفت توانمی هده میدانیثبت و مشا ،ایکتابخانهلی، استفاده از منابع تحلی

در پالن، ایوان رفیع و  توانمی را آن نمود که است معماری هایطرح در هندسه از بیشتر چه هر گیریبهره تیموری

معمار در  اظهار داشت که توانمیابوبکر تایبادی مشاهده کرد. با تحلیل هندسی این بنا  الدینزینگنبدخانه بقعه موالنا 

 بهره گرفته است. √2و√5، √3طراحی این بنا از مشتقات 

 :هداف پژوهشا

 .ساختن هندسه کاربردی در طراحی بقعه ابوبکر تایبادی آشکار. 1

 هندسی در طراحی بنا. هاینسبتمشخص نمودن الگو و . 2

 :پژوهش سؤاالت

 در ساخت گنبدخانه، پالن و نمای این بنا چه بوده است؟ مورداستفادهالگو و نسبت هندسی . 1

 است؟ کاربردهبههندسه تیموری را  از قواعد یککداممعمار در طراحی این بنا . 2
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 Email: h.hashemi@umz.ac.ir. دانشگاه مازندران یشناسباستاندانشیار گروه  .3
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 مقدمه

 در محدودهاین مجموعه  1ت.الدین ابوبکر تایبادی اسنا زینآرامگاه و مسجد موالالدین شامل مجموعه موالنا شیخ زین

الدین در فضای باز مجموعه مزار شیخ زینمشهد واقع شده است.  -بر روی جاده اصلی هرات بندر افغاننزدیکی  2،تایباد

 یکی بر روی قبر و رنگخاکستری. در اطراف مزار محجری )حفاظ فلزی( کشیده شده و دو لوح سنگی است قرارگرفته

 بنا بره ک شودمیصورت افراشته قرار داده شده است. در برابر مزار شیخ، بنای باشکوهی دیده به آندیگری در باالی سر 

خوافی؛ وزیر شاهرخ تیموری جهت مسجد و نمازخانه توسط  پیر احمدبه دستور  م1444ق/ 848شواهد موجود، در سال 

 هایویژگییک از  .الدین شیرازی( بنا شده استالدین و قوامهای غیاثدوره تیموری )دو برادر به نام ترین معمارانبزرگ

در شکوه و ارتفاع بناهای عصر تیموری مشخص است.  آنکه نمود  باشدمیاز هندسه  گیریبهرهمعماری عصر تیموری 

 دایپ بردیجنبه کار یعلوم در معمار ینا .ابدیدست م توجهیقابلو هندسه به رشد  قهیعلوم دق دوره نیدر ا همچنین

 .گیردمیقرار  استفاده موردالگو در ساخت بنا  کی عنوانو به کندمی

و دونالد  5لیزا گلمبک 4،اوکین برنارد 3،چون بوالتف نظرانیصاحب تیموری دوره معماری در علوم هندسه درزمینۀ

 سرگئی 7،براند هیلن چون . پژوهشگرانیقراردادند موردبررسیدر معماری این دوره چندین سیستم تناسبات را  6ویلبر

 دوره بناهای معرفی باب در متعدد کتب و مقاالتی یط 10و گالینا پوگا چنکووا 9بلر شیال 8،بلوم جاناتان شملنیزکی،

 .اندپرداخته دوره این معماری صنعت با هندسهعلم  ارتباط بیان به مختصر صورتبه ایلخانی و تیموری

 یبررس به مجزا صورتبه تیموری دوره هندسی الگوهای مطالعه با که دارند آنبر  سعی نگارندگان پژوهش این در

 .دهد پاسخ شدهمطرح سؤاالت به پژوهش این طی در الدین بپردازد ودر طراحی بقعه شیخ زین الگوها این ارتباط

تنها لیزا  ،یموریدوره ت یو ساختار معمار یارزنده پژوهشگران مختلف در مورد علوم محاسبات هایپژوهش رغمبه

 کردیمنظور مقاله حاضر با در نظر گرفتن رو نیبه اگلمبک به بررسی هندسه تیموری در ابنیه این دوره پرداخته است. 

ز سهم ا ییپژوهش ردپا نیاست که ا دیام ؛ وپردازدمی هیاثیمدرسه غ یدر معمار یسهم علوم محاسبات انیبه ب یلیتحل

                                                                                                                                              
 قرار دارد. 59.1'43°34 یاییجغرافو در عرض  "59.0'45°60این مجموعه در تایباد در طول جغرافیایی .1
حدود م و از مشرق به کشور افغانستان جامتربتو کوهستانی تشکیل یافته است. حدود آن از شمال به شهرستان  یاجلگهو از دو بخش  شهرستان تایباد. 2

فرجی و دیگران، شود )یممحدود  یدریهحتربتاست و هریرود در این منطقه مرز ایران و افغانستان را مشخص کند. این شهرستان از جنوب به شهرستان 

1366 :623). 

 
3. Bolatov 
4. Bernard Okane 
5. Lisa golombek 
6. Donald Wilber 
7. Hillen brand 
8. Jonathan BLOOM 
9. Shila beler 
10. Galina pugachenkova 
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 سازد. آشکار یموریدوره ت یرا در صناعات معمار اتیاضیعلوم ر

 ارتباط باب در اندکی هایپژوهش 11،دقیقه علوم با آن داشتن تطابق و اسالمی -ایرانی معماری بودن غنی به توجه با

 دوره معماری در کاربردی محاسبات اجرای علت به. است نگرفته صورت هندسی و ریاضی علوم با اسالمی معماری

 و ایران در تیموری معماری» کتاب در «کلمبک لیزا و ویلبر دونالد»چون  به مطالعه پژوهشگرانی توانمی تیموری،

 و ایران تیموری معماری بررسی و نقد» ،«اسالمی معماری در و تزئین هندسه» کتاب در «اوغلو نجیب گلرو» ،«توران

 عاتمطال. پرداخت «ویلبر دونالد» توسط «تیموریان معمار دوره شیرازی الدینقوام» و «کوماروف لیندا» توسط «توران

 قتلغ» آرامگاه بر بوالتف از «هندسی هایتحلیل» چون مطالعاتی است، ارزشمند بسیار زمینه این در شوروی پژوهشگران

 توسط «هرات گوهرشاد مدرسه» ؛«سمرقند جامع و یسوی احمد خواجه آرامگاه» بر ،«کوفسکایا مان» ؛«سمرقند در آقا

 درزمینۀ(. 1374 ویلبر، و گلمبکاند )بوده متمرکز میانه آسیای تیموری دوره بناهای روی بر بیشتر که «ویلبر دونالد»

 رد تیموری دوره معماری» کتاب در «اوکین برنارد» هایپژوهش به توانمی تیموری دوره بناهای در کاربردی ریاضیات

 ،«شملنیزکی سرگئی» ،«براند هیلن» چون دیگری پژوهشگران حالبااین. اشاره کرد طاقی هایسازه باب در «خراسان

 با خانیایل و تیموری دوره بناهای معرفی با رابطه در گوناگون مقاالتی طی زمینه این در «بلر شیال»و « بلوم جاناتان»

 با اضیری علوم ارتباط مورد در گرفته صورت مطالعات دیگر. به مطالعه پرداختند دوره این بناهای در دقیقه علوم کاربرد

 دوره علمی در متون دقیقه با علوم معماری مناسبات» چون مقاالتی در «طاهری جعفر» هایپژوهش اسالمی، معماری

 رهدو متون روایت به معماری در دانانریاضی نقش» و «معماری در صناعات بوزجانی ابولوفا میراث بازخوانی» ،«اسالمی

 .باشدمی «اسالمی

 ورتصبه اطالعات گردآوری و تحلیلی روش از پژوهش در این بنیادین است، نگارندگان هایپژوهشاین مقاله از نوع 

 حسابالمفتاح کتاب از پژوهش تئوری این و نظری مباحث و زمینه همچنین .جستند بهره ایکتابخانه و میدانی مشاهده

ن و از توسط نگارندگا نوشتار این در رفته بکار ترسیمات و پالن. است شده اقتباس «معماری تیموری در ایران و توران»

در این مقاله  کاررفتهبه رسم و تحلیل شده است. همچنین تصاویر Auto CAD و Photoshop افزارهاینرمطریق 

 تیموری معماران از چندین سیستم تناسبات دوره در کهاین به توجه با سپس. است شده تهیه بنا از نگارندگان هم توسط

 کاررفتههبهندسی  الگوی ،الدینزینبقعه شیخ  پالن، نما و گنبد خانه بررسی ، باکردندمیساخت بنا استفاده  درزمینۀ

 .است شده بازشناسی

 ویژگی و توصیف معماری بنا

 واشکوبهداست که شامل ایوانی بلند با طاق آهنگ، دو حجره  قرارگرفتهابوبکر، بنای رفیعی  الدینزیندر مقابل مزار شیخ 

را با  هاحجرهمقابل  نمایطاق. سراسر نمای بیرونی و داخلی ایوان و باشدمیای در پشت ایوان در طرفین و گنبدخانه

                                                                                                                                              
 .گیردیمکه در زمره ریاضیات، هندسه و همچنین محاسبات قرار  شودیمعلوم دقیقه به علومی اطالق . 11
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 صورتبهو گنبدخانه را  هاحجره نمایطاقزاره ایوان، و ا اندآراستهو کاشی معرق  رنگالجوردیو  ایفیروزهنره  هایکاشی

ویژگی فضای بیرونی  ترینبرجسته(. 26: 1367صالحی کاخکی، اند )نمودهمعرق، تزئین  کاشی، با تلفیق سنگ و سازیگره

نمای پیشین  .(2و  1 یرتصو) باشد رؤیتقابل جهتیکساخته است که فقط از  ایگونهبهرا  آناست که معمار  آناین بنا 

پوشیده از تزئینات گوناگون از قبیل شیوه بنایی، کاشی  کامالًنشیمن  هایاتاقدر مجاورت  آنورودی، با ایوان تاریخی 

معرق و شیوه تزئین هندسی است. تمام دیوارهای خارجی از اجر ساده بنا شده است. نمای پیشین پشتی چند جنبه 

. دهدمیقرار  الشعاعتحتدر باالی خود را  ایبرجستهعبی گنبدخانه، قبه که توده مک سازدمی آشکارنامتناسب را 

ذکر شد، گنبدخانه  آنچهتوده طاق ایوان و جدار مدخل اصلی است. بنا به  الشعاعتحتخود  نوبهبه، این توده حالدرعین

تغییر  هوجهیچبه آنمان وارد شدن به در ز لکن، نمایدمیبا ایوان بسیار کوچک در مقایسه  شودمیای که از بیرون بنا دیده 

به این گنبدخانه بیشتر حالت  طاقبندیاست، خطوط  ترکوتاه(. هرچند در شرایط مطلق از ایوان 3 یردهد )تصومیموضع ن

بر اساس نظام طاقگان متقاطع  آشکارا. دستیابی به این امر از طریق نظام طاقگان متقاطع میسر است که دهدیمعمودی 

 بالًقشده باشند که  طاق بندی ایگهواره هایطاقمانند  کهآن جایبهنقشه کف چلیپایی  هاینشستگیاست. پس  خرگرد

سطح گنبدی م اساساً نیمبودند، به شیوه آنچه  کاررفتهبه جامتربت فیروز شاهدر مدرسه  آن عصرهمدر آرامگاه گوهرشاد و 

 .(400: 1386اوکین، اند )شده طاق بندی نامندمی
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دارد. چهار گنبد فرعی همچون اقماری  دو تفاوت کوچک با بنای خرگرد ترشبزرگاز اندازه  نظرصرفالبته این بنا 

. این گنبد اصلی شبیه به گنبد مسجد در خرگرد است. اندشدههایی منتهی به گنبد اصلی محکم ای از تویزهشبکهدر 

 نما دارد.ها طاقچهپنجره جایبهولی 

، نمای پیشین ورودیبقعه زین الدین .1 تصویر  
 )منبع: نگارندگان((
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 شرقیاندازی از جنوبچشم، الدینبقعه زین .2 تصویر

 )منبع: نگارندگان(

 
 درونی، نمای بقعه زین الدین .3 تصویر

نگارندگان()منبع:   

 
 . مزار موالنا ابوبکر تایبادی4 تصویر

 )منبع: نگارندگان(



 97فصل پاییز  31پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره  -نشریه علمی

 

 ارزیابی و شناخت هندسه کاربردی عصر تیموری در طراحی بقعهعنوان مقاله: 

 ابوبکر تایبادی الدینزینالنا مو

  
171 

 

 12معماری عصر تیموری کاربرد هندسه عملی در

است: در تناسبات طرح فضایی، در ایجاد اشکال  آشکارزیادی از معماری  هایجنبهاساس هندسی طرح تیموری در 

بنا بر » اشد.(. ب194: 1374گلمبک و ویلبر، ) ینتزئ دوبعدیدر سطح  (هامقرنسکوکبی و  هایطاق) بعدیسههندسی 

است، روند طراحی بنایان  آن مؤیدنیز  آمده و اسناد یافت شده از موزه توپقاپی و تاشکند الحسابمفتاحآنچه در رساله 

. معمار (Kotof, 1986: 62) «از ترسیمات هندسی استوار بوده ایمجموعهعصر تیموری نه بر محاسبات حسابی که بر 

. یک مرحله گرفتمیدو مرحله را به کار  حالدرعیندر ذهن خویش به تصور درآورده و  طرح پیشنهادی یک بنا را

جه دبنا، بو مورداستفادهکه  شدمیبرای کار به معمار داده  غیرشخصیتحلیلی و دیگری مرحله هندسی بود. معلومات 

(. این موضوع که هر دو 195: 1374)گلمبک،  جمله بود آنمهم بنا از  هایقسمتساختمان، برنامه کار و مقیاس 

از تحلیل بناهای فعلی  (.189: 1386اوکین، ) شدمیمعماران تیموری اتخاذ  وسیلهبه درواقعسیستم تحلیلی و هندسی 

استنتاج گردیده و هم از روی مدرکی شامل یک دسته  گیریاندازههر سیستم تناسبی و هم سیستم واحد  هاآنکه باری 

. این ترسیمات مجموعه گیردمیقرار  تائیدترسیمات که توسط یک معمار بخارایی قرن شانزدهم کشیده شده، مورد 

                                                                                                                                              
شود یم دیبنیمتقساز عملیات ترسیمی، هندسه ترکیب و هندسه ایستایی  یادستههندسه عملی بخشی از هندسه است که جنبه کاربردی دارد و شامل  .12

 .(89: 1390بمانیان، )

 
 الدین ابوبکر تایبادیه زینعقموقعیت مکانی ب .1نقشه 

 (https://www.google.com/maps/place)منبع: 
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رای ت. باس شدهترسیم دار که دارای تناسب هندسی بوده و بر روی کاغذ گراف مقیاس دهدمیبناهای متنوعی را نشان 

 صفواشاره و  هاآنکمک کردن به محاسبه تحلیلی ابعاد، تعدادی وسایل مخصوص ریاضی وجود داشت که در رسائل به 

شامل: گونیای ثابت و گونیای قابل میزان کردن و وسایلی برای رسم بیضی، اگرچه ممکن بود که بیشتر زوایا  ،شده است

موارد راه  ایپاره و در ساختمیکار طراح را آسان  العادهفوقد. این وسایل وابسته به دایره به دست آور هایمثلثرا از 

(. اگر 196: 1386اوکین، شد )میبرای محاسبه دشوار  غیرعادی، در غیر این صورت زوایای کردمیی فراهم ترکوتاه

 فردنحصربهمشرح داده در نظر بگیریم، دو سیستم هندسی و تحلیلی یکتا و  طوری که اسکوفیلد آننظریه ویتروویوس را 

قارن تناسب باید با ت»که هر یک با دیگری جور درآید  گویدمیسخن « تقارن و تناسب». ویتروویوس از رسدنمیبه نظر 

اسبات تن کهدرصورتی، ودشمیحاصل  گیریاندازهواحد  برحسب هاتقارن« تقارن متکی بر تناسب است.»و « میزان گردد

تم اسالمی نیز از اصل همان سنت کالسیک سمایس(. غیر متحمل نیست که سیسازد )میکل منسجم  برحسباجزاء را 

 .(45: 1378 مایس،است )نظریه خود را استخراج کرده  آنگرفته شده باشد که ویتروویوس از 

نای مورد واحد توسط معمار در ب گیریاندازهیازمند تعیین یک سیستم پرداخته ن آنبه توصیف  سیستمی که بوالتف

این ماهیت  اساس. همه ابعاد مهم در طرح افقی و هم در طرح عمودی بر رفتمیواحد مولد به کار  عنوانبهطرح بود که 

 . اگر طرح یک گنبد خانه بزرگ ریختهگزیندبرمیمعمار بهترین ویژگی را  معموالًاست.  گیریاندازهقابل آنمتکی و با 

یک اتاقه صادق بود. لیکن برای  هایآرامگاه. البته این امر درباره همه بودمیواحد مولد  آن، طول ضلع شدمی

ک اتاق که ی ترپیچیده هایساختماندیگر بود، لیکن برای  هایاتاقاز  تربزرگ آنکه یک اتاق  ترپیچیده هایساختمان

. در مورد بناهایی که پیرامون کردمینیز این موضوع صدق  دیگر بود، مانند زیارتگاه ترکستان هایاتاقاز  تربزرگ آن

 . مسجد جامع تیمور در سمرقندرفتمیواحد مولد به کار  عنوانبهبود، اغلب طول نمای خارجی  شدهریزیطرححیاطی 

 است. مستثناواحد مولد به کار گرفته شده از این قاعده  عنوانبه کهآنبا گنبدخانه بسیار عظیم 

ر ، بلکه به تدوین نظریات معماری مبتنی بکردندنمیپیشین اکتفا  هاینسلمعماران عصر تیموری به اجرای تجربیات 

 یکاربردهندسه( و ) ینظر. در شرق از اواخر قرن نهم ریاضیات پرداختندمیاز غرب جلوتر بود،  آنکه در شرق در  ریاضیات

و  امکان سنجش سطوح زیرا؛ بردمیاز پیشرفت این علم سود  مستقیماًمساحی( از یکدیگر تفکیک شده بود. معماری )

از شواهد مستقیم، استفاده از  یکی .کردمیرا فراهم  هاچندضلعیو  هامنحنیو ساختن  هانسبتاحجام، محاسبه مقادیر و 

سمرقند  در بیگالغ رصدخانهالکاشی، یکی از ستاره شناسان  الدینغیاثاثر  الحسابمفتاحریاضیات در معماری در کتاب 

، سیشنااندازهفصول این کتاب به معماری اختصاص دارد. این فصل حاوی مفاهیم . یکی از شودمیدر قرن پانزدهم، مشاهده 

یی در هندسه مسطحه هامنحنی) هامقرنسو  هاقوسمربوط به محاسبه سطوح و احجام و برای ساختن انواع  هایفرمول

 الحسابمفتاح(. کتاب 29: 1386پوگا چنکووا، است )و اطالعات نظری و عملی دیگر برای معماران  و هندسه فضایی(

در سمرقند، برای معماری دوره تیموری از امتیاز مخصوصی  بیگالغریاضیدان و منجم عمده  جمشید کاشانی الدینغیاث

 برخوردار است. عالوه بر گفتار بسیاری که برای معماران حائز اهمیت بوده و در سراسر فصول دیگر کتاب پراکنده شده،

هندسی  هایفرمولکاربرد  (.194: 1374گلمبک و ویلر، است ) را به طاق و گنبد و مقرنس اختصاص داده ایویژهوی فصل 
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معماری تیموری هستند.  هایویژگیداشت که  آن، در توازن و تعادل کل و عناصر هانسبتدر هماهنگی  ایعمدهسهم 

 .رفتمیمعمار پس از تهیه طرح به سراغ مرحله تحقیق عملی 

را در هم آمیزد، اما  هاآنبه میل خود  توانستمیاز نسبت در اختیار داشت که  هاییدستهمعمار چهار سیستم یا 

 که ؛موسیقی تشبیه کرد هایگامرا به  هاسیستماین  توانمی آسانیبهیک سیستم نقش عمده را داشت.  طورکلیبه

ریشه  یلهوسبه، لیکن هقرارگرفت. هر سیستمی بر اساس عددی صحیح گرددمیهندسی پیش رود تکرار  تصاعدبا  هرچند

هندسی مربوط  هایشکلهر یک با  5و  3و  2. اعداد صحیح شودمیعدد صحیح مطابق با اصول هندسی میزان  آن

فارابی ملتفت شد و توسط  درواقع. خویشی معماری با موسیقی را کندمیعناصر دیگر مقیاس را معین  شود کهمی

. ماهیت این سیستم، بابیان فارابی که ضلع مربع و قطاع دایره در معماری چون آلت قرار گرفت موردبحث بوالتف

و اوزان شعری شباهت دارد، خوب روشن شده است.  و با قضیه در منطق و ترجیح بند در شهر رودمیبه کار  گیریاندازه

اساس هندسی طرح با تصورات  بنابراین؛ بوالتف را پذیرفت اظهارنظر شودمیبه خاطر چنین مطلبی است که  دقیقاً

زش نیست. سیستم اسالمی، گذشته از ار مقایسهقابلدارد،  سروکارمشابه یا مربوطه  هایشکلغربی تناسب که با تکرار 

 هاقسمتوسیله همه  آنکه به  کردمی تأمینرا  هاقسمتیک روش اجرایی، هماهنگی و موزونی همه  عنوانبه اشعملی

 به یکدیگر. چندضلعیمربع، مثلث و  هایبخشمانند ارتباط ؛ منفرد ارتباط داشتبه یک ماهیت 

 ده قاعده هندسه کاربردی عصر تیموری

معمار دوره تیموری، ده قاعده تحت چهار سیستم را در طراحی بنا  که گفته شد با توجه به گفته بوالتف، طورهمان

و سپس وارد مرحله  کردمیاز این الگوهای موجود طرح را آماده  . در دوره تیموری معمار با استفادهگرفتمیبه کار 

 از: اندعبارتاین ده قاعده  .شدمیساخت بنا 

 1قاعده 
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 .(5 یرتصو) ( است√2-1) ضلعیهشتو ضلع یک  آننیمه و مضاعف  √2قطر  آن ترینمهم کهآنمربع و مشتقات 

 3و  2قاعده 

دوازده گوش  هایپیکرهی در هایمثلث چنیناین(. √2/3یعنی ضلع و ارتفاع ) آن، مشتقات االضالعمتساویمثلث 

، دشمیترکیب  باهم االضالعمتساوی. گاهی اوقات هندسه مربع و مثلث کندمیایفا  ی( نقش2-√3)ضلع مساوی است؛ 

. اندازه این رفتمی( به کار √3نصف مربع مولد است. اغلب باربر ) آن( که ارتفاع √2:√3) هایمستطیلمانند آنچه در 

 (.7)تصویر  ( و6 یرتصوکشید ) آن هایشعاعو امتداد  ضلعیپنجبا محاط ساختن یک  توانمیبعد را 

 7و   6 ،5 ،4قاعده 

مربع و مشتقات آن، 1 قاعده. 5 تصویر  
(200: 1374گولومبک، )منبع:   

 
 

، مثلث متساوی الضالع و مشتقات 2 قاعده. 6 تصویر
 آن 

(200: 1374 ،گولومبک و ویلبر)منبع:   
 
 

متساوی االضالع و مشتقات آن مثلث ،3 قاعده .7 تصویر  
(200: 1374گولومبک، )منبع:   
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 ودستهد: به این طریق که با ترسیم قطرهای شودمیتشکیل  هایینیمهبا تقسیم مربع یک اتاق به  معموالًنیم مربع 

در تعیین  مخصوصاً ایعمده( نقش √2/5است. خود قطر ) 1/√5 آننیم مربع به مربعی در مرکز دست میابیم که ضلع 

: 3:√5که درای نسبت  شودمیدارد. روش دیگر برای به دست آوردن مستطیلی به همان تناسبات ما، مثلثی  هابلندی

 برای تتوانسمیمشترک که با نیم مربع ارتباط داشت مثلثی بود که از قطر و دو ضلع درست شده و  شکلیکاست.  2

که قوسی را در  گرفتمیانجام  صورتبه( به کار رود. این کار √5-1)1√5و  1√5جدا کردن قطعات متناسب خط 

بات . این تناسساختندمیوارد  قاعدهبهند، شعاع که ارتفاع مثلی بود سپس از این نقطه عمودی کردمیراستای وتر جدا 

 (.11 یرتصو( و )10 یرتصو(، )9 یروتص(، )8 یرتصو) گرفته شدگاهی برای طرح نماها به کار 

 9و  8قاعده 

زد ن قبالً: با به کار بردن نیم مربع، قاعده را ممکن بود به طریقی دیگر که گوشهراست 5مستطیل یا ریشه  5ریشه 

 نقش دارد، تقسیم کرد. این کار« بخش طالیی»بود و در ساختن  شدهشناختهنسبت « حد متوسط» عنوانبهیونانیان 

قبل جدا کرده، سپس یک قوس ثانوی که قوسی به طول ارتفاع در راستای وتر، مانند حالت  گیردمیانجام  گونهاینبه 

 نیم مربع، 4 قاعده. 8تصویر 
 

 ، نیم مربع5 قاعده .9 تصویر
 

 ، نیم مربع7 قاعده .11 تصویر نیم مربع، 6 قاعده. 10 تصویر
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، کندمیکه این قوس قاعده مثلث را قطع  درجایی. کنندمیباشد در نقطه روی وتر رسم  ترکوچکدر زاویه  آنکه مرکز 

 هایمضرب. نمایدمیتقسیم  m({ یا √5-3)/2} ترکوچکو دیگری  M({ یا √5-1/)2} تربزرگخط را به دو بخش یکی 

مثلث کاهنده  یتعداد .شدمیو فضاهای بسیار دیگر استعمال  نماهای داخلی و خارجی ریزیطرح در معموالًاین بخش 

 (.13 یرو )تصو( 12 یرتصو) شدمی(...{به کار گرفته 7-3√5)/4(؛ 7-3√5/)2} هامنارهبه همان شکل برای قطر 

 

 10قاعده 

 1طالیی با افزون واحد  گوشهراستاست.  √5-1دارای ضلعی معادل  2یک ده ضلعی محاط در یک دایره با شعاع 

راست گوش  توانمیقاعده آسانی  عنوانبه. با استفاده از نیم مربع شدمی({ درست √1:2(/1+5} M تربزرگبه بخش 

 .(14 یرتصو) کشیدرا 

دوره تیموری  هایطرحرا مالحظه کنند که در بسیاری از « طالیی گوشهراست»محققان معماری غربی ممکن است 

 راست گوشه 5، ریشه 9قاعده  .13 تصویر راست گوشه 5، ریشه 8 قاعده. 12 تصویر
 

 ضلعی، روشی برای ساختن ده10 قاعده. 14 تصویر
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متعدد وجود  هایطرحکه در همان  گوشهراستاز سایر  گوشهراست، لیکن معلوم نیست که آیا این نوع شودمیظاهر 

 آناز  اینجااست، در  موردتوجهدر مطالعه معماری دوره رنسانس این شکل  چون دارد، اهمیت بیشتری داشته باشد.

« طالیی گوشهراست»طوری که در اصطالحات معماری غرب متداول است، عالمت اختصاصی  آنیادی به میان آمد. 

 .(M=618/0)1: 10618است. این عالمت به نسبت  øاین

 هانسبتدستگاه مربع و ریشه دوم 

 برابر است با abcd یطیمحضلع مربع  به ACBD مربع محاطی ضلع ( نسبت15 یرتصو) مبنادر هر مربع نقش  

=
1

√2

𝐴𝐷

𝑎𝑑
 ، قطر دایره محاطی(.AB=ad)نی یع 

 

:1نسبت  ( به16در )تصویر متحدالمرکز به شکل سری  هایمربعاضالع  بنابراین  درنتیجهو  اندهمبستهبه هم  2√

 .شوندمیبه ترتیب نصف  هامساحت

 در )تصویر ربع. هامساحتع به ترتیب نصف شد و اضال درواقع 1:2برابر است با  هامربعنسبت اضالع این سری  در

 مربع نقش مینا. 15 تصویر
 (23: 1363السعید و پارمن، )منبع: 

 های متحدالمرکزهمبستگی مربع. 16 تصویر
 (23: 1363السعید و پارمن، )منبع: 

 پر طریقه ایجاد ستاره هشت. 16 تصویر
 (23: 1363السعید و پارمن، )منبع: 
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را شکل دادیم که  efghبا دایره، مربع  هاآناز مربع محیطی و وصل کردن نقطه تالقی  bdو  ac ( با رسم قطر17

هشت پر  ایستاره efghو  ACBD هایمربع. پس abcdمربع اما با اضالعی موازی  ACDBمتناسب است با مربع 

 هایتارهسبا کشیدن  به این ستاره هشت پر است. که متکی نامیممیالگوی مبنایی « شبکه اصلی»را  آنکه  سازندمی

استفاده از روش وصل کردن نقاط دستگاه هندسی، تقسیمات جزء هماهنگ با  با (18هشت پر متحدالمرکز )تصویر 

:1 متوازی شکل؟ به نسبت درپیپیمتحدالمرکز، اضالع  هایمربع. در این دستگاه دهیممینقش مبنا را ترتیب  به  2√

به اجزا است. این بهترین دستگاه  تقسیمقابل. پس همه اضالع و اقطار مربع نقش مبنا به این نسبت اندوابستههم 

ت اسبوده  دستیابیقابلکه محاسبات ریاضی ممکن نبود  درزمانیکه  دهدمیرا نمایش  گیریاندازههندسی عملی 

 (.22: 1363السعید، پارمان؛ )

 

 « 𝟐√»ر خود؛نسبت ویژه یا برش مربع با قط

 آندر ایران، مراجع مختلفی دارد، مرجع ابتدایی   2√نسبت  ازجملههنرهای سنتی  بندیترکیبتناسبات رایج در 

ریاضیدان برجسته قرن چهارم هجری/ دهم میالدی، ابوالوفاء بوزجانی  از« تناسبات هندسه در عمل»به در بخش مربوط 

را  آنو تعریف  خواندمیش هاینسبت(. بوزجانی الگوی مبنا را دستگاه مربع و ریشه دوم 1363:356السعید، است )

 )البوزجانی،« دباشمیبا یکدیگر مقدار ثابتی  هاآننسبتی افزاینده است که سطح و محیط و اضالع : »کندمیبیان  گونهاین

1384 :98.) 

هشت پر است  ایستارهکه متکی به  سازدمیرا  ایدهنده، خطوط انتظام  2√متحدالمرکز با قانون رشد  هایمربع

( این قانون هندسی در گنبد خانه شرقی 18 یرتصو) اندوابستهبه هم   2√با نسبت  آن درپیپی( و اضالع ضلعیهشت)

 (.21 یرتصو)به اجرا درآمده است  آنو کاربندی  مدرسه غیاثیه

 . تناسب مربع رشد یافته18 تصویر
 (23: 1363السعید و پارمن، )منبع: 
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 تحلیل هندسی

 تر درکوچکیک مربع  هاآنتقاطع  نیم مربع کشیده شده که از یقطرها است. Aخانه واحد مولد ضلع مربع گنبد 

)√a ( است با تر مساویکوچکمربع  طول ضلع مرکز حاصل شده است
1

5
نیم مربع به سه قسمت به  نحو قطربه این  

 5√ هاینسبت
1

2
 :: 

1

√5
  

1

√5
 نماهااقطقسمت را برای تعیین عرض  ترینکوتاهسان بود که آسازنده بنا بسیار  یبرا .شودمی 

بنا به عرض  سازنده قوس، آن با ادامهدیگر برابر است  نماهایطاق عرض قرار دهد. مورداستفاده شعاعی، صورتبه

ه با ک رسندنمیهستند و به نظر  ترعمیقشمالی و جنوبی کمی  نماهایطاق .یابدمیشرقی و غربی دست  نماهایطاق

 .(19 یرتصو)د باشن آمدهدستبهاین روش 

 هاثمثلکه از مرکز مربع کشیده شده است این  آمدهدستبهی االضالعمتساوی هایمثلثاز  ابعاد عمارتبقیه  ظاهراً

 دهیکش از نقاط، هاشعاع .اندشدهدرستبه دوازده قسمت  آنکردن  و تقسیمدر درون مربع بزرگ  ایدایرهبا محاط کردن 

اگر  است. a√3مساوی  هاآنهستند که قاعده  االضالعمتساویمثلث  چهار مربع امتدادیافته است.، و تا اضالعشده 

 لی،داخ مربع .آیدمیمتقاطع در گنبد خانه به دست  هایقوسعرض ، مقابل با خطوطی متصل شوند هایمثلث هایقاعده

  .دهدمیگنبد را  ابعاد

 ه درک طورهمانامتداد اضالع مثلث و اضالع مربع  و بااست  االضالعمتساویمثلث  بقیه ابعاد بنا همه متناسب با

امتداد دادن اضالع مثلث  را باگنبد خانه  دیوار شرقی ضخامت را پیدا کرد. هاآن توانیم داده شده،شکل هندسی نشان 

 آورد. به دست توانیم شرقی تا جایی که خطوط را که از سمت شرق مربع ادامه یافته قطع کند،

است. ضخامت دیوارهای شمالی و جنوبی مساوی دیوار   a یادارای اضالعی مساوی ضلع مربع  تربزرگمثلث جدید 

پالن بر اساس مربع و مثلث تحلیل هندسی . 20 تصویر
 (3و  2، )قاعده االضالعمتساوی

 نگارندگان()منبع: 
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تا ادامه مثلث بزرگ را )اضالع  دهندمیشرق امتداد  سویبه آیدمیشرقی است. اضالع مربع خارجی را که به دست 

که مساوی  دهدمیرا تشکیل دهد. قاعده این مثلث عرض درگاه را به دست  تریبزرگکند و یک مثلث  ( قطعa=آن

 3a...ستا قرارازایناعضای یک توالی هندسی  عنوانبه. به این طریق، سه بعد بزرگ بنا نسبت به یکدیگر a√3 با است

و  𝑎3√و aو 3√و
1

3
ریشه است  گوشهراستدرگاه یک  نمایطاق 

1

√2
 (.20)تصویر 

 (3√)5 طول نما پنج برابر ضلع مثلث اصلی است:

، شودمیشمالی و جنوبی گنبدخانه حاصل  هایمثلثجانبی نما با امتداد دادن اضالع شرقی  هایساختمانعمق 

 العاالضمتساویایجاد یک مثلث  بازهم آنقصد سازنده  رساندمی عمودی منتشره از آرامگاه تایباد هایبرشقطع کند. 

ا را قاعده بگیریم، ارتفاع درگاه یا ارتفاع مثلث که بر این قاعده بر پا شود، منطبق دیگر از نما بوده است. اگر نم تربزرگ

در اینجا نیز نقشی داشته است. چنانچه فاصله  االضالعمتساویکه مثلث  دهدمیخواهد بود. مقطع درونی عمودی نشان 

 .شودمیبا ارتفاع قله گنبد منطبق  آنشرقی و غربی را قاعده مثلث بگیریم، ارتفاع  نماهایطاقمیان 

یرونی عناصر ب هاینسبتهندسی را که در ایمن مورد مثلث داخل مربع است برای تعیین  شکلیکعمل به کار بردن 

نوع توازن هندسی که به این عمل ظاهر  به ایجاد الگوهای هندسی تشبیه کرد. توانمیونی گنبدخانه رو همچنین د

دا کرده است متفاوت است. تنها در بناهای ج میخته موزونی که در بناهای اولیه تیموری بوالتفی آهاسیستمبا  شودمی

 «الگوسازی»را  آنممکن است  کرد کهی سمرقند و تا حدی در ترکستان بوالتف چیزی را پیدا و آق سرا خانهعشرت

اضالع، تحلیل هندسی پالن بر اساس مثلث متساوی. 19 تصویر
 (4)قاعده

 (نگارندگان)منبع: 



 97فصل پاییز  31پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره  -نشریه علمی

 

 ارزیابی و شناخت هندسه کاربردی عصر تیموری در طراحی بقعهعنوان مقاله: 

 ابوبکر تایبادی الدینزینالنا مو

  
181 

 

در اواسط قرن ی در مربع یا طرح شعاعی که طرحبرای  شودمی ایزمینهعماری نامید. این اقدام مقدمه طرح م عنوانبه

 دید.معماری تیموری گر هایویژگیبه بعد، 

ر قطر گاستفاده کنیم. این قاعده نمایان یم از قاعده ششمتوانمیاگر بخواهیم برای نما، الگوی هندسی در نظر بگیریم 

را  نآ. در این صورت مربعی را تا قسمت تیزه طاق رسم کرده و قطر باشدمیمستطیل مکمل( مربع )به همراه نیم  مربع

  .گیریممینیم مربع یا مستطیل مکمل در نظر  عنوانبهایوان را  13، سپس قسمت چکادکنیممیمشخص 

مربع در پالن  االضالعمتساویمثلث  یعنی 2و  3، 4الدین شیرازی از قاعده گفت، قوام توانمی در طراحی بقعه تایباد

 شدهاستفادهو مربع افزاینده  √2یعنی نیم مربع در نما استفاده کرده است. در قسمت گنبدخانه از نسبت ویژه  6و از قاعده 

 .(1 )جدول شدبامیخرگرد  مطابق با گنبدخانه شرقی مدرسه غیاثیه کامالًکه 

 الدین ابوبکر تایبادی. تحلیل هندسی بقعه زین1جدول 

                                                                                                                                              
 به پبشانی ایوان چکاد گویند. .13

 . تحلیل هندسی گنبدخانه بر قاعده مربع افزاینده21 تصویر
 (نگارندگان)منبع: 

 (6مربع، )قاعده . تحلیل هندسی بنا براساس نیم22 تصویر
 (نگارندگان)منبع: 
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 پالن

 االضالعیمتساومثلث  یعنی 3 و 2استفاده از قاعده 

3√ و مشتقات آن همانند

2
 در ارتفاع مثلث. 

یعنی نیم مربع. تقسیم مربعی  4استفاده از قاعده 
 . در اینشودیمتقسیم  ییهامینیک اتاق که به 

 نسبت قاعده
1

√5
5√ به 

2
 شده است. کاربردهبه 

 
 
 

 
 
 

  

 نما

در نما یعنی استفاده از مربع  6 و 1استفاده از قاعده 

 2√ و 5√ نسبت و نیم مربع. در این قاعده

 شده است. کاربردهبه

 
 
  

 

 گنبدخانه

یعنی مربع و مشتقاتش و نسبت  1استفاده از قاعده 

 مربع افزاینده. 2√ وویژه 

، خطوط 2√ متحدالمرکز با قانون رشد یهامربع
 یاستارهکه متکی به  سازدیمرا  یادهندهانتظام 

 آن یدرپیپ( و اضالع یضلعهشتهشت پر است )

 .اندوابستهبه هم  2√ با نسبت

 
 

 
 

 )منبع: نگارندگان(
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 گیرینتیجه

 رد آن به وابسته صناعات و معماری. باشدمیاصلی معماری دوره تیموری  هایویژگیاز هندسه یکی از  گیریبهره

ین دوره از در ا ابوبکر تایبادی هم الدینزین. بقعه موالنا گیردمی قرار کاربردی هندسه تأثیر تحت شدتبه تیموری دوره

 رد باید را عوامل این ردپای که شودمی بنا عمودیت و شکوه باعث عواملی دوره تیموری در. نیست مستثنا امر این

  .کرد وجوجست هندسه و ریاضیات مباحث

خوافی؛ وزیر شاهرخ تیموری جهت مسجد  پیر احمدبه دستور  م1444ق/848در سال مقبره موالنا ابوبکر تایبادی 

 .الدین شیرازی( بنا شده استالدین و قوامهای غیاثترین معماران دوره تیموری )دو برادر به نامو نمازخانه توسط بزرگ

  ین بنا از قواعد یا الگوهای هندسی موجود در معماری عصر تیموری استفاده کرده است.معمار در طراحی ا

  همانند آنو مشتقات  االضالعمتساویمثلث  یعنی 3 و 2در قسمت پالن قاعده 
√3

2
یعنی  4در ارتفاع مثلث و قاعده 

 است. این نسبت برابر است با  اجراشدهنیم مربع 
1

√5
 به 

√5

2
. 

که متکی به  سازدمیرا  ایدهنده، خطوط انتظام  2√متحدالمرکز با قانون رشد  هایمربع، در قسمت گنبدخانه

. این قانون هندسی در گنبد اندوابستهبه هم   2√با نسبت  آن درپیپی( و اضالع ضلعیهشتهشت پر است ) ایستاره

دین شیرازی در طراحی گنبدخانه این دو بنا از القوام و ؛به اجرا درآمده است آنو کاربندی  خانه شرقی مدرسه غیاثیه

استفاده کرده  6طراحی نمای این بنا از قاعده  پیمون و سیستم تناسب یکسانی استفاده کرده است. همچنین معمار در

 .5√ و  2√بر است با مکمل( است. این قاعده برا مستطیلاین قاعده نمایانگر قطر مربع به همراه نیم مربع )

 نقش زا توصیفی حاضر پژوهش ،الدینزینبقعه  ساخت در کاررفتهبهالگوها و سیستم تناسبات  چنین تحلیل با

 وریتیم دوره معماری در تکوین فرایند در الدین شیرازیوامق ازجملهمعماران  توسط هندسه دانش کاربرد و ریاضیدانان

  .باشدمی

 باب در هندسه اظهار داشت که معمار از اصول توانمیابوبکر تایبادی  الدینزینبا بررسی و تحلیل هندسی بقعه 

 خاص ایضابطه ابنیه دارای و شودمی شکوفا علوم دقیقه و هندسه عملی در این دوره. است بردهمی بهره بنا ساخت

ت موجود در معماری دوره تیموری است. ایجاد یک ضابطه و قاعده یا سیستم تناسبا 10. این ضابطه همان شوندمی

 شودمیو به اندام شدن بنا  سازوکاریک نسبت هندسی خاص در نیارش بناهای موجود نقش اساسی دارد که باعث 

 همچنین اجرای این تناسبات در این دوره باعث عمودیت و شکوه بنا شده است.
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 فهرست منابع و مآخذ

 ها:بکتا
آستان قدس  یاسالم هایپژوهش ادیبن :مشهد ،ینیآخش یعل هترجم .در خراسان یموریت یمعمار .(1386) برنارد ن،یاوک

 .یرضو

 .سروش :تهران ،یجذب رضایترجمه عل .کاربرد هندسه در عمل یرانیهندسه ا .(1384) ابوالوفا محمد بن محمد ،یبوزجان

 .هله :تهران .یهندسه و تناسبات در معمار کاربرد (.1390) هیاخوت، هان ؛پرهام ،ییبقا ؛محمدرضا ان،یبمان

 دیترجمه س .یالدیچهاردهم و پانزدهم م هایسده انهیم یایآس یمعمار یشاهکارها (.1387) ونایآناتول نایپوگاچنکووا، گال

 .فرهنگستان هنر :تهران ،ییعقدا ییداوود طبا

 .یچاپ محمود عابد :تهران .االنسنفحات(. 1370) الرحمن بن احمد، عبدیجام

 .گیتاشناسیموسسه  تهران: .شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران (.1391) جعفری، عباس 

 .مکتوب راثیم :تهران ،یصادق سجاد حیبه تصح .حافظ ابرو یایجغراف .(1375) حافظ ابرو

 .امیخ :تهران ،یاقیس ریبه کوشش محمد دب .اخبار البشر یف ریالس بیحب (.1362)الدین غیاث ،ریخواند م

 یو مطالعات فرهنگ یفاطمه عالقه، تهران، پژوهشگاه علوم انسان حیبه تصح .تذکره الشعرا (1385) یدولتشاه سمرقند

 .سروش :، تهرانایترجمه مسعود رجب ن .یدر هنر اسالم یهندس هاینقش (.1363) ؛ پارمان، عایشهعصام، السعید

 .تهران .نیمنلمؤامجالس (.1354) نیالدفیشر نوراهلل ،یشوشتر

 .یباران :محبوب، تهران محمدجعفر حیبه تصح .قیالحقاطرائق (.1339) محمد معصوم ،یرازیش

 .رانیشرکت چاپ و نشر ا :تهران .رانیکامل ا یایجغراف (.1366) عبدالرضا ،یفرج

 فروشیکتاب :محمود فرخ، مشهد حیبه تصح .یحیمجمل فص (.1339) محمد الدینجاللاحمد بن  حیفص ،یخواف یحیفص

 .باستان

 .مالئک :دولتخواه، تهران یترجمه مجتب .از فرم به مکان یعناصر معمار .(1378) رفونیپ س،یما

 .توس :حکمت، تهران اصغرعلیبه اهتمام  .سیمجالس النفا (.1362) ریشیعل ریام ،یینوا

: تهران ،یانیک وسفیمحمد ترجمه کرامت اهلل افسر،  .و توران رانیدر ا یموریت یمعمار .(1374) زایگولومبک، ل ویلبر، دونالد

 .کشور یفرهنگ راثیسازمان م

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  :تهران ،یینوا نیعبدالحس حیبه تصح .یموریظفرنامه ت (.1363) یعل الدینشرف ،یزدی

 .یاسالم یشورا

 مقاالت:
 .98 -62ص ، 25، ش هنر و معماری، «تایبادی ابوبکر الدینهای بقعه زینکتیبه» (.1367) صالحی کاخکی، احمد

 .85 -79ص ، 16، ش گلستان هنر، «نهمعمار افسا یرازیش نیالداستاد قوام» .(1388) یمهد ،یعارف نیگلچ
 

 انگلیسی:منابع 
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Kotof, S.(1986). The Architect in the middle Ages, East and West, in Architect 

chapter in the history, New York: Oxford University press. 
 منابع تصاویر:

 آرشیو خصوصی نگارندگان.
 .سروش :، تهرانایترجمه مسعود رجب ن .یدر هنر اسالم یهای هندسنقش (.1363) ؛ پارمان، عایشهعصام، السعید

: تهران ،یانیک وسفیمحمد ترجمه کرامت اهلل افسر،  .و توران رانیدر ا یموریت یمعمار .(1374) زایگولومبک، ل ویلبر، دونالد

 .کشور یفرهنگ راثیسازمان م

https://www.google.com/maps/place 
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Evaluation and Recognition of Applied Geometry of the Timurid 

Period in the Design of Mawlana Zayn al-Din Abu Bakr Taybadi’s 

Tomb 
  

Fereshte Azarkhordad 1 

Ali Zarei 2 

Hasan Hashemi Zarj Abad 3 

Abstract 
The great Khorasan witnessed remarkable developments in the construction of the Sufi 

mausoleums during the Timurid period and the tomb of Mawlana Abu Bakr Taybadi is no 

exception in this regard. The tomb was built in 848 AH on the order of Pir Ahmad Khafi, 

minister of Shahrokh Timurid, by the greatest architects of the Timurid period (two brothers 

called Ghiyath al-Din and Qavameddin Shirazi) in Taybad to be used as a mosque and prayer 

hall. What distinguishes this building in terms of architectural and archaeological studies is the 

use of applied geometry of the Timurid period in construction of this monument. In the present 

study, it is attempted to use the library resources as well as field observation and recording 

through an analytical approach. It can be argued that one of the distinctive features of the 

Timurid architecture is the use of geometry in architectural designs as much as possible, 

representation of which can be seen in the plan, the high veranda, and the done house of 

Mawlana Abu Bakr Taybadi’s tomb. By geometric analysis of this building, it can be stated that 

the architects have used the derivatives of √3, √5, and √2 in the design of the plan, the dome 

house, the façade and the veranda of this monument. 
Research purposes: 

1. Revealing the applied geometry in the design of Abu Bakr Taybadi’s tomb 

2. Identifying the geometric proportions and patterns in the design of the building 

Research Questions: 

1. What are the geometric proportions and patterns used in the construction of the dome, 

the plan and the façade of this building? 

2. Which geometric rules of the Timurid period have been used by the architects to 

design this building? 

Key word: 

Applied Geometry, Timurid Era, Abu Bakr Taybadi’s Tomb. 
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