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  :چكیده

با توجه به اهمیت اسااطیر در معمااری   این پژوهش با هدف بررسی شناخت هندسه در معماری باستان مصرنمادپردازی اساطیر می باشد و 

مصری و اینکه اوزیریس اسطوره ی مصری نقش بسزایی در ساخت معبد لوکسور را داشته و اینکه نمادپردازی اساطیری نیز نقاش بسازایی   

پاژوهش  پرساش ایان   .که پایه ی اصلی معماری بناهای مصری به حساب می آید.در بوجود آمدن معماری کهن باستان مصری داشته است

در ایان  . بر چگونگی تاثیر نمادهای اساطیری و اسطوره ها به ویژه اسطوره ی مرگ اوزیریس در شکل گیاری معباد لوکساور اساتوار اسات     

نتاای  بدسات   .پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطالعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شاده اسات  

های اساطیری در گذشته بر معماری کهن مناطق بویژه مصر تاثیر زیادی می گذاشتند و معماری باستان مصار بار   آمده نشان می دهد نماد

بوجود آمده است و معبد لوکسور که یکی از بناهای منحصربفرد آن دوره اسات کاه از لحااو ناوانین     ( اوزیریس) اساس اسطوره ی مصری 

 .ی داشته استهندسی مثلث اوزیریس بر شکل گیری آن نقش بسزای
 

 .، معبد لوکسور، مصرهندسه مقدس،تناسبات طالئی، مثلث اوزیریس، اساطیر: کلیدی گانواژ
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 :مقدمه  -1

معماری ساماندهی فضاهاست و از روزگاران کهن معماران بر طراحی و ساماندهی فضا از علوم و فنون گوناگون و سیسات  هاای سااماندهنده بهاره     

بشار  (.11: 1931بمانیاان،  ) یکی از دانش هایی که از دیرباز برای ساماندهی به شکل و کالبد فضا به کار گرفته می شده، هندسه است. ه اندگیری می کرد

 پیش از آنکه زبان به تکل  بگشاید، به پهنه زیبا و معجزه آسای طبیعت که عرصه ی دیدگانش شده باود چشا  گشاوده و باا اعجااب و تحساین ،صاحنه       

هنگامی کاه در تقلیاد   .را نگریست و اشکال آن را روی دیوار غارهایی که او را پناه می داد و یا بر چهره سنگی که وسیله ی دفاع او بود تقلید کرد طبیعت

ین اذعاان  و بر این اساس می توان چنا .این اشکال طبیعی ، با شعور و اندیشه، درک خود را منعکس ساخت ، آفرینش دیگری پدید آمد که هنر نام داشت

ابات کارد کاه    نمود که تاریخ بشر از فصلی آغاز گردید که انسان نخستین رجحان و امتیاز خود را بر سایر موجودات روی زمین در نالب هنار ارائاه داد و ث  

نمادهایی است که در یا   فرهنگ نظام باورها،ارزش ها، رفتارها و (. 91ص: 1931بمانیان، .)دارای اندیشه، شعور و احساس بوده و موجودی خردورز است

معمااری  . ده استجامعه از گدشته ی دور تا امروز، برای تعادل افراد در نالب سنن، آداب رسوم، نوانین، هنرها، و مجموعه ی ارتباطات بین افراد بوجود آم

انان ندمت تاریخ معماری را بیش از شش هازار ساال   تاریخد. از کهن ترین هنرها می باشد که همواره با انسان ، افکار و عقاید و ادیان وی همراه بوده است

میرزائای،  .)در همان کهن ترین باز مانده های تاریخی می توانی  ردپاایی از تمایال انساانها و تازیین و آراساتن محایی زنادگی را ببینای         . بیان نموده اند

شود در دنیاای باساتان دو تمادن بابال و مصار بایش از هماه        بررسی دانش هندسه بدون نگاه به تمدن های باستانی میسر نمی (. 1ص :1932شهبازی، 

اولین دانشمندان هندسه هرگز در پی شناخت هندسه نبودند بلکه برای رفع نیاز های روزانه خود باه علا  هندساه روی    .زیربنای دانش هندسه را ساختند

 (.01ص : 1931بمانیان، )آوردند 

 

 :پیشینه ی تحقیق -2

 پیشینه تحقیق: 1جدول 

عنوان  نام نویسندگان فردی

 تحقیق

سال 

 انتشار

 منابع نتیجه گیری

یعقوبی جامی،   1

 سلمی
اسطوره هاا باه روشانی باا عاث شاکل گیاری         1931 کتاب

الگوهای کهن معماری در بناها، کاخها و معاباد  

 .بوده است

مؤسسه چاپ و انتشارات : مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد، 

 .00الی23ص

هنگامی که از یا  ساب  یاا سانت معمااری       1931 کتاب سرمد نهری، امیر 2

سخن می گویی ، منظور شیوه ی ساخت ابنیاه  

ی مسکونی عادی ماردم نیساتچ چراکاه خاناه     

های شخصی بنابر نیازهای شخصی و باا ذو  و  

سلیقه ی شخصی سااخته شاده و مای شاود و     

چون افراد کثیراند و ذو  ها متفااوت و متناوع   

هاای ایان طیا     بنابر این برآورد مشاترک نیرو 

وسیع و جهات متفاوت حاداکثر موجاب وهاور    

موجی حقیر در شیوه ها و سب  هاا ی عماده   

می شود که به زودی فرو می نشایند و ماوجی   

مهمتارین و اصالی   .دیگر جایگزین آن می گردد

ترین عاملی که موجب وهور ی  شیوه و تداوم 

آن به عنوان سب  می شاود اتصاال موعاوع و    

الهاوت و باه عباارت دیگار     هویت بنا به عاال   

 .تقدس آن و ارتباطش با ماورا ماده است

 . 90تهران، دانش پرور، ص

 

محمد رعا بمانیان،  9

هانیه اخوت، پرهام 

 بقایی

ماوریس باا ایان بیاان خاود بار اهمیات تاااثیر         1931 کتاب

هندسه بر فضای معماری تاکید مای ورزد و در  

حقیقات آن را جاز جاادایی ناپاذیری از فضااای    

 .اری می داندمعم

 193الی11تهران، پیام، ص

مجموعه مقاالت همایش ملی انسان ها با حفظ و گسترش فرهناگ خاود، در    1932 مقالهمیرزایی، ناس ،  4
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. وانااع میااران معنویشااان را اعااتال ماای بخشااد شهبازی، مجید

میراثی که با گذر از گاذر گاه پرفاراز و نشایب     

 .زمان، به دست آن ها رسیده است

پایدار و توسعه معماری 

، شرکت سازه کبیر، (1ص)شهری

 1932بوکان، 

 

هندساه مقادس ابازار ندرتمنادی بارای خلااق       1931 مجله حجازی،مهرداد 5

تناسب های درسات در معمااری جهات ایجااد     

هندساه  . مطابقت میان آسامان و زماین اسات   

مقدس و تناسب هایی که در بسیاری از اشکال 

طارز  حیات در طبیعات یلفات مای شاوند باه      

استادانه ای توسی معمار سنتی ایرانای باه کاار    

گرفته شده اند تا ی  شیوه ی معمااری سانتی   

که حااکی از روش هاای طراحای    . ساخته شود

 .درست و مهندسی صحیح باشد

مجله ی تاریخ عل ، شماره ی 

    . 2، ص1،19،1

 

و  عداد در بناهای سنتی گذشاته چاه در ایاران    1939 مقاله موسوی، سید احمد 6

چه در آیین و مذاهب مختل  اساتفاده شاده و   

هار عادد از   . آن ها اهمیت خاصای داشاته اناد   

گذشته نمادی باا خاود باه هماراه دارد کاه در      

معماری این بناهای کهن این مفاهی  باا توجاه   

به فرهنگ جامعه و مذهب آن مکان دیاده مای   

 .شود

اولین همایش ملی معماری، عمران و 

ارزیابان ، انجمن (ص)محیی زیست،

محیی زیست هگمتانه، همدان، 

1939. 

 

:اسطوره -9  

باا   اسطوره به عنوان گونه ای از فرهنگ عامه، پیش از وهور نشر روحانیون پدید آمده است و فی المثل نزد مردم نیمه متادنی چاون اساترالیاییها   

ن انوام نیز، اسطوره با کیش و آیین، ارتباا  صامیمی و تنگااتنگی بیاباد تاا      اما این امر مانع از آ. آنکه هرگز هیئت روحانیون نداشته اند، رواج داشته است

 (.12: 1931یعقوبی جامی، )آنجا که برگزاری مراس  آیینی و عبادی عموما با نقل روایات اسطوره همراه است 

 

 :خصلت عمومی اسطوره -4

بنابراین اساسا حقه . ی باشد یا منشا فطری داشته باشد تبیین کندهر اسطوره همواره می کوشد تا هر نصه ای را خواه منشا آن پدیده ای طبیع

اما نباید چنین پنداشت که هر نصه ی توجیهی، اسطوره است، تنها داستانی را می توان اسطوره نامید که خدایان در آن نقش مقدم .ای توجیهی است

ر این است که اسطوره برای تخیل بسی بیش از مشاهده ارزش نائل است اما در فر  اسطوره با عل  د. اسطوره مانند عل  ثمره ی عقل است. داشته باشند

 (.19: 1931همان، )تحول ذهن بشر مقدم بر عل  است

 

:نمادپردازی زبان رؤیا و دیگر آفریده های وهم آلود  -5  

 

معنی می دهناد و مانناد رایاا محتااج تعبیرناد       بیشتر اسطوره ها صورتی رمزی دارند ، در وانع چیزی غیر از آنچه از صورت واهرشان بر می آید،

در بررسای سارآغاز و طلیعاه ی هنرهاای تجسامی، تعاداد       . رمزپردازی جنسی تجلی روان شناختی است که در هر زمان و مکان با انساان ماالزم اسات   .

ی گذارد، بااز مای یاابی  گااه ایان اشاکال باه        بیشماری از تصاویر اندامهای جنسی چه در پرده و مستور و چه دنیق و آشکار که جای هیچ شکی بانی نم

رمز پردازی جنسی شااید  .صورت تزیین بکار رفته و گاه جامها و سبوها و کوزه ها و انواع و انسام دیگر وروف را می بینی  که شکل اندامهای تناسلی دارند

مؤید این معنی است آیین پرستش باروری که نزد اناوام مختلا     آداب و رسوم.در آیینها و تشریفات مذهبی همه ی انوام، بیشترین اهمیت را داشته باشد

انتساب جنس به اشیای بی روح در زباان،  . معمول است موجب رمزپردازی گسترده است که ابدا نیاز ندارد تا به اشکال و صور عریان و بی ابهام واهر شود

ماثال سایب نیاز رماز ممتاازی از نمااد       .عمول، مذکر یا مؤنث دانسته شاده اناد  امری شگفت استو در بسیاری از زبان های مختل  بعضی از اشیا به طور م

 (.10: 1931همان، )در روایات انجیل، حوا آدم را با سیب می فریبد. بارداری زن است
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 :تاریخچه اعداد -6

نان، عبرانی ها، و بسایاری دیگار از اناوام و    ایرانی ها، سومری ها، مصری ها، ژاپنی ها،چینی ها، هندی ها، یونانی ها، مسیحی ها، بودایی ها، مسلما

نماد،در معنایی ساده ، جانشین رمزآلود ی  مفهوم و تصویر لست که به صورت ناخود آگااه  درک مای   . برخوردی نمادین داشته اند( اعداد)ادیان کهن، با 

فهوم نمااد پرداختاه و آورده اسات، نمااد بسای بایش از یا         که به طور مبسو  به م( فرهنگ نمادها)ژان شوالیه، اسطوره شناس، در مقدمه کتاب . شود

نمااد سرشاار اسات از    . عالمت ساده است، نماد در ورای معنی جای دارد و تفسیری مختص به خود دارد که الزمه این تفسیر دارا بودن نوعی نریحه است

خود گرفته است اما جملگی دربردارنده مفاهی  ماورایی، ذهنای ، انتزاعای،    اعداد در میان انوام گوناگون، مفاهی  نمادین گوناگونی به.تاثیرگذاری و پویایی

 (.9: 1939موسوی، )اسرارآمیز هستند
 

 :نقش نمادین اعداد -1

هار عادد بااطن و    . اعداد خود نخستین افاعه روح بر نفس اند و اصل موجودات و منشا و همه علوم می باشاند . عل  عدد بر طبیعت حک  فرماست

 .(1: 1939همان،)که از دیگری متمایزش می کند این باطن تجسمی از وحدت است که عدد را مداوما به سرچشمه آن پیوند می دهدذاتی دارد 

 

:مفهوم برخی از اعداد در اساطیر و نزد اقوام کهن -3  

ن عینی از آن ناشی می شودو منشا هماه  در بسیاری از سنتها بویژه در بابلی، هندی و فیثاغورثی، عدد عبارت از اصلی اساسی است که سراسر جها

در میان چینیها اعداد فرد عبارت از یانگ یعنی آسمانی، نامتغیر و فرخناده و اعاداد زوج، باه منزلاه ی یاین یعنای       .ی اشیا و هماهنگی نهفته جهان است

 .اعداد فرد نرینه و اعداد زوج مادینه هستند. اعداد زمینی و متغیر هستند

در اساطیر عدد صفر، عبارتست از عدم، هیچ باودن  . که نربانی برای خدایان آسمانی با عدد فرد و برای خدایان زمینی عدد زوج استپلوتارک معتقد است 

در نظر فیثاغورثیان، عدد صفر عبارتست از شکل کامل، جوهر فرد، اباداع کنناده   . و تجلی نیافتن، بی کرانگی و ابدی و فاند هرگونه کیفیت یا کمیت است

 .در اسالم، صفر عبارت از ذات الهی است.امل همه چیز استو ش

صالی،  عدد ی  در اساطیر بر وحدت نخستین، آغاز امور، آفریننده ی، ازلی و به حرکت در آورنده ی مجموعه امکاناات ذات و هساتی تقسای  ناشادنی و ا    

در چین عادد یا  آسامانی و    . جه، به کثرت و وحدت نهایی می انجامداصلی است که منت  به ثنویت می شود و در نتی. انفراد، نیام و افزایش سریع است

در نزد عبرانیان آدونای سرور آسمانی، فرخناده و جاوهر فردیات و هاوش     .در آیین عیسوی، عالمت پدر، خدا و الوهیت است. نرینهو یانگ و فرخنده است

 .پنهانی است

 .غورثیان، آن را روح خداوند می دانند که همه چیز از او نشات می گیرد و جوهر فردیت استفیثا. در اسالم، خداوند به عنوان یکتای مطلق بی نیاز است

ن مای  عدد دو در اساطیر، نشان ثنوی، تناوب، تنوع، کشمکش، وابستگی و مغایرت، وعع ثابت، نطب های متضاد، و ماهیت دوگاناه ی بشار وآرزو را نشاا   

در جفت های متصل وجود دارد از آنجا که ی  نشاندهنده ی نقطه اسات، بناابراین دو مفهاوم طاول را     دهد، زیرا همه ی آنچه که در ثنویت آشکار است 

 .دارد

فیثاغورثیاان آن را دوآد هساتی   . افالطون می گوید که عدد دو رنمی بدون معناست زیرا دربردارنده ی ارتباطی است که عامل ساوم را معرفای مای کناد    

 .زمینی تقسی  شده، می دانند

عدد سه نخستین عددی است که کلماه  . کثرت نیروی آفریننده، رشد و حرکت به طرف جلو و غلبه بر دوگانگی، بیان کننده، ترکیب کننده است سه عدد

نیاروی عادد ساه    . به آن اختصاص یافته است و گروه سه چیز یا سه تن عدد تمامی است، زیرا به نول ارسطو شامل آغاز ، میان و پایاان اسات  ( همه ) ی

حاال و  گانی است و ماهیت سه گانه ی جهان به عنوان آسمان، زمین و آبها به شمار می رود و تولد و حیات و مرگ، آغااز و میاان و پایاان، گذشاته و     هم

 .و سه مرحله از این نظیر را نشان می دهد. آینده است

ه  رفته یا مثلث که وحدت تجربه ناپذیر سه شخص از ی  تثلیاث   نماد اصلی عدد سه نزد انوام مختل  عبارتست از مثلث یا سه گوشه و سه دایره ی در

 .را می رساند

در میان چینیها سه عادد مقادس و فرخناده    . در میان کیمیاگران، سه تایی ها عبارتند از گوگرد، سیماب و نم  که روان و روح و جس  را نشان می دهد

 (.22: 1931مان، ه)در نزد مصریان عظمت سه گانه است . نخستین عدد یانگ است

 

:اسطوره های مصری -3  

دسته ی اول که کامال سر راست و راحت است نصه ها و افسانه های گریز از وانعیت باه  . اسطوره شناسی مصر به دو دسته ی کلی تقسی  می شود

دسته ی دوم اسطوره هاای شاعور عاالی    . ریهای جادوگران و خداشدن نهرمانان تاریخی را شامل می شودسرزمین های عجیب و غریب، لذت بردن از دالو

این بخش ها که به منشا کیهان، مفهوم بر تخت نشساتن مشاروع و   . عناصر این دسته، خاطراتی کهنه شده درباره ی خدایان مذکرو مؤنث نیست. تر است

شوند، طرحی از اندیشه ها، امیدها و هراسهای مصر باستان را درباره ی مونعیات انسالن و مشاکالتی را     تصور سفر جانبخش خورشید در شب، مربو  می

کاه از  .که در طول زندگی تجربه می کند، به نمایش می گذارد مصریان همواره به این موعوع عالنمند بودند که جهان را چه کسی و چگونه آفریده اسات 
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یوپلیس با توجه به گزیده هایی از پاپیروس بدست آمده که نکات برجسته ی عمل تولید مثل این خادای یکتاا را   میان اساطیر مصری خورشید، خدای هل

همه ی تجلیات پس از انکه من کمال یافت  پا به عرصه ی هستی نهادند نه آسمانی وجود داشات ، ناه زمینای مان آفریادم باا هماه ی        )ذکر کرده است 

با دست  همبستر شدم من شو را عطسه کردم من تفنوت با ت  اندازی آفریادم سا س شاو و تفناوت ،گاب      هستس خودم مشت من جفت من شدف من 

) و سشاا ،ایازیس و نقایش را باه وجاود آوردناد آنهاا سارانجام ماردم ایان رزماین را بوجاود آوردناد               ...رنوت را به وجود آوردند ف گب رنوت اوزیریس 

خادای پتااه مسائول شاکل     . به معنی جنوب دیوار او خدای ممفیس، پایتخت سیاسی باستانی مصار باود  و پتاه از ممفیس که پتاه (. 23ص: 1931همان،

یعقاوبی  .)به عنوان بزرگترین کنترل کننده ی صانعت گاران نامیاده شاده اسات     . دادن به خدایان و خورشید و به بار نشاندن سبزیجات نلمداد شده است

 1931هماان،  .)هشت خدای هرموپلیس هستیهایی هستند که ماده ی اولیه را تشکیل مای دادناد   و گروه هشت تایی هرموپلیس ،( 91ص : 1931جامی،

و آمون، آفریننده ی متعال، در ستایش های مذهبی به عنوان آفریننده ی یکتا یاد شده است و بزرگتر تز آن است که بتوان در وجودش تفحاص  (. 91ص:

و خنوم، خناوم خادای   (. 92ص: 1931همان، )او نخستینی است که نخستین ها را متولد می کند . ناختکرد و نیرومندتر از ان است که که بتوان او را ش

 .(همان.)در معبد اسنا در مصر، خنوم به عنوان خالق همه ی مردم ستوده می شد که از چرخ کوزه گری انسان را خلق کرد. آبشار مصر است

 

:موقعیت جغرافیایی مصر -11  

. ل غربی ناره ی آفریقاف و شبه جزیره ی سینا که ه  در ناره ی آسیا نرار گرفته و بخشای از نلمارو ایان کشاور اسات     مصر کشوری است در شما

مصر از ساوی شابه جزیاره ی ساینا باا      . مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ نرار داشته و از غرب با لیبی و حنوب با سودان همسایه است

 .لسطین مرز زمینی دارداسرائیل و نوار غزه در ف

 

:پیشینه ی تاریخی مصر -11  

تمدن در منطقه ی کنونی مصر که در کناره ی رود نیل شکل گرفته در زمره ی کهن ترین تمدن ما به شمار می آید که از حدود چهار هزار سال 

هرام سه گانه و نیایشگاه بزرگ را از آن دوران به یادگار مصر باستان سرزمین فراعنه بود و آثار تاریخی برجسته ای  چون ا. پیش از میالد موجود است

مصر باستان به تمدنی در دره ی رود نیل گفته می شود که در دوره ی زمانی میان سه هزار پیش از میالد تا زمان تسخیر مر به دست اسکندر .دارد 

 .ل آبیاری است که فرمانروایان مصر باستان فراعنه گفته می شده استتمدن مصر باستان نونه ای از شاهنشاهی های بنا شده بر اص. مقدونی وجود داشت

 

:تاریخ مصر به سه دوره تقسیم می شود -12  

 (.90ص : 1931سرمد نهری، )دوره ی پادشاهی نوین -9دوره ی پادشاهی میانه،  -2دوره ی پادشاهی کهن، -1

 

:تاثیر اسطوره بر معماری مصر -19  

ه این نتیجه می رسی  که مصریان به جهان پس از مرگ اهمیت زیادی می دادند و معماری آناان شاکل گرفتاه از    با توجه به اسطوره ی مصری ب

 .این موعوع است آنان سه نوع فضای معماری داشتند

 (09ص: 1931یعقوبی جامی،)مقابر صخره ای  -9اهرام مصر،  -2مقتبر مصطبه ای، -1

شکل سکویی بلند و مسطتیل شکل با دیواره هایی پر شیب و مفروش از سنگ یا آجر بار روی محوطاه ی    مقابر مصطبه ای معموال به:مقابر مصطبه ای-1

 (.همان)تدفین در عمق زیادی در زیرزمین نرار داشت و به وسیله ی هواکش به سکوی بلند متصل می شده است

در وانع هرم هاای پلکاانی شاکل    .های حقیقی بعدی در جیزه استمقبره های عظی  پادشاهی بود که شکل آنها حدوسی بین مصطبه ها و هرم : اهرام-2

 . بودند که شبیه زیگوراتهای بین النهرین بودند

این آثار سنگی در نقا  دوردست و در صخره هاا کناده و طاوری    . مقابر صخره ای در بیشتر موارد جایگزین آرامگاه های هرمی گردید: مقابر صخره ای-9

 (.00ص:1931همان، )م شاه و خدا باشدساخته می شد که در خور مقا

 

:انواع هندسه در تمدن های باستانی -14  

با گذشت زمان این دسته بندی تکامل . هندسه در تمدن های باستانی به دو شاخه ی هندسه ی عملی و هندسه ی نظری تقسی  می شد

ندسه است که جنبه ی کاربردی دارد و شامل دسته ای از عملیات هندسه ی عملی بخشی از ه.بیشتری یافت و در شرایی مختلفی از آن بهره گیری شد

هندسه  ی عملی به نوبه ی خود، به سه دسته ی هندسه ی ترسیمی، هندسه ی ترکیب و هندسه ی ایستایی تقسی  . ترسیمی به منظوری معین است

 (. 12ص: 1931بمانیان، ()1تصویر )می شود 
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.(12ص :1931بمانیان، )باستانی تقسیم بندی هندسه در تمدن های:1تصویر  

 

 :تقسیم بندی هندسه در تمدن های باستانی -15

 تقسیم بندی هندسه در تمدن های باستانی: 2جدول 

نوع  ردیف

 هندسه

 تصاویر نمونه کاربرد

هندسه  1

ی 

 ترسیمی

 

به مجموع تکنی  ها و فنونی 

از هندسه که در زمیناه هاای   

ایجاد تناسبات و اندازه گیری، 

های ترسیمی و مراحل کم  

ترسیمات و ایجااد ترسایمات   

راهنما کاربرد داشاته یاشاد و   

موجااب خلااق و ایجاااد ایاان   

بمانیااان، )زمینااه هااا شااود  

 (.19الی12ص: 1931

انااواع سیساات  هااای    

تناسااابات را در ایااان  

) دسااته ناارا ر دادماننااد

بمانیااان، ()9و2تصااویر

 (.19الی12ص: 1931

 
 

 
 (.19الی12ص: 1931بمانیان، )

 

 
 (.19الی12ص: 1931بمانیان، )

هندسه  2

ی 

 ترکیب

عااالی تاارین بعااد هندسااه    

بکاااارگیری آن در ترکیاااب   

شاااااکل هاااااا و حجااااا   

 (،3ص:1931بمانیان،)هاست

ساختار هندسای طارح   

های معمااری را از ها    

باااز شااناخت و میاازان  

خالنیااات و تسااالی را 

. دریافاااااااااااااااات

 (،3ص:1931بمانیان،)
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هندسه  9

ی 

 ایستایی

بااه ی باای گمااان وجااود جاذ 

زمین یکی از مهمترین عوامل 

شکل دهنده ی معماری بوده 

است و کشا  مسایر ساقو     

اجسام از اولین دساتاوردهای  

معمااری و از لحاااو هندساای  

عامل پیدایش زاویه ی نائماه  

 (،3ص:1931بمانیان،. )است

ایااان امااار در مساااائل 

ایستایی و انتقاال باار و   

نیاارو و بااه زمااین نیااز  

. مااؤثر وانااع ماای شااود

( 0رتصاااااااااااااااوی)

 (،3ص:1931بمانیان،)

 
یر تحول از دوران سه سنگی بهسازه ی تیرو ستونچتبدیل  -0تصویر

 (،3ص:1931بمانیان،)نیروهای کشش به فشاری

 

 

:(االقصر) معبد لوکسور -16  

وسی دو تن از مشاهورترین  در کرانه ی شرنی رود نیل و در وسی شهر تاریخی انصر وانع شده است این معبد ت( معبد االنصر ) معبد انصر به عربی

ساال پایش بااز     0111ندمت معبد االنصر به بیش از .ساخته شده بود ( خدای خدایان)فراعنه مصر به نام های آمونهتب سوم و رامسس بزرگ برای آمون 

 (.،0الی03ص: 1931بمانیان، . )می گردد

 

:اوزیریس و تاثیر آن بر معبد لوکسور -11  

اوزیاریس فرزناد ارشاد حاق حکومات بار       . اوزیریس، اندیس، ساث و نفثایس  .آسمان چهار فرزند به دنیا می اورندگب، خدای زمین ونوت، الهه ی 

همسر اوزیریس خواهرش ایزیس بود، به این ترتیب نوعی کهن الگویی ازدواج میان خواهران و بارادران تنای و نااتنی    . سرزمیت مصر را به عهده می گیرد 

اوزیریس چنان حاک  بر کلیه ی منابع و عناصر توصی  شده که برای سرزمین مصر خوشبختی و فراوانای باه ارمغاان    .شوداز خانواده ی سلطنتی ارائه می 

 (.99ص: 1931یعقوبی جامی،)پسری که از اوزیریس و ایزیس متولد می شود خدایی به شکل باز به نام هوروس است . می آورد

عادد  )امتیاز مثلث اوزیریس به سبب داشتن زاویه نائمه و اعالع وتر باا واحادهای گویاا    .مردگان است اوزیریس در اساطیر مصری ایزد جهان زیرین و داور

هستند و مجموع آنها که به دوازده می رساد ،واحادهای اصالی دساتگاه انادازه گیاری        1،0،9دو علع و وتری که به ترتیب .و نابل اندازه گیری است(گویا

عادد  .باشاد  12:،شاید این نسبت مرجعی برای نسابت  .یکی از نسبت های مه  در هنر مصر باستان بوده است 1:2نسبت .مصری را تشکیل می داده است

 :یعنی.است 1:2مجموع وتر و علع کوچ  مثلث اوزیریس است و این رابطه ی خاص میان مثلث اوزیریس و مثلث نائ  الزاویه  ،

 
به نظر می رسد، که روش .الهی آثار خود را بوجود آورند ،حتما اهمیت ویژه ای داشته است برای مصری ها که آرزو داشتند بر پایه ی نظام  ،پس عدد 

الئی های استفاده از هندسه ندسی در معماری و هنر مصری با بهره گیری از مثلث اوزیریس و روش های هندسی پیچیده تر با استفاده از تناسبات ط

از نمونه های بسیار جالب استفاده از تناسبات طالئی و گسترش آن در . مهارت در طراحی بوجود آمد به تدری  با پیشرفت دانش هندسه،. آغاز شده است

 (.همان( )6-1تصاویر)تطابق دارد (فرعون)عقیده ی رابرت لولر ساختمان این معبد با تناسب پیکره پادشاه . است 2معبد لوکسور
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.(51ص: 1931بمانیان،)طرح اندام فرعون   تطابق تناسب به کار رفته در معبد لوکسور و -5تصویر   

 

 
.(همان)معبد لوکسور در مصر -6تصویر  

:مثلث اوزیریس -13  

 

 
(.43ص : 1931بمانیان، ) 2به1ترسیم تناسب طالئی از طریق نسبت  - 1تصویر   

 

 

 :نتیجه گیری -13

زمانی که عضوی از جامعه متمدن هستی  نمی توانی  از معماری شامل تمام محیی های فیزیکی است که زندگی بشری را احاطه می کند و تا 

ها معماری خارج شوی ، زیرا معماری عبارتست از مجموعه تغییرات و تبدیالت مثبتی که هماهنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد شده و تن

ه ها درباره ی هندسه و تناسب در کار هنری،پدید هدف بنیادی همه ی نظری(.11: 1931بمانیان، )صحراهای دست نخورده از آن مستثنی هستند 

آوردن احساس نظ  و سامان بخشی میان بخش های مختل  ی  اثر می باشد که این ساماندهی در ی  رشته تجربیات پیوسته توسی شخص ، امکان 
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است که میان بخش ها با ه  و نیز هر بخش با کل هر دستگاه ساماندهی هندسه و تناسبات،دارای نسبت های ویژه ای . ایجاد حس زیبایی را داشته باشد

هندسه و تناسب مفاهی  ریاعی هستند که در هنرهای تجسمی بر رابطه ی مناسب میان اجزا با یکدیگر و با کل اثر (.11ص: 1931همان، . )بر پا است

هنر و معماری سنتی . می از اهمیت ویژه ای برخوردار استکاربرد هندسه و تناسب به دلیل ایجاد زیبایی بصری در معماری و هنرهای تجس. داللت دارند

در دهن انسان سنتی نسبت ها و مفاهی  انسانی چنان بسی می یابند که دامنه وسیع کیهان را در بر می گیرد . مبتنی بر تناور میان عال  و آدم هستند

بنابراین . سنتی ناشی از همین تناور میان مفاهی  کیهانی و انسانی استاشتراک وسیع جهان بینی .و به نوعی این کیهان مفهومی انسانی پیدا می کند 

بررسی و مطالعه آثار نشان می دهد که هندسه در ( 11ص: 1931بمانیان، . )اصل اشتراک ابعاد هندسی معبد و پیکر انسان، نشان از معماری مقدس دارد

طیر در شکل گیری معماری این سرزمین نقش بسزایی داشتند به گونه ای که اوزیریس سرزمین کهن مصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اینکه اسا

به طوریکه هنر مصری با بهره گیری از مثلث اوزیریس و با استفاده از .ایزد جهان زیرین و داور مردگان در شکل گیری معبد لوکسور دست داشته است

 1931بمانیان، .)داشتن زاویه نائمه و اعالع وتر با واحدهای گویا و نابل اندازه گیری است امتیاز مثلث اوزیریس به سبب. تناسبات طالئی آغاز شد 

نمادها ی اساطیری و نشانه ها که در معماری باستان هر ی  از ملل های کهن دیده می شود به گونه ای تاثیری غیرمستقی  بر معماری آن (. 03ص:

ولی در بین این تمدن های . و نشان از فرهنگ و مذهب و شیوه ی مردم آن منطقه می باشد. دا کرده استملل گذاشته است که تا به امروز نیز ادامه پی

ری را می باستانی مصر جز مللی می باشد که به وفور به نمادها و نشانه ها و مفاهی  اساطیری اهمیت می داده است و این نمادها و نشانه های اساطی

که نه تنها نمادهای بکاررفته در آن حاکی از تاثیر اساطیر بر معماری آن است ( االنصر)  که یکی از بناها معبد لوکسور توانی  در اکثر بناهای آن ببینی

 .بلکه از لحاو نوانین هندسی و اشکال هندسی مثلث اوزیریس که نمادی از اساطیر مصری محسوب می شود مشهود است

 

 :منابع -21

 . 00الی23مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص: مشهد. اساطیر و معماری کهن ،(1931)یعقوبی جامی،  سلمی،  -]1[

 . 90، تهران، دانش پرور، صمعماری جهان باستان، (1931)سرمد نهری، امیر،  -]2[

 193الی11ص ، تهران، پیام،کاربرد هندسه و تناسبات در معماری،(1931)محمد رعا بمانیان، هانیه اخوت، پرهام بقایی،  -]9[

،در مجموعه مقاالت همایش ملی معماری پایدار و نگاهی به نشانه ها و نمادها در معماری اسالمی ایرانیمیرزایی، ناس ، شهبازی، مجید،  -]0[

 1932، شرکت سازه کبیر، بوکان، (1ص)توسعه شهری

    . 2، ص1،19،1ماره ی ،مجله ی تاریخ عل ، شهندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانیحجازی،مهرداد، -]1[

اسالمی از دریچه اعداد مقدس به منظور دستیابی به زیبایی هنرر   -نقش نمادین هندسه در معماری ایرانی ، 1939موسوی، سید احمد،  -]6[

 .1939همدان، ، انجمن ارزیابان محیی زیست هگمتانه، (ص)،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی معماری، عمران و محیی زیست،اسالمی در معاصر
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