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Abstract
This paper aims to introduce a previously unknown feature of a family of girih designs. This
research is seeking to answer the question that “With what mathematical pattern does subdividing
girih goes on?” Results show that in repeatedly subdividing girih, by maintaining the size of the
polygons, frames grows in a sequence with properties of a generalization of Fibonacci. Some realworld samples, that are put together, show the same properties. This feature could in the future be
used to design and analyze girihs. These applications are discussed in the latter sections of the
paper.
Keywords: Geometry in Architecture, Decagonal Girih, Fibonacci Sequence, Golden ratio.
Introduction
In this paper, a mathematical feature of girih is explained. Girih is a type of geometric design in
Islamic art that can be distinguished from calligraphy and vegetal ornaments [6]. It is composed of
several polygons filling the surface area of a frame. There is rich literature on girih and
Mathematical analysis of Girih is a significant part of this literature.
The literature focusing on girih can be divided into two types of major sources. The first is
educational mostly written by master builders of architecture and their apprentices [1–4]. They are
meant to teach the traditional methods of designing and drafting girih. The second type is
investigative, mostly carried out by academicians. These sources investigate historic, aesthetic, or
mathematical, as well as other aspects of Girih. A portion of research has focused on mathematical
features of girih design including geometric and numerical. These can be traced back to Bourgoin’s
work [5]. Academic writings continued in the 20th century, and in the 21st century, a paper by Lu
and Steinhardt [22] opened new discussions on the subject. The paper focused on decagonal Girih.
Materials and Methods
Several methods have been used or proposed to categorize Girih designs. A criterion is symmetry
group and base regular polygons. Since the only regular polygons that can fill a flat surface are
equilateral triangles, squares, and hexagons, but not the pentagons, there is a fundamental
difference between the five-fold (decagonal) design and the other three. Five-fold designs are
sometimes associated with eastern parts of the Islamic world [13]. In some of the sources authored
by Iranian master builders (e.g. Lurzādah, Shaʿrbāf ), some controlling rules are mentioned for
designing. Fig. 1 shows a set of five polygons that can be used together to fill a surface. the set
belongs to a decagonal design called Kund-i dah (meaning obtuse/blunt ten).
*Corresponding Author: Heydaridelgarm@basu.ac.ir
Copyright© 2021, the Authors | This open-access article is published under the terms of the Creative Commons
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Designs using this set can be subdivided. Subdividing is converting polygons to similar smaller
polygons that fill the same frame. The corresponding polygons in the subdivided frame are smaller
than the original one. There are several
methods for subdividing and in this paper one introduced by apprentices of Lurzādah a master of
Iranian architecture is used [21].
Results
The girih-i kund-i dah which uses the polygons introduced in Fig. 1 can be subdivided to make new
designs but with smaller polygons. This has been known by master builders and is introduced in
their texts. The most basic Girih pattern introduced in these sources (which has an easy method for
drafting) is called ūmm al-girih (meaning mother of knots) since subdividing it results in new
designs. The method Lurzādah has introduced for subdividing could be used repeatedly. (Fig. 2)
His two apprentices, Raʾīszādah and Mufīd have applied the method four times in a row on a
design, but it is not limited to 4 [21]. In decagonal designs, the underlying grid would change by
subdividing. This means that there is not necessarily a “combining” action in the opposite direction
of subdividing to make a pre-subdivision design. In this paper, it is shown that subdividing is
related to the golden ratio and generalization of the Fibonacci sequence. The two concepts are
defined below:
a and b are in the golden ratio if this equation is true
The value of this ratio is also the result of the equation:
The golden ratio is an irrational number that is approximately equal to 1.618. Its value to the power
of two is one unit larger than itself.
This ratio could be shown geometrically in different shapes. The length of a diagonal of a regular
pentagon with the side length of one unit is equal to the golden ratio. This relates the ratio to the
Fibonacci sequence. Fibonacci introduced his famous sequence in the 13th century [30].
In the first step, a decagonal as shown in fig.2 was subdivided several times. In subdividing by this
method similar polygons in the resulting designs would be scaled by reciprocal of phi ( ). Since the
designs have frames of the same size, by scaling each design by a factor that equates corresponding
polygons of different designs, the frames too would be scaled by that factor. Fig. 3b and 3c show
this scaling. Each frame is times its previous one. If the length of one of the sides of the first
frame is equal to one unit, then along with the lengths of its corresponding sides in the next frames
after scaling be listed as a sequence, it would form a geometric progression with common ratio .
In this sequence, each term (after the second one) is the sum of the two previous terms.
There are examples of self-similar Girih designs (subdivisions of a large scale design by smaller
polygons) in real-world in different buildings. Some of their parts could be chosen and put together
to show the same result as shown in Fig.4. The sequence was continued by the authors. The
theorem was also tested in an approximately 11 by 8 units rectangle. Fig. 5 shows each length of a
g is equal to the sum of the two previous ones:
rectangle
This is also true for widths. In Fig. 5 the sides of the rectangles (except for the first rectangle) are
axes of symmetry for small scale polygons.
Discussion
By subdividing the design, the ratio of the side-lengths of the frame to side-lengths of polygons
changes by the golden ratio. The frames could be arranged in a spiral that shows their relation to
the generalization of the Fibonacci sequence. These arise from the relation between decagonal
designs and the golden ratio which itself is because they are based on pentagons. A diagonal of a
pentagon is in extreme and mean (golden) ratio to its sides. As there are pentagons in these designs
it could be shown that the side length of pentagons before subdividing is equal to the size of the
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diagonal of the pentagon after subdividing. This is shown in Fig. 6. Since all polygons are scaled
proportionally, the scale factor is equal for all the polygons within a frame.
By scaling frames by a factor that results in corresponding polygons of the same size, the difference
is displayed in frame sides’ length. And since the ratio of the corresponding side length of each
frame to its previous one is equal to phi a sequence for the scale factor of each member is as
follows:
And since
is equal
q to
As apparent
is a generalization of the Fibonacci sequence, in which, after the first two terms,
which are 1 and each term is the sum of the two preceding ones.
Conclusion
One of the problems of geometric analysis and designing Girih for a specified frame is defining the
size of the polygons. The relation between the size of the frame and the polygons for new designs
can be calculated based on an existing design. In future research, such calculations can be used in
analyzing and developing algorithmic solutions for designing.
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۲

 .۱استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 .۲کارشناسیارشد معماری ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ایران
تاریخ دریافت1400/02/09 :

تاریخ پذیرش1400/05/30 :

چکیده
گره در کنار کتیبه و نقوش اسلیمی سه دستۀ اصلی تزئینات در معماری اسالمی بوده است .این آرایههها در دو دسهتۀ اصهلی منهاب
مورد توجه بودهاند .دستۀ اول ،مناب آموزشی تألیف استادکاران معمهاری سهنتی و شهاگردان ایشهان و دسهتۀ دوم متهون تحقیقهاتی
دانشگاهی بوده است .ویژگیهای ریاضی آرایههای «گره» در هر دو دستۀ این مناب مورد توجه بوده است ،و پیشهتر برخهی از ایهن
ویژگیها کشف و معرفی شده است .هدف مقالۀ حاضر ،معرفی ویژگیای در خُرد کردن گرههای ده ایرانی است که پیش از ایهن در
ادبیات علمی ناشناخته بوده است و برای نخستین بار در این مقاله معرفی میشود .این تحقیق به روش تحلیلی پیش رفتهه اسهت و
اطالعات از مناب کتابخانهای گردآوری شدهاند .هر گره شامل تعدادی چندضلعی است که با قرارگیری در کنهار یکهدیگر ،سهححی
بزرگتر (زمینه) را میپوشانند .خٌرد کردن گره به معنی تبدیل گره به گرهی دیگر در همان زمینه و با اجزای کوچکتر است .این عمل
به روشهای مختلفی انجام میشود و استادان معماری سنتی برخی از آنها را معرفی کردهاند .در این مقاله ،یکی از روشهایی کهه
استاد حسین لرزاده معرفی کردهاند مبنا قرار داده شده است .نتایج مقاله نشان میدهد در خرد کردن متوالی گرههای کند ده ،اجزای
چندضلعی گرهها با نسبت معکوس عدد فی کوچک میشوند و با ثابت نگه داشتن اندازۀ چندضلعیهای تشکیلدهنده ،اندازۀ زمینهه
محابق تعمیم دنبالۀ فیبوناتچی و در رابحهای با نسبت طالیی رشد میکند .زمینههای متوالی حاصل از خُرد کردن متوالی را میتوان
در چیدمانی مارپیچ مرتب کرد .در این صورت ،رابحۀ تعمیم فیبوناتچی میان اضالع زمینهها نمودار خواهد بود .نمونههایی واقعهی از
اجزای گرههای بناها و نمونههایی ترسیمی در چنین چیدمانی در مقاله آورده شدهاند .اثبات ویژگیهای یافته شده در این تحقیق به
کار تحلیل هندسی و طراحی گرهها خواهد آمد ،و نتایج آن را میتوان پایهای برای مسئلۀ طراحی گرههای جدید بهرای زمینهههای
مختلف قرار داد.
واژگان کلیدی :هندسه در معماری ،گره کند ده ،دنبالۀ فیبوناتچی ،نسبت طالیی
* نویسندۀ مسئول مکاتبات :همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،گروه معماری ،کد پستی۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸ :
پست الکترونیکیHeydaridelgarm@basu.ac.ir :
ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز  Creative Commons Attribution Licenseﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه
را با دیگران به اشتراک بگذارد منوط بر اینکه حهوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مهاله در ای مجله اشاره شود.

بررسی

دنبالههای ریاضی در آرایههای هندسی گرههای کند ده

 .۱مقدمه
گره( ۱تزئینات هندسی) در کنار کتیبه و اسلیمی یکی از
سه دسهتۀ اصهلی آرایهههای معمهاری اسهالمی اسهت.
هنرمندان و معماران ایرانهی تهوج ی ویهژه بهه گرههها
داشتهاند و تنهوع و فراوانهی گرههها در بناههای ایرانهی
شاهدی بر آن است .این نهوع از تزئینهات ویژگیههای
هندسی مختلفی دارند .در گذشته ،برخی از ویژگیههای
ریاضی این گرهها شناسایی و معرفی شده است .ههدف
این پژوهش ،معرفی ویژگیِ پیشتر ناشناختهای از آنهها
است ،که میتواند نکات جدیدی را روشن کند .یکهی از
امکاناتی که در طراحهی و ترسهیم گرهههای ده ایرانهی
وجود دارد ،خرد کردن یا تبدیل آنهها بهه گرهههای بها
چندضههلعیهای (آلتهههای )۲ریزتههر و ب هه وجههود آوردن
گرههای جدید است .این پژوهش نیهز بها ایهن سهئوال
اصلی که «خُرد کردن گرههای ده ایرانی بها چهه نظهم
ریاضی پیش میرود؟» و ایهن سهئوالهای فرعهی کهه
«اندازۀ آلتها در خرد کردن گره با چهه رابحهۀ ریاضهی
پیدا میشود» و «چه نسبتی میان زمینهههای خردشهده
گره کند ده برقرار است؟» پیش رفته است.
این پژوهش از ج ت شناخت بیشتر روابط ریاضی حاکم
بر گرهها که پیشتر ناشهناخته بودهاسهت ،اهمیهت دارد.
دانش فعلی ما دربهارۀ گرههها کهه میتهوان آن را ییهل
هندسه در معمهاری طبقهه بنهدی کهرد ،بیشهتر شهامل
جنبههای ترسیمی است و دربارۀ طراحهی گرههها بهرای
زمینههای مختلهف بسهیار محهدود اسهت .ایهن مقالهه،
بخشی از روابط ریاضی گرههای مختلفهی کهه در یهک
زمینه جای میگیرند را با یکهدیگر و بها زمینهه روشهن
میکند .از این ج ت کهار را در تحقیقهات آینهده بهرای
تههدوین روشهههای طراحههی گرهههها تس ه یل میکنههد.
همچنین با توجه ک ولت سن یا از دنیا رفتن بسیاری از
استادکاران سنتی در سالهای اخیر که فنون طراحهی و
ترسیم گرهها را میشناختند ،در صهورت بیتهوج ی بهه
دانش مربوط به گرهها ،ایهن دانهش ممکهن اسهت بهه
فراموشی سپرده شود .از این نظر ،تحقیقات دانشهگاهی
در این زمینه ضروری به نظر میرسد.

 │ 254سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

 .۲روش پژوهش
برای پیشبردن این تحقیق ،نمونههایی از گرههای کند
ده به روشی که در ادامۀ مقاله آمده است ،چند مرتبهه و
با اعمال هندسی خرد شد .سپس روابهط ریاضهی میهان
گرهههههای اولیهههه و نمونهههههای بعهههدی بهههر اسهههاس
استداللهای ریاضی ،تحلیل شهد .از آنجها کهه احکهام
تحقیههق بهها روشهههای ریاضههی اثبههات شههدهاند ،ییههل
استدالل منحقی ( )Deductionو در دسهتۀ روشههای
تحلیلی قرار میگیرند .احکام اثبات شده ،سپس در چند
نمونه که از بناهای مختلف انتخاب شهدهاند و در کنهار
هم قرار گرفتهاند ،و همچنین نمونههایی در زمینهههای
مستحیلی نمایش داده شدهاند .برای انتخهاب نمونههها،
گرههههایی در منههاب آموزشههی ،کاتالو هههای بناهههای
معماری ،بانکهای اطالعاتی که شامل تصاویر گره نیز
بودند ،و تعدادی از بناهای معماری جسهتجو شهدند کهه
این جستجو به سه نمونهای که در مقاله به آنها اشهاره
شده است ،منتج شد .انتخاب این نمونهها جنبۀ آمهاری
ندارد و فقط مثالهایی است که درکی ش ودی از حکم
اثبات شده به دست دهد .سهح ههدف ایهن پهژوهش،
توسعهای است و برای پاسخ به سئوال اصهلی تحقیهق،
روشهای ترسیم و خرد کردن گره از مناب کتابخانهای
جم آوری شده است.
 .3پیشینۀ پژوهش
نوشتههای متأخر دربارۀ نقوش هندسی در عالم اسالمی
را از اواخر قرن نوزدهم میالدی و سیزدهم هجهری تها
کنههون ،از حیههه هههدف میتههوان بههه دو دسههتۀ متههون
آموزشی و متون تحقیقهی تقسهیم کهرد .عمهدۀ متهون
آموزشی را استادکاران معماری و درودگری یا شهاگردان
ایشان نوشتهاند .در این مناب  ،روشهای ترسهیم و گهاه
طراحی تزئینات از جمله گرهها بهه روشههای مختلهف
آموزش داده شده است و گاه روشها یها نمونهههایی از
اجرای آنها نیز آورده شده است .نمونهههای مشه ورتر
این دسهته شهامل منهاب تهألیفی اسهتادان لهرزاده ]،[1
شعرباف ] ،[2زمرشیدی ] [3و ماهرالنقش ] [4است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

متون تحقیقی را هم با توجه به روشها و اهداف آنها
میتوان به دستههای مختلفی تقسیم کرد ،با این حهال
چ هههار دسهههتۀ تحقیهههق بههها اههههداف معناشهههناختی،
زیباییشناختی ،تهاریخی و ریاضهی پررنه تر از دیگهر
تحقیقها بوده است .از ایهن چ هار دسهته ،سهیر متهون
دستۀ آخر که به تحلیلهای ریاضی نقهوش میپردازنهد
به علت خویشاوندیشان بها ایهن تحقیهق بهه صهورت
مشروحتر بررسی میشود.
اولین بار ،تحلیل قواعهد ترکیهب هندسهی در دو کتهاب
ژول بورژوان ،به نام هنر عربهها [5] ۱۸۷۳ ،و عناصهر
هنر عربی :ویژگی درهمبافتگی [6] ۱۸۷۹ ،تحلیل شهد.
چنین تحلیلهایی در اروپا پهس از ت یهۀ اندوختههای از
نقوش و کاتالو های پر از تصویر از جملهه کتابههای
جونز ] [7ممکن شده بود .بهورژوان سهه سهبک اصهلی
تزیین در کتاب عناصر هنر عهرب تشهخی داده بهود،
تزیین یونانی را حیوانی ،تزیین عربی را کانی ،و تهزیین
ژاپنی (چینهی) را نبهاتی خوانهده بهود ] .[6نسهبت دادن
نقهوش اسهالمی بهه بلورهها در آن دوره بسهیار تعجهب
برانگیز است و به احتمال زیاد ،بورژوان نمیدانست کهه
در آینده چه میزان تحلیل هندسی گرهها با بلورشناسهی
مرتبط خواهد شد .در آن دوره ،تحقیقهای هندسهی در
مراحل اولیه بود و چنان که گفتیم مخاطب اروپهایی آن
اغلب جامعۀ صنعتی بود که به دنبال نقهوش مهدوالر و
قابل تکرار میگشت ] .[8چنین تحقیقهایی دربارۀ گره
ها کمکم به این سمت میرفت کهه بهه جهای تحلیهل
اجزای نقوش ،ساختار آنها را تحلیل کند .چنین روندی
از مقایسۀ کارهای نویسهندگان متقهدمی نظیهر جهونز و
نویسندگانی مثل بورژوان که کمی پس از آنها آمدنهد،
روشن میشود .ادعای جونز مبنی بر قواعد هندسی گره
ها فقط در این سح تحلیل باقی میماند که «نقهوش،
تقاط خطهای همفاصله حول مرکزهایی» هسهتند ][7
اما بورژوان در کتابش زیرنقشهایی با خطچهین بهرای
نقوش مختلف عرضه کرده بود ] .[5ایدهای که در کتاب
نقوش اصلی هندسی برای پارچه ،نوشتۀ دیویهد رمهزی
نیز تکرار شده است ] .[9ادامۀ کار بورژوان را مهیتهوان
در کتاب شیوههای سنتی طراحی نقش ،نوشتۀ کریستی
نیز دید که بهه جهای تحلیهل اجهزای گهره بهه تحلیهل

ساختاری آنها پرداخته است ] .[10تحلیلهای ریاضهی
و گاه با توجه به زیر نقش پس از آن هم ادامه داشهت،
از جملههه نوشههتههای لههی ] ،[11کههپالن ] ،[12نههوایی و
حاجیقاسههمی ] ،[13سههرهنگی ] ،[14بههادنر ] ،[15بُنههر
].[16
ویژگی کارهای کپالن طراحی گره برای زمینهههای بها
انحنای یهک یها دوج تهه بها اسهتفاده از اعوجها ههای
زیرنقش و همچنین استفاده از الگوریتمهای کامپیوتری
برای گسترش نقش است .نهوایی و حاجیقاسهمی ][13
نیز شبکههای زیرنقش متشکل از سه نوع لهوزی بهرای
گرهههای مختلهف پیشهن اد کهردهانهد .ریگبهی نیهز در
مقالهای از امکان انحباق گرههای ده بر الگوههای پنهرُز
پرسش کرده است ] .[17همین مسهئله را اسهالمپناه در
کتاب گرهدرگره بررسی کرده است ] .[18اسهالمپناه در
مقالهای قدیمیتر نیز نسبتهای طالیهی بهین اضهالع
آالت گره را تشری کرده است ] .[19مقالهۀ حاضهر بهه
روابط میان گرهها قبل و پس از خرد کردن میپهردازد،
شفی زاده و سلحانمحمدلو ] [20روشی گامبهگام را بهر
مبنای روش معرفی شده توسط شاگردان اسهتاد لهرزاده
] [21برای ترسیم گره بهر مبنهای قاعهدۀ خهرد کهردن
بررسی کردهاند.
م مترین تحقیق سالهای اخیر ،مقالهای است کهه در
سههال  ۲۰۰۷مههیالدی دربههارۀ گههرهههها توسههط لههو و
اشتاین ارت منتشر شد .این مقاله تصهور تحلیهل کامهل
مسئلۀ گره بر هم ریخت ] .[22آن تحقیق بر گرههی از
مقبرۀ درب امام اصف ان متمرکز بود و نشهان داده بهود
که آن گره تقریباً به صورت کامل (در واق به جز یازده
مورد از  ۳۷۰۰مورد همنشهینی) سهاختاری شهبهبلهوری
دارد .ساختارهای شبهبلوری ،بر خالف بلورهای هندسی
(که بر مبنای مثله و مستحیل و شش ضهلعی هسهتند)
تکرارهای محدود ندارنهد و قابلیهت دارنهد بهه صهورت
نامحدود ،همنشینیهای جدید ایجاد کنند .تحقیقههای
دیگری پس از این مقاله و کموبیش بهر اثهر آن انجهام
شد .از جملۀ آنها مقالۀ کرامْوِل ] [23کتاب برو ][24
و فصلی است که سهالتزمن ] [25در کتهاب معمهاری و
ریاضی از باستان تا آینده ] [26نوشته است .مقالۀ حاضر
در ادامۀ تحقیقهایی کهه تها کنهون دربهارۀ جنبهههای
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ریاضی گرهها انجام شده است ،قصد دارد روابط ریاضی
را که در این روش سنتی خرد کردن گرهههای کنهد ده
(که نمونهای از گرههای خودمتشابه هستند) روشهنتهر
کند و راه را برای تحقیقات در تدوین روشهای کاملتر
طراحی و تحلیل گرههای بر مبنای پنجضلعی بگشاید.
 .4گرههای کند ده
مستشههرقان در تقسههیمبنههدی رایههجشههان ،اَرَبِسههک
( )arabesqueیا تزییناتی را که در معماری اسالمی بهه
کار میرفت به سه دستۀ هندسی و گیهاهی و نوشهتاری
(کتیبهای) تقسیم میکردند ] .[8با وجود نق هایی کهه
در این تقسیمبندی بود ،تزیینات هندسهی اسهالمی (یها
عربی) ،در نوشتههای مستشهرقان اشهاره بهه مف هومی
داشت که در ج ان ایرانی «گره» میخوانندش ۳.طهرح
گرهها بها وجهود مشهاب تههایی کهه در همهۀ ممالهک
اسالمی دارند ،کامالً یکسان نیستند و برخی مستشرقان
ازجمله جهونز ل جههههای محلهی تزیینهات اسهالمی را
تفکیک کردهاند 4.یک روش معموالً در تقسیمبندی گره
ها چه نزد مستشرقان ،چه در مناب بومی ،تفکیک آنها
بر اساس تعداد واگیهرهههای ۵حهول شمسهه ،یها تعهداد
اضالع چند ضلعی منتظمی است که مبنای ترسیم گهره
بوده باشد .به این روش ،گرههایی که بر مبنای مثله و
ششضلعی بودند دارای شمسههای شش یا نه یا دوازده
و مانند آنها بودند ،گرههای بر مبنای مرب و مستحیل،
دارای شمسههای هشت و شانزده ،و گرههای بر مبنای
پنج ،دارای شمسههای ده بودنهد .شهکلههای مثلهه و
مستحیل و ششضلعی منتظم ،شکلهایی هستند که با
آنها میتوان سحوح را پر کرد .تقهارنههای کالسهیک
بلورشناسی هندسی نیز بر مبنای آنها است .گرهههایی
که بر مبنای شهکلههای مثلهه و مربه و مسهتحیل و
ششضلعی هستند بهر مبنهای همهین قهانون هندسهی
پرکردن صفحه ایجاد شدهاند .وضعیت گرههای مبتنهی
بر پنجضلعی به کلی متفاوت است .پنجضهلعی خاصهیت
شکلهای پیشین را نهدارد و صهفحه را نمهیتهوان بهه
تن ایی با آن پر کهرد و از نظهر بلورشناسهی کالسهیک،
تقارنی غیرممکن است ] .[22گرههای بهر مبنهای پهنج
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ضلعی را بیشتر ،مربوط به شرق عالم اسالم و ایران می
دانند ] .[13در ایران این گرهها را بها توجهه بهه شمسهۀ
آنها «گره ده» میخوانند.
گرهها در مناب معاصری که استادکاران و شاگردانشان
تدوین کردهاند ،دارای چند قانون ساده هستند .این کهه
گره «آلت خار » ۶نداشته باشد و این کهه گهره ،سهح
زمینه را به صورت کامل بپوشاند ] [21و اگهر زمینهه بها
آلتی برخورد کند باید حتماً از روی خط تقارن آلت عبور
کند .منظور از آلت خار  ،آلتی غیر از آلتههای تعریهف
شده برای هر خانواده از گرهها است .در این مناب  ،گره
کند دوپنج که یکی از گرههای کند ده است ،معمهوالً از
اولین گرههایی است که آموخته میشهود ] [21و علهت
نیز سادگی و ترسیم سایر گرههای ده بر مبنهای همهین
گره است .آلتهای گرههای کنهد ،شهامل شمسههکنهد،
ترنجکند ،پنجکند ،طبلکند ،و سرمهدان است (شکل .)۱

شکل  :۱آلتهای گره کند و یک نمونه گره کند در زمینهای
مستحیلی [21] ،بازترسیم از نگارندگان
]Fig. 1: Set of polygons of girih-i kund-i dah, [21
Redrawn by authors.

 .5خرد کردن
گههرههههای کنههد ده را مههیتههوان در درون خودشههان
تقسههیم کههرد .در منههاب معاصههر تههألیفی اسههتادکاران
سههنتی ،بههه خاصههیت زایههایی گههره در درون خههودش،
خرد کردن میگویند .میهان ایشهان مشه ور اسهت کهه
گههره در درون خههود بحههن دارد و توانههایی زایههش و بههه
وجود آوردن گرهههای نهو از آن وجهود دارد .گهره کنهد

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

دوپنج را به این علت «امالگهره» یها مهادر دیگهر گهره
ها نامیدهاند که قابلیت به وجهود آمهدن سهایر گهرههها
از آن وجههود دارد .قابلیههت خههرد شههدن گههره ده در
درون خودش (یعنی تقسهیم متهوالی) ههم بهه صهورت

هندسههی اثبههات شههده اسههت ] [22و هههم بههه صههورت
عملههی تهها چ ههار مرحلههه توسههط ریههیسزاده و مفیههد
ترسیم شده است ].[21

شکل  :۲گره کندی که به روش تو حلقی به گره کند ریزتری خرد شده است.
Fig. 2: The subdividing method introduced by ustād Lurzādah

خُرد کردن گرههای با تقارنهای کالسیک بلورشناسانه،
یعنی مبتنی بر شبکههای زیرنقش سه و چ ار و شش
ضلعی تفاوت بنیادی با خرد کردن گرههای مبتنی بر
پنجضلعی دارد .در خرد کردن گرههای اخیر ،احتمال
تغییر شبکۀ زیرنقش نسبت به مقیاس بزرگتر گره
(مقیاس قبل از خرد شدن) وجود دارد .در واق از گره
خرد شده نمیتوان الزاماً به گره پیش از خرد شدن پی
برد .فقدان ارتباط مستقیم در این دو مقیاس ،سبب
دشواری در طراحی و ترسیم است که منشأ امکان ویژۀ
گرههای برمبنای پنج هم از همان است .تنوع بین ایت
مورد اشارۀ معماران سنتی در گرههای پنج از همین
ویژگی برمیخیزد .دانش ریاضی مربوط به این ویژگی
در بلورهای مرتبط با پنجضلعی ،چند دهۀ پیش کشف
شد و ارتباط آن با گرههای ایرانی در دورههای اخیر و
در یافتههای فیزیکدانان روشن شد .به نظر میرسد
معماران سنتی با مف وم بین ایت بودن تعداد گرههای
منشعب به کمک خرد کردن ،آگاه بودهاند .بین ایت
بودن ترکیبات زیرنقشهای خودمتشابه به صورت
هندسی ثابت شده است ] ،[27و مف ومهای « ۷۲بحن
گره» در زبان معماران سنتی ،اشاره به همان مف وم را

به یهن میآورد .هر چند امکان خردکردن ،از نظر
هندسی ،به صورت نامتوالی و تا بین ایت وجود دارد،
در عمل ،پس از چندین مرحلۀ خرد کردن ،آلتهای
گره به حدی ریز میشوند که امکان اجرا با مصال
معمول را نخواهند داشت .در اینجا یادآوری تفاوتهای
هندسۀ عملی و نظری از منظر فارابی خالی از لحف
نیست ] ،[28و بر مبنای آن میتوان گفت ،نکتههای
منقول از معماران سنتی دربارۀ تعداد توالی خرد کردن،
به هندسۀ نظری اشاره دارد.
7

 .6نسبت طالیی
نسبت طالیی از اعداد گن است .مقدار دقیق این عدد
در شکل  :۳الف نمایش داده شده است .مقدار تقریبی
آن برابر با  ۱/۶۱۸است .این مقدار را به راههای
متفاوتی میشود ترسیم کرد .برای مثال طول قحر هر
پنج ضلعی منتظم به ضل یک واحد برابر با مقدار
نسبت طالیی است (شکل  .)۶معادلهای که در رابحۀ
یک (شکل  )R۱ :۳آمده است ،معادلهای از درجۀ دوم
است و دو پاسخ دارد .یکی از این دو پاسخ ،برابر با
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مقدار نسبت طالیی است .پس توان دوم نسبت طالیی
نیز یک واحد بیشتر از خودش است (شکل .)R۲ :۳
 .7دنبالۀ فیبوناتچی
فیبوناتچی ۸اولین بار در اوایل سهدۀ سهیزدهم مهیالدی
دنبالهای را معرفی کرد که به نام خودش مش ور شد .او
این دنباله را در کتاب لیبِرآباچی ( )Liber Abaciو ییهل
مسئلۀ «خرگوشها چگونه تکثیر مهیشهوند؟» معرفهی
کرد .کتاب او لیبرآبهاچی در برخهی از مسهائل ،متهأثر از
خوارزمی و همچنین ابوکامل ،ریاضیدان مصری اسهت.
خود فیبوناتچی در متن کتهاب بهه ایهن تأثیرپهذیریهها
اشاره نکرده است ] .[29در این دنباله نحوۀ تکثیر شدن
جفت خرگوشها محاسبه میشد .تعداد جفت خرگهوش
ها در هر دور تولیهدمثل ،جملههههای دنبالهۀ تصهاعد را
میساخت .نکتۀ م م در نحوۀ حل این مسئله ،اسهتفاده
از مقدار اعضای قبلی در محاسبۀ عضو جدید بود ].[30
 .8اثبات وجود دنبالۀ فیبوناتچی در طول زمینۀ
در خردکردن متوالی گره کند ده
به منظور اثبات مسئله ،ابتدا گرهی بر اساس روش
توحلقی بارها خرد شد .شکل  ۲خرد کردن گرهها را به
روش توحلقی نشان میدهد که در گره محصول،
معادل کند آلتها در نظر گرفته شده است .در خرد
کردن به روش توحلقی نسبت میان اندازۀ آالت نظیر
(برای مثال طول ضل پنج ضلعیها) در گره ثانویه
نسبت به گره اولیه ،برابر با معکوس عدد فی (𝜑) است
(شکل  :۳ب) .اگر گرههای ریز تمام زمینهها هم
مقیاس شوند آنگاه این تصاعد در اندازۀ زمینهها
منعکس میشود به گونهای که اندازۀ هر زمینه نسبت
به زمینۀ قبلیاش فی برابر میشود (شکل  .) :۳در
این صورت اگر اندازۀ اضالع نظیر زمینهها در یک
توالی نوشته و اندازۀ عضو اول یک واحد در نظر گرفته
شود ،دنبالهای هندسی با قدر نسبت عدد فی تشکیل
میشود (شکل  )G۱ :۳با استفاده از رابحۀ دو ( )R۲برای
سادهتر کردن اعضای این دنباله ،دنبالۀ دو ( )G۲حاصل
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میشود .در این دنباله ،مشاهده میشود که مقدار هر
عضو برابر با مجموع دو عضو قبلی است .به عبارت
دیگر ،مقیاس گرههای کند ده را میتوان با روشهای
سنتی محابق عدد طالیی کوچک و نمونۀ جدیدی
ترسیم کرد .در این حالت ،اندازۀ زمینهها ثابت و مقیاس
گرهها در هر نمونه فی برابر کوچک میشود (شکل :۳
ب) .حال اگر اندازۀ آلتهای متناظر همۀ گرههای
متوالی را یکی کنیم این تغییر مقیاس ،اندازۀ زمینۀ
گرهها را تغییر میدهد به گونهای اندازۀ زمینۀ هر گره،
فی برابر اندازۀ زمینۀ نمونۀ قبلی است (شکل  .) :۳به
عبارت سادهتر میتوان گفت که در این حالت گره ده بر
اساس نسبت طالیی در حال گسترش در زمینه است.
همچنین با تبدیل مراتب توانی عدد فی به مضارب
صحی درجه یک آن (محابق رابحۀ شمارۀ دو  )R۲در
اندازۀ زمینهها ،چنان که پیدا است اندازۀ هر ضل زمینه
در هر نمونه برابر با مجموع طول اضالع نظیر در دو
نمونۀ قبلی خود است و میتوان مانند دنبالۀ فیبوناتچی
برای محاسبۀ اندازۀ هر زمینه ،از دو زمینۀ قبلی استفاده
کرد (شکل .)۵
 .9نمونههای شناسایی شده
در بین گرههای ریز شاهگرههای ۹کند ده بناهای
مختلف نیز مقیاسهای مختلفی وجود دارد .به این
مف وم که اگر آالت متناظر گرههای ریز ۱۰را در
نمونههای خرد شده ،هم مقیاس در نظر بگیریم آنگاه
آلتهای متناظر در گرههای درشت آنها ،که حکم
زمینۀ آنها را دارند ،یک اندازه و مساوی نخواهند بود.
آلتهای متناظر در گرههای درشت ،متناسب با اعضای
متوالی دنبالۀ فیبوناتچی و با تغییر مقیاسی به نسبت فی
خواهند بود .برای نمایش این مف وم ،بخشهایی از
گرههای موجود در مدرسۀ چ ارباغ و مقبرۀ درب امام
در کنار هم قرار گرفتند ،طول زمینههای آنها تصاعدی
را تشکیل داد که تا دو مرحله توسط نگارندگان ادامه
یافت .این تصاعد را میتوان تا هر تعداد ادامه داد
(شکل .)4
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شکل ( :۳الف) روابط ریاضی؛ (ب) خرد کردن متوالی گره کند ده به روش توحلقی و ثابت نگه داشتن اندازۀ زمینهها ( ) هممقیاس کردن گرههای
ریز زمینهها و انعکاس تغییرات در اندازۀ زمینهها
Fig. 3: A) Mathematical equations B) Subdividing and maintaining frame dimensions C) Subdividing and maintaining polygon
dimensions.
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شکل  :4نمونههایی از ترنج در گرههای موجود در بناهای تاریخی که زمینههای آنها در مارپیچ تعمیم فیبوناتچی قرار میگیرد.
Fig. 4: Real world samples of kite polygons arranged in generalization of Fibonacci sequence and extended by authors.

 │ 260سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

چنان که در محالب پیشین یکر شد ،محصول خرد
کردن متوالی گره کند ده به روشی که استاد لرزاده
معرفی کرده است ،گرههایی است که اگر اندازۀ
آلتهایشان را ثابت نگه داریم طول زمینههای آنها در
دنبالهای از نسبت فیبوناتچی رشد میکند .این توالی
طولها همچنین تصاعدی هندسی میسازد که نسبت
جملههای متوالی آن به هم برابر عدد فی یا نسبت
طالیی است.
 .۱0آزمون روش برای یک زمینۀ مستطیلی
در بابهای پیشین مقالهه ،نمونههههایی از تهوالیههای
مختلف گره کند ده در زمینۀ ترنج در بناههای تهاریخی
معرفی شد .با ایهن حهال از آنجها کهه زمینهۀ ترسهیمی
بسیاری از گرههای ده ،مستحیلی به نسهبت حهدودی ۸
به  ۱۱است ۱۱ [3,31] ،برای آزمون ویژگهی نویافتهه در

گرهها ،گرهههایی بها زمینههای مسهتحیلی بهه طهول و
عرضی با همین نسبت انتخاب شد و تهوالی فیبونهاتچیِ
زمینه در آن نمایش داده میشود .گره به صورت متوالی
بهها روش تههوحلقی خههرد شههده اسههت .در پایههان ،ج ههت
س ولت در نمایش دنبالۀ فیبوناتچی در توالی اندازۀ گره
ها ،آلتهای متناظر گرهها هممقیاس شدهاند تا نسهبت
مورد نظر در اندازۀ زمینهها منعکس شود .مستحیلهای
زمینه به صورت متوالی و به طور مهارپیچ در کنهار ههم
قرار گرفتهاند (شکل  .)۵دراین شکل ،طهول یها عهر
هر مستحیل زمینه ،برابر بها جمه طهول یها عهر دو
مستحیل کوچکتر از خودش است .برای مثال ،مجمهوع
اندازۀ  L۲و  L۳برابر با اندازه  L4است که بر همنشهینی
گرههای این زمینهها نیز در کنهار ههم بها اصهول گهره
تحابق دارد .این قاعده کهه ویژگهی دنبالهۀ فیبونهاتچی
است برای زمینههای دیگر نیز صادق است.

شکل  :۵وجود رابحۀ تعمیم فیبوناتچی میان طول و عر

در یک نمونه زمینۀ مستحیلی

Fig. 5: Generalization of Fibonacci in widths and lengths of rectangular frame

 .۱۱کاربرد
یکی از دشواریها در تحلیل هندسی گرهها و طراحی
گره برای زمینهای خاص ،معلوم کردن اندازۀ آلتها
است .در گرههایی که دستگردان نیستند و از قواعد
هندسی تبعیت میکنند ،اندازۀ آلتهای متناظر در کل

زمینه یکسان باقی میماند .به کمک یافتههای این
تحقیق میتوان از روی یک گره کند ده ترسیم شده
برای یک زمینۀ خاص ،اندازۀ آلتها را برای گرههایی
به مقیاسهای خردتر که در آن زمینه قابل ترسیم
است ،محاسبه کرد .در کارهای بعدی میتوان چنین
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محاسبههایی را پایۀ حل مسئلۀ گره به کمک الگوریتم
های رایانهای برای زمینههای مسح و منحنی قرارداد.
همچنین این مسئله را در گرههای غیر ده تحقیق کرد.
 .۱۲بحث
در این مقاله ،ویژگی نویافتهای از گرههای کند ده نشان
داده شد .اگر گره کند ده به روش توحلقی که استاد
لرزاده نشان داده است خرد شود ،بدون تغییر زمینه گره
هایی به دست میآید که اندازۀ آلتهایشان به نسبت
یات وسط و طرفین (یا نسبت طالیی) کوچک
میشوند .حال اگر زمینۀ این گرههای متوالی به نحوی
بزر شوند که آلتهای متناظر در این گرههای متوالی
هماندازه شوند ،طول و عر اندازۀ زمینهها در دنباله
ای رشد میکند که ویژگیهای دنبالۀ فیبوناتچی را
دارد؛ یعنی طول یا عر زمینۀ هر گره برابر با جم
طول یا عر زمینههای دو گره قبل از خودش است،
اما چرا این ویژگی در گرهها پیدا میشود؟
هستۀ ارتباط گرههای کند ده با دنبالۀ فیبوناتچی ارتباط
آنها با نسبت یات وسط و طرفین است ،و علت ارتباط
آنها با این نسبت ارتباطشان با پنجضلعی منتظم است.
در پنجضلعی منتظم میان قحر و ضل  ،نسبت یات وسط
و طرفین برقرار است .در خرد کردن متوالی گره کند ده
نیز (با ثابت نگه داشتن اندازۀ زمینه) آلتهای پنج (که
به شکل پنجضلعی منتظم هستند) به نحوی کوچک
میشوند که قحر آلت پنجِ بَعدی برابر ضل آلت پنج
قبلی است (شکل  .)۶در نتیجۀ رابحۀ ریاضی شمارۀ دو
نشان داده شد که مجذور نسبت یات وسط و طرفین
برابر یک واحد بیش از نسبت یات وسط و طرفین
است .با ثابت نگاه داشتن اندازۀ آلتها ،اندازۀ زمینه در
نسبت مستقیم با دنبالهای از توانهای صحی نسبت
یات وسط و طرفین رشد میکند (شکل  .)G۱ :۳این
دنباله با توجه به نتیجۀ رابحۀ شمارۀ دو قابل تبدیل به
دنبالۀ شمارۀ دو است .همۀ این تبدیلها به علت ویژگی
نسبت یات وسط و طرفین ممکن بود .چنان که در
دنبالۀ شمارۀ دو مشخ است هر جمله برابر با جم
دو جملۀ پیشین خود است.
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شکل  :۶تناسب آلتهای پنج در خرد شدن متوالی
Fig. 6: Scale factor of pentagons in repeatedly
subdividing

در مقاله ،نشان داده شد از آنجا که گرههای ده بر
مبنای پنجضلعی منتظم هستند با نسبت یات وسط و
طرفین ارتباط دارند .این نسبت ،سبب به وجود آمدن
دنبالۀ فیبوناتچی در زمینۀ گرههایی است که به صورت
متوالی با روش توحلقی استاد لرزاده خرد میشوند .از
این ویژگی نویافته میتوان در طراحی گرهها و حل
مسائل هندسی گرهها استفاده کرد .نمونههایی از این
گرهها را در آثار تاریخی نشان دادیم که میتوان اجزای
آنها را در این توالی جا داد.
 .۱3نتیجهگیری
گره کند ده یکی از خانوادههای گرههای ایرانی است
که شمسههای آنها بیستضلعی است .این گرهها
قابلیت خرد شدن را دارند ،یعنی میتوان از یک گره،
گرهی در مقیاس خردتر با همان آالت پیدا کرد .رییس
زاده و مفید در تقریرهای استاد لرزاده دو روش برای
خرد کردن گرههای کند ده معرفی کردهاند .در روش
جام تر (روش توحلقی) همۀ نتایجی که از روش دیگر
به دست میآمد به اضافۀ نتایج جدیدی به دست می
آید .همین روش با در نظر گرفتن معادل کند گره به
دست آمده از آن ،مبنای محاسبات این مقاله قرار
گرفت .در خرد کردن متوالی ،اندازۀ آلتها در نسبت
معکوس با عدد فی کوچک میشوند و اگر اندازۀ زمینه
های متوالی را به نحوی بزر کنیم که اندازۀ آلتهای
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متناظر در گرهها یکسان باشد ،طول اعضای متناظر
زمینهها محابق دنبالۀ فیبوناتچی رشد میکند ،به نحوی
که طول ضل زمینه برابر جم طول اضالع متناظر دو
زمینۀ قبلی است .از این ویژگی میتوان در تحلیل گره
ها و حل هندسی و طراحی آنها به روشهای
الگوریتمی استفاده کرد.

 .4از جملههه در کتههاب دسههتور زبههان تههزیین ،نوشههتۀ اوِن
جونز ،چنهین تفکیهک منحقههای دیهده میشهود .همچنهین
در دائرۀالمعارف هنرهای تزیینی شرق E. Collinot
 .۵واگیرهههها خحههوط شههعاعی هسههتند کههه از مرکههز آلههت
شمسههه بههه ر سهههای آن متصههل میشههوند و امتههداد پیههدا
میکنند.
 .۶یعنهههی آلتهههی کهههه از زاویههههها و تناسهههبات مشهههخ
اضالع آن آلهت پیهروی نکنهد ،در نتیجهه شهکل آن معهو
باشد.
.۷نویسههندگان مقالههه از آقههای روح اهلل مجت ههدزاده بههرای
معرفههی منههاب مربههوط بههه نسههبت طالیههی در تمههدن
اسالمی تشکر میکنند.
 .۸او را بههه نههام لئونههاردوی پیزایههی Leonardo of Pisa
نیز میشناسند.
 .۹شهاهگره بههه گرهههی گفتهه میشههود کههه درون آلتهههای
آن گههره ریزتههری ترسههیم شههده باشههد .در واق ه آلتهههای
گههره اولیههه کههه مقیههاس درشههتتری دارد زمینهههههای
گرههای ریزتر باشد.
 .۱۰شههاهگرهها نههوعی از گههره هسههتند کههه بهها قههوانین
خاصههی خههرد میشههوند بنههابراین دارای دو مقیههاس از گههره
در زمینۀ خود هسهتند .منظهور از گهره ریهز شهاهگره نمونهۀ
خرد شدۀ ترسیم شده در گره اولیه است.
 .۱۱مقهدار دقیهق ایهن نسهبت برابهر بها Cos (54°)/Sin
) (54°اسههت و مقههدار تقریبههی آن در منههاب مختلههف  ۸بههه
 ۱۱و  ۸۰۰۰به  ۱۱۰۱۱یکر شده است.
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