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“
بررسی تقارن محوری در علوم مهندسی

پروژه تخصصی :نام درس

:استاد راهنما

:نام دانشجو

:شماره دانشجویی

2

مقدمه

ومعماریدرطراحیاصولشناختبهایویژهتوجهامروزهشهریطراحانومعماران
یکیرتیبتاینبه.داردتنگاتنگیارتباطکالبدیمحیطبااصولاینزیرا.دارندشهرسازی
تقارن.رودمیبشمارتعادلوتقارنایراندربالخصمعماریبنیادیاصولوازمفاهیم

ویعمومبناهایازبسیاریدرباستاندوراندرکهرودمیشماربهطراحیاصولازیکی
کهوردآشماربهتعادلشکلترینکاملتوانمیراتقارناصل.استرفتهکاربهمذهبی

قارنت.استبودهتوجهموردهموارهنیزایستاییلحاظازشناسیزیباهایجنبهبرعالوه
محوریتقارنخططرفدودرمجموعهیابنایکاجزاییکبهیکگیریهمبرشامل

کهکهشونددادهسامانایگونهبهعناصرهمهبصریانرژیچنانچه.استمجموعهیابنا
ترکیبیودنشبصریاغتشاشباعثونبردبینازرابخشهادیگربصریانرژیبخشیهیچ

.میایدبوجودمتعادلوموزون
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تعریف تقارن

اینهک.باشدمیصفحهیکدرموجودفضاهایواشکالمتوازنهوشدهمرتبتوزیع”معنیبهتقارن
ازربهتدرکبرای”.گیردمیشکلتقارنمرکزیاتقارنمحورنامبهمحوریکحولمتوازنتوزیع

سمتیکهبوبایستدتقارنمحوررویدقیقاًشخصیکاگرمثالبرایکهگفتمیتوانتقارنتعریف
باکهاجزاییتمامدقیقاً،بچرخاندراخودنگاهدرجه180دیدهمینباشخصاگر،کندنگاهخود
یکدراءاشیفاصلهوضعیتایندرواقعدرو.ببیندتواندمیرابوددیدهدیگرسمتبهکردننگاه

تقارنمبحث.باشدتقارنمحوردیگرطرفدراشیاءفاصلهبابرابرباید،ببیندهتاتقارنمحورازسمت
برای.دکنمیدنبالنیزراتریمهمهایکاربرد،شناسیزیباییکاربردبرعالوهمهندسیعلومدر

ورمنظبهساختمانیکهندسهتقارنرعایت،معماریدرتقارنهایکاربردمهمترینازیکیمثال
.باشدمیسازهیکطرفدودربارمتوازنویکنواختتوزیع
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تعادل واژه تقارن بدون در نظر گرفتن مجردات دیگر از قبیل” همچنین باید در نظر داشت که 
نقد و توازن و همچنین بدون وجود تناسب در معماری به معنای کامل خود نمی رسد و قابلیت

اسب نیز و بررسی واقعی را پیدا نمی کند؛ چنانچه توازن با ریتم و تواتر همراه و توام است ، تن
ه از تقارن در معماری بخاطر خاصیت ویژه خود که به نوعی الگو گرفت” . تابع مقیاس است

ن معماری پدیده های طبیعی است جای بحثی برای منتقد نمی گذارد ، به دیگر معنی اگر در ای
معماری خالی از هر ارزش معمارانه دیگر باشد و به اصطالح یک معماری ( معماری متقارن ) 

ن آن اثر امری تک بنیانی باشد که بر اساس تقارن شکل گرفته ، هندسه و ترکیب بندی متقار
و بدیهی و بدون دلیل نمایان می کند و مورد قبول قرار می گیرد و نیازی به ارائه دالیل

.توجیهات برای این ترکیب نداریم
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تقارن در هندسه

هنرهایویژهبهگوناگونهنرهایدرواژهاین.استتقارنمرکزیامحورحولبخش هاتشابهمعنایبههمامونییاتقارن
تقارنراهندسیتبدیالتبهنسبتناورداییمطلقبه طورعلوم،در.داردکاربردبسیارفیزیکمانندعلومیدروتجسمی

نیز(مکانارچاربردصفرممؤلفهدرانتقالهندسیتبدیلتحتناوردایی)زماندرتقارنچونمفاهیمیبهتقارنمفهومگویند
وضوعماینبهراجعتریدقیقتعریفماریاضیدرتعادلنسبت هادرزیبایییعنیتقارنروزمرهدر.می شوددادهتعمیم
یکازقسمتیآن هاکهکردتقسیمقسمتچندیادوبهبتوانراشیانکهزمانیمی نامیمتقارندارایراشییک.داریم
بهتغییریشکلاصلدروشودانجامتجانسوبازتابوچرخشوجابجاییتنهاشکلرویبریعنیباشندیافتهسازمانطرح
می نامیمتقارنراانآنگاهنیاییدوجود

متقارنAینقطهبهنسبت(محیط)شکلروینقطههرکهباشدداشتهوجودAمانندنقطه ایشکلیکدراگر:تقارنمرکز
 هایشکلباشدداشتهمتقارنیبایدشکلروینقطههریعنی.استتقارنمرکزAنقطهباشد،(محیط)شکلدیگرنقطهیک
.ندارندتقارنمرکزمنتظمضلعیفردشکل هایولیتقارندمرکزدارایدارندضلعزوجوهستندمنتظمکه
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:استفاده از تقارن، دارای دو مبانی نظری با ماهیتی متفاوت است 

ر پرهیز در تقارن محوری از اشغال کردن مرکز با عنصری صلب و پ: تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ( 1❖
از دوران مصری ها تا رنسانس و تا قرن هجدهم ، تقارن مرکزی یا دو طرفه عمدتا برای . می گردد

. گرفتساختمانهای مذهبی و آنهایی که در پی نمود بخشیدن به قدرت دنیوی بودند، مورد استفاده قرار می

بی استفاده بیش از حد از تقارن محوری احتماال نقشی غیر مستقیم در کمرنگ شدن یا به عبارتی… 
.اعتباری آن در دوره معاصر داشته است

تقارنی است که در اثر ایجاد چارچوب ها ، طاق ها ، گنبد ها ، : تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز( ۲❖
این تقارن اغلب نوعی معذب شدن عجیب و غریب را دامن می زند ، و . ایجاد می شود… دهانه های ساده و

ن ، آنچه در این میان آزار دهنده است، نه خود تقار. این حتی در کارهای استادان بزرگ نیز مشاهده می شود
. بلکه رویکرد محوری نسبت به آن است ، که در اغلب مواقع حکم پیامد منطقی آن را دارد
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تقارن یکی از اصول طراحی 

راقارنتاصل.استرفتهکاربهمذهبیوعمومیبناهایازبسیاریدرباستاندوراندرکهرودمیشماربهطراحیاصولازیکیتقارن
در.استهبودتوجهموردهموارهنیزایستاییلحاظازشناسیزیباهایجنبهبرعالوهکهآوردشماربهتعادلشکلترینکاملتوانمی
اوج.نداواقعتقارنمرکزیامحوررویبروبودهمتقارنشدهساختههایکوشک.استشدهاستفادهاصلاینازوفوربهایرانیهایباغ

هایباغ.اندشدهکاشتهقرینهنیزهاگلوهادرختچهدرختان،حتیاصلیمحوردر.دیداصلیمحورهایدرتوانمیراسازیقرینه
.دارندتقارنمحورچهاراغلبمربعهایپالنوتقارنمحوردویایککوشک،گیریقرارمکانبهبستهمستطیلی

یوناندرآکروپولیسبنای➢

اصفهانبازارسقف➢

شکیلترامتقارنناایمجموعهخودکههستندعناصریمتقارنبناهایتکاینازیکهرکهدیدبناتکیکدرتوانمیراتقارنگاه
را،ستعدادیترکیبازبازاراینچندهرهستند،نمونهاینبارزهاینمونهازایراندراصفهانبازارویوناندرآکروپولیس،دهندمی

.دهندمیکیلتشرامتقارنینامجموعه،کلدرولیهستندمتقارنشکلیتنهاییبهیکهرکهشدهتشکیلمدرسهوکاروانسرا،مسجد
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انواع تقارن در 

قارن به طور کلی به ترتیب متوازن اشیاء و عناصر در دو طرف مقابل ، حول محور تقارن ، ت: تقارن دو طرفه -1
در این بهترین نمونه برای تقارن دو طرفه که به نوعی یکی از شاهکار های هنر معماری. دو طرفه گفته می شود

آینه زمینه می باشد ، تاج محل در هندوستان است که هنگام برش در یک بخش ، دقیقاً تصویر برش خورده ،
.این نوع تقارن رایج ترین نوع بکار رفته در معماری است. تصویر برش نخورده می باشد

برای درک. تقارنی است که حول یک مرکز مشخص ، الگوهای تکراری را به وجود می آورد: تقارن شعاعی -۲
ر نظر بهتر از تقارن شعاعی می توان به یک استادیوم ورزشی اشاره کرد که اگر میانه میدان ورزشی را مرکز د

د و یک الگو بگیریم ، سازه پوسته ای که محل نشستن تماشاگران می باشد ، نسبت به مرکز ، تقارن شعاعی دار
.مشخص و بهم پیوسته ای در جایگاه تماشاگران به وجود می آید

9 تقارن در معماری ایرانی

برای.دباشمیهاطراحیدرناشدنیجدااصلیکنکتهاینگرفتننظردرایرانیمعماریدر
هایپنجرهکهایرانیداخلیدرطراحیموجودهایالمانمعروفترینازیکیبهتوانمیمثال
،سازههندسهدرتقارنقوانینرعایتبرعالوهارسیهایپنجره.کرداشاره،استارسی
چشموازیبآثاریکدیگرباجزءدواینترکیبودهندمیپوششخوددرنیزراهارنگتقارن
اریبسیدرآنرعایتوتقارنگفتبایدنهایتدر.آوردمیبوجودمخاطبمنظردررانوازی

ممفاهیارائهباتاشدسعیمقالهایندرواستداشتهکاربردهموارهدیگرعلوموهنرهااز
بیانارتقارنمختلفهایکاربردوبکارگیریقواعدواصول،معماریدرکبرتکیهباکلی

.نماییم
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تعادل

بصریانرژیبخشیهیچکهکهشونددادهسامانایگونهبهعناصرهمهبصریانرژیچنانچه
.میایدوجودبمتعادلوموزونترکیبینشودبصریاغتشاشباعثونبردبینازرابخشهادیگر

ذهنیعمودیوافقیهایحورباانهارامناظرواشیاءمشاهدههنگامانسانطبیعیطوربه
تعادلایجاد.میدهدتشخیصانهادرراتعادلیاعدمووجودومیکندمقایسهخودفطری
یرثوتاامدخواهدبوجودناقصاثریتعادلعدمصورتدراستاثرارائهدرطراحکارووظیفه

.گذاشتنخواهدمخاطببرمطلوبی
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انواع تعادل

:بطور کلی دو نوع تعادل در اثار تجسمی وجود دارد

این تقارن کامال طبیعی و سهل الوصول است و به راحتی قابل درک :تعادل متقارن : الف ❖
.بسیاری از اثار معماری جهان و ایران بر این اصول بنا شده اند.میباشد

ها و ذر این روش بر خالف تعادل متقارن ایجاد تعادل بر اساس فاصله شکل:تغادل نا متقارن: ب❖
شکلها بر عناصر نسبت به محورهای افقی و عمودی وسط کادر تعیین نمی شود ، بلکه انرژی بصری

سبت به روشنی ،رنگ و بافت و شکل جای انها را نسبت به یکدیر و ن-اساس اندازه ،جهت و تیرگی
و تسلط کادر تصویر روشن میکند در هنر جدید بیشتر از تعادل غیر متقارن که نشان دهنده مهارت

.طراح است بهره میگیرند
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عات را با ما بیشتر عادت داریم موضو. تعادل معموالً در یک منظره می توان بسهولت یک محور پیدا کرد 
وان ما این رضایت بصری را به عن. توزیع کردن قسمتها بر روی محورهای عمودی درک وقبول نماییم 

نیه بوده وقتی هر دو سمت یک محور شکل یکدیگر باشند ، آنها در حالت قر. تعادل تشخیص می دهیم 
چوب واجسام در دو سوی محور ، کامالً یکسان اند و بستگی مستقیم با اجسام دیگر موجود در آن چار

گاهی در یک طرح قرینه روی یک . هر جزو آن به عنوان واحدی از مجموعه به حساب می آید . دارند 
چنین جسمی ممکن است مبدأ  یا انتهای یک محور اصلی.جسم تکیه بیشتری می شوند 

وط را یک طراح قرنیه کنترل و قدرت را نشان می دهد ، منظره را سیستماتیک می کند و خط. باشد 
ند و در قرنیه سازی ، واحدها تکرار می شو. در هر صورت باید هماهنگی عمیقی بین آنها باشد . سخت 

رح با متضاد ط. طرح قرنیه باید بیانگر یک عمل قرنیه باشد . هر واحدی در نوع خود قابل توجه است 
بین دو ولی توازنی. مناظر زیبای طبیعت هرگز متقارن نیستند . قاعده و متقارن ، طرح نامتقارن است

یبا برای ایجاد فضایی طبیعی و ز. می نامند ” تقارن نظری ” این توازن را . سوی محور برقرار است 
.همیشه باید توازن را در نظر داشت و تقارن نظری کامل به وجود آورد 
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