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Exploring the Digital Approach to Redefining Decoration 
Design in Islamic Architecture Inspired by the Teachings of 
the Holy Quran

[1] Conceptualization methods in the design process of architecture [2] Architecture design 
utilizing precedents the study of how Iranian professional architects use design [3] 
Systematic methods for designers [4] How designers think [5] Algorithmic architecture [6] 
Digital architecture [7] Decorations related to the architecture of the Islamic era [8] 
Decoration in Iranian architecture and art (Islamic period with emphasis on mosques) [9] 
Wisdom of Islamic architecture: recognition of Iranian Islamic architecture principles [10] 
Islamic architecture from viewpoint of religious science [11] The Christian and oriental 
philosophy of art [12] Asbads; the oldest windmills of the world [13] Expression of light and 
color in Iranian Islamic art [14] Digital Design Processes [15] Unity in verses and narrations 
and its effect on literature [16] Spiritual Insight & Geometric Symbols [17] Beauty, holiness, 
religion [18] The formation of Islamic art [19] Search for identity in contemporary 
architecture of Saudi Arabia [20] Parameterization of geometric patterns of Islamic-Iranian 
space structure domes; Case study: Shabdari Arc [21] Application of topology optimization 
method to achieve form in architectural design [22] Algorithmic design of “Palekane” in 
order to increase efficiency of daylight in buildings [23] Algorithmic Architecture Paradigm

Aims Contemporary architecture of Islamic countries as one of the common seasons of these 
countries, has always felt the lack of discourse between traditional and modern approaches to 
creating space in the design. So today’s architecture has always been looking for creativity in 
the design process to make up for this shortage. Using the digital approach to redefining the 
process can help. In addition to beauty, decorations in Islamic architecture are the induction of 
concepts such as order and existential unity that are seen in the form of geometric and abstract 
motifs. Also, in Islamic teachings and the Holy Quran, a concept such as unity in multiplicity has 
been mentioned a lot. Redefining this concept with a digital approach to Islamic architecture 
decorations could be a new discourse between a traditional and a modern approach. In 
This study examine the role of digital approach in the manifestation of Islamic architectural 
decoration in the design process inspired by the teachings of the Holy Quran.
Methods The research method that used in this study is “logical reasoning”, using “analytical-
descriptive” approaches with a qualitative approach.
Findings The digital approach based on Bottom to Up method and focusing on the three areas 
of patterning and generative pattern, algorithm-coding, and digital fabrication redefine Islamic 
architectural decorations by changing the basic parameters and produces new patterns.
Conclusion The fields of digital approach can design and produce Islamic teachings such 
as unity in multiplicity with geometric mathematical foundations in Islamic architectural 
decoration.
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 دهیچک

 این مشترک فصول از یکی عنوان به اسالمی کشورهای معاصر معماری اهداف:

 فضا خلق برای مدرن و سنتی رویکردهای بین گفتمان کمبود همواره کشورها،

 در طراحی فرآیند در امروز معماری بنابراین .است کرده احساس را طراحی در

 رویکرد ازگیری بهره .کند جبران را کمبود این تا بوده خالقیت جویوجست

 تزیینات .دهد انجام را شایانی کمکتواند می فرآیند این تعریف باز در دیجیتال

 وحدت و نظم چون مفاهیمی القای زیبایی، بر عالوه اسالمی معماری در

 در همچنین .شودمی دیده انتزاعی و هندسی نقوش قالب در که است وجودی

 بسیار کثرت در وحدت همچون مفهومی به مجید قرآن و اسالمیهای آموزه

 معماری تزیینات در دیجیتال رویکرد با مفهوم این تعریف باز .است شده اشاره

 پژوهش این .باشد مدرن و سنتی رویکرد بین جدید گفتمانیتواند می اسالمی

 در اسالمی معماری تزیینات تجلی در دیجیتال رویکرد نقش که است آن بر

 .دهد قرار بررسی مورد را مجید قرآنهای آموزه از الهام با را طراحی

 با منطقی"، "استدالل پژوهش این در شده گرفته کار به تحقیق روش :هاروش

  .است کیفی رویکردی با توصیفی"، -"تحلیلی تدابیر از استفاده

 عرصه سه روی تمرکز و کل به جز روش مبنای بر دیجیتال رویکرد :هایافته

 معماری تزیینات تعریف باز به دیجیتال ساخت و کد -الگوریتم الگوسازی،

 تولید نیز جدیدتری الگوهای اولیه پارامترهای تغییر باپردازد و می اسالمی

 .کندمی

 همچون اسالمیهای تواند آموزهمی دیجیتال رویکردهای عرصه گیری:نتیجه

 معماری تزیینات در هندسی صورت به ریاضی مبانی با را کثرت در وحدت

 .کنند تولید و طراحی اسالمی
 الگوریتم هندسه، کثرت، در وحدت اسالمی، معماری دیجیتال، طراحی :هاکلیدواژه

 

 ۰۲/۱۱/۱۳۹۸ افت:یدر خیتار
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 مقدمه
 هکبل یستن شدهنییتع شیپ از و یدستور  یروند یطراح مقوله

 از ایپیچیده ارکسازو هک است ینیع و یذهن هایفعالیت محصول

 یقطع یفرمول تواننمی رونیا از دارد. یمنطق عمل و خالقه عمل

 .نمود ارایه لکش یک به و همه یبرا را یطراح روند از

 در هک یمطالعات به توانمی زمینه این در گرفتهصورت مطالعات از

 یبرخ هک نمود اشاره است شده انجام یطراح فرآیند شناخت حوزه

 است. ریز مواردشامل  آنها از
 فرآیند آن در هک یاتانیبر معماران یسلطنت موسسه یراهنما تابک

 یابیشارز  )٣ بکیتر  )٢ زیآنال )١ی مجزا مرحله سه به یطراح

 مطالعات نهیزم نیا در هک یگر ید شخص .]1[است شده تفکیک

 مرحله سه یطراح فرآیند در هک بود آرچر رساند، انجام به را یثر وم

 .]1-3[نمود یبازنگر  آنها در بتوان هک نمود فیتعر ایگونه به را فوق

 ستمیس با را مراحل نیا مجزابودن لکمش جونز سیرک یو از پس

 .]3[دینما حل یادیز حد تا توانست نمود شنهادیپ هک یچرخش

 فصل یطراح ریتداب و یطراح فرآیند باب در الوسون انیبرا اتینظر

 راه هک است اعتقاد نیا بر یو .گشود یطراح فرآیند در را یدیجد

 مساله انیم تعامل و کنندمی ظهور گریدیک با یطراح مساله و حل

 یک در یابیارز و بکیتر  ل،یتحل دشومی موجب هک است حل راه و

 ارتباط در گریدیک با انیپا و شروع بدون یچرخش و گانه سه رابطه

 .]4[باشند

 حوزه نیا در یمتفاوت هایروش یطراح به مربوط مباحث در

 و هاروش نیا هک یالدیم٦٠ دهه حدود از .است دهش مطرح

 از یادیز فیتعار نونکتا انددهش مطرح یجد صورت به هافرآیند

 هافرآیند نیا با ارتباط در نیهمچن شده مطرح یطراح فرآیند

 متفاوت هاینگاه جهینت هک آمده وجود به زین یمتفاوت هایروش

 .است بوده یمعمار  و یطراح امر به

 که یهاسالم .است مساله یک تبیین داستان ،معماری طراحی

 در پرسش این با همیشه طراح .دهدمی تشکیل را طراحی موضوع

 به طراحی پرسش پاسخ به رسیدن برای که است مواجه خود ذهن

 .برسد نقطه آن به چگونه و کند گیریهدف بایست سمتی چه

 اندگشته پاسخ دنبال به غربی فلسفه به موسوم فلسفه در بعضی

 مفهومی و گرایش یک مبنای بر که هاییسبک از بسیاری (مانند

 نیز و فولدینگ دیکانستراکشن، همچون پذیرفتند شکل فلسفی

 و پدیدارشناسانه) مفاهیم و معماری در هایدگر هایاندیشه تاثیر

 تادائو چون معمارانی (مانند شرقی هایحکمت در دیگر ایعده

 فرآیند به علمی نگاه نیز تعدادی و )الکساندر کریستوفر ،دونآ

 .]5[)برادبنت و چری مانند (اندبرگزیده را طراحی

 یوجوجست در شود،می طراحی شامل عماریم که آنجا از

 به نیاز نوآورانههای طرح ساخت و تحقق برای و بوده خالقیت

 زیباشناسانه خالقیت یوجوجست گاهی .دارد روز دانش و فناوری

 تکنولوژی از و داده سوق زیبایی بیشتر چه هر تولید سمت به را آن

 مختلفیهای سبک راستا این در .بردمی بهره زیبایی آن ایجاد برای

 معماری بهتوان می آن جمله از کهاند نهاده معماری عرصه به پا

 اشاره پارامتریک معماری همچون آنهای شاخهزیر  و دیجیتال

 .نمود
 و یمعمار  ،یطراحهای زمینه در وتریامپک افزون روز اربردک

 ارتقا یراستا در ریاخی هاسال یدستاوردهاترین مهم از یمهندس

 تا یطراح از یمختلف مراحل در یور بهره شیافزا و یطراح فرآیند

 .شودمی محسوبها پروژه یاجرا
 کمک به میالدی۱۹۶۰ دهه از باً یتقر تالیجید لیوتحلهیتجز یایدن

 کمک یراستا در تالیجید یافزارهانرم شتریب .آمد یمعمار  یطراح

 .]6[اندکرده شرفتیپ و رشد ژهیو و خاص عیصنا به

 به واقع در ها)افزار نرم (مانند کامپیوتر کاربردهای از استفاده

 حقیقت در دیجیتال طراحی .نیست دیجیتال کردن طراحی معنای



 ۲۵۷ دیقرآن مج یهابا الهام از آموزه یاسالم یدر معمار  ناتییتز یطراح فیدر باز تعر تالیجید کردیرو یبررس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و گسستهالگوهای  و اجزا به فرآیند یک کردن تجزیه معنای به

 وسیله به توانندمی که است هاییقالب درالگوها  این بندیجمع

 استفاده معنای به دیجیتال صفت .شوند پردازش و درک کامپیوتر

و  محصول تولید فرآیند به روایناز  کامپیوترهاست ذاتی خواص از

 .]6[شودمینسبت داده  محصول خود نه

 و تزیین به اسالمی دوران در ویژه به ایران معماری زیبایی و شکوه

 تزیینی هنرهای از اسالمی واالی هنرهای . دارد بستگی آن آرایش

 اهمیت دارای مذهبی بناهای زیباترین احداث تا گرفته کاربردی و

 نقش اسالمی هنر و معماری در نییتز .]7[است ایویژه اعتبار و

 در ویژهه ب تزیینات این .است داده اختصاص خود به ایویژه

 آفرینیوحدت و شکوه و زیبایی از ایران مذهبی یآنهامک و مساجد

 .)۱(شکل  ]8[است بوده برخوردار

 

 
 ایران اسالمی معماری تزیینات از دستی کروکی )۱شکل 

 

تواند می دیجیتال رویکرد با اسالمی هنر ویژگی این تعریف باز

 در کهای گونه به باشد حوزه این در نوینیهای ایده بنایسنگ

 از که کثرت در وحدت همچون مفاهیمی با اسالمی هندسه تولید

 الگوسازیهای حوزه در نوینیهای طرح است مجید قرآنهای آموزه

 .کنیم ایجاد غیره و چینی گره هندسی،

 ایران سنتی معماری و هنر الینفک اجزای از یکی یتزیین تجارب

 از بسیاری تحسین آن، بدیع ساختار که است اسالمی دوره در

 با اما عناصر این جایگاه .است برانگیخته را حوزه این صاحبنظران

 دنبال به که ایران در شدنصنعتی و مدرنیزاسیون فرآیند آغاز

 به رو پیوسته روندی در پیوست. وقوع به غرب با ارتباط تقویت

 در را یتزیین الگوهای سهم که رفت پیش جایی تا و نهاد ضعف

 .داد تقلیل ناچیز بسیار ایاندازه به معاصر معماری تجارب

 بین گفتمان عدم معاصر، اسالمی معماریهای چالش از یکی

 اسالمی تزیینات و هندسه خلق در مدرن و سنتی رویکردهای

 گرفتن نظر در با امروز دانش از استفاده ضرورت حیث این از .است

 مجید قرآنهای آموزه مبنای بر ایرانی اسالمی معماریهای ارزش

 پیش از بیش اکنون که است امری بهینه فضای و فرم خلق برای

 .است گرفته قرار توجه مورد
 باشد سازمند و زیبا کلمه تمام معنای به بخواهد معماری یک اگر

 پروردگار .نماید برقرار زیبایی منبع با استوار یارابطه است الزم

 خویش جانب از تنها را حقیقی زیبایی مجید قرآن در سبحان

 که بود خواهد زیباتر بنایی اسالمی معماری در رواز این خواندیم

 مسلمان معمار .باشد ساخته برقرار زیبایی منبع با یتر قیدق نسبت

 یهاهیتوص کاربست با کوشدیم هاآموزه این بر تکیه با

 بر حاکم معنوی ۔هنری سلوک آداب به عمل و پیشکسوتان

 دست معماری بازآفرینی در متعالی حکمتی به آفرینش دستگاه

 .]9[یابد
 خالقیت یوجوجست در همواره طراحی فرآیند در امروز معماری

 در دیجیتال رویکرد ازگیری بهره .کند جبران را کمبود این تا بوده

 .دهد انجام را شایانی کمکتواند می فرآیند این تعریف باز

های ارزش تاثیر تحت اسالمی معماری نظران،صاحب عقیده بنابر

های ارزش و باورها و دارد دینی محتوای ،گیردمی شکل اسالمی

 اسالمی اندیشه منبع معتبرترین قرآن .]10[سازدمی متجلی را دینی

 چون اسالمی هنر کلیدی عناصر بردارنده در خود خاصتزیینات  با

سوره نور، آیه ( االرض و نورالسموات اهللا" است؛ رنگ و فرم نور،

 یخاک کره ینا یرو یتعالحق ذات جلوه و بازتاب نور" )۳۵

 .]11[است

 چون مفاهیمی القای زیبایی بر عالوه اسالمی معماری در تزیینات

 انتزاعی و هندسی نقوش قالب در که است وجودی وحدت و نظم

 به مجید قرآن و اسالمیهای آموزه در همچنینشود می دیده

  .است شده اشاره بسیار کثرت در وحدت همچون مفهومی

 .دارد نور بر یاژهیو تاکید نیز ایران در اسالمی معماری همچنین

 حضور و کاربرد با مقدس مکان دهنده بازتاب همواره معماری این

 تعامل از نمودی زمینایران کهن معماری شاخص آثار .است نور

 درون فضای نمونه عنوان به .]12[ستا بوده کارآیی و فرهنگ

 القا را خداوند حضور تا است شده ساخته نحویبه اساساً  مسجد

 که بیابد حضور این احاطهی در را خود سو هر از منوم فرد و کند

 این تجلی از بخشی .")۲۰ آیه بروج، (سوره طیمح ورائهم من واهللا"

 .دشویم متجلی »شمسه« صورت به انتزاعی هندسی نقوش در نور

 چون فراوانی یتزیین هنرهای در مانند ستاره نقش نوعی با شمسه

 .]13[است یافته تجلی و بروز چینیگره و بریگچ کاری،کاشی

 معماری تزیینات در دیجیتال رویکرد با مفاهیم این تعریف باز

 مدرن و سنتی رویکرد یک بین جدید گفتمانیتواند می اسالمی

 .باشد
 

 هاروش

 به اسالمی معماری تزیینات روی ،نظر مورد اهداف تحقق برای

 هدف نوع نظر از حاضر پژوهش .شودمی تمرکز اصلی متغیر عنوان

 این در شده گرفته کار به تحقیق روش همچنین است کاربردی

 توصیفی"و -"تحلیلی تدابیر از استفاده با منطقی" "استدالل پژوهش

  .است کیفی رویکردی با
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 اجرایی نگرش و دستی طراحی از زیادی معماران اخیر دهه دو در

 معماری در محورفرم و کامپیوتری طراحی سمت به معماری به

 کمال به هم هنوز ولی بوده ثرمو جاییجابه این .اندآورده روی

 آموزش عدم مطلب این دلیل یک .است نرسیده خود مطلوب

 از صحیح درک عدم دیگر دلیل و معماران برای الگوریتمی معماری

 به میالدی۱۹۷۰ یهاسال حدود از .است دیجیتال طراحی ادبیات

که  عقیده این با شد گرفته کار به روشی معماری دفاتر در بعد

 مقلد یک یا رقیب یک آنکه از بیش الگوریتمی طراحی و کامپیوتر

 و مکمل همکار، یک نقش باشد طراحان برای جانشین یک یا

 ماشین هاسال آن در .دارد طراحی فرآیند در را کنندهتقویت

 دستیابی برایی الهیوس و راهنما و کمک یک عنوان به کامپیوتر

 .]6[شدیم معرفی معماران آرزوهای و آمال به

 که جدید ریاضیات تولد و منطق و جبر، ریاضیات دانش پیشرفت

 به منحصر قدرت شودمی منتهی کامپیوتری علوم پیشرفت به خود

 و ابزارها تواندمی که گذاردمی تحلیلی هایروش اختیار در را فردی

 الوسون عقیده به .دهد قرار طراحان اختیار در را جدیدی امکانات

 ایده تبلور از پس خالقانه طراحی فرآیندای مرحله پنج الگوی در

 بررسی به منطقی و تحلیلی هایروش کمک به بایستی تنها

 طراحی مساله برای پاسخ ییآکار  میزان و سقم و صحت

 .]5[بپردازیم

 نسل سه در را معماری در طراحیهای روش برادبنت جفری

 است. کرده بندیتقسیم

 نقش و داشته بسزایی جایگاه طراح طراحی:های روش اول نسل

 به باید طراحی مساله هر نسل این در .دارد طراحی فرآیند در را اول

 حاصل که جزیی هایحل راه نهایتاً  و شود خرد کوچکتر هایمساله

 در. دشون ترکیب هم با است مسائل خرده آن علمی وتحلیلتجزیه

های قابلیت به پردزاننظریه توجه ۷۰ حوالی در دوره همین

  .شد جلب طراحی فرآیند در ریاضیات و جبری منطقیهای سیستم

 بهزعم و نداشت را سابق نقش طراح :طراحیهای روش دوم نسل

 طراحی ازای تازه شکل را آن بتوان که توجهی قابل حاصل برودبنت

  .نیاورد بار به نامید

 پیشرفت برای مناسبی بستر :طراحیهای روش سوم نسل

 از نگرانی بدون تا آورد فراهم تحلیلی مبنای باهایی روش

 بهبود به طراحی فرآیند در معمار نقش و خالقیت رفتندست

  .بپردازند تحلیلیهای روش

 تحلیلهای روش همان مشابه الگوریتمیهای روش حقیقت در

 بهبخشد می قدرت آن به امروز آنچه اما است اول نسل طراحی

ها الگوریتم از استفاده در آنچه .هاسترایانه در آنها کارگیری

 بهترین طراحی و کافی و مناسب اولیههای داده تهیه دارد اهمیت

 .]5[است )ها داده بین (رابطه مسیر

 

 هایافته

 دیجیتال معماری

 دیجیتال باید ابتدا دیجیتال معماری طراحی فرآیند درک منظوربه

  .)۲(شکل  کرد شناسایی مختلف عرصه چهار در را
 

 
 دیجیتال معماری شناختی هاعرصه )۲شکل 

 

کند تا از هر بندی و مطالعه معماری دیجیتال کمک میتقسیم

ها شامل موارد تری پیدا کنیم. این عرصهکدام از آنها شناخت دقیق

 :زیر است

 یافزار نرمهای بسته انواعتوان می افزارنرم حوزه در: فناوری و ابزار

های افزونه و هاافزار نرم طراحی، و سازیمدلهای برنامه و

 سازیآماده خاصهای برنامه طراحی، الگوریتم تولید و کدنویسی

 ورقهای سازه سبک،های سازه( ویژه سازیمدلهای برنامه ساخت،

 وها ماشین انواع بهتوان می افزارسخت حوزه درو  )غیره و تاشو

 فناوری، و ابزار عرصه .کرد اشاره دیجیتال ساختهای دستگاه

 این در پیشرفت .کندمی تجربه را پرسرعتی پیشرفت و توسعه

 و افزارنرمهای شرکت اختیار در یر زیرساختا لحاظ به عرصه

 .]14[است معماری کار حیطه از خارج نتیجه در و بوده افزارسخت

 قابل نکته یک حوزه این در معماری مطالعه: شناسیروش و فرآیند

 مطالعه و ندارد وجود محصول و ابزار از فارغ فرآیند .دارد توجه

 عصر طراح .است شده آمیخته ابزار مطالعه با شدت به فرآیند

 و ابزار باکند می طی را طراحی فرآیند که زمانی در دیجیتال

 ،است خورده گره نیز محصول به فرآیند .کندمی کار تکنولوژی

 و دقیق بررسی به را فرآیند مطالعهتوان می بنابراین .شودمی کامل

 خودهای پروژه تولید و طراحی برای طراحان کههایی روش ظریف

 .]14[داد سوقکنند می استفاده

 خصوصیات از فارغتواند نمی معماری تولید: زیباشناسی و سبک

 تولیدات سایر همانند دیجیتال معماری .باشد شناسیریخت

 فاکتورهای دارای بنابراین و بوده بصریهای ویژگی واجد معماری

 این بارزترین شاید .است شناختیسبک مطالعه و شناسیریخت

 معماری سبک بر مبنی او ایده و شوماخر پاتریک توسطها نگاه

 او نظر از .باشد شده مطرح (Parametricism) پارامتریسیزم

 از استفاده منحنیف و نرم خطوط از استفاده همچونهایی ویژگی

 آن نظایر و تدریجی تغییرات تکثیرشونده، ریز اجزا و هاالمان

 .است معماری از نوع این زیباشناختی هایویژگی ازهایی بخش

 بیشتر را دیجیتال که دارند قرار کسانی نیز موضوع این دیگر سوی

 سبک یک عنوان به را دیجیتال معماری وبینند می ابزاری حوزه در

 .]14[پذیرندنمی معماری در مجزا

 معماری مطالعات از عرصه چهارمین: پدیدارشناسی و تئوری

 و چیستی با آشنایی تئوریک،های ویژگی شناخت به دیجتال
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 و معماری از حوزه این در مطالعه موردهای پدیده چگونگی

 موضوع شناسایی برای .پردازدمی آن در معماری از بیرون ارجاعات

 فوقهای عرصه تمام برای و دیجیتال معماری مطالعات در

 چرایی و چیستی،که  نمود طرح کلیدیال سئو سهتوان می

 چیست پدیده هر که این است. (What/Why/How) چگونگی

 نهایت در وگوید می پاسخ نیازها کدام به است، گرفته شکل چرا و

 که »چگونگی« .دهد انجام را گوییپاسخ اینتوان می چگونه

 وگردد می باز عمل نحوه به استها روش و هافرآیندبر  ناظر بیشتر

 .]14[داردها پدیده به تفسیری نگاهی

 معماران تمرکز نقاط و دیجیتال معماریهای حوزه

 عرصه این معماران تمرکز نقاطتوان می دیجیتال معماری حوزه در

  .)۳(شکل  کرد شناسایی کلی الیه پنج در را

 

 
 )Bottom-up (روش یاتجزی از طراحی و دیجیتال معماریی هاحوزه )۳شکل 

 
 هر که کرد ادعاتوان می )هاپروژه همه برای نه (و عمده طور به

 تمرکز با خود رویپیش طراحیال سئو به گوییپاسخ برای طراح

 همه هرچند ،رسدمی پاسخ تولید بهها الیه این از یکی روی ویژه

 داشته حضور پروژه هر در همزمان طور بهتوانند ها میالیه این

موارد زیر  دیجیتال طراحان توجه موردهای الیهترین مهم .باشند

 است.

 چگونگی وها داده تحلیل نحوه بتواند طراح اگر: کد و الگوریتم

هایی دستورالعمل قالب در را تحلیل از حاصل فضای و فرم تولید

 کنندهکنترلتواند می نماید منتقل کامپیوتر به و کند تدوین

 در .آیدمی وجود به معماری طراحی آن مجرای از که باشد عملیاتی

 تولید وها داده تحلیل مرجع »تنها« دیگر معمار ذهن صورت این

 ،هاروش کنندهکنترل و تولیدکننده معمار ذهن .نیستها پاسخ

 طراحی تحقق و است فرآیند اینهای دستورالعمل وها تکنیک

  .پذیردمی صورت رایانشی ابزار توسط

 ریزیبرنامه را پاسخ تولید روش پاسخ، تولید جای به طراح اینجا در

 باالی قدرت با کهشود می واسطحی عمل رایانش ونماید می

 .]14[گویدمی پاسخ طراحی نیازهای به کامپیوتری، ابزارهای

 در کهشود می گفته یفرآیند به دیجیتال ساخت: دیجیتال ساخت

 اجزا و قطعات تولید برای دیجیتالهای ماشین و دستگاه از آن

 کدهای انواع فرآیند این در .شود استفاده پروژه یک نیاز مورد

 استفاده شده فراهم دیجیتال طراحی فرآیند توسط که دیجیتالی

ای گونه به دیجیتال ساخت رویکرد با طراحی هایفرآیند .شودمی

 در پروژه ساخت بخش به مربوط نیازهای کلیه کهکنند می عمل

 اتمام از پس پروژه که طوری به شود اعمال آن طراحی زمان

 دیجیتالیهای ماشین توسط شدنساخته قابلیت راحتیبه طراحی

 هایفرآیند طریق از و تغییراتترین کم با یا باشد داشته را

 .]14[شود تبدیل ساخت قابلی هاالمان به اجزا سازیبهینه

 برای .است مادی تجربه یک معماری: مواد رفتار و خواص

 و فیزیک قوانین تابع منظر این از و احتیاج ماده به شدنساخته

 در عملکرد ماندگاری، ایستایی، در رفتار این .است مواد رفتار

 عمودی سطح تولید برای ماده قابلیت خمش، پیچش، فشار، مقابل

 و فیزیک دانش اما .است مطالعه و شناسایی قابل غیره و افقی یا

 کرده زیادیهای پیشرفت کامپیوتر عصر و معاصر دنیای در مواد

 توجه مورد مختلف شرایط در آن رفتار و موادهای ویژگی .است

 قابل طراحی مختلف شرایط در تا شده سازیشبیه و گرفته قرار

 به را جدیدیهای دریچه مواد رفتار دادنشباهت .باشد بینیپیش

 تولیدات مواد، خواص از استفاده با تاگشاید می طراحان روی

 .]14[کنند طراحی را متنوعی

های ویژگی با فضا تولید برای طراحانه تالش گونه هر: الگوسازی

های ارزش واجد منظر این از و بوده همراه هندسی -فرمی تلفیقی

 اختیار در فوق ابزارهای تمام از استفاده .هست نیز زیباشناختی

 هویت تولید عنصر عنوان به الگو این و است بوده الگو یک تولید
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 تعریفی در .است کرده عمل معماری در شناختیریخت و دیداری

 شود تکرارتواند می که است شی یا (موتیف) شکل یک الگو ساده

 تولید جدید فرمی یا تصویر آن گرفتن قرار هم کنار از که طوری به

 .]14[دشو

 فیزیک، طبیعت، در گرفتهشکل الگوهایهای ویژگی یوجوجست

 و فراکتال) (کالسیک، هندسه از برگرفته الگوهای یا شناسیزیست

 الگوسازی و الگو طراحی در الهام منبعتواند می کالسیکتزیینات 

 .باشد معماران برای

 منظم دستوریهای منطق ایجاد فرصت دیجیتال طراحیهای روش

 الگوهای دستوری منطقتوان می منظور بدین .کنندمی فراهم را

 .نمود وارد دیجیتال فضای به و ریزیبرنامه را شده یاد

 روروبه توسعه در پارادیمی با معاصر دوران معماری: پذیریانطباق

 دیجیتال معماری ازای حوزه .دارد شهرت پایدار توسعه به که است

 این در انطباقی معماری و گوپاسخ یا واکنشی معماری نام به

 .اندنهاده معماری عرصه به پا حوزه

 در است تکامل و پژوهش حال درای حوزه که واکنشی معماری

 محیط بتواند آن وسیله به که استهایی راه یافتن یوجوجست

های پاسخ آنهای داده دریافت از پس و کند حس را بیرونی

 )۳(شکل  .]14[نمایدمین تا را محیطی تغییرات به مناسب

 دینیی هاآموزهترین مهم از یکی: اسالمی نقوش و هندسه قرآن،

 بین تفاوتی هیچ و است مدنی موجودی انسان که است این قرآن

 دستورات از تا شده نازل ما برای قرآن و ندارد وجود مردم توده

 روشن طور به موضوعی هر قرآن در .کنیم پیروی آن قانونی و الهی

 آن از خود ذهنی نیروی و ستعدادا اندازه به کس هر و شده بیان

 توجه قابل و مهم بسیار موضوعات این از یکی .شودیم مندبهره

 ،»تعاونوا« ،»واعتصموا« چون مفاهیمی با که است وحدت موضوع

 أمه« ،»واحدة أمة« ،»نهمیب الف« ،»الناسنیب إصالح« ،»أصلحوا«

 .]15[است آمده »اخوة« و »اهللا صبغة« ،»اهللا حزب« ،»وسط

 و الهی تایید دین، مصونیت سبب تامّ  وحدت قرآنی آیات براساس

 کندینم برابری آن با یاالهسم هیچ که است نعمتی و است نصرت

 آمده عمران آل سوره، ۱۰۳ آیه در .)۶۴ تا ۶۲ آیات انفال،سوره (

قوا َوال ًعایَجم اللَّهِ  ِبَحبلِ  َواعَتِصموا" است  به همگی یعنی "... َتَفرَّ

 .نشوید متفرق و زنید چنگ الهی ریسمان

 مجید قرآنی هاآموزهترین مهم از یکی کثرت در وحدت بنابراین

 مورد اسالمی معماری تزیینات در که یهندس الگوهای در که است

 .)٥ و ٤ هایشکل( کندیم خودنمایی ردیگیم قرار استفاده

 

 
 اصفهان امام مسجد ایوان مقرنس پالن )٤شکل 

 

 
 اصفهان جامع مسجد صحن شرقی ایوان مقرنس پالن )٥شکل 

 
 روح یباطن معارف به ورود دروازه اسالمی معماری آثار در تزیینات

 اصلی رکن عنوان به توحید نگرش که است راستین هستی و

 آثار زیباشناسی در نقوش کاربرد اهمیت .نمایدمی تقویت را اسالم

 بر حاکم روح بیانگر که است عمیقی و نهفته معانی در اسالمی

 که هندسی نقوش که است آن در موضوع اهمیت .است هنری آثار

 هنری آثار در کندمی تکرار را وجود تنزیه جنبه تجریدی زیبایی با

 در که است اشکالی مجرد جوهر هندسه .خوردمی چشم به فراوان

 وحدت به افراد تعداد هندسی اشکال در .دارد وجود طبیعت

 حضور کلی مفهوم در هامصداق حضور مثل توانمی و رسندمی

  .]16[کرد ادراک هندسی اشکال در را افراد

 گرفته کار به هنر این در که هندسی شکل هر اسالمی هنر در

 .شودمی متجلی هندسی شمای طریق از که است رمز یک شودمی

 شدن آشکار برای غیره و مرکز دایره، مربع، تعریف هنر نوع این در

 تکرار .]17[ستآنها مادی و وارریاضی معنای نه و درونی معنای

 جهان که است تفکری از ثرامت اسالمی هنر در نقش سه این شدن

 برابر اجزا و واحدها این که است شده تشکیل ریزی بسیار اجزای از

 عدم سبب به انسان بنابراین .اندشده متمایز یکدیگر از و هستند

 هر به طبیعت اجزای آن مجدد ترکیب به تواندمی خداوند با رقابت

 علت بنابراین .بپردازد داندمی مناسب خود که طریقی

 .]18[است همین تجرید و عناصر ترکیبات و تزیین بودناختیاری

 اثر لیوات قدرت که است هاییخاصیت از یکی نقوش بودنرمزی

 و هاتوانایی از که دهدمی افزایش اسالمی هنر در را هنری

 .شودمی محسوب آن هنری هایجذابیت

 

 بررسی و بحث

 دیجیتال معماری ازای مجموعه زیر عنوان به پارامتریک معماری

 یکردهایرو از یکی عنوان به معماری آوانگاردی هاناجری از یکی

 معماران از یار یبس توسط جهان امروز یطراح یفضا در ریفراگ

 حل روش در پارامتریک معماری .گیردمی قرار استفاده مورد شرویپ

 و ریاضیات هندسه، از طراحی فرآیند کنترل منظوربه طراحی مساله

 .است جسته بهره کامپیوتر

 کنار در از است عبارت معماری یحطرا فرآیند در مسیر این طراحی

 به یکدیگر به آنها کردن مرتبط و معماری هایلفهمو دادن قرار هم

 جز هر در تغییر و داده تشکیل پارچه یک مدل یک که ایگونه

 .]19[باشد گذار اثر اجزا سایر روی
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 رابطه یوجوجست و گیریاندازه یمطالعه اساسی دانش هندسه

ترین اساسی از یکی و فضاها وها توده ،هاشکل میان

 هنر گسترش و رشد .]20[است اسالمی معماریهای زیرساخت

ی هانهیگنج پیدایش موجب متمادیی هاسده طول در اسالمی

 اسالمیی هانیسرزم معماری و هنر در هندسی الگوهای از عظیم

 یتزیینات کاربرد گوناگون، عملکردهای کنار در معموالً  که است شده

 .]21[اندداشته نیز

 معنا شامل اسالمی ایرانی معماری در هندسههای شاخص

(Semantic) سازه و (Structure) الگوهای عبارتی به .است 

 یهای تزییناتفرم وای سازه عناصر در اسالمی هنر در هندسی

(شکل  هستند طبیعت از برگرفته الگوها اینرود می کار به توامان

٦(. 
 )الف-٦شکل ( مرکز به تاکید -

 )ب-٦شکل ( شکوفایی و رشد حال در -
 

 
 الف ب

 شکوفایی و رشد حال در، ب) مرکز به تاکیدالف)  )٦شکل 
 

 که است مسلمان کشورهای اصلی شعار کثرت عین در وحدت

 بر در را اروپا حتی و آفریقا تا گرفته آسیا از دنیا، از وسیعی پهنه

 .)۷ شکل( ]15[است گرفته

 طراح به را امکان این پارامتریک طراحی در دیجیتال رویکرد

 طراحی را نظر مورد هندسی الگوهای ریاضی ساختار با کهدهد می

 روی متنوعهای شکل تغییر الگوریتمیک یفرآیند پایه بر و کند

 .برسد جدیدیهای فرم به و کند ایجاد آنها

 و چینیگره در آن محوری جایگاه و نور به نمادین پرداختن

 خوبیبه اسالمی کاربردی و یتزیین هنرهای زیربنایی یهندسه

 آالت یندهیزا و منتشر متکثر، یهایبندترکیب .است نمایان

 کل به و شده آغاز »الگرهام« نام به مرکزی شمسه از که چینیگره

 نور بارز صفات از خود این که شودیم منتشر گره قاب فضای

 یهایمیاسل با مفروش سطوح با ترکیب در همچنین نور. است

 با ترکیب در و بخشدیم انتزاعی خطوط این به روحی ایرانی

 .)٨(شکل  ]22[دهدیم جان مرده سطوح به سایه و هاحفره

پارامتریک در فضای مجازی به همراه پیشرفت  هایکنترل

پیچیده طراحی معماری را وارد مرحله  هایفرمافزارها در تولید نرم

دیگری نمود. در این مرحله طراح این امکان را یافت تا با استفاده 

نویسی و کدگذاری به تولید فرم بپردازد. پارامترهای از برنامه

پارامترهای جنس،  ،ایپارامترهای اندازهکننده فرم و شکل، کنترل

را  و محاسباتی و نظایر آن ایسازهذیری و تا حد پارامترهای پور ن

 شود.شامل می

 
 جامع مسجد اسالمی هایموتیف پارامتریک الگوی در کثرت در وحدت )٧ شکل

 یزد

 

 
 مبنای بر شمسه تند چینیگره پارامتریک الگوی در کثرت در وحدت )٨ شکل

 اسالمی معماری در نور جایگاه

 

 به را اطالعات که است دستورات از مشخصی مجموعه الگوریتم

 در را آن پاسخ و کندمی پردازش کرده، دریافت ورودی عنوان

 متعدد و مختلف کارهای هاالگوریتم .دهدمی ارایه ما به خروجی

 در کامپیوتر اصلی زبان نوعی به و دهندمی انجام را محاسباتی

 این عدیبُ  سه افزارنرم یک در .هستند آن عملیات انجام

 از را اطالعاتی مشخص، دستورات قالب در توانندمی هاالگوریتم

 فرم تولید به اولیه اطالعات این پردازش براساس و گرفته طراح

 و الگوریتم به آن ورود نحوه و اطالعات تواندمی طراح .بپردازند

 این حاصل و کند تعریف را الگوریتم توسط آن پردازش نحوه

 این با لذا .شودمی ظاهر مجازی فضای در فرم صورت به پردازش

 اصلی موضوع تنها معماری فرم که گفت بتوان شاید تعریف

 با او و است معمار کنترل و اختیار در آن تولید فرآیند بلکه نیست

 را مختلف هایگزینه الگوریتم در طراحی مختلف یهاالمان رییتغ

 .]23[نماید انتخاب را مطلوب گزینه نهایت در تا کندمی تولید

 عمل کل به جز روش مبنای بر دیجیتال رویکرد در که آنجا از

 الگوسازی، عرصه سه روی تمرکز با عرصه این معمارانشود می

 طراحی مساله به گوییپاسخ برای دیجیتال ساخت و کد -الگوریتم

 با را اولیه الگوهای آنها فرآیند این در .کنندمی استفاده

 انواع در و کرده تعریف الگوریتم صورت به ریاضیهای دستورالعمل

 و اصلی پارامترهای تغییر با آنها همچنین کنندمی تکثیر سطوح

 کمک به کهکنند می تعریف راتری متنوع و جدیدتر الگوهای اولیه

 .)١٠و  ٩های (شکلسازند می را آنها دیجیتال ساخت ابزارهای
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ترین منابعی است که بخشاسالمی یکی از الهام -معماری ایرانی

ترین مهم. کنندمیافراد برای ارایه آثار هنری خود به آن مراجعه 

ویژگی معماری دوران اسالم بسترسازی برای سیر انسان از کثرت 

که این امر در سنت معماری و شهرسازی ایرانی  استبه وحدت 

 بسیاری از منبع الهام کهآثاری ترین مهمنمود دارد. یکی از 

کار ه اهللا است که اشکال هندسی بمعماران بوده مسجد شیخ لطف

 به عنوان الگو اولیه در طرح پیشنهادی آن دگنبرفته در ساختار 

 .)۱۱(شکل  استپاویون استفاده شده  یک
 

 
هاپر که افزار راینو و گرسطراحی پارامتریک یک نوع گره تند در نرم )٩کل ش

 قابلیت تغییر پارامترها و تکثیر در سطوح را دارد.

 

 
افزار راینو و کوکلداش بخارا ازبکستان در نرم سازی مدرسهکاسه )١٠شکل 

 هاپرگرس

 

 
 کاربندی ساختار با اولیه الگوی ترکیب، پارامتریک وارهطرح ارایه )١١ شکل

 گیرینتیجه

 خالقیت یوجوجست در شودمی طراحی شامل عماریم که آنجا از

 و فناوری به نیاز نوآورانههای طرح ساخت و تحقق برای و بوده

  .دارد روز دانش
 و یمعمار  ،یطراحهای زمینه در وتریامپک افزون روز اربردک

 ارتقا یراستا در ریاخی هاسال یدستاوردهاترین مهم از یمهندس

 تا یطراح از یمختلف مراحل در یور بهره شیافزا و یطراح فرآیند

 .شودمی محسوبها پروژه یاجرا

های ارزش تاثیر تحت اسالمی معماری نظرانصاحب عقیده بنابر

های ارزش و باورها و دارد دینی محتوای ،گیردمی شکل اسالمی

 با اسالمی اندیشه منبع معتبرترین قرآن .سازدمی متجلی را دینی

 نور، چون اسالمی هنر کلیدی عناصر دربردارنده خود خاصتزیینات 

 زیبایی بر عالوه اسالمی معماری در تزیینات است. رنگ و فرم

 قالب در که است وجودی وحدت و نظم چون مفاهیمی القای

 شود.می دیده انتزاعی و هندسی نقوش

 که است مجید قرآنهای آموزهترین مهم از یکی کثرت در وحدت

 استفاده مورد اسالمی معماری تزیینات در که هندسی الگوهای در

 .کندمی خودنماییگیرد می قرار

 و کد -الگوریتم الگوسازی، عرصه سه روی تمرکز با دیجیتال رویکرد

 طراح به را امکان این پارامتریک طراحی در دیجیتال ساخت

 طراحی را نظر مورد هندسی الگوهای ریاضی ساختار با کهدهد می

 روی متنوعهای شکل تغییر الگوریتمیک یفرآیند پایه بر و کند

 .برسد جدیدیهای فرم به و کند ایجاد آنها

 به جز رویکردی مبنای بر طراحی دیجیتال رویکرد در در که آنجا از

 الگوسازی، عرصه سه روی تمرکز با حوزه این معماران است کل

 طراحی مساله به پاسخگویی برای دیجیتال ساخت و کد -الگوریتم

 با را اولیه الگوهای آنها فرآیند این در .کنندمی استفاده

 انواع در و کرده تعریف الگوریتم صورت به ریاضیهای دستورالعمل

 و اصلی پارامترهای تغییر با آنها همچنین .کنندمی تکثیر سطوح

 کمک به کهکنند می تعریف راتری متنوع و جدیدتر الگوهای اولیه

 با مفهوم این تعریف باز .سازندمی را آنها دیجیتال ساخت ابزارهای

 گفتمانیتواند می اسالمی معماری تزیینات در دیجیتال رویکرد

 .باشد مدرن و سنتی رویکرد بین جدید

 
 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی قدردانی: و تشکر
 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی اخالقی: یهتایید

 تحت ،نقرو نحساا یکترد سالهر از برگرفته مقاله ینا :منافع تعارض

 بر متریکراپا هایپوسته رىمعما حىاطر مفهومى لمد تبیین« انعنو

 به که ستا »گشتالت نظریه سساابر نىایرا سنتى موسیقى ىمبنا

 اسالمی آزاد هنشگادا یر معما هنشکددا در ندیهز ىمهد کترد هنماییرا

 .است گرفته انجام کرج واحد

/نگارنده پژوهشگر اصلی(نویسنده اول)، احسان رونق  سهم نویسندگان:

 (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/ مهدی زندیه)؛ %٥٠بحث (

 )%٥٠( آماری/تحلیلگر  شناس/پژوهشگر اصلیروش
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