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 اصول طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری

 1نیابابک اشک

 ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران، ایران(قیامدشت)دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد تهران شرق -1

 چکیــده

طبیعتاً معماران نیز از . دامروزه تکنیکهای طراحی پارامتریک، مزایای آشکاری برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میده

.  این قاعده مستثنی نبوده و همواره سعی دارند این روشها را در خلق راه حلهای طراحی در فرایند طراحی خود به کار گیرند

پارامتریک فرایندی برمبنای اندیشه الگوریتمی است که رابطه بین هدف طراحی و پاسخ طراحی را تعریف میکند که با پیدایش این 

فرایندهای . دیشه طراحان، معماران و برنامه ریزان فرایندهای طراحی بسیار متفاوت از فرایندهای طراحی گذشته را  تجربه کردند ان

طراحی سنتی همواره از نوع خطی بوده اند که در آن توصیف رابطه بین متغیرهای چندگانه توسط تابع خطی ساده در ریاضی 

ها فرایندهای غیرخطی قرار دارند که با ترکیب ایده ها از مراحل مختلف فرایند طراحی به نتیجه بررسی میشود و در نقطه مقابل آن

هدف از . طراحی پارامتریک در تمام مقیاس ها از معماری تا طراحی داخلی و شهری و مباحث سازه ای به چشم می خورد .میرسند 

یران با طراحی پارامتریک در معماری است که به گونه ای ترکیبی این مقاله بررسی و تطبیق خصوصیات و ساختار الگوهای سنتی ا

 .از معماری مدرن و طراحی اصیل ایرانی می باشد 

 معماری معاصر -طراحی الگوریتمی   -پارامتریک  :واژه های کلیدی 

________________________________________________________________________ 

 Email: Babakashkani68@gmail.com, babak ashkani  : نویسنده مسئول*
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 :مقدمه 

استفاده از اندیشه ها های ریاضی به معماران امکان می دهد تا همواره از امکان ساخت  ایده های خالقانه خویش مطمئن 

. ی آن است باشند که قابل تکرار نمودن نمودار های ریاضی و امکان دخالت سازنده در محصول نهایی از ویژگی ها

امکان تکثیر و توالی که در . زایندگی در ریاضی ابزاری است که موجب پویایی هر چه بیشتر فرایند طراحی می شود 

یکی از مهمترین فعالییت هایی که معماران مدرن بر عهده دارند .نمودار های ریاضی به صورت گسترده دیده می شود 

برای مفاهیم فرهنگی و معنوی و انسانی است که انجام آن به وسیله ی تولید و طراحی کالبد های مناسب و کارامد 

 .تکنولوژی نوین موجب  افزایش کیفیت در طراحی و توانایی ایجاد فرمهای پیچیده در  معماری می شود  
 روش تحقیق 

و نقش  این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و محوریت طرحهای هندسی و گره چینی ها ی بنا های قدیمی

فراکتال ها در هندسه ی اسالمی  انجام گرفته و در این راستا مطالعات در دو شاخه به موازات هم پیش رفت که شاخه ی 

اول بررسی طرح های هندسی و الگو های ایرانی و اسالمی بود و شاخه ی دوم نیز به بحث معماری پارامتریک و طراحی 

 .های الگوریتمی پرداخته شد 
 تاریــخی تـوجه به ریاضـیات در معـماری پیشـینه ی-1

 
معمارانی که شکوهمند ترین آثار را پدید آوردند اغلب از عالمانی . تا پیش از ظهور مدرنیسم و تحول از معماری سنتی 

 .بودند که ریاضیات در گنجینه ی اندوخته هایشان تاللویی دگرگونه داشت 

. وند خود را  با علم بلکه از منطق که جوهره ی اصلی علم است نیز گسست معماری نه تنها پی. اما در جریان این تحول 

در عصر مدرنیسم طراحانی که از دانش ریاضیات بهره مند بودند عرصه را برای معماران مدرنیسم خالی کردند و دلیل 

مد نظر خود پیوند دادند معماری را با ایدئولوژی های . اول آن این است که در آستانه ی قرن بیستم پیشگامان مدرنیسم

که این امر باعث شد معماری در اذهان عمومی تعریف تازه ای پیدا کند به گونه ای که سودمند ترین معماری  تحت 

دلیل دوم آن دشواری طراحی کردن است و تصور بر آن بود که با ظهور فن . الشعاع تبلیغات مدرنیست ها قرار گرفت 

لذا در دوران مدرنیسم نسل ریاضیدانان در جامعه ی طراحان منقرض گردید و . ود آوری نوین طراحی راحت تر می ش

در طول سالیان دراز بعد از مدرنیستها هم معمارانی به جامعه عرضه شدند که نسبت . پیوندش با معماری از میان رفت 

ین اساس که معماران معاصر اغلب بر ا. انسجام ساختاری و مصالح تصوراتی انتزاعی دارند . سطوح . به فضاهای معماری 

 .در گرایش های خود پذیرای علوم جدید نیستند 

افول ریاضیات در میان دانشجویان معماری ارتباط آنها را با دانش محدود می کند و آنها را به سوی یک ساختار ذهنی 

ی در هم تنیدگی فرم و عملکرد   اما امروزه معماران با استفاده از رایانه شروع به مطالعه . ضد ریاضی سوق می دهد 

 . نموده اند 

از نظر تاریخی معماری جزئی از ریاضیات بود و در دنیای باستان ریاضیدان ها معمار هم بودند و ساخته های آنها از قبیل 

 .دال بر این موضوع می باشد ... زیگورات ها و معابد و . اهرام 

 گــذری بر مبــانی پـارامتـریـک-2
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 ارامتر چیست ؟پ  -  1-2
در علوم ریاضی و آمار پارامتر مقداری کمی است که تعریف کننده ویژگی های مشخصی از یک سیستم با یک تابع است 

 .و یا به عنوان عاملی جهت مرتبط کردن توابع و متغیر ها به وسیله ی یک متغیر مشترک به کار می رود  

 :به عنوان مثال در تابع سهی مواردی که بیان یک ارتباط با معادالت مشکل است 

Y=ax2  

 "آ"بازه ی نا محدودی از اعداد می توانند باشند که نمو دار تابع را تعریف می کنند اما مقدار  "اکس و ایگرگ "مقادیر 

 .ثابت بوده و به ازای مقادیر مختلف شکل نمودار تغییر خواهد کرد 

 :طراحی پارامتریک   -  2-2
سازه های ساختمان گیاهیان و تقلید از عوامل زیستی بوده که ارزش های . ریک در طراحیاساس کار معماری پارامت

 .  زیبایی شناسی و عملیاتی آن از نمونه های عادی باال تر است 

فرم یابی پارامتریک یا مولفه ای به معنای روند پیش گرفته شده بر مبنای راه حل های ارائه شده به  مسائل فضایی و 

ا بهره گیری از متغیر های قابل تغییر با معرفی دسته ای از قوانین که توصیف کننده ی ایرادات و موانع چند بعدی ب

 .شکل فرمها می باشد منتهی به نظریانی زایا و مولد در امر روانسازی روند طراحی معماری می شود 

فضایی به منظور توسعه راه حلهای در طراحی پارامتریک  به معماران اجازه ی کاوش در طرح های پیچیده هندسی و 

طراحی پارامتریک متشکل از مجموعه ای از متغیر ها و مجموعه ای از روابط است که . پیچیده در معماری داده می شود 

 .این فرم را می توان با تغییر پارامتر های خاص و تنظیم داده ها دستکاری کرد . یک فرم را تعریف می کنند 

به طراحی معماری در مفاهیم محاسباتی مانند فضای توپولوژیکی و سطوح و طراحی پارامتریک  رویکرد جدید دیجیتال

 . می باشد 

پارامتر ها وابستگی بین اجزاء را تعریف می کنند و سبب می شوند تا هر گونه تغییری در یک جزء در کل اجزاء تاثیر 

زمانی که هرکدام از پارامتر ها تغییر کند . می دهند  در حقیقت اجزای پارامتریک به محیط خارجی شان پاسخ. بگذارد 

 .مدل طراحی شده به سادگی باز تولید می شود تا بازتابی از تغییرات را ارائه نماید 

در ساختار پارامتریک تمام عناصر به وسیله ی ارتباطی که میان آنها است به هم متصل هستند و این خصلت سبب می 

 . ه از خارج بر مدل تحمیل می شود بال فاصله در فرایند طراحی دخیل گردد گردد تا هر گونه تغییری ک

از میان طرح ها می توان به کار های سنتی هنرمندان ایرانی در سده های گذشته و هنرمندان مکتب آرت نوو به ویژه 

 .می باشد  آنتونی گائودی اشاره کرد که امروزه توسط افراد مختلفی همچون مایکل هنسل در حال پی گیری

 :کیفیات معماری پارامتریک -3

به صورت بسیار تعمیم یافته داللت بر قانونمندی آن دارد و ساده ترین مثال آن واحد های بصری ( مدول)واژه ی الگو 

 .تکرار شونده می باشند و ایده ی اصلی استفاده ی مجدد از اطالعات است 

از عوامل تاثیر گذار در مباحث پارامتریک بحث . خواه در تکرار یک واحد بصری برای تولید طرح و خواه در ریاضیات 

فراکتال می باشد و عدم وجود رشد تصادفی در اجرای آن که نمود آن در معماری سنتی و در طبیعت به وفور یافت می 

 .شود 
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نتی مهم هستند که بک انتظام از آفرینش و تولید دوباره ی الگو فرش های مشرق زمین یک مثال مشخص از فر هنگ س

 .ها ی بصری را که چند هزار سال قدمت دارند را بازگو می کند 

الگو های سنتی در معماری سنتی دقیقا فراکتال است و می توان آن را در همه ی دوران ها و سبک ها مقیاس بندی 

 . کرد

جنریت وسیله ای کاربردی برای فرم یابی است که به خلق . یا تولید می باشد  یکی از ویژگی های پارامتریک جنریت

 .سطوح با بهره گیری از خصوصیت ها و ویژگی های آن سطح می پردازد 

این روش همانند روش های سنتی طراحی که عموما از بیولوژی یا زیست شناسی الهام می گرفت بر پایه ی این مفاهیم 

. ه از تقلید عوامل زیستی یعنی روشی که از اشکال طبیعی تقلید می کند رفتار نشان می دهد شکل گرفت و با استفاد

 . جنریت برای تولید رفتار های یگانه و خاص از تاثیرات متقابل محلی استفاده می کند 

 .بنابراین جنریت وسیله ای برای طراحی است که به مسئله مطرح شده راه حل های بسیاری ارائه می دهد 

 

 (1331.نیک فطرت)طراحی پارامتریک :  3تصویر شماره 

 :رویکرد الگوهای معماری ایرانی در طراحی پارامتریک -4

بر اساس پژوهشی  صنعت گران اسالمی قرون وسطی برای طراحی سطوح کاشی های  پر نقش و نگار روش خاصی را در 

های بسیار ریز و ظریفی را در کاشی پیاده کنند روشی که  طراحی قالب ابداع کرده بودند که به آنها امکان می داد طرح

در این پژوهش که در نشریه ی ساینس درج شده است گفته شده که هنرمندان .غربی ها سده ها با آن نا آشنا بودند 

پوشش  مسلمان راهی برای ساخت موزاییک های پازل مانند پیدا کرده بودند که در نهایت به ابداع الگو های تازه ای در

 . سطح منجر می شد 

کاشیکاری بعضی از ساختمان . به گفته ی محققان. الگوهایی که ریاضیدانان تقریبا پانصد سال بعد آنها را کشف کردند 

های متعلق به قرن پانزدهم میالدی در ایران از الگو هایی پیروی می کند که با وجود متقارن بودن از تکرار منظم یک 

 . ی آید و شکلی فراکتال گونه دارد طرح خاص به وجود نم
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پیش از این تصور می شد که کاشیکاری های ظریف و رنگارنگ بنا های اسالمی را معماران با ابزار های ساده هندسی 

آنها سطحی را که باید پوشانده می شد با فاصله گذاری های منظم و به کمک خط کش و پرگار به . طراحی کرده اند 

آنها . یم می کردند و به این ترتیب الگویی پدید می آمد که با تکرارش می شد سطوح را پوشاند قطعه های مشخص تقس

بدون توجه به ویژگی ها و نتایج الگوریتمی که از آن استفاده می کردند کار را تا آفرینش الگو های جدید پیش می بردند 

 .هد هستیم و نتیجه ی آن چیزی می شد که ما امروزه در معماری پارامتریک شا

 

 ( 1331.نیک فطرت)تلفیقی از هنر و ریاضیات و معنویت. نقوش اسلیمی :  4تصویر شماره 

نقوش اسلیمی بیانگر یکی از بزرگترین نمونه های نقش و نگار های تزئینی است که تلفیقی متجانس و هماهنگ از 

 .ریاضیات و هنر و معنویت و بیانگر تناسب و تقارن و خالقیت می باشد 

در معماری پارامتریک این نقوش اسلیمی و . نقوش اسلیمی پیچیدگی های ریاضی وار و جاودانی در خود گنجانده است 

با مشخص . موتیف های وابسته به آن را با کمترین شباهت به هندسه ی اقلیدسی و یا غیر اقلیدسی ترسیم می کنند 

این الگوها را در نرم افزار های خاصی به شکل .الگوریتم  شدن قانون بین خطوط تشکیل دهنده خطوط اسلیمی و ایجاد

 .های نا منتظم و مختلفی در می آورند و نوبت به ترسیم این الگوها و نقش ها به روشی خود کار می رسد 
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 (1331.نیک فطرت)شیوه ی معمول در رسم با پرگار و خط کش و تولید بافت نهایی از تکرار:  5تصویر شماره 

 :نگرش به تولید بافت  تحول در-5

به نظر می رسد در . گره چینی تکثیر یافته بوده است . از اساسی ترین ارکان در گره چینی های معماری ایران باستان 

هندسه ی این عناصر از گره ی مادر به اشکار متنوع تری تبدیل می شود .این شیوه با نظام دهی به عناصر تکثیر شونده 

ابعاد و زوایای عناصر تکرار شونده تحت شرایط خاص . ره نیز پایه ای تر و محدود تر می شود و همزمان خطوط اصلی گ

 .قرار می گیرند که این تغییر سبب انعطاف و قدرت تولید این شیوه می گردد 

 

 (1332.فعالی)تحول در تولید بافت گره از الگو های تکرار شونده :  6تصویر شماره 
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 های سازماندهی شده به روش پارامتریکالگو:  7تصویر شماره 

 (1332.فعالی)

 

 :برخال -6

برخال یا فراکتال ساختارهایی هستند که خود را در مقیاس کوچکتر تکرار می کنند که گاه اشکال نامنظم و پیچیده ای 

ندسه ی برخالی را به بعد مورد نگرش واقع شدند و هندسه ی نوینی به نام ه 1391برخال ها از سال . را پدید می آورند 

 . پدید آوردند 

 . از این هندسه به عنوان وسیله ای برای الگوبندی پدیده های پیچیده استفاده می شود 

و پسوند آل به . واژه ی برخال از دو پاره ی برخ  و  آل ساخته شده است که برخ واژه ی فارسی برای کسر است 

 .است  "مرتبط با"معنای

 

 (1331.میریان)ال برخ:   9تصویر شماره 

 نقش فراکتال ها و ارتباط با نقوش و الگوهای سنتی-7
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برای ساخت فراکتال یک شکل هندسی مثل یک خط یا مثلث را . فراکتال ها اغلب با مراحل تکرار شونده ایجاد می شوند 

از همان عملیات را تکرار حال شکل پیچیده تری دارید و ب. در نظر بگیرید و روی شکل مورد نظر عملیاتی را انجام دهید 

به نظر می رسد می توان تا بی نهایت ادامه داد اما هر . کنید تا نتیجه ی آن شکلی پیچیده تر از قبل به وجود آید 

 . عملیات تکرار شونده روی اشکال منجر به پیدایش فراکتال ها نمی شود 

 

 

 

 

 (1331.میریان)شکل گیری فراکتال ها :  3تصویر شماره 

 :نتیجه گیری  -8

استفاده از مکتب طراحی پارامتریک در تمامی مقیاسها از معماری داخلی تا معماری شهری و مباحث سازه ای صورت می 

پذیرد و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک میزان گرایش معماران  به مباحث پارامتریک و فراکتال رشدی روز افزون 
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کی هنر سنتی ایرانی و اسالمی به روش های نوین علمی می تواند محرک مناسبی از طرفی توجه به نزدی. داشته باشد 

برای حوزه های جدید تحقیق و معماران نو پای این سرزمین باشد به گونه ای که طراحی و اصول معماری سنتی ایران 

در عرصه ی طراحی و سرلوحه ی کار قرار گیرد و با استفاده از روش های جدید و تکنولوژی مدرن بشود گام جدیدی 

 .معماری ایرانی بردارند 
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