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 هنر جهان اسالم ،طبیعت گرایی ، هندسه،کاربندی، فرکتال کلمات کلیدی: 

 مقدمه-1

. و طبیعت گرا می باشد وبدنبال بیان نامنظم بودن  ، اما استای  شده خرد و شکسته نامنظم شکل از آنجاکه هندسه فرکتال،

اسالمی شکلی کامال منظم و طبیعت گرا می باشد بدنبال تحلیل و مقایسه این دو -از طرفی هندسه کاربندی در معماری ایرانی

 نوع سبک هندسه گرایی می باشیم.

بیان -3اسالمی-تحلیل و بیان هندسه کاربندی معماری ایرانی-2بررسی انواع فرکتال هاتحلیل و  -1:یقاهداف تحق-1-1

 طبیعت گرا بودن هر دو هندسه با این تفاوت که هندسه فرکتال نامنظم وهندسه کاربندی ایرانی منظم می باشد.

 ادبیات پژوهش-2

 می یاد ها نسبت و مقادیر شناخت علم باعنوان آن از و آید می حساب به ریاضی ازعلوم اسالمی علوم بندی رده در هندسه

 و خطوط درباره عملی درهندسه که کند می اضافه وی.  کند می تقسیم ونظری عملی به دوبخش را هندسه فارابی.  شود

 لمع را هندسه سینا ابن.  شود می مطرح ومطلق کلی مباحث و درهندسه نظری سروکارداریم آنها با شودکه می بحث سطوحی

 ریکدیگ به نسبت اشکال وضع مشخص کننده را مقادیر این و کرده تعریف ها ونسبت سطوح، اشکال، خطوط وضع شناخت

ای به شمار می رود که دارای باریکه سنتی معماری ایران بناهای  ، الگویی شاخص در سقفسال قبل( 0222)مربوط به کاربندی

از در خارج از کشور این نورگیرها هستند که  عناصری مچه ها و چهارسوق ها و کاربندی هاتی است. وار ستاره هندسه متقاطع با

هندسی در عناصر  حضور نقش هایمی توان به طاق های ایرانی از ویژگی های  معماری گذشته ایران ناشناس مانده.عناصر 

 وراندوع کاربندی ها با بیانی از ویژگی هایش)که در این مقاله به موضدانست. و کاربندی ها تزئینی شامل مقرنس ها، گچبری ها

ن ود،هندسه گرا بپرداخته شده است  در تزئینات اسالمی ، قرینگی، چند الیگی(گرا ، درون گرا و مرکزگرایی ، رویشگرایی

ارائه شد( "مندلبرات" توسط 0792 سال در)در صورتی که هندسه فرکتال می باشد. ز طبیعت بیکران خداوندیکاربندی الهامی ا

( می قوانین خاص آشوب زدگی و، نااقلیدسی هندسه، متعارف  غیر، نظمی  بی، غیرخطی  هندسه)ی شامل: دارای ویژگی های

 هندسه ای می باشد.باشد که بیانی از طبیعت گرا بودنش و نداشتن سکون و آرامش 

در این مقاله بیان خواهد شد شباهت ها و تفاوت های موجود بین هندسه کاربندی و فرکتال که چگونه هم ترازی و هماهنگی 

 خوبی با یکدیگر دارند.
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 یم تعبیر هندسه به را زوایا و اشکال معرفت، آنها اقسام و چیزها کمیت تقسیم رازی فخرالدین.  میداند

 و آمده حساب به، نباشد آن وجود شرط، ماده مخالطت آنچه یعنی، ینظری حکم علوم جزو ریاضیات، در هالتاج در.  کند

 دخو بندی درتقسیم هم، خلدون ابن.  است لواحق احکام و مقادیر بر مشتمل است وآن گرفته نام ریاضی معرفت اول هندسه

 قلن به )حسینی.شمارد متصل برمی یا منفصل، اندیشیدن درمقادیر را وآن داند می تعلیمی علوم از یکی را هندسه، ازعلوم

این مقاله بدنبال بیان هندسه میان کاربندی)هنر تزئیناتی معماری اسالمی( با هندسه فرکتال می  .(0972، 7، عاصی ازحسن

جایی که هندسه در تزئیناتت اسالمی چیزی فراتر از هندسه اقلیدسی نباشد.موضوعی که تاکنون به آن پرداخته نشده است.از آ

 می باشد

 تحقیق روش-3

اطالعات . است ای آتلیه و ای کتابخانه، میدانی گونه از گردآوری اطالعات شیوه و تحلیلی -توصیفی، حاضر پژوهش روش

 .است فته شدهبه کار گر ها رسم نگارش و در آنها گزیده که گردآمده اخیر دهه در هم میدانی

 ها داده تحلیل و تجزیه -4

 صورت گرفته است. AutoCAD، Google Sketch Upرسم ها و سه بعدی ها با نرم افزار

 هندسه -5

 کتیبه، گیاهی یا نباتی نقوش، حیوانی نقوش، انسانی اصلی نقوش گروه چند به توان می را تزیینی نقوش انواع کلی طور به

 ،توازن بی تردید .( 0939، نژاد نمود)دهقان بندی و گروه تقسیم«  گره» یا هندسی نقوش و تزیینی خطوط های حاوی

 آن و شود می قدسی، ابدمیی شرف ماده جهان و کمک هندسه به و شود می آشکار هنر در مادی اشکال قداست و هماهنگی

 هم آن تصویر بلکه ،نیست صرف مفهومی، هندسی شکل (.9:  0901، )خوارزمی می گردد. جاودانه هنر اسالمی در گاه

 ذهنی برگیرندة نمود در که معنی بدین؛ هستند ها آن فاقد معمول که مفاهیم است هایی ویژگی دارای و بصری تصویری

 ها آن اصلی که عنصر پرداخت های تزیین ایجاد به مسلمان هنرمند .((Fischbein: 1987,114 است. فضایی های ویژگی

 و احجام ادایج با و دارد تشبیهی کامالً حالتی که گردید قالبی ایجاد باعث، چنین نگرشی. بود انتزاعی نقوش و هندسی اشکال

ترین  مهم«  توحید» که پرداخت خاص ای اندیشه و احساس بیان به ،اسلیمی های نگاره و هندسی نقوش شامل ها تزیین

 .(13١: 13٣١، دهد.)مددپور می نمایش را وحدت در و کثرت کثرت در وحدت بارزی نحو به هندسی نقوش. است آن موضوع

. ندمیک خودنمایی خوبی به اسالمی هنر امّا در. نیست نمایان گونه آن میالاس علوم از هیچکی در ریاضی )هندسه( ویژگی این

، کلمه سنّتی مفهوم به، است ایران های مردم حسّاسیّت با همساز و ایرانی عمیقاً که حال عین در، دورة اسالمی در ایران هنر

 :)نصر افتد مؤثّر وجهی به بهترین، اسالمی هنر و معنویّت جهانی و عام پیوند نمایش برای تواند لذا می و هست هم اسالمی

   تزیین در ندرت را به نقوش این، است گردیده ممنوع حیوانی و انسانی تصاویر خلق ،اسالمی هنر در که جا آن از.(3:  0991

:  0939،.)بلوکباشی شود می مربوط اسالم از قبل دوران به است موجود این باره در ایران در چه آن. می بینیم اسالمی های

 واژه این. کردند انتخاب«  ژئومتری» یونانی واژة مقابل در را آن زبان عرب دانشمندان که است های واژ هندسه (. 931

 ,Atlantic Highlands N.J., 1977 ,. )است گیری اندازه معنای به«  متر» و زمین معنای به«  ژئو» بخش دو از متشکل

p.82.) 

 هندسه تشخیص-6
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 است هندسی متقن مرز یافتن، نخست. و فصل کرد حلّ مرحله دو در توان می را هندسه تشخیص ابهام

 ابتکاری و اولیه های نمونه در، مرز این. کارها به کار برد متنوع های گونه تمایز برای کارآمد معیاری چونان را بتوان آن که

 هم )رولوه( برداشت به نیاز حتی و آید دست می به هندسی روشن قواعد با دستوری کارهای هندسة .لیکن0 غیرشفاف است

دوره  در کاربندی هندسه کاربردی تمایز وجوه ترین از مهم. قراردارد بودن مقابل دلخواه)اختیاری( بودن .دستوری 0 ندارد

 شناسی به گونه برای را اتکا قابل مالکی میتواند .که9 است بودن آن( دستوری و )مضبوط مستحکم نظم همین، آن کمال

 یبند رسمی و هندسه کاربندی تعیین مالک، اند درآمده قناس نامنتظم و، لوچ شکل به دلیل هر به که کارهایی. دست دهد

 (3صص:0970، رئیسی) .4 نیست

 اسالمی هنر در هندسه -7

فارابی هندسه را به دو بخش علمی و نظری تقسیم میکند.و بیان میکند در هندسه نظری موضوعات مطلق و کلی بیان 

 ،آنها اقسام و چیزها کمیت تقسیم رازی فخرالدینمیشود. بحث سطوحی و خطوط دربارهمیشود.درصورتی که هندسه علمی 

، خطوط وضع شناخت علم را هندسه سینا ابن (.041 ص،  0909،مظفری.)میکند هندسه تعبیر به را زوایا و اشکال معرفت

،  0731، قابس .)میداند یکدیگر به نسبت اشکال وضع کننده مشخص را مقادیر این و کرده تعریف تها ونسب سطوح، اشکال

، درمقادیر اندیشیدن را وآن داند می تعلیمی علوم از یکی را هندسه، ازعلوم خود بندی درتقسیم هم، خلدون ابن (.33 ص

، فرهنگی و علمی انتشارات، تهران، گنابادی پروین محمد ترجمة، 0 ج، « مقدمه»، خلدون ابن یشمارد.) برم، متصل یا منفصل

 (022ص ، 0991

 کاربندی چیست-8

 مفهوم شناسی کاربندی:-1-8

 )بندی کونه (.22-11: 13١1،لرزاده)بندی گوشه و (.١١-١1: 13٣1، پیرنیا)،(گنبد کاربندی)کاربندی یزدی های نام

 ( از جنبه های گونه شناسی اهمیت دارد.161: 13٣2،پورنادری

 کاربندی تاریخچه-2-8

 ناشی را کاربندی، پیرنیا. (1،  0931، است)بزرگمهری نمانده کاربندی باقی از های نمون ایران در قمری هجری سوم قرن تا

 جز گره از، معمارانه کارهای تمام شامل، عام تعریفی (شعرباف0: 0931، بزرگمهری: از نقل شمرد)پیرنیا به می ایرانی بینش از

به  بعضاً ستاره و قوس تعدادی ترکیب از و شود اجرامی تاق زیر در که است پوششی کاربندی» :دهد ارائه می کاربندی

، اف) شعرب«سازی می گویند کاسه و بندی یزدی، بندی رسمی، مقرنس و فضایی هندسی اشکال این مجموعة به. آید وجودمی

 ،تاق اعوجاج از پیشگیری، آل ایده هندسه به رسیدن کنترل برای سیستم نوعی نقش در را کاربندی، ( تهرانی00: 0931

, Tehrani)نامد. می ویژه کاربندی را، تبریز بازار های نمونه فنی آن اوج و است قائل باربری نقش آن برای، وی. میکند تحلیل

. ه 010 ) صفاریان به دوره متعلق شیراز جامع مسجد در شده شناسایی امروز تا کاربندی که نمونه ی (.اولین44-01: 0200

 میالدی ساخته قرن دهم در که اسپانیا قرطبه)کوردوبا( مسجد در موجود از کاربندی، نمونه این، است میالدی( نهم قرن، ق

 .) Grube,1978,125 (.است کهنه تر نیز شده

 روشنایی در کاربندی نقش-3-8
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 می مانجا سقف طریق از فضا روشنایی نتیجه در و نورگیری فضاهایی که در: روشنایی در کاربندی نقش

 هرهب برای زیبایی از غیر به مقرنس و کاربندی .نماید می روشن آنرا از بخشی فقط و شده فضا وارد مستقیم بطور نور ،شود

 ودخ مسیر از مختلف جهات نور در گردد می موجب که ترتیب بدین. شود می استفاده نیز خورشید از نور بیشتر چه هر گیری

 متمرکزی غیر یکنواخت و روشنایی بنا داخل در صورت این در. یابد راه فضا داخل شده به پخش صورت به و شده منحرف

 (900،  0930 گرگانی دربرمی گیرد)نعمت را بیشتری حجم که داشت خواهیم

 کاربندی: اجزای تشکیل دهندهتحلیل ساختاری و -4-8

 های آلت آنها به اصطالح در که، ها طاق تیر مابین سطوح جهت از اول. نمود بررسی حیث دو از توان می را کاربندی اجزای

 داده نشان ١ تصویر در چنانچه کاربندی های آلت. کاربندی در رفته بکار های طاق تیر نوع جهت از دوم و گویند می کاربندی

 (33 ،13٣١، مفید، زاده رئیس) برزیر شمسه باریک پا و ترنج، پرکشا: از عبارتند شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یزد آباد دولت باغ بنای سقف زیر های .نمای کاربندی3تصویر

 ماخذ:نگارندگان

 یزد آباد دولت باغ بنای سقف زیر های .اجزای کاربندی1تصویر

 ماخذ:نگارندگان

 

 دید از زمین بر هندسه کاربندی درشمسه.2تصویر

 ماخذ:نگارندگان
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 کاربندی ها: انواع-5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  اشعه کاربندی با ترسیم روش.  4 تصویر

 88: 1385،ماخذ: شعرباف

 یزد آباد دولت باغ بنای سقف زیر های .پالن کاربندی5تصویر

 ماخذ:نگارندگان

 

  

  

 کاربندی رسمی دو ترکیب. 7تصویر

 کاشان خان حمام سربینه

 هشت نیم و هشت: زمینه نوع

 81 جلد نامه گنج همان برگرفته از:ماخذ

 

 پا دو منفرد رسمی کاربندی. 6تصویر

 شیراز چراغ شاه بنای

 مربع: زمینه نوع

ایران،  معماری در هندسی کاربندی ساختار تدوین و شناسی گونه: ماخذ

 12جلد نامه برگرفته از گنج 11-6:صص1381منصور، محمدیان صاحب

 خاص رسمی کاربندی. 8تصویر

 شیراز وکیل حمام در سربینه فضای

 خاص: زمینه نوع

 18جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ

 سرسفت کاربندی . 8تصویر

 مستطیل: زمینه نوع

 همان:ماخذ
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 فرکتال-8

، س)شم میگردد بر دوری گذشتة به فرکتال از اشیای بسیاری توصیف و فرکتال هندسه یا طبیعت هندسه اصول ریاضی

 در -تاس شده خرد شکسته نامنظم شکل به سنگی که معنی به -فراکتوس التینی واژة از مشتق فرکتال واژة .( 12:  0932

 یهندس های شکل خالف بر که هایی هستند شکل، ها فرکتال. شد مطرح بروت مندل بنوت توسط بار برای اولین 12٣١ سال

 هب قادر اقلیدسی هندسة که شود مشخّص می، طبیعت در موجود اشکال مالحظه با. نیستند وجه منظم هیچ به، اقلیدسی

 
 

  

 

 .پرور کاربندی. 11تصویر

 آقا خسرو حمام سربینه

 مستطیل: زمینه نوع

 18جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ

 چفدی دو کاربندی. 12تصویر

 تبریز نوبر حمام سربینه

  ضلعی هشت: زمینه نوع

 18جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ

 

 گسترش کاربندی. 13تصویر

 کاشان ولی بابا مسجد ورودی هشتی

 خاص ضلعی هشت: زمینه نوع

 6جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ

 

 زا درون کاربندی. 14تصویر

 کاشان جامع مسجد

 مستطیل: زمینه نوع

 8جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ

 سوار کاربندی . 11تصویر

 یزد خان حمام سربینه

 مستطیل: زمینه نوع

 18جلد نامه گنج از برگرفته همان: ماخذ
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 ها فرکتال.( 011 - 019:  0930، )قبادیان نیست طبیعی نظم بی ظاهراً پیچیده و اشکال تشریح و تبیین

 اوالً اه شکل این .نیستند منظم، متعارف معنی به وجه هیچ به، اقلیدسی های هندسة شکل برعکس که هستند هایی شکل

 الیجسم فرکت. اند منظم دیگر نوعی به یعنی، است یکسان ها مقیاس در همة ها آن نظمی بی میزان ثانیاً، اند نامنظم سراسر

 .( 49-91:  0931،احمدی، زند )خاک شود می دیده یکسان نزدیک و دور از

 فرکتال ها و ویژگی های انواع-1-8

 بررسی فرکتال از زمان خلق اثر نوع گسترش ویژگی

 

 

 

 خود متشابهی

 مثلثتوسعه درون گرایی در 

 (  Sierpinski) سرپینسکی

 
 فراکتال یک از ساز و ساخت

 نسبت دو با مشابه خود

      مختلف های شباهت
 

 

 

 تکرار شوندگی

 آبی اسبالگوی فرکتالی 

 
 

 فیثاغورس های درخت

 
 

 

 مندلبرات مجموعه

(Mandelbrot  ) 

 
 

Julia set 
 
 

  
 

 

 

 خرد مقیاسی

 

 

 

 کخ منحنی

 
 

 

 بعد اعشاری

 

 

 بیرونبه  گسترش گرایی
  

 
 ها فرکتال های ویژگی بندی دسته. 8 جدول

http://www.google.com/imgres?q=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AB&hl=fa&sa=G&biw=1058&bih=460&gbv=2&tbm=isch&tbnid=IYb6rJ8vWCcdIM:&imgrefurl=http://math.youngzones.org/Fractal webpages/Pyth_tree.html&docid=JuI7soNb2xpEEM&imgurl=http://math.youngzones.org/Fractal webpages/Pyth_tree2.gif&w=320&h=200&ei=9D4yT5-MDYexhAfCoMX6BA&zoom=1
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 ویژگی کاربندی نوع ویژگی ویژگی فرکتال

         
 

 خود متشابهی

         

         
 

 خرد مقیاسی

       

 
 

 بعد اعشاری*

 

     
     

       
 

 

 تکرار شوندگی

 

 عشارا بعد ویژگی را این که است نمایش حال در بافت پیچیدگی تعیین درجة در ریاضی معیار یک فرکتال *بعد اعشاری: بُعد

 (Davis,2008;2نامیم) می

 مقایسه هندسه دو سبک کاربندی و فرکتال-2جدول

 دوران

      
 تناسب

       
 رویش

 
درون گرا و 

 مرکز گرا

       
 قرینگی

       

http://www.google.com/imgres?q=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AB&hl=fa&sa=G&biw=1058&bih=460&gbv=2&tbm=isch&tbnid=IYb6rJ8vWCcdIM:&imgrefurl=http://math.youngzones.org/Fractal webpages/Pyth_tree.html&docid=JuI7soNb2xpEEM&imgurl=http://math.youngzones.org/Fractal webpages/Pyth_tree2.gif&w=320&h=200&ei=9D4yT5-MDYexhAfCoMX6BA&zoom=1
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 چندالیگی

         
 

 ویژگی های کاربندی-3جدول

 نتیجه گیری:

 

 

 

 کاربندی

  ویژگی ها

 

 

 فرکتال

 ویژگی ها

 هندسه غیرخطی دوران

 بی نظمی تناسب

 غیر متعارف رویش
 هندسه نااقلیدسی درون گرا و مرکز گرا

 آشوب زدگی قرینگی

 قوانین خاص چند الیگی
 ویژگی های بین کاربندی و فرکتال-4جدول                                                                                      

 

     

 

 

       

 کاربندی و فرکتالوجوه مشترک بین -5جدول                                                      

 دست اشیا برای مناسب-9نویسی فرمول با بیان قابلیت-0مقیاس و اندازه -0:براساس است شده گذاری پایه کاربندی هندسه

 که صورتی دربات می رساند.معنای حضوری خود را به اثکه با شش ویژگی  گرایی هندسه در تقارن موارد اکثریت در-4ساز

 -4 گرایی طبیعت شناخت برای مناسب-9تکراری های الگوریتم با توصیف قابل-0بوده مقیاس و اندازه فاقد-0:فرکتال هندسه

 می باشد. زده وبآش و دقانونمن یزیبـای

 از کمتر قدمتی فرکتال که درصورتی .دارد سال0222 از بیش قدمتی کاربندی سنتی هندسه اینکه توجه قابل نکته و 

 .این موضوع حاکی از این قضیه می باشد که معماراندارد( شد گرفته بکار"مندلبرات" توسط 0792 سال در بار اولین)سال12

 رسیده بودندبات هندسه فرکتال اسالمی به مفهوم هندسه قبل از اث

 

 پی نوشت ها

 خود متشابهی

 خرد مقیاسی

 بعد اعشاری

 تکرار شوندگی
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 در اجرا قابلیت معین های دستورالعمل سری یک طبق و نیست رسمی کاربندی هنوز (قمری هجری) هفتم قرن اوایل تا [1]

کار  هب معماری فضای خلق با دررابطه بنا اصلی اسکلت از مستقل کاربندی تدریج به بعد به هفتم قرن از...  نشده فراوان و تکراری، ندارد را بناها همه

 (9-093131بزرگمهری«) شد گرفته

 .است بازسازی قابل دقت به سقف، بدیدن آسی درصورت دلیل، ههمین ب .است بامقیاس ترسیم قابل دهانه عرض داشتن با تنها یعنی [2]

 همین هدلیل ب رسد هنظرمی ب .نیازدارد منتظم و دقیق ه زمین به بندی رسمی/کاربندی مقرنس، و یبندی یزد های ینمونه بسیار برخالف [3]

 و غیردستوری سمته ب مقرنس و بندی یزدی اما، ندمیک تقویت و حفظ اریسفتک در را خود جایگاه چنان هم تاریخی سیر در کاربندی ویژگی،

 .ندکنمی سیر )بنا آمود در کاربرد(یبودن تزئین

 دست»مشابه نمونه .الحاقی کارهای در موجود زمینه اجبار هسبب ب گاه، و دهد می رخ ساخت و طرح ضعف هدلیل ب بیشتر نظمی بی این [4]

 مبنای، حال بااین .نیاید چشم به تا کند می گم ها آلت برخی در را زمینه بودن نااوستا استادکار آن در که است (022: 0997شعرباف ،«)گردان

 .بالعکس نه، است منتظم گره هم تگردان دس گره هندسی

 منابع فارسی:

 
 . 99 ص،  0914، فرهنگی علمی انتشارات، تهران، حسین خدیوجم ترجمة، « احصاءالعلوم»، فارابی محمد ابونصر [1]

 022ص ، 0991، فرهنگی و علمی انتشارات، تهران، پروین گنابادی محمد ترجمة، 0 ج، « مقدمه»، خلدون ابن [2]

 33 ص،  0731، قابس دار، بیروت، عاصی حسن از تقدیم و تحقیق، « الطبیعیات و الحکمة فی رسائل تسع»، سینا ابن [3]

فرکتال،فصلنامه مطالعات شهر  هندسه از دیدگاه اسالمی های تزیین در ها گره هندسی های ویژگی (، بررسی0972اصل، لیدا) بلیالن [4]

 ایرانی اسالمی،نشریه شماره شش

 ارگ ،ایرانی شهرسازی و معماری کنگره دومین، مقاالت مجموعه،« ایران تزیینی معماری در آرمانگرایی»، ( 0939)، علی، بلوکباشی [5]

 .1 جلد کرمان-بم

 .کشور فرهنگی میراث: تهران، سوم چاپ، معماری در هندسه. ( 0931 ) زهره، بزرگمهری [6]

 21 شماره، اثر، بزرگمهری زهره به کوشش[، نامه ویژه]ایران معماری در گنبد.  ( 13٣1 محمدکریم)، پیرنیا [7]

 .کشور فرهنگی میراث: تهران، کاربندی( و گره دوم آثارش)جلد و شعرباف.  (13٣2 حسین)، پورنادری [8]

 هنر مطالعات فصلنامه دو، "اردبیلی الدین صفی شیخ مجموعه در شمسه نقش مفهومی و تزئینی کاربرد"،هاشم سید حسینی [9]

 0972، چهاردهم شماره، اسالمی هنر مطالعات موسسه، اسالمی

 .تهران، ملی آثار انجمن انتشارات، همائی الدین جالل ،التفهیم کتاب، ( 0901 )، احمد بن محمد ابوریحان، خوارزمی [11]

 و پاییز ،چهارم سال، نظر باغ، « معماری و طبیعت میان رویکرد به نگاهی اجمالی( » 0931 )،احمدی امیراحمد و مهدی، زند خاک [11]

 .زمستان

 

کاشیکاری  هنر در آن جایگاه و هندسی نقوش بررسی برای موجودریاضی  های روش در پژوهشی» ( ،0939 )،اکبر، نژاد دهقان [12]

 .پنجم جلد، کرمان - بم ارگ، ایرانی شهرسازی و تاریخ معماری کنگره دومین مقاالت مجموعه، «ایرانی و اسالمی

 پژوهشی -علمی فصلنامه ساختمانی، دو نقش و عملی، نظری هندسه کاربندی برمبنای مفهوم در بازنگری ( ،0970رئیسی، مهدی) [13]

 0970 تابستان و بهار، پنجم شماره، سوم ایران سال معماری و مرمت

(، بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی مطالعه موردی:قصر خورشید و هندسه پنهان 0970رضازاده اردبیلی، مجتی) [14]

 0 شماره -03دوره-شهرسازی و معماری - زیبا هنرهای آن، نشریه

 .تهران، صنعت و علم دانشگاه، فوق لیسانس نامه پایان، هوشمند شهر،( 0932 )، حسن، شمس [15]

 .نور سبحان و کشور فرهنگی میراث: تهران، کاربندی)جلداول( و گره.  ( 0931 اصغر)، شعرباف [16]

 . 949 ص، م 0731، بالعلمیه دارالکت، بیروت ،0 ج مصباح السیادة و مفتاح السعادة، یزاده کپر طاش [17]

 041 ص،  0909،مظفری مطبع، بمبئی، « العلوم جامع»، رازی فخرالدین [18]
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 پژوهشهای دفتر انتشارات، اول چاپ، معاصر غرب معماری در مفاهیم و مبانی،  0930 )، وحید، قبادیان [19]

 تهران، فرهنگی

 صص.  91 شماره. ر اث مجله.  ایران اسالمی هنر در روشنایی وسایل و معماری در نور پیشینه.  0930. البنین ام نعمت ،گرگانی [21]

909 - 901 . 

 .جا بی، خواجوی محمد به کوشش، ازیادرفته هنرهای احیای.  (13١1 حسین)، لرزاده [21]

 معماری - زیبا هنرهای ایران،نشریه معماری در هندسی کاربندی ساختار تدوین و شناسی (، گونه0972منصور، صاحب) محمدیان [22]

  43 شماره شهرسازی و

 .تهران، کبیر امیر، هنر اسالمی در معنوی حکمت تجلیات، ( 0994 )، محمد، مددپور [23]

 .تهران، هنر دینی مطالعات دفتر، قاسمیان ترجمه رحیم، اسالمی معنویت و هنر، ( 0991 )، حسین سید، نصر [24]
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