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 معماری پروژه ملترینکا رساله  ازقسمتی 

صفحه   193  در   مدارک تمام با همراه مسجد

 در قالب ورد:

 

 هندسه و کاربرد آن در معماریبخش سوم : 

ده ی شکل دهنده ای است که فرم شکل هندسه در معماری ، ای

فضایی  ح به هندسهءمسط یافته را با توجه به اصول هندسهء

تعیین می کند . در این بخش فرض بر  –. به صورت توامان 

این است که شبکه از تکرار اصول هندسی به روش های 

 تکثیر، ترکیب، تقسیم یا دستکاری به وجود می آید .
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هندسه(( ابزاری برای طراحی به از آغاز تاریخ معماری ))

شمار رفته است . هندسه تنها عامل مشخص کننده  یا تعیین 

کننده ی هر بناست . و از آن می توان در سطوح گسترده ی 

کرد . از اشکال هندسی ساده گرفته فرم و فضا استفاده 

تا زبان های گوناگون فرم و از قواعد تناسب یافته تا ،

 از چند هندسه . ترکیب در هم پیچیده ای

حوزه ی هندسه به عنوان عامل ایجاد کننده ی فرم های 

معماری ، محدود به ارقام و اندازه هاست . ما در تحلیل 

این موضوع ، به مفاهیمی چون ابعاد، موقعیت، شکل، فرم، 

 و تناسبات می پردازیم .

همچنین به تغییراتی خواهیم پرداخت که از ترکیب ، 

صورت اصلی اشکال هندسی و زبان های اشتقاق و دستکاری 

فرضی به وجود می آید . در این تحلیل ، شبکه ها از نظر 

کثرت، پیچیدگی ، یکپارچگی و تنوع مورد بررسی قرار 

 خواهد گرفت .

هندسه به عنوان ویژگی فراگیر در تمامی بناها می تواند 

معیاری برای سنجش تمامی نتایج حاصله در بخش تحلیل 

. هندسه ایده ی شکل دهنده ای است که از اصول محسوب شود 

هندسه ی مسطحه و سه بعدی ، برای تعریف فرم شکل یافته 

)پالن، استفاده می کند . هندسه در تمام قسمت های بنا

به اشکال مختلف به کار  (و انواع سه بعدی ها نما، برش

می رود ولی به عنوان یک ایده ی شکل دهنده ، به طور 

در راس تمام تصمیم گیری های مربوط به فرم  آگاهانه باید



 

 

حال در ادامه به بررسی  در سطوح مختلف قرار گیرد .

 انواع ترکیبات در هندسه و شرح آنها می پردازیم .

 هندسه پایه :

ترکیب اشکال پایه  ،اساسی ترین نوع استفاده از این ایده

لی بنا می باشد. به عنوان فرم یا فضا در ترکیب ک ،ی هندسی

از این رو یک بنا ممکن است به شکل یک دایره، مربع، مثلث، 

شش ضلعی، هشت ضلعی یا هر فرم هندسی قابل توصیف و مشخص 

دیگر باشد . گاهی ممکن است قسمتی از بنا ، ترکیب کامل 

یک شکل هندسی را نداشته باشد ، ولی یکی از اشکال هندسی 

مربع در  و محسوس باشد . پایه در آن الزاما" باید غالب

بردارندةمیدان درخشش پنهان است ؛این میدان از گوشه ها 

ین ،پیرامون ،قطرها ،نیمسازها و مرکز بروز می کنند .چن

 تشخیصی این اجازه را به ما می دهد که بدانیم در کجا 

مداخله کنیم تا ویژگی های ذاتی آن تقویت گردد یا دگرگون 

 شود .

 

 

 

های درخشش  حیطه ا یمیدان ها 

نمونةمربع باز  دراین دو 

،نشان دهندةبرداشتی کامالًمتفاوت از شکل پایه است.در نمونه 

ای که گوشه ها صریح و آشکارند ،نوع انفجار درونی فضا به 

چشم می خورد .فضاهای فرعی ضمنی نیز خود ،مربع هایی اند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

که به دلیل شباهتشان ،شکل اولیه را تقویت می کنند .در 

یی که گوشه ها تلویحی است و آشکار نیست ،نوعی کشیدگی جا

یا گسترش به سمت بیرون مشاهده می شود.شکل اولیه چندان 

تعیین کننده نیست .این نمونه های مکمل ،به واسطه ویژگی 

مرکز گرا یا مرکز گریز شان ،در بر دارندةدو مضمون از 

ارای مرکزیت اند .این موضوع را می توان دریافت که نمونةد

گشودگی در وسط دیوارها ،در مقایسه با مربع بستةساده 

 ،مرکزیت را تقویت می کند .

 

 

 

 

،و از آن هم بیشتر دایره ،دیگر دارای چهار  هشت ضلعی

گوشةمشخص نیستند که توازنی را در مرکز به وجود آوردند. 

آنچه باقی می ماند فقط مرکز است و پیرامون ؛مرکز و 

 اقع تقابل هایی مکمل اند. محیط پیرامونی در و

 

هنگامی که کسی بازشوهای متقارنی در دایره به وجود می 

به هر حال انفجار ، آورد ،مثل همان کاری که با مربع کردیم

درونی حاصل نمی گردد .فضاهای فرعی هم اشکال تازه ای را 

که به شکل اولیه شبیه باشد به وجود نمی آورند .اینها در 

ز صفحه ای مدورند که هویت و خوانایی واقع قطاع هایی ا

 شان لطمه خورده است .



 

 

 

 

 

 

 

تغییر شکل   دایره

قرار باشد  دایره اگر 

از سرنوشت یادمانی اش بگریزد وبه فضایی روزمره و مناسب 

دارد . «عوام پسندشدن »برای زندگی تبدیل شود ،نیاز به 

 دیوارهای موازی ،فرستادن یا انتقال سلسله مراتب به سمت

دیگر نقاط غیر از مرکز ،ایجاد اجزا و قطعات مختلف و غیره 

 اینها .

 

برای دایره ومربع  تمرکز و مرکزیت 

آنها را مطرح می  عادی اند و ترکیب 

برای گذار بین این  سازد .شیوه مؤثر 

.از هشت ضلعی در  دو هشت ضلعی است 

بسیاری از ساختمان های مقدس به عنوان نوعی پهنةمیانی 

 شده است .استفاده 

مثلث متساوی االضالع فقط دارای یک مرکز پنهان است ،زیرا 

دارای قطر نیست و نیمساز ها ارجاع دقیق و مشخصی به وسط 

وجوه مقابل ندارند .ازاین نظر مثلث نسبت به هشت ضلعی یا 



 

 

مربع تمرکز کمتری دارد .ولی در عین حال به دلیل زاویای 

را تعریف می «در تنگنا »تیزش ،فضایی به شدت محصور و حتی 

کند .حال اگرفقط زاویه ها  باقی بمانند ،ووسط دیواره ها 

مجددًامرکز از طریق تقاطع خطوط متقابل ، نیز گشوده شوند

 .بین زاویه و گشودگی ،برقرار می گردد

 

 

 

 

 

چنانچه زا ویه ها حذف شوند ووسط های اضالع باقی 

رودو چنان می بمانند،مفهوم مثلث نیز تقریبًااز بین می 

دارد  ودنماید که گویی شش ضلعی تلویحی در این میان وج

.حال با زاویه گذاری به وسیلةدیواره ها ،می توان به گونه 

 .شش ضلعی یا مثلث را تقویت کرد ای متفاوت اثر

 

 

 



 

 

 

اشکال هندسی پایه برای تعریف طرح یک بنا به کار می 

( 1خانه ی مور) که در تروند . یکی از این اشکال مربع اس

( نمازخانه اتحادیه 3فر)را( خانه 2، خانه ی کارل تاکر)

( دیده می شود 5( و کلیسای سنت ماری وولناث)4ی زرگرها)

( مسکونی در ساحل سن ویتال 6ی)ا. در طرح های ویالی ساو

( و نگاره خانه ی ملی 8بوستون) کتابخانه عمومی( . 7)

کار رفته است . ( کار میس ون درو نیز مربع به 9)مدرن

( نمازخانه کرسج 11دایره به عنوان عامل مولد در تولوس )

( از 15)( و پانتئون13انه سنت کاستانزا)( . نمازخ11)

توماس جفرسن از .که در روم می باشد دایره استفاده کرده

دایره در طراحی روتوندا در دانشگاه 

کنستانتین ملنیکوف در (استفاده کرده است. 14ویرجینیا)

روزاکوف  .( دو دایره در کانون12راحی خانه ی خود )ط



 

 

( شکل پایه ی مثلث را به کار برده است . بنای 16)

( نیز به وسیله 18( و کلیسا و مرکز هیوینکا )17آرنا)

مثلث تعریف شده اند . در طراحی کلیسای نورث کریستین 

( شش ضلعی به 21( و نمازخانه فیفر )21( کنیسه ی نجو)19)

( بنای جنگل 22است . در تعمیدگاه ارتدگس ) کار رفته

( نیز از هشت 24( و کلیسای فرشتگان مقرب )23سپیدار)

 ضلعی استفاده شده است .

 

 

 

 

 

 

 دایره ومربع

معماری یک بنا ممکن است از تکمیل و توسعه ی یک شکل 

هندسی به وجود آید، ولی شکل ها می توانند به منظور خلق 

ترکیب شوند . به طور مثال ، ترکیب یک  بنا نیز با هم

دایره و مربع می تواند یک بنا را شکل دهد . به همین 

صورت ، دو یا چند شکل پایه می توانند ترکیب شوند ، در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حالی که هر یک از آنها در شکل کلی شان قابل درک و 

تشخیص باشند .در ترکیب ، یک شکل هندسی ممکن است ، درون 

 ی دیگری قرار گیرد .، دنباله و یا رو

هرگاه یک شکل هندسی درون دیگری قرار گیرد ، شکل درونی 

ممکن است یک اتاق ، حیاط ، حوزه ی تعریف شده یا یک 

 فضای مشخص باشد .

 

 

 

 

 

 

مستقیم ترین تركیب دایره ومربع، حالتي است كه هردوفرم 

وداراي یك مركزمشترك  كامل وبه سادگي قابل تشخیص بوده

(،مخزن 1د.درویالي الروتــــوندا)نیزباشن

(چنین تركیبي وجود 3تو) (،تــــــــمپیه2قدیمي)

(ازشكل هاي 6(،نمازخانۀ وودلند)4دارد.سالن دانشگاه)

(ازیك 5كامل استفاده كرده درحالي كه كتابخانه استكهلم)

مربع ضمني ویك دایرۀكامل تشكیل شده است.دایره درقصر 

داده ومخروط درگنبد  (یك حیاط را تشكیل7چارلزپنجم)

(و یك نماي داخلي بازدر كتابخانۀ 8متیال)

(بكارگرفته است.مربعي یك فرم اصلي درسنت 9اگزتر)



 

 

(رابوجود آورده ودركلیساي جامع 11(وعمارت كنگره)11پیتر)

(دركناریك دایره دیده مي شود.در موزۀ 12مریم مقدس )

زدوفرم دایره ومربع استفاده شده ا (به سادگي13هنر)

(دایره را 15(و كاخ مجلس)14ست.مربع درغرفۀآرنهایم)ا

دربرگرفته است.درساختمان شوالیه هاي 

(چهاردایره به چهارگوشۀ یك مربع اضافه شده 16كلمبوس)

(یك مربع شامل یك دایره 17است.درحالیكه درمونت مورنسي)

(ومقبره اي 18واستحاله هاي آن است. محوطۀالمپیك)

ازدایره هاي دربرگیرنده مربع (مثالهایي 19درتاركوئینیا)

(ازاستحالۀدایره به مربع بوجود 21هستند.استودیوي آلتو)

(یك داره به زحمت دریك 21آمده است.نمازخانۀاسفورزا)

(، 22مربع محاط شده است.كلیساي جامع)

(نمونه هایي ازتركیب 24(،خانۀونتوري)23خانۀتاكر)

 دایره،مربع ومثلث اند.

 

 

 مستطیلدایره روي 

ماری یکی از متداول ترین انواع تداخل هندسی ، در مع

ترکیب یک مستطیل با یک دایره ی کوچک است . یک دایره یا 

رشته ای از اشکال دایره ای ، ممکن است از یک سمت یا در 

یک گوشه با مستطیل هم پوشی کنند . تداخل یا هم پوشی می 

تواند اشکال خاص و متعددی را ایجاد کند، مانند دایره 

که از وسط ضلع بزرگ با مستطیل پیوند خورده است . یک  ای

دایره  به نحوی در گوشه ی مستطیل قرار می گیرد که یا 



 

 

بر هر دو ضلع آن مماس شود . یا مرکز آن بر روی یکی از 

این تركیب  رئوس باشد یا بر یکی از اضالع آن مماس شود .

 یهندسي خاص نیزدرحالتي رخ مي دهدكه مستطیل

ایره اي كوچكترازآن پوشانده شده است.دادگاه بوسیله د

 (3(،كازینو)2(،كلبه جنگلباني)1لیســتر)

(  نمونه هاي هستندكه درآنهادایره 5(وخانۀسوان)4ترماي)

یك فضاي مورداستفاده اصلي بوده كه باضلع بزرگ 

(نیزهمان تركیب 6مستطیل،نیمه درگیرهستند.مسكن بوتا)

اعي وجود رابادایره داردودرآن یك پلكان شع

روي مركزضلع مستطیل (یك بیضي 7دارد.دركاستلگار)

(یك دایره ویك بیضي 8تندرینگ )قرارگرفته است. درسالن 

روي مستطیل قرارگرفته اند.درسالن 

(دودایره،دومستطیل رادرمحلهاي تقاطع متصل كرده 9آستین)

اندویك دایره سوم درورودي قرارگرفته 

ي است كه درگوشه هاي (داري مستطیل11است.خانۀهایگینسون)

آن دودایره قرارگرفته وبطورضمني قطرمستطیل رابیان مي 

(دودایره دریك طرف مستطیل 11كند.در حالیكه آسمان نما)

قرارگرفته اند.دو جفت دایره كوچك وبزرگ دركلیساي 

(مستطیل راپوشش داده 12چرخهاي آسمان)

(دایره دوضلع یك 14(ودرقلعۀپیت فیچي)13اند.درقلعۀریت)

(چندین گوشه 15اویه را پوشش داده ودركوشك دي چامبورد)ز

 بوسیله تعدادي دایره پوشیده شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومربع

همان گونه که اشکال مختلف کنار یکدیگر قرار می گیرند ، 

شکل های مشابه نیز می توانند با هم ترکیب شوند ، مانند 

ی ، مشابه بناهایی که از دو دایره ، سه مثلث، دو شش ضلع

یا مختلف تشکیل شده اند . هنگامی که شکل های مربعی هم 

اندازه با روش های خاصی ترکیب شوند ، تصاویر ویژه  و 

هم اندازه اگر به  دو مربعجالب توجهی خلق می شود . 

گونه ای کنار هم قرار گیرند که یک ضلع آنها مشترک باشد 



 

 

. در حالی  ، مستطیلی با نسبت دو به یک به وجود می آید

 که همین دو مربع

می توانند روی هم قرار بگیرند و مستطیل کوچکتری را شکل 

دهند یا با فاصله گیری، مستطیل بزرگ تری ایجاد کنند . 

به طور معمول ، فضای حاصل از هم پوشی دو شکل یا فاصله 

ی بین آن دو ، برای مقاصد خاصی مانند ورودی ها یا سالن 

فته می شود . دو مربع می توانند روی اصلی بنا به کار گر

یکدیگر قرار بگیرند و پیرامون یک نقطه ی مرکزی چرخش 

داشته ، بدین صورت یک هشت ضلعی را به وجود می آورند . 

اتصال دو مربع نیز ممکن است با قرارگیری گوشه ی یکی از 

 آنها بر روی سطح دیگری صورت گیرد .

 

 

 

 

دۀپالن مربعهاي كنارهم به روشني محدو

(تعیین 3(،وخانۀونتوري)2(،كلیساي كریست)1رادرسورهال)

(دومربع كنارهم،داراي ضلع 4كرده است.درخانه برانت)

مشتركي هستند كه شعاع نیم دایرۀپالن است.همان دومربع 

محدودۀشكل پالن جامع راتعیین كرده است.دو مربع مي تواند 

 براي ایجاد حالت خاصي از سطوح مشترك روي هم قرار

 گیرند.



 

 

(بخش مشترك دو مربع،تاالر مركزي را 5در استون نستون)

(هم پوشي آنها 6تشكیل داده است ودردادگاه ایالت آلیجني)

(اثرپاالدیووسالن 7برجها رامي سازد.ویالي تریسینو)

(نمونه هایي هستند از روي هم قرارگرفتن دومربع 8درایتن)

كرده كه یك فضاي قابل استفاده اصلي وورودي راایجاد 

(دو مربع كنار هم محدودۀنماي اصلي را 9است.در قصرفارنس)

 تعریف مي كند.

 

 فرمهای نه مربعی

مشخصه ی ترکیب های خاص مربع آن است که مضرب هایی از یک 

مربع یا بخش های کوچک ترکیب مشابهی از آن هستند . 

ویژگی خاص این ترکیب ها آن است که مربع بزرگ تر از 

 ی شود .ترکیب آنها حاصل م

هنگامی که چهار مربع به صورت دوبه دو کنار یکدیگر قرار 

می گیرند ، چهار خانه ای به وجود می آید که آن را می 

توان مربع بزرگ تر یا مضربی از مربعی کوچک تر دانست . 

به همین صورت نه مربع را می توان به صورت سه به سه 

تارهای کنار هم قرار داد . از همین طریق می توان ساخ

شانزده خانه و بیست و پنج خانه نیز به دست آورد . در 

یک ترکیب نه خانه ، سه نوع مربع وجود دارد که هر یک از 

آنها دارای ویژگی هایی می باشند ، به صورتی که چهار 

مربع در گوشه قرار دارد و هر یک از آنها با دو مربع 

متصل  دیگر در تماس بوده ، از دو ضلع به دیگر مربع ها

شده اند . چهار مربع دیگر نیز در اضالع قرار دارند و از 

سه ضلع با دیگر مربع ها مرنبط هستند . آخرین مربع در 

مرکز قرار دارد که با مربع های دیگر، کامال" محصور شده 

است . این مربع مرکزی محصور شده، ترکیب نه خانه ای را 

 سازد. شکلی مشخص و منحصر به فرد می



 

 

 

 

نه 

قرار مربعی یک فرم هندسی کالسیک است که با کنار هم 

ه تایی که کال تشکیل یک گرفتن سه ردیف از مربع های س

مربع بزرگتر را می دهند ،به وجود می آید . آرایش سلولی 

سه در سه معمول ترین فرم یک نه مربعی است که حتی می 

 تواند دارای سلول های متفاوت از مربع باشند .

سنت (، 3(، خانه یورک)2(، خانه چیزویک)1توند)ویالی الرو

(نمونه هایی از این 5گنانو)کاری (و سن ماریادی4لوئیس)

 مونت (و هتل دی6ترکیب کالسیک هستند . ایاصوفی )

 (7مورنسی)

ای از مستطیل است . با  نشان دهنده آرایش نه گانه

انتخاب ترکیب سلول ها در آرایش نه گانه می توان 



 

 

( نمونه ای 8سن فور تو سو )ای خلق کرد الگوهای ویژه 

است از شکل صلیبی نه مربعی بدون مربعهای گوشه . کنار 

هم قرار گرفتن یک سلول مرکزی با دو ردیف سه تایی از 

را همان طور که در کنگره  Hسلول های دیگر ترکیب 

مشاهده می شود ، می سازد . یک ترکیب (9ویلیامسبورگ )

X( به وسیله الگویی از حیاط 11) در ساختمان دیوان عالی

های اصلی و سلول های مرکزی درک می شود . ترکیب پله ای 

( ارائه 11سه ، دو، یک در خانه آخر هفته لوکور بوزیه )

شده است . و حلقه ای از مربعها با مرکز تو خالی در 

 ( وجود دارد .12اگزتر )کتابخانه 

 فرمهای چهار مربعی

… 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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