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 گراهای نوین در معماری طبیعتنقش هندسه

 (دهی هندسه فراکتال در معماری ارگانیکتطبیق)
 

 ندا رضی یی 
سرابواحد  اسالمیدانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد  

  E-mail: neda.raziee@yahoo.com 
 

 
 چکیده 

بسهااری از  . باشهد سها  یهط حهری مهی    معماری بر پایه هندسه استوار است و این اصول هندسی است کهه ا 

در واقه  شهنا ت   . باشهند ها مهی های جدید برای استفاده از هندسه و فرممعماران در عصر حاضر پارو دیدگاه

. کشهاند های معماری ما را به سمت مکاته  زایاهده نههن انسهان و ح اعهت مهی      اصول نوین در راستای حری

ههایی هموهون فراکتهال    ن نموده، ح اعت و استفاده از هندسهه های  ود عواملی را پنهامعماری در بطن الیه

بهه   معماری مکت  هر در معماری، در ح اعت تاثار. هایی در جهت احترام به محاط پارامون قدم برداشتفرم

 ههای برداشهت  های ح اعت،پاوادگی از معماری معاصر، مکات  از بسااری شود، برداشتمی رهگاری حریقی

 به را کار روش ح اعت، هندسة الگوبرداری از کردن ترساده برای فراکتال پردازان نظری .ظاهری است و شکلی

 ایهندسهه  وجهوه  از یکهی  هندسه فراکتال. است کل تا جزء از همگون تکرار و آن آوردند در اصل یط صورت

ههای  دیهده پ الگوبنهدی  بهرای  ایوسهاله  عنهوان  به هندسه این از آن کل ونه است موجود ح اعت در که است

دههی  تحلالهی و شهنا ت اولاهه تط اه      –در این پژوهش با اتکا به روش توصهافی  . شودمی استفاده پاواده

ههای بدسهت آمهده بها     هندسه فراکتال را با اصول معماری ارگاناط در حراحی معماری و با استفاده از مولفهه 

در نتاجه بر ح ه  اصهول   . ام پردا تاث اتی به تحلال متغارهای پژوهش  واه –استفاده از روش استن احی 

ههایی  باشد کهه بها مولفهه   های نوین میها و فرمگرا برای حراحیهندسه فراکتال و ارایه آن در معماری ح اعت

های تکرار شونده و سا تارهای ح اعی، که در حهی تحقاه    چون؛ الگوی هندسی، معماری فرا نهنی، هندسه

 .به آنها  واهام رساد

 گرا، الگوی هندسی، معماری الگوییهندسه فراکتال، معماری ح اعت: واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

اند؛ یکی محاط ح اعی و دیگری محاط مصنوع کهه سها ته دسهت بشهر     محاط پارامون بشر از دو جزء کلی تشکال شده

ههای  توانهد بهه برداشهت   مهی باشد، در واق  تاثارپذیری عوامل ح اعی در معماری سا ت بشر به حور مستقام و غارمستقام می

های نهنی انسان از محاط ح اعی و م دل نمودن آن به یط معماری بهر پایهه   مفهوم برداشت. شکلی و ظاهری کال د اثر بگذارد

های نامتقارن لاکن ترسام و حراحی معماری بر پایه پدیده. هایی ح اعی  واهد داشتباشد و پاروی از فرمهندسه و اشکال می

های نوین برای پاسه  بهه مانهدگاری آثهار     توانند پایداری اثر معماری را در  ود داشته باشند، بنابراین علم هندسهیو هندسه نم

های معماری از یهط هندسهه و   سا ت دست بشر به مطری و بر پایه هندسه فراکتال شکل گرفت، در حقاقت ایجاد فضاها و فرم

-بندی در حجم و ارت اط آن با معماری ارگاناط و ح اعهت ریتم و ترکا  .اشکال  اص و منظم و منسجم پاروی  واهند نمود

های نو اما در حاطه هندسه و ناز ارایه الگو گرا ما را به سوی اهدافی چون؛ داشتن معماری سازگار با ح اعت، محاط بومی، ایده

ر حاضر را رو به ماندگاری و پایداری برای هایی برای معماری همخوان با محاط پارامون  واهد برد، و این  ود معماری عصواره

 .آینده آماده  واهد سا ت

 

 پیشینه تحقیق .2

 از سا تارهای ح اعی تکاملی ؛سار دارد وجود ح اعت بندیح قه در که نکاتی ترینمهم از یکی ، بولدینگ اعتقاد به

-می همه از باش چه آن بلکه ناست؛ ... و حرکت مثل، تولاد معنی به شناسانه زیست بودن زنده .است زنده سمت به غارزنده

 با دوسویه تعاملی در و است انسانی اندیشه زایاده که است معمارایی حراحی کند، تاکاد معماری در شده ایجاد حاات بر تواند

 زی ایی و بر وردارند زندگی از بشرسا ت، اشاای همة ،1رایت گفتة به .(85: 631 فرشاد، )دارد قرار پارامونش ح اعت و انسان

 .کندمی مدا له عش  ها،آن سا ت در و هستند هاآن کنندگاناستفاده زندگی کافات ها گویایاین است، نهفته همان در آنها

 رزا ماریا (.18: 631 رایت،)کند نفی یا اث ات را اشاا این سازندة تمدن کافات تواندمی و بخشاده جان اشاا این به عش  این

6پاوز  اویر و سروا
 دادند ارایه نوین ایسازه 996  درسال و (اسپاناا)درکوینا معماری و باوناط  المللی بان آموزشی رکارگاهد 

 ارتفاع با جمعات نفر هزار صد گنجایش با باوناط عمودی برج حراحی کار حاصل .بود متاثر آوندی گااهان سا تار از که

 هایهمسایگی بان باوناط برج عمودی شهر عمودی ت احاتار و ای سازه ساستم .بود چان شانگهای شهر در متر 115 

 در آوند وظافه مانند  اابانی، هایستون این وظافه .است یافته نظام  اابانی ستون 911 در مرکزی بخش سه در مختلف

 فرم از تفادهاس .است مجموعه کل برای الزم انرژی و موجود سااالت مختلف انواع آب، ساکنان، کردن جا جابه گااهان، سا تار

 را در ت فرم هاآن .است بوده رایت لوید فرانط مانند معماران از بسااری بخش الهام ناز هاشا ه در نارو توزی  نحوه و در ت

 (.666: 639 ماتالک، )گرفت کار به آن موزون حالت و سا تار روشنی و صراحت دلال به بلکه آن، پایدار شکل  احر به فقط نه

 جام تحقیقروش و فرایند ان .3

گرا و ناز تحلالی و بررسی اولاه متون نظری م تنی بر اصول معماری ح اعت –در تحقا  فوق با استفاده از روش توصافی 

های ها و تحلالشنا ت هندسه فراکتال و تاثار آن بر فرم معماری شکل  واهد گرفت و در مرحله بعد با استفاده از مولفه

گرا و در حقاقت با تکاه بر اصول م تنی بر معماری ح اعت. پاس  سواالت  واهام پردا تبدست آمده به اث ات فرضاات و 

                                                           
1
 Kenneth Ewart Boulding (1910–1993) 

2
 Frank Lioyd Wright (1967-1959) 

3
 Maria Rosa Cervera – G.Pioz Javier 

در جریان همایشی در . علمی بین گرایش های علوم طبیعی مجددا رونق گرفت پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز دهه شصت قرن بیستم، تبادل 

زاده شد که « تکنیک»و « یولوژیب»از ترکیب دو لغت « بیونیک»ای به نام برگزار کرد، برای اولین بار واژه ۰۶۹۱اوهایو که نیروی هوایی آمریکا در سال 

 .ترجمه کنیم« زیست فنی»توانیم آن را به می
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هندسه فراکتال به سا تار و الگویی برای فرم و اشکال معماری  واهام رساد تا بتوانام فضاهایی منسجم و ماندگار و  القانه 

 . به وجود آوریم

 

 سواالت پژوهش -

o پارامون و عوامل ح اعی هم پاوند دانست؟توان معماری را با محاط چگونه می 

o های معماری باشند؟توانند الگویی برای حریهای نوین مانند فراکتال میآیا هندسه 

 فرضیات پژوهش -

o گرا را  ل  نمودهندسی ح اعتهای ح اعی بتوان یط معماری رسد که بر اسا  الگووارهبه نظر می. 

o متشابه تاثار مث تی بر حراحی معماری  واهد گذاشت فرض بر آن است که هندسه فراکتال و یا  ود.  

 

 (مبانی نظری تحقیق)مبانی تئوریک  .4

تواند یط فرم پایدار را به کال د ارایه دهد، حال اگر این اشکال معماری دارای یط هندسه معماری با علم هندسه میرکا  ت

های موجود در محاط در واق  استفاده از هندسه. د شدمنظم و الهام گرفته از ح اعت باشند اثر این ماندگاری باشتر  واه

  (. نمودار )پارامون ما موج   ل  اثری متفاوت و نظامی پاوسته و همخوان با عوامل زمانه را  واهد داشت

 

 

 

 

 

 
 نگارنده: دی محاط پارامون، من  دسته بن – نمودار 

 

 هندسه و نقش آن در معماری 1.4

 سالهو به رمعما که ستا بانیز مهمترین نشدبو دمجر عان در هندسه ستا هندسه بحث ریمعما احثم  ترینصلیا از یکی

 و دمجر یدد با هندسه به ن ایدال ته . مندیشاامی آن هندسه به ابتدا حرحی هر در ما ،فریندآمی را فضایی هیژو یهاکافات آن

 دجوو معد در معاصر ریمعما یهایحر از ریبساا ساسیا تالشکاا از یکی. کرد هنگا ریمعمادر  هندسی زیبا یط نهموو

 الیلد. دبگار شکل لشکاا با زیبا یا دفتصا حری  از تنها هندسه که هشد س   ینا و ستا نهاآ در صحاح هندسی م انی

 هندسه بر حاکم ناناقواست، ح اعت  در هندسه یشکلگار ایبر مؤثر ربساا ستا کمکی ریمعما دسه درهن یگارشکل

 (.8 : 635 لولر،) هامد ننشا ریمعما یهاسامانه در را نهاآ از یگارهبهر هنحو و دهکر سیربر را ح اعی یهاامانهس

توان بهترین الگو برای نظام سا ت دست بشر دانست، چرا که ح اعت بستری آرام و متنوع و چشم نواز برای ح اعت را می

هندسه و . است ن وده الگوهایی چنان  ل  به قادر بشری نارومند تخال چها که برگرفته آن ازباشد، الگوهایی زندگی می

. کنندی مناس  ماان اجزاء با یکدیگر و با کل اثر داللت میتناس ات مفاهامی ریاضی هستند که در هنر و معماری بر رابطه

از این . ماتی ویژه بر وردار استکاربرد هندسه و تناس ات به دلال ایجاد زی ایی بصری در معماری و هنرهای تجسمی از اه

موضوع . کنندی هماهنگ ماان اجزاء آن را باان میکه رابطه ،جهت هندسه و تناس  یکی از اصول اولاه اثر هنری است

استفاده از تناس ات از ابتدای  لقت بشر و آگاهی او نس ت به مسایل و محاط احرافش مطری بوده و از دیرباز تا کنون مورد 

منظور تمامی تئوریهای تناس ات، ایجاد احسا  نظم بان . بررسی هنرمندان و دانشمندان گوناگون قرار گرفته استپژوهش و 

 طبیعت ارگانیک

 محیط پیرامون

 محیط طبیعی

 ساخته دست بشر محیط مصنوعی

 (معماری)
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های موجودات، ناروهای درونی تمایل به هندسه و شکل  اصی دارند، اما در تمامی گونه". اجزاء یط ترکا  بصری است

 در این. ل انط اق با محاط به هندسه  اص  ود دست یابدشکل بر اسا  اص س   می شوند،( محاطی ) ناروهای بارونی

نمونه، تنوع و کثرت  به عنوان. شودبانی هویت کاسته شده و تنوع و کثرت پاش بانی ناپذیر مطری میحوزه از مازان پاش

از جمله  در معماری و شهرسازی برای هر موضوع. دهنده این ویژگی استآدمها علی رغم داشتن ویژگی مشترک نوعی نشان

کال دی و )ناتی و فطری هویت آن را تشکال مادهد و ناروهای بارونی  ، گروهی از الگوهای هندسی...  انه، مع د، مسجد و 

 گونا هایدیدگاه ،معماری در هندسه کارگاریبه درباره " (.658 حمزه نژاد ، )شوند می تنوع و کثرت آن را س  ( محتوایی 

 و گاردمی شکل "پاواده و ساده هندسه نوعی اسا  بر معماری فضای" نویسد؛می نادری افشار هنمون برای .است مطری گونی

 آن کردن حری  هندسی از ح اعت بر را اشسلطه تاری  حول در انسان و است تر بساار ساده ح اعی محاط از حال هر در

(  تصویر)ا عنصر متحد کننده جزء و کل است،نویسد؛ هندسه اساسهمونان می(. Afshar Naderi,1999: 6)است کرده اعمال

 .(Afshar Naderi,1995: 72)سازدمطل  است و تغاارناپذیر و انسان را با منط  آفرینش نجوم، ح اعت و آسمان آشنا می

 

 

 
 (1  ،655 نقره کار،انسان،ح اعت،معماری،:)اشکال هندسی، من   - تصویر

-کنند، میری نقش مهمی را ایفا مینظام هندسی در م انی تئوریط و حراحی معمادر واق  با توجه به تعاریفی که آورده شد 

توان چنان گفت که استفاده از هندسه و  طوط منظم در معماری ما را به یط الگوی حری ماندگار  واهد رساند تا بتوانام از 

گرا و اصول آن در این بخش ی ح اعتشنا ت معمار(. 1نمودرا)هایی شا ص استفاده کناماین اشکال هندسی در سا ت مکان

  .به ما کمط  واهد کرد تا با استفاده از الگوهای هندسی ح اعی به سا تار هم پاوند در معماری و عوامل زمانه برسام

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگارنده: ندی انواع هندسه، من  دسته ب –1نمودار

 

 

 

 انواع هندسه

 هندسه منظم

 هندسه آزاد

 هندسه متشابه

  طوط منظم

 پاوادگی های نهنی

 فراکتال 
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 معماری طبیعت گرا و نقش هندسه در آن  2.4

دهد، به وساله حرحی که ناط فلسفه معماری است که هارمونی را ماان مسکن انسان و جهان ح اعی ترویج میمعماری ارگا

ها بخشی از ترکا  متحد وابسته به یکدیگر ها، م لمان و محاطشود که سا تمانکامال مخلوط و مواف  با سایتش نزدیط می

اوج شکوفایی این نظریه را  .شکل گرفت 8انط فرنس و لویی سالاوانتوسط فر 9 معماری ارگاناط در آمریکا در قرن  .اندشده

ارگاناط یعنی تلفا   3از نظر رایت؛ نوشتارها وحری های فرانط لوید رایت مشاهده کرد توان در نامه اول قرن باستم درمی

 با تمهاداتی که  ود در نظرسا ته شده توسط افراد از درون زمان : شدن کل مجموعه و در مورد سا تمان ارگاناط معتقد بود

 . (copplestone, 2010)  گارند و با توجه به زمان مکان محاط و هدف استمی

 

 :در معماری ارگاناط سه اصل زیر مطری است -

و تمامی حاف ،باشدشود میسا تمان به مثابه یط عنصر ح اعی است و یط جزء کامل از محاطی که از آن رویاده می .۰

 .شودمحاط هارمونی دارد به کار برده میگرم و رنگانی که با 

سا تمان به مثابه یط عنصر متشخص است بدین منظور که هر معماری و بنایی در شرایط مکانی و فردی اش و در  .2

ها بایستی در اش وضعاتی منحصر به فرد دارد و تمامی این جن هشنا تی صاح  و استفاده کنندهرابطه با ناازهای روان

 .مد نظر قرار گارد حراحی سا تمان

هر سا تمان شخصات ویژه  ود را دارد و نه تنها از حری  . به سا تمان به عنوان یط عنصر سنتی بایستی توجه شود .3

شود داشته های کشوری که در آن جا بنا مینقشه سا تمانی یا شخصات فردی که برای او سا ته شده بلکه ارت اط با سنت

 .باشد

ها کند، بلکه چگونگی حراحی سا تمانهای ح اعی اشاره نمیط به لفظ ارت اط سا تمان با محاطایده معماری ارگاناط فق

 منشا و حالت رایت هایسا تمان سراسر در هندسه  .ای بودندتفکر دقاقی هست درباره اینکه آیا اینها ارگاناسم یکپارچه

 .(copplestone, 2010)  کندمی درست را مرکزی

 

 ال و  ارتباط آن با معماریهندسه فراکت 3.4

 تعاریف فراکتال -

سا تاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نس ت معان، ها هستند، ها یا همان  ودمتشابهفراکتال

ها  الفراکت. به ع ارتی دیگر بر ال سا تاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است. همان سا تار اولاه به دست آید

اند، ثانااً ها اوالً سرتاسر نامنظم این شکل. های هندسی اقلادسی به هاچ وجه منظم ناستند هایی هستند که بر  الف شکل شکل

به تع اار دیگر ، شود مازان بی نظمی آنها در همه مقااسها یکسان است و جسم فراکتال از دور ونزدیط یکسان دیده می

او . وارد دناای ریاضاات شد 3بنویات مندل رات توسط ریاضادان فرانسوی به نام 933 ر سال واژه فرکتال د" . ودمتشابه است

مندل برات وقتی که بر روی تحقاقی پارامون حول سواحل . ود را در رشته ریاضاات گرفتپروفسوری   953 در سال 

نمود به این نتاجه رساد که هر گاه با مقاا  بزرگ این حول اندازه گرفته شود کمتر از زمانی است که  انگلاس مطالعه می

باشند، سواحل دریا  کوهها همانند مخروط نمی مندل برات اعالم کرده که ابرها به صورت کره ناستند، .مقاا  کوچکتر باشد

 "(.651 ا ،.سالانگارو ، ناکو )کند دایره شکل ناستند، پوست در ت صاف ناست و صاعقه بصورت  ط مستقام حرکت نمی

 

                                                           
5
 Frank Furness and Louis Sullivan 

6
 Frank Lloyd Wright 

7
 Benoit Mandelbrot 
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 دسته بندی اشکال فراکتال  -

 :فرکتال از دید هندسی به شائی گویند که دارای سه ویژگی زیر هستند

o ی باشد یا به تع ار دیگردارای  اصات  ود متشابه self-similar باشد. 

o در مقاا   رد بساار پاواده باشد. 

o  ً(.651 ا ،.سالانگارو ، ناکو )٫8 بعد آن یط عدد صحاح ن اشد مثال 

 :باشدمی  دسته بندی اشکال هندسه فراکتال در مراحل نخست به صورت جدول 

 
 نگارنده: بندی اشکال هندسه فراکتال و ارایه نمونه های معماری منط   با این اصول، من  دسته – جدول 

 نمونه معماری اشکال نوع هندسه

 فراکتال

 مثلث سرپانسکی  ود متشابه

 کلاسای ساگرافاملاا 

آرایش تکرار 

 شونده

 غ ار کانتور

 برف دانه فون ک 

 
 

 برج کاکتو 

 

 کاربرد هندسه فراکتال در معماری -

 عنوان تحت هانظریه این اندداده گسترش ح اعت در پاوادگی توصاف برای را هایینظریه دانشمندان گذشته دهه چند در

 که است علمی اغتشاش، علم .رودمی کار به اشکال در پاوادگی توصاف جهت فراکتال نظریه شودمی  وانده فراکتال نظریه

 باز مختلف هایرشته و علوم سایر ماان در را  ود جای سرعت به و آمده بوجود آشوب مکاناط و فازیکی قوانان براسا 

 مطری فراکتالی اشکال رده در  ود و ستنا منض طی و ساده هندسی شکل و فرم دارای هندسی نظر از واق  در .است نموده

 باعث  اصات همان که است فراوانی پاوادگی دارای محدود و معان محدوده یط در فراکتالی فرم یط هموون و شودمی

 مغتشش ساستم فرد به منحصر هایویژگی از یکی این و شویم مواجه نامحدودی احالعات با محدود مجموعه یط در شده

 آغاز در اکنون .دارد فراوانی کارایی شویممی مواجه بسااری مشکالت و مسایل با که شهری حراحی زمانه در بخصوص که است

 سلطه از کوشندمی" ح اعت "ناز معماران بنگرند، جهان به نو نگرشی با دوباره کنندمی تالش انسانی جوام  جدید قرن

 حول تمام در انسان الگوی بهترین را بتوان شاید .بگارند ایزهتا ناروی ح اعت دامان در و برهند پاشان پندارهای و هاس ط

 گوناگونی و تنوع عان در و است پویایی و تغاار در همواره اشساله هزار چند ایستایی درعان ح اعت،.دانست معماری تاری 

 یعنی ح اعت لگوهایا انگازترین شگفت و ترینپاواده از یکی ترتا  بدین .است هماهنگی و ریتم سراسر انگازش شگفت

  .شد کشف

 :توان اینگونه برشمردبه طورکلی وجوه مشترك هندسه آزاد و منظم ساختارهای طبیعی را می -

های ح اعی، نظم و سازماندهی باشتر بر سا تار آنها حاکم است، بطوریکه هندسه آزاد در باجانها باش از با تکامل ارگانازم- 

 .وران استگااهان و در گااهان باشتر از جان
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. هندسه آزاد ح اعت بر استه از تصادف ناست، بلکه هندسه آزاد ناشی از نااز و رفتار عضو آن به این شکل و هندسه است-1

. نمایددر واق  هندسه آزاد، منط   بر رفتارهای تطابقی موجود است، که جهت تط ا   ود با محاط ازهندسه آزاد استفاده می

 .های احراف استدهند، هندسه آزاد آنها ناشی از  شرایط و  محدودیتا رفتاری از  ود بروز نمیجانهبا توجه به اینکه بی

مهم این است که ماهات و . های ح اعت، صرفا ن اید به یط برداشت شکلی و ظاهری بسنده کرددر برداشت از پاوادگی-6

 در مثال نهایتبی. (658 حمزه نژاد ، )ن انتخاب شود دلال این پاوادگی درک شود و بر اسا  نااز و سا ته سامانه، هندسه آ

 (.1جدول)بود نشده کشف این نام به ایهندسه هنوز که هستند زمانی به مربوط همگی که کرد نکر توانمی معماری و هنر

 اروپا، قا،آفری معماری از هاییمثال .بود فراکتال معمول روش تنها شاید کردندنمی دیکته را ایشاوه هرگز س کها اگر

 بر اساسی و ایپایه مفاهام از سرشار غنی، ای معماری ایران؛ گذشته معماری .است دست این از هایینمونه ایران، و هندوستان

 (.1جدول)است منطقی دالیل پایه
 نگارنده: هندسه فراکتال و نوع استفاده آن در هندسه معماری های اجرا شده، من   – 1جدول

 
 ای اجرا شده در معمارینمونه ه نوع هندسه

 فراکتال

 توپوگرافی زمان

 تکرار شونده

 

 در نما

 هندسه  ودمتشابه

 ورزشگاه مکع  آبی  

 مثلث سرپانسکی

 

 برج ایفل   

 

  ود زاینده

 تاج محل

  ود متشابه

 مقرنس در هندسه معماری ایرانی

 ادراك انسان از هندسه های نوین در معماری 4.4 

ن با نظم ح اعت زیستند و مانند انسان دوره مدرن، با ح اعت باگانه ن ودند، معماریشا انسانها در روزگار قدیم که در ح اعت می

رشد ماافت،  ،یعنی با نظم فراکتال ،افتند، ضمار نا ودآگاهشان ناز با نظم ح اعت آنها به این دلال که در ح اعت رشد می. بود
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مطالعه هندسه باید به حرای کمط کند به درک بهتری از جریان جزیاات  .بود در نتاجه مصنوعاتش ناز دارای نطم فراکتال می

این تسلسل .  صوصات فراکتالی یط ترکا  معماری در تسلسل جال  جزیاات است. و جهان ح اعی دست یابددر پارامون ما 

شود هماشه باید  هنگامی که شخص به یط سا تمان نزدیط و سپس به آن وارد می. برای حفظ جذابات معماری الزم است

ی کلی ترکا  را باان کند که این یط ایده فراکتال مقاا  کوچکتر دیگری همراه با جزیاات جذاب وجود داشته باشد تا معنا

 .است

 و شود تعریف ح اعت حری  از انسان آنکه جای به اینجا در. است ح اعت از فراتر چازی انسان وجودی عظمت نگرش این"

 انسان  صوصاً و انسان حری  از را  ود هویت و دارد گونهانسان سا تار جزء یط عنوانبه که است ح اعت باشد؛ گونه ح اعت

 کامل حوربه تواندمی جهت همان به و است انسان سرشت با آن سخنی هم و هماهنگی در ح اعت ارزش .کندمی کس  کامل

 که جایی ،است انسان وجود فراح اعی ساحت بر کاد تأ آن هدف و است معنوی ،بانش این بنااد .گارد قرار او  دمت در

 و است فراح اعت حوزه در انسان انسانات بنااد . رسدمی غربت و آن تنهایی در انسان و دکننمی اقناع را انسان دیگر ،ح اعت

ساحت به عالم ماوراء است، پس هنر انسان در تکمال نارسایی و نقص معنایی  از انسان وجود استعالی به مربوط هنر کارکرد

 "(. Noghrekar,1999,329 )ح اعت دارد

 

   توان اشاره نمودبه چنان مواردی میبا ح اعت و ناز ادراک بصری او از محاط بنابراین نااز انسان به تما: 

 روابط منطقی و اصولی ح اعت و محاط مصنوع -

 پاس  دهی فضاها در کنار محاط ح اعی برای زندگی انسان -

 ایجاد رابطه مستقام برای انسان در محاط پارامون -

 ادراک انسان از حری  دیدن و لمس کردن محاط -

 ل رساندن روابط بان انسان و محاط ح اعیبه حداق -

 

 مولفه های بدست آمده از نقش هندسه فراکتال در معماری .5

 :(6جدول)ها از هندسه فراکتال در معماریدسته بندی الگوواره

 هنگارند: دسته بندی الگو واره های فراکتال با توجه به نمونه های سا ته شده، من   – 6جدول

 
 نوع الگو نمونه دسه فراکتالنوع الگوی هن

 الهام از اشکال ح اعت

  
  برج چر ان دبی
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 الهام از قواعد و  طوط

 

 
 ورزشگاه آشاانه پرنده پکن 

 

 الهام از ح اعت بی جان

 
 هتل لوتو  مغولستان

 

 

 

 نتیجه گیری .6

و معماری ح اعت گرا نتایج حاصل از تحقاقاتی های نوین ی از مقاالت و کت  در حاطه هندسهبنابر مطالعه متون و م انی نظر

گاری از ح اعت، استفاده از قواعد و شری است؛ در حقاقت بهترین الهام بدین ،که ق ل در این زمانه انجام گرفته شده است

. م گرفتها از یط نمونه  اص الهاگاری از آنت عمومات دارند، ن اید برای بهرهقوانان آن است و چون این قواعد در ح اع

توان کاربرد هندسه فراکتال را در و ناز می ،شوندتر مینزدیط گاری از این قواعد ح اعی، به ح اعتهای معماری با بهرهسازه

باشند و همونان از هندسه فراکتال به عنوان ابزاری که محرک اشکال و مقرنس می نقوش و هندسه معماری اسالمی نام برد

مراحل رشد این عناصر  های مختلف فعالاتی و به تصویر کشادنها و الیهو تکثار پتانسال تحلالمناس  برای تشخاص، 

 .شوداستفاده می

دهد که هایی که در قسمت ق ل صورت گرفت، نتایج آزمون فرضاه مورد نظر نشان میباتوجه به فرضاه پژوهش و تحلال

توانند در ارت اط بان محاط ح اعی با محاط فراکتال میگرا و اصول هندسی معاارهای حراحی با متدهای معماری ح اعت

توان بخشی از اصول هندسی در ح اعت را کشف و م دل به یکسری متد برای سا ت فضاهای مصنوع سا ته دست بشر می

ه در  ود های ح اعت را باان نمود کتوان جلوههای معماری میی به این نوع ایدهایدر نگرش ساستمی و هندسه .ارگاناط نمود

بر اسا   .نمایندانی به ترکا  معماری با ح اعت میبعد پنهان داشته و استفاده از ادراک بصری و تصورهای نهنی کمط شای

 .به تحلال آنها  واهام پردا ت( 8و   جدول )موارد تحلال شده و توصاف شده به یکسری مولفه رساده و در این جا 

 
 نگارنده: اکتال در معماری، من  رهندسه فروند حراحی بر اسا   - جدول

 روند طراحی پدیده های مورد نظر در طراحی

 انتخاب ایده از ح اعت ح اعت  -مناظر  –موجودات زنده 

 ایجاد روابط عملکردی بان معماری و ایده هم پاوند بودن فرم و سا تار اولاه با نوع عملکرد

 روابط سازه ایی اثر معماریاستفاده از فرم ایده در ایجاد سازه ایی نو برای 

استفاده از هندسه های ح اعت گرا مانند فراکتال برای استفاده و گسترش در 

 آینده و حجم های  ودمتشابه
 گسترش فرم برای آینده
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 نگارنده: ، من  معماری براسا  هندسه فراکتال راهکارهای حراحی -8جدول 

 

 

 

 

 

 

ها و الگوهایی دانست که متناس  توان هندسه فراکتال را جزء فرمی مورد نظر در حی تحقا ، میهادر نتاجه با توجه به یافته

باشد و ارتقاء سطح معماری را به لحاظ های متشابه و زایشی مناس  میهای حراحی برای گسترش در آینده و یا فرمبا ایده

با روابط فضایی معماری در محاط پارامون حرحی گسترش  گرا متناس در واق  هندسه ح اعت. ایی  واهد داشتفرمی و سازه

 .یابند به سوی معماری پایدار و ماندگار  واهد بود

 

 منابع .7

 .سروش انتشارات آی، رضا احمد :ترجمه معماری، بوحاقای ، 65 ، سی. آنتونی انتونااد ، ( 

 . اک نشر اصفهان، شاهرخ، حماد ترجمه ایرانی، معماری در عرفانی سنت وحدت؛ حس ،651 ،  الله بختاار، و نادر اردالن، (1

 .9هندسه ح اعت در برابر هندسه اقلادسی، مجله رایانه معماری و سا تمان ،شماره  ،  658 افتخارزاده ، ساناز ،  (6

 .81 ، ص 83ه ، شمار3 ، سال 653 فصلنامه گزارش، : ایزدی، فاحمه و همکاران، هندسه فراکتال و بازتاب آن در معماری، شاراز ( 

 . 86-81مجلة معماری و شهرسازی شمارة  ، شهر فراکتال ، ترجمه سولماز حساناون ،651 بتی ، مایکل ، (8

 .نشر هله: ، کاربرد هندسه و تناس ات در معماری، تهران691 بماناان، محمدرضا؛ بقایی، پرهام؛ ا وت، هاناه،  (3

 .دانشگاه علم وصنعت ایران نشر: تهرانانسان ح اعت معماری،  ،658 ، د، مهدینژا حمزه (3

 .3  شماره فرهنگ، و معماری مجله دار، زعام سولماز ترجمه ح اعت، با ح اعت ،گفتگوی 656 ، چارلز چنگز، (5

 .18، ص  ، شماره 631 نشریه آبادی، : فرزانه حاهری، تهران: رایت، فرانط لوید، معمار و ماشان، ترجمه (9

 .6 ،شمارهومعماری مجله فرهنگ سازان،نسام چات :جدید، ترجمهمعماریدراهفراکتال، 651 ا ،.سالانگارو ، ناکو  (1 

مجله علوم و تکنولوژی محاط زیست، دوره : هایی از ح اعت در حراحی معماری، تهرانشرقی، علی؛ قن ران؛ ع دالحماد، آموزه (  

 . 69 ، پایاز 6چهاردهم، شماره 

 .85ت امارک ار، صانتشارا: ، نگرش ساستمی، تهران631 فرشاد، مهدی،  (1 

 .333 ص، تهران شهر س ز فضای و ها پارک سازماننشر: تهرانمنظر، و محاط حراحی با ، آشنایی639  ل، .جان ماتالک، (6 

، 691 ماهنامه هنر، : ماریان، ماثم، نقش فراکتال در هندسه، ریاضاات و ارت اط آن با نقوش اسالمی در بناها و مساجد ایران، تهران (  

 .63 ، ص 81 شماره 

نشر موسسه مطالعات و : هایده معاری، تهران: ، هندسه مقد ؛ فلسفه و تمرین، ترجمه635 ، (Lawlor Robert)لولر، رابرت  (8 

 .   تحقاقات فرهنگی، ص 

 .نشریه جلوه: لالاان، محمدرضا؛ امار انی، آرین؛ بماناان، محمدرضا، هندسه فراکتال در سا تارهای هنر و معماری، تهران (3 

 .انتشارات دانشگاه پاام نور: ، انسان،ح اعت،معماری، تهران655 ع دالحماد،  نقره کار، (3 
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