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 چكیده 
 شتسر بر حاکم نظم و است بودهطبیعت  ،مستقیم غیر و مستقیم طور به از دیرباز تا کنون، یكی از منابع اصلی الهام آدمی

 منظم هجو هیچ به قلیدسیا هندسی یها شكل فخال بر که هستند اشكالی ها لکتاافرباشد ؛  می فرکتالی نظمی، آن

 مهم های ساختمان و همچنین درخورده  وندیپ یعرفان میمفاه که با یمذهب یبناها و  یرانیا یمعمار ی هندسهدر  .نیستند

 قابل ساختار یتعداد آن در که فرکتالی ساختار مانند . هستیم ریاضی های مشابهت شاهد ، جهان بومی معماری و گذشته

 طرح یک ساسا بر و محكم و قوی پیوندی با ،مقیاس لحاظ از متفاوتی سطوح در و نمایی درشت از تراز هر در مشاهده

نشان    طبیعت ندسهه برتری به را خود راسخ اعتقاد، طبیعی نقوش از استفاده با معمار ، .اندگشته  متصل هم به ، مناسب

 ستفاده بوده است.مورد ا ،معماری هنر گیری شكل زمان از فراکتالی هندسهبنا بر آنچه عنوان شد می توان گفت  می دهد .

 شرو دازیم .نون می پرآن بر معماری از گذشته تا کمفهوم و هندسه فرکتالی آشنا و به تاثیر  پژوهش، با تاریخچه ،در این 

 .باشد می ای و اینترنتی کتابخانه بصورت مطالعات روش و توصیفی – تحلیلی بصورت پژوهش این در تحقیق

 

 ، هندسه فراکتالی ، طبیعت هندسه ، فرکتال ، معماری های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1

 انعنو نظریه ینا در و  دکر حمطر داد ئهارا هستی نجها مسائل حل ایبر که ای نظریه طی ، تمندلبر کترد را لفرکتا ربا لیناو

  ما ایبر هک  باشند می هایی لفرکتا نوعی به  ،هستی نجها درطبیعی  یها هپدید تمامی و دارد یبعد هستی نجها که دکر

 را لشكاا ینا از رییاـسب انمیتو د،خو افطرا به قتد کمی با و اند ردهخو هگر ما همرروز ندگیز با فرکتالی لشكاا. ندا ناشناخته

 ،هـیشر كلـش ران،اـبو  فرـب هـندا ،اـبرها ،اـوههـک كلـش اـت هـگرفت یـشه فرومیو زه هایمغا درون کلم گل و شفر گل از. یافت

 هـمنظوم ه،اـم هرـک سطح: فتر ترافر هم ینا از انتو می یـحت و گیاهرـس ،اـسرخسه شكل هباالخر و نختادر گرـب و هـتن

 . نگارستا و شمسی

 هایی شكل ها تالفراک باشد. شده خرد نامنظم شكل به کهاست  سنگی معنی به ،"فراکتوس "التین واژه از مشتق فراکتال واژه

 .است یكسان هامقیاس همه در آنها نظمی بی میزانو  نیستند منظم وجه هیچ به اقلیدسی هندسی های شكل خالف بر که هستند

 سمقیا با هگا هر هک سیدر نتیجه نـیا هـب دوـنم یـم مطالعه نگلیسا حلاسو لطو نمواپیر پژوهشی رویرـب اتدلبرـمنزمانی که 

ی برا را لاـبرخ واژه مـه ناـبز نتاـفرهنگس باشد. وچكترـکس اـمقی هـک تـسا انیـمز ازبیشتر دشو گرفته ازهدـنا لطو ینا رگبز

 .ستا درنظر گرفته را الیـبرخ واژه الیـفرکت واژه ایرـب ینـهمچن و دهرـک ویبـتصاین واژه معادل 

 
 یاینترنتماخذ  – نمونه ای از اشكال فراکتالی -1شكل

 

 هندسی گاهیدد از لفرکتا -2
 

،  پویا فرآیندهای .گردند می تولید پویا فرآیندهای با فرکتال اشكال ولی شوند می تولید ایستا توابع از استفاده با اقلیدسی اشكال

 همانندی خود خاصیت دارای ،فرکتال شكل. دارد بستگی گذشته به آنها رفتار و باشند می حافظه دارای که هستند فرآیندهایی

 هایی مجموعه زیر از فرکتالی،  های مجموعه .اند شده محصور ,محدود فضای در که است نهایت بی ،اشیا این طول .می باشد

 بسیاری ریاضی توصیف قابلیت فرکتال های مجموعه .هستند بزرگتر های مجموعه شبیه ،ها مجموعه زیر این که اند شده تشكیل
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 معماری از ریاضی بیان را فرکتال هندسه توان می ، جهت همین به و دارند را طبیعت در نامنظم ظاهر به و پیچیده اشكال از

 .دانست طبیعت

 .است آشوب و پویایی یساختارها چنین تولید مكانیزم شود. نمی فرکتال پیچیده ساختارهای ایجاد باعث پویا و تكراری فرآیند هر

 ( 1393،  مرتضی  محمدی،( است آشوب از ریاضی یتصویر فرکتال درحقیقت

 نظر به شكل بی اه دانه همچون دور از که آن از کوچكی های تكه که بینیم می شویم، می نزدیک فراکتال جسم یک به که وقتی

   .شود می دیده دور از که است شكلی همان مثل بیش و کم شكلش که آید می در مشخص جسم بصورت رسید، می

 باشد: یژگیو هـس دارای که گویند شیئی به هندسی یدد از لفرکتا

 (Self Similarity-خود متشابهی).باشد مانائی دخو خاصیت دارای -1

 خرد مقیاسی(باشد.) هپیچیدر بسیا،  دخر سمقیا در -2

 و زانسا چیت نسیم مترجم روس،سالینگا ا س)نیكو)بعد اعشاری(  1/5مثل نباشد.  صحیح دعد یک آن، بعد -3

 (1383،نمنشایرا

 تكرار شوندگی وتعادل -4

 

 

 )خود متشابهی(: مانائی دخو - 2-1
 
علم  رد.  ارندگذ می ایشنم به متشابه را دخو لشكاا از جریانی ، اشكال زیادی وجود دارد کهها نکهكشا تا نختادر از در طبیعت، 

 دخو د،شو غییرت رچاد سمقیا یک با رساختا کل گرا. هستند ای ویژه معانی دارای دنبو شبیه دخو مثل صطالحاتیا ضیات ،یار

 شكل شبیه نهمچنا ماا ؛باشد  هشد تبدیل یا یافته دوران ،تر رگبز ،تر کوچک ستا ممكن به وجود آمده شكل. می باشد متشابه

 یک گرا.  بماند اقیب ثابت خلیدا ییازوا و شكل هجوو بین نسبی تتناسبا که ستمعنی ا ینا به تشابهی دخو. بماند باقی اولیه

 ستا ممكن بستهوا دوخ تغییر یک در. دبو هداخو بستهدواخو ،تغییر هگا آن یابد تغییر بعد چند یا یک در وینامسا رطو به ءشی

 گرگونید ندور در لکتاافر رساختا یک حجم یا سطح ل،طو. نباشد هم عین لشكاا هجوو نسبی تتناسبا یا شكل خلیدا ییازوا

 .ستا دهبو رانمعماای رب مناسبی اربزا زیرباد از شبیهدخو سمقیا از مثالی انعنو به طالیی تتناسبا. یابد می یشافزا آن شبیهدخو

 (1395دشتی شفیعی،آذرباد،).کند می خلق را شبیهدخو مستطیل از گونه پیچرما شكل یک مفر ،طالیی تناسب

 خردمقیاسی: - 2-2
 

ر بی نظمی یانگر نظم دبواقع م فرکتالی در تمامی ابعاد ، از دور یا نزدیک، نا منظم اند و به معنی متعارف، منظم نیستند و دراجسا

 هستند.

 

 تعادل: -3 -2
 

 که سدر می یتمر به دلتعا زمانیست.ا یگرد جهو عین، ترکیب جهو یک آن در که می باشد رنتقا دل،تعااشكال ترین دهسایكی از 

 ییتمهار همچنین و نبد مانند طبیعت در فرم ها از بسیاری. یابد دوران نقطه یک لحو یا دشو ارتكر خط یک ادمتدا در ءشی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

می  دارای تقارن رج،خا و خلدا و پایین و باال ی،بد و خوبی مانند ما هنیذ یهارساختا حتی و ننساا ننگشتاا مانند هشوند ارتكر

 (1385 ، گنجویی فشرا ح،)فالباشند 

 به هندسه ینا که بانیز. ستا بیعیط هایی هپدید دیجاا و توضیح ایبر یبهتر روش ،قلیدسیا هندسه فخال بر لکتاافر هندسه

 خالصه و ترجمه یتر دهسا ننیاقو و ها لفرموبه  ننداتو می مرکب ءشیاا آن ، سیلهو به کهدارد منا یتمرلگوا دشو می نبیا آن سیلهو

 . شوند

 که ستا معنی انبد نیا. ستا« نامنظم» لکتاافر یک ستا آن یها نشانه و ها صفت به توجه لکتاافر یک تعریف ایبر راه بهترین 

 هستند.کل  شبیه اء،جزا که ستا معنی بدین ینا و ستا« مشابه دخو» لکتاافر. نیست فصا قسمتی هیچ آن در

 وعشر موقعیت به بستهاو و هشد دیجاا راًمكر شكل تغییر که ستا معنی ینا به که یابند می توسعه« ارتكر» سیلهو به ها لکتاافر

 ننشا دهسا یها تمیرلگوا سیلهو به را آن انتو می لحا ینا با ماا. ستا« مرکب» لکتاافر که ستا ینا آن یگرد خصوصیت ست.ا

 .ستا  دموجو منظم نیناقو شتهر یک طبیعی نامرتب عناصر پس در که هست نیز معنی بدین همچنین و داد

 

 فرکتال: هندسه در شاخص های فرم -2-4
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 (1393)منبع: محمدی ، 
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 رابطه فرکتال و طبیعت -3

 

 بر هک ستا ینگیزا تحیر و قیقد نظم هکنند گوزبا ،هستی نجها در دموجو رصو یگیر شكل در طبیعی ملاعو تاثر و تاثیر هنحو

 و درک برای ضحوا ای شیوه ، فرکتال ی هندسه و هستند دهنده سازمان ساختار دارای طبیعی، های فرم. ستا حاکم عالم ینا

 و ها مكعب و ها مهر و ها هکر ،کامل محجاا ) قلیدسیا هندسه .(1393قیمشی، زهرا، طبیجی، زهرا، .)است ساختار این توضیح

 ف، صا نهو هستند داتض در قلیدسیا محجاا باو بسیاری از احجام طبیعی ، نیست  طبیعی عناصر دادن ننشا راه بهترین نه(استوا

 تخصوصیا ترین مهم زااین ویژگی ،  که ندآور می نمغاار به نیز کوچک یها سمقیا را در نظمی بی ینا و می باشند ارناهمو بلكه

اعالم کرد که ابر ها به  1975مندل بروت در سال .شود می دیده ها فرکتال از فراوانی های نمونه ، طبیعت در .می باشد ها لکتاافر

اعقه به صیست و نصورت کره نیستند؛ کوه ها به همانند مخروط نمی باشند ؛ سواحل دریا دایره شكل نیست ؛ پوست درخت صاف 

مت از هر قس .دارد درخت کل به شباهت ، باشد آن شاخه که درخت یک از کوچكی صورت خط مستقیم حرکت نمی کند.بخش

 متشابه با کل آن می باشد . گل کلم،
 

 معماری و فرکتال -4

 منتظاا نیز و فضا بدکال و لشكاا به ساماندهی ایبر زیرباد از که ستا دانش هایی از یكی هندسه و فضاست ماندهیزسا،  ریمعما

 شكل که ستا تیاضیار علم از ای شاخه لکتاافر هندسه. ستا گرفتهارقر دهستفاا ردمو نساختما در ای زهسا یهاونیر حرکت

جالب  در تسلسل یمعمار بیترک کی یفراکتال تیخصوص ست.ا لفرکتا ن،ماز لطو در آن گرگونید هشیوو طبیعت فیزیكی

رد ه آن وابو سپس  کیساختمان نزد کیبه  شخص که یالزم است. هنگام یمعمار تیحفظ جذاب یتسلسل برا نیاست. ا اتیجزئ

 نیند که اک انیب را بیترک یکل یمعنا تا جذاب وجود داشته باشد اتیهمراه با جزئ یگریکوچكتر د اسیمق دیبا شهیشود هم یم

 فراکتال است. دهیا کی

 

 حاضر حال تا گذشته از معماری؛ در فرکتال 4-1

كار آدمی شه افطبیعت در ری انسان از آغاز تمدن بشری ، در طبیعت می زیست و رشد می کرد . این امر موجب می گشت که

هبی ادبود و مذهای ی ، نقشی اساسی پیدا  کند و درنتیجه، معماریشان متاثر از نظم طبیعت ) نظم فرکتالی( گردد. معماری بنا

 دشو می احاطه ها برج زا ای مجموعه با اصلی های برج ، بناها این آسیای جنوب شرقی ، نمونه ای بارز از ساختار فرکتالی است.در

 با را ها بنا این آنها. کند یم پیدا ادامه بیشتر یا مرحله هشت تا روند این و شوند می احاطه کوچكتر های برج با ها برج از یک هر و

 نمودند می سازیجا آن عمق در را مقدسی بنای ، همزمان و دادند می بسط ، باشد می تعادل از نمادی ارتفاعشان که افزایش

 (1393طبیجی، قیمشی،)

گذاشته اند و با  ریم تاثهبر  دیشود . آنها شا یآغاز م 60دهه  لیاز اوا یعلم یدکیچیو پ یمعمار یدگیچیپ اتیاز نظر کیهر  خیتار

در کتاب  یچورون .رندیگجدا هستند که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار  گریكدیدر هر حال تا آن حد از  یکرده اند ول رشد هم

و  هدیچیپ دگاهیبه د اساسًا ساده و منظم ینگرش نسبت به زندگ ریی: تغكندیاز آگوست هكشر نقل م"یو تضاد در معمار یدگیچیپ"

 .درهددیتوسعه م وبسط  نوع نگرش را نیاز دوره ها ا یبعض یتا پخته شود . ول كندیاست که هر فرد از آن عبور م یزیچ زیطعنه آم

ده زا ییه گرام خردو نظ یسادگ انی.از مردیگیروشنفكرانه قرار م اتیدر مقابل نظر زینگمتناقض شورا یدگاههایدوره ها د نیا

 اما شودیم
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که  ینآرامش درو نی.ادیآتعادل و توازن به وجود _از تظادها دیبا جهی.در نترسدیبه نظر نم یدر تمام مراحل تحول کاف یباور عقل

مگون هظاهرا نا  یزهاچی وجود تضاد احساسها را نشان دهد  تیتظادها و عدم قطع نیکشش ب دیآورد با یدست م به را انسان آن

 .شودیفرض م قتیحق یبه نوع یسازد و هر نابرابر یم مجاز را در کنار هم

 یمل متضادعوا نیب است یساختمان به صورت واسطه ا نی.ادهدیرا نشان م یپختگ نیبه نگارخانه لندن ا یو الحاق قسمت توسعه

 ونیلیم دود سهحدر  دیساختمان با نیوجود ندارد.ا یسبک واحد ایراه حل ساده و چیطرح بنا ه یوجود دارد برا تیسا که در

ت که نار خود اسکاوت در و بافت متف نهیبا سه زم ریدرگ ساختمان نیباشد.ا رایرا هر ساله پذ یبه آثار هنر مند جهانگرد و عالقه

 سمیسی:کالسردیگیجام معمل به دو روش ان نیا .پاسخگو باشد زین یداخل یو عملكردها اجاتیاحت به و ردیپذ قیبا آنها تطب دیبا

 یعمارم نینظام متقابل ب که شد دهینام"و تضاد یدگیچیپ" لیدل نیبه ا ی.کتاب ونچورسیمنسوب به م سمیمدرن دیجد

 .با آن مواجه شد نه آنكه آنرا پنهان نمود دیکه با یتقابل اساس کینمود. انیع رایوشهرساز

 یدگیچیپ _ ل قبولموجود و قاب یراه حلها ینیبه عنوان تكه چ یدگیچیبود:پ یدر معمار یدگیچیمرحله پ نیاول یونچور هینظر

وجود مادن عناصر دم قرار در ارتباط با در کنار ه شتریروش ب نیا ی.ولگریآشكار د نهیهر زم ایو سمیمدرن سمیکالس ریتدب به صورت

 .( 1394) دشتی شفیعی ، علی ،  دهدیم دیو نو ظهور را نو دیجد یتیاست و ظهور کل گریكدی و ساکن در کنار

 

 ارپاید یها مفر.ستا هشد حمطر نیاد در مهم یها چالش از یكی انعنو به،  آن از داریلگوبرا و طبیعت به گشتزبا بحث وزهمرا

  و  هیزدبا بیشترین ار،مقد و کمیت کمترین با که نددار را قابلیت ینا کتالیافر و طبیعی

 

 یاینترنتماخذ  –معبد هندو در اندونزی  -2شكل

 

 آسیب کمترین و شتهدا هماهنگی بشر طبع با چراکه؛ (1392  ، میرحسینا ن،عازار ،میرحسینا ری،گادیا.) کنند حاصل را ییراکا

 های نیاز بین یناگسستن پیوندی که گرفت نتیجه ( در واقع ، می توان1392قمیشی،طبیجی،.) کنند می وارد زیست محیط به را

 .است آمده وجود به معاصر معماری و طبیعت و امروزی انسان

 کیس هنشگادا در مدیریت هنشكددا رک،نیویو در گوگنهایم جدید ی زهمو مانند "یگهرفرانک"معمار معروف  خیرا یها حطر

 و لسئو در سامسونگ رنمد هنر زهمو وادو،کلر در تچیا خانه ،نجلسآ لس در یسینید لتوا تکنسر رتاال ،کلیولند در نسترو
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 دنبو ریمعما یجا به نشد ریمعما و شفتگیآ و پیچیدگی علم ل،فرکتا هندسه از نمایشی ، بیلبائو زهمو همانند ،یگرد ریبسیا

  .ستا

 

 

 

 

 

 
 

 ماخذ اینترنتی - بیلبائوگوگنهایم موزه  -3شكل

 

 که هنددمی تشكیل را ای ندیشها زوارهسا نیرپسامد ییاگر تكثر در پیچیدگی و بشوآ که دارد رهشاا نكته ینا بر جنكز لزرچا

 دهنمو شدر بینی پیش لقاب غیر زطر به و اوممد رطو به که ندزمی قمر را ریمعما از هایی گونه و ستا ها پیچش وج ها مو ریمعما

 می فرکتالی ندسهه از گرفته بر فرکتالی ریمعما که دکر تعریف انمیتو را ریمعما از ای گونه سساا ینابر. مییابد کاهش و

 (1392رحیمی مهر ، وحیده ، ).باشد

لی تمثی هنر .ست یابددبه درک بهتری از جریان جزئیات در پیرامون ما در جهان طبیعی  تامطالعة هندسه باید به طراح کمک کند 

خود  که می دهد ا نشاننمایشی از جریان جزئیات فراکتالی ر ، به دلیل اینكه طبیعت را به روشهای مختلف دوباره تولید می کند

ل بافت تسلس ایشساختارهای ریاضی نیست. آنها نم است. فراکتال در ساختمانها مانندجریانی از جزئیات فراکتالی  ،طبیعت

تمان از در ساخ وعمنحنی تأثیری در آن ندارد. حال آنكه طرح این موض که فاصله و نزدیكی دید بهمی دهد خودشبیه را نشان 

ؤثر است. تمان مفاصله تأثیر می گیرد. خصوصیت فراکتالی یک ترکیب معماری در تسلسل جالب جزئیات و نحوة استفاده ازساخ

اده از برای استف ور کلیط اری مورد بازخوانی قرار می گیرد. بهبرخی ایده های آن در معم ،اکنون با دانش و نگاه هندسه فراکتال

 ؛ایده های فراکتال در معماری و طراحی دو راه وجود دارد

ال عدم ه عنوان مثبر رود. اندازه گیری شود و به عنوان یک ابزار انتقادی اندازه گیری به کا اول بعد فراکتال یک طرح می تواند 

ا ه نشدند چرم پذیرفتبازگوکنندة این دلیل باشد که بعضی آثار معماری مدرن توسط عامة مرد تواندتسلسل موجود در جزئیات می 

 که ساده و یكنواخت بودند. 

 البعد فراکت ان مثالگسترش فراکتال می تواند به عنوان عاملی در ایجاد ریتمهای پیچیده در طراحی استفاده شود. به عنو دوم

تالی فراک ر ریتمد، هنما ک پروژه معماری قرار گرفته می تواند اندازه گیری شود و به عنوان یک راهای کوه که در پشت ی برآمدگی

دارای  ، هپس زمین . بدین ترتیب پروژه و منظرگرددریتم های پیچیده در طراحی  موجب شكلگیری و شدهپروژه استفاده 

  .خصوصیات ریتمیک مشابه خواهند شد

صرفاً  نند درختانیعی ماطب اتمی دهند. موضوع ود شبیه را در دامنه نامتناهی از تغییر مقیاس نشانفراکتالهای واقعی رشد بافت خ

ارعی. زم یاسر نیكوس ا سالینگاروس،مترج)می دهند شبیه فراکتال هستند. آنها رشد خودتشابهی را در دامنه محدودی نشان

1383) 
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 در معماری اسالمیفراکتال -4-2

 های بنا در گیاهی و هندسی اشكال انواع از استفاده با مسلمان هنرمند که ستا این دهنده نشان حاصله نتایج که گفت توان می

 از جدا متكثر عالم و دارد وجود انسان دنیای و نبات ، جماد حیات بین در خاصی پیوستگی کند اثبات که است آن پی در اسالمی

 رجحان به را خود سخرا اعتقاد طبیعی نقوش از استفاده به خود عملی تقید با اسالمی هنرمند آن از مهمتر .نیست آن منشاء سر

 گیری شكل زمان از الیفراکت هندسه که گردد می مشاهده ترتیب این به          .نماید می ابراز زنده ارگانیسم و طبیعت هندسه

 و است اخیر معاصر رهدو جدید تعابیر ، فراکتالی هندسه نام تحت امروزی عناوین و است بوده رایج نوعی به اسالمی معماری هنر

 ، اسالمی هندسی نقشهای .است بوده خداوند یگانگی بر تاکید مسلمان هنرمند نظر از کثرت در وحدت مفهوم از هدف حقیقت در

 خداوند مختص را قدرت که است اسالمی خاص بینی جهان بازتاب , زمینه و نقش آمیختن هم در .است فرهنگی تمایل یک آینه

 های گارهن که است هنری مقصود یک زاده اسالمی هندسی نقشهای پس است یكسان وی نزد مراتب همه که شمارد می متعالی

 داننهنرم که است یتاهم حائز نكته این همچنین .میكند وادار متفاوتی کامآل فرهنگی مدار به و تغییر را کالسیک گرای طبیعت

 از بسیاری که اند کرده قخل را رازی و رمز پر و هنرمندانه و زیبا متوازن، نقوش ساده و دستی ابزار با دور های زمان از اسالمی

 ( 1393) صارمی ، حمیدرضا و همكاران ، .است کرده خود شیفته جهان سراسر در را محققان

 

 کتال ، به عنوان مبانی نظری معماریفر-5

 یهایی است که می توان گفت دارا دارای ویژگی،آنچه تا به حال به آن استناد شده  هندسه فرکتال بر اساس

ل در جدوردد. گفاده استدارا است که بتوان به عنوان یک مبانی نظری در طراحی معماری  او قابلیت این ر ک بودهنگرشی سیستمی

 ( 1392،  همكاران و) آموزگار ، الهه  .شده است نها بیا تمسبا فرضیات و مبانی نظری عمومی سی ارتباط هندسه فرکتال ،زیر
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 ( 1392آموزگار ، الهه و همكاران ، منبع:) -2جدول
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 نتیجه گیری
 توجه به شاهدی خود نیز بزرگ معماران بزرگ کارهای نتایج و است معماری و طبیعت ناگسستنی پیوند بیانگر ،کتالفر هندسه

 انسان بین ستا ها مدت که ستا ای فاصله بردن بین از جهت در کوششی فراکتال هندسه اینكه آخر در و است مقوله این به آنها

 ؛ ستا« مرکب» لکتارف که ستا ینا هاآن یگرد خصوصیت.  یابند می توسعه« ارتكر» سیلهو به ها لکتاافر .گردیده ایجاد طبیعت و

 می دیده ها فرکتال از انیفراو های نمونه ، طبیعت درهمچنین  . داد ننشا دهسا یها یتمرلگوا سیلهو به را آن انتو می لحا ینا با

ر ریشه طبیعت د گشت که، این امر موجب انسان از آغاز تمدن بشری ، در طبیعت می زیست و رشد می کرد از آنجایی که  .شود

ند به توا یتلف ممخ یها فرم جهینت و در گردد متاثر از نظم فرکتالی اش افكار آدمی ، نقشی اساسی پیدا  کند و درنتیجه، معماری

 . شود یمطرح م یو آثار معمار یفرکتال یبخش حجم ها نیلذا در ا ؛منتج شود یاثر معمار کی

ل گ. از افتی شكال راا نیاز ا یاریتوان بس یم دقت به اطراف خود یبا کم و روزمره ما گره خورده است یبا زندگ یفرکتال اشكال

برگ  تنه و شه،یر، شكل و باران برف گرفته تا شكل کوه ها، ابرها، دانه یفروش وهیم یشما و گل کلم درون مغازه ها یپا ریفرش ز

 . تارگانسو  یمسش منظومه هم فراتر رفت : سطح کره ماه ، نیتوان از ا یم یو حت اهرگیدرختان و باالخره شكل سرخس ها، س

فرکتال  یساختار یدارا ، خلقت یها از فرم یاریکه بس یمشهود است به طور شتریبموضوع  نیا یفرکتال یدر بخش فرم ها البته

 مفهوم نیا شیدایام پاما هنگ ؛برند ینام م زین یا انهیرا کیمهم در گراف یاز ابزارها یكیروزها از فراکتالها به عنوان  نیا . هستند

 یخود بخش و کالن خورد اسیاستفاده از تناسبات در مق کنند. یم یباز یریتصو یلهایفا یرا در فشرده ساز نقش نیشتریب دیجد

ن جهان ر پیرامودبه درک بهتری از جریان جزئیات  می کند کهمطالعة هندسه به طراح کمک . باشد یم یاز فراکتال در معمار

 نام تحت امروزی ینعناو و است بوده رایج نوعی به اسالمی معماری هنر گیری شكل زمان از فراکتالی هندسه . طبیعی دست یابد

 ، مسلمان رمندهن نظر از کثرت در وحدت مفهوم از هدف حقیقت در و است اخیر معاصر دوره جدید تعابیر ، فراکتالی هندسه

ت ستمی است و قابلینگرشی سی هندسه فرکتال دارای ویژگیهایی است که می توان گفت دارای .است بوده خداوند یگانگی بر تاکید

 استفاده داشته باشد. دارا است که بتوان به عنوان یک مبانی نظری در طراحی معماری قابلیت ااین ر

 

 : منابع
 ر کرمانباهن دیانتشارات دانشگاه شه ،یهندسه فرکتال در معماری و طراح ،1386، نی،فالح،حسیعل ،محمدییاشرف گنجو -1

رج از پایان نامه مقاله مستخ ،است معماری فرضیات در سیتمی نگرش یک فرکتال هندسه،  1392و همكاران ،  آموزگار، الههباهنر -2

 نویسنده

ر افق های نوین د ، فراکتال ها و نقش آنان در معماری، سومین کنفرانس علمی پژوهشی 1394،   و همكاران دشتی شفیعی ، علی -3

 علوم جغرافیا ، معماری و شهرسازی ایران ، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادی 

، مرمت ،  معماری ، اولین همایش ملیدر معماری ساختمان عتیاز معماری طب یاضیر انیب،  1392رحیمی مهر ، وحیده ،   -4

 شهرسازی و محیط زیست پایدار

و  مدیریت شهری کنفرانس ملی شهرسازی ، ، کاربرد هندسه فراکتال در معماری اسالمی، 1393صارمی ، حمیدرضا و همكاران ،  -5

 توسعه پایدار

عماری لمللی عمران ، مس بین ادومین کنفران ، نقش هندسه فراکتال در معماری و توسعه پایدار،  1393و همكاران ،   قیمشی، زهرا -6

 و توسعه شهری

 معماری های سبک در نشر معماری، در فراکتال هندسه،  1393محمدی ، مرتضی ،  -7
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) 9-8شماره  چهاردهم، سال آبادی، فصلنامه ،ریاضیات و الگوها معماری،،  1383 ، زارعی یاسر مترجم ،اسالینگاروس نیكوس -8

 (44پیاپی

 هنر نظری، بانیم فصلنامه ، جدید معماری در فرکتال،  1383 ،منش  ایران نسیم و سازان چیت نسیم مترجم ،اسالینگاروس نیكوس -9

 خانه معماری و

، دومین کنفرانس  ریمعما و فراکتال هندسه الهام؛ منبع طبیعت،  1392و همكاران ،   میرحسینا ن،عا، زارمیرحسینا یادگاری،-10

 ملی عمران و توسعه پایدار ایران

 
11-www.archspace.com 

12-http://naturalarchitecture.blogfa.com 
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