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چكیده
از دیرباز تا کنون ،یكی از منابع اصلی الهام آدمی به طور مستقیم و غیر مستقیم ،طبیعت بوده است و نظم حاکم بر سرشت
آن ،نظمی فرکتالی می باشد ؛ فراکتال ها اشكالی هستند که بر ﺧﻼف شكﻞ های هندسی اﻗلیدسی به هیﭻ وﺟه منظم
نیستند .در هندسه ی معماری ایرانی و بناهای مذهبی که با مفاهیم عرفانی پیوند ﺧورده و همچنین در ساﺧتمان های مهم
گذشته و معماری بومی ﺟهان  ،شاهد مشابهت های ریاضی هستیم  .مانند ساﺧتار فرکتالی که در آن تعدادی ساﺧتار ﻗابﻞ
مشاهده در هر تراز از درشت نمایی و در سطوح متفاوتی از لحاظ مقیاس ،با پیوندی ﻗوی و محكم و بر اساس یک طرح
مناسب  ،به هم متصﻞ گشته اند .معمار  ،با استفاده از نقوش طبیعی ،اعتقاد راسخ ﺧود را به برتری هندسه طبیعت نشان
می دهد  .بنا بر آنچه عنوان شد می توان گفت هندسه فراکتالی از زمان شكﻞ گیری هنر معماری ،مورد استفاده بوده است.
در این پژوهش ،با تاریخچه  ،مفهوم و هندسه فرکتالی آشنا و به تاثیر آن بر معماری از گذشته تا کنون می پردازیم  .روش
تحقیق در این پژوهش بصورت تحلیلی – توصیفی و روش مطالعات بصورت کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.
واژههای کلیدی :هندسه  ،فرکتال  ،معماری  ،طبیعت  ،هندسه فراکتالی
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-1مقدمه
اولین بار فرکتال را دکتر مندلبرت  ،طی نظریه ای که برای حﻞ مساﺋﻞ ﺟهان هستی اراﺋه داد مطرح کرد و در این نظریه عنوان
کرد که ﺟهان هستی بعدی دارد و تمامی پدیده های طبیعی در ﺟهان هستی ،به نوعی فرکتال هایی می باشند که برای ما
ناشناﺧته اند .اشكال فرکتالی با زندگی روزمره ما گره ﺧورده اند و با کمی دﻗت به اطراف ﺧود ،میتوان بسـیاری از این اشكال را
یافت .از گﻞ فرش و گﻞ کلم درون مﻐازه های میوه فروشـی گرفتـه تـا شـكﻞ کـوههـا ،ابرهـا ،دانـه بـرف و بـاران ،شـكﻞ ریشـه،
تنـه و بـرگ درﺧتان و باﻻﺧره شكﻞ سرﺧسهـا ،سـیاهرگ و حتـی می توان از این هم فراتر رفت :سطﺢ کـره مـاه ،منظومـه
شمسی و ستارگان.
واژه فراکتال مشتق از واژه ﻻتین" فراکتوس" ،به معنی سنگی است که به شكﻞ نامنظم ﺧرد شده باشد .فراکتال ها شكﻞ هایی
هستند که بر ﺧﻼف شكﻞ های هندسی اﻗلیدسی به هیﭻ وﺟه منظم نیستند و میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یكسان است.
زمانی که منـدلبرات بـرروی پژوهشی پیرامون طول سواحﻞ انگلیﺲ مطالعه مـی نمـود بـه ایـن نتیﺠه رسید که هر گاه با مقیاس
بزرگ این طول انـدازه گرفته شود بیشتراز زمـانی اسـت کـه مقیـاس کـوچكتر باشد .فرهنگسـتان زبـان هـم واژه برﺧـال را برای
معادل این واژه تصـویب کـرده و همچنـین بـرای واژه فرکتـالی واژه برﺧـالی را درنظر گرفته است.

شكﻞ -1نمونه ای از اشكال فراکتالی – ماﺧذ اینترنتی

 -2فرکتال از دیدگاه هندسی
اشكال اﻗلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید می شوند ولی اشكال فرکتال با فرآیندهای پویا تولید می گردند .فرآیندهای پویا ،
فرآیندهایی هستند که دارای حافظه می باشند و رفتار آنها به گذشته بستگی دارد .شكﻞ فرکتال ،دارای ﺧاصیت ﺧود همانندی
می باشد .طول این اشیا ،بی نهایت است که در فضای محدود ,محصور شده اند .مﺠموعه های فرکتالی ،از زیر مﺠموعه هایی
تشكیﻞ شده اند که این زیر مﺠموعه ها ،شبیه مﺠموعه های بزرگتر هستند .مﺠموعه های فرکتال ﻗابلیت توصیف ریاضی بسیاری
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از اشكال پیچیده و به ظاهر نامنظم در طبیعت را دارند و به همین ﺟهت ،می توان هندسه فرکتال را بیان ریاضی از معماری
طبیعت دانست.
هر فرآیند تكراری و پویا باعث ایﺠاد ساﺧتارهای پیچیده فرکتال نمی شود .مكانیزم تولید چنین ساﺧتارهای پویایی و آشوب است .
درحقیقت فرکتال تصویری ریاضی از آشوب است) محمدی ،مرتضی ) 1393 ،
وﻗتی که به یک ﺟسم فراکتال نزدیک می شویم ،می بینیم که تكه های کوچكی از آن که از دور همچون دانه ها بی شكﻞ به نظر
می رسید ،بصورت ﺟسم مشخص در می آید که شكلش کم و بیش مثﻞ همان شكلی است که از دور دیده می شود .
فرکتال از دید هندسی به شیﺌی گویند که دارای سـه ویژگی باشد:
 -1دارای ﺧاصیت ﺧود ماناﺋی باشد(.ﺧود متشابهی)Self Similarity-
 -2در مقیاس ﺧرد  ،بسیار پیچیده باشد(.ﺧرد مقیاسی)
 -3بعد آن ،یک عدد صحیﺢ نباشد .مثﻞ ( 5/1بعد اعشاری) (نیكوس ا سالینگاروس ،مترﺟم نسیم چیت سازان و
ایرانمنش)1383،
 -4تكرار شوندگی وتعادل

 - 2-1ﺧود ماناﺋی (ﺧود متشابهی):
در طبیعت ،از درﺧتان تا کهكشان ها ،اشكال زیادی وﺟود دارد که ﺟریانی از اشكال ﺧود متشابه را به نمایش می گذارند  .در علم
ریاضیات  ،اصطﻼحاتی مثﻞ ﺧود شبیه بودن دارای معانی ویژه ای هستند .اگر کﻞ ساﺧتار با یک مقیاس دچار تﻐییر شود ،ﺧود
متشابه می باشد .شكﻞ به وﺟود آمده ممكن است کوچک تر ،بزرگ تر ،دوران یافته یا تبدیﻞ شده باشد ؛ اما همچنان شبیه شكﻞ
اولیه باﻗی بماند .ﺧود تشابهی به این معنی است که تناسبات نسبی بین وﺟوه شكﻞ و زوایای داﺧلی ثابت باﻗی بماند .اگر یک
شیء به طور نامساوی در یک یا چند بعد تﻐییر یابد آن گاه تﻐییر ،ﺧودوابسته ﺧواهد بود .در یک تﻐییر ﺧود وابسته ممكن است
زوایای داﺧلی شكﻞ یا تناسبات نسبی وﺟوه اشكال عین هم نباشد .طول ،سطﺢ یا حﺠم یک ساﺧتار فراکتال در روند دگرگونی
ﺧودشبیه آن افزایش می یابد .تناسبات طﻼیی به عنوان مثالی از مقیاس ﺧودشبیه از دیرباز ابزار مناسبی برای معماران بوده است.
تناسب طﻼیی ،فرم یک شكﻞ مارپیﭻ گونه از مستطیﻞ ﺧودشبیه را ﺧلق می کند(.دشتی شفیعی،آذرباد)1395،

 - 2-2ﺧردمقیاسی:
اﺟسا م فرکتالی در تمامی ابعاد  ،از دور یا نزدیک ،نا منظم اند و به معنی متعارف ،منظم نیستند و درواﻗع بیانگر نظم در بی نظمی
هستند.

 -3 -2تعادل:
یكی از ساده ترین اشكالتعادل ،تقارن می باشد که در آن یک وﺟه ترکیب ،عین وﺟه دیگر است.زمانی تعادل به ریتم می رسد که
شیء در امتداد یک ﺧﻂ تكرار شود یا حول یک نقطه دوران یابد .بسیاری از فرم ها در طبیعت مانند بدن و همچنین ریتمهای
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تكرار شونده مانند انگشتان انسان و حتی ساﺧتارهای ذهنی ما مانند ﺧوبی و بدی ،باﻻ و پایین و داﺧﻞ و ﺧارج ،دارای تقارن می
باشند (فﻼح ،اشرف گنﺠویی )1385 ،
هندسه فراکتال بر ﺧﻼف هندسه اﻗلیدسی ،روش بهتری برای توضیﺢ و ایﺠاد پدیده هایی طبیعی است .زبانی که این هندسه به
وسیله آن بیان می شود الگوریتم نام داردکه به وسیله آن  ،اشیاء مرکب می توانند به فرمول ها و ﻗوانین ساده تری ترﺟمه و ﺧﻼصه
شوند.
بهترین راه برای تعریف یک فراکتال توﺟه به صفت ها و نشانه های آن است یک فراکتال «نامنظم» است .این بدان معنی است که
در آن هیﭻ ﻗسمتی صاف نیست .فراکتال «ﺧود مشابه» است و این بدین معنی است که اﺟزاء ،شبیه کﻞ هستند.
فراکتال ها به وسیله «تكرار» توسعه می یابند که به این معنی است که تﻐییر شكﻞ مكرراً ایﺠاد شده و وابسته به موﻗعیت شروع
است .ﺧصوصیت دیگر آن این است که فراکتال «مرکب» است .اما با این حال می توان آن را به وسیله الگوریتم های ساده نشان
داد و همچنین بدین معنی نیز هست که در پﺲ عناصر نامرتب طبیعی یک رشته ﻗوانین منظم موﺟود است.
-2-4

فرم های شاﺧص در هندسه فرکتال:
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)1393 ،  محمدی:(منبع
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 -3رابطه فرکتال و طبیعت
نحوه تاثیر و تاثر عوامﻞ طبیعی در شكﻞ گیری صور موﺟود در ﺟهان هستی ،بازگو کننده نظم دﻗیق و حیرت انگیزی است که بر
این عالم حاکم است .فرم های طبیعی ،دارای ساﺧتار سازمان دهنده هستند و هندسه ی فرکتال  ،شیوه ای واضﺢ برای درک و
توضیﺢ این ساﺧتار است(.ﻗیمشی ،زهرا ،طبیﺠی ،زهرا .)1393 ،هندسه اﻗلیدسی ( احﺠام کامﻞ ،کره ها و هرم ها و مكعب ها و
استوانه) بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیست و بسیاری از احﺠام طبیعی  ،با احﺠام اﻗلیدسی در تضاد هستند ونه صاف،
بلكه ناهموار می باشند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمﻐان می آورند که این ویژگی  ،از مهم ترین ﺧصوصیات
فراکتال ها می باشد .در طبیعت  ،نمونه های فراوانی از فرکتال ها دیده می شود.مندل بروت در سال  1975اعﻼم کرد که ابر ها به
صورت کره نیستند؛ کوه ها به همانند مخروط نمی باشند ؛ سواحﻞ دریا دایره شكﻞ نیست ؛ پوست درﺧت صاف نیست و صاعقه به
صورت ﺧﻂ مستقیم حرکت نمی کند.بخش کوچكی از یک درﺧت که شاﺧه آن باشد  ،شباهت به کﻞ درﺧت دارد .هر ﻗسمت از
گﻞ کلم ،متشابه با کﻞ آن می باشد .

 -4معماری و فرکتال
معماری  ،سازماندهی فضاست و هندسه یكی از دانش هایی است که از دیرباز برای ساماندهی به اشكال و کالبد فضا و نیز انتظام
حرکت نیروهای سازه ای در ساﺧتمان مورد استفاده ﻗرارگرفته است .هندسه فراکتال شاﺧه ای از علم ریاضیات است که شكﻞ
فیزیكی طبیعت وشیوه دگرگونی آن در طول زمان ،فرکتال است .ﺧصوصیت فراکتالی یک ترکیب معماری در تسلسﻞ ﺟالب
ﺟزﺋیات است .این تسلسﻞ برای حفظ ﺟذابیت معماری ﻻزم است .هنگامی که شخص به یک ساﺧتمان نزدیک و سپﺲ به آن وارد
می شود همیشه باید مقیاس کوچكتر دیگری همراه با ﺟزﺋیات ﺟذاب وﺟود داشته باشد تا معنای کلی ترکیب را بیان کند که این
یک ایده فراکتال است.
 4-1فرکتال در معماری؛ از گذشته تا حال حاضر
انسان از آغاز تمدن بشری  ،در طبیعت می زیست و رشد می کرد  .این امر موﺟب می گشت که طبیعت در ریشه افكار آدمی
 ،نقشی اساسی پیدا کند و درنتیﺠه ،معماریشان متاثر از نظم طبیعت ( نظم فرکتالی) گردد .معماری بنا های یادبود و مذهبی
آسیای ﺟنوب شرﻗی  ،نمونه ای بارز از ساﺧتار فرکتالی است.در این بناها  ،برج های اصلی با مﺠموعه ای از برج ها احاطه می شود
و هر یک از برج ها با برج های کوچكتر احاطه می شوند و این روند تا هشت مرحله یا بیشتر ادامه پیدا می کند .آنها این بنا ها را با
افزایش ارتفاعشان که نمادی از تعادل می باشد  ،بسﻂ می دادند و همزمان  ،بنای مقدسی را در عمق آن ﺟاسازی می نمودند
(ﻗیمشی ،طبیﺠی)1393،
تاریخ هر یک از نظریات پیچیدگی معماری و پیچیدکی علمی از اوایﻞ دهه  60آغاز می شود  .آنها شاید بر هم تاثیر گذاشته اند و با
هم رشد کرده اند ولی در هر حال تا آن حد از یكدیگر ﺟدا هستند که به طور ﺟداگانه مورد مطالعه ﻗرار گیرند .ونچوری در کتاب
"پیچیدگی و تضاد در معماری"از آگوست هكشر نقﻞ میكند :تﻐییر نگرش نسبت به زندگی اساس ًا ساده و منظم به دیدگاه پیچیده و
طعنه آمیز چیزی است که هر فرد از آن عبور میكند تا پخته شود  .ولی بعضی از دوره ها این نوع نگرش را بسﻂ و توسعه میدهد.در
این دوره ها دیدگاههای متناﻗض شورانگیز در مقابﻞ نظریات روشنفكرانه ﻗرار میگیرد.از میان سادگی و نظم ﺧرده گرایی زاده
میشود اما
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عقﻞ باوری در تمام مراحﻞ تحول کافی به نظر نمیرسد.در نتیﺠه باید از تظادها_تعادل و توازن به وﺟود آید.این آرامش درونی که
انسان آن را به دست می آورد باید کشش بین تظادها و عدم ﻗطعیت ها را نشان دهد احساس تضاد وﺟود چیزهای ظاهرا نا همگون
را در کنار هم مﺠاز می سازد و هر نابرابری به نوعی حقیقت فرض میشود.
توسعه و الحاق ﻗسمتی به نگارﺧانه لندن این پختگی را نشان میدهد.این ساﺧتمان به صورت واسطه ای است بین عوامﻞ متضادی
که در سایت وﺟود دارد برای طرح بنا هیﭻ راه حﻞ ساده ویا سبک واحدی وﺟود ندارد.این ساﺧتمان باید در حدود سه میلیون
ﺟهانگرد و عﻼﻗه مند به آثار هنری را هر ساله پذیرا باشد.این ساﺧتمان درگیر با سه زمینه و بافت متفاوت در کنار ﺧود است که
باید با آنها تطبیق پذیرد و به احتیاﺟات و عملكردهای داﺧلی نیز پاسخگو باشد .این عمﻞ به دو روش انﺠام میگیرد:کﻼسیسیسم
ﺟدید مدرنیسم منسوب به میﺲ.کتاب ونچوری به این دلیﻞ "پیچیدگی و تضاد"نامیده شد که نظام متقابﻞ بین معماری
وشهرسازیرا عیان نمود.یک تقابﻞ اساسی که باید با آن مواﺟه شد نه آنكه آنرا پنهان نمود.
نظریه ونچوری اولین مرحله پیچیدگی در معماری بود:پیچیدگی به عنوان تكه چینی راه حلهای موﺟود و ﻗابﻞ ﻗبول _ پیچیدگی
به صورت تدبیر کﻼسیسم مدرنیسم ویا هر زمینه آشكار دیگر.ولی این روش بیشتر در ارتباط با در کنار هم ﻗرار دادن عناصر موﺟود
و ساکن در کنار یكدیگر است و ظهور کلیتی ﺟدید و نو ظهور را نوید میدهد ( دشتی شفیعی  ،علی .) 1394 ،
امروزه بحث بازگشت به طبیعت و الگوبرداری از آن  ،به عنوان یكی از چالش های مهم در دنیا مطرح شده است.فرم های پایدار
طبیعی و فراکتالی این ﻗابلیت را دارند که با کمترین کمیت و مقدار ،بیشترین بازدهی و

شكﻞ -2معبد هندو در اندونزی – ماﺧذ اینترنتی
کارایی را حاصﻞ کنند (.یادگاری ،امیرحسین ،زارعان ،امیرحسین )1392 ،؛ چراکه با طبع بشر هماهنگی داشته و کمترین آسیب
را به محیﻂ زیست وارد می کنند (.ﻗمیشی،طبیﺠی )1392،در واﻗع  ،می توان نتیﺠه گرفت که پیوندی ناگسستنی بین نیاز های
انسان امروزی و طبیعت و معماری معاصر به وﺟود آمده است.
طرح های اﺧیر معمار معروف "فرانکگهری" مانند موزه ی ﺟدید گوگنهایم در نیویورک ،دانشكده مدیریت در دانشگاه کیﺲ
وسترن در کلیولند ،تاﻻر کنسرت والت دیسینی در لﺲ آنﺠلﺲ ،ﺧانه چیات در کلروادو ،موزه هنر مدرن سامسونﮓ در سﺌول و
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بسیاری دیگر ،همانند موزه بیلباﺋو  ،نمایشی از هندسه فرکتال ،علم پیچیدگی و آشفتگی و معماری شدن به ﺟای معماری بودن
است.

شكﻞ -3موزه گوگنهایم بیلباﺋو  -ماﺧذ اینترنتی
چارلز ﺟنكز بر این نكته اشاره دارد که آشوب و پیچیدگی در تكثر گرایی پسامدرنی سازواره اندیشه ای را تشكیﻞ میدهند که
معماری موج ها و پیچش ها است و گونه هایی از معماری را رﻗم میزند که به طور مداوم و به طرز غیر ﻗابﻞ پیش بینی رشد نموده
و کاهش مییابد .براین اساس گونه ای از معماری را میتوان تعریف کرد که معماری فرکتالی بر گرفته از هندسه فرکتالی می
باشد(.رحیمی مهر  ،وحیده )1392 ،
مطالعة هندسه باید به طراح کمک کند تا به درک بهتری از ﺟریان ﺟزﺋیات در پیرامون ما در ﺟهان طبیعی دست یابد .هنر تمثیلی
به دلیﻞ اینكه طبیعت را به روشهای مختلف دوباره تولید می کند  ،نمایشی از ﺟریان ﺟزﺋیات فراکتالی را نشان می دهد که ﺧود
طبیعت ،ﺟریانی از ﺟزﺋیات فراکتالی است .فراکتال در ساﺧتمانها مانند ساﺧتارهای ریاضی نیست .آنها نمایش تسلسﻞ بافت
ﺧودشبیه را نشان می دهد که فاصله و نزدیكی دید به منحنی تأثیری در آن ندارد .حال آنكه طرح این موضوع در ساﺧتمان از
فاصله تأثیر می گیرد .ﺧصوصیت فراکتالی یک ترکیب معماری در تسلسﻞ ﺟالب ﺟزﺋیات و نحوة استفاده ازساﺧتمان مؤثر است.
اکنون با دانش و نگاه هندسه فراکتال ،برﺧی ایده های آن در معماری مورد بازﺧوانی ﻗرار می گیرد .به طور کلی برای استفاده از
ایده های فراکتال در معماری و طراحی دو راه وﺟود دارد؛
اول بعد فراکتال یک طرح می تواند اندازه گیری شود و به عنوان یک ابزار انتقادی اندازه گیری به کار رود .به عنوان مثال عدم
تسلسﻞ موﺟود در ﺟزﺋیات می تواند بازگوکنندة این دلیﻞ باشد که بعضی آثار معماری مدرن توسﻂ عامة مردم پذیرفته نشدند چرا
که ساده و یكنواﺧت بودند.
دوم گسترش فراکتال می تواند به عنوان عاملی در ایﺠاد ریتمهای پیچیده در طراحی استفاده شود .به عنوان مثال بعد فراکتال
برآمدگی های کوه که در پشت ی ک پروژه معماری ﻗرار گرفته می تواند اندازه گیری شود و به عنوان یک راهنما  ،در ریتم فراکتالی
پروژه استفاده شده و موﺟب شكلگیری ریتم های پیچیده در طراحی گردد .بدین ترتیب پروژه و منظر پﺲ زمینه  ،دارای
ﺧصوصیات ریتمیک مشابه ﺧواهند شد.
فراکتالهای واﻗعی رشد بافت ﺧود شبیه را در دامنه نامتناهی از تﻐییر مقیاس نشان می دهند .موضوعات طبیعی مانند درﺧتان صرفاً
شبیه فراکتال هستند .آنها رشد ﺧودتشابهی را در دامنه محدودی نشان می دهند(نیكوس ا سالینگاروس،مترﺟم یاسر زارعی.
)1383
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-4-2فراکتال در معماری اسﻼمی
می توان گفت که نتایج حاصله نشان دهنده این است که هنرمند مسلمان با استفاده از انواع اشكال هندسی و گیاهی در بنا های
اسﻼمی در پی آن است که اثبات کند پیوستگی ﺧاصی در بین حیات ﺟماد  ،نبات و دنیای انسان وﺟود دارد و عالم متكثر ﺟدا از
سر منشاء آن نیست .مهمتر از آن هنرمند اسﻼمی با تقید عملی ﺧود به استفاده از نقوش طبیعی اعتقاد راسخ ﺧود را به رﺟحان
به این ترتیب مشاهده می گردد که هندسه فراکتالی از زمان شكﻞ گیری
هندسه طبیعت و ارگانیسم زنده ابراز می نماید .
هنر معماری اسﻼمی به نوعی رایج بوده است و عناوین امروزی تحت نام هندسه فراکتالی  ،تعابیر ﺟدید دوره معاصر اﺧیر است و
در حقیقت هدف از مفهوم وحدت در کثرت از نظر هنرمند مسلمان تاکید بر یگانگی ﺧداوند بوده است .نقشهای هندسی اسﻼمی ،
آینه یک تمایﻞ فرهنگی است .در هم آمیختن نقش و زمینه  ,بازتاب ﺟهان بینی ﺧاص اسﻼمی است که ﻗدرت را مختص ﺧداوند
متعالی می شمارد که همه مراتب نزد وی یكسان است پﺲ نقشهای هندسی اسﻼمی زاده یک مقصود هنری است که نگاره های
طبیعت گرای کﻼسیک را تﻐییر و به مدار فرهنگی کامآل متفاوتی وادار میكند .همچنین این نكته حاﺋز اهمیت است که هنرمندان
اسﻼمی از زمان های دور با ابزار دستی و ساده نقوش متوازن ،زیبا و هنرمندانه و پر رمز و رازی را ﺧلق کرده اند که بسیاری از
محققان را در سراسر ﺟهان شیفته ﺧود کرده است (.صارمی  ،حمیدرضا و همكاران ) 1393 ،
-5فرکتال  ،به عنوان مبانی نظری معماری
هندسه فرکتال بر اساس آنچه تا به حال به آن استناد شده ،دارای ویژگی هایی است که می توان گفت دارای
نگرشی سیستمیک بوده و ﻗابلیت این را دارا است که بتوان به عنوان یک مبانی نظری در طراحی معماری استفاده گردد .در ﺟدول
زیر ،ارتباط هندسه فرکتال با فرضیات و مبانی نظری عمومی سیستم ها بیان شده است ( .آموزگار  ،الهه و همكاران ) 1392 ،
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ﺟدول (-2منبع:آموزگار  ،الهه و همكاران ) 1392 ،
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نتیﺠه گیری
هندسه فرکتال ،بیانگر پیوند ناگسستنی طبیعت و معماری است و نتایج کارهای بزرگ معماران بزرگ نیز ﺧود شاهدی به توﺟه
آنها به این مقوله است و در آﺧر اینكه هندسه فراکتال کوششی در ﺟهت از بین بردن فاصله ای است که مدت ها است بین انسان
و طبیعت ایﺠاد گردیده .فراکتال ها به وسیله «تكرار» توسعه می یابند  .ﺧصوصیت دیگر آنها این است که فرکتال «مرکب» است ؛
با این حال می توان آن را به وسیله الگوریتم های ساده نشان داد  .همچنین در طبیعت  ،نمونه های فراوانی از فرکتال ها دیده می
شود .از آنﺠایی که انسان از آغاز تمدن بشری  ،در طبیعت می زیست و رشد می کرد  ،این امر موﺟب گشت که طبیعت در ریشه
افكار آدمی  ،نقشی اساسی پیدا کند و درنتیﺠه ،معماری اش متاثر از نظم فرکتالی گردد و در نتیﺠه فرم های مختلف می تواند به
یک اثر معماری منتج شود؛ لذا در این بخش حﺠم های فرکتالی و آثار معماری مطرح می شود.
اشكال فرکتالی با زندگی روزمره ما گره ﺧورده است و با کمی دﻗت به اطراف ﺧود می توان بسیاری از این اشكال را یافت .از گﻞ
فرش زیر پای شما و گﻞ کلم درون مﻐازه های میوه فروشی گرفته تا شكﻞ کوه ها ،ابرها ،دانه برف و باران ،شكﻞ ریشه ،تنه و برگ
درﺧتان و باﻻﺧره شكﻞ سرﺧﺲ ها ،سیاهرگ و حتی می توان از این هم فراتر رفت  :سطﺢ کره ماه  ،منظومه شمسی و ستارگان.
البته در بخش فرم های فرکتالی این موضوع بیشتر مشهود است به طوری که بسیاری از فرم های ﺧلقت  ،دارای ساﺧتاری فرکتال
هستند .این روزها از فراکتالها به عنوان یكی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه ای نیز نام می برند؛ اما هنگام پیدایش این مفهوم
ﺟدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی می کنند .استفاده از تناسبات در مقیاس ﺧورد و کﻼن ﺧود بخشی
از فراکتال در معماری می باشد .مطالعة هندسه به طراح کمک می کند که به درک بهتری از ﺟریان ﺟزﺋیات در پیرامون ﺟهان
طبیعی دست یابد  .هندسه فراکتالی از زمان شكﻞ گیری هنر معماری اسﻼمی به نوعی رایج بوده است و عناوین امروزی تحت نام
هندسه فراکتالی  ،تعابیر ﺟدید دوره معاصر اﺧیر است و در حقیقت هدف از مفهوم وحدت در کثرت از نظر هنرمند مسلمان ،
تاکید بر یگانگی ﺧداوند بوده است .هندسه فرکتال دارای ویژگیهایی است که می توان گفت دارای نگرشی سیستمی است و ﻗابلیت
این را دارا است که بتوان به عنوان یک مبانی نظری در طراحی معماری ﻗابلیت استفاده داشته باشد.
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