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چکیده
مفاهیم «پیچیدگی» و «نظم» با تحوالت اساسی در معماری معاصر همراه بودهاست .در این دوره ،با گسترش و تأثیر
نظریات جدید علمی و فلسفی بر معماری ،نگرش به نظم تغییر کرده و نقش پیچیدگی در تبیین روابط و فرایندها فزایندهتر
شده است .هدف از این پژوهش شناسایی دیدگاهها و ارتباط بین دو مفهوم پیچیدگی و نظم براساس ارائۀ الگوهایی در
هندسۀ معماری است .الگوها در سه دستۀ پیچیدۀ منظم ،پیچیدۀ نامنظم و پیچیدۀ سازمانیافته تقسیمبندی و روابط میان
آنها تبیین میشود .این پژوهش از نوع کیفی است و به روش توصیفی تحلیلی ،اطالعات بهدستآمده از مطالعات
کتابخانهای و منابع اسنادی بررسی شده است .سپس ،با روش دادهمحور ،الگوهای پیچیدگی ـ نظم در معماری تحلیل
شده است .نتایج نشان میدهد که الگوی پیچیدۀ منظم زمانی شکل میگیرد که پیچیدگی در مقابل سادگی قرار گیرد و از
درجات نظم محسوب شود؛ اما در الگوی پیچیدۀ نامنظم ،با بیاعتبار دانستن مفهوم نظم و تأکید بر بینظمی ،پیچیدگی
در مقابل نظم قرار دارد .الگوی پیچیدۀ سازمانیافته به معماری نگاهی سیستمی دارد .این الگو به دنبال پیونددادن نظم و
بینظمی درون سازمان پیچیده است .الگوی پیچیدۀ سازمانیافته بهعلت امکان پیشبینی ،تحلیل روابط ،برنامهریزی و
تعامالت سازمانی قابلیت استفادۀ بیشتری در معماری و شهرسازی دارد .این الگوها نگرشهای نظری به شکل ،فرایند و
محصول معماری را مشخص مینمایند.
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مقدمه
«پیچیدگی» و «نظم» ،ضمن داشتن مفاهیمی گسترده در خود ،در ارتباط با یکدیگر الگوهایی را ایجاد میکنند که در قرون اخیر مورد توجه
نظریهپردازان معماری ،علوم رفتاری و زیباییشناسی قرارگرفته است .در هندسۀ معماری که انتظام ،چگونگی سازماندهی و روابط بین اجزا قابل
بررسی است ،تحوالت اساسی صورت گرفته و نقش پیچیدگی و نظم در آن مؤثرتر شده است .در تاریخ معماری ،مفهوم پیچیدگی بیشتر در
مقابل سادگی قرار داشته و نشاندهندۀ سطحی باالتر و پیشرفتهتر از نظم موجود در پدیدهها و فرایندها است؛ اما با ظهور علوم جدید 1و پیدایش
تئوریها و اصطالحاتی چون تئوری پیچیدگی ،2تئوری آشوب ،3علم پیچیدگی ،4اندیشۀ پیچیده ،5پارادایم پیچیدگی 6و سیستمهای پیچیده 7و
از طرف دیگر با دگرگونی مفهوم و چارچوب نظم و ذهنیانگاشتن آن و یا تأکید بر بینظمی ،نشاندهندۀ دیدگاههای متفاوت به پیچیدگی و نظم
است که لزوم بررسی دقیق ارتباط آنها با هم را فراهم میآورد.
دربارۀ ترکیب مفاهیم «پیچیدگی و سادگی» و «نظم و بینظمی» ،گاهی نظم مترادف با سادگی بهحساب آمده است و ترکیبهای منظم و
ساده و قابلادراکاند ،درحالیکه هر سطحی از پیچیدگی بصری نیز ممکن است منظم باشد (لنگ ،1390 ،ص  .)216بین مفاهیم پیچیدگی و
نامنظمی هم آرای متفاوتی وجود دارد ،برای مثال ،آرنهایم ( )1997ساختاری را که دارای اجزای متعددی است و اصول نظمبخشی زیادی بر آن
حاکم است ساختاری با هندسۀ پیچیده میداند و معتقد است که در ترکیب منظم ،اصول ترکیب در هماهنگی با هم قرار دارد و یکدیگر را حمایت
میکنند ،درحالی که در ترکیب نامنظم این حمایت و هماهنگی موجود نیست .ترکیب نامنظم به شکلهای دیگری نیز تعریف میشود .برای
نمونه ،ونتوری ( )1389بینظمی را با تناقض 8مترادف دانسته و معتقد است که در طراحی ،هدفهای معتبری وجود دارد و محیطهای بصری
غنیتری را در مقایسه با انگارههای نهضت جدید (مدرن) میتوان بهوجود آورد .اندیشمندانی چون جنکس و معمارانی چون آیزنمن تمایل داشتند
علوم جدید را در آثارشان به نمایش درآورند و ظهور سبکهایی چون فولدینگ ،دیکانستراکشن و پرش کیهانی در معماری را میتوان حاصل این
برداشتهای جدید دانست (تقوایی ،1390 ،ص .)40البته نظریهپردازانی چون کریستوفر الکساندر ( )1390نگاه دیگری به نظم و ساختار
پیچیده دارند .وی معتقد است که در همۀ ساختارهای طبیعی نظمی وجود دارد که از حیات سرشار است و الگوهای پیچیده امکان مشاهدۀ نظم
را در فرایندی زاینده و قابلمحاسبه فراهم میکنند .بررسی مفاهیم پیچیدگی و نظم کمک شایانی به شناخت دیدگاههای موجود به این مقوله
میکند و زمینههای نظری الزم برای ارائه در تغییر هندسۀ معماری معاصر را ایجاد مینماید.

پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای مرتبط با این تحقیق را میشود به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:

 .1پژوهشهای نظری در تحلیل پیچیدگی و نظم در علوم مختلف که به درک دیدگاهها و ادبیات پژوهش کمک میکند.
ژانگ و همکاران ( )2020پیچیدگی در الگوهای نظم را اندازهگیری کردهاند و قرن بیستویکم را عصر دادههای بزرگی مانند بازارهای مالی و
سهام می دانند که با پیچیدگی همراه است .با زبان ریاضی و استفاده از معادالت ،گرافها ،نمودارها و شاخصهای مختلف ،دادههای پیچیده
 . 1ازجمله مکانیک کوانتوم هایزنبرگ و بور ،فیزیک نسبیت انیشتین ،منطق فازی ،نظریۀ آشوب در هواشناسی ،نظریۀ پیچیدگی علمی و هندسۀ فراکتال.
2. Complexity Theory
3. Chaos Theory
4. Complexity Science
5. Complexity Thinking
6. Complexity Paradigm
7. Complexity Systems
8. Contradiction
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قابل تحلیل است .شو 1و همکاران ( ،)2019راهبرد کنترلی را بر اساس تحلیل بعضی پارامترها ،برای سیستمهای دارای بینظمی بررسی کرده
سیلرس ( )1998ویژگیهای سیستمهای پیچیده را بر اساس
است ،مانند بازارهای مالی که تأثیر زیادی در زندگی روزمرۀ انسانها داردِ .

مجموعهای از مفروضات هستیشناسی بیان کرده است.

فرجی و قاسمی ( )1396به پیچیدگی مسائل در جهان واقعی و سیاست بینالملل اشاره میکنند و افزایش پیچیدگی سیستمهای اجتماعی
را باعث کاهش فهم پدیدهها میدانند و تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده را ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب میدانند .خالقی
و پروندی ( ،)1392با تمایز بین نگرش سیستمی و اندیشۀ پیچیدگی ،به بررسی تفاوتهای آنها در تحلیل پدیدههای جهان بهویژه سیستمهای
اجتماعی و انسانی پرداختهاند .داناییفرد ( )1385به ریشههای فلسفی علم پیچیدگی میپردازد و به کاربردهای عملی این تئوری در علم سازمان
و مدیریت اشاره دارد.

 .2پژوهشهای مرتبط با نقش پیچیدگی و نظم در معماری
کریوچنکو و پادانوا )2020( 2به پارادایم ساختارهای هندسۀ فراکتال برای ایجاد پیچیدگی در معماری میپردازد و از برنامههای ویژه و نوآورانه
برای مدلسازی و طراحی ساختارهای پیچیدۀ فراکتالی استفاده میکند .در ادامه چگونگی ایجاد ثبات و پایداری در اینگونه مدلها در طرح
معماری را بیان مینماید .سالینگارس ( )2014پیچیدگی در طراحی و معماری را بررسی کرده است و انواع پیچیدگی را قابلشناسایی و با استفاده
از مدل ،قابلدرجهبندی میداند .وی دو نوع پیچیدگیسازمانیافته 3و پیچیدگی ناسازگار 4را مطرح کرده است .در پیچیدگی سازمانیافته ،از
اطالعات اضافه کاسته میشود و بین آنها ارتباط وجود دارد و بهصورت منظم و هماهنگ ارائه میشود ،درحالیکه در پیچیدگی ناسازگار،
اطالعات زیاد و متفاوتی وجود دارد که با کمترین ارتباط با هم قرار دارند و بهصورتی تصادفی قابلادارک است .فانگ ( )2017مدلی از معماری
ا
در لبۀ آشوب را پیشنهاد داده است که در آن ،یکسری عناصر که قابلیت اتصال و درگیری با هم دارند کامال تصادفی با هم ترکیب میشوند و
فرمی با هندسۀ خاص را ایجاد میکنند.
کاظمی و افشاری ( )1395دربارۀ پیچیدگی پروژه بحث کردهاند و فرایند بعضی از پروژههای ساختوساز مهم مانند بیمارستان را دارای
شاخصهای پیچیدگی و قابلارزیابی میدانند .در این نوع پیچیدگی ،فرایند رسیدن به محصول مهمتر از محصول است .این فرایندها با توجه به
گستردگی ،تنوع و احتمالپذیری کم ،قابلبرنامهریزی و ارزیابی است.

 .3پژوهشهای نظر ی ـ عملی نظر یۀ پیچیدگی در تحلیل مباحث شهر ی
استفاده از این پژوهشها ،بهعلت قرابتی که معماری با شهرسازی دارد ،مهم است.
اشرافی ( ،)1395با تحلیل چند نمونه از ساختارهای شهری ،بیان داشته است که انسجام و پایداری شهرهای سنتی ،بر اساس اصل
خودسازماندهی ،تکامل تدریجی و رشد درونزا است .بحرینی و فروغیفر ( ،)1395بر اساس نظریۀ پیچیدگی ،انسجام کالبدی در بافت سنتی
را با بافتهای معاصر مقایسه کرده و معتقدند که بافتسنتی دارای انسجام بیشتری است؛ همچنین برای افزایش انسجام بافتهای معاصر،
راهکارهای طراحی را ارائه دادهاند .موالیی ( ،)1396از طریق رو یکرد واقعگرایی اسالمی و نظریۀ اعتباریات عالمه طباطبائی ،قواعد و معیارهای

1. Xu
2. Kravchenko & Pudanova
3. Organized complexity
4. Disorganized complexity
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نظم و پیچیدگی در شهر ایرانی ـ اسالمی را تبیین کرده است .مهاجری و قمی ( )1387نظریات الکساندر دربارۀ طبیعت نظم را با توجه به
مفاهیمی از نظریۀ پیچیدگی در چهار مرحله برای دستیابی به روش طراحی منسجم با کیفیت جاودانه و زنده بررسی کرده است.
ا
با بررسی نظریات و پژوهشهای اخیر ،مشخص میشود که پیچیدگی یا صرفا متکی بر نظریۀ پیچیدگی و نظریۀ آشوب انگاشته شده است،
یا جزئی از مراتب نظم .در این پژوهش ،ضمن بیان مفاهیم و کارکرد اصطالح پیچیدگی ،ارتباط آن با نظم بر اساس الگوهایی مرتبط با هندسۀ
معماری بیان میشود .مباحث پیچیدگی کاربرد زیادی در زمینۀ شهری پیدا کرده است و نقش آن در معماری امروزی نیز بسیار محسوس و لزوم
توجه به آن زیاد است

روش پژوهش
روش انجام این پژوهش کیفی است و در ابتدا اطالعات بهدستآمده از مطالعات کتابخانهای و منابع اسنادی با روش توصیفی تحلیلی بررسی
شده است تا مفهوم و رابطۀ پیچیدگی و نظم مشخص شود .سپس ،با روش دادهمحور ،1پیچیدگی و نظم در معماری تحلیل شده است و در
نهایت ،نتایج بهصورت دستهبندی و با جداول و نمودارها برای تدقیق بیشتر ارائه میشود.
در روش دادهمحور ،آزمون فرضیات مدنظر نیست و میتوان تئوری جدیدی را با کشف سازوکار موجود در درون دادهها و بر اساس موقعیتی
که تحقیق در آن انجام میشود بنا نهاد .از طریق دادههای جمعآوریشده میتوان ایدههای متناسبی را با مقایسۀ مداوم و نمونهگیری نظری تبیین
نمود .جمعآوری دادهها و تحلیل آنها همزمان انجام میشود و برخالف فرایند تحقیق خطی ،به دادهها و میدان مطالعه اولو یت داده میشود .در
این زمینه ،پاین ( )2007معتقد است که یکی از و یژگیهای منحصربهفرد در نظریهپردازی دادهمحور تحلیل و جمعآوری همزمان دادهها است.
مفاهیم و مقولههای سازنده با تحلیل دادهها ایجاد میشوند و در روش دادهمحور ،حساسیت زیادی درخصوص مفاهیم مستتر در درون
دادههای خام وجود دارد و بهجای اینکه تحقیق با تعاریف از پیش تعیینشده محدود شود ،مفاهیم تازهای کشف میشود .درنهایت ،نتایج بر
اساس تحلیلها در سطحی گستردهتر و با مقایسۀ یافتهها و نمونهها انجام میشود که بهصورت دستهبندی و با جداول و نمودارها ،برای تدقیق
بیشتر ،ارائه میشود .در این پژوهش ،برای تحلیل تفسیری و مفهومسازی 2در جریان مطالعات در زمینۀ تبیین الگوهای پیچیدگی ـ نظم در هندسۀ
معماری از روش دادهمحور استفاده شده است .شکل  1روند پژوهش در رسیدن به الگوهای پیچیدگی ـ نظم در معماری را با توجه به روش
توصیفی تحلیلی و دادهمحور نشان میدهد.

1. Grounded theory
2. Concept formation
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شکل  :1روند پژوهش با توجه به روش تحقیق

 .1مبانی و دیدگاههای پیچیدگی
ریشۀ واژه پیچیده از واژۀ التین « »complexusبه معنای «آنچه با هم بافته میشود یا همبافت است» مشتق شده است .در تفکر چین باستان،
بهخصوص در دائوئیسم ،پیچیدگی جایگاهی خاص دارد .دائوئیسم جهان را گسترده ،بیشکل و پیوسته درحال تغییر میداند و هرگز نمیتوان
دربارۀ آن به قطعیت رسید (بانی مسعود ،1388 ،ص .)65با گسترش علوم جدید ،این واژه از این معانی رهایی یافته و بهگونهای خاص در دانش
و عرصههای گوناگون بروز کرده است .به عقیدۀ مورن ( ،)1379میل به پیچیدگی میل به کمال را به همراه دارد ،چون میدانیم که همهچیز به هم
وابسته و چندبعدیاند .تینگ ( )1975بر این عقیده بود که ترجیح پیچیدگی و سادگی از سوی مردم دورههایی دارد .اکنون درحال عبور از مقطعی
است که پیچیدگی بیشتری را میطلبد و طلب پیچیدگی به وضعیت فردگرایی شخص یا جامعهای که او در آن زندگی میکند وابسته است .بهطور
کلی ،جهان این دوره متشکل از عوامل و عناصر پیچیده ،متضاد ،متناقض و گاه موافق است که حقیقتمندی یک اصل کلی را رد میکند.
درعینحال ،آنها بهطور موقتی ،محلی یا مقطعی ،نظم و قواعدی را از خود نشان میدهند که حکایت از قانونمندی نیز دارد (بانیمسعود،1388 ،
ص  .)58درواقع بسیاری از زمینههای دورۀ معاصر با پیچیدگی همراه است و از نظم و قواعد ثابتی پیروی نمیکند.
دیدگاههای مربوط به پیچیدگی در طول زمان تغییر کرده است .تحلیلهایی که دربارۀ پیچیدگی انجام شده است ،با توجه به نگرش و
ا
رو یکرد اندیشمندان ،متفاوت است .این تغییرات معموال بر اساس دوگانههایی تبیین شده است .برای مثال ،جهانبینی سنتی /جهانبینی پیچیدگی،
پارادیم نیوتنی /پارادایم پیچیدگی ،پارادایم اثباتگرایی /پارادایم پستمدرنیسم ،نگانتروپی /آنتروپی ،سیستمهای ساده /سیستمهای پیچیده،
کنترل /آشوب ،تقلیلگرایی /فراکتال و منطق ارسطو یی /منطق فازی که تمایزات مبانی و مفاهیم این دو دوره را مشخص میکند.
در دورۀ معاصر ،نظریۀ پیچیدگی و نظریۀ آشوب تأثیر زیادی در مفهوم جدید پیچیدگی گذاشتهاند .نظریۀ پیچیدگی دانش مطالعۀ
سیستمهای بسیار است و با نظریۀ آشوب اشتراکاتی دارد .یکی از جنبههای مهم این دو نظریه غیرخطیبودن است که در واقع اشاره به تغییراتی
دارد که در یک روش خطی در سیستمهای زنده اتفاق نمیافتد .جنبۀ مهم دیگر ،برگشتناپذیری زمان است ( .)Haghani, 2009, p.61و یلیامز
نشان میدهد که سیستم پیچیده ،سیستمی با عناصر بسیار است که مستقلاند و بهطور پیوسته در تعامل باهم قرار دارند و خود را در طول زمان
بهصورت خودانگیخته و با ساختارهایی بهتر سازماندهی میکنند ( )Williams, 1997, p.234مورن از اندیشۀ پیچیدهای سخن به میان آورده
است که این اندیشه رفتوآمدی بیوقفه میان قطعیت و عدمقطعیت دارد و هم در پی متمایزکردن و هم در پی پیونددادن و ارتباطبخشیدن اســت
(مورن ،1379 ،ص .)10در زندگی روزمره ،پیچیدگی در تغییرات جمعیت ،تغییرات آبوهوا ،جریان ترافیک ،توسعۀ شهری ،رفتار سازمانی،
تغییر در افکار عمومی و بیماریهای واگیردار نیز قابلرؤ یت است ( .)Mendelson & Blumenthal, 2000پیچیدگی در مفهوم و کارکرد در
دو دورۀ سنت و معاصر دارای تحوالت بسیاری است که در جدول  1مشخص شده است .تأثیر این تحوالت بر هندسۀ معماری باعث ایجاد
سبکها و روشهای گوناگون در شکلگیری آثار معماری است.
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جدول  :1مفاهیم و مبانی مربوط به پیچیدگی و تأثیر آن در هندسۀ معمار ی
تقسیمبندی پیچیدگی
تمایز دیدگاهها
فرجی و قاسمی ( ،)1396خالقی
و پروندی ( ،)1392گریگوری
( ،)1391ابل ( ،)1387مهاجری
و قمی ( ،)1387داناییفرد
()1385

پیچیدگی در دورۀ معاصر

پیچیدگی در دورۀ سنت

اندیشۀ پیچیده

جهانبینیسنتی/نیوتنی

نگرش سیستمی

جهانبینی پیچیدگی

پارادایم سنتی/نیوتنی

رویکرد سنتی

پارادایم پیچیدگی

رویکرد پیچیدگی

پارادایم اثباتگرایی

نگانتروپی

پارادایم پستمدرنیسم

آنتروپی

سیستمهای ساده

منطق ارسطویی

سیستمهای پیچیده

منطق فازی

سیستمهای بسته

تقلیلگرایی

سیستمهای باز

فراکتال

Geyer (2003); Dent
;)(1999); Cillers (1998
)Hayles (1991

مبانی و مفاهیم پیچیدگی

نمود در هندسۀ معماری

جزءباوری

تمرکز بر میانگینها

واقعیت عینی

کلیت باوری

تمرکز بر نوسانها

تمرکز بر موجودیتهای مجزا

واقعیت دورنمایی

تمرکز بر روابط بین موجودیتها

روابط خطی

شیوههای پژوهشی قانونمندانه

روابط غیرخطی

شیوههای پژوهشی گفتمانمحور

تفکر این یا آن

یکسویگی

تفکر قطبی

چندسویگی

فیزیک نیوتنی

تخصصگرایی

فیزیک کوانتوم

کلیدانی

منطق

زمان قابل برگشت

پارادوکس

زمان غیرقابل برگشت

قطعیت

تعادل ،ثبات ،پویایی جبری

عدمقطعیت

ساختار ،الگو ،خودسازماندهی

پیشبینیپذیری جهان

کنترل کلی

جهان احتمالی و جدید

کنترل محلی

تفکیک

تفکیکزدایی

خلقذهن بهوسیلۀ ماده

خلقماده بهوسیلۀ ذهن

تمرکز بر سلسلهمراتب

تمرکز بر چندمرتبگی (درون

(بینسطوح)

سطح)

هندسۀ اقلیدسی

مقیاس و تناسبات

هندسۀ نااقلیدسی

الگو و کلیت

وحدت در کثرت

پایداری و ثبات

کثرت در کثرت

ناپایداری و پویایی

تقارن و تکرار

نظم هندسی

عدمتقارن و تنوع

هندسۀ فراکتال

ترکیببندی دقیق احجام

سطوح محدب و مقعر (بر اساس

همجواری تصادفی و تداخل

سطوح محدب و مقعر (بر اساس

فرمهای با قاعده

هندسۀ خطی)

احجام

هندسۀ غیرخطی)

آزادی فرم
سبک معماری

دیکانستراکشن ،فولدینگ ،پرش کیهانی

گوتیک ،باروک و بیزانس

نمونۀ بنای معماری

کلیسای سن کارلو آله کواترو فونتاله (1665؛ فرانچسکو برومینی،
باروک)
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موزۀ گوگنهایم بیلبائو (1997؛ فرانک گهری ،پرش کیهانی)

میراحمدی و همکاران  /تبیین نقش الگوهای پیچیدگی ـ نظم در هندسۀ معماری معاصر

 .2مبانی و دیدگاههای نظم
نظم در لغتنامۀ معین در معانی آراستن ،ترتیبدادن ،به رشتهکشیدن مروارید و در لغتنامۀ عمید ( )1390به معانی آراستهبودن و ترتیب است.
در واژهنامۀ آ کسفورد ،نظم به هر ترکیب قاعدهمند ،روشمند یا هماهنگ در نوع قرارگرفتن اشیای واقع در یك مکان یا فضا ،و یا ترتیب اجزای
شکلدهندۀ یك گروه یا مجموعه تعریف شده است .اهمیت مفهوم نظم باعث تأکید برخی اندیشمندان بر وجود خداوند از طریق برهان نظم
شده است .با این منطق که نظم و سامانمندی جهان بدون صانعی غایتنگر ممکن و خردپذیر نیست (شاکرین ،1387 ،ص  ،)273نظم بهعنوان
اصلیترین و یژگی عالم ،در بسیاری از نگرشها مطرح بوده است.
فیثاغوریان نخستین کسانی بودند که اهمیت زیادی به هندسه میدادند و آن را با نظم مرتبط میدانستند .آنان جهان را کاسموس ،1بهمعنای
مجموعۀ منظم اشیا ،میدانستند .نظم از نگاه ایشان ریشه در تناسب ریاضی دارد و میتوان با اشکال هندسی آن را نمایان ساخت (حسنیفر و
عالمی ،1395 ،ص  .)126بنابر این عقیده ،نوعی بینظمی (کائوس) 2و اغتشاش پیش از شکلگیری عالم وجود داشت که خدا آن را به نظم و
اندازه تبدیل کرد .افالطون معتقد بود عالم چون بنا و خداوند چون معمار است و بنای متوازن یک معبد ما را به منشأ نظم عالم همگون میسازد
(بلخاری قهی .)1394 ،دیدگاههای مربوط به نظم از دورۀ رنسانس دچار تغییر و تحول اساسی میشود .دکارت دو واژۀ سوژه (ذهن) و ابژه (عین)
را با هم جابهجا و انقالبی را بهپا کرد که طی آن ،مشارکت انسان در ادراك نظم به برداشت ذهنی و حسی محدود شد (تقوایی ،1391 ،ص .)11
در ادامه کانت بیان میدارد که این خود انسان است که نظم و قاعدهای را در طبیعت تعریف میکند و بهوجود میآورد .همچنین ،اگر ماهیت
ذهن شخص در آنجا قرار نداشت ،هرگز قادر نبود چنین نظمی را دریابد (کانت ،1362 ،ص  .)241بدین ترتیب ،نظم عالم از معنا و هرگونه
حقیقت ماورایی که انسان در ارتباطات با آن و عالم باال قرار داشت جدا شد .دیو ید بوهم معتقد بود که عالم بهجای آنکه در یک نظم صریح
نظم مضمر یا کلیتی تشریحنشده است که فقط میتوانیم از بودنش سخن بگو ییم .بنا بر تفسیر
مرکب از موجودات جداگانه باشد ،خود نوعی ِ

وی ،نظم در سطوح مختلف ،انواعی دارد و از سلسلهمراتبی تصاعدی از انواع پیچیدهتر نظم ساخته میشود (سیروس صبری و اکبری.)1392 ،
ِ
از نظر نیچه ،مشاهدات علمی و آگاهیهای سوبژکتیو ،بنابر موقعیت و شرایط تاریخی که سوژۀ دانش در آن بهسر میبرد ،دگرگون و متغیر میشوند

(نیچه .)1378 ،از نظر وی ،شاید آنچه در تاریخ بشر و ادراک کلی بشر نظم انگاشته میشود ،لحظهای کوتاه و خاص از بینظمی و آشوب بزرگ
هستی باشد.
ِهیلز ( )1991آشوب را با بینظمی یکی دانسته و معتقد است که آشوب و بینظمی نوعی بینظم ِی منظم 3یا نظم در بینظمی است .بینظم

از آن جهت که نتایج آن قابل پیشبینی نیست و منظم ازآنروی که با نوعی قطعیت همراه است .پریگوژین دربارۀ نظم و بینظمی بیان میدارد که
بینظمی و بیتعادلی منشأ و مبدأ نظم است« .در شرایطی که به هیچ وجه تعادل در آن نیست ،ممکن است سیر تحول از بینظمی به نظم را دید».
( )Prigogine & Stengers, 1984, p.12توجه به زمینههای بینظمی در معماری معاصر گسترش یافت .در مقابل ،شولتز معتقد بود که هر
محصول انسان در خدمت هدف نظمبخشیدن به نسبتهای معینی میان انسان و عالم است .ازاینرو معماری نیز ،بهمنزلۀ محصولی انسانی،
ممکن است حاصل برآوردن نظم باشد (خاکی قصر .)1388 ،نمود این نظم را میشود در هندسۀ معماری مشاهده کرد .با بررسیها مشخص
میشود که در دورههای زمانی و حوزههای دانشی مختلف نوع نگرش به نظم متفاوت است که باعث ایجاد مفاهیم و مبانی خاصی میشود .این
مبانی در حوزهای مانند معماری و هندسۀ آن تأثیرگذار است که در جدول  2بهاختصار بیان شده است.

1 Kosmos
2. Chaos
3 Disorder orderly
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جدول  :2بررسی نظر یات گوناگون دربارۀ نظم و بینظمی و ارتباط آن با هندسۀ معمار ی
دورۀ
معماری

اندیشمندان

مفاهیم مرتبط با
نظم و بینظمی

دیدگاه فلسفی و نظری

تأثیر نظم بر هندسۀ معماری

پیش از دورۀ مدرن

فیثاغوریان

آفرینش بر اساس تبدیل کائوس

ریاضیات و هندسه ابزار رسیدن به نظم و هارمونی عالم

یونان

(بینظمی) به کاسموس (نظم)

(حسنیفر و عالمی)1395 ،

توجه به ریاضیات و هندسه در معماری ،ایجاد

خداوند ناظم جهان و آفرینش بر

عالم چون بنا و خداوند چون معمار ،نظم غایتمند و

نظم هندسی در بنا ،رعایت اصول تقارن ،تناسب،

مبنای تبدیل بینظمی به نظم

معطوف به خیر (بلخاری قهی)1394 ،

هارمونی و مرکزگرایی در معماری ،تناسبات

نظمی حدواسط بین غایتشناختی افالطون و نظم

طالیی

افالطون
ارسطو
دکارت
کانت

مدرن
نیچه
بوهم

شروع معرفتشناسی تجربی نظم

مکانیکی نیوتون (تقوایی)1391 ،

اعتقاد به نظم ریاضی و بیاعتباری

متکیشدن نظم به علت فاعلی و متغیر و عدماعتقاد به

ابعاد کیفی نظم

غایتمندی نظم (تقوایی)1395 ،

معماری بر اساس هندسۀ خطی و قوانین

نظم حاصل شیوۀ فهم انسان از

مشارکت انسان در ادراک نظم و قطع ارتباط نظم با معنا و

اقلیدسی ،عقلگرایی و نگرش علمی به معماری،

طبیعت

حقیقت (کانت)1362 ،

پالن آزاد در طراحی ،رعایت اصول تقارن،

تصور نظم در موقعیت ،شرایط تاریخی و ادراک کلی بشر

تناسبات (انسانی) در معماری ،استفاده از احجام

متفاوت است (نیچه)1378 ،

و فرمهای سادۀ هندسی ،استانداردسازی در

نظم مضمر (پنهان) و کلیت

نظم کلی و ارتباط پیوستۀ همۀ اجزای عالم به هم (سیروس

معماری

تشریحنشده

صبری و اکبری)1392 ،

نظم صفتی سوبژکتیو و ساختۀ ذهن

رد هرگونه نگاه فلسفی و حکمی به نظم (بانی مسعود،

هایزنبرگوبور

عدمقطعیت ـ بینهایت امکان

لورنز

آشفتگی ـ اثر پروانهای

غیرخطیبودن رابطۀ علت و معلول ()Hayles,1999

لبۀ آشفتگی و مرز بین نظم و

مطرحنبودن صرف نظم یا آشفتگی ،بلکه مرز بین نظم و

بینظمی

بینظمی (مورن)1379 ،

مورن
مندلبرات

نظم در بینظمی

لطفی

نسبیبودن نظم و بینظمی
تعریف نظم با زبان مشترک

پستمدرن

الکساندر

هر شکل نظم دارای مرتبهای از
حیات

آرنهایم

مقیاس ()Mendelson & Blumenthal, 2000

ایجاد ایهام و ابهام ،عدمارجحیت و سلسلهمراتب
در معماری ،آزادی فرم ،عدم وضوح،
نسبیتگرایی ،هندسۀ فراکتالی

طیف نامتناهی از نظم و بینظمی (تقوایی)1391 ،
«نظم طبیعت» و «نظام سنت» منبع الهام «ساخت

ارائۀ پانزده ساختار نظم 1در کیفیت معماری،

جاودانه» (الکساندر)1390 ،

الگوهای نظم در هندسۀ معماری

نظم بر اساس ساماندهی اجزای

توجه به ارتباط اجزا و ادراک متفاوت افراد ( Arnheim,

ترکیب با اصول اولیه

)1977
توجه به فرایند جهتدار زمان و رابطۀ نظم با بینظمی

نظم ادراکی ،پویایی فرم در معماری

پریگوژین
شولتز

نظم بهعنوان امر کیفی در معماری

بنزه

خودمانایی ،تشابه جزء به کل و بینظمی یکسان در هر

استفاده از هندسۀ غیرخطی و غیراقلیدسی ،رد
هرگونه تقارن ،هارمونی و مرکزگرایی در معماری،

اصول گشتالت در معماری ،سازماندهی اجزا،

بینظمی و بیتعادلی منشأ نظم

اسمیت

)1388

تناوب سهپلهای از سادگی به
پیچیدگی برای نظم
تعریف سه مرتبه برای نظم

()Prigogine & Stengers, 1984
هدف نظمبخشیدن به
هر محصول انسان در
خدمت ِ
ِ

نسبتهای معینی میان انسان و عالم (خاکی قصر)1388 ،
توجه به میزان انتظام و مقیاس زمان (گروتر)1390 ،

گفتمان پدیدارشناسانه در معماری
توجه به وجوه زیباییشناختی معماری ،نظم
ادراکی ،رابطۀ تعادلی بین نظم و پیچیدگی در

توجه به ارتباط بین اجزا و قابلیت تشخیص آنها (گروتر،

معماری ،توجه به مقیاس زمان در تعیین میزان

)1390

نظم ،توجه به ترکیب اجزای معماری

 .1این پانزده ساختار نظم عبارتاند از .1 :مراتب مقیاس .2 ،مراکز قوی .3 ،مرزها .4 ،تکرارهای تناوبی .5 ،فضای مثبت .6 ،شکل خوب .7 ،قرینههای محلی .8 ،اتصاالت عمیق و ابهام،
 .9تضاد .10 ،شیبها .11 ،ایهامها .12 ،طنینها .13 ،خالی .14 ،سادگی و آرامش درونی و  .15عدم جدایی.
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 .3تحلیل دیدگاههای پیچیدگی و نظم
با تحلیل نظریات و آرای اندیشمندان و فالسفه دربارۀ نظم ،میتوان چهار دیدگاه کلی را در این زمینه بیان نمود .پس از تببین ارتباط این دیدگاهها
با مبحث پیچیدگی ،سه الگوی پیچیدۀ منظم ،پیچیدۀ نامنظم و پیچیدۀ سازمانیافته در هندسۀ معماری به شرح ذیل قابل بررسی است:
ا
 .1نظم و بینظمی ،هر دو موجود و دو مقولۀ مجزا هستند .اساس آفرینش بر مبنای تبدیل بینظمی به نظم است .این دیدگاه تقریبا منطبق
بر آرای فالسفه و اندیشمندان دنیای سنت و همچنین ادیان ابراهیمی است .در این دیدگاه ،عالم و پدیدهها دارای نظماند و نظم هم دارای مراتبی
است .نظم از سادگی تا پیچیدگی گستره دارد .الگو یی که میتوان برای پیچیدگی ـ نظم پیشنهاد داد ،الگوی پیچیدۀ منظم است.
 .2نظم ذهنی است و وجود خارجی ندارد .در این دیدگاه ،ذهن اشخاص نقش اصلی را در تبیین نظم ایفا میکند و نظم ساختۀ ذهن در
شرایط زمانی و مکانی خاصی است .همهچیز در بینظمی و آشوب قرار دارد و نظم لحظهای خاص از آن بینظمی است .پیچیدگی در مقابل
نظم قرار دارد و قرابت زیادی با بینظمی دارد و گاه مترادف با آن محسوب میشود .ازاینرو دربارۀ پیچیدگی ـ نظم ،الگوی پیچیدۀ نامنظم مطرح
میشود.
 .3نظم در آفرینش ،ساختار طبیعت و حیات موجود است و هرچیزی که بینظم بهنظر میرسد ،به این علت است که قواعد نظم در آن
قابل ادراک نیست .این دیدگاه در واقع واکنش و انتقادی به دیدگاه دوم بود .تشخیص نظم بر اساس تعداد اجزا ،نوع ارتباط و سیستم ساماندهی
آنها تغییر میکند و بهنوعی در این دیدگاه ،پیچیدگی از مراتب نظم است و میتوان ،مانند دیدگاه اول ،الگوی پیچیدۀ منظم را تبیین نمود.
 .4نظم و بینظمی توأم و بهصورت پو یا در یک کلیت قرار دارد و باهم در تعاملاند .در هر نظمی بینظمی وجود دارد و هر بینظمی با
نظمی همراه است .در این دیدگاه میتوان سازمان و سیستمی پیچیده را درنظر گرفت که کلیتی را ایجاد میکند و در آن کلیت ،قابلیت پیشبینی
و برنامهریزی امکانپذیر است .الگو یی که میتوان برای این دیدگاه مطرح نمود ،الگوی پیچیدۀ سازمانیافته است .در جدول  ،3این چهار دیدگاه
که منتهی به سه الگوی پیچیدگی و نظم میشود ذکر شده است و میشود از این الگوها در همۀ عرصهها ،بهخصوص مبانی و فرایند سازماندهی
در معماری و شهرسازی ،استفاده کرد.
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جدول  :3دیدگاههای مربوط به پیچیدگی و نظم و الگوهای مربوط به آن
دیدگاههای کلی نظم و بینظمی
دیدگاه اول:
نظم و بینظمی موجود و دو
مقولۀ مجزا هستند.

دیدگاه دوم:
نظم ذهنی ،و لحظهای خاص و
ناپایدار از بینظمی گسترده
است.

صاحبنظران و اندیشمندان
دیدگاه سنتی
فیثاغوریان
افالطون
ارسطو

دکارت
کانت
نیچه
هایزنبرگ
لورنز

ارتباط پیچیدگی با نظم

الگوی پیچیدگی و نظم

بینظمی

پیچیدگی وابسته به نظم و از
مراتب نظم است .پیچیدگی

مدل پیچیدگی و نظم

الگوی پیچیدۀ منظم

پیچیدگی

سادگی

در مقابل سادگی قرار دارد.

نظم

بینظمی

پیچیدگی در مقابل نظم و
در مرز بینظمی قرار دارد و
گاه در ترادف با آشوب و

پیچیدگی

الگوی پیچیدۀ نامنظم

بینظمی است.
نظم
بینظمی

دیدگاه سوم:
همهچیز در نظم است و
بینظمی ،قابلادراک نبودن
قواعد نظم است.

الکساندر
آرنهایم
پریگوژن
ماکس بنزه

پیچیدگی از مراتب نظم
محسوب میشود .با کاهش
ارتباط اجزا و قابلیت

الگویپیچیدۀ منظم

پیچیدگی

تشخیص آنها میزان
پیچیدگی افزایش مییابد.

نظم

پیچیدگی در ارتباط با نظم و
دیدگاه چهارم:
نظم در بینظمی و بینظمی در
نظم قرار دارد.

مورن
لطفی
مندلبرات

بینظمی است .نظم و
بینظمی درون سازمانی

الگوی پیچیدۀ

پیچیده در تعامل با

سازمانیافته

یکدیگرند و یکدیگر را
تکمیل میکنند.

نظم

بینظمی

پیچیدگی

 .1-3الگوی پیچیدۀ منظم در هندسۀ معمار ی
در الگوی پیچیدۀ منظم ،پیچیدگی از مراتب نظم است و نظم از سادگی تا پیچیدگی بهپیش میرود .هرچند در دورۀ معاصر مفهوم نظم و پیچیدگی
بهکلی تغییر کرده است ،تناسبی خاص بین پیچیدگی و نظم در هندسۀ معماری دورههای قبل مشاهده میشود .در این زمینه ،پیتر اسمیت ثابت
میکند که در طول تاریخ معماری ،تناوبی سهپلهای 1بین پیچیدگی و سادگی در نظم وجود دارد که چندین بار تکرار شده است .شکل  2جنبۀ
شماتیکی دارد و آن را تا اواسط قرن  19میتوان معتبر دانست ،چرا که دنیای غرب از آن به بعد ،فاقد پیوستگی فراگیر است .آنچه در هر دورۀ
ا
تناوب پیش آمده است دقیقا تکرار دورۀ قبل نیست .حتی در هر دورهای ،روندی بین سادگی و پیچیدگی در ترتیب زمانی امکانپذیر است.
 .1در پلۀ اول نظمی سخت و روشن حاکم است؛ سادگی و هماهنگی در این دوره نقش اساسی دارد .ویژگی اصلی پلۀ دوم تنش است .عدموضوح و اغوا ویژگیهای اصلی پلۀ سوم است.
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درخصوص تناوبیبودن این رابطه ،مونرو 1معتقد بود که پیچیدگی یک نظام در هنر همواره بیشتر میشود تا به جایی برسد که خوانایی را کمکم
دشوار سازد .نتیجۀ این مشکلشدن ،تغییر جهت کلی و بازگشت به سوی نظامی سادهتر است (گروتر ،1390 ،ص  .)72-69اکنون معماری در
دورهای قرار دارد که با تأثیر از علوم جدید ،خواستار پیچیدگی در همۀ ابعاد است و مانند علوم گذشته ،بهدنبال تجدیدنظری اساسی در شیوۀ تفکر
و پرداختن به موضوعات است.
از نظر آرنهایم ( ،)1997اگر سطوح باالی پیچیدگی منظم دریافت شوند ،نسبتبه نبود نظم ،الگوهای خوشایندتر ارزشیابی میشوند .در
مطالعۀ ارتباط پیچیدگی و سادگی و ارزشهای لذتبخش محیط ،آموس راپاپورت ( )1977به این نتیجه رسید که تحقیقات روانشناختی و
اکولوژیکی اخیر نشان میدهد حیوانات و انسان (شامل کودکان) ،در میدان بصری خود ،شکلهای با هندسهای پیچیده را ترجیح میدهند.
دستیافتن به پیچیدگی دو راهحل دارد؛ یکی از طریق ابهام (به مفهوم چندمعنایی ،نه مشخصنبودن معانی) و دیگر با استفاده از محیطهای
متنوع و غنی که از یک منظر بهطور کامل دیده نشود ،بهطوریکه در عین آشکارکردن ،خود و یژگی رمزی داشته باشند .ماکس بنزه 2برای نظم سه
مرتبه یا درجه قائل شده است :آشفتگی ،ساختاریافتگی و شکلیافتگی 3.در هر سه مرتبه ،جایگیری اجزا تابع قانونمندی کلی است :هرچه درجۀ
نظم بیشتر باشد و نظم پیچیدهتر ،محتوای اطالعاتی کمتر میشود (شکل  .)3اما نباید گمان کرد که پیچیدگی بیشتر بهطور خودکار معادل
بینظمی ـ به معنای متداول آن ـ خواهد بود .بلکه این نظم فقط بهراحتی قابلتشخیص نیست و ممکن است حتی شامل ایهام هم بشود (گروتر،
 ،1390ص  .)66در نظم بیشتر ،میزان بداعت کمتر است و در آشفتگی بیشتر ،امکان ایجاد ترکیبهای جدید با هندسههای مختلف و نوآوری
در فرم بیشتر خواهد بود.

شکل  :2تناوب پیچیدگی و سادگی در دورههای معماری (اقتباس از گروتر ،1390 ،ص )72

. Munro1
. Max Bense2

 .3وقتی صحبت از آشفتگی کامل میکنیم که هیچ قاعده ای برای ارتباط بین اجزای مختلف قابل تشخیص نباشد .ساختاریافتگی عبارت است از یک نظم «بهقاعده» ،با یک ساختار که ممکن
است فرمهای گوناگون وجود داشته باشد .مرتبۀ سوم نظم را بنزه «نظم بیقاعده» میخواند .وقتی صحبت از این نظم میکنیم که تمامی اجزای مادی چنان جای گرفتهاند که به آزادی فرم داده
شده و در داخل سیستمی واحد از انتخابها رسیده باشد.
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بداعت کمتر

نوآوری بیشتر

آزادی فرم کمتر

دریافت صریح اطالعات وضوح
ارتباط دقیق اجزا

قابلیت تشخیص اجزا

ایهام

محتوای اطالعاتی کمتر
آزادی فرم بیشتر
ایهام بیشتر

پیچیدگی

(نظم با قاعده)

(نظم بیقاعده)

(بینظمی)

ارتباط اجزا

ارتباط اجزا

ارتباط اجزا

قابل تشخیص

با آزادی فرم

بدون قاعده

ارتباط اجزاء

ساختاریافتگی

شکلیافتگی

آشفتگی

سادگی

شکل  :3ارتباط نظم و پیچیدگی با تحلیل آرای ماکس بنزه

 .2-3الگوی پیچیدۀ نامنظم در هندسۀ معمار ی
ریاضیات و هندسه که ابزار نظمبخشی به معماری است ،در تفکر انسان معاصر تغییر کرده است .در تفکر نیوتنی ،جهان همانند ساعت درنظر
گرفته میشد و نظمی آهنین بر آن حاکم بود که کل کائنات را دربر میگرفت ،درحالیکه در دانش امروز ،جهان منظم و قابل پیشبینی نیست و
کل کائنات بهمراتب پیچیدهتر از آن است که بهسادگی و آسانی یک دستگاه مکانیکی کار کند (بانی مسعود ،1388 ،ص  .)68هیچگونه قطعیتی
وجود ندارد و تصو یری ثابت از واقعیت امکانپذیر نیست ،بلکه ادراک انسان یکی از بینهایت امکانهای متصور است .با بیاعتباری نظم و
ارجحیت پیچیدگی و تناقض ،روشهای طراحی و سازماندهی که مورد اقبال معماران این دوره قرار گرفت منطبق بر الگوی پیچیدۀ نامنظم است.
برنارد چومی ،برای طراحی پارک الویله ،روش طراحی پیچیدهای را بهکار برد که نتیجهای ساده و غیرمنتظره داشت .وی روش جدید موقعیت
ا
و یژۀ همنشینی سطوح( 1شکل  )4را بهکار برد که در این روش ،سه طرح کامال مستقل برمبنای سیستمها و نظامهای ترتیبی مختلف و و یژگیهای
متفاوت برای ایجاد یک طرح ترکیبی بهصورت الیههایی در کنار هم قرار گرفتند .هدف از طراحی فولیها 2،رد هرگونه ارتباط متعارف و مرسوم
ا
بین شکل و عملکرد است .چومی ،بهطور کامال عمدی ،برهمزنندۀ هرگونه نظم و ترتیب از قبل پیشبینی و تعیینشده بود (ابل ،1387 ،ص
 .)122وی ،با ازبینبردن هماهنگی زمینه و متن پارک ،کوشید تا هرگونه ارتباط پارک با محیط را ازبین ببرد (بانی مسعود ،1388 ،ص .)254
بنابراین نه ابعاد و نه هندسۀ آنها ،با زمین و محوطۀ اطراف آن هماهنگی ندارد.
بر مبنای یکسری تحوالت و بسط نظریات مرتبط با هم در علمّ ،فناوری و نظریۀ معماری ،نقش معماران در هدایت آیندۀ ساختمانسازی
ا
به چالش کشیده شد .بهنظر میرسد که هریک از پروژههای طراحی هدف و ارزش خاص خود را دارند و غالبا واجد پیچیدگی و ابهامی عمدی
بوده است .پیچیدگیهایی در برنامه ،متن و حتی زندگی که به طرزی آگاهانه انجام شده و با نظریات علمی ،شامل ماهیت کلی علم پیچیدگی،
بهخودیخود توجیه شده است .آیزنمن مبنای رو یکرد خود را بر نظریههای اخیر دریدا {و دلوز} و سایر منابع غیرمعمارانه قرار داد؛ یعنی با این
فرض که اینان بینشهایی انتقادی و مهم و راهی برای خروج از سنتها و شیوههای متعارف از رواج افتاده و قدیمی ارائه میکنند (ابل،1387 ،
ص  .)123رو یکرد دیگری که در آن از نظم فاصله گرفته میشود ،ایجاد فرم بهصورت تصادفی (شکل  )5است که در آن اجزای تشکیلدهنده

1. Super Imposition
 Folie.2؛ فولی در زبان فرانسوی به معنای جنون ،مهمالت و عمارت اربابی کوچک است .چومی در احجام مکعبشکل  10در  10متر را در یک شبکۀ شطرنجی پارک به فاصلۀ  120متر از
یکدیگر قرار داد و آنها را فولی نامید.
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بدون طرح از پیش تعیینشده در کنار هم قرار میگیرند تا شکل و فرمی با هندسۀ نامعین ایجاد شود .البته خاصیت پیوند و ترکیبشدن در اجزای
آن موجود است.

شکل  :4ایدۀ همنشینی سطوح (چندلیه) (بانی مسعود ،1388 ،ص )254

شکل  :5تشکیل فرم با پرتاب تصادفی اجزا ()Fung, 2017, p.143

 .3-3الگوی پیچیدۀ سازمانیافته در هندسۀ معمار ی
ادگار مورن معتقد بود که بینظمی و نظم یکدیگر را در بطن سازمان پیچیده افزایش میدهند ،بنابراین ،در دیدگاه جدید ،نظم و بینظمی همزاد
یکدیگرند (مورن ،1379 ،ص  .)71هرجا که نظمی مشاهده میشود ،بینظمی نیز به همان میزان موجود است و هرجا که بینظمی حاکم است،
نظمی قابلانتظار است .در سال  ،1975مندلبرات برای نخستینبار ،با تعریف اشکال فراکتالی ،بیان نمود که هندسۀ اقلیدسی قادر به تبیین و
تشریح اشکال پیچیده و بهظاهر بینظم طبیعی نیست .این شکلها سراسر نامنظماند و همچنین میزان بینظمی آنها در همۀ مقیاسها یکسان
است .در طبیعت نمونههای بسیاری از فراکتالها مانند درختان ،کوهها ،رودها و ...موجود است (شکل .)6
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شکل  :6نمونۀ هندسۀ فراکتال در طبیعت ()Scriba & Schreiber, 2015, p.527

پیچیدگی و آشفتگی چگونگی مشاهدۀ جهان توسط دانشمندان را تغییر داده است .مرکز این چشمانداز هندسه و دروازۀ هندسه رایانه است.
در امور هواشناسی ،بازار بورس ،حرکت کرات آسمانی ،گسترش شهرها ،فیز یک کوانتوم ،و ژنتیک قوانین نظم و بینظمی وجود دارد و هرچند
بهطور قطع قابل پیشبینی نیست اما از قابلیت جزئی برای پیشبینی برخوردار است (قبادیان ،1390 ،ص  .)166در این الگو ،از ادبیات علم
پیچیدگی نیز استفاده میشود که در آن بهجای تمرکز بر اجزای یک سیستم و چگونگی عملکرد آن ،باید بر تعامالت بین اجزا متمرکز شد و دید
چگونه این روابط نهتنها هو یت اجزا ،که هو یت کلیت سیستم را تعیین میکنند (داناییفرد ،1384 ،ص  .)203این امر باعث میشود که چگونگی
رفتار سیستمهای پیچیده را تا حد ممکن ارزیابی کرد (شکل  )7تا به شناخت واقعیتر از فرایندها رسید .در معماری و شهرسازی ،از روشهایی
که با الگوی پیچیدگی سازمانیافته تحلیلشدنی است استفادۀ زیادی میشود.

شکل  :7ارز یابی پیچیدگی بر اساس برخی شاخصهها ()Xu, 2019, p.3

ابزارهای هوشمندسازی که در تولیدات صنایع دیگر استفاده میشد نیز به کمک معماری آمد .در طراحی و ساخت از کامپیوتر ،سیستمهای
چندکاره و روشهای جدید همچون واقعیت مجازی به فرایند طراحی و تولید و ساخت اضافه شد.

بحث و جمعبندی
سه الگوی پیچیدۀ منظم ،پیچیدۀ نامنظم و پیچیدۀ سازمانیافته تمایزات زیادی در مفاهیم و کارکرد با هم دارند که با توجه به مبانی پژوهش،
بهصورت تطبیقی در جدول  4بیان شدهاند.
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جدول  :4مقایسۀ الگوهای پیچیدگی -نظم در هندسۀ معمار ی معاصر
مورد مقایسه

الگوی پیچیدۀ منظم

الگوی پیچیدۀ نامنظم

الگوی پیچیدۀ سازمانیافته

ارجحیت نظم و بینظمی

نظم

بینظمی

نظم در بینظمی و بینظمی در نظم

ارتباط پیچیدگی و نظم

پیچیدگی از مراتب نظم

پیچیدگی در مقابل نظم

پیچیدگی در لبۀ بینظمی

وحدت در کثرت

کثرت در کثرت

کثرت در کثرت

(تنوع و تشابه)

(تنوع و تفاوت حداکثری)

(تنوع و تفاوت)

تفکر این و آن

تفکر این یا آن

تفکر نه این نه آن

تفکر هم این هم آن

منطق

منطق دوتایی

تناقض

منطق فازی

فیزیک

فیزیک نیوتنی

فیزیک کوانتوم

فیزیک کوانتوم

هندسۀ ریاضیاتی

هندسۀ اقلیدسی

هندسۀ نااقلیدسی

هندسۀ نااقلیدسی

پیشبینی

قابلیت پیشبینی

عدم پیشبینی

تحلیل /تبیین /احتمال

سلسلهمراتب

سلسلهمراتب بین سطوح

نفی هرگونه مرتبهبندی

چندمرتبگی درون سطح

تعادل و تقارن

تعادل ،تقارن

عدمتعادل و عدمتقارن

تعادل و عدمتقارن

فرم و شکل

فرم و شکل منظم

فرم و شکل آزاد

چرخه و ساختار

ارتباط اجزا

روابط خطی اجزاء

عدم ارتباط اجزاء

روابط غیرخطی اجزاء

زبان بیان

استعاره و رمز

ایهام و ابهام

رمز و ایهام

سبک شاخص معماری

گوتیک و باروک

دیکانستراکشن و فولدینگ

هایتک و پارامتریک

روابط کلی اجزا

نمونۀ معماری معاصر

دانشگاه آزاد برلین ،آلمان

مرکز کلمبوس ،آمریکا

استادیوم آشیانۀ پرنده پکن ،چین

1978

93-1990

2003

الگوهای مبتنی بر پیچیدگی ـ نظم ،با کارانبودن قوانین ثابت ریاضی و فیزیک در تحلیل فرایندهای غیرخطی امروزی ،بر لزوم تغییر در نگرشهای
سنتی به فرایند طراحی و ساخت معماری تأثیر زیادی داشتهاند .در این الگوها ،بهرهگیری از علوم جدید ،پیشرفتهای ّفناورانه ،امکانات رایانهای
و مباحث هوشمندسازی نقش اساسی دارد .برای بشر معاصر ،عناصر و امور پیچیده ارجحیت زیادی یافته است .در طرحهای پیچیده ،امکان
نوآوری و خالقیت بیشتر در فرمها و اشکال وجود دارد .از مزیتهای دیگر این الگوها ،به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
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ـ امکان برنامهریزی فضایی در سیستمهای پیچیده (سازمانیافته) با توجه به عوامل گوناگون و الگوهای مختلف رفتاری.
ـ قابلیت پیشبینی فرایندهای پیچیده مانند رفتار سازمانی ،تعامالت زندگی روزمره ،تغییرات جمعیت ،توسعۀ شهری و امکان استفاده در
معماری.
ـ استفاده از مفاهیم ایهامی و ابهامی در فرایند طراحی معماری بهمنظور تفاسیر گوناگون و ماندگاری اثر.
ـ ایجاد جذابیت و دلپذیری در اثر معماری با ایجاد سطحی از پیچیدگی.
ـ ایجاد آزادیهای فرمی در ترکیب احجام پیچیده.
ـ هماهنگی با طبیعت و بهرهگیری از ّفناوریهای پیشرفته.
ـ افزایش غنای بصری و ظرافتهای طرح معماری.

نتیجهگیری
با بررسی مفاهیم و دیدگاههای مرتبط به دو مقولۀ پیچیدگی و نظم ،میتوان سه الگوی پیچیدۀ منظم ،پیچیدۀ نامنظم و پیچیدۀ سازمانیافته را در
تحلیل هندسۀ معماری معاصر تعریف کرد که هریک و یژگیهای خاصی دارند .در الگوی پیچیدۀ منظم ،پیچیدگی در مقابل سادگی قرار میگیرد
و طرحهای معماری با نظم قاعدهمندتر و واضحتر از سادگی بیشتری برخوردارند .در الگوی پیچیدۀ نامنظم ،نظم مفهومی ذهنی و لحظهای و
نامعتبر است و تأکید طرحهای معماری بر بینظمی است .تالش طراحان و معماران بر ایجاد ترکیبهای فرمی آزاد و مبهم با هندسۀ غیرخطی
است .اما الگوی پیچیدۀ سازمانیافته با نگاهی سیستمی ،به دنبال پیونددادن نظم و بینظمی درون سازمان پیچیده است .بهنظر میرسد این الگو،
بهعلت امکان پیشبینی ،تحلیل روابط ،توسعههای آتی ،امکان برنامهریزی و تعامالت سازمانی ،کارایی بیشتری در معماری و شهرسازی دارد.
این الگوها نگرشهای نظری به شکل و فرایند معماری را مشخص میکنند و در تحلیل طرحها و ترکیبهای معماری مؤثرند.
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Explanation the Role of Patterns of Complexity - Order in Geometry of
Contemporary Architecture
Ahmad Mirahmadi1, Mohammad Taghi Pirbabaei2, Leila Medghalchi3
Abstract
Complexity and order, while having extensive concepts in themselves, create patterns in relation to each
other that have been considered by various theorists in the field of architecture, behavioral sciences, and
aesthetics in recent centuries. With the influence of new scientific and philosophical theories on
architecture, attitudes toward order have changed and the role of complexity in explaining relationships
and processes has increased more. This research was qualitative type and is analyzed by descriptiveanalytical method, information obtained from library studies and documentary sources, and then
evaluated by Grounded theory method based on the concept of complexity and order in architecture.
With explaining the relationship between order and complexity, three patterns of ordered complex,
disordered complex and organized complex found in Geometry of architecture can be examined: 1- In
this view, the universe and phenomena have order, and order has levels. Order extends from simplicity
to complexity. The pattern that can be suggested of complexity and order is the ordered complex. 2Order is mental and has no external existence. Everything is in the disorder and chaos, and the order is
the particular moment of this disorder. In relation to complexity, complexity is versus order and is
sometimes equated with disorder. 3- Order and disorder are together and in one whole dynamically and
interact with each other. In every order, there is disorder, and every disorder is accompanied by order.
This view is the organized complex pattern. These patterns can provide theoretical insights into the
process and product of architecture.
Keywords: Complexity, Ordered Complex Pattern, Disordered Complex Pattern, Organized complex
pattern, Geometry of Contemporary Architecture
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