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 چکیده مقالهاطالعات 

 ریدوره، با گسترش و تأث نیاست. در امعاصر همراه بوده یدر معمار یبا تحوالت اساس« نظم»و  «یدگیچیپ» میمفاه پژوهشیمقالۀ 
 ترندهیفزا ندهایروابط و فرا نییدر تب یدگیچیکرده و نقش پ ریینگرش به نظم تغ ،یبر معمار یو فلسف یعلم دیجد اتینظر

در  ییالگوها ۀو نظم براساس ارائ یدگیچیدو مفهوم پ نیو ارتباط ب هادگاهید ییپژوهش شناسا نیاست. هدف از اشده 
و روابط میان  یبندتقسیم افتهیسازمان ۀدیچینامنظم و پ ۀدیچیمنظم، پ ۀدیچیپ ۀاست. الگوها در سه دست یمعمار ۀهندس

از مطالعات  آمدهتدساطالعات به ،یلیتحل یفیاست و به روش توص یفیپژوهش از نوع ک نی. اشودیها تبیین مآن
 لیتحل یـ نظم در معمار یدگیچیپ یمحور، الگوهاشده است. سپس، با روش داده یبررس یو منابع اسناد یاکتابخانه

و از  ردیقرار گ یدر مقابل سادگ یدگیچیکه پ ردیگیشکل م یمنظم زمان ۀدیچیپ یکه الگو دهدینشان م جیشده است. نتا
ک اعتبارینامنظم، با ب ۀدیچیپ یشود؛ اما در الگودرجات نظم محسوب   یدگیچیپ ،ینظمیبر ب دیدانستن مفهوم نظم و تأ

نظم و  ونددادنیالگو به دنبال پ نیدارد. ا یستمیس ینگاه یبه معمار افتهیسازمان ۀدیچیپ یدر مقابل نظم قرار دارد. الگو
و  یزیرروابط، برنامه لیتحل ،ینیبشیامکان پ تعلبه افتهیسازمان ۀدیچیپ یاست. الگو دهیچیپ درون سازمان ینظمیب

و  ندیبه شکل، فرا ینظر یهاالگوها نگرش نیدارد. ا یو شهرساز یدر معمار یشتریب ۀاستفاد تیقابل یتعامالت سازمان
 .ندینمایرا مشخص م یمحصول معمار
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 مقدمه
کنند که در قرون اخیر مورد توجه ، ضمن داشتن مفاهیمی گسترده در خود، در ارتباط با یکدیگر الگوهایی را ایجاد می«نظم»و « پیچیدگی»

دهی و روابط بین اجزا قابل شناسی قرارگرفته است. در هندسۀ معماری که انتظام، چگونگی سازمانپردازان معماری، علوم رفتاری و زیبایینظریه
در تاریخ معماری، مفهوم پیچیدگی بیشتر در  است.تحوالت اساسی صورت گرفته و نقش پیچیدگی و نظم در آن مؤثرتر شده بررسی است، 

و پیدایش  1ها و فرایندها است؛ اما با ظهور علوم جدیدتر از نظم موجود در پدیدهدهندۀ سطحی باالتر و پیشرفتهمقابل سادگی قرار داشته و نشان
و  7های پیچیدهو سیستم 6، پارادایم پیچیدگی5، اندیشۀ پیچیده4، علم پیچیدگی3، تئوری آشوب2حاتی چون تئوری پیچیدگیها و اصطالتئوری

های متفاوت به پیچیدگی و نظم دهندۀ دیدگاهنظمی، نشانانگاشتن آن و یا تأکید بر بیاز طرف دیگر با دگرگونی مفهوم و چارچوب نظم و ذهنی
 آورد.ها با هم را فراهم میاست که لزوم بررسی دقیق ارتباط آن

های منظم و حساب آمده است و ترکیبم مترادف با سادگی به، گاهی نظ«نظمینظم و بی»و « پیچیدگی و سادگی»دربارۀ ترکیب مفاهیم 
(. بین مفاهیم پیچیدگی و 216، ص 1390که هر سطحی از پیچیدگی بصری نیز ممکن است منظم باشد )لنگ، اند، درحالیادراکساده و قابل

بخشی زیادی بر آن اجزای متعددی است و اصول نظم( ساختاری را که دارای 1997نامنظمی هم آرای متفاوتی وجود دارد، برای مثال، آرنهایم )
داند و معتقد است که در ترکیب منظم، اصول ترکیب در هماهنگی با هم قرار دارد و یکدیگر را حمایت حاکم است ساختاری با هندسۀ پیچیده می

شود. برای های دیگری نیز تعریف میشکلکه در ترکیب نامنظم این حمایت و هماهنگی موجود نیست. ترکیب نامنظم به کنند، درحالیمی
های بصری های معتبری وجود دارد و محیطدانسته و معتقد است که در طراحی، هدف مترادف 8نظمی را با تناقض( بی1389نمونه، ونتوری )

معمارانی چون آیزنمن تمایل داشتند  و چون جنکس یاناندیشمندوجود آورد. توان بههای نهضت جدید )مدرن( میتری را در مقایسه با انگارهغنی
توان حاصل این کیهانی در معماری را میدیکانستراکشن و پرش  ،فولدینگهایی چون علوم جدید را در آثارشان به نمایش درآورند و ظهور سبک

اه دیگری به نظم و ساختار ( نگ1390پردازانی چون کریستوفر الکساندر )(. البته نظریه40، ص1390های جدید دانست )تقوایی، برداشت
پیچیده دارند. وی معتقد است که در همۀ ساختارهای طبیعی نظمی وجود دارد که از حیات سرشار است و الگوهای پیچیده امکان مشاهدۀ نظم 

موجود به این مقوله های کنند. بررسی مفاهیم پیچیدگی و نظم کمک شایانی به شناخت دیدگاهمحاسبه فراهم میرا در فرایندی زاینده و قابل
 نماید.های نظری الزم برای ارائه در تغییر هندسۀ معماری معاصر را ایجاد میکند و زمینهمی

 پیشینۀ پژوهش
 شود به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: های مرتبط با این تحقیق را میپژوهش

 کند.ها و ادبیات پژوهش کمک میههای نظری در تحلیل پیچیدگی و نظم در علوم مختلف که به درک دیدگا. پژوهش1
های بزرگی مانند بازارهای مالی و ویکم را عصر دادهاند و قرن بیستگیری کرده( پیچیدگی در الگوهای نظم را اندازه2020ژانگ و همکاران )

های پیچیده های مختلف، دادهشاخصها، نمودارها و دانند که با پیچیدگی همراه است. با زبان ریاضی و استفاده از معادالت، گرافسهام می
                                                           

 اکتال.. ازجمله مکانیک کوانتوم هایزنبرگ و بور، فیزیک نسبیت انیشتین، منطق فازی، نظریۀ آشوب در هواشناسی، نظریۀ پیچیدگی علمی و هندسۀ فر1
2. Complexity Theory 
3. Chaos Theory 
4. Complexity Science 
5. Complexity Thinking 
6. Complexity Paradigm 
7. Complexity Systems 
8. Contradiction 
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نظمی بررسی کرده های دارای بی(، راهبرد کنترلی را بر اساس تحلیل بعضی پارامترها، برای سیستم2019و همکاران ) 1قابل تحلیل است. شو
های پیچیده را بر اساس مهای سیست( ویژگی1998) سها دارد. سیِلراست، مانند بازارهای مالی که تأثیر زیادی در زندگی روزمرۀ انسان

 شناسی بیان کرده است.ای از مفروضات هستیمجموعه
های اجتماعی کنند و افزایش پیچیدگی سیستمالملل اشاره می( به پیچیدگی مسائل در جهان واقعی و سیاست بین1396فرجی و قاسمی )

دانند. خالقی های پیچیده و آشوب میرا ابزار تحلیلی نظم در محیط های انطباقی پیچیدهدانند و تئوری سیستمها میرا باعث کاهش فهم پدیده
های ویژه سیستمهای جهان بهها در تحلیل پدیدههای آن(، با تمایز بین نگرش سیستمی و اندیشۀ پیچیدگی، به بررسی تفاوت1392و پروندی )

پردازد و به کاربردهای عملی این تئوری در علم سازمان علم پیچیدگی میهای فلسفی ( به ریشه1385فرد )اند. داناییاجتماعی و انسانی پرداخته
 و مدیریت اشاره دارد.

 های مرتبط با نقش پیچیدگی و نظم در معماری. پژوهش2

و نوآورانه  ویژههای پردازد و از برنامه( به پارادایم ساختارهای هندسۀ فراکتال برای ایجاد پیچیدگی در معماری می2020) 2نوااداچنکو و پوکری
ها در طرح گونه مدلکند. در ادامه چگونگی ایجاد ثبات و پایداری در اینسازی و طراحی ساختارهای پیچیدۀ فراکتالی استفاده میبرای مدل

 استفاده با و ییناساشقابل را یدگیچیپاست و انواع  کرده یبررس را یو معمار یدر طراح یدگیچی( پ2014) سسالینگار   نماید.معماری را بیان می
 از افته،یسازمان یدگیچیپ دراست.  کرده مطرح را4 ناسازگار یدگیچیو پ 3افتهیسازمانیدگیچیپدو نوع  یو. داندیم یبنددرجهقابل مدل، از

 ،ناسازگار یدگیچیپ در کهیدرحال شود،یم ارائه هماهنگو  منظمصورت و به ردها ارتباط وجود داآن نیو ب شودیم هکاست اضافه اطالعات
 یاز معمار ی( مدل2017) فانگ. است ادارکقابل یتصادف یصورتبه ودارند  قرار هم باارتباط  نیبا کمتر که دارد وجود یمتفاوت و ادیز اطالعات

و  شوندیم بیبا هم ترک یتصادف کامالا  دارند هم با یریدرگ و اتصال تیقابلعناصر که  یسرکی آن، در کهاست  داده شنهادیآشوب را پ ۀدر لب
 .کنندیم جادیا راخاص  ۀهندس با یفرم

 یدارا را مارستانیب مانند مهم وسازساخت یهااز پروژه یبعض ندیفرا و اندکردهپروژه بحث  یدگیچیپ ۀدربار( 1395) یافشار و یکاظم
 به توجه با ندهایفرا نیاز محصول است. ا تربه محصول مهم دنیرس ندیفرا ،یدگیچینوع پ نیا در. دانندیم یابیارزقابل و یدگیچیپ یهاشاخص
 . است یابیو ارز یزیربرنامهقابل کم، یریپذاحتمال و تنوع ،یگستردگ

 یشهر  مباحث لیدر تحل یدگیچیپ یۀنظر  یعمل ـ ینظر  یها. پژوهش3

 .است مهمدارد،  یشهرساز با یمعمار که یقرابت علتبه ها،پژوهش نیااستفاده از  
 اصل اساس بر ،یسنت یشهرها یداریپا و انسجام کهاست  داشته انیب ،یشهر یساختارها ازچند نمونه  لیبا تحل ،(1395) یاشراف

 یدر بافت سنت یکالبد انسجام ،یدگیچیپ یۀنظر اساس بر ،(1395) فریو فروغ ینی. بحرستا زادرون رشد و یجیتدر تکامل ،یدهخودسازمان
 معاصر، یهاانسجام بافت شیافزا یبرا نیهمچن است؛ یشتریانسجام ب یدارا یسنتبافت که معتقدند و کرده سهیمقامعاصر  یهابافت بارا 

 یارهایقواعد و مع ،یئعالمه طباطبا اتیاعتبار یۀنظر و یاسالم ییگراواقع کردیرو قیطر از(، 1396) ییموال. انددادهرا ارائه  یطراح یراهکارها

                                                           
1. Xu 
2. Kravchenko & Pudanova 
3. Organized complexity 
4. Disorganized complexity 
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 به توجه با را نظم عتیطب ۀبارالکساندر در اتی( نظر1387) یقم و یمهاجر .است کرده نییرا تب یاسالم ـ یرانیدر شهر ا یدگیچینظم و پ
 .است کرده یبررسجاودانه و زنده  تیفیمنسجم با ک یبه روش طراح یابیدست یدر چهار مرحله برا یدگیچیپ یۀنظر از یمیمفاه

 است،آشوب انگاشته شده  یۀو نظر یدگیچیپ یۀبر نظر یمتک صرفاا  ای یدگیچیپ که شودیم مشخص ر،یاخ یهاپژوهش و اتینظر یبررس با
 ۀهندسمرتبط با  ییالگوها اساس بر نظم با آن ارتباط ،یدگیچیپ اصطالح کارکرد و میمفاه انیب ضمن پژوهش، نیا در. نظم مراتب از یجزئ ای

محسوس و لزوم  اریبس زین یامروز یدر معمار آن نقشو  است کرده دایپ یشهر ۀنیزمدر  یادیکاربرد ز یدگیچیپ مباحث. شودیم انیب یمعمار
 است ادیتوجه به آن ز

 روش پژوهش  

 یبررس یلیتحل یفیروش توص با یو منابع اسناد یاکتابخانه مطالعات از آمدهدستبه اطالعاتاست و در ابتدا  یفیکپژوهش  نیا انجام روش
 در واست  شده لیتحل یو نظم در معمار یدگیچیپ ،1محوردادهروش  با سپس،. شودو نظم مشخص  یدگیچیپ ۀرابط و مفهوم تااست  شده

 . شودیارائه م شتریب قیتدق یبراو با جداول و نمودارها  یبنددسته صورتبه جینتا ت،ینها

 یتیموقع اساس بر و هاداده دروندر  موجود سازوکاررا با کشف  یدیجد یتئور توانیم و ستینمدنظر  اتیمحور، آزمون فرضروش داده در
 نییتب ینظر یریگمداوم و نمونه ۀسیرا با مقا یمتناسب یهادهیا توانیم شدهیآورجمع یهاداده قیبنا نهاد. از طر شودیم انجام آن در قیتحق که

. در شودیداده م تیمطالعه اولو دانیها و مبه داده ،یخط قیتحق ندیفراو برخالف  شودیانجام م زمانهمها آن لیها و تحلداده یآورنمود. جمع
 .است هاداده زمانهم یآورو جمع لیتحل محورداده یپردازهینظر در فردبهمنحصر یهایژگیاز و یکی( معتقد است که 2007) نیپا نه،یزم نیا

مستتر در درون  میمفاه درخصوص یادیز تیمحور، حساسو در روش داده شوندیم جادیها اداده لیسازنده با تحل یهاو مقوله میمفاه
بر  جینتا ت،یدرنها. شودیم کشف یاتازه میمفاه شود، محدود شدهنییتع شیپاز  فیبا تعار قیتحق کهنیا یجاخام وجود دارد و به یهاداده

 قیتدق یبرا نمودارها، و جداول با و یبنددسته صورتکه به شودیانجام مها و نمونه هاافتهی ۀسیتر و با مقاگسترده یسطح در هالیتحل اساس
 ۀهندسدر  نظم ـ یدگیچیپ یالگوها نییتب ۀنیزممطالعات در  انیدر جر 2یسازو مفهوم یریتفس لیتحل یبرا پژوهش، نیا در. شودیم ارائه شتر،یب

را با توجه به روش  یدر معمار نظم ـ یدگیچیپ یبه الگوها دنیروند پژوهش در رس 1 شکلمحور استفاده شده است. از روش داده یمعمار
 .دهدیم نشانمحور و داده یلیتحل یفیتوص

                                                           
1. Grounded theory 
2. Concept formation 
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 قی: روند پژوهش با توجه به روش تحق1 شکل

 یدگیچیپ یهادگاهید و یمبان. 1

باستان،  نیمشتق شده است. در تفکر چ «است بافتهم ای شودیم بافته هم با چهآن» یمعنا به «complexus» نیالت ۀاز واژ دهیچیواژه پ ۀشیر
 توانیو هرگز نم داندیم رییتغ درحال وستهیپو  شکلیب گسترده، را جهان سمیدائوئخاص دارد.  یگاهیجا یدگیچیپ سم،یدائوئ در خصوصبه

در دانش  خاص یاگونهبه و افتهی ییرها یانمع نیواژه از ا نی، ادیجد علوم(. با گسترش 65، ص1388مسعود،  ی)بان دیرس تیآن به قطع ۀدربار
 هم به زیچهمه که میدانیم چون دارد، همراه بهبه کمال را  لیم یدگیچیبه پ لیم ،(1379مورن ) ۀدیعق به. است کرده بروز گوناگون یهاو عرصه

 یعبور از مقطع درحال اکنون. دارد ییهادوره مردم یسو از یو سادگ یدگیچیپ حیترج که بود دهیعق نیا بر( 1975) نگیت. اندیچندبعد و وابسته
 طوربهوابسته است.  کندیم یزندگ آن در او که یاجامعه ای شخص ییفردگرا تیوضع به یدگیچیپ طلب و طلبدیم را یشتریب یدگیچیکه پ است

. کندیم رد را یکل اصل کی یقتمندیمتضاد، متناقض و گاه موافق است که حق ده،یچیمتشکل از عوامل و عناصر پ دوره نیاجهان  ،یکل
، 1388 مسعود،ی)بان دارد زین یقانونمند از تیحکا که دهندیم نشان خود از را یقواعد و نظم ،یمقطع ای یمحل ،یموقت طوربه هاآن حال،نیدرع
 .کندینم یرویپ یثابت قواعد و نظم از و استهمراه  یدگیچیمعاصر با پ ۀدور یهانهیاز زم یاریبس درواقع(. 58ص 

و  نگرش بهبا توجه  است، شده انجام یدگیچیپ ۀدربارکه  ییهالیکرده است. تحل رییدر طول زمان تغ یدگیچیمربوط به پ یهادگاهید
 ،یدگیچیپ ینیبجهان /یسنت ینیبجهان مثال، یبرااست.  شده نییتب ییهادوگانه اساسبر  معموالا  راتییتغ نیمتفاوت است. ا شمندان،یاند کردیرو

 ده،یچیپ یهاستمیس /ساده یهاستمیس ،یآنتروپ /ینگانتروپ سم،یمدرنپست میپارادا /ییگرااثبات میپارادا ،یدگیچیپ میپارادا /یوتنین میپاراد
 . کندیدو دوره را مشخص م نیا میو مفاه یمبان زاتیتما که یفاز منطق /ییارسطو منطقو  فراکتال /ییگرالیتقل آشوب،کنترل/ 

 ۀدانش مطالع یدگیچیپ یۀنظر. اندگذاشته یدگیچیپ دیجد مفهوم در یادیز ریتأثآشوب  یۀو نظر یدگیچیپ یۀمعاصر، نظر ۀدور در
 یراتییتغ به اشاره واقع در که است بودنیرخطیدو نظریه غ نیا مهم یهاجنبه از یکی. دارد یاشتراکات آشوب ۀبا نظری و است اریبس یهاستمیس

 امزیلی(. وHaghani, 2009, p.61) است زمان یریناپذبرگشت گر،یمهم د ۀجنب. افتدینم اتفاق زنده یهاستمیس در یخط روش کی در که دارد
و خود را در طول زمان  دارند قرار باهم تعامل در وستهیپ طوربهو  انداست که مستقل اریعناصر بس با یستمیس ده،یچیپ ستمیسکه  دهدینشان م

 آورده انیم به سخن یاپیچیده ۀاز اندیش مورن( Williams, 1997, p.234) کنندیم یدهسازمان بهتر ییساختارهاو با  ختهیخودانگ صورتبه
بخشیدن اســت هم در پی متمایزکردن و هم در پی پیونددادن و ارتباط و دارد تیقطععدم و تیقطع انیم وقفهیب یوآمدرفت شهیاند نیا که است

 ،یرفتار سازمان ،یشهر ۀتوسع ک،یتراف انیجر وهوا،آب راتییتغ ت،یجمع راتییتغدر  یدگیچیروزمره، پ ی(. در زندگ10ص ،1379)مورن، 
 در کارکرد و مفهوم در یدگیچی(. پMendelson & Blumenthal, 2000) است تیرؤقابل زین رداریگوا یهایماریو ب یدر افکار عموم رییتغ
 جادیباعث ا یمعمار ۀهندستحوالت بر  نیا ریتأث. است مشخص شده 1است که در جدول  یاریتحوالت بس یسنت و معاصر دارا ۀدور دو

 است. یمعمار آثار یریگشکل در گوناگون یهاها و روشسبک
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 یمعمار  ۀهندسآن در  ریتأثو  یدگیچیبه پ مربوط یمبان و می: مفاه1 جدول

 پیچیدگی در دورۀ معاصر پیچیدگی در دورۀ سنت بندی پیچیدگیتقسیم
 هاتمایز دیدگاه

خالقی  (،1396فرجی و قاسمی )
گوری (، گری1392و پروندی )

(، مهاجری 1387(، ابل )1391)
فرد (، دانایی1387و قمی )

(1385) 
Geyer (2003); Dent 

(1999); Cillers (1998); 
Hayles (1991) 

 سنتی/نیوتنیبینیجهان
 پارادایم سنتی/نیوتنی

 گراییپارادایم اثبات
 های سادهسیستم
 های بستهسیستم

 نگرش سیستمی
 رویکرد سنتی

 نگانتروپی
 منطق ارسطویی

 گراییتقلیل

 بینی پیچیدگیجهان
 پارادایم پیچیدگی

 مدرنیسمپارادایم پست
 های پیچیدهسیستم

 های بازسیستم

 اندیشۀ پیچیده
 رویکرد پیچیدگی

 آنتروپی
 منطق فازی

 فراکتال

 مبانی و مفاهیم پیچیدگی

 جزءباوری
 واقعیت عینی
 روابط خطی

 تفکر این یا آن
 فیزیک نیوتنی

 منطق
 قطعیت

 پذیری جهانبینیپیش
 تفکیک

 مادهوسیلۀ ذهن بهخلق
مراتب سلسله تمرکز بر

 سطوح()بین

 هامیانگینتمرکز بر 
های مجزا تمرکز بر موجودیت

های پژوهشی قانونمندانه شیوه
 سویگییک

 گراییتخصص
 زمان قابل برگشت

 تعادل، ثبات، پویایی جبری
 کنترل کلی

 کلیت باوری
 واقعیت دورنمایی
 روابط غیرخطی

 تفکر قطبی
 فیزیک کوانتوم

 پارادوکس
 قطعیتعدم

 جهان احتمالی و جدید
 زداییتفکیک

 وسیلۀ ذهنماده بهخلق
تمرکز بر چندمرتبگی )درون 

 سطح(

 هاتمرکز بر نوسان
 هاتمرکز بر روابط بین موجودیت

محور های پژوهشی گفتمانشیوه
 چندسویگی

 دانیکلی
 زمان غیرقابل برگشت
 دهیساختار، الگو، خودسازمان

 کنترل محلی

 نمود در هندسۀ معماری

 هندسۀ اقلیدسی
 وحدت در کثرت

 تقارن و تکرار
 بندی دقیق احجامترکیب

 های با قاعدهفرم

 مقیاس و تناسبات
 پایداری و ثبات

 نظم هندسی
سطوح محدب و مقعر )بر اساس 

 هندسۀ خطی(

 هندسۀ نااقلیدسی
 کثرت در کثرت

 تقارن و تنوععدم
جواری تصادفی و تداخل هم

 احجام
 آزادی فرم

 الگو و کلیت
 ناپایداری و پویایی

 فراکتالهندسۀ 
سطوح محدب و مقعر )بر اساس 

 هندسۀ غیرخطی(

 دیکانستراکشن، فولدینگ، پرش کیهانی گوتیک، باروک و بیزانس سبک معماری

  نمونۀ بنای معماری

 
؛ فرانچسکو برومینی، 1665کلیسای سن کارلو آله کواترو فونتاله )
 باروک(

 

 
 کیهانی(؛ فرانک گهری، پرش 1997موزۀ گوگنهایم بیلبائو )
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 نظم یهادگاهید و یمبان. 2

است.  بیترت و بودنآراسته یمعان به( 1390) دیعم ۀناملغت در و دیمروار دنیکشدادن، به رشتهبیآراستن، ترت یدر معان نیمع ۀنامنظم در لغت
کسفورد ۀنامواژه در  یاجزا بیترتیا  وواقع در یك مکان یا فضا،  یایاشروشمند یا هماهنگ در نوع قرارگرفتن  مند،قاعده بیترک هر به نظم ،آ

کمفهوم نظم باعث  تی. اهماست شده فیتعریك گروه یا مجموعه  ۀدهندشکل برهان نظم  قیبر وجود خداوند از طر شمندانیاند یبرخ دیتأ
 عنوانبه نظم ،(273، ص 1387 ن،ی)شاکر ستین ریخردپذ و ممکن نگرتیغا یصانع بدون جهان یمندمنطق که نظم و سامان نی. با ااست شده
 .است بوده مطرح هانگرش از یاریبسدر  عالم، یژگیو نیتریاصل

 یمعنابه ،1کاسموس را جهان. آنان دانستندیآن را با نظم مرتبط م و دادندیم هندسه به یادیز تیاهم که بودند یکسان نینخست انیثاغوریف
و  فری)حسن ساخت انیآن را نما یبا اشکال هندس توانیدارد و م یاضیدر تناسب ر شهیر شانیا. نظم از نگاه دانستندیم ا،یمنظم اش ۀمجموع

و  منظ به را آن خدا که داشت جودعالم و یریگاز شکل شیپو اغتشاش  2)کائوس( ینظمیب ینوع ده،یعق نیا بنابر(. 126، ص 1395 ،یعالم
سازد ینظم عالم همگون م أمعبد ما را به منش کیمتوازن  یعالم چون بنا و خداوند چون معمار است و بنا بودکرد. افالطون معتقد  لیاندازه تبد

( نی)ع ابژه وسوژه )ذهن(  ۀدو واژ دکارت. شودیم یو تحول اساس رییرنسانس دچار تغ ۀمربوط به نظم از دور یهادگاهی(. د1394 ،یقه ی)بلخار
(. 11، ص 1391 ،یی)تقوا شد محدودآن، مشارکت انسان در ادراك نظم به برداشت ذهنی و حسی  یپا کرد که طبه را یانقالب وجا را با هم جابه

 تیاگر ماه ن،یهمچن. دآوریموجود به و کندیم فیتعرطبیعت  درای را که نظم و قاعده است انسان خود نیا که داردیم انیبدر ادامه کانت 
نظم عالم از معنا و هرگونه  ب،یترت نیبد(. 241، ص 1362 کانت،) ابدیدرهرگز قادر نبود چنین نظمی را  نداشت، قرار جاذهن شخص در آن

 حیصر نظم کی در کهآن یجابوهم معتقد بود که عالم به دیوی. دشدجدا  داشت قرار باال عالم و آنحقیقت ماورایی که انسان در ارتباطات با 
 ری. بنا بر تفسمییاز بودنش سخن بگو میتوانیم فقطاست که  نشدهحیتشر یتیکل ایمضمر  نظِم  ینوع خود باشد، جداگانه موجودات از مرکب

(. 1392 ،یاکبر و یصبر روسیس) شودیساخته م نظم تردهیچیپ انواع از یتصاعد یمراتبدارد و از سلسله یانواع ،مختلف سطوِح  در نظم ،یو
 شوندیم ریمتغ و دگرگون برد،یم سردانش در آن به ۀکه سوژ یخیتار طیو شرا تیبنابر موقع و،یسوبژکت یهایو آگاه یمشاهدات علم چه،یاز نظر ن

 بزرگ آشوب و ینظمیب ازو خاص  کوتاه یالحظه شود،ینظم انگاشته م بشر یکل ادراک و بشر خیتار در چهآن دیشا ،ی(. از نظر و1378 چه،ی)ن
 .باشد یهست

 نظمیب. است ینظمینظم در ب ای 3منظم ِی نظمیب ینوع ینظمیب و آشوب که است معتقد و دانسته یکی ینظمیب با را آشوب( 1991) لزیِه 
 که داردیم انیب ینظمینظم و ب ۀدربار نیگوژیپر .است همراه تیقطع ینوع با که یروازآن منظم و ستین ینیبشیآن قابل پ جیاز آن جهت که نتا

« .دیدبه نظم را  ینظمیب از تحول ریس است ممکن ست،ین آن در تعادل وجه چیه به که یطیشرا در». استنظم  أو مبد أمنش یتعادلیب و ینظمیب
(Prigogine & Stengers, 1984, p.12 )هر که بود معتقد شولتزمقابل،  در. افتیمعاصر گسترش  یدر معمار ینظمیب یهانهیبه زم توجه 

 ،یانسان یمحصول ۀمنزلبه ز،ین یمعمار رونیازاانسان و عالم است.  انیم ینیمع یهانسبت به دنیبخشدر خدمت هدف نظم انسان محصول
مشخص  هایمشاهده کرد. با بررس یمعمار ۀهندسدر  شودینظم را م نی(. نمود ا1388 ،قصر ی)خاک باشد نظم برآوردن حاصلاست  ممکن

 نی. اشودیم یخاص یمبان و میمفاه جادیا باعث که است متفاوت نظم به نگرش نوع مختلف یدانش یهاحوزه و یزمان یهادوره در که شودیم
 شده است. انیب اختصاربه 2 جدول در که است رگذاریتأثآن  ۀهندس و یمعمار مانند یاحوزه در یمبان

  

                                                           
1 Kosmos 
2. Chaos 
3 Disorder orderly 
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 یمعمار  ۀهندسبا  آن ارتباطو  ینظمینظم و ب ۀدربار  گوناگون اتینظر  ی: بررس2 جدول
دورۀ 

 معماری
 اندیشمندان

 مفاهیم مرتبط با
 نظمینظم و بی

 تأثیر نظم بر هندسۀ معماری دیدگاه فلسفی و نظری

رن
مد

ورۀ 
ز د

ش ا
پی

 

فیثاغوریان 
 یونان

تبدیل کائوس آفرینش بر اساس 
 نظمی( به کاسموس )نظم()بی

ریاضیات و هندسه ابزار رسیدن به نظم و هارمونی عالم 
توجه به ریاضیات و هندسه در معماری، ایجاد  (1395فر و عالمی، )حسنی

نظم هندسی در بنا، رعایت اصول تقارن، تناسب، 
هارمونی و مرکزگرایی در معماری، تناسبات 

 طالیی

 افالطون
خداوند ناظم جهان و آفرینش بر 

 نظمی به نظممبنای تبدیل بی
عالم چون بنا و خداوند چون معمار، نظم غایتمند و 

 (1394)بلخاری قهی، معطوف به خیر 

 شناسی تجربی نظمشروع معرفت ارسطو
شناختی افالطون و نظم نظمی حدواسط بین غایت

 (1391مکانیکی نیوتون )تقوایی، 

رن
مد

 

 دکارت
اعتباری اعتقاد به نظم ریاضی و بی

 ابعاد کیفی نظم
اعتقاد به شدن نظم به علت فاعلی و متغیر و عدممتکی

معماری بر اساس هندسۀ خطی و قوانین  (1395)تقوایی، غایتمندی نظم 
گرایی و نگرش علمی به معماری، اقلیدسی، عقل

پالن آزاد در طراحی، رعایت اصول تقارن، 
تناسبات )انسانی( در معماری، استفاده از احجام 

های سادۀ هندسی، استانداردسازی در و فرم
 معماری

 کانت
نظم حاصل شیوۀ فهم انسان از 

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

 (1362حقیقت )کانت، 

 نظم صفتی سوبژکتیو و ساختۀ ذهن نیچه
تصور نظم در موقعیت، شرایط تاریخی و ادراک کلی بشر 

 (1378متفاوت است )نیچه، 

 بوهم
نظم مضمر )پنهان( و کلیت 

 نشدهتشریح
همۀ اجزای عالم به هم )سیروس نظم کلی و ارتباط پیوستۀ 

 (1392صبری و اکبری، 

ت
پس

رن
مد

 

 نهایت امکانقطعیت ـ بیعدم وبورهایزنبرگ
مسعود، )بانی رد هرگونه نگاه فلسفی و حکمی به نظم 

1388) 
استفاده از هندسۀ غیرخطی و غیراقلیدسی، رد 

هرگونه تقارن، هارمونی و مرکزگرایی در معماری، 
مراتب ارجحیت و سلسلهابهام، عدمایجاد ایهام و 

در معماری، آزادی فرم، عدم وضوح، 
 گرایی، هندسۀ فراکتالینسبیت

 (Hayles,1999بودن رابطۀ علت و معلول )غیرخطی ایآشفتگی ـ اثر پروانه لورنز

 مورن
لبۀ آشفتگی و مرز بین نظم و 

 نظمیبی
و  نبودن صرف نظم یا آشفتگی، بلکه مرز بین نظممطرح

 (1379نظمی )مورن، بی

 نظمینظم در بی مندلبرات
نظمی یکسان در هر خودمانایی، تشابه جزء به کل و بی

 (Mendelson & Blumenthal, 2000مقیاس )
 (1391نظمی )تقوایی، طیف نامتناهی از نظم و بی نظمیبودن نظم و بینسبی لطفی

 الکساندر
 تعریف نظم با زبان مشترک

ای از نظم دارای مرتبه هر شکل
 حیات

ساخت »منبع الهام « نظام سنت»و « نظم طبیعت»
 (1390الکساندر، « )جاودانه

در کیفیت معماری،  1ارائۀ پانزده ساختار نظم
 الگوهای نظم در هندسۀ معماری

 آرنهایم
دهی اجزای نظم بر اساس سامان

 ترکیب با اصول اولیه
 ,Arnheimمتفاوت افراد )توجه به ارتباط اجزا و ادراک 

دهی اجزا، اصول گشتالت در معماری، سازمان (1977
 نظم ادراکی، پویایی فرم در معماری

 تعادلی منشأ نظمنظمی و بیبی پریگوژین
نظمی دار زمان و رابطۀ نظم با بیتوجه به فرایند جهت

(Prigogine & Stengers, 1984) 

 معماریعنوان امر کیفی در نظم به شولتز
بخشیدن به هر محصول انسان در خدمِت هدِف نظم

 (1388های معینی میان انسان و عالم )خاکی قصر، نسبت
 گفتمان پدیدارشناسانه در معماری

 اسمیت
ای از سادگی به پلهتناوب سه

 پیچیدگی برای نظم
شناختی معماری، نظم زیباییتوجه به وجوه  (1390توجه به میزان انتظام و مقیاس زمان )گروتر، 

ادراکی، رابطۀ تعادلی بین نظم و پیچیدگی در 
معماری، توجه به مقیاس زمان در تعیین میزان 

 تعریف سه مرتبه برای نظم بنزه نظم، توجه به ترکیب اجزای معماری
ها )گروتر، توجه به ارتباط بین اجزا و قابلیت تشخیص آن

1390) 

 

                                                           
و ابهام،  قیاتصاالت عم .8 ،یمحل یهانهیقر .7شکل خوب،  .6مثبت،  یفضا. 5 ،یتناوب یتکرارها .4مرزها، . 3 ،یمراکز قو .2 اس،یمراتب مق .1ند از: اساختار نظم عبارت پانزده نیا .1
 .ییعدم جدا .15و  یو آرامش درون یسادگ .14 ،یخال .13 ها،نیطن .12 ها،هامیا .11 ها،بیش .10تضاد،  .9
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 و نظم  یدگیچیپ یهادگاهید لی. تحل3

 هادگاهید نیارتباط ا نینمود. پس از تبب انیب نهیزم نیرا در ا یکل دگاهید چهار توانیم نظم، ۀدربارو فالسفه  شمندانیاند یآرا و اتینظر لیتحل با
 :است یقابل بررس لیبه شرح ذ یمعمار ۀهندسدر  افتهیسازمان ۀدیچیپ و نامنظم ۀدیچیپ منظم، ۀدیچیپ یالگو سه ،یدگیچیبا مبحث پ

منطبق  باا یتقر دگاهید نیا. است نظم به ینظمیب لیتبد یمبنابر  نشی. اساس آفرهستندمجزا  ۀو دو مقول موجود دو هر ،ینظمیب و نظم. 1
 یمراتب یو نظم هم دارا اندنظم یدارا هادهیپد و عالم دگاه،ید نی. در ااست یمیابراه انیاد نیسنت و همچن یایدن شمندانیفالسفه و اند یبر آرا
 .است منظم ۀدیچیپ یداد، الگو شنهادیپ نظم ـ یدگیچیپ یبرا توانیکه م ییالگوگستره دارد.  یدگیچیتا پ یاز سادگ نظم. است

ذهن در  ۀو نظم ساخت کندیم فایا نظم نییتب دررا  یذهن اشخاص نقش اصل دگاه،ید نیا در. ندارد یخارج وجود و است یذهن نظم. 2
در مقابل  یدگیچیپ. است ینظمیخاص از آن ب یاو آشوب قرار دارد و نظم لحظه ینظمیدر ب زیچاست. همه یخاص یو مکان یزمان طیشرا

 مطرح نامنظم ۀدیچیپ یالگو ،نظم ـ یدگیچیپ ۀدربار رونیازا. شودیم محسوب آنمترادف با  گاهدارد و  ینظمیبا ب یادیز قرابتنظم قرار دارد و 
 .شودیم

علت است که قواعد نظم در آن  نیا به رسد،یم نظربه نظمیب که یزیهرچ و است موجود اتیح و عتیطب ساختار نش،یآفر در نظم. 3
 یدهسامان ستمیس و ارتباط نوع اجزا، تعداد اساس برنظم  صیتشخدوم بود.  دگاهیبه د یدر واقع واکنش و انتقاد دگاهید نی. استیقابل ادراک ن

 .نمود نییتب را منظم ۀدیچیپ یاول، الگو دگاهیمانند د توان،یو م استاز مراتب نظم  یدگیچیپ دگاه،ید نیا در ینوعبه و کندیم رییتغ هاآن

 با ینظمیب هر و داردوجود  ینظمیب ینظم هر در. اندتعامل در باهم و داردقرار  تیکل کی در ایپو صورتبه و توأم ینظمیو ب نظم. 4
 ینیبشیپ تیقابل ت،یدر آن کل و کندیم جادیرا ا یتیکلرا درنظر گرفت که  دهیچیپ یستمیس و سازمان توانیم دگاهید نیااست. در  همراه ینظم

 دگاهید چهار نیا، 3 جدول در. است افتهیسازمان ۀدیچیپ یمطرح نمود، الگو دگاهید نیا یبرا توانیکه م ییاست. الگو ریپذامکان یزیرو برنامه
 یدهسازمان ندیفراو  یمبان خصوصبه ،هاعرصه ۀالگوها در هم نیاز ا شودیذکر شده است و م شودیم نظم و یدگیچیپ یالگو سهبه  یکه منته

 .کرداستفاده  ،یشهرساز و یمعماردر 
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 آن به مربوط یالگوها و نظم و یدگیچیپ به مربوط یهادگاهید: 3 جدول

 مدل پیچیدگی و نظم الگوی پیچیدگی و نظم ارتباط پیچیدگی با نظم نظران و اندیشمندانصاحب نظمیهای کلی نظم و بیدیدگاه

 دیدگاه اول:
نظمی موجود و دو نظم و بی

 مقولۀ مجزا هستند.

 دیدگاه سنتی
 فیثاغوریان
 افالطون
 ارسطو

به نظم و از پیچیدگی وابسته 
مراتب نظم است. پیچیدگی 
 در مقابل سادگی قرار دارد.

 منظمپیچیدۀ  الگوی

 

 دیدگاه دوم:
ای خاص و نظم ذهنی، و لحظه

نظمی گسترده ناپایدار از بی
 است.

 دکارت
 کانت
 نیچه

 هایزنبرگ
 لورنز

پیچیدگی در مقابل نظم و 
قرار دارد و  نظمیدر مرز بی

گاه در ترادف با آشوب و 
 نظمی است.بی

 نامنظمپیچیدۀ الگوی 

 

 دیدگاه سوم:
چیز در نظم است و همه

ادراک نبودن نظمی، قابلبی
 قواعد نظم است.

 

 الکساندر
 آرنهایم

 پریگوژن
 ماکس بنزه

پیچیدگی از مراتب نظم 
شود. با کاهش محسوب می

ارتباط اجزا و قابلیت 
ها میزان تشخیص آن

 یابد.پیچیدگی افزایش می

  منظمپیچیدۀ الگوی

 دیدگاه چهارم:
نظمی در نظمی و بینظم در بی

 نظم قرار دارد.
 

 مورن
 لطفی

 مندلبرات

پیچیدگی در ارتباط با نظم و 
نظمی است. نظم و بی
نظمی درون سازمانی بی

پیچیده در تعامل با 
یکدیگرند و یکدیگر را 

 کنند.تکمیل می

الگوی پیچیدۀ 
 یافتهسازمان

 

 یمعمار  ۀهندسمنظم در  ۀدیچیپ یالگو. 1-3

 یدگیچیمعاصر مفهوم نظم و پ ۀدور در هرچند. رودیم شیپبه یدگیچیپ تا یسادگ ازاز مراتب نظم است و نظم  یدگیچیمنظم، پ ۀدیچیپ یالگو در
 ثابت تیاسم تریپ نه،یزم نیا در. شودیقبل مشاهده م یهادوره یمعمار ۀهندس درو نظم  یدگیچیپ نیخاص ب یتناسب است، کرده رییتغ یکلبه
 ۀجنب 2 شکلشده است.  تکراربار  نیدر نظم وجود دارد که چند یو سادگ یدگیچیپ نیب 1یاپلهسه یتناوب ،یمعمار خیتار طول در که کندیم

 ۀدور هر در چهاست. آن ریفراگ یوستگیفاقد پ بعد، به آن از غرب یایدن که چرا دانست، معتبر توانیم 19دارد و آن را تا اواسط قرن  یکیشمات
است.  ریپذامکان یزمان بیترت در یدگیچیپ و یسادگ نیب یروند ،یادوره هر در ی. حتستیقبل ن ۀتکرار دور قاا یآمده است دق شیتناوب پ

                                                           
 های اصلی پلۀ سوم است.وضوح و اغوا ویژگیدر پلۀ اول نظمی سخت و روشن حاکم است؛ سادگی و هماهنگی در این دوره نقش اساسی دارد. ویژگی اصلی پلۀ دوم تنش است. عدم .1

 نظمیبی نظم

 پیچیدگی

 نظم

 سادگی پیچیدگی

 نظمیبی

 نظم

 نظمیبی

 پیچیدگی

 نظمیبی

 نظم

 پیچیدگی
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 کمکم را ییخوانا که برسد ییجا بهتا  شودیم شتریب همواره هنر در نظام کی یدگیچیپ که بود معتقد 1مونرورابطه،  نیا بودنیتناوب خصوصدر
در  ی(. اکنون معمار72-69، ص 1390)گروتر،  است ترساده ینظام یسو به بازگشت و یکل جهت رییتغ شدن،مشکل نیا ۀجینت. سازد دشوار

تفکر  ۀویدر ش یاساس یدنظریدنبال تجدبه گذشته، علوم مانند و استابعاد  ۀدر هم یدگیچیخواستار پ د،یاز علوم جد ریتأثبا  که دارد قرار یادوره
 .استپرداختن به موضوعات  و

 در. شوندیم یابیارزش ندتریخوشا ینظم، الگوها نبود بهنسبت شوند، افتیدر منظم یدگیچیپ یباال سطوح اگر(، 1997) میآرنها نظر از
 و یشناختروان قاتیتحق که دیرس جهینت نیا به( 1977) راپاپورت آموس ط،یمح بخشلذت یهاارزش و یسادگ و یدگیچیپ ارتباط ۀمطالع
. دهندیم حیرا ترج دهیچیپ یاهندسهبا  یهاخود، شکل یبصر دانیدر م ،و انسان )شامل کودکان( واناتیح دهدیم نشان ریاخ یکیاکولوژ
 یهاطیمح از استفاده با گرید و( یمعان نبودننه مشخص ،ییچندمعنا مفهوم)به  ابهام قیطر از یکی دارد؛ حلراه دو یدگیچیپ به افتنیدست
نظم سه  یبرا 2بنزه ماکس. باشند داشته یرمز یژگیو خود آشکارکردن، نیع در کهیطوربه نشود، دهید کامل طوربه منظر کی از که یغن و متنوع
 ۀدرج هرچه: است یکل یقانونمندتابع  اجزا یریگیجا مرتبه،در هر سه  3.یافتگیشکل و یافتگیساختار ،یآشفتگ: استدرجه قائل شده  ایمرتبه 
 معادل خودکار طوربه شتریب یدگیچیپ که کرد گمان دینبا(. اما 3 شکل) شودیم کمتر یاطالعات یمحتوا تر،دهیچیپ نظمو  باشد شتریبنظم 

)گروتر،  بشود هم هامیا شامل یحتاست  ممکن و ستین صیتشخقابل یراحتبه فقطنظم  نیخواهد بود. بلکه ا ـ آن متداول یمعنا به ـ ینظمیب
 ینوآور و مختلف یهاهندسه با دیجد یهابیترک جادیامکان ا شتر،یب یبداعت کمتر است و در آشفتگ زانیم شتر،ی(. در نظم ب66، ص 1390

 خواهد بود. شتریدر فرم ب

 (72، ص 1390)اقتباس از گروتر،  یمعمار  یهادر دوره یو سادگ یدگیچی: تناوب پ2شکل 

 

                                                           
1. Munro 
2. Max Bense 
، با یک ساختار که ممکن «قاعدهبه»ای برای ارتباط بین اجزای مختلف قابل تشخیص نباشد. ساختاریافتگی عبارت است از یک نظم کنیم که هیچ قاعدهوقتی صحبت از آشفتگی کامل می .3

 اند که به آزادی فرم دادهکنیم که تمامی اجزای مادی چنان جای گرفتهاز این نظم میخواند. وقتی صحبت می« قاعدهنظم بی»باشد. مرتبۀ سوم نظم را بنزه های گوناگون وجود داشته است فرم
 ها رسیده باشد. شده و در داخل سیستمی واحد از انتخاب
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 ماکس بنزه یآرا لیبا تحل یدگیچینظم و پ ارتباط: 3شکل 

 یار معم ۀهندسنامنظم در  ۀدیچیپ یالگو. 3-2

 درنظر ساعت همانند جهان ،یوتنین تفکر درکرده است.  رییدر تفکر انسان معاصر تغ ،است یمعمار به یبخشابزار نظم که هندسهو  اتیاضیر
 و ستین ینیبشیمنظم و قابل پ جهان امروز، دانش در کهیدرحال گرفت،یم دربر را کائنات کل که بود حاکم آن بر نیآهن ینظم و شدیم گرفته

 یتیقطع گونهچیه(. 68، ص 1388 مسعود، ی)بان کند کار یکیمکان دستگاه کی یآسانو  یسادگبه که است آن از تردهیچیپ مراتببه کائنات کل
نظم و  یاعتباری. با باست متصور یهاامکان تینهایاز ب یکی انسانبلکه ادراک  ست،ین ریپذامکان تیواقع از ثابت یریتصو و نداردوجود 
 . استنامنظم  ۀدیچیپ یدوره قرار گرفت منطبق بر الگو نیکه مورد اقبال معماران ا یدهسازمانو  یطراح یهاو تناقض، روش یدگیچیپ تیارجح

 تیموقع دیجد روش یو. داشت رمنتظرهیساده و غ یاجهینت کهکار برد به را یادهیچیپ یطراح روش له،یپارک الو یطراح یبرا ،یچوم برنارد
 یهایژگیمختلف و و یبیترت یهاو نظام هاستمیس یمستقل برمبنا کامالا  طرح سه روش، نیا در که برد کاربه را( 4 شکل) 1سطوح ینینشهم ۀژیو

رد هرگونه ارتباط متعارف و مرسوم  2ها،یفول یدر کنار هم قرار گرفتند. هدف از طراح ییهاهیال صورتبه یبیطرح ترک کی جادیا یمتفاوت برا
، ص 1387)ابل،  بود شدهنییو تع ینیبشیاز قبل پ بیهرگونه نظم و ترت ۀزنندبرهم ،یعمد کامالا  طوربه ،ی. چوماستشکل و عملکرد  نیب

(. 254، ص 1388 مسعود، ی)بان ببرد نیبرا از طیتا هرگونه ارتباط پارک با مح دیکوش پارک، متن و نهیزم یهماهنگ بردننیببا از ،یو(. 122
 . ندارد یهماهنگاطراف آن  ۀمحوط و نیزم با ها،آن ۀهندسنه  وابعاد  نه نیبنابرا

 یسازساختمان ۀندیآ تینقش معماران در هدا ،یمعمار یۀنظر و یفّناور علم، در هم با مرتبط اتینظر بسط و تحوالت یسرکی یمبنا بر
 یعمد یو ابهام یدگیچیواجد پ غالباا  و دارند را خود خاص ارزش و هدف یطراح یهاپروژهاز  کیهرکه  رسدیم نظرشد. به دهیبه چالش کش
گاهانه انجام شده و با نظر یکه به طرز یزندگ یدر برنامه، متن و حت ییهایدگیچیبوده است. پ  ،یدگیچیعلم پ یکل تیشامل ماه ،یعلم اتیآ

 نیبا ا یعنی داد؛ قرار رمعمارانهیغ منابع ریسا{ و دلوز و} دایدر ریاخ یهاهیخود را بر نظر کردیرو یمبنا زنمنیآ. است شده هیتوج خودیخودبه
، 1387)ابل،  کنندیارائه م یمیمتعارف از رواج افتاده و قد یهاوهیها و شخروج از سنت یبرا یو مهم و راه یانتقاد ییهانشیب نانیفرض که ا

 دهندهلیتشک یکه در آن اجزا است( 5 شکل) یتصادف صورتبه فرم جادیا شود،یکه در آن از نظم فاصله گرفته م یگرید کردیرو(. 123ص 

                                                           
1. Super Imposition 

2. Folieهمالت و عمارت اربابی کوچک است. چومی در احجام مکعب متر از  120متر را در یک شبکۀ شطرنجی پارک به فاصلۀ  10در  10شکل ؛ فولی در زبان فرانسوی به معنای جنون، م 
 ها را فولی نامید.یکدیگر قرار داد و آن

یافتگی  ساختار
 )نظم با قاعده(

 ارتباط اجزا
 قابل تشخیص

 یافتگیشکل
 قاعده()نظم بی

 ارتباط اجزا
 آزادی فرمبا 

 آشفتگی
 نظمی()بی

 ارتباط اجزا
زاء بدون قاعده

اج
ط 

رتبا
ا

 

 سادگی

 پیچیدگی

 وضوح ایهام قابلیت تشخیص اجزا

 بداعت کمتر
 آزادی فرم کمتر

 دریافت صریح اطالعات
 ارتباط دقیق اجزا

 

 نوآوری بیشتر
 محتوای اطالعاتی کمتر

 آزادی فرم بیشتر
 ایهام بیشتر
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 یدر اجزا شدنبیترک و وندیپ تیخاصشود. البته  جادیا نینامع ۀهندسبا  یفرم و شکل تا رندیگیم قرار هم کنار در شدهنییتع شیپ از طرح بدون
 آن موجود است.

 (254، ص 1388 مسعود، یبان( )هی)چندل  سطوح ینینشهم ۀدی: ا4 شکل

 (Fung, 2017, p.143اجزا ) یفرم با پرتاب تصادف لی: تشک5 شکل

 یمعمار  ۀهندسدر  افتهیسازمان ۀدیچیپ ی. الگو3-3

 همزاد ینظمینظم و ب د،یجد دگاهیدر د ن،یبنابرا دهند،یم شیافزا دهیچیپ سازمانرا در بطن  گریکدی نظم و ینظمیب که بود معتقد مورن ادگار
 است، حاکم ینظمیب که هرجا و است موجود زانیم همان به زین ینظمیب شود،یمشاهده م یکه نظم هرجا(. 71، ص 1379)مورن،  گرندیکدی

و  نییقادر به تب یدسیاقل ۀهندسنمود که  انیب ،یاشکال فراکتال فیبا تعر بار،نینخست یبرا مندلبرات، 1975سال  دراست.  انتظارقابل ینظم
 کسانی هااسیمق ۀها در همآن ینظمیب زانیم نیهمچناند و سراسر نامنظم هاشکل نیا. ستین یعیطب نظمیب ظاهربه و دهیچیپ اشکال حیتشر

 (. 6)شکل  است موجود... و رودها ها،کوه درختان، مانند هافراکتال از یاریبس یهانمونه عتیطب در. است
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 (Scriba & Schreiber, 2015, p.527) عتیفراکتال در طب ۀهندس ۀ: نمون6 شکل

است.  انهیرا هندسه ۀو درواز هندسه اندازچشم نیا مرکز. است داده رییجهان توسط دانشمندان را تغ ۀمشاهد یچگونگ یآشفتگ و یدگیچیپ
 چندوجود دارد و هر ینظمینظم و ب نیقوان کیکوانتوم، و ژنت کیزیگسترش شهرها، ف ،یبازار بورس، حرکت کرات آسمان ،یدر امور هواشناس

علم  اتیاز ادب الگو، نیا در(. 166، ص 1390 ان،یبرخوردار است )قباد ینیبشیپ یبرا یجزئ تیاما از قابل ستین ینیبشیقطع قابل پ طوربه
 دیمتمرکز شد و د اجزا نیب تعامالت بر دیبا آن، عملکرد یچگونگ و ستمیس کی یاجزا بر تمرکز یجابه آن در که شودیاستفاده م زین یدگیچیپ

 یچگونگ که شودیمامر باعث  نیا(. 203، ص 1384 فرد،یی)دانا کنندیم نییتع را ستمیس تیکل تیهوکه  اجزا، تیهو تنهاروابط نه نیچگونه ا
 ییهاروش از ،یشهرساز و یمعمار در. دیرس ندهایفرااز  تریواقع شناخت به تا( 7کرد )شکل  یابیارز ممکن حد تارا  دهیچیپ یهاستمیرفتار س

 .شودیم یادیز ۀاست استفاد یشدنلیتحل افتهیسازمان یدگیچیپ یکه با الگو

 (Xu, 2019, p.3) هاشاخصه یبرخ اساسبر  یدگیچیپ یابی: ارز 7 شکل

 یهاستمیس وتر،یکامپ از ساخت و یطراح در. آمد یمعمار کمک به زین شدیم استفاده گرید عیصنا داتیتول در که یهوشمندساز یابزارها
 شد. اضافه ساختو  دیتولو  یطراح ندیفرابه  یمجاز تیهمچون واقع دیجد یهاروش و چندکاره

 یبندبحث و جمع

 پژوهش، یمبان به توجه با که دارند هم باو کارکرد  میمفاه در یادیز زاتیتما افتهیسازمان ۀدیچیپ و نامنظم ۀدیچیمنظم، پ ۀدیچیپ یالگو سه
 اند.شده انیب 4 جدول در یقیتطب صورتبه
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 معاصر یمعمار  ۀهندسنظم در  -یدگیچیپ یالگوها ۀسی: مقا4 جدول

 یافتهالگوی پیچیدۀ سازمان الگوی پیچیدۀ نامنظم منظمالگوی پیچیدۀ  مورد مقایسه

 نظمی در نظمنظمی و بینظم در بی نظمیبی نظم نظمیارجحیت نظم و بی

 نظمیپیچیدگی در لبۀ بی پیچیدگی در مقابل نظم پیچیدگی از مراتب نظم ارتباط پیچیدگی و نظم

 روابط کلی اجزا
 وحدت در کثرت

 )تنوع و تشابه(
 کثرت در کثرت

 )تنوع و تفاوت حداکثری(
 کثرت در کثرت
 )تنوع و تفاوت(

 تفکر هم این هم آن تفکر نه این نه آن تفکر این یا آن تفکر این و آن

 منطق فازی تناقض منطق دوتایی منطق

 فیزیک کوانتوم فیزیک کوانتوم فیزیک نیوتنی فیزیک

یاضیاتی  نااقلیدسیهندسۀ  هندسۀ نااقلیدسی هندسۀ اقلیدسی هندسۀ ر

 تحلیل/ تبیین/ احتمال بینیعدم پیش بینیقابلیت پیش بینیپیش

 چندمرتبگی درون سطح بندینفی هرگونه مرتبه مراتب بین سطوحسلسله مراتبسلسله

 تقارنتعادل و عدم تقارنتعادل و عدمعدم تعادل، تقارن تعادل و تقارن

 چرخه و ساختار فرم و شکل آزاد فرم و شکل منظم فرم و شکل

 روابط غیرخطی اجزاء عدم ارتباط اجزاء روابط خطی اجزاء ارتباط اجزا

 رمز و ایهام ایهام و ابهام استعاره و رمز زبان بیان

 تک و پارامتریکهای دیکانستراکشن و فولدینگ گوتیک و باروک سبک شاخص معماری

 نمونۀ معماری معاصر

   

   

 برلین، آلماندانشگاه آزاد 
1978 

 مرکز کلمبوس، آمریکا
93-1990 

 استادیوم آشیانۀ پرنده پکن، چین
2003 

 یهانگرش در رییتغ لزوم بر ،یامروز یرخطیغ یندهایفرا لیدر تحل کیزیو ف یاضیثابت ر نیقوان کارانبودن با نظم، ـ یدگیچیپ بر یمبتن یالگوها
 یاانهیراامکانات  فّناورانه، یهاشرفتیپ د،یاز علوم جد یریگالگوها، بهره نیا در. اندداشته یادیز ریتأث یو ساخت معمار یطراح ندیفرابه  یسنت

امکان  ده،یچیپ یهاطرح در. است افتهی یادیز تیارجح دهیچیپ امور و عناصر معاصر، بشر یبرادارد.  ینقش اساس یمباحث هوشمندساز و
 اشاره نمود: توانیم ریبه موارد ز الگوها، نیا گرید یهاتیوجود دارد. از مزها و اشکال در فرم شتریب تیو خالق ینوآور
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 .یرفتار مختلف یالگوها و گوناگون عوامل به توجه با( افتهی)سازمان دهیچیپ یهاستمیس در ییفضا یزیربرنامه امکان ـ
و امکان استفاده در  یشهر ۀتوسع ت،یجمع راتییتغ روزمره، یزندگ تعامالت ،یسازمان رفتار مانند دهیچیپ یندهایفرا ینیبشیپ تیقابل ـ
 .یمعمار

 .اثر یماندگار و گوناگون ریتفاس منظوربه یمعمار یطراح ندیفرادر  یو ابهام یهامیا میاز مفاه استفاده ـ
 . یدگیچیپ از یسطح جادیا با یمعمار اثر در یریدلپذ و تیجذاب جادیا ـ
 .دهیچیپ احجام بیترک در یفرم یهایآزاد جادیا ـ
 .شرفتهیپ یهایفّناور از یریگبهره و عتیطب با یهماهنگ ـ
 .یمعمار طرح یهاظرافت و یبصر یغنا شیافزا ـ

 گیرینتیجه

را در  افتهیسازمان ۀدیچیپ و نامنظم ۀدیچیپ منظم، ۀدیچیپ یسه الگو توانیو نظم، م یدگیچیپ ۀمقول دو به مرتبط یهادگاهید و میمفاه یبررس با
 ردیگیقرار م یدر مقابل سادگ یدگیچیمنظم، پ ۀدیچیپ یالگو دردارند.  یخاص یهایژگیو کیهر که کرد فیمعاصر تعر یمعمار ۀهندس لیتحل

و  یاو لحظه یذهن یمفهوم نظم ،نامنظم ۀدیچیپ یالگو دربرخوردارند.  یشتریب یاز سادگ ترواضح و مندترقاعده نظمبا  یمعمار یهاو طرح
کنامعتبر است و   یرخطیغ ۀهندس با مبهمو  آزاد یفرم یهابیترک جادیا بر معماران و طراحان تالشاست.  ینظمیب بر یمعمار یهاطرح دیتأ

 الگو، نیا رسدیم نظربهاست.  دهیچیپ سازماندرون  ینظمیب و نظم ونددادنیبه دنبال پ ،یستمیس ینگاه با افتهیسازمان ۀدیچیپ یالگو امااست. 
دارد.  یو شهرساز یدر معمار یشتریب ییکارا ،یسازمان تعامالت و یزیربرنامهامکان  ،یآت یهاتوسعهروابط،  لیتحل ،ینیبشیپ امکان علتبه
 .مؤثرند یمعمار یهابیها و ترکطرح لیو در تحل کنندیرا مشخص م یمعمار ندیفرابه شکل و  ینظر یهاالگوها نگرش نیا

 منابع

 .قاتیواحد علوم و تحق ،یاسالم آزاد(. تهران: دانشگاه مترجم( بیحب فرح. تیهو و یمعمار(. 1387) سیکر ابل،

 .90-77 ،(43)13 ،نظر باغ. یآشوب و قانون فاز یتئور کردیبا رو رانیا یاسالم یو معمار یشهرساز ی(. بازشناس1395) مینس ،یاشراف
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Explanation the Role of Patterns of Complexity - Order in Geometry of 
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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 descriptive-

analytical 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. 2- 

Order 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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