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كند     نظمي خلق مي مدرنيته اساسا در مورد نظم و عقالنيت و عقاليي شدن است كه نظم را از پس بي  
انجامد و هر چه   و پيش فرض آن اين است كه هر چه عقالنيت بيشتري خلق گردد به نظم بيشتري مي

 بدين دليل، مدرنيته به دنبال جستجوي .اشتتري خواهد د     يتر باشد، كاركرد بهتر و عقالئ      اي نظم يافته    جامعه
تواند شود و مينظمي خوانده مي    چيزي كه بيتمام سطوح فزاينده نظم است و جوامع مدرن پيوسته مراقب هر 

نظمي تكيه    پس جوامع مدرن پيوسته بر ايجاد تضادي مضاعف بين نظم و بي. در نظم خلل ايجاد كند هستند
. نظمي باشند   ارجحيت نظم تاكيد ورزند؛ اما براي انجام اين كار بايد چيزهايي نماينده بيكنند تا بتوانند بر  مي

شود نظمي به ديگري تعبير مي   اين بيدر فرهنگ غربي. نظمي ايجاد كنند بنابراين جوامع مدرن بايد مرتبا بي
ه غير سفيد، غير مذكر و پس هر چيزي ك گردد؛ اي توصيف مي     كه در ارتباط با ديگر تضادهاي دو گونه

گردد و بايد از جامعه مدرن     نظمي مي گرايانه و غير بهداشتي و غير عقالني باشد، بخشي از اين بيناهمجنس
هايي تحت عنوان نظم و بي نظمي هايي كه جوامع مدرن به سمت ايجاد گروه از طرفي، راه.عقالني حذف شود

گويد كه تمام جوانب جوامع مدرن   ليوتار مي. نيل به ثبات باشدكنند بايد همصدا با كوشش در جهت  طي مي
بنابراين پست  اندهايي متكيكه دربردارنده علم، به عنوان شكل اصلي آگاهي هستند، به چنين فراروايت

هايي به آن در پوشاندن تناقضات و اي آگاهي است كه چنين روايت هاست و گونهمدرنيسم نقد فراروايت
به بيان ديگر، هر گونه . كنند ناپذير موجود در هر سازمان يا راهكار اجتماعي، كمك مي     جداييهايناثباتي

گيري اين   روايت، شكل  اما يك فرا.طلبد  نظمي را مي   تالش براي ايجاد نظم، هميشه ميزان يكساني از ايجاد بي
 نظم واقعاً بخردانه و  از طرفيمرج و بد وو هرجعاًنظمي واق را با توضيح اينكه بي) نظمي    هاي بيگروه(ها گروه

 در جوامع پست مدرن هر آن چه نتواند توسط رايانه به قسمتي قابل تشخيص درآيد، .پوشاند خوب است، مي
در اين الگو، متضاد . شد  گيري نباشد، مفهوم آگاهي از آن سلب خواهد   به بيان ديگر، هر آنچه كه قابل اندازه 

    نظمي تعبير   اشد، بيشتر به بيگرايانه بست؛ حتي اگر چه اين امر، الگويي مدرن و انسانآگاهي، جهل ني
ي است كه گردد و امر نظمي تعبير مي اي از اين آگاهي را نداشته باشد به بي هر آنچه شرايط گونه. شودمي

توان تميز داد   شخص را ميي م در تاريخ معمارى جهان، سه دوره. قابل شناسايي استدرمحدوده اين نظام، غير
پيش از رنسانس، معمارى غرب در . ي تركيب اجزاى اثر متفاوت بوده است ها، نحوهكه در هر يك از آن

هاى آشنا سروكار داشت، اما بعد از رنسانس    شده و تركيب چهارچوب فرهنگ سنتى با اجزاى معين و شناخته
ي  ي معمارى مدرن، نه تنها نحوه مين دوره، يعنى دورهدر سو ؛نوعى آگاهى براى تركيب معمارانه مطرح شد

ي بيستم متكى و  معمارى دوران مدرن و جهان در سده. تركيب اجزا كه الفباى زبان معمارى نيز متحول شد
در واكنش به اين . رفت  شمار مي  مبتنى بر استفاده از علوم و ديگر هنرها در معمارى بود و ضد گذشته به

گرايانه به گذشته صورت گرفت؛ هرچند انتخاب   ي بعد از مدرن، نوعى بازگشت تاريخ  دورهروحيه بود كه در
 كه مباحث 1980ي  از اواخر دهه. آميز و طنزآميز داشت  هوايى كنايه و   اجزا از معمارى گذشته بيشتر حال

اي از  هاى تازه  ى، افقپسامدرنيسم و ساختارشكنى توسعه يافت، معمارى مدرن اين بار با پذيرش تغييرات اساس

  

مقدمه مؤلفين



. شناسى، علوم پيچيدگى بحران و آنتروپى را پديدار كرد  شناختى جديد، بوم  شناختى و كيهان  هاى جهان ديدگاه
اي را  ي بيست و يكم انتهاى تازه اكنون كه در انتهاى دوران سوم معمارى قرار داريم، سده  ترتيب، هم  بدين

اي در حال تكوين است كه برگرفته از روح پيچان و غلطان و موج   تازهدر اين جهان، زيبايى .خواهد گشود
شدن  ي معمارى، جايگزين  هاست و بازتاب آن در عرصه ي ژن ها و هندسه  هاى مولكول  مانند طبيعت، تپش 

معمارى جهان نو، همانند خود اين جهان، خالق،  ؛اشكال تازه به جاى اشكال ايستاى جهان كالسيك است
 فيزيك كوانتمى و علوم  از طرفي،.است» شدن«بينى و در حال   پيش   ظيم، خود تغيير، غيرقابلخود تن

اند، همچون اخالق  هايى برآمده  پيچيدگى با كشف زيبايى معنوى نهفته در طبيعت به يارى رمزگشايى ارزش
گرايى افراطى   يتاين روحانيتى است در تقابل با نسب. زيبايى كه روحانيت جهان جديد را خواهد ساخت

تحوالتى . گير شده است ها كه متأسفانه عالم  ي ارزش گرايانه و مبتنى بر يكسانى همه  بازمانده از تفكرات پوچ
كه در فيزيك ذرات بنيادين، نجوم، ژنتيك، رياضى، تكامل، فضا و زمان در اين ساليان رخ داده، موضوع اين 

يات جديد در رياضى و فيزيك، عالم مكانيكى نيوتن ديگر بر اساس فرض. مكتب معمارى قرار گرفته است
صدسال پيش اعالم كرد كه خداوند جهان را با  اگر گاليله در يك. تواند شرايط جهان امروز را تبيين كند  نمي

بر اساس تعاليم فيزيك  .قوانين رياضى نگاشته است، اين سخن بر اساس قوانين جديد فيزيك پذيرفته نيست
به اعتقاد چارلز جنكز، معمارى غيرخطى . نظمى است   نه نظامى مشخص كه تركيبى از نظم و بيامروز، جهان
هاى فيزيك نوين است كه جهان را با  يابد، متأثر از ديدگاه   و كج و داراى انحنا كه امروزه توسعه ميموجى، كوژ

ي دانش و علوم قرار گيرد،  كه در جبهه كند كه معمارى براى آن  وى تأكيد مي. شناسد  موج و اجزا و ذرات مي
 بايد معلول باشد؛ معلول ديدگاه انسان از از نظر جنكز، معمارى. ناگزير است در اين زمينه به تجربه بپردازد

به اعتقاد او، در جهان سنتى، فرم تابع .  معمارى امروز بايد معلول شرايط امروز باشد؛خود و از جهان پيرامونش
. سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملكرد بوده است؛ اما در جهان كنونى، فرم تابع ديدگاه جهانى بايد باشد

ي پيچيدگى به  را در معمارى مدرن مطرح كرد، جنكز بر اساس نظريه» كمتر، بيشتر«ار اگر ميس وندر شع
بنابراين، دانشمندان براى تبيين جهان امروز . را بيان كرد» بيشتر متفاوت است«نقل از فليپ اندلسون شعار 

ثى همچون گون مدرن نيستند، بلكه مباح  بينى رياضي  ديگر متكى به علوم قرن نوزده و قطعيت جهان
كنند كه جهانى متفاوت از   ي پيچيدگى و فيزيك غيرخطى را لحاظ مي ي نااقليدسى، نظريه ، هندسه آشفتگى

ساختارها و نهادهاى اجتماعى در مدت طوالنى تكوين خود  .گذشته را در مقابل انسان پسامدرن گشوده است
اند،  بعدى به چندبعدى طى كرده   و از تكمراحل رشد و كمال را از سادگى به پيچيدگى، از كوچكى به بزرگى

انگيز ارتباطات بيش از پيش، جهان را به واحدى يگانه تبديل كرده است و   طورى كه امروزه پيشرفت حيرت به
دگرگونى . ي كشورها در شرف وقوع باشد باعث شده تا تغييراتى در جغرافياى جهان و آمايش سرزمين در همه

ها، عملكرد هويت انتظام فضايى جايابى و  ي استفاده از آن رد و كالن و نحوهفيزيكى ساختارهاى فضايى خُ
ي  ترين تحوالتى است كه جهش ارتباطى در حوزه  ترين و ملموس  استقرار حركت و گردش ساده

 ،جهان همواره صحنه تقابل بين نظم و بي نظمي است؛ از طرفي، وجود آورده است  وسازهاى فضايى به  ساخت
 براي تعريف نظم و بي نظمي مي ،ق وجود خارجي ندارد همانگونه كه بي نظمي كامل نيز وجود نداردنظم مطل

نظم هنگامي است كه بي نظمي وجود نداشته .  براي تعريف ديگري استفاده كرديكي هر وتوان از معني لغ
 ذهن بشر را ه فكر وباشد ك نظمي يا آشوب تئوري مي تئوري بي .باشد و در نتيجه بي نظمي فقدان نظم است

هاي مختلف علوم تجربي، رياضي، رفتاري، مديريتي، و اجتماعي اين تئوري كه در حيطه. است به خود واداشته 



انگاره اصلي و ت، اس بيني شده است و باعث تغيير در نوع ديدگاه بشر به حل مسائل غير قابل پيش وارد شده
است به اين معنا كه نبايد نظم را تنها در يك   نظمي نهفتهنظمي، در هر بي كليدي تئوري آشوب اين است كه

رسد چه  بيني به نظر مي اي كه در مقياس محلي، كامالً تصادفي و غير قابل پيش پديده. مقياس جستجو كرد
نظمي و آشوب  اكنون دانشمندان به نقش خالقانه بي ؛بيني باشد بسا در مقياس بزرگتر، كامالً پايا و قابل پيش

هاي خود سازمانده و تصادفي عمل  دانند كه به شيوه هايي مي اي از سيستم ده اند و جهان را مجموعهپي بر
. شوند نظمي به نظم ختم مي نظمي و از بي از نظم به بي، ها  اين سيستم كهكنند و اين در شرايطي است مي

ال هر پديده درجهان داراي اصو ،نظمي است كه به آن خواهيم پرداخت اين تئوري پارادوكس گونه نظريه بي
 نظمي نهفته وجود ،نظمياما در هر بي، نظمي ديده شودن بينگاه نخست در آ ممكن است در ؛نظمي است

در همين راستا در كتاب حاضر تالش . كند نظمي به نظمي عميق تغيير ميرد كه با تغيير ديدگاه ما اين بيدا
ائه شود، كه البته ممكن است با ديدگاه كنوني مخاطبين ار مسائل ديدگاه نسبت به ي نوعبر اين است تا
هاي ويژه اسطوره گوني وهاي معماري هر يك با هويت، گونههايي از تناسبات يا سامانهدسته .متفاوت باشد

تواند اگر چه كسي نمي. درك اين تناسبات راه ورود به ادراك پيشينيان است. اندخود در معماري پديدار شده
هايي معمارانه براي آفرينش هماهنگي در هاي تناسبات روشدستگاه. دعي شود كه همة آنها را دانسته استم

 فرايندها و يتوان چنين نتيجه گرفت كه تفسير كامل طيف الگوها ازاين مطالب مي. جهان آشفته هستند
مانند زمين شناسي، اكولوژي، اگر چه علومي . هاي علمي ديگر ارتباط دارد ادراك ما از آنها با برخي تخصص

توانند مورد توجه قرار گيرند، بنا  اي عميق، ولي محدود مي جغرافياي فرهنگي، روان شناسي يا فلسفه به گونه
 تا تصويري روشن از ارتباطات هشدهاي مهم هريك بسنده  اي از جنبه  تنها به خالصهكتاببه ضرورت، در اين 

 به هافرم با تكرار ضا طراحي فدرمعماري  در همين راستا.  شده ارائه دهدآنها با فرايندها و الگوهاي ايجاد
 محاسبات پيچيده مربوط با كمك رايانه، كه ،هاي خطي در طول جبهة مورد نظركمك چرخش، تقارن يا فرم

و با درك اهميت الگوها . ه استبكارگيري اصول هندسناگزير از . دهد،  چند ثانيه انجام مي را دربه هندسه
توان با استفاده از  شناسي و ادراكي الگوهاست، پس ميهاي زيبايي  گام بعدي شناخت جنبهفرايندها،
كل آورند، تصويري از  اي كه الگوهاي شكل را به وجود مي  زير بنايي و فرايندهاي به وجود آورندههايساختار

شوند و  ي اكولوژيكي ساخته ميبه دنبال اين بحث الگوهايي كه توسط فرايندها ؛به دست آوردمورد نظر 
هاي ديگري خود نيازمند بررسي و واكاويآيند،  الگوهاي فرهنگي كه به واسطة فعاليت انسان به وجود مي

  . خواهد بوددرك درست از به كارگيري اصول هندسه در طراحيتحليل الگوها براساس اين مباني پايه  است؛
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