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 چكيده
هدف نوشتار بررسى چرائى و چگونگى تغيير ديدگاه انسان دربارة نظم در طبيعت ، علم و معمارى از عالم قديم به جديد، بوده است.
ــمه هاى غيرقابل پيش بينى، غيرغايتمند و متكى به دريافت انسان نشات مى گيرند.  ــتر از سرچش قواعد الگوهاى جديد نظم بيش
ــد. در آن معمارى ها   ــيلة تجلى آن نيز مى  ش ــت، وس ــه در نظم الهى داش ــته، نظم طبيعت ضمن اين كه ريش در حالى كه در گذش
ــه" باعث تعّين و پردازش حقيقت و وجود در اثر معمارى مى گرديد و "نظم" چگونگى هاى قرارگيرى آن حدود را در كنار  "هندس

هم مشخص مى كرد. "رمز" ميزان آشكارگى حقيقت در آن معمارى ها را متبادر مى ساخت. 
نتيجه نوشتار پل زدن بر شكاف همواره در حال گسترش ميان دين و علم است. با توجه به رويكرد دوگانه در مقاله ، روش تحقيق 

به فراخور مطلب، كمى و مبتنى بر علوم محض يا كيفى بوده است.

 واژه هاى كليدى
نظم ، بى نظمى، طبيعت، معمارى ، تجلى وجود، علوم جديد

  Email: taghvaei@shariaty.ac.ir                            استاديار دانشگاه فنى و حرفه اى و دانشكده فنى و حرفه اى دكتر شريعتى *

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        40

     
    

    
139

يز 1
 پاي

م/
شش

ال 
/ س

هم
يازد

اره 
شم

     
ر   

شه
ت 

هوي

مقدمه
 

ــاخص  ــد عالم و آدم جديد و قرارگيرى ش ــروع عصر نوين و تول ــا ش ب
ــان مدارى و تقليل فلسفه و هستى شناسى به انسان  تفكر بر پايه ى انس
شناسى و محدود شدن نظم به ابعاد كمى  و تأثير معمارى از افكار متغير 
ــاى مقوله  هاى نظم و  ــزوم بازخوانى چرائى ه ــردازان علمى، ل نظريه پ
ــم روز و چگونگى هاى تأثيرآنها در معمارى  بى نظمى در طبيعت و عل

ضرورى مى نمايد.
امروزه نظرگاه هاى پست مدرن و ساختارشكن در پى آن هستند تا عدم 
وابستگى و رها بودن ساختارهاى جهان را به هرشكلى حفظ كنند. چرا كه 
ــت خواهند داد. الگوهاى جديد  در غير اين صورت محوريت خود را از دس
نظم، با فرآيندهاى نوزاى تحولى و خود سازمان يافتگى سازگار است. با آن 
ــاختار  ــود ، ولى اصول نظام دهنده ى آن س كه عالم يكپارچه تصور مى ش
هرمى شكل عالم قديم را ندارند. نظم در نگاه جديد صفتى ساخته ى ذهن 
ــان تلقى مى شود و وجودى خارجى ندارد. در پيچيدگى هاى علمى  انس
ــه الگوى متفاوت مكانيك كوانتم، نظريه ى  ــتم،  س نيمه دوم قرن بيس
ــگرفى درنگاه جديد به نظم داشتند.  ــوب1 و هندسة فراكتال تاثير ش آش
اين ديدگاه ها با تاكيد معماران انديشمندى چون جنكز2 و تالش معمارانى 
ــيدن علوم جديد در آثارشان، دستور كار  چون آيزنمن3 در به نمايش كش
ــاى فولدينگ، فراكتال و  ــون روز، در قالب نام ه ــارى هاى گونه گ معم

ساختارشكن را تشكيل داده اند.
در صورتى كه در اسالم و ساير بينش هاى دينى و در نزد عارفان، نظم 
ــه در نظم الهى دارد، وسيلة بازتاب و  طبيعت و عالم، ضمن اين كه ريش
تجلى آن نيز مى گردد. در اين ديدگاه، به واسطه ى "تجلى وجود"، هر 
موجود بسته به ظرفيت و قابليت خود از  فيض اليزال بهره مند مى شود. 
"بود" يا "وجودى" كه به كمك"هندسه"، "حد" و "اندازه" كه مشخص 
كننده مقتضيات و ظرفيت هاى وجودى ممكن مى باشد، نمود و پردازش 

مى يابد. "رمز" نيزميزان آشكارگى حقيقت در اثر را متبادر مى سازد. 
اين نوشتار نه داعيه ى مطالعه ى تطبيقى دست آوردهاى علمى با احكام 
و شرايع دينى را داشته و نه به تشريح معمارى حال و گذشته از منظر نظم 
ــت، بلكه سعى در توجه دادن به تاثير نوع نگاه   و بى نظمى پرداخته  اس
ــان به مساله ى نظم و بى نظمى ، در معمارى دارد. هدف اين است  انس
ــود، اگر چه دانش روز تجربى،  كارآمد و شگفتى ساز  ــان داده ش كه نش
شده است؛  ولى قبول ديدگاه دينى دربارة نظم در مرتبة معرفت و ايجاد 
هماهنگى بين نظم و بى نظمى، ضرورت معمارى دوران معاصر است.

 شاكلة نظريه پردازى و راهبردى اين نوشتار در عالم و علوم جديد،كمى 
و متكى بر اطالعات جزئى و در عالم قديم، كيفى و بر مبناى بعد هستى 
ــت و از وجه  ــبت بدان بوده اس ــى توحيدى و معرفت نس و وجود شناس

شاعرانه و هنرى اثر گرفته تا وجه انتزاعى و كالبدى آن مورد توجه قرار 
ــت، نيز  گرفت. در اين بخش، بنا بر آنچه كربن4 آن را تاويل خوانده اس
سعى شده است از مفهوم ميدان ادراك گذشت و به ميدان شهود رسيد 

(كربن،27،1354). تا با الگوهاى نامرئى هستى هم صدا شود. 

 نظم در متون علمى  جهان در گذشته هاى دور
از دوران پيش از فلسفه يونان، نظم به عنوان اصلى ترين ويژگى عالم، 
ــت. همين امر سبب استمرار  در تمامى  نگرش هاى رايج مطرح بوده اس

و تلفيق اين عقايد، بعد از ظهور اديان ابراهيمى،  در آنان گرديد.
ــن پيوندها ميان بصيرت  ــوم فيثاغورثى5 از نظم، يكى از ژرف تري مفه
دينى با عالم را مطرح مى كند. در مكتب فيثاغورث، رياضيات و هندسه 
ــيله اى براى رسيدن به كيفيات، نظم  به معناى كمى  آن نبود، بلكه وس
ــياء وجود خود  ــى موجود در عالم بود. درديدگاه فيثاغوريان اش و هارمون
ــا،122). اعداد مورد نظر آنان،  ــد6 از اعدادند (گاترى، بدون ت را مديون تقلي
ــتقل داشتند و پديدارها كه اعداد در صدد  معناي عرفاني و واقعيتي مس
تبيين آن ها بودند، را ثانوي مي شمردند، دراين ميان واحد را علت اعداد 
مي دانستند. اين تفكر زمينه اي براي درك يك مفهوم ماوراء الطبيعي را 
ــم آورد كه در آن باري تعالي، علت موجودات و ايجاد كننده آن ها  فراه
است. به عالوه فيثاغورث با كشف فواصل هماهنگ گام هاي موسيقي 
و با بيان عددي آنها و در پرتو بصيرت الهام شده، دستور كاربرد جهاني 

هماهنگي و نظم را اعالم نمود.  
ــب و نظم را درصورتي دانسته كه چيزي  افالطون زيباترين وجه تناس
خود وچيز ديگري را به هم بپيوندد، به صورتي كه چيزي واحد و كامل 
در آيد (افالطون ،1357). وي همچنين در بسياري از رساالتش از هارموني 
ــخن گفته وحركات هارموني را كه، با حركات دوراني روح خويشاوند  س
مي داند، نعمتي عطا شده از سوي خدايان هنر مي داند، كه جهت سامان 

بخشيدن به روح متزلزل وسرگردان به كار مي آيد (همان).
ــد و نظم در آميخته و جهان  ــفه فيثاغورث با ايده هاي دو گانه ح فلس
ــموس7 مي خواند. در نگاه افالطون نيز  ــب از نظم و زيبايي را كوس مرك
ــموس، همان  ــوب " به كاس ــى نظمى  به نظم يا تبديل " آش ــل ب تبدي
ــرقى نيز  ــاير  فرهنگ هاى ش ــت. اين ديدگاه در س آفرينش جهان اس

نتيجة نظم بخشى به آن چيزى است كه، بى نظم مى باشد. 
ــته ترين شاگرد افالطون، يعنى ارسطو، على رغم اينكه به ُمثلى  برجس
ــت، ولى در نظر  ــتقل و در عالمى ديگر اعتقاد نداش خارج از واقعيات مس
ــب نظمى حاصل مى شد. نگاه ارسطو  ــد و تغييرى برحس وى نيز هر رش
ــناختى افالطون كه آگاهانه و  ــط بين نظم غايت ش را مى توان حد واس
ــم مكانيكى نيوتونى، كه در آن  ــوف به " صانع " طبيعت بود و نظ معط

پديده ها داراى غايت و خير نبودند، دانست.

دكتر ويدا تقوائى

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
41

     
    

    
139

يز 1
 پاي

م/
شش

ال 
/ س

هم
يازد

اره 
شم

     
ر   

شه
ت 

هوي

صفحات     5-15
از نظم تا بى نظمى در طبيعت و معمارى

آيات آغازين انجيل يوحنا «در آغاز كلمه بود»، به يك معنا ژرف ترين 
ــت  ــيحيت از نظم طبيعت را تبيين مى نمايد. « بايد توجه داش فهم مس
ــت، كه در زبان يونانى معناى  ــه" در اينجا، ترجمة لوگوس8 اس كه"كلم
ــتفاد مى شود» (نصر، 1386، 3 ). افلوطين9 پدر  "هماهنگى" نيز از آن مس
ــيوس11، توماس آكوئيناس12  ــيحى ، سنت آگوستين10، بوئس عرفان مس
ــيحى نيز به ارتباط بين نظم، هماهنگى و تناسب  ــاير متكلمان مس و س
ــو،1381). اين مبانى  ــتند (اك ــا زيبايى و عوالم مابعد الطبيعه اعتقاد داش ب
ــى را تا قبل از  ــا نظم و بى نظم ــرى عالم غرب در ارتباط ب ــان فك بني
ــانس تشكيل مى داد؛ كه در آن «نظم نخستين قانون بهشت بود»  رنس

 .(Colman,2003)

 تغيير رويكرد به نظم و بى نظمى  از دوران رنسانس
ــمان به زمين كشاند، و معنويات  ــانس، نگاه انسان را از آس دوران رنس
ــيطره بر طبيعت كه با نظريات  ــل را به محاق برد. قدرت و س دوران قب
ــخاصى چون فرانسيس بيكن13 تقويت شد، تفكر در ارتباط با نظم را  اش

در مسير ديگرى قرار داد.
ــن شدن اين تحول الزم است قدرى از مسير منحرف شده  جهت روش

و ريشه ها و مبانى آن بازكاوى گردد.
ــد» تعريف جديدى  ــوان مظهر «حقيقت عصر جدي ــم مدرن به عن عال
ــان مطرح نمود. اين تعريف جديد بدنبال انقالبى كه در انسان  براى انس
ــوايش14 ايجاد شد، بر كل يافته هاى او از عالم موثر افتاد. از آن  با ماس
ــن و تاييد كننده  ــان ضام ــى از ايمان، به يقينى كه انس پس يقين ناش
ــوژه (ذهن)  ــا جابجايى دو واژة س ــد. دكارت15 ب ــود مبدل گردي آن ب
ــت. انقالبى كه  ــراى عالم در انداخ ــى نو را ب ــن)16، طرح و ابژه(عي
دكارت به پا كرد، مشاركت انسان را در امر ادراك نظم، به برداشت 
ذهنى و حسى فروكاست. اين نظم به علت فاعلى و متغيرى كه در خود 
ــان مدرن) وجود داشت، معطوف گرديد و ارتباط آن با عالم  آن ها (انس
ــى نظم در عالم را بى  ــد. دكارت به روال گاليله، ابعاد كيف ــاال قطع ش ب
اعتبار شمرد و آن را با يك واقعيت متحرك كه از طريق هندسه تبيين 
مى شود معادل گرفت. وى فيزيك را به رياضيات تأويل كرد. لذا در نظر 
وى نظم در طبيعت چيزى جز نظم رياضى نبود. نظم مكانيكى– هندسى 

او غايت مندى خود را نيز از دست داد. 
 كانت17 از ديگر قله هاى تفكر فلسفى غرب مدرن، سعى در بيان نظم 
ــفة وضع شدة جديد داشت. وى  در "سنجش خرد ناب"  طبيعت با فلس
ــتيم كه نظم و قاعده اى را كه  ــه اين ترتيب اين خود ما هس آورده: « ب
ــت مى ناميم، به وجود مى آوريم، ما قادر نمى بوديم چنين نظمى  را  طبيع
ــا قرار نداده بود. ــم، اگر ماهيت ذهنمان آن را در آنج ــا پيدا كني در آنج

ــت، يعنى بدون  بنابراين، ادراك، خود نوعى قانون گذارى بر طبيعت اس

ادراك اصًال طبيعتى وجود نمى داشت، چرا كه طبيعت وحدت ساختگى 
ــت،241،1362). در اين ديدگاه  ــت» (كان ــاس قواعد اس ظواهر متعدد براس
ــناخت از جهان و سامان  ــيوة ش ــود، ش آن چه نظام جهان ناميده مى ش
ــت. لذا به نظر اين متفكران در جهان نوع ديگرى  ــيدن به آن اس بخش
ــت كه چون نمى توان اصول آنرا درك نمود، آن را   از نظم هم حاكم اس

بى نظمى   خوانده اند.
ــان  اين ديدگاه نظم عالم را از معنا و هر گونه حقيقت ماورايى، كه انس
ــواى خودش بتواند طبيعت و   معمارى اش را با آن  در ارتباطات با ماس
تلفيق نمايد، جدا كرد. اين نگاه كمى بريده از عالم باال با مخالفت هايى 
ــاره اى از اوصاف ــى اليب نيتز18 پ ــد. از جملة مونادشناس نيز مواجه ش

ــر وى مونادها  ــم را بدان برگرداند. در نظ ــد الطبيعى، طبيعت و نظ مابع
ــور خالصه عناصر  ــزى حقيقى طبيعت و عالم و به ط ــه اجزاء اليتج ك
ــياءاند، واجد وحدت هستند. در اين ديدگاه «عالم نظام سازمان يافته  اش
ــواع نامتناهى اى از جواهر با هم تركيب  ــت كه در آن ان و هماهنگى اس
شده اند تا هماهنگى اى كامل پديد آورند» (كاپلستون،377،1380). به نظر 
اليب نيتز، مونادها خود جوش مى باشند و تنها تاثير در هر موناد، خداوند 
ــت. كه آنرا موناد مونادها19 مى خواند. على رغم مخالفت هاى گاه و  اس
ــفة  ــمندانى اين چنين با مكانيكى كردن نظم عالم؛ فلس ــى گاه انديش ب

تحصلى20 پيروز ميدان بود.
ــه اتفاق علمى  به صورت موازى شكل گرفت، كه  ــتم ، س در قرن بيس
ــك كوانتم  بود كه  ــاوت پيروى مى كرد. يكى مكاني ــه الگوى متف از س
ــوب بود كه از  ــده بود.  دومى نظرية آش ــز ذره ها منتج ش ــاى ري از دني
هواشناسى آغاز و به جهان سيستم ها رسيد. سومى هندسة فراكتال  از 
ــه بود. اگر چه اينها هر سه جداگانه از يكديگر  دنياى رياضيات – هندس
ــناخت علمى  جهان، به  ــدند، اما روايت گر مفهومى  فراگير از ش آغاز ش
ــى اجمالى و زمينه هاى  ــوص در ارتباط با نظم بودند. كه به معرف خص

وابسته به آنها پرداخته مى شود.

 نظم و بى نظمى مبتنى بر علوم جديد،  در متون علمى جهان 
معاصر

ــر خالف نوع  ــي ب ــه هاي نا اقليدوس ــدة نوزدهم هندس ــل س در اواي
اقليدوسي آن، فاصلة دو خط موازي را بسته به زمينه اي كه روي آن 
قرار مي گيرند، واگرا يا همگرا دانستند. بر اثر اين مطالعات شيوة تفكر 
ــي تكان خورد. دنياي شگرف تازه اي كشف شد ، كه درتمامى  اقليدوس
تحوالت بعدى علوم بسيار تاثيرگذار بود (گرينبرگ،1361). تحوالتى كه 

به گوشه هايى از آن پرداخته خواهد شد.
ــمندان براى توجيه  ــتم دانش مكانيـك كوانتوم؛ در اوايل قرن بيس
پديده هاى جهان  به مكانيك كوانتوم راه يافتند. اين ديدگاه كل گرايانه، 
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دنياى قطعه قطعة نيوتونى را متحد كرد. اين جهان بينى متحول، زاينده 
ــت؛ كه جهش هاى كوانتومى  را كه ركن ضرورى خالقيت،  و خالق اس
ــازد. اين جهان بينى ادعا  ــت را ممكن مى س چند گانگى و گونه گونى اس
دارد كه همواره در حال خلق هدف هاى متغير و در معرض نوعى كيفيت 
متمايز آنى است. هايزنبرگ21 و بور22، در بطن اين بينش مدرن، به اصل 
مهمى  دست يافتند، كه آنرا «اصل عدم قطعيت» ناميدند. بر مبناى اين 
ــد. به  ــل امكان اندازه گيرى در معناى مطلق آن غير ممكن تلقى ش اص
ــخن ساده، هر چيزى بنابر شرايط، ويژگى ها و ابعاد مشاهد  ه ، وجهى  س
ــه اى كه هايزنبرگ و بور  ــل بحث به خود مى گيرد. اما نكت ــى و قاب عين
ــات مطالعاتى  ــد، اين بود كه تمام عملي ــن يافته ى عملى افزودن ــر اي ب
ــرعت الكترون، خود در بى نظمى  حركت  براى تعيين دقيق تر مكان يا س
ــور هايزنبرگ از بيان اين  ــذارد. به بيان ديگر منظ ــرون تاثير مى گ الكت
ــر بدانيم، دانش  ــه « هر چه كميت را دقيق ت ــت ك اصل چنين بوده اس
ــبت به متغير مزدوج آن كمتر خواهد بود و بالعكس. مثال هر چه  ما نس
ــرعت آن كمتر  ــكان يك ذره را دقيق تر بدانيم اطالعات ما دربارة س م
ــه ميزان دقت باالتر  ــنى،263،1380). به عبارتى ديگر هر چ ــت» (گلش اس
مى رود، دانش به مرحله اى نابسامان تر قدم نمى گذارد، بلكه به تخريب 
خود مى پردازد، فرسايشى درونى در ذات دانش نهفته است (روسو،1340).
ــي در  ــتاد علوم هواشناس ــال 1963، ادوارد لورنز،  اس آشـوب؛ به س
ــگاهMIT هنگامي كه مشغول پيش بيني وضع هوا توسط رايانة  دانش
خود بود، به طور اتفاقي به يك واقعيت در طبيعت دست يافت. واقعيتي 
كه بعدها آنرا «آشفتگي جبري» ناميدند. وى نشان داد به علت واكنش 
ــده و به نيروي  ــيار جزئي در نيروي وارده، تقويت ش مثبت، اختالف بس
ــود. آن چه "تأثير پروانه اي" ناميد. بدين معني كه  بزرگي تبديل مي ش
ــده و به صورت يك  ــنگاپور، نهايتًا تقويت ش بال زدن پروانه اي در س
ــد. البته بعضي نيروها و عوامل  طوفان عظيم در فلوريدا ظاهر خواهد ش
از قبيل فشار و دما اين تأثير را كاهش مي دهند. ولي نمي توان اين تأثير 
را در سيستم هاي غير خطي نظير آب و هوا ناديده گرفت. علم آشفتگي 

كه ابتدا در هواشناسي عنوان شده بود به تدريج در ساير علوم همچون 
ــه، اقتصاد، كامپيوتر، وهنر نيز مطرح گرديد. اين  رياضي، فيزيك، هندس
ــي  ــوب، نظريه بررس نظريه تبيين جديدي از عالم وكيهان ارائه داد. آش
رفتار سيستم هاي پيچيده است. اين ديدگاه نظريه هاي پيچيدگي، علوم 
ــفتگي، نظام هاي خود سازمان ده وديناميك هاي غير خطي را در بر  آش
ــز،1382). پديده هايي كه از قانون هاي تعّين پذيري پيروي  مي گيرد (جنك
ــان غير قابل پيش بيني است (مندلبرات،1370). در  مي كنند، ولي رفتارش
اين سيستم ها رابطة غير تناسبي بين علت و معلول قرار دارد. در آن ها 
نمي توان به سادگي معلول را پيش بيني نمود. ولي تعّين پذيرند، از آن 
جهت كه تابع معادلة رياضي ثابت و معموًال ساده اي هستند. به عبارتي 

نظمي در داخل بي نظمي را به نمايش مى گذارند.
ــه وعلوم تجربي طي قرون اخير با  هندسـة فراكتال؛ ارتباط هندس
اكتشافات دانشمندان اين علوم محرز شده است. منشأ كلمة فراكتال از 
كلمة التيني فراكتوس به معني سنگي كه به « شكل نامنظم شكسته» 
وخرده شده ، گرفته شده است. فراكتال ها سراسر نامنظم اند، ولي ميزان 
ــت. به همين دليل جسم  ــان اس بي نظمي آنها در همة مقياس ها يكس
فراكتالي از دور ونزديك يكسان ديده مي شود و به تعبيري ديگرخود- 
ــت. (شكل1)  ــت (vicsek, 1992). يعنى جز آن مانند كل آن اس مانا اس
ــت از  ــن كار مندلبرات24 مبدع فراكتال، مجموعه هايي اس معروف تري
ــط كامپيوتر حادث مى شوند25، كه  ــاده اي توس ــبتًا س تكرار معادلة  نس
ــگفت انگيز مي شود  منجر به پيدايش نقش هاي فوق العاده پيچيده وش

   .(Mandelbrot , 1983)

ــه ى پيچيدگى  ــى در معمارى با نظري پيچيدگـى؛ نظريه ى پيچيدگ
ــا آن حد جدا  ــتند، ولى در عين حال ت ــر هم تأثير داش ــى  اگرچه ب علم
هستند، كه به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. پيچيدگى مبتنى 
بر علوم جديد مبناى پيدايش تلقى مى شود. ديدگاهى كه نزديكى هايى 
ــوب دارد. اين دو نظريه على رغم شباهت ها، تفاوت هايى با  با نظريه آش
هم دارند. تفاوت، عمًال معطوف به اين است كه در پيچيدگى، بحث در 
مورد چگونگى شكل گيرى سيستم هاست؛ در حالى كه، نظريه ى آشوب 
ــاهده و بررسى رفتار ناپايدار و غير تناوبى سيستم مى پردازد و از  به مش
ــويى، هدف عمده ى آن بررسى پويايى نهفته در يك سيستم پيچيده  س
ــه ى پيچيده، انديشه اى است كه هم در  ــت (بانى مسعود،1386). انديش اس
ــت. از  ــيدن اس پى متمايز كردن و هم در پى پيوند دادن و ارتباط بخش
سويى به دنبال هم بافت كردن و جهانى كردن و از سويى ديگر، درگير 
مسئله ى عدم قطعيت شدن است (مورن،10،1375). نظريه ى پيچيدگى به 
ــت كه طبيعت، زمين  ــفتگى معتقد اس همراه توجه به مرز  و لبه ى آش
ــتى و  ــان، به عنوان يك كل همواره خود را به كنار و لبه ى نيس و كيه
ــاند (Lewin,1993). در اين ديدگاه نظم  مرز بين نظم و بى نظمى مى كش

شكل 1. نمونه اى از تصاوير فراكتالى و ابداعى مندلبرات
 Mandelbrot,1983  :ماخذ
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صفحات     5-15

ــوب و آشفتگى صرف مطرح نيست. بلكه مرز بين نظم  به تنهايى يا آش
و بى نظمى كه واجد فرآيندهايى است كه سطوح باالترى از سازماندهى 

را، از نظم و بى نظمى  بيرون مى كشند، مبنا قرار مى دهد. 
ــيك؛ جهان از منطقى دو  ــمندان كالس  منطق فازى؛ به اعتقاد انديش
ــده بود ، كه هيچ چيزى  ــكيل ش ــته تش ــى از معقوالت غير پيوس ارزش
ــاى خالى بين آنها را پر نمى كرد. در صورتى كه طبق منطق فازى  فض
واقعيات موجود در طبيعت و عالم اين چنين خشك، جامد و غير منعطف 
ــند. فاصله ى بين سفيد و سياه مجموعه اى از بى نهايت رنگ  نمى باش
خاكسترى قرار دارد.  اين اصل همه چيز را نسبى مى داند.  اين منطق 
ــت: «هر چه  در تاييد مكانيك كوانتم و اصل پيچيدگى عنوان نموده اس
پيچيدگى سيستم افزايش يابد، توانايى براى ساختن صريح ودقيق رفتار 
ــائل دنياى واقعى را از نزديكتر بنگريم  آن كاهش مى يابد و هر چه مس
راه حل آن فازى تر مى شود» (كاسكو، 1377، 169).  اين ديدگاه نيز بستر 
را براى مفاهيم جديد وطيف نامتناهى از نظم و بى نظمى فراهم ساخت. 
نظم در نگاه جديد صفتى ساخته ى ذهن انسان است و وجودى خارجى 
ندارد. به گفته ى ادگار مورن: «بى نظمى  و نظم يكديگر را در بطن يك 
ــازمان پيچيده افزايش مى دهند» ( مورن ،71،1379). بنابراين در ديدگاه  س

جديد نظم و بى نظمى  همزاد يكديگرند.

 نظم و بى نظمى  در معمارى هاى متكى به زبان مشترك 
علوم جديد 

نظريه پردازان معاصر معتقدند، زمان نگاه ساعت گون به نظم جهان،  به 
سرآمده است. گرايش به سمت ديدگاه جهانى گرا با جدايى و انفصال از 
گذشته و تاريخ رو به سوى معمارى جهانى دارد (حبيب،1389). اين ديدگاه 
ــان را به صورت مجموعه اى  ــد يافته، جه كه پا به پاى علم معاصر رش
ــازمان ده تلقى مى كند. ديدگاهى كه با توجه به شعار  پويا، فعال و خودس
ــده ى  ــرم از ديد جهانى تبعيت مى كند"26 جنكز27، معمار جهانى ش "ف
ــتور كار قرار گرفت.  ــاير معماران ازعلم روز، در دس امروزى و پيروى س

ــطوح  ــز چون علم روز، بايد خود را به س ــق اين ديدگاه معمارى ني طب
ــازماندهى برساند. جنكز جهت بيان گذر از جهان مكانيك  باالترى از س
ــبيتى انيشتين و مكانيك كوانتومى  هايزنبرگ، با  نيوتنى به مكانيك نس
ــال تله و پروانه را مى زند.  ــى، مث تأكيد بر نظم هاى غير مترقبه و جهش
ــه قدرت خود تميز كنى  ــتگاهى مكانيكى ك تكيه بر تله، به عنوان دس
ــنتى؛ و در مقابل پروانه، با مراحل  ــود را ندارد، نماينده نظم جهان س خ
دگرديسى اش، مصداق نظام هاى متكى بر جهش هاى مرحله اى و غيرمترقبه 
در علوم جديد تلقى مى شود. وى بر همين اساس پارادايم هاى جديدى را براى 
.(Jencks, 2002) معمارى و در تاييد انواع ساختارشكن جديد آن تعريف مى كند
ــرح اين مباحث  ــدگاه جنكز، ط ــان28 و مخالفان29 دي ــم موافق  على رغ
ــارى انجام گرفته  ــوان قرائت كارهاى معم ــى در اين مقاله ، به عن علم
ــت. آن ها كه نود و نه درصد از  ــده اس ــاس مباحث علمى  تلقى ش بر اس
ــر خطى مى دانند ، يكى از  ــفته و غي طبيعت را پيرو نظمى  پيچيده، آش
ــام از عملكرد  ــى طبيعت را كه با اله ــرق نمايش نظم هاى غير خط ط
ــد، معمارى هاى مبتنى بر موج ها،  موجى اتم در فيزيك كوانتوم مى باش
ــاى كوانتومى  به  ــان  كه موج ه ــته اند. همچن ــا و فولدها دانس پيچش ه
ــچ موجى ارجح بر  ــم مى گذرند، و هي ــوند و از ه ــر اضافه مى ش يكديگ
ديگرى نمى باشد، اين روند در هنر و معمارى هاى مورد نظر اين گروه 
نيز ديده مى شود(شكل 2). نظم غيرخطى كه، به دنبال خود- همانندى 

و نه خود- همانى هستند.
 رم كولهاس30، لبه و مرز آشفتگى كه حداكثر اطالعات را دارا مى باشد، 
ــه ى پاريس به كار برده  ــراه فولد و موج ها در طراحى كتابخان را به هم
ــاخت يك كتابخانه ى بزرگ با كمترين  ــت. در اين مورد اجبار در س اس
ــتفاده از ورقه مورب جهت سيستم ها حركتى  ــرمايه، او را به فكر اس س
خطى و متداوم كتابخانه انداخت. كولهاس قسمت عمده ى كف كتابخانه 
ــفتگى برده است. يعنى  را كج طراحى كرد. اين كجى را وى به مرز آش
ــده كه كتاب ها از داخل ارابه ى انتقال كتاب ها  تا به آن جا كف ها كج ش
ــرون نريزند. كاربرد اين كجى به جاى پله براى حركت از يك طبقه  بي
ــد. جنكز اين روش طراحى را با «رشد تداوم دار  به طبقه ى ديگر مى باش

و پرش هاى ناگهانى»31 تفسير نموده است.

 نظم در متون عرفانى – اسالمى
 در اسالم، نظم طبيعت و عالم، ضمن اين كه ريشه در نظم الهى داشته، 
ــد. در نگاه عرفانى- اسالمى  اين  ــيلة بازتاب و تجلى آن نيز مى باش وس
ــله مراتب تجلى وجود، به مبدأ الهى پيوند مى يايد.  عالم از طريق سلس
ــدت ذات، مراتب، درجات  ــود؛ حقيقت با حفظ وح ــرت طولي وج در كث
ــئوني از  ــدا مي كند. به طوري كه اين مراتب و درجات ش ــدودى پي و ح
ــه در عين وحدت  ــند. مانند نور ك ــات همان حقيقت واحد مي باش تجلي

شكل 2. پيتر آيزنمن، مركز گرد هم آيى 
كلمبوس 1990-92

http://memar-babol.blogfa.com  :ماخذ
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ــت. ولي« اين طور نيست كه مرتبة  داراي مراتب و درجات مختلفي اس
ــديد نور مركب از نور وچيز ديگري غير از نور باشد، ويا آن كه مرتبة  ش
ــا با ظلمت كه همان  ــد، ي ــف نور چيزي از حقيقت نور را فاقد باش ضعي
ــد» (صدرالمتالهين،14،1353). پس بنا به  ــت، آميخته شده باش نبود نور اس
ــوس به عالم غيب و ذات  ــالمي آفاق عالم محس نظر عرفا و بزرگان اس
متصل مي باشد. اين اتصال از نوع اتصال و ارتباط دو نهايت به يكديگر 
ــه ازنوع اتصال ظاهر به باطن و  ــد. بلك يا رابطة علت و معلولي نمي باش
ــت كه آنچه درمقام و مرتبه پايين قرار گرفته همان چيزي  از نوعي اس
است كه، نهايت آن درموجود باالتر وجود دارد (ابراهيمى دينانى،1382). اين 
ــه را صدور32 به معناي ارتزاق همه ى مراتب از ذات بارى- نه صرفًا  رابط
از مرتبه ى بااليى- مى دانند (شكل3). اين ديدگاه نزديكى هايى با نظر 
ــز را از درون در پيوند با  ــم33 و نظم فراگيرش دارد، آنجا كه همه چي بوه

يكديگر مى داند (بوهم، 1381).

شكل 3. مراتب وجود 
ماخذ: حائري يزدي، 1360

 ارتباط نظم با هندسه
جهت بيان اين مبادى ابتدا به تعريف هندسه، حد و قدر پرداخته مى شود. 
ــاختن»34 است.  قدردرتعبير قرآني به معناي «اندازه گرفتن» و «آماده س
َر ِفيَها اََقواَتَها ِفي اَربََعه اََياِم»35  درقرآن كريم مي خوانيم :«بَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ

به معني: قوت و ارزاق اهل زمين را در چهار روز مقّدر و معّين فرمود.
ــَدِر»36 به معناي ما  ــيٍء َخلَقنُه بَِق ــة «اِنَّا ُكلَّ َش ــي از آي ــن زادة آمل حس
ــت و مصلحت) آفريديم،  ــم به اندازه (و بر وفق حكم هرچه آفريدي
ــاي «ايجاد به اندازه  ــة خلق به معن ــي گيرد كه خود كلم ــه م نتيج
ــه چوب گز  ــن زاده آملى، 1377، 594). در اين ديدگاه هندس ــت» (حس اس
ــى، اندازه گيرنده  ــد كننده  و چون چوب گز پارچه فروش ــود ، تحدي وج
ــد (حائرى،1360). با  و از مختصات مخلوقات و عامل هويتي آنان مي باش
ــالمي مشخص مى گردد كلمات قدر،  گذر كوتاهى درمنابع قرآني- اس

ــه و اندازه معاني ومفاهيم يكساني را متبادر مي سازند. اين حدود  هندس
ــو و برنامة خاصى در كنار يكديگر قرار مى گيرند، كه  ــدازه ها، با الگ و ان

مفهوم نظم را مى رسانند. 
ــيو قاعده مند،  ــفورد37، نظم را « تركيب صورى يا هر آرش واژه نامة آكس
ــد، يا هماهنگ در نوع قرار گرفتن موجودات واقع در يك مكان  روش من
ــدة يك گروه  ــكيل دهن ــوع قرار گرفتن موجودات تش ــا فضا، يا در ن ي
ــزى در جاى  ــرايطى كه در آن هر چي ــه» و همچنين « ش ــا مجموع ي
شايستة خود قرار گرفته و وظيفة شايستة خود را انجام مى دهد» تعريف 
مى كند. به عالوه نظم حاكى است از «يك طبقه، گروه، گونه يا قسم از 
اشخاص، موجودات يا اشيا كه بر مبناى معيار وجود، كمال يا اهميت در 
ــتة خويش قرار گرفته يا برحسب طبيعت يا سرشت خويش  مرتبة شايس

از سايرين متمايز شده است.»
ــى به معناي «گرد آوردن و فراهم نمودن  نظم در لغت نامه هاى فارس
و جمع كردن» (دهخدا، لغت نامه ) مي باشد. در فرهنگ هاي عربي نظم، 
يعني «گرد آوردن، مرواريد را نظم دادم، يعني آن را در يك رشته جمع 
ــي از آن را  ــزي را كه به ديگري نزديك كني يا بخش ــودم و هر چي نم
ــيده اي»  ــري ضميمه گرداني، در واقع آن را نظم بخش ــمت ديگ به قس
ــتفاد مي شود اينكه جهت  (ابن منظور،294،2004). آنچه از اين تعاريف مس
فراهم نمودن نظم، داشتن برنامه و كيفيتي جهت نزديكي و همجواري 
ــعور ،  ــد. پس در هر نظمى برنامه، ش ــدازه ها الزامي مي باش ــزا و ان اج
هوشمندى خالق و وجود اليزالى ضرورى است، كه كثرات اندازه ها را 

به وحدت و نظم برساند.
 

 ساختار منظم جهان
ــالمي و متفكران  ــمندان اس ــي از اصول مورد پذيرش تمامي انديش يك
ــاختار منظم و بايسته جهان  ــاير اديان الهي تا قبل از دوران جديد س س
ــت. چندان كه در قرآن آمده: «خداوند در هر آسماني به نظم امرش  اس
وحي فرمود»38 يا درآيه اي، ديگر مي خوانيم: « آسمانها را او كافي بلند 
بگردانيد و ميزان (عدل و نظم) را وضع نمود».39 و نيز در تأييد ديگري 
بر برقراري نظم و تناسب در جهان فرمود: « به وسيله ميزان و به طور 
ــد مي كند را مقدور و معين  ــب روي زمين بركاتي كه زمين تولي متناس
فرمود».40 اين آيات و نمونه هاى مشابه آن خود تأييدي بر منظم بودن 
ــز در تأييد تماميت و  ــام از تعابير ديني، عارفان ني ــد. با اله عالم مي باش
نظم باري تعالي از يك سو و شايستگي و بايستگي صنع صانع از سوي 
ديگر، عباراتي به غايت نيكو دارد،  از امام محمد غزالي نقل است: «عالم 
و هر چه در عالم است همه آفريده وي است. و هر چه آفريد چنان آفريد 

كه از آن بهتر و نيكوتر نباشد» (غزالى،128،1361).
اين نظم در ديد آنان چنان مي نمايد كه:

دكتر ويدا تقوائى
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صفحات     5-15

اگر يك ذره را برگيري از جاي
خلل يابد همه عالم سراپاي41 

زيرا در نگاه آنان هيچگونه افراط و تفريطي در جهان وجود ندارد و:
جهان چون خط وخال و زلف و ابروست 
همـه چيزي به جاي خويش نيكوست42 

مفهوم نظم ريشه در اين عقيده اسالمي دارد كه هر آنچه هست جلوه اي 
ــت، كه منشأ آن در عالم ملكوت است. بدين وسيله  از وجود خداوند يكتاس
ــم با پيوندي كه در ميان كثرت برقرار مي كند گوياي وحدت پنهان  نظ
ــت (brend, 2001). در ارتباط با نظم و تناسب و هارموني  در پس ظاهر اس
تقارن هاي كالمي ديگري در ال به الي متون عرفاني به چشم مي خورد. 
شيخ حيدر آملي « ميزان را نشانه هارموني و نظم چيزها دانسته است» 
ــيخ  ــري كربن  نيز با بهره گيري از گفته هاي ش ــى،264،1375). هان (آمل
ــمردن ميزان به عنوان موازنه اي  ــدر آملي  و جابربن حيان ، با برش حي
ــله مراتب جهان  ــور و تاريكي، از آن به عنوان تأكيدي بر سلس ــان ن مي
ــت (Corbin,1986). نظم مورد نظر  مادي و معنوي بهره گيرى كرده اس
ــكلي نبوده و نسبتي با هستي و وجود داشته  در اينجا صرفًا صوري و ش
ــت. در تأييد اين معنا انيشتين43 نيز معتقد بوده است كه، در ماوراي  اس
ــوس تر مي سازد.  ظواهر نظمي وجود دارد، كه تجربه اين نظم را محس
ــت  ــراق و علم حضوري خوانده اس ــه آن نظم را اش ــيدن ب وي راه رس
(پالنگ،12،1347). شولتز44 علت گرايش انسان به نظم را بيانگر اين نكته 
مي داند كه، ما همواره به شكلي ناخودآگاه اين نكته را خصيصه پايدار و 
ــماريم كه چونان بخشي از يك مجموعه بزرگتر  دايمي كليتي بر مي ش
ــولتز،1381). كريستفرالكساندر45 نيز هر شى را  بدان تعلق داريم (نوربرگ ش
ــد، واجد  ــان باش ــنگ، موج دريا يا انس صرفه نظر از اينكه يك قطعه س

 .(Alexander, 2004)درجه اى از حيات و نظم مى داند
ــاظ نزديكى هاى تفكر و نگاه به  ــاى كالمى  فراوانى نيز به لح تقارن ه
ــواى انسان، در قرون وسطى با عالم اسالمى وجود دارد، كه در اين  ماس

مجال محدود امكان بيان آن ها نيست.46 

 چگونگــى هاى تجلى نظم در معناى كلى آن، در عالم و 
معمارى

 چنان كه آمد، مفهوم نظم درمعناى كلى آن، درعالم اسالمى  ارتباط نزديكى 
ــتى دارد. در اينجا اضافه مى شود كه  ــله مراتب هس با تجلى وجود در سلس
ــد. اين معنا  ــيوة خاص خود به منصة ظهور مى رس اين نظم  با رمز و ش
ــت كه گويى در  ــت كه:  «وجود در عالم چنان اس ــده اس چنين بيان ش
ــاحت مكّمل هم، يعنى تعالى و حلول، معلق است: از سويى،  ميانة دو س
خدا همان «غيب مطلق» است كه بى نهايت «برتر» از عالم است و از 

سويى ديگر عالم تجلى حضرت اوست، كه در آن حضور دارد. اين بدان 
ــت كه بدون اين حلول عالم به هيچ تنزل مى يابد، و [بنابراين] معنا اس
عالم- و همة آن چه در آن است- لزومًا رمزى [همين رمز حقايق برتر]

.(Schuon, 1990, 80) «است
ــانى مبدأ  ــذا در معمارى نيز رمِز اين نظم، چيزى جز همان پرتو افش ل
ــد.  لذا « هر چيزي كه وجود دارد، با هر نوع موجوديتي،  الهى نمى باش
ــت، اين اصل را به شيوة خود و بر حسب  چون اصلش در عقل الهي اس
مرتبة وجودي خويش متظاهر مي كند و بدين ترتيب همه چيز در همة 
ــر و در پيوندند» (اعوانى ، 1382، 8). اعواني اين  ــب عالم با هم متناظ مرات

تناظر را مبناي حقيقي نماد سازى ورمزپردازى دانسته است. 
ــهور دورة صفويه ميرفندرسكي نيز  قصيدة معروف عارف و حكيم مش

گواه بر اين تسلسل مي باشد.
چرخ با اين اختران نغز خوش و زيباستي
صورتي در زير دارد آنچه در باالستـي

صـورت زيرين اگـر بر نـردبـان معرفـت  
بر رود باال همي با اصل خود يكتاستي47 

گنون48 با اعتقاد به رابطة ظاهر و باطن و مراتب  آن، آن چه باالتر است 
ــته ولي مراتب باال را رمز مراتب  ــت دانس را صورت49 آنچه پايين تر اس
ــي متصوري كه در  ــت (گنون، 1365). به عبارتي معان ــته اس فروتر ندانس
حجاب شكل ظاهري عرصه مي گردند خويشتن را به گونة رمز جلوه گر 
مي نمايند (نديمى، 1378). رمزى كه جلوه اى از وجود نظم و واجد سلسله 
ــاء و حزم و دور  ــاره يا ايم ــت. دهخدا نيز معني«رمز» را اش ــب اس مرات
دانسته است (دهخدا، لوح فشرده). دور انديشي كه به نوعي فهم و دريافت 
ــاختار رمز معتقد  ــا الياده50 در مورد س ــود. ميرچ حقيقت رهنمون مي ش
ــدن به رمز، محدوديت عيني خود را از دست  ــت:« اشيا با تبديل ش اس
مي دهند و به جاي اين كه عناصري مستقل و منفك از يكديگر باشند، 
ــتة يك نظام، با يكديگر مرتبط مي شوند  به صورت عناصر به هم پيوس
ــان، قادرند تبيين كنندة  واز اين پس،  با وجود فناپذيري و جزيي بودنش
كل آن نظام باشند» (الياده، 1376، 420). جستجو در رشتة طويل مفاهيم، 
ــتروس، 1376). مضمون  ــيد (اس نمادها هرگز به معنايي نهايي نخواهد رس
رمزپردازى گاه به «حجاب» نيز تعبير شده است. چندان كه سعيد الدين 
فرغاني، عارف شارح تائيه ابن فارض، در تأييد تجلي رمز گونه و حجاب 
آلود خداوند آورده كه: « اگر پوشاندن خودم به صفات نمي بود، مظاهر 
ذات من توسط درخشش طبيعتم سوزانده مي شد» (فرغانى،1357، 602).

ــودى ، به كمك «حجاب» و  ــير صع پس راه ارتباط با ذات باري در س
ــط نظم و هندسه به معني محدود  ــات و توس «رمز» در جهان محسوس
كردن آن و جرعه جرعه نوشاندنش است. معمار نيز با الگو از نظم عالم 
ــيوة بيان  ــارش، كه صورت حقيقى آنها به خداوند متصل بوده، ش در آث

از نظم تا بى نظمى در طبيعت و معمارى
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ــزي را برمى گزيد . در آن معماري مانند متون مكتوب عرفاني،  رمز  رم
ــته بود. و  ــور عارض بر معماري نبود. بلكه با حقيقت و ذات آن همبس ن
ــور نمي گرديد، بلكه حقيقت آن معماري  در محدودة كاركرد آن محص
ــالمى ايران چون يك عنصر مقدس  ــي نماياند. نور در معمارى اس را م
ــان محتاطانه و مقتصدانه وارد  ــدا را به خاطر مى آورد، چن كه حضور خ
فضا مى شود و با عامل متضادش يعنى تاريكى چنان عجين مى گرديد، 
ــاخت.  ــتى نور و "خلوت تاريكى" متجلى مى س ــه فضا هايى را در آش ك
ــبك با مواد و مصالح مختلف در معمارى ايرانى ، ضمن  پنجره هاى مش
ــاخت، از  ــدة نور به داخل فضا را ممكن مى س اين كه حضور كنترل  ش
تضاد شديد تاريكى و روشنايى كه باعث خستگى ادراك بينايى مى شود، 

نيز جلوگيرى به عمل مى آورد (شكل 4).
كه نظر بر نور بود آن كه به رنگ

ضد به ضد پيدا بود چون روم و زنگ
پــس به ضد نــور دانستـى تو نور
ضد ضد را مى نمــايد در صدور
نور حق را نيست ضدى در وجود

تا به ضــد او را توان پــيدا نمود51  

شكل 4. همنشينى نور وتاريكى
در مسجد جمعه اصفهان

https://archnet.org/library/imagess  :ماخذ

ــد، پس از تعّين  ــه قلمرو وجود اعلى مى باش ــى رنگ يا نور مطلق ك ب
سرچشمة رنگ و هستى در عالم ومعمارى مى گردد.  

ــالمى   از مؤلفه هاى حقيقت و وجود است، از  زمان، كه در فرهنگ اس
ــالمى  مى باشد. رمز زمان  رموز ديگر به كار رفته در معمارى ايرانى- اس
ــوف بزرگ ايرانى آنرا مقدار حركت در جوهر دانسته  كه مالصدرا فيلس
است، نيز در معمارى هم در مسير هاى حركت و هم در اجزاء ساكن آن 

مورد توجه قرار گرفته است. 
 در اين معمارى ميزان زمانى كه براى طى مسير هزينه  مى شده، صرفًا 
ــان در مراتبى از  ــت. اين زم ــى بر زمان خطى و افالكى نبوده اس مبتن
ــده و اليه هاى مختلف وجود آن فضا به منصة ظهور  فضا متوقف مى ش
ــت اصفهان و در  ــت. در فضاى مركزى كاخ هشت بهش ــيده اس مى رس

ــت رمز زمان به گونه اى به كار  فضايى كه محل مكث و خلوت بوده اس
ــت. پله ها كه محل گذر، حركت و  رفته كه به اين هدف كمك كرده اس
ناآرامى  است در چند قفس و در گوشه ها و به دور از فضاى مركزى قرار 
ــده در "آن"  هاى  ــت. مكانى كه قرار بوده با زمان متوقف ش گرفته اس
ــود  ــور، و نه زمان متوالى و حركت  هاى عبورى، درك و دريافت ش حض

(تقوائى ، 1388).
ــاري ايرانى-  ــز گونة  معم ــه در بيان رم ــت ك ــر ديگري اس آب،  عنص
اسالمى فراوان و در جاي و موضع درست و منطبق با حقيقت وجوديش 
ــتحالة   ــت. آب در اين معماري رمز،  آينه گونى عالم و اس به كار رفته اس
ــن عنصر مرز بين واقعيت و مجاز  ــت. اي عالم مادي در صور تمثيلي اس
ــاده،  و تصوير آن درخود، از ميان مي برد. در  ــق يكي كردن م را از طري
اينجاست كه رمز با مرموز يكي مي شود، و تصوير بناي چهل ستون در 
آب نيز جزئي از معماري آن به شمار مي رود و حقيقت ستون هاي واقعى 
ــده در آب يكي مي شوند و يك جا «چهل ستون»  ــتون هاى تصوير ش و س
نام گذاري مي گردد (شكل5). اين رموز نه تنها در بن مايه هاى معمارى، بلكه 
ــتفاده قرار  گرفته  ــاى مختلف نيز به صور متفاوت مورد اس در عملكرد ه
ــام نمادي از صورت تطهير روح و نفس  ــت. مثًال در آن معماري حم اس
ــاند. در غير اين صورت اين مادي ترين عمل  را به منصة  ظهور مي رس
ــرايطى كه در همان محدودة زمينى متوقف مي شد، مي  ــاني در ش انس
ــاده تر و حقيرتر از زيبايي هاي حمام گنجعلي خان  ــيار س ــت بس توانس

متظاهر شود (بهشتى، 1382).
ــه پل و خواجو را  ــي و س ــلمان در آن عالم پل س زماني كه معمار مس
طراحي مي كرد، رمزى از گذر بهشت را پيش چشم مى داشت (طهورى، 
ــاهي نمودي از آن52 و پل  ــي كه چهار باغ ش ــت و پرديس 1381). بهش

نمادي از «طريق» به آن بوده است.
ــان  ــته خود را نيازمند بيان رموز و مبانى نظرى آثارش معماران در گذش
ــته اين فرهنگ،  نمى ديدند. ولى از البالى بعضى از مظاهر ديگر پيوس
ــعر، مى توان به گوشه هايى از اين رمزپردازى ها رسيد. چندان  چون ش
ــيرازي53 در وصف  كه خواجه زين العابدين علي عبدي بيك (نويدي) ش

بناي كاخ ويژه شاه طهماسب صفوي وگنبد آن چنين آورده است:
بدين زيبنـــدگي ايوان شاهــي

كه دادم شــرح اوصـــافش كــماهي
خصوصًا گنبدي جنـت سرشتي

كه در دنـياسـت في الـواقـع بهـشتـي
بدهر آن گنبدي را نيست ماننـد

كه با جان خشت خشتش راست پيوند
هوايــش نفـــخة بال فـــرشته

گل اش از شــيرة  جـانـها ســرشــته54 
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ــيكارى در  ــيدند كه، براى طرح اين نوع كاش ــت، به اين نتيجه رس اس
ــف  ــرى رياضى پيچيده اى كه تازه كش ــرن پيش ، از همين س ــج ق پن
ــت. اين واقعيت براى ما كه در دل اين فرهنگ  ــده، استفاده گرديده اس ش
ــته باشد و آن  ــته ايم، مى تواند نتيجه گيرى ديگرى نيز به همراه داش زيس
اين كه، هنرمندان مسلمان ضمن تبحر در علوم محض، ولى با اتكا به علم 
ــهودى – كه مورد پذيرش دانشمندان غربى نيست -  قادر بودند در  ش
ــال پيش از ابداع معادالت پيچيده  غياب رايانه هاى امروزى وصدها س
رياضى،  خالقيت هاى خود را در ارتباط با نظم در دل بى نظمى، چنين 

زيبا و امروزى به منصه ى ظهور برسانند. 

 نتيجه گيرى
ــته هاى دور  ــه در جدول 1 آمده ، و با نگاهى به تجربه هاى گذش چنانك
ــخص مى گردد، فيثاغورث كه به دنبال اصول نظم دهنده  اى  از نظم مش
بود كه كمال الهى را از طريق رياضيات و نظم مطرح مى نمود، اصطالح 
ــموس را در مفهوم نظم، هماهنگى و زيبايى جهان در نظر گرفت.  كوس
ديدگاهى كه با تفاوت هاى جزيى تا قرون وسطى در غرب ادامه داشت. 
اين ديدگاه مبناى نظرى معمارى هاى تا قبل رنسانس را تشكيل مى داد. 
ــمان به زمين و خود بنيادى  ــدن نگاه انسان از آس ــيده ش  به دنبال كش
ــاد كيفى نظم درعالم را  ــيوه گاليله، ابع و خود محورى او، دكارت به ش
ــرك كه از اين طريق تبيين  ــمرد و آنرا با يك واقعيت متح بى اعتبار ش
ــود، معادل گرفت. لذا در نظر وى نظم در طبيعت چيزى جز نظم  مى ش
ــى او غايت مندى خود را  ــد. نظم مكانيكى- هندس رياضى تلقي نمى ش

نيز از دست داد. 
 چراغ سبز فالسفه راه را براى دانشمندان علوم محض باز نمود. "اصل عدم 
ــائل هستى شناختى را كنار گذاشت. و سعى در فرمول بندى  قطعيت" مس
ــت. در اين ديدگاه نظم نه امرى حقيقى، بلكه  رياضى قوانين طبيعت داش

به هر حال هيچ تبييني هرگز كامل نيست، زماني كه رمزي جنبة مشخصي 
از معناي صورت ، حقيقت و نظم آن را نشان مي دهد، جنبه هاي ديگر آن 
مخفي باقي مي ماند. بدين ترتيب حقيقت همان گونه كه يوناني ها در 
مفهوم آلتئيا55 پي برده بودند،  به طور همزمان آفتابي شدن و پوشيدگي 

است و ربطي به تناسب بين ادراك و شيء ندارد.

شكل 5. كاخ چهل ستون، استحاله عالم ماده درمعنا 
 https://archnet.org/library/images  :ماخذ

 كاربرد نظم و بى نظمى در اجزا و اشكال آن معمارى ها
 استفاده از نظم در مرتبت كلى، خالقيت هنرمندان مسلمان را محدود نمى كرد 
ــع بهره گيرى آنان  از فرم هاى غيرمتعارف و بى نظمى هايى در دل  و مان
نظم كلى نمى شد. پيتر جى. لو56 در مقاله اى با عنوان؛«صنعتگران ايرانى 
پانصد سال پيش از رياضيدانان، بافت تكرار ناشونده غريبى ساخته اند» 
ــده است كه در مسجد درب امام در اصفهان در قرن پانزدهم،  متوجه ش
ــت  ــابه الگوهايى اس ــاخته اند كه غير تكرارى  بوده و مش گره هايى س
ــيم آنها  ــه امروزه رياضيدانان  فقط به كمك رايانه قادر به طراحى وترس ك
ــند (lu,2007) (شكل6 ). وى پس از جستجو با يكى از فيزيكدانان  مى باش
ــگاه پرينستون كه بانى يك نوع فراكتال به نام كوازى كريستال57  دانش

شكل6. اصفهان ، مسجد درب امام، قرن پانزدهم ميالدى. سطح از پنج ضلعى ها و
ستاره هاى ده ضلعى تشكيل شده كه بين آنها اشكال از همه طرف غيرتكرارى مى باشد.

  (lu,2007) :ماخذ 

از نظم تا بى نظمى در طبيعت و معمارى
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جدول 1. مقايسه ديدگاه هاى انديشمندان در مورد نظم وتجليات معمارانه ى آن ها

تجليات معمارانه آثار معماران ديدگاه هاى نظرى خاص ريشه فلسفى انديشمندان

معمارى هاى مصر، يونان، 
روم، صدر مسيحيت، گوتيك 

و رنسانس

توجه به تناسبات، تقارن، و
 مركز گرايى هندس

خويشاوندى نظم با روح ما  فهم الگوى نظم طبيعت و كوسموس
از طريق عدد و موسيقى

فيثاغورث       نظم در ادبيات علمى جهان در گذشته هاى دور

نظم غايتمند و معطوف به خير  آفرينش به معناى تبديل بى نظمى
به نظم

افالطون

 عشق به خدا مبدا نظم حد فاصل نظم
 غايت شناسى افالطون ونظم مكانيكى

نيوتن در عالم؛

شروع معرفت شناسى تجربى نظم ارسطو

 ارتباط نظم، هماهنگى و زيبايى با عوالم
مابعدالطبيعه

 كل نظم مخلوق خدا و غايت آن
تحقق هدف خلقت

متكلمان مسيحى 
(اكوئيناس)

طرحى براى بناى يادبود 
نيوتن اثر لويى بوله

معمارى بر اساس رياضيات 
اقليدسى و  مبتنى به علوم 

خطى

 متكى شدن نظم به علت فاعلى و متغير
و عدم اعتقاد به غايت مندى نظم

اعتقاد به نظم رياضى و بى اعتبار 
كردن ابعاد كيفى نظم

دكارت

س به بعد
                              تغيير رويكرد در نگاه به نظم وبى نظمى از رنسان

قطع ارتباط نظم با معنا وحقيقت  نظم محصول ضرورى شيوه فهم
بشرى از موجودات

كانت

خانه ايزابل رابرتس اثر رايت هندسه و پالن آزاد و مركزيت 
معقول

 توجه به موناد يا جوهر وجود در سيطره
موناد مونادها يا خدا

 نظم از پيش بنياد شده توسط خداوند
در عالم وسلسله مراتب وجود

اليب نيتز

 نظم كلى وارتباط همه چيز در عالم
از درون

نظم فراگير بوهم

مركز گردهمايى كلمبوس اثر 
آيزنمن و كتابخانه پاريس اثر 

كولهاس

توجه به فرم هاى همسو 
با كيهان و علم روز، خود 

همانندى در معمارى، طراحى 
با پيچيدگى و پيچ و تاب، غير 
قابل پيش بينى، تاشو و اليه 

اليه، گسترش غير خطى وتوام 
با جهش

 عينيت يافتن وجوه مختلف پديده ها بنا
به شرايط ما

مكانيك كوانتم و اصل عدم قطعيت هايزنبرگ و بور

غير خطى بودن رابطه علت ومعلول آشوب و تاثير پروانه اى و نظام خود 
سازمان ده

ادوارد لورنز

 خود مانايى، تشابه جزء به كل و بى
نظمى يكسان در همه ى مقياس ها

هندسه فراكتال مندلبرات

كشيده شدن جهان به مرز بين نظم و 
بى نظمى

پيچيدگى و لبه آشفتگى مورن

نسبى بودن همه چيز منطق فازى عسگرزاده
كاخ هشت بهشت و

چهل ستون 
 توجه به هندسه و نظم و

 كاربرد رمز در قالب نور، آب،
...ماده ، مركز و

متصل بودن آفاق عالم محسوس 
وغيب، ساختار منظم و بايسته جهان، 
نوشاندن وجود به كمك نظم و رمز و 

جرعه جرعه

تجلى وجود  عارفان و فالسفه اسالمى
وشرقى

رويكرد اسالمى

چيزى مرتبط با موقعيت شرايط زيستى و ادراك انسانى از هستى دانسته 
شد. دانشمندان از آن زمان به بعد خود را مقّيد به علوم و قوانين غير قابل 
تغيير ندانستند. بعد از اضمحالل قطعيت گرايى، نظرية عمومى سيستم ها، 
ــفتگى قطرات به سيلى  ــترش يافت و در نظريه آش در علوم رايانه اى گس
عظيم تبديل شد. به طور كلى دانشمندان تمامى اين علوم را تحت عنوان 
علوم پيچيدگى يا ديناميك هاى غير خطى يا سيستم هاى خود سازمان ده 
عنوان نموده اند. آن ها معتقدند اين علوم نسبت به علوم ايستا و ساده انگارانة 
قديم، توصيف صحيح ترى از جهان ارائه نموده اند.                                                
ــت مندى يك اصل كلى را رد مى كرد، مبدأ  ــاى جديد كه حقيق  الگوه

ــكار قرار گرفت و  ــت مورد ان ــى كه هم مطلق و هم نظم آفرين اس اله
ــتياق و طلب، در درون نفس انسان استمرار يافت. معماران نير  همه اش
ــى از الگوى علمى حاكم بر جهان، و با شعارهايى چون "معمارى  با تأس
ــم هايى مبتنى بر علوم  ــى پيروى مى كند"   و بيان پاراداي ــد جهان از دي
جديد، سعى در به منصة ظهور رساندن  علوم پيچيدگى چون بى نظمى، 
آشوب، لبة آشتفگى و عدم قطعيت، در معمارى هايشان داشتند. بعضى 
از اين معمارى ها به لحاظ آشفتگى و هرج و مرج حاكم بر آنها، درگير 
كشمكش دائمى با خود و مظروفشان يعنى انسان شدند. در صورتى كه 
ــت.  ــالمى- ايرانى با مفهوم تجلى و آفرينش تنيده اس نظم در عالم اس
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ــته به ظرفيت و قابليت  ــن ديدگاه در"تجلى وجود" هر موجود بس در اي
خود  از اين فيض اليزال بهره مند مى شود. فيضانى كه اليه اليه و پرده 
ــه،  با حد و اندازه اى كه  پرده بوده و "بود" يا "وجود"را به كمك هندس
ــد،  ــخص كننده ى مقتضيات و ظرفيت هاى وجودى ممكن مى باش مش
ــود و پردازش مى  دهد. قرارگيرى اين حدود در كنار هم مانند چيدن  نم
دانه هاى مرواريد همجوار يكديگر نظم، برنامه، شعور، هوشمندى خالق 
و وجود اليزالى را مى طلبد كه به سمت هدف كلى خاص و غايى جارى 
و سارى مى شود. در اين معنا خداوند سرچشمه ى هرگونه امكان، خالقيت، 
ــودى او، محصول  ــت. تجلى وج ــته خودتدبير و خودزا اس انرژى و پيوس
ــى، عالم گير و كلى، با  ــت. اين نظم غاي ــه گونى در عين وحدت اس گون
بى نظمى هاى جزئى مطروحه در علوم جديد منافاتى ندارد. كه مصاديق 
ــده است. اما در كليت خود اين نظم از  كاربرد معمارانه  آنها نيز يافت ش
اصولى تبعيت مى كند، كه به نظر مى رسد در علوم محض بريده از عالم 
ــت اينكه نظم طبيعت با نظمى "در  باال بدان اعتقادى وجود ندارد. نخس
وراى" خود كه مى توان از آن به "نظمى فراگير" تعبير كرد، مرتبط است. 
ثانياً نظم عالم در دل تصادفات وبى نظمى ها، مقصدى دارد و اين غايت 
براى انسان ها آثار اخالقى و روحانى فراوانى دارد. ثالثًا، قوانين طبيعت و 
ــان به كلى از هم متمايز  نبوده و كامًال  وابسته و مرتبط با يكديگر  انس
مى باشند. انسانى كه هم مظروف وهم سازنده ى معمارى است. و نگاه 

به ماسوايش در طراحى معماريش بسيار تاثير گذار است. 
ــه در حس وجودي انسان  ــخير دوباره معنا، مى تواند ريش نظم در تس
ــترك تمام  ــته و به معناي آگاهي از ارتباط مش متصل به عالم باال داش
ــد. ارتباطي كه چيزها را بر اساس شايستگي و  اجزاي وجودي عالم باش

مرتبت توزيع مي كند. 
ــيوة  ــالمى  با پيروى از اين الگو، با «رمز» و ش  مفهوم نظم در عالم اس
ــت  ــيع اس ــتره چنان وس ــد. اين گس خاص خود به منصة ظهور مى رس
ــتة طويل مفاهيم، رموز و نمادها هرگز به معنايي  ــتجو در رش كه، جس
نهايي نخواهد رسيد. راه ارتباط با ذات باري در سير صعودي، به كمك 
ــات، به معني محدود كردن آن  ــاب» و «رمز» در جهان محسوس «حج
ــاندنش، در معمارى نيز الگوى كار قرار گرفته است.  و جرعه جرعه نوش
ــز نور ، زمان، آب، ماده و نظام كلى حاكم بر آنها  ــاران به كمك رم معم

تجلى الهى و تسلسل و نظم فراگير را به منصه ى ظهور رسانده اند. 
ــدى آنيم، نياز به تغيير  ــتار دريافت نظم واقعى و بهره من ــذا اگر خواس  ل
ــى را مى پذيرد و در عين  ــت. تغييرجهان بينى  كه نظم اله ــدگاه هس دي
ــوم كمى، و  ــت، نظير عل ــاحات خاص طبيع ــى بر س ــال علوم مبتن ح
ــت آورد هاى علمى آنرا در اين زمينه چون كوانتوم، علوم پيچيدگى،  دس
خود سازمان دهى ها، فراكتال ها را در متن يك كل ما بعدالطبيعى قبول 
ــردازد. بدان معنى كه،  ــناخت جزئيات علمى مى پ ــه ش دارد؛ و در آن ب

ــى معنادارتر از نظم  ــادف گونه گى پديده هاى حيات ، نظم در دل تص
ــول دارد. خالقيت، هماهنگى نهفته در  ــى عقالنيت قديمى را قب تحميل
ــت. بدون نظم هيچ وحدت، پيوستگى و قانونمندى  دل پيچيدگى هاس
ــود.  ــا نمى يابد. بدون بى نظم گونه گونى و نوآورى محدود مى ش معن
ــى و بى نظمى جزئى، چرا كه  ــى نظم و بى نظمى ، نظم كل درآميختگ
ــت كمال معمارى  ــالزم با هم مى تواند در جه ــم و بى نظمى در ت نظ

عمل كنند. 
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اول، ص 99
17. Kant, Immanuel (1724-1804)

از نظم تا بى نظمى در طبيعت و معمارى
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