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چکیده 
اتفاقات مهم به وقوع پیوسته و در چند دهه اخیر نوع نگریستن و ادراك ما را نسبت به جهان پیرامون به کلی تغییر داده 

خیر موجی از طبیعت گرایی نوین در ارتباط با علوم جدید جهت ایجاد پیچیدگی بیشتر در است.در طی بیست سال ا
میان متفکران و نظریه پردازان بخوصوص چارلز جنکز مطرح شده است و شاهد گرایش گروهی از معماران به سبکهاي 

نکس یکی از مشهورترین جپیچیده هستیم که از نمونه هاي آن می توان به معماري پرش کیهانی اشاره کرد.چارلز
ها و قراردادها مطرح نظریات او همواره به عنوان چالشی بر شناختهمنتقدین و مورخین تاریخ و تئوري معماري است که

هدف این تحقیق به تبیین پیچیدگی و طبیعت گرایی جدید در سبک معماري پرش کیهانی و ارزیابی تاثیر شده است
در جنکز نظریه پرداز و منتقد معماري، بر سبک معماري پرش کیهانی اختصاص دارد. اندیشه ها و دیدگاه هاي جارلز 

نیمه دوم قرن بیستم، دینامیک غیر خطی، علوم آشفتگی، پیچیدگی، منطق مخدوش و هندسه نا اقلیدسی به عنوان علوم 
نی به وجود آورد. اگر جهان بعد از مدرن مطرح گردیدند. این مباحث تغییر نگرش اساسی در دیدگاه غربی از جهان کنو

همانند یک ساعت مکانیکی قابل پیش بینی بود، جهان مدرن در حال تحول و همانند توده نیوتون، جهانی ریاضی گون و
دانشمندان جهت تبیین جهان امروز دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان هاي ابر غیر قابل پیش بینی است، لذا

بدین منظور با ارایه بعضی تعاریف مربوطه، مساله ي اصل پیچیدگی در معماري از طریق ندارند.بینی ریاضی گون مدرن
ارجاع به آراي چارلز جنکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

رمف، معماري پرش کیهانی، چارلز جنکز، پیچیدگیواژگان کلیدي:
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مقدمه:
ور غیر خطی آن، کتابی به نام صیافته هاي جدید علمی درمورد سیر تکوین کیهان و تبر اساس 1995چارلز جنکز در سال 

منتشر نمود. جنکز در این کتاب به نحوه تکوین کیهان به زبان ساده می پردازد و بیان می دارد که » معماري پرش کیهانی«
خطی و سپس رسیدن به غیر گسترش جهان به صورت خطی و یک سویه گسترش و تکامل نیافته، بلکه این تکامل به صورت

مرز بحران وهرج و مرج و در نهایت پرش به شرایطی کامالً متفاوت با گذشته صورت گرفته است. وى پیچیدگى در طبیعت را 
پیدایش به خاطر تأثیر متقابل گوید چگونه سازوکارهاى در حال اي است که میکند: پیچیدگى نظریهبه این صورت تعریف می

ي افزایش انرژى ماده یا اطالعات) و به مرز میان نظم و آشفتگى ها، در هم و از حالت تعادل خارج شده (به واسطهآناجزاى
اي تأثیر متقابل شود و یا به صورت خالقانهکند، تقسیم میرسند. این همان مکانى است که یک سامانه اغلب پرش میمی
پذیرد. سازوکار جدید ممکن است از طریق واکنش و دادن بینى انجام مییرقابل پیشگذارد. این کار به صورت غیرخطى و غمی

است که در سه دهه آمریکاییمعمار و منتقد معماريcharles jencks)(چارلز جنکز] 1[.انرژى به صورت مستمر حفظ شود
اشته است.هرچند گروهی او را اخیر حضوري مستمر در عرصه سبک شناسی،نقد و تدوین مبانی نظري معماري معاصر د

ژورنالیستی پر سروصدا می دانند، ولی به هرحال تاٌثیر گزاري او در روند شکل گیري نقد و حتی شیوه هاي خاصی از معماري 
واسناديمطالعۀهمچنین. استمنطقی استواراستداللوکیفیروشبراساسنوشتار،ایندرتحقیقروشانکار ناپذیر است.

تفسیربهکیفیپژوهش. دهندتشکیل میرامقالهایندرموجودمطالبتفسیروتوصیفبیان، تحلیل،اساسايکتابخانه
بهپژوهشدارد. اینتأکید خاصتحقیقازحاصلنتیجۀدرحیاتیعنصريمنزلۀبهنقش محققبروپردازدمیشرایط

وکردهاستفادهپذیريانعطافهاياز روشهادادهتفسیرویلتحلگردآوري،برايدهد،میموضوعباامکان تعاملپژوهشگر
وبیستقرندرمباحثیچهاینکهگرفتننظردربا،می دهدقرارمالحظهموردجامعدیدگاهیرا ازمطالعهموردهايپدیده

معماريطراحیبرايهاوشرازمیرسد یکینظربهامروزبهتاگذشتهازمعماريتکاملیسیربهتوجهباواستمطرحیکم
کیهانی.پرشمعماريازاستغادهیعنیکندیمپیرويجهانیدیدگاهازکهاستفرمیبهرسیدن

غیر خطی-معماري پرش کیهانیمفهوم-1
آغاز میشود.آنها شاید بر هم تاثیر60ی علمی از اوایل دهه گتاریخ هر یک از نظریات پیچیدگی معماري و پیچید

گذاشته اند و با هم رشد کرده اند ولی در هر حال تا آن حد از یکدیگر جدا هستند که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند 
جنکز از پیشگامان نقد در مقابل قطعیت معماري مدرن ، تفکر پست مدرن در دهه هفتاد نسبیت ها را عنوان می کند که چارلز

جهانی شدن و cosmogenicمیشود . با کم رنگ شدن این تفکر در دهه نود جامع نگري ومعماري پست مدرن تاریخگرا
معماري توسط جنکز مطرح می شود که بر این اساس جهان پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به سادگی تفسیر و توجیه 

معماري پرش .ن پرداخته شودآید با آگاهی به کرد . بنابراین معمار نیز به تبعیت از آن داراي ابعاد پیچیده اي است که با
در معماري پرش .کیهانی نام فارسی کتابی است از چارلز جنکس که در مورد روندهاي معماري در اواخر قرن بیستم است

سال 12ـ10است. سبک پرش کیهانی سبک جدیدي است که بیش از )دفرمه(ها به صورت فانتزي و کژریختکیهانی طرح
]2[.توان سبک تکمیل کننده تاخوردگی (فولدینگ) و واسازي دانستپرش کیهانی را میمعماري.اردسابقه ند

معماران سبک دیکانستراکش که از اوایل دهه نود میالدي به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا نمودند، بر این نظریه خود 
جدیدتر، حرکت علمی فلسفی نوین در معماري که از یند. آن ها در روند شکل گیري موضوعات علمی وفلسفبودپایبند ننیز

با مبحث دیکانستراکشن شروع شد را ادامه دادند. در حال حاضر این معماران به دنبال شکل کالبدي دادن از 1970اواخر دهه 
علم و پیرامون خود می باشند. آن ها معتقدند که این شناخت تنها از طریقخود و محیطمفروضات و شناخت انسان از

علم، تکنولوژي و تکنولوژي و فلسفه صورت می گیرد و معمار جهت حفظ حضور خود در ورطه تمدن امروز جهان، باید با
لذا تحوالتی فلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد محیط مصنوع را با استفاده از موارد فوق به صورتی خالق و هنري نشان دهد.
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ژنتیک، ریاضی، تکامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع مکتب معماري جدید که در فیزیک ذرات بنیادین، نجوم،
قرار گرفته است. 

بر اساس فرضیات جدید در ریاضی و فیزیک، عالم مکانیکی نیوتون دیگر نمی تواند شرایط امروز جهان را تبیین کند. اگر 
است، این نیز بر اساس قوانین جدید فیزیک ن ریاضی نگاشته شدهگالیله درچهار صد سال قبل اعالن نمود که جهان با قوانی

قابل قبول نیست. آلبرت انیشتین در اوایل قرن اخیر با معرفی نظریه نسبیت، جهان مکانیکی نیوتون را که در آن فضا و زمان
به ناظر مشخصی بستگی زمان که -مطلق بود در هم شکست. بر اساس نظریه انیشتین، جهان ما از بی نهایت قاب هاي فضا

دارد تشکیل شده است. لذا هر ناظري در قابی متفاوت از نظر مکانی و زمانی قرار دارد. بدین معنی که هر ناظر و هر قابی نه 
]3[.تنها دریک ساعت متفاوت بلکه در یک نقشه متفاوت قرار دارد

، اصل عدم قطعیت را در فیزیک کوانتوم مطرح مانیآلفیزیکدان ) Werner Heisenberg(، ورنر هایزنبرگ1927در سال 
لذا «وجود ندارد. - مانند الکترون–نمود. بر اساس این اصل، امکان مشخص نمودن همزمان مکان و سرعت یک ذره بنیادین 

ند نمی توان اجسام را داراي مکان مشخص در فضا و زمان فرض نمود. آن ها غیر خطی، نامشخص و متقابالً درگیر یکدیگر هست
با مطرح شدن این مباحث در نیمه اول قرن بیستم جهان مکانیکی قرن نوزده »و مانند یک موجود زیستی تطور پیدا می کنند.

زمان و اجسام به صورت متحول، فعال، سیال، درگیر با یکدیگر و در ارتباط - به یک جهان ارگانیک تبدیل شد که در آن فضا
ک نیز مباحث فوق مطرح گردید.در زمینه علوم ژنتیغیر خطی هستند.

استاد دانشگاهی انگلستان، ژن هاي داخل کروموزوم بر یکدیگر و با محیط )Mae-wan-Ho(بر اساس نظریات می ون هو 
اطراف خود یک رابطه فعال و دو طرفه دارند، تاثیر گذار و تاثیر پذیر می باشند و انتقال اطالعات به صورت متحول،سیال و 

ذا دانشمندان جهت تبیین جهان امروز و، دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون لغیرخطی است.
جهانی ، هندسه نا اقلیدس، نظریه پیچیدگی و فیزیک غیر خطی،)Claos(مدرن ندارند. بلکه مباحثی همچون هرج و مرج

]2[.متفاوت از گذشته در مقابل انسان پست مدرن گشوده شده است

هندسه نا اقلیدسی-2
از کلمه التینی فراکتوس به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته و خرد شده 1975در سال )Fractal(واژه فراکتال 

هاي هندسه شکلاست، براي اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد. فراکتال ها شکل هایی هستند که بر خالف
. این شکل ها اوالً سرتاسر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آن ها در همه مقیاس ها اقلیدسی، به هیچ وجه منظم نیستند

است وقتی ) Self similarity(جسم فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می شود، به تعبیر دیگر خود متشابه یکسان است.
شکلی به نظر می آن از دور همچون دانه هاي بیشویم، می بینیم که تکه هاي کوچکی از به یک جسم فراکتال نزدیک میکه 

در طبیعت رسید، به صورت جسم مشخصی در می آید که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود.
ا درختان، ابرها، کوه ها، رودها، لبه سواحل دریا، سرخس هاو گل کلم ه]4[نمونه هاي فراوانی از فراکتال ها دیده می شود.

اخه آن باشد، شباهت به کل درخت دارد. این مثال را می توان در شکهدرختیکازکوچکیاجسام فراکتال هستند. بخش
مورد ابرها، گل کلم و سایر اجسام فراکتال عنوان نمود. بسیاري از عناصر مصنوع دست بشر نیز به صورت فراکتال می باشند. 

ر بورس، رشد و گسترش شهرها و باالخره مثلث سرپینسکی را می توان در این مورد تراشه هاي سیلیکان، منحنی نوسانات بازا
مثال زد.

ویژگی هاي فرم در معماري پرش کیهانی 
.اقلیدسی یا فرکتال تعریف می شودفرم و هندسه در این سبک از هندسه اقلیدسی تبعیت نکرده و در هندسه نا



4

الگوواره هاي جدید 
نظریات چارلز جنکز نیازمند نقد و بررسی بیشتري می باشد، ارتباط هاي است که وي میان نظریه هاي آن چه که در میان 

علمی از قبیل تئوري پیچیدگی،دینامیک خطی، سیستم هاي خود سازنده و هندسه فراکتال و معماري امروز برقرار می 
یم ها یا الگوواره هاي مطرح معماري(از ابتدا تا دوران براساس ارزیابی خاص خود از آثار معماري جهان،پاراداکند.چارلز جنکز

معاصر) را در هفت پارادایم طبقه بندي می کند. 
که به جنکز در کتاب *پارادایم جدید در معماري* ، هفت الگوواره و به قولی هفت گرایش معماري معاصر را بیان می کند 

هاي بزرگ جهان امروز را تشکیل می دهند.پیچیدگی،الهام از فرم هر کدام بخشی از الگوواره عقیده ي او این هفت گرایش، 
هاي طبیعی،الهام از ساختارها و داده هاي محیط مصنوعی و کالن شهرها، به کارگیري اشکال حبابی و قطره اي، بهره گیري از 

هاي مبهمی که می توانند به نشانه ها و فرم هاي بومی، استفاده از شمایل مربوط به کیهان شناسی نوین و در نهایت خلق فرم
]5[.صورت هاي مختلف تعبیر شوند

چارلز جنکز در جستجوي معماري براي عصر حاضر:
) ،معماري پرش 1993) ، معماري امروز (1977نظریه هاي چارلز جنکز در کتابهایش مانند زبان معماري پست مدرن(

فرصت مناسبی را براي ظهور و پارادایم جدید در معماري) 1997)، نظریات و بیانیه هاي معماري معاصر (1995کیهانی(
در جستجوي معماري زروایت هاي جدید معماري و تمرکز زدایی از ابر روایت هاي کالن مدرنیستی فراهم ساخته است. جنک

لی تر همچون هاي معنایی و کارکردي عابرتري است که بتواند معماري را از کارکردها و معانی روزمره اش به سطوح و الیه
]2[معانی اجتماعی، سیاسی یا مذهبی ارتقاء بخشد.

نظریه هرج و مرج
در آمریکا، نظریه هرج و مرج را در دهه هفتاد M.I.Tاستاد علوم هواشناسی در دانشگاه )Edward Lorenz(ادوارد الرنس 

در برزیل باعث بوجود آمدن گردبادهاي عظیم در آیا حرکت بال پروانه«مقاله اي به نام 1972میالدي مطرح نمود وي در سال 
بر اساس این نظریه، شهرت یافت.)Butterfly Effect(» اثر پروانه«را منتشر نمود این مقاله به نام » تکزاس می شود؟

نمی اتفاقات کوچک موجب رخ دادن اتفاقات بزرگ می؛شود. به نظر الرنسس، به دلیل هرج و مرج، تغییرات آب و هوایی را 
توان پیش بینی کرد و همیشه این پیش بینی ها تقریبی است. از این زمان به تدریج ریاضی هرج و مرج و علم هرج و مرج 

مطرح گردید.
) ریاضی دان لهستانی تبار مطرح گردید بر اساس Benoit B.Mandelbrot(ریاضی هرج و مرج توسط بنوت مندل بروت 

پیچیده ترین فراکتال است که تابع یکی از )x2+c(ده ایجاد می کنند. مجموعه مندل بروت نظریه وي قوانین ساده اشکال پیچی
ساده ترین قوانین است. قوانین هرج و مرج در حد بی نهایت از این فرمول ساده به دست می آید.

دروازه این هندسه، هرج و مرج نحوه مشاهده جهان توسط دانشمندان را تغییرداده است. مرکز این چشم انداز هندسه و 
رایانه است. قوانین هرج و مرج در امور هواشناسی، بازار بورس، حرکت کرات آسمانی، گسترش شهرها، فیزیک کوانتوم، ژنتیک، 
ریاضی و هندسه قابل مشاهده است. همانند علوم هواشناسی، پیش بینی بازار بورس محدود است و هر اتفاق هر چند جزئی 

در نجوم، گردش انتقالی قمر هایپرون به دور سیاره زحل ار قیمت سهام و میزان معامالت را دگرگون کند.تواند بالقوه نمودمی
در یک مدار بیضوي شکل قابل پیش بینی صورت می گیرد. ولی حرکت وضعی آن به دور خودش قابل پیش بینی نیست.

(و مدرنیست ها) از این جهان به عنوان یک سیستم قوانین بی نظمی استثناء نیست، بلکه جهانی می باشد. تشبیه نیوتونی
دیگر صحیح نیست (علم مدرن). بر اساس علوم جدید. تشبیه این جهان به یک ابر -همانند ساعت- مکانیکی قابل پیش بینی

ا ابد هرج و مرج مملو از هیوالي ریاضی، دنیایی که در آن نظم و بی نظمی تدر حال تحول صحیح تر است (علم پست مدرن).
]2[در هم آمیخته اند و محل تولد و خانه علوم جدید است. هرج و مرج نظم قاعده را در یک موضوع در هم می آمیزد.
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:پیچیدگیينظریه
چارلز جنکز در کتابش به نام معمارى در دنیاى در حال جهش نوشت که جهان به همانطور که در چکیده مقاله گفته شد 

ش و تکامل نیافته است، بلکه این تکامل به صورت گسترش غیرخطى بوده که سپس به مرز سویه گسترصورت خطى و یک
جنکزي پرش و شرایطى کامالً متفاوت با گذشته منجر شده است. بحران و آشفتگى رسیده و در نهایت به مرحله

گوید چگونه ه میاي است ککند: پیچیدگى نظریهدر طبیعت را به این صورت تعریف میComplexity)(پیچیدگى
ي افزایش انرژى ها، در هم و از حالت تعادل خارج شده (به واسطهپیدایش به خاطر تأثیر متقابل اجزاى آنسازوکارهاى در حال 

کند، تقسیم رسند. این همان مکانى است که یک سامانه اغلب پرش میماده یا اطالعات) و به مرز میان نظم و آشفتگى می
پذیرد. بینى انجام میگذارد. این کار به صورت غیرخطى و غیرقابل پیشاي تأثیر متقابل میبه صورت خالقانهشود و یا می

ارگانیسم جدید ممکن است از طریق سازوکار جدید ممکن است از طریق واکنش و دادن انرژى به صورت مستمر حفظ شود. 
وند، کیفیت به صورت نظم خودي، معنا، ارزش، باز بودن،طرح جزء واکنش و دادن انرژي به صورت مستمر حفظ شود. در این ر

، شکل هاي جاذب و اغلب افزایش پیچیدگی (میزان بیشتري از آزادي)به طور همزمان )Fractal P atterns(به جزء مشابه، 
یک گسترش خطی به شود. لذا در یک کیهان زنده و ارگانیک، ارگانیسم ها و پدیده هاي مختلف خلق می شوند و درظاهر می

مرز هرج و مرج می رسند و در نهایت به ارگانیسم یا پدیده اي متفاوت با حالت قبل پرش می کنند. در این مورد می توان روند 
به طور نمونه، پروانه کرم ابریشم که داراي روند دگردیسی کامل است، در ابتدا دگردیسی در پروانه ها و حشرات را مثال زد.

در هر مرحله م، و بعد پیله و در نهایت به صورت پروانه است که هر مرحله کامالً متفاوت با مرحله قبل است و تخم، سپس کر
در مسایل روزمره فیزیکی نیز این مساله را می توان مشاهده نمود. یک کامیون پرش ایجاد دگردیسی در ارگانیسم می نماید. 

کنید. حجم شن هاي تخلیله شده بر روي سطح زمین به صورت خود پر از شن که در حال تخلیه بار خود است را تصور
با اضافه نمودن شن به این - نقطه بحران، هرج و مرح و فاجعه-یش می یابد. در یک لحظهافزا-یک شبه مخروط- سازماندهی

تحت یک سازماندهی شبه مخروط، این نظم متالشی می شود و در هم می ریزد. با تخلیه ما بقی شن ها، مجدداً حجم شن ها 
به طور کلی در کیهان، جدید افزایش می یابد تا دوباره به نقطه بحران و هرج و مرج و نهایتاً متالشی شدن و پرش بعدي برسد. 

گسترش و پیدایش به صورت مستمر در یک مسیر خطی نمی باشد، بلکه به صورت غیر خطی و پرشی است بدین معنی که 
به نقطه بحران و هرج و مرج ومتالشی شدن نظم آن ختم می شود در این نقطه یک پرش ایجاد گسترش در هر مرحله، نهایتاً

می شود و شرایط و نظم مرحله جدید متفاوت از مرحله قبل است. در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحله بعدي امکان ندارد، 
اید.زیرا موارد بسیار جزیی می تواند تغییرات مهم در مرحله بعدي ایجاد نم

:ي آشفتگىظریهن
شوند. به نظر الرنز، به دلیل وجود آشفتگى، تغییرات براساس این نظریه، اتفاقات کوچک موجب رخ دادن اتفاقات بزرگ می

تدریج ها تقریبى است. از این زمان به بعد بود که بهبینیبینى کرد و همیشه این پیشدقت پیشتوان بهآب و هوایى را نمی
تبار، ارائه شد. بر دان لهستانیى آشفتگى و علم آشفتگى مطرح شد. ریاضىِ آشفتگى توسط بنوت مندل بروت، ریاضیریاض

دست ي ریاضى بهکنند. قوانین آشفتگى در نهایت از یک فرمول سادهي او، قوانین ساده اشکال پیچیده را ایجاد میاساس نظریه
ي این انداز هندسه و دروازههان توسط دانشمندان را تغییر داده است. مرکز این چشمي جي مشاهدهآشفتگى، نحوه.آیندمی

هندسه رایانه است. قوانین آشفتگى در امور هواشناسى، بازار بورس، حرکت کرات آسمانى، گسترش شهرها، فیزیک کوانتوم، 
بازار بورس محدود است و هر اتفاق جزئى بینىژنتیک، ریاضى و هندسه قابل مشاهده است. همانند علوم هواشناسى، پیش

]2[.تواند بالقوه نمودار قیمت سهام و میزان معامالت را دگرگون کندمی
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مشخصات یک پیچیدگى- 3

نظمى: بی

دهد نظمى نشان میي بیي پیچیده در کنار هم وجود داشته است. مطالعهنظمى و یک پدیدهدر طول سى سال گذشته، بی
پیچیدگى غیرخطى جهانى نمود صورت درهم نظمى وجود دارد که بهگویى در بیراه با نظم جهان، اطمینان و پیشکه هم

شود. نظام پویا مرکب نظمى از یک نظریه به نام نظام پویا پدیدار میي اصلى، بیمعتقد است که در بدنهیابد. جى. پى. گرچمی
ي چگونگى شرح با زمان). ـ پویایى (یک قاعده درباره2ي نظام)،العات ضرورى دربارهـ حالت اندیشه (اط1از دو بخش است: 

ي به آن مرتبط است، اما هاى وابستهنظمى با زمان و عاملدهد که نظام متحمل تغییرات است و بینظمى وقتى رخ میعامل بی
شناختى، براى نظم سه درجه قائل شده گذاران زیبایینیان، یکى از بگویى است. ماکس بنزهوضعیت آینده در کل غیرقابل پیش

ي نظم مندى کلى است؛ هر چه درجهگیرى اجزا تابع قانونیافتگى. در هر سه مورد، جاياست: آشفتگى، ساختاریافتگى و شکل
نظمى به ورخودکار معادل بیطبهگردد. اما نبایستى گمان کرد که پیچیدگى بیشتر،باالتر باشد، محتواى اطالعاتى کمتر می

ها ناشى از معناى متداول آن است. تداوم یک سبک در ارتباط با نظم و پِرت اطالعاتى است، نه بداعت وجه. اختالف سبک
شوند و به این وسیله در ارتباط ها کمتر یا بیشتر میها است. از این طریق آنیافته و نظم حاکم بر آناختالف اجزاى شکل

گیرند. براى مثال، معابد هندوها در هندوستان نظمى دارند که در نگاه اول قابل کننده قرار میبا بیننده یا استفادهمخصوصى
.اندها نسبتاً پیچیدهتشخیص نیست، زیرا اجزاى آن

توان ن میي آهاى پویا در جهان داراى شرایط و خواص نظام پویا است. از شرایط پایهمعمارى به عنوان یکى از نظام
حساسیت نسبت به شرایط اولیه، وابستگى متقابل، خودتغییرى دور از تعادل، موازنه و خودسازماندهى را نام برد.

شود. هر عامل کوچک به ظاهر ناچیزى که ممکن است در ابتداى کار نادیده معمارى بر اساس دینامیک وابسته ساخته می
هاى بشرى از جمله معمارى، ى نهایى یا تغییرات آن بسیار تأثیرگذار باشد. کالً نظامتواند در جریان بازدهگرفته شود، می

اند و هر کارى را که بتوانند براى جلوگیرى از آشفتگى و تغییرات دینامیک تغییراتهمیشه داراى اینرسى در جهت عدم تحمل 
شود. تمایل به حفظ سکون داخلى در انجام خواهند داد. این نیروى اینرسى یا لختى (تعادل حیاتى یا خودپایدارى) نامیده می

ى جهان، واقعیت اساساً دور از آرامش و سکون خود تنظیم و که در تکامل تدریجشود، در حالیها دور انگاشته میپردازينظریه
تواند در حالت تعادل و موازنه باشد، بلکه روشن است که همیشه در حال همیشه در حال تغییر است. یک نظام پویا هرگز نمی

هاى آینده ارت پیشرفتریزى آرمانى و مبادرت کردن به نظتحول است. آرزوى پایدارى و ثبات در معمارى، ایجاد یک برنامه
تازگى شود. معمارى جدید که بهترى میان معمارى و واقعیت میتواند نظام را محافظت کند؛ بلکه باعث ایجاد شکاف بزرگنمی

شروع شده و در حال پیشرفت کردن است، خود را از قید استانداردها آزاد ساخته و به صورت متوازى با پیچیدگى شهر در حال 
شده و داراى قواعد و ضوابط خطاناپذیر است، بلکه همواره نظم و بنديت. البته این بدان معنى نیست که معمارى فرمولرشد اس

تواند با هم وجود داشته باشد. بدون نظمى در یک نظام پویا مینظمى در این جهان وجود دارد و نظم و بیهماهنگى همراه با بی
اي را که در این ها فاصلهشود. بعضیتفاوت وجود ندارد و فضایى براى خالقیت و ابداع ایجاد نمینظمى پویا، تنوع و وجود بی

دهد. پیچیدگى یک نظام کنند و این مرز تا جایى معتبر است که پیچیدگى رخ مینظمى تعبیر میمیان وجود دارد، به بعد بی
نظمى زیادى وجود ندارد؛ بلکه رسد. در جایى که نظام هست، بیفاوت میآید که به تراز معینى از تنوع و توقتى به وجود می

هاى پیچیده بهترین گیرد. این مرز جایى است که نظامنظمى قرار میي بینظم را داریم. در این حالت است که نظام روى لبه
]1[.ندتوانایى توافق با عملکرد و بهترین نمود را دارند و باالترین شایستگى را دارای
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فراکتالى: 

تصویري از یک بی نظمی : 1شکل 

اند و ثانیاً ها اوالً سرتاسر نامنظموجه منظم نیستند. این شکلهیچبههاى اقلیدسى اند که برخالف شکلهاییها شکلفراکتال
شود. به تعبیر دیگر، دور و نزدیک یکسان دیده میها یکسان است. جسم فراکتال از ي مقیاسها در همهنظمى آنمیزان بی

هاى هاى کوچکى از آن که همچون دانهبینیم که تکهشویم، میخود متشابه است. وقتى به یک جسم فراکتالى نزدیک می
دور آیند که شکلش کم و بیش مثل همان شکلى است که ازرسند، به صورت جسم مشخصى در میشکل پیچیده به نظر میبی

هاى خودسازماندهى، خودتنظیمى و پیچیدگى را دارا مند است که مشخصهشود. جسم فراکتال داراى پیچیدگى نظامدیده می
هایم در شهر بیلبائو اثر فرانک گهرى است.خود متشابه با استادى ني گوگهاى جالب در این سبک موزهاست. یکى از ساختمان
چیز است. یک معمارى پیدایش کیهانى باید خیال را هم به حرکت در آورد و گرنه هیچاي طرح شدهتمام به صورت خالقانه

]4[.نیست
ي واالى معمارى این است که قوانین را نمایش دهد و معلوم باشد. به اعتقاد جنکز، وقتى دیدگاه ما در علم تغییر وظیفه

پرش که ما در آن قرار کند. معمارى جهانِ در حال غییر میکند، نظر ما نسبت به جهان واقعى و به تبع آن معمارى نیز تمی
یقین، معمارى سبک پیدایش کیهانى در به ایم، بحث جدیدى است که اکنون در ابتداى آن هستیم. به احتمال قریبگرفته

هاى خود را با پدیدههاى چارچوب ضوابط کنونى شناخت انسان از خود و جهان پیرامونش نیز متوقف نخواهد شد. معماران طرح
سازد که فرهنگ در حال تغییر دادن جدید در علم و فلسفه در هر مرحله وفق خواهند داد. چارلز جنکز این مسئله را مطرح می

شناسى است. شناسى، ریاضیات و کیهاني زیستتر واقعیت بر پایهي مدرنیسم به تغییر بس پیچیدههاى سادهخود از قطعیت
ي غرب ي فلسفهي توسعهکه دریدا در زمینهها، جنکز با بیان اینز در این میان مسئول است.در یکى از مصاحبهمعمارى نی

ي دیگرى ي اول استدالل قرار داد، روشن ساخت که پشت هر چیزى الیهاي را به وجود آورد و کنکاش را در پردهتحول عمده
هاى برداشت از جهان نیست؟ آیا واقعاً او آیا همان مفهوم پیچیدگى در الیهي وجود دارد که آن هم داراى اهمیت است: گفته

گوید که بحث انتزاعى تحوالت ذهن را با معمارى که امر تواند چنین بسترى را بپذیرد یا نه؟ جنکز در پاسخ میمعمارى می
زنمن بیشتر ذهنیت ادراکى را متحول هاى پیچیده و منحنى آیتوان مقایسه کرد. بحث این است که الیهساخت است، نمی

]3[شمول روز ندارد.سازد تا یک مکعب را که ارتباطى به دنیاى طبیعى و جهانمی

سیر از سادگى به پیچیدگى-4
ساختارها و نهادهاى اجتماعى در مدت طوالنى تکوین خود مراحل رشد و کمال را از سادگى به پیچیدگى، از کوچکى به 

انگیز ارتباطات بیش از پیش، جهان را به طورى که امروزه پیشرفت حیرتاند، بهبعدى به چندبعدى طى کردهبزرگى و از تک
ي کشورها در شرف واحدى یگانه تبدیل کرده است و باعث شده تا تغییراتى در جغرافیاى جهان و آمایش سرزمین در همه
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ها، عملکرد هویت انتظام فضایى جایابى و ي استفاده از آنن و نحوهوقوع باشد. دگرگونى فیزیکى ساختارهاى فضایى خُرد و کال
وجود وسازهاى فضایى بهي ساختترین تحوالتى است که جهش ارتباطى در حوزهترین و ملموساستقرار حرکت و گردش ساده

ي این انداز هندسه و دروازهچشمي جهان توسط دانشمندان را تغییر داده است. مرکز ایني مشاهدهآورده است. آشفتگى، نحوه
هندسه رایانه است. قوانین آشفتگى در امور هواشناسى، بازار بورس، حرکت کرات آسمانى، گسترش شهرها، فیزیک کوانتوم، 

بینى بازار بورس محدود است و هر اتفاق جزئى ژنتیک، ریاضى و هندسه قابل مشاهده است. همانند علوم هواشناسى، پیش
د بالقوه نمودار قیمت سهام و میزان معامالت را دگرگون کند.توانمی

و بی نظمی است. ،بلکه ترکیبی از نظمجدید ،جهان امروز نه نظامی مشخصدر اینجا باید عنوان کرد که برطبق علوم
ق، خود تنظیم، پیچیدگی تصویر دیگري از آن نشان داده است ، جهانی خالمعماري جهان نو ، همانند خود این جهان که علم

خود تغییر ، غیر قابل پیش بینی و در حال شدن است. معماري غیر خطی ، کوژ و کج و انحنا دار، که امروزه توسعه و رشد 
جنکز ضوابط این معماري را در مییابد ، متاثر از دیدگاه هاي فیزیک امروز است که جهان را با موج و اجزاء ذرات میشناسد.

]5[:ده که خالصه آن در ذیل ذکر میشودهشت مورد جمع بندي کر

ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی
کیهان و از سوي دیگر با جهان اطالعات و ارتباطات همگون میسازد .لذا طراحی باید با فرم هاي طبیعی مارا از یک سو با

شدن، امواج و مشابهت خودي ،جایگزین تکرار جزء به جزء توجه به هر دو مورد صورت گیرد . طراحی با پیچ و تاب خوردن ، تا
شود . به ساختار سیستم هاي طبیعی مانند کریستالها ، استخوان ها ، کپک هاي لجن و ابرها توجه شود .این فرم ها با 

بکارگیري خالقیت انسان میتوانند کامل شوند.

یک سطح باالتر یا پائین ترنمایش مبدا کیهانی ، سازماندهی خودي، ظاهر شدن و پرش به 
سمت اصولی تکامل (تطور)به سوي پیچیدگی بیشتر است. ولی این از راه پروسه دوگانه توسعه کند و تغییرات فاجعه آمیز، 
استمرار و پرش ، تغییرات آهسته و دگردیسی پروانه وار صورت میگیرد. داستان کیهان اصوال غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز 

تیجه معماري میتواند این توازن هاي متفاوت را جلوه گر کند. این کار را میتوان از طریق استمرار نرم و مجاورت است . درن
عناصر متناقض انجام داد

آشفتگیمرزوپیچیدگی،ظرفیتیچند،سازماندهیعمق
براي براي قرارگیري است. یک جانداران ، ذهن و ماشین را به مرز آشفتگی سوق میدهد و این پرثمر ترین مکان،تکامل

حد به هم مرتبط است بسیار پیچیده است. بنابراین باید یک ارتباط نظم ساده خسته کننده است و ساختمانی که بیش از
نظم - سنتی هم نیست-"همه چیز را به هم مرتبط کنیدارتباط ،"- واالتري را درنظر گرفت. این حکم یک دوران جدید نیست

که یک سازماندهی متعالی است که از درون نظم و آشفتگی پدید آمده است.بل–و آشفتگی 

ا ازسیستم هاي تشدید کننده تباینتجلیل از گوناگونی ، تنوع ، دگرگونی، خصوص
از آنجا که بیشتر متفاوت است ، زمانیکه سیستمی از نظر اندازه ، انرژي و اطالعات رشد میکند، شروع به پرش می نماید. 

زمان فرصت و امکان براي تغییر است . به دلیل آنکه جهان نمیتواند حرکت بعدي خود را پیش بینی کند ، تنها سیاست در این 
تا حذ امکان وجود داشته باشد . گوناگونی باعث بوجود آمدن کشش و تضاد میشود ، ولی براي منطقی این است که گوناگونی

سازمان . اگر جهان به طور کلی و جوامع به عنوان اجزاي آن، ذاتا خودراتکامل مستمر ، این هزینه اندك باید صرف شود
میدهند و در نهایت آشفته میشوند، استراتژي بقا بستگی به گوناگونی مدلها ،جانوران و روشها دارد. درنتیجه باید گوناگونی را 
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ن درست هنگامی است که از پیچیدگی منفجر خواهد رسید و ای"بحران سازماندهی خود "پرورش داد که این به نقطه نهایت 
.خواهد شد

و روي هم قرار دادنانقالبی بانی (کوالژ) خوشه چینی ایجاد گوناگونی از طریق روشهاي تکه چس
تعادل سن و عمق توسط استفاده نمودن از معماران مختلف در طرح یک خانه یا یک شهر ممکن است. یا استفاده از 

ی منتهی شود . مجاور هم و یا روي هم قرار دادن سیستم هاي مختلف، بهتر از روش حداقل گرائی یا روشهائی که به گوناگون
حذف نمودن گوناگونی است.

چرخه طبیعی و کثرت گرائی سیاسی استشناختضرورتشاملکهآناجباريبرنامهوزمانتصدیق
که ساختمان را به زمان ، مکان و ساختار این حقیقت به سمت گزینه هاي مختلف سبز(طبیعت)و سبک هاي محلی 

اعث بوجود مشخص ارتباط میدهد،سوق پیدا میکند. ما نمی توانیم نابودي انبوه طبیعت را که مدرنیسم به طور غیر مستقیم ب
معماري ممکن است داراي قدرتی براي تغییر دادن این شرایط به طور مستقیم نباشد، ولی مانند هرآمدن آن بوده رد کنیم 

تمرین فرهنگی، میتواند آگاهی در مورد شرایط را توسط نماد ها و پیشنهاد تدریجی گزینه ها تغییر دهد .

دوگانه یعنی نشانه هاي زیبا و نشانه هاي ایده هاهاينشانهصورتبهموضوعاتایننبیا
باره تاریخ، شهر، عملکردهاي درو به جوابهاي چند گانه متناقضموضوع و برنامه بسیاري از ساختمانهاي پیچیده است 

را مختلف و سلیقه هاي متفاوت نیاز دارد. معماري به عنوان یک زبان عمومی محیط اطراف انسان ، باید نمادهاي مشترك
دان معنی است که این زبان هم باید منطقه اي و هم پیدایش کیهانی باشد.قبول کند و این ب

مباحث نشانه هاي کیهانیتوجه به علم خصوصا علم معاصر در مورد
جهت گذار از مسائل جزئی کنونی،تصویرخدایگون انسان و مد و کسب مجدد قدرتی که تمامی معماري واال داشته است، 
باید به قوانین متعالی که علم کشف میکند توجه کرد . به طور اساسی ، محتواي مشترك معماري در این قوانین قرارداد 

رکت موجوار که نقش اساسی براي تفکر ،وجود ما ، جهان کوانتوم و احتماال واقعیت نهائی ابرنخ دارد.مسائلی مانند : اهمیت ح
اگرچه محتواي صحیح مانند تفکر صحیح کافی نیست ،یک معماري پیدایش کیهانی باید خیال را هم به حرکت درآورد. باید 

و معلول باشد.عماري این است که قوانین را نمایش دهدنیست . وظیفه واالي موگر نه هیچ چیزروند خالق را بزرگ کند
نکته حائز اهمیت اینکه معماران سبک پیدایش کیهانی به احتمال قریب به یقین در چارچوب ضوابط کنونی شناخت انسان از 

مرحله وفق خود و جهان پیرامون نیز مکث نخواهد کرد. آنها طرح هاي خودرا با پدیده هاي جدید در علم و فلسفه در هر
]2[.خواهند داد

همان گونه که عنوان شد چارلز جنکز، شخصی بود که نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماري نمود و مبانی نظري 
در کتاب خود مطرح کرد. از نظر چارلز جنکز، معماران باید معلول باشند، معلول 1995معماري پرش کیهانی را در سال 

ز خود و از جهان پیرامون خود.دیدگاه انسان ا
جنکز معتقد است که به این سبک می توان سبک ارگانیک گفت، زیرا بر اساس پیدایش در یک کیهان ارگانیک استوار 

معماري پیزدایش «است ولی به واسطه تشابه اسمی با معماري ارگانیک فرانک لوید رایت، چارکز جنکز به این سبک نام 
و » پرش کیهانی«داده است اگر چه وي از این سبک به نام هاي معماري )Cosmogecic ARCHITECTURE(» کیهانی

]6[نیز نام می برد.)Non-LinearArchitecture(»معماري غیرخطی«
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کیهانیسبکپیشگاممعماران- 5
دانشگاهوآنجلسلسجنوبیکالیفرنیايدانشگاهدر.شدمتولدتورنتودر1929سالدر(franko Gehry)گهريفرانک

هیدئو،گروئنویکتورنظرزیر1953ازکنددایرشخصیدفترآنجلسلسدر1962سالاینکه بهازقبلکردتحصیلهاوارد
اثرمهمترین) رساندجهانیشهرتبهراويکه(راگهريفرانکبیلبائوگوگنهایمموزه،تایمزمجله.کردمیکاردیگران...و

بعنوان»لوکوربوزیهشاهکار«رونشان ، عجیبکلیسايکناردرآنازبزرگمنتقدچارلز جنکزودانستهبیستمرنقمعماري
]3[.بردمیناممازمانمعماريکارموثرترین

موزه گوگنهایم بیلبائو: 3شکل موزه گوگنهایم بیلبائو                                         : 2شکل 

:  مرکز حمایت از بیماران سرطانی5شکل :  مرکز حمایت از بیماران سرطانی                4شکل 
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عنوان متخصصبهمدتیبرايابتدادرويکردتاسیسبریلندر1989سالدررااشمعماريآتیلهلیبسکینددانیل
موسیقیوفلسفهطریقازطراحیتوسعهدراششخصیعالقهعنوانبهدیکانستراکشنحرکتبادر ارتباطپردازينظریه
و شدويبهمعماريجایزهاعطايجهتآمریکلادبیاتوهنرآکادمیاخیرموجب تصمیمامرهمین.بودمطرح

ساختمانهاي مختلفی در سرتاسر دنیا به همین سبک ساخت که از جمله موزه یهودیان برلین هست که از شاهکارهاي معماري 
]1[پرش کیهانی است.

یهودیان برلینموزه:  7شکل موزه یهودیان برلین:  6شکل 

موزه جنگ منچستر          : 9شکل موزه جنگ منچستر                                                        : 8شکل 

پیچیدگی ینادیگربیانبه. استآنامتداددربلکه،سادگیباتضاددرنهموزهجدیدبخشمعماريدرموجودپیچیدگی
پیشی جهتدرپیچیدگیاین.استفکريروندادامهوتکمیلنمادفرماین.استايجامعهچنیندرمعمارذهنخاصیت
چنین.استباشد،بایدآنچهباموجودهايزمینهآغوشیهمايگونهخواهانبلکهنیستخودقبلمايسادهاثرازگرفتن
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میایجادمعمارذهندرمحسوسغیرصورتبهخودبلکهآیدنمیوجودبهذهنمداوموبیرونیتحریکیباايفرم پیچیده
.کندمیتخلیهراخودذهنپیچیدهطرحبااوواقعدر.شود

در پایان باید عنوان نمود که بر طبق علوم جدید، جهان امروز نه نظامی مشخص، بلکه ترکیبی از نظم و بی نظمی است. 
انی خالق، خود تنظیم، خود جهصویر دیگري از آن نشان داده اند.نند خود این جهان که علوم پیچیده تمعماري جهان نو، هما

معماري غیر خطی، کوژ و کج و انحناء دار که امروزه توسعه و رشد می یابد. تغییر،غیر قابل پیش بینی و درحال شدن است.
]6[اجزاء ذرات می شناسد.متاثر از دیدگاه هاي فیزیک امروز است که جهان را با موج و 

استوارارگانیککیهانیکدرپیدایشاساسبرگفت،زیراارگانیکسبکتوانمیسبکاینبهکهاستمعتقدجنکز
پیدایشمعماري«نام سبکاینبهجنکزچارلزرایت،لویدفرانکارگانیکمعماريبااسمیواسطه تشابهبهولی.است

مینامنیز»خطیغیرمعماري«و »کیهانیپرش«معماريهاينامبهاین سبکازيواگرچهاست.داده»کیهانی
تر و کیهانی از نو امروزه همه چیز عوض شده است. تمامی مقیاس هاي بنیادي به استثناي کیلو گرم، با عبارتی دقیق.برد

لرزان و نامرتب زمین، استانداردهاي اتمی ثانیه ها بر اساس چرخشساعت ها، دقایق و عریف شده اند به جاي سنجش روزها،ت
منظم تري اعمال شده است.

چرخه تشعشع اتمی تعریف کرده 9192631770، یک ساعت سزیم، مدت یک ثانیه را معادل زمان بقاي 1967از سال 
کند تعریف شده ، با توافق بین المللی متر به عنوان مسافتی که نور در خالء در مدت یک ثانیه طی می 1983است. از سال 

زمان) و در آینده - است بنابراین مهمترین واحد فضا بر اساس یک واحد زمان اتمی محاسبه شده است (همگرایی جهانی فضا
در « اي نزدیک، وزن هم طبق استاندارد کوانتوم تنظیم خواهد شد. طبق گفته یک فیزیک دان بنام هانس کریستن وان بایر

ما به سمت کیهان، استاندارد ما و بقیه طبیعت خواهد شد.». همه چیز جایگزین انسان می شود، اتم به عنوان مقیاس 21قرن 
کیهان گرایش پیدا کرده ایم البته نه به این دلیل که کره زمین در شرایط بحرانی قرار دارد و آلودگی ما را مجبور به انجام این 

ا با معیارهاي کیهانی منطبق گشته است. در اینجا به آنچه که کار کرده است، بلکه به دلیل این که در حال حاضر فرهنگ م
آورده، قوانین » ذهن خدا«نزدیک هستیم. همان طور که پاول دیویس در کتاب » خواندن فکر خدا« استفن هاوکینگ می گوید

شده است: آنها طبیعت به گونه اي از کار در آمده که بیشتر داراي خصوصیاتی می باشند که به خداي مسیحیت نسبت داده
به همه چیز دیگري وابسته نیستند)، جاودانه (با گذر زمان تغییر «جهانی هستند (آنها در همه جاي عالم کاربرد دارند)، مطلق 

و جنکز بر ھمھ اصولی کھ گفت نمی کنند)، حاضر در همه جا در آن واحد (قادر مطلق) و خالق عالم (پیدایش کیهانی).
]2[.خنرانی هایی که انجام میدهد به اصول معماري پرش کیهانی اشاره می کندپایبند هست و در همه س
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:نتیجه گیري-6
وقتی دیدگاه ما در علم تغییر می کند، نظر ما نسبت به جهان واقعی و به تبع آن معماري نیز تغییر می کند. با توجه به 

از سایر علوم می باشد.این امر به افزایش پیچیدگی در فرم ها و سبک مطالب عنوان شده،معماري معاصر غرب به شدت متاًثر
]1[صر تا حد آشفتگی انجامیده است.اهاي معماري مع
:به طور خالصه

اگر عالم تا ابد در حال پرش به سطوح جدیدي از سازماندهی است پس به راحتی در آغاز هر هفته به یک سبک و روش -1
این کار از نظر تولید ، بسیار مشکل و براي مردم فوق العاده خسته کننده است. شاید این عبارت را به معماري جدید نیاز داریم. 

این گونه گفت: ما به تعدیل مداوم زبان ها و تغییرات ناگهانی آنها نیازمندیم.
یم. این مدل هنوز توسط به صورت بنیادین، ما شروع به حرکت به سمت یک کیهان متحول در تقابل با کیهان ایستا کرده ا-2

تمامی جامعه علمی پذیرفته نشده است. اما نسل بعدي آن را خواهند پذیرفت زیرا نسبت به دیدگاه هاي قبلی قدرت توصیفی 
بیشتري دارد. 

ر ي واالى معمارى این است که قوانین را نمایش دهد و معلوم باشد. به اعتقاد جنکز، وقتى دیدگاه ما در علم تغییوظیفه-3
سازد که کند. . چارلز جنکز این مسئله را مطرح میکند، نظر ما نسبت به جهان واقعى و به تبع آن معمارى نیز تغییر میمی

شناسى است. شناسى، ریاضیات و کیهاني زیستگی واقعیت بر پایهفرهنگ در حال تغییر دادن خود از سادگی به پیچید
.ست و باید تغیر کندمعمارى نیز در این میان مسئول ا
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، ارزیابی وتحلیل تاثیرات نحله هاي جدیدعلمی برپیچیدگی سبک هاي معماري 1392علی آبادي، مرتضی و مهدي حمزه نژاد، ] 1[
اسالمی واحد تبریز، معاصرغرب دردودهه ي اخیر، کنفرانس بین المللی عمران، معماري و توسعه پایدار شهري، تبریز، دانشگاه آزاد

http://www.civilica.com/Paper-ICCAU٠١-ICCAU٢٥٩٩_٠١.html
تبریزاسالمیآزاددانشگاه:کیهانی،تبریزپرشستارزاده،معماريداریوش-قبادیان،ترجمه وحید1382جنکز،چالز،]2[
و پیچش ها(پرش کیهانی)، همایش ملی معماري، ، معماري موج ها1393شجاع، حامد؛ شیوا شجاع؛ طیبه شجاع و محمدرضا ملکی، ]3[

عمران و توسعه نوین شهري، تبریز، کانون ملی انجمنهاي صنفی مهندسان معمار ایران،
http://www.civilica.com/Paper-NSIA01-NSIA01_639.html

یی و حسین فالح،انتشارات دانشگاه شهید بویل ،کارل، هندسه فراکتال در معماري و طراحی،ترجمه محمدعلی اشرف گنجو]4[
1386باهنر،کرمان،

1382قبادیان،وحید،مبانی و مفاهیم معماري معاصر غرب،تهران:دفتر پژوهشهاي فرهنگی،]5[
.آورانفنانتشارات:همدانکیهانی،تارومانتیکاز،1384میثم،آهنگر،]6[


