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   :چکیده

ی نگرش و ایدئولوژی بشر  ی مستقیم و عمیق بین نحوه توان به رابطه خ میدر بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاری      

نماید پی  ثر معماری عرضه مینامیم و آنچه که به عنوان ا نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ می

به عبارت . شدت تأثیرگذار بوده استگیری معماری او به  به این معنی که نحوه ی تفكر و تفسیرانسان از هستی در شكل .برد

گیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به  دیگر آن چه به عنوان کالبد معماری شكل می

مقارن با  .اش پی برد توان به نحوه تفكر و حاالت روانی کودك در هنگام خلق نقاشی ی نقاشی کودکی که از روی آن می مثابه

هایی گردیده که  ی تفكر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش دگرگونی تحوالت عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزه

 .کند به این معنی که، این معماری است که آن تفكرات را توصیف می. ها مشاهده کرد توان در تعدد سبك باز خورد آن را می

این مقاله به بررسی سبك  از این رو در  .ایجاد سبكی نو در معماری شده استهر تفكر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث 

ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شده، آنگاه در بخش . پرش کیهانی که سبكی نو در معماری است می پردازیم

وند شكل گیری آن پرداخته، معرفی این سبك و ر به های دیكانستراکشن و فولدینگ در معماری دوم و سوم به تعریف سبك

روش تحقیق در این مقاله . سپس ضوابط آن را نام برده و در آخر به معرفی معمار برجسته این سبك پرداخته شده است

ابتدا منابع مرتبط با موضوع جمع آوری کرده و اطالعات الزم از آن ها استخراج و سپس به تجزیه و تحلیل می . است« کیفی»

 .پردازیم

 

فرانك گری، مدرنیسم، معماری غیر خطیمعماری پرش کیهانی، :  های کلیدی واژه   
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 :     مقدمه

 های هندسی منتظم چون استوانه،کره، باید همه مشهودات را با واسطه حجم"همزمان با گفته سزاك که عبارت است از       

با  .ه معنای لغوی آن مكعب گری است آماده شدک 1گیری یا کوبیسم زمینه ظهور شیوه حجم "...ورد و آمخروط به تصویر در 

پا به عرصه گذاشتن این مكتب ضوابط دیرینه هنرهای نقاشی و پیكره تراشی از پایه و بن دگرگون شد وابتكار بزرگترین 

که می  باید دانست که کوبیسم هنر تقلید گری نیست بلكه هنری است ادراکی .هنرمندان زمان خود را به خود موقوف ساخت

به تابلوهایی گفته میشود که بین ) کوبیسم اولیه:کوبیسم به سه دوره تقسیم می شود  .تواند تا مرحله آفرینش تعالی یابد

و پرسپكتیوهای مختلف را در  تاکید بر فرآیند جستجوی بصری دارد) کوبیسم تحلیلی(.کشیده شدند 1908تا  1905سالهای 

رنگ واپس می نشیند و هنرمند با کالژ هنر نمایی )کوبیسم ترکیبی (اده می کننداثر ارائه می کنند واز رنگ نیز کمتر رستف

تأثیر  .نامند از کوبیسم بعنوان یكی از نقاط ثقل مهم در هنر غرب یاد می شود و آن را از ابداعات پیكاسو و براك می (میكند

و پیدایش کیهانی  2فولدینگ نستراکشن،گذاری کوبیسم و سه دوره آن در معماری منجر به پیدایش سبكهایی همچون دیكا

جهانی حدود یك دهه  به عنوان یك سبك فراگیر و (ساختار زدایی) 3معماری دیكانستراکشن .شد که این سه مكمل یكدیگرند

فلسفه  .بیشتر عمر نكرد ولی تأثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع باز نمایی معنی و تفسیر در حوزه معماری داشت

 .ری فولدینگ نیز همانند معماری دیكانستراکشن با زیر سؤال بردن بینش مدرن و مكتب ساختار گرایی قرار داردمعما

از نظر .طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می کند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند فولدینگ عمود گرایی،

تراکشن بر این نظریه خود را پایبند ندیدند و وارد سبك کیهانی معماران دیكانس .فولدینگ همه چیز هم سطح یكدیگر هستند

 .یمزپردا می نآبه توضیح  ادامهشدند،که در 

 

 (معماری غیر خطی ) 4تبیین معماری پرش کیهانی

ز معماران سبك دیكانستراکش که از اوایل دهه نود میالدی به سمت مكتب فولدینگ گرایش پیدا نمودند، بر این نظریه نی       

آن ها در روند شكل گیری موضوعات علمی وفلسفی جدیدتر، حرکت علمی فلسفی نوین در معماری که . خود را پایبند ندیدند

در حال حاضر این معماران به دنبال شكل کالبدی دادن . با مبحث دیكانستراکشن شروع شد را ادامه دادند 1970از اواخر دهه 

آن ها معتقدند که این شناخت تنها از طریق علم و . حیط پیرامون خود می باشنداز مفروضات و شناخت انسان از خود و م

تكنولوژی و فلسفه صورت می گیرد و معمار جهت حفظ حضور خود در ورطه تمدن امروز جهان، باید با علم، تكنولوژی و 

لذا تحوالتی  .خالق و هنری نشان دهدفلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد محیط مصنوع را با استفاده از موارد فوق به صورتی 

نتیك، ریاضی، تكامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع این مكتب معماری ژکه در فیزیك ذرات بینادین، نجوم، 

بر اساس فرضیات جدید در ریاضی و فیزیك، عالم مكانیكی نیوتون دیگر نمی تواند شرایط جهان امروز را . قرار گرفته است

اگر گالیله در چهارصد سال قبل اعالن نمود که خداوند جهان را با قوانین ریاضی نگاشته است، این نیز بر اساس . ن کندتبیی

در اوایل قرن اخیر با معرفی نظریه نسبیت، جهان مكانیكی نیوتون را  5آلبرت اینشتین .قوانین جدید فیزیك قابل قبول نیست

بر اساس این نظریه، جهان ما از بی نهایت قاب های فضا، زمان که به ناظر . شكستکه در آن فضا و زمان مطلق بود در هم 

در نتیجه هر ناظر و هر قابی نه تنها در یك ساعت متفاوت، بلكه در یك نقشه متفاوت . مشخص بستگی دارد تشكیل شده است

در سال  .ر یك نقشه متفاوت قرار داردبدین معنی که هر ناظر و هر قابی نه تنها در یك ساعت متفاوت بلكه د .قرار دارد

بر اساس این اصل، امكان . ، فیزیك دان آلمانی، اصل عدم قطعیت را در فیزیك کوانتوم معرفی کرد6ورنر هایزنبرگ، 1927

لذا نمی توان اجسام را . وجود ندارد( همانند الكترون)مكان و نیروی حرکت آنی یك ذره بنیادین  نمودن هم زمان  مشخص

با مطرح شدن این . آنها غیر محلی، نامشخص و متقابالً درگیر یكدیگر هستند. مكان مشخص در فضا و زمان فرض نمود دارای
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مباحث در نیمه اول قرن بیستم، جهان مكانیكی قرن نوزدهم به یك جهان ارگانیك تبدیل شد که در آن فضا ـ زمان و اجسام 

استاد دانشگاهی   7بر اساس نظریات می ون هو .در ارتباط غیر خطی هستند به صورت متحول، فعال، سیال درگیر با یكدیگر و

یك رابطه فعال و دو طرفه دارند، تاثیر گذار و تاثیر پذیر  انگلستان، ژن های داخل کروموزوم بر یكدیگر و با محیط اطراف خود

دیگر اتكا به  ،جهت تبیین جهان امروز لذا دانشمندان .سیال و غیرخطی است می باشند و انتقال اطالعات به صورت متحول،

علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون مدرن ندارند، بلكه مباحثی همچون آشفتگی هندسه نااقلیدسی، نظریه 

 .جهانی متفاوت از گذشته در مقابل انسان پست مدرن گشوده است ،پیچیدگی و فیزیك غیر خطی

:نظريه هرج و مرج - 1 

در آمریكا، نظریه هرج و مرج را در دهه هفتاد میالدی مطرح  M.I.Tاستاد علوم هواشناسی در دانشگاه  8رنسادوارد ال      

آیا حرکت بال پروانه در برزیل باعث بوجود آمدن گردبادهای عظیم در تكزاس می »مقاله ای به نام  1972نمود وی در سال 

بر اساس این نظریه، اتفاقات کوچك موجب رخ دادن اتفاقات  .شهرت یافت 9«اثر پروانه»را منتشر نمود این مقاله به نام « شود؟

به نظر الرنسس، به دلیل هرج و مرج، تغییرات آب و هوایی را نمی توان پیش بینی کرد و همیشه این پیش . بزرگ می؛شود

هرج و مرج نحوه مشاهده  .از این زمان به تدریج ریاضی هرج و مرج و علم هرج و مرج مطرح گردید. بینی ها تقریبی است

قوانین بی نظمی . است رایانهمرکز این چشم انداز هندسه و دروازه این هندسه، . جهان توسط دانشمندان را تغییرداده است

از این جهان به عنوان یك سیستم مكانیكی قابل پیش ( و مدرنیست ها)تشبیه نیوتونی . می باشداستثناء نیست، بلكه جهانی 

تشبیه این جهان به یك ابر در حال تحول صحیح . بر اساس علوم جدید(. علم مدرن)دیگر صحیح نیست  -همانند ساعت -بینی

ی تا ابد در هم آمیخته و محل تولد و خانه علوم که در آن نظم و بی نظماست هرج و مرج دنیایی (.علم پست مدرن)تر است 

 .هرج و مرج نظم قاعده را در یك موضوع در هم می آمیزد. جدید است

:هندسه نا اقلیدسی  -2 

از کلمــه التینــی فراکتــوس بــه معنــی ســنگی کــه بــه شــكل نــامنظم شكســته و خــرد  1975ال در ســ 10فراکتــالواژه       

کــه بــر خــالف هــا شــكل هــایی هســتند  فراکتــال. شــده اســت، بــرای اولــین بــار توســط بنــوت منــدل بــروت مطــرح شــد 

ایــن شــكل هــا اوالً سرتاســر نــامنظم انــد، ثانیــاً میــزان بــی  . شــكل؛های هندســه اقلیدســی، بــه هــی  وجــه مــنظم نیســتند 

از دور و نزدیـك یكسـان دیـده مـی شـود، بـه تعبیـر دیگـر          راکتـال فجسـم   .نظمی آن ها در همه مقیـاس هـا یكسـان اسـت    

است وقتی کـه بـه یـك جسـم فراکتـال نزدیـك می؛شـویم، مـی بینـیم کـه تكـه هـای کـوچكی از آن از دور               11خود متشابه

شـكلی بـه نظـر مـی رسـید، بـه صـورت جسـم مشخصـی در مـی آیـد کـه شـكلش کـم و بـیش مثـل                  همچون دانه های بی

درختـان،  . هـا دیـده مـی شـود     فراکتـال در طبیعـت نمونـه هـای فراوانـی از      .ه از دور دیـده مـی شـود   همان شكلی اسـت کـ  

بخــش کــوچكی از یــك . هســتند فراکتــالابرهــا، کــوه هــا، رودهــا، لبــه ســواحل دریــا، ســرخس هــاو گــل کلــم هــا اجســام  

ایـن مثـال را مـی تـوان در مـورد ابرهـا، گـل کلـم و سـایر اجسـام           . درخت که شاخه آن باشد، شـباهت بـه کـل درخـت دارد    

تراشـه هـای سـیلیكان،    . اشـند مـی ب  فراکتـال بسـیاری از عناصـر مصـنوع دسـت بشـر نیـز بـه صـورت          .عنوان نمـود  فراکتال

 .منحنی نوسانات بـازار بـورس، رشـد و گسـترش شـهرها و بـاالخره مثلـث سرپینسـكی را مـی تـوان در ایـن مـورد مثـال زد             

اگـر ایـن   . مثلث سرپینسكی، یك مثلث متساوی االضالع اسـت کـه نقـاط وسـط هـر ضـلع آن بـه یكـدیگر متصـل شـده انـد           

همـواره مثلـث هـایی حاصـل مـی شـوند کـه        . جدیـد تـا بـی نهایـت ادامـه یابـد       عمل در داخل مثلث های متساوی االضـالع 

 (1تصویر) مشابه مثلث اول می باشند

 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a7%d9%84.html


International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

  1975بنت مندلبروت، هندسه فراکتال،   1:تصوير 

 6وحید قبادیان، مجله معماری و فرهنگ، شماره : منبع

تكار یك قانون غیرخطی . شبهی از تك تك اجزا خواهد بوددر این هندسه هر عضو شبیه کل و شامل طرحی از کل و در نتیجه کل هم 

 .این هندسه، فرآیند ها و ساختارهای طبیعی است. چنین هندسه پیچیده ای را به وجود می آورد

 :12پیچیدگی 3- 

به  بر اساس یافته های جدید علمی درمورد سیر تكوین کیهان و تطور غیر خطی آن، کتابی1995در سال  13چارلز جنكز      

جنكز در این کتاب به نحوه تكوین کیهان به زبان ساده می پردازد و بیان می دارد که . منتشر نمود« معماری پرش کیهانی»نام 

جهان به صورت خطی و یك سویه گسترش و تكامل نیافته، بلكه این تكامل به صورت گسترش خطی و سپس رسیدن به مرز 

در طبیعت را  جنكز پیچیدگی .ایطی کامالً متفاوت با گذشته صورت گرفته استبحران وهرج و مرج و در نهایت پرش به شر

پیچیدگی نظریه ای است که چگونه ارگانیسم های در حال پیدایش به لحاظ تاثیر متقابل اجزاء »: بدین صورت تعریف می کند

این . مرز بین نظم و هرج و مرج می رسدو به ( به واسطه افزایش انرژی، ماده یا اطالعات)آن بر هم از حالت تعادل خارج شده 

این . همان مكانی است که سیستم اغلب پرش می کند، تقسیم می شود و یا به صورت خالقانه ای تاثیر متقابل می گذاردمرز 

ارگانیسم جدید ممكن است از طریق واکنش و دادن انرژی به صورت  .کار به صورت غیر خطی و غیر قابل پیش بینی می پذیرد

طرح جزء به جزء مشابه، شكل های  در این روند، کیفیت به صورت نظم خودی، معنا، ارزش، باز بودن،. مر حفظ شودمست

لذا در یك کیهان زنده و ارگانیك، . شود به طور همزمان ظاهر می؛ (میزان بیشتری از آزادی)جاذب و اغلب افزایش پیچیدگی 

در یك گسترش خطی به مرز هرج و مرج می رسند و در نهایت به ارگانیسم ها و پدیده های مختلف خلق می شوند و 

      . ارگانیسم یا پدیده ای متفاوت با حالت قبل پرش می کنند

به طور کلی در کیهان، گسترش و پیدایش به صورت مستمر در یك مسیر خطی نمی باشد، بلكه به صورت غیر خطی و پرشی 

یتاً به نقطه بحران و هرج و مرج ومتالشی شدن نظم آن ختم می شود در این است بدین معنی که گسترش در هر مرحله، نها

در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحله . نقطه یك پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحله جدید متفاوت از مرحله قبل است

 .نماید بعدی امكان ندارد، زیرا موارد بسیار جزیی می تواند تغییرات مهم در مرحله بعدی ایجاد

 :معماری پرش کیهانی 4-

 

معماری امروز باید  .از نظر چارلز جنكز، معماران باید معلول باشند، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود      

ست و ا 14«فرم تابع سنت»به عقیده جنكز، اگر درجهان سنت، . معلول شرایط امروز باشد، معلول علم،تكنولوژی و فسلفه کنونی

اگر میس وندرو  .باید باشد 16«فرم تابع دیدگاه جهانی»بوده است در جهان کنونی،  15«فرم تابع عملكرد» در جهان مدرن 

را « بیشتر متفاوت است»را در معماری مدرن مطرح کرد، جنكز بر اساس نظریه پیچیدگی شعار « کمتر بیشتر است»شعار 

اکثر معماران دهه هشتاد سبك دیكانستراکشن که  .ه عالوه دو لزوماً چهار نمی باشدبدین معنی که جواب دو ب. عنوان می؛نماید
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به سمت فولدینگ گرایش پیدا نموده بودند، از اواسط دهه نود میالدی، مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید 

روند پیدایش، تطور و تكامل را در  19لیبسكیندو دانیال  18، فرانك گری17معمارانی همچون پیتر آیزنمن .مطرح شده بنا نهادند

در ساختمان های آن ها روند طراحی و پیدایش به همان صورتی انجام می  .(2تصویر)طرح های معماری خود پیاده کرده اند 

زیرا جنكز معتقد است که به این سبك می توان سبك ارگانیك گفت،  .پذیرد که در مقیاس بزرگتر یعنی کیهان اتفاق می افتد

بر اساس پیدایش در یك کیهان ارگانیك استوار است ولی به واسطه تشابه اسمی با معماری ارگانیك فرانك لوید رایت، چارکز 

و « پرش کیهانی»داده است اگر چه وی از این سبك به نام های معماری  20«معماری پیدایش کیهانی»جنكز به این سبك نام 

 .نیز نام می برد 21«معماری غیرخطی»
 

 
 

 آلمان-دانیال لیبیسکیند، موزه يهود، برلین 2:تصوير

  Wikimedia.org: منبع

 
 چارلز جنکس، الگوی رشد غیرخطی3: تصوير

در کیهان، گسترش و پیدایش به صورت مستمر و در یك مسیر خطی نمی باشد، بلكه گسترش در هر مرحله، نهایتا به نقطه بحران و هرج 

در این نقطه یك پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحله جدید متفاوت از مرحله قبل . ن ختم می شودو مرج و متالشی شدن نظم آ

 .است

 6وحید قبادیان، مجله معماری و فرهنگ، شماره : منبع

 

. در پایان باید عنوان نمود که بر طبق علوم جدید، جهان امروز نه نظامی مشخص، بلكه ترکیبی از نظم و بی نظمی است      

جهانی خالق، خود تنظیم، خود . معماری جهان نو، همانند خود این جهان که علوم پیچیده تصویر دیگری از آن نشان داده اند

. معماری غیر خطی، کوژ و کج و انحناء دار که امروزه توسعه و رشد می یابد. تغییر، غیر قابل پیش بینی و در حال شدن است

 .است که جهان را با موج و اجزاء ذرات می شناسد متاثر از دیدگاه های فیزیك امروز
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  :معماری سیال   -معماری پرش کیهانی 

                                                 :فرمهای دارای معماری غیرخطی عموماً دارای سه مشخصه زیر می باشند

قوانین حاکم بر )نها باید از اصول توپولوژیك استفاده کرد هستند؛ به عبارت دیگر برای بررسی فرم آ 22دارای فرم توپولوژیك -1

در این علم تنها اشكال بصورت کالسیك و متعارف مانند صفحه کروی معمولی نیست بلكه همه اشكال ( شكلها و حجمها

ر کرد، برای مثال حالتهای متفاوتی را می توان برای یك شكل تصو .مورد مطالعه قرار می دهد... معمولی را مانند قوری، کوزه، 

این سطح : توپولوژی در این باره می گوید. پروژه موزه گوگنهایم به شكل یك کاغذ مچاله شده به نمایش گذاشته می شود

مچاله شده همان مربع مستطیل یك کاغذ صاف است و این ارتباط بین این دو حالت از کاغد را با فرمولهای ریاضی بیان می 

                                        .کند

                                          :از ادوات الكترونیكی و ارتباطی در مقیاس بسیار گسترده استفاده شده است -2

به نحوی که وقتی فرد وارد ساختمان می شود تصور کند که وارد یك دنیای مجازی شده، مثالً با دست زدن به دیوار نازك یك 

      .اویر مختلفی در آن ایجاد می شود یا بسته به وضعیت رفتاری افراد موزیك مناسبی انتخاب و پخش می شودنمایشگاه تص

                       

                                                    :استفاده از نرم افزارهای پیشرفته سه بعدی سازی و ایجاد انیمیشن در طراحی  -3

                

چنین . مسلماً فرم هر یك از این ساختمانها فریبنده و جذاب است. قضاوت کردن در مورد معماری غیرخطی بسیار مشكل است

محدود هیجان  ساختمانهایی معموالً ترمینالها، نمایشگاهها و بانكها هستند که حضور در مجاورت و داخل آنها برای مدت زمانی

بنابراین استفاده از این روش . انگیز و دل نشین است ولی کسی نمی تواند در درازمدت در داخل آنها احساس آرامش کند

طراحی و به کار بردن فرم و فضاهای پیچیده و نامأنوس در پروژه های معمولی که امروزه در سطح دنیا باب شده جوابگو نمی 

طراحی و ساخت آن به  .که بتوان از معماری غیرخطی بعنوان یك سبك یا روش در معماری نام بردشاید هنوز زود باشد  .باشد

هی  کس به اندازه پیترآیزنمن به مباحث علوم پدیداری  .اندازه ای مشكل است که شاید نتوان در درازمدت آن را ادامه داد

خودهمانندی، مقیاس بندی و )مباحث همچنین فراکتالها آیزنمن علوم جدید را یكی پس از دیگری از جمله . توجه نكرده است

. و تحلیل روانكاوانه را استفاده نمود( ایهام)، علم محانی دوپهلو (فولد)، نظریه فاجعه DNAتحقیق در مورد ( روی هم قرار دهی

اظهار می کند حقایق یزمن چنین وانمود می کند که یافته های خود را از علوم خیلی جدی نگرفته و در پاسخ مدرنیسم ها آ

همواره . زیبایی کار او در آن است که در کارش ایده مقدم است. علمی بهانه ای برای معماری هستند نه توجیهی برای آن

رجوع آیزنمن به علوم غیرخطی و  .انتقال یك سری از مفاهیم باعث ایجاد پیوستگی و هیجان در ساختمان او می گردد

او در  .آغاز شد و همانطور که در مجتمع مسكونی روستاك در فرانك فورد مشاهده شد 1987شهرنشینی نوین در سال 

در دانشكده هنر و معماری و برنامه ریزی شهر سین سیناتی در آمریكا وی فرم های . مقیاس وسیع از فولد استفاده کرده است

فضای بین . تمان موجود در محوطه استموجی شكل را معرفی می کند که همان شكل زیگزاگ به صورت تغییر یافته در ساخ

های منحنی با یكدیگر مرتباً  های مربع شكل و موج گویی که موج. این دو ساختمان جدید و قدیم مخلوط شكسته شده است

ها و کج شدن های چهارگوش  این نوسان. کنند ها در حول یك مرکز ناشناخته نوسان می گویی که موج. برخورد کرده اند

ها به یك سری قطعات متوالی مجاور هم تبدیل کرده و طرح به صورت تشعشعی از خارج به داخل  ه وار حجمهای کوچك پل

های راست گوشه تر و حتی فرمهایی که از آنها ساخته شده می  تر از فرم تر و روان این نوع معماری سیال .خودنمایی می کند

این طرح یك روند معماری پیدایش کیهانی که در حال . نی ساخته شدههای بینابی از نظر مفهوم این نوع معماری از فرم. باشد

طرح بهرام شیردل برای تاالر مرکزی یا گردهمایی نارا در ژاپن از فولد برای  .آشكار و باز شدن مستمر است را نشان می دهد

ن هندسه انتزاعی مدرنسیم و شیردل این معماری شبه زمینی را چیزی بی. ایجاد حس روند پیدایش کیهانی استفاده شده است

این طرح شبیه فرمهای کریستال شده در طبیعت، الیه های درون زمین و . شكل نمایشی از تاریخ گرایی تقسیم می کند
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بدنه آن، شكستگی روکش مسی یك پارچه . سطوح صاف تولید انبوه کارخانجات است این طرح تكراری از دیگر بودگی است

بسیاری از مقایسها تكرار شده اند و حضور یك حیوان و یا یك معدن حفاری شده را تداعی می شكل آن در  yآن و فرمهای 

ها می توان آغاز یك پیچش، تاشدگی و معماری موجی شكل را که هنوز در یك محل متوقف است نظاره  در تمامی مثال .کند

احتماالً تالش بعدی برای . ان داده شده استهای سیال و کریستال شده نش کرد روند پدیدار شدن به واسطه عدم قطعی فرم

پیشبرد معماری پیدایش کیهانی به کارگیری قسمتهای متحرك واقعی و دیگر نمودن ساکنان یا ناظران به برقراری یك رابطه 

ید با معماری با(. به صورت انجام دادن عملی فعال که منعكس کننده روند معماری پیدایش کیهانی است. )دوطرفه با اشیا است

از نظر روانشناسی یك زیباشناسی متفاوت فرد را وادار می کند که جهان را با دید . چیزی بیش از فكر و بینایی درگیر باشد

تولید دوباره به معنویتی می . جدیدتری بنگرد که همان تولد دوباره است زیرا دنیای ناشناخته ای را بر روی فرد می گشاید

اگر عالم تا ابد در حال بسط و پرش به سطوح جدیدتری از سازماندهی است . ننده مربوط استانجامد که به تجارب متحول ک

ما به تعدیل مداوم زبانها و : شاید این عبارت را به این گونه بتوان نوشت. بنابراین به سبك و روشهای معماری جدید نیاز داریم

ناخت عقالنی در مقایسه با سایر روشهای ادراك بسیار پیشرفته در تمدن فوق مكانیكی ما ش .تغییرات ناگهانی آنها نیازمندیم

هگل این گونه فرض کرده است که یك اثر فلسفی مربوط به :فیلسوف معروف ژاك دریدا مسئله رااین گونه بیان می کند. است

 یك آسمان زیباسخن میفرد در زندگی روزمره خود از . زیبایی شناسی، فلسفه یا علم زیبایی نباید شامل زیبایی طبیعی باشد

همانگونه که ذهن پدید . به بیان دیگر زیبایی هنری برتر از زیبایی طبیعی است. در حالیكه زیبایی طبیعی وجود ندارد ،گوید

طبق توضیحات  .آورنده آن هم برتر از طبیعت است بنابراین خود باید بگوید زیبایی مطلق در هنر تجلی می یابد نه در طبیعت

راك می شود که زیبایی شناسی، حرکت و رشد طبیعی از انرژی تاریخی تا اثری زودگذر از کالسیك تا گفته شده اد

ندارد، زیبایی در جهان پیش از ما وجود داشته و احساسات  زیبایی شناسی منفردی از طبیعت وجود .ضدکالسیك متغیر است

نگرش ما را نسبت به )تمانهای این سبك اشاره کردیم با توجه به ویژگی های که در مورد ساخ ما را به نظم درآورده است

به  باید آنها را طوری بسازیم که به آنچه ما اکنون در مورد عالم می دانیم نظیر غیرخطی بودن،( جهان منعكس می سازند

همانطور  .در غیر این صورت به ساختن یك محیط بیگانه ادامه خواهیم داد. پیدایش پیچیدگی و خودسازماندهی نزدیك شود

که مشاهده می کنیم امروزه با ایجاد علوم نوین پیچیدگی می دانیم که عالم شبیه به یك پروانه خود دگرگون ساز است تا 

ماشین قرن نوزدهم، عالوه بر این ماشین فرمان شناسی با نرم افزار متغیرش به عنوان یك نیروی به حرکت درآورنده طبیعت 

سال کلمه و مفهوم ماشین به کلی متحول خواهد شد زیرا به گونه ای قابل  10در مدت . مكانیكی اش را از دست می دهد

 .پیش بینی، خالق و غیرعادی یا غیرماشینی خواهد شد

چارلز جنكز، شخصی بود که نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماری نمود و مبانی نظری معماری پرش       

جنكز معتقد است که پیچیدگی مطلوب در هنر معماری چیزی است که . خود مطرح کرد در کتاب1995کیهانی را در سال 

خالق وگوناگون است  غیر قابل پیش بینی، این جهان جهانی خودتغییر، به عقیده جنكز، .و بی نظمی قرار گرفته است ظمنبین 

به اعتقاد جنكز  .آنها را نشان دهد دارا وپس معماری آن نیز باید همه این خصلت ها را  .و همیشه در حال دگرگون شدن است

این سبك بر اساس  ..فرم تابع دیدگاه جهانی است و معماری باید تابع دیدگاه انسان نسبت به خود و جهان پیرامونش باشد

 .شكل گرفته است، هندسه فراکتالی شفتگی ،نظریه پیچیدگی،آنظریه 

 :ضوابط معماری پرش کیهانی

                             .را در هشت مورد جمع بندی کرده است که خالصه آن در ذیل ذکر می شودجنكز ضوابط این معماری 
 

 ـ ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی1
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 ـ نمایش مبداء کیهانی، سازماندهی خودی، ظاهر شدن و پرش به یك سطح باالتر یا پایین تر2

   پیچیدگی و مرز آشفتگی ـ عمق سازماندهی، چند ظرفیتی،3 

                                                     ـ تجلیل از گوناگونی، خصوصاً از سیستم های تشدید کننده تباین4

                          ، خوشه چینی انقالبی، و روی هم قراردادن23 (کوالژ)ـ ایجاد گوناگونی از طریق روش های تكه چسبانی 5

                         ـ تصدیق زمان و برنامه اجباری آن که شامل ضرورت شناخت چرخه طبیعی و کثرت گرایی سیاسی است6

 ـ بیان این موضوعات به صورت نشانه های دوگانه یعنی نشانه های زیبایی و نشانه های ایده ها7

 یـ توجه به علم، خصوصاً علم معاصر در مورد مباحث تشابه کیهان8

 

 :فرانک گری و سبک پرش کیهانی

او . تبار است-معمار مشهور معاصر آمریكایی کانادایی فرانك گری. بنیانگذار و صاحب سبك در این مقوله فرانك گری است      

مراه خانواده م به ه ۹۱۹۱در سال . دیده به جهان گشود کانادا تورنتویدر شهر  یهودیای  میالدی در خانواده ۹۱۹۱در سال 

 ویلیام پریرااو از شاگردان . پرداخت معماریبه تحصیل در رشته  دانشگاه جنوب کالیفرنیامهاجرت کردو در  لس آنجلساش به 

 24ویكتور گروئنزمان در دفتر  رداخت و همپ ریزی شهری برنامهبه تحصیل در رشته  دانشگاه هارواردم در  ۹۱۹۱در سال . است

. مشاهده کرد 25لوکوربوزیهتوان تأثیراتی از معماران سوئیس و فرانسه به خصوص  در کارهای اولیه گری می. مشغول به کار شد

 به طور کلی در. توان در کارهای گری مانند استفاده از فرمهای هندسی ساده مشاهده کرد می ۹۱۱۹این تأثیرات را تا سال 

کنم و هنر را  من آثار هنرمندان را نگاه می: او معتقد است. توان مشاهده کرد کارهای گری نوعی گرایش مجسمه سازانه را می

کنم تحت تأثیر هی  فرهنگی نباشم در هر کارم روشهای جدید را  پندارم و سعی می ای برای الهام خودم می به مثابه وسیله

گری با در . دانم عده محدود کننده وجود ندارد و اصوالً مرزی بین درست و نادرست نمیبرای من قانون و قا. کنم جستجو می

در بنای موزه ویترای او در وایمار آلمان، که در کارهای . است هم ریختن زبان های مختلف معماری و ترکیب آنها آغاز کرده

از همین رو بعضی معماری او را جانور . و کوژند آیزنمن تأثیرگذاشت، اجزای معماری مكعب های در هم تنیده و دفرمه و کج

توان گفت معماری گری یك معماری شخصی و غیر تقلیدی است و بدون برنامه خاص و  در کل می. اند گونه و کرم گونه نامیده

( دفرمه)ها به صورت فانتزی و کژریخت  طرحاین معماری در . شود های گری دیده می در اکثریت پروژه عدم قطعیتیك نوع 

به فرانك 26جایزه پریتزکرپس از اینكه  .سال سابقه ندارد ۹۹ـ۹۱سبك پرش کیهانی سبك جدیدی است که بیش از . است

بناهای او . شكند رود و مرز محدودیت هارا می کند، روی بند راه می او ریسك می: گری تعلق گرفت، آدا لوئیز در باره اش نوشت

تواند با بكارگیری خالقیت شكلی  چگونه چیزی که ظاهراً کم اهمیت است میهای زنده نشانگر این مهم که  روشنائی اند و طرح

او معماری را در . برد که در عین زیبایی قابلیت استفاده داشته باشد او هنر معماری را به صورتی به کار می. نو و بی نظیر بیابد

ها و فناوری عصر  به قلب هنر زمان با برداشترود  او می. گیرد ترین معنایش و با شیوه مخصوص به خود به کار می بی زمان

شود صفحات فلزی به خصوص  مصالحی که غالباً در کارهای او مشاهده می. حاضر و بینشهایی که عمیقاً بیانگر عصر حاضر است

فرمهای تیز گوشه دار، صفحات . ها و فوالد و به کارگیری پانلهای مشبك است ، پالستیكهای رنگ شده، زنجیرها و کابلمتیتانی

توان از عناصر ثابت کار گری دانست بناهای تندیس وار، فرمهای منحنی، پلكانهای  متداخل، سطوح مواج و منحنی را می

توان بر  های کارهای او می های بی قاعده و مرکزگریز از نشانه واد گوناگون، پنجرهخارجی، مصالح نمای فلزی استفاده فراوان از م

 .   شمرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B2%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
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                                                             :نمونه پرش کیهانی در بناهای جهان

یسم در کارش، منطق مكانیكی صنعت فرانك گری به کلی مدرنیسم را نفی نمی کند، بلكه به جای تكرار شعارهای مدرن      

این منطق در موزه . گرایی را به طوری در کارش وارد می کند که با وجود نفی مدرنیسم، ردپایی از آن به جای می ماند

فرم هایی تبدیل شده که به  شبكه چهارخانه در کارهای او به کلی حذف نشده است بلكه به .آشكاراست( 4تصویر(گوگنهایم 

پیچیده است و روی هم رفته  جای مكانیكی بودن ارگانیك است و به جای ساده بودن  و به ناپذیری پویا است جای انعطاف

جنكز از این ساختمان به عنوان یكی از سه ساختمان مهم سبك معماری  .درطبیعت است ملهم از عناصر و موجودات موجود

دیگر از آثار فرانك از  .سبك در این ساختمان پیاده شده است پیدایش کیهانی نام برده و معتقد است بسیاری از مبانی این

 .است ه کرده سالن والت دیسنی در کاتیفرنیادفاتاس گهری که در آن از هندسه ی فرکتالی

 

 1993 -1997اسپانیا،  -موزه گوگنهايم، فرانک گهری، بیلبائو 4:تصوير

 .ی و کثرت گرایی را به صورت کالبدی نشان می دهداین معمار در طرح ها و ساختمان های خود، ایده چند معنای

 

معماری گهری، از یك معماری دو بعدی که سطوح را در مقابل و در تقابل با یكدیگر نشان می داد به سمت یك معماری       

تمان به صورت پالن ساخ. است 27سیال و سه بعدی گرایش پیدا کرده است و بهترین نمونه کار او در این زمینه موزه گوگنهایم

احجام سه بعدی منحنی شكل که با ورق های فلزی تیتانیون پوشیده شده، همچون . گلی است در حال باز شدن و شكوفا شدن

و مشابهت خودی با استادی تمام و به صورت خالقانه ای طراحی  نرم گلبرگ های یك گل از مرکز ساختمان به سمت استمرار 

در . ی و سطوح و احجام مختلف با استفاده از این نرم افزار به صورت دقیق طراحی شده استتیرها و ستون های فلز .شده است

یكی از ایرادهایی که جنكز به این ساختمان گرفته، یك اندازه بودن صفحات تیتانیوم بر  .تاربع فرم است این ساختمان، سازه

است همانند فلس های مشابه با ابعاد مختلف بر روی  در صورتی که جنكز معتقد. روی سطوح با انحناء متفاوت ساختمان است

گهری این . سطح منحنی وار بدن ماهی، این صفحات نیز می بایست بر روی سطوح متغیر ساختمان، ابعاد متفاوتی داشته باشد

: داشتهفیلیپ جانسون در مورد گهری و این طرح وی چنین ابراز  .موضوع را در ساختمان های بعدی خود رعایت کرده است

  «.گهری گفتاری نیست، این هنر است، من همواره گفته ام، لغت هنر را از بین می برد کار»

 : نتايج

هاست که این محوریت  های هم هستند که این خود ناشی از محوریت مشترك آن معماری پرش کیهانی در امتداد تجربه      

 .استهای معماری  برداری از علم روز و انتقال آن مفاهیم به فرمدر پی الگواین نوع معماری  .است« علم روز»مشترك همان 

ی جوانب زندگی بشر امروز  ها، و نه فقط در معماری، بلكه در همه سبكنوع نه تنها در این ( توجه به علم روز)این مسأله 

باعث تحول در زندگی و  نظریه های جدید .کند بسیاری از مسائل را عوض می اش، سمت و سوی گیری تأثیرگذارده و با جهت

از این رو معماران با نظرات و اندیشه های متفاوت در صدد به وجود آوردن سبك های . صنعت و حتی در معماری می شود
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می توان گفت این نظرات و سبك ها در جهت بهبود و تكامل سبك های . جدید معماری، مطابق با پیشرفت تكنولوژی هستند

 .  گذشته است

 

 :پی نوشت

 Cubisme .1  

    Folding.2  

 Déconstruction .3 

  Cosmic Jump  .4 

  Albert Einstein.5 

 Werner Karl Heisenberg.6 

 Mae-wan-Ho.7 

 Edward Lorenz.8 

 Butterfly Effect.9 

  Fractal.11 

 Self similarity.11 

 Comityplex.12 

 Charles Jencks.13 

 Form Follows Tradition.14 

 Form Follows function.15 

 Form Follows world view.16 

 Peter Eisenman.17 

 Frank Ghery.18 

 Daniel Libeskind.19 

  Cosmogecic ARCHITECTURE  .21 

 Non-Linear Architecture.21 

 Topological.22 

 Collage.23 

 Victor David Gruen.24 

 Le Corbusier.25 
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 Pritzker Architecture Prize .26 

 Guggenheim Museum Bilbao.27 
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[5]  The Architecture of the Jumping Universe, Academy, London   & NY, 1995. Second Edition Wiley, 1997 
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