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   :چكيده

        ايده هـاي قبلـي خـود را         وي .مالحظه مي گردد  متمايز  عمده و    دو جريان فكري     1الكساندركريستوفر   نظرياتدر  
ابتدا براساس خردگرايي دكارت پايه گذاري      وي  هاي  نظريه .پرورش مي دهد  بسط و   به طور كامل رد نمي كند بلكه آنها را          

 در  هابعـد . ديـ  گرد  كلـي منجـر    ي راه حل   به ر نهايت و د جزء جداگانه بررسي     مشكالت به كوچكترين اجزاء تقسيم و هر         :شد
  توجه اكنون و   مبذول داشت توجه خاصي به رويكرد كل نگر       در آن    كه   عرصه اي مسيري كامالً متضاد و متفاوت گام نهاد،        

  . است معطوفبيشتر به ابعاد تجربي فرآيندهاي طراحيوي 
در . ميدانددر دستيابي به كيفيتي زنده       معماري و شهرهاي آينده       فضاهاي  درك اي براي را پايه الگوهاي طراحي    او

 تحـصيلي، رشـته   ،  طراحـي هـاي   نظريـه   شفاف سازي و تحليل محتواي مـتن        با وي زمينه هاي فكري     حليلاين مقاله با ت   
  . شدتحليل ديدگاه هاي اخير وي در زمينه نظريه پيچيدگي طي چهار مرحلهو  تتجربيا

  
  
  

  . پيچيدگي انسجام،،كيفيت زنده ، نظريه طراحي،ركريستوفر الكساند: كليد واژه ها
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                   تهران ، آزاد اسالميدانشگاه ،تهران جنوبواحد ، دانشكده معماري ، مربي و هيأت علمي**
   تهران  ،دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات،دانشكده هنر و معماري ،دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري ***
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           ركار خـانم دكتـر فـرح حبيـب          به راهنمايي سـ    » زبان طبيعت در طراحي شهر     -شهر فراكتال «به نام    از رساله دكتري شهرسازي      اين مقاله برگرفته  

  . دفاع شداز آندر واحد علوم و تحقيقات  85-86تحصيلي اول مي باشد كه در نيمسال 
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  مقدمه
  

مرحلـه نخـست شـامل    : رفته اسـت  قرار گ تحليلالكساندر در چهار مرحله مورد كريستوفر   طراحي    هاي نظريهدر اين مقاله    
منتـشر  2فـرم  يادداشت هايي بـر تركيـب     ت كه   و در اين مقطع اس    يافتن روش هاي مناسب در طراحي با رويكردي خردگرايانه است           

در اين مرحله نه تنها نظريـه شـهر         . دامه مي يابد   ا 3شهر يك درخت نيست    الكساندر با انتشار نظريه        ي نظريه ها  مرحله دوم  .ميشود
در هر دوي اين نظريـه هـا رويكـرد كـل نگـر جـايگزين                 . بحث شده است    وي يك درخت نيست بلكه نظريه جديد طراحي شهري       

 و ه كار خود را به اوج شـكوفايي رسـاند  5وش جاودانه ساختمانرو  4 الگوزباندر مرحله سوم، با دو نظريه       . رويكرد خردگرا شده است   
كه تكميل كننده تمامي نظريه هاي الكـساندر از ابتـدا تـا              6  نظم طبيعت مجموعه   با مفهوم جديدي از نظريه پيچيدگي در      در نهايت   
  . بحث خود را انتظام مي بخشد،باشد كنون مي

 مـد نظـر     دستيابي به روش هاي طراحي    در  امل نظريات طراحي الكساندر      سير تك  ارائه جمعبندي تحليلي از   هدف اين مقاله    
كيفيتي كه در تمامي موجودات زنده از تك سلولي ها و ميكروارگانيسم هـا گرفتـه تـا    .  با كيفيتي فاقد زمان و جاودانه مي باشد    7وي

  . نها بوده استتضميني بر انسجام دروني آبه اعتقاد الكساندر ماكروارگانيسم ها نيز وجود داشته و 
  

  روش تحقيق

روش ( پرداختـه  مند متون و نوشته هامبه تحليل نظابا به كارگيري متون مختلف  و  ا استفاده از رويكرد كيفي    اين پژوهش ب  
نيز در ايـن مقالـه      تحليل مقايسه اي    از   .مي دهد قرار  و تحليل   را مورد بررسي     طراحي الكساندر  نظريه هاي  و   )تحليل محتواي متن  

 ،در ايـن روش جنبـه هـاي مختلـف شـواهد           .  اسـت  استفاده شده در مراجع مختلف     الكساندر    مدنظر  ارتباط بين اصول    مقايسه، براي
يژگي ها و سـاز و كارهـاي مختلـف بـين            ، و ي طراحي  فرآيندها به عبارتي .  با شواهد مرتبط ديگر مقايسه مي شوند       گردآوري شده و  

  .   استبا يكديگرصورت گرفته آنها تحليلمقايسه و  شواهد موجود از طريق

  
  )عقلي(گرا  رويكرد خرد: مرحله نخست

ت طراحي بهـره   تكيه كرده و از آن براي حل مشكال       ، الكساندر بر خردگرايي دكارت    در كتاب يادداشت هايي بر تركيب فرم      
مـشكالت بـه   در ايـن رويكـرد   . دبه اتمـام رسـي   گراف و استفاده از كامپيوتر اين كتاب با كمك نظريه مجموعه ها، نظريه . جويدمي
به صورت جداگانه بررسي و حل مي گردد و سپس در آخر براي رسيدن به راه حـل                   چكترين اجزاء خود تقسيم مي شوند؛ هر جزء       كو

 تـالش الكـساندر بـراي يـافتن         يادداشت هايي بر تركيـب فـرم      . )Alexander,1964:12( . مي گردند اجزاء با يكديگر تركيب      نهايي،
ــق روشــهاي  ــد را طراحــي موف ــي كن ــان م ــاب وي  .بي ــن كت ــدادي از در اي ــلتع ــل  مهــم طراحــي ازعوام ــرم : قبي ــه،  -ف                      زمين
 . معرفي مي نمايدكه همگي مقوالتي جديد مي باشند،  ناخودآگاه را - ناسازگاري، خودآگاه-سازگاري
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 زمينـه   بـا هماهنگ سـاختن فـرم  چگونگي لي طراحي،  بخش عمده طراحي فرم است و مشكل اصالكساندر اظهار مي دارد 
شـراف داشـته    ن ا آطراحان در تمامي مراحل طراحي خـود بايـد بـه             فرم بخشي مهم از فرآيند طراحي محسوب مي گردد كه         . است
عنـوان   در اين كتاب از ديـاگرام هـا بـه    وي. (Grabow,1983:2) دي از طراحي است كه به فرم الحاق مي شو     بخشزمينه نيز   . باشند

امروزه بسياري از ساختمان ها بـه عنـوان    ). را الگو مي نامددياگرام ها در آثار متأخر خود الكساندر( كليد فرآيند خلق فرم نام مي برد   
  .  آنكه كوچكترين توجه و اهميتي به زمينه و فضاهاي اطراف آنها مبذول گرددي ب، هنري طراحي مي شونديموضوع

  كه ايده اصلي آن خلق دياگرام ها و الگوها است، بر اصول و روش شناسي     هايي بر تركيب فرم   يادداشت  الكساندر در كتاب    
 همـاهنگي مناسـبي     دباي ي معتقد است  و.  و نه بر ايجاد راه حلي نهايي براي حل مسائل طراحي           مي كند تأكيد   طراحي   )متدولوژي(

بشار رايت ايـن موضـوع       اما در خانه آ    اتفاق افتاده، درن بندرت   چه اين موضوع در معماري م      بين فرم و زمينه وجود داشته باشد، اگر       
  . خانه و فضاي اطراف آن هر دو به يكديگر تعلق دارند بنا،در واقع در اين.  مي شودمالحظهبه وضوح 
مند  الكساندر به راه حلهاي قراردادي عالقه      . است سازگارنا  براي طراحي، پيدا نمودن متغيرهاي      الكساندر  معضل اصلي   اما   

       و پيدا كـردن راه حـل مناسـب بـراي هـر گـروه و سـپس تركيـب                    سازگار و نا سازگار      شامل دسته بندي متغيرهاي      ويشيوه  . نبود
 ناسـازگاري الكـساندر   -در نظريه سازگاري. )Alexander,1964:23( حلهاي اين گروهها با يكديگر و رسيدن به يك كل جديد بود         راه

 بـه   سـازگار اطالعات در مورد متغيرهـاي      داشتن  ثانياً   كار دشواري است،   سازگار يافتن تمامي متغيرهاي نا    وجود دارد؛ اوالً  مشكالتي  
اگر اطالعات كافي در مورد يك عامل مناسب وجود نداشته باشـد، ممكـن اسـت                .  مهم است   ها سازگارياندازه اطالعات در مورد نا    

              ثالثـاً   . ديگـر گـردد    سـازگار ار گذاشته شود و منجر به ايجـاد يـك متغيـر نا            يكي از مناسب ترين راه حلهاي طراحي، خود به خود كن          
  .تقسيم بندي مي شود) ناهماهنگ( و ناسازگار) هماهنگ(توان ادعا كرد كه جهان به دو عنصر سازگار نمي

اخودآگاه و رهيافـت هـاي      در زمينه تفاوت ميان رهيافت هاي ن       مشاهدات مهمي    يادداشت هايي بر تركيب فرم    الكساندر در   
ن هاي بـومي اي كـه    ساختما بهدر تعريف يك طراحي خوب در معماري      الكساندر  . خودآگاه جهت طراحي و ساخت مطرح مي سازد       

              جوامع سـنتي فـرم هـاي معمـاري بـومي خـود را طـي زمـان طـوالني و بعـد از                    . اشاره مي كند  ،  ستدر جوامع سنتي ساخته شده ا     
بطئي و هرگونه تغيير و تحولي در اين جوامع سنتي    ). روش سعي و خطا   ( ها و تصحيح خطاها پيدا كرده اند         مونشتن آز پشت سر گذا  

در دنياي مدرن امروز، تغييرات      در حاليكه    .آهسته بوده و آنها به خوبي توانسته اند اين تغييرات را با سيستم ساخت خود تطبيق دهند                
  . پذيردمي ي تكنولوژي پيشرفته مدرن، صورت  و از طريق معرفغير بوميانتوسط 

 تالش نمود تا به صورت كامالً خردگرايانـه از رياضـيات نـوين در تـشريح              يادداشت هايي بر تركيب فرم     در كتاب    الكساندر
هيـت  مادر مـورد     از ناآگاهي طراحـان      ،وي معتقد بود كه مشكالت و مسائل موجود در معماري و طراحي           . فرآيند طراحي بهره گيرد   

  فرآيند ابـداع ،اين كتاب در مورد فرآيند طراحي است .حقيقي مسائل و نيز نگرش نادرست آنان به منطق و رياضيات نشأت مي گيرد             
 . ارائه مي كندرا  فرم ي از كه در پاسخ به عملكرد، آرايش و سازماندهي جديدگونه هاي كالبدي
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  ـيتتأكيـــد بر كلـ: مرحله دوم

 بـين چنـدين شـهر       مقايـسه اي  مقاله  اين  در  .  منتشر نمود  ،شهر يك درخت نيست    مقاله اي با نام        1965 سال   الكساندر به 
 نتيجـه گيـري نمـود كـه         الكـساندر . صورت گرفت طراحي شده در سراسر دنيا كه ساختاري درخت گونه داشتند با شهرهاي طبيعي              

توكيو در ژاپـن، آنگونـه كـه طراحـان پـيش بينـي              شهر  ل و   زيليا در برزي  ابرشهر  هند،  در  شهرهاي طراحي شده مانند شهر چنديگار       
 دريافـت شـهرهاي     يو . منطقي طراحـي شـده بودنـد       يبر اساس اصول  اين شهرها   اين به دليل آنست كه      . اند عمل نمي كنند   نموده

 ": داشت اظهار رالكساند.  مشترك هستند  ي الگويي پيچيده با ساختار    واجدسنتي كه به صورت ارگانيك رشد كرده و شكل گرفته اند            

 كالبـدي  الگوهـاي    اوتتفـ  مقالـه ايـن   در  . )Alexander,1966:4( " آسان ترين شـيوه اسـتدالل اسـت        ،براي ذهن بشر، مدل درخت    
بـه خـودي داشـتند تفكيـك واضـحي ميـان              شهرهايي كه رشـد خـود      ، با شهرهاي ارگانيك نشان مي دهد      شهرهاي طراحي شده  

 ي بـا نظـم    كه در نگاه نخست ممكن است هيچگونه سازماندهي و نظمي در شـهرهاي            بطوري. عملكردهاي مختلف صورت نمي گيرد    
در اين كتاب الكساندر نـوعي       .آنها نهفته است   به خودي و ارگانيك مشاهده نشود ولي در حقيقت نوعي انتظام نهاني و ذاتي در               خود

تمـايز   هدو نوع سازماندهي درخـت و نيمـه شـبك    ميان وي .سازماندهي به نام سازماندهي هم پوشان براي شهرها پيشنهاد مي كند
 دارند در حاليكه شهرهايي كه بـه         گونه ريزي و طراحي شده امروزي ساختارهايي درخت      قائل شده و معتقد است كه شهرهاي برنامه       

 اجازه مـي دهـد   اين گونه ساختارها به برنامه ريزان و طراحان شهري.  هستند8اي ساختار نيمه شبكهواجدطور طبيعي رشد كرده اند     
بندي عملكردها بـه    به جاي تفكيك كاربري ها و منطقه       هاي مختلط را كه خاصيت انعطاف پذيري در برابر تغييرات دارند،          تا كاربري 
         كه طراحان و برنامه ريـزان شـهري بايـد در طراحـي شـهرها بـه روابـط                   در نهايت اين نتيجه را مطرح مي كند       الكساندر   .كار ببرند 

 اين گونه طراحي شهرها بـر مبنـاي روابـط شـبكه اي              .)Alexander,1966:7(  بيشتر از روابط درخت گونه توجه نمايند       9"ايه شبك "
  .)71 ،1385مك اللين،( نشان دهنده رويكردي سيستمي در برنامه ريزي و طراحي شهرها مي باشد

 و ماشين تأكيد دارد و اينكه اين دو عملكرد چگونـه             بر تأثيرات متقابل عابر پياده     شهر يك درخت نيست    الكساندر در كتاب     
عدم تفكيـك فـضاهاي    به در ساختار نيمه شبكه اي. مي توانند به صورت يك جفت، در تعامل با يكديگر، در شهر ايفاي نقش كنند  

  .عابر پياده و وسايل نقليه با حفظ اولويت به فضاي عابرين پياده تأكيد شده است
ندي براي سازماندهي عملكردهاي هم پوشـان در مقيـاس كوچـك موجـب همـاهنگي فـضاهاي                   مثلث ب  روشاستفاده از   

 بكار گرفته مي شود دو عملكرد هم پوشان يا بيشتر هستند واجداي فضاهايي كه روش بر اين  . ياسهاي بزرگتر مي شود   شهري در مق  
ن مثال داروخانه اي كـه در گوشـه اي از خيابـان             به عنوا . گرددو باعث تسهيل عملكردهاي اضافي و تأثيرات متقابل بين مردم مي            

 همگي تأثيرات متقابل بـر هـم       ،قرار گرفته، چراغ راهنماي جلوي آن، در ورودي داروخانه و مغازه روزنامه فروشي همجوار با ورودي               
  .  را مي دهند وابسته بهمداشته و تشكيل يك سيستم
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  :)Alexander,1966:44( شكل هاي زير نشان داده شده اندنمونه هايي از ساختار نيمه شبكه اي و شبكه اي در 
  

  

  ) ,1966Alexander :44( 10ساختارهاي نيمه شبكه اي -1شكل 

  

  

  

   ),1966Alexander :44(11ساختارهاي درخت گونه -2شكل 
  

 مطـرح  وي .منتشر نمـود   را   12نظريه جديد طراحي شهري   ،  1988 سال   به الكساندر   ،شهر يك درخت نيست    بعد از انتشار كتاب   
نمود هنگامي كه به زيباترين شهرهاي روزگار گذشته مي نگريم همواره اين احساس به ما دست مي دهـد كـه ايـن شـهرها زنـده                           

بلكه يك تصوير دقيق از يك كيفيت ساختاري ويژه است كه ايـن شـهرهاي                چيز مبهمي نيست،   "زنده بودن "اين احساس    .هستند
لـذا  خود رشد مي كردند و      "كليت" و تحت قوانين     "كل"يك از اين شهرها همچون يك         هر  به طور مثال   .دقديمي از آن برخوردارن   

           رسـتوران هـا،   : نه فقـط در بزرگتـرين مقيـاس، بلكـه در هريـك از جزئيـات از قبيـل                   توانيم اين كليت را در آنها احساس كنيم،       مي
در . )1373،27الكـساندر، ( ديوارها و حتي در بالكن ها و تزئينات شهر         باغ ها،  پارك ها،  اده ها، ج بازارها، مغازه ها،  ها،،در خانه  پياده روها 
براي طراحي و برنامه ريزي شهري پيشنهاد مي كند كه در آن پيشرفت طراحي مستلزم پيوندي پاياپـاي و                    يچارچوب وي ،اين كتاب 
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در حقيقت اين ويژگي  .ين ويژگي در شهرهاي امروز وجود نداردا .ناگسستني با مناطق همجوار و واحدهاي همسايگي اطرافش است  
نـه   نـه معمـاري،    وجـود نـدارد؛   هـا   چراكه هيچ نظامي براي آفرينش فعاالنـه آن           در شهرهاي امروزي وجود داشته باشد؛      ندنمي توا 

ليل اين كليت وجود نـدارد و       آفرينش اين نوع كليت را وظيفه خود نمي دانند و به همين د             طراحي شهري و نه برنامه ريزي شهري،      
به پذيرش مسئوليت كليت شـهر       اما طراحي شهري از ميان نظامهاي موجود،       .نخواهد داشت  وجود    نيز نظامي كه بتواند آنرا بيافريند    

 .زيرا دست كم شهر را به عنوان چيزي پيچيده در ذهن مجسم مي كند كه بايد آنرا در سه بعـد و نـه در دو بعـد ديـد      نزديكتر است، 
اين وظيفه تنها با طراحي صرف انجام نميشود بلكه هنگامي تحقق مي يابد كه فرآيندي كه شهر طبق آن شكل خـود را بـه دسـت                        

 و  شـكل خـود   نـه صـرفاً      مسئول شكل گيري كليت اسـت،       از همه  يشبنابراين اين فرآيند است كه ب      .مي آورد اساساً دگرگون شود    
ل يبـد تبه يك كل    د  نبتوان بار ديگر    هاكه شهر خواهد داشت   بيافرينيم اين اميد وجود     ها  در طراحي شهر  اگر فرآيند مناسبي    . محصول

، ارائـه  عملي و قابل اجرا باشـد  در عين حال، كه   اين فرآيند  براي الكساندر هفت قانون     نظريه جديد طراحي شهري   در كتاب      .دنگرد
  :ساخت "كل"از فضاي شهري مي توان دهد كه چگونه مي  و نشان مي كند

  رشد تدريجي و ذره ذره .1

 رشد كل هاي بزرگتر .2

 ژرف نگري و ديد .3

 قاعده اصلي فضاهاي شهري مثبت .4

 آرايش ساختمان هاي بزرگ .5

 ساختمان .6

  شكل گيري مراكز .7

  

  توسعه زبان الگو: مرحله سوم

لـي را    همچنـان راه ح    شهر يك درخت نيست    و   يادداشت هايي بر تركيب فرم    الكساندر دريافت كه ايده هايش در دو كتاب         
ز معمـاري   اين موضوع  بدليل ناخـشنودي وي ا        البته بخشي از  .  زمان فراهم نمي كنند    فاقدبراي خلق ساختمان هاي زيبا با كيفيتي        

را بـر ديگـر      "كـل "پـارامتر    و   داشـته تأكيد   13او به الگوها  . ، نظريه طراحي الكساندر وارد مرحله جديدي شد       زماندر اين   . مدرن بود 
اين كتابهـا تأكيـدي     .  بازتاب داشت  زبان الگو  و   روش جاودانه ساختمان  ادامه اين نظريه جديد در دو كتاب        . نمود طراحي ارجح    موارد

نقاط مشترك فراواني نيز در اين دو كتاب به چـشم مـي خـورد بـه طوريكـه                   . خاص بر تأثير متقابل مردم و محيط بر يكديگر دارند         
 تمامي راه هاي ممكن براي حل مشكالت ذكر شـده را فـراهم       االگو ه ناپذيرند؛   تغيير حقايقي ثابت و     االگو ه الكساندر ادعا مي كند     

هزار سال پيش تاكنون به عنوان طرحهاي اوليه شناخته شده بودند و همـواره بخـشي از                  5  از االگو ه وي عنوان مي كند     مي آورند؛   
را به عنوان وسـايل و ابـزار طراحـي، در راسـتاي انـساني       زبان الگو  و   روش جاودانه ساختمان  الكساندر  . طبيعت آدمي بوده و هستند    
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زباني كه مردم بـه كمـك       ( مقايسه جالبي ميان زبان الگو و زبان متداول          يو .كردن محيط ها و معنا بخشيدن به آنها ارائه مي دهد          
هرها، ساختمان ها، فـضاهاي   به وسيله زبان الگو، مردم قادر به خلق يك تنوع نامحدود براي ش:انجام مي دهد) ن سخن مي گويند  آ

  .)Alexander,1977:43( شهري جديد و بي همتا هستند درست مانند زبان كه توانايي آفريدن جمالت نامحدود و متنوع را داراست
خـود را آشـكار       محلي بسيار قوي بوده كه هم به صورت هندسه خـاص           قابليت هاي بالقوه   واجد ،الگوهاي مطرح شده در اين كتاب     

ايـن برداشـت در     ( زبان الگوي الكساندر شامل مجموعه اي از واحـدها نيـست          . و هم به صورت تكرار فعاليت هاي انساني       مي كنند   
  . براي ارتباط واحدها با يكديگر را مطرح مي كنندمشتركاتي فصل االگوهبلكه اين ، )مورد آن اشتباه است

.  خـود را بـسازند     كالبديم قادرند ساختمان ها و محيط هاي         الگوهايي را ارائه مي دهد كه برمبناي آن مرد         زبان الگو كتاب  
هر الگويي  . شهرها، ساختمان ها و ساختارها    : عرضه مي كند كه مي توان آنها را به سه دسته اصلي تقسيم بندي كرد               الگو   253 وي

انند كلماتي كه با پيوند به يكـديگر        م. به ارائه راه حلي براي مشكلي كه بارها و بارها در محيط هاي گوناگون تكرار شده، مي پردازد                 
 االگوهـ براسـاس نظريـه  الكـساندر،        .  نيز قادر به توليد تعداد بيشماري راه حـل طراحـي هـستند             االگو ه جمله را تشكيل مي دهند،      

  كه هر طرح تنهـا يـك بـار مـي توانـد يـك راه حـل را بـه كـار ببـرد                        درحالي ست پاسخگوي مشكالت طراحي خواهند بود و اين        
)Alexander,1977:45(.  كلي براي تمام مشكالت طراحي ارائه نمي دهد، براي مثال، اگر شخصي بخواهـد يـك                 ي راه حل  زبان الگو 

بـه  ورودي براي بنايي طراحي نمايد، نمي تواند مستقيماً به اين كتاب مراجعه كرده و يك الگوي طراحي از آن بيـرون بيـاورد؛ زيـرا     
   . امكان پذير است خودشتنها با توجه به مفهوم و زمينههر موقعيت طراحي منحصر به فرد است و تحليل آن اعتقاد وي 

  زنده ، مجموعه اي غني از الفبايي است كه مي تواند كمك شاياني براي خلق محيط هاي كالبدي باكيفيت                 الگوزبان   كتاب
 .خگوي معيار طراحي و شرايط مكاني باشـد احتيـاط الزم را بـه عمـل آورد     در انتخاب الگوهاي مناسبي كه بتوانند پاس   د باي اما. باشد

امـا  . انجـام پـروژه هـاي عملـي       و  زبان الگو يك شيوه يا سبك طراحي نيست بلكه چالشي است در جهت تلفيق الگوها با يكـديگر                   
نـسبت بـه   ي تربـاال سـطح  ي كـه در   به الگـوي بزرگتـر  وهر الگ. مهمترين مسئله اي كه در اينجا وجود دارد ارتباط اين الگوهاست      

در زبان الگو بر تأثير متقابل مردم        . مرتبط شده و همچنين به الگوهاي كوچكتر از خودش كه در زير آن قرار دارند               ، دارد قرارخودش  
دن به آن   عنا بخشي  از اين الگوها به عنوان ابزار طراحي در راستاي انساني كردن محيط و م              يو .و محيط بر يكديگر تأكيد شده است      

 ، آنهـا   اما به دليل عدم درك درسـت       .الگوها ابزاري بسيار قوي براي كنترل فرآيندهاي پيچيده هستند          معتقد است   و كنداستفاده مي 
زبـان الگـو     .نقش گسترده اي در طراحي معماري نداشته و در عوض در علم كامپيوتر الگوها به موقعيتي چشمگير دست يافتـه انـد                     

كمـك مـي كنـد تـا پيچيـدگي محـيط            د و    است و پايه هاي ضروري جهت پيوند با انسان را فراهم مي آور             عصاره تجربيات بشري  
  :بنابراين زبان الگو اهداف زير را دنبال مي كند. پيرامون خود را درك نماييم

   راهي براي درك و كنترل سيستم هاي پيچيده-1
 .ه انسجام ساختاري و عملكردي استفاده از زبان الگو به عنوان ابزاري براي دستيابي ب-2
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چگونـه  " كـه    اشالكساندر بعد از گسترش زبان الگوي خود، دريافت كه نظريه اش هنوز هم پاسخگوي سئوال هميـشگي                     
 از  راه  جاودانه سـاختمان    الكساندر در اثري  ديگر با عنوان         بنابراين   . نيست "زمان خلق كرد؟  فاقد  كيفيت  با  مي توان محيط كالبدي     

 وجودمردم پديد آورد، نظمي كه هزاران سال از عمرش گذشته و با اين خود  صحبت مي كند كه قادر است نظم را از درون          فرآيندي
اينگونـه نظـم بـه      . آنها به بقاي خود ادامه مي دهد       ؛ نظمي كه در مردم رشد كرده و در        نشان مي دهد    را هنوز آنچه كه همواره بوده    

زبـان طراحـي    . همين نياز است كه به چارچوب مشترك طراحي شكل مـي بخـشد            . ياز دارد زبان مشترك يعني به الگوي مشترك ن      
 بپـردازد و  ها يعني بشر را مدد مي رساند تا از فراموش شدن خود جلوگيري نموده، به حفظ سـاختار       ،عاملي است كه موضوع تغييرات    

 را توصيف كرده و نـشان مـي دهـد    ها و ساختمانهاطبيعت سازنده شهر روش جاودانه ساختمان كتاب. به زندگي جاودانه دست يابد
 الگـوي    و شهرها و ساختمان ها نمي توانند زنده بمانند مگر آنكه بوسيله تمامي افراد جامعه ساخته شوند و مـردم در آن يـك زبـان                        

  .خود به تنهايي زنده باشد واحد را به اشتراك بگذارند و اين زبان الگوي واحد
او باور دارد كه دو نظم در ساختن فضاي         . متمركز شده است   14منسجمساختارهاي   بر   الكساندر امروزه مطالعات و تحقيقات   

مشخصات اصلي يك فـضا     ) عملكردي و فرمي  (اين دو نظم    . كالبدي مؤثر است، يكي نظم عملكردي فضا و ديگري نظم فرمي آن           
كـه   اين ماشين كامالً عملكـردي اسـت چـرا        . ودنظم عملكردي مي تواند در يك ماشين تهيه ذغال سنگ خودكار يافت ش            . هستند

توضيح و بيان اين ماشين بسيار ساده است زيرا بـه صـورت جـزء بـه جـزء قابـل                      .دقيقاً بر مبناي عملكرد و كارآيي ابداع شده است        
 مهمـي از  نظم فرمي، اصلي است كه در يك گلدان زيباي چيني الزاماً بدون تعريف مي ماند زيرا عامل تجربه بخـش          . توصيف است 

 آن هـم در مقايـسه بـا         ها مي تواند پاسخهاي ذهنـي بدهـد       گلدان، فرد تن  اين  براي بيان نظم موجود در       .تعريف آنرا شامل مي شود    
اين دو نظم، طرح را به طبيعت و احساسات انساني پيونـد مـي دهنـد و                 . توصيفات عيني از يك نظم عملكردي، اعتبار چنداني ندارد        

مـثالً  . (Grabow,1983:22)  در تك تك اجزاء ساختار به چشم مي خـورد          "كليت"در يك طراحي خوب،     . ارد نام د  "كليت"اين امر   

چهار مناره، مصالح، خوشنويسي و محيط ، همه و همه اجزاء تكميل كننده فرم انـد                .  كليت محسوس است   15"تاج محل "در طراحي   
 رسيدن به عامـل  دردو نظم عملكردي و فرمي همچنين مي توانند  .دو اگر يكي از آنها كنار گذاشته شود، كليت خدشه دار خواهد ش    

. (Grabow,1983:25) اين دو نظم در شيوه هاي طراحي محيطي بـه چـشم مـي خورنـد               . در محيط كالبدي مؤثر باشند    زنده  كيفيت  
، بـا   خـود ز كارگاه هاي طراحي     براي مثال، در يكي ا    .  تجربه و احساس را به روند طراحي وارد نمايد         الكساندر همواره تالش مي كند    

 در حاليكـه    هطراحي نيمكت پاسخگوي عملكرد و نيازهاي حسي بود       . همكارانش يك نيمكت را با رويكردي كل نگر طراحي كردند         
طرح، جزئيات آن و تمامي شركت كننـدگان، يـك بخـش از             . همگي راضي و خشنود بودند نيمكت به همراه تزئينات آن ساخته شد           

نيمكت خطوط صاف و نرم مدرن را نداشت اما راحت و خوشايند بود، فـرم و مكـان آن، نتيجـه             آن  اگرچه  . يل دادند كل روند را تشك   
  .بودمكان استقرار آن  از  عمليتجربه اي

 اين نظم را واجد نهادي ارگانيك معرفـي مـي كنـد و آنـرا رويـدادي                  16"تجربه اوريگان " در اثري ديگر با عنوان     الكساندر
از نظـر وي  . ند كه وقوعش به برقراري توازن كامل بين نيازهاي اجزاي منفرد و نيازهاي كل مـشروط گرديـده اسـت          خوامي طبيعي
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ارگانيك بودن شهر   حس  الكساندر اعتقاد دارد كه      .نظم ارگانيك كيفيتي است دروني كه در شكل خود، نوعي احساس پديد مي آورد             
مي شود با احساس مبهمي كه در نتيجه ارتباط با اشكال زيـست شـناختي               گيخته  برانستن به شهرهاي زيباي گذشته      كه بر اثر نگري   

 كيفيت ساختاري ويژه    ازآگاهي درست    اين احساس ناشي از      .كوچكترين شباهتي نيز بدان ندارد    بروز مي كند، يكسان نيست و حتي        
 رشـد كـرده و ايـن    كليـت، اصي خـود از  هريك از اين شهرها تحت قوانين اختص      . هستندو  واجد آن بوده    است كه   شهرهاي قديمي   

، خود به منشأ شهر     شهريت  كلدر شهرهاي قديمي،    . تماميت نه تنها در كل شهر بلكه در كوچكترين اجزاي آن احساس شدني است             
أثر لذا هرگونه رشد و گسترش بعدي از نهاد ساختاري ويژه و نوعي گذشته شهرها مت    . پيوسته است  آن در گذار زمان      گانو به آفرينند  

 زنـده  تنها به شهرهاي قديمي منحصر نمي شود و مي توان آنرا در ارگانيسم هاي                شهر به مثابه يك كليت    اين گونه رشد    . مي باشد 
  .ديگر نيز مشاهده نمود

  

   و پيچيده  منسجم،ايجاد ساختارهاي زنده: رحله آخرم

  شـده اسـت،    گـارش از دنياي پيرامونش ن     سال و بر اساس مشاهدات دقيق الكساندر       30 بيش از    يط  كه ب طبيعت نظم  كتا
هدف اصلي الكساندر در اين كتاب مطرح نمودن اين نظريه بوده كه چگونـه  . تمامي نظريه  هاي او را از ابتدا تا كنون در برمي گيرد          

هـستي از  ساختارهايي كه در همـه پديـده هـاي عـالم             .ايجاد مي كنند  پديده هاي مختلف با يكديگر ساختارهاي منسجم و زنده را           
ــا  ــده و كهكــشان )ميكروارگانيــسم هــا( اكريــستال هــاتمهــا گرفتــه ت  مــشترك اســت )ماكروارگانيــسم هــا(هــا  و فرمهــاي زن

)Alexander,2004:23(.  
همان گونه كه فرمهـاي طبيعـي بـا         . در واقع هدف الكساندر در اين كتاب اشاره به فرآيند بجاي تأكيد بر فرم يا پالن است                

الكـساندر بـه    .توسعه محالت و شهرها نيز بايستي از اين فرآيندها تبعيـت كنـد      ل گرفته و رشد پيدا مي كنند،      فرآيندهاي مشابه شك  
در   ايـن سـاختارها را در درون سـاختمانها و          وي. هـاي بـشري اسـت     دنبال ايجاد ساختارهايي زنده در مصنوعات و دسـت سـاخته            

ظهـور   ذهني بوده و با كمك شخص انسان و حس دروني او امكـان               كه ادراك آنها   ساختارهايي   .مصنوعات بشري جستجو مي كند    
  . پيدا مي كنند

براي الكساندر حضور اين ساختارهاي زنده در فرآيند خلق يك پديده به حدي حائز اهميت است كـه اعتقـاد دارد براسـاس                       
ي تجربي براي پي بـردن بـه وجـود و            روشهاي بروي  . ان يا شهر را ارزش گذاري كرد      حضور يا فقدان اين ساختارها مي توان ساختم       

 رياضي نيز قابل  زبان با ساختارهاي تكرار شونده و زنده       ادراك اين ساختارهاي زنده در فرآيندهاي طبيعي تأكيد دارد، هرچند كه اين           
ـ      هاي تجربي و قضاوت هـاي عينـي را         روشمشاهده به همراه ساير      وي   .)17ساختارهاي فراكتالي ( اندتوصيف راي روش مناسـبي ب

 جنبـه حيـاتي و ضـروري در         3 بـه    وي  طبيعـت نظـم    مجموعه در .اندازه گيري ميزان حيات و زنده بودن اشياء و پديده ها مي داند            
  :هاي پيرامونش تأكيد داردپديده
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ل بـا   كتاب پيوندي عميق بـين ايـن عوامـ        چهار  در اين    وي. جنبه حسي و درك شهودي     -3 شناختي   جنبه زيبا  -2 جنبه علمي  -1
 "كليـت "ويژگي يك ساختار زنده كه بر مبناي اصول          15ت  در كتاب اول طبيعت نظم به نام پديده حيا        . يگر برقرار ساخته است   يكد

  .)Alexander,2004:50(  را شرح مي دهداستاستوار 
 در آن   الكساندر به فرآيند خلق طبيعت و چگونگي ايجاد سـاختارهاي زنـده موجـود              در كتاب دوم به نام فرآيند خلق حيات،       

نظريه اي كه براساس مفهـومي از كليـت و          ؛  نظريه تغيير شكل با حفظ ساختار نهفته است         اين نظريه جديد،    بطن در .اشاره مي كند  
 بـسط  تغيير شكل با حفظ ساختار نظريه اي است كه براساس آن كليت يك سيستم حفظ مي شود،                 .ديدگاه كل نگر شكل مي گيرد     

. و فرآيندها مصداق داشته و ويژگي زنده بودن را در آنها تقويت مي كنـد             ين نظريه در تمامي پديده ها     ا.  پيدا مي كند    رشد مي يابد و  
دقيـق و  نياز بـه فرآينـدهايي زايـشي     خواه شكل گيري يك شئ باشد يا توسعه تدريجي يك شهر، معتقد است كه فرآيند خلق،    وي  

  . مي كند و هر كليت جديد ناشي از كليت ماقبل خود مي باشدمشخص داشته بطوريكه هر مرحله بستري براي مرحله بعد فراهم
الكساندر به ارائه مصداقهايي از فرآيند ايجاد سـاختارهاي زنـده در    طبيعت نظم به نام تصوري از جهان زنده ومدر كتاب س

 عواملي هستند كه پديده حيـات       بي مانند بودن به همراه سادگي و زيبايي فرم و رنگ           در اين مثالها،   .ساختمانها و شهرها مي پردازد    
و  عالوه برآن الكساندر مكانها و ساختمانهايي كه توسط فرآيندهاي زنـده ايجـاد شـده انـد                 .را در ساختمانها يا شهر تقويت مي كنند       
ويكـردي  ر ،روشـن  به نام زمينه     ويكتاب آخر   ،  در نهايت .  ما به عنوان انسان پيوند مي دهد       داراي ساختاري زنده هستند را به وجود      
  بـه همـراه    وي رويكرد عقالنـي    . از فضا مرتبط است    ويكامالً به شخص انسان و تجارب       كه  هندسي از ماده و فضا را مطرح كرده         

 15در عـالوه بـرآن    .الزم و ضـروري مـي دانـد    زنده، ي را براي خلق و ايجاد ساختارهايتفكر تحليلي از پديده ها و نيز ادراك حس   
ايـن  . ز مهمترين نتـايج ايـن كتـاب اسـت          ا  مي شود،  يكپارچه و   كليت واحد  كه منجر به ايجاد     و آگاهي     پيوند ناگسستني ماده   اصل

  .)Alexander,2004:165(18پانزده اصل الكساندر به شرح ذيل مي باشد
 
 
 
 

  مقياسهاي مختلف-1 مراكز قدرتمند           -2           پيوند عميق و ابهام -3 شكل خوب            -4           فضاهاي مثبت     -5               
 
 
 
 
 

           بازتاب -10        ناهمواري ها    -9              فضاي خالي   -8                 تضاد     -7               سادگي و آرامش   -6       
 
 
 
 

  تقارن هاي محلي-11         تكرار        -12             مرزها       -13                       شيب  -14             عدم تفكيك       -15      
  

  ),2004Alexander، 165(  پانزده  اصل كريستوفر الكساندر-3شكل 
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 حليلي بر نظريه هاي طراحي كريستوفر الكساندر رويكردي ت

 

 

  گيرينتيجه  
 تـا   بر تركيـب فـرم    يادداشت هايي   كتاب  ، از   يوكساندر در مورد نظريه هاي طراحي       در اين مقاله كوشش گرديد تفكرات ال      

در ابتدا نظريه هاي الكـساندر در رونـد برقـراري    . مورد تحليل و بررسي قرار گيرد) مفاهيم جديدي از نظريه پيچيدگي (طبيعت نظم  
 موفقيـت چـشمگيري داشـته       ا اين نظريه ها در كارهاي اخير وي       ام. ارتباط بين اجزاي مختلف در طراحي و برنامه ريزي موفق نبود          

، وي از رويكرد عقالني نسبت به برنامه ريزي و طراحـي دفـاع مـي كنـد و تقريبـاً موضـعي                      دداشت هايي بر تركيب فرم    يادر  . است
 الكساندر بحث جديدي پيرامون شـهرهايي كـه الگـوي           شهر يك درخت نيست   در نظريه     . ات بعدي خود دارد   يمتضاد نسبت به نظر   

نظريه در  . رد سيستمي را در طراحي و برنامه ريزي يك شهر مناسب ميداند           دارند، مطرح مي كند و در نهايت رويك       "نيمه شبكه اي  "
.  بعنوان پايه و اساس طراحي و برنامه ريزي شهري تأكيـد نمـود             "كليت"، الكساندر بر اهميت استفاده از اصل        جديد طراحي شهري  

كتـاب هـاي   .  دهندحيط هاي كالبدي ارائه مي، موارد كاربردي بسياري از الگوها را در طراحي مروش جاودانه ساختمان و زبان الگو 
 بعنوان مرجعي براي حل آسان و سريع كليه مشكالت طراحي قلمداد شوند، بلكه بايد بعنوان راهنماي طراحـي مـورد                     الكساندر نبايد 

 ات مـردم طـي    چرا كه نتيجه تجربيـ    طراحي بر اساس درك الگوها امكان بيشتري براي رسيدن به موفقيت دارد             . استفاده قرار گيرند  
 فـراهم آورد و در آخـر   مناسب بـراي طراحـي محـيط هـاي كالبـدي        مي تواند زمينه اي      زبان الگو بنابراين  . اعصار و زمان مي باشد    

 كيفيـت " بـا  ي محيطپايه و اساسي جديد براي آفرينش مي تواند ساختارهاي منسجم و پيچيدهپژوهش هاي جديد الكساندر برروي  
  . گردد و زنده محسوب19"جاودانه

  

  هاپي نوشت
د در رياضـيات از  ش داراي مدرك كارشناسي در معماري و كارشناسي اراو.  در انگليس بزرگ شد و در وين اتريش متولد      1936كريستوفر الكساندر در سال      -1

  تاكنون اسـتاد دانـشگاه كاليفرنيـا،   1963ل  از سا  و  مدرك دكتري معماري خود را از دانشگاه هاروارد اخذ نمود          1963 در سال    الكساندر. دانشگاه كمبريج است  
 .  ميباشد،منتشر شد1977كه در سال لگو  پدر نهضت زبان الگو در علم كامپيوتر و نويسنده كتاب زبان اكريستوفر الكساندر .در آمريكا ميباشد بركلي،

2- Notes on Synthesis of Form 
3- A City is not a Tree 
4- A Pattern Language 
5- The Timeless way of Building 
6- The Nature of Order        

 الزم به توضيح است كه كليه نظريات اشاره شده به صورت مشروح در رساله اي كه اين مقاله مستخرج از آن است تحليل و بررسـي شـده و در ايـن جـا                -7
 .استنتاجات نظري هر دوره اين انديشمند ارائه گرديده است

7-Semilattic 
8- Lattic 

 ساختاري  را نيمه شبكه اي مي ناميم اگر و تنها اگر هر دو گروه انتخابي متعلق به يك مجموعه باشند بطوريكه عناصر يك گـروه در گـروه ديگـر نيـز                         -10
  .وجود داشته باشد

اشند به طوريكه عناصر يكي در ديگري نيز وجـود          ساختاري را درختي مي ناميم اگر و تنها اگر براي هر دو زيرمجموعه انتخابي متعلق به يك مجموعه ب                  -11
  .داشته باشد

12 - A New Theory of Urban     
  . منظور از الگو، مجموعه اي از قوانين تجربي است كه رفتاري منظم را ارائه مي دهند-13 

14- coherence Structures 
15- Taj Mahal 
16- The Oregon Experiment 

  . ايي به هم پيوسته و خود مشابه بوده كه داراي ارتباطات سلسله مراتبي از مقياس هاي بزرگ تا كوچك مي باشند فراكتال ها ساختاره-17
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    : مجموعه پانزده اصل الكساندر به شرح زير مي باشد-18
1- Levels of Scale 
2- Strong Centers 
3- Deep Interlock and Ambiguity 
4- Good Shape 
5- Positive Space 
6- Echoes 

7-Roughness 
8-The Void  
9-Contrast 
10- Simplicity and inner calm  
11-Local Symmetries    

12 - Alternating Repetition 
13- Boundaries 
14 -Gradients   
15-Not-Separation 

19-Timeless quality 
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