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ســاخـتار زبــــانهای الگــو 
 

 
arq-Architecture Research Quaterly Volume 4(2000)            اين مقاله در جلد چهارم از فصلنامه تحقيقات معماري به چاپ رسيده وبا اجازة آنها پست شده است. 

ــترك شـهري  نسخة انتشار يافتة اين مقاله شامل دياگرامهاي ديگري از الگوهاي الكساندر در مورد مرزهاي مش
ميشود كه از كتاب ”يك زبان الگو“ اخذ شده و در اينجا ارائه نشدهاند. 

 
ــدگـي سيسـتمهاي بسـيار متنوعـي از نرمافزارهـاي  چکیده : زبانهايالگو به ما كمك ميكند تا بر پيچي
ــير در يـك سيسـتم  كامپيوتري گرفته تاساختمانها و شهرها ، فائق آييم هر” الگو“ قانوني مقرر بر يك جزِء درگ
پيچيده است. زبانهاي الگو را ميتوان به صورت سيستماتيك بكــار گرفـت. هـر طـرح بـراي اينكـه بـا انسـانها 

ارتباط برقرار كند به اطالعاتي كه در زبان الگوها يافت ميشوند، نياز دارد. 
ــهاي الگـوي موجـود اعتبـار الزم را بدهيـم. چگونـه آنـها را  اين مقاله توضيح ميدهد كه چگونه به زبان
ــاي مشـترك شـهري از الگوهـاي  پرورش دهيم و اينكه چگونه آنها را تكامل بخشيم. هندسة اتصال دهندة مرزه

معماري كريستفرالكساندر نتيجه گرفته ميشوند. 
 

     
         عنـاوین 

 
 • مقدمه  

 • يك الگو چيست ؟ 
 • آميزش الگوهاي الكساندر  

 • هندسة ارتباط دهندة مرزهاي مشترك شهري 
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 • برگردان انتظام الگوها  
 • اعتبار الگوها  

 • الگوها و علوم  
 • ماهيت يك زبان الگو 

 • سلسله مراتب ارتباطات در طول مقياسهاي مختلف 
 • يافتن الگوهايي براي انتظامات جديد  

 • سازگاري و پيوستگي 
 • قوانين سبكگرا و گسترش و يروسها  

 • تكامل و اصالح زبان الگو  
 • اهميت جزئيات 

 • نتيجهگيري 
      

         مــقدمـه  
 

ما دنياي اطراف خود را ميبينيم و سپس با خالصه كردن آن به صــورت علـت و معلـول و اسـتناد بـه 
راهحلهايي كه در شرايط مختلف تكرار ميشوند، ساختار آن را درك ميكنيم. اين قوانيــن تجربـي كـه نمايـانگر 
ــادهترين توصيـف از مفـهوم الگـو  نظم و قاعدة رفتـــار هستند” الگوها” ناميده ميشوند. الگوهاي قابل رويت س
هسـتند(Salingaros, 1999) . الگوهـاي بسـياري از ابتـدا در ذهـن مـا انسـانها وجـود دارنـــد: مــا عملهــا و 
ــه شـوند و يـك  عكسالعملهايي  را كه بقايمان را تضمين ميكنند، به ارث ميبريم ولي ساير الگوها بايد آموخت
بخش اضافي و مصنوعي را در ذهن انسان بسازند. توانايي درك الگوها منافعي مانند تطــابق و تغيـير محيـط را 
براي ما به ارمغان ميآورند. البته پيچيدهگيهاي شامل يك الگو در هر مجموعة خاص بايد جزء به جــزء آشـكار 

و خوانا شود تا بتوان مكانيزم بنيادي آن الگو را دريافت. 
ــا بـه وجـود مـيآورد. زبانهـاي  زبان يك گروه از الگوها يك مبنا براي  كار با هر انتظامي از آن الگوه
ــاني بسـياري در  الگوِي آموختني ـ ونه ذاتي ذهن بشر ـ درگذشته به دقت حفظ ميشدند. الگوهاي ارتباطات انس
ــي هسـتند كـه از طريـق  مذاهب، افسانهها و حماسههاي ادبي مستتر شدهاند. اين الگوها در حقيقت يك خرِد جمع
ائتالف واتحاد اكتشافاتي كه توسط افراد مختلف صورت گرفتهاند  به وجود آمدهاند. ايــن فراينـد درمـورد همـة 
الگوها كامالً عموميت دارد. از آنجايي كه رياضيات ميتواند توسط نظم وقاعده و يا به وســيلة الگوهـاي منطقـي 
دادهها و پديدهها را تشريح كند، علوم مختلف برآن تكيه ميكننــد(Steen, 1988) . وقتـي پيشـرفتهايي حـاصل 

ميشود كه الگوها در يك زمينه با الگوهايي كه در زمينهاي ديگري قرار دارند ، مرتبط شوند.  
دراين مقاله سخن از زباني است كه الگوها رابه هم متصل ميكند . يك زبان الگو شامل اطالعات مفيــدي 
در مورد ارتباطات الگوها ميشود كه به قانونمند كردن وبه كارگيري الگوها كمك مي كنند . دراين مقاله با توجه 



ــــانهای الگــو  ٤  ســاختار زب

به ويژگيهايي كه الگوها در تركيب با هم دارند ، ميخواهيم ساختار يــك زبـان الگـو را مشـخص كنيـم . چنيـن 
ــرد . درايـن مقالـه فـرض بـرآن اسـت كـه  برخوردي نظم الگو را در فضا ، زمان وابعاد انساني آشكار خواهد ك
  Alexander) خوانندگان با الگوهاي معماري كريستفر الكساندر به همانگونهاي كــه در اثـر  یـک زبـان الگـو
,Ishikava وسايرين ,1977)  بيان شده است، آشنايي مختصري داشته باشند . اگر چــه بيـش از بيسـت سـال از 

ــاران شـاغل تنـها اندكـي ارزش واقعـي آنـرا قـدر  مطرح شدن زبان الگوها درمعماري ميگذرد ولي از ميان معم
ــد ولـي بـه خـاطر برداشـت  دانستهاند . الگوها اگر چه ابزار توانمندي در كنترل فرآيندهاي پيچيده بشمار ميرون
نادرست، نقش بزرگي در طراحي معماري ايفا ننمودهاند و اين در حالي است كه درعلوم كامپيوتري بــه موفقيـت 

غيرمنتظرهاي دست يافتهاند . 
ــن مقالـه باشـد. مـا نشـان  هر كس كه ميخواهد طرحهايش  با انسانها ارتباط يابند ميتواند خوانندة اي
ــام نخواهـد شـد . بعـد از اينكـه درمـورد الگوهـا  خواهيم داد كه اين كار بدون وجود الگوهاي به هم پيوسته انج
ــم كـرد. نظريـه گـراف  ونحوة تركيب آنها با هم توضيحات كلي داديم، درمورد رابطه الگوها و علوم بحث خواهي
ميتواند وجوه كليدي زبانهايالگو را به صورت تصويري روشن سازد، نظير اينكه الگوها چگونه با هم تركيــب 
ــا محتويـات جديـدي بوجـود ميآينـد، چگونـه در سـطوح مختلـف  ميشوند، چگونه در سطوح باالتر الگوهايي ب
ــاطر  الگوهاي مرتبطي وجود دارند، چگونه بايد الگوها را دريك زبان جديد يافت و چرا اعتبار يك زبان الگو به خ
ــه  ساختار متصل آن است، نه بخاطر اعتبار تك تك الگوها به صورت خاص. بحث اصلي دراين مقاله اين است ك
ــاً بـا خـود الگوهـا  چگونه يك زبان الگو با داخل شدن قوانين سبكگراي دلخواه و همچنين ضد الگوهايي كه غالب
ــه آن  اشتباه مي شوند، آسيب ميبيند. در غالب موارد مردم كوشيدهاند با تغيير زبان الگوهاي معماري يك جامع
ــترك شـهري از طريـق شـيوة برخـوردي حـاصل  جامعه را تغيير دهند. يكي از كاربردهاي هندسة مرزهاي مش

ميشود كه بر مبناي الگوها به وجود ميآيد.  
 

         یک الگو چیست ؟ 
 

دراثر یک زبان الگو  ، الكساندر وهمقطارانش ٢٥٣ راهحل يا ” الگو“ي طراحي را كه در معماري مطرح 
ميشوند استخراج نمودند ، مانند نياز به پارکینگهای روباز کوچـک (الگـوي ١٠٣) ، يـا  ایوانـک شـش فوتـی 
 Ishikawa,Alexander) ـــي كــه بــراي مفيــد بــودن ايوانــك الزم اســت ـ (الگـوي ١٦٧) ـ يعنـي حداقـل  عمق
وسايرين ,1977). مؤلفان اين اثر پس از استخراج اين الگوها اذعان داشتند موفقيت طرحهايي كــه در طراحـي بـه 
الگوها بيتوجه بودند  به صورت قابل مالحظهاي از ساير طرحهايي كــه از آنـها پـيروي نمودهانـد ، كمـتر بـوده 
ــورد  است. نحوه ثبت الگوها به صورتي كه الكساندر درپيش گرفت ، شامل جملهاي ميشود كه فلسفهاي را در م
موضوع خاصي به صورت خالصه بيان مي كند (براي مثال در مورد الگــوي پارکینگهـای روبـاز کـوچـک) : 

”پاركينگهاي  بزرگ به زمينهاي مردم خسارت زيادي وارد مي كنند“ .  
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ــد. ايـن توضيحـات شـامل      آنها شرح در مورد يك الگو را با ارائة توضيحاتي دربارة آن ادامه مي دهن
دادههاي آماري، تحليلهاي علمي ، وقوع همزمان آن الگو در فرهنگهاي  كامالً متفاوت، داليل فلسفي، ساختاري 
يا فرهنگي و … ميشود. براي مثال بحثي كه در دنبالة الگوي باال آمده شامل اين مطالب ميشود”… اگر سطوح 
مربوط  به ماشينهاي پارك شده بيش از ٩ % تا ١٠% سطح زمين را در يك جامعه فرابگيرند ، بافت جامعّه مورد 
ــاز از زمينهـاي  نظر با حضور ماشينهاي بيشتر تهديد خواهد شد … زمينهاي كوچكي  براي پاركينگهاي روب
بزرگ بسيار بهتراند، حتي اگر سطح كلي در هر دو حالت برابر باشد … اگرچه زمينهاي بزرگ براي اتومبيلها 

مناسباند ولي براي مردم غير از ضرر چيز ديگري ندارند“ . 
ــه گنجـاندن آن دريـك طـرح واقعـي پايـان  درخاتمه، ثبت يك الگو با چند نوع توصيه عملي براي كمك ب
ــش از٥ تـا ٧ اتومبيـل را در خـود جـاي  مييابد، براي مثال: ”پاركينگهاي روباز را كوچك كنيد به گونهاي كه بي
ندهند، هر زميني كه براي پاركينگ صرف ميشود بايد توسط ديوارهاي باغ، حصار، نرده، زمينهاي شــيبدار و 

درختان به گونهاي احاطه شود كه اتومبيلها از بيرون كامالً غير قابل رؤيت باشند …“.  
بسياري از انتقادهاي وارد بر زبان الگوي الكساندر تا حدي درســت هسـتند از جملـه اينكـه ايـن الگوهـا 
ــرار  بازتاب فلسفة سال ١٩٦٠ هستند ، بسيار افراطياند و با طراحي و برنامهريزي معاصر به راحتي ارتباط  برق
نميكنند و يا اينكه از همة چيزهايي كه در معماري قرن بيستم مهم دانسته ميشوند، چشمپوشي ميكنند، ولي با 
اين حال اين اشكاالت در مقايسه با پيام مهمي كه الگوها عرضه ميدارند ، نــاچـيزاند . ايـن مقالـه سـعي دارد تـا 

نشان دهد اگريك طرح الگوها را در نظر نگيرد هرگز نبايد اميدوار بود كه بتواند با انسانها رابطه برقرار كند . 
  

         آمیزش الگوهای الکساندر 
 

ــن وجـود قوانيـن ارتباطـات الزم  الگوهاي طراحي را ميتوان به طُرق نامحدودي با هم تركيب كرد، با اي
براي تركيب الگوها  ـ زبان آنها ـ تنها به صورت خالصه بيان شده است . براي درك رابطه بين الگوهــا بـايد بـه 
آثار اوليه الكساندر مراجعه نمود (Alexander, 1964; Alexander, 1965)  . خود الكساندر نيز غير از فصــل ١٦ 
كتاب  راه بیزمانِ ساختن (Alexander, 1979) روي تركيب الگوها متمركز نشدهاست . هــر ضعفـي كـه در الگوهـا 
ــه ايـن ضعـف نتيجـه نفـهميدن زبـان  ديده ميشود  خود مي تواند در تك تك الگوها نهفته باشد ولي محتملتر آن است ك
ــا اشـاره كـرده  تركيبي آنها باشد . اگر چه الكساندر (در مقدمه وضميمه) به قابليت اتصال الگوهاي طراحي با ساير الگوه
است ولي با اين وجود به تصوير كشيدن آنها بدون يك نقشه ارتباطي دشوار است . حتي معماراني كه از الگوها اســتفاده 
ميكنند نيز از نحوة تركيب الگوها با يكديگر بياطالع هستند و بنــابراين طرحـي كـه درنـهايت بدسـت ميآورنـد اغلـب در 

مقياس كالن منسجم نيست . 
 قالبِ زبان الگو به صورت غيرمنتظرهاي در برنامهريزي كامپيوتري بسط يافته و كاربردي اساسي پيدا 
ــو“ باشـد و  كرده است. در برنامهنويسي هر راهحلي كه در برنامه ديگري دوباره ظاهر شود ، مي تواند يك ” الگ
به عنوان يك واحد دوباره به كار گرفته شود. امروزه الگوها چارچوب نظري توانمندي هستند كه بــا اسـتفاده از 
 Gabriel, 1996; Gamma, Helm آنها ميتوان برنامههاي كامپيوتري پيچيدهاي را فراهم آورد(1995 , وسايرين
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;Coplien ,1995 وSchmidt) طرفدران الگوهاي نرمافزاري معتقداند كه الگوها ميتوانند در حل مسائل كاربردي 

مختلفي به آنها كمك كنند كه در غير اين صورت حل آنها بسيار دشوار و يا وقت گير ميبود .  
براي اينكه خواننده بهتر به منظور ما از الگوهاِي مرتبط با هم پيببرد چند مثال از شيوههاي اتصال آنها 

با هم ارائه ميكنيم .  
 

ــت   • يك الگو ميتواند الگوي ديگري را كه در مقياس خردتري قرار دارد شامل شود  ويا به آن الگو عمومي
دهد. 

 • دو الگو ميتوانند مكمل يكديگر باشند به گونهاي كه يك الگو براي كامل شدن محتاج به ديگري باشد. 
 • دو الگو ميتوانند مسائل مختلفي را حل نمايند كه در يك سطح با هم همزيستي و اشتراك دارند.  

 • دو الگو ميتوانند يك مسأله را به شيوههاي مختلفي حل كنند، بــه نحـوي كـه هـر دو شـيوه درسـت هـم 
باشند. 

 • دو الگويي كه ساختاري مشابه دارند در سطوح باالتر باهم ارتباط خواهند داشت . 
 

ــك الگـو خودنمـايي ميكننـد . اول اينكـه مؤلفـههاي  با توجه به اين قوانين ارتباطي دو وجه مختلف از ي
داخلي يك الگو گنجايش آنرا به عنوان يك الگوي بزرگتر مشخص ميكنند و ديگر اينكه مرز مشترك آن الگــو بـا 
ساير الگوها اشتراكات و يا ارتباطات آنرا در همان سطح مشخص ميسازند . دو الگويي كه در يــك سـطح قـرار 

دارند ميتوانند يكديگر را كامل كنند، گاهي با يكديگر همزيستي داشته باشند و يا لزوماً مكمل هم باشند .  
يكي از انتقادهايي كه بر الگوهاي الكساندر وارد است به خاطر عدم همــاهمگي آن بـا اقتصـاد كـاربردي 
موجود و همچنين فرآيند ساخت است . زبان الگو در برگيرندة اين ايده الكساندر ميشود كه چگونه بــه بـهترين 
صورت ممكن ميتوان محيط مصنوع زندگي را انسانيتر ساخت و شامل الگوهايي ميشود كه از مقياس مربوط 
به كفسازي تا  مقياس يك شهر بزرگ گسترش يافتــهاند (Ishikawa, Alexander وسـايرين ,1977) . بعضـي از 
الگوهاي شهري  زمينخواري و بلندمرتبهسازي را به شدت رد ميكننــد و الگوهـاي سـاختماني نـيز كيفيتهـاي 
ــر دوي ايـن  سازهاي را بهتر از آن حدي ميخواهند كه پيمانكاران امروزي عادت به ساخت آن دارند .بنابراين ه
موارد منبع ايجاد سود را در صنعت ساختمانسازي تهديد ميكنند . بــا وجـود اينكـه هنـوز روشـن نيسـت كـه 
ــاندر آنـرا دسـتآويزي قـرار  چگونه بايد اين تناقضها را با هم تطبيق داد ولي انتقادهاي صورت گرفته بر الكس
دادهاند تا بدين ترتيب همه زبانهاي الگو را غير قابل اجرا و غيرواقعي جلوه دهند  (Dovey, 1990 ) ،ولـي ايـن 

كار بسيار كوته نظرانه است . 
ــاي الكسـاندر بـراي شـكل دادن بـه محيـط  مساُلة و نگراني اصلي در مورد اشخاصي است كه از الگوه
مصنوع بهره ميجويند . زبان الگو يك شيوه طراحي نيست و هرگز نيز ادعا نشده كه بتواند باشد ، بلكه همــواره 
ــاران در هرصـورت  صرفاً تالشي براي تجميع و يكي كردن الگوها در طراحي يك پروژه واقعي بوده است . معم
بايد شيوة طراحي خاص خودشان را داشته باشند ولي آنرا در نظريات الكساندر نخواهد يافت ونهايتاً خودشـان 
را با هر فرآيند طراحياي كه هم اكنون مرسوم اســت، وفـق خواهنـد داد . بديـن ترتيـب از ابـزار وامكانـاتي كـه 



ــــانهای الگــو  ٧  ســاختار زب

الكساندر پيشنهاد ميدهد استفاده نخواهد شد و زبان الگوها تنها پس از اتمام كار طراحي بــراي تحليلهـايي كـه 
روي طرحها صورت ميگيرند مفيد خواهند بود. خود اين موضوع نيز دال بر فقدان انسجام ارتباطي زبــان الگـو 
ــار مـي كننـد،  است. طراحي كار بسيار مشكلي است و من ميخواهم با نشان دادن اينكه الگوها در عمل چگونه ك

در اين راستا كمكي كرده باشم. 
يك مجموعه از الگوهاي مرتبط با هم چارچوبي را به وجود ميآورند كه هر نـوع طرحـي را ميتـوان از 
طريق آن به دست آورد، ولي اين الگوها طرح را مشــخص نميكننـد . الگوهـا بـا تحميـل محدوديتهـايي امكـان 
ــه هنـوز هـم اجـازه شـكل گـيري طرحهـاي  شكلگيري طرحهاي مختلف را ازبين ميبرند و اين در حالي است ك
نامحدودي را ميدهند. در مجموع توان گفت كه محدود كــردن راهحلهـاي ممكـن، در طراحـي نقـش مـهمي ايفـا 
ميكند . در اين شيوهها پس از حذف بعضي از راهها، راههاي باقيمانده دقيقاً همان راههايي هستند كه مي توانند 
با انسان ارتباط برقرار كنند، حال چه به صورت بصري، احساسي و عملكردي باشد و چه با تسهيل در تعامالت 
وفعاليتهاي انساني. مردم نيازهاي احساسي وفيزيكي بنيادياي دارند كه اگرچه اكثر آنها امروزه مــورد غفلـت 
واقع شدهاند ولي همگي بايد توسط محيط مصنوع  برآورده شوند . طرحهاي معمارياي كه با يك چــارچـوب از 
الگوهاي الكساندر هماهنگ باشند ـ و يا اگر بهتر بگوييم يك چارچوب از الگوهاي الكساندر را توسعه و پرورش 

دهند ـ از ساير طرحها «طبيعيتر» احساس خواهند شد.   
 

          هندسۀ ارتباط دهندۀ مرزهای مشترک شهری 
 

ــد. همچنيـن مرزهـا فرآيندهـاي  در يك شهر زنده مرزها مناطق مختلفي را تعريف و به هم مرتبط ميكنن
ــا ايـن عملكردهـا اتفـاق ميافتـد  انسانياي كه شهر را به محيطي خوب تبديل ميكنند، تقويت ميكنند. اما اينكه آي
بستگي بسياري به هندسة مرزهاي شهري دارد . هندسة اين مرزها هم بايد مضرس با شد و هم نفــوذپذيـر (بـه 
ــاميم ، چـرا كـه نـه پيوسـته اسـت و نـه كـامالً  زبان رياضي درست اين است كه چنين خطي را يك ” فركتال“ بن
هموار). هم اكنون نيز در بسياري از الگوهاي الكساندر اطالعات مورد نياز براي انجام اين كار وجــود دارد. ايـن 
ــافت ميشـود،  الگوها در تركيب با هم هندسة شهري خاصي را پديد ميآورند كه با آنچه در شهرهاي امروزي ي

بسيار متفاوت است.  
آفرينش يك محصول از طريق يك فهرست كامل از الگوهاي استخراج شده در عمل كار بسيار دشواري 
است، ولي يك ليست ساده شده از الگوهاي مرتبط ميتواند كارآيي همة زبانهاي الگو را بسيار باال بــبرد. رونـد 
توليد چنين نقشهاي مستلزم بررسي حجم” قابل توجهي“ از اطالعات مفهومي است (Miller, 1956   ) . هدف اين 
است كه الگوهايي را كه در يك سطح از مقياس قرار دارند در دسته هاي پنجتايي يــا كمـتر گـرد آوريـم . فـرض 
ــه در دسترسـش قـرار دارنـد بخواهـد چـيزي را طراحـي كنـد . او بـايد  كنيم شخصي با بهكارگيري الگوهايي ك
الگوهايي را انتخاب كند كه با مساُله مورد نظر بيشترين تناسب را داشته باشند و عالوه براين نبايد هــم بيـش از 
دوازده الگو  انتخاب نمايد. او بايد (بر مبناي زمان، مكان و يا تعداد الگوها) يك مسير عمودي در زبان بيابد. ايــن 
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مسير بايد با فرآيند توليد محصول نهايي تناسب داشته باشد. بعد از اين نيز بايد چگونگي پرورش و توسعة اين 
فرآيند رشديابنده را در حركت به سمت سطوح باالتر را بررسي نمايد. 

 پس از اينكه  گروهي از الگوها را در چنين فهرستي گردآورديد، ميتوانيد در قــالب فرآيندهـايي مرتبـط 
به عقب بازگشته و ساير الگوها را نيز پرورش دهيد. اين فرآيندها شامل الگوهايي ميشود كه در مراحل آغازين 
ــايي يكديگـر را  كار جا افتاده بودند. به داليل مختلفي گروهبندي الگوها بايد به صورت مجزا باشد تا الگوها خوان
از بين نبرند. الگوهاي متعددي به مرزهاي مشترك شهري مربوط ميشوند و من نيز آنها را به همان ترتيبي كــه 
در اثر یک زبان الگو (Ishikawa, Alexander وسايرين ,1977)  شمارهگذاري شدهاند، در اينجا مرتب نمودهام: 

 

13 . قلمرو خردهفرهنگی                  
 15 . مرز محله  

42 ـ نوار صنعتی                             
53 ـ مدخلهای اصلی  

108 ـ بناهای مرتبط                       
119 ـ مسیرهای سرپوشیده  

121ـ شکل معبر                             
122ـ نماهای بنا  

124ـ بقچههای فعالیت    
160 ـ لبۀ بنا  

165ـ روزن رو به خیابان         
 166 ـ داالل پیرامون  

 
اين دوازده الگو مبنايي تجربي براي هندسة مرزهاي مشترك شهري هستند.  

 

بـرگردان انـتظام الگـوها  
 

ــن مبحـث مـن نظـم  الكساندر الگوها را با توجه به كوچك شدن اندازه آنها شمارهگذاري كرد، ولي در اي
ــط احسـاس كننـد  الگوها را برميگردانم.  داالل پیرامون ميگويد براي اينكه مردم خود را با دنياي بيرون مرتب

بايد بتوانند در يك حوزة اتصال دهنده، مانند يك بالكن،  قدم بزنند.  روزن رو به خیابان نيز نتيجــه فرعـي هميـن 
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امر است: مردمي كه در پيادهروها قدم ميزنند بايد احساس كنند با عملكردهايي كه در داخل يك ساختمان اتفاق 
ــي  ميافتد، ارتباط دارند و اين نيز بايد با پنجرههاي مستقيم به وجود بيايد. لبۀ بناها بايد به نوعي باشد كه زندگ
ــاورد كـه هندسـة آنـها بـه انـدازه الزم مضـرس و كنگـرهاي باشـد .  را تقويت كند، گرههاي پيادهاي به وجود بي

ــق عمـل ميكنـد كـه لبـههايش   بقچههای فعالیت اظهار ميدارند كه هر نوع فضاي عمومي تنها در صورتي موف
گرههاي پيادة مناسبي داشته باشند. نماهای بنا زندگي را درلبههاي خيابان تعريف ميكنند واين در حالي اســت 
كه عقب نشــينيهاي يكنواخـت ” تقريبـاً هميشـه ارزش محوطـههاي بـاز ميـان سـاختمانها را ازبيـن ميبرنـد“. 
شکلِمعبر مستلزم وجود گرههاي پيادهاي در طول مسير است كه باعث تغيير شكل همه انواع لبههاي صــاف و 
ــبتاً محصـور،  هموار به صورت يك شكل شكسته ميشود. مسیرهای سرپوشیده توسط يك فضاي واسط ونس
ــايي عبـور از سـاختمان بـه معـبر  داخل ساختمانها را به دنياي خارج مرتبط مي كنند. بدون وجود چنين فضاه

بسيار ناگهاني خواهد بود.  
ــاي واسـط  بناهای مرتبط در كنار خود يك مرز و يك راه به وجود ميآورند و درصورت وجود فضاه
ــد رفـت. مدخلهـای اصلـی بـا تعريـف دسترسـي بـه فضاهـايي كـه بيـن  در ميان ساختمانها از بين خواهن
ــير ايـن صـورت ممكـن اسـت ايـن فضاهـا بـدون  ساختمانها واقع شدهاند، به آنها معني و مفهوم ميدهند. درغ
استفاده بمانند. نوار صنعتی يك شيوه براي به وجود آوردن مرزي وسيع جهت جــدا سـازي منـاطقي اسـت كـه 

ــه و  قلمـرو خـرده فرهنگـی بـه محـدود  شامل نوعي ديگر از ساختمانها ميشوند. در انتها دو الگوي مرز محل
نگهداشتن عرصههاي مختلف دريك شهر زنده تاُكيد دارند و نشان ميدهند كه بــدون وجـود يـك مـرز مناسـب 
ــا يكديگـر تصويـري از يـك شـهر  چگونه يك ناحيه، ناحية مجاورش را از بين ميبرد. الگوهاي فوق در تركيب ب
زنده ميسازند كه زنده بودن آن وابستگي زيادي به وجــود مرزهـاي مشـترك پيـچ در پيـچ و نفـوذ پذيـر دارد. 
اطالعاتي كه الكساندر وساير همقطاران او در تأليف يك زبان الگو گرد آورداند يك بافت شهري بسيار مرتبط را 

به تصوير ميكشد كه بخشهاي فرعي آن توسط مرزهاي پيچيدهاي به هم مرتبط ميشوند. 
بعضي از منتقدين خواهان براندازي و حذف الگوهاي  موجود در گروه اول هستند چراكه معتقدانــد ايـن 
ــه عكـس ايـن  الگوها صرفاً مربوط به شهرهاي پياده هستند و از نظرشان ديگر زمان آنها سپري شده است. البت
ــر از نظـر كالبدشناسـي پيـادهروي اسـت، ايـن  نيز كامالً صادق است. از آنجايي كه شيوة اصلي حمل و نقل بش
ــر ميباشـد. بـا وجـود  الگوها جاودان و متناسب با انسان هستند و اين مقاله نيز در صدد روشنسازي همين ام
اينكه قلمرو اين الگوها توسط بافتهاي شهري كنوني كه عرصه رفت وآمــد اتومبيلـها گشـتهاند محصـور شـده 
است ولي باز هم اين الگوها پا برجا خواهند بود. هنوز هم اين الگوهــا در هـر جـايي كـه مـا قـدم مينـهيم قـابل 
استفاده هستند حتي اگر چه محل پياده روي، روي محل پارك اتومبيلها، جلوي پيشخوان مغازهها، پيادهروهاي 
حومة شهر و يا پيادهروهايي دربازارچههاي داخل شهر باشد. دردهههاي اخير كه دوره برتري الگوهــاي شـبكة 
اتومبيلها است غالب الگوهاي پيادهروي را ازبين بردهاند (Kenworthy, 1999 و Newman) ، با اين حال هر گاه 
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ــار بـازهم ايـن الگوهـا بـراي شـكلدهي بـه  كه مجالي براي معماري (به معني درست آن) به وجود بيايد بياختي
فضاهاي زندة شهري به كار گرفته ميشوند.  

 

اعتبار الگوها  
 

الكساندر زبان الگو را به عنوان رهآوردي از يك تجربه عملــي عرضـه مـيدارد و در آن الگوهـايي را از 
ــا در طراحـي اسـتفاده كنـد ايـن نظـامدهي   مقياس بزرگ تا خرد مرتب ميكند. اگر شخصي بخواهد از اين الگوه
ترتيب درستي را عرضه ميدارد چراكه درابتداي طراحي بايد تصميماتي را اخذ نمود كه در بزرگترين مقياسهـا 
قرار دارند. با اين وجود مرتب كردن الگوها از مقياس كالن تا خرد مستلزم اين است كه صِحت الگوهــا در ابتـدا 
به صورت كامالً بنيادي درك شده باشد . مشكل اين است كه جريان معماري معاصر هيچگاه الگوهاي الكساندر 
را كامالً نپذيرفته است وآنرا به عنوان يكي از جريانات حاشيهاي ميشناسد كه بيشتر جنبه احساســي و معنـوي 
داشته است . براي تأييد اعتبار الگوهاي باال بايد آنها را برعكس از كوچك بــه بـزرگ مطالعـه نمـود، ذهـن بشـر 
ميتواند الگوهاي كوچكتر را درقالب گروهايي با هم تلفيق كند. با بكارگيري اين گروهها، الگوهاي بــزرگـتري بـه 
وجود ميآيند كه عالوهبر خواص موجود در اجزاِء خود خواص جديــد ديگـري را نـيز بـه همـراه دارنـد . وقتـي 
ــان  الگوها به نحوي خوانده شوند كه گويي در حال رشد و نمو باشند (يعني از كوچك به بزرگ)، آنگاه ذهن انس

قادر خواهد بود به صورت ناآگاهانه اعتبار الگوها را دريابد.  
حتي امروزه كه بيــش از بيسـت سـال از انتشـار زبـان الگـو مـيگـذرد اهميـت بنيـادي آن بـه درسـتي 
ــتي از تمـايالت شـخصي  قدردانسته نشده است . هنوز بسياري از مردم با يك تصور كامالً نادرست، آنرا فهرس
ميپندارند (Dovey, 1990) . حتي آنهايي كه ميدانند اين الگوها از روي مشاهدات تجربي و يا استداللهاي علمــي 
ــا هـم  به دست آمدهاند، الگوها را اجتنابناپذير نميدانند. به اين ترتيب من پيشنهاد ميدهم شما الگوهاي مرتبط ب
را از روي یک زبان الگو (Ishikawa, Alexander وسايرين ,1977) فتوكپي كرده وهمة آنها را درجــهت عكـس 
بچينيد . مطالعه اين الگوها به صورت مســتقل ميتوانـد بيـن آنـها در ذهـن مخـاطب ارتبـاط برقـرار كنـد. رونـد 
تصاعدي و طبيعي كوچك به بزرگ ارتباط بين مقياسهاي بزرگتر را به صورت متوالي آشكار ميسازد. انجــام 
اين كار باعث روشن شدن اين نكته ميشود كه الگوي مرزهاي شهري به آن ترتيبي كه توصيف شده است، تنها 

پيشنهاد ما نيست بلكه براي يك شهر زنده الزم است.  
ــوان از توانـايي الگوهـا درتركيـب شـدن بـه آن دسـت يـافت، آنچـه  غير از اعتبار داخلي الگوها كه ميت
غيرقابلامتناع بودن الگوها را ثابت ميكند ارتباط آنها با الگوهاي بنيادي رفتار و حركت انسان است. بسياري از 
تعامالت و عملكردهاي انساني توسط هندسة شهرياي كه الگوها پيشنهاد ميدهند تسهيل خواهند شــد. در واقـع 
ما به صورت گرافيكي ميتوانيم الگوهاي رفتاري را به الگوهاي  معماري مستقيماً ارتباط دهيم . دراكــثر مـوارد 
ــند“. الكسـاندر بخـش عمـدهاي از  اين ارتباطات به صورت شهودي در الگوهاي الكساندر ”درست به نظر ميرس
 Alexander)“ــر ” راه بیزمـانِ سـاختن اعتبار زبان الگو را بر مبناي شهود بنيان نهاده است ( فصل ١٥ از اث
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ــي  از اعتبـار الگوهـا دفـاع   ,1979)، واين نيز غيرِعلمي به نظر ميرسد ولي ميتوان با يك مبناي نظري و گرافيك

كرد. 
ــو كـوچكـتر باشـد آن الگـو بيواسـطهتر بـا انسـانها مرتبـط ميشـود.  هرچه مقياس عملكردي يك الگ
مقياسهاي انساني براي الگوهاي معماري فواصل بين  ١cm تــا ١m هسـتند و از آنجـايي كـه ميتوانيـم در ايـن 
ــاي معمـاري واضـح نـيز بـه نظـر ميرسـند. الگوهـايي كـه در  مقياس الگوها را با تمام وجود درك كنيم  الگوه
مقياسهاي بزرگتر از اين  قرار دارند قابل لمس ويا احســاس نميباشـند و بـايد بـه صـورت تركيبـي تشـخيص 
ــاني كـه هنـوز شـخصاً ايـن الگوهـا را تجربـه  دادهشوند. اين مقياسها نسبتاً  عقالنيتر به شمار ميروند. مردم
ننمودهاند، ( البته در بعضي از نواحي دنيا كه اين الگوها هنوز يافت ميشوند)، بعيد به نظــر ميرسـد كـه بتواننـد 
ــك بـه بـزرگ در تـأييد  تأثيرات احساسي اين الگوها را  تشخيص دهند. بدين ترتيب مرتب كردن  الگوها از كوچ
ــيآورد و  اعتبار الگوها  تأُثيرگذار خواهد بود، چرا كه اين شيوه در بدو امر يك ارتباط شخصي قوي به وجود م
ــرار گرفتـه اسـت تكتـك الگوهـا بـه صـورت  سپس بر اساس اين ارتباط كه به صورت شهودي مورد پذيرش ق

متوالي بوجود ميآيند. 
 

الگوها و علوم  
 

ــم  در ادامـه ايـن مقالـه بـه صـورت بسـيار عمومـي درمـورد الگوهـا بحـث خواهيـم كـرد و درنظرداري
غيرقابلِامتناع بودن آنها را ثابت كنيم. يك الگو راهحلي است كه قبالً مكشوف ودر شرايط متفاوتي نيز آزمــوده 
شده است. چارچوب زماني كاربرد الگوهاي معماري و شهري ميتواند چند هزار سال نيز باشد. معموالً هيچگاه 
الگويي ابداع نميشود و بنابراين خالقيت در زمينه كشف الگوها معطوف به تحقيقات و مشاهدات علمي است. اگر 
ــا هـم راههـاي جديـدي يـافت ولـي ايـن خالقيـت تنـها  چه شايد بتوان براي تركيب الگوها و مرتب ساختن آنها ب
منحصر به محصوالتي است كه از استعمال زبان الگوها به دست ميآيند نــه از فرآينـد طراحـي. از آنجـايي كـه 
ــا تئوريـهاي علمـي فـرق ميكننـد زيـرا كـه در  الگوها به صورت تجربي و از روي مشاهدات استنتاج ميشوند ب
تئوريهاي علمي اصول اوليهاي وجود دارند كه راهحلها از روي آنها مشتق مي شــوند. بـا وجـود ايـن الگوهـاي 
ــي ميتواننـد از طريـق آن پـرورش يافتـه و  كشف شده مبنايي پديدهشناسانه بوجود ميآورند كه تئوريهاي علم
رشد كنند. پس از شكل گيري اين مبناي پديدهشناسانه ميتوان با بكارگيري آن نحوة كاركرد بعضــي از الگوهـا 

را توضيح داد. 
ــراي اينكـه بـه عنـوان يـك الگـو  گاهي اوقات شايد الگوها تنها يك حدس عالمانه باشند. دراين صورت ب
ــي انتقادهـاي شـديد و موشـكافانهاي را پشـت سـر گذارنـد. اگـرچـه الگوهـا  شناخته شوند بايد به شيوهاي علم
ــتردهتر ميباشـند. يـك الگـو شـايد محـل برخـورد دو  ابتداييتر از علوم هستند ولي در واقع از علوم بسيار گس
ــايي هـم  كـه از  مكانيزم علمي مختلف باشد. هنوز هم بسياري از الگوها توجيه علمي خاصي ندارند، ساير الگوه
نظر علمي توجيه شدهاند در مقايسه با سادگي خود الگوها توضيحات بسيار زيــاد و پيچيـدهاي دارنـد. پزشـكي، 
داروشناسي و روانشناسي تاحدي به زبان الگوها تكيه دارنــد و ايـن درحـالي اسـت كـه مبنـاي پديدهشناسـانة 
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درآنها به آهستگي جاي خود رابه مبناي بيولوژيكي و شيميايي ميدهد. قوانين مورفولوژيكي و پيمايشي نـيز در 
ــدا ميكننـد (Dering ,1995 وWest). ايـن  واقع الگوهايي هستند كه درمورد انتظامات بسيار متفاوتي مصداق پي
ــاص هسـتند مصـداق يـابند، بـه  الگوها غير از اينكه ميتوانند در بوجود آوردن پديدههايي كه در يك مكانيزم خ

صورت مستقل نيز ميتوانند مفيد واقع شوند. 
ــار  الگوهاي  معماري را نيز ميتوان نوعي انتظام به شمار آورد كه متأسفانه تا به امروز براي تأييد اعتب
ــا وجـود نـدارد. معمـاراني كـه بـه  آنها هيچ ابزاري دردست نداريم، چراكه مكانيسمي بنيادي براي ساخت الگوه
ــه بـه نتيجـه خـوب  صورت علمي تربيت نشده باشند نميتوانند تفاوت ميان توعي روش يا روند را در طراحي ك
ــالب  ميرسد با ساير آنهايي كه به نتيجه خوب نميرسند، تشخيص دهند. فرآيند تأييد اعتبار الگوها كه  بايد در ق
يك راهحل ارائه و دنبال شود، امروزه هيچ نقشي را درآموزش معماري ايفا نميكند(Stringer, 1975). دليل اينكه 
بعضي از بناها كاركرد خوبي ندارد ـ از لحاظ ناخوشاندي و دشواري دراستفادة ازآنها ـ هرگز به صورت جدي 

دنبال نشده است و نتيجتاً اشتباهات در طراحي بارها و بارها تكرار خواهند شد.  
 تناقضات فلسفي نيز اشكاالت جديتري را بر سر راه استفادة از الگوها قــرار ميدهـد. درقـرن حـاضر 
معماري ازپيشهاي كه هدفش ارائه رفاه و ساختمانهايي مفيــد بـود تبديـل بـه يـك هـنر شـده اسـت كـه اصـوالً 
ــي وجسـمي اسـتفاده كننـده  دربرگيرنده بيان فردي شخص معمار است. در جريان معماري كنوني آسايش روان
تنها از اهميت ثانويهاي برخوردار است. از آنجاييكه معماران به غلط باور دارند كه زبان الگــو آزادي هنرمندانـة 
ــت خـود را آزادانـه بكـار گـيرند و  آنها را محدود ميكند از بكارگيري آن اجتناب ميكنند. آنها مي خواهند خالقي
ميگويند كه در هر صورت هيچگاه خود را مجبور به كاركردن با محدوديتهاي بيربطي كه يك سبك (همچــون 
الگوها) القا ميكند، نخواهند كرد. معماري معاصر تبديل به ابزاري براي مرجع قراردادن فرديت طراح شده است. 
درديدگاههاي معاصر معماري صرفاً تا آن حدي كه با بعضي از سبكهاي پذيرفتــه شـدة كنونـي تطـابق داشـته 
باشـد، معتـبر دانسـته ميشـود و اعتبـار آن هيـچ ربطـي بـه معيارهـاي عينـي خـارجي ويـا معيارهـاي علمـــي 

 .(Stringer, 1975) ندارد
 

         ماهیت یک زبان الگو   
 

زبان الگو درعمل به دو نياز كامالً متفاوت پاســخ مـيگويـد: از طرفـي راهـي بـراي درك و كنـترل يـك 
سيستم پيچيده است و از طرف ديگر ابزاري الزم در طراحي است كه با كمك آن ميتوان چيزهايي را با عملكرد 
وساختاري منسجم ساخت. براي به تصويركشيدن الگوها و روابط متقابل آنها ازگرافها كمك ميگيريم . الگوها 
به وسيله گرههاي مختلف نمايش داده ميشوند و گراف توســط يالهـايي بـا طولهـاي مختلـف بـه هـم مرتبـط 
ميشود(شكل ١). يك الگو در واقع يك بقچه از نيروها است و يك راهحل كلي بــراي يـك نـوع از مسـائل بشـمار 
ميروند. ”زبان“  گرهها را در يك چارچوب سازمان يافته با هم تركيب ميكند. يك اجتماع ناقص از الگوهــا هيـچ 

نوع سيستمي را به وجود نميآورد چرا كه بعضي از ارتباطات را كم دارد.  
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قوانيني كه الگوها ( گرهها) را به هم مرتبط ميكنند به اندازه خود الگوها مهم هستند. لغــاتي كـه قوانيـن 
تركيبي نداشته باشند نميتوانند يك زبان را بوجود آورند. يك تركيب منسجم از الگوها، در سطح بــاالتر الگـوي 
جديدي را ميسازد كه خواص اضافي ديگري نيز دارد (شــكل ٢). نحـوة كـاركرد هـر يـك از الگوهـاي اوليـه در 
ــامل  تركيب بوجود آمده به همان صورتي است كه به تنهايي نيز كار ميكرد ، عالوه براين، كـُل به وجودآمده ش
ـــُل بـه تنـهايي وجـود ندارنـد . وجـود ايـن  اطالعات ديگري نيز ميشود كه در هيچ يك ازالگوهاي سازندة اين ك
اطالعات بهخاطر سازماندهي اين الگوها در قالب يك كل است. بدين ترتيب نميتوان خواص يــك الگـو را كـه در 
يك سطح بااليي قــراردارد تنـها از روي الگوهـايي كـه در سـطوح پـايينتر آن قـرار گرفتـهاند ، پيشـگويي كـرد. 
ــود نمـيآورد . در يـك  چسباندن الگوها به هم بدون در نظر گرفتن انتظام مناسب انسجام كلي مطلوبي را به وج
كـل كه از اين طريق به وجود آمده باشد، هرجزء شايد به صورت مجزا درست كاركند ولي اين كل صرفاً به اين 

خاطر كه يك كل نيست هيچگاه عملكرد خوبي نخواهد داشت.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يك زبان الگو چيزي بيش از يك فهرست از الگوها است. الگوهاي مجزا را راحتتر از زبان آنها ميتوان 
ــدارد. در فهرسـتي كـه از  تشريح كرد. يك فهرست صرفاً درحد يك لغتنامه است و براي خود  هيچ سناريويي ن
الگوهاي مجزا تشكيل شده باشد نميتــوان  هيـج نظـامي بـراي جريـان يـافتن الگوهـا يـافت، عالوهبرايـن چنيـن 
فهرستي فاقد هرگونه ارتباط داخلي و يا ساختار فرعــي ميباشـد. يـك فهرسـت اعتبـار الزم را بـراي تشـخيص 
خواص تركيبي الگوها در زبان ندارد. بعضي از الگوها براي كامل شدن به ســاير الگوهـاي مكمـل خـود احتيـاج 

شــکل 2.  بــه وســــیلۀ ارتباطـــات بیشـــتر در
ــــــاالتر میتـــــوان یــــک ســــطح ب
الکوهــای موجــود در شــــکل یـــک را
در قــــالب یــــک الگـــــوی جدیـــــد
ســـازمان داد. ایـــن الگـــوی جدیـــــد
بخــاطر تقــارن الگوهــای اولیــه یـــک

ــت.   کُـل اس

شـکل 1.  الگوهـــای مجــزا در یــک گــروه گــرد
ــــاالتر، میآینــد تــا درشــش ســطح ب
الگوهـــای جدیـــدی را بـــا خواصـــــی

دیگـر بســـازند. 
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دارند و معموالً هم تركيبات بيشماري  وجود دارند كه از عهده اين كار برميآيند . يك زبان به شما ميگويد كـه 
كدام يك از آنها را به چه ترتيبي باهم تركيب كنيد تا در يك سطح باالتر يك الگو بــه وجـود بيـايد. در قيـاس بـا 
سيستمهاي بيولوژيكي نيز ميتوان گفت كه يك سيستم به خاطر ارتباطات بين زيرسيستمهايش است كه درست 

  . (Passioura, 1979) كارميكند
 

         سلسله مراتبِ ارتباطات در طول مقیاسهای مختلف  
 

هر سيستم پيچيده يك ساختار سلسله مراتبي دارد به اين معني كه به صورت همزمــان در مقياسهـا و 
سطوح مختلف فرآيندهاي مختلفي شكل ميگيرند. درچنين سيستم پيچيدهاي ارتباطات هم در يك سطح و هــم در 
ــو نـيز هميـن امـر صـادق  بين سطوح مختلف وجود دارند (1970, وسايرين  Mesarovic, Macko). در زبان الگ
ــدي  است. ”زبان“ در واقع يك شبكه ارتباطي را فرآهم ميآورد كه در آن انتظام گرهها دريك سطح گرههاي جدي
را در سطوح باالتر به وجود ميآورد و اين فرآيند نيز به همين ترتيب در كل زبان به ســمت بـاال و پـايين ادامـه 
ــط زبـان بـه وجـود ميآيـد بـاعث حركـت  پيدا ميكند (شكل ٣). اين چارچوِب چسباننده و اتصالدهنده كه توس
صعودي به سمت سطوح باالتر ميشود. اگر زبان در هر يك از سطوح مختلف سازماندهي داشته باشد آنگاه ما 

بهتر ميتوانيم آنرا درك كنيم  چرا كه هر سطح از پيچيدگي موجود در ساير سطوح مصون است . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ساختار يك زبان الگو دقيقاً بر مبناي قوانين مدوالر نيست ـ ولي اگر زبان فقط براساس چند الگوي پايه 
ــاال رفتـن مقيـاس قوانيـن جديـدي نـيز بـه زبـان اضافـه  تعريف ميشد آنگاه ساختاري مدوالر پيدا ميكرد. با ب
ــته هسـتند ولـي عكـس ايـن مطلـب صـادق  ميشوند. دريك سيستم سطوح باالتر به تمامي سطوح پايينتر وابس
ــد بتواننـد بـدون اينكـه  نيست(PASSIOURA  ,1979). حتي اگر الگوهايي كه در سطوح پاييني غيرمرتبط قرار دارن
لزوماً سطح باالتري را بسازند باهم كار كنند، باز هم چنين سيستمي منسجم نخواهد بود زيراكه اين نوع كاركرد 
فقط محدود به يك سطح خواهد بود. دريك سيستم پيچيده و سلسلهمراتبي هر سطح توسط خواص سطوح قبلي 

ـــــله مراتــــب درارتباطــــات شـــکل 3. سلس
ــــــه چگونـــــه نشــــان میدهــــد ک
الگوهـــایی کـــه در ســـــطوح بــــاالتر
قـــرار دارنـــد بـــه الگوهـــــایی کــــه
ـــــایینتر قــــرار دارنــــد درســـطوح پ

وابســته میباشـــند. 
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ــواص  و پايينتر خود حمايت ميشود. الگوهايي كه در سطوحي با مقياس خرد فعاليت ميكنند در تركيب باهم خ
جديد وغير منتظرهاي را پديد ميآورند كه در هيچ يك از الگوهــاي سـازنده بـه تنـهايي وجـود نـدارد و فقـط در 
الگوهايي مطرح ميشوند كه درسطوح باالتر قرار گرفتهاند (شــكل ٤). بنـابراين وجـود الگوهـايي كـه در سـطوح 

باالتر قرار دارند الزم ميباشد چرا كه حاوي اطالعات تازهاي هستند.  
 

 
 
 
 
 

 
 

ــه تـا حـد الزم اجـازة  بسياري از نارساييهاي موجود در تشريح يك سيستم پيچيده بخاطر اين است ك
ــيگسـالند، چـرا كـه  نميدهند سطوح مختلف شكل بگيرند. يك شكاف بين سطوح مختلف زبان الگوها را از هم م
ــه بتـوان آن الگوهـا را بـاهم  ازآن پس فاصلة بين الگوهاي موجود در سطوح مختلف بسيار بيشتر از آن است ك
ــم سـرانجام درايـن دام گرفتـار خواهيـم شـد.  مرتبط كرد (شكل ٥). ما نيز اگر بهصورت سلسلهمراتبي فكر نكني
بعضي از الگوهاي شهري در مقياس   ١٠٠m كار ميكنند و شامل الگوهايي ميشوند كــه در مقيـاس    ١m كـار 
ميكنند، ولي درمورد الگوهايي كه در مقياسهاي بين اين دو قرارگرفتهاند چه ميتوان گفت ؟ مشكل عمدهتر ايـن 
ــم تنـها  است كه در فرهنگ ما همه چيزها وابستگي  زيادي به اندازه دارند. اگر با چنين تصوري كار را دنبال كني
به آساني ميتوان روي الگوها (ويا ضد الگوهايي) متمركز شد كه در مقياسهاي بــزرگ قـرار دارنـد و بنـابراين 
ـار  ساير الگوهايي كه درسطوح پايينتر قرار گرفتهاند به آساني فراموش خواهند شد. بدين تريتب اين تصور اعتب
بخشيدن به الگوها را از طريق ارتباطات عمودي آنها، بهآن نحــوي كـه درشـكلهاي ٣ و٤  مشـخص شـده بـود، 

غيرممكن ميسازد. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــاير  يكي از شيوههاي اصلي تأييد اعتبار يك زبان الگو اين است كه هر الگو بايد به صورت عمودي با س
الگوهايي كه درسطوح باالتر و پايينتر قرار گرفتهاند مرتبط باشد. با بيرون كشيدن هر يك از الگوهــاي مجـزا از 

شـکل 4. الگوهـــای موجــود دریــک ســطح بــا
ـــب مــی شــوند تــا بــه یکدیگـر ترکی
تعریــف الگوهــــای جدیـــد در ســـطح

ـــد.    بـاالتر کمـک کنن

شـکل 5. دو گـــروه از الگوهــا از نظــر مقیــاس
بســـیار دورتـــر از آن هســـتند کـــــه
ـــا بتــوان آنــها را بــه نحــو مؤثــری ب

هـم مرتبـط نمـــود. 
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روي شكل ٣ ميتوان اشكاالتي را كه متوجه يك زبان الگو هستند به صورت تصويري درك نمود. انجام اين كار 
باعث ميشود هماهنگي همة الگوهايي كه از زير با الگوي حذف شده مرتبط ميشوند از بيــن بـرود. عالوهبرايـن 
اگر ارتباط عمودي حذف شده دربرگيرندة يكي از اعضاء آن الگو باشد آنگاه مسلماً الگوهايي كه در زير آن قرار 
دارند نيز حذف خواهند شد. همة الگوهاي موجود در باالي الگوي حذف شــده كـه بـاآن مرتبـط هسـتند نـيز بـه 
ــأثير مـهمي در زبـان الگـو  صورت خودكار حذف خواهند شد. بنابراين حذف يك الگو بدون درك ارتباطات آن ت

خواهد گذارد چرا كه حداقل باعث حذف يك رشته عمودي از الگوها ميشود.  
اكنون الزم اســت بـه يـك برداشـت نادرسـت از زبـان الگوهـا نـيز اشـاره كنيـم كـه درآن بسـياري از 
ساختارهايي كه چند سطح مختلف دارند عكسِ يك سلسله مراتب درختگونه متصور ميشــوند. در يـك درخـت 
همه چيزها برمبناي گرة موجود در رأس مرتب ميشوند و گرههاي موجود در يك سطح مستقيماً با هم ارتبــاط 
پيدا نميكنند. اگر چه نويسندگان ديگري نيز از اين اصطالحات علمي بهره ميجويند ولي منظور ما در اينجا چيز 
ــوس نيسـت،  ديگري است. شكل ٣ نشان ميدهد كه سلسلهمراتب پيشنهادي ما براي زبان الگوها يك درخت معك
ــه  چرا كه نقاط اوج و روابط افقي دراين شكل بسيار زياد است، يعني ارتباطات بسيار بيشتر از آن حدي هست ك
يك درخت بايد داشته باشد. يك ساختار سلسلهمراتبي كه بهصورت معكوس يك درخــت باشـد، بسـيار محـدود 
ــلهمراتبهاي درخـتگونـه  است، چرا كه همه ارتباطات بايد از گرههاي موجود در سطوح باالتر عبور كنند. سلس

مربوط به سيستمهايي ميشوند كه درآنها كنترل از باال به پايين اعمال ميشود. 
 

         یافتن الگوهایی برای انتظامات جدید 
  

در يك انتظام جديد بايد الگو را بــه همـان صورتـي كـه بـه نظـر ميآينـد درآورد. بـا ايـن كـار بنيـان و 
ــتيباني  استخوانبندي اين انتظام جديد شكل ميگيرد و ميتوان پيشرفتها وتوسعههاي بعدي را از طريق آن پش
ــه راه درسـت هدايـت  نمود. شناخت الگوهاي بنيادي اين انتظام ، سرعت پيشرفت زبان را باال خواهد برد وآنرا ب
خواهد كرد. شايد با مطالعه الگوها در انواع انتظاماتي كه تا كنون داير شدهاند بتوان از رشتهاي كــه هنـوز زبـان 
الگويي ندارد شناخت بيشتري پيدا كرد. يك ساختار عالمگير در باال همه زبانهاي الگو را به  هم ارتباط ميدهــد. 
فضاي راهحل با يك فضاي پارامتري فرق ميكند و ندرتاً به صورت تك بعدي است. اين بدان معني است كه اگر 
ــيم زيـرا  بدانيم چه چيزي خوب كار نميكند آنگاه صرفاً با انجام دادن عكس آن نميتوانيم به پاسخ مناسب برس
شايد راهحلهايي كه بدينگونه برعكس تعريف ميشوند نامحدود باشند. بنابراين طراح پيش از اينكه يك الگــو را 

مبناي كار خود قرار دهد بايد با مشخص كردن ضدالگوهاي مجاور با آن از وسعت راه حلهاي ممكن بكاهد.  
ــا  هنگامي كه با بكار گيري معيارهاي محض وتك بعدي همچون كارايي ، ارزاني وسادگي درمورد الگوه
به صورت زودهنگام قضاوت ميكنيم، در حقيقت زمينه را براي انحرف فراهم ميآوريم . بــايد نسـبت بـه وقـوع 
چنين مواردي هوشيار باشيم . البته اين بدان معني نيست كه اين معيارها نامناسباند بلكه فقط به اين معني است 
كه تا اندازهاي باعث چشمپوشي از ارتباطات بين الگوها ميشــوند. بـه زبـان ديگـر الگوهـا دريـك زبـان بـا هـم 
وابستگي پيچيدهاي دارند و حذف عجوالنة الگوهايي كه اشتباهاً ”زايد“ پنداشته ميشوند شايد در انســجام زبـان 



ــــانهای الگــو  ١٧ ســاختار زب

ايجاد اختالل كند. بسياري از الگوهاي بنيادي در تمايل نادرست به اقتصاد كنار نهاده شدند و اين كار بدون هيچ 
توجهي به اين نكته كه وجود اين الگوها براي انسجام يك سيستم و كل بودن آن الزم است، صورت گرفته است. 
ــهمي را در پيخواهـد داشـت. شـايد پـس از درك پيچيـدگـي يـك  حذف اين الگوها در دراز مدت نتايج منفي و م
سيستم بتوان آنرا سادهتر كرد ولي پيش از آن نميتوان چنين كرد. پيشنهاد دادن الگوهاي جديد و يــا تكـهپـاره 
كردن الگوهاي قديمي مبتني بر نگاهي سادهانگارانه و زاييــدة ايـن عقيـده اسـت كـه در طراحـي بـايد بـه نوعـي 
سيستمهاي پيچيده را ”ساده“ كرد. اين نوع طراحي نيز نتيجه يــك درك سـطحي از نحـوه كـاركرد يـك سيسـتم 

ميباشد. 
سيستمهايي كه بيشترين ظرافت و پيچيدگي را دارند تقريباً (نه دقيقاً ) مرتبترين ومنظمترين سيســتمها  
نيز به شمار ميآيند. اگر خــود را ملـزم كنيـم كـه الگوهـا را در مقياسـهاي ريـز ومتوسـط ـ بـه همـان صـورت 
رشديابندة خودشان ـ با هم تطابق دهيم، آنگاه الگوهايي كه درمقياسهاي بزرگتر شكل ميگيرند نميتوانند كامالً 
ــيز پرهـيز ميكنـد. در برخـي مـوارد الگوهـا در  تك بعدي و يا ساده باشند. طراحي خوب از پيچيدگيهاي زائد ن
مقياس خرد به صورت بيقاعدهاي سازمان مييابند كه اين امر خود منجر بــه شـكلگـيري فرمهـا وفرآيندهـايي 
تصادفي ميشود و در برخي موارد ديگر نيز به الگوهايي كه درمقياسهاي بزرگ قرار دارند توجه بيش از حدي 
ميشود، ولي با اين حال طراحي خوب در واقع ايجاد نوعي تعادل بين اين دو ديدگاه است. عميق شدن در هريك 

از ايندو ديدگاه به صورت افراطي درانسجام سيستم (ومتعاقباً كارآيي آن) ايجاد اختالل خواهد كرد.  
ايده هاي كلياي كه تاكنون عرضه داشتيم ميتوانند بــراي تعميـم الگوهـاي شـهري در قـالب يـك شـهر 
الكترونيكي نيز مفيد باشند. انديشة ايجاد يك ” محيط هوشمند“  پيوستگي و ار تباطات  شهرِي مربوط به  هزارة 
جديد را مطرح ميسازد. ساختار راه موجود براي دستيابي به اين منظور توسط الگوهاي الكساندر فراهم آمده 
ــرورش  است (Salingaros, 1998) كه در رأس آن بايد قوانين مربوط به پيوستگي و ارتباط الگوها را توسعه و پ
ــه شـكل منسـجمي  داد  (Marvin, 1996 و Droege, 1997; Graham) . براي تعريف يك بافت شهري كه بتواند ب
كار كند زبان الگوِي ارتباطات الكترونيكي (كه همينــك در حـال گسـترش وتوسـعه اسـت) بـايد بـا زبـان الگـوي 
ارتباطات فيزيكي به صورت يكپارچهاي درآميزد. همينك بسياري از صاحبنظران بــه اشـتباه مـيگوينـد كـه بـا 
ارتباط الكترونيكي، شهر داراي زوائد خواهد شد. در اين اظهارنظرها الگوهاي جديدي را كه اخيرًا كشف شــدهاند 
ــادة شـهر پيونـد  مدنظر قرار نميدهد،  چرا كه اين الگوهاي گرههاي الكترونيكي را به گرههاي فيزيكي دربافت پي

ميدهند. اين دو زبان به بهترين نحو يكديگر را كامل و تقويت خواهند كرد.  
 

          سازگاری و پیوستگی 
 

از ميان دو معيار سازگاري داخلي و پيوستگي خارجي معيــار دوم بسـيار مـهمتر از معيـار اول اسـت. 
شايد درآينده بتوان به دامنه پيچيدگيهاي يك سيستم پيبرد و شايد تا ابد نيز نتوان آنرا درك كــرد. پيچيـدگـي 
ــال هـر زبـان  ميتواند مانع از بوجود آمدن ساختاري سليس و روان در يك زبان الگوي جديد شود اما درهر ح
الگو بايد بتواند در مرزهايش با ساير زبانهاي موجود ارتباط برقرار كند (شكل ٦). براي مثال، يك ساختمان كه 
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ــل درجـه سـازگـاري داخلـي  از نظر داخلي ناسازگار باشد غير قابل استفاده خواهد بود اما پس از اينكه به حداق
ــت پيـدا ميكنـد. هـدف مـا ايـن اسـت كـه بـراي زندهتـر كـردن  دست يافت آنگاه ارتباط آن با ساير الگوها اهمي
سيستمهاي آسيب ديده، از منزوي شدن آنها جلوگيري كنيم چــرا كـه درغـير ايـن صـورت سيسـتمهاي آسـيب 
ديـدهاي كه در انزوا بسر ميبـرند نميتوانند از طريق تأثيرپذيري از ســاير سيسـتمها، تطـابق يافتـه و متــعادل 

شوند. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ميتوان مجموعهاي از ضد الگوها تعريف كرد كــه توسـط ايدههـاي خشـك وتـك بعـدي ، پيچيـدگـي را 
”حذف”  كنند اما بايد توجه داشت كه با اين كار شايد زبان بتواند تنــها بـا خـودش سـازگـار شـود امـا نخواهـد 
توانست با ساير زبانهاي پيچيده همزيستي پيدا كند . شيوههاي حكومت كردن بهترين مثالي اســت كـه ميتـوان 
دراين زمينه ارائه نمود. حكومتهاي فاشيستي و ديكتاتوري شايد بتوانند آشفتگي را از يك جامعه انساني حذف 
ــيز تضـاد  خواهنـد داشـت. بنـابراين هـر زبـان الگـوي سـازمان  كنند ولي با الگوهاي انساني باارزش وعميقي ن
ــم بـا زبـان الگـوي الكسـاندر  دهندهاي كه هدفش بهوجود آوردن يك محيط اثباتي (Positive) است بايد بتواند ه
ارتباط برقرار كند وهمآنرا متحول نمايد. اينكار بايد در تمام سطوح و مقياسها صورت پذيــرد،  چـرا كـه زبـان 

الگوي الكساندر نيز فرم ساختهشده را درتمام سطوح از مقياسها تعيين ميكند.  
الگوي معماري ایوانک شش فوتی روشن كنندة پيوستگي بين الگوها است (Ishikawa, Alexander و 
سايرين ,1977) . بسياري از الگوهاي اجتماعي در زندگي خانوادگي همچون نشستن بر دور يك ميز، صرف يك 
وعده غذا ، بازي بچهها با اسباب بازيها برروي زمين ، رشد گياهان در گلدانهاي بزرگ ، كباب كــردن گوشـت 
روي ذغال درفضاي باز و … ميتوانند دريك ايوانك اتفاق بيفتند. تنها شرط الزم آن است كه عمق بالكن حداقل 
شش فوت (دو متر) باشد. اگر يك ايوانك بخاطر تصميمي دلخواهانه ويا صرفاً بخاطر ارزان بودن (كه برآورندة 
ــا الگوهـاي اجتمـاعي فـوق رابطـه  معيارهاي سازگاري داخلي است) با عمق كمي طراحي شود، آنگاه نميتواند ب
برقرار كند. البته منظور از برقراري ارتباط در اينجا همسازي و شــمول بيـن الگوهـا در دوزبـان مختلـف اسـت. 
انزواي رياضيگونه، به همان ترتيبي كه درشكل ٦ مشخص شده، باعث انزواي فيزيكي ايوان از افرادي ميشــود 

كه قصد استفادة از آنرا دارند.  

ــــه دورش خـــط کشـــیده شــکل 6. الگویــی ک
ـــی ســازگــار اســت شـده از لحـاظ داخل
ولـی بـــا ایــن حــال اشــکالی اساســی
ــــا الگوهـــای دارد چراکــه نمیتوانــد ب

ـــد.  خـارجی ارتبـاط برقـرار کن
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ما هنوز هم نميدانيم الگوهاي معماري چقدر كامل با الگوهاي اجتماعي مرتبط ميشوند. سازندة فرم در 
فرهنگ سنتي هر جامعهاي نقش مهمي ايفا ميكنند. از دست دادن الگوهــاي معمـاري خسـارت جـبران نـاپذيـري 
برشيوه عملكرد يك جامعه وارد ميآورد، چراكه الگوهاي از دست رفته در تعريف الگوهاي اجتماعي موجود در 
ــنتها تنـها راه حراسـت از فرهنـگ  َردههاي باالتر، مؤثر هستند(شكل ٧) . خصوصاً در جوامع روستايي فقير س

ــهاند،   هستند. سنتها دربرگيرنده راه حلهايي ميشوند كه توسط افرد زيادي در طول زمان به تدريج شكل گرفت
بنابراين الگوهاي طراحي با شيوه معيشت و زندگي مــردم مرتبـط هسـتند و حتـي بخشـي از آن را نـيز تشـكيل 
ــن فتحـي نـيز بـه  ميدهند. الكساندر به اين نكته تأكيد بسيار زيادي  داشته  (Alexander, 1979) و همچنين حس
صورت مفصلي در اين زمينه سخن گفته است (Fathy, 1973)(pp. 24-27). طراحان حســاس و هوشـيار سـعي 

ميكنند با طرحهايشان الگوهاي اجتماعي را پرورش داده و با آنها هماهنگ باشند.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

شايد گاهي يك الگو مانند خواص وراثتي، ويژگي فرعي ناخواستهاي نيز به همراه داشته باشـد. خـواص 
وراثتي عليرغم اينكه براي بقاي يك ارگانيزم ضروري هستند شايد تأثيرات منفي اندكــي نـيز بـه همـراه داشـته 
باشند. يك الگو نيز به همين ترتيــب ميتوانـد خـواص كـامالً مختلفـي داشـته باشـد. تـالش بـراي حـذف وجـوه 
ــان را  ناخواسته و فرعي اين الگوها بدون درك اينكه اين الگو با چه چيزهايي رابطه برقرار ميكند، ميتواند كل زب
از هم بپاشاند (مثالً كوشش براي خالصي از اجزاء معماري ويا الگوهاي اجتماعي كه تقــارن كـامل و كلـي را از 
بين ميبرند ). معماران با محكوم كردن خواص فرعي الگوهاي انساني زبانهاي الگوي سنتي را درسراسر عـالم 
برانداختهاند، چرا كه با ايدههاي دلخواه و سبكگراي آنها سازگار نيستند و يا اينكه با بعضي از اصول اجتمـاعي 

ناسازگار هستند.  

شــکل 7.  الگوهــای معمــــاری  بـــا  الگـــوی
اجتمـــاعی متنـــــاظر میشــــوند و در
ترکیــــب بــــــاهم یـــــک الگـــــوی
ـــــاری را در ســــطح اجتمـــاعی ـ معم

ـــازند.  بـاالتر میس
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        قوانین سبکگرا و گسترش ویروسها 
  

گاهي اوقات كه تغييراتي شكل ميگيرند و يا مواقعي كه به دنبال ايجاد نوآوري هستيم انتظامــات مقـرر 
گشته توسط قوانين سبكگرا عمدًا جايگزين زبانهاي الگو ميشوند. اينها قوانيني كامالً دلخواه ومستبدانه هســتند 
كه از يك سبك و يا يك عقيدة تعصبآميز نشأت ميگيرند (به اين معني كه شخصي كه در صدر امور قرار دارد 
ــوند كـه  قوانيني را وضع ميكند كه ضرورتي ندارند)، ويا اينكه اين قوانين مربوط به حاالت بسيار خاصي ميش
كاربرد گستردهاي ندارند. قوانين سبكگرا با الگوهاي پيچيدهاي كه درشكل ٧ نمايش داده شدهاند قــابل مقايسـه 
نيستند. مكانيسم گسترش و رواج يافتن قوانين سبكگرا تشابهات بنيادي زيادي به گسترش ويروسها دارد. يك 
قانون سبكگرا معموالً مانند يك قالب يا الگو به نظر ميرسد و بايد طرفداراني داشــته باشـد تـا آنـرا در محيـط 
ــيزان موفقيـت آنـها  پخش كنند. مالك ميزان موفقيت چنين قوانيني كيفيت خدمات رساني به انسانها نيست بلكه م

بستگي به تعداد كپيهايي دارد كه ازآن تهيه ميشوند. 
گاهي اوقات قوانين سبكگرا هيچ ارتباطي با نيازهاي انساني ندارند : آنها تنها تجســمي از يـك محتـواي 
سمبليك و سطحي هستند. با وجود اينكه بسياري از آنها بيخطراند بسياري از آنها نيز مضر هســتند. از طريـق 
تدريس و يا مشاهدة مواردي در محيط مصنوع يك كد اطالعاتي از فرمهاي مصنوع وارد ذهن يك طراح ميشود 
ـ مثـالً  ”مسـطح، همـوار، ديوارهـاي ممتـد دربدنـه خيابـان” . ازآنجـايي كـه ايـن روشهـاي طراحـي بـا حــذف 
ــي افـراد بـا هـوش نـيز بـه راحتـي  پيچيدگيهاي طبيعي ويا فروخواباندن آنها به راحتي قابل استفاده هستند حت
ــراي گسـترش  توسط اين ايدههاي ساده انگارانه فريب ميخورند. پس از اين، آن فرِد اغوا شده تبديل به عاملي ب
ــاني را درآنجـا از  اين ويروس خواهد شد. هربار كه اين  كد در يك ناحيه از شهر گسترش مييابد ارتباطات انس
ــوط بـه مرزهـاي  بين خواهد برد كه نتيجه آن نيز معلوم خواهد بود چراكه اين ويروس خاص تمام الگوهاي مرب

ارتباط دهندة شهري را ـ كه پيشتر نيز درمورد آن صحبت كرده بوديم ـ خنثي خواهد كرد. 
برعكس قوانين سبكگرا، يك الگو هيچگاه ديكته و يا تحميل نميشــود بلكـه از طريـق اسـتفادة مـداوم و 
بخاطر فوايدي كه دارد مورد پذيرش قرار مـيگـيرد. يـك الگـو بـه زنـدگـي و تعـامالت انسـاني كمـك ميكنـد و 
براياينكه كفايت آن به عنوان يك الگو به اثبات برسد بايد همواره در برابر آزمونها موفق باشد. تفاوت اساسـي 
ــاً توسـط  قوانين سبكگرا و الگوها در اين است كه بخاطر نيروهاي نهفته درالگوها نميتوان هيچ الگويي را صرف
يك تصوير ساده نمايش داد. يك الگو يك قالب نيست كه بتوان بدون فكر آنرا  كپي كرد بلكه يك راهحل براي يك 
مساُله پيچيده است. به هر حال توليد دوبارة يك قالب بصري بسيار سادهتر از حل يــك مسـأله طراحـي بنيـادي 
است، چراكه سازنده فرم نيازي به فكركرن ندارد بلكه تنها بايد فرمها را به صورت شهودي با قالبهاي بصـري 
تطبيق دهد. با اين وجود ديگر لزومي ندارد كه از هوش و فكر بهره جســت و طـراح بـا بكـارگـيري ايـن قالبهـا 
ــاي انسـاني، شـانه  ميتواند از زيربار مسؤليت تصميمگيري درمورد تعامالت پيچيدة بين فرم مصنوع وفعاليته
خالي كند . بين ترتيب بخاطر تغييراتي كه با استعمال قوانين ســبكگـرا بـه وقـوع مـيپيوندنـد طراحـي معمـاري 

امروزي بسيار متمايل به قالبهاي بصرياي شده است كه توسط سبكهاي طراحي تعريف ميشوند. 
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بسياري از قوانين سبكگرا در واقع ضد الگو هستند ، هيچيك ازآنها اتفاقي و يا صرفاً تمايالت يــك فـرد 
نيستند. اين قوانين تنها به خاطر اينكه نو باشند درست برعكس يك الگوي سنتي عمل ميكنند و با نقاب الگوهـاي 
ــت، در جـهت ازبيـن بـردن آن سـوء اسـتفاده  ”جديد” از ماهيت زبان كه پذيراي تغييرات براي تكامل خودش اس
ميكنند. الگوها با يكديگر همكاري ميكنند تا يك كل پيچيده را پديد آورند. در اين كــل پيچيـده الگوهـا بـا هـم در 
قالب يك تعادِل پويا همزيستي خواهند داشت ولي قوانين سبكگرا خشك و ناهمســاز هسـتند. اسـتعمال آنـها در 
ــوند.  بسياري ازحاالت هندسة فرم مصنوع را بگونهاي تثبيت ميكنند كه مانع از شكلگيري الگوهاي انسان ميش
هر قانون سبكگرا خود به تنهايي مانع از حضور يك زنجيرة به هم پيوسته از الگوها ميشود كه درمقياسهــاي 
ــون يـك ويـروس، يـك كـد اطالعـاتي اسـت كـه  متفاوتي قرار دارند (شكل ٣). يك قانون سبكگراي مخرب همچ

پيچيدگي مربوط به يك سيستم زنده را از بين ميبرد. 
ــه مشـتمل بـر فرمهـا، مصـالح  و  معماران امروزي به گونهاي بارآمدهاند كه تنها از واژگان محدودي ك
ــان ايـن زبـان بسـازند حتـي  سطوح سادهاي هستند، استفاده كنند. تركيباتي كه آنها ميتوانند با استفاده از واژگ
ــن واژگـان يـك ادبيـات ديگـر را جـايگزين زبـان  براي نزديك شدن به ساختار يك زبانالگو نيز كافي نيستند. اي
الگوها ميكند. اين ادبيات پر از لغات، جمالت، پاراگرفها، فصلها وكتابهــايي اسـت كـه تجربـههاي انسـاني و 
زندگي را به صورت چكيده در يك قالب جايدادهاند. با اين حال تنها افراد اندكــي ميداننـد كـه تطـابق دادن يـك 
ــس آنچـه كـه غالبـاً  واژگان طراحي خاص با يك جامعه چه عواقب اجتماعي وخيمي را درپيخواهد داشت. برعك
ــود خـيره كنـد و  گفته ميشود تأثير يك ساختمان صرفاً درحد يك اثر هنري نيست كه چشمان شخصي را به خ
تصميمات متأثر از سبكهاي معمــاري در نـهايت برفرهنگهـاي محيـط برخـود تـأثير خواهنـد گـذارد. بنـابراين 
ميتوان گفت كه يك قالب بصري دقيقاً به همان ترتيبي كه يك ويروس كشنده عمــل ميكنـد، بـاعث نـابودي يـك 

فرهنگ خواهد شد. 
 

         تکامل و اصالح زبان الگو  
 

ــبر و درسـت، اگـر  تا وقتي كه فرآيندي براي اصالح و جايگزيني الگوها وجود داشته باشد الگوهاي معت
ــد داشـت. شـايد گـاهي تمـايلي شـيطاني بـه مـا روي آورد و بخواهيـم  چه كم يا زياد ولي همواره وجود خواهن
الگوهاي قديمي را كنار گذاشته تا بدين وسيله دريك انتظام قديمي نوآوري كنيم. يك الگوي جديد تنها وقتي بهتر 
از يك الگوي قديمي خواهد بود كه درمقايسه با آن  بتواند با اكثر الگوهاي موجود سازگارتر باشد. چنين الگويي 
ميتواند زمينة وسيعتري را شامل شود و يا جانشين بسياري از الگوهاي قديمي گــردد و بديـن ترتيـب زبـان را 
ــه  منسجمتر كند. جايگزين كردن اين الگوهاي جديد فرآيندي است كه هدفش قدرتمند كردن زبان الگوي موجود ب
ــا نيازهـاي در حـال  وسيلة اصالح و تكامل آن است. فرآيند اصالح و تكامل ميتواند با مرتبط نگاهداشتن زبان ب

تغيير، زبان الگوها را به عنوان خـُِردي كه در طول زمانهاي متمادي گردآمده است، حفظ ميكند. 
البته در موارد بسيار نادري تغييرات به گونهاي است كه كل يك زبان الگو از هم ميپاشد. براي مثال در 
يكي از اين موارد كالسكههايي كه اسبها آنها را ميكشيدند با اتومبيلها جايگزين شدند. البته پيدايش اين موارد 
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در نشان دادن اين نكته كه زبان الگو چگونه توانسته بود الگوهاي سابق خود را بيافريند خللي وارد نميكند بلكه 
تنها گوياي اين است كه محصول نهايي خيلي خوشايند نيست. در هر حال همگام با تغييرات تكنولوژي و مصالح 
ــير بـاقي مـاندند. در مجمـوع  باز هم بسياري از الگوها در مسير حركت از كالسكهها به ماشينها تقريباً بدون تغي
نامحسوس كردن ادراك تغييرات و كاهش تعداد الگوهايي كه بايد جايگرين شوند، تطابقدادن نوآوريها را بسيار 
ــايد قدمـت بعضـي از آنـها بـه  آسان ميكند. در فرآيند اصالح وتكامل بدورانداختن تعداد زيادي از الگوها كه ش

هزار سال نيز برسد،  كاري عبث و بيفايده خواهد بود. 
ــا يـك زبـان الگـوي قديمـي نيسـت.  ابداع يك زبان الگوي جديد مستلزم جابجايي و جايگزيني كامل آن ب
همزيستي الگوهاي رقيب و يا مكمل معموالً مطلوب و حتي ضروري نيز است. مخصوصاً  اگر  الگوهاي جديد (با 
فعاليت درمقياسهاي مختلف ) در سلسله مراتب زبان جايگاههاي متفاوتي داشته باشند. اگر اين الگوهاي جديد به 
نحو مناسبي با يكديگر متصل شوند، سيستمهاي پيچيدة، غنيتر و پايدارتري شكل خواهند گرفت. مثالً درگذشته 
ــيرهاي عبـور و  برنامهريزانشهر و سازندگان ماشين به غلط تصور ميكردند كه الگوهاي  شبكة پيادهرو و مس
مرور جمعي تهديدي براي شبكة حمل و نقل اتومبيلها بشمار ميرونــد (Kenworthy, 1999 وNewman) ولـي 
ــادل هـر سـه زبـان  ـ كـه بـه ترتيـب عبـارتند از پيـاده ، اتومبيـل و  امروزه روشن شده است كه همزيستي متع

 . (Salingaros, 1998) عبورومرور جمعي ـ براي يك سيستم جامع حمل ونقل الزم است
زمينة كاربرد اكثر الگوها در مقياس خاصي از زبان است ولي بــا اينحـال بعضـي از الگوهـا ميتواننـد 
بهصورت يكساني در سطوح مختلف كاركرد خوبي داشته باشند. بعضي از الگوها را ميتوان به صورت عمودي 
ــاسبندي خوْدمـانند بوجـود ميآيـد، بـاعث ايجـاز زبـانالگو  در زبان باال و پايين برد. اين ويژگي كه بخاطر مقي
ــك مقيـاس ديگـر همـانند  باشـد. بـه  ميشود و بدان معني است كه اگر يك مقياس را زير ذرهبين قرار دهيم با ي
ــف آن وجـود  تدريج كه انسجام يك زبان در طول زمان بيشتر ميشود شايد بخاطر ارتباطي كه در سطوح مختل
دارد، شباهت سطوح مختلف آن نيز با يكديگر بيشتر شود. از طريق همكاري مجموعة الگوها يــك سـاختار پديـد 
ميآيد كه ازانتظام الگوها (وياضد الگوها) در سطوح مختلــف نشـأت گرفتـه اسـت. ايـن سـاختار در طـول مـدت 
شكلگيري خود شباهتهاي غيرمنتظرهاي را بوجود ميآورد، بدين ترتيب هر سطح از يك ساختار منسجم مبين 

يك ويژگي است كه در واقع يك ويژگي از كل نيز بشمار ميرود. 
 

         اهمیت جزئیات  
 

يك زبان الگو براي اتصال با فرايندهاي موجود در طبيعت بــايد در تمـام سـطوح الزم الگوهـايي داشـته 
ــده يـك ديـدگـاه سلسـلهمراتبي  باشد. هر سطح اهميت خاص خودش را داراست. اگر نسبت به سيستمهاي پيچي
داشته باشيم آنگاه جزئيات در واقع بخشهايي ازاين سلسلهمراتب به شمار ميروند كه درمقياسهاي پاييني قرار 
گرفتهاند. اگر در مقياسهاي پايين اين سلسله مراتب بخشــهايي نـامرتبط و يـا مفقـود باشـند آنگـاه سيسـتم نـيز 
ــتي نـيز نخواهـد داشـت(Macko ,Mesarovic وسـايرين ,1970). مسـامحه  منسجم نخواهد بود و كاركرد درس
درمورد يك الگو فقط به اين خاطر كه درمقياس پايين قرار گرفته است ، كل ساختار را با اشكال مواجــه ميكنـد. 
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ــه آن متكيانـد، روشـن نيسـت. جزئيـاتي كـه  هيچگاه مبناي پايينترين سطح يك سيستم كه همه سطوح بااليي ب
ــام سـطوح پيچيـده بـاال مرتبـط هسـتند و صرفـاً  درسلسله مراتبمقياسها درسطوح پاييني قرار ميگيرند به تم
”الحاقي” بشمار نميروند. بهخاطر وجود نيروهاي داخلي وخارجي كه درمقياسهاي مختلفي قرار دارند فرمهاي 
فيزيكي نيز در سطوح مختلف تركيب ساختاري مختلفي دارند. سطوح مختلف زبان از مقياس كالن گرفته تا خُرد 

و در تمام مقياسهاي ميانه، با يكديگر همكاري دارند. 
ــا ١cm ـ وجـود دارنـد كـه نميتـوان آنـها را  در طراحي ساختمانها مقياسهاي انساني مختلفي ـ ١m ت
ــتگي سلسـلهمراتب بيـن  صرفاً بهصورت ساختاري توجيه كرد. با اين حال وجود اين مقياسها براي حفظ پيوس
ــان بـايد در طـرح بـرآورده  مقياسها ضروري است(Salingaros, 2000). بنابراين نيازهاي ضروري ساختار زب
شده باشند و طرح بايد درآن مقياسها ساختارهاي فرعي داشته باشد. اين لزوم باعث بوجــود آمـدن ” آرايـشِ” 
سنتي و همه الگوهايي ميشود كه درشــكلگـيري آن مؤثـر هسـتند(Ishikawa, Alexander وسـايرين ,1977). 
آرايش مناسب براي يك فرم بزرگ بايد منسجم باشد (Salingaros, 2000). با تحليل يك ساختار منســجم كـه از 
سلسله مراتب متصلي از الگوها بوجود آمده باشد به ضرورت وجود اين آرايش پيخواهيــم بـرد. بـا ايـن حـال 

امروزه اين آرايش مهم بخاطر بيارتباط بودن با فرمهاي بزرگ و كالن، ناموزون گرديده است. 
ابعاد كوچكترين جزئياتي  كه ميتوان رؤيت كرد بين طول بازوهاي انسان و mm ٢٥/ ٠متغير است. اين 
اين ابعاد مربوط به سيستمهاي بصرياي همچون يك پارچه ويا يك نمايشگر كامپيوتر ميشوند. با وجود اينكـه 
چنين جزئياتي درمصالحي كه بافتي غني دارند موجود ميباشند ولي در ساختمانهاي امروزي غالباً مقياسهاي 
ميان بافت مصالح وآرايش زبان الگو(بين cm ١و mm ١) فراموش شدهاند. سنت طراحي ما كاهندة جزئيات است 
و مقياسهاي مياني و خُرد را از فرم مصنوع حذف ميكند. امروزه پــس از نيـم قـرن تجربـة ايـن شـيوه، ديگـر 
ــيار خـوب طراحـي  فراموش كردهايم  كه حتي دوست داشتنيترين معماريها (درمدرنيسم) در اين مقياسها بس

شده بودند. مردم بايد بتوانند در همة مقياسها به ساختار زبان متصل باشند.  
 

         نتیجه گیری  
 

زبانهاي الگو تجربيات بشري را به صورت چكيده فشرده ميسازند و در مقابله با پيچيدگي به كمك ما 
ميآيند. آنها درهمة زمينهها، از برنامهريزي كامپيوتري گرفته تا ساختمانها، ارگانيزمها و شهرها كاربرد دارنــد. 
ــاي جديـد  زبانهايالگوي يك تمدن غالباً مترادف با ميراِث فرهنگي و تكنيكي آن تمدن هستند. فعاليتها وتالشه
ــه زبانهـايالگوي  بشري زبانهاي الگوي خاص خود را پرورش ميدهد ولي اين زبانها بايد درزمينههايي كه ب
ــد.  موجود مربوط ميشوند به آنها متصل شوند. اعتبار تك تك الگوها از طريق تجربه درطول زمان بدست ميآي
ــاختار متصلـي را بپرورانـد و در ايـن سـاختار  يك زبان تنها هنگامي درمسير تعالي خودش قرار ميگيرد كه س
ــي بـه قوانيـن  سلسلهمراتِبمقياسهاي گوناگون با هم پيوند بگيرند. معماري و طراحي شهري درقرن بيستم متك
سبكگرايي است كه در رسيدن به الگوهاي زندگي بشري ناموفق بودهاند. مــردم از طريـق مـدارس ، تلويزيـون، 
ــهاي بصـرِي انـتزاعي را ترجيـح  مجالت وانتقادهايي كه ازطرف كارشناسان صورت ميگيرد آموختهاند كه فرم
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ــان سـازگـار نيسـت،  دهند. آنها اين حقيقت را كه فرم ساخته شده توسط اين قالبها، با الگوهاي رفتاري خودش
ناديده ميانگارند. در اين زمينه مثالي نيز از يك برداشت كامالً نادرست از هندسة شهر ارائــه گرديـد، مبنـي بـر 
ــد، ولـي  اينكه در ابتدا تصور ميشد حذف مرزهاي مشترك شهري بتواند درآفرينش شهرهاي معاصر مفيد باش

اين كار خصارات جِدياي براي شهرها بهبارآورد. 
ــي از مبـاني الزم بـراي ارتبـط دادن راهحلهـاي طراحـي بـا انسـان   دراين مقاله بحث شد كه الگوها يك
هستند. نقض الگوها رابطة فرمهاي ساخته شده را با مردم  قطع ميكند. اين نتيجــهگـيري درمعمـاري پيامدهـاي 
ــد داد. بديـن ترتيـب زبـان الگـو از  تأثيرگذاري دارد و جايگاه زبان الگو را در معماري معاصر كامالً تغيير خواه
جايگاه حاشيهاي و ثانويهاي كه درطول دودهه داشت به مركز توجه معماري معاصر تبديل ميشود. زبان الگــو 
”ريشة اصلي”  همة انواع معماري است. همة طرحها زنده بودنشان را با ارضا نيازهاي انساني ازطريق اين زبان 
بهدست ميآورند. حتي اگر شخصي با يك يا چنــد الگـو از الگوهـاي الكسـاندر مخـالف هـم باشـد بـاز هـم ايـن 
ــود را از ايـن  نتيجهگيري درست است. جمعبنديهاي ما حاكي از اين است كه آندسته از سبكهاي طراحي كه خ
منبع حيات ـ زبان الگوـ جداكردهاند تا ابد عقيم خواهند ماند وآنهايي كه با دانستن اين موضــوع دنبالـهرو چنيـن 

سبكهايي هستند از حاال بايد قبول كنند كه در واقع چنين  هدفي را دنبال ميكنند. 
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