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 چکیده 

های مختلف علوم هریک به فراخور حال و نیاز، تعاابیر و تعاار  امروزه کاربرد وسیعي در زبان فارسي داشته و حوزه« الگو»واژه 

بود؛ اما واقعیّا  « مدل»و « سرمشق»، «نمونه»ا کلماتي چون خود را از الگو دارند. معنای عمومي و عامیانه آن برابر و متراد  ب

تر های مختلف علوم روز بسیاری عمیقاین اس  که هم معنای الگو و هم معنای واژگان و مفاهیم متراد  با آن در ادبیات رشته

  کاه دددداه ایجااد کیفیا  تر از معنای عمومي آن اس . توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط با آن به این خاطر اساو دقیق

ترین اهدا  معماران و پژوهشگران ایان عرصاه، توجاه آناان را باه مفااهیم و مطلوب در فضای معماری به عنوان یکي از اصلي

های پیشاین و ها اتکا بار تجربیاات بشاری و تسلسال هاویتي دساتاوردهای انساان باا نسالهایي جلب کرده که اصل آنشیوه

دهنده محایط هساتند کاه هایتشاکیلهایتجریدی از مؤلفهنیاان نهااده شاده اسا . الگوهاا، برداشا های انسان بدانستهپیش

کناد و ناوعي زباان توصایف و کنند. بازشناسي الگوها به درک دنیاای اطارا  کماک ميهای محیط را قابل درک ميپیچیدگي

یسه باا مفااهیم مارتبط باا آن، کاه گااه دارای تحلیل را بسط مي دهد. لذا پژوهش حاضر در پي آن اس  مفهوم الگو را در مقا

پوشاني نیز مورد مطالعه قرار داده و نقش متماایز آن را نساب  باه دیگار مفااهیم مطروحاه در حاوزه معمااری مشابهات و هم

مشخص سازد. اگرچه میان الگو و برخي دیگر از مفاهیم و تعاابیر در فضاای معمااری تشااهبات شاکلي و محتاوایي باه چشام 

تواند با پرهیز از تقلید یا تکرار کار گذشتگان، تجربیات آنان را در قالب آثار متنوع معماری د، لیکن تنها الگو اس  که ميخورمي

 نمایان سازد.

 الگو، مفهوم الگو، فرم، فضای معماری. واژگان کلیدی:
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 مقدمـه

شاود. از زماان پردازان معمااری دیاده ميهو جستجوی مفهوم آن از حدود دو هزارساال پایش، در آثاار ن ریا« الگو»اشاره به 

شناسي و الگو، نگاشته شاده کاه همگاي بار نقاش و تا ثیر ویتروویوس تا امروز، بیش از دهها کتاب و رساله در موضوعات گونه

تفاده از اند. نکته حائز اهمیّ  در پژوهش مذکور، عدم دستیابي به نتایجي روشن، واقعي و قابل اسالگوها بر طراحي ت کید داشته

های موجود در تبیین مفهوم الگو از اتکا (. نارسایيSymes, 1994اس  ) مفهوم الگو و کاربرد آن در طراحي محیط و معماری

هایبنیاني متفاوت ناشي شده اس . در کنار وجود تعابیر متفااوت از الگاو، بایاد فرضهای پراکنده، دیرجامع و پیشبه چهارچوب

کنند باه ایان واقعیّتمعطاو  رویکرد کلي و عمومي اکثر ن ریاتي که به الگو و مفاهیم مشابه ت کید مي بدین نکته توجه کرد که

اعتناا رو و ایجاد و شرایط مطلوب زندگي بيهای امروزین جامعه انساني به تجارب گذشتگان در حل مسائل پیشاس  که کنش

ترین اهادا  معمااران و ر فضای معماری به عنوان یکي از اصاليبوده و با مشکالتي همراه اس . دددده ایجاد کیفی  مطلوب د

هاا باا اتکاا بار تجربیاات بشاری و تسلسال هایي جلب کرده که اصل آنپژوهشگران این عرصه، توجه آنان را به مفاهیم و شیوه

من ر، نقش و کارکردهاای های انسان بنیاد نهاده شده اس . از این دانستههای پیشین و پیشهویتي دستاوردهای انسان با نسل

 (5831. )ماهوش، الگو و دیگر مفاهیم مرتبط در حوزه اندیشه و عمل معماری قابل بررسي اس 

 روش تحقیق

پژوهش انجام شده در این مقاله از نوع تحلیل اس . با یافتن مفاهیم کلي از الگو در فضاهای معماری در مشترکات میان مناابع 

تاوان تفاده از استدالل منطقي و بررسي نحوه تجلّي از این مفاهیم در کالبد معماری طي ساالیان ميو اسطوره، نماد و رؤیا با اس

ها این مفاهیم آشنا را در میان منابع مشترک جستجو کرد و به الگوهای فضایي آشنا شاد حاصال از ایان مفااهیم بارای انساان

 (5831)الیاده، . رسید و بدین وسیله سطح تعامالتشان را با فضا ارتقاء بخشید

 چیستی الگو 

های محیط پیرامون خویش، در پي یافتن ن ام اسا ، ایان ن ام کاه در قالاب ن ميانسان به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در بي

دهاد و در دالاب الگاو در فضااهای معمااری قابال عناصر طبیعي و انسان ساخ  تجلّي یابد، سااختار هار محایط را شاکل مي

) بال،  کنند و در هماه جاا وجاود دارناد.لگوها خود را به شکلي مفهومي در سرتاسر باف  محیط تکرار ميشود. ابازشناسي مي

های ای در محیط تکرار شوند، بلکه با مفااهیم خاود، پیچیادگيتوانند به عنوان عناصری کلیشهدر عین حال الگوهانمي (5831

شناسي الگوها از این ن ر اهمیّ  دارد که به درک دنیای اطرا  انسان سازند. در نتیجه، بازمحیط را برای کاربران قابل درک مي

های محیطي را بر زندگي انساان قابال فهام دهند و میزان ت ثیر مؤلفهکنند و نوعي زبان توصیف و تحلیل را بسط ميکمک مي

 (Robinson, 1994سازند )مي
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گیری اثار شند، ولي سایر عناصر و جزئیات بنا با موقعیّا  و ماتن شاکلهایالگوها را در خود داشته باتوانند مفاهیم پایهبناها مي

شوند که ضمن حفظ سااختار کلاي مشاترک و کاارکرد آیند. بنابراین الگوها همواره در روندی متحول ميمعماری به وجود مي

 (5831. )الکساندر، های معماری متفاوتي را به وجود آورندمشابه، نمونه

بندی و تعریاف اند قابال دساته، شناخ  و روش، انواع گوناگوني دارند و بر مبنای نگرشي که تبیین شدهالگوها برحسب ماهیّ 

 هستند. 

 الگو و مفاهیم مرتبط با آن در فضای معماری 

آید، من ور از آن امری ذهني و کلي )نه عیني، مصداقي و فردی( باوده کاه ایجااد در این پژوهشهرگاه از الگو سخن به میان مي

های انسان بر عهاده دارد. الگوهاای کردنخواس ن م و ارتباط میان اجزاء و عناصر فضای معماری را به من ور رفع نیاز و برآورده

نگر، اثار شاوند. در یاک نگارش کالی بشری بوده و ابرازی برای تولید فرم و فضای معماری محسوب ميمعماری حاصل تجربه

که الگو ن م و رابطه میان عناصر سیستم اس . اما مفاهیم و واژگان متعاددی در ادبیاات باشد معماری به مثابه یک سیستم مي

معاصر علوم مختلف وجود دارد که هریک عالوه بر داشتن بار معنایي خاص، قراب  معنایي مشخصي نیز باا مفهاوم الگاو دارناد. 

های بشاری و ت کیاد بار دانسته  بر تجربیات و پیشتر نیز بدان اشاره شد، توجه و داللنقطه اشتراک این مفاهیم چنانچه پیش

  (5831. )ماهوش، دهدها و آثار گذشته و موجود را به من ور تولید آثار پیش رو مورد مطالعه قرار ميفرآیندهایي اس  که نمونه

ها به فارسي به واسطه ترجمه آن ، گاه در زبان اصلي کاربرد واژه بوده و گاه«الگو»برای واژگان التین، ارتباط یا تشابه معنایي به 

تاوان از مي« الگاو»حاصل شده اس . همچنین کلمات مشابهي در زبان فارسي موجود اس  که برای توضایح و تفسایر مفهاوم 

. )منصاوری و ها نیز بهره برد. به هر حال معنا و مفهوم واژگاان در علاوم تخصصاي ارتبااط مساتقیمي باا کااربرد ویاژه داردآن

 (5810تیموری، 

 های الگو ـ محور در معماری نگرش

هاا، باه اند که تفاوت در آنها وابسته به مفروضاتیبنیادیندهند، نگرشها را تشکیل ميدر حوزه شناخ ، نگرش ها اساس ن ریه

سابي های مختلف بسیار اهمیّ  دارند. این مفروضات معیارهای مناانجامد. بنابراین در شکل گیری نگرشتفاوت در شناخ  مي

های ن رانرشاتهباشاند. بسایاری از صاحبهای کلي پیرامون موضوع ميهای معرفتي مبتني بر تفاوت دیدگاهبرای تفکیک حوزه

ی ن اامي . ارائاه(5831. )گاروت، انادها تادوین کردهها در دیادگاهها و تفاوتهایي را برای فهم شباه مختلف نیز، چهارچوب

نماید و ضمن پرداختن های مطرح در تعریف الگوهای مفهومي معماری کمک ميعرفي نگرشروشمند از مفروضات یادشده به م

 سازد. بندیميها را قابل دستهبه هریک در چارچوب رویکردهای عیني، ذهني و کاربردی، مسائل مربوط به نگرش

 نگرش تاریخی ـ تکاملی در فضاهای معماری 
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جاا کاه در طاول پردازد. بر مبنای این نگارش، از آنان رشد و توسعه به الگوهامينگرش تاریخي ا تکاملي از ن ر پیشینه و امک

باید چنین تاداومي اند، نیز ميتاریخ برای نیازهای بشر همواره تداومي وجود داشته اس ، در بناهایي که پاسخ به این نیازها بوده

 یابد. ها مفهوم ميه؛ لذا الگو در جریان تداوم و تکامل گون(5831. ) اتو وین، دیده شود

بندی و بررسي وضع در بازشناسي الگو، شناخ  شرایط ت ثیرگذار بیروني بر روند تکامل اهمیّ  دارد. این نگرش نه تنها به دسته

هااای گوناااگون را در جهاا  توسااعه آتااي در قالااب موجودیاا  الگااو، باارای پردازد، بلکااه احتمااال ترکیبهاميموجااود گونااه

های تجلاي و رویادادهای مرباوط باه همچنین به دلیل ارتباط نزدیک تکامل با عنصر زمان، الگوها به زمان گیرد.هادرن رميآن

جاایي کاه هار اند. در بازشناسي الگوهای تاریخي ا تکاملي، پژوهشگر در انتهای زنجیره شاناخ  قارار دارد و از آنخود وابسته

سازد، طراح نباید به وضع موجود الگوها بسانده نمایاد، لیه دگرگون ميگردد و الگو را از حال  اوطرحي دستخوش تغییراتي مي

هاا دسا  یاباد. در واقاع کاار محقّاق، یابي کند و به الگوهای واقعاي آنداده در طول زمان را ریشهبلکه الزم اس  تغییرات رخ

. بنابراین روند بازشناسي الگوها (5831. )معماریان، شناخ  حلقه تغییرات این زنجیره در طول تاریخ و سپس بازسازی آن اس 

 یابد:با انتخاب مکان و مقیاس آداز و به روش زیر ادامه مي

 ها؛های کنوني در جه  بازسازیآنا گسترش زماني الگو شامل تعریف الگوی رایج، مستندسازی و ثب  ویژگي5

 وی پایه تا وضعی  حاضر(؛ا بازشناسي الگوی پایه از مطالعه سیر تکاملي آن )از الگ1

تکامل الگوها از الگوی پایه تا الگوی حاضر بر روی یاک خاط زمااني و باه صاورت جادولي جها  مقایساه و ترسیم مراحل ا 8

 ی تاریخي. بازسازی زنجیره

 

 دستیابی به الگوهای مشترک در معماری از طریق اسطوره، نماد و رؤیا

کلودلویاساتروس، « شناسي ساختاریانسان»کارل یونگ، « ضمیر و ناخودآگاه جمعي الگوهای»ها ا هد  از هریک از این تبیین

کردن شناساي تطبیقروشانشناسي و دینشناسي،اسطورهشناسي، انسانجوز  کمبل ا در روان« های جهانيمضامین اسطوره»

هایي با ماهیّ  همسان در ایان بااره عناصر و الگوهای مشترک در درون رشته مربوط اس . یکي از اهدا  این مقاله، طرح سؤال

تاوان ها نیز ميهایي از این قبیل را در سایر رشتهها و الگوها در معماری وجود دارد یا خیر؟ یافتهاس  که آیا منبع برای ساخته

بررسي کرد. کلودلویاستروس که سخ  متا ثر از سوساور و شخصایتي مهام در  هاور و گساترش ن ریاه ساختارگراسا ، در 

هایگردآمده در منااطق بسایار های سراسر جهان مطالعه کرده اس . ن ریه او این اس  که در میاان اساطورههایفرهنگرهاسطو

گوید: هاا ثابا  اسا . لویاستروساميبه عالوه، ساختار نهفته در همه آن« گیر هس .در سرتاسر جهان شباهتي چشم« متفاوت

 (strauss, 1963) «کندکار ميها ساختار اسطوره را آشماهی  تکراری اسطوره»
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هابیابیم، اگر بخواهیم معنایي در اسطوره»گوید: شمرد. او ميلویاستروس بررسي الگوها را اولین گام برای فهم امور ناشناخته مي

تجو توانیم آن را در عناصر منفکیبیابیم که در ترکیب اسطوره دخیل اس ؛ بلکه فقط در طرز ترکیب عناصر باید آن را جسانمي

هایرازآلود و حااوی معناا و الگاو اسا ، باه خصاوص معمااری گونه، اگر بپذیریم که معماری، دس  کم تا اندازهکنیم. به همین

 (5831)الیاده،  .، چنین الگوی شناختي الزم اس ]برای شناختن آن[گاههای کهن، آنفرهنگ

های معماری و طراحي، هرمنهرتسابرگر یي در زمینه ن ریههاپرداز در حوزه معماری از لحاظ به کارگیری چنین روشدو ن ریه

در معمااری مقایساه « تفسایر»و « سااختار»را با « سخن»و « زبان»آلماني و کریستوفر الکساندر بریتانیایي هستند. هرتسبرگر 

. )هرتسابرگر، داردکند کاه مجموعاه قاوانیني ثابا  و امکانااتي نامحادود کند. او از مثال تصویری بازی شطرنج استفاده ميمي

5831) 

دهد. همچنان در پارچه توضیح مي« پود»و « تار»خواند و آن را با استفاده از تشبیه نیز مي« شیرازه مولد»هرتسبرگر ساختار را 

ساازد، ن ام کلاي نهای  گوناگوني باف  و نقاش و رناگ در پاود را میسّرميآورد و هم بيکه تار هم ن م کلي بافته را پدید مي

گویاد. یعناي سخن مي« قواعد مولد»اری  رفی  اقسام بسیاری از فضاها و رویدادها را در خود دارد. کریستوفر الکساندر از معم

شناساي و الکسااندر، همانناد زیس « زباان الگاو»کنناد. بخشد و ترکیب ميالگوهایي که عناصر هر ترکیب معماری را ن م مي

چون جملاه هم»کند. با استفاده از زبان الگو، بنا ورت مقتضي بناها و شهرها مجهز ميشناسي، طراح را با مالح ه ن م و صزبان

 کند: . همچنین زبان الگو امکاناتي را نیز فراهم مي(5831)الکساندر،  «سازد.گفتن، خود را ميدر هنگام سخن

 د.کنهای فضایي را که در فرهنگ موردن ر معنا دارد، تعیین ميا زبان الگو: ترکیب5

کند و همانند الفبا سیستمي مولد اس  کاه باه کااربران ایان امکاان ا زبان الگو: معموالً ترکیبي منسجم از فضاها را ایجاد مي1

 نهای  ترکیب متناسب با شرایط مطابق میل خود بسازد.دهد که در شرایط گوناگون بيرامي

 الگوهای معماری، هنری با رویکرد به آسمان

بیان شد، در معماری نیز این مفهوم صاورتي « الگو»های متفاوتي مفهوم طوره، الگوها، نماد و رؤیا به صورتطور که در اسهمان

شود. برای ساختن هر خانه، کااخ و معبادی کالبدی یافته اس . معماری هنری اس  که از زمین به سم  آسمان سوق داده مي

هااای چغازنبیاال و سااوی آساامان پاایش رفاا . زیگوراتها و آجرهااا را از زمااین روی هاام چیااد و بااه الزم اساا  خشاا 

النهرین، اهرام مصر، معابد مایا، پاگودا و استوپاهای خاور دور رو به جه  اصالي کاه هماان آسامان باشاد، بااال هایبینزیگورات

ر مرکاز زماین شدند. در ساخ  بناهای مقادس، تفکار بناشادنداند. این بناها هر کدام پیوند میان زمین و آسمان تلقي ميرفته

 وجود دارد و به نوعي مفهوم گذر از زمین به آسمان را در خود دارند.

 گیریبندی و نتیجهجمع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

و « مسالله»، «زمینه»ی گانههای ن ری به ساختاری فرآیندمحور شامل قواعد سهی زبان الگو، ارجاع بنیانحاصل تحلیل ن ریه

شاده در قاعاده ساه توان تعریف الگو در هر نگرش را با تعریاف ارائههاميرشاس . بر این اساس، در تحلیل جامعیّتنگ« حلراه»

بندی شده اس  و قاعده یاا قواعاد دالاب در هار نگارش بخش مذکور سنجید. نتیجه این تطبیق، در جدول زیر خالصه و جمع

 اند.تعیین و با هم مقایسه شده

 

 

 

 

 

 

 هانگرش
 قواعد اصلی در نگرش زبان الگو 

 حلراه سئلهم زمینه

 نگرش محیطی
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 یطمعنا در مح
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یک از شاودهی شده در خصوص مفهوم الگو، تنها در این مفهوم به صورت جامع و مانع وجود دارند که باعا  ميهایبیانویژگي

 مفاهیم یادشده نتوانند نقش الگو را در فضای معماری ایفا کنند؛ چرا که:

شده نیس  که تولیدات بعدی مبتني بر آن تنها شباهتي قشری و فته و تمامگرا الگو به مانند نماد یا سرمشق، محصولي شکل5

ای اس  که تغییر در شارایط روز و افزارکارآزمودهشکلي الگو داشته یا در واقع تقلیدی آن محسوب شوند، بلکه الگو به مانند نرم

 شود.بستر عمل آن، منجر به  هور نتایجي متنوع در محصوالت آن مي

رود، بلکه عاالوه بار ایان کاارکرد، خاود مولاد ها به کار نميکردنآنها و قابل فهمچون مدل تنها برای تفسیر واقعیّ ا الگو هم1

 هاس . عینی  و واقعی 

ا تولیدات الگو در حوزه فضا و فرم معماری و به بیاني در حوزه کالباد محایط مصانوع قابال بازشناساي و اساتفاده اسا ، در 8

ها، هایفراماادی از جملاه اندیشاهمفاهیمي چون پارادایم، طرح واره و کهن الگو در مقیاسي فراتر و در حوزهکه نمود عیني حالي

 گیری الگوهای معماری هستند. ها و رفتاری انسان قابل پیگیری بوده و خود بستری برای شکلها، آئینسن 

چه مهم اس  توجه باه ایان دهند. اما آنی معماری پاسخ ميها و رفتارهای انسان را در فضاا الگوها نیازهای مبتني بر نگرش1

شود که ن م نکته اس  که الگوها برآیند و حاصل تجربیات و خرد جمعي جامعه هستند؛ چرا که تنها زماني یک الگو نمایان مي

معماری بتوانناد پاساخي  های متعددایجادشده میان عناصر فضا از طریق آزمون و خطا، در یک فرایند تکراپذیر در فضاها و فرم

 کننده ار فضا بدهد. های جامعه استفادهمناسب به خواس 
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