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چکیده 
»کریستوفر الکساندر«1 براساس ایده سرشت نظم ، همه پدیده های جهان هستی را تحت دو عنوان » ساختارهای زنده« و »ساختارهای 
غیرزنده« مطالعه می کند و به بررسی و شناخت الگوی ساختارهای زنده با توجه به مفاهیم کلیت یکپارچه و مراکز نیرومند2 می پردازد. 

این نظریه در قالب 15 خصلت پیوسته از مراکز نیرومند شکل می گیرد.
بر اساس دستاوردهای محققین، باغ  ایرانی پدیده ایست فرهنگی که در قالب مجموعه ای منظم و هندسی و ترکیب  عناصر مختلف طبیعی 

و مصنوع با طبیعت به خوبی عجین شده است. 
ابتکار موضوع از این جهت می تواند در باغ  ایرانی مورد توجه واقع شود که به شناخت کلیت یکپارچه و تشریح مراکز نیرومند  به عنوان 

یکی از اصلی ترین موضوعات اندیشه معاصر می پردازد. 
مسئلة تحقیق »میزان تعمیم پذیری نظریه الکساندر در چهارباغ و نمونه  باغ های اصفهان« است که با هدف بنیادی و روش تحلیلی و 

مقایسه تطبیقی با رویکرد کیفی مورد مطالعه قرار می گیرد. 
مرزها ،  نیرومند ،  مراکز  مختلف ،  مقیاس های  قبیل  از  زنده  ساختارهای  نظریة  ویژگی های  که  می دهد  نشان  پژوهش  از  نتایج حاصل 
تکرار متناوب به طور نسبی بر نمونه باغ های اصفهان با کارکردهای مختلف قابل تطبیق است؛ اما  نقش همة خصلت های این نظریه 
در نمونه های بررسی شده به یک میزان نیست و مقیاس های مختلف ، مراکز نیرومند ، فضای معین ، تکرار متناوب ، پژواک ، مرزها و شکل 
خوب نقش بیشتری در خلق حیات دارند. چهارباغ به عنوان یک فضای شهری با کارکرد عمومی )مردمی ( دارای حیات بیشتری بوده و 

نقش مراکز نیرومند ، تضاد ، جدایی ناپذیری و ناهمگونی در آن بسیار چشمگیر است . 
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میزان تعمیم پذیری نظریه ساختار زنده »کریستوفر الکساندر« / 39-50

مقدمه 
»الکساندر« معتقد است همه محیط پیرامون اعم از آسمان ، طبیعت ، 
دریا، ساختمان ها مجموعه ای از عناصر نیستد که به طور تصادفی در 
جایی ایجاد شوند ، بلکه نظمی بر همه آنها استوار است . الگوها، شناسایی 
پیچیدگی های محیط را قابل درک کرده و با کمک آنها می توانیم زبان 
توصیف و تحلیل دنیای اطراف را بسط دهیم . تمام الگوهای عالم را 
انسان  ایجاد می کند . هر انسان در ذهن خود الگوهای مشابهی دارد که 
از طریق آن ها می تواند الگوهای عینی جهان را تجسم کند . الگوهای 
ذهنی ، صورت هایی ذهنی از الگوهای جهان هستند؛ یعنی تصویری 
انتزاعی که قواعد عینی جهان را ذهنیت می بخشد . الگوهای عینی و 
 ذهنی بسیار با هم متفاوتند ؛ اما نظایر آنها پویا بوده ، نیرو دارند و مولدند 
)هنردوست ، 1389 : 57(. باغ ایرانی پدیده ای فرهنگی ، تاریخی ، کالبدی 
در سرزمین ایران است و معمواًل به صورت محدوده ای محصور ساخته 
می شود که در آن گیاه، آب و ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم 
تلفیق می شوند و محیطی مطلوب ، ایمن و آسوده برای انسان به وجود 
می آورد  )شاهچراغی ، 1388(. این نوشته با هدف بنیادی و روش تحلیلی، 
مقایسة تطبیقی با رویکرد کیفی به میزان تعمیم  پذیری نظریه الکساندر ـ 
الگوی ساختارهای زنده در باغ های اصفهان ـ می پردازد و فرض بر 
این است که خصلت های نظریه الکساندر بر نمونه باغ های اصفهان به 
یک میزان مطابقت نمی کند . نمونه های انتخاب شده در قالب دو کاربری 
 خصوصی )شاهانه( و عمومی )مردمی( صورت گرفته اند )جدول 1(.

پیشینه تحقیق 
»مهاجری« ضمن بررسی و تحلیل نظریه های طراحی الکساندر در 
کتاب »یادداشت هایی بر ترکیب فرم تا طبیعت نظم ) مفاهیم جدیدی 

روند  در  الکساندر  نظریه های  ابتدا  می گوید  پیچیدگی («  نظریه  از 
برنامه ریزی موفق  اجزای مختلف در طراحی و  بین  ارتباط  برقراری 
نبود ، اما این نظریه ها در کارهای اخیر وی موفقیت چشمگیری داشته 
است ) مهاجری و قمی ، 1387 : 55 ( . »سیروس صبری« و »اکبری« 
می نویسند : الکساندر با نقد دنیای مدرن و جهان بینی علمی و عقل گرا 
آغاز کرد و معماری را در ارتباط تنگاتنگ با جهان بینی انسان دانست . 
و  معماری  نهضت  از  ناشی  زمین  تخریب  به  پایان دادن  خواستار  او 
شهرسازی مدرن شد و بازگشت قداست و معنا به طبیعت را رمز توسعه 
پایدار و ساختن جاودانه می داند . او »طبیعت« و »دنیای پیش از مدرن« 
یعنی نظام سنت را صحیح ترین منبع الهام در ساختن جاودانه معرفی 
می کند ، به دنبال فرآیندهای موجود در آن دو می شود و تالش می کند 
 آن  را به معماری تعمیم دهد ) سیروس صبری  و اکبری ، 1392 : 42 ( .

ساختن  و  شاعرانه  »سکونت  عنوان  با  نوشته ای  در  »طهوری« 
جاودانه« نظرات »هایدگر« و »الکساندر« را با دیدگاه پدیدار شناسی 
ساختن  برای  معماری  در  کثرت گرایی  و  معنا  ضرورت  همچنین  و 
روی گردانی  و  انسانی  سکونت  برای  زنده  محیط های  آفریدن  و 
می دهد  قرار  مطالعه  مورد  جدید  رویکردی  با  را  مدرنیزم   از 
معرفت شناسی  دیدگاه  از  »اکبری«    . ) 70 :  1381 ) طهوری ، 
الکساندر  اندیشه های  و  آرا  تحوالت  و  تغییر  به  پسا ساختار گرایی 
زمینه  در  الکساندر  آثار   : می گوید  و  می پردازد  اخیر  دهه  سه  در 
ریزبینانه  و  دقیق  نگاهی  با  کوشیده  معماری  نظری  مبانی 
در  جاری  قواعد  و  سنتی  جوامع  در  شهرسازی  و  معماری  اصول 
نماید  تدوین  و  ثبت  آفرینش  و  فرآیند ساخت  در  را  طبیعت  نظام 
)اکبری ، 1392 : 108(. »هدایت نیا« در بررسی و ارزیابی کالبدی 
الکساندر  که  15گانه ای  ویژگی های  »قورتان«  قلعه  فضایی  و 

جدول 1. فرآیند تحقیق، مأخذ : نگارنده.
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برای  مناسبی  معیار  را  می کند  معرفی  نظم«  »سرشت  کتاب  در 
می داند.  قورتان  قلعه  به ویژه  ارزشمند  بناهای  و  سنتی  معماری 
مهمترین نتیجه پژوهش این است که معماری بافت حاشیه کویر 
. )1392 )هدایت نیا،  دارد  مطابقت  معیارها  این  با  به خوبی   ایران، 

به  الکساندر،  اندیشه  در  مرکز  مفهوم  به  نگرش  با  »اقبالی  زارچ« 
ماهیت نظم و بنیان های آن ها، به ترتیب از کلیت تا مراکز و تبیین 
و  می پردازد  آنها  به  مربوط  الگوهای  انواع  و  15گانه  ویژگی های 
در نهایت نیز برای سنجش آن، به احساسات متعالی انسان رجوع 
می کند که به فطرت آدمی اشاره دارد )اقبالی  زارچ، 1390 ( . »نورانی 
یزدی« می گوید : کریستوفر الکساندر معماری خوب و ارزشمند را 
به مثابه پدیده ای زنده تفسیر می نماید و سپس ساختارهایی عینی 
برخی  او  می دهد.  ارایه  زنده  معماری  یک  به  نیل  برای  عملی  و 
به عنوان  را  طبیعت  نظام  در  موجود  هندسی  ساختار  ویژگی های 
عامل حیات بخش معرفی نموده که همگی قابلیت تعمیم به حوزه  
معماری و همچنین سایر مصنوعات بشری را دارند )نورانی یزدی ، 
1392 ( . به طور کلی این مقاله می تواند هم در نظریه پدیده حیات 
از دیدگاه الکساندر که برای نخستین بار به تفاوت بین ساختارهای 
زنده و غیرزنده می پردازد نو و بدیع باشد و هم تحلیل آن در قالب 
باغ ایرانی به عنوان  پدیده ای منطبق بر طبیعت معماری بومی ایران  

که با نظام طبیعت شکل گرفته و  با روحیات مردم سازگار است .

تبیین نظریه الکساندر
الکساندر ضمن طرح فلسفه طبیعت و حیات معتقد است پیوند میان 
طبیعت و ذهن انسان ژرف تر از آن است که علم و معماری امروز 
در  هندسی  عمیق  روابط  و  نظم  رفتاری ،  الگوهای  وی  مدعی اند . 
طبیعت را با مفهوم نظریه پدیده حیات و ساختارهای زنده مطرح 
می کند و  معتقد است با ایجاد مراکز قوی و کلیت یکپارچه و خاصیت 
زنده کردن موجودات امکان به فعلیت رسیدن انرژی درونی آنها را 
می توان فراهم کرد . ایدة سرشت نظم حاکی از این است که در جهان 
هستی همة پدیده ها را می توان تحت دو عنوان »ساختارهای زنده« 
 و »ساختارهای غیر زنده« بررسی کرد ) الکساندر ، 1392 : 8 ـ 7(.

موجودات  که  می داند  منظم  و  یکپارچه  کلی،  را  جهان  الکساندر، 
مفاهیم   .) 13  : )همان  می شود  شامل  نیز  را  غیر زنده  و  زنده 
 : از  است  عبارت  الکساندر  نظریه  شکل گیری  در  مهم  و  اساسی 
ساختارهای  الگوی  و  نیرومند  مراکز  یکپارچه ،  کلیت  حیات ، 
نظریه ،  مختلف  گزینه های  بررسی  جهت  ابتدا  در  که  زنده 
باشیم . داشته  آنها  پیرامون  مختصر  اشاره ای  است   الزم 

از  اعم  هرچیزی  در  و  فضا  ذات  در  که  است  کیفیتی   : حیات   -
زیست شناسی  لحاظ  از  نظامی  زنده  در  یا  و  عملکردی  فضاهای 
موجود است . حیات به  معنا و مفهوم جامع ، حالتی عمومی است که 
در هر حوزه بهم پیوسته از فضا چه از نظر شکلی ، هندسی ، ساختاری 

و اجتماعی وجود دارد )همان : 36 -30(. 
اجزای  از  ماهرانه  و  دقیق  ساختاری  به مثابه   : یکپارچه  کلیت   -

ناشی  این کلیت  از  نیز  است که حیات فضا  مختلف شکل گرفته 
واقعیت  این  از  ناشی  تقویت حیات همگی  به گونه ای که  می شود ؛ 
است که شیء همچون کلیتی یکپارچه عمل می کند و به این معنی 
است که ما آن را همانند یک بخشی از زنجیره ممتد و بهم پیوسته 

می بینیم )همان : 67 ـ63(. 
- مرکز : حوزه ای ساختارمند با مجموعه ای مجزا در فضاست که 
درونی  بهم پیوستگی  از  ناشی  که  ساختارمندی اش  نحوه  دلیل  به 
نوعی  است  یافته  حضور  آن  در  که  است  بستری  با  رابطه اش  و 
کلیت   .)68-71  : )همان  می گذارد  نمایش  به  را  مرکزیت یافتگی 
الگوی  است،  حیات  و  نیرومند  مراکز  از  متشکل  که  یکپارچه 

ساختارهای زنده را به وجود می آورد . 
در دایره المعارف اسالمی در توضیح واژه »باغ« آمده : »محوطه ای 
و درخت  گیاه  و  از گل  بهره گیری  با  انسان  غالبًا محصور، ساخته 
و آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و باورها مبتنی است« 
شاهچراغی،  از  نقل  به   206  :1381 اسالمی ،  )دایره المعارف 
کهن  ادوار  از  معمارانه  فضاهای  مهمترین  از  یکی  باغ   .)1388
این  اجرای  و  طراحی  تاریخ ،  گواه  به  است .  بوده  ایران  تاریخ  در 
و  پادشاهان  توجه  مورد  و طبیعی همواره  معمارانه مصنوع  فضای 
مردمان این سرزمین بوده است . تنوع در طرح های بازسازی شده 
توسط باستان شناسی نظیر آنچه »مسعودی« در مقایسه طرح های 
بازسازی شده از باغ های مصری ، بابلی ، آشوری و هخامنشی آورده 
از عناصر  نیز حفظ برخی  : 107، 109،116،170 ( و  است )1388 
در دوره های خاص به ویژه سه رکن آب ، گیاه و ساختمان که سه 
جز ثابت همه باغ ها هستند و در فرهنگ به گونه ای خاص به آنها 
پرداخته شده است ، نشان از ظهور اندیشه های اسطوره ای و دینی در 
طراحی باغ های ایرانی داشته است )لبیب زاده و دیگران ، 1390: 4(. 
از پدیده های جدید ، پایه های باغ شهر اصفهان است که شاه  یکی 
به  آن  باغسازی  روش  کرد.  بنا  میالدی   1589 سال  در  عباس 
روم  و  قسطنطنیه  از  برتر  را  آن  اروپایی  سیاحان  که  رسید  جایی 
باغ های  و  نظر چهارباغ  این  از   )60 : )نعیما، 1385  نموده اند  ذکر 
هزارجریب ، بلبل و هشت بهشت ، فتح آباد و چهلستون در این نوشته

 بررسی خواهند شد. نظریه الکساندر با 15خصلت بهم پیوسته به 
صورت عینی  در طبیعت حضور می یابد و عالوه بر تعریف مختصری 

از هر ویژگی به مصداق آن در باغ ایرانی اشاره می شود )تصویر1(.

• مقیاس های مختلف3
جاهایی که مقیاس های مختلف بزرگ ، کوچک و خیلی کوچک در 
باعث  احساس  مرزبندی شده شکل می گیرند  با سطوح  زیبا  طیفی 
آنها خلق می شوند  از سطوح شده و مراکز طبق  درک عمیق تری 
)الکساندر ، 1392: 117ـ112(.  با توجه به تحلیل سایت ، تناسبات 
اصلی  به گونه ایست که عرض محور  ایرانی  باغ های  اغلب  عناصر 
نصف عرض کرت ها ، محور فرعی برابر عرض محور آبنما و عرض 

فضاهای مکث و حوض ها با عرض کرت ها برابر است  که 
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اینکه با هم متناسب  در نظام کلیت ، این مراکز نیرومند عالوه بر 
هر  حیات  کرده اند ،  برقرار  باهم  منطقی  و  ابعادی  ارتباط  و  بوده 
تصویر  تحلیل  به  توجه  با  است  وابسته  مجاورش  مرکز  به  مرکز 
از  باغ ها  عناصر  ساختار  در  خوبی  به  مختلف  مقیاس های   1
و  حوض ها  کرت بندی ها،  سایت،  ابعاد  در  کوچک  بسیار  تا  بزرگ 
)تصویر2(. می شود  دیده  فرعی  و  اصلی  مسیرهای حرکت   عرض 

مراکز می توانند متنوع و متقارن باشند؛ زیرا هر مرکز به مفهوم یک 
»میدان« ظاهر می شود که این فراتر از یک تقارن موضعی است. 
منظور از مراکز نیرومند لزومًا مراکز هندسی نیست )همان :  126ـ 
118( . همة عناصر در باغ ایرانی به عنوان یک مرکز مطرح می شود. 
مراکز نیرومند در باغ ایرانی را می توان در گروه های زیر تقسیم نمود 
که هرکدام از این مراکز خود از  بسیاری مراکز نیرومند دیگر تشکیل 
شده اند : مسیرآب و عناصرآن از جمله حوض ها  و جوی ها، عناصر 
موجود در کرت ها، از جمله درختان و گیاهان، عناصر ساختمانی از 
جمله کوشک  و سردر، محور های حرکتی از جمله  و محور اصلی ، 

فرعی )تصویر3(.

• مرزها5
مراکز زنده به وسیله مرزها شکل می گیرند. ایجاد یک مرز گرداگرد 
پیچیده  کار  مرزها  می کند.  تبعیت  دوگانه  هدفی  از  مرکز  یک 
مرزبندی  ابتدا  در  که  می دهند  انجام  را  پیوندزدن  و  مجزاکردن 
مرکز محدودشده  دیگر  از طرفی  و  نموده  مرکز جلب  به  را  توجه 
: 133ـ127(.  )همان  یکپارچه می کند  آن سو  به جهان  پیوند  با  را 
باغ ایرانی توسط عناصر طبیعی شامل آب در شکل های  مرزها در 
عمارت  دیوار ،  جمله  از  مصنوع  و  استخر،  حوض،  جوی ،  مختلف 
سردر ، هشتی  و پرس شکل می گیرد  و از نظر ابعاد نیز حائز اهمیت 

هستند )تصویر4(. 

• تکرار متناوب6
یکی از راه هایی است که مرکز به تقویت حیات خود کمک می کند. 
منظور از تکرار در ساختارهای زنده گونه ای از آهنگ تکرارشونده 
موازی و متناوب است که در ضرباهنگ مراکز اول تشدید می شود 
در  می توان  را  باغ ایرانی  در  متناوب  تکرار  140ـ134( .   : )همان 
کرت ها، سطح های پله ای در باغ های شیبدار و حوض های چند ضلعی 
 به صورت یک درمیان در باغ هزارجریب مشاهده کرد )تصویر5(.

 تصویر 1. موقعیت قرارگیری باغ های اصفهان در چهارباغ. مأخذ:  نعیما، 1385. 
 تحلیل : نگارنده.

تصویر 2. نمایش تحلیل مقیاس های مختلف در نمونه باغ های اصفهان . مأخذ : نعیما، 1385. تحلیل : نگارنده. 

• مرکز نیرومند4
اساس  این  بر  هم  کلیت ها  شکل گیری  که  زنده  شیء  یک  ویژگی  مهم ترین 
می شوند.  کلیت مطرح  ارکان  عنوان  به  که  است  نیرومند  مراکز  وجود  بوده، 
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 • فضای معین7
بوده  معین  فضای  زنده،  ساختارهای  در  خصلت  ضروری ترین 
اگر  است .  بیرون  سمت  به  ذره  هر  برجستگی  آن  از  منظور  که 
ایجادشده  معین  فضای  باشد،  خوش فرم  و  تعین یافته  مرکز، 
 . )141 145ـ   : )همان  می رساند  یاری  آن  نیرومندترشدن  به 
بوده  چهارضلعی  اشکال  براساس  باغ ایرانی  هندسه  آنجاکه  از 
نیرومند  مراکز  از  شده  ایجاد  معین  فضای  گفت  می توان  پس 
)تصویر6(. می شود  مشاهده  کوشک  جوی ها،  کرت ها،   در 

• شکل خوب 8
شکلی  بخش  هر  که  است  مراکز  به  وابسته  خوب  شکل  خصلت 
معین و تعریف شده دارد. یک شکل خوب باید بعد از تجزیه همه 

فرم ها تعریف شده و قطعی باشد )همان : 153ـ146(. 
مراکز باغ  ایرانی با شکل خوب و فضای معین عالوه بر موارد باال 

تصویر 3. نمایش تحلیل مراکز نیرومند در نمونه باغ های اصفهان . مأخذ : نعیما، 1385. تحلیل : نگارنده.

تصویر 4. نمایش تحلیل مرزها در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ : نعیما، 1385. تحلیل : نگارنده. 

 می توان در فرم های نما و تزیینات کوشک نیز مشاهده کرد )تصویر7(. 

• تقارن موضعی9
برقرار  زنده  مرکز  یک  و  موضعی  تقارن  بین  دوسویه  رابطه ای 
است. تقارن سراسری و موضعی جهت تحقق یک کلیت، مکمل 
یکدیگر هستند؛ چنانکه ازیک سو پیوسته ترین و منسجم ترین الگوها 
بیشترین تعداد تقارن موضعی را دارند و از سوی دیگر بخش های 
ضروری اند  و  الزم  کلیت  یک  به  طرح  تبدیل  جهت   متقارن 
پالن های  و  باغ ایرانی  سایت  بررسی  161ـ154( .   : )همان 
موضعی  تقارن  براساس  آن  کلی  ساختار  می دهد  نشان  آن 
می گیرد،  قرار  ناظر  دید  در  که  فضا  از  قسمت  هر  اما  است 
زیبا شناسی  اصول  از  یکی  تقارن  سراسریست.  تقارن  دارای 
و  ساختمان ها  کرت ها،  در  باغ  ایرانی  در  که  است  کالسیک 
)تصویر8(. می شوند  گذاشته  نمایش  به  متنوع  صورت  به   مسیرها 
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 • ابهام و انسجام عمیق 10 
گره خوردن مراکز و دشواری جدایی آنها از مراکز اطرافشان انسجامی 
صورت  دو  به  ابهام  و  انسجام  می آورد.  به وجود  آنها  بین  عمیق 
دیگر  شکلی  در  و  نزدیکش  مراکز  با  مرکز  اتحاد  و  درهم تنیدگی 
ابهام فضا با ایجاد نقطه ای مهم که هم به مرکز خود تعلق دارد و 

هم به مراکز اطراف در فضا، حاصل می شود )همان : 165ـ162 ( .
محور  یک  ایجاد  باغ  ایرانی  در  اصل  عمومی ترین  و  ابتدایی ترین 

حرکتی طولی در میانه باغ است. 
در دوسمت این محور، درختان سایه انداز ) معمواًل همیشه سبز( کاشته 
ارائه  زیاد  عمق  با  نقطه ای  یک  پرسپکتیو  یک  محور  این  شده اند. 
می دهد ؛ فضای بی انتهایی که انسان را وادار می کند به  درون خویش 
یابد )منصوری، 1384( .  از ادراک شهودی دست  بنگرد و به نوعی 
ابهام و انسجام در باغ  ایرانی از طریق فضاهای نیمه باز در قالب تاالر، 
ایوان، جلوخان و جوی ، حوض و مسیر آب شکل می گیرد )تصویر9(.

تصویر 5. نمایش تحلیل تکرار متناوب در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل :  نگارنده.

تصویر 6 .  نمایش تحلیل فضای معین در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل : نگارنده. 

• تضاد 11
تضاد در شی زنده باعث پایداری آن می شود و آن را می توان به 
نکته  کرد.  ایجاد  سفید  و  سیاه  و  خالی،  و  پر  مختلف  شکل های 
فضاست  پیوستگی  و  یکپارچگی  این چنینی،  مراکز  خلق  در  مهم 
باغ ایرانی  در   .)165-169  :1392 )الکساندر،  شود  حفظ  باید  که 
توجه  مورد  نمادین  و  معنایی   عینی،  مختلف  شکل های  به  تضاد 
به  محدودیت  که  در حالی  باغ  عناصر  آمیختگی  است .  شده  واقع 
وجود می آورد، وسعت و گستردگی دارد و در عین اینکه فضایی برای 
اجتماع است خلوت به وجود می آورد ؛ بی کرانگی فضا و بی مرزی در 
عین مرزبندی ، پیوستگی در حین جدایی )شاهچراغی ، 1388: 40( . 
فضاهای  حرکت ،  محورهای  و  مکث  فضاهای  درختان،  با  سایه 
از  زمین  در  آسمان  نمود  نمادین  وجه  و  کاشت ،  در  خالی  و  پر 
می کنند.   ایجاد  باغ  در  را  زیبایی  بسیار  تضادهای  حوض  طریق 
تضاد  شاهد  باغ  ایرانی  در  اشاره شده  تضاد  بر  عالوه  چهارباغ  در 
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تصویر 7. تحلیل شکل خوب در نمونه باغ های اصفهان، مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل :  نگارنده. 

 : جمله  از  چهارباغ  در  واقع  عناصر  مختلف  عملکردهای  در 
)تصویر10(. هستیم  نیز  شاهی  باغ های  کاروانسرا ،   مدرسه  ، 

• درجه بندی12
اندازه ،  فاصله ،  تدریجی  تغییر  با  سلسله مراتب  و  فضا  در  حرکت 
مراکزی  خلق  جهت  مناسب  بستری  خصوصیات ،  و  شدت 
اینکه  عالوه  بر   سلسله مراتب  می نماید .  فراهم  را  نیرومند 
درونی  کلیت  آرامی  به  می شود  مراکز  گوناگونی  و  تنوع  باعث 
 . )169 173ـ   :1392 )الکساندر ،  می کند  آشکار  نیز  را   آن 
باغ  ایرانی سلسله مراتب را در حالت های مختلف به نمایش  طراح 
می گذارد  : سلسله مراتب عملکردی :  از سردر ورودی یا گاهی میدان 
و آبنمایی در بیرون باغ )جلوخان ( آغاز میشود  و با گذشتن از هشتی 
و محور اصلی به کوشک باغ می رسد. »داراب دیبا« از سلسله مراتب 
به نوعی ابهام ترکیبات پیچیده نام برده است )دیبا ، 1373: 103( . 
سلسله مراتب فضایی  : این نوع سلسله مراتب در فضاهای عمومی ، 
)تصویر11(. است  مشهود  خوبی  به  خصوصی  و   نیمه عمومی 

• ناهمگونی13
در  شکل ،  یک  طرح های  که  می یابد  تحقق  زمانی  ناهمگونی 
ایجاد  در  مهم  بسیار  نکته  نگیرند .  قرار  یکسان  کاماًل  جاهای 
در  طراح  غیر ارادی بودن  و  ناخودآگاه  ناهمگون ،  فضای  یک 
180ـ174(.   :  1392 )الکساندر،  است  نیرومند  مراکزی  خلق 
تزیینات  و  اصفهان  چهارباغ  سایت  فرم  ترکیب  در  ناهمگونی 
 .)12 )تصویر13و  است  شده  واقع  طراح  توجه  مورد   کوشک 

• پژواک 14
که  کوچکتر  مراکز  و  عناصر  می شود  باعث  ظهور  هنگام  پژواک 
مراکز بزرگتر را پدید می آورند، از نظر شکلی اعضای یک خانواده 
شده و همین امر موجب پیوستگی و یکپارچگی آنها می شود )همان 
: 185ـ181(. معمار باغ  ایرانی تناسبات اجزای مختلف عناصر باغ را 
به گونه ای در نظر گرفته است که پژواک در اجزای کوشک و اجزای 

باغ مشاهده می شود )تصویر14(.
  

تصویر 8 .  نمایش تحلیل تقارن موضعی در نمونه باغ های اصفهان . مأخذ : نعیما، 1385. تحلیل :  نگارنده. 
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• فضای خالی15
عامل دیگری که در شکل گیری مراکز زنده مؤثر بوده، فضای خالی 
بین آنهاست . از این نظر عالوه بر آرامش و سکونی که از فضای 
خالی ایجاد می شود، باعث جذب انرژی مرکز و نیروبخشی به آن 
نیز شده و شکل گیری فضایی هندسی و منظم را به همراه خواهد 
داشت )همان : 188ـ186( . در باغ  ایرانی فضای خالی هم در محور 
اصلی که همراه با فضای مکث  در نظر گرفته شده است ، و هم در 

موارد دیگر نیز مشاهده می شود از جمله در : 
نظام کاشت  که گیاهان عالوه بر ایجاد سلسله مراتب و پیوستگی ، تکرار 
متناوب و ریتمیک آرامش حاصل از نظم را بوجود می آورند . همچنین 
در ایوان های کوشک نیز فضای خالی عالوه بر ایجاد پیوستگی و 
 ابهام فضایی به نیروبخشی مراکز اطراف کمک می کند )تصویر15(.

• سادگی و آرامش درونی 16
کلیت یک ساختار زنده، ساده و بی آالیش است که در اغلب موارد می توان 
در فرم های ساده و هندسی ایجاد کرد. اما سادگی و آرامش درونی 

تصویر 9. ابهام و انسجام عمیق  در نمونه باغ های اصفهان.  مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل :  نگارنده.

تصویر 10. نمایش تضاد  در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ:  نعیما ، 1385. تحلیل : نگارنده. 

فقط در ظاهر بوجود نمی آید، بلکه با حفظ عناصر ضروری و حذف بقیه 
 عناصر می توان به سادگی حقیقی دست  یافت )همان : 192ـ 189 ( . 
باغ  ایرانی، فضای یک بعدی نیست و می توان گفت آرامش ، محصول 
آسایش فیزیکی و روانی رنگ هایی با کنتراست کم ، نور و صدای مالیم، 
 آشنایی و هماهنگی ، تعادل و توازن و نظم است )غفوری ، 1389: 79( .  
»نقی زاده« در این باره عوامل دیگری را نیز در تحقق آرامش دخیل 
می داند و می گوید : آرامش بخشی باغ  ایرانی به دلیل ارتباط انسان با 
طبیعتی است که ضمن در برداشتن همه امکانات روانی ، دخالت انسان 
در آن حداقل بوده است ، و بیشترین ارتباط امن و اطمینان بخش و بدون 
 ترس با طبیعت برای وی فراهم شود )نقی زاده ، 1392 : 7( ؛ )تصویر16(.

• جدایی ناپذیری17
است .  خصلت  مهمترین  عین حال  در  و  آخرین  جدایی ناپذیری، 
به عنوان  زنده  این گونه تحقق می  یابد که یک کل  جدایی  ناپذیری 
یک جزء در جهان نمود می یابد و از طرفی دیگر  غیرقابل تفکیک 
از آن  بوده، به طوری که در بافت اطراف ذوب می شود )الکساندر ، 
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1392: 197ـ193( . جدایی ناپذیری در باغ  ایرانی از سه طریق ایجاد 
می شود . در این باره »متدین« نوشته است : پیوستگی ، تداخل تلفیق 
و بی مرزی فضای باغ ایرانی در شهر ، به واسطه رابطه بصری ، حسی 
و اصواًل ویژگی کالبدی باغ و قرارگیری بناهای رابط باغ و شهر، 

تصویر 11. نمایش درجه بندی  در نمونه باغ های اصفهان.مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل : نگارنده. 

تصویر 12 و 13. ناهمگونی چهارباغ و چهل ستون اصفهان. عکس : سمیه هاتفی شجاع.

 

  چهارباغ               هزار جريب         فرح آباد           چهلستون        باغ بلبل و هشت بهشت 
 

  
  
  
  
  
  

سردرهای  و  کوشک  توسط  عامل  این  تحقق  که  می شوند  ایجاد 
عظیم است. در این حالت فضاهای مرزی باغ و شهر محل تعامالت 
)متدین ، 1389( ؛  بود  خواهد  جامعه  و  اتصال حکومت  و  اجتماعی 

)تصویر17(.

بحث  و نتیجه گیری
ارزیابی کالبدی و فضایی قلعه قورتان با ویژگی های 15 گانه الکساندر نشان داده است که معماری سنتی کویر ایران با این نظریه قابل تطبیق 
است. مطالعه باغ های اصفهان با الگوهای نظریه الکساندر تأیید می کند که این مجموعه به طور نسبی بر 15خصلت نظریه قابل تطبیق است، 
اما ناهمگونی در ساختار باغ های خصوصی دیده نمی شود. در جدول 2 میزان نقش هرکدام از خصلت ها آورده شده است . نتایج این تحقیق 
نشان  می دهد که از 15خصلت نظریه الکساندر نقش »مقیاس های مختلف« ، »مراکز نیرومند« ، »مرزها«، »فضای معین« ، »تکرار متناوب «، 
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تصویر 14. نمایش پژواک در نمونه باغ های اصفهان.  مأخذ :  نعیما، 1385.  تحلیل : نگارنده.

تصویر 15. نمایش فضای خالی  در نمونه باغ های اصفهان.  مأخذ : نعیما، 1385.  تحلیل : نگارنده.

تصویر 16. نمایش سادگی و آرامش درونی در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ :  نعیما، 1385. تحلیل : نگارنده.
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تصویر 17. نمایش جدایی ناپذیری در نمونه باغ های اصفهان. مأخذ:  نعیما، 1385.  تحلیل : نگارنده. 

»پژواک« و »شکل خوب« بسیار زیاد است . چهارباغ به  عنوان یک فضای شهری با کارکرد عمومی )مردمی ( دارای حیات بیشتری است 
و نقش »مراکز نیرومند« ، »تضاد« ، »جدایی ناپذیری » و »ناهمگونی« در آن بسیار چشمگیر است . چهارباغ دارای عناصر زیادی از جمله 
باغ های شاهی ، کاروانسرا، مدرسه ، کافه های عمومی ، مسیرهاست که به عنوان مراکز نیرومند به حیات مجموعه بسیار کمک می کنند ، ارتباط 
چهارباغ با فضاهای شهری همجوار  از جمله میدان نقش جهان ، سی و سه پل ، پل خواجو ، کاخ ها ، عمارت ها و باغ های شاهی دیگر در انسجام 
و جدایی ناپذیری تأثیر گذار است . ناهمگونی، خصلت دیگری ا ست که در تزیینات کاخ ها دیده می شود . باغ های واقع در جبهه غربی چهارباغ 
بسیار در حیات مجموعه مؤثرند و فضاهای پر و خالی ، مسیرهای  مکث و حرکت ، تضاد در تفاوت عملکردها از جمله ، آموزشی ، تفریحی ، 

تجاری به حیات بیشتر مجموعه کمک می کند )جدول2(.

مقایسه تطبیقی نظریه الکساندر و باغ ایرانی
                                          نمونه باغهای اصفهان     نظریه الکساندرردیف

    چهارباغ اصفهانهزار جریب        فرح آباد      چهلستون        باغ بلبل
**********مقیاس های مختلف1
************مراکز نیرومند2
**************مرزها3
*********تکرار متناوب4
************فضای معین5
************شکل خوب6
**-***تقارن موضعی7
***********انسجام و ابهام عمیق8
**********تضاد9
******درجه بندی10
**----ناهمگونی11
*******پژواک 12
********فضای خالی13
**********سادگی و آرامش درونی14
*******جدایی ناپذیری15

جدول 2.  بررسی تطبیقی خصلتهای نظریه الکساندر و نمونه باغ های اصفهان، مأخذ : نگارنده.
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  پی نوشت ها
1. کریستوفر الکساندر در سال 1936 در وین اتریش متولد و در انگلیس بزرگ شد. او دارای مدرک کارشناسی در معماری و کارشناسی ارشد در ریاضیات از دانشگاه کمبریج است. 
الکساندر در سال 1963 مدرک دکتری معماری خود را از دانشگاه هاروارد اخذ نمود و از سال 1963 تاکنون استاد دانشگاه کالیفرنیا و برکلی در آمریکا است. کریستوفر الکساندر، پدر 

نهضت زبان الگو در علم کامپیوتر و نویسنده کتاب زبان الگو )1977( است.
2. مجموعه ای مجزا از نقاط در فضا به دلیل نحوه ساختارمندی اش ـ ناشی از به هم پیوستگی درونی و رابطه اش با بستری که در آن حضور یافته است ـ نوعی » مرکزیت یافتگی« را 
به نمایش می گذارد و نسبت به سایر بخش های فضا محدوده ای از » مرکزیت نسبی« را شکل می دهد. هرگاه که من از واژه » مرکز« استفاده می کنم همواره اشاره ام به مجموعه ای 

فیزیکی و نظامی مستقل است که حجم مشخصی از فضا را اشغال می کند و از به هم پیوستگی بارزی برخوردار است )الکساندر، 1392: 69(. 
levels of scale .3 
strong centers .4 

Boundaries .5
Alternating Repetition .6

positive space .7
Good Shape .8

Local symmetries .9
deep Interlock and Ambiguity .10

contrast .11
Gradients .12

Roughness .13
Echoes .14

The void .15
Simplicity and inner calm .16

Not- separation .17
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