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سـال یازدهم، شماره 21، بهار و تابستان 1401 
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكس روی جلد: عباس ظهيری فرد                                     ویراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
تابـنده                                         نـفيسه  غـزل  انــگليسی:  ویـراستار  كاشـان(                                  گمــرك  )سـرای 
نغمه اسدی                                                     دورنـگـار:  031-55913132 اجرایی:  همكار 
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونيكی:  2676-5020           

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــيـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی.  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خليف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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 فهرسـت

پایش تاریخی در ارزیابی اصالت آرایه های معماری مدرسۀ ركنیۀ یزد با نگاهی به اصول حفظ میراث جهانی
فائزه اصفهانی پور هنزائی/ اميرحسين كریمی

رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی
وحيد حيدری/ اميرحسين صالحی

شفاهی و مكتوب در آموزش معماری دوران اسالمی، فرضیه ای در باب انتقال علم در حوزۀ معماری
روح اهلل مجتهدزاده

خوانش متن و شناسایی خوش نویس كتیبۀ طوماری ازدست رفتۀ جلوخان مسجد شیخ لطف اهلل    
محمدصادق اكرامی/ محمد غالمعلی فالح

معماری، عدالت، تاریخ نویسی: چهارچوب مطالعۀ تاریخ معماری بر پایۀ پرسش از مفهوم عدالت
محمدمهدی عبداله زاده

شناسایی الگوهای ذهنی متخصصان در آموزش سواد بصرِی میراث معماری ایران به كودكان دورۀ ابتدایی
مائده غدیری نيا/ فرهنگ مظفر/ فاطمه مهدیزاده سراج/ بهرام صالح صدق  پور

سازگاری رفتاری ساكنان خانه های ویالیی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان
نرگس رضازاده پيله  داربنی/ شاهين حيدری/ حسين سلطان زاده

معماری و مسیریابی: تحلیل اثر دسترسی بصری بر فرایند مسیریابی در فضاهای اداری 
سروناز شریفی/ صالحه بخارائی/ محمدعلی مظاهری تهرانی

معاصرسازی الگوی مسكن بومی اصفهان بر پایۀ تحلیل روابط غیرشكلی پالن، نمونۀ موردی: خانۀ جنگجویان  
محمد لطيفی/ محمدجواد مهدوی نژاد

توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی
كاظم مختارنيا/ محمدحسن طالبيان/ پرستو عشرتی

سیر تحول حیاط در خانه های یزد از دورۀ آل مظفر تا صفوی
داوود امامی ميبدی

»هندسه« همان »قدر« است و »عاقلۀ زنده و َخاّلِق مهندسین« همان »لیلۀ مباركۀ قدر«
محمد علی آبادی

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

معاصرسازی الگوی مسكن بومی اصفهان بر پایۀ تحلیل 
روابط غیرشكلی پالن، نمونۀ موردی: خانۀ جنگجویان*

محمد لطيفی**
محمدجواد مهدوی نژاد*** 

چكیده
معماری بومی به عنوان یكی از مهم ترین »اشكال سازمان دهی اجتماعی فضا« كه فهم آن از طریق درك پيوند ميان 
كالبد معماری و زندگی و فرهنگ جاری در آن ممكن می شود، بخشی از پيوستگی فرهنگی تاریخی معماری ایرانی را 
تشكيل می دهد كه شناخت و بازیابی الگوهای رایج آن می تواند نقش مؤثری در پيشبرد تالش معمار معاصر در حفظ 
هویت و اصالت فرهنگی در عين كارآمدی فضا و خلق ميراث باارزش برای نسل های آینده ایفا نماید؛ همچنين معياری 
در تشخيص ایرانی و غيرایرانی بودن الگوهای معماری نيز فراهم می آورد. در این راه تأكيد می گردد این نگاه به معنی 
بازتوليد الگوها و فضاهایی نيست كه در روزگار معاصر از آن ها عبور شده است بلكه بيشتر به معنی فهميدن نحوۀ ارتباط 
معماری با انسان و محيط پيرامونش و توسعۀ آن به فضای معاصر است. این پژوهش به روش توصيفی تحليلی با 
راهبرد نمونۀ موردی و بهره گرفتن از افزونۀ اسپيس سينتكس سعی دارد ضمن تشریح روابط ریاضی حاكم بر فضا در 
مفاهيمی چون عمق فضایی، ارزش كنترل، ارزش انتخاب، یكپارچگی و انتروپی، با ارزیابی و تحليل رابطه بين همنشينی 
فضاها به كشف مفاهيمی كه از معماری گذشته می تواند در معماری امروز نقش ایفا نماید، بپردازد. همچنين با مبنا قرار 
دادن ارزش های مورد اشاره و حفظ موقعيت و روابط ميان فضاهای مختلف در گراف، یك الگو را به زبان معاصر بيان 
نماید. نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه اگرچه تفاوت ساختاری بين معماری گذشته و معماری معاصر در ضوابط 
توده گذاری وجود دارد، می توان با استفاده از مفصل های ارتباطی و فضاهای بينابينی، پيكره بندی فضایی یك الگو را به 

فضای معماری معاصر تسّری داد و  امكان تداوم هویت معماری گذشته در معماری معاصر را فراهم آورد.

كلیدواژه ها:
معاصرسازی، مسكن بومی اصفهان، نحو فضا، پيكره بندی فضایی.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ فرادكتری نویسندۀ اول با عنوان رایانش یكپارچه در طراحی معماری انرژی- فرم كارا، نمونۀ مطالعاتی: مسكن اصفهان است 
كه به راهنمایی نویسندۀ دوم از سال 1400 در دانشگاه تربيت مدرس در حال انجام است.

** پژوهشگر فرادكتری، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، استادیار، دانشكده معماری و طراحی شهری، واحد نائين، دانشگاه آزاد اسالمی

mahdavinejad@modares.ac.ir /استاد، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، نویسنده مسئول ***

صفحات 185-203

تاریخ دریافت: 1400/03/05          تاریخ پذیرش: 1401/5/25
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پرسش های پژوهش
1. روابط ریاضی حاكم بر فضای معماری چيست؟

2. چگونه می توان بر مبنای نظریۀ گراف و نحو فضا با حفظ روابط ریاضی فضا به معاصرسازی الگوهای باارزش 
گذشته رسيد؟ 

مقدمه
هانری كربن می گوید: »سنت اساساً زایش دوباره است و هر زایش دوباره ای به فعليت درآمدن یك سنت در زمان 
حال است« )شایگان 1379، 94(. پيدایش جریان تجدد و شتاب تغييرات ایجادشده، منجر به دگرگونی هایی اجتماعی 
و گسست ميان هویت و اصالت پيشين با روند جاری جامعه گردید. بر این اساس بازنگری و به روزرسانی این نابسامانی 
فرهنگی را معاصرسازی می دانند. معاصرسازی را می توان فرایندی تعریف نمود كه بر مبنای الگویی كهن و ارزشمند، 
فضایی جدید با حفظ ویژگی های اصلی )كالبدی و كاركردی( الگوی پایه خلق می گردد. در این اقدام، فضای جدیدی به 
دست می آید كه ضمن حفظ شباهت های معنایی و مفهومی با الگوی پایه، تفاوت هایی از منظر فرم و تركيب بندی را به 
نمایش می گذارد. به عبارتی، معاصرسازی را می توان راه حل توليد سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط و ویژگی های 

نو دانست.
معماری بومی در طول تاریخ و به مرور زمان شكل می گيرد و در صورت لزوم به آرامی و به تدریج نيز تغيير می كند. 
بنابراین، معماری هر ملت، خاص همان ملت و متناسب با تمام اجزای فرهنگ آن ملت است و نمی توان به یكباره و به 
دالیل اقتصادی و سياسی در سبك معماری تغييرات ناگهانی ایجاد كرد )نصر 1394، 72(. بررسی سازوكارهای مربوط 
به معماری در حوزه های بومی و سنتی در تلفيق با یكدیگر یك اصالت و ویژگی خاصی در راستای هویت بخشی به 
فرهنگ هر سرزمين است )ذوالفقارزاده و حصاری 1393، 43(. ليكن با توجه به تحوالت ایجادشده در زمينۀ دانش و 
تكنولوژی معماری، نياز به شناخت دقيق تری از معماری بومی به عنوان منبع الهام معماران است تا مباحث كاربردی آن 

استخراج شود )مهدوی نژاد، تهرانی، و كرم 1390، 206(.
با نگاهی به معماری بومی ایران، نقش و جایگاه ویژۀ خانه به عنوان یكی از پركاربردترین و فراگيرترین فضاهای 
معماری آشكار می شود؛ فضایی كه بيش از آنكه نتيجۀ نيروهای فيزیكی یا هر علت مجرد دیگری باشد، منتج از 
گسترۀ عوامل اجتماعی فرهنگی است و ارتباط مستقيمی با آن دارد )Rapoport 1969(. فضایی كه در طراحی آن از 
الگوهایی استفاده شده است كه این الگوها متأثر از عوامل متعددی از جمله اقليم، فرهنگ، روابط اجتماعی و... است 
كه متأسفانه در معماری معاصر با تغيير روش زندگی، افزایش جمعيت، كمبود زمين و عواملی دیگر، الگوی معماری 
آن نيز تغيير پيدا كرده است )آصفی و ایمانی 1395، 57( و این امر باعث شده از الگوهای معماری ایرانی فاصله 
گرفته شود )مهدوی نژاد و شهری 1393، 32(. ازاین رو بررسی خانه در ادوار گذشته و تحليل ویژگی های مربوط به نوع 
مصارف و فضاهای مختلف خانه های بومی می تواند ارزش های كيفی مشتركی را نشان دهد )آصفی و ایمانی 1395، 
57( كه می تواند برای پاسخ گویی به چالش های موجود معماری معاصر به  كار گرفته شود )مهدوی نژاد، تهرانی، و كرم 

 .)205 ،1390
یكی از راه های شناخت ابعاد این اثرگذاری در معماری، شناخت روابط ریاضی حاكم بر فضاست كه ارتباط مستقيمی 
با موجودیت و كيفيت هر اثر معماری دارد و الگویی پيونددهنده بين كالبد و معنا را رقم می زند؛ كه از ميان تكنيك های 
معاصر، ابزاری كه كشف این داده ها را محقق می نماید »اسپيس سينتكس« یا »نحو فضا« است كه بر مبنای نظریۀ 
گراف و در ارزش هایی چون عمق، هم پيوندی، ارزش انتخاب و كنترل، می تواند الگوی پنهان اثر و ارتباط ميان كالبد و 

رفتار اجتماعی فرهنگی را به نمایش گذارد.
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1. پیشینۀ پژوهش
یكی از كلمات كليدی در حيطۀ مباحث نظری طی یكصدوپنجاه سال اخير، واژۀ تاریخ بوده است. ویوله  لودوك1 در 
كتاب گفتارهایی دربارۀ معماری به سال 1863 ميالدی به دنبال آن بود تا با طرح نظریه ای در معماری كه از مطالعات 

شخصی اش در تاریخ هنر گوتيك استنباط كرده بود، مبنایی برای احيای معماری معاصر فرانسه به دست آورد. 
تاریخ برای پيشروان اوایل قرن بيستم امری واپس گرا و مردود بود به نحوی كه والتر گروپيوس2 تاریخ را از برنامۀ 
درسی مدرسۀ باوهاوس حذف كرد. در دهۀ شصت ميالدی تاریخ دوباره مورد توجه معماران قرار گرفت تا جایی كه یكی 
از بزرگ ترین دستاوردهای رابرت ونتوری3 در كتاب پيچيدگی و تضاد در معماری به سال 1966 تأكيد بر اهميت حضور 
معنا در سبك های تاریخی پيش از مدرن بود. پست مدرن های تاریخ گرا بر این باور بودند كه معماری باستان، اصول 
بی زمانی دارد كه تنها كافی است آن ها را كشف كرد و به كار بست. دیكانستراكشنيست ها با خوانش تاریخ به دنبال كشف 

مفاهيم جدید بودند )بانی مسعود 1389(. 
كریستوفر الكساندر4 با طرح زبان الگو، زیبایی یك ساختمان، حيات و قابليتش در تقویت حيات را ناشی از واقعيتی به 
نام »كليت یكپارچه« می داند. كليت یكپارچه بدین معناست كه یك بنا باقی مانده ای مجزا و پس مانده نيست، بلكه آن 

ساختار را باید به عنوان بخشی از زنجيره ای ممتد و به هم پيوسته دید )الكساندر 1392، 63(. 
بر این مبنا الگوهای جدید را باید از الگوهای موفق قبلی و بومی استخراج كرد )سالينگروس5 1394، 146(. آنچه در 
این راه می بایست مورد توجه قرار گيرد، مالزمت و همراهی ضرورت هاست )الكساندر 1386، 457(. بدین ترتيب یكی از 
مهم ترین مسائلی كه نظر معماران را به خود جلب كرده، مسئلۀ الگویابی برای طراحی در معماری معاصر است. با وجود 
این، به رغم آنكه رابطۀ الگوهای معماری بومی ایران و ماندگاری به طور كلی، امری بدیهی فرض می شود، نبود یك 
چهارچوب ساختاریافتۀ نظری ـ عملی، كاربرد الگوهای بومی را برای ایجاد ماندگاری در معماری معاصر با چالش مواجه 
كرده است. در این زمينه، صاحب نظرانی چون نقی زاده، دیبا، نصر و نيز صارمی در منابع متعدد، به الگوها و ارزش های 

ماندگار در معماری ایران اشاره داشته اند )نجارنژاد مشهدی و دیگران 1400، 2(.
از سویی در دورۀ معاصر روش های مختلفی برای تحليل فضای معماری به كار گرفته شده است؛ از جمله می توان 
به روش شكلی )فرمال(، تاریخی و اقليمی اشاره كرد )Schaffranek and Nourian 2014, 8( كه هركدام دارای ابزار 

مخصوص به خود هستند. 
این ابزارها شامل انواع كمی )ریاضی، رایانه ای و...( و كيفی )تشریح و كاربرد انواع نظریه ها در زمينۀ ارائۀ الگوهای 
طراحی معماری پيش از ساخت( هستند كه نتایج اجرایی تمامی این ابزارها و روش ها، به نوعی به توصيف عملكرد فضا 
ختم می شود و نسبت به داده های مربوط به هركدام، می توان تفاسير اجتماعی خاصی در خصوص فضای مورد نظر 
ارائه كرد )حيدری، قاسميان اصل، و كيایی 1396، 23(. از این ميان اسپيس سينتكس یا نحو فضا از معدود نظریه هایی 
است كه به تحليل تركيب و چيدمان فضایی بر مبنای روابط اجتماعی محيطی می پردازد و آرایش فضا را به عنوان پایه 
و اساس معماری مورد تحليل قرار می دهد )Nourian, Rezvani, and Sariyildiz 2013a, 2( همچنين توانایی آن 
را دارد كه رابطۀ گزینه های مختلف یك طرح را با طرح اصلی مورد ارزیابی قرار دهد و قرابت یا دوری از طرح پایه را 

به نمایش بگذارد )پپونيس 1388، 27(.
این نظریه در اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد ميالدی هم زمان با ارائه روش شكلی كرایر6 )معماریان 1381، 
79( بر مبنای مطالعات كریستوفر الكساندر )بحرینی و تقابن 1390، 6( توسط چند صاحب نظر و دانشمند انگليسی كه از 
شاخص ترین آن ها می توان به استدمن7، هيلير8 و هانسون9 اشاره كرد )معماریان 1381، 79( مطرح و با به كارگيری آن 
در مدرسۀ مطالعات معماری بارتلت10 دانشگاه یو. سی. ال11 انگلستان و دانشگاه لندن آغاز شد )عباس زادگان 1381، 66(. 
مرحلۀ دوم گسترش روش نحو فضا در دهۀ هشتاد ميالدی اتفاق افتاد. زمانی كه برای رسيدن به هدف، فن ترسيمی 
به نام نمودارهای  توجيهی ارائه شد. این روش ترسيمی امكان شبيه سازی  الگوهای مختلف فضایی را می داد.  در این 
مرحله متدولوژی نحو، گسترش و رواج زیادی  یافت. مرحلۀ سوم، جهانی شدن روش است. این روش به دو صورت در 
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نقاط مختلف  جهان رواج پيدا كرد: نخست به وسيلۀ آثار به چاپ رسيده و تشكيل سمينارهای داخلی و سپس توسط تعداد 
 .)Hillier 1996( زیادی فارغ التحصيل خارجی از مدرسۀ معماری و طراحی بارتلت لندن

امروزه در بسياری از كشورها در فرایند طراحی معماری و شهری از این روش استفاده می شود. از جمله معماران و 
شهرسازان معاصر نيز كه از این روش در خلق آثار خود بهره می برند، می توان به نورمن فاستر )عباس زادگان 1381( 
در طرح شبكۀ عمومی فضاهای مركزی لندن )Dursun 2007, 056-04( و ریچارد راجرز اشاره كرد )عباس زادگان 

 .)1381
در ایران، پس از كتاب روش های تحقيق در معماری كه به گونه ای مدون و نظام مند روش فوق را در زمرۀ روش های 
پژوهش معماری وارد ادبيات پژوهش معماری ایران كرده است، می توان به تالش های پژوهشگرانی در دهۀ هشتاد 
همچون معماریان )1381(، عباس زادگان )1381( و جمشيدی )1382( برای وارد كردن این مباحث به دانشكده های 
معماری و شهرسازی اشاره كرد. در اواخر دهۀ مذكور این نوع تحقيقات شكل وسيع تری به خود گرفت و در اوایل دهۀ 
90 به اوج خود می رسد. در این برهه، خيل عظيمی از مطالعات شهری بر پایۀ نظریۀ مذكور، در شهرهای مختلف ایران 
شكل و نضج می گيرد كه از جمله می توان از یزدانفر، موسوی، و زرگردقيق )1388(، شكوهی )1388(، ریسمانچيان و 
بل )1389؛ 1390(، سلطانی فرد و دیگران )1393( نام برد. »نكته ای كه در این ميان مشهود است، عدم انسجام این 
تالش ها پيرامون گروه مطالعاتی خاص و آشفتگی های تئوری و عملی آن هاست. این آشفتگی از انتخاب واژگان آغاز 

و تا روش انجام مطالعات به چشم می خورد« )همدانی گلشن 1394، 87(. 
در حوزۀ مطالعات معماری نيز پژوهشگرانی چون معماریان، كيوان كریمی، جمال الدین سهيلی، پورجعفر، مهدوی نژاد، 
بمانيان پيشروتر از دیگران عمل كرده اند. همچنين می توان به دیگر پژوهش های انجام گرفته به شرح ذیل اشاره داشت 

)جدول 1(.
جدول 1: نحو فضا در فضای مسكونی از دیدگاه محققان داخلی

سال پژوهشگران
نتایجعنوان پژوهشپژوهش

مهدخت كيائی
حسين سلطان زاده

علی اكبر حيدری
1398

سنجش انعطاف پذیری نظام فضایی با استفاده از 
تكنيك چيدمان فضا )مطالعۀ موردی: خانه های 

شهر قزوین)
كارآمدی فضایی در ایجاد انعطاف پذیری خانه های سنتی- معاصر و پس از 

آن در خانه های معاصر كمتر شده است.

سعيده زارعی
تحليل نقش هم پيوندی فضاها در روابط اجتماعی 1397منصور یگانه

خانه های سنتی كاشان
حياط، فضاهای ارتباطی، تاالر، پنج دری، سه دری، دودری و اتاق به ترتيب 

دارای بيشترین ميزان هم پيوندی هستند.
اسماعيل ضرغامی

جمال الدین 
مهدی نژاد

پوریا سعادتی وقار
1396

نقش مؤلفه های بصری بر خوانش ادراكی فضا 
توسط ناظر با تكيه بر نحو فضا )نمونۀ موردی: 

موزۀ هنرهای معاصر تهران(
تغيير در مؤلفه های بصری می تواند بر خوانایی فضا و
همچنين ادراك ناظر از محيط نقش اساسی ایفا كند.

سيد مهدی مداحی
غالمحسين 

معماریان
تجزیه و تحليل پيكره بندی فضایی خانه های بومی 1395

با رویكرد نحو فضا )نمونۀ موردی: شهر بشرویه(

نظم فضایی پيش از آنكه وارد محيط مصنوع شود و حالتی مادی بگيرد، 
شكلی ذهنی دارد، پس برای مطالعۀ محيط انسانی نياز به درك مكانيسم ها 

و عواملی است كه از خالل آن ، این نظم ذهنی به قالب مادی منتقل شده و 
محيط مادی انسانی را می سازند.

1394حامد همدانی گلشن
بازاندیشی نظریۀ نحو فضا، رهيافتی در معماری و

طراحی شهری )مطالعۀ موردی: خانۀ بروجردی ها، 
كاشان(

تأمل در یك بنای ستنی ایرانی می تواند گویای واقعيت های نهفته در بطن 
معماری ارزشمند ایرانی باشد و در شناخت اندیشه و زندگی گذشتگان ما را 
یاری رساند. گذشته ای كه می تواند هویت بخش معماری امروز ایران باشد.

محمدجواد 
مهدوی نژاد

شقایق شهری
معاصرسازی الگوی مسكن بومی تهران با كاربرد 1393

روش های مقداری

سه پارامتر سطح دسترسی، توزیع پذیری و مانع، بيشترین نقش را در مسكن 
بومی تهران بر عهده داشته اند؛ ازاین رو مسكن معاصر در صورتی كه از این 
ویژگی ها برخوردار باشد، می تواند ادامه دهندۀ راه نمونه های قبلی و پيشينيان 

خود تلقی شود.
غالمحسين 

معماریان
محمدعلی طبرسا

گونه و گونه شناسی معماری1392
بناهای موجود از یك گونۀ ساده شكل گرفته اند كه در طول زمان دچار 
تغييرات و رشد شده تا به گونۀ موجود رسيده است. در این ميان، وظيفۀ 

محقق معمار بازسازی زنجيرۀ تكاملی یك بنای خاص است. 

به  نمودن  از پژوهش های صورت گرفته در خصوص نظریۀ نحو فضا در معماری می توان دریافت، بسنده  آنچه 
تحليل ارتباطات فضایی در محدودۀ مربوط به بناهای جامعۀ آماری منتخب و ارائۀ شاخص های مربوط به هر فضاست؛ 
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با  تا  بر آن است  پایه، پژوهشگر  الگوی  از  ارائه شده ضمن داده كاوی شاخص های مستخرج  درحالی كه در پژوهش 
الگوریتم نویسی و بهره گيری از روش های هوش مصنوعی به توليد الگو بپردازد؛ الگوهایی كه با فاكتورهای همنشينی 
فضایی الگوی پایه متناظر است و به نحوی نقشۀ پنهان آن را مطابق با نياز معماری معاصر، به دور از برداشت های فرمی 

با نگاهی جامع از منظر ابعاد و تناسبات، موقعيت قرارگيری و روابط غيرشكلی، به روزرسانی و تداوم  بخشد.

2. مبانی نظری پژوهش
تعامل ميان فرهنگ ها و جوامع چه از منظر مكان )ارتباط بين دو فرهنگ متفاوت( و چه از بُعد زمان )ارتباط ميان گذشته 
و حال در یك جامعه( در زمينه های مختلف فكری و علمی و رفتاری و فناوری، امری محتوم و انكارناپذیر و البته ضرورت 

جامعۀ بشری است. در این زمينه، سه اندیشه یا سه رویكرد مطرح اند كه هركدام نتایج متفاوتی را به بار می آورند:
الف. تأثيرپذیری صرف و تقليد و تكرار آراء و الگوهای وارداتی یا پيشين؛ كه این رویه عموماً از سوی جوامعی كه 

دچار ازخودبيگانگی و خودباختگی شده و دیگران را به عنوان الگو و مقصد نهایی پذیرفته اند دنبال می شود. 
ب. تأثيرگذاری و تأثيرپذیری متقابل و عقالنی و با آگاهی و به عبارت بهتر، بهره گيری مناسب از دانش گذشته یا 

فرهنگ مقابل.
ج. قصد تأثيرگذاری مطلق بر سایر فرهنگ ها و همسان نمودن آن ها به فرهنگ خویش؛ كه امروزه از آن به عنوان 
جهانی سازی تعبير می شود. این روش در پی سلطۀ عمومی بر همۀ جوامع است و از علم و فناوری و فرآورده های مختلفی 

كه در اختيار دارد، به عنوان ابزار بهره می گيرد.
و  فرهنگی سه موضوع »تعالی فكری  تعامالت  در  و  فرهنگی  ارزیابی موضوعات  و  تحليل  و  مقولۀ مطالعه  در 
فرهنگی«، »تصفيۀ آراء و الگوهای وارداتی« و »پویایی آراء و الگوهای رایج و بومی« جهت دهندۀ ارتباطات فكری و 

فرهنگی و علمی با سایر جوامع و تمدن هاست )نقی زاده 1394، 91(.
سنت  به عنوان بخش هایی از فرهنگ و عامل توصيف باورها، الگوهای رفتاری و ارزش های مشترك یك جامعه، 
كهنه و به اجبار قدیمی نيست، بلكه می تواند تازه تشكيل شده باشد. هر بار كه كاری با مشكل جدیدی روبه رو شود و 
انسان راه حل چيره شدن بر آن را پيدا كند، نخستين گام در ایجاد یك سنت برداشته شده  است. هنگامی كه فرد دیگری 
همان راه حل را بپذیرد، سنت پيش می رود و زمانی كه شخص سومی به همان كار مبادرت می ورزد و سهم خود را عرضه 

می دارد، سنت عماًل برقرار شده است )فتحی 1382، 65(.
باید گفت: بهره گيری از سنت در آثار معماری به معنای تقليد و تكرار آثار گذشته نبوده و بر اصول و مبانی نظری و 
فلسفی كه خود نيز در حال تكامل هستند متمركز است )مهدوی نژاد 1383، 10(. به بيان دیگر، هویت آنگاه می تواند در 
كالبد معماری تحقق پذیرد و ارتقا یابد كه بدون تقليد مسير آینده را در جهت گذشته بيابد )پرویزی، بمانيان، و مهدوی نژاد 
1394، 43(. در بهره گيری از آثار گذشته اگر اشكال و فرم ها و جسد گذشته تكرار شوند، نامی جز واپس گرایی نخواهند 
یافت )نقی زاده 1379، 90(. باهویت بودن آثار معماری گذشته حاصل بازتاب ارزش های انسانی در ساحت معماری است. 
تاریخی  پيش داوری های  و  شكلی  برداشت های  از  گرفتن  فاصله  با  می بایست  معاصر  دوران  در  منظور  بدین 
)رنجبركرمانی و ملكی 1396، 24( نيازهای مادی و معنوی مخاطب را بازشناسی كرد، محيط را با تمام ویژگی های 
اقليمی و محيطی و ارزش های حاكم بر آن شناخت و با تكنيك ها و فناوری های موجود آشنایی پيدا كرد. چراكه مجموعۀ 
این شناخت ها و مكشوفات در كنار تعهد به كارگيری اصول شناخته شده و لحاظ كردن آن ها در فرایند طراحی، هویت 
معماری پيشرفته را به منصۀ ظهور می رساند؛ كيفيتی كه با متجلی شدن در كالبد معماری، فضاهایی مطلوب و كارآمد 
را شكل می دهد و در عين حال به شكل گيری معماری همگرا در مقياس شهری منجر می گردد )مهدوی نژاد، بمانيان، 

و خاكسار 1389، 122(.
با جهت گيری فرهنگ به سوی »تعالی«، »تصفيه« و  ازاین روی پژوهش پيش  رو در فضای فكری زمينۀ دوم، 
»پویایی« فرهنگی به موضوع معماری بومی ایرانی در قالب كاربری خانه و مسكن به عنوان عملكردی كه از نخستين 
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مراحل زندگی یكجانشينی بشر تا به امروز، همواره یكی از نيازهای اساسی انسان بوده )مجتهدزاده 1383، 23( و جایگاه 
آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه با در نظر گرفتن تمامی وجوه نمادین، نهادین، مادی و زیبایی شناسانۀ آن یا 
همان »فرهنگ« خانه امكان پذیر است )فاضلی 1387، 27( پرداخته تا به وسيلۀ آن شيوه ای روشن برای تعامل سازنده با 
معماری گذشته و بومی ایرانی، در جهت احيای ارزش های ازدست رفته و حفظ و تداوم آن تا آینده به دست آورد. در این 
راه مراد از معماری سنتی و بومی ایرانی، اصول و روش هایی است كه اواًل ریشه در اعتقادات و باورهای معنوی ایرانيان 
داشته و ثانياً بدون انقطاع تاریخی در اثر حقيقت جویی و نوگرایی ایرانيان در تماس با سایر تمدن ها بر پایۀ جهان بينی 

اسالمی ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تكامل دائمی هدایتگر باشد )نقی زاده 1379، 80(. 
در ادامه به منظور كمك به درك بهتر تأثيرات محيطی بر شكل گيری و تنوع گونه ها و از آنجا كه تكنيك پژوهش 
)اسپيس سينتكس( نيز بر مبنای گراف و الگوهای زیستی و الگوریتم های ژنتيك است، به تبيين دو واژۀ ژنو تایپ و 
فنوتایپ با تأكيد بر تداوم الیه های معنایی و كالبدی در معماری جدید با توجه به اصالت مضامين و ژن مانۀ معماری 

گذشته پرداخته می شود )حمزه نژاد و رادمهر 1396، 145(.
2. 1. ژنوتایپ12 )ژن مانه( و فنوتایپ ها13 )رخ مانه(

ژن ها در محيط پيچيده ای كه برای وجود ارگانيسم ضروری است قرار دارند و محيط شامل تمام شرایط فيزیكی و 
اجتماعی مؤثر بر رشد موجود زنده است، با وجود این جدا كردن تأثيرات ژن ها از محيط تقریباً غيرممكن است؛ به عبارتی 

ژن ها اگرچه نقش مهمی در رفتار انسان دارند، تعيين كنندۀ نهایی شخصيت افراد نيستند. 
مواد ژنتيكی به فراخور محيط، به شكل های متفاوتی خود را نشان می دهند؛ بنابراین صفات و خصوصيات یك شخص 
به دليل تفاوت های تجربه ای نمی توانند ميراث ژنتيكی وی را دقيقاً نشان دهند. دانشمندان برای توجيه شكاف موجود 

بين ژن ها و رفتار، دو واژۀ ژنو تایپ و فنوتایپ را تعریف كرده اند. 
ژنو تایپ ميراث ژنتيكی و مواد ژنتيكی موجود فرد و فنوتایپ نحوۀ بروز ژنو تایپ به صورت خصوصيات مشهود و قابل 
اندازه گيری از جمله خصوصيات جسمی )قد، وزن، رنگ چشم( و خصوصيات روان شناختی )هوش و شخصيت( بر مبنای 
شرایط و تأثيرات محيطی است. نقش فرایندهای محيطی به نحوی است كه گونه های زنده برای ادامۀ بقا، مجبورند خود 

را با شرایط محيطی وفق دهند و این كار تحت فرایندی به نام تكامل صورت می پذیرد )پالمين 1380، 148(.
این دو مفهوم را در معماری این گونه می توان تفسير كرد: مفهوم بيولوژیكی یك ژنو تایپ در اصل یك مفهوم 
اطالعاتی است كه نشان دهنده و توصيف كنندۀ اطالعات محيطی است كه در آن فنوتایپ وجود دارد؛ به این معنا كه 

فنوتایپ های فردی به یك ساختار اطالعاتی پيوسته مرتبط اند كه حاكم بر ساختار شكلی آن هاست.
فنوتایپ ها از طریق ژنوتایپ ها پيوند ميان دوره های مختلف را برقرار می كنند و در این مسير ارتباطات فضایی ميان 
ارگانيسم های معاصر و الگوهای كهن نقش بسزایی ایفا می كنند. ژنو تایپ برای هر اندام واره و پيكره حداقل ژن را در 
بر می گيرد كه به این حداقل، مركز توصيف اطالق می شود. مراكز توصيف دربردارندۀ كدهای ژنتيكی هستند و تعلق 
به ارگان )عضو( خاصی نداشته، بلكه در كل ارگانيسم منتشر می شوند. این دستورالعمل های ژنی در موارد بنيانی و پایه 
بروز می كنند تا فنوتایپ را شكل دهد. با دستيابی به ارتباطات پنهان و ژرف ساختارهای ژنتيكی درك روابط فضایی 

.)Hillier and Hanson 1984, 42( امكان پذیر شده و هویت اثر مشخص می شود
یكی از مهم ترین كدهای ژنتيكی هر اثر روابط حركتی و ساختاری اثر است كه تجربۀ تنوع و تراكم، توزیع و ایجاد 
حركت و تعادل در مجموعه را بروز می دهد. پارامترهای یكپارچگی، ترتيب و تركيب فضایی می تواند باعث درك متن 
و ساختار سازمان دهی فضایی شود. بدین  سان، تركيب فضا می تواند ویژگی های فضایی را در پيكره بندی نشان دهد و 
خصوصيات اجتماعی و مفهوم آن ها را تشخيص داده و نقش عملكردی فضا را در طرح ارائه نماید. بر این مبنا هرچه 
ساختار یكپارچه تر باشد، سيستم هوشمندتر عمل می كند و سيستم غيرهوشمند سيستمی است كه در آن فضاهای كاماًل 
 Azari and( مرتبط وجود ندارد و در نتيجه ارتباطات نامناسب را در وضعيت فضایی و ارتباطی آن می توان مشاهده كرد

.)Khakzand 2014, 40
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ژنو تایپ، مجموعه اطالعاتی است كه در درون یك نوع یا »گونۀ« موجود وجود دارد و بر شكل گيری فرم شیء مؤثر 
واقع می شود. به وسيلۀ ژنو تایپ، گونه یا نوع با موجودات گروه خود در گذشته و آینده پيوند می یابد. تضمين زندگی و 
بقای آن و تشابهش با دیگری بستگی به این اطالعات ژنتيك دارد و تكامل و استحكام آن و استمرار زندگی اش را عملی 
می كند. گونۀ زیستی یا الگوی زیستی پنهان در معماری نيز همان اطالعات درونی است كه در فضای معماری نهفته 
است و بدین ترتيب در فضای معماری روابط اجتماعی كه از رفتار باشندگان یا مصرف كنندگان آن ها ناشی می گردد 
قابل بازشناخت می شود. بر این پایه، فنوتایپ همان كالبد یا ظاهر بناست. می توان گفت: اگرچه فنوتایپ در شكل های 
گوناگون قابل تغيير است، ژنو تایپ تغييری نمی یابد و می تواند نقش مؤثری در شناخت ساختار اجتماعی، ارتباطات اجزا 
با هم، الگوی فعاليت های نظام یافته و بار اجتماعی داشته باشد. برای ژنو تایپ نمی توان محدودۀ زمانی و مكانی قائل 
شد چون شاید بتوان یك نوع ژنو تایپ را در یك یا چند بنا در دو مكان متفاوت و در زمان های مختلف دید )معماریان 

و طبرسا 1392، 107 و 108(.
2. 2. ساختار فضا و پیكره بندی

ساختار عبارت است از مجموعه ای از روابط كه عناصر در آن ها می توانند تغيير یابند؛ تا جایی كه به شكلی كه متكی به 
كل است باقی مانده و مفهوم خود را حفظ كنند. در یك ساختار، روابط بين عناصر مهم تر از خود عناصر است. عناصر 

دارای قابليت تغيير درونی اند ولی روابط آن ها ثابت باقی می ماند )آزادارمكی 1383، 144(.
در تعریفی دیگر سيستم را می توان یك دسته متغير از اجزا و نظام روابط بين آن ها دانست. لذا مطالعۀ سيستم ها 
معمواًل در جهت درك این روابط و توجيه آن هاست. به عبارتی سيستم كليتی است كه حداقل دو جزء داشته باشد. 
به صورتی كه هریك از آن ها بتواند بر روی عملكرد یا خصوصيات كل سيستم اثر بگذارد، هيچ كدام از آن ها نتواند اثر 
مستقلی بر روی كل سيستم داشته باشد، و هيچ زیرگروهی از آن ها نتواند اثر مستقلی بر روی سيستم )كل( بگذارد 

)رنجبری و مشرفی 1381، 47(.
كنزو تانگه دربارۀ ایجاد ساختار می گوید: »منظور از ساختاردهی به فضاهای معماری یا شهری، فرایند شكل دهی 
به فعاليت ها و جریان های ارتباطی فضاهاست. می توان گفت كه سازمان دهی فضایی، ایجاد شبكه ای از ارتباطات هر 
اندام وارۀ زنده است كه در آن رشد و تغيير، به عنوان عوامل ثابت گنجانده شده اند. به  وجود آوردن معماری را می توان 

.)Luchinger 1981, 34( »فرایند ساختن شبكه های ارتباطی قابل مشاهده در فضا ناميد
در معماری این ویژگی ساختاری، پيكره بندی فضایی ناميده می شود و منظور روش خاصی است كه در آن تعدادی 
از فضاها به یكدیگر به عنوان یك شبكه متصل می شوند )Nourian 2016, 25(. مجموعه ای از روابطی كه با تغيير 
یك گره یا ارتباط، كل پيكره بندی تغيير می كند؛ همچنين روابط بين فضایی از فضاهای متفاوت و متقابل قابل بررسی 
و مشاهده است )زارعی و یگانه 1398، 102(. پيكره بندی فضایی، با ساده نمودن الگوهای رفتاری ـ حركتی به تحليل 

 .)Nourian 2016, 25( كارایی و عملكرد بنا می پردازد
پيكره بندی مهم ترین مفهوم در نظریۀ نحو فضاست كه بر مبنای نظریۀ گراف و روابط توپولوژیك ـ و نه فواصل 
متریك ـ بنا نهاده شده و با بازشناخت الگو قابل تشخيص و كشف است )Hillier and Hanson 1997(. پيكره بندی 
نقش مهمی در شكل دهی به فعاليت های انسانی دارد )همدانی گلشن 1394، 87(. در شرح این مفهوم این گونه می توان 
گفت كه »پيكره بندی فضایی« به معنای روابطی )نظمی( است كه در درون دیگر ارتباطات فضایی شناسایی می شود؛ 
  .)Hillier 1996( به عبارتی، »پيكره بندی« چگونگی چيده  شدن فضا ها در كنار یكدیگر و ارتباط متقابل آن ها با هم است
پيكره بندی فضا را می توان آغازگر تحليل به روش نحو فضا دانست )حبيبی، فالحی، و كرمی راد 1398، 237( كه غالبًا 
بر روی پالن ساختمان اعمال می شود؛ اما نقطۀ آغاز تجزیه و تحليل ها، یك شبكۀ گراف است كه نمایش دهندۀ انتزاعی 

از این پيكره بندی فضایی است )همدانی گلشن 1394، 88(. 
به بيان ساده تر، ویژگی های پيكره بندی فضا، در مقابل ویژگی های فيزیكی فضا، نقش پررنگ و پراهميت تری در 
شكل دهی به فعاليت های انسانی دارند )Vaughan 2007, 208( و به معنای روابط هم زمان موجود بين قسمت هایی 
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 گراف روابط

 )دیاگرام حبابی(

اعمال خصوصیات 

 هندسی
 

 تحلیل چیدمان فضایی

2تصویر  Schaffranek and Nourian 2014, 14   )( ساختار شكلگيري طرح : 

پیکرهبندیفرم  عملکرد  

 فرایند تعاملی طراحی

است كه كل را تشكيل می دهند )Ibid, 209(. درمجموع، پيكره بندی را می توان فعاليتی خردمندانه در فرایند تعاملی بين 
 .)Schaffranek and Nourian 2014, 8( دانست )دامنۀ عملكرد و فرم )تصویر 1

(Schaffranek and Nourian 2014, 13) تصویر 1: ساختار پيكره بندی

در این فرایند، شكل گيری طرح بر پایۀ دو الگوی گذشته و نياز حال صورت می پذیرد؛ بدین صورت كه در فرایندی 
تعاملی با نگاه به الگوهای مبنا و از دیگر سو توجه به نياز روز طرح، نزدیكی بين دو زمان گذشته و حال صورت گرفته 

و معاصرسازی حاصل می شود. 
در این روش به دليل شكل دهی طرح بر مبنای ژرف ساختارهای منتج از الگوی كهن در ارزش هایی چون عمق، 
هم پيوندی، كنترل، انتخاب، شاخص تفاوت و...، هویت و اصالت فرهنگی طرح حفظ می شود. همچنين به علت توجه 
به نيازهای روز طرح و جریان حاكم بر فضای معاصر در انتظام فضایی طرح، می توان به الگویی بر مبنای معيارهای 
معماری معاصر با نگاه به ساختارهای فرهنگی جامعه رسيد )تصویر 2(. به عبارتی هر فضا موقعيت خود را در گراف و در 

ارتباط با دیگر فضاها با توجه به زمينۀ فرهنگی معاصر حفظ می كند.

در واقع روش كار »نحو فضا« عبارت است از به كارگيری متغير های به دست آمده از تحليل پيكره بندی فضایی 
)تجربه های افراد از فضاهای متفاوت( در شناخت الگو های عناصر هندسی مختلف كه به واسطۀ ساختمان ها و شهر ها به 

 وجود آمده اند )عباس زادگان 1381، 66(.
2. 3. گراف فضایی 

اساس تحليل در روش نحو فضا بر مبنای نظریۀ گراف است. نظریۀ گراف یا نمودارهای توجيهی، ارتباط ميان تحليل های 

 

پیکرهبندیفرم  عملکرد  

 فرایند تعاملی طراحی

 تحلیل چیدمان فضایی

پیکره بندی

پیکره بندی

فرم

فرم

ترکیب بندی فضایی
)همجواری و روابط(

 (Schaffranek and Nourian 2014, 14)تصویر 2: ساختار شكل گيری طرح
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فضایی و محاسبات مربوط به آن را تضمين می كند. واژۀ توجيهی اشاره به فرایند مرتب سازی گراف با عمق نسبی گره ها 
 .)Ostwald 2011, 739( از یك فضا دارد. این نمودار ویژگی های ارتباطی داخلی پالن را نشان می دهد

در این نظریه از ميان تمامی خصوصيات فضای عينی، فقط آن هایی حفظ می شوند كه با موقعيت نسبی رئوس و 
فاصله و وابستگی ميان آن ها در ارتباط قرار دارند و در نهایت امكان تحليل صوری و گرافيكی از ارتباطات به وجودآمده و 
پيوستگی آن ها ارزیابی می شوند )كالوال 1390، 74(. در حقيقت ریاضيات با مدل سازی ارتباطات، فصل مشتركی ميان 

ساختار انتزاعی و منطقی ایجاد می كند )جمشيدی 1382، 24(.
نظریۀ گراف شاخه ای از ریاضيات گسسته است كه به مطالعۀ گراف ها می پردازد. گراف نموداری است شامل تعدادی 
رأس كه با یال هایی به هم وصل شده اند )تصویر 3(. تعریف دقيق تر گراف به این صورت است كه گراف مجموعه ای 
از رأس هاست كه توسط خانواده ای از زوج های مرتب كه همان یال ها هستند به هم مربوط اند. نظریۀ گراف نه تنها 
از  در ریاضيات بلكه به حوزه های دیگر علمی نيز گسترش یافته است، به نحوی كه نظریۀ گراف را می توان یكی 
پركاربردترین نظریه ها در شاخه های مختلف علوم پایه و علوم مهندسی از جمله الكترونيك )طراحی شبكه و مدارهای 
الكتریكی(، عمران )اصالح هندسی معابر و حل مشكالت حمل ونقل و ترافيك(، باستان شناسی )كشف محدودۀ یك 

تمدن(، تئوری نمودارهای مولكولی، برنامه ریزی و... برشمرد. 
با اینكه از طرح گراف ساليان متمادی می گذرد، رشد و پویایی این نظریه به طور عمده مربوط به پنجاه سال اخير و 
با رشد علم انفورماتيك بوده  است. مهم ترین كاربرد گراف، مدل سازی پدیده های گوناگون و بررسی بر روی آن هاست. 
با گراف می توان به راحتی یك نقشۀ بسيار بزرگ یا شبكه ای عظيم را درون یك ماتریس به نام ماتریس وقوع گراف14 
ذخيره كرد. ماتریسی كه هر سطر آن معرف یك رأس و هر ستون آن معرف یك یال است و به توصيف مكانی و 
شناسایی هر گراف می پردازد )باندی و  مورتی 1394(. بدین ترتيب به منظور درك فضای معماری نيز باید ساختاری 

بر مبنای تئوری گراف ترسيم كرد )تصویر 4( كه به آن ساختار توجيهی پالن )J.P.G(15 یا جی- گراف گفته می شود.
در این ساختار فضاها به صورت گره و رابطۀ بين فضاها توسط خطوط ترسيم می شوند. ماهيت این ارتباط كه می تواند 
یك در، پنجره یا نردبان باشد مدنظر قرار نمی گيرد و تنها این حقيقت كه بين فضاها ارتباط و یا اتصال وجود دارد، به 
ثبت می رسد. هر سطح یا الیه با خط چين نمایش داده می شود. این فرایند، پالن را به نمودار گره های مدور تبدیل می كند 
كه با خطوط به هم متصل اند و در الیه های مختلف دسترسی قرار دارند. طبق قرارداد طول خطوط و اندازۀ فضاها در 

 .)Hillier and Hanson 1984, 112( ترسيم گراف تأثيری ندارد

تصویر3: گراف با 7 رأس و 8 یال

 (Dawes and Ostwald 2018)تصویر4: گراف توجيهی

3. روش پژوهش
اسپيس سينتكس نه تنها تكنيكی برای تحليل فضایی محسوب می شود، بلكه خود به عنوان ابزاری برای این روش 
است. اسپيس سينتكس در نرم افزار راینو و پالگين گرس هاپر تعبيه شده است. معاصرسازی فضایی بر پایۀ نظریۀ 
اسپيس سينتكس در دو مرحله انجام می گيرد: الف. تحليل الگوی پایه به منظور شناخت روابط فرهنگی اجتماعی فضا در 
قالب مفاهيمی چون عمق فضا، هم پيوندی، ارزش انتخاب، ارزش كنترل و شاخص تفاوت؛ ب. به روزرسانی یافته های 

: گراف توجيهي )4تصویر Dawes and Ostwald 2018) 
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به دست آمده از مرحلۀ اول در قالب روابط فضایی جدید. 
زندگی  مراحل  نخستين  از  كه  و عملكردی  و محيط  انسان  بين  پرمعنا  پيوندی  به عنوان  اساس مسكن  این  بر 
یكجانشينی بشر تا به امروز، همواره یكی از نيازهای اساسی انسان بوده )مجتهدزاده 1383، 23( و اصلی ترین عامل 
شكل دهندۀ ساختار شهر )نقی زاده 1395، 48( و جزء اساسی بناهای هر دوره است )مفتخر، مؤمنی، و دیده بان 1400، 
61( تعيين و از این ميان مسكن بومی دورۀ قاجار اصفهان به عنوان حلقه ای ميان معماری بومی و مدرن انتخاب شده 
است. آخرین دوره ای كه به واسطۀ ورود معماری مدرن می توان ارزش های كهن را در معماری و به ویژه معماری مسكن 
مشاهده كرد؛ چراكه بعد از آن با ورود مدرنيسم، معماری دستخوش تغييراتی می شود.  همچنين خانۀ جنگجویان )تصویر 

5 و 6( به عنوان یكی از آثار باارزش در این دوران به عنوان نمونۀ موردی معرفی شده است.
3. 1. تحلیل الگوی پایه

به منظور داده كاوی فرهنگی اجتماعی الگوی پایه و ارتباط با زبان ماشين، الزم است فضاها نام گذاری شود )تصویر 5 و 
6( و مساحت هر فضا نيز تعيين گردد. می توان از مساحت مربوط به هر فضا و درصد آن در سطح كل، در یافتن استاندارد 

و برنامۀ فيزیكی در طرح های معاصر بر مبنای الگوهای معماری پيشين نيز بهره گرفت )تصویر 7(.

تصویر 6: پالن طبقۀ اول )شركت عمران و مسكن سازان(تصویر 5: پالن طبقۀ همكف )شركت عمران و مسكن سازان(
)St( پله ،)W.C( سرویس بهداشتی ،)Cl( گنجه ،)Li( نشيمن ،)S( انبار ،)K( مطبخ ،)Co( راهرو ،)B.r( سهدری ،)G.R( پنجدری ،)Y( حياط ،)En( ورودی

تصویر 7: الگوریتم نویسی تعریف فضا بر مبنای مساحت و گراف توجيهی
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در این مرحله، هر فضا به عنوان یك گره و هر دسترسی به عنوان یك ارتباط تعریف می شود. در پایين ترین سطح و 
در الیۀ صفر، فضا با عنوان ریشه نام گذاری می گردد و به صورت   نمایش داده می شود؛ دیگر فضاها نيز با توجه به سطح 
دسترسی از گره ریشه به ترتيب از الیۀ یك شماره گذاری می شوند )سيادتان و پورجعفر 1393، 29(. با آنكه فضای حامل 
در سيستم های مختلف می تواند متفاوت باشد، به طور معمول در دسترس ترین مكان با بيشترین نفوذپذیری )ورودی 
اصلی مجموعه( به عنوان فضای حامل در نظر گرفته می شود )خان احمدی و زینل زاده 1393، 6( در مرحلۀ بعد دیاگرام 

ارتباطات )تصویر 8( و همچنين گراف توجيهی به دست می آید )تصویر 9(. 

تصویر 9: ترسيم گراف توجيهیتصویر 8: نمودار ارتباطات فضایی

یك  از  دارند،  قرار  یكدیگر  عرض  در  كه  فضاهایی 
درجۀ عمق برخوردارند و دیگر فضاها با توجه به سطح 
الیه ای كه در آن قرار می گيرند، درجۀ عمقشان به دست 

می آید.
الگوی  خواندن  و  الزم  اطالعات  استخراج  به منظور 
پنهان و روابط اجتماعی موجود در فضاها، بر مبنای گراف 
به   )10 )تصویر  الگوریتم نویسی  و   )9 )تصویر  توجيهی 

موارد ذیل می توان رسيد:  
الف. عمق: این مفهوم دارای بار معنایی اجتماعی و 
به معنی سلسله مراتب اجتماعی یا عملكرد اجتماعی یك 
فضاست. افزایش عمق به معنی جدایی حریم عمومی از 
خصوصی است )طباطبائی مالذی و صابرنژاد 1395، 77(. 
فضا  یك  جداگزینی  ميزان  نشان دهندۀ  عمق  شاخص 
به معنی  و   )11  ،1386 )مسعودی نژاد  دیگر  فضاهای  از 
جدایی حریم عمومی از خصوصی است )طباطبائی مالذی 

تصویر 10: الگوریتم داده های تحليلی ارزشهای عمق، انتخاب، و صابرنژاد 1395، 77(. 
كنترل و انتروپی
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ب. هم پيوندی: هم پيوندی یا یكپارچگی اصلی ترین مفهوم نحو فضاست كه بيانگر انسجام فضایی است. هرچه 
ميزان هم پيوندی در یك فضا بيشتر باشد آن فضا دارای انسجام و یكپارچگی بيشتری با دیگر فضاها و كليت سازمان 
فضایی بنا دارد؛ همچنين از دسترسی باالتری نيز برخوردار است )مالزاده، بارانی پسيان، و خسروزاده 1391، 86(. شواهد 
نشان داده است كه محورهای با ارزش هم پيوندی باال، چگالی بيشتری از حركت را به خود جذب می كنند. )دیده بان، 

پوردیهيمی، و ریسمانچيان 1392، 44(. 
ج. ارزش انتخاب: انتخاب یك مقياس كلی از ميزان جریان در یك فضاست. در واقع، یك فضا وقتی دارای ميزان 
باالیی از انتخاب است كه تعداد زیادی از كوتاه ترین مسيرهای ارتباط دهنده، از آن فضا عبور كنند )سلطانی و خاكی 
به  برای رسيدن  را نشان می دهند كه  انتخاب در آن ها باالست، معمواًل فضاهایی  فضاهایی كه ميزان   .)4 ،1393

هم پيوندترین فضاها احتمال دارد بيشتر مورد استفاده قرار گيرند )ریسمانچيان و بل 1389، 54(.
د. ارزش كنترل: كنترل پارامتری است كه درجۀ اختيار نقطه ای از نقاطی دیگر را كه به آن ها متصل شده اند، مشخص 
می كند. به عبارت دیگر هرچه یك نقطه به نسبت نقطه ای مشخص دارای درجه انتخاب كمتری باشد، ميزان كنترل بر 

آن كمتر است )كمالی پور و دیگران 1391، 4(.
 Hillier 1996,( ه. ارزش انتروپی: انتروپی در معماری موقعيت یك سيستم را از نظم به هرج ومرج توصيف می كند
است.  از یك فضای مشخص  به فضاهای دیگر  نشان دهندۀ دشواری رسيدن  به طور مستقيم  انتروپی  مقادیر   .)56
به عبارت دیگر هرچه ميزان انتروپی باالتر باشد، ميزان دسترسی به آن فضا از دیگر فضاها یا گره ها سخت تر است و 
كاربر دشوارتر می تواند به آن فضا دسترسی یابد )Turner 2001(. درمجموع انتروپی رابطۀ بين نظم و آشوب در فضا 

.)Hillier 1996, 57( را نشان می دهد
3. 2. معاصرسازی الگوی پایه

در مرحلۀ به روزرسانی بر مبنای فضاهای محدب، ساختار پيكره بندی، آناليز زمان ـ فضا و الگوریتم های ویليام توماس 
توت16 در تبدیل گراف به پيكربندی هندسی )Nourian, Rezvani, and Sariyildiz 2013a, 4(، فضاهای مورد 
نظر حفظ و فضاهای مازاد با توجه به نياز و مساحت همچون گنجه و تعدد در اتاق های سه دری از گراف توجيهی حذف 
می شوند. همچنين در صورتی كه شرایط فرهنگی و زمانی اقتضای اضافه شدن فضایی جدید را داشته باشد، با توجه به 
رابطۀ آن فضا با دیگر فضاها در الیۀ مورد نظر اضافه می شود. در این فرایند چه در مرحلۀ ابتدایی و چه در طول انجام 

طرح می توان تغييرات مورد نظر را اعمال كرد )تصویر 11 و 12(.

تصویر 12: ارتباطات عرضی و طولی بين فضاهاتصویر 11: تعيين فضاهای مورد نظر با توجه به نياز

در ادامه بر مبنای اطالعات ساختاری الگوی پایه )عمق، هم پيوندی، انتخاب، كنترل و انتروپی( برنامه دهی فضایی 
صورت گرفته و با ارائۀ یك نمودار حبابی از فضاهای مورد نياز و تعيين روابط بين فضاها در طول و عرض با عنایت به 

عمق فضا )تصویر 13(، گراف جدید ترسيم می شود )تصویر 14(.
مساحت هر فضا متناسب با الگوی اوليه و به نسبت مساحت و شكل زمين و نياز پروژه، تعيين و همنشينی فضایی 
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تعریف می شود. در این مرحله یكی از بنيادی ترین اقداماتی كه این همنشينی را به فضایی عملكردی تبدیل می كند، 
جانمایی فضاها با توجه به مسائل اقليمی یا نوع نورگيری مطلوب، در جهت های جغرافيایی هشت گانه است )تصویر 15(.
در گام نهایی با تعيين مساحت، ارتباطات و جانمایی جغرافيایی فضاها، امكان سنجی ارائۀ تركيبی محدب از فضاها 
بررسی می شود و در صورت تأیيد، گرافيكی از تركيب بندی فضایی و پالن شماتيك پيشنهادی به صورت اتوماتيك 

شكل می گيرد )تصویر 16(. 
در این مرحله این امكان برای طراح فراهم است تا ميزان تطابق دیاگرام های مختلف به دست آمده را با ایده های اوليۀ 
مورد نظر و خصوصيات مورد انتظار از فضا مورد مطالعه قرار داده و تركيب بندی دوبعدی نهایی را ارائه كند. تركيب نهایی 
 Nourian,( ضمن برخورداری از روابط فضایی برگرفته از الگوی پایه، دارای تناظر در شاخص های نحو فضا نيز می باشد

 .)Rezvani, and Sariyildiz 2013b, 365

تصویر 14: ترسيم گراف توجيهیتصویر 13: دیاگرام حبابی از فضاهای مورد نياز و همجواری ها

تصویر 15: تعيين جهات جغرافيایی فضا

تصویر 16: گرافيكی از تركيب بندی فضایی و پالن شماتيك پيشنهادی
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4. ارزیابی یافته های پژوهش
نظریۀ نحو در زبان شناسی نظریه ای است كه به بررسی نقش كلمات در جمله می پردازد. در معماری نظریه ای مشابه، 
با عنوان اسپيس سينتكس یا نحو فضا بر پایۀ نظریۀ گراف در ریاضيات ابداع و ارائه شده است. این نظریه قابليت آن را 
دارد كه كيفيت فضایی موجود را در قالب نمودارهای توجيهی، تحليل و در قالب داده های كّمی ارائه كند. با استفاده از 
این نظریه، قوانين انتزاعی نهفته )ژنو تایپ( در یك فرم به عنوان روابطی ثابت كه نقش مؤثری در شكل گيری ارتباطات 
اجزا و عناصر معماری با یكدیگر به عنوان الگوی فعاليت های نظام یافته دارد، در قالب پيكره بندی فضایی بروز می كند. 
این اطالعات درونی عبارت اند از: عمق كلی، عمق ميانگين، ارزش كنترل، ارزش انتخاب و هم پيوندی كه با استخراج و 
تسّری آن به فضای معماری معاصر، می توان فضایی خلق نمود كه از ویژگی های كّمی و كيفی معماری باارزش گذشته 
برخوردار باشد. در حقيقت این نظریه می تواند معمار معاصر را در استخراج مفاهيم اجتماعی و انسانی روابط فضایی از 

ژرف ساختارهای معماری گذشته كمك نماید.
یافته های حاصل از تحليل گراف الگوی پایه )اشكال 3 و 4(، نشان دهندۀ تنوع در تعداد گره های فضایی است 
كه بيشترین فراوانی مربوط به الیه های ميانی است. حياط با بيشترین ارتباط فضایی به عنوان نفوذپذیرترین فضا و 
هم پيوندترین گره، دارای باالترین قابليت در ایجاد انسجام فضایی و از بيشترین ميزان كنترل بر دیگر فضاها برخوردار 
است. حياط عامل اصلی سازمان دهی فضا و با نظامی مركزی در عين حفظ استقالل هر فضا، منجر به شكل گيری 
فضاها، پيرامون خود شده است. قرارگيری حياط در الیه های ميانی تأكيد بر بسته بودن فضای آن دارد. در ارتباطات 
فضایی، سلسله مراتب دسترسی از اهميت ویژه ای برخوردار است، به نحوی كه هر فضا در درجۀ اول رابطه با حياط قرار 
دارد. با وجود این، دسترسی از راهروها و مفصل های ارتباطی امكان پذیر است. همچنين فضاها قابليت دسترسی مستقيم 
به یكدیگر ندارند. این در حالی است كه در نظام فضایی مسكن معاصر، قرارگيری حياط در الیه های ابتدایی، از اهميت 
آن كاسته و این نقش به دیگر فضاها از جمله فضاهای پذیرایی و نشيمن واگذار شده است. این جانمایی باعث شده 

ضمن از دست رفتن قلمرو فضایی بيرون و درون، نقش سازمان دهندۀ حياط نيز از ميان برود. 
از سویی، اسپيس سينتكس این توانایی را فراهم می آورد تا از یك پایگاه داده و با كمك هوش مصنوعی به توليد 
پالن در معماری پرداخت. به عبارتی این افزونه امكان طراحی در معماری را نيز فراهم آورده است. همچنين با ایجاد 
امكان جانمایی فضاها در چهار جبهۀ شمال، جنوب، شرق و غرب )تصویر 9( نقد هميشگی مطرح شده در خصوص 

بی توجهی به عوامل اقليمی در این نظریه، برطرف گردیده است. 
تركيب این دو قابليت یعنی كشف مفاهيم معماری گذشته و توليد پالن بر مبنای داده های استخراج یافته از معماری 
پيشين، وجه تمایز نظریۀ اسپيس سينتكس از برداشت های فرمی نسبت به معماری گذشته است و می تواند نقش مؤثری 
در تداوم و حفظ هویت معماری ایفا كند و این توانایی را ایجاد نماید كه معماری امروز ضمن حفظ و تداوم مسير گذشته، 

به عنوان یك معماری سرآمد و ميراثی گران بها برای معماری آینده مطرح گردد. 
این امر در روابط فضایی الگوهای به دست آمده در تصویر 10 بدین صورت قابل مشاهده است كه در تمامی الگوها، 
روابط فضایی مستخرج از الگوی پایه حفظ شده است. از آنجا كه این ارتباط و درك فضا از طریق احساس، خاطره، تصور 
و ناخودآگاه، عميق و ماندگار می گردد و حس مكان معنا می یابد )صدوقی و دیگران 1390، 135(، می توان با نگرشی 
جامع و اضافه نمودن تناسب، مساحت، ميزان شفافيت جداره و ارتباط بصری با محيط و فضاهای پيرامون و نيز تعيين 
جهات جغرافيایی فضاها بر مبنای الگوی پایه )تصویر 15( كه از جمله خصوصيات كالبدی فضاست؛ الیه های دیگری از 
ارزش های فضایی را كه نقش مؤثری در القای حس فضایی الگوی پایه دارد به پيكره بندی طرح اضافه نمود؛ آنچنان كه 
قرارگيری در فضایی مستطيل شكل كه دارای تناسباتی مشابه با ميدان نقش جهان است، می تواند تداعی كنندۀ بخشی 

از احساس مشابه قرارگيری در همان فضا باشد.
باید توجه داشت كه تفاوت در ضوابط توده گذاری ساخت وساز معماری امروز )60 درصد ساخت و 40 درصد فضای 
باز( با معماری گذشته )سازمان دهی حياط مركزی( ممكن است در نگاه اول دریافتی متفاوت از فضا ارائه كند؛ ليكن 
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قرارگيری فضا در الیۀ متناظر با الگوی پایه )تصویر 17( به واسطۀ ایجاد فضاهای واسط و ميانی، می تواند نقش بسزایی 
در تشابه سازی پالن داشته باشد.

نتیجه
ایجاد كيفيت مطلوب در فضای معماری یكی از اصلی ترین اهداف معماران است. این دغدغه منجر به پيدایش شيوه های 
مختلفی در معماری شده كه یكی از این شيوه ها توجه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی فضاست. فرهنگ به عنوان 
یك شاخصۀ تأثيرگذار بر شكل گيری رفتارها و به دنبال آن بر نظام حركتی و پيكره بندی فضایی معماری شناخته شده 
كه با شناخت این نظم فضایی و تعامل و ارتباط عوامل اجتماعی و كالبدی فضا در بطن ميراث ارزشمند معماری گذشته، 

می توان معياری برای ارزیابی و سنجش مطلوبيت فضا به  دست آورد.
یكی از تكنيك های امروزین كه می تواند به كشف ناشناخته های روابط اجتماعی فضا، الگوهای بنيادین و روابط 
مجموعه ها بپردازد، بهره گيری از روش های الگوریتميك و مقداری است؛ روشی اكتشافی به آزمون كه هم زمان به روابط 
بين داده می پردازد و درجۀ یگانگی و تكراری بودن داده را مورد تحليل قرار می دهد. در این روش هيچ فرض یا ساختاری 

بر داده تحميل نگردیده و به داده اجازه داده می شود تا خود، مراحل بعدی را تعيين كند. 
بر این مبنا اسپيس سينتكس به عنوان ابزار و تكنيك كشف الیه های پنهان یك اثر معرفی شده است و پيكره بندی 
فضایی به عنوان مهم ترین مفهوم در آن را می توان فعاليتی خردمندانه در فرایند تعاملی بين دامنۀ عملكرد و فرم تعریف 
نمود. اسپيس سينتكس قابليت آن را دارد كه با الگوریتم نویسی و گراف كاوی، داده هایی كّمی چون عمق فضایی، ارزش 
كنترل، ارزش انتخاب، یكپارچگی و انتروپی را به عنوان كيفيت و ارزش های فضایی متأثر از روابط فرهنگی اجتماعی و 
حاكم بر شكل گيری فضاها، بتوان از یك الگو یا نمونه استخراج كرد. به عبارتی اسپيس سينتكس روشی است كه بر مبنای 
فضاهای محدب، ساختار پيكره بندی و آناليز زمان ـ فضا، به تحليل ساختارهای اجتماعی فضای یك بنا می پردازد و امكان 
نمایش فضا را به صورت اطالعات سيستمی فراهم می آورد. از سویی می توان با مبنا قرار دادن داده های كمی مورد اشاره، 
با حفظ موقعيت و روابط ميان فضاهای مختلف در گراف، به خلق و توليد پالن پرداخت و یك الگو را به زبان معاصر بيان 
كرد. بدین منظور الیه های فضایی، قلمرو، حریم و ماهيت خصوصی و عمومی فضا كه با مفهوم عمق فضایی قرابت و 
همخوانی دارد، می تواند به عنوان یك زبان الگو، روشنی بخش معماری امروز بر پایۀ تجربيات معماری باارزش گذشته باشد.
درمجموع، با این نگرش كه معماری یك بيان فرهنگی و معمار حافظ و انتقال دهندۀ این بيانيه به نسل های آینده 
است، نقش معماری امروز به عنوان یك معماری سرآمد باید انعكاسی از ارزش ها و هویت معماری گذشته و پيونددهندۀ 
ميان معماری پيشين و آینده در زمينۀ مورد نظر باشد و معمار وظيفه دارد تا با كشف مفاهيم موجود با نگاه به نياز روز، 
معاصرسازی و حلقه های این ارتباط را محفوظ دارد. الگوهایی كه به صور گوناگون حضور پيوسته خود را در معماری 

ایرانی حفظ كرده است و توانسته طی ساليان متمادی زنجيرۀ هویت فرهنگی جامعه را تداومی مسحوركننده ببخشد.

تصویر 17: جایگزینی فضا و شبيه سازی در فضای ورودی
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Contemporizing Isfahan’s Indigenous Housing Model By 
Analysis of Non-Morphological Relationships in the Plan
(Case Study: Jangjouian House)

Mohammad Latifi
Postdoctoral Researcher, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
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Mohammad-Javad Mahdavi-nejad 
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Indigenous architecture comprises one of the most important “forms of the social 
organization of space” that can be understood by studying the connection between 
the physicality of architecture and the life and culture of inhabitants. The indigenous 
architecture of Iran constitutes part of the cultural-historical continuity of Iranian 
architecture, and the learning and re-establishment of its conventional models can play 
an effective role in advancing contemporary architectural practices to preserve the 
cultural identity and authenticity in design, while also creating a valuable legacy for 
future generations. It also provides a differentiating criterion for distinguishing Iranian 
from non-Iranian architectural models. It shall be emphasized that this view does not 
mean reproducing the models and spaces already existent in contemporary times, rather, 
it means understanding how architecture relates to human beings and their surroundings 
and transforming it into contemporary spaces. This descriptive-analytical case study 
uses the space syntax plugin to describe the mathematical relationships governing 
space such as spatial depth, control value, choice value, integrity, and entropy by 
evaluating and analyzing the relationship of juxtaposing spaces to reveal past concepts 
that can play a role in today’s architecture. Also, based on the values mentioned and 
on maintaining the position and relationships between different spaces in the graph, 
express an existing model in contemporary language. The results indicate that although 
past and contemporary architecture differ structurally in terms of massing codes, using 
connecting and intermediate spaces, the spatial configuration of an existing model can 
be translated into contemporary architectural space, providing for the continuation of 
identity in contemporary architecture.

Keywords: Contemporize, Isfahan’s indigenous housing, space syntax, spatial 
configuration
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