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هنر جلوه راستین ویژگیهاي فرهنگ هر ملتی است و شکوفایی هر تمدنی ،بازتابش را از سنت
گذشته در هنر مییابد .در این مقام ،سنت اصول تبدیل ناپذیریست برگرفته از فرهنگ که تجلی آن
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مییابد .بخشی از این موفقیت مربوط به کشف ابعاد پنهان اثر (الیههاي اجتماعی تاثیرگذار) و بخش
دیگر آن مرهون فهم طراحی است .بنابراین بازشناسی و کاربست طرحهاي سنتی معماري میتواند
امتدادي براي تداوم الگوهاي معماري پیشین و حفظ داشتههاي فرهنگی باشد .رویکرد پژوهش کمّی
است و با راهبرد ترکیبی توصیفی -تحلیلی در نمونههاي موردي و استدالل منطقی با استفاده از
مبانی بینامتنی و تکنیک نحو فضا به تحلیل نظام فضایی (تعریف فضا ،ترکیب و تمایز) در مسکن
بومی قاجار اصفهان میپردازد .نتایج پژوهش گویاي آن است که با نگاهی جامعنگر به سازمان فضایی
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مقدمه
فرهنگ در تعامالت جامعه و عوامل شکلدهندۀ آن ،چرخهاي از عوامل دو سویه را تشکیل میدهد که با علم ،هنر،
دین و اجتماع پیوندي ناگسستنی دارد .هنرمندان مسلمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاري از مضامین اخالقی
و مذهبی مشترک را در آثار خود منعکس ساختهاند؛ لذا فرهنگ سکونت در جامعه ایرانی را میتوان بر پایه دو مؤلفه
فرهنگ ملی و ارزشهاي مذهبی دانست که نمود آن را بهخوبی میتوان در معماري سنتی بهعنوان تجلیگاه الگوهاي
بومی مشاهده کرد .این الگوها ،واجد صفات ثابت و کهنگیناپذیري است که براي پاسخگویی به شرایط زمانی و مکانی،
تجسمهاي کالبدي متفاوتی داشتهاند .با پیدایش معماري مدرن ،این اصول بنیادین و ارزشمند ،جایگاه مستحکم خود
را از دست داد و جاي آن را اصولی گرفت که هیچ انطباقی با ساختارهاي هویتی این مرز و بوم ندارند .در این میان
معماري مسکونی بیشترین آسیب را داشته است که با شناخت ویژگیها و مؤلفههاي شاخص آن ،رجوع دوباره به اصول
و مبانی ازدسترفتۀ معماري پیشین و کشف و احیاي ارزشها میتوان نسلی از معماري مسکونی اسالمی سرآمد خلق
کرد که بتواند میراثی براي آیندۀ معماري باشد .در این میان شناخت مسئلۀ طراحی ،پشتوانهاي بر اهمیت موضوع و
نقشی مؤثر بر فهم موضوع خواهد داشت.
بررسی پیشینۀ پژوهش حاضر نشان میدهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است .بااینحال
آثاري به بررسی معماري خانههاي بومی دورۀ قاجار پرداختهاند .زارعی و همکاران ( )1396در مقالهاي با عنوان
«بازشناسی الگوي طراحی خانههاي تاریخی شیراز در دورۀ قاجاریه با رویکرد اقلیمی» به بررسی خانههاي بومی قاجار
در شهر تبریز پرداخته و آن را از نظر تناسب اقلیمی بررسی کردهاند .مقالهاي دیگر توسط لطیفی و دیبا با عنوان
«دادهکاوي ساختار فضایی مسکن بومی قاجار؛ نمونۀ موردي خانۀ جنگجویان اصفهان» به بررسی فضا و اهمیت چگونگی
رخدادهاي اجتماعی و فرهنگی در آن پرداخته است.
این پژوهش ،با هدف رسیدن به شناختی نظاممند از طراحی و روابط فرم و فضا ،در پی پاسخ به این پرسش است که
طراحی تا چه میزان وابسته به شناخت آثار گذشته است؟ و در خلق آثار معماري معاصر چگونه میتوان از آن بهره
گرفت؟ به منظور پاسخگویی ،بینامتنی با عنوان رهیافت پژوهش و تکنیک اسپیس سینتکس به منظور دادهکاوي مبانی
طرح (عملیات بینامتنی /قاعده) از آثار باارزش گذشته (متن پنهان /داده) و توسعۀ آن به نظام طراحی معاصر انتخاب
شده است .در زمینۀ بینامتنیت ،پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است؛ لیکن در تمامی موارد یک متن (اثر هنري)
موجود با یک متن پیشین مقایسه شده و نمادهاي اثر پیشین در اثر پسین مورد جستجو و نقد قرار گرفته است.
همچنین در زمینۀ اسپیس سینتکس میتوان به تمرکز بر دادهکاوي در آثار اشاره کرد .در پژوهش پیشرو ضمن
استخراج دادههاي کمّی مربوط به ساختار پیکرهبندي و جانمایی فضایی الگوهاي موفق معماري اسالمی ایران ،بهعنوان
یکی از نخستین مراحل فرآیند طراحی معماري (رهبر و همکاران ،)131 :1399 ،سعی شده با اندازهگیري پارامترهاي
فضایی نظیر ارزش همپیوندي ،عمق ،کنترل ،انتخاب و اتصال بهعنوان الیههاي پنهانی از روابط فضایی ،از نوع کمّی-
مقایسهاي رویکرد آن نیز براساس نظریۀ نحو فضا و گرافکاوي بررسی شود .این پژوهش با استفاده از روشهاي
دادهمحور ،به پیشبینی جانمایی فضایی و ترسیم چشماندازي براي معماري آینده دست یافت.
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 .1مبانی طراحی
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مقولۀ طراحی با دو موجودیت مهم روبهروست که عبارتاند از :زمینه و فرم .زمینه مسئلۀ طراحی را تعریف میکند و
فرم بهعنوان راهحل مسئله طراحی شکل میگیرد .در این رابطه ،هدف نهایی رسیدن به ارتباطی خالی از ناهنجاري و عنوان کوتاه
یک نوع همزیستی عاري از تناقض ،بین فرم و زمینه است (الکساندر .)16-15 :1964 ،از سویی زمینه نهتنها مسئلۀ
مقاله
طراحی است؛ بلکه بهعنوان مولدي براي ساختاربخشی طراحی نیز عمل میکند و پایگاهی براي آغاز طراحی محسوب
میشود .این مولدهاي زمینه به دو دسته تقسیم میشوند :الف) مولدهاي مفهومی ب) مولدهاي عینی -کالبدي که به
نقش و تأثیر بناهاي موجود در زمینه میپردازد (انصاري .)8 :1388 ،به عبارتی طراح با درک پیام زمینه ،پیام
دریافتشده به صورت ماهیت معناداري از نحوۀ چیدمان ،آرایش و ارتباط میان فضاها ،مطابق با زمان و مکان طرح را
عینیت میبخشد (مهدوينژاد و همکاران.)32 :1390 ،
امروزه مطالعات ادبی و هنري ،در پیوند با فلسفه و نظریههاي زیباشناسی معاصر ،دریچههاي نوینی را گشوده است؛
دریچههایی که هم در شناخت هنر و هم در آفرینش آن نقش شایانی ایفا میکنند .یکی از گونههایی که تاکنون کمتر
به آن پرداخته شده ،دادهکاوي متن معماري پیشین و تسري آن به نظام طراحی است.
دانش طراحی بهعنوان یک نظام مستقل ،نه هنر است ،نه علم و نه ترکیب آنها؛ بلکه یک نظام است که درارتباطبا آن
دو (هنر و علم) و در فضایی بینارشتهاي شکل میگیرد (الوسون .)21 :2005 ،یکی از حوزههاي بینارشتهاي که در
میان دو حوزۀ طراحی و معماري قرار دارد ،فضاست که با پیشرفتهاي علمی ،نیاز به بازنگري و یافتن شناخت نو از آن
امري ضروري است (امرایی .)26 :1393 ،فضا در هنرهاي تجسمی با توجه به عناصر طرح ،ابعاد و فاصله بین اجزاء یک
اثر معنا پیدا میکند؛ درحالیکه در معماري ،دربرگیرندۀ شکلها و روابط میان عناصر موجود در آن اثر است .به عبارتی
با کمک عناصر و روابط میان آنها میتوان از فضا ،شکل فضا ،فضاي مثبت و منفی ،فضاي پر و خالی و غیره سخن
گفت .با این تعریف سازماندهی فضا عبارت است از درک مکان ،زمان اشیا و ارتباط آنها با یکدیگر.
 .2معماری و زمینه
درک انسان از مسائل طراحی چیزي نیست جز روشن کردن ارزشها ،تشخیص اولویتها و درنظرگرفتن اهدافی که در
تکمیل نیازها و عوامل بالقوۀ طراحی نقش مهمی را ایفا میکنند (پوردیهیمی .)13 :1390 ،میخائیل باختین در سال
 1921پایههاي نظري کشف و بررسی روابط میان متنهاي مختلف را بنیان نهاد .بعد از باختین ،ژولیا کریستوا تحقیقات
وي را ادامه داد (نادري و نادري )170 :1397 ،و با ارائۀ نظریۀ بینامتنیت در سال  ،1966افق نوینی را در مطالعات
قرن بیستم گشود (نامورمطلق)85 :1386 ،؛ به نحوي که امروزه مکاتب مختلفی در این زمینه فعالیت دارند (امرایی،
.)25 :1393
بینامتنی یکی از مهمترین مباحثی است که همواره مورد توجه پژوهشگران ساختارگرا و پساساختارگرا مانند روالن
بارت ،ژرار ژنت و ژاک دریدا قرار گرفته است .بینامتنی یا متن پنهان یکی از رایجترین اصطالحات نقد ادبی معاصر
است که بهعنوان اصطالح ،منحصر به مباحث هنرهاي ادبی نیست و شامل هر اثر هنري میشود؛ چراکه هر اثر داراي
پیامی است .توسعۀ بینامتنیت ،آن را از حوزه نقد ادبی خارج کرد و سبب شد در نقد و خوانش سایر متون هنري نیز به
کار گرفته شود (رحیمیاتانی و همکاران.)54 :1397 ،
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نظریهپردازان بینامتنی معتقدند که هر متن فاقد معناي مستقل است .الفاظ و در مفهوم عمیقتر ،متون از یکدیگر تاثیر
میپذیرند و همین ارتباط ،موجب آفرینش متن جدید میشود .به عبارتی چگونگی ارتباط یک متن با متون دیگر را
بینامتنیت مینامند (رحیمیاتانی و همکاران )54 :1397 ،که به اعتقاد گراهام آلن این عبارت از رایجترین اصطالحات
مورد استفاده و سوءاستفاده در واژگان نقادي معاصر است (آلن .)2005 ،بینامتنی داراي سه رکن اساسی است :متن
حاضر ،متن پنهان و عملیات بینامتنی (نمودار  .)1انتقال لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر عملیات بینامتنی نام
دارد که تبیین آن مهمترین بخش نظریه بینامتنی در تفسیر متون است .هر متنی متون مختلفی را در خود جاي داده
و در شکل جدیدي آنها را بازآفرینی کرده است ،به گونهاي که از این متون چیزي جز اشاراتی باقی نمیماند که خواننده
را به متن پنهان راهنمایی کند (میرزایی و واحدي .)305 :1388 ،ارتباط بین دو متن حاضر و غایب ،یا صریح و آشکار
است یا غیرصریح و پنهان .نویسنده گاه به طور کامال آگاهانه از متن غایب استفاده میکند و گاه ناآگاهانه و کامال اتفاقی
از آن بهرهمند میشود .ژولیا کریستوا این ارتباط را به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتاند از :نفی جزئی ،نفی
متوازي و نفی کلی (ریوقی.)122 :2009 ،
الف) نفی جزئی :در آن مؤلف جزئی از متن غایب را در متن خود میآورد .متن حاضر ادامۀ متن غایب است و کمترین
ابتکار و نوآوري در آن وجود دارد؛ بنابراین مؤلف متن غایب را بسیار هماهنگ با متن خود میآورد بهطوريکه خواننده
میپندارد ،هر دو متن از یک منبع سرچشمه گرفتهاند .مقدار متن گرفتهشده از متن غایب متفاوت است ،بهطوريکه
میتواند یک کلمه ،یک عبارت ،یک جمله یا حتی چند جمله باشد که به دلیل عدم ابتکار و نوع آوري ،شکلی ضعیف
و سطحی از روابط بینامتنی را نشان میدهد (عزام.)116 :2005 ،
ب) نفی متوازی :در این نوع از روابط بینامتنی ،مؤلف ،متن پنهان را پذیرفته است و سعی میکند آن را به گونهاي
در متن حاضر به کار ببرد که جوهرۀ متن پنهان تغییر نکند .در این نوع رابطۀ بینامتنی ،مؤلف از متن غایب دفاع
میکند و متن خود را کامال هماهنگ با متن غایب میآورد تا پذیرش متن غایب را نشان دهد .او تالش میکند که
متن پنهان

عملیات بینامتنی

متن حاضر
نمودار  .1عملیات بینامتنی (نگارندگان)
(نگارندگان)
ممکن است تفاوت اندکی با متن غایب داشته باشد ،اما همان
تغییري در متن حاضر ایجاد نشود .البته در مواقع ضروري
نقش و معنایی را که در متن غایب بر عهده داشت ،در متن حاضر نیز ایفا میکند؛ بنابراین از نفی جزئی برتر است
(موسی.)55 :2000 ،

ج) نفی کلی :در این نوع از روابط بینامتنی خواننده براي درک و فهم روابط بینامتنی ،باید متن حاضر را بسیار دقیق
و ژرف مطالعه کند تا بتواند متن پنهان را درک کند؛ زیرا مؤلف متن غایب را کامال بازآفرینی کرده است ،حتی ممکن
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است عکس معناي متن پنهان را بیان کند؛ بنابراین این نوع روابط باالترین نوعِ روابط بینامتنی است (وعد اهلل:2005 ،
.)37
این سه نوع رابطه بین متن پنهان و متن حاضر ،مهمترین بخش بینامتنی است که عملیات بینامتنی ،آن را تبیین عنوان کوتاه
میکند (نمودار  .)1از زاویه نظام نشانهاي متن عبارتاند از :هرمونوتیک ،کنشمند ،فرهنگی ،معنایی و نمادین (سجودي،
مقاله
)134 :1383؛ روابط بینامتنی به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند :دروننشانهاي و بینانشانهاي .در بینامتنیت
دروننشانهاي هر دو متن به یک نظام نشانهاي تعلق دارند؛ مثالً دو متن نقاشی و در بینامتنیت بینانشانهاي هر متنی
به نظام (یا نظامهاي) نشانهاي متفاوتی تعلق دارد (نامورمطلق.)318 :1390 ،
نمادگرایی یکی از اصول قدیمی فکري بشر است که از آغاز دورههاي حیات وي در آثار هنري نمودي خاص داشته
است و بر اساس دیدگاههاي اسالمی نماد یا رمز ،جنبۀ ظاهري و دنیوي ماهیتی معنوي محسوب میشود .هنرمند
دینی در بیان مفاهیم و دادن صورت مادي به آنها ،ناگزیر به استفاده از زبان تمثیل است .ازجمله جایگاههاي ظهور
نمادها در هنر ایران ،معماري است (الريپور و دادور )70 :1397 ،که باتوجه به قابلیتها و ظرفیتهاي معناکاوانه
مسکن بومی و تداوم آن ،میتوان به الگوهایی سرآمد براي آینده معماري دست یافت.
معماري نیز از جهت فرم و کیفیات ظاهري ،نحوۀ استقرار و چگونگی ارتباط یافتن با سایر بناها ،بهمثابۀ ابزاري براي
بیان معنا و تجلی مفاهیم معرفت -شناختی تلقی میشود .از سویی دیگر ،معماري ایرانی -اسالمی از دیرباز با تکیه بر
غناي تحسینبرانگیز در فرم و معنا حامل ارزشهاي واالي معنوي بوده است ،چنانچه معماري سنتی ایران ،عالوهبر
رعایت اصول کاربردي و تزئینی ،همواره بر مفاهیم دینی و اعتقادي اشاره داشته؛ درنتیجه ،در آثار معماري ایران
همواره رابطهاي تنگاتنگ ،میان صورت و معنا وجود داشته است که این داللت به داللتیاب ،ابژه به سوژه به منصۀ
تحلیل و دال به مدلول مفاهیم در رویکردهاي نشانهشناختی به رویهاي از تدقیق رسیده است .این آثار در قرون
متمادي و دورههاي مختلف تاریخی ،با بهرهگیري از جریانهاي فکري حاکم ،به گونههاي متفاوت ،تجلیبخش باورهاي
فلسفی و اعتقادي زمان خود شده است .در این میان درارتباطبا الگوپذیري معماري ایرانی از ساحت الهی جهان
مستندات فراوانی وجود دارد.
معماري اسالمی -ایرانی با پشتوانهاي فرهنگی و فلسفی شکل گرفته و ماندگار شده است بهگونهايکه در این معماري،
هیچ چیز هرگز از معنی جدا نیست (ظفرنوایی .)58 :1396 ،به بیان دیگر ،فرمهاي بومی و ارزشهاي زیبایی به
بخشهایی از زبان برگشته که ناشی از نمادها و ارزشهاي اجتماعی است .بازخوانی معماري بومی میتواند به درک
درست محیط ساخته شده و الگوهاي معماري و فرهنگی منتهی شود (سالینگروس )19 :2000 ،و در ارائۀ الگوهاي
بهینۀ معماري مؤثر واقع گردد (اسالمیمحمودآبادي و همکاران .)1399 ،این نمادها و نشانهها از هویت شخصی و
اجتماعی منتج میشوند ،ارزشهاي اجتماعی را بازگو میکنند و درواقع تنها راه حراست از میراث فرهنگی و تکنیکی
یک تمدن هستند (سالینگروس.)19 :2000 ،
در این مسیر منظور از شناخت گذشته ،بازگشت به گذشته نیست؛ بلکه آگاهی از روند تحوالت گذشته براي انجام
اقدامات سودمند در آینده است (حناچی )16 :1390 ،همچنان که در پیدایش آثار هنري همواره جایگاه ویژهاي براي
زمینه متصور است ،در حوزه معماري و شهرسازي نیز به طریق اولی ،زمینه داراي اهمیت است (گروتر )1987 ،گذشته،
زمینهاي غنی و تأثیرگذار ،براي طراحیهاي حال و سازماندهی ساختارهاي شهري و معماري آینده است .زمینه را باید
بستري فعال و غیرمنفعل دانست که به لحاظ وجود مؤلفههاي طبیعی و مصنوعی در آن ،هیچگاه حالت انفعالی و
تأثیرپذیري صرف نداشته و همواره بر نقش و اثري که بر آن مینشیند ،تأثیرگذار خواهد بود (مسعود و بیگزادهشهرکی،
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الگوی معماری اسالمی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار
محمد لطیفی ،محمدجواد مهدوينژاد ،جولیانا باناکونه ،کالرا پمنتا دو واله

 )26 :1392در زمینههاي تاریخی به دلیل بار معنایی و هویتی بافت ،چالش ساختارهاي جدید تأثیرگذار و تأثیرپذیر
از بافت شدت مییابد و جهت هرگونه اقدام حفاظتی و توسعهاي ،بایستی بافت را شناخت و الگو و دستور زبان عناصر
تشکیلدهنده آن را استخراج کرد تا بتوان به راهکارهاي مناسبی براي تداوم زبان الگوي معماري سنتی در طراحی
معاصر رسید (علويزاده و همکاران.)30-29 :1397 ،

 .3الگوسازی برای معماری آینده
همانگونهکه هر زبان از کلماتی تشکیل شده است ،زبان فرم نیز از نقوش پایه و فرمهاي اولیه به وجود آمده است
(گروتر .)276 :1987 ،موفقیت و پایداري یک فرهنگ مبتنی بر دارا بودن یک زبان فرمی معتبر است .از این منظر
فرمها بهعنوان عالئم بصري براي بیان یک مفهوم معنایی ،عالئمی هستند قابل تغییر .زبان فرم ،مجموعهمفاهیم این
عالمات است و نشاندهندۀ محتواي معنوي یک فرهنگ (گروتر .)278 :1987 ،زبان فرم بسیار پویا بوده و با
دگرگونیهاي مستمر جامعه ،واسازي میشود .حتی سادهترین کیفیات بصري نیز در بافت فرهنگی معانی متفاوت

ابعاد
فیزیکی

بعد
پنهان

فرم

هماهنگ
ي
معنایی

هماهنگ
ي بصري
نمودار  .2چهار رمزگانی که با ایجاد ارتباط میان فرمها فضا را به وجود میآورند (امرایی.)33 :1393 ،

مییابند (امرایی .)231 :1389 ،بدین ترتیب مانند کلمات آهنگین و موزون یک متن هنري ،در متن یک فضا هم
فرمها باید هارمونی و توازن داشته باشند و آنگونهکه در نحو یک متن ،هر کلمهاي کارکرد خاص خود را دارد (اسم،
فعل ،مفعول ،صفت ،حرف ربط و  ،)...در متن یک فضا هم هر فرمی کارکرد خاصی براي خود دارد و محل تالقی چندین
محور ارتباطی خواهد بود؛ از ارتباطات عملکردي با محصوالت مجاور گرفته تا ارتباطات بصري و محتوایی (نمودار .)2
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بر این اساس طراحان به تحلیل فضا و روش طراحی فضاي ویژه خود نیاز دارند؛ تحلیلی که بتواند با تمرکز بر فرم،
ارتباطات میان آن فرم و سایر فرمها را تجزیه کرده و نشان دهد (امرایی .)33 :1393 ،نتیجه آنکه ،از طریق یک فرآیند
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مستمر دگرگونی ،محیط پیرامون تغییر میکند و به اصطالح تاریخی میشود ( )Johansen & Larsen 2002, 4این عنوان کوتاه
دگرگونی و تاریخی شدن از طریق مناسبات بینامتنی صورت میپذیرد؛ لذا بینامتنیت مفهومی است بیانگر مشارکت مقاله
یک اثر در فضاي گفتمانی یک فرهنگ ()Culler, 1981: 114؛ بنابراین متضمن ارتباط الیههاي یک پدیده با الیههاي
داده
(الگو)

قاعده
(روش کار)

نتیجه
(کارکرد مطلوب)

نمودار  .3شیوه تفکر طراحانه (تندي و امرایی)145 :1398 ،

سایر پدیدهها (از نوع همسنخ یا غیر همسنخ خود) است .این ارتباط سبب تطور رمزگانهاي زیباییشناختی و اجتماعی
معماري متنوار در دو نوع رابطه همزمانی و درزمانی میشود (نقرهکار و رئیسی .)7 :1390 ،از سویی در گزارههاي
منطقی طراحی فرم و فضا سه رکن وجود دارد :الف) داده؛ ب) قاعده یا روش کار؛ ج) نتیجه یا کارکرد مطلوب (نمودار
.)3
روزنبرگ 1و ایکلس 2معتقدند ،هستۀ کنش طراحی ،آنجایی است که کارکرد مدنظر مشخص است ،اما اینکه با «چه»
و «چگونه» میتوان به آن رسید ،نامعلوم است .این اتفاق مستلزم هماهنگ کردن دو متغیر فرم و روش کار ،به طور
همزمان است .در یک لحظه و در یک نقطه ،این هماهنگی ایجاد میشود و آنگاه است که کارکرد مطلوب ،حاصل
میشود (تندي و امرایی .)145-144 :1398 ،بدینترتیب فضاي بهدستآمده با تسري روح جاري در جریان فرهنگی
غالب جامعه به فضا راه یافته ،فضا معنادار شده و به مکان تبدیل میشود (مدیري .)1387 ،در نظر بسیاري از
نظریهپردازان و منتقدان؛ عصر پسامدرن ،عصري است که در آن «بازتولید» بر «تولید اصیل» تفوق مییابد .معماران
پسامدرن به جاي رویکرد معماري مدرنیستی به شعار «نو کنید» ،به شیوهاي عمل میکنند که میتوان آن را معماري
بینامتنی نامید؛ معمارياي که سبکهاي متعلق به ادوار مختلف را برگرفته و آنها را به گونهاي باهم درمیآمیزد که
به لحاظ تاریخی و اجتماعی منعکسکنندۀ زمینههاي متکثري باشند که ضرورت وجود بناهايشان هنوز احساس
میشود (آلن .)2005 ،هیچ آغازي وجود ندارد؛ همواره یا تداوم است یا تکرار ،همیشه یا دگرگونی است یا تقلید؛ اما
تداوم ،دگرگونی و تقلید بر چیزي از پیش موجود استوار میشوند؛ بنابراین ،هر نظریه و کنشی داراي گذشتهاي است.
اصول بینامتنیت نیز براساس همین گذارهها شکل گرفته است .بهعبارت دقیقتر ،بر پایۀ اصل اساسی بینامتنیت ،هیچ
متنی بدون پیشمتن نیست و متنها همواره بر پایه متنهاي گذشته بنا میشوند .همچنین ،هیچ متن ،جریان یا
اندیشهاي اتفاقی و بدون گذشته خلق نمیشود؛ بلکه همیشه از پیش چیزي یا چیزهایی وجود داشته است .انسان از
هیچ نمیتواند چیزي بسازد ،بلکه باید تصویري (خیالی یا واقعی) از متنی وجود داشته باشد تا ماده اولیه ذهن او شود

1. Roozenburg
2. Eekels
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الگوی معماری اسالمی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار
محمد لطیفی ،محمدجواد مهدوينژاد ،جولیانا باناکونه ،کالرا پمنتا دو واله

و او بتواند آن را همانگون یا دگرگون بسازد؛ بنابراین تمامی دانشها و اندیشهها داراي گذشته هستند (نامورمطلق،
.)27 :1390
از برنارد چومی 1میتوان بهعنوان معماري که با طرح فضاي بینابین ،بینامتنیت را در معماري مطرح کرد ،نام برد.
منظور از فضاي بینابین فضایی است که در آن بناي از قبل موجود و آنچه چومی جاسازي میکند ،به هم میرسند.
فضاي بینابین رابطۀ بین فضاها را بررسی میکند .درواقع ،فضایی بین دو فضاي دیگر است و معموالً مرزهاي روشن و
تعریفشدهاي ندارد .فضاي بینابین مانند متون چند الیه در بینامتنیت ،یک فضاي چند الیه است و براساس تلفیق
بناي کهنه و نو شکل میگیرد (رحیمیاتانی و پناهی .)1395 ،سالینگروس ( )2000مطرح مینماید فعالیتها و
تالشهــاي جدیـد بشري زبانهاي الگوي خاص خود را پرورش میدهد؛ ولی این زبانها باید در زمینههایی که بــه
زبانهـاي الگوي موجود مربوط میشوند ،به آنها متصل شوند .اعتبار تکتک الگوها از طریق تجربه در طول زمان به
دست میآیــد .یک زبان تنها هنگامی در مسیر تعالی خودش قرار میگیرد که ســاختار متصلـی را بپرورانـد .زیبایی
و کمال معماري اسالمی نیز با پیوند دادن مفاهیم عمیق با سطح قابل درک پدیدهها تبلور مییابد .در چنین مجموعهاي
ارتباط میان اجزا و اتصال آنها با یکدیگر نیز اهمیت مییابد و آنچه ارزشمند است نه خود اجزا بهتنهایی ،بلکه چگونگی
همجواري آنها در ترکیبی متعادل و منسجم است (اسالمی و شاهینراد.)46 :1391 ،
 .4روششناسی نحو فضا
در دهههاي اخیر ،نظریۀ نحو فضا رهیافت منسجمی براي روابط کالبدي و فضایی معماري فراهم کرده است .پایه و
اساس این نظریه به سال  1984میالدي و کتاب منطق اجتماعی فضا برمیگردد .مطابق با این نظریه ،ساختار فضایی
هر بنا رابطۀ مستقیمی با پیکرهبندي کالبدي و فضایی آن دارد و میتواند تبیینکنندۀ ویژگیهاي اجتماعی ،اقتصادي
و فرهنگی ساکنان آن باشد ( .)Hillier & Hanson, 2003: 13در تعریفی کلی ،اسپیس سینتکس نظریهاي است که
براي تحلیل پیکرهبندي فضایی به کار برده میشود و میتواند رابطه ترتیبی و چیدمانی تمامی فضاها را با یکدیگر تجزیه
و تحلیل کند و ویژگیهاي آن را به صورت گرافیکی و پارامترهاي ریاضی ارائه نماید (عباسزادگان .)77 :1381 ،در این
نظریه ،شکل بنا بهعنوان الگویی از عناصر و روابط فضایی بین آنها در قالب گراف معرفی میشود .چیدمان فضا روشی
پژوهشی است که نقش پیکرهبندي فضایی را بهعنوان متغیري مستقل ،در سیستمهاي اجتماعی بررسی میکند .تمرکز
این رویکرد ،بر توسعۀ بازنمایی و تحلیل ساختار فضایی (از مقیاس فضاهاي داخلی تا سیستمهاي شهري بزرگ)
مورداستفادۀ جامعه است (علیتاجر و همکاران .)102 :1398 ،در نظریه اسپیس سینتکس به جاي ابعاد فیزیکی فضا،
توسعه اقدامات ریاضی ساختارهاي مکانی اساسی یک طرح مدنظر قرار میگیرد (.)Hillier & Hanson, 1984: 199
این روش یک طرح معماري را در یک نمودار ریاضی به فرم گراف خالصه میکند که متعاقباً تجزیه و تحلیل میشود
تا مشخصات مختلف ساختار مکانی اساسی طرح را آشکار کند .سه روش رایج نحو فضایی عبارتاند از :تجزیه و تحلیل
فضاي محدب ،تجزیه و تحلیل خط محوري و تجزیه و تحلیل نمودار دید ( .)Lee & Ostwald, 2020نخستین روش
میتواند براي ارائه بینش خاص دربارۀ ویژگیهاي مکانی و اجتماعی فضاها در یک طرح استفاده شود .روش دوم یا
تجزیه و تحلیل خط محوري ،مسیرهاي مؤثر حرکت در یک طرح را مدل میکند .روش نمودارهاي دید ،براي کاوش
و جستجوي خصوصیات فضایی -بصري مکانهاي مختلف در یک طرح استفاده میشود.
3. Bernard Tschumi
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در روش فضاي محدب ،براي رسم نمودار توجیهی 1،هر فضاي عملکردي بهعنوان یک رأس و درهاي ورودي بین فضاها
بهعنوان لبۀ نمودار در نظر گرفته میشود( .شکل  )1با رسم نمودار توجیهی ،میتوان فضاها را بر اساس منطق ریاضی
تجزیه و تحلیل کرد ( .)Dawes et al. 2021: 3-4بدین منظور بر مبناي گرافهاي موجود و پایش آن بر اساس نیاز عنوان کوتاه
معاصر بر پایه چهار اصل :الف) واژگان شکلی؛ ب) روابط فضایی شکلی؛ ج) قوانین شکلی؛ د) تطابق با ارزشهاي مدنظر
مقاله
و بازبینی شکلهاي بهدستآمده (حسنی و همکاران ،)68 :1395 ،براساس خصوصیات کالبدي و فضایی برگرفته از
الگوي فضایی پیشین در جهت تبدیل آن به زیربنایی براي معماري آینده در گفتمان سرآمدي میتوان به الگوهاي
متعددي دست یافت (مهدوينژاد .)59 :1395 ،به منظور کشف الیههاي پنهان زمینۀ فضاي معماري ،رسیدن به زبان
مشترک با رایانه و تسري یافتههاي ژنی باارزش مستخرج از معماري سنتی اسالمی ،خانه کیمیاگري واقع در خیابان
ابن سینا اصفهان -کوي ارشاد بهعنوان نمونۀ موردي انتخاب و ارزیابی شده است (شکل  .)2در ابتدا فضاها نامگذاري
شده و براساس روابط بین آنها (شکل  ،)3گراف پیکرهبندي فضایی با توجه به سطح دسترسی هر فضا ترسیم شده
است (شکل .)4

شکل  .1الف) پالن

ج) ترسیم روابط فضایی
ب) نامگذاري فضاها
)(Dawes et al. 2021: 4

شکل  .2پالن خانۀ کیمیاگري (نگارندگان)

شکل  .3روابط بین فضاها (نگارندگان)

د) ایجاد نمودار توجیهی

شکل  .4گراف فضایی (نگارندگان)
1. Justified Plan Graphs
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بر مبناي گراف بهدستآمده و تحلیل تکنیکال افزونۀ اسپیس سینتکس ،خصوصیات فضایی پنهان هر فضا مانند عمق
فضا ،ارزش انتخاب ،ارزش کنترل ،همپیوندي و انتروپی (جدول  )1به دست میآید (لطیفی و دیبا )166 :1399 ،و به
شکلگیري جنوتایپی حاوي ژنهاي نسل گذشته
چپ
به
راست
از
.
1
جدول
جدول  .1از راست به چپ
معماري میانجامد (حاجیان و همکاران.)43 :1399 ،
(نگارندگان)
فضاها
انتروپی
و
پیوندي
هم
کنترل،
ارزش
انتخاب،
ارزش
ارزش انتخاب ،ارزش کنترل ،همپیوندي و انتروپی فضاها (نگارندگان)
بهعبارتی تا این مرحله ،بازخوانی الگوهاي موفق
معماري گذشته که طی صدها سال تجربه و هماهنگ
با شرایط محیطی و فرهنگی شکل گرفتهاند ،صورت
میگیرد .موفقیت در این مرحله میتواند در انتقال
تجربیات معماري گذشته و ساخت درست معماري
نقش بسزایی ایفا کند .آنچه از پی این خواندن به
دست میآید ،میتواند جایگزین داشتههاي ضمیر
ناخودآگاه شود .بهعبارتی معماران گذشته از گنجینۀ
اطالعات پیشین خود بهره میبردند و معماران امروز
با روشهاي نوینی که در اختیارشان دارند ،میتوانند
از اطالعات مؤخر بهره ببرند .این تجربیات انتقال
دادهشده ،نوعی میراث فرهنگ معماري است و
محصوالت این میراث نشاندهندۀ فرهنگ معماري
زمان و مکان آن سرزمین خاص است .ارزشهایی که
محصول فرهنگ جمعی است (معماریان و همکاران،
.)248 :1391
در مرحله بهروزرسانی دادهها و ژنمایههاي فضایی؛ بر مبناي ساختار فضاهاي محدب ،ساختار پیکرهبندي ،آنالیز زمان-
فضا ،الگوریتمهاي ویلیام توماس توت ( )Nourian et al. 2013: 2و همچنین روابط همنشینی (افزایش و حذف) و
جانشینی (جابجایی و جایگزینی) در بینامتنیت (نقرهکار و رئیسی )8 ،1390؛ فضاهاي مدنظر حفظ و فضاهاي مازاد با
توجه به نیاز و مساحت مجاز از گراف توجیهی حذف
جدول  .2فضاهاي موجود و عملیات همنشینی و جانشینی (نگارندگان)
میشوند (حذف یکی از فضاهاي پذیرایی ،تعدد در
اتاقهاي سه دري و تبدیل به فضاي اتاق خواب ،حذف
فضاي انباري و تبدیل به حمام و  )...همچنین در
صورتی که شرایط فرهنگی و زمانی اقتضاي
اضافهشدن فضایی جدید را داشته باشد ،با توجه به
رابطۀ آن فضا با دیگر فضاها در الیۀ مدنظر اضافه
میشود (جدول .)2
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در این فرآیند چه در مرحله ابتدایی و چه در طول
انجام طرح میتوان تغییرات مدنظر را اعمال کرد.
سپس مساحت ،روابط فضایی و همنشینی فضایی بر
مبناي الگوي پایۀ تعریف و به فضاها اعمال و در قالب
گراف جدیدي تعریف میشود (شکل .)5
به عبارتی در این مرحله براي هر فضا ،هویتی جدید
بر مبناي کدهاي قبلی درارتباطبا دیگر فضاها تعریف
میشود.

 .5خوانش طراحی در مسکن بومی قاجار
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شکل  .5اعمال خصوصیات کالبدي فضا بر پایه فضاي الگو (نگارندگان)

مطابق با روششناسی پژوهش ،بازخوانی فضاي معماري خانه کیمیاگري بر مبناي تعیین ورودي به عنوان گره حامل،
بیان کننده آن است که این خانه با  20گره در  6الیه ،داراي عمق کلی  80و عمق میانگین  4/21است .فضاهاي
ورودي ،سرویس بهداشتی ،حیاط ،مطبخ ،پذیرایی و نشیمن بیرونی داراي سطح عمومیتري نسبت به فضاهاي راهرو،
ایوان ،انبار ،پذیرائی و نشیمن اندرونی هستند .بیشترین ارزش انتخاب مربوط به فضاي حیاط و کمترین آن مربوط به
سرویس بهداشتی ،باالترین ارزش کنترل فضایی مربوط به راهروهاي میانی و ارتباطی بین فضاي پذیرایی و نشیمن،
باالترین ارزش همپیوندي مربوط به حیاط و کمترین آن مربوط به فضاي ورودي است .همچنین ارزش انتروپی و نظم
فضایی در حیاط بیشتر از سایر فضاها و کمترین آن مربوط به فضاي انبار است .با تعیین خصوصیات کالبدي بر مبناي
ژنمایههاي مستخرج از الگوي پایه ،هویت فضایی تعریفشده (شکل  )5و تعیین نظم درونی ازجمله تعداد الیه ،عمق

شکل  .6گرافیکی از ترکیببندی فضایی و پالن شماتیک پیشنهادی ایجادشده توسط نرمافزار (نگارندگان)
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فضا و همپیوندي بر پایۀ فضاهاي ضروري در مرحلۀ بعد با جانمایی و تعیین جهت جغرافیایی مکان ورودي در فضا و
همچنین پیشفضاها و راهروهاي ارتباطی ،میتوان به گزینههاي مختلفی از ترکیب و ارتباطات فضایی و شمایی از
پالن اولیه رسید (شکل .)6
در گام آخر ،نیازسنجی ،مطابقت و ارزیابی گزینههاي پیشنهادي بهعنوان یکی از مهمترین مراحل برنامهریزي ،میتواند
از میان دستۀ جوابها به پاسخ بهینه منجر شود (رهبر و همکاران.)171 :1398 ،
گرچه پالنهاي بهدستآمده به علت تغییر در سازماندهی فضایی آن (حیاط مرکزي) متفاوت با پالن الگوي اولیه به
نظر میرسد؛ لیکن خصوصیاتی از پالن پایه به ارث بردهاند که میتواند حس فضایی گذشته را در قالبی نو القا کند.
باید اضافه کرد که پالنهاي بهدستآمده در ابعاد و بیرونزدگیها براساس هندسۀ زمین قطعاً نیاز به اصالح دارد و هر
چه پایگاه دادۀ الگو بزرگتر انتخاب شود ،پاسخهاي بهدستآمده به واقعیت موردنظر نزدیکتر خواهد بود.
از سویی مدت زمان زیادي از ورود هوش مصنوعی به فضاي معماري نمیگذرد که بهطور قطع با گذر زمان و
پیشرفتهاي حاصل در این زمینه ،نواقص و محدودیتهاي نرمافزاري برطرف و ارزشهاي فضایی دیگري همچون
انرژي ،دید ،منظر و غیره به آن اضافه خواهد شد.
نتیجهگیری
مطابق با چارچوب نظریۀ بینامتنیت و گفتمان معماري سرآمد ،پاسخ به مسئلۀ طراحی با تعامل و تأثیرپذیري از زمینۀ
طرح ،باألخص آثار معماري باارزش گذشته و بازآفرینی آن بر پایۀ ژنمایه فضاهاي پیشین در شکلی جدید مطابق با
نیاز فضایی کاربر و همچنین قوانین و ضوابط جاري ،میتواند فضا را آشنا ،هویتمند و تبدیل به مکان نماید و منجر به
حفظ و تداوم ارزشهاي معماري و ایجاد زیربنایی براي معماري آینده شود .بدین منظور ،نخستین گام بازخوانی
معماري باارزش ایرانی -اسالمی پیشین است که ابزارهاي پیشرفته میتواند بستر مناسبی براي این موضوع فراهم آورد.
اسپیس سینتکس بهعنوان یک ابزار و تکنیک بر پایۀ مبانی زبانشناسی ،جغرافیاي فضایی ،علم ریاضیات و نظریۀ گراف
در استخراج ژنمایهها و اصول بنیادین طرح ازجمله شناخت قلمروها ،ارتباطات فضایی ،سطوح دسترسی و ارزشهاي
دیگري ازجمله همپیوندي فضایی ،انتخاب ،کنترل و نظم درون سیستمی میتواند نقش کارآمدي ایفا کند .از سویی با
فراهم آوردن پایگاه دادهاي از ارزشهاي معماري و الگوریتمنویسی ،به کمک هوش مصنوعی میتوان ضمن دریافت
دستهاي از پاسخها به جاي یک پاسخ ،در مدت زمان کمتري به طرحی دست یافت که در عین دارا بودن ژنوم معماري
بومی ،پاسخ به نیاز و فرهنگ روز را نیز در خود داشته باشد.
این دو قابلیت یعنی کشف مفاهیم معماري گذشته و تولید پالن بر مبناي دادههاي استخراجیافته از معماري پیشین
میتواند نقش مؤثري در تداوم و حفظ هویت معماري ایفا نماید .همچنین این توانایی را فراهم آورد که معماري امروز
ضمن حفظ و تداوم ارزشهاي فضایی معماري گذشته ،بهعنوان یک معماري سرآمد و میراثی گرانبها براي معماري
آینده مطرح شود .با نگاهی به پاسخهاي نرمافزار در شکل شمارۀ  6جمعبندي نهایی را میتوان اینگونه بیان کرد :آنچه
فضاي معماري باارزش پیشین را از دیگر فضاها متمایز میکند ،ساختارهاي فیزیکی نیست؛ بلکه ارزشهاي کیفی فضا
ازجمله تناسب ،دید و منظر ،وجود فضاي شفاف و نیمهشفاف در دل تودۀ فضایی ،رعایت قلمروهاي فضایی ،جانمایی
مناسب فضاها و ارتباط فضایی مطلوب است.
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