الگوی معماری اسالمی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار
چکیده
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 در مقاطع مختلفی از زمان و
مکان قابل مشاهده است .از این منظر هر اثر هنري که معماري نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ حاوي پیامی است
که درک این پیام به معنی موفقیت در تفسیر اثر معنا 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 معماري اسالمی و الگوهاي
مستخرج از آن ،میتوان به الگوي معماري مسکن درخور آینده معماري اسالمی ایران ،دست یافت.
اهداف پژوهش:
 .1شناخت مؤلفههاي اجتماعی نظام فضایی مسکن بومی قاجار اصفهان.
 .2تسري ابعاد اجتماعی -فرهنگی آثار معماري گذشته به معماري معاصر.
سواالت پژوهش:
.1طراحی تا چه میزان وابسته به شناخت آثار گذشته است؟
.2در خلق آثار معماري معاصر چگونه میتوان از آثار معماري گذشته بهره گرفت؟
کلیدواژهها :هنر اسالمی ،طراحی معماري ،معماري اسالمی آینده ،بازخوانی الگوي مسکن قاجار.

مقدمه
فرهنگ در تعامالت جامعه و عوامل شکلدهنده 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 به خوبی میتوان در معماري سنتی به عنوان
تجلیگاه الگوهاي بومی مشاهده نمود .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 و رجوع دوباره به اصول و مبانی از دست رفته معماري پیشین ،کشف و احیاي ارزشها میتوان نسلی از
معماري مسکونی اسالمی سرآمد خلق نمود که بتواند میراثی براي آینده معماري باشد .در این میان شناخت مسأله
طراحی ،پشتوانهاي بر اهمیت موضوع و نقشی مؤثر بر فهم موضوع خواهد داشت.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان میدهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است با این
حال آثاري به بررسی معماري خانههاي بومی دوره قاجار پرداختهاند .زارعی و همکاران ( )1396در مقالهاي با عنوان
«بازشناسی الگوي طراحی خانه هاي تاریخی شیراز در دوره قاجاریه با رویکرد اقلیمی» به بررسی خانههاي بومی
قاجار در شهر تبریز پرداختهاند و آن را از نظر تناسب اقلیمی بررسی کردهاند .مقالهاي دیگر توسط لطیفی و دیبا با
عنوان «داده کاوي ساختار فضایی مسکن بومی قاجار؛ نمونه موردي خانه 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 به عنوان رهیافت پژوهش و تکنیک اسپیس سینتکس به منظور دادهکاوي
مبانی طرح (عملیات بینامتنی /قاع ده) از آثار باارزش گذشته (متن پنهان /داده) و توسعه آن به نظام طراحی معاصر
انتخاب شده است .در زمینه بینامتنیت ،پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است؛ لیکن در تمامی موارد یک متن
(اثر هنري) موجود با یک متن پیشین مقایسه گردیده و نمادهاي اثر پیشین در اثر پسین مورد جستجو و نقد قرار
گرفته است ،همچنین در زمینه اسپیس سینتکس میتوان به تمرکز بر دادهکاوي در آثار اشاره نمود .در پژوهش
پیش رو سعی گردیده است ضمن استخراج دادههاي کمّی مربوط به ساختار پیکرهبندي و جانمایی فضایی الگوهاي
موفق معماري اسالمی ایران؛ به عنوان یکی از اولین مراحل فرآیند طراحی معماري (رهبر و همکاران،)131 :1399 ،
این پژوهش از نوع کمّی -مقایسهاي و رویکرد آن بر اساس نظریه نحو فضا و گرافکاوي با اندازهگیري پارامترهاي
فضایی نظیر ارزش همپیوندي ،عمق ،کنترل ،انتخاب و اتصال به عنوان الیههاي پنهانی از روابط فضایی است .با
استفاده از روشهاي داده محور به پیشبینی جانمایی فضایی و ترسیم چشماندازي براي معماري آینده دست یافت.

نتیجهگیری
مطابق با چارچوب نظریه بینامتنیت و گفتمان معماري سرآمد ،پاسخ به مسئله طراحی با تعامل و تأثیرپذیري از
زمینه طرح؛ باالخص آثار معماري باارزش گذشته و بازآفرینی آن بر پایه 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 گردد .بدین منظور ،اولین گام
بازخوانی معماري باارزش ایرانی -اسالمی پیشین است که ابزارهاي پیشرفته میتواند بستر مناسبی براي این موضوع
فراهم آورد .اسپیس سینتکس به عنوان یک ابزار و تکنیک بر پایه مبانی زبانشناسی ،جغرافیاي فضایی ،علم
ریاضیات و نظریه گراف در استخراج ژنمایهها و اصول بنیادین طرح از جمله شناخت قلمروها ،ارتباطات فضایی،
سطوح دسترسی و ارزشهاي دیگري از جمله همپیوندي فضایی ،انتخاب ،کنترل و نظم درون سیستمی میتواند
نقش کارآمدي ایفا نماید .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
که در عین دارا بودن ژنوم معماري بومی ،پاسخگویی 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 استخراج یافته از معماري پیشین
میتواند نقش مؤثري در تداوم و حفظ هویت معماري ایفا نماید و این توانایی را فراهم آورد که معماري امروز ضمن
حفظ و تدوام ارزشهاي فضایی معماري گذشته ،به عنوان یک معماري سرآمد و میراثی گرانبها براي معماري آینده
مطرح گردد .با نگاهی به پاسخهاي نرمافزار در شکل شماره  6جمعبندي نهایی را میتوان اینگونه بیان نمود :آنچه
فضاي معماري باارزش پیشین را از دیگر فضاها متمایز میکند ،ساختارهاي فیزیکی نیست؛ بلکه ارزشهاي کیفی
فضا از جمله تناسب ،دید و م نظر ،وجود فضاي شفاف و نیمه شفاف در دل توده فضایی ،رعایت قلمروهاي فضایی،
جانمایی مناسب فضاها و ارتباط فضایی مطلوب است.
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