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ABSTRACT

Aims: Iranian architecture has been studied from different aspects. Shape Grammar is
an analytical tool for studying the styles and history of architecture that has the ability to
provide a common language and conceptual framework, a coherent and integrated form
to study the geographical differences and evolution of Iranian architecture.
In this research, the first step to compile this common grammar of Iranian architecture
has been taken by compiling a grammar of a specific form related to the traditional
houses of Kashan.
Materials & Methods: Out of 100 heritage houses, 19 samples were selected by random /
judgmental sampling method. By analyzing the samples, minimal rules are presented.
Findings: The grammar presented in 4 steps produces the formal structure and the
spatial relationships between the forms. A valid range of variables and an algebraic
expression are presented. Also, with the help of grammar, the spaces in the samples
have been typologized. In Kashan houses, the most important spaces, spaces with a
width of 5, can be divided into 7 types based on the shape structure. In terms of spatial
relationships between components, 5 specific types of relationships between the internal
components of each of the previous form structures can be identified, which are
described in the findings section.
Conclusion: The proposed grammar can be a coherent structure for the study of Iranian
architecture. It can also be used as a suitable tool for typology. Provide the possibility of
comparison as well as the relationship between different species and make the studies
coherent.
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دستور زبان شکل خانه های سنتی کاشان:

مقدمه

بررسی ساختار شکلی و روابط فضایی 19

در چهار دهة گذشته دستور زبان شکل به ابزاری تحلیلی برای
مطالعة سبکهای معماران و هم چنین همزمان برخی

خانه تاریخی کاشان
سید امیر حسینی ،1محمدرضا بمانیان

گونههای معماری سنتی و تاریخی تبدیل شده است عالوه بر
این از آن برای طراحی نیز استفاده میشود .حدود  100خانة

*2

تاریخی کاشان مستند شدهاند که اغلب از دورة صفویه و

 -1پژوهشگر دوره دکتری معماری ،گروه معماری ،دانشکده هنر و

قاجار هستند .خانههای سنتی کاشان ارزشهای پایداری از

معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

معماری ایرانی اسالمی را در خود دارند که بازخوانی آنها

 -2استاد معماری ،گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه

میتواند در طرحریزی مسکن معاصر ایرانی مفید باشد]1,2[ .

تربیت مدرس ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

مشکالت مسکن معاصر ضرورت بازخوانی و بازآفرینی

چکیده :تاکنون معماری ایرانی از جنبههای تاریخی ،فلسفی ،شکلی و فضایی

ارزشهای مستتر در این میراث معماری را دوچندان میکند.

موردمطالعه قرار گرفته است .دستور زبان شکل ابزاری تحلیلی برای مطالعه

[ ]3,4تاکنون مطالعات زیادی بر روی وجوه هندسی[،]5

سبکها و تاریخ معماری است که توانایی ارائه یکزبان مشترک و چهارچوب

اقلیمی [ ، ]3،2نقش برخی الگوهای فضایی بر انرژی [،]8

مفهومی ،شکلی منسجم و یکپارچه برای بررسی تفاوتهای جغرافیایی و تحوالت

پایداری [ ]9و  ...معماری ایرانی و به طور خاص خانههای

زمانی معماری ایرانی دارد.
اهداف :در این پژوهش گام نخست برای تدوین این دستور زبان مشترک

تاریخی کاشان انجام شده است .برخی از این مطالعات

معماری ایرانی ،با تدوین یک دستور زبان شکل اختصاصی مربوط به خانههای

باهدف معاصر سازی و استفاده از میراث معماری سنتی در

سنتی کاشان ،برداشتهشده است.

مسکن معاصر و به روشهای الگوریتمی و مقداری انجام

ابزار و روش ها :از صد خانه میراثی 19 ،نمونه به روش نمونهگیری هدفمند
انتخابشدهاند .با تحلیل شکلی و فضایی نمونهها ،قواعدی حداقلی برای تولید

شدهاند ]10,11[ .برخی مطالعات جدیدتر از هوش مصنوعی

ساختارهای شکلی و فضایی ارائهشده است.

برای مطالعه معماری و حل مسائل عملکردی استفاده میکنند.

یافته ها :دستور زبان ارائهشده در  4مرحله ،ساختار شکلی و روابط فضایی میان

[ ]12,13دو روش تحقیق دستور زبان شکل و چیدمان فضا

اشکال را تولید میکند .دامنه معتبر متغیرها و بیان جبری ارائهشده است .همچنین

به ترتیب به جنبههای شکلی و منطق اجتماعی فضا فارغ از

به کمک دستور زبان ،فضاهای موجود در نمونهها گونهشناسی شدهاند .در

شکل میپردازند .تاکنون مطالعات فراوانی با روش چیدمان

خانههای کاشان مهمترین فضاها ،فضاهایی با عرض  5پیمون ،بر اساس ساختار
شکلی به  7گونه شکلی قابل افراز هستند .ازنظر روابط فضایی میان اجزا نیز

فضا بر روی معماری ایرانی انجام شده است ]18–14[ .اما

میتوان  5گونة مشخص از روابط میان اجزای داخلی هر یک از ساختارهای

مطالعات دستور زبان محدودترند ]19,20[ .دستور زبان

شکلی پیشین شناسایی کرد که در بخش یافتهها شرح داده شدهاند.

شکل یک ابزار قدرتمند تحلیلی است که میتواند وجوه

نتیجه گیری :دستور زبان ارائهشده میتواند ساختار منسجمی برای مطالعة

دیگری از پیچیدگیها و ارزشهای این میراث معماری

معماری ایرانی باشد .همچنین میتواند بهعنوان ابزاری مناسب برای مطالعة
گونهشناسیهای شکلی مورداستفاده قرار گیرد .امکان مقایسه و همچنین ارتباط

گذشته را نمایان سازد .یافتن یک دستور زبان شکل برای

میان گونههای مختلف شکلی را فراهم و مطالعات را انسجام بخشد.

خانههای کاشان امکان مطالعات بعدی زیادی را فراهم
میکند .به طور مثال تا چه اندازه این دستور زبان شکل قابلیت

کلمات کلیدی :معماری ایرانی ،گونه ،ساختار شکلی ،الگوهای فضایی ،کاشان،

دارد تا خانههای یزد و اصفهان و  ...را توصیف کند؟ آیا

دستور زبان شکل

میتوان دستور زبانهای محلیتر یا تاریخی (مرتبط به زمان)
برای خانههای کاشان نوشت یا خیر؟ و  ...شیوههای ترکیب
و همنشینی فضاها در خانههای کاشان چگونه بودهاند و ...
دوره  ،12شماره  ،2تابستان

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
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عالوه بر این میتواند بهصورت یک ابزار طراحی نیز

"در سازمان فضایی به تعریف ،ترکیب و تمایز فضا در بنا

مورداستفاده قرار گیرد.

پرداخته میشود" []23در تعریف فضا روشهای کالبدی برای
بازشناسی تجدید و تدقیق فضا بمنظور امکان ارائه متنوع تری

 1-2خانههای کاشان

از انواع فضا مدنظر است" .با برجسته کردن قسمتی از کف ،

معماریان با تقسیم خانههای ایران به دو گونة درونگرا و

محصور کردن بدنه های اطراف ،تعریف فضا شکل مشخص

برونگرا [ ]21,22هم چنین حایری مازندرانی در کتاب خانه

تری به خود می گیرد و حضور انسان درآن فضا از کیفیت

فرهنگ طبیعت [ ]23به بررسی خانه های کاشان در طول

تاثیر می پذیرد ]24[.ترکیب فضا از چگونگی همنشینی و

چند دهه در کنار شهرهای دیگر پرداخته است .حائری با

مجاورت فضاها سخن می گوید ،مجتمع شدن چندفضای

معرفی فضا به عنوان اصلی ترین عنصر معماری ایرانی که در

کوچک با رویکرد کاربری های مشابه یک دسته فضا را تولید

طول قرون تداوم داشته ]24[ ،از نظر وی "هر الگوی فضایی

می کند .اصطالح بسط فضایی حاوی بسط چشم انداز و

شامل عناصر (سقف ،کف و دیوار و  ،)...عوامل (ورودی،

بسط نوری نیز هست ،نور چشم انداز فضا را منبسط می کند

سردر ،ایوان و  )...و حالت ها (فضای غنی شده ،محصول

و چگونگی استفاده از منابع نوری و چشماندازی کیفیت

قرن ها تجربه احساسی تجسم یافته در بنا) میباشد] [...که

فضایی را دگرگون می کند]24[ .

منعکس کننده ی روابط طبیعی ،اجتماعی و روحانی آدمی
است .مراد از حالت فضای غنی شده است .فضایی که در
ارتباط مستقیم با مخاطب و کسانی که از آن فضا بهره می
گیرند سازمان یافته و محصول قرن ها تجربه ی احساسی
تجسم یافته در بناست [...].هر الگوی فضایی منعکس کننده
ی روابط طبیعی ،اجتماعی و روحانی آدمی است]23[ ".
وظیفه ی معمار ایرانی از نگاه حائری شناخت این الگوها و
کاربرد و بازتعریف و به این ترتیب تکامل آن ها در کار
خویش است.
هم چنین سازماندهی فضا که از نظر وی مهمترین رسالت
معمار ایرانی است عبارت است از "شیوههایی که پیش از ما
پیشینیان دربارة معرفی ،ترکیب و تمایز فضاها ،در بناها و
شهرها اعمال کرده و از چگونگی حضور در فضاها آگاه
بودهاند .این شیوهها قابل کشف تدوین و آموزش هستند".
[ ]23معمار ایرانی با علم به جزالگوهای فضایی ای همچون
ایوان ،حیاط و  ...هر بار با ترکیب و بسط و بست تازه ای از
این الگوها با هم به تعبیری نو از معماری ایرانی دست می
یافته است .در این جا هر الگو فضایی با بسط عملکردی،
نوری ،بصری یا هر سه ی این ها به دیگر الگوها یک کل
منسجم حاصل از جزءالگوهای فضایی را پدید می آورد.
[]23
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فرامرز پارسی در مقالهای با عنوان "روش طراحی در معماری
تاریخی ایران" به بررسی روش طراحی معماران سنتی
پرداخته در این روش وی به چیدمان و آرایش انواع فضاها
در خانههای حیاط مرکزی پرداخته است .پارسی  7الگوی
فضایی راهرو ،تقسیم دوتایی ،تقسیم سهتایی ،پنجتایی،
شکمدریده ،چلیپا و هشتی را معرفی میکند .او بین الگو و
صفات تفاوت قایل میشود ،فضاهای نام آشنایی مثل ایوان،
تختگاه ،سهدری ،حوضخانه و  ...را صفاتی میداند که به
جهت مکان قرارگیری ،و عملکردشان به الگوهای  7گانه ی
پیشین اطالق میشوند .به طور مثال یک  5تایی میتواند
تاالر ،ایوان ،مهتابی و  ...باشد .در مورد جانمایی الگوها پارسی
دستوری سلسلهمراتبی معرفی میکند به این صورت که
الگوهایی روبروی هم در دو وجه روبرو در حیاط یا الگوهایی
برابر یا ضعیفتر از الگوی روبرویی باید باشند .در یک جبهه
زمانی که از یک  5تایی استفاده میکنیم باید در مجاورت آن
فضاهای عبوری قرار داده میشود (به طور مثال دوتایی یا
راهرو) .پارسی در این مقاله روش گام به گامی برای طراحی
یکخانه ارائه میدهد]25[ .
این پژوهش قسمتی از پژوهش مفصل دیگری است که در
آن باهدف تبیین زبان و لهجههای محلی معماری ایرانی ،از
Naqshejahan
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دستور زبان شکل و یادگیری ماشینی برای مطالعه خانههای

تاریخی دو شهر دیگر با استفاده از این دستور زبان اولیه

تاریخی  3شهر کاشان ،اصفهان و یزد استفاده شده است .برای

موردمطالعه قرار میگیرند .در شکل بعد نسبت پژوهش

نیل به این هدف ابتدا دستور زبانی از مطالعة خانههای تاریخی

حاضر با طرح پژوهشی بزرگتر مشخص شده است.

کاشان توسعه داده شده است و در گامهای بعدی خانههای
شکل شماره  1نسبت پژوهش حاضر با طرح پژوهش کلی تر

مواد و روش ها
دستور زبان شکل در سال  1972توسط جرج استینی معرفی

دستورزبان شکل را به صورت عملگرهای محاسباتی برای

شد ]26[ .دستور زبان شکل ،راهبردی صوری و فرمال برای

رایانه تفسیر کرد.

رایانش با اشکال است که بر قوانین متکی است]27[ .

از دستور زبان شکل در مطالعات سبک طراحی معماران

تعاریف و صورت های مختلفی از دستور زبان شکل وجود

[ ]28,29و هم چنین مطالعه معماری سنتی استفاده شده

دارد .اما به طور کلی میتوان گفت یک دستور زبان شکل از

است ]30,31[ .به عالوه از دستورزبان عالوه بر حالت

اجزای زیر تشکیل یافته است:

توصیف گر و تحلیلی به صورت زایا و تناسلی نیز استفاده

-

اشکال پایه

میشود .در مطالعات اخیر از ترکیب دستور زبان شکل و سایر

-

مجموعه ای از قوانین

روش های تحلیلی هم چون چیدمان فضا نیز استفاده می شود.

-

در برخی موارد برچسب هایی که برای متوقف

[ ]32در ایران نیز بر روی فرم حیاط و فضاهای وابسته ی آن

کردن یا جهت دادن به قوانین استفاده میشود.

در خانه های کاشان ازین روش استفاده شده است]19[ .

هرچند به راحتی میتوان دستور زبان شکل را با عمل دیدن و

برای دست یابی به دستور زبان شکل خانه های کاشان ،چند

انجام دادن ،به صورت دستی هم انجام داد .اما بنیاد جبری

مرحله تحلیل هندسی ،ساختاری و گونه شناسی انجام شد که

مناسبی نیز برای آن میتوان یافت که به کمک آن میتوان

به ترتیب به شرح زیر می باشند:
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-

-

بررسی ساختار هندسی پالن ها (یک یا چند حیاطه
بودن ،چند طرف ساخت بودن و وضعیت حیاط ها

-

گونه های شکلی ریزفضاها را تولید کند.

و حوض خانه ها نسبت به هم)

این سه گام انتهای نیز برای شناسایی ،دسته بندی و گونه

تحلیل شبکه ساختاری پالن ها (شامل عمق جبهه

شناسی ریزفضاها انجام گرفت که بر اساس آن قوانین مراحل

ها (به پیمون) ،تقسیم سطحی (نما) به پیمون و

سه و چهار دستور زبان شکل وضع شد.

تقسیم بطنی جبهه ها

.معرفی نمونه مورد مطالعه 19 :مورد از خانه های کاشان

دو گام اول برای فهم هندسی ،ساختاری پالن ها و در نهایت

عالوه بر کامبیز حاجی قاسمی و همکارانش در مجموعه ی

وضع حداقل قوانین شکلی انجام گرفت که بتواند ساختار

"گنجنامه"[ ، ]33حسین فرخ یار نیز در کتاب "صد خانه

کلی پالن خانه های کاشان را تولید کند .حاصل این دو گام،

صد پالن :ویژگی های معماری خانه های قدیمی در بافت

مرحله ی یک و دو دستور زبان شکل ارایه شده در ادامه ی

های تاریخی اقلیم گرم و خشک"[ ]34به جمع اوری بخشی

مقاله می باشد .گام های بعدی به شرح زیر میباشند:
-

از خانه های کاشان پرداخته اند .در مجموعه ی گنجنامه ،دفتر

شناسایی همه ی اشکال ریزفضاهای موجود و دسته

اول خانه های کاشان 19 ،خانه و در دیگری  100خانه

بندی آن ها بر اساس پیمون و محل قرارگیری در

میراثی جمع اوری شده است .در این پژوهش دستور زبان

جبهه ها
-

تعریف حداقل روابطی که بتواند بیشترین اشکال و

شکل بر روی  19خانه ی منتخب درج شده در مجموعه

دسته بندی و نظام دهی و کشف روابط ساختاری

گنجنامه توسعه داده شده است.

میان اشکال موجود ریز فضاها و ادغام و گونه
شناسی

باکوچی

بروجردی ها

آل یاسین
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عالقه بند

کارخانه چی
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یافته ها
بخش یک :دستور زبان خانههای کاشان  -مراحل و دستورها

-

مرحله دو :تولید ساختار شکلی کالن

در این بخش باتو جهبه تحلیل هندسی خانهها ،یک دستور

-

مرحله سه :تولید الگوهای شکلی

زبان برای تولید خانههای کاشان ارائه شده است .این دستور

-

مرحله چهارم :تولید روابط فضایی درون الگوهای

زبان در  4مرحله به انجام میرسد.
-

شکلی

مرحله یک :تقسیم اولیه قطعه زمین و جبههبندی بنا

شکل شماره  :2مرحله دستور زبان و شیوه ی برچسب گذاری اشکال تولید شده.

 -1مرحله یک :تقسیم اولیه قطعه زمین خانه
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در مرحله ی یکم با توجه به شرایط و طول و عرض زمین و

موازات هر ضلع قطعه زمین مورد نظر ،خطی رسم می شود،

هم چنین جهت گیری آن نسبت به محور شمال-جنوب ،به

به طوری که یک حیاط میانی حاصل شود.

شکل شماره  :3مرحله یک ،تقسیم اولیه زمین

)𝑠 𝑟𝑎 = ∑ 𝑅𝐴(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒: 𝑛, 𝑒, 𝑤,
𝑛, 𝑒, 𝑤, 𝑠 𝜖 ℕ
𝑆 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 → 𝑁, 𝐸, 𝑊,

 -2مرحله دوم :نقسیم جبهه های شمالی ،جنوبی و ...

این سلول ها قرار است یک یا چند الگوی فضایی را در خود
جای دهند .که در مرحله  4تولید خواهند شد.

در این مرحله هر یک از چهار جبهه ی حاصل از مرحله ی
قبل به سلول های کوچک تری تقسیم می شوند .هر یک از

شکل شماره :4مرحله دوم ،تقسیم جبهه های شمالی ،جنوبی و ...

) 𝑦𝑏 𝑟𝑏(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑅𝐵(𝑟𝑎: 𝑏𝑥 ,
}𝑆 𝑟𝑏 𝜖 {𝑁, 𝐸, 𝑊,
}𝑏𝑥 𝜖 {210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
} 𝑏𝑦 𝜖 {220, 221, 222, 223, 224, 225 226, 227, 228, 229,
)𝑗 𝑁, 𝐸, 𝑊, 𝑆 → 𝑛(𝑖, 𝑗), 𝑒(𝑖, 𝑗), 𝑤(𝑖, 𝑗), 𝑠(𝑖,
جدول شماره  :2مجموعه مقادیر معتبر برای متغیر های 𝑥𝑏 و 𝑦𝑏 در دستور مرحله ی دوم
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)(3, 2, 5, 2, 3
)(3, 5, 3
)(1, 3, 5, 3, 1
)(3, 3, 5, 3, 3
)(4
)(4, 3
)(5
)(5, 5
)(5, 5, 3

214
215
216
217
225
226
227
228
229

 -3مرحله سوم :تولید مدول ها

)(1, 5, 1
)(3, 1, 5, 1, 3
)(1, 3, 1, 5, 1, 3, 1
)(2, 5, 2
)(1
)(2
)(3
)(3, 5
)(3, 5, 3

210
211
212
213
220
221
222
223
224

𝑥𝑏

𝑦𝑏

های کاشان همچون 5 ،تایی 3 ،تایی ،چلیپا و شکم

تقسیم هر یک از مدول های حاصل از مرحله ی

دریده و  ...تولید می شوند.

قبل ،در این مرحله الگوهای شکلی  /فضایی خانه
)𝑟𝑐(𝑖, 𝑗, 𝑝) = ∑ 𝑅𝐶(𝑟𝑏(i, j): 𝑐 ∗ 𝑐′
}𝑆 𝑟𝑏 𝜖 {𝑁, 𝐸, 𝑊,
𝑖, 𝑗 𝜖 ℕ
}𝑐 𝜖 {311, 322, 332, 342, 313, 323
}𝑐 ′ 𝜖 {321, 352, 362, 372, 382, 333
جدول شماره  :3مجموعه دستور های مرحله سوم ،ایجاد الگوها

321

c%10
=1

311

c%10
=1

352

c%10
=2

322

c%10
=2

362

332

372

342

382

313

333
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 -4مرحله چهارم ارتباط میان فضاها و سلول های

ارتباط های مختلفی همچون بست ،بسط فضایی،
بسط عملکردی و  ...ایجاد کرد.

حاصل از مرحله پیشین
در این مرحله با استفاده از دستور زیر بین هر دو
خانه ی مجاور حاصل از مرحله ی سوم می توان

)𝑑 𝑅𝐷(𝑟𝑏(𝑖, 𝑗, 𝑝), 𝑟𝑏(𝑖 ′ , 𝑗 ′ , 𝑝′ ):
})𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑝′ 𝜖 {1, 2, 3, … , (𝑐%10 ∗ 𝑐 ′ %10
}𝑆 𝑟𝑏𝜖{𝑁, 𝐸, 𝑊,
𝑖, 𝑗 𝜖 ℕ
}𝑑 𝜖 {40, 41, 42, 43
جدول شماره  : 4چهار گونه ارتباط میان فضاها و جژءفضا ها ،دستورهای مرحله چهارم از دستور زبان کاشان

40
41
42

43

آزمون روایی دستور زبان ارایه شده

دستوری بیان شد .سایر جبهه ها به دلیل تکرار الگوها و

برای آزمون روایی دستور زبان شکل توسعه داده شده در

طوالنی شدن رشته دستور ها حذف شد.

بخش قبل ،جبهه ی شمالی خانه ی آل یاسین به صورت
جدول شماره  : 5آزمون روایی دستور زبان شکل :بخشی از خانه ی آل یاسین

پالن و الگوهای فضایی

گراف دستور ها

بیان جبری
)𝑅𝐴(𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒: 11, 5, 5, 0
)𝑛(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑅𝐵(𝑛: 211, 219
)𝑒(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑅𝐵(𝑒: 217, 227
)𝑤(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑅𝐵(𝑤: 217, 227
𝑟𝑐(𝑖, 𝑗, 𝑝) = ∑ 𝑅𝐶(𝑛(1,1): 342
)∗ 352
)𝑟𝑐(𝑖, 𝑗, 𝑝) = 𝑅𝐶(𝑛(2,1): 323 ∗ 352
)𝑟𝑐(𝑖, 𝑗, 𝑝) = 𝑅𝐶(𝑛(3,1): 322 ∗ 352

دوره  ،12شماره  ،2تابستان

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دستور زبان شکل خانه های سنتی کاشان :بررسی ساختار شکلی و روابط فضایی  19خانه تاریخی کاشان
13

)𝑝 𝑟𝑐(𝑖, 𝑗,
= 𝑅𝐶(𝑛(1,2), (2,2), (3,2), (2,3): 323
)∗ 321
)𝑑 𝑅𝐷(𝑟𝑏(𝑖, 𝑗, 𝑝), 𝑟𝑏(𝑖 ′ , 𝑗 ′ , 𝑝′ ):
𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑝′ 𝜖 {1, 2, 3, … , (𝑐%10
})∗ 𝑐 ′ %10

بخش دو :کاربرد دستور زبان درمطالعه گونه های شکلی-

نمودار درختی از امکانهای مختلف از انواع تقسیمات شکلی

فضایی

و فضایی در این الگو میباشد .در نمودار درختی زیر البته

بر اساس دستور زبان معماری خانهها میتوان گونهشناسی ای

تنها نمونههای موجود از این تقسیمات در خانههای

در باره الگوهای  5در خانههای موردمطالعه ارائه داد در واقع

موردمطالعه نمایشدادهشدهاند .همانطور که مشاهده میشود

حاصل اعمال مرحله  3و  4از دستور زبان ارائه شده یک

الگو با پایه  5دارای بیشترین تنوع شکلی فضایی میباشد.
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شکل شماره : 5گونه شناسی کلی فضاها و تقسیمات شکلی داخلی ان ها در خانه های مورد مطالعه

به صورت مشخص تر در مورد الگوی  5واریانت های
زیر را میتوان شناسایی کرد:
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شکل شماره : 6گونه شناسی الگوی  5پیمون در خانه های مورد مطالعه

بندی می کند با توجه به نمودار زیر میتوان انواع امکانات

در نمودار زیر سعی شده تا انواع ارتباط میان بخش های
داخلی الگوی  5بر اساس مرحله چهارم از دستور زبان

بین روابط فضایی میان فضاهای حاصل از تقسیم های

شکل ارایه شود .در واقع اگر تمودار قبل تقسیم بندی های

نمودار باال را مشاهده کرد.

کلی الگوی  5در خانه های مورد مطالعه را نمایش و دسته
جدول شماره :6گونه شناسی شکلی – فضایی الگوی  5در خانه های سه شهر
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از تضارب گونه های ارایه شده در نمودار باال و نمودار اولیه

همه ی گونه های موجود در خانه های مورد مطالعه را ارایه

همین بخش می توان به نمودار زیر دست یافت که سعی دارد

دهد .محور افقی گونه های شکلی و محور عمودی گونه های
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فضایی را فهرست کرده و حاصل تضارب این دو گونه های
موجود در خانه های مورد مطالعه منتخب می باشند.

شکل شماره  : 7جمع بندی الگوهای شکلی ،فضایی و گونه بندی همه ی فضاها در خانه های مورد مطالعه

در مورد الگوهای  5به طور مشخص با بزرگنمایی قسمتی از
دیاگرام/جدول باال میتوان قسمت زیر را مورد بررسی قرار
داد:

شکل شماره  :8چهار مرحله دستور زبان و شیوة برچسب گذار ی اشکال تولید شده

بحث و نتیجهگیری
در یک جمع بندی از انچه گفته شد میتوان دستور زبان خانه
های کاشان را به صورت زیر بیان کرد.

جدول شماره  :7بیان جبری دستور زبان خانه های منتخب کاشان
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𝑒𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠ℎ
𝑆 → 𝑁, 𝐸, 𝑊,

)𝑠 𝑅𝐴(𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒: 𝑛, 𝑒, 𝑤,

1

}𝑛, 𝑠 𝜖 {5, 10, 13, 3, 8, 11, 4, 7
}𝑒, 𝑤 𝜖 {1, 2 ,3 ,4, 5
𝑆 𝑁, 𝐸, 𝑊,
)𝑗 → 𝑟𝑏(𝑖,

) 𝑦𝑏 𝑟𝑏(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑅𝐵(𝑟𝑎: 𝑏𝑥 ,

2

)𝑗 𝑟𝑏(𝑖,
)𝑝 → 𝑟𝑐(𝑖, 𝑗,

}𝑆 𝑟𝑏 𝜖 {𝑁, 𝐸, 𝑊,
}𝑏𝑥 𝜖 {210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
}𝑏𝑦 𝜖 {220, 221, 222, 223, 224, 225 226, 227, 228, 229
)𝑟𝑐(𝑖, 𝑗, 𝑝) = 𝑅𝐶(𝑟𝑏(i, j): 𝑐 ∗ 𝑐′
}𝑆 𝑟𝑏 𝜖 {𝑁, 𝐸, 𝑊,
𝑖, 𝑗 𝜖 ℕ
}𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝑐′𝑠 𝜖 {311, 322, 332, 342, 352, 353, 362, 363, 372, 373, 382
)𝑑 𝑅𝐷(𝑟𝑏(𝑖, 𝑗, 𝑝), 𝑟𝑏(𝑖 ′ , 𝑗 ′ , 𝑝′ ):

3

4

})𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑝′ 𝜖 {1, 2, 3, … , (𝑐%10 ∗ 𝑐 ′ %10
}𝑆 𝑟𝑏𝜖{𝑁, 𝐸, 𝑊,
𝑖, 𝑗 𝜖 ℕ
}𝑑 𝜖 {1,2,3,4

همانطور که مشاهده میشود بخشی از نتایج این پژوهش با

چهارچوب مفهومی قدرمتند برای مطالعه ی فضاهایی چون،

کار پارسی تشابه دارد .البته پارسی دستور زبان معماری خود

تاالر ،شاه نشین تختگاه ،چلیپا ،طارمی ،تهرانی ،چهارصفه و

را عمومیتر دانسته و نه صرفاً مربوط به یک شهر ،به همین

 ...ارایه می دهد که میتواند موضوع پژوهش های آتی باشد.

جهت مثالً در بخش آرایش خطی فضاها کنار یکدیگر ما در

و بخشی از توانایی ها و کاربرد آن در بخش دوم یافته ها به

کار او تفاوتهایی را نیز میبینیم که در آن وجود ندارند.

صورت گونه شناسی فضاها در خانه های کاشان در این مقاله

[ ]25این خود میتواند موید این ادعای مقاله باشد که تدوین

ارایه گردید .هم چنین قسمت چهارم دستور زبان می تواند

یک دستور زبان معماری عمومی برای معماری ایران و

فرضیه های نظری مطالعات حائری بر روی سازمان فضایی

همچنین شناسایی لهجه ها ،و تفاوت های هر شهر می تواند

معماری ایران را به خوبی مدل سازی و با روش های مقداری

موضوع جذابی برای پژوهش های آتی باشد .یکی از ویژگی

مورد مطالعه قرار دهد . ]11,10[ .بخش دوم دستور زبان

های پژوهش حاضر نسبت به کارهای پیش از خود جامعیت،

حاضر در صورتی که بعد سوم را نیز در برگیرد میتواند به

یکپارچگی و بررسی موردی جزئیات اشکال و الگوهای

مطالعه ی فرضیات و یافته های حائری در کتاب خانه،

فضایی خانه هاست .یکپارچگی به ما این امکان را میدهد تا

فرهنگ طبیعت کمک کند ]23[ .کار حسنی و نوروز

یافته های متعدد پراکنده ی دیگر پژوهش ها را ذیل یک

برازجانی بر روی خانه های کاشان بخاطر وسعت نمونه ها

روایت مرکزی مورد مطالعه  ،بازشناسی و ساختتار بندی

( 100نمونه) نتوانسته وارد جزئیات و فضاهای خانه شود .و

محدد قرار دهیم .به طور مثال کار غالمی و کاویان بر روی

تنها به حیاط و فضاهای وابسته آن هم از جهت مکان یابی و

الگوی چلیپا (چهارصفه) میتواند در قالب این دستور زبان

 ...پرداخته است .اما یک ضعف این پژوهش در مطالعه ی

دوباره بررسی شده و شباهت ها و تفاوت های چلیپا چه به

خانه های چند حیاطه را پوشش می دهد]19[ .

لحاظ مکانی و چه زمانی (سیر تحول تاریخی این الگو) مورد

در بخش گونهشناسی میتوان نتایج این پژوهش را با مطالعة

مطالعه قرار گیرد .قسمت سوم این دستور زبان یک

رهروی پویه و همکاران مقایسه کرد نویسندگان در این مقاله
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گونهشناسی ای از فضاهای محوری در هر یک از چهار جبهه

چنین مقاله ی غالمی و کاویان بر روی جایگاه الگوی

اصلی حیاط در خانههای اصفهان ارائه کردهاند ]35[ .با

چهارصفه در سازمان فضایی معماری مسکونی ناحیه گرم و

مقایسه نتایج بخش دوم پژوهش حاضر با جداول آن ها

خشک ایران ]40[ ،هر سه مطالعه از نظر بررسی تحوالت از

مشخص میشود نه تنها پژوهش حاضر توانسته همه ی گونه

نظر مکانی و زمانی دارای وسعت بیشتری از پژوهش ما می

های ارایه شده در آن را ارایه دهد بلکه مدلی منسجم ارایه

باشند .که با توجه به این که اغلب خانه های کاشان بعد از

کرده که ارتباط میان هر یک از گونه های شکلی با سایر گونه

زلزله تاریخی  1157شمسی متعلق به دوره قاجار هستند .به

ها را نیز شرح می دهد به عالوه در مطالعه ی رهروی پویه و

همین دلیل امکان بررسی تحوالت تاریخی نبوده است .با این

همکاران روابط فضایی داخلی الگوهای شکلی مسکوت مانده

وجود به نظر میرسد دستور زبان میتواند به خوبی این

که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .در عین حال

تحوالت زمانی و تفاوت های مکانی را توضیح دهد .در همه

مطالعه ی دیگر رهروی پویه و همکاران بر روی خانه های

ی مطالعاتی که گفته شد پژوهشگران بدون چارچوب واحدی

چهارصفه و بازتاب آن ها در خانه های درونگرا از نظر

که مطالعات را انسجام دهد بر روی الگوهای مختلف و

وسعت تحقیق (مطالعه روی خانه های زواره ،اردکان میبد

متفاوت کار کرده اند .از دیگر محدودیت های این پژوهش

بشرویه و سپس خانه های اصفهان) وسیع تر اما از نظر عمق

میتوان گفت که در این بررسی تنها طبقات همکف و اول

و جزئیات کمتر پرداخته شده است .در این مطالعه نویسندگاه

بررسی شده و طبقات زیر زمین خانه ها الگوهای خاص

مدعی اند «ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه ،در

دیگری نیز دارند .که میتواند موضوع پژوهش های آتی باشد.

ساختار خرد و کالن خانه های تاریخی درون گرا ،نقش

نتیجهگیری

موثری داشته است» ]36[ .آن ها در این مقاله دو نع خانه

دستور زبان شکل ،در مطالعات معماری ایران ،میتوان فهم ما

چهارصفه معرفی میکنند در این گونه شناسی به سقف

از گونهشناسی را متحول کند .یک دستور زبان عمومی از

الگوهای شکلی نیز توجه شده است .که در تحقیق حاضر

معماری ایران همانطور که میتواند ابزار مناسبی برای مطالعة

جای آن خالی است .و می تواند در پژوهش های آتی مورد

منسجم الگوهای شکلی معماری ایرانی باشد ،میتواند ابزاری

توجه قرار گیرد .نمونه پژوهش شکوری و خاموشی نیز از

برای فهم تغییرات آنها در طول زمان نیز فراهم کند .دستور

جمله مطالعاتی است که بر خالف مطالعه ی قبلی ،تنها بر

زبان امکانات بالقوة قواعد طراحی معماری ایرانی را کشف و

روی یک الگوی فضایی خاص تمرکز کرده اند [ ]37این

میتواند گونههای تخریب شده یا شناسایی نشده ی معماری

پژوهش دید خوبی در مورد نحوه ی زندگی در شکم دریده

را نمایش دهد .با توسعة دستور زبان عمومی معماری ایران،

میدهد بدون پرداختن به گونه شناسی و ساختار و تفاوت

میتوان به مطالعة لهجههای محلی و بومی معماری مناطق

های شکلی .مطالعه ی جودکی عزیزی و همکاران بر روی

مختلف ایران ،یا دورههای تاریخی مختلف پرداخت .در این

گونه شناسی چهارصفه در معماری ایران [ ]38و هم چنین

مقاله عالوه بر معرفی دستور زبان خانههای کاشان،

بازشناسی و تحلیل الگوی نه گنبد در معماری ایرانی []39

گونهشناسی از فضاهای موجود در خانههای این شهر نیز ارائه

نیز قابل توجه اند .یکی از ویژگی های پژوهش حاضر و

گردید.

مزایای دستور زبان معرفی شده در این مقاله این است که

انواع فضاها در خانههای کاشان را میتوان بر اساس عرض

چهارچوب و مدل یکپارچه ای ارایه میدهد که همه ی این

فضا به پیمون گونهبندی کرد .به طور مثال در خانههای کاشان

دست مطالعات خرد را میتواند منسجم کند چنان که نتایج این

با فضاهایی با عرض  5 ،3 ،2 ،1پیمون مواجه هستیم .هر

دو مطالعه نیز در گونه شناسی ارایه شده در بخش دوم تحقیق

یک از این فضاها مستقل از عمق فضا به گونههای مختلفی

قابل ارایه است .هرچند دو مقاله ی جودکی و همکاران و هم

قابل تقسیم هستند .مهمترین فضاها ،فضاهایی با عرض 5
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