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چكيده
امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت تداوم و پیوند با معماری ارزشمند و تاریخی ایران  زمین احساس می شود. مساله 
اصلی آن است که از یک سو الزم است معماری معاصر ایران برگرفته از الگوهای کهن و بومی باشد )چالش اصالت(، و از 
سوی دیگر، یک اثر معماری الزم است فرزنِد زمان خود باشد )چالش نوآوری(. چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس »نظریه 
سرآمد« بنا نهاده شده، و در نتیجه در تعامِل »ِجُنتایپ« معماری اصیل ایرانی و »فینوتایپ« معماری روزآمد، به ترسیم 
معماری آینده می  پردازد.                                                                                    هدف اصلی پژوهش، بازشناسی ژنوم معماری نهفته در پالن مسکن بومی شهر سمنان به عنوان 
بخشی ارزشمند از آثار برگزیده معماری ایرانی است. بر اساس روش  شناسی پژوهش، شهر سمنان به عنوان نمونه مورد 
مطالعه، و مسکن معاصر آن در دوران قاجار و پهلوی به عنوان                                         »جامعه آماری« انتخاب شده است. برای »نمونه آماری«، 
پنج خانه با روش گلوله برفی و مشورت صاحبنظران انتخاب شدند. یافته  های مقاله نشان دهنده آن است که نظمی پنهان 
و یک »الگوی غالب« در نمونه  های مسکن سمنان  ، نظمی که با اتکا به هندسه مبتنی بر »گراف جامع توجیه پالن« در 
قالب فرآیند »اشتراک  یابی« بین گراف  ها، قابل توصیف است. آنالیز روابط فضایی در پالن  های خانه  های سنتی سمنان در 
دوره معاصر، گرافی پیچیده و متعالی از روابط فضایی را نشان می  دهد. عناصر معماری تعاملی چشمگیر از زیبایی  طراحانه، 
تعامل فضاهای پر و خالی، باالترین فناوری روز، مصرف هوشمندانه انرژی و توجه به نیازهای معنوی و روحی انسان را 
به خوبی به نمایش می گذارد. نتایج پژوهش همچنین بیان کننده آن است که استفاده از گراف  های جامع و الگوریتم  های 
ترکیبي، از کارایی الزم برای معرفی ِجُنتایپ معماری برخوردارند. معماران و طراحان می  توانند بر اساس ِجُنتایپ استخراج 

شده، یک معماری روزآمد، متناسب با فینوتایپ زمان خود، برای کاربران امروز و آینده بیافرینند.
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معماری سرآمد. 

* E-mail: mahdavinejad@modares.ac.ir

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2020.236640.2239



16

   
   

   
   

   
   

   
   

هر
ن ش

ما
 آر

زی
سا

هر
 ش

ی و
مار

مع
  1

40
ن 0

ستا
زم

 .3
7 

اره
شم

1. مقدمه
با  پیوند  و  تداوم  دیگر، ضرورت  زمان  از هر  بیش  امروزه 
معماری ارزشمند و تاریخی ایران زمین احساس می شود 
و  ساله  بیست  انداز  چشم  سند   .)1399 دیبا،  و  )لطیفی 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به صورت جدی استفاده 
از الگوهای معماری اسالمی و بومی ایران را برای طراحی 
آثار معماری معاصر به ویژه در بخش مسکن مورد تاکید 
قرار داده اند. از این رو یکی از مهمترین پرسش های گشوده 
الگوهای  معاصرسازي  ایران،  معاصر  معماری  روی  پیش 
کهن معماری بومی برای استفاده و بهره گیری در فرآیند 
معاصر  ایران  در  معماری  پروژه های  ساخت  و  طراحی 
محصول  هر  مانند  »معماری«   )1395 )مهدوی نژاد،  است. 
دیگر بشری نیازمند تغییر و تحول است، الگوها کهن نیز 
رو  این  از  شوند؛  هماهنگ  جدید  نیازهای  با  است  الزم 
به  روزرسانی و بازتعریف این الگوهای کهن، تنها راه قابل 

توصیه برای ادامه حیات آن  ها به شمار می آید. 
با نگاه به شهرها و مجتمع  های زیستی، ضرورت هماهنگی 
در عین تنوع، بیشتر پدیدار می  شود؛ از این رو                                                                               معاصرسا

زی و بازآفرینی الگوها، راهی مهم برای ایجاد وحدت در 
 Mahdavinejad,( است  وحدت  عین  در  تنوع  و  کثرت، 
رازهایي  سرشار  سنتي  معماري  دیگر،  عبارت  به   .)2020
آثار است  این  تحلیل  و  تدبر  نیازمند  است که کشف آن 
مروری  روزآمدی.  و  تحول  پویایي،  آن،  و سنت  اساس  و 
بر ادبیات موضوع در تحلیل آثار فاخر معماری ایرانی اعم 
Fallahtafti & Mahdavine-(  از جهت گیری و گسترش

و   )jad, 2015; Fallahtafti & Mahdavinejad, 2021
 Saadatjoo et al.,( خالی  و  پر  فضاهای  ترکیب بندی  یا 
2018( نشان دهنده نوعی نظم پنهان در فرآیند طراحی و 

اجرای آثار معماری است. 
بر روحیه ساکنین، و همچنین  تاثیر مسکن  به  با عنایت 
خانه  های  بازتعریف  و  به  روزرسانی  انسان؛  بر  خانه  تاثیر 
ایرانی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است  سنتی 
)Saadatjoo et al., 2021(. مطالعه بر روی شرایط آسایش 
Had-(  زیستی بر روی نمونه های ارزشمند معماری ایرانی

ianpour et al., 2018( نشان دهنده آن است که تمامی 
نیازهای اقلیمی )Hadianpour et al., 2017(، فرهنگی و 
تامین می شده است.  نوع خانه ها  این  انسان در  کالبدی 
معماری  در  پنهان  »ارزش  های  به  اشاره  با  زیادی  منابع 
سنتی« ایران، معماران را به آموختن از درس  های معماری 
سنتی فراخوانده  اند. )Valitabar et al., 2021( در برخی از 
عنوان  به  ایرانی  معماری  مفاهیم  به  بازگشت  لزوم  موارد 
ایران معرفی شده  آینده معماری  برای  یک اصل کلیدی 
منابع  این  اغلب   .)Ansarimanesh et al., 2019( است 
ویژگی  های اساسی معماری سنتی را برای تاکید بر مهم 
ایرانی ترجمان کالبدی  برجسته کرده  اند. معماری سنتی 
به  و  است  ایرانی  اسالمی  فرهنگ  و  معنوی  ارزش  های 

نحوی می  تواند نمایانگر تبلور فرهنگ جامعه در طول زمان 
باشد. به عبارت دیگر، معماری سنتی با امر قدسی مرتبط 
گونه ای  و  می آید  شمار  به  ارزش  واجد  رو  این  از  است؛ 

معماری با ارزش و با معناست.
معماری سنتی محصول روش سنتی در طراحی و ساخت 
ایرانی  الهام از معماری سنتی  به شمار می آید.                                                                               از این رو 
و  طراحی  عظیم  گنجینه  این  از  بهره  مندی  برای  راهی 
عظیم  گنجینه  این  از  که  می  نماید  ایجاب  است.  ساخت 
بهره  برداری  و  استفاده  نیز  ایران  معاصر  معماری  برای 
شود. معماری معاصر جهان امروزه بیش از هر زمان دیگر، 
برای  ای  وسیله  عنوان  به  کهن  الگوهای  معاصرسازی  به 
Mahdav-(  نزدیک شدن به معماری آینده نگاه می کند

inejad & Hosseini, 2019(. چالش کاربرد فناوری های 
کاربرد  و   )Mahdavinejad, 2014( پیشرفته  و  روزآمد 
 )Pilechiha et al., 2020( رایانشی  پیشرفته  ابزارهای 
 Javanroodi et al., 2018; Javanroodi et al.,( بخشی از
ایرانی  ارزشمند معماری  الگوهای  به معاصرسازی   )2019

به شمار می  آید.
مروری بر ادبیات تخصصی موضوع اعم از منابع نظری و 
تجربه های عملی نشان دهنده آن است که تولید خودکار 
از  استفاده  با   )Nisztuk & Myszkowski, 2019( پالن 
الگوریتم  های تکاملی، و یا استفاده از الگوریتم  های ترکیبی 
Es-( ،در طراحی و بهینه  سازی فرم )Lim et al., 2017(

lamirad et al., 2020( زمینه  ساز ورود فناوری های روزآمد 
 Pease( و پیشرفته به فرآیند طراحی و اجرای آثار معماری
که  است  توضیح  به  الزم  البته  است.  بوده   )et al., 2017
مراحل  در  معماری  برنامه  دهی  و  برنامه  ریزی  از  نوع  این 
اولیه فرآیند طراحی معماری )Li et al., 2018( از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است. 
مطالعات صورت گرفته بر روی بازنمود تأثیر »هندسه« بر 
حیات پذیری فضاهای معماری نشان داد که هندسه بخش 
مهمی از »طراحی« است و می تواند بر کیفیت و چگونگی 
درک معنا و مفهوم بنا تأثیرگذار باشد. )مهدوی نژاد، 1393؛ 
تدین و همکاران، 1400؛ مفتخر و همکاران، 1400؛ آزادی فر 
ارتقاء  و دیگران، 1400( هندسه معماری عاملی در جهت 
کاربران  به  انتقال حس سرزندگی  و  مفهوم حیات پذیری 
نشان می  دهد که »ویژگی های هندسی«  است. مطالعات 
و همکاران،  )احمدی  است.  مؤثر  معماری  در حیات پذیری 
1399؛ جاویدمهر و هاشم پور، 1397( خانه  های سنتی ایران 
سرشار از نمونه  هایی است که آموزه  های پیدا و پنهان آن  ها 
Mahdavinejad & Ja-(  برای معماری معاصر ایران است

vanroodi, 2014; Heidari et al., 2021( که برای تحقق 
می  شود.  ایراني ضروری  معماري  ژنوم  معاصرسازي  آن  ها 
با تمرکز بر جست  وجوی  از پژوهش  ها  از این رو تعدادی 
شیوة  بررسی  مبنای  بر  ایراني  سنتی  خانة  ویژگی  های 
مانند  ایران  مختلف  شهرهای  در  خانه  ها  این  در  زندگی 

اصفهان، شیراز، کاشان و غیره انجام شده  اند.
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2. بيان مساله
الگوهای کهن  دو چالش اساسی پیش روی معاصرسازی 
برای معماری آینده به چشم می  آید، که عبارتند از: چالش 
اصالت و چالش نوآوری. مساله اصلی در این میان آن است 
که از یک سو الزم است معماری معاصر ایران برگرفته از 
سوی  از  و  اصالت(،  )چالش  باشد  بومی  و  کهن  الگوهای 
معاصر  روزگار  شرایط  با  متناسب  و  امروزین  الزم  دیگر 
پژوهش،  پیش فرض  اساس  بر  نوآوری(.  )چالش  باشد 
نمی توان الگوهای کهن را به صورت شکلی و عین به عین 
گرته برداری کرد، هرچند استفاده از آن ها ضروری است. 
کهن،  معماری  در  پنهان  مفاهیم  و  ِجُنتایپ  از  استفاده 
همراه با فینوتایپ و ویژگی های ظاهری معماری امروزین، 
آورد.  فراهم  را  این چالش  برای  می تواند پاسخی مناسب 
مطالعات صورت گرفته گویای آن است که در این میان، 
برای  گنجینه  ها  مهمترین  از  یکی  سمنان  سنتي  مسکن 
بازشناسی ارزش  های معماری اصیل ایرانی به شمار می آید.

3. روش شناسی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بازشناسی ژنوم معماری نهفته در 
پالن مسکن سنتي شهر سمنان به عنوان آثار برگزیده از 
معماری بومی با ارزش  های اصیل معماری اسالمی ایرانی 
است. اهداف عملیاتی پژوهش و گام  های اجرایی آن برای 
تحقق هدف اصلی عبارتند از: 1. تهیه و تنظیم علمی بانک 
اطالعات از پالن مسکن سنتي شهر سمنان 2. شناسایی 
یادگیرنده  الگوریتم  هاي  از  استفاده  و تحلیل ظرفیت  های 

و ترکیبي در شناسایی و تحلیل پالن خانه  های مسکونی

الگوی بهینه و طراحی سازوکار تحلیل پالن  انتخاب   .3 
تحلیل  از  آموزه  های حاصل  اساس  بر  مسکونی  خانه  های 
پالن  تحلیل   .4 ترکیبي.  و  یادگیرنده  الگوریتم  هاي 
خانه  های منتخب از میان خانه  های شهر سمنان با هدف 
نظریه  سازی  و  نظریه  پردازی   .5 معماري.  ژنوم  شناسایی 
از  با استفاده  ایراني  در حیطه معاصرسازي ژنوم معماري 
الگوریتم هاي یادگیرنده و ترکیبي و ارائه آموزه  هایی برای 
هدایت فرآیند طراحی مسکن  های معاصر و آینده معماری 

شهر سمنان.
بر اساس روش  شناسی پژوهش، مسکن سنتي سمنان به 
»خانه«  زیرا  است،  شده  انتخاب  مطالعاتی  نمونه  عنوان 
با زندگی مردم سروکار  عالوه بر آن که به طور مستقیم 
دارد، یکی از مهمترین آثار معماری نیز محسوب می  شود.   

شهر  ارزشمند  و  سنتی  خانه  های  تمام  آماری«                                        »جامعه 
سمنان در دوره قاجار و پهلوی است که طراحی معماری 
می  باشند.  ایرانی  و  اسالمی  ارزش  های  دارای  پالن  و 
از  هدفمند  نمونه  گیری  الگوی  اساس  بر  آماری«  »نمونه 
و  متخصصان  مشورت  با  منتخب  آثار  مشهورترین  میان 
صاحبنظران، مشهور به روش گلوله برفی انجام شده است 
که در این فرآیند، پنج نمونه از ارزشمندترین نمونه  ها در 
مسکن سنتي سمنان انتخاب شدند. برای شناسایی ژنوم 
مسکن سنتي سمنان الزم است تا با استفاده از الگوریتم  های 
یادگیرنده و ترکیبی در تحلیل گراف  ها، ِجُنتایپ هر یک 
از خانه ها به صورت جداگانه استخراج شوند. سپس طی 
یک مرحله تعاملی، فرآیند »اشتراک  یابی« بین گراف  های 
با عنوان »الگوی  الگویی که  انجام پذیرد،  آمده  به دست 

غالب« برای معرفی ژنوم معماری به کار گرفته می  شوند.

شكل 1: مكانيزم استنتاج بر اساس روش شناسی پژوهش

مطالعات روش شناختی پژوهش نشان دهنده آن است که 
نرم افزار »عمق نقشه«1 و تکنیک چیدمان فضا2 یکی از 
مشهورترین روش ها برای درک رابطه پنهان میان فضاهای 
محتلف ساختمان است. این رابطه از طریق ترسیم گراف 
این  در  شود.  می  بیان  توجیهی3  نمودار  یا  فضا  چیدمان 
میان مطالعات بیل هیلییر در حوزه سازمان فضا و انتظام 
 .)Hillier, 1993( فضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است

او نشان داد که نوعی »هندسه پنهان« در روابط فضایی 
و  رفتارها  و  اجتماعی  ساختارهای  معماری،  عناصر  میان 
 .)Hillier, 1999( فعالیت های کاربران قابل شناسایی است
روش چیدمان فضا بر تحلیل نفوذپذیری، کنترل و سلسله 
 Ostwald, 2011; Rehbar et al.,( است  متمرکز  مراتب 
استخراج  فضا،  نحو  نظریه  »تعمیم«  از  هدف   .)2022
تعاملی و سهولت محاسبات ریاضی برای به دست آوردن 
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منطِق 1. نفوذپذیری 2. هم پیوندی و 3. درجه یا میزان 
کنترل فضاها بوده است. به عبارت دیگر، نظریه نحو فضا 
برای  ریاضی-هندسی  بستر  ایجاد  هدف  با  تعمیم یافته 
یافته  توسعه  فضاها  میان  رابطه  نظری-عملیاتی  تحلیل 
است. از نظر نوع تکنیک، کاربرد گراف توجیهی یک روش 
علمی-تحلیلی است. از زبان نحو فضا یا چیدمان فضا، برای 
بیان روابط استفاده می نماید، روابطی که در نهایت یک 
تحلیل  منظور  به  فضاها  ریاضی  روابط  از  گرافیکی  مدل 
دست  به  ساختمان ها  نفوذ پذیری  و  فضایی  پیکره بندی 

می دهد. 
اندیشه  های  در سال 1388 در تجدید چاپ کتاب »سیر 
بیان  برای  تعمیم یافته«  فضا  نحو  »نظریه  از  معماری«، 
در  فضا«  اجتماعی  منطق  »کشف  و  فضاها،  تعامل  نحوه 
آثار مشهور تاریخ معماری جهان استفاده شد )مهدوی نژاد، 
1399(. کاربرد گراف چیدمان فضا در تحلیل تأثیر حیاط 
در شکل گیری پیکربندی خانه های سنتی ایران در کاشان 

از  توانستند  دیگر  محققین   )1399 دیگران،  و  )حاجیان 
موضوعات  تحلیل  در  ریاضی-هندسی  الگوهای  ظرفیت 
 Ziaee et( نمایند  استفاده  و شهرسازی  معماری  مختلف 
al., 2020(. نمونه ای توانمندی های این ابزار در تحلیل اثر 
اینسایت«  »آزمایشگاه  تجربه  معماری شناخته می شود. 
ارتباط  تعیین  برای   )Bassett, 2020( ویرجینیا  دانشگاه 
پیدا و پنهان در میان عناصر پالن ساختمان، »الگوریتم  هاي 
است.  گرفته  قرار  بهره  برداری  و  استفاده  مورد  ترکیبي« 
در نمونه  های کاربردی از روش نحو فضا به منظور آنالیز 
فضاهای داخلی و ارتباطات فضایی بین آن  ها استفاده شده 
است. از این روش معموال در طراحی معماری معاصر، برای 
پیش  بینی فضاها و ارتباطات میان آن  ها استفاده می  شود. 
اساس این روش نوعی مهندسی معکوس است و بر اساس 
نمونه  های  ارزشمند،  بناهای  پالن  میان  موجود  روابط 

جدید مورد برنامه ریزی و برنامه دهی                                                                                                                                                             قرار می  گیرند.

شكل 2: نمونه   روش انتخابی در روش شناسی پژوهش برای آناليز رابطه پنهان ميان بخش های مختلف پالن معماری

)Bassett, 2020(

استفاده از گراف های توجیهی در معاصرسازي الگوي مسکن 
 Esmaeilian et( بومي تهران با کاربرد روش هاي مقداري
al., 2021( نشان داد که این گراف  ها از توانمندی خوبی 
برخوردارند، هرچند جامع نیستند، هرچند بیان ریاضی-

طراحی  فرآیند  تقویت  و  تسریع  باعث  می تواند  هندسی 
معماری شود )مهدوي نژاد و رفالیان، 1390(. مطالعات بعدی 
نشان داد که محدودیت های زیادی در کاربرد مستقیم و 
غیرترکیبی »گراف توجیهی پالن« در تحلیل آثار معماری 
این  برطرف شدن  برای   )Lee et al., 2018( دارد.  وجود 
کمبود، استفاده از الگوریتم  های ترکیبی از جایگاه ویژه ای 
تجربه های  در   .)Rahbar et al., 2019( است  برخوردار 

بعدی، قابلیت های دیگری به رویکرد ریاضی-هندسی در 
تحلیل فضا افزوده شد )Herthogs et al., 2019(. تا جایی 
که توانست به عنوان روشی موفق مورد استناد قرار گیرد 
و  این روش ها  به  نقادانه  رویکرد   .)Shams et al., 2020(
 )Schwaller et al., 2020( محدودیت های گراف ها متداول
ضرورت بازنگری در آن ها و استفاده از »گراف جامع توجیه 

پالن« را مورد تاکید قرار می دهد.
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4. تحليل موردهای مطالعاتی 
کشف  و  شناسایی  برای  پژوهش،  روش  شناسی  اساس  بر 
اثر معماری، الزم است روابط فضایی  را در یک  ِجُنتایپ 
شوند.  استخراج  کالبدی  روابط  بر  حاکم  دستورالعمل  و 
بازنمود روابط فضایی استخراج شده، ِجُنتایپ اثر را معرفی 
می  نماید و در عمل می  توان بر اساس ِجُنتایپ شناسایی 
برای سهولت در  با استخراج نمود.  را  بنا  شده، فینوتایپ 
شده  استفاده  اختصاری  حروف  از  فضاها،  عنوان  نمایش 

شرایط  و  نظر  دقت  با  مربوط  گراف  های  ترسیم  تا  است 
خانه  های  از  نمونه  پنج  باشد.  کنترل  قابل  مناسب  تری 
ارزشمند و تاریخی سمنان به دقت تحلیل شدند که این 
خانه  کالنتر،  خانه  ناظمیان،  خانه  از:  عبارتند  مورد  پنج 
رنجبران، خانه تدین، و خانه طاهریان. برای حفظ اختصار 
یک نمونه از پالن گراف  های ترسیمی و در نهایت الگوریتم 
حرکت در فضا معرفی می  شوند و در نهایت نتایج بر اساس 

پنج بنای تحلیل شده گزارش می شود. 

جدول 1: راهنمای نام گذاری ریزفضاهای پالن خانه  های سنتی با حروف اختصاری

E :ورودیY0 :حیاط بیرونیRw :اتاق زمستان نشینRg :اتاق میهمانWR :اتاق ضلع غربی

C :داالنY1:حیاط اندرونیRs :اتاق تابستان نشینRp :اتاق اندرونیER :اتاق ضلع شرقی

Ds :هشتیW :اتاق بادگیرK :آشپزخانهSc :اتاق خدمهSr :انبار و پستو

I :ایوانSL :اصطبلWC : توالتSt : راه پله-

5. بررسی نمونه مطالعاتی خانه ناظميان
به خانواده  متعلق  و  قاجار  بناهای دوره  از  ناظمیان  خانه 
ناظمیان است که از خانواده های اصیل و همچنین صاحب 
منسبان حکومتی سمنان بود  ه  اند. در ابتدا با داخل شدن 
به ورودی اصلی خانه و گذشتن از داالن به حیاط مرکزی 
اول وارد می  شویم که به »حیاط« مشهور است؛ و شامل 
پلکانی به پشت بام و دو ورودی دیگر می باشد. در سمت 
چپ ورودی خانه خدمتکاران خانه ناظمیان بوده است و 
درکنج حیاط اول یک ورودی دیگر وجود دارد که ورودی 
اصلی خانه می باشد. این ورودی فضایی غیر مستقیم دارد 
و پس از ورود به آن با یک داالن مواجه می  شویم که در 
دست راست آن یک ورودی دیگر  وجود دارد که ورودی 
اطراف گودال  باغچه خانه می  باشد. در  به قسمت گودال 
دو  شامل  و  است  گرفته  قرار  خانه  اصلی  قسمت  باغچه، 
دارای  و  بوده  مهتابی  طبقه  یک  و  هم  روی  اتاق  طبقه 
حوضی در وسط خود می  باشد. این حوض آب با یک جوی 
را  اقلیمی  آسایش  اسباب  و  می  شده،  پر  انبار  آب  از  آب 
داالن  از  گذر  از  پس  است.  می کرده  فراهم  فضا  این  در 
و  اقامت  محل  که  می  شویم  خانه  بیرونی«  »حیاط  وارد 
پذیرائی از مهمانان این خانه بوده است. در ضلع جنوبی 
حیاط بیرونی قسمت تابستان  نشین خانه وجود دارد که 
در طبقه اول خود دارای دو اتاق می  باشد .یک اتاق پنج 
دری که مخصوص پذیرائی از مهمانان بوده و اتاق دیگر که 
اتاق کوچکتر و ساده تری می  باشد و در زیر زمین قسمت 
آن  بزرگترین  که  دارد  وجود  اتاق  دو  نیز  نشین  تابستان 
و  محیط خنک  حیاط  از کف  متر   2 ارتفاعی  اختالف  با 
دلنشینی را برای مهمانان فراهم می آورده است. در قسمت 
خانه  زمستان  نشین  قسمت  اول  طبقه  در  خانه  شمالی 
با  دو ستون  و  نشین  زمستان  ایوان  یک  دارای  که  است 
است.  هم  به  متصل  دری  سه  اتاق  دو  و  گچی  تزئینات 
که  دارد  وجود  انبار«  »کال  فضای  زیرزمین  قسمت  در 

محلی برای برداشت آب بوده است و یک اتاق دیگر برای 
خانه،  غربی  قسمت  بود.  پیش بینی شده  آن  در  مهمانان 
»کرسی خانه« وجود دارد که می  توان از نحوه طراحی آن 
این گونه فهمید تنها »فضای اشتراکی« خانه بین »حیاط 
اندرونی« و »حیاط بیرونی« بوده است. کنج حیاط بیرونی 
خانه  اندرونی  قسمت  ورودی  غربی  جنوب  قسمت  در 
است. قسمت مطبخ خانه و دو اتاق دیگر قسمت زمستان 
نشین حیاط اندرونی هنوز سالم و مورد بهره برداری است. 
اغلب فضاهای کالسیک  ناظمیان  )MCTH, 2020( خانه 
معماری سنتی ایرانی را در خود به شکلی منحصر به فرد 
مسکونی  معماری  از  کامل  نمونه  یک  و  است  داده  جای 

ایرانی محسوب می  شود.
دوران  به  را  بنا  اولیه  هسته  قدمت  تاریخی  بررسی های 
کتیبه  یا  و  لوح  فاقد  بنا  هرچند  می کند؛  مربوط  صفوی 
نظر  از  را مشخص کرد.  آن  دقیق  قدمت  بتوان  است که 
قاجار  دوره  اواخر  به  بنا  فعلی  قدمت شکل  گونه شناسی، 
قرار گرفتن خانه در  اول مربوط می شود.  پهلوی  اوایل  و 
در  و  شهر  تاریخی  محورهای  مهمترین  از  یکی  امتداد 
این  اهمیت  از  نشان  شهر،  مرکز  به  مسجد  امتداد چوب 

خانه دارد.
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 شكل 3: تركيب چشم نواز فضاهای باز و نيمه باز در
معماری خانه ناظميان سمنان

شكل 5: سرستون های ایوان اصلی برگرفته از سرستون های 
سبک نئوكالسيک است كه در اواخر قاجار و اوایل 

پهلوی كاربرد یافتند.

شكل 7: هندسه طبيعی خانه كه خوانایی را در تبعيت 
از هندسه راست گوشه اقليدسی جستجو نمی كند.

شكل 4: خانه ناظميان در تاریخ 1۹ مرداد 137۹ با 
شماره 27۶۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

 شكل ۶: كاركردهای زیبایی شناسانه و عملكرد اقليمی
 زیرزمين

 شكل 8: نقش حياط به عنوان عنصر ساختاردهنده و
عامل انسجام طراحی معماری
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 شكل ۹: تعامل فضاهای بسته، باز و نيمه باز در خانه
 ناظميان سمنان

 شكل 10: استفاده از عناصر خطی و صفحه ای شفاف برای
عمق بخشی به پالن و تنوع فضایی خانه ناظميان

شكل 11: پالن معماری خانه ناظميان سمنان

)MCTH, 2020(

شكل 12: نمایش ریزفضاها و ارتباطات فضایی خانه ناظميان سمنان با گراف درختی
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جدول 2: استخراج ارتباطات فضایی خانه ناظميان سمنان از گراف درختی

Rg-Y0-CI-Y0-CSc-Y0-CR-Y1-ScK-Y1-ScY0-C-Y0E-C-Y0
C-Y0-CI-Y0-ScSc-Y0-ScR-Y1-CK-Y1-CY0-C-IE-C-Sc
Rs-C-RsSc-Y1-CRw-Rw-IK-Y1-RY0-C-Y1

Rw-I-RwY0-Sc-C

Rw-I-CY0-Sc-Y1

Y0-I-Rw

Y0-C-Rs

۶. تحليل نتایج 
یافته  های پژوهش نشان دهنده آن است که نظمی پنهان 
است  ،  سمنان  سنتي  مسکن  در  منتخب  نمونه  های  در 
توجیهی  »گراف  بر  مبتنی  هندسه  به  اتکا  با  که  نظمی 
پالن« قابل توصیف است. آنالیز روابط فضایی در پالن  های 
فضاهای معماری خانه  های سنتی سمنان در دوره قاجار 
و پهلوی، گرافی پیچیده از روابط فضایی را نشان می  داد. 
زبان  به  ترجمه  قابل  ُکدهای  به صورت  روابط  این  گراف 
کلی  ایده  موفقیت  از  نشان  که  شدند  استخراج  ماشین 
اجرای  دارد.  سمنان  سنتي  مسکن  تحلیل  در  پژوهش 
استفاده  با  تکراری  فضاهای  حذف  و  ساده  سازی  مرحله 
در  ترکیبی  الگوریتم  های  و  یادگیرنده  الگوریتم  های  از 
را  سمنان  سنتي  مسکن  ژنوم  دقیق  تری  ابعاد  گراف  ها، 
حذف  با  ساده  سازی  مرحله  اجرای  گذاشت.  نمایش  به 

فضاهای تکراری، امکان »معاصرسازی« و کاربرد آن در 

طراحی مسکن آینده شهر سمنان را نیز فراهم آورد. 
خانه  های  در  پژوهش  نظر  مورد  اهداف  به  رسیدن  برای 
و  ریزفضاها  بررسی،  مورد  های  نمونه  در  سمنان  سنتی 
ارتباطات آن را به نحوی تقسیم  بندی شدند که بدون این 
نوعی خالصه  سازی در  قرار گیرند،  تاثیر  که فضاها تحت 
کلیت گراف  ها صورت گیرد. پس از استخراج کدهای روابط 
داخلی گراف  ها، روابط داخلی گراف  ها بر اساس گروه های 
قابل  نکته  شدند.  فضاها (R-R-R) تقسیم  بندی  سه تایی 
توجه آن است که روابط دوتایی (R-R) بسیار پرتعدادند 
و در عمل تعداد بسیار زیاد تنوع آن  ها باعث می  شود که 
اشترک دقیقی نتوان یافت. از سوی دیگر، روابط چهارتایی 
عمل  در  و  می  شوند  اشتراک  دارای  بندرت   (R-R-R-R)

راهنمایی کننده برای نخواهند بود. 

جدول 3: اشتراک یابی ارتباطات فضایی پالن  ها، بين پنج نمونه موردی بررسی شده بر مبنای ِجُنتایپ استخراج شده

ارتباط شماره
فضایی

موارد 
ارتباط شمارهمشترک

فضایی
موارد 

موارد ارتباط فضاییشمارهمشترک
مشترک

1Rp-C-K317Y1-Y0-C233WR-Y0-C2
2Ds-C-Rp318Y1-C-St234WR-Y0-ER2
3Rp-C-Rp319Y1-C-K235WR-Y0-K2
4Y0-I-Sc320Y1-C-Rp236WR-Y0-I2
5Y0-C-I321Y1-Rp-C237Rw-I-Rw2
6Y0-I-Rs322ER-Y0-I238Rw-Rw-I2
7I-Y0-C323ER-Y0-C239Rg-Rg-I2
8I-Y0-I324ER-Y0-K240Rg-I-Rg2
9Y0-ER-ER325Ds-C-Rg241Rg-Rg-C2
10Y0-C-Y0226Ds-C-K242Sc-Y0-C2
11Y0-I-Rw227Ds-C-Sr243Sc-I-C2
12Y0-C-I228Ds-C-Ds244Sr-K-Rg2
13Y0-C-Y1229E-C-Sc245K-Y0-C2

14Y0-I-Sr230E-C-Ds246K-Y0-I2

15Y0-I-St231E-C-Y0247I-Y1-SL2
16Y0-C-St232E-Ds-C248C-Y0-WC2
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شكل 13: گراف تجمعی حاصل از تمامی فضاها در پنج نمونه مطالعه شده، بدون فيلترگذاری بر اساس الگوریتم هاي 
تركيبي و ساده سازی جامع یا ژنریک معرفی كننده ِجُنتایپ استخراج شده از جامعه آماری 

جدول 4: درجه بندی فضاها بر اساس گراف جامع توجيه پالن ِجُنتایپ استخراج شده

مقياس عملكردیمقياس كالبدیمركزیتمحرميتفضاهاردیف

1011پیش ورودی0
1123ورودی1
2424هشتی2
2212پیش فضای بیرونی3
2132بیرونی4
3423پیش فضای اندرونی5
4555حیاط مرکزی6
5434ایوان اصلی7
5344شاه نشین8
6233تاالر بزرگ9
6332مطبخ10
7131انبار11
5212ایوان شمالی12
6011تاالر کوچک13
7121پشتیبانی14
6211روشویی15
7122سرویس دستشویی16
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7. نتيجه  گيری 
ارتباط  نوعی  دهنده  نشان  منتخب  گراف های  تحلیل 
سازماندهی شده میان بخش های مختلف پالن خانه های 
مسکونی منتخب در سمنان است. در صورتی که از الگوی

 یک »گراف جامع توجیه پالن« )یا گراف توجیهی پالن 
در  ایراني  معماري  ژنوم  فضایی  نمود  ارائه  برای  ژنریک( 
به  استفاده شود، یک گراف جامع  مسکن سنتي سمنان 

دست می آید. 

شكل 14: گراف نهایی معرفی كننده ِجُنتایپ استخراج شده از جامعه آماری، به دست آمده از الگوریتم هاي تركيبي

که                مسکن  است  آن  بیان کننده  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
سنتي سمنان نمونه  ای ارزشمند از معماری سنتی ایرانی 
است می  توان نظم پنهان در قالب یک »گراف جامع توجیه 
ارائه نمود، گرافی که معرفی کننده ژنوم معماري  پالن« 
و  راستی  آزمایی  است.  سمنان  سنتي  مسکن  در  ایراني 
به  گراف  های  که  دادند  نشان  گرفته  صورت  کنترل  های 
گراف  یا  ژنوم  عنوان  به  می  توانند  خوبی  به  آمده،  دست 
غالب مولد پالن در خانه  های سنتی سمنان معرفی شوند. 
نتایج به دست آمده در توصیف ژنوم مسکن سنتي سمنان 
فرآیند  در  طراحان  و  معماران  استفاده  برای  سو  یک  از 
طراحی و ساخت پروژه های معماری کاربرد دارد، از سوی

 دیگر می  تواند در پژوهش  های دیگر به عنوان بانک داده 
مورد استفاده و بهره  برداری قرار گیرد.     »گراف انتزاعی« از 
هندسه پنهان مربوط به خانه ایرانی در نمونه های مطالعاتی 
شهر سمنان، الگویی است که می تواند در نمونه های معاصر 
نیز استفاده شده، به عنوان الگویی برای معماری آینده به 
ژنوم  توصیف  در  آمده  دست  به  نتایج  شوند.  گرفته  کار 
معماران  استفاده  برای  سو  یک  از  سمنان  سنتي  مسکن 
و طراحان در فرآیند طراحی و ساخت پروژه های معماری 
کاربرد دارد، از سوی دیگر می  تواند در پژوهش  های دیگر 
به عنوان بانک داده مورد استفاده و بهره  برداری قرار گیرد.

شكل 15: گراف انتزاعی از هندسه پنهان مربوط به خانه ایرانی در نمونه های مطالعاتی شهر سمنان
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پی نوشت
1. Depth Map
2. Space Syntax
3. Justified Graph
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