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پایگاه دانش دیجیتال معماری :الگوسازی اجزای
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استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/۱/۱۸ :تاریخ پذیرش نهایی)93/۴/۱ :

چکیده
ا کتساب دانش معماری با رویکرد شناخت اجزای وجودی و الگوسازی پیوندهای معنایی دستهبندی
شده میان عناصر ،سعی در پژوهش پیرامون خصوصیات مادی و محتوای مفهومی یک بنا را دارد .این
فرآیند میتواند از فنآوریهای هوشــمند برای تجزیه و تحلیل علمی بهره برده و با ارایهی الگوی دانش
بهعنوان پایگاههای دانش آنالین یا شناسنامه های تحلیلی دیجیتال ،به توزیع ،بازیافت و نشر اطالعات
معماری دست یابد .این پژوهش با ارجاء به سیستمهای هوشمند ا کتساب دانش آنتولوژیک ،به تهیه
پایــگاه دانــش با جم ـعآوری اجزای وجــودی بر پایه لغتشناســی تخصصی و تعریــف پیوندهای معنایی
طبقه بندی شده میان اجزای کالبدی و مفهومی معماری پرداخته است .الگوسازی پیوندهای درونی
و برونی با ارجاء به اســتانداردهای فراداده و با همپوشــانی مراجع باالدســت ،زیر مجموعهی پدیدههای
تجریدی وابسته به زمان ،سبک ،فعالیت ،یا پدیدههای مادی همانند فاعلین ،مکان یا مصالح تعریف
شــده و بــا کمک نرم افزار ا کتســاب دانــش آنتولوژیک به صــورت ارتباطات میانمتصل شــیء محور ارایه
شدهاند .در این پژوهش برای گونههای مختلف معماری ایران در پایگاه دانش مدخل ایجاد شده که در
مقاله نمونهای (مسجد جامع اصفهان) تشریح شدهاست .در پایان نمونهسازی پایگاه دانش با تشریح
ابنیهی شاخص تاریخی و مدرن ،اجزای ساختاری یا بخشهای ساختمانی معماری ایران و همچنین
نشر دانش بهصورت آنالین بر روی شبکه جهانی به بحث گذاشته میشود.
واژه های کلیدی
پایگاه دانش ،جزء وجودی ،سیستم ا کتساب دانش آنتولوژیک ،پیوند معنایی دستهبندی شده.
* بخش هایی از این مقاله برگرفته از دو طرح تحقیقاتی زیر است:
 -1طــرح تحقیقاتــی " شناســنامه تحلیلــی یادمــان هــا و ابنیــه تاریخــی ایــران :بررســی اســتانداردهای جهانــی فــراداده( متادینــا)" بــه شــماره
 ،27382/1/01معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،1391-1390 ،مجری :نگارنده.
 -2طرح تحقیقاتی بازســازی ســه بعدی معنایی دیجیتال بم و منظر فرهنگی آن ،انســتیتو ملی انفورماتیک توکیو ،2013-2006،مجری :کینجی
اونو ،کیتاموتو آسانوبو ،الهام اندرودی ،محمدرضا متینی.
**تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: andaroodi@ut.ac.ir ،021-66409696:
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مقدمه
دانــش معمــاری بــر پای ـهی مطالعــات علمــی بــه تجزیهی یک
بنــا و بســتر قرارگیــری آن بــه اجــزای تشــکیل دهنــده پرداختــه و
بــا توجــه بــه ماهیــت عناصــر ســازنده ،بخشهــای دارای صفات
مشــترک را در مطالع ـهی جــزء بــه کل طبقهبنــدی میکنــد .امــا
یکــی از مهمتریــن خصوصیــات میــراث معمــاری یعنــی ماهیــت
میاندانشــی با صفات بههم پیوستهی مشترک بین حیطههای
مختلــف مــادی و تجریــدی ،در نتیج ـهی مطالع ـهی شــیوهی
ترکیب اجزای ســازندهی بنا ،محوطه یا بافت همجوار در بررســی
کل بــه جــزء بهدســت میآیــد .بدیــن معنــی کــه اجــزای تشــکیل
دهنــدهی یــک بنا به چــه ترتیب و با چــه ماهیتی قابــل ترکیب با
یکدیگرند ،بهشــکلی که آشــکار کنندهی خصوصیات مادی بنا و
محتوای مفهومی پنهان در کالبد آن باشــند.
ایــن پژوهــش بهدنبــال شــناخت دانــش بنیــان مبتنــی بــر
سیســتمهای نویــن تجزیــه و تحلیــل دادههــا در معماری اســت و
قصــد دارد بــه شناســایی و طبقهبنــدی اجــزای وجــودی تشــکیل
دهنــدهی گونههــای مختلــف معمــاری ایــران و الگوســازی
پیوندهــای معنایــی گســتردهی پدیدههــای کالبــدی و مفهومــی
وابسته بهآن با کمک فنآوریهای نوین بپردازد .اجزای وجودی
طبقهبنــدی شــدهی معمــاری در ایــن پژوهــش و صفــات جمــع
آوری شــده از آنهــا در یــک سیســتم مدیریت دانش الگوســازی و
ذخیــره میشــود .این سیســتم مــی توانــد بهعنوان شناســنامهی
تحلیلــی دیجیتــال دانــش محــور بــرای ســاختمانها تهیــه شــود،
ویژگیهای چند جانبهی معماری را طبقه بندی کند و یا همانند
دانشــنامهی آنالین به کسب و نشر اطالعات معماری دست یابد.
در عصــر نویــن بــا نــام عصــر اطالعــات هــر حیط ـهی علمــی کــه
بتوانــد دادههــای قابــل اعتمــاد را اســتخراج نمــوده و دانــش قابل
قبول را بهشــکل سیستماتیک در سطح جهانی ارایه کند ،جایگاه
توانمندی را بهویژه با کمک شــبکههای جهانی (همانند اینترنت
و یا شبکه های مشابه) بهدست خواهد آورد و در نشر علم در دنیا
ســهیم خواهــد بــود .در این زمینه ف ـنآوری دیجیتــال ارتباطات و
اطالعــات 1در ده ـهی اخیــر به ابــزار هوشــمندی در رویکــرد دانش
بنیــان تجزیه و تحلیل ،اســتنتاج دادهها و الگوســازی روابط میان
پدیدههای یک حیطهی علمی تبدیل شــده اســت .سیستمهای
نوین ا کتســاب دانش به شناسایی و طبقهبندی هر جزء وجودی
یــک پدیده و در گام بعدی الگوســازی روابــط درونی و برونی میان
2
اجزاء و عناصر ســازندهی آن با علوم وابســته میپردازد .فرمالیزم
مورد اســتفاده سیســتمهای ا کتســاب دانش هماننــد آنتولوژی،3
الگــوی دانش کســب شــده را برای کامپیوتر قابــل درک نموده و به
عبارتــی بــه کامپیوتر هوش مــورد نیاز برای پژوهــش در یک حیطه
و فهــم روابط پیچیــده پدیدهها را اضافه میکنــد و زیر مجموعهی
هــوش مصنوعی 4ق��رار میگی��رد ( . )Gruber, 1995این سیســتمها
نقش مهمی در ا کتساب و نشر دانش دیجیتال یک حیطه بهویژه
بر روی شبکهی جهانی وب ایفا میکنند.

ا گرچــه در مقیــاس جهانی الگوهای ا کتســاب دانــش مختلفی
بر پایهی سیســتمهای طبقهبندی شــده و هوشــمند دیجیتال در
حیط ـهی معمــاری و یــا آثــار منقول و غیــر منقول فرهنگــی موجود
اســت ، 5پژوهــش باالدســت پیرامــون شــناخت و تجزیــه و تحلیل
روشمنــد آثــار معمــاری ایــران شــامل لغتنامههــای طبقهبندی
شــده ،پایگاههــای دانــش دیجیتال و یا دانشــنامههای پیشــرفته
معدودنــد .پیچیدگــی ماهیــت میانمتصــل صفــات معمارانــه در
پیونــد با وقایع ،افــراد و محیط ،عملکرد ا کتســاب دانش معماری
را بویــژه در سیســتمهای دیجیتــال مدیریــت منابــع و دادههــای
معمارانه با چالش مواجه میکند.
اغلب دادههای وابسته به معماری در یکی از مهمترین منابع
ده ـهی حاضــر یعنــی اینترنــت در پــی جســتوجوی کاربــران بــه
زبــان فارســی ،اغلب در مراجعــی همانند ویکیپدیــا یا وبال گهای
شــخصی یا پایگاههای دادههای ابتدایی شــامل ترکیبی از متن و
ً
تصویر یافت میشــوند و بعضا بدون دارا بودن ســاختار مشــخص
تنهــا بــه صــورت متــن توصیفــی بــدون مرجــع از روی یکدیگــر
کپیشــدهاند یــا بــا مراجــع کماعتبــار هســتند .دادههــای بصــری
نیــز بــا حجم وســیع در پرتالهــای عمومــی تصویری به اشــترا ک
گذاشــته شــدهاند اما زمیــن مرجع 6بســیاری از دادههــای بصری
بــر روی سیســتمهای آنالین مدیریــت منابــع جغرافیایی همانند
گــوگل ارث 7دارای مختصــات و نــام نادرســت اســت .در معماری
لغتنامهی طبقهبندی شــدهی معتبر به زبان فارسی در دسترس
نیســت و فهرســت جامعی از آثــار معماری تاریخی یــا مدرن ایران
به صورت شناســنامهی تحلیلی یافت نمیشود.
نمون ـهی پایگاه اطالعــات معماری همانند دانشــنامهی تاریخ
معمــاری ایرانشــهر ( ) http://www.iranshahrpedia.irدادههای
دســتهبندی شــده و دارای مرجــع معتبــر از معمــاری ایــران ارایــه
میکنــد .یــک پایــگاه دانــش در ســطح باالتــر مــی توانــد بــا ارایهی
پیوندهــای معنایــی طبقهبنــدی شــده میــان هــر جــزء وجــودی
معمارانــه محتــوای میــان دانشــی کالبــدی و مفهومی معمــاری را
الگوســازی کنــد .بعالوه حجم وســیع دادههای برداشــت شــدهی
دیجیتــال از آثــار معمارانــه نیازمنــد جمــعآوری ،دســتهبندی،
تفســیر ،اســتنتاج و حاشــیه نویســی با کمــک پایگاههــای دانش یا
آرشــیوهای دیجیتال است تا در جســتوجوی پیشرفته ،بازیافت
سیســتماتیک و به عبارتی نشــر دانش ،مورد اســتفادهی حیطهها
و کاربــران مختلــف قــرارگیــرد .سیســتم ا کتســاب دانــش معماری
ایــران میتوانــد بــه تفســیر دادههــا هماننــد عکس ،نقشــه ،کروکی
و ذخیرهی آرشــیو و مســتندات برداشــت شــده از بناها پرداخته و
پایگاه دانش هوشمند و طبقهبندی شده را در اختیار متخصصین
حیطــه و کاربران عام قراردهد .این مقاله به معرفی نتایج حاصله
از مطالعات دو حوزهی ا کتساب دانش بر پایهی الگوهای معنایی
و ذخیــره ســازی آن با سیســتمهای مدیریت دانــش آنتولوژیک در
معماری ایران میپردازد.
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 .۱پایگاه دانش معماری
معماری ،دانشــی وابســته به حیطههای مختلف علوم نظری و
صنعتگــری عملــی را به محیط مصنــوع تبدیل میکنــد .از جزییات
فنی و مهندســی و مصالح پیچیده تا وقایع اجتماعی و ســبکهای
هنــری در خلــق آثــار معمارانــه ســهیمند .نشــر دانــش معمــاری و
دادههــای وابســته بــه آن نیازمنــد نگاهی همــه جانبه بــه معماری
اســت :از خصوصیــات کالبدی تــا فنآوریهــا ،ویژگیهای محیطی
و جزییــات تاریخی .در فرآیند خلق سیســتم ذخیره و ارایهی دانش
دیجیتــال معماری ،ابتدا شناســایی اجزای وجودی شــامل عناصر
کالبــدی و پــس از آن خصوصیات مفهومی ضروری اســت .گام دوم
کشــف روابط میان اجزای معمارانه در ارتباط میان جزء و کل است
که به خلق فضا میانجامد .بنابراین در مرحلهی بعدی طبقهبندی
و الگوســازی پیوندهــای معنایی میان اجــزای وجودی معمارانه به
صورت دیجیتال بر پایهی سیســتمهای هوشــمند ا کتســاب دانش
اهمیت مییابد .این سیستمها که در علوم نوین فنآوری اطالعات
و ارتباطــات با نام آنتولوژی (هســتی شناســی) شــناخته میشــوند،
دادهی خــام را در طبقهبنــدی بــه اطالعــات تبدیــل میکنــد و در
گام بعــدی بــا دوختن اطالعات بههم پیوســته با تعریف پیوندهای
معنایــی در جهــت تولیــد دانــش گام بــر میدارنــد .8نمونههــای
سیســتمهای مختلــف ا کتســاب و ذخیــرهی دادههــا از یــک پایگاه
دادههای ســادهی جدولی (همانند یک دانشنامهی آنالین ساده)
تا پایگاههای دانش شیء محور میانمتصل (همانند لغتنامههای
طبقه بندی شده تصویری) را تشکیل میدهند.
سیســتمهای ا کتســاب دانــش هوشــمند در تهیهی آرشــیوهای
طبقهبندی شده و پایگاههای دانش پیشرفت خود را در تعاریف نوین
علــوم کامپیوتــری و هوش مصنوعی براســاس الگوســازی پیوندهای
معنایی اجزای وجودی دامنههای مختلف در سیستمهای ا کتساب
دانــش آنتولوژیــک پایهریزی میکنند .آنتولوژی یا هســتی شناســی از
اولین مفاهیم پایه جهت شناخت و طبقهبندی پدیدهها و شناسایی
پیوندهای ماهوی آنها است که توسط فالسفه برای شرح چیستی
هســتی مطرح شــده اســت .9سیســتم ا کتســاب دانــش آنتولوژیک،
بــا تعریفــی کــه از فلســفه وام گرفتــهاســت ،به دلیــل تعریف ســاختار
طبقهبندی شده و الگوسازی پیوندهای میان اجزاء ،برای فهماندن
چیســتی پدیدههــا بــا زبانهــای فرمال بــه کامپیوتــر ،در علــوم نوین
فنآوری اطالعات و ارتباطات اهمیت ویژهای یافتهاست .در سیستم
ا کتســاب دانــش آنتولوژیک «ایــدهی خالصه» هر پدیــده میتواند در
دنیای مجازی توســط سیســتم با تعریف «پیوند معنایــی» بین این
اجزاء قابل شناسایی باشد (.)Gruber, 1995
تعاریــف ارایــه شــده توســط سیســتمهای ا کتســاب دانــش
آنتولوژیــک مطالعهای روشــمند را برای شــناخت علمی پدیدههای
معمارانــه پیش روی محققــان قرار میدهد؛ چرا که امــکان برقراری
پیوندهای معنایی وابسته به خصوصیات فیزیکی و کالبدی اجزای
معمارانــه و یــا خصوصیــات مفهومی و ادرا کــی را فراهم می ســازند.
خ به سؤاالتی پایه
بهطور مثال چهارچوب ذخیرهی اطالعات و پاس 

راجع به یک ســاختمان را همانند چه زمانی ســاخته شده؟ توسط
چه کســی ســاخته شده؟ از چه مصالحی ساخته شــده؟ دارای چه
اجزایی است؟ در کجا واقع شده؟ و غیره را فراهم میسازد و یک بنا
را به فرد ،زمان ،مکان و ماده پیوند میزنند.
بدیهی است که هر سیستم دیجیتال از ابزارهای نرم افزاری برای
کارآمد نمودن ساختار خود استفاده میکند .نرم افزارهای متعددی
برای ســاختار دادن به اطالعات خام بر اساس قالب تعریف شدهی
سیستمهای ا کتساب دانش آنتولوژیک با فرمالیزم زبان شیء محور
(کــه هر جزء اطالعاتی را همانند یک شــی فــرض میکند و میان آنها
پیوندهای بی شــماری برقرار میسازد) موجودند .از میان ابزارهای
مختلــف ا کتســاب دانــش ،نــرم افــزار منتخــب ایــن پژوهــش جهت
الگوسازی دانش معماری با نام پروتژه (10 )Protégéمحیط مناسبی
بــرای متخصصیــن غیر علــوم کامپیوتری (کــه در ف ـنآوری اطالعات
بــه متخصصیــن دامنه یا حیطــه 11معروفند) ،پدید م ـیآورد تا بدون
آشنایی با کدهای برنامه نویسی ،به طراحی پایگاه دانش بپردازند و
بتوانند اطالعات معماری را در سیستم ذخیره کنند (.)Noy, 2001
یک سیستم مدیریت دانش به بازیافت و توزیع پیچیدهتر اطالعات
دســت یافتــه و قابلیتهایــی فراتــر از جســتوجوهای معمــول بــا
کلمــات کلیــدی در پایــگاه دادههــا بــه وجود مــیآورد (بهطــور مثال
جســتوجوی ترکیبی برای یافتن یک بنا بر اساس نام معمار+دوره
ساخت+مکان+نوع آسیب یا پیوندهای معنایی دیگر)

 .۲فرآینــد الگوســازی دانــش معمــاری بــر پایه
سیستمهای ا کتساب دانش آنتولوژیک
سیســتم ا کتســاب دانــش آنتولوژیــک میتواند بــرای هر حیطه،
از جملــه معمــاری ،از صفــر طراحــی شــود .هــر محقق با جمــعآوری
لغــات ،درک طبقهبندیهــای موجــود و پیوندهــای میــان اجــزاء
میتواند در این امر ســهیم باشد .اما همواره جستوجوی سیستم
باالدســت بــر پایه لغــات و طبقهبندی قابل قبول که توســط مراجع
قابــل اعتمــاد ملی و یــا جهانی تهیه شــده اند ضروری اســت .اغلب
سیستمها میتوانند در یک ابزار یا نرم افزار ا کتساب دانش بارگزاری
و توســعه داده شــوند .12اســتفادهی مجدد از سیســتمهای موجود
برای انطباق پایگاه دانش در دســت طراحی با ســایر سیســتمهای
دیجیتال جهت افزایش قابلیت انطباق پذیری ضروری است(Noy,
 .)2001به همین منظور این مقاله پیش از ارایهی سیستم ا کتساب
دانش توسعه یافته توسط این پژوهش ،به مرور مراجع باالدست به
عنوان جزء الینفک فرآیند طراحی می پردازد.
در معماری ،مطالعه بر پایه سیســتمهای آنتولوژیک در ابتدا به
صــورت یک لغتنامهی تخصصی ،بناها ،اجزای تشــکیل دهنده و
پدیدههای وابســته را با کمک منابع باالدســت و مرجع شناســایی
و جمــعآوری میکند .در این فرآیند ابتدا خصوصیات معنای لغوی
بنا و ســپس فهرســتی از اجزای تشــکیل دهندهی کالبدی بنا تهیه
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میشــود .در گام بعدی بناها با توجه به خصوصیات اصلی شکلی،
عملکردی و یا مصالح ،با ارجاء به لغتنامههای طبقهبندی شدهی
باالدســت یا “ ”thesaurusطبقهبندی میشــوند .در مرحلهی سوم
مهمتریــن گام عملی ا کتســاب دانش یعنی دوختــن دادههای پایه
بــه یکدیگر بــا پیوندهای معنایی آغاز میشــود .پیوندهای معنایی
صفــات میــان دانشــی بــه هــم پیوســته در معمــاری را الگوســازی
میکنند و به دستههای زیر قابل تقسیم است:
• کالبدی و درونی (همانند اجزای تشکیل دهندهی کالبدی)
• محیطی و بیرونی (همانند مکان ،بافت همجوار)
• مادی و وابسته به انسان (همانند افراد وابسته به تاریخ بنا)
• محتوایــی و وابســته بــه زمــان (هماننــد ســبک بنــا و یــا
اصطالحات اجرایی)
در تعریف پیوندهای معنایی دســتهبندی شدهی فوق اجزای
ً
وجــودی جم ـعآوری شــدهی کاملــی فراتــر از صرفا عناصر تشــکیل
دهندهی بنا تهیه میشود .این نمونه ها میتوانند نام یک شهر،
میدان ،ســبک یا سلســلهی تاریخــی ،صاحب منصــب و یا معمار،
و یــا حتــی نــام یــک بــاد محلــی یا یــک گیــاه بومی باشــد کــه علت
وجودی یک اثر را توجیه میکند .پیوندهای معنایی که بر اساس
دســتورالعملهای ملی یا اســتانداردهای توصیفــی جهانی تعریف
میشــوند ،مجموع ـهی اجزای وجودی اصلی و وابســته به بنا را با
یکدیگر مرتبط ساخته و دانش بنا را الگوسازی میکنند.
بــرای درک بهتــر فراینــد ا کتســاب دانــش در معمــاری مثــال

تصویــری یکــی از نمونههــای پیچیــدهی میــراث معمــاری ایــران
بــه لحــاظ تکامــل کالبــدی یعنــی "مســجد جامــع اصفهــان" را در
تصویــر شــمارهی یک ارایــه کردهایم .ابتدا "مســجد" بــه عنوان زیر
مجموع ـهی کلــی یــک "شــیء" بــا توجه بــه عملکــرد و شــکل خود
و همچنیــن اجــزای ســازنده طبقهبنــدی شدهاســت .ســپس
پیوندهــای مــادی ماننــد فاعل ،مــکان ،داده ،اجــزاء و پیوندهای
تجریــدی هماننــد صفات ،ســبک ،دوره یا محیط بــرای آن تعریف
شــده اســت که اجزای وجودی هر پیوند را به بنای مسجد مربوط
میســازد .بهطــور مثــال مســجد جامــع اصفهــان واقــع در شــهر
اصفهــان ،دارای ســبک رازی یــا خراســانی ،دارای ســازنده یا بانی
خواجه نظامالملک ،دارای همجواری میدان کهنه و بازار یا دارای
اجزاء ایوان ،گنبدخانه و غیره است.
همانطور که در تصویر یک مشــخص اســت در الگوسازی دانش
ارایــه شــده بــرای مســجد جامــع اصفهــان بر اســاس سیســتمهای
ا کتساب دانش ،هر نمونه یک جزء وجودی یا “،”entity or instance
هــر پیونــد معنایی یک خصوصیت یا “”propertyو هر دســته بندی
یک طبقه یا “ ”classمحسوب میشود .الگوی تعریف شده میتواند
بــا داده هــای بصــری هماننــد تصویر ،نقشــه یــا کروکی پیونــد برقرار
نمایــد .هریک از ایــن مراحل در ادامه با مروری بر مراجع باالدســت
و ساختاردهی به دادههای پایه معماری در نرمافزار ا کتساب دانش
آنتولوژیــک تشــریح شــدهاند .توجــه به ایــن نکته ضروری اســت که
تهیــه یــک پایــگاه دانــش برای هــر پدیده از جملــه معماری ابــداع از

تصویــر  -1ســاختار ا کتســاب دانــش آنتولوژیــک بــرای الگوســازی پیوندهــای معنایــی در معماری ایــران با نمونهی موردی مســجد جامــع اصفهان جهت توصیــف دادهها هماننــد تصاویر،
نقشههای معمارانه و غیره.
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صفر نیســت و توانمندی هر پایگاه دانش به همپوشــانی با مراجع
باالدست و استانداردهای توصیفی ملی و جهانی است .بنابراین هر
یک از بخشهای سه گانه طراحی و الگوسازی این پژوهش با نقد و
بررسی مراجع باالدست آغاز گردیده است.
 .۲.۱لغتنامهی تخصصی
اجزای وجودی معماری که در لغتنامههای تخصصی نامگذاری
ً
میشــوند عمدتــا شــامل عناصــر کالبدی مانــدگار ســازندهی یک بنا
هســتند .المانهــای معماری شــامل زیر طبقهی ســاختار (همانند
دیــوار) یــا زیــر طبقــه ســطوح (هماننــد تزیینــات) و یــا زیرطبق ـهی
قســمتهای ســاختمانی (هماننــد بادگیــر) مثالهایــی از اشــیاء
معمارانه هستند .اما از آنجاییکه یک بنا بهعنوان عنصر مجرد قابل
شناســایی نیســت ،پدیدههــای محتوایــی هماننــد فاعلیــن (بهطور
مثــال "خواجــه نظام الملــک" بانــی گنبدخانه جنوب غربی مســجد
جامــع اصفهــان در دورهی ســلجوقی (پیرنیــا ،)42 ،1372،شــیوهها
و دورهی تاریخــی (بهطــور مثــال شــیوهی "رازی" متعلــق بــه دورهی
"ســامانیان"" ،سلجوقیان" و "خوارزمشــاهیان" (پیرنیا،)143 ،1369 ،
ابعــاد و اندازهها (بهطور مثــال "ذرع" یا "ارش" واحد طول ایران دارای
اندازههــای متفاوت در دورههای مختلف همانند  104ســانتیمتر ،یا
 54.5سانتیمتر به نقل از میر سید علی جناب (االصفهان ))1303 ،و
پدیدههای وابســته محیطی همانند نوع ویژهای از باد (همانند "باد
کویر" میبد که سبب پشت کردن جهت بادگیرهای این شهر به سمت
جنوب اســت (بهادری نــژاد ))227 ،1387 ،یا جهت ویژه ای از بارش
باران (همانند "کج باران"های پاییز و زمستان گیالن که باعث بوجود
آمــدن ایوان نیمه محصور با دیــواره بدون پنجره در جبهههای رو به
کج باران در خانههای بومی این منطقه است (خا کپور،))45 ،1385 ،
پوشش گیاهی (همانند ردیف درختان "سرو" یا "چنار" که سبب پدید
آمدن مسیرهای خطی در محورهای اصلی باغ ایرانی است (پورمند،
 ))56 ،1390و غیره میتوانند در لغتنامههای معماری ذخیره شوند.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اعتبار یــک لغتنامــه به
تشکیالت تهیه کنندهی باالدست و استاندارد است که یا به صورت
سازمان متولی آثار معمارانه یا محققین برجستهی ملی در حوزههای
وابستهبهمطالعاتمعماریفهرستیاز لغاتمربوطهراارایهمیکنند.
مراجع باالدست لغتنامهی معماری در ادامه بررسی شدهاند.
 .۲.۱.۱نقد و بررسی مراجع باالدست
لغتنام ـهی دهخــدا ،فرهنــگ ســخن انــوری ،دایرهالمعــارف
فارســی مصاحــب ،دایرهالمعــارف بزرگ اســامی موســوی از منابع
عمــدهی لغــات در زبــان فارســی هســتند .پژوهــش وابســته بــه
دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر 13اصطالحات و مفاهیم موجود
در منابــع ذ کــر شــده را گــردآوری و منتشــر نمــوده اســت (بهشــتی،
قیومــی .)1388 ،جهت پوشــش لغــات معماری تاریخــی ایران که
در لغتنامه های جامع ذکر شــده گنجانده نشدهاند این پژوهش
مراجع مختلفی را به شرح زیر جستوجو کردهاست.
14
• کتــب تاریخــی هماننــد آثــار غیاث الدین جمشــید کاشــانی
بویــژه لغــات وابســته بــه انــواع پوش ـشها (غیــاث الدین جمشــید

کاشانی ،تکمیل همایون ،ناصر.)1367 ،
• آثــار اســتادکاران برجســته معاصــر هماننــد آثــار محمــود
ماهرالنقش حاوی لغات وابســته به آجرکاری (ماهرالنقش)1381 ،
و یــا تزیینــات کاشــیکاری (ماهرالنقــش )1361 ،و یــا آثــار حســین
زمرشــیدی در مــورد انــواع طــاق (زمرشــیدی )1361 ،یــا آثــار اصغــر
شعرباف در کاربندی (شعرباف.)1385 ،
• منابــع گردآورندهی اصطالحات شــفاهی هماننــد لغاتی که در
بنایی مورد استفاده قرار میگیرند یا بخشهای ابنیه تاریخی همانند
نمونههــای ارایــه شــده در آثــار اســتاد فقید دکتــر محمدکریــم پیرنیا
(پیرنیا )1369 ،و دکتر غالمحسین معماریان (معماریان.)1367 ،
• منابع وابسته توسط پژوهشگران مستقل (فالحفر.)1389 ،
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش بــه گــردآوری اســامی عــام
پرداختهاســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در مراجــع
باالدســت جهانی همانند لغتنامه طبقهبندی شده هنر و معماری
یا " ،15 "AATاسامی خاص وابسته به نامهای جغرافیایی (،16)TGN
نام هنرمندا ( ،17 )ULANو اشیاء هنری ( 18)CONAدر لغتنامههای
مجزا از هم و جدا از نامهای عام جمعآوری شدهاند .در این پژوهش
لغات خاص در دستههای جدا از هم جمعآوری شده و بسته به مورد
مطالعه برای آنها مدخل ایجاد شــدهاســت .نکتهی قابل توجه آن
است که فرهنگنامه با هدف گردآوری اعالم معماری یا اسم ابنیهی
خاص میبایســت مراجع متعددی از جمله سفرنامههای تاریخی یا
متون تاریخی (که بهطور مفصل در مداخل 19وابسته در دانشنامهی
جهان اســام 20ارایه شدهاند) را مورد بررســی قرارداده و اسامی خاص
مکانها و یا افراد وابسته به تاریخ بناها را استخراج نماید.
مجموعــه لغــات گردآوری شــده در ایــن پژوهش به شــرح زیر در
پایگاه دانش برپایهی آنتولوژی به شکل فرمال قابل ذخیره هستند.
 .۲.۱.۲فرمالیــزم لغتنامــه تخصصــی معمــاری ایــران در پایگاه
دانش معماری
در ساختار یک پایگاه دانش هر لغت وابسته به یک طبقه یا یک
دسته در لغتنامهای طبقهبندی شده است و به صورت یک "جزء
وجــودی" تعریف می شــود .امــا پیوندهای معنایی یــک لغتنامه از
خصوصیــات تعریــف شــده در لغتنامههــای باالدســت وابســته بــه
زبانشناســی 21هماننــد "معنــی"" ،آوا"" ،متــرادف" ،متضــاد" و غیــره
تعیین میشود .مرجع اصلی باالدست در این حیطه ،پایگاه دانش
ُ
جامع زبانشناسی با نام گلد ( 22)GOLDاست .پیوندهای معنایی
تعریف شده در این مرجع باالدست به شکل "ریشه گرفته از"" ،دارای
معنــی"" ،دارای آوای"" ،پیونــد تکواژشناســی" 23شــامل "پســوند،
میانوند ،پیشوند"" ،پیوند هجا"" ،24پیوند رسم الخط"" ،25پیوند بن
واژه"" ،26پیوند لغتشناسی" شامل "متضاد ،مترادف ،جزء واژگی،27
زیرشمول ،28فراشامل "29و پیوندهای دقیقتری از این نوع ،وابسته
به سه طبقهی اصلی "شیء"" ،فرآیند" ،و "محتوا" هستند.
این پژوهش صفات اصلی فوق الذکر مراجع باالدست را در داخل
ابزار ا کتســاب دانش پروتژه برای معماری ایران تعریف کردهاســت.
تصویــر دو فرمالیــزم الگــوی لغات و صفات وابســته به زبانشناســی
لغات بر پایهی مراجع باالدست را ارای ه میکند .همانطور که در این
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تصویر پیداست ،در واسط کاربر 30محیط نرم افزار چهار ستون اصلی
در کنــار یکدیگــر موجودند .ســتون اول مرورگر طبقهبندی ،ســتون
دوم مرورگــر صفــات یا خصوصیات ،و ســتون ســوم مرورگــر نمونهها
اســت .ســتون چهــارم صفــات عنوانبنــدی شــده بــرای هــر طبقــه
را بــه صــورت فیشهــای اطالعاتــی در کنــار یکدیگر چیدهاســت که
میبایست توســط کاربر با اطالعات جمعآوریشده پر شود .بهطور
مثــال بــرای نمونههــای ابنیــه مذهبــی موجــود در ســتون نمونهها
و بنــای منتخــب "مســجد" در پیوندهایــی هماننــد "دارای معنی"،
"دارای مترادف"" ،دارای ریشهی لغوی" و غیره صفات عنوانبندی
شده در فیشهای اطالعاتی جمعآوری شده اند.
الزم به ذکر اســت کــه در وارد نمودن اطالعــات هر پیوند در فیش
مربوطه"،معنی"هرلغتاز لغتنامههایمرجعجمعآوریشدهاست
و سایر دادهها از مراجع دست دوم به لحاظ اعتبار و سندیت گردآوری
شــدهاند .چنین بهنظر میرســد که وجود پژوهش مرجع باالدســت
ملیدر ارایهیصفاتجامعزبانشناسانهیلغاتوابستهبهمعماری
ایران ضروری بهنظر میرســد .با توجه به اهمیت شیوهی تلفظ یک
کلمه این پژوهش آوای هر لغت را نیز بر اساس دستورالعمل مؤسسه
بینالمللی زبانشناســی 31در پیوند "دارای آوای" وارد نموده اســت.
 .۲.۲طبقهبندی
طبقهبنــدی گام آغازیــن رویکــرد علمــی در شــناخت پدیدههــا
اســت .در لغتنامههــای سیســتماتیک ،طبقهبنــدی بــا ارای ـهی
شــبکه پیوندهای دارای سلسله مراتب معنایی برای هر کلمه ،به
عنــوان ابــزار مهــم پژوهشهای محتوایــی در مستندســازی ،تهیه
فهرســت از روی لغــات کنتــرل شــده و بازیابی اطالعــات بهویژه در
پایگاه دادهها یا پایگاه دانش نقش دارد.
جس ـتوجوی منابــع باالدســت طبقهبنــدی معمــاری ایــران به
دستهبندی بر اساس سبک (پیرنیا )1369 ،یا عملکرد (پیرنیا)1372 ،

در منابع محدود منتهی میشــود .امــا در مراجع جهانی رویکردهای
مختلفیجهتطبقهبندی کلیپدیدههایدنیاودستهبندیخاص
هنر و معماری موجود اســت که مورد اســتفادهی ایــن پژوهش بوده
است .یک پایگاه دانش ابزار قدرتمندی برای طبقهبندی حیطههای
مختلفدراختیارالگوسازیدانشدامنهقرارمیدهد.مرجعباالدست
32
اصلی در طبقهبندی کلی پدیدههای جهان ،آنتولوژی با نام سومو
( )SUMOاســت کــه اجزای وجــودی مرجع خــود را از لغتنامههایی
هماننــد ُورد ِنــت ( 33)WordNetجمــعآوری کــرده و کلیــهی کلمات
ارایه شــده در این لغتنامه بســیار بزرگ را دستهبندی میکند .در این
لغتنامــه طبقهبندی شــده ،هر جزء وجــودی به دو دســته مادی و
تجریدی تقسیم بندی شده است .هر ساختمان یک شیء مصنوع
غیــر منقــول اســت و بــا اتــاق (فضــا) و ســکونتگاه هــم ردیــف اســت.
طبقهبندیهــای باالدســت عمومــا دســتهبندی اجزای خــود را
بــر عهــدهی متخصصین دامنــه میگذارنــد .در حیطهی وابســته به
هنــر و معمــاری لغتنامــهی طبقهبنــدی شــدهی هنر و معمــاری با
هــدف ارایــهی کلمات ســاختاربندی شــده جهت بهبود دسترســی
بــه اطالعات در مــورد هنر ،معماری و فرهنگ کالبدی توســط بنیاد
گتی 34تهیه و به صورت چاپ شده و همچنین با فرمت قابل خواندن
توســط کامپیوتر (با دارا بودن حق التألیف و نه به صورت منبع آزاد)
در اختیــار عمــوم قرارگرفتهاســت .35تعــداد حــدودی  245000لغــت
وابسته به معماری و هنر در این لغتنامه به حدود  34000زیر طبقه
تقسیم بندی شدهاند .دستهبندی عمومی ارایه شده در این مرجع
در نمــودار تصویــر  3قابل مشــاهده اســت .هــر پدیده در ایــن نمودار
بــه هفــت دســتهی فعالیتهــا ،فاعلیــن ،مصالح ،اشــیاء ،ســبکها
و دورههــای زمانــی ،صفــات کالبــدی و مفاهیــم پیوســته تقســیم
شدهاســت .ابنیهی معماری به عنوان بخشــی از محیط مصنوع زیر
مجموعهی اشــیاء قرارگرفتهانــد .بهطور مثال یک مجموعه همانند
«بــازار» زیــر مجموعــهی «مجموعههــای تجــاری»« ،مجموعههــا بر
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اساس عملکرد» و «مجموعهها» از «محیط مصنوع» است (تصویر.)۳
بــا وجــود جامعیــت لغتنام ـهی طبقهبنــدی شــده باالدســت
ِا ِا تــی ( )AATدر پوشــش اجــزای وجــودی معماری چــه در دوران
تاریخــی و چــه معاصر ،وابســتگی آن به زبان طبیعی (انگلیســی) و
صفــات منطق ـهای (معمــاری اروپــا و امریکا) مشــهود اســت .برای
بسیاری از جزییات معماری مدرن میتوان طبقهبندی مناسب را
در این مرجع یافت ،بهطور مثال «دیوار» با تعریف «عضو معمارانه
عمــودی بــرای تعریــف و تقســیم فضا» به ســه دســتهی« دیــوار بر
اســاس شکل»« ،دیوار بر اســاس عملکرد» و«دیوار بر اساس بافت
و موقعیــت مکانی» تقســیم بندی شــده و نزدیک صــد نمونه را در
پایــگاه دادههــا فهرســت نمــودهاســت .برخــی از لغات وابســته به
معماری اسالمی نیز در این مرجع فهرست شده است .بهطور مثال
مقرنس 36با معنی«شــبکهای از اشــکال کوچک و تکرار پذیر سلول
وار ،شــبیه طاقچههای بدون کف ،برخی موارد به صورت کنسول
و ســازهای اما اغلب به صورت معلق و تزیینی ،که شکل دهندهی
سطوح زیرین طاقها و گنبدها بوده و در معماری اسالمی معمول
اســت» .زیر مجموعهی المان معمارانهی ســطحی تزیینی اســت.
با این وجود برای لغات مختلفی وابســته به معماری ایرانی مانند
عملکردهــای ویژه (زورخانــه ،تکیه و یا آبانبار) ،مصالح (ســاروج،
اندود ســیم گل یا آجر پیش بر) ،و یا اجزاء و تزیینات (کاشــی هفت
رنگ ،خط بنایی ،رسمی بندی) مدخلی وجود ندارد.
عــاوه بــر مراجع باالدســت فــوق ،این پژوهــش به بررســی و نقد
طبقهبندیهای مختلف وابسته به معماری و هنر همانند آنتولوژی
باالدســت س ـیدا ک ســیآر ِام ( 37 )CIDOC CRMبرای الگوســازی
دادههــای وابســته بــه میــراث فرهنگــی پرداختــه و در نتیجهگیری،
دستهبندی با رویکرد کل به جزء به صورت پایه (و نه تفصیلی) برای
معماری ایران ارایه نموده است که در ادامه به آن اشاره میشود.
 .۲.۳تعریف پیوندهای معنایی
الگــوی اولی ـهی مفــروض بــرای تعریــف پیوندهــای معنایــی،
توصیــف کامــل یــک بنا با نــام عام (همانند مســجد) و بــا نام خاص
(همانند مســجد جامع اصفهان) است .پیوندهای ابنیه دارای نام
عــام برگرفته از خصوصیات لغتشناســی هماننــد «دارای معنای»،

«دارای مترادف»« ،دارای آوای» و غیره اســت .جایگاه اصلی تعریف
پیوندهای معنایی برای بناها دارای نام خاص بوده و در پی پاسخ
دادن بــه ســؤالهای پایــهای «چــه زمانــی»« ،چــه مکانــی»« ،چــه
کســی»« ،چــه چیــزی» ،و «چگونــه» (کــه در سیســتمهای مدیریت
دانــش بــه “39”Wh4معروفنــد) ،قصــد دارد تا خصوصیــات مکانی،
زمانــی ،افــراد وابســته ،صفــات و ســبکها ،فعالیتهــا ،ایدههــا و
جزییات پدیدآورندهی یک بنا را مشخص کند .پیوندهای معنایی
در ایــن پژوهــش بــرای طبقــهی مســتقل «اشــیاء فرهنگــی خاص»
تعریف شــدهاند .هرگروه پیوند معنایی به یــک طبقه موجود در زیر
مجموعهی طبقهی عام «جزء وجودی» وابستهاند.
تعریف پیوندهای معنایی همانند سایر مراحل طراحی یک پایگاه
دانش میبایســت با ارجاء به منابع باالدســت تهیه گــردد تا قابلیت
همپوشانی میان عملکردی سیستمهای مختلف را بهبود ببخشد.
 .۲.۳.۱نقد و بررسی مراجع باالدست
در این مرحله از پژوهش دو منبع اصلی باالدســت مورد مطالعه
جهــت ا کتســاب پیوندهای معنایی نقد و بررســی شــدهاند .یکی از
مراجع باالدست مهم موجود در کشور دانشنامهی تاریخ معماری
ایرانشــهر اســت .ایــن دانشنامــه بــرای اجــزای وجــودی مــادی و
مفهومی معماری حوزهی تمدن ایران مدخل ایجاد و مقاالت معتبر
پیرامون هر مدخل را به همراه مدارک همانند پروندههای ثبتی بنا
به صورت آنالین ارایه نمودهاست .مداخل دانشنامه دارای هشت
دســتهی کلــی همانند نــام جغرافیایــی ،شــخص ،رویــداد ،دورهی
تاریخی و غیره هستند .دسته بندی موضوعی مداخل دانشنامهی
ایرانشهر در نمودار تصویر  ۴موجود است.40
دســته بندی ارایه شده این دانشــنامه برای هر مدخل در برخی
شــاخهها همانند افراد ،ســبک ،دوره زمانی ،مفهوم و اثر با لغتنامه
طبقهبنــدی شــده باالدســت جهانــی مشــترک اســت .امــا بــه دلیل
تفــاوت یــک دانشــنامه بــا یــک لغتنامــه طبقهبنــدی شــده دارای
تناقضــات شــاخصی اســت .همانطــور که گفتهشــد اســامی خاص
در لغتنامــهی طبقهبنــدی شــدهی ِا ِا تــی ( )AATموجود نیســتند
(بهطور مثال مدخل آثار شــاخص همانند پارتنــون 41در لغتنامهی
اشــیاء هنری یا “ ”CONAفهرســت شــده اســت .)42در حالیکه یکی

تصویر  -3طبقهبندی هنر و معماری ارایه شده در مرجع باالدست اِ اِ تی ( ،)AATساختمان به عنوان زیر مجموعهی محیط مصنوع دارای دستهبندی مفصل و با جزییات است.
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از اهــداف یــک دانشنامــه ،گــردآوری شــرح موجــود در منابع معتبر
برای نمونههای مختلف آثار معماری است .بعالوه در این دانشنامه
برخی" اصطالحات معماری" به اشیاء غیر منقول یا به مصالح اشاره
میکنــد (هماننــد آجــر ختایــی) و میتواند از دســتهبندی بــه همراه
مفاهیم تجریدی جداشده و زیر مجموعهی اشیاء قرارگیرند.
یکــی از نمونههــای شــاخص پایگاههــای مدیریــت دانــش
میــراث فرهنگــی موجــود در ســطح جهانــی ،سیســتم ا کتســاب
دانــش باالدســت "الگــوی مفهومــی مرجــع کمیت ـهی بینالمللــی
مستندســازی ایکــوم" یا  ”CIDOC CRM“43اســت .ایــن مرجع با
زبانهــای برنامــه نویســی فرمال هماننــد “ ”XMLیــا “ ”OWLبر
روی اینترنــت در وبســایت وابســته بــه ایکــوم ( )ICOMموجــود
اســت .44در الگــوی مفهومــی مرجــع “ ”CIDOCهــر طبقه شــامل
پیوندهــای معنایی وابســته به خود اســت .بهطــور مثال طبقهی
زمــان شــامل پیونــد "از لحــاظ زمانــی برابــر اســت بــا ،"...طبق ـهی
مکان شامل "مکان قبلی یا فعلی...است" ،طبقهی ابعاد و اندازه
شامل پیوند "اندازه...است" (تصویر پنج) .در تمامی این پیوندها
جــای خالــی " "...بــا یــک شــیء منقــول ،یــک فــرد ،یک مؤسســه
ماننــد یک موزه یا اجزای وجودی دارای هویت میراث فرهنگی پر
میشود .یک بنا در ساختار الگوی مفهومی مرجع “ ”CIDOCزیر

مجموعهی "شیء مصنوع انسان ساخت" بوده و دارای پیوندهای
معنایــی از جملــه "دارای عملکرد" ، ...دارای صفات" ،"...توســط
...تولید شــده است" باشــد .همچنین افراد در این ساختار دارای
پیوندهایــی از جملــه "دارای حــق و حقــوق بــر روی" ،"...مالــک
قبلی یا فعلی" ،"...مالکیت به  ...وا گذار شــده اســت" هســتند .از
آنجاییکه آرشــیو اشیاء موزهای محور این مرجع است ،مالکیتها
یــا افراد وابســته به نگهداری یک شــیء جــزو مهمترین پیوندهای
معنایــی وابســته بــه فاعلین هســتند (تصویــر پنج) .نکتــهی قابل
توجــه در ایــن مرجــع باالدســت پیچیدگــی الگوســازی پیوندهای
معنایــی اســت بــه شــکلی که بــرای هــر طبقه عــاوه بــر پیوندهای
مســتقیم ،برخــی پیوندهــای عــام هماننــد "دارای موضــوع...
اســت"" ،با...شناســایی میشــود"" ،دارای ظهور بصری...است"،
"بر روی...تأثیرگزار اســت"" ،برای...ایجاد انگیزه کردهاســت" برای
طبقــات مشــترک هســتند .ادغــام پیوندهــای اصلی یــک طبقه با
پیوندهای عام در یک سیســتم ا کتســاب دانش بر پیچیدگی درک
رابط ـهی بیــن پیوندهــا با هــم و با پدیــدهی مورد نظــر جهت ثبت
صفات در سیستم افزوده و بههمین دلیل کاربران الگوی مفهومی
مرجــع“” CIDOCنیازمنــد گذرانــدن دورههــای آموزشــی در بهــره
برداری از این سیســتم مدیریت دانش هســتند .با مرور این تجربه

تصویر  -4طبقهبندی جزء وجودی در دانشنامهی ایرانشهر :ساختمان به عنوان نمونه در طبقهی اثر قرار میگیرد.

تصویر  -5چهارچوب مفهومی و پیوندهای معنایی تعریف شده در پایگاه دانش “ .”CIDOC CRMهر طبقه عالوه بر صفات اصلی تعریف شده در این تصویر دارای صفات غیر وابستهی
تکراری نیز هستند که این موضوع کاربر را در جمعآوری اطالعات دچار چالش میکند.
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در ایــن پژوهــش بــرای هــر طبقــه پیونــد اصلــی مفهومــی را تعریف
نمودهایــم و از تکرار پیوندهای عــام پیچیده خودداری نمودهایم.
همچنیــن پیوندهــای معنایی وابســته به اشــیاء منقــول با الگوی
ارایه شده در این مرجع همپوشانی پیدا کردهاست .اما با توجه به
محدودیت این مرجع در توصیف آثار معمارانه پیوندهای وابسته
بــه بناها را از مراجعی که به طور مســتقیم بــرای آثار معماری تهیه
شدهاند جستوجو نمودهایم.
45
در یکــی از طر حهــای باالدســت ایــن مقاله ســه مرجع اصلی
جهانــی و ملی جهت جم ـعآوری صفات بناها در معماری ایران در
شناسنامههای تحلیلی معرفی شدهاند :فهرست پایهی دادههای
یادمانها و محوطههای میراث معماری 46وابسته به شورای بین
المللــی موزههــا  ، )ICOM( 47توصیــه نام ـهی ایکومــوس در اصول
ثبــت یادمانهــا و مجموعــه بناهــا و محوطههــا 48و دســتورالعمل
ثبت آثار ارزشــمند فرهنگی تاریخی کشــور .در نوشتارهای قبلی هر
یک از صفات منســوب به این مراجع باالدســت را به تفصیل ارایه
نموده و شناسنامهی تحلیلی حدود پنجاه بنا در ایران را برپایهی
فهرســت پایــه و تفصیلــی جم ـعآوری کردهایــم (جهــت مطالعــه
جزییــات رجوع شــود بــه (انــدرودی .)۱۳۹۲ ،هــدف از این مرحله
از پژوهش اســتخراج پیوندهای معنایی از میات صفات تشــریحی
فهرست پایه و تحلیلی جمعآوری شده و طراحی یک پایگاه دانش
بــر پای ـهی سیســتمهای آنتولوژیــک اســت تــا در ذخیــره و بازیافت

تصویر  -6الگوسازی پیوندهای معنایی برای معماری ایران با ارجاء به طبقه بندی پایه.

سیســتماتیک دادههــا بــا کمــک فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات،
کیفیت و کمیت فرآیند ثبت ،آرشیو و مستندنگاری معماری ایران
را بهبود بخشد .پیوندهای معنایی استخراج شده از فهرست پایه
و تفصیلی معماری ایران دربخش بعدی تشریح میشوند.
 .۲.۳.۲تعریــف پیوندهای معنایی معماری ایران و فرمالیزم آن
در پایگاه دانش
پیوندهــای معنایی تجریــدی و مادی یک پدیــدهی وجودی در
این پژوهش دستهبندی شده و در سیستم ا کتساب دانش آنتولوژی
به صورت یک خصوصیت یا “ ”Propertyالگوسازی شدهاست.
شــرح خالصه ای از پیوندهای معنایی تعریف شدهی وابسته به
هر طبقه که در تصویر شش ارایه شد ه عبارتست از:
• زیر مجموعههای "ویژگیهای تجریدی".
◦ پیوندهــای طبق ـهی "مفهوم پیوســته" شــامل معرفی تأثیرات
تاریخــی ،هنری ،فرهنگی ،عملکردی ،فلســفی ،اجتماعی و فنآوری
بنا (با همپوشانی طبقه بندی “.)”AAT
• زیــر مجموعههــای "صفــت کالبــدی" شــامل معرفــی کیفیــت
کالبدی ،آسیبهای کالبدی و محیطی ،خصوصیات محیط طبیعی
و شرح همجواریهای بافت شهری (با همپوشانی دستورالعمل ثبت
ملی و توصیه نامهی ایکوموس).
• زیر مجموعههای "کمیتهای تجریدی".
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◦ پیوندهــای "زمانی" شــامل تعیین دورهی زمانی ،شــروع تاریخ
ساخت ،پایان تاریخ ساخت ،تاریخ دقیق بهره برداری ،و رخدادها در
تاریخ ویژه (با همپوشانی فهرست پایه دادهها).
• پیوندهــای طبقــهی "ابعــاد و اندازههــا" شــامل تعییــن واحد و
وســیلهی اندازهگیــری ،ابعاد طــول ،عــرض ،ارتفاع ،ضخامــت ،قطر،
عمق،محیط،مساحتوفاصلهیمشخص(باهمپوشانی“CIDOC
 ”CRMو طبقه بندی“ )”AATزیرمجموعههای "شیء مادی".
◦ پیوندهــای طبقــه "اجــزای وجــودی" شــامل توصیــف شــکل،
شــیوهی ســاخت ،ترکیــب بنــدی ،عملکــرد ،انــدازه ،رنگ ،بو و ســایر
خصوصیات مشابه یک جزء (با همپوشانی طبقه بندی“.)”AAT
◦ پیوندهــای وابســته بــه فاعلیــن یــا افــراد وابســته به بنا شــامل
مستندســاز ،برداشــت کننده ،پدیدآورنده ،خالق ،مشــارکت کننده،
بانی ،سازنده همانند معمار ،پیمانکار ،بهره بردار ،مرمتگر ،هنرمند
همانند نقاش ،خطاط ،کاتب ،کاشــیکار ،افراد معاصر یا منســوب به
بنا و غیره (با همپوشانی فهرست پایه دادهها و “.)”CIDOC CRM
◦ پیوندهای وابســته به مصالح شــامل شــکل ،شیوهی ساخت،
ترکیب بندی و عملکرد (با همپوشانی طبقهبندی “.)”AAT

◦پیوندهایمنطقهیقرارگیریبناشاملمحدودهیجغرافیایی،
استان ،شــهر ،موقعیت محلی ،خیابان ،میدان ،مختصات جهانی،
عناصــر شــاخص همجــوار بــا همپوشــانی فهرســت پایــه دادههــا و
“.”CIDOC CRM
◦ پیوندهای اشیاء منقول و غیر منقول (با نام عام ) شامل فهرست
اجزای تشکیل دهنده.

 .۳نمونهسازی یا تعریف مدخل در پایگاه دانش
سیستم ا کتســاب دانش معماری ایران به صورت طبقهبندی
جامع و انتســاب پیوندهای معنایی برای هر طبقه به زبان فرمال
برنامــه نویســی آر دی ِاف( )RDFدر نــرم افزار پروتژه ،ســاختار پایه
جهت یک پایگاه دانش را فراهم میکند .صفات تعریف شده برای
هر بنا پایه و تفصیلی بوده و نیازمند مطالعهی جامع ابنیه تاریخی
و انجام برداشــتهای میدانی اســت .در تکمیل پژوهش وابسته،
شناســنامهی تحلیلی پایه و تفصیلی حدود پنجاه بنای تاریخی از
میان گونههای مختلف معماری ایران (شــامل مســجد ،مدرسه،

تصویر  -7فرمالیزم سیســتم ا کتســاب دانش معماری ایران با اســتفاده از ابزار پروتژه :پیوندهای معنایی جهت تفســیر بنای خاص (مســجد جامع اصفهان) .نمونه یا “" ”instanceمنطقه"
گشوده شده و به پنجره صفات مکانی همانند نام خیابان ،نام میدان ،نام محله ،مختصات جغرافیایی و غیره متصل شده است و مدخل پنجاه بنا در ستون میانی قابل مشاهده است.
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بــازار ،خانــه ،کاخ و کاروانســرا) را با مطالعات جامــع کتابخانهای و
برداش ـتهای میدانی ارایــه نمودهایم (انــدرودی .)1392 ،در این
مرحلــه از سیســتم ا کتســاب دانــش طراحــی شــده بــرای تکمیــل
شناســنامههای تحلیلی دیجیتال در پایگاه دانش اســتفاد ه شــده
اســت .بدیــن منظــور بــرای نمونههای موردی برداشــت شــده در
داخــل سیســتم ا کتســاب دانــش مدخــل ایجــاد (حــدود پنجــاه
مدخل) و پیوندهای معنایی را بر اساس بندهای شناسنامههای
تفصیلی تکمیل نمودهایم.
هــر صفــت تعریــف شــده توســط نــرم افــزار هماننــد یــک فیــش
اطالعاتــی دارای ماهیــت متفــاوت اســت .بــه طور مثــال اطالعات
وابســته به تاریخ بنا یک دادهی زمانی ،اطالعات وابســته به ابعاد
بنــا یــک دادهی عــددی ،و اطالعــات وابســته بــه ســبک بنــا یــک
دادهی توصیفی نوشــتاری اســت .خصوصیت اصلی یک سیستم
مدیریــت اطالعــات انتســاب نــوع داده بــه یک خصوصیــت یا یک
“ ”propertyاست (همانند عددی ،تاریخ ،متن نوشتاری ،کلمه و
غیره) است .اما سیستمهای مدیریت دانش دارای یک توانمندی
دیگــر برگرفتــه از زبانهای برنامه نویســی شــیء محور هســتند .هر
دســته اطالعات جمعآوری شــده توصیفی میتواند همانند شیء
با نوع داده به شکل نمونه یا “ ”instanceتعریف شده و پیوندهای
بیشــماری با صفات جمعآوری شده در فیشهای توصیفی دیگر
برقــرار کننــد .بدیــن ترتیب الگوی مطلوب ارایه شــده بــرای نمونه
مســجد جامع اصفهان در تصویر یک در داخل سیســتم ا کتســاب
دانــش آنتولوژیــک بــا کمــک نــرم افزار شــیء محــور پروتژه توســعه
داده می شــود (تصویــر هفت) .نام بنا ،آوا ،اجزاء تشــکیل دهنده،
فاعلین ،زمان ،ســبک و اشــیاء منقول موجود در بنا در فیشهای
مربوطه معرفی شــدهاند .بهطور مثال پیوند معنایی "دارای اجزاء

خاص" این مسجد را با محراب اولجایتو ،گنبد نظام الملک و گنبد
تاج الملک (با خصوصیات وابســته هماننــد ابعاد ،مصالح ،عناصر
تشــکیل دهنده) مربوط میســازد .یا مشــاهیر تاریخــی یا معماری
49
همانند سلطان محمد خدابنده ،تاج الملک یا اوجینو گالدیری
بــه عنــوان بانــی یــا مرمتگر در زیــر مجموعــه صفــت فاعلین جمع
آوری مــی شــوند .همانطــور کــه در تصویــر هفت مشــخص شــده
صفــات مکانی بنا به صــورت یک پیوند ،پنجره دومی را باز میکند
کــه حــاوی فیشهــای متعــددی شــامل شــهر ،منطقــه ،خیابــان،
همجواری ،مختصات جغرافیایی و غیره اســت .برای سایر صفات
فیشهــای بههــم متصــل مشــابهی وجــود دارد که قابل اســتفاده
جهت وارد نمودن اطالعات است.
فرآینــد نمونهســازی 50یــا ایجــاد مدخــل در سیســتم ا کتســاب
دانــش نیازمنــد آشــنایی بــا فرآینــد طراحــی پایــگاه دانــش در
نرمافزارهایــی هماننــد پروتــژه بــوده و میبایســت به دقــت کنترل
شــود .در ایــن پژوهش نمونهســازی ابنیه برداشــت شــده بهدلیل
پیچیدگــی سیســتم ا کتســاب دانــش آنتولوژیــک توســط مجریــان
پژوهــش انجام گرفتهاســت .اما فرآیند تحلیل دادههای برداشــت
شده از بناها بهویژه تصویربرداری سیستماتیک و تفسیر عکسها
ُ
با استفاده از ساختار فرادادهی دابلین کور ( )Dublin Coreبر عهده
کارشناســان برداشــت کننده گذاشــته شدهاســت ،بهشــکلی که با
شــرکت در جلســات آموزشــی نرمافزار ،بــه تنهایی قادر بــه طراحی
پایــگاه دانــش تصویــری ،تعریــف طبقــات ،خصوصیــات و نمونــه
جهت تفسیر هر عکس بودهاند و خروجی پایگاه دانش را به شکل
فایل ِاچ تی ِام ِال ( )HTMLبرای مرورگرهای عام 51قابل مشــاهده
نمودهانــد .پایــگاه دانــش تصویــری در حــال حاضــر بــرای نیمی از
ابنیهی منتخب توسط گروه برداشت تکمیل شدهاست.52

نتیجه
ف ـنآوری نویــن دیجیتــال هوشــمند در ده ـهی حاضــر بــا
سیســتمهای ا کتســاب دانــش آنتولوژیک بــه دلیل تعریف ســاختار
طبقهبنــدی شــده بــرای پدیدههــا و تعریــف ارتبــاط میان اجــزاء در
علــوم نوین ،توســط نظریه پردازان و دانشــمندانی ماننــد موزن 53و
گروبر 54توسعه یافته و در حیطههای مختلف علوم کامپیوتر همانند
سیســتمهای مدیریــت دانــش ،وب معنایی 55و یــا هوش مصنوعی
مورد استفاده قرار گرفتهاست .ا کتساب دانش با رویکرد طبقهبندی
و الگوسازی پیوندهای معنایی معماری ایران را از نگاه دوطرفه جزء
به کل میان عناصر وجودی مادی یا مفهومی اصلی و وابسته مورد
پژوهــش قــرار میدهــد .نگاهــی کــه عناصــر معمارانــه و حیطههای
مختلــف وابســته به چیســتی اثر را در وحــدت با یکدیگر قــرار داده و
بههم پیوند میزند .نگاه هستی شناسی آنتولوژی که از فلسفه وام
گرفتــه شــده با نگاه فلســفی به جهــان بینی معماری ایرانی همســو
است .با این تفکر بنا ،ظهور مادی مجموعه پدیدههایی است که به
صورت تجریدی هر کدام در اجزای مختلف کالبدی نمایان شدهاند
و در عین کثرت با یکدیگر در وحدتند.
پایــگاه دانــش معرفــی شــده در ایــن مقالــه بــرای معمــاری ایــران

طراحی شدهاست تا بتواند ماهیت میان متصل یک بنا با پدیدههای
مــادی و تجریدی پیوســته را در محیط مجازی دیجیتال الگوســازی
نماید و بر پایه تجزیه و تحلیل دانش بنیان بنا و دادههای وابســته را
تفسیر معنایی و در پایگاه دانش ذخیره نماید .این سیستم به همراه
نمونههای موردی مدخلسازی شده و تصاویر تفسیر شده بهعنوان
یــک پایگاه دانش میتواند بهتنهایی یا با قرارگرفتن بر روی شــبکهی
کامپیوتــری محلی 56مورد اســتفاده کاربران و بخصوص کارشناســان
تکمیــل پروندههــای ثبتی ،شناســنامههای تحلیلی ،آرشــیو دادهها
و یــا دانشنامهها یــا پایگاههای داده مورد اســتفاده قرار گیرد .فرآیند
ایجاد مدخل در سیستم ا کتساب دانش برای معماری ایران نیازمند
پژوهــش پایــه و در مقیاس ملی پیرامون لغتشناســی بنا ،شــناخت
مــدارک موجــود ،مطالع ـهی کالبــدی ،تاریخــی ،محیطــی ،فاعلین و
صفاتمشابهاست.بنابراینمرورمطالعاتتاریخی،مراجعباالدست،
برداشت میدانی و تفسیر متخصص از وضعیت یک بنا ضروری است.
اما گام مهم بعدی انتشار پایگاه دانش بر روی شبکه وب است
تــا کاربــران بتواننــد صفحــات طراحــی شــده در نــرم افزار ا کتســاب
دانش آنتولوژیک را در مرورگرهای عام به صورت صفحات معمول
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ِاچ تــی ِام ِال ( )HTMLمطالعه کننــد و با بهرهگیری از قابلیتهای
باالی سیســتم در مطرح کردن پرســش یا جس ـتوجوی پیشرفته
ترکیبــی در داخــل پایــگاه دانــش بــه اطالعــات دســت یابنــد( .بــه
طــور مثــال پیدا نمودن ابنیه بر اســاس ترکیبی از نام معمار ،ســال
ســاخت ،مــکان ،اجــزاء یا هــر پیوند معنایــی دیگر تعریف شــده در
داخــل سیســتم) .بدین ترتیب یک کاربر بتوانــد بهطور مثال کلیه
مداخــل وابســته به یک بانــی خاص همانند خواجــه نظام الملک
که در شــهری همانند اصفهان واقع شده است را در جستوجوی
ترکیبــی بیابــد .در یکــی از طر حهــای وابســته ایــن پژوهــش،
سیســتم ا کتســاب دانش آنتولوژیک تهیه شــده مخصــوص یکی از
محوطههــای مهــم معمــاری ایران که در فهرســت میــراث جهانی
یونســکو ثبــت شدهاســت (ارگ بم) ،با کمک ابزارهــای چهارچوب

بنــدی کاربــردی وب 57و همچنین ابزارهای کاربردی ســرور وب
بر روی شــبکه اینترنت توزیع شدهاســت( 59جهت کسب اطالعات
بیشــتر در مورد پایگاه دانش مختص ارگ بم دارای فهرســت لغات
پنــج زبانــه و فهرســت تحلیلــی دیجیتــال بــر پایــه اســتانداردهای
فراداده و مراحل نشــر نســخهی ار دی ِاف ( )RDFسیســتم بر روی
وب رجوع شود به(.)Andaroodi and Kitamoto, 2010
مجریــان ایــن پژوهش امیــد دارند تا سیســتم ا کتســاب دانش
معمــاری ایــران با همــکاری مراجع متولی نشــر دانــش معماری به
مدخــل ســازی نمونههــای مختلــف ابنیــهی تاریخــی و مــدرن و
تکمیــل عناصــر معمارانه ،تزیینات و ســازه و همچنین بخشهای
ســاختمانی گونههــای مختلــف معمــاری ایرانی دســت یابند و به
صورت پرتال و پایگاه دانش آنالین در دسترس عموم قرار گیرد.
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تقدیر و تشکر
بدینوسیله راهنماییهای ارزندهی پروفسور آسانوبو کیتاموتو و پروفسور فردریک آندرس از انستیتو ملی انفورماتیک توکیو تقدیر و تشکر
میشــود .بخشــی از برداشــتهای میدانی بویژه تهیه شناسنامههای تحلیلی پایه و طراحی پایگاه دانش تصاویر ابنیه برداشت شده توسط
دانشجویان کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی دانشکده معماری دانشگاه تهران در سالهای  88تا  92انجام گرفتهاست.
این پژوهش از نرم افزار منبع آزاد ا کتساب دانش  Protégéبرای طراحی پایگاه دانش استفاده کردهاست.
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و ا کتسـ�اب تدریجی محتوای اطالعات ،ارزشـ�گذاری و تعریـ�ف قواعد»(Rowley,
 .)2006در ایــن فرآینــد تعریف پیونــد میان اجزاء مختلف طبقهبندی شــده ،که
پایــه آنتولــوژی را تشــکیل میدهــد ،ســبب برقــرار کــردن ارتبــاط مفهومــی میان
اجزای مختلف اطالعاتی و ا کتساب دانش نهفته پدیدههاست.
 9ارســطو ،فیلســوف یونانــی قــرن ســوم قبــل از میــاد در اثــر خــود بــا نــام
متافیزیــک ،بــر مطالع ـهای تأ کیــد داشــت که به شــناخت صفات مشــترک میان

پدیدههــا ،بــه منظور دســتیابی بــه طبقهبنــدی کل موجودات عالم دســت یابد
( .)Aristotle, 2009بر طبق نظر او ،هســتی جمع مواد مســتقل یا اشــیاء فیزیکی
اســت که شــکل دهنده کیفیت و یا ارتباط بینابین اشــیاء است .این شیوه تفکر
ماهیت وجودی پدیدهها و خصوصیات منتج از آنها را مورد سؤال قرار میدهد
و در دنیــای معاصر توســط فالســفه دیگری هماننــد هایدگــر در ماهیت وجودی
زبـ�ان( )Heidegger, 1971و س��ارتر در تعریف وج��ود و ذات فردی ()Sartre, 1992
دنبال شدهاست.
10 Protégé Knowledge Acquisition System http://protege.stanford.
edu/.
11 Domain Experts.
 12کتابخانههــای دیجیتــال هماننــد آنتولینگــوا در وب موجــود هســتند کــه
میتوانند برای توسعه آنتولوژی جدید مورد استفاده قرار گیرند.
 13دانشنامه ایرانشهر http://www.iranshahrpedia.ir
 14غیاثالدین جمشــید کاشــانی ( حدود  )۸۳۲-۷۹۰ریاضیدان برجســته،
اخترشناس و شمارشگر زبردست ایرانی.
15 The Art & Architecture Thesaurus® http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.
16 The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)® https://
www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html.
17 The Union List of Artist Names (ULAN)® https://www.getty.
edu/research/tools/vocabularies/ulan/index.html.
18 The Cultural Objects Name Authority (CONA) ® https://www.
getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html.
19 Entries.
20 http://www.encyclopaediaislamica.com/.
21 Linguistic.
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22 General Ontology for Linguistic Description.
http://linguistics-ontology.org/gold-2010.owl.
23 Morphological relation.
24 Onset.
25 Orthography.
26 Lexeme.
27 Meronym.
28 Hyponym.
29 Hypernym.
30 User Interface.
31 International Phonetic Association http://en.wikipedia.org/
wiki/Persian_phonology#cite_ref-ipa_handbook_1-0.
32 Suggested Upper Merged Ontology.
33 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn.
34 The Getty Research Institute.
35 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.
36M uqarnas.http://www.getty.edu/vow/AATFullDisp
_lay?find=muqarnas&logic=AND&note=&english=N&prev
page=1&subjectid=300081762.
37 CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) http://www.cidoccrm.org/.
38 The visual Thesaurus https://www.visualthesaurus.com/.
39 Where? When? What? Who?.
40 http://iranshahrpedia.ir/fa/indexer#limit:25|page:1|.
41 Parthenon.
42 Cultural Objects Name Authority® https://www.getty.edu/cona/
CONAFullSubject.aspx?subid=700000158.
43 CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) http://www.cidoccrm.org/.
44 http://www.cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html.
 45طرح تحقیقاتی « شناسنامه تحلیلی یادمانها و ابنیه تاریخی ایران :بررسی
استانداردهایجهانیفراداده(متادیتا)» بهشماره 27382/1/01کهتوسطنگارنده
در معاونت پژوهشــی پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران انجام شــده اســت.
46 Core Data Index to Historic Buildings and Monuments http://archives.icom.museum/objectid/heritage/core.html.
47 International Council of Museums.
48 Principles for the recording of monuments، group of buildings and sites.
 49اوجنیو گالدیری  ،۲۰۱۰ - ۱۹۲۵ Eugenio Galdieriمعمار و مرمتگر اهل
ایتالیــا بــود .گالدیری ،مرمت بعضی از بناهــای تاریخی ایران از جمله عالی قاپو،
چهل ستون و هشت بهشت را به عهده داشت.
50 Instantiation.
51 Convensional Web Browsers (Internet Explorer, Mozilla,
Netscape, etc).
 52برداشتهای میدانی و طراحی پایگاه دانش تصاویر برداشت شده ابنیه
توسط دانشــجویان کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی دانشکده
معماری دانشــگاه تهران در ســالهای  88تا  92انجام گرفتهاست .در هر نیمسال
برای دانشــجویان کارگاه طراحی سیستم ا کتســاب دانش آنتولوژیک با استفاده
از نرمافزار پروتژه توسط نگارنده برگزار شده و دانشجویان به تفسیر صدها عکس
دیجیتال برداشــت شــده از بناها در پایگاه دانش تصویری طراحی شــده توســط
خودشان پرداختهاند.
53 Musen.
54 Gruber.
55 Semantic Web.
56 Local Area Network.
57 Web Application Framework.
58 Web Application Server.
59 http://dsr.nii.ac.jp/Bam3DCG/.
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