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چکیده
هدف این مقاله ،بازخوانی اصول و مبانی فکری نظریه «نحو فضا» و به روزسازی توسعههایی است که
درس ـالهای اخیردر مفاهیم و ابزارهای این نظریه رخ داده اســت .پس از یک بازنگری تاریخی مبادی
ورودی نظریــه بــه دانــش معاصر معمــاری و شهرســازی در ایران ،خاســتگاه نظریه و مباحــث آغازین و
مبانــی منطــق اجتماعی فضا،مــورد بحث و بازتعریف قرار گرفتهاند.اســاس و مبنای مباحث مطروحه،
نظریــه زیربنایــی هیلیــر و هانســون در 1984و پــس از آن بســط و بررســی نظریــه در دانشــکده معمــاری
بارتلت اســت.در ادامه ،روششناســی و فرایندهای روشــمند در تجزیه و تحلیل فضای معماری مورد
ّ
مداقــه قــرار گرفتــه و به صورت کاربردی با نرم افزار روز دپت مپ ،شبیهســازی گردیدهاســت .همه این
مراحل بر روی یک نمونه معماری سنتی ارزشمند ،خانه بروجردیهای کاشان ،پیاده گردیدهاست و
جداول مربوط به این شبیهسازی استخراج و مورد بحث قرار گرفتهاست.در میانه بحثها ،گریزهایی
کاربــردی بــه روش و نحــوه پرداختــن به مفاهیــم و تکنیکها در مقیاس شــهری نیز زده شــده و کاربرد
نظریــه در طراحــی شــهری نیز بحث و بررســی گردیدهاســت .در نهایت ،مســایل مرتبط بــا نظریه «نحو
فضا» و در برابر سوال ادرا ک فضایی مورد مباحثه قرارگرفتهاست.

واژههای کلیدی
نحو فضا ،چیدمان فضا ،خانه بروجردیها ،همپیوندی ،جداافتادگی ،خوانایی.
*این مقاله برگرفته از رســاله دکتری نگارنده تحت عنوان«نقش تغییرات کالبدی فضای باز محیط های مســکونی در شــکلدهی به ساختارهای
اجتماعی محله» است که در دانشکده معماری دانشگاه تهران در حال انجام است .راهنمایی و مشاوره این رساله برعهده اساتید:جناب آقایان
دکتر علیرضا عینی فر ودکتر غالمرضا اسالمی است.
**تلفن ،09123777915 :نمابر.E-mail: golarch@gmail.com ،021- 77058062:
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مقدمه
در میــان ســامانههایمنطقی پژوهــش معماری-شهرســازی،
نظریــه نحو(چیدمــان) فضــا ،1بیــش از نظریههــای دیگــر در ادبیات
معماری و شهرســازی معاصر مورد توجه واقع گردیدهاســت(گروت،
ً
 .)307 ،1384ایــن توجــه ،عمدتــا بــه دلیــل عینی و ملمــوس بودن
نظریــه و در دســترس بــودن منابــع و ن رمافزارهــای آن و برخــورد
نگــزاران آن بــا منابــع اولیــه پژوهــش اســت؛ بــه نحــوی کــه
بــاز بنیا 
2
نظریهپردازهــای اصلــی این ســامانه،در مدرســه بارتلت دانشــکده
لنــدن ،غالــب ابزارهــا و منابــع کتابخانــهای خــود را برای دسترســی
عموم پژوهشــگران دردســترس قــرار دادهاند .درحالیکه بــه موازات
آن ،تالشهایــی مشــابه در دانشــکدههای معمــاری و شهرســازی
موسسه فناوری جورجیا 3و موسسه فناوری ماساچوست ۴در حال
شــکلگیری اســت .لیکن هیچکدام از این نظریهها به اندازه نظریه
بیــل هیلیــر و جولیا هانســون ۵حوزه نفــوذ خود را در دانشــکدههای
معماری بســط نداده اســت .همایش دوســاالنه نحو فضا ،۶که تا به
امروز نه دوره از آن برگزار گردیده اســت ،به محلی برای هماندیشــی
صاحبــان رای و اندیشــمندان معمــاری بــدل گشــته اســت .در
ایــن میــان چندیــن نکتــه ایــن روش را به روشــی محبــوب در میان
روشهای متداول پژوهش وتحقیق معماری تبدیل نموده اســت.
نخســت آنکــه ،شــکلگیری نظریه بــر پایه فضــا به عنــوان عنصر پایه
معمــاری ،نظریه و دســتاوردهای آن را بــرای معماران حایز اهمیتی
دوچندان نموده اســت .اهمیتی که ناشــی از کاربــردی بودن روش
در تجربــه روزمــره معمــاران در شــکل دهــی به فضا اســت .بــه تعبیر

ً
بهتر ،معماران در تجربه طراحی معماری و شهری خود ،مستقیما از
نتایج پژوهشها اســتفاده مینمایند و آن را در طراحی خود اعمال
مینمایند .دوم ،فرا گیر بودن روش و شــمول آن بر گســتره عظیمی
از طرحهــای معمــاری و شــهری اســت .بــه عنــوان مثــال در حیطــه
معماری ،طراحی معماری ،ریختشناسی معماری ،۷تکامل تاریخی
دلســازی ،تحلیل فضایی ،۹رفتارشناســی و شــناخت
معمــاری ،۸م 
فضایی موضوعاتی است که این روش توانسته پژوهشهای درخور
و عمیقی بیافریند .در گســتره دانش شهرســازی ،بیشترین فعالیت
محققیــن این حــوزه بر محور ارتبــاط میان طر حبندی ۱۰و بــازهای از
تغییرات و تحوالت اجتماعی-اقتصادی و یا زیست محیطی است.
بــه عنوان نمونه ،پدیدارهایــی به مانند الگوهای حرکتی ،1۱آ گاهی و
تداخل ،۱۲ترا کم ،کاربری زمین ،ارزش زمین ،رشد شهر و تفاوتها و
تمایزهای اجتماعی ،۱۳امنیت و توزیع جرم و جنایت۱۴را در بر بگیرد.
اهمیــت مکتبی که بر مبنای تئوری «نحو فضا» شــکل گرفته ،امروز
بر فعاالن حوزه معماری و شهرســازی پوشیده نیست .تا بدانجا که
حــوزه نفوذ این تئوری در بســیاری از دانشــکدههای علوم انســانی،
دانشــکدههای روانشناســی و باستانشناســی نیــز گستردهشــده
اســت.متن حاضــر میکوشــد تــا انگارهها و اندیشــههای موجــود در
ایــن نظریــه را مــورد بازخوانــی قراردهد .بــا این رویکرد که اندیشــه و
روش«نحــو فضــا» ،قابلیت بســط و توســعه در بســیاری از معضالت
شــهری و مجموعههــای زیســتی را داراســت و میتوانــد زمینهســاز
رویکردی روشمند به فضای معماری و شهری باشد.

ادبیات نحو فضا در گفتمان معاصر
معماری ایران
گرچه نظریه بیل هیلیر و جولیا هانسون در  ،1984با کتاب منطق
اجتماعی فضا پا به عرصه دانشکدههای معماری گذاشت ،محققین
و دانشــگاهیان ایران زمین برای نخســتین بار در ســال  2002به طور
مبسوط و روشمند با مبانی نظری آن آشنا گشتهاند (عباس زادگان،
1381؛ جمشیدی .)1382 ،غالب واژه گزینیهای معادل فارسی نیز
در همین اثنا شکل گرفته است .به عنوان نمونه ،واژه چیدمان فضا
بــرای اصــل نظریه  space syntaxکــه در واقع چیزی به معنای «نحو
فضا» یا «دستور زبان فضا» است ،پیشنهاد گردیدهاست.در حالیکه
ً
اساســا واژه «چیدمان» ،واژهای وضع شــده برای این منظور اســت
و بــه نــدرت میتــوان در لغتنامــه یا فرهنگ فارســی ،اثــری از آن در
ادبیــات دید.همپیونــدی نیز در همین زمــان به جــایintegration
نشســت ،در حالیکــه واژه فارســی متعــارف معــادل آن پکپارچگــی
است.لغتنامه دهخدا «همپیوند» را قوم و خویش معنی مینماید
و فرهنــگ معیــن آنرا «دو یــا چند تن که با یکدیگر بســتگی و پیوند
داشته باشند» میخواند .گویاست که هر دوی این فرهنگها ،واژه

«همپیوند» را برای رابطه انسانی استفاده مینمایند ،در حالیکه در
مــورد نظریــه مورد بحث ،واژه یکپارچگی ،گویایی بیشــتری نســبت
بــه همپیوندی دارد .گرچه میتوان اســتدالل کــرد که همپیوندی
بار روابط انسانی که در نظریه نحو فضا مورد بحث است ،سنگینتر
و وزینتــر مینماید .به هر رو ،عبــارت «چیدمان فضا» با حدود یک
دهــه قدمــت ،واژگان خــود را نیــز به ادبیــات معماری و شهرســازی
ً
و نهایتــا بــه ادبیــات فارســی وارد نموده اســت .لیکــن نگارنده متن
بــه دلیــل تفاوت بــار معنایــی چیدمان بــا نحــو ،از واژه صحیحتر که
نحــو فضــا اســت ،اســتفاده مینمایــد .از ســوی دیگر ترجمــه کتاب
شهــای تحقیق معماری ،۱۵لیندا گــروت ودیوید ونگ۱۶به
معتبر رو 
عنــوان یکــی از پیشقراوالن معرفی این شــیوه در ادبیــات معماری
و شهرســازی ایــران زمیــن ،مصــر به اســتفاده از ترجمــان دقیق این
عبارت اســت :دستور زبان فضا یا نحو فضا (گروت .)307 ،1384 ،در
این کتاب ،نظریه منطق اجتماعی فضا به عنوان یکی ازسامانههای
اولیــه پژوهــش منطقی معماری قلمداد شــده که مولد و پشــتیبان
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تحقیقات ثانویه است .نویسنده،ویژگیهای اصلی این سامانههای
اســتدالل منطقــی را در چهــار مورد زیــر خالصه مینماید .نخســت
کاربرد سامانیافته و گسترده است .به تعبیر سادهتر ،این سامانهها
روشهایی صریح و روشن برای طیف گستردهای از مسایل را طرح
و بیــان مینماینــد .نتیجــه ایــن صراحــت ،روشهــا ،ابــزار ،نتایجی
دقیق ،متقن و محکم اســت که در ســایر روشهای پژوهش وجود
خارجــی نــدارد .دومیــن ویژگــی از دیــدگاه گــروت ،نــوآوری الگویــی
اســت(همان .)309 ،ایــن ســامانهها در بیــرون کشــیدن الگوهــای
درونــی و پنهــان پدیدههــا،از خــود توانایی قابل توجهــی به نمایش
ً
میگذارند .معموال ظاهر تجربی پدیدهها به روشنی و وضوح گویای
ً
این الگوهای درونی نیستند .لذا نتایج این پژوهشها غالبا موجب
یکپارچگــی ظاهــری موضوعــات متفــرق را پدیــد مــیآورد .ســومین
ویژگی این گونه ســامانهها ،اســتدالل بنیادی است .به تعبیر بهتر،
تکیه بر اصول بنیانی که اســاس و خمیرمایه نظریه بر پایه آن شــکل
گرفته و توســعه یافته اســت .آزمونپذیری ،آخرین ویژگی اســت که
گروت و همکارش در ویژگیهای سامانه پژوهش استدالل منطقی
ذکر میکنند .به دلیل کمی بودن نتایج مستخرج از این پژوهشها،
ً
غالبا آزمونپذیری قابل قبولی را از خود به نمایش میگذارند .پس از
کتاب روشهای تحقیق که به گونهای مدون و نظاممند روش فوق
را در زمره روشهای پژوهش معماری وارد ادبیات پژوهش معماری
ایران مینماید ،غالب تالشهای محققین ایرانی بر مقاالت جسته
و گریخت ـهای در نشــریات علمــی و پژوهشــی معمــاری و شهرســازی
بنیان نهاده شده است.
تالشهــای نامنســجم محققــان ایرانــی اوایــل دهــه (80عبــاس
زادگان1381 ،؛ جمشــیدی ،)1382 ،بــرای واردکــردن ایــن مباحث در
دانشــکدههای معمــاری و شهرســازی ،در اواخــر دهــه مذکــور شــکل
وســیعتری بــه خــود گرفته و اوایــل دهه  90بــه اوج خود میرســد .در
ایــن برهه،خیــل عظیمــی از مطالعــات شــهری بــر پایه نظریــه مذکور
در شــهرهای مختلف ایران شــکل و نضــج میگیرد(یزدانفــر1388،؛
شــکوهی1389،؛ ریســمانچیان1389،الف؛ ریســمانچیان1389،ب؛
ریسمانچیان1390،؛عباس زادگان1391،الف؛ عباس زادگان1391 ،ب؛
مالزاده1391،؛جعفریبهمن1391،؛پیلهور.)1391،نکتهای کهدر این
میان مشهود است عدم انسجام این تالشها پیرامون گروه مطالعاتی

خاص و آشفتگیهای تئوری و عملی آنهاست .این آشفتگی از انتخاب
واژگان آغاز ،و تا روش انجام مطالعات به چشم میخورد.نوشته حاضر
در همین راستا میکوشد تا انسجامی در نظر و عمل میان این دسته
از مطالعات بیافریند و راه را برای همگرایی مطالعات آینده بگشاید.

در جستجوی منطق اجتماعی فضا
نظریــه «نحــو فضــا» ،در بنمایــه خویــش تالشــی اســت در
برقــرار ســاختن یــک رابطــه علــی ،بیــن جامعــه انســانی و کالبــد
معمـ�اری( .)Bafna, 2003به یک تعبیر ،ویژگیهای بصری و حرکتی
انســان در فضای معماری اســت که شــکلدهنده فضــای معماری
وهمزمانسازنده و شکلدهنده به روابط اجتماعی است .پایه اول
نظریه که عبارتست از فضا به مثابه خصیصه ذاتی فعالیت انسانی،
از ایــن نگــرش سرچشــمه میگیــرد .در مقابــل ایــن نگــرش ،فضا به
عنــوان بســتری بــرای فعالیــت قــرار دارد.بــرای توضیــح بیشــترباید
گفت،در نگرش این نظریه فضا و فعالیت انسانی دو ماهیت مستقل
و متفــاوت نیســتند .بلکــه یــک ماهیت واحد هســتند کــه دو جلوه
ظهــور متفاوت پیــدا میکنند .این ماهیت واحد مســتتر در انســان
و ویژگیهــای حرکتــی و بصــری اوســت .در واقــع جوهر شــکلگیری
فضــا و روابــط انســانی ،هــر دو انســان و ویژگیهای حرکتــی و بصری
اوســت .لــذا محوریت دادن به ایــن ویژگیهای انســانی،در واقع به
پیدایش مفهوم واحدی از فضای معماری و روابط اجتماعیمنتهی
میشود .این مفهوم واحد ،شکلدهنده به پایه و پیش فرض اولیه
موضوع است که فضا خصیصه ذاتی فعالیت بشری است نه بستری
بــرای آن .پایــه دوم نظریــه ،پیکرهبنــدی فضایی و نقــش متمایز آن
در شــکلدهی بــه فعالیتهــای انســانی اســت .بــه بیــان ســادهتر،
ویژگیهــای پیکرهبندی فضــا ،در مقابل ویژگیهــای فیزیکی فضا،
نقش پررنگ و پر اهمیتتری در شکلدهی به فعالیتهای انسانی
دارند(. )Vaghaun, 2007, 208
درمقیــاس وسیعترشــهری ،ایــن نظریــه میکوشــد تــا فضــای
انسانســاخت را از دیدگاه نظری ســازمان فضایی شــهر ،بازســازی
نمایــد .ایــن فضــای انسانســاخت ،دربرگیرنــده همــه صــور آن از
جملــه :ســاختمانها ،مجموعههــای زیســتی ،شــهرها و منظرهــا

تصویر -1ویژ گیهای بصری و حرکتی انسان.
آ .انسان در مسیر خطی حرکت میکند و میدان دیدش محدود به محور دید و مخروطی پانزده درجه در پیرامون آن است.
ب .تعامالت اجتماعی درون یک فضای محدب شکل میگیرد.
ج .انسان با حرکت در محیط مصنوع میدانهای دید متفاوتی را میبیند.
ماخذ)Vaghuan, 2007, 208( :
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میباشــد.به عبارت بهتر ،جوامع انســانی ،فضای شهر را به عنوان
یک جهتدهنده و منبع الزم برای سازماندادن خویش استفاده
مینماینــد و ایــن ،مســتلزم ایجــاد یــک پیکرهبنــدی فضایــی در
مجموعهزیســتی اســت« .پیکرهبنــدی فضایــی» درایــن گفتمان،
بیانگــر و موکــد ارتبــاط میــان فضاهاســت به نســبت نقــش فضا به
خــودی خود .به تعبیر مناســبتر ،پیکرهبنــدی فضایی ،تا کیدی بر
شــکلگیری روابط فضایــی در یک مجموعه در مقایســه با کیفیت
فضــای واحــد اســت .تقویــت کــردن و پررنگ کــردن نقــش ارتباط
فضایــی ،ایــن قابلیــت را ایجــاد مینماید که بتوان بــه هر فضا یک
نســبت اجتماعــی ،اقتصــادی یــا رفتــاری داد یــا اینکــه بــرای ریــز
فضاهای شــهری ،نشــانها و شــخصیتهای متفاوت و متمایزی
فرض کرد .این ویژگی ،در واقع برجســتگی اصلی تئوری و توانایی
خــاص آن در پرداختــن بــه نســبت میــان فعالیتهــای انســانی و
محیط مصنوع را رقم میزند(.)Bafna, 2003,17
ً
نهایتا ،هدف بنیادین شــکلگیری نظریه نحو فضا ،جستجوی
رهیافتهایــی بــرای توصیــف فضــای پیکرهبنــدی شــده اســت.
توصیفــی کــه بتواند منطــق اجتماعی نهان در الیههــای زیرین آن
را کشــف کنــد و مبنایــی بــرای نظریههــای ثانوی باشــد کــه وقایع
اجتماعــی و فرهنگــی را پوشــش میدهد(گــروت .)1384 ،به بیان
بهتر ،نقش فضای پیکربندیشــده و فرایندهای ایجادشــدن آن و
معانی مختلف اجتماعی آن ،هدف غایی همه این تالشهاســت.
اینکــه پدیدارهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،چگونــه در
ارتبــاط مســتقیم بــا فضــای پیکربنــدی شــده تعریــف میشــوند و
امتــداد مییابنــد ،روشــنگر نقــش پراهمیــت ایــن ســامانه در میان
سامانههای منطقی پژوهش معماری و شهرسازی است.

رهیافتها و راهبردها؛ روشهای کاربردی
پیکرهبنــدی فضــا را میتــوان آغازگــر تحلیــل بــه روش نحو فضا
ً
دانســت کــه غالبــا بــر روی پــان ســاختمان یا پــان ناحیه شــهری
اعمــال میشــود .امــا نقطــه آغــاز تجزیــه و تحلیلهــا ،یــک شــبکه
گراف(توپولوژی) است که نمایشدهنده انتزاعی از این پیکرهبندی
فضایــی اســت .نکتــه نهفته در ایــن الگــوی انتزاعی این اســت که
روابــط اجتماعــی موجــود در فضا ،بوســیله این شــبکه توپولوژیک
ً
بهتــر درک میشــود یــا بــه عبارتــی ،اساســا ایــن روابــط اجتماعــی
هســتند که توســط گراف تصویر میشوند و ارتباط بین اجزای آن،
در واقــع وجــود و یا عــدم وجود این روابط را دال لــت میکند .عالوه
بــر آن ،شــبکه توپولــوژی ،زمینهای برای محاســبات فراتر به وجود
م ـیآورد که پیچیدگــی روابط اجتماعی را نمایش داده و از نســبت
میــان آنهــا رمزگشــایی میکنــد .این شــبکه گــراف ،پیچیدگیهای
پــان معمــاری یا شــهری را که در روابــط آن با فضاهــای مجاورش
تاثیــر مســتقیمی نــدارد ،از محاســبات خــارج میکنــد و خالــص و
بیپیرایه به نسبت بین اجزای طرح میاندیشد .این مساله باعث
میشــود کــه فضاهای مجاوری کــه دارای هندس ـههای متمایزی
هستند ،با توجه به نقش شبکهای خود مورد قضاوت قرار گیرند و
ً
بعضا دارای ارزشی همسان تلقی گردند(.)Bafna, 2003,18

بهتریــن روش بــرای توصیــف مطلــب ،ارایــه یک مثــال ملموس
معمــاری اســت.برای ایــن منظــور ،خانــه بروجردیهــای کاشــان
بــه عنــوان نمونه مــوردی مــورد مطالعه و بــازکاوی قرار گرفته اســت
(تصویر .)1این نمونه موردی بدین جهت گزیده شده ،که در درجه
اول نمونه برجستهای ازمعماری بومی ایران را به نمایش میگذارد.
در درجه دوم ،نمونههای معماری سنتی ایران ،به دلیل بازشوهای
متعــددی که فضاهای معماری به یکدیگــر دارند ،نمونههای قابل
قبــول و قابل بحثی را بــرای نظریه نحو فضا فراهم میآورد .نظریهای
که مبنای بســط و گســترش خود را ارتباط میــان فضاهای معماری
عنوان نموده است و معتقد به تقدم و اصالت ارتباطات فضاهاست.
خانه بروجردیها ،به مانند غالب خانههای شــهری همعصر خود،
دارای چند اشکوب است که تنها تراز همکف آن در این مطالعه مورد
مداقه قرارگرفته اســت.در ادامه بحث به منظور روشنشــدن روش
کار نحــو فضــا ،در چند مرحله،نقشــههای خطی بــر روی پالن خانه
بروجردیهــا پیاده میشــود و فضــای محدب و فضــای پیکربندی
شده از آن مستخرج میگردد.دراین میان،روش کار و تکنیکهای
آن به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تکنیکهای تحلیلی ،فضای محدب و
نقشههای خطی
فضــا در ذات خــود ماهیتــی پیوســته و یکپارچــه دارد؛و ایــن
ماهیت در غالب سامانههای منطقی ،به اجزایی ناپیوسته و از هم
گسسته تقلیل مییابد( .)Hillier et al, 1984, 33به عبارت سادهتر،
مرزهــای فضــا در عالــم واقــع ،وجودی گسســته و از هم جــدا ندارند
بلکه این خصوصیات فضایی است که آنها را به فضاهایی متفاوت
تبدیــل مینماید.چیدمــان ایــن فضاهــا کنــار یکدیگــر یــک فضای
پیکربندیشــده را میســازد ومســاله اصلی در بکارگیــری روش نحو
فضا ،تبدیلکردن یک فضای پیکربندیشــده به یک گراف اســت.
تبدیل یک فضای پیوسته به یک نماد گسسته و جدای از هم ،به
معنی شکافتن روابط پیوسته فضایی و جایگزینکردن آنها با اجزای
ناپیوسته و تا کید بر وجهی از ارتباط این اجزا با یکدیگر است .پالن

تصویــر  -2آ .فضــای محــدب :خطــوط ترســیمی بیــن دو نقطــه آ و ب همــواره در داخــل
چندضلعــی پیرامونــی واقــع میشــوند .ب .فضای مقعر :خطوط ترســیمی بیــن دو نقطه آ و
ب؛ با محیط چندضلعی پیرامونی تداخل دارد.
ماخذ)Hillier et al, 1984, 98( :
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یک معماری یا بافت شهری ،با خطوط متقن و مستحکمی به عنوان
مرزهای یک فضا مسدود و محصور گردیدهاست.درحالیکه در عالم
واقع ،فضا ماهیتی پیوسته و نامحدود دارد و مرزها و لبهها در نقاط
ً
ارتباطـ�ی فضاها ،تعریف کامال معین و مشـ�خصی ندارنـ�د(.)Ibid, 35
ترســیم فضای محدب و نقش ـههای خطی ،دو راهبردی اســت
که نظریه نحو فضا برای تبدیل فضای پیوسته به اجزای ناپیوسته
و جــدای از هــم اختیار میکند .فضای محدب در تعریف هندســی
در واقــع فضایی اســت که لبههــای آن یک چند ضلعــی محدب را
شــکل میدهــد .چند ضلعــی محدب چنــد ضلعی اســت که هیچ
گتــر از یکصدو هشــتاد درجــه ندارد و ایــن مهم باعث
زاوی ـهای بزر 
میشــود کــه خطوطــی کــه در درون چند ضلعی رســم میشــوند و
لبههــا را به یکدیگر متصل میســازند ،هرگز با لبهها تالقی نداشــته
باشــند(تصویر  .)2معــادل ایــن تعبیــر در فضای معمــاری ،فضایی
اســت کــه ایســتادن در آن امــکان تســلط و نظــارت به همــه نقاط
پیرامونی آن فضا را فراهم میآورد)Hillier et al, 1984, 90(.
تهیه نقشــه فضای محدب ،مقدمهای بر نقشههای خطی است
کــه بســتر مطالعــات نحو فضــا را آمــاده میســازد .روش ای ـنکار بدین
صــورت اســت که فضای معماری که تشــکیل یک فضــای محدب را
میدهد ،به صورت مجزا و مستقل و واحدی از مجموعه در نظر گرفته

تصویر -3پالن همکف ،خانه بروجردیهای کاشان.
ماخذ(:حاجی قاسمی)63، 1375 ،

الف

میشود (تصویر  .)4ارتباط بین این فضاهای محدب ،تشکیل گرافی
را میدهد که نمایانگر روابط داخلی فضاهاست .در تبدیل این فضای
محدب به نقش ـههای خطــی ،برخی از فضاهای محــدب متوالی که
زاویه دید کاملتری نســبت به یکدیگر دارند در هم ترکیب میشــوند
و یــک خــط واحد ،در نتیجــه یک فضای واحد را تشــکیل میدهند.
این مساله ناشی از تفاوت بنیادین روش تهیه نقشه فضای محدب
و نقشــه فضای خطی از یک ســو و نواقص و خللی است که در ترسیم
نقشههای خطی همچنان موجود است (.)Turner, 2007, 2

اندازهگیریها و مفاهیم توصیفی
انتخــاب مابیــن ترســیم فضــای محــدب یــا نقشــههای خطی به
عوامــل متعــددی وابســته اســت .بــرای مــواردی کــه برنامهنویســی
ً
رایانــهای فضاهــا و یــا فضاهــای مولد مورد نظر اســت معمــوال فضای
محــدب مورد اســتفاده اســت .در مــواردی که شــاخصههای رفتاری
محیط مورد نظر است ،نقشههای خطی کارایی بیشتری دارند .دلیل
عمده این مساله ،ارتباط معناداری است که میان توزیع جمعیت و
میزان همپیوندی در یک بافت شهری است .به عبارت دیگر ،توزیع
نسبی جمعیت همواره دارای ارتباطی با میزان همپیوندی فضاست.
میــزان همپیونــدی 18یــا نامتقارنــی نســبی 19یــک فضــا (خــواه
فضای محدب ،خواه یک نقشــه خطی) نســبت ریاضی یک فضای
پیکرهبندی شده در ارتباط با دیگر فضاهایبرای توضیح بیشتر باید
گفت که مبنای محاسبه این عدد عمق متوسط 20یک گره در شبکه
گراف یک معماری یا بافت شهری است( . )Hillier et al, 1993عمق
متوســط بــه بیــان ســاده ،تعــداد حدا کثر گرههایی اســت کــه در هر
جهت از گره مبدا فاصله گرفتهایم تقســیم برتعداد ارتباطهای یک
فضا .به همین ترتیب ،عمق متوســط نســبی ،21نسبت این عدد به
عمق حدا کثر یک گره در گراف محاسبه میگردد .از آنجاییکه عمق
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همواره یک عدد مثبت اســت و تعداد حدا کثر عمق همواره عددی
بیشــتر از عمق متوســط اســت ،مقــدار عددی عمق متوسطنســبی
یا نامتقارنی نســبی همواره عددی اســت بین صفر و یک .این عدد
نســبی میتوانــد مبنایــی بــرای مقایســه گرافهایی بــا ویژگیهای
متمایــز ،همچون تعداد گره متفاوت ،عمق متفاوت و ســازماندهی
متفاوت باشــد .نامتقارنی نســبی حقیقــی ،22در واقع نســبت میان
23
نامتقارنــی نســبی گراف بــه یک گراف مرجــع به نام گــراف الماس
اســت کــه دارای تعــداد مشــابهی راس میباشــد .مشــخصه گــراف
المــاس ،توزیــع یکســان گرهها در میــان ترازهای آن اســت و لذا یک
مبنــای مناســب برای ســنجش نظم ،اســتقرار یک گــراف نامتقارن
اســت .میــزان همپیوندی ،کــه اســتفاده فراوانــی در مطالعات نحو
فضا دارد ،معکوس عددی نامتقارنی نســبی حقیقی اســت .مقادیر
همپیونــدی بیشــتر گرههــا ،اشــاره بــه عمق کمتــر گرههــا و درگیری
بیشــتر آنها با شــبکه فضایی گراف دارد .غالب تحقیقات نحو فضا بر
همبستگی عددی بین یک عامل انسانی و هم پیوندی فضا دارد.
نتایــج خروجــی از مــدل توپولوژیــک یــک معماری-مجموعــه
شــهری آنرا بــرای یــک تحقیــق تجربــی آمــاده میســازد .ایــن
شبیهسازیها و مدلها ،زمانی که بر مبنای نقشههای خطی شکل
میگیرند،آمادگــی تطبیق با مســایل جامعهشــناختی یا اقتصــادی را
ً
پیدا میکنند .باالخص زمانی که مسایل اجتماعی مستقیما داللت
بـ�ر تعـ�داد افـ�رادی که در یـ�ک مجموعـ�ه حاضرنـ�د بنمایـ�د (Hillier et
 .)al, 2007بــه عنــوان نمونــه ،تعــداد افــراد در یــک طبقــه اجتماعــی
خــاص ،یــا تعــداد جــرم و جنایت واقــع شــده در یک فضای شــهری،
تعــداد افــراد دارای یــک مشــخصه واحــد اقتصادی-اجتماعــی .این
نتایــج در زمینههــای فرهنگــی متفــاوت و در مقیاسهــای متمایــز و
ً
در زیســتگاههای متفــاوت ،معمــوال کمــک کــرده تــا ادرا کــی نســبت
بـ�ه سـ�اختارهای شـ�هری شـ�کل بگیـ�رد ( .)Peponis, et al, 1997
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ادرا ک فضایی و نحو فضایی
نســبت میان رفتار و ســازمان فضایی یک بنای معماری و یا یک
ً
جانمایی شهری و مشخصا همبستگی میان میزان همپیوندی فضا
و تعــداد افــرادی کــه از آن فضا بهره میبرنــد ،قابلیت محققان نظریه
نحــو فضا را بــرای مطالعــه رفتارهای محیطــی افزایش داده اســت .از
مسایل کلیدی اینجا ،مساله خوانایی 24یک فضای پیکرهبندی شده
اســت .خوانایی محیط را میتوان قابلیت آن برای شناســاندن خود
بــه مخاطب ،برای یافتن مســیر خویــش در آن و در طــول آن ،تعریف
کــرد .رویکرد ویژه نظریه نحو فضا به مســاله خوانایی محیط ،معادل
قابلیت پیشبینی قراردادن سازمان کلی فضا از مشخصات محلی آن
اســت .در یک تعبیر کاربردیتر ،ســازمان کلی فضا ،پیشبینی شــده
توســط مقادیر عددی میزان همپیوندی است ،چرا که این مقدار در
واقع نســبت یک فضا را با فضاهای اطراف و در کل شــبکه اســتخراج
مینماید و ارزش عددی آن از کل شــبکه تاثیر پذیرفته اســت .میزان
ارتباطات ،مولفه دیگری اســت که در ســنجش بافتهای شــهری یا
فضاهای معماری مورد مطالعه قرار میگیرد .برای تعریف آن ،میتوان
ً
تعــداد فضاهایــی را کــه مســتقیما در ارتبــاط بــا یک فضا هســتند در
نظــر گرفت .ا گر بحث روی نقشــههای خطی متمرکز باشــد ،میتوان
ً
تعداد خطوطی را که مستقیما با یک خط تالقی دارند ،مبنای تعداد
ارتباطــات آن فضــا در نظــر گرفــت .زمانــی کــه فضــای محــدب محور
بحثهاســت ،میتوان تعداد فضاهای محدبی کــه بالفصل و بدون
واســطه به فضای مورد نظر دسترســی دارند را مبنای عمل قرار داد.
میزان همبستگی میان ارتباطات و همپیوندی یک فضای مفروض،
میتواند گویای میزان خوانایی آن فضا باشد(. )Peponis et al, 1989
نکتــه نهفتــه در ایــن تعریــف از میــزان خوانایــی چنــد مســاله
قابــل تامل و غــور وجود دارد .اول اینکــه ،خوانایی یک محدوده
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جدول  -1نتایج تجربی حاصل از تحلیل پیکرهبندی فضایی خانه بروجردیها.

عمق متوسط

طول خط

ترا کم

همپیوندی

بی نظمی(آنتروپی)

اتصال

مرجع

1.6103466

51.399853

2.3186069

15.33045

1.4142025

1969

412

1.6551988

40.331013

2.2293169

14.280992

1.4597056

1849

2100

1.6551988

40.331013

2.2293169

14.280992

1.421507

1128

972

1.9375637

19.829134

1.5122604

9.9800024

1.417094

945

1074

2.2115188

9.4010286

1.4278343

7.7232709

1.7290437

675

3435

2.3575432

3.775835

1.2541982

6.8925152

1.7018751

414

3612
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ً
شــهری و یــا یــک معمــاری ،لزومــا به پــان ســاده و قابــل فهم آن
مرتبــط نمیشــود .بافتهای شــطرنجی منظم شــهری که دارای
نشــانههای ضعیفــی هســتند،از بافتهــای ارگانیــک پالنهــای
منســجمتری دارنــد .لیکــن همیــن بافتهــا ،در مقایســه میــزان
خوانایــی ،ضعــف واضحــی از خــود بــه نمایــش میگذارنــد و آن
مســاله شــباهت بیش از اندازه فضاها در دید انســانی اســت .لذا
یــک مجموعــه شــهری بــا یــک بافــت نامنظــم ،بــرای یــک غریبه
ممکــن اســت خواناتــر از یــک شــبکه منظــم شــطرنجی باشــد که
غالب فضاها در آن دارای ارزش مشــترکی هستند.
به یک عبارت ،یک غریبه در بافت خوانا ،گزینههای بیشتری
بــرای رســیدن بــه فضاهای شــهری کــه هــم پیوندی بــاال دارند،
دارد .لــذا حتــی ا گر به صورت اتفاقی مســیری را برگزیند ،احتمال
آنکه این مســیر او را به محورهای پرتجمع رهنمون گردد ،بســیار
باالتر اســت .به عبارتــی ،مطالعات نحو فضــا ،خوانایی یک بافت
شــهری را ،مولود ســازمان فضایی آن و در نهایــت نحوه قرارگیری
فضاهــا در مجموعــه فضایــی پیکربنــدی شــده میدانــد .ایــن
نگــرش ،خوانایی را جــزوی از ماهیت یک فضای شــهری قلمداد
میکند و نه در ورای آن.

نحو فضا و نقد عالمانه
درنقد نظریه نحو فضا ،دانشــگاهیان چندین خلل را به مبانی
و روش آن وارد دانسـ�تهاند ( .)Ratti, 2004اولیــن و مهمتریــن
بحث ،خدش ـهپذیربودن نتایج نظریه مذکور در بافتهای شهری
شــبکهای منظــم ،هماننــد مانهتــن اســت.خیابانهای بلنــد کــه
ً
معموال دسترسی به غالب نقاط شهر را میسر میسازند ،در تجزیه
و تحلیلهای مربوط به نحو فضا ،عناصری بیش از اندازه کشــیده
و دارای ارتباطات بســیار قوی نمایش داده میشوند .این عناصر،
نقــش دیگــر اجزای طرح را کم رنگ کرده و در تعاریف اولیه نظریه،
خلــل جــدی وارد مینماینــد .بــه نحــوی کــه فضــای پیکرهبنــدی
شــده که در تعاریف اولیه ،چارچوبهای معین و متقنی را با خود
بــه همراه داشــت ،رنــگ میبازد و معنــی فضای انســانی در آن گم
میشــود .باید در نظر داشت که جوهر و ماهیت تعریف اولیه فضا،
بر مبنای مکانی که در آن روابط اجتماعی شکل میگیرد ،بر انسان

و اجتماعات انســانی اســتوار اســت .در حالیکه فضاهــای عمومی
شــهری که دارای بلندایی برای تردد و یا دیگر مقاصد میباشــند،
میتواند در این تعریف اولیه نگنجد.
مســاله ثانوی قابل بحث ،زمانی است که بدنه شهر -معماری
بــر روی دشــت همــوار واقــع نگردیده اســت.مبانی نظریه بــا درنظر
نگرفتن ترازهای مختلف ارتفاعی که ممکن است در سطح شهر یا
در بافت شهری اتفاق بیفتد ،در واقع راه را بر بوجود آمدن چندین
خــرد فضا بســته اســت .شــهر را همــواره یک ســطح تخــت و بدون
تغییر تراز در نظر گرفته است که روابط بین فضاها در ترازهای برابر
اتفاق میافتد .در حالیکه در عالم واقع ،بستر مجتمعهای زیستی
ً
غالبا دارای ناهمواریهای متعددی است.
مسایل دیگری که در این روش و نظریه مستتر است،درنظرگرفته
نشدنارتفاع ساختمانها و کاربری اراضی است .فضاهای شهری،
بــدون درنظرگرفتــن ارتفــاع بدنهها ،قابل قضاوت درســت و دقیقی
نیســتند .باالخــص زمانــی کــه بخش یــا بخشهایی از یــک فضای
عمومی ،تهی از ساختمانی با ارتفاع قابل دید است.یا بخشهایی
از بدنههــای فضــای شــهری دید بــه ســایر فضاها را میســر میکند.
ً
در ایــن مــوارد ،غالبا انســجام فضای شــهری در هم میریــزد و تابع
قواعدی غیر از آنچه در مبانی نظریه آورده شده ،میگردد.
ً
نهایتــا ایــن نقدها ،علی رغم نشــاندادن قابلیتهای موجود
در نظریــه نحــو فضــا ،در تطابــق میــان جامعــه شــهری و فیزیــک
شــهر ،بــه پیشــنهادهایی جهــت بوجــود آمــدن الگوریتمهــای
پیچیدهتری که دادههای کاملتری از زمین شــهری را دربرگیرد،
میانجامد.این الگوریتمها میتواند عالوه بر درنظر گرفتن نسبت
میــان فضاهــا در فضای پیکربندی شــده ،دادههای ارزشــمندی
همچــون ارتفــاع ســاختمانها و کاربــری اراضــی را نیــز بــا خود به
همــراه داشــته باشــد.تالشهایی در ســالهای اخیــر بــرای پدید
آوردن نظریــه تحلیلــی کاملتــری از فرم شــهر که پوشــای نواقص
فوق باشد ،در حال شکلگیری است(�Pinho et al, 2009; Mar
 .)cus, 2014ایــن تالشهــا بــر محور ســاختن نظریــهای کاملتر و
جامعتر که ویژگیهای ممتاز و برجســته نظریه کنزن و نیز نظریه
هیلیر را دارا باشــد ،شــکل گرفته اســت .گرچه به نظر میرسد که
هنوز راه طوالنیای برای به ســرانجام رســیدن این نظریهها باقی
است (.)Hillier etal, 2004

نتیجه
روش و تکنیکهــای تحلیلــی نحــو فضــا ،در دانشــکدههای
معمــاری و شهرســازی بــه عنــوان ابــزاری متــداول و معمــول بــدل
گردیــده اســت .توســعههای مــداوم نــرم افــزاری و نظری ـهای آن در
دانشــکده بارتلــت و دیگــر نقــاط ،نیاز به بروزســازی مــداوم نظری
و عملــی را امــری اجتنــاب ناپذیــر مینمایــد .ایــن فراینــد ،نیازمند
ً
بازاندیشــی مبانی نخســتین و نگاهی به توســعه آن مبانی و نهایتا
پیادهسازی آن بر روی نمونههای موردی جدید است .این مقاله
نیــز در همیــن راســتا ،بازنگــری مفاهیم اولیــه و پیادهســازی آن بر
روی یک معماری ارزشمند را مطمح نظر قرار داد.

محــور مطالعــه مقاله حاضــر ،تمرکز بر یک تک بنــای معماری و
بازاندیشی روشها و توسعههای اتفاق افتاده در نظریه بیل هیلیر
در قالــب آن می باشــد .نظر به اینکه غالــب مطالعات صورتگرفته
بــا ایــن روش ،ناظــر بــه پژوهشهــای شــهری و معمــاری معاصــر
بودهاســت ،تامــل در یــک بنــای ســتنی ایرانــی میتوانــد گویــای
واقعیتهــای نهفتــه در بطــن معمــاری ارزشــمند ایرانــی باشــد؛
ً
ساختارهای فضایی و اجتماعی موجود در آن را بازکاود و نهایتا در
شــناخت اندیشــه و زندگی گذشتگان ما را یاری رساند .گذشتهای
که میتواند هویت بخش معماری امروز ایران باشد.
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