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مقالۀ پژوهشی

ــه شــناخت پیکره بنــدی  ــا یــک ســاماندهی منطقــی ب ــه و روشــی اســت کــه ب ــد ه| نحــو فضــا نظری چکی
فضایــی می پــردازد و امــکان تحلیــل آن را میســر می ســازد. در واقــع نحــو فضــا بــا مطالعــۀ فضــا بــه صــورت 
کمــی، خصیصه هــای ذاتــی فضــا را بــه صورتــی کّمــی  و ملمــوس بیــان می کنــد. ایــن امــر باعــث کاربردی تــر 
شــدن و اهمیــت روزافــزون ایــن روش اســت. از ســوی دیگــر در حــوزۀ دانــش منظــر، الگویــی کــه بتوانــد بــا 
روش هــای محاســباتی و اندازه گیــری قابلیــت محاســبۀ هــر دو بعــد عینــی و ذهنــی منظــر را داشــته باشــد 
ــه کالبــد صــرف توجــه  ــی  اســت کــه ب ــۀ نحــو فضــا روش کّم ــن کــه نظری ــه ای ــا توجــه ب ــدارد. ب وجــود ن
ــه نظــر  می رســد روش نحــو فضــا  ــردازد، ب ــه مســائل اجتماعــی همچــون فعالیــت هــم می پ ــدارد بلکــه ب ن
ــن پژوهــش  ــد. ای ــاری کن ــی منظــر ی ــا را در ارزیاب ــد م ــه  می توان ــی اســت ک ــا و ظرفیت های دارای قابلیت ه
در پــی دســتیابی بــه مؤلفه هــای اختصاصــی منظــر، جهــت پرکــردن خأل هــا و ضعف هــای روش هــای رایــج 
اندازه گیــری و مطالعــۀ کّمــی  ابعــاد عینــی- ذهنــی منظــر و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه 

چگونــه  می تــوان از روش نحــو فضــا بــرای تحلیــل منظــر اســتفاده کــرد؟ 
ــا روش ترکیبــی توصیفــی و تحلیلــی و تبییــن قیاســی، ابتــدا بــه تحلیــل محتــوا بــرای  در ایــن پژوهــش ب
ــار  ــم در کن ــن مفاهی ــه ای ــه و در ادام ــادی آن پرداخت ــم بنی ــه و مفاهی ــا و نظری ــو فض ــناخت روش نح ش
ــا میــزان و نحــوۀ کارایــی نحــو فضــا در منظــر حاصــل  مفاهیــم منظــری تحلیــل و بررســی شــده اســت ت
شــود. در نهایــت می تــوان گفــت، منظــر پدیــده ای عینی-ذهنــی و توأمــان اســت. خصایــص منظــر وابســته 
بــه ویژگی هــای عینــی )کالبــدی فضــا( و ذهنــی )معنــا( اســت. عوامــل ذهنــی خــود بــه دو گــروه تجســمی  و 
درام تقســیم شــدند کــه قابلیــت و روش هــای  اندازه گیــری و ارزیابــی متفاوتــی دارنــد. مؤلفه هــای تجســمی، 
ــاد  ــی و ایج ــردازش عقل ــه پ ــته ب ــای درام وابس ــوند و مؤلفه ه ــی ادراک  می ش ــی و حس ــورت انعکاس ــه ص ب
رابطــه میــان بخش هــای مختلــف آن هاســت. روش نحــو فضــا بــرای تحلیــل برخــی مؤلفه هــای منظــر قابــل 
اســتفاده و در برخــی دیگــر بــا نقصــان همــراه اســت. مؤلفه هــای عینــی منظــر بــه واســطۀ خصیصــۀ نحــوی 
ــر  می شــوند،  ــا هــر چــه مؤلفه هــا معنایی ت ــل بررســی هســتند؛ ام ــا اســتفاده از روش نحــو فضــا قاب خــود ب

ــر می شــود.  ــرای شــناخت و تحلیــل فضــا ناکارآمدت روش نحــو فضــا ب
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هانسـون  و   هیلیـر  کـه  فضـا1  نحـو  تئـوری  مقد مـه| 
(Hillier & Hanson, 1984) آن را تبییـن کرده انـد، روشـی بـرای 
تجزیـه و تحلیـل کّمـی  روابـط فضایـی در بنـا و یـا سیسـتم های 
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شـهری اسـت (Jeong & Ban, 2011, 2442). نحو فضا روشـی برای 
تحلیـل فضا به روشـی غیرهندسـی اسـت کـه بـرای درک چگونگی 
عملکـرد فضـا و شـناخت خصیصه های ذاتـی آن مورد توجه اسـت. 
ایـن روش  می توانـد چگونگـی یکپارچگـی فضایـی یـک فضـا را در 
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ارتبـاط با سـایر فضاهـای همجـوار و فضاهای یک مجموعـه ارزیابی 
کنـد. بـا وجـود آن کـه نظریـه نحـو فضـا جدیـد نیسـت، بـه دلیل 
ملمـوس بـودن این نظریه و گسـترش روزبـه روز آن در حـوزۀ رایانه 
و نرم افزارهـای مربـوط بـه آن، همچنـان از نظریه های مهـم و به روز 
معمـاری و به ویـژه شهرسـازی به شـمار می آیـد. به طـوری که »در 
میـان سـامانه های منطقی پژوهش معماری-شهرسـازی، نظریۀ نحو 
فضـا، بیـش از نظریه هـای دیگـر در ادبیـات معمـاری و شهرسـازی 
معاصـر مـورد توجـه واقـع گردیده اسـت« )گـروت و وانـگ، 1384، 
307(. ایـن روش مدعی اسـت، قادر به محاسـبۀ پیکره بندی فضایی 
محیط سـاخته شـده و مقایسـه آن با داده هـای اقتصادی-اجتماعی 
اسـت. »از آنجـا کـه بیـن پیکربندی فضایـی و عملکردهای شـهری 
رابطـۀ مسـتقیمی  وجـود دارد، تحلیـل پیکربنـدی فضایـی ابـزاری 
بهینه سـازی  و  نگهـداری  برنامه ریـزی،  طراحـی،  بـرای  قدرتمنـد 
کارکردهـای شـهری فراهم می کنـد« (Penn, 2008). براین اسـاس 
نحـو فضـا مجموعـه ای از روش هـا و تکنیک هـای مدل سـازی بـرای 
تجزیـه و تحلیـل پیکربنـدی فضایـی ارائـه  می دهد. ایـن تکنیک ها 
عمدتاً بر اسـاس مفاهیم بسـیار اساسـی رفتار انسـان، مانند حرکت، 
درک بصـری و تراکـم اسـت کـه به طور مسـتقیم کالبـد فیزیکی را 
بـا افـراد پیونـد  می دهـد. رابطـۀ پیکربنـدی و عملکرد یا بـه عبارت 
کلی تـر الگـوی جامعـه و فضـا کـه در نحـو فضـا وجـود دارد، ایـن 
امـکان را فراهـم می کنـد کـه از ایـن الگـو بـرای مطالعـه و ارزیابـی 
منظـر کـه بـا ابعـاد عینی-ذهنی تعریـف  می شـود، اسـتفاده کرد. 

پیشینۀ تحقیق
نظریـۀ نحـو فضـا را بیل هیلیـر در اواخر دهۀ 1970 در دانشـگاه 
مطـرح   (Hillier, & Hanson, 1984) لنـدن  UCL در  بارتلـت 
تحلیـل  بـرای  را  نویـن  هیلیـر (Hillier, 2007) روشـی  کـرد. 
مـورد  روش  ایـن  و  کـرد  ارائـه  فضـا  دهنـدۀ  تشـکیل  اجـزای 
اسـتفاده معمـاران بـزرگ قـرار گرفـت. در حالـی که بـه موازات 
آن، تالش هـای مشـابهی در موسسـۀ فناوری جورجیا و موسسـۀ 
فنـاوری ماساچوسـت انجـام شـد، لیکـن ایـن نظریه ها بـه اندازۀ 
نظریـه بیـل هیلیـر و جولیـان  هانسـون بـه حـوزۀ معمـاری نفوذ 
 (Kim & Shin, 2007) نکردند. در شـرق آسـیا نیـز کیم و شـین
از  اسـتفاده  ویژگي هـاي  ارزیابـی  بـه  نظریـه  ایـن  کمـک  بـه 
پیاده روهـا و کاربري هـاي زمیـن و شـبکه و حجـم پیاده روهـا در 
بخـش مرکـزي سـئول پرداختـه انـد. »محققیـن و دانشـگاهیان 
ایـران زمیـن برای نخسـتین بار در سـال 2002 به طور مبسـوط 
و روشـمند بـا مبانی نظری آن آشـنا گشـته اند« )عبـاس زادگان، 
در  فضـا  نحـو  از  اسـتفاده  بـا  متعـددی  پژوهش هـای   .)1381
زمینه هـای فضـای معمـاری و بـه ویـژه فضـای شـهری انجـام 
شـده و در حـال انجـام اسـت. در حیطـۀ منظـر شـهری  می توان 
بـه نمونه هایـی کاربـردی در برنامه ریـزی و زیرسـاخت شـهری، 
مورفولـوژی و مسـائل اجتماعـی چـون امنیـت و اقتصـاد اشـاره 

کـرد: برنامه ریـزی حمـل و نقـل و سیسـتم های حمـل و نقـل 
 ، (De Koning, Van Nes, Ye & Roald, 2017) عمو مـی 
بالیـا  و  خطـرات  بـرای  شـهری  برنامه ریـزی  و  انعطاف پذیـری 
(Maureira & Karimi, 2017)، رسـانه های اجتماعـی و حضـور 
مشـترک (Shen & Karimi, 2016)، شـناخت محیطـی و مکانی 
(Dalton, 2003; Marcus, Giusti & Barthel, 2016)، پراکندگی 
پیاده مـداری  مطالعـات  منطقـه ای،  برنامه ریـزی  و  شـهری 
(Dhanani, Tarkhanyan & Vaughan, 2017)،  مطالعات دوچرخه مداری 
 ،)Raford, Chiaradia &  Gil, 2007; McCahil &  Garrick,  2008(
ادغـام نحـو فضا در GIS: چشـم اندازهای جدید بـرای مورفولوژی 
و  شـهری  ،بازآفرینـی   (Jiang & Claramunt, 2002) شـهری 
به روزرسـانی زاغه هـا (Karimi & Parham, 2012)، طراحـی بـا 
محوریت حمل و نقل و سایر مطالعات عمدۀ زیرساختی، روشنایی 
شـهری و اقتصاد شـبانه (Dwimirnani & Karimi, 2017). این 
پژوهش هـا بـا اسـتفاده از تکنیـک نحو فضـا به تحلیـل داده های 
فضایـی  می پردازنـد و نتایـج کاربـردی ارائـه  می دهند. امـا میزان 
کاربـردی بـودن تکنیـک نحو فضا در دانش منظر بررسـی نشـده 
و نقـاط قـوت و ضعفـش بـه طـور مشـخص بیان نشـده اسـت. با 
بررسـی ایـن موضـوع  می توان بـه جایگاه نحـو فضا و نحـوۀ مفید 

بـودن آن در دانـش منظـر دسـت یافت.

سؤال اصلی تحقیق
مؤلفه هـای اختصاصـی تحلیـل، ارزیابـی و خوانـش منظرین2 فضا 
کـدام هسـتند و آیـا ایـن مؤلفه ها را می تـوان بـا روش کّمی  نحو 

فضـا تفسـیر و خوانش کرد؟

روش تحقیق
رونـد ایـن مقاله بـه صـورت روش ترکیبـی توصیفـی و تحلیلی- 
تبییـن قیاسـی اسـت. در ایـن روش بعـد از مطالعـۀ دقیق روش 
نحـو فضـا و نظریه هـای بنیادیـن آن بـه تحلیـل و بررسـی ایـن 
بـه  توجـه  بـا  فضـا  منظریـن  رویکـرد  بـا  مطالعـه  در  سـاختار 
تعاریـف صاحب نظـران می پردازیـم. در نهایـت بـا روش قیـاس 
منطقـی ایـن دو عنـوان نحـو فضـا و منظـر، تحلیـل و ارزیابـی 

.)1 )تصویـر   می شـود 

مبانی نظری و مفاهیم اساسی نحو فضا
نحـو فضـا تکنیکی روشـمند بر اسـاس نظریۀ آن اسـت که روابط 
فضایـی را بررسـی می کنـد. تکنیـک نحـو فضـا بـرای تجزیـه و 
تحلیـل کّمـی روابـط فضایی، ابتدا »بـه تحلیل دسترسـی فضایی 
می پـردازد و سـپس تـالش می کنـد تـا پیچیدگـی پیکره بنـدی 
فضایـی را در مورفولـوژی شـهری و تأثیـر آن بـر زندگی شـهری 
را تعییـن کنـد« (Paul, 2011). در گام بعـدی پتانسـیل حرکـت 
طبیعـی3 در هـر فضـا نسـبت بـه فضاهـای همجـوار را مشـخص 



تابستان 221401 شمارۀ 59

نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

می کنـد )تصویـر 2(. قبـل از هـر چیـزی بـه تعریـف فضـا طبـق 
»پدیـده دوگانگـی فضایـی«4 می پردازیـم؛ در ایـن تعریـف فضـا 
متشـکل از »موانـع فضایـی«5 )غیـر قابل دسـترس بـرای ادراک 
و جهـت یابـی( و »فضـای آزاد«6 )فضـای باقی مانـده بیـن موانع 
فیزیکـی کـه بـه عنـوان فضـای برتـر7 تعریـف  می شـوند( اسـت 
 (Tischendorf & Fahrig, 2000; Hargrove, Hoffman &

.Efroymson, 2004)
بنـا بـه تئـوری نحـو فضـا )همان طـور کـه در تصویـر 2 اشـاره 
شـد(، فضـای آزاد بـا اسـتفاده از شـاخص های روابـط توپولوژی، 
شـامل 1. پارامترهـای فضـای محـدب8، 2. زمینـه ایزوویسـت9 
)آنالیـز ناحیـه قابـل دید در نقطه مشـخص از فضـا( و 3. خطوط 
محـوری10، بـه نواحـی فضای محدب تقسـیم بندی شـده، سـپس 
خطـوط محـوری رسـم شـده و نقشـه گرافیکی حاصل  می شـود. 

از ایـن نقشـه های گرافیکـی )نقشـۀ دو بعـدی فضـای محـدب11، 
نقشـۀ محـوری خطی12، نقشـۀ نقطـه ای13( برای ترسـیم دیاگرام 
از  شـبکه ای  گـراف،  اسـتفاده  می شـود.  پیکره بندی14)گـراف( 
اتصـاالت فضایـی را نشـان  می دهـد کـه بـرای تحلیـل چگونگـی 
اتصـال یـک واحـد فضایـی بـه فضاهـای دیگـر در یـک سیسـتم 

اسـتفاده  می شـود )تصویـر 3(.
در گـراف پیکره بنـدی، بـا اتصـال هـر خط بـه یک گره کـه نمود 
توپولوژیکـی  اسـت،  می تـوان یـک شـبکۀ  مرتبـه فضایـی  یـک 
)هندسـۀ فاقـد زوایـا و فاصلـه( بدسـت آورد. مـی تـوان ماتریس 
باینـری بـرای ایـن گـراف ترسـیم کـرده و الگوریتم هـا مربوطـه 
اش را بدسـت آورد. خروجـی نـرم افـزار دپـث مـپ بـا اسـتفاده 
از ایـن الگوریتـم، شـاخص های فضایـی »اتصـال«15، »کنترل«16، 

»عمـق«17 و »هم پیونـدی«18 هسـتند. 

تصویر1. روند پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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نحو فضا با رویکرد منظر
مفهـوم منظـر همگام با دسـتاوردهای علمی  حـوزۀ ادراک، جهان 
فیزیـک و حوزه هـای مرتبـط بـا روان شناسـی و پدیدارشناسـی و 
تغییـر نـگاه بشـر بـه جهـان در طـول پنج قـرن در جهـان غرب 
تغییـر یافتـه اسـت. آنچـه امـروزه از مفهـوم منظـر از نیمـۀ دوم 
قـرن بیسـتم یـاد  می شـود »منظـر بـه عنـوان واقعیتـی عینـی-

ذهنـی حاصـل تعامـل فـردی و اجتماعـی انسـان بـا مـکان در 
بسـتر تاریخـی و جغرافیایـی اسـت« )آل هاشـمی و منصـوری، 
1396، 43(. منظـر در واقـع کلیتـی اسـت کـه معـرف رابطـۀ 
دوسـویه بیـن سـوژه )انسـان یـا ذهـن( و ابـژه )محیط یـا عین( 
 می باشـد. منظـر فراتـر از ابژکتیـِو )عینیـت( صـرف یا سـوبژکتیِو 
)ذهنیـت( مطلـق اسـت. دو بعـد عینـی و ذهنی از هـم غیر قابل 

تفکیـک هسـتند. بنابرایـن ابعـاد عینـی و ذهنـی منظـر، کلیتـی 
توأمـان و همزمان اسـت. 

کتـاب  (Hillier & Hanson, 1984) در  و  هانسـون  هیلیـر 
منطـق اجتماعـی فضـا19 اظهـار کردنـد کـه هـم در شـهرها و 
فضاهـا  از  عملکـرد  و  فـرم  بیـن  رابطـۀ  درسـاختمان ها،  هـم 
 می گـذرد. تئـوری نحـو فضـا بر اسـاس نظریـۀ حرکـت طبیعی و 
ویژگی هـای بصـری انسـان اسـت. در ایـن میـان ویژگـی نحـوی 
مسـیر  اسـت.  درک  و  حرکـت  علـت  مهم تریـن  )پیکره بنـدی( 
حرکـت و ادراک شـبکه ای می سـازد کـه ایـن شـبکه  می توانـد 
در نهایـت نشـان دهنـدۀ رفتـار متقابل فضایـی یا فعالیت باشـد. 
در ایـن شـبکه، ادراک کننـده )انسـان( سـوژه ای خـارج از کلیت 
اسـت کـه با حرکـت در فضا و برداشـت از اجزا فضـا را درک می 
کنـد. ایـن درک کلـی از فضـا غالبـا بـه جهـت توانمنـدی بصری 
صـورت مـی گیـرد. در طـرف دیگـر، منظـر یـک کل اسـت و در 
آن شـیء ادارک شـونده و ادراک کننـده توأمـان در یک کل قرار 
دارنـد. بنابرایـن انسـان عامـل خـارج از مجموعه تلقی  نمی شـود 
)جـدول 1(. منظـر در تعریـف یـک پدیـدۀ ادراکـی اسـت، یعنی 
منظـر تفسـیر ناظـر اسـت. بعـد مـادی و عینـی منظر زمینه سـاز 
تحقـق درک ذهـن اسـت و بعـد معنایـی مهم تـر از بعـد فیزیکی 
و مـادی اسـت. فـرق منظـر بـا خیـال این اسـت کـه بعـد مادی 
در منظـر نقش آفریـن اسـت و عینیـت و ذهنیـت توأمـان باهم و 

جداناپذیـر هسـتند.
بـا توجـه بـه این کـه الگوی نحـو فضا در بسـتر گراف بـه صورت 
نحوی نوشـته شـده اسـت، خصایـص ذاتی فضـا را بـا تحلیل بعد 
فعالیـت انسـان می بینـد امـا همـۀ ابعـاد وجـودی انسـان )ذهـن 
انسـان( را نمی بینـد؛ در نتیجـه عوامـل کیفـی وابسـته بـه ذهن 
نادیـده گرفتـه شـده اند. در واقـع بـه کلیـت ذهنـی و عینـی بـه 
طـور جامـع و همزمـان پرداختـه نمی شـود. امـا منظـر پدیده ای 
توأمـان عینـی و ذهنـی اسـت، بنابرایـن نقـش انسـان در منظـر 
بسـیار مهـم و اساسـی اسـت. انسـان و تمـام ابعـاد وجـودی او و 
محیـط در منظـر توأمـان هسـتند، امـا نقـش انسـان در نحو فضا 
صرفـاً بـا فعالیـت او مشـخص  می شـود. در ایـن تئـوری فعالیـت 
و فضـای بسـتر یکسـان هسـتند، در واقـع انسـان فقـط در بعـد 
عملکـردش در فضـا دیـده شـده و ذهنـش نادیـده گرفتـه شـده 

ست. ا

مؤلفه های منظرین
منظـر در تعاریـف مختلـف بـا ویژگی هـا و خصوصیاتـش معرفـی 
نظـر  از  را  مؤلفه هـا  یـا  ویژگی هـا  ایـن   می شـود.  می تـوان 
نظـرات  و  متـون  تحلیـل  بـا  بنابرایـن  شـناخت.  نظریه پـردازان 
نظریه پـردازان مؤلفه هـای منظریـن و بعـد عینی-ذهنـی آن هـا 
مشـخص  می شـود. در جـدول 2 بـه دسـته بندی ویژگـی فضـای 
مطلـوب از نقطـه نظـر نظریه پـردازان حوزه هـای مختلـف هنری، 

تصویر 2. ویژگی های بصری و حرکتی انسان. آ: انسان در مسیر خطی حرکت 
می کند و میدان دیدش محدود به محور دید و مخروطی پانزده درجه در پیرامون 
آن است. ب: تعامالت اجتماعی درون یک فضای محدب شکل  می گیرد. ج: انسان 
 Vaghuan, :با حرکت در محیط مصنوع میدان های دید متفاوتی را  می بیند. مأخذ

208 ,2007؛ همدانی گلشن، 1394.

تصویر 3. نمودار پیکره بندی فضایی یا گراف که با توجه به تغییر در دسترسی 
ها این نمودار سه شکل متفاوت و در نتیجه سه تحلیل متفاوت به خود گرفته 

.Hillier, 2007, 21 :است. مأخذ
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روانشناسـی، برنامه ریـزی شـهری، جامعـه شناسـی و معمـاران 
پرداختـه شده اسـت. مؤلفه هایـی کـه بـرای فضا و منظـر مطلوب 
بیـان شـده اند را  می تـوان بـرای مطالعـۀ منظریـن، بـه صـورت 
مؤلفه هـای عینـی و ذهنـی دسـته بندی کـرد. مؤلفه هـای ذهنـی 
بـا توجـه بـه رویکـرد نظریه پـردازان، بـرای مطالعـۀ آسـان تر، در 
شـده اند.  قـرار  داده  ذهنـی-درام  ذهنی- تجسـمی  و  دسـتۀ  دو 
مؤلفه هـای ذهنی- تجسـمی  قابـل تجسـم و درک عمو مـی اسـت 
دارنـد  فـردی  توصیـف  قابلیـت  ذهنـی-درام  مؤلفه هـای  ولـی 

)جـدول 2(. 
بـرای مطالعـۀ سـاده تر  می تـوان ایـن مؤلفه هـای فضـای مطلوب 
در  را   )2 جـدول  در  آمـده  به دسـت  )مؤلفه هـای  منظریـن 
اهـداف سـه گانۀ منظـر در نظـر گرفـت. »اهـداف  زیرمجموعـۀ 
اصلـی معمـاری منظـر در سـه زمینـۀ زیباشناسـی، کارکـردی و 
هویتی جمع بندی شـده اسـت« )منصوری، 1383، 69(، بنابراین 
مؤلفه هـای منظریـن در سـه بعـد عملکـردی، زیبایی شـناختی و 
معنایـی قابـل بررسـی اسـت )جـدول 3(. ایـن مؤلفه هـا دارای 
ابعـاد عینـی و ذهنـی هسـتند. در تصویـر 4 طیـف مؤلفه هـای 
منظریـن از عرصـۀ عملکـردی تـا معنایـی دیده  می شـود. در این 

طیـف هـر چـه بعـد عینـی مؤلفه هـا شـاخص تر  می شـود، مؤلفه 
بـه سـمت محـور عملکـردی و هـر چـه بعـد ذهنـی آن شـاخص 

باشـد، بـه سـمت محـور معنایـی قرار مـی رود.
بـرای تبییـن معیارهـا و شـاخص های منظریـن کـه در تحلیل از 
آن اسـتفاده  می شـود،  می تـوان در ابتـدا مفاهیـم کیفـی را بـه 
گونـه ای طبقه بنـدی کـرد کـه معیارهـای منظریـن بـه صـورت 
خـاص تفکیـک شـود. در ایـن صـورت تعریـف معیـار و شـاخص 
کـه  معنایـی  مؤلفه هـای  آسـان تری  می شـود.  کار  منظـر  ویـژۀ 
بعـد ذهنـی آن هـا شـاخص اسـت همـان طـور کـه اشـاره شـد، 
تقسـیم  مفاهیـم ذهنی- تجسـمی  و ذهنـی-درام  بـه دو دسـته 
هسـتند  مفاهیمـی  کالسـیک  مفاهیـم  تجسـمی  یـا   می شـوند. 
کـه نیـاز بـه تجربـۀ قبلـی ندارنـد و درک آن بـا مواجهـۀ حسـی 
بـا فیزیـک و عینیـت فضـا صـورت  می گیـرد. در مقابـل مفاهیـم 
درام مفاهیمـی وابسـته بـه زمـان هسـتند، نیـاز بـه تجربـۀ قبلی 
دارنـد و درک معنـای آنهـا بـه کمک عقـل و ایجاد ارتبـاط میان 
خاطـرۀ  عنـوان  بـه  آنچـه  صـورت  می گیـرد.  پراکنـده  ادراکات 
ذهنـی در ذهـن نمـود پیـدا می کنـد، نیاز بـه مـاده و عینیتی در 
خـارج دارد؛ امـا ایـن عینیـت نیسـت کـه نقش آفرینـی می کنـد 

منظر نحو فضا 

نتیجه گیری جمع بندی نظریه  نتیجه گیری جمع بندی نظریه

منظر یک کل 
است و در آن شیء 

اداراک شونده و 
ادراک کننده توأمان 

در یک کل قرار دارند. 

- فضا حتی پس از 
ترک نیز در خاطر 

انسان  می ماند.
- تأکید بر عرصۀ 

عینی-ذهنی ادراک 
متکی بر ذهن انسان

منظر یک کل 
است    ) انسان 

در مجموعه 
اجزای محیط، 
ادراک شونده به 
شمار  می رود(. ادراک کننده سوژه ای 

است خارج از کلیت 
که با حرکت در فضا 
و برداشت اجزا و به 
جهت توانمندی در 
ساماندهی بصری 

ادراک کلیتی از فضا 
دارد.

ادراک انسان با حرکت 
در محیط مصنوع 
و مواجه شدن با 

میدان های دید متفاوتی 
رخ  می دهد.

تأکید بر عرصۀ عینی 
ادراک متکی بر عوامل 

خارجی

- نظریۀ »حرکت طبیعی« 
پیکره بندي  تأثیر  به 
شکل گیري  در  فضایی 
و  رفتاري  الگوهاي 
مي پردازد  اجتماعي 

.)Hillier, 2007(
- پیکره بندی خود به 
تنهایی مهم ترین علت 
حرکت عابر پیاده در 

شهر است.

کلیت منظر روح و 
ذات باالتری دارد 
که الزمه ادراکش 
به کارگیری بیش از 

یک حس است

انسان از طریق 
دیدن و مهم تر 
از همه حرکت و 

لمس فعال، فضا را 
درک می کند. 

انسان از طریق دیدن 
فضا را درک می کند. 

انسان   بصری   ویژگی های 
 Hillier & Hanson,(

)1984
پی  دیدهای  از  استفاده 
کلیت  درک  برای  درپی 

فضا

تمام ابعاد وجودی 
انسان مورد توجه و 

اهمیت است

منظر در تعریف یک 
پدیدۀ ادراکی است 
یعنی تفسیر ناظر 

است. بنابراین انسان 
با تمام ابعاد حسی، 

عقلی و عاطفی، 
تاریخی و خاطره ای 

مد نظر است.

منظر واقعیتی 
عینی-ذهنی 
حاصل تعامل 

فردی و اجتماعی 
انسان با مکان در 
بستر تاریخی و 
جغرافیایی است 

)منصوری، 1389(.  

ابعاد عملکردی انسان 
مورد توجه است.

فضا و فعالیت دو 
ماهیت مستقل و جدا 

نیســتند. بلکــه یــک 
ماهیت واحد هســتند 
کــه دو جلوۀ ظهــور 
متفاوت و مکمل پیــدا 

می کنند.

فضا  مقولۀ  به  نباید 
زمینۀ  پس  عنوان  به 
فکر  انسان  فعالیت هاي 
به  را  فضا  باید  بلکه  کرد. 
عنوان یک جنبۀ ذاتي هر 
انجام  انسان  که  فعالیتي 
گرفت  نظر  در  می دهد، 
 Hiller & vaghaun,(

.)2007, 122

جدول 1. تحلیل و تفسیر منطقی دو نظریه نحو فضا و دانش منظر و قیاس منطقی پایه های اساسی هر دو نظریه که انسان و کالبد می باشد. مأخذ: نگارندگان.
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بلکـه عینیـت ابـزاری برای تداعی خاطـرۀ ذهنی اسـت.  بنابراین 
مفاهیـم  تجسـمی بـرای عمـوم  قابـل درک و مفاهیـم درام بـرای 
مخاطـب خـاص قابـل تفسـیر اسـت. مفاهیـم  تجسـمی  فطـری، 

رویکرد ذهنی  به فضای مطلوبرویکرد عینی به فضای مطلوبنظریه پرداززمینه

درامتجسمی

گئورگی کپسنقاش
)کپس، 1368(

بهره گیری از سازه های بادی سبک، پویا و 
متحرک )انعطاف پذیری(

- تجسم خالقانه )زیبایی(
- ایجاد فضای تعاملی، پویا و زنده 

)مشارکت عمو می و سرزندگی(

-

پاول زوکرمعمار
)پاکزاد، 1398(

- میدان عنصری برای تعامالت اجتماعی 
)همه شمولی(

- محصوریت- ابعاد و تناسبات فضای باز 
)کالبدی( )تناسبات فرم و اندازه بصری(

دربارۀ میدان ها سه عنصر محدود کننده را 
معرفی نمود: جداره های پیرامون، گستردگی 

کف و سقف خیالی که از آسمان تشکیل 
می شود )نفوذپذیری(.

- آسایش محیطی

- تعامالت اجتماعی و سرزندگی
- حرکت و فعالیت )حس مکان(

تجربۀ حرکت انسان درون 
فضا )حس زمان(

نویسنده و 
نظریه پرداز 

شهری

جین جیکویز
)جیکوبز، 1386(

- خوانایی
- اختالط کاربری و چشمان ناظر بر خیابان
- همه شمولی و عدالت اجتماعی کالبدی

- سامان دهی عرصۀ عمو می و توسعۀ اقتصادی
- زندگی شبانۀ عرصۀ عمومی

- عرصۀ همگانی خیابان و میدان
- توازن و هماهنگی انتظام بصری )زیبایی(

- عملکرد اکوسیستم و آسایش اقلیمی
- سلسله مراتب عمو می و خصوصی و نفوذپذیری

- امنیت
- عدالت اجتماعی

- پیاده رو سرزنده و جذاب
- پارک و پوشش گیاهی به عنوان 

تنوع و غنای حسی

- دوست داشتنی و دلپذیر 
بودن )رنگ تعلق و 

خاطره انگیزی(
هویت

- تجربۀ حرکت انسان 
درون فضا )حس زمان(

گوردن کالنمعمار
)کالن، 1395(

- هنر چیدمان فضایی
- پیوند ساختارهای فضایی )انتظام بصری و 

یکپارچگی( کالبد
- - هنر ارتباط )خوانایی( کالبد

رشد ارگانیک شهر ها )انعطاف پذیری، آسایش 
محیطی، شخصیت بصری و خوانایی(

- محیط از طریق حس بینایی درک می شود 
)انتظام بصری(.

- خوانایی، شفافیت و جهت یابی

- حس مکان و تجربۀ عمومی
- سرزندگی و مشارکت عمومی

- مفهوم عالمت گذاری خاموش - 
آفرینش واژگان بصری و زبان بصری 

)شخصیت بصری(

- تجربۀ حرکت انسان 
درون فضا )حس زمان(

- خاطره انگیزی

معمار و 
شهرساز

کوین لینچ
 )لینچ، 1398(

- خوانایی و شفافیت مناظر شهری
- پیوند با زمینه )انسجام بصری(

- سلسله مراتب و محصوریت
- ساختار منسجم )انتظام بصری(

- تصویر ذهنی از محیط
تجسم ذهنی

- سیمای محیط )تجسم ذهنی عمومی(
- حس مکان و تجربۀ عمومی

هویت

معمار و 
برنامه ریز 

شهری

کنستانتین آپوستولوس 
دوکسیادیس

)Doxiadis, 1968(

- حس تعلق به مکان-
- حس تعلق به زمان

-

ادوارد تی هالجامع شناس
)تی هال، 1396(

- دریافت انسان از فضا )حس مکان(مقیاس  انسانی، تناسبات فرم و اندازه
- سرزندگی و تعامالت اجتماعی

هویت و فرهنگ و غنای 
حسی

کارل گوستاو یونگروانپزشک
)فوردهام، 1390(

- شخصیت وحدت یافته- 
)یکپارچگی و شخصیت بصری(

- احساس دریافت زندگی )سرزندگی(
- تعامالت اجتماعی و سرزندگی

تعمق درونی افراد و رنگ 
تعلق

- بٌعد تجربه و نسبیت و 
خاطره انگیزی

جدول 2. تحلیل و بررسی نقطه نظر نظریه پردازان برای مؤلفه های فضای مطلوب در ابعاد عینی و ذهنی. مأخذ: نگارندگان.

طبیعـی و وابسـته بـه حـس و عواطف هسـتند. امـا مفاهیم درام 
از دسـته آیتم هـای معنایی انـد کـه وابسـته بـه تجربـۀ مخاطب و 

ترکیبـی عقالنـی هسـتند )تصویـر 5(.
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بحث
هسـتۀ نظریـۀ نحـو فضـا بـر اسـاس تقسـیم فضـا بـه مفاهیـم 
گرافیکـی نظام منـد  می باشـد. مفاهیم گرافیکی خـود به دو گروه 
نقشـه ها و دیاگـرام گـراف تقسـیم  می شـوند. نقشـه ها برگرفتـه 
از اسـاس فضـای محـدب و نظریـۀ حرکـت طبیعی هسـتند. این 

نقشـه ها بـه راحتـی بـه صـورت یـک گـراف سـاده قابل ترسـیم 
هسـتند. مطالعـۀ دقیـق گـراف بـا نرم افزار هـای مختلـف نظریـۀ 
نحـو فضـا کـه این امـر را تسـهیل  می بخشـند، صـورت  می گیرد. 
بنابرایـن امـکان تحلیـل اطالعـات تحلیـل گـراف بـا در دسـت 
داشـتن مفاهیـم پایۀ گـراف همچون اتصال، عمق و فاصله میسـر 

منظر

معناییزیبایی شناختیعملکردی

- خوانایی، شفافیت و جهت یابی
- ایمنی و امنیت

- نفوذپذیری، سلسله مراتب و محصوریت
- اختالط کاربری

- همه شمولی
- آسایش محیطی

- سامان دهی عرصۀ عمومی
- انعطاف پذیری

- شخصیت بصری
- انتظام بصری و یکپارچگی

- تناسبات و فرم و اندازه

- غنای حسی و هویت
- رنگ تعلق و خاطره انگیزی
دوست داشتنی و جذاب بودن

- حس زمان، حرکت و فعالیت
- سرزندگی و مشارکت عمومی
- حس مکان و تجربۀ عمومی

جدول 3. ابعاد سه گانۀ منظر و معیارهای آن ها. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4. مدل مفهو می طیف برخی مؤلفه های منظرین از عرصۀ عملکردی تا معنایی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 5. مدل مفهو می طیف برخی مؤلفه های منظرین از عرصۀ عینی تا ذهنی. مأخذ: نگارندگان.
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 می شـود. در ایـن میـان، مؤلفه هـای عینـی و کالبـدی منظر -که 
پدیـده ای توأمـان عینـی و ذهنـی اسـت- بـه واسـطۀ خصیصـۀ 
نحـوی خـود بـا اسـتفاده از ایـن روش قابل بررسـی هسـتند. هر 
چـه ایـن مؤلفه هـا معنایـی و ذهنی تـر شـوند، وابسـتگی نحـوی 
آن هـا کم تـر، بنابرایـن نحـو فضـا ناکارآمدتـر  می شـود. بـا ایـن 
وجـود نقـص روش نحـو فضـا در بررسـی مؤلفه هـای منظریـن 
معنایـی  مؤلفه هـای  نیسـت.  معنایـی  مؤلفه هـای  همـۀ  شـامل 
کـه بـه سـمت محـور ذهنی- تجسـمی متمایـل هسـتند، قابـل 
تفسـیر از ابعـاد عملکـردی انسـان )فعالیت( اسـت؛ بنابراین هنوز 
 می تـوان از روش نحـو اسـتفاده کـرد. مؤلفه هـای محـور طیـف 
خـوب  منظـر  فضـای  بـرای  الزم  شـرط  عینی-ذهنی-عاطفـی 
هسـتند، کـه از طریـق نحـوی قابـل بررسـی خواهنـد بـود. امـا 
مطلوبیـت فضـا وابسـته بـه مؤلفه هـای ذهنی-تفسـیری اسـت. 
ایـن مؤلفه هـا معیـار مطلوبیـت و شـرط کافـی هسـتند. بـه طور 
مثـال دو فضایـی کـه مؤلفه هـای اولیـه و الزم را دارنـد؛ هر دو از 
نظـر امنیـت، خوانایی و سـرزندگی ایدئال هسـتند امـا مطلوب تر 
بـودن فضـا مـد نظـر اسـت. در نتیجـه اینجـا مؤلفه هـای ذهنی-

بـرای  کافـی  و  الزم  شـرط  مطـرح  می شـوند.  منظـر  تفسـیری 
مطلوبیـت منظـر توأمـان وابسـته بـه مخاطـب و کالبـد اسـت. 
بـرای نمونـه در بررسـی فضایـی کـه خاطره انگیـز اسـت متوجـه 
 می شـویم ایـن مؤلفـه کامـاًل نسـبی بـوده و بـا تحلیـل نحـوی 
پیکره بنـدی فضـا کـه انسـان را جـدا از کالبـد  می دانـد، قابـل 
بررسـی نیسـت. بنابرایـن نظـام نحـوی توانایـی بررسـی شـروط 
الزم منظریـن را دارد امـا در شـروط کافـی منظریـن ناکارآمـد 

  . ست ا

نتیجه گیری
شـناخت خصایـص منظـر وابسـته بـه دو عامـل اسـت عامل اول 
افـراد  درک  دوم  عامـل  و  )عینـی(  فضـا  کالبـدی  ویژگی هـای 
)ذهنـی( اسـت. عامل ذهنـی خود به دو صورت  تجسـمی  و درام 
اسـت. وقتـی  می گوییم منظـر عینی-ذهنی اسـت یعنـی عینیت 
و ذهنیـت بـه صـورت یـک کل واحـد، همزمـان و جدایی ناپذیـر 
بـرای  ظرفیت هایـی  هیلیـر  فضـای  نحـو  الگـوی   می باشـند. 
تحلیل هـا  از  کـه  طـور  همـان  دارد.  منظـر  تحلیـل  و  ارزیابـی 
اسـتنتاج  می شـود نحـو فضـا دارای خصیصـۀ نحـوی اسـت کـه 
ابعـاد نحـوی )عینـی( و  ایـن ویژگـی  می تـوان  از  بـا اسـتفاده 
برخـی ابعـاد معنایـی )ذهنـی( منظـر را سـنجید. هـر چـه قـدر 

مؤلفه هـای منظریـن دارای وابسـتگی کالبـدی و عینی بیشـتری 
باشـند، کارکـرد نحـو فضـا دقیق تـر  می شـود. بـا توجـه بـه ایـن 
اسـت،  تحلیـل  بـرای  نحـو فضـا  ابـزار  اصلی تریـن  کـه گـراف، 
مفاهیـم عینـی کالبـدی منظـر کـه بـه صـورت نحوی سـنجیده 
ایـن میـان  بررسـی  می باشـند. در  قابـل  بـه راحتـی  می شـوند 
برخـی مفاهیـم معنایـی منظـر کـه مؤلفه هـای ذهنی-عاطفـی 
و  تجسـمی  هسـتند نیـز بـه واسـطۀ بُعـد کالبـدی خـود قابـل 
طریـق  از  روش  می تـوان  ایـن  در  هسـتند.  نحـوی  بررسـی 
سـنجش فعالیـت انسـان بـه بررسـی مجموعـه ای از مؤلفه هـای 
معنایـی پرداخـت. سـنجش فعالیت اینجـا از طریـق  اندازه گیری 
بعـد معنایـی،  ویژگی هـای مـادی و نحـوی فضـا رخ  می دهـد. 
ایـن  اسـت.   درام  و  ذهنی-تفسـیری  مؤلفه هـای  منظـر  دیگـر 
و  دارنـد  کمـی  کالبـدی  وابسـتگی  قـوی  ذهنـی  مؤلفه هـای 
بیشـتر وابسـته بـه خاطـرۀ ذهنـی و تجربـۀ پیشـین  می باشـند. 
بنابرایـن روش نحـوی بـرای مؤلفه هایـی کـه نقـش ذهن انسـان 
)تفسـیر و درام( در آنهـا بیشـتر اسـت قابـل اسـتفاده نیسـت. 
زیـرا  اهمیـت  می باشـند  بسـیار حائـز  مؤلفه هـا  ایـن  از طرفـی 
بیشـتری  رغبـت  انسـان  کـه  فضایـی  و  انسـان  مطلوبیت هـای 
بـرای انتخـاب دارد از جنـس مؤلفه هـای محور ذهنی-تفسـیری 
یـا درام اسـت. بـرای جبـران فقـدان عملکـرد نحو فضـا  می توان 
از جهت گیـری منظـر اسـتفاده کـرد؛ بـه ایـن صـورت کـه منظر 
عینیـت و ذهنیـت را باهـم و توأمـان در نظـر دارد ولـی نحـو 
از  اسـتفاده  بـا  جـدا  می بینـد.  هـم  از  را  فضـا  و  انسـان  فضـا 
جهت گیـری منظـر کـه در نحـو فضـا بایـد هـم کالبـد عینـی و 
ذهنیـت مخاطـب هـر دو یـک کل واحـد باشـند، بسـتر و رفتـار 
انسـان یـک کل جدایـی ناپذیـر شـده و همـۀ ابعـاد نحـوی و 

معنایـی نیـز قابـل بررسـی  می شـوند. 
در واقـع بـا توجـه بـه ایـن کـه گـراف اصلی تریـن مفهـول نحـو 
فضـا اسـت، نحـو فضـا خصایص ذاتـی کالبـد فضـا را  می بیند اما 
وجـوه روانشناسـی و ذهنـی و درنتیجـه برخـی عوامـل کیفـی 
و مطلـوب را نادیـده  می گیـرد. بنابرایـن ایـن روش عینـاً بـرای 
منظـر قابـل اسـتفاده نیسـت. در پژوهش هـای آتـی اگـر بتوانیم 
میانـۀ تعریـف منظـر از فضـا و الگوهـای نحـوی فضـا را آشـتی 
دهیـم و مؤلفه هـای معنایـی منظرین را به صـورت ارزش افزوده 
بـه الگـوی نحو فضـا اضافـه کنیم، این امکان هسـت کـه بتوانیم 
یـک الگـوی اختصاصـی منظـر بـرای شـناخت سرشـت فضـا و 

مداخلـه در آن ایجـاد کنیـم. 

پی نوشت ها
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری »صبا سلطان قرائی« با عنوان »بازخوانی سرشت منظر با استفاده از الگوی نحو فضا« است که به راهنمایي دکتر »سیدامیر 

منصوری« و مشاورۀ دکتر »مریم سینگری« در سال 1399 در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده است.
1syntax .1- سینتکس)syntax( به »نحو« ترجمه شده است، درست همانند بررسي یک واژه در داخل یک متن و ارتباط آن با دیگر واژه ها. بنابراین نحو در اینجا به 
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