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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| تئــوری نحــو فضــا روشــی کمــی و ملمــوس بــرای شــناخت و تحلیــل ســاختار و یــا  پیکره بنــدی 
فضایــی ارائــه می دهــد. ایــن روش بــا وجــود اینکــه تکنیــک نوپایــی نیســت، امــا همچنــان کاربــردی و در حال 
تکامــل اســت. در ایــن راســتا ایــن پژوهــش بــا ارائــۀ روش نوینــی از طریــق شــناخت ابعــاد منظــر، در صــدد 
ــا اســتفاده از دســتاورد  ــا محدودیت هــای ســاختاری و مفهومــی نحــو فضاســت. ب ــع برخــی کاســتی ها ی رف
ایــن روش می تــوان بــه تعریــف واژۀ بدیــع »نحــو منظــر« دســت یافــت. ایــن پژوهــش در پــی پاســخگویی 
بــه ایــن ســؤال اســت کــه اگــر بــه جــای نحــو فضــا نحــو منظــر جایگزیــن شــود، معیارهــای شــاخص و روش 
ــف منظــر از فضــا و  ــا هــدف ایجــاد آشــتی بیــن تعری ــن پژوهــش ب ــی خواهدکــرد؟ ای ســنجش چــه تفاوت
الگوهــای نحــوی فضــا، در صــدد ایجــاد امــکان یــک الگــوی اختصاصــی نحــوی منظــر، بــرای شــناخت نحــو 
ــد  ــردی اســت. رون ــا هــدف کارب ــوع کیفــی ب منظــر اســت. پژوهــش بنیادیــن حاضــر از لحــاظ ماهیــت از ن
پژوهــش به صــورت روش ترکیبــی از تحلیــل محتــوا )به صــورت توصیفــی و تحلیلــی- تبییــن قیاســی( اســت. 
بــا اســتفاده از روش تحلیــل  محتــوا، مفاهیــم نحــو فضــا دســته بندی شــده و بــا مفاهیــم منظــر تطبیــق یافتــه 
 اســت. بــر طبــق نتایــج ایــن پژوهــش، منظــر دارای ابعــادی اســت کــه در مفاهیــم نحــو فضــا نادیــده گرفتــه 
 شــده  اســت. بخــش عمــده ای از فاکتورهــای منظریــن جدیــد کــه در سیســتم نحــوی نیســتند، فاکتورهــای 
معنایــی به ویــژه ذهنی-تفســیری هســتند. ایــن فاکتورهــا دارای شــاخص های ارزشــی هســتند کــه بایــد وارد 
محاســبات گــراف ســادۀ نحــوی شــوند. بــه ایــن منظــور  شــبکه ای از شــاخص های جدیــد منظریــن را روی 
شــبکۀ نحــوی قــرار داده تــا نقــاط پــرارزش مشــخص شــود. شــبکۀ جدیــد به وجــود آمــده، شــبکۀ نحــو منظــر 
اســت. گــراف حاصــل از نحــو منظــر گرافــی وزن دار اســت کــه از طریــق ارزش شــاخص های منظریــن ضریــب 
وزنــی بــه خــود  گرفته انــد. بــا اضافه شــدن ابعــاد جدیــد منظریــن بــه نحــو فضــا، نحــو منظــر شــکل می یابــد 

کــه نســخۀ توســعه یافته و ارتقــا یافتــه ای از نســخه های قبلــی اســت.
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مقد مـه| هیلیر1 و  هانسـون2 در کتـاب »منطق اجتماعـی فضایی« 
 ،(Hillier & Hanson, 1984) شـد  منتشـر   1984 سـال  کـه 
تئـوری نحـو فضـا و راهـکار آن بـرای سـنجش و تحلیـل طرح های 
نحـو  »روش شناسـی  کردنـد.  معرفـی  را  شـهری  و  معمـاری 
تأییـد  شده اسـت  پژوهشـی  پیشـین  دهه هـای  طـول  در  فضـا 
(van der Hoeven, van Nes, 2014, 65). نحـو فضـا به عنـوان یـک 
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ابـزار شـناخت  پیکره بنـدی، طراحـی و  برنامه ریزی فضاسـت. اکنون 
روش نحـو فضـا به طور گسـترده به عنوان پایـه ای بـرای  برنامه ریزی 
اسـتراتژیک فضایـی در طرح هـای جامـع و تفصیلـی شـهرها مـورد 
اسـتفاده قـرار  می گیـرد و در نتیجـه به عنـوان یـک روش جدیـد 
مـدل سـازی شـهرها مطـرح اسـت (Hillier, 2007). نحـو فضا یک 
نظریـه برپایـۀ اصـول گـراف در زمینـۀ ریاضیات اسـت که سـاختار 
 پیکره بنـدی فضا را مشـخص  می کنـد. این روش با تبییـن و تحلیل 
 پیکره بنـدی فضایـی، سـعی در شناسـایی تعامـالت اجتماعـی دارد. 
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در ایـن میـان بـرای اسـتفاده از گـراف در فضـای محیـط پیرامـون 
و تبدیـل فضاهـای پیچیـده بـه مجموعـه ای از روابـط توپولوژیکـی، 
بـه تکنیک هـای پایـه ای مـورد نیـاز اسـت. نحـو فضـا بـرای حـل 
ایـن مشـکل براسـاس سـه پایـه: 1- فضـای محـدب3، 2- خطـوط 
محـوری4 و 3-تجزیه وتحلیـل نمـودار دیـد5، فضـا را تعریف  می کند. 
سـپس ایـن فضاهـای تعریف شـده از طریـق سـه فاکتور پایـه ای که 
اشـاره شـد، بـا اسـتفاده از دیاگـرام گرافـی بـه شـبکۀ توپولوژیکـی 
)هندسـۀ فاقـد زوایـا و فاصله( تبدیل می شـوند. خروجـی این روند، 
فاکتورهـای حاصـل از گـراف ریاضی اسـت کـه می تـوان رابطۀ بین 
آنهـا را تحلیـل ریاضـی کـرد.  فضای محـدب به این صـورت تعریف 
 می شـود که:»تمامـی نقـاط داخل فضـا بتواند بـدون این که خطوط 
مـرز فضـا را قطـع کننـد، بـه نقـاط دیگـری از فضـا متصل شـوند« 
یـک سـازمان فضایـی  نقشـۀ خطـوط محـوری   .(Hillier, 1988)
براسـاس سـاختار فضـای بـاز در فضـای خارجی شـهری و فضاهای 
قابـل دسـترس در فضـای داخلـی معمـاری در پالن اسـت. »نقشـۀ 
نمـودار ناحیـۀ دیـد یک شـبکۀ منظـم را بـر روی پالن محیـط قرار 
 می دهـد و پـس از آن روابـط بیـن هـر واحد در شـبکه را مشـخص 
 می کنـد« (Turner, Doxa, O›Sullivan & Penn, 2001). یکـی از 
ضعف هـای فضـای محـدب و تحلیـل خطـوط محـوری ایـن اسـت 
کـه روش انتزاعـی آنهـا صرفاً فضاهای مسـیر مثل خیابان را شـامل 
جاذب هـای  مثـل  پتانسـیل ها  و  فضایـی  انرژی هـای  و   می شـود 
فضایـی یـا نشـانه های منظریـن را نادیـده  می گیـرد. در واقـع ایـن 
تکنیـک دسترسـی را حائـز اهمیت  می دانـد و مکان های معنـادار را 
در بررسـی خـود دخیـل نمی کنـد. نقشـۀ نمـودار ناحیۀ دیـد نیز با 
وجـود این کـه محدودیت هـای نسـبتاً کمتـری نسـبت به دو نقشـۀ 
قبلـی دارد، در شـرایط مشـابهی اسـت.  از طـرف دیگـر طراحـان 
منظـر، در طراحـی بـه دو عنصر محیـط و انسـان ارزش توأمان قائل 
هسـتند. آنهـا در طراحـی عالوه بـر کالبـد در پـی مفاهیـم معنـادار 
بـرای انسـان هسـتند. طراحـان منظر اغلـب در پی ایجـاد فضاهایی 
هسـتند کـه دارای حـس و معنـای مکانـی خاصی نسـبت به سـایر 
فضاهـا باشـند. این فضاهـا مهم ترین بخش طراحی هسـتند و ارزش 
بیشـتری دارنـد. درحالی که این فضاها دارای ارزش ویژه ای هسـتند، 
در تحلیل هـای نحـو فضـا بـا ارزش یکسـان نسـبت به سـایر فضاها 
ارزیابـی می شـوند. بنابرایـن محدودیت هـای آنالیز کالبد فضـا از این 
طریـق باعـث  می شـود بخشـی از کالبد معنـادار منظـر در تحلیل ها 
نادیـده گرفته شـود. از سـوی دیگـر مفاهیـم ذهنی-معنایـی منظر 
کـه بُعـد اصلی تعاریف منظر اسـت، در روش نحوی، فاقد معناسـت. 
بنابرایـن بـه تکنیکـی نیـاز اسـت که بـه بخـش فضاهای هـم ارزش 
و کم معنـای نحـو فضـا، معنـا و ارزش بخشـد. توجـه بـه تعاریف دو 
رویکـرد نشـان می دهـد ایـن دو مفهـوم کامـاًل متفاوت هسـتند. اما 
در ایـن پژوهـش هـدف اصلـی این نیسـت کـه تفاوت ها و شـباهات 
دو مفهـوم بررسـی شـود، بلکـه تـالش بـر این اسـت که فهم شـود 
دو مـدل چگونـه ممکن اسـت با یکدیگر ارتباط داشـته باشـند. این 

مقالـه درصـدد اسـت در ایـن راسـتا خـالء بُعـد معنایی نحـو فضا را 
بـا مفاهیـم منظـر جبـران  کنـد. همان طـور که اشـاره شـد، این دو 
رویکـرد، مبانـی مفهومـی کاماًل متفاوتی نسـبت به یکدیگـر دارند و 
به دنبـال توضیـح چیزهای مختلف هسـتند، اما می توان با شـناخت 
ابعـاد هـر دو مفهـوم بیـن آنها بـه یک رابطۀ دوسـویه کـه در جهت 

ارتقـا هر دو اسـت، رسـید.

سؤال پژوهش
چنانچـه فضـا بـا رویکرد منظریـن تعریف شـود؛ معیارها، شـاخص ها 
و روش سـنجش فضـا به مثابـۀ منظـر چه تفاوتـی با وضـع کنونی در 
روش نحـو فضـای هیلیـر دارد؟ بـه عبـارت دیگـر نحو منظـر چگونه 

است؟

پیشینۀ پژوهش 
نحـو فضایـی مجموعـه ای از نظریه هـا و روش هـا بـرای مدل سـازی و 
تحلیـل شهرهاسـت که از فضـا به عنوان مولد بنیادی شـهر اسـتفاده 
 می کنـد. »نظریـۀ نحـو فضـا در اواخر دهـۀ 1970 توسـط بیل هیلیر 
در دانشـگاه بارتلـت در  UCL لنـدن مطـرح شـد. در سـال 1998 
هیلیـر و همکارانش روشـی نویـن را برای تحلیل اجزا تشـکیل دهندۀ 
فضـا ارائـه کردنـد و ایـن روش مـورد اسـتفادۀ معمـاران بـزرگ قـرار 
گرفـت«(Hillier, 1998, 21) . تحـت چارچـوب نظـری نحـو فضـا، 
زیرنظریه هـای دیگـری بـرای توضیـح و بررسـی از جنبه های مختلف 
سیسـتم های شـهری ایجـاد  شده اسـت. نظریـۀ »حرکـت طبیعـی«6 
به عنـوان  و   (Hillier, Penn, Hanson, Grajewski & Xu, 1993)
مکمـل آن، نظریـۀ »اقتصـاد حرکتـی«7 (Hillier & Penn, 1996) و 
تئـوری »مرکزیـت فراگیـر«8 (Hillier, 2001) از ایـن نمونـه نظریه ها 
هسـتند. بـه مـوازات ایـن، محققـان دانشـگاهی بـا توسـعۀ ابزارهـا 
و روش هـای جدیـد؛ ماننـد تجزیه وتحلیـل شـبکۀ فضایـی بخـش 
زاویـه ای (Hillier & Iida, 2005)، تجزیه وتحلیـل نمـودار دیـداری 
مدلسـازی  بـا  دیـد  هدایـت   ،VGA (Turner et al., 2001) یـا 
مبـدأ-  آنالیـز شـبکۀ   ،(Turner & Penn, 2002) عامـل مبتنی بـر 
مقصـد بـرای پیشـبرد روش هـای تجزیه وتحلیـل دسترسـی فضایـی 
نرم افزارهـای  و  ابزارهـا   ،(Ferguson, Fridrisch & Karimi, 2012)
مرتبـط بـا GIS بـرای تولیـد و اسـتفاده از تجزیه وتحلیـل نحـو فضـا 
  (Gil, Varoudis, Karimi & Penn, 2015) GIS محیـط  یـک  در 
نحـو فضـا، یـک ابـزار ترکیبـی دسترسـی و آنالیـز عناصـر محیـط 
از  بسـیاری  و   (Stahle, Marcus & Karlstrom, 2008) شـهری 
از  اسـتفاده  بـا  را  جدیـدی  نرم افزارهـای  و  تکنیک هـا  روش هـا، 
تئـوری نحـو فضـا ارائـه کردنـد. در شـرق آسـیا کیـم و همکارانـش 
ارزیابـی  بـه  ایـن نظریـه  بـه کمـک   (Kim, Shin & Kim, 2007)
ویژگي هـاي اسـتفاده از پیاده روهـا وکاربري هـاي زمیـن و شـبکه و 
حجـم پیاده روهـا در بخـش مرکزي سـئول پرداخته انـد. در ایران نیز 
محققـان در سـال 2002 بـرای اولین بـار بـا این نظریه آشـنا شـدند. 
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در حال حاضر در دنیا، شـرکت های مشـاورۀ شـهری کـه از تحقیقات 
نحـو فضـا در پروژه هـای خود اسـتفاده می کنند و یا خدمات مشـاورۀ 
نحـوی فضـا را ارائـه می دهنـد، در حـال افزایـش اسـت. اکثـر ایـن 
پژوهش هـا بـا اسـتفاده از تکنیک نحو فضـا و ابزارهـای آن به تحلیل 

داده هـای فضایـی  می پردازنـد. 

روش تحقیق
ایـن مقالـه پژوهشـی بنیادیـن اسـت کـه بـه تعریـف نحـو منظر که 
واژه ای بدیـع اسـت، می پـردازد. رونـد ایـن مقالـه به صـورت روش 
ترکیبـی از تحلیـل محتـوا )به صـورت توصیفـی و تحلیلـی- تبییـن 
قیاسـی( اسـت. در ایـن روش بعـد از مطالعـۀ دقیـق روش نحـو فضا 
و گـراف توجیهـی آن بـه تحلیـل و بررسـی ایـن سـاختار در فضـای 
منظریـن می پردازیـم. بـه ایـن منظـور بـرای سـنجش فاکتورهـای 
منظریـن، بـه سـراغ شـاخص ها و متغیر هـای  پیکره بنـدی فضـا کـه 
در نحـو فضـا تعریـف  شده اسـت، می رویـم. در نهایـت شـاخص های 
جدیـدی بـا ویژگی هـای مشـترک برای سـنجش نحو منظـر حاصل 
 می شـود کـه روش جدیدی بـرای طراحی و سـنجش و ارزیابی فضا و 

به صـورت ویـژه منظـر ارائـه  می دهـد. 

از تئوری تا کاربرد نحو فضا
نحـو فضا یک تکنیک اسـت کـه برای تحلیل دسترسـی فضایی مورد 
اسـتفاده قـرار  می گیـرد و تـالش  می کنـد تـا پیچیدگـی  پیکره بندی 
فضایـی را در مورفولـوژی شـهری و تأثیر آن بر زندگی شـهری تعیین 
کند (Paul, 2011).  این روش براسـاس پیکربندی و در نهایت با ارائۀ 
راهـکار از طریـق مفاهیـم گـراف صـورت  می گیـرد. در واقـع برتریت 
روش نحـو فضـا نسـبت بـه روش های دیگـر همین امکان سـنجش و 
شـناخت گرافـی و کّمی آن اسـت. روشـی که چون بر پایـۀ ریاضیات 
اسـت، ملمـوس و کاربـردی بـرای همـه اسـت. گـراف،  شـبکه ای از 
اتصـاالت فضایـی را نشـان  می دهـد کـه ایـن شـبکه بـرای تحلیـل 

چگونگـی اتصال یـک واحد فضایی به فضاهای دیگر در یک سیسـتم 
اسـتفاده  می شـود. هر گـره گـراف نشـان دهندۀ واحد فضایـی یا یک 
خـط از نقشـۀ خطـوط محوری اسـت و هر خـط گراف نشـان دهندۀ 
یـک تقاطـع و یـا ارتبـاط فضایـی اسـت. می تـوان ماتریـس باینری9 
بـرای ایـن گراف ترسـیم کـرد. در این ماتریس عدد یک نشـان دهندۀ 
ارتبـاط فضایـی و عـدد صفر نشـان دهندۀ عـدم ارتباط اسـت )تصویر 
1(. شـاخص »همپیونـدی«10 مهم تریـن شـاخص گـراف اسـت کـه 
بـرای نشـان دادن دسترسـی بـه یـک فضـای واحـد در یک سیسـتم 
اسـتفاده  می شـود. می تـوان دیاگـرام گـراف و ماتریس مربوطـه اش را 
بـه مجموعـه ای از الگوریتم هـا تبدیل کـرد. الگوریتم ها بـرای تحلیل 
دسترسـی هـر واحـد فضا به همـۀ فضاهای دیگـر مجموعه اسـتفاده 
 می شـود. بعـد از بررسـی دسترسـی ایـن امـکان به وجـود می آیـد تـا 
تحلیل هایـی »بـرای درک چگونگـی ارتبـاط شـبکۀ فضایـی شـهری 
بـا عوامـل اجتماعـی، اقتصـادی و شـناخت تأثیـرات و عواملـی کـه 
 Hillier, Turner, Yang,( »آنهـا را شـکل می دهنـد، صـورت گیـرد

 .)Park, 2007; Van Nes & Yamu, 2017

فاکتورها و شاخص های نحو فضا
تئـوری فضـای نحـوی براسـاس ایـن واقعیـت اسـت که هـر منطقۀ 
شـهری را می تـوان به عنـوان یک ماتریـس از فضاهـای متصل تلقی 
کـرده و ویژگـی ریاضـی ایـن ماتریـس را می تـوان به صـورت کّمـی 
انـدازه گیـری و بـا اسـتفاده از شبیه سـازی های کامپیوتری بررسـی 
 Choi, Kim, Oha & Kim, 2005, 355; Mahmoud & Omar,( نمود
ابـزار نحـو  )Depth map( یـک  نرم افـزار دپـث مـپ   .)2014, 35
فضاسـت کـه در حـال حاضـر بیشـترین میـزان اسـتفاده در تحلیل 
نرم افـزار  ایـن  انجـام  می شـود.  به وسـیلۀ آن   پیکره بنـدی فضایـی 
توسـط ترنـر11 در دانشـکدۀ بارتلـت دانشـگاه لنـدن توسـعه یافـت 
و قـادر بـه تحلیـل نمـودار دیـد اسـت. ایـدۀ اصلی ایـن نرم افـزار از 
دو جنبـه 1- زمینـۀ ایزوویسـت )آنالیـز ناحیـۀ قابـل دیـد در نقطۀ 

تصویر 1. الف(  شبکه ای از خیابان های فرضی رانشان  می دهد. ب( نقشۀ خطوط محوری شبکۀ خیابان هارا رسم شده است. ج( دیاگرام گراف مربوطه ترسیم شده  است. 
گراف شامل گره ها و خطوط است. شمارۀ هر گره نشان دهندۀ خط محوری و خیابان مربوط به آن است. خطوط گراف نشان دهندۀ وجود ارتباط در دو گره )خیابان( 
است. د( ماتریس باینری مربوط به شبکۀ خیابان است. عدد یک نشان  می دهد دو خیابان به هم ارتباط مستقیم دارند و عدد صفر نشان دهندۀ عدم ارتباط مستقیم 

بین خیابان ها است. مأخذ: نگارندگان.
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خروجـی  فضاسـت.  نحـو  تئـوری  2-گـراف  و  فضـا(  از  مشـخص 
نرم افـزار دپـث مپ با این روش پـردازش، پارامترهای فضایی اسـت. 
متوسـط همپیونـدی، متوسـط عمـق، متوسـط کنتـرل و متوسـط 
کـه  هسـتند.  فضایـی  پارامتـر  شـاخص های  از  اتصال)دسترسـی( 
بـا تحلیـل آنهـا می تـوان مفاهیـم فضایـی و در ادامـه فعالیت هـا و 
مفاهیـم اجتماعـی را مـورد بررسـی و تحلیل قـرار داد )جـدول 1(. 
تجزیه وتحلیـل پارامترهـای فضایـی نحو فضا با اسـتفاده از سـه نوع 
معیـار فاصلـه صـورت  می گیـرد: 1- توپولوژیک )حداقل مسـیرهای 
و  زاویـه(  تغییـرات  بـا حداقـل  )مسـیر  هندسـی  چرخشـی(، 2- 
 &  Penn  Turner,( فیزیکـی(  مسـیر  )کوتاه تریـن  متریـک   -3
& Law, 2016, 31 Hillier, 2005; Turner, 2007; li, Xiao, Ye, Xu(؛ 
کـه اساسـاً مرکزیـت فضـا را به وسـیلۀ جایگزین کـردن ایـدۀ فاصله 
بـا ایـدۀ فاصلـۀ همگانـی12 اندازه گیـری  می کنـد. در اینجـا فاصلـه، 
بـه معنـی فاصلـۀ یـک نقطـه تـا نقطـۀ دیگـر و فاصلـۀ همگانـی به 
معنـی یـک نقطـه تا تمـام نقـاط در کل سیسـتم اسـت. همان طور 

کـه از تحلیـل پارامترهـای نحو فضا در جدول 1 اسـتنتاج  می شـود 
»همبسـتگی«13 انـدازۀ دیاگـرام یـا همپیوندی اصلی ترین شـاخص 
تکنیـک نحو فضاسـت؛ کـه افزایش آن باعث افزایـش کیفیت عرصۀ 

عمومـی کالبـدی  می شـود.

فاکتورها و شاخص های نحو منظر
منظـر دانشـی سیسـتماتیک و مفهومـی چندبُعدی و پیچیده اسـت. 
»منظـر در تعریـف امـروز خـود پدیـده ای پویا شـناخته  می شـود که 
محصـول توأمان عین و ذهن بوده و به صورت محسـوس و بی واسـطه 
ادراک  می شـود« )منصـوری، 1383، 69(. منظـر در عصـر حاضـر 
»به عنـوان حـوزه ای از دانـش مـورد توجـه و تعریـف چارچوب هـای 
علمـی قـرار گرفتـه و به عنـوان دیسـیپلینی رهایی بخـش در دورۀ 
بحـراِن تک بعدنگـری در رابطـۀ انسـان و محیـط مـورد توجه اسـت« 
)آل هاشـمی و منصوری، 1396، 33(. بنابراین منظر به عنوان واقعیتی 
عینی- ذهنی ، نسبی و پویا است که حاصل تعامل فردی و اجتماعی 

پارامترهای فضایی
)شاخص های نحو 

فضا(

تعریف
)تعریف شاخص(

عدد دهی
)نحوۀ ارزش گذاری(

بحث
)ربط معیار های فوق با مسائل 

اجتماعی، اقتصادی و غیره(

نتیجه
)تحلیل استنباطی(

همپیوندی در یک محله همپیوندی
میزان نزدیکی هر قطعۀ 
خیابان را نسبت به سایر 
خیابان ها در مقیاس هاِی 

مختلف اندازه گیری 
محاسبه می کند و 

همچنین مقصد حرکت  
شناخته  می شود.

نشان دهندۀ درجه اي از 
اتصال و یا جدایي از سیستم 

کلي است.

همپیوندی میزان آسانی حرکت 
از یک قطعۀ خیابان به سایر 
قطعات را توضیح  می دهد. 

در عمل عابرین پیاده ترجیح 
می دهند یک خیابان را با 
کمترین تالش بپیمایند.

هرچه میزان همپیوندی بیشتر باشد 
بدان معنا است که یکپارچگی بیشتری 
بین فضای مورد بررسی و دیگر فضاها و 
کلیت شبکۀ فضایی وجود دارد. بنابراین  
افزایش همپیوندی باعث افزایش کیفیت 

عرصۀ عمومی کالبدی  می شود.

عمق یک فضا به این عمق
معناست که برای رسیدن 
به آن فضا بایستی از چند 

فضای دیگر عبور کرد.

تعدادي از مراحل است که 
از یک گره تا تمامي گره هاي 

دیگر تعریف مي شود.

غالباً رابطه های قوی میان عمق 
فضاها و زمین های مخروبه )و 

بالاستفاده( وجود دارد به طوری که 
این قسمت ها عمدتاً در عمق 

زیاد قرار دارند. بنابراین با افزایش 
عمق کیفیت بصری مثل روشنایی 

کاهش پیدا  می کند.

هر چه عمق فضایی بیشتر باشد، آن فضا 
خود را بیشتر از بقیۀ فضاهای مجموعه 
جدا  می کند. عمق میزان مجزاشدن فضا 

از کل مجموعه را بیان  می کند.

انتخاب میزان احتمالی کنترل )انتخاب(
که فرد مسیری را از 
میان سایر مسیرها 

برای رسیدن به مقصد 
خود انتخاب می نماید، 

اندازه گیری  می کند.

درجۀ انتخاب هرگره نسبت 
به گره هایي که به طور 

مستقیم به مقصد اتصال 
داده  شده  است.

مقدار حرکت برای پیمودن هر 
قطعۀ خیابانی میان تمام خیابان ها 
را محاسبه می کند و مسیرهایی را 

نشان  می دهد که احتمال استفاده از 
آنها برای رسیدن به مقاصد شهری 
با میزان همپیوندی باال زیاد است.

افزایش میزان انتخاب، آسان ترشدن 
دسترسی و معموالً با افزایش همپیوندی 
همراه است اما همواره موجب افزایش 

کیفیت عرصۀ عمومی نیست.

مفهوم عینی اتصال به اتصال )دسترسی(
معنی ارتباط فضایی و 

دسترسی است.

تعداد گره هایی که با 
یک گره ارتباط مستقیم 

دارند. مقدار عددی 
اتصال بیان کنندۀ تعداد 
دسترسی های منتهی به 

مقصد است.

هرچه عدد اتصال خیابان 
بیشتر باشد تعداد ارتباطات و 

دسترسی ها به خیابان های دیگر 
بیشتر است.

افزایش میزان سهولت دسترسی باعث 
بیشتر شدن جاذب های فضایی  می شود.  

از همین رو، در یک محله با کاهش 
عمق برخی معابر، کاربری های جاذب 
جمعی به آن معابر سوق داده می شوند.

جدول 1. شاخص های نحو فضا، عمدتاً شامل همپیوندی، عمق، کنترل و اتصال هستند. برای محاسبۀ راحت تر، به این شاخص ها می توان از طریق نرم افزار دپث مپ 
ارزش عددی نسبت داد. سپس از طریق تحلیل این اعداد می توان به توصیف  پیکره بندی فضا دست یافت. در این جدول به برخی نتیجه گیری ها که غالباً با کاهش یا 

افزایش پارامترهای فضایی صورت  می گیرد، اشاره  شده  است. البته این پارامترها برای استنتاج بهتر باهم سنجیده می شوند. مأخذ: نگارندگان.
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انسـان با مکان در بسـتر تاریخی و جغرافیایی اسـت. »منظر به عنوان 
دیسـیپلینی چندوجهـی با توجه به خصلـت چندبُعـدی اش به عنوان 
یـک میانجـی و رابطۀ چندبُعـدی راهکار گذار رویکردهـای تک بُعدی 
حاکـم بر مدیریـت و  برنامه ریزی محیط و منظر اسـت« )همان، 42(. 
همان طـور کـه از تعریف منظر اسـتنتاج  می شـود، منظـر دارای ابعاد 
عینی-ذهنـی اسـت. هرچـه فاکتورهـای منظرین وابسـتگی کالبدی 
و عینـی بیشـتری پیـدا می کننـد، ایـن فاکتورهـا با فاکتورهـای نحو 
فضا همپوشـانی بیشـتری پیدا می کننـد. بنابرایـن فاکتورهای نحوی 
بـرای تحلیـل فاکتورهـای عینی تـِر منظر کارسـاز اسـت. ولـی هرچه 
فاکتورهـای منظـر، وابسـتگی کالبـدی خـود را از دسـت می دهنـد 
تحلیل هـای نحـوی دقـت خـود را از دسـت می دهنـد. در مـواردی 
هـم بـه علـت این که منظـر زنـده14 و پویا اسـت و فاکتورهـای منظر 
متغییر وابسـته هسـتند و نه مسـتقل؛ فاکتورهای نحوی از سـنجش 
منظـر ناتوانند. بنابرایـن باید پارامترها و شـاخص های جدید منظرین 
بـه پارامترهـای فضایـی نحـو فضـا اضافـه شـود. شـاخص های جدید 
منظریـن تابـع فاکتورهـای منظرین هسـتند. یـک فاکتـور منظرین 
ابعـاد مختلفـی از عینیـت و ذهنیـت دارد کـه ابعـاد عینـی و ذهنـی 
آن باهـم در ارتبـاط هسـتند. بنا بـه فاکتور منظرین شـاخص های آن 
نیـز تغییـر می کننـد. به طور مثـال در فاکتـور نفوذپذیـری و حرکت، 
بُعـد کالبـدی و عینـی قـوی اسـت و شـاخص آن متغییـر مسـتقل 
اسـت بنابرایـن بـه راحتـی با سیسـتم نحوی قابـل بررسـی و تحلیل 
اسـت. امـا در فاکتـور سـرزندگی بُعـد ذهنـی قوی تـر از عینی اسـت. 
شـاخص آن معنایی و وابسـته به انسـان اسـت یعنی شاخص متغییر 
وابسـته به عموم انسـان ها اسـت. این شـاخص های  ذهنی-عاطفی با 
وجـود معنایی بـودن نمـود عینـی قابل سـنجش دارند. مثـل مبلمان 
جمع گـرا، مـکان عطف و نشـانۀ منظرین و عناصر دیگـر منظرین. در 

فاکتور خاطره انگیزی شـاخص معنایی متغیر وابسـته به فرد اسـت و 
ممکـن اسـت نمـود عینی آن از بین رفته باشـد یا نمـود آن به صورت 
ذهنی- تفسـیری اسـت و نیاز به تفسـیر و تعقل مخاطب خاص دارد 
)تصویـر 2(. همان طـور که از تصویر 2 و جدول 2 اسـتنتاج  می شـود؛ 
فاکتورهـای محـور طیـف عینی-ذهنی-عاطفـی فاکتور هـای شـرط 
الزم و فاکتورهای ذهنی-تفسـیری شـرط کافی هسـتند. فاکتورهای 
ذهنـی- تفسـیری معیار مطلوبیت فضا هسـتند. فاکتورهـای ذهنی- 
تفسـیری بـا تجربۀ شـخص از فضـا و میـزان زمانی که سـپری کرده 
در ارتبـاط مسـتقیم هسـتند. حاصـل تجربۀ زیسـتی از فضا داشـتن 
خاطـره و آشـناییت اسـت. از سـوی دیگر بنـا به نظریـۀ متخصصین 
1- بُعـد نمادیـن و نشـانه ای، 2- تجربۀ شـخصی، 3- رویداد جمعی و 
4- شـهرت تاریخـی مهم ترین ابعـاد مطلوبیت معنایی منظر شـهری 
هسـتند. عنصـر مشـترک همۀ این شـاخص ها نیـز، فاکتـور خاطره و 
تجربـۀ زیسـتی اسـت. بنابرایـن در شـرایط نرمال یعنی شـرایطی که 
فاکتورهـا و شـروط الزم جهـت فضـای زیسـتی محیا باشـد، می توان 
فاکتـور مطلوبیـت منظریـن دانسـت.  را مهم تریـن  خاطره انگیـزی 
خاطره انگیـزی فاکتـوری کامـاًل نسـبی و وابسـته به ذهن فرد اسـت. 
آنچـه به عنـوان خاطـرۀ ذهنـی در ذهـن نمود پیـدا  می کند، نیـاز به 
مـاده و عینیتی در خارج دارد. اما این عینیت نیسـت که نقش آفرینی 
 می کنـد بلکـه عینیـت ابزاری بـرای تداعی خاطـرۀ ذهنی اسـت. این 
فاکتـور ذهنی-تفسـیری )درام(15 مهم ترین پارامتر بـرای مطلوبیت و 
حس تعلق فضاسـت. شـاخص های جدیـد منظر، بُعد معنایـی که در 

شـاخص های نحـو فضـا نادیـده گرفته  شده اسـت؛ جبـران  می کند. 

بحث
منظر دارای ابعادی اسـت که در سیسـتم نحو فضا دیده نشـده  اسـت. 
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 معنایی نحوی
)درام( تفسیری-ذهنی عینی )تجسمی( عاطفی-ذهنی   

تصویر 2. مدل مفهومی طیف برخی فاکتورهای منظرین از عرصۀ عملکردی تا معنایی و شاخص های مورد نیاز هر یک. مأخذ: نگارندگان.
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سیسـتم نحوی توانایی بررسی شـروط الزم منظرین )عینی و ذهنی- 
عاطفـی( را دارد امـا در شـروط کافـی منظریـن )ذهنـی- تفسـیری( 
ناکارآمـد اسـت. برای این که بتـوان فاکتورهای معنایی درام )شـروط 
کافـی( منظـر، را وارد سیسـتم نحوی کـرد، باید شـاخص های جدید 
را در گـراف سـاده لحـاظ نمـود. برای ایـن کار از گراف وزنی اسـتفاده 
می شـود. یعنـی باید بـرای هر فاکتور منظـری که بُعد ذهنـی قوی و 
متغییر وابسـته دارد وزنی قائل شـد و از این طریق این شـاخص را در 
تحلیل هـای کمـی وارد کرد.  بنابراین منظر و شـاخص های جدید آن 
کـه ارزش معنایـی- ذهنی دارند همچون  شـبکه ای از ارزش ها بر روی 
شـبکۀ نحـو فضا که شـبکۀ کالبدی- عینی اسـت قـرار  می گیرد. بعد 
از ادغـام دو الیـۀ نحـوی و معنایی باهم نحو منظر به عنوان  شـبکه ای 

جدیـد بـا رویکرد منظرین شـکل  می گیـرد )تصویر 3(.
تصویـر 3 مثالـی بـرای نشـان دادن جهت گیـری رویکـرد منظریـن 
بـرای جبـران خـالء موجـود در تکنیک نحو فضاسـت. بـرای مطالعه 
و بررسـی  شـبکه ای از خیابان های فرضی، ابتدا شـبکۀ نحوی خیابان 
و شـبکه های معنایـی آن تحلیل می شـود. خیابان دارای یک مسـجد 
در مسـیر a-b و یک بانک مرکزی )نشـانۀ بصری( در تقاطع h  اسـت. 
مسـجد پارامتـری از شـبکۀ ذهنـی- درام اسـت چـون حـس فضایی 
مسـجد نیـاز بـه تجربـۀ فـردی دارد و هرچـه تجربـۀ زیسـتی فـرد 
)زمانـی کـه در فضـا طی کـرده اسـت( بیشـتر باشـد، خاطره انگیزی 
و غنـای حسـی آن بیشـتر اسـت. بانـک مرکـزی نشـانه ای بصـری از 
فاکتـور ذهنـی- تجسـمی اسـت. یعنی بـرای درک آن نیـاز به تجربۀ 
زیسـتی فضـا نیسـت و بـا حـواس و ادراک فضایـی معنا بـرای عموم 
حاصـل  می شـود. در بُعد عینی به سـراغ شـاخص های نحوی مختص 
منظـر می رویـم بـا ایـن تفـاوت که در شـبکۀ نحـوی منظر هندسـۀ 
شـبکۀ خیابان همان گونه که هسـت حفظ  می شـود. در مقابل شـبکۀ 
نحـوی تکنیـک نحـو فضا به صـورت گـراف سـاده صفر و یک اسـت.

در تکنیـک نحـو فضـای هیلیـر، هندسـه و بخشـی از فضـا نادیـده 
گرفته شـده و تمـام فضاهای شـهری از جمله تقاطع هـا، خیابان ها 
و فضاهـای جمعی در محاسـبات یکسـان در نظر گرفته می شـوند. 
در ایـن روش صرفـاً دسترسـی ها مدنظـر اسـت و ابعـاد و انـدازه و 
ارتفـاع و فـرم نادیـده گرفتـه  می شـود. بنابرایـن در شـبکۀ نحـوی 
منظـر، شـبکۀ کالبـدی به صـورت همان شـکل شـبکۀ خیابـان در 
نظـر گرفته  شـده  اسـت. در مرحلـۀ بعد ایـن شـبکه های معنایی و 
نحـوی باهـم ادغـام می شـوند و شـبکۀ عینی-ذهنی توأمـان منظر 
بـا تمـام ویژگی هـا و ابعـاد معنایـی و کالبـدی حاصـل  می شـود 
کـه قابلیـت مطالعـۀ فاکتورهـای کیفـی را به صـورت کّمـی میسـر 
 می کنـد. سـپس دیاگـرام گـراف مربوطـه ترسـیم  می شـود. گراف 
شـامل گره هـا و خطـوط اسـت. گره هـا بر خـالف گره تئـوری نحو 
فضـا کـه نشـان دهندۀ خیابان هـا و فضا هـای اصلـی اسـت، در این 
جـا گره هـا نشـان دهندۀ تقاطع هاسـت. یال هـای ایـن گـراف نیـز 
گـراف همـان  رسـم  بدیـن صـورت  نشـان دهندۀ خیابان هاسـت. 
تصویرکـردن پالن اسـت و همـۀ فضا ها در آن لحاظ شـده و امکان 
ارزش دار کـردن  و وزن دهـی پارامترهـای فضایی میسـر  می شـود. 
 x دارای مسـجد اسـت پـس بـا ضریـب b-a در ایـن گـراف یـال
ارزشـمند و وزن دار  شـده  اسـت. گـره h نیـز که شـامل یک نشـانه 
اسـت بـا ضریـب y وزن دار  شـده  اسـت. ایـن ضرایـب عـددی بین 
صفـر تـا دو در نظر گرفته شـده اند و بسـته بـه ارزش کیفی پارامتر 
فضایـی متغیـر هسـتند. اگـر پارامتر فضایـی ارزش معنایی بیشـتر 
داشـته باشـد ضرایـب بـه عـدد 2 نزدیـک اسـت ولـی اگـر ارزش 
کیفـی منفـی و دافعـۀ فضایـی داشـته باشـد )مثـل بـوی بـد در 
یـک راسـتای خیابـان( ایـن عدد اعشـار به صفـر نزدیک  می شـود. 
بنابرایـن بـا ایـن روش ابعاد عینـی و ذهنی منظر به صـورت توأمان 

مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار می گیرند. 

فاکتورهای منظر

فاکتورهای عینی 
)نحوی(

- کالبد و فیزیک فضا
- شرط الزم ایجاد فاکتور ذهنی قابل سنجش از طریق نرم افزارهای نحو فضا و تحلیل متخصصین

فاکتورهای ذهنی 
)معنایی(

ذهنی- عاطفی 
تجسمی )کالسیک(

- نیاز به تجربۀ قبلی ندارند و درک آن با مواجهۀ حسی با فیزیک و عینیت فضا صورت  می گیرد.
- قابل درک برای عموم است.

- فطری، طبیعی و وابسته به حس و عواطف هستند.
- فاکتور های شرط الزم

- قابل بررسی از طریق سیستم نحو فضا و ارزیابی از طریق تحلیل متخصصین

ذهنی-تفسیری
)درام(

- وابسته به زمان است و نیاز به تجربۀ قبلی دارند و درک معنای آن به کمک عقل و ایجاد ارتباط میان ادراکات 
پراکنده صورت  می گیرد.

- برای مخاطب خاص قابل تفسیر است.
- وابسته به تجربۀ مخاطب و ترکیبی عقالنی هستند.

- معیار مطلوبیت و شرط کافی
- ارزیابی از طریق ارزش گذاری کاربران )شهروندان(

جدول 2. منظر پدیده ای توأمان عینی-ذهنی است. این عینیت و ذهنیت از هم جدایی ناپذیر هستند اما جهت بررسی و مطالعه امکان بررسی جداگانۀ عینیت و 
ذهنیت وجود دارد. فاکتورهای عینی و کالبدی منظر به واسطۀ خصیصۀ نحوی خود با استفاده از تکنیک نحوفضا قابل بررسی هستند. هرچه این فاکتورها معنایی و 

ذهنی تر  می شود، وابستگی نحوی آنها کم تر  می شود، بنابراین نحو فضا ناکارآمدتر  می شود. مأخذ: نگارندگان.
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نتیجه گیری
اگـر بخواهیـم در سـاختار نحـو فضـا به جـای »فضا«، لغـت »منظر« 
قـرار دهیـم، بـرای وارد کـردن مفاهیـم منظـر در سـاختار نحـو فضا 
بایـد فاکتورهـای جدید منظریـن را به فاکتورهای نحـوی اضافه کرد. 
فاکتورهای نحو فضا برگرفته از دیاگرام گراف سـاده اسـت. با سنجش 
ایـن اعتبارهـا کـه عموماً چهار شـاخص همپیونـدی، اتصـال، کنترل 
)انتخـاب( و عمـق هسـتند. همپیونـدی اصلی ترین شـاخص تکنیک 
نحـو فضاسـت کـه تکنیـک نحـو فضـای هیلیـر افزایـش آن را باعث 
افزایـش کیفیت عرصـۀ عمومی کالبـدی عنوان  می کنـد. فاکتورهای 
منظریـن در طیفی از وابسـتگی آنها به بُعد عینـی )کالبدی( تا ذهنی 
)معنایـی( قـرار می گیرند تا شـاخص های جدید منظرین بدسـت آید. 
در ایـن طیـف فاکتورهای منظرین و شاخص هایشـان در سـه دسـته 
قـرار می گیرند: 1- فاکتور نحوی: وابسـته به شـاخص مسـتقل عینی 
وکالبـدی، 2- فاکتـور معنـا ذهنـی- عاطفـی )تجسـمی(: وابسـته به 
شـاخص وابسـتۀ عمومی و 3- فاکتـور معنا ذهنی- تفسـیری )درام(: 
وابسـته به شـاخص وابسـتۀ فردی. در شـرایط نرمال یعنی شـرایطی 
کـه  فاکتورهـا و شـروط الزم جهـت فضـای زیسـتی محیـا باشـد، 
خاطره انگیـزی مهم تریـن فاکتور منظریـن برای مطلوبیت فضاسـت. 

این فاکتور معنایی از طریق شـاخص های 1- بُعد نمادین و نشـانه ای، 
2- تجربـۀ شـخصی، 3- رویـداد جمعـی و 4- شـهرت تاریخـی قابل 
بررسـی اسـت. در نحـو منظـر، شـاخص های معنایی منظـر همچون 
 شـبکه ای از ارزش هـا بـر روی شـبکۀ نحوی منظـر قرار  می گیـرد. در 
گـراف نحـوی منظـر برخـالف گراف سـادۀ نحو فضـا، هندسـه و فرم 
کالبـد فضـا حفظ می شـود. بـا عدد دهی بـرای هر شـاخص منظری، 
فاکتورهـای منظرین با ارزش های متناسـب به گـراف وزنی نحو منظر 
اضافـه می شـوند. ایـن ارزش گذاری عمدتـاً در فاکتورهـای معنایی به 
ویـژه ذهنـی- تفسـیری کـه در گـراف سـادۀ نحـوی دیده نشـده اند، 
اتفـاق می افتـد. گـراف وزنی حاصـل از نحـو منظر قابلیـت تبدیل به 
ماتریـس و الگوریتـم مربوط به خود و سـنجش کّمـی دارد. نتایج این 
پژوهـش در راسـتای تعریـف نحـو منظر اسـت. هـر چند ارائـۀ روش 
سیسـتماتیک و جامـع نیازمنـد پژوهش های گسـتردۀ بین رشـته ای 
اسـت. بـا ایـن وجود ایـن مقاله بـا ارائۀ راهـکاری می تواند زمینه سـاز 
ایـن پژوهش ها باشـد. وارد کـردن فاکتورهای منظرین بـه روش نحو 
فضـا یـک تعامـل دوسـویه بـرای ارتقـا هـر دو رویکـرد منظـر و نحو 
فضاسـت. واژۀ جدیـد نحـو منظر وارد حیطـۀ منظر  می شـود و روش 

نحـو فضا ابعـاد معنایـی به خـود  می گیرد. 

تصویر 3. الف(  شبکه ای از خیابان های فرضی رانشان  می دهد، ب( شبکۀ نحوی خیابان و شبکه های معنایی منظرین )تجسمی و درام(،  ج( ادغام شبکۀ نحوی و معنایی 
باهم، شبکۀ عینی - ذهنی توأمان منظر با تمام ویژگی ها و ابعاد معنایی و کالبدی و د( دیاگرام گراف مربوطه ترسیم شده  است. مأخذ: نگارندگان.

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 
دانشکدۀ هنر و  منصوری« و مشاورۀ دکتر »مریم سینگری« در سال 1399 در 

معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده است.
visibility graphs .5 /axial line .4 /convex space .3 /Hanson .2 /Hillier .1

6. نظریۀ »حرکت طبیعی« استدالل می کند این حرکتی است که توسط شبکۀ 
فضایی ایجاد می شود و زندگی شهر را ایجاد می کند، و ایدۀ رایج مکان را به عنوان یک 

چیز و حرکت بین مکان ها را به عنوان چیز دیگر، رد می کند.
استفادۀ  برای  شهر  فعالیت های  که  می دهد  توضیح  حرکتی«  »اقتصاد  نظریۀ   .7

حداکثری از حرکت، سازگار می شوند.
8. تئوری »مرکزیت فراگیر« نشان می دهد عملکردهای مرکزیت در سراسر شبکه 
پخش می شوند و الگویی را ایجاد می کنند که بسیار پیچیده تر از آنچه در تئوری های 
چند مرکزیت پیش بینی شده است، اما می تواند توسط تحلیل پیکربندی شبکۀ 

فضایی ضبط شود.
9. در اعداد باینری تنها دو رقم 0 و 1 وجود دارد. ماتریس باینری، ماتریسی است که 

فقط صفر و یکی باشد.
Integration .13 /Universal distance .12 /Alasdair Turner .11 /Integration .10

14. منظر در تعاریف همواره وابسته به دو عنصر اصلی بوده است که با حذف هریک 
فهم منظر دچار مشکل می شود؛ اول محیطی است که انسان را در بر می گیرد و دوم 
انسانی است که در صدد درک و ارتباط با محیط بدان ورود کرده و در طول زمان در 
ذهن خود تصویرسازی می کند. از این رو دانستن این نکته ضروری است که منظر 
موجودی است زنده و پویا که از یک سو متأثر از انسان و نحوۀ ارتباط او با محیط است 
و از سوی دیگر تداعی خاطراتی است که در زمان های طوالنی در بستر محیط روی 
داده و بر ارتباط انسان و منظر تأثیر گذاشته و به دنبال آن، فرهنگ و تمدن آدمیان را 

تغییر داده است )ماهان و منصوری، 1396، 26(.
15. معنی اصلی واژۀ درام در زبان یونانی »انجام دادن« بوده است، ولی در زبان 
انگلیسی امروز، درام حالت خاص از روایت، معموالً داستانی، بیان واکنش در عملکرد 
است. در این مقاله برای اشاره به فاکتوری ذهنی که همچون داستان نیاز به تفسیر 

دارد از واژۀ فاکتور درام استفاده شده است.
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