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چکيده:

پيچيدگي موضوع طراحي شهري امروز به حدي است که کمتر طراحي مي تواند همه مسايل و تأثير متقابل آنها را به طور 

همزمان درنظر گرفته و تصميم گيری نمايد. در اين ميان استفاده از روش هاي کامپيوتري، با فراهم آوردن امکان تجزيه و تحليل 

موضوعات پيچيده، به کمک طراحان آمد. يکي از روش هايي که بر پايه استفاده از کامپيوتر و روش هاي علمي در طراحي شهري 

به کار رفته، روش چيدمان فضاست. اين روش تا حدودي توانايي تحليل شرايط موجود و مدل سازي نتايج تغييرات پيشنهادي را 

دارد. در پژوهش حاضر طی بررسي روش چيدمان فضا، نقاط قوت و ضعف آن شناسايي و در راستاي برطرف کردن کاستي ها، 

دو سياست اتخاذ شد. سياست اول طی کردن فرايند طراحي در سه مقياس جهاني، ملي و محلي و سياست دوم رجوع به برخي 

روش ها، به عنوان روش هاي مکمل، برای برطرف کردن نواقص است. نتيجه آنکه مي توان از توانايي هاي روش چيدمان فضا در 

شناخت و تحليل فضاهاي شهري بهره گرفت اما الزم است در تطبيق با شرايط بومي اقدم به برطرف کردن نواقص کرد. نواقص 

ياد شده به ويژه در بخش طراحي بيشتر مشاهده مي شود که به نظر مي رسد بتواند به کمک ساير روش ها، تا حدودي تعديل گردد. 

در نهايت اين روش در طراحي محور پياده امامزاده قاسم)ع(، آزموده شد.
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1. پيشينه روش چيدمان فضا

پيشينه در جهان
یکي از روش هایي که در قالب دیدگاه شکل گرا و در راستای 
درک ساختارها و نظام هاي نامریی و موجود در پس شکل ها 
و پدیده هاي معماري تولد یافت، روش چیدمان فضاست که 
بر مبناي مطالعات کریستوفر الکساندر2 و فیلیپ استدمن3 شکل 
گرفت. این روش در سال 1984م. توسط هیلیر4 و هنسون5 با 
هدف تغییر این انگاشت که دانش6 لزوماً باید اول در رشته هاي 
علمي و دانشگاهي تولید و سپس در علوم کاربردي7 استفاده 
شود، بنیان گزارده شد )Hillier & Hanson, 1997(. بر این اساس 
مرحله اول، کار در محیط هاي واقعي، بناهاي بومي و به ویژه در 
مجتمع هاي ارگانیک موجود در نواحي مختلف متمرکز شد تا از 
این طریق الگوي زیستي8 نهفته در وراي اشکال معماري و شهري 
آشکار شود. در مرحله بعد از یک روش ترسیمي به نام »نمودار 
توجیهي9« براي شبیه سازي الگوهاي مختلف فضایي استفاده 
شد. به این ترتیب با استفاده از این الگوها و نیز قابلیت استفاده 
از کامپیوتر در رسم نمودارهاي توجیهي، زمینه کاربرد روش 
چیدمان فضا در مقیاس جهاني فراهم گردید. این روش واجد نقاط 
قوت متعددي است که در ادامه به برخي از مهم ترین آنها اشاره 

مختصري خواهد شد: 
یکي از مباني روش چیدمان فضا، وجود رابطه اي دوطرفه میان 

مقدمه
پس از انقالب صنعتي، عوامل مؤثر در شکل گیري شهرها 
آنچنان متعدد و متنوع شدند که دیگر روش هاي هنري رایج 
پاسخگو نبوده و ضرورت استفاده از روش هاي نوین در طراحي 
شهرها اجتناب ناپذیر نمود. در چنین شرایطی ابزار رایانه و قابلیت 
آن براي درنظر گرفتن تأثیر عوامل متعدد به صورت هم زمان، 
توجه طراحان را به خود جلب نمود و تحقیقات به منظور یافتن 
راه کارهایي براي استفاده از این ابزار در طراحي شهرها آغاز شد. 
یکي از نتایج این تحقیقات، ایجاد مدل هایي براي پیش بیني تأثیرات 
طرح هاي مختلف شهری بود که از آن جمله مي توان به مدل هاي 
مورد استفاده در روش چیدمان فضا1 اشاره کرد. بدین ترتیب امید 
می رود که طراحان تا حدودي بتوانند بر مشکل عدم تحقق طرح ها 
)که پس از انقالب صنعتي حادث شده بود( فائق آیند و طرح هاي 
خود را هرچه بیشتر در جهت تأمین اهداف مورد نظر سوق دهند.

به دنبال روند ورود ایران به دوران تجدد، بسیاري از مشکالت 
شهرهاي اروپاي متجدد گریبانگیر شهرهاي ایران نیز شد، که عدم 
تحقق طرح هاي شهري از آن جمله است. در چنین شرایطي به نظر 
مي رسد کاربرد روش هاي علمي و از جمله روش چیدمان فضا 
بتواند گره از این مشکل بگشاید و موجب کاهش زمان و هزینه 
مصرفی در تهیه و اجراي طرح هاي شهري شود. از طرف دیگر 

ابزارهاي پیش بیني و مدل سازي قبل از اجرا، که در غرب رواج 
فراوان دارد، در ایران جایگاه چنداني پیدا نکرده است؛ در حالي 
که عدم تحقق بسیاري از طرح هاي شهري، ضرورت پیش بیني 
صحیح آینده هر روز بیش از روز قبل آشکار مي سازد. چنین 
شرایطي مسئولیت طراحان شهري در کاربرد و رواج ابزارهاي 
شناخت، تحلیل و پیش بیني صحیح در ایران، به منظور باالبردن 

کیفیت شهرها را سنگین تر مي نماید. 
هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون قابلیت روش چیدمان 
فضا در طراحي فضاهاي شهري است. سؤال آنست که روشي 
که در کشور انگلستان شکل گرفته است، تا چه حد قابلیت کاربرد 
از روش  استفاده  با  توان  آیا مي  دارد؟  را  در سایر کشورها 
چیدمان فضا در طراحي فضاهاي شهري در ایران، بر مشکالت 
ناشي از عدم تحقق طرح هاي شهري که ناشي از شناخت ناقص 
و در نتیجه پیش بیني هاي دور از واقعیت است، فائق آمد؟ آیا 
روش چیدمان فضا علیرغم توانایي هاي شایان توجه در شناخت 
و تحلیل فضاهاي شهري، واجد کمبودها و نواقصي نیز هست 
که الزم باشد در تطبیق با موقعیت سایت یا موضوع طراحي، 
شناسایي و با به کارگیري روش یا روش هاي مکمل، تدقیق و 

برطرف شود؟

فضا و الگوهاي اجتماعي- فرهنگي است که این روش با کاربرد 
مفهوم »ترکیب10« در فضاهاي شهري به دنبال کشف آن است. 
در این معنا شکل شهرها، انعکاس شیوه زندگی شهروندان است 
و شهرها را مي توان تبلور عیني زمینه هاي تاریخي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و ... دانست )Hillier, 1996(. همچنین این روش 
در پی تعریف فضا و اثبات استقالل آنست )Hillier, 2005( که این 

امر نیز خود از نقاط مثبت آن به شمار مي رود. 
روش چیدمان فضا به کمک مفهوم شعاع هم پیوندي قادر 
کرده  ثابت  تجربه  کند.  بیني  پیش  را  پیاده  عبور  میزان  است 
است که میزان هم پیوندي یک گره با میزان استفاده از آن گره 
و یا میزان عبور پیاده در آن گره مرتبط است، تا حدي که این 
 Raford( معیار به عنوان »پتانسیل حرکت11« شناخته شده است
Ragland, 2003; Penn, 2003;Hillier, 1996 &(؛ به این ترتیب که 

هر چه میزان هم پیوندي یک خیابان باالتر باشد، پتانسیل حرکت 
عابر پیاده در آن بیشتر و در نتیجه فضا براي استفاده کنندگان 
مطلوب تر خواهد بود. در کنار مفهوم پتانسیل حرکت، مفهوم 
دیگري به نام »حرکت طبیعي12« بیان مي شود که بیانگر رابطه 
میان ساختار شهر و شیوه قرارگیري فضاهاي شهري در کنار 
یکدیگر با تراکم تردد عابر در آنست. حرکت طبیعي، مفهوم دیگري 
را به دنبال دارد که »اقتصاد حرکت13« نامیده مي شود؛ حرکت 
طبیعي و درنتیجه شبکه شهري، از طریق جذب حرکت، الگوهاي 
کاربري را تحت تأثیر قرار خواهد داد و الگوهاي کاربري پس از 
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شکل گیري، حرکت طبیعي را تشدید خواهد کرد. به این ترتیب 
چرخه اي از تأثیرات تشدید کننده شکل مي گیرد و این چرخه، 

.)Hillier, 1996( الگوي شهري را سامان خواهد داد
از طرف دیگر یکي از مهم ترین چالش هاي طراحان، مهندسان 
ترافیک و مدافعان امنیت عابر پیاده، کمبود داده هاي دقیق از میزان 
»در معرض خطر قرارگرفتن عابر پیاده14« است. تعیین دقیق 
سنجه گفته شده امکان کاهش میزان مخاطره در نقاط پرمخاطره 
را فراهم مي کند. رافورد15 و راگلند16 معتقدند که نرم افزار چیدمان 
 Raford & Ragland,( فضا مي تواند خالء گفته شده را پر کند

 .)2003

یکي دیگر از تحلیل هاي نقشه هم پیوندي، تعیین میزان عمومي 
یا خصوصي بودن فضاها و نیز شناسایی بخش های دورافتاده 
شهریست که به وسیله معیار »عمق« در نمودار توجیهي لحاظ 
شده است. روش چیدمان فضا در زمینه سنجش میزان خوانایي 
یک فضا نیز از قابلیت هایي برخوردار است )Penn, 2003( و قادر 
 .)Hillier, 2003( است ساختار اصلي شهر را نیز مشخص نماید
این روش عالوه بر علمي کردن فرایند طراحي، خالقیت آن را نیز 

.)Hillier & Penn,  2004( افزایش مي دهد
از دیگر نقاط قوت روش چیدمان فضا، توان توصیف گرافیکي 
ویژگي هاي ترکیبي است )هیلیر، 1998(. لینچ17 بر این باور است 
که اگر بخواهیم زبان خاصي براي شهرها تدوین کنیم، احتمااًل 
شاید   .)1981 )لینچ،  داشت  خواهد  تصویري  جنبه  زبان  این 
بتوان گفت که چیدمان فضا با ارایه نتایج تحلیل ها به صورت 
تصویري  زبان  به  رسیدن  براي  را  راه  می تواند  تصویري، 
شهرسازي هموار سازد. از طرف دیگر می توان امید داشت که 
مدل سازي هاي چیدمان فضا، به دلیل ارایه گرافیکي که توسط همه 
افراد )غیرمتخصص( قابل درک است، میزان مشارکت شهروندان 
افزایش دهد و تفاوت میان زبان  در فرایند طراحی شهری را 
تخصصي و زبان عامه را به حداقل برساند. شاید بتوان گفت که 
کاربرد این نرم افزار، به ویژه در کشورهایي مانند ایران که فرایند 
مشارکت با مشکالت فراواني روبه روست، مي تواند راه را براي 
شرکت افراد در تصمیم گیري هایي که در مورد محیط زندگي آنان 

 .)Hillier et al.,1976( انجام مي شود، هموار سازد
بر این اساس مباني گفته شده در مورد چیدمان فضا، این 
روش کاربردهاي متنوع و فراواني یافته است که برخي از 
مهم ترین آنها عبارتند از: کشف و تجزیه  و  تحلیل ساختار 
مکان یابي  پیاده،  عابر  تردد  حجم  بررسي  شهر،  اصلي 
کاربري هاي شهري، طراحي کاربري هاي ویژه شهري مانند 
های  گزیني  جدایي  بررسي   ،)Ünlü & Edgü, 2007( مترو 
در طول  پویاي رشد شهر  فرایند  تحلیل  و  تثبیت  شهری18، 
 Hillier, 2005) (Crompton & Brown, 2007; Wang( تاریخ 
et al., 2007(، سنجش احتمال بزهکاري19، تحلیل بنا در بعد 

شیوه  و  ها  ویژگي  بیان   ،)Brösamle et al., 2007( عمودي 
شکل  انساني  جوامع  توسط  که  فضایي  الگوهاي  ساخت 
گرفته اند و نیز بیان چگونگي ارتباط آن الگوهاي فضایي با 
ویژگي هاي  کشف   ،)Hillier et al., 1976( اجتماعي  الگوهاي 

شهر20 و )مهم تر از همه( بیان آنکه حتي پیچیده ترین الگوها 
از مفاهیم و عملکردهاي  با شناخت تعداد کمي  را مي توان 

.)Hillier et al., 1976( اولیه ، باز شناخت

پيشينه در ایران 
روش چیدمان فضا در ایران تنها در حوزه مطالعه نظري 
به کار رفته که از آن میان مي توان به مطالعه شهرهای هویزه 
یزد   ،)Karimi & Motamed, 2003( اصفهان   ،)1372 )مطوف، 
و  زادگان  )عباس  مترو طرشت  نیز  و  )عباس زادگان، 1381( 
ملک زاده، 1382( اشاره کرد. علیرغم مطالعات انجام شده تاکنون 
از این روش به صورت عملي در ایران استفاده نشده است؛ تنها 
در یک مورد در تهیه طرح منظر شهري تهران از این نرم افزار 
استفاده شده است که به دلیل عدم اتمام طرح، اطالعاتي از آن 

در دست نیست. 

2. مبانی نظری

علت استفاده از روش چيدمان فضا و ویژگي هاي 
محله امامزاده قاسم)ع(

به طور کلي دالیل استفاده از روش و نرم افزار چیدمان فضا 
در این پژوهش عبارتند از: 1. بافت محله امامزاده قاسم)ع( بافتي 
قدیمي است که از کارکرد نسبتاً مناسبي برخوردار است. هدف 
آنست که طرح، موجب آسیب رساندن به این بافت نشود، یا آنکه 
تغییرات شدیدي را به ساختار فضایي موجود تحمیل ننماید. در 
این زمینه نرم افزارهاي چیدمان فضا کمک خواهد کرد تا ساختار 
فضایي موجود را بازشناخته و هرگونه تغییري را در راستاي 
محله  اجتماعي  بافت   .2 نماید.  جهت دهي  ساختار  این  تقویت 
امامزاده قاسم)ع(، بافتي نسبتاً مذهبي بوده و مي توان گفت که این 
محله از ساختار اجتماعي خاصی برخوردار است. این ساختار 
اجتماعي به دلیل حضور امامزاده واجد ویژگي هاي منحصربه-

فردي است که شناسایي آنها از حیطه این پژوهش خارج است. 
اما آنچه براي طراح حایز اهمیت است، حفظ این ساختار و تقویت 
آن به کمک کالبد و فضاست؛ در این راستا از روش چیدمان فضا، 
که در حیطه تئوري هاي اجتماعي بوده و ادعاي درنظر داشتن 

ساختار اجتماعي را دارد، استفاده شده است. 
چگونگي اقدام و نحوه طراحي در بافت هاي قدیمي شهرها 
به ویژه بافت هایي که هسته کهن آنها واجد ارزش و ویژگي هاي 
خاص است، یکي از موارد مهم در شهرسازي معاصر به شمار 
مي رود. محله امامزاده قاسم)ع( یکي از محالت قدیمي شهر تهران 
است که در منطقه شمیران و در حاشیه شرقي مسیل گالبدره 
قرار گرفته است. این محله، حول آستان مقدس امامزاده قاسم)ع( 
)با قدمت بیش از هفتصد سال( شکل گرفته است و همین امر 
ویژگي هاي خاصي به آن مي بخشد که از آن جمله مي توان به 
هویت مذهبي، انسجام بافت، مرکزیت امامزاده، ساختار اجتماعي 
خاص، روابط میان ساکنان و ... اشاره کرد. امامزاده در واقع 
هسته شکل دهنده محله و نیز جاذب جمعیت از خارج محله است. 

آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی 
شهري
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مقبره امامزاده قاسم)ع(، تکیه امامزاده و گورستان ظهیرالدوله 
که در فاصله کمي از میدان مرکزي محله قرار دارند، جاذبه هاي 
زیارتي و گردشگري این منطقه هستند. حضور این سه در فاصله 
اندکي از یکدیگر، هویت مذهبي- گردشگري محله را شکل داده 
است. همچنین این محله به دلیل وجود باغات وسیع و قرارگیری 
در دامنه البرز، از پتانسیل گردشگری خوبی نیز برخوردار است.

بررسي نقاط ضعف روش چيدمان فضا
پیش فرض روش چیدمان فضا در تحلیل فضاي ترکیبي آنست 
که وجوه جامعه شناسانه در ترکیب هاي فضایي را مي توان از 
طریق توصیف هاي توپولوژیک دریافت. موضوع مذکور بیش از 
آنکه با بحث هاي نظري به اثبات برسد، مستند به ادراک عمومي21 
است )Bafna, 2003( که این امر تا حد زیادي از اعتبار روش 
مي کاهد. موضوع دیگر در مورد تحلیل »نمودار دید22« است که 
موفقیت آن در بیان آنکه افراد چگونه در فضا با یکدیگر تعامل 
 Turner, 2004،( برقرار مي کنند، به طور کامل اثبات نشده است
Turner et al., 2001( در حالی که بسیاري از یافته هاي چیدمان 

فضا بر پایه تحلیل هاي حاصل از همین نقشه قرار دارد. به بیان 
دیگر تحلیل هاي چیدمان فضا بر پایه فرضیه اي قرار دارد که در 

مواردي حتي عدم صحت آن به اثبات رسیده است23. 
چیدمان فضا مدعي آفرینش یک تئوري است که بر مبناي 
تجربه استوار است)Hillier & Hanson, 1997(. محققان این حوزه 
روش استقرا را براي اثبات فرضیه هاي خود به کار مي برند 
)Hillier, 2001 & Hillier et al., 1987(؛ زماني که این روش براي 

مثال نقض  تنها وجود یک  به کار مي رود،  اثبات موضوعي 
این مثال  یافته ها، مورد تردید واقع شود.  تا تمامي  کافیست 
نقض در مورد برخي فرضیه هاي چیدمان فضا، وجود دارد 
و به  همین دلیل شاید بتوان گفت که چیدمان فضا، نمي تواند به  
عنوان یک تئوري مطرح باشد. در زمینه روش چیدمان فضا نیز 
به دلیل وجود همین مثال هاي نقض، الزم است که کاربرد روش، 
بااحتیاط صورت گیرد. از جمله مواردي که در آن فرضیه هاي 
چیدمان فضا زیر سؤال رفت، مي توان به تحقیقي که در برزیل 
انجام شده است)Holanda, 2007(، پژوهشي در مورد بازارهاي 
ایراني)Masoudi Nejad, n.d( و نیز نقض یافته   هاي چیدمان فضا 
درمورد شعاع هم پیوندي در خیابان هاي محلي ایران اشاره کرد 
)Karimi, 1997(. عالوه بر وجود مثال هاي نقض بر رد یافته هاي 

چیدمان فضا، این یافته ها در مرحله شکل گیري نیز با خطاي 
باالیي مورد پذیرش قرار گرفته اند که این امر امکان بروز خطا 
در نتایج حاصل از تحلیل ها را تا حد زیادي باال مي برد. در همین 
راستا یکي از اشکاالت وارد بر چیدمان فضا، موضوع آزاد بودن24 
نقشه محوري است. راتي معتقد است که فرایند تولید این نقشه 
تنها با درنظر گرفتن بخشي از واقعیت بافت شهري، تردیدبرانگیز، 
خودسرانه و تصادفي به نظر مي رسد )Ratti, 2004(. در پاسخ 
هیلیر و پن به یک پروژه تحقیقاتي اشاره مي کنند. در این پروژه، 
طول خط  هاي محوري در مورد 36 شهر مورد بررسي قرار 
گرفت و از آن میان در 28 مورد، نتیجه رضایت بخش بود. هیلیر 

و پن خطاي محاسبه شده را قابل توجه ندانسته و نتیجه این 
Hilli�(ژژوهش را سندي بر صحت و دقت نقشه محوری می دانند 

er & Penn, 2004(. این امر در شرایطي اتفاق مي افتد که در دنیاي 

امروز که به کمک ابزارهاي نوین و نیز کامپیوتر، روز به روز به 
سمت دقت بیشتر پیش مي رود، خطاي 33%  کمي بیش از حدي 

است که بتوان از آن چشم پوشي کرد. 
که  بعدي  دو  نقشه هاي  شکل  موضوع  دیگر،  موردي  در 
به عنوان داده اولیه به نرم افزارهاي چیدمان فضا وارد شده و 
مورد تحلیل قرار مي گیرند، مطرح مي شود. موضوع محاسبه 
تقریبي شکل هاي دایره اي )Turner, 2004(، یکي دیگر از مواردي 
است که از دقت یافته هاي این روش مي کاهد. در نهایت یک مورد 
دیگر از تساهل چیدمان فضا در زمینه دقت نتایج، در تحلیل عامل- 
 Turner & Penn, 2002، Penn & Turner, 2002 cited( 25محور
in: Turner, 2004( دیده مي شود، که بعدها به عنوان یک ابزار 

جدید به نرم افزار نقشه عمق اضافه شد. ترنر تقریب صحت 
این تحلیل را براي محیط داخلي، 0/77 و براي محیط شهري، 
0/68 اعالم مي کند. مسأله آنست که آیا این تقریب ها مي تواند 
مبناي تحلیل در محیط هاي شهري قرار گیرد؟ موضوع طراحي 
شهري، موضوعي بسیار پیچیده و داراي متغیرهاي متعدد است 
و آنچه نیاز دارد، ابزاریست که بتواند وضع موجود را شفاف تر 
و ساده تر کند، نه آنکه تحلیلي ارایه دهد که خود احتیاج به تحلیل 
و بررسي داشته باشد. چگونه مي توان از روشي در طراحي 
استفاده کرد که صحت و سقم آن درموارد متعدد زیر سؤال 
رفته است؟ این روش تا چه حد قابلیت کاربرد در طراحي شهري 
را دارد؟ روشي که پس از سال ها، همچنان در مباني پایه آن 
تردیدهاي مهمي وجود دارد. به نظر ضروري است این روش در 
طراحي شهري با دقت مورد استفاده قرار گیرد و نتایج تحلیل ها، 
با شرایط و مؤلفه هاي محلي سنجیده شود تا مانع از وارد شدن 

یک متغیر تحلیلي نادرست به فرایند طراحي شهري شود. 
اشکال دیگري که به چیدمان فضا وارد مي شود، کم توجهي 
به کالبد است. علیرغم آنکه نمودار توجیهي اساس همه محاسبات 
را در تحلیل هاي چیدمان فضا شکل مي دهد، به نظر مي رسد این 
نمودار و در نتیجه تحلیل هاي صورت گرفته توسط آن. در برخي 
موارد دچار اشکال باشد که اتفاقاً این موارد در حوزه طراحي 

شهري قرار دارد: 
1. در این نمودار ابعاد و تناسبات فضاها تأثیر چنداني ندارد. 

2. علیرغم آنکه هر شکل فضایي واجد ویژگي هاي منحصربه فرد 
بوده و عکس العمل خاصي را در مخاطب برمي انگیزد، در ترسیم 

نمودار توجیهي، شکل فضا نادیده گرفته شده است. 
3. نوع مصالح به کار رفته در دیواره ها و نیز کف فضا، 
خواه معماري یا شهري، در میزان تمایل افراد در استفاده از آن 
فضا تأثیر خواهد داشت که این تفاوت در انتزاع فضا به نمودار 

توجیهي، حذف مي شود. 
بنا یا فضاي شهري، تأثیر  4. نوع تزیینات انجام شده در 
شایاني در شیوه برقراري ارتباط میان افراد با آن فضا خواهد 
داشت. اهمیت این موضوع تا آنجاست که حذف تزیینات و نیز 
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کاربرد مصالح خاص، به طور کلي دگرگوني در سبک معماري 
و حتي مباني ایدئولوژیک را موجب خواهد شد26. این امر تا حد 

زیادي در نمودار توجیهي نایده گرفته شده است. 
5. تجربه نشان داده است که نحوه محاسبه مبدأ در بنایي 
با چند ورودي مجزا، بر این اساس که کدام ورودي ها درنظر 
گرفته شوند، منجر به شکل گیري نمودارهاي توجیهي متفاوت 
خواهد شد )معماریان، 1386(. در چنین شرایطي که ساکنان تغییر 
نکرده اند، تا بتوان تغییر نمودار را ناشي از تغییر شرایط فرهنگي– 
اجتماعي ساکنان دانست، تغییر شکل نمودار توجیهي موجب سلب 
اعتماد از آن خواهد بود. در مواجهه با موارد این چنیني، این سؤال 
به ذهن مي رسد که میزان اعتبار داده هاي این روش در زمینه 

روابط اجتماعي تا چه حد است؟
6. بر مبناي گفته هاي راب کریر27 چگونگي قرارگیري ورودي 
بناها در نوع فضاي شهري شکل گرفته تأثیر بسزایي خواهد 
براي  توجیهي رسم شده  نمودار  در  اما   )Krier, 1975( داشت 

فضاهاي شهري، این موضوع جایگاه چنداني ندارد. 
7. نمودار توجیهي به هندسه دوبعدي و سه بعدي فضا توجهي 

ندارد )معماریان، 1386(.
8. میزان محصوریت فضا، در شیوه حرکت استفاده کنندگان 
مؤثر است که این عامل نیز در نمودار توجیهي لحاظ نشده است. 
9. در نمودار توجیهي به اندازه، کیفیت و نوع فضاها توجه 
نمي شود و تنها رابطه میان فضاهاست که حایز اهمیت است، 
درحالي که قابل پیش  بیني است که کیفیت فضاها تحت تأثیر 

عوامل مذکور تا حد زیادي با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
ندارد،  چنداني  توجه  نیز  رنگ  عامل  به  فضا  چیدمان   .10
درحالي  که متخصصان رنگ را بخش ضروري و اصلي هنر 
ایراني، از جمله معماري، مي دانند )نصر،1350( و بر این اساس در 
صورت کم توجهي به این عامل، شاید بتوان ادعا کرد که طراحي 

کامل نیست. 
محاسبات  همه  پایه  که  شرایطي  در  پرسید  مي توان  حال 
در روش چیدمان فضا بر نمودار توجیهي قرار دارد و نمودار 
توجیهي داراي چنین نقایصي است، تا چه حد مي توان به نتایج 
تحلیل هاي این روش براي طراحي اعتماد کرد؟ در ادامه برخي 
عوامل و موارد دیگري که در تحلیل هاي چیدمان فضا به اندازه 

کافي به آنها پرداخته نمي شود، بیان خواهد شد:
کاربري: چیدمان فضا بر این باور است که الگوهاي حرکتي 
در یک محیط شهري تا حدود زیادي تمایل دارند که فقط بر 
اساس توپولوژي شبکه راه ها شکل گیرند؛ در واقع این روش 
به سایر عوامل، که از میان مهم ترین آنها مي توان به توزیع 
تأثیر  آمد  بر رفت و  انتظار مي رود  که  اشاره کرد،  کاربري 
 .)Steadman, 2004; Ratti, 2004( داشته باشد، وقعي نمي نهد
راتی پیشنهاد هیلیر براي رفع این مشکل، مبني بر اضافه کردن 
قطعه زمین هایي به عنوان عناصر فضایي در مکان هاي مناسب 
)Hillier, 1999 cited in:Ratti, 2004( را فرآیندي مبهم مي نامد. در 

پاسخ به شبهه مطرح شده از جانب راتي، در مورد عدم توجه به 
کاربري در تحلیل هاي چیدمان فضا، هیلیر و پن چند دلیل ارایه 

مي کنند که یکي از مهم ترین آنها “وابستگي” متغیر کاربري به 
 .)Hillier & Penn, 2004( ترکیب فضایي28 و جریان حرکت است
البته این محققان خود معترفند که این موضوع همچنان به عنوان 
 Hillier, 1999;( یک فرضیه باقي است و هنوز اثبات نشده است
Hillier et al., 2000;Hillier & Penn, 2004(. آنچه راتي بیان مي 

کند، به نظر تا حدودي صحیح مي آید؛ چرا که شیوه اضافه کردن 
یک فضاي داخلي به نقشه محوري به عنوان یک خیابان شهري، 
ممکن است کمي بي منطق باشد. شاید بتوان گفت که عامل کاربري 
زمین، علي رغم اهمیتي که در تعیین شکل شهر و در نتیجه زندگي 
اجتماعي جاري در آن دارد و با وجود تأکید چیدمان فضا بر 
شناخت عوامل ترکیبي مؤثر بر زندگي اجتماعي، در تحلیل هاي 
انجام شده توسط این روش از اهمیت الزم برخوردار نیست. لذا 
الزم است طراحان شهري در کاربرد این روش، موضوع مذکور 
را مدنظر داشته و نتایج تحلیل ها را با توجه به عامل کاربري 
سنجیده و تدقیق نمایند. عالوه بر آنچه درمورد در نظر نگرفتن 
عامل کاربري بیان شد، به نظر مي رسد تحلیل هاي ارایه شده 
توسط این نرم  افزار، در مورد مکان یابي و پیشنهاد طراحي براي 

کاربري نیز از قابلیت چنداني برخوردار نباشد. 
ارتفاع و عرض معابر: چیدمان فضا، شبیه سازي و نمایش 
از  تنها در دو بعد است که بسیاري  از بافت شهري  ساده اي 
ویژگي هاي مهم خیابان ها را نادیده مي گیرد. چگونه ممکن است 
بتوان این حجم باال از اطالعات تحلیلي در مورد شهر را، تنها با 
ارایه اطالعات محدود و اندکي به نرم افزار و حذف داده هاي 
مهمي مانند ارتفاع ساختمان ها و عرض خیابان ها، به دست آورد 

.)Ratti, 2004(

اقلیم: در روش چیدمان فضا، تأثیر عوامل مختلف به ویژه 
اقلیم، بر حرکت و گردش نادیده گرفته شده است )معماریان، 
1381(. آیا ساخت خانه ها در دل کوه، با ورودي ها و بازشوهاي 
بسیار کم و کوچک29 و نیز ساخت شهرهاي پله پله30 دلیلي جز 

محدودیت هاي اقلیمي و توپوگرافي داشته است؟ 
اطالعات متریک: یکي دیگر از سؤال هایي که در مواجهه با 
تحلیل محوري31 پیش مي آید، در ارتباط با نمایش توپولوژیک 
شهر است که فارغ از هرگونه اطالعات متریک صورت مي گیرد. 
این موضوع به ویژه زماني تردیدبرانگیز مي شود که درنظر بگیریم 
عابر پیاده بسیاري از تصمیم گیري هاي خود در انتخاب مسیر 
را بر مبناي کمترین فاصله متریک انجام مي دهد و ویژگي هاي 

ترکیبي شهر تأثیر چنداني بر این انتخاب ندارد.
هدف سفر: پن معتقد است در فرایند طراحي، آنچه باید ارزیابي 
شده و تخمین زده شود، تأثیرات هندسه طرح است و هرگونه 
ارزیابي در مورد انگیزه افراد از سفر، در بیشتر موارد غلط از آب 
درمي آید )Penn, 2003(. آیا تفاوت در هدف ها، بر شیوه انتخاب 

مسیر افراد در سفرهاي شهري مؤثر نیست؟
عوامل توپوگرافي: به دلیل درنظر نگرفتن عوامل توپوگرافي، 
برخي نقشه هاي محوري، که تنها بر مبناي »رؤیت پذیري32« رسم 
مي شود، با واقعیت انطباق ندارد. حال مي توان پرسید در صورتي 
که نمودار دید رسم شده داراي خطا باشد، اطالعات تحلیلي که 

آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی 
شهري
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برمبناي آن شکل مي گیرد چند درصد خطا دارد؟ آیا میزان این 
خطا به حدي نیست که نتایج تحلیل ها را از اعتبار ساقط کند؟

تسهیالت عابر پیاده: عرض پیاده رو و یا به طور کلي، 
تسهیالت حرکت عابر پیاده یکي دیگر از عواملي است که در 
نقشه محوري حذف شده است. شاید بتوان گفت که عرض 
معبر، خواه پیاده باشد یا سواره، به صورت غیرمستقیم و در 
رسم »نقشه محدب33« در نظر گرفته شده است، اما این نقشه به 
کیفیت مسیر، پیاده یا سواره بودن آن و یا سرعت حرکت توجه 

چنداني ندارد.
مکان ایستگاه ها: یکي از عواملي که بر الگوهاي حرکتي 
انگاشته شده، مکان  نادیده  نقشه محوري  اما در  مؤثر است 
ایستگاه هاي وسایل نقلیه است. این امر در شرایطی صورت 
گرفته است که این مکان ها یکي از نقاط تجمع جمعیت بوده و 

نیز به عنوان یکي از عوامل جذب عابر عمل مي کند.
بر  فضا،  چیدمان  هاي  تحلیل  تمام   :... زمان،  بعد  هویت، 
پایه یک نقشه دوبعدي قرار دارد که به کمک رسم »فضاهاي 
محدب34« تاحدودي به بعد سوم نزدیک مي شود. مي   دانیم که 
نقشه دوبعدي فاقد بخش مهمي از اطالعات است. در نقشه هاي 
دوبعدي تجربه مکان و خاطرات شکل گرفته در شهر جایي 
ندارند. هویت و نقش هاي خاص فضاهاي گوناگون و همچنین 
بعد زمان که موجب تغییرات عملکردي در یک ساختار و فرم 
ثابت شهري است در نظر گرفته نمي شود. در اینجا این سؤال به 
ذهن متبادر مي شود که نتایج حاصل از تحلیل نقشه اي که فاقد 
یک رکن مهم از سه رکن شهرسازي )فعالیت( )ر.ک. بحریني، 
به نظر  دیگر  طرف  از  دارد؟  سندیت  حد  چه  تا  است   )1377
مي رسد چیدمان فضا در بررسي و تحلیل فضاهاي شهري 
توجه چنداني به مباحث فرهنگي- مذهبي و شیوه هاي متفاوت 
نگرش و برداشت افراد از فرم ها، فضاها و فعالیت هاي مختلف 
ندارد؛ در حالي که بسیاري از تفاوت هایي که در معماري و 
شهرسازي شهرها و نقاط گوناگون دیده مي شود، ناشي از 
همین تفاوت فرهنگ هاست. در پاسخ به این سؤال، تهیه نقشه 
محدب مي تواند تا حدودي قانع کننده باشد اما این امر تنها زماني 
محقق مي شود که فعالیت یک فضا در طول زمان متغیر نباشد. 
مهم  اطالعات  فاقد  فضا  چیدمان  افزار  نرم  به  اولیه  داده 
دیگري مانند عمومي و یا خصوصي بودن بناها و فضاها، جهت 
تأثیر صدا در جذب جمعیت،   ،)... ساختمان )شمالي، جنوبي، 
سهولت و یا صعوبت دسترسي به انواع وسایل نقلیه، اقتصاد 
زمین، تکنولوژي و هزینه سیستم حمل و نقل، تأثیر فرهنگ  
در استفاده از شیوه هاي مختلف حمل و نقل35، مدیریت شهر، 
طبقات، تراکم و ترکیب جمعیت، نوع فعالیت ها، نور، تصورات 
ذهني، تفاوت هاي میان افراد )شخصیتي(، کنترل فضا )مالکیت، 
مدیریت، حق دسترسي و استفاده(، تأثیر دید مناسب در جذب 
جمعیت، ویژگي هاي اقتصادي ساکنان، مالک یا مستأجر بودن 
آنان و... نادیده انگاشته مي شود که این امر مي تواند در صحت 

نتایج حاصل تردیدهایي وارد کند.
هیلیر در پاسخ به همه ضعف ها و کمي داده ها به نرم افزار 

چیدمان فضا در رسم نقشه محوري، معتقد است که در نظام هاي 
شهري، ترکیب مهم ترین عامل مولد الگوهاي حرکت عابر پیاده 
است و در کل، عوامل جاذب دیگر نیز به صورت برابر با این 
عامل مؤثر واقع مي شوند و یا به عنوان تقویتکننده هایي براي 
الگوي اصلي که توسط عامل ترکیب ساخته شده است، عمل 
مورد  در  را  هیلیر  گفته  راتي   .)Hillier et al., 1993( مي کنند 
شهرهاي ارگانیک و نامنظم، تا حدودي قانع کننده مي داند اما 
باور است که موضوع گفته شده در مورد شهرهاي  این  بر 

.)Ratti, 2004( طراحي شده کمتر مصداق دارد

3. روش تحقيق

این مطالعه با روش تحقیق ارزیابی در سه مقیاس جهانی، ملی 
و محلی صورت گرفته که با استفاده از انتخاب یک نمونه موردی 
ارزیابی، وجود  است. الزمه  انجام رسیده  به  بافتی سنتی  در 
معیارست که این معیارها از تئوری های مکمل روش چیدمان 
فضا برداشت شده است. در بررسی نمونه موردی نیز اطالعات 
الزم به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. در نهایت 
بر اساس یافته ها و نتایج ارزیابی، پیشنهادهای طراحی ارایه 

می گردد.
به نظر مي رسد چیدمان فضا به تنهایي نمي تواند در طراحي 
فضاهاي شهري از کارکرد الزم برخوردار باشد. به همین دلیل 
ضروري است از تئوري ها و روش هاي مکمل به منظور رفع 
کاستي هاي موجود در این روش استفاده شود که این امر به ویژه 
در موضوع کاربرد زبان طراحي شهري خودي و توجه به لهجه 
رایج در زمینه طراحي، حایز اهمیت فراوان است. بر این اساس 
معیارهاي طراحي پژوهش حاضر از تئوري ها و روش هاي مکمل 
شامل زبان شناسي، زبان الگو، ترکیب سیماي شهر، گونه شناسي، 
نیروهاي مؤثر بر ترکیب شهر و ترکیب واحدهاي شهري برداشت 
مي شود. کاربرد روش چیدمان فضا به شرط تطابق یافته ها با 
واقعیت و عدم تناقض با وضع موجود بافت، در بخش بازشناسي 
ساختار و ویژگي هاي بافت محله امامزاده قاسم، که به نظر 
مي رسد نقطه قوت این روش باشد، و نیز ارزیابي گزینه هاي 
طراحي در همین موضوع مورد استفاده قرار مي گیرد. به این 
ترتیب روش تحقیق این پژوهش بر طي فرایند طراحي در سه 
مقیاس جهاني، ملي و محلي قرار گرفت. در مقیاس جهاني روش 
چیدمان فضا )به شرط پاسخگو بودن در شرایط موجود( و در 
مقیاس محلي سایر روش هاي مکمل بررسي شده، معیارهاي 
طراحي را شکل مي دهد. سپس این معیارها متناسب با شرایط، 

در مقیاس هاي ملي و محلي بومي مي شود. 
از آنجا که روش چیدمان فضا از یک طرف در قالب بزرگ تر 
تئوري هاي مطرح شده در موضوع ترکیب36 مي گنجد و ازطرف 
این  بررسي  لذا  دارد،  شناسي  زبان  با  نزدیکي  ارتباط  دیگر 
موضوعات به عنوان ریشه هاي چیدمان فضا در دستور کار 
قرار مي گیرد تا از این ره بتوان عالوه بر رفع نواقص چیدمان 
فضا به معیارهاي طراحي در مقیاس ملي و محلي نیز دست یافت. 
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الزم است دقت شود که این معیارها فاقد ارزش گذاري37 بوده و 
بنابراین جهاني هستند که در بخش طراحي متناسب با شرایط 
بومي و محلي تفسیر خواهد شد. معیارهاي طراحي در مقیاس 

جهاني حاصل بررسي تئوری هاي زیر هستند:
زبان شناسي )چامسکي38 ، 1968(: یکي از نقاط ضعف روش 
چیدمان فضا، توجه اندک به ویژگي هاي بومي و مبنا قرار دادن 
ویژگي هاي جهاني است. به نظر مي رسد استفاده از رویکرد 
زبان شناسي در طراحي شهري، از طریق بازشناسي ساختار و 
نیز مدلول فضاهاي شهري )سنت ها، فرهنگ، باورهاي مذهبي، 
شیوه زندگي، ...( کاربرد زبان بومي در طراحي آن فضاها را 

تسهیل خواهد کرد. 
زبان الگو )الکساندر، 1977 و 1979(: محتمل است کاربرد 
زبان الگوي الکساندر بتواند نقطه ضعف چیدمان فضا در پرداختن 
به مقیاس جهاني را تا حدودي برطرف نماید. در صورتي که 
فضاهاي شهري به انواع مختلف مذهبي، فرهنگي، تجاري، سیاسي 
و ... تقسیم شود، آنگاه مي توان فضاهاي مذهبي را به عنوان یک 
گونه از این فضاها بررسي کرد و به ویژگي هاي ثابت آن در 

مناطق گوناگون دست یافت. 
ترکیب سیماي شهر )لینچ،1960(: در بررسي نقاط ضعف 
چیدمان فضا یکي از موارد مطرح شده کم توجهي به بعد سوم 
در تجزیه و تحلیل فضاهاي شهري بود. به نظر مي رسد که 
کاربرد روش لینچ در تقسیم عناصر سازنده تصویر ذهني به پنج 
عامل راه، لبه، گره، نشانه و محله بتواند تا حدودي به پرکردن این 
خالء کمک نماید. براین اساس و با توجه به هدف پژوهش حاضر 
در تقویت هویت محله امامزاده قاسم)ع(، تقویت عنصر امامزاده 
به عنوان یک نشانه و نیز تعریف مسیر )راه( منتهي به امامزاده 
به عنوان دو عامل مؤثر در تصویر ذهني ساکنان و گردشگران در 

دستور کار قرار مي گیرد.
ترکیب واحدهاي شهري )مارشال39 ، 2009(: درنظر گرفتن 
بنا به عنوان واحد شهري پایه در بعد سوم مي تواند تا حدودي 
نواقص موجود در روش چیدمان فضا که ناشي از تمرکز بر 
نقشه دوبعدي و غفلت از بعد سوم فضاهاي شهري است را 

کم رنگ نماید.
گونه شناسي فضاهاي شهري )کریر، 1975(: کاربرد روش 
کریر در طراحي محله امامزاده قاسم)ع(، لزوم درنظر گرفتن روند 
تاریخي و سیر تکاملي محدوده را متذکر مي شود. در این معنا و 
در راستاي بازشناسي ساختار محله که طي یک روند تاریخي 
شکل گرفته و تکامل یافته است، کاربرد نرم افزار چیدمان فضا 
کریر همه فضاهاي شهري  باشد. همچنین  راه گشا  می تواند 
را ناشي از یکي از دو عنصر خیابان و میدان و یا ترکیب آنها 
مي داند؛ بر این اساس در پژوهش حاضر و در چارچوب روش 
گونه شناسانه کریر، تعریف فضاهاي شهري موجود در محله 
امامزاده قاسم)ع( در قالب ترکیب میدان و خیابان در دستور کار 

قرار مي گیرد.
نیروهاي مؤثر بر ترکیب شهر )بیکن، 1974(: بیکن با بررسي 
شیوه طراحي و رشد فضاهاي شهري و بازشناخت نیروهاي 

مؤثر بر ترکیب شهر، به این نتیجه مي رسد که در صورتي که 
طراح بخواهد طرح وي متضمن وحدت و انسجام باشد، در طول 
زمان از بین نرود و روزبه روز قوي تر شود، الزم است به ارایه 
جنبه عمومي یا ساختار شهر اکتفا کند. با هدف کاربست روش 
پیشنهادي بیکن در این پژوهش ابتدا به کمک روش چیدمان فضا، 
ساختار اصلي بافت بازشناسي شده و سپس این ساختار در طرح 

پیشنهادي تقویت خواهد شد.

4. محله امامزاده قاسم)ع(

الف- شناخت و تحليل 
پیرو آنچه گفته شد در مرحله شناخت در مقیاس جهاني، به  
منظور شناسایي ساختار اصلي بافت محله امامزاده قاسم)ع( از 
روش چیدمان فضا استفاده مي شود. در همین مقیاس اصول، 
معیارها و دستورالعمل هاي طراحي بر اساس آنچه در کتاب 
“یک زبان الگو” براي طراحي فضاهاي مذهبي و مقدس مطرح 
شده است، تعیین خواهد شد. مقیاس دوم مقیاس ملي است. 
قرار  نظام شیعي  باورهاي  در چارچوب  “امامزاده”  موضوع 
دارد که نمونه هاي آن در مناطق و کشورهایي مانند ایران، لبنان، 
سوریه و ... دیده مي شود. محله امامزاده قاسم)ع( در ایران 
واقع شده است بنابراین عالوه بر خصوصیات نظام شیعي، 
واجد ویژگي هاي بافت ایراني نیز هست. پس مقیاس ملي تنها 
شامل ملیت ایراني طرح نبوده و ارجاع هاي مهمي به ویژگي هاي 
اسالمي )شیعي( نیز دارد. بر این اساس مقیاس ملي در این طرح 
تحت نام مقیاس ایراني-اسالمي )شیعه( یاد مي شود. از طرف 
دیگر بافت محله امامزاده قاسم)ع( با بافت سایر محالتي که در 
اطراف امامزاده هاي دیگر واقع در ایران شکل گرفته اند، متفاوت 
است. این بافت واجد ویژگي ها و شرایط منحصربه فردي است 
که به دالیل مختلف محلي، از بافت هاي مشابه متمایز است. بر 
این اساس به نظر ضروری است که هرگونه معیاري در مقیاس 
ایراني- اسالمي )شیعه( به مقیاس محلي ترجمه شده و در زمینه 
مورد نظر معنا یابد. به همین دلیل معیارهاي مقیاس ملي در 
مقیاس محلي مورد بررسي قرار گرفته و بازتاب یافته است. 
بر  )لهجه طراحي شهري( است.  مقیاس سوم، مقیاس محلي 
اساس دیدگاه زبان شناختي، واژگان و دستور زبان هر منطقه 
مختص آن محدوده خاص بوده و قابل تعمیم به سایر نقاط 
نیست. حال اگر بتوان این واحدهاي ساختاري زبان را در بافت 
محله امامزاده قاسم)ع( بازشناخت، آنگاه مي توان تا حدودي 
نقطه ضعف چیدمان فضا در پرداختن به ویژگي هاي بومي را 
برطرف ساخت. آنچه در این مرحله واجد اهمیت باالیي است، 
ترجمه اصول و معیارهاي به دست آمده از روش هاي مکمل به 
زبان محلي است. بر این اساس در پژوهش حاضر و در مقیاس 
محلي، این روش ها که به کمک ارزش هاي محلي و ویژگي هاي 
خاص موضع طراحي در محله امامزاده قاسم)ع(  بومي شده اند، 
به  عنوان روش هاي مکمل روش چیدمان فضا مورد استفاده 

قرار خواهند گرفت.

آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی 
شهري
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کاربرد روش چيدمان فضا در شناخت و تحليل 
محله امامزاده قاسم)ع( در مقياس جهاني

تا زماني که اصول بنیادي ساختار شهري باقي باشند، این نظام 
قابلیت تطابق با مسایلی که از بیرون و از بخش تازه ساز شهر 
بر آن وارد مي شود را داراست. در واقع امر حیاتي در هر نوع 
طراحي )جزئي یا کلي، موضعي یا موضوعي، بخشي یا فرابخشي 
و ...( در بافت هاي کهن، کشف ساختار فضایي و ارتباطات و 
هماهنگي هاي فضایي موجود است. درغیر این صورت ممکن 
است طراحي موجب از دست رفتن منطق حاکم بر ساختار فضایي 
بافت کهن شهري شود. به ویژه آنکه در بسیاري از این بافت ها، 
سازمان فضایي موجود در تطابق با سازمان اجتماعي است، آن 
را تقویت مي کند و به وسیله آن تقویت مي شود. حال اگر طراح 
شهري بدون در نظر گرفتن این ساختار دست به طراحي بزند، 
با احتمال باالیي موجبات تخریب آن را فراهم آورده است40. بر 
این اساس در پژوهش حاضر با توجه به کارکرد مناسب بافت 
محله امامزاده قاسم)ع( تالش بر آنست که طراحي بر پایه ساختار 
فضایي موجود صورت گیرد که به منظور کشف ساختار فضایي، 

از نرم افزار چیدمان فضا استفاده شده است. 
با هدف تشخیص ساختار اصلي محله، محدوده وسیع تري 

)تصویر  نظر گرفته شده است  از محدوده اصلي طراحي در 
1( و تحلیل چیدمان فضا که به کمک نرم افزار نقشه عمق و با 
رسم نقشه محوري صورت گرفته است، تحلیل هم پیوندي را 
به دست مي دهد )تصویر 2(. نقشه هم پیوندي نشان مي دهد 
که مسیري که از خیابان گل پرور آغاز شده و پس از عبور از 
میدان امامزاده قاسم)ع(، مسیر خیابان میري را طي مي کند، با 
ارزش هم پیوندي 2/83673 واجد بیشترین هم پیوندي است. 
شرایط موجود و مشاهده شده در سایت نیز حاکي از آنست که 
یافته چیدمان فضا در تشخیص هم پیوندترین مسیر درست بوده 
است و بیشترین رفت و آمد در محله امامزاده قاسم)ع( از مسیر 
مذکور صورت مي گیرد. بنابراین به دلیل تطابق تحلیل چیدمان 
فضا با شرایط موجود، این تحلیل قابل اعتماد تشخیص داده 
مي شود. هرچه ارزش هم پیوندي یک مسیر باالتر باشد، میزان 
رفت و آمد در آن بیشتر بوده و افراد در انتخاب مسیر خود، آن 
مسیر را ارجح مي دانند. به این ترتیب مي توان نتیجه گرفت که 
مسیر مورد نظر ساختار اصلي بافت را شکل خواهد داد. بنابراین 
یافته هاي چیدمان فضا حاکي از آنست که ساختار اصلي بافت 
محله امامزاده قاسم)ع( از خیابان گل پرور آغاز و با عبور از میدان 
در مسیر خیابان میري قرار مي گیرد. این مسیر عنصر اصلي 
استخوان بندي تاریخي بافت به شمار مي رود و “محور تاریخي” 
)خیابان گالبدره- میدان امامزاده- خیابان میري( نامیده مي شود. 
پس از این مسیر، محور خیابان گالبدره- میدان امامزاده-کوچه 
آستانه امامزاده قاسم واجد بیشترین هم پیوندي است که “محور 

فرهنگي-گردشگري” نام مي گیرد.

کاربرد روش SWOT در شناخت و تحليل محله 
امامزاده قاسم)ع( در مقياس محلي 

در این مقیاس فرایند شناخت و تحلیل از طریق تهیه اطالعات 
و نقشه هاي پایه و تهیه جدول SWOT صورت گرفته است که 

بخشی از آن در ادامه می آید )جدول 1( )تصویر 3(.

تصویر 1- محدوده مورد 
مطالعه در مقیاس جهانی.

تصویر 2- تحلیل 
هم پیوندی محدوده در 

مقیاس جهانی.

تصویر 3- محدوده طراحی 
در مقیاس محلی.

تصویر 4- گزینه اول.

تصویر 5- گزینه دوم.
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تصویر 6- گزینه سوم.

تصویر 7- تحلیل هم پیوندي براي گزینه اول.

تصویر 8- تحلیل هم پیوندي براي گزینه دوم.

تصویر 9- تحلیل هم پیوندي براي گزینه سوم.

تصویر 10- کاربری های پیشنهادی.

تصویر 11- پیشنهاد راه, گره و نشانه به منظور افزایش خوانایي بافت.

تصویر 12- پیاده راه امامزاده قاسم)ع(.

آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی 
شهري
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ب- طراحي

اهداف و معيارها 
مرحله طراحي در شباهت با مرحله شناخت و تحلیل سایت 
در مقیاس هاي جهاني، ملي یا ایراني- اسالمي )شیعه( و محلي 
مذهبي،  هویت  تقویت  پروژه،  این  از  هدف  مي شود.  پیگیري 
تاریخي و فرهنگي محله امامزاده قاسم)ع( است. این هدف در سه 
زمینه تاریخي، مذهبي و فرهنگي تدقیق و معیارهاي طراحي در 
مقیاس هاي جهاني و محلي تعیین شده است. معیارهاي طراحي، 
برگرفته از نظریات اندیشمندان و محققان این عرصه است که به 
عنوان مکمل هاي روش چیدمان فضا بیان شد. برخي موارد نیز به 
تناسب ویژگي هاي محلي از تحقیق هاي صورت گرفته در زمینه 
معیارها و زبان طراحي شهري ایراني- اسالمي )شیعه( اخذ شده 
است. سپس این موارد در ارتباط با موقعیت خاص محله امامزاده 

قاسم)ع( و ویژگي هاي آن تدقیق و بومي شده است )جدول 2(.

گزینه هاي پيشنهادي
با توجه به یافته هاي مراحل شناخت و تحلیل محدوده امامزاده 

قاسم)ع(، سه گزینه پیشنهاد مي شود:
میدان  اختصاص  و  وسیع  سبز  فضاي  ایجاد  اول:  گزینه 
و خیابان اطراف به عبور پیاده )تصویر 4(؛ گزینه دوم: ایجاد 
فضاهاي شهري و احداث معابر جدید )تصویر 5(؛ گزینه سوم: 

و  تجاري  کاربري  افزایش  و  راه  باغ  ایجاد 
فضاي سبز )تصویر 6(.

الف- ارزیابي گزینه هاي پيشنهادي: 
بر اساس روش چيدمان فضا 

ارزیابي ابتدا به کمک نرم افزار چیدمان 
فضا صورت مي گیرد تا تأثیر طرح پیشنهادي 
محور  و  تاریخي  محور  پیوندي  هم  بر 
فرهنگي-گردشگري مشخص شود. مشاهده 
مي شود که در گزینه اول، هم پیوندي هر دو 
محور افزایش یافته است اما همچنان ارزش 
به  است.  باالتر  تاریخي  محور  هم پیوندي 
این ترتیب این گزینه اهمیت محور فرهنگي- 
را  آن  در  آمد  و  رفت  میزان  و  گردشگري 
افزایش داده است اما به ساختار تاریخي بافت 
آسیبي وارد نکرده است )تصویر 7(. گزینه 
تاریخي  محور  پیوندي  هم  ارزش  نیز  دوم 
ارزش  افزایش  میزان  است.  داده  افزایش  را 
از  این گزینه،  تاریخي در  هم پیوندي محور 
گزینه اول بیشتر است. در این گزینه نیز ارزش 
هم پیوندي محور فرهنگي-گردشگري افزایش 
یافته است که باز هم درمقایسه با گزینه اول، 
این  به  بیشتري مشاهده مي شود.  افزایش 
ترتیب مي توان گفت که گزینه دوم در قیاس 
با گزینه اول از جهت تقویت محور تاریخي و 
محور فرهنگي-گردشگري موفقیت بیشتري داشته است )تصویر 
8(. در گزینه سوم ارزش هم پیوندي محور تاریخي افزایش یافته 
است. این افزایش از گزینه اول بیشتر بوده است اما با گزینه 
دوم تفاوت چنداني ندارد. این گزینه ارزش هم پیوندي محوري 
فرهنگي-گردشگري را در قیاس با پیش از طراحي افزایش داده 
است اما این افزایش کمتر از افزایش حاصل شده در گزینه هاي 
اول و دوم است. بر این اساس مي توان گفت که گزینه سوم اهمیت 
و میزان رفت و آمد به محور تاریخي را افزایش داده است اما در 
مورد محور فرهنگي-گردشگري، به ویژه در قیاس با سایر گزینه 

ها، موفقیت چنداني نداشته است )تصویر 9( )جدول 3(.  

- ارزیابي گزینه هاي پيشنهادي: بر اساس 
روش هاي مکمل 

ارزیابي دراین مرحله بر اساس معیارهاي مکمل پیشنهادي 
انجام خواهد شد )جدول 4(. روش چیدمان فضا با ارایه تحلیل 
هم پیوندي حاکي از آنست که گزینه دوم پیشنهادي در زمینه 
افزایش اهمیت و نیز رفت و آمد به محور تاریخي و همچینین 
محور فرهنگي-گردشگري، بیشترین موفقیت را حاصل کرده 
است. ارزیابي گزینه هاي پیشنهادي بر اساس روش هاي مکمل 
نیز نقاط قوت و ضعف هر یک از گزینه ها را در ارتباط با اهداف 
مورد نظر نشان داده است. بر این اساس در نظر گرفته شد که 
گزینه نهایي از تلفیق نقاط قوت همه گزینه ها حاصل شود و به 

SWOT جدول 1- تحلیل نقاط قوت و ضعف سایت به روش
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جدول 3-مقایسه ی ارزش هم پیوندی گزینه های پیشنهادی با یکدیگر و با 
ارزش هم پیوندی قبل از طراحی.

دلیل موفقیت بیشتر گزینه دوم در تقویت ساختار موجود بافت، 
این گزینه مبناي طراحي قرار خواهد گرفت. 

ارایه و تدقيق گزینه نهایي 

همان طور که گفته شد، گزینه نهایي حاصل تلفیق سه گزینه 
پیشنهادي خواهد بود. به منظور حصول بیشترین موفقیت در 
طراحي محور پیاده امامزاده قاسم)ع(، در عین توجه به ساختار 
تاریخي موجود، راه حل نهایي در سه مرحله ارایه خواهد شد: 
شامل  بلندمدت  حل  راه  مدت.  کوتاه  و  مدت  میان  بلندمدت، 
اختصاص کل سطح میدان، محور فرهنگي-گردشگري و بخشي 

از خیابان میري و خیابان گل پرور به عبور پیاده، همچنین 
تملک اراضي جنوب شرقي میدان و تبدیل آن به فضاي سبز 
است. راه حل میان مدت، تملک باغ مسکوني موجود در ضلع 
جنوب غربي میدان، اختصاص آن به کاربري فضاي سبز و 
احداث باغ راه در این مسیر است. در راه حل کوتاه مدت، احداث 
برخی معابر )گزینه دوم(، احداث گورستان هاي )گزینه سوم(، 
احداث پارکینگ هاي )گزینه اول(، احداث فضاهاي شهري در 
زمین هاي مخروبه )گزینه دوم(، تملک اراضي مجاور کوچه 
ذوالفقار و تغییر کاربري از مسکوني به تجاري )گزینه سوم(، 
احداث یک معبر پله پله اي )باغ راه( )گزینه اول( و احداث یک 
مجموعه فرهنگي-ورزشي در ضلع شمال شرقي میدان )در 
این راه حل،  محل زمین هاي مخروبه( پیشنهاد مي شود. در 
مسیر خیابان گالبدره و نیز کوچه آستان امامزاده قاسم)ع(، به 
عبور پیاده اختصاص داده شده است. سه قطعه زمین در کنار 
باغ راه پیشنهادي تملک و کاربري آنها به فضاي سبز و تجاري 
تغییر یافته است. در نهایت اصالح و تعریض معابر داخل بافت 
به منظور ایجاد گشودگي هایي در آن، در دستور کار قرار گرفته 

است )تصاویر 10 تا 12(.

آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی 
شهري

جدول2- اهداف و معیار های  طراحی.

جدول 4- ارزیابی گزینه های پیشنهادی بر اساس روش های مکمل.
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پی نوشت ها:

1  Space Syntax. 

2 Christopher Alexsander.

3 Philip Steadman.

4 Hillier.

5 Hanson.

6 Knowledge .

7 Application .

8 Genotype.

9 Justified Graph.

10 Configuration.

11 Movement Potential.

12 Natural Movement .

13 Movement Economy.

بالقوه  هاي  موقعیت  با  تماس  میزان   Pedestrian Exposure  14
خطرناک.

15 Raford. 

16 Ragland.

17 Lynch.

18  به کمک نرم افزارهاي چیدمان فضا مي توان عالوه بر یافتن برخي 
جدایي گزیني ها که به صورت پنهان در سطح شهر و در مورد گروهي 
از اقشار اجتماعي وجود دارد، به برخي از دالیل این امر نیز دست یافت. 

لوپز  توسط  که  کاري  مانند  هستند  بسیار  کار  این  نمونه هاي   19
)López( و نس )Nes( صورت گرفته است. در این تحقیق تالش شده 
است تا به کمک چیدمان فضا و بررسي نمونه موردي شهري در هلند، 
ویژگي هاي فضایي از محیط ساخته شده که موجب افزایش بزهکاري 

تحقیق  همچنین   )López & Nes, 2007( مي شوند، شناسایي شود 
مشابهي در مورد پارک دموکراسي )Demokrasi Park( در شهر مکه 

.)Kaya & Kubat , 2007 .صورت گرفته است (ر.ک
20  این قابلیت در مطالعات متعددي مورد استفاده قرار گرفته است که 
از آن میان مي توان مطالعه اي که بر روي 5 شهر در هلند صورت گرفته 

.)Read, 1999( است را نام برد
21 Common Sense.

22 VGA.

23  به مثال نقض هاي این فرضیه در ادامه اشاره خواهد شد. 
24 Arbitrary.

25 Agent� based Analysis.

26 امری که در دوران تجدد رخ داد.
27 Rob Krier.

28 Space Configuration.

29 مانند کندوان.
30 مانند ماسوله.

31 Axial Analysis.

32 Visibility.

33 Convex Map.

34 Convex Space.

35 به عنوان مثال در برخي فرهنگ ها استفاده از دوچرخه حمل بر 
سطح پایین درآمد مي شود و به همین دلیل افراد تمایل چنداني به استفاده 

از این شیوه حمل و نقل ندارند. 
36 Composition, Configuration.

37 Value Free.

با وجود آنکه روش چیدمان فضا ابتدا در انگلستان ابداع شده و 
سپس در سایر کشورها رواج یافت، آنچه امکان استفاده از آن را 
در ایران نیز میسر مي گرداند، قرارگیري پایه همه تحلیل هاي این 
روش بر رسم نقشه محدب است، که خود بر اساس تعریف دامنه 
دید قرار دارد. روش چیدمان فضا به دلیل مبنا قرار دادن یک اصل 
فراگیر در ارایه اصول پایه اي خود در بسیاري شرایط متنوع قابل 

استفاده است. 
حد  در  فضا  چیدمان  روش  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسي 
توانایي هاي پژوهش حاضر، حاکي از نواقص و کاستي هاي این 
روش است که الزم است در کنار نقاط قوت آن مورد توجه قرار 
گیرد. به نظر ضروري است که کاربرد این روش به ویژه در 
زمینه هاي متفاوت از کشور مبدأ )انگلستان( با دقت صورت گیرد 
تا در صورت حصول هرگونه یافته نادرست و متناقض با وضع 
موجود، مانع از ورود آن به فرایند طراحي شد. در واقع روش 

چیدمان فضا در مقیاس جهاني مي تواند تحلیل هاي قابل استفاده 
و تا حد زیادي قابل اعتماد ارایه کند اما زماني که مقیاس محلي 
اشتباه هایي شده است.  دچار  موارد  دربسیاري  مطرح مي شود 
کاربرد این روش در برخي موارد نه تنها کمکي به حل مشکل عدم 
تحقق طرح هاي شهري، که ناشي از شناخت ناقص و در نتیجه 
پیش بیني هاي نادرست است، نخواهد کرد، بلکه به نظر مي رسد 
این امکان وجود دارد که به دلیل ورود اطالعات نادرست به مرحله 
شناخت و تحلیل، خود موجبات عدم تحقق طرح را فراهم آورد. 
شاید بتوان گفت که امکان بهره گیری از توانایي هاي شایان توجه 
روش چیدمان فضا، در تطبیق با موقعیت سایت و شرایط بومي، 
در شناخت و تحلیل فضاهاي شهري وجود دارد اما الزم است این 
امر با توجه ویژه به کاستی های این روش صورت گیرد. نواقص 
یادشده به ویژه در بخش طراحي بیشتر مشاهده مي شود که به نظر 

مي رسد بتواند در تلفیق با سایر روش ها، تا حدودي تعدیل شود.

نتيجه
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38 Chomsky.

39 Marshall.

40 نمونه هاي این گونه تخریب ها، که در اثر طرح هاي شهري در 
بافت هاي کهن ایجاد شده است، در شهرهاي مشهد، همدان، کرمانشاه، 

یزد و ... مشاهده مي شود.
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