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آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي
فضاهاي سنتی شهري

نمونه موردي :طراحي محور پياده امامزاده قاسم(ع)

*

سيدحسينبحريني،1سودهتقابن

**2

 1استاد دانشكده شهرسازي ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 2کارشناس ارشد طراحي شهری ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت مقاله ،90/3/7:تاريخ پذيرش نهايي)90/10/3:

چکیده:
پيچيدگي موضوع طراحي شهري امروز به حدي است که کمتر طراحي ميتواند همه مسايل و تأثير متقابل آنها را بهطور
همزمان درنظر گرفته و تصميمگیری نماید .در این میان استفاده از روشهاي کامپيوتري ،با فراهم آوردن امکان تجزيه و تحليل
موضوعات پيچيده ،به کمک طراحان آمد .يکي از روشهايي که بر پايه استفاده از کامپيوتر و روشهاي علمي در طراحي شهري
بهکار رفته ،روش چيدمان فضاست .اين روش تا حدودي توانايي تحليل شرايط موجود و مدلسازي نتايج تغييرات پيشنهادي را
دارد .در پژوهش حاضر طی بررسي روش چيدمان فضا ،نقاط قوت و ضعف آن شناسايي و در راستاي برطرف کردن کاستيها،
دو سياست اتخاذ شد .سياست اول طی کردن فرايند طراحي در سه مقياس جهاني ،ملي و محلي و سياست دوم رجوع به برخي
روشها ،به عنوان روشهاي مکمل ،برای برطرف کردن نواقص است .نتيجه آنکه ميتوان از تواناييهاي 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 ميشود که به نظر ميرسد بتواند به کمک ساير روشها ،تا حدودي تعديل گردد.
در نهايت این روش در طراحي محور پياده امامزاده قاسم(ع) ،آزموده شد.

واژه های کلیدی:
چيدمان فضا ،طراحي شهري ،ترکيب ،محور پياده ،محله امامزاده قاسم(ع) ،تهران.
* اين مقاله حاصل يک طرح پژوهشي با همين عن وان است که در دانشکده شهرسازي دانشگاه ته ران انجام شده است.
** نويسنده مسئول ،تلفن ،021-22631951 :نماب ر.E-mail:s_taghabon@yahoo.com ،021-66955628 :
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مقدمه
پس از انقالب صنعتي ،عوامل مؤثر در شکل گيري شهرها
آنچنان متعدد و متنوع شدند که ديگر روش هاي هنري رايج
پاسخگو نبوده و ضرورت استفاده از روش هاي نوين در طراحي
شهرها اجتناب ناپذير نمود .در چنین شرایطی ابزار رايانه و قابليت
آن براي درنظر گرفتن تأثير عوامل متعدد به صورت همزمان،
توجه طراحان را به خود جلب نمود و تحقيقات به منظور يافتن
راهکارهايي براي استفاده از اين ابزار در طراحي شهرها آغاز شد.
يکي از نتايج اين تحقيقات ،ايجاد مدل هايي براي پيش بيني تأثیرات
طرح هاي مختلف شهری بود که از آن جمله مي توان به مدل هاي
مورد استفاده در روش چيدمان فضا 1اشاره کرد .بدين ترتيب امید
می رود که طراحان تا حدودي بتوانند بر مشکل عدم تحقق طرح ها
(که پس از انقالب صنعتي حادث شده بود) فائق آيند و طرح هاي
خود را هرچه بيشتر در جهت تأمين اهداف مورد نظر سوق دهند.
به دنبال روند ورود ايران به دوران تجدد ،بسياري از مشکالت
شهرهاي اروپاي متجدد گريبانگير شهرهاي ايران نيز شد ،که عدم
تحقق طرح هاي شهري از آن جمله است .در چنين شرايطي به نظر
مي رسد کاربرد روش هاي علمي و از جمله روش چيدمان فضا
بتواند گره از اين مشکل بگشايد و موجب کاهش زمان و هزينه
مصرفی در تهيه و اجراي طرح هاي شهري شود .از طرف ديگر

 .1پیشینه روش چيدمان فضا
پیشینه در جهان

يکي از روش هايي که در قالب ديدگاه شکل گرا و در راستای
درک ساختارها و نظام هاي نامريی و موجود در پس شکل ها
و پديده هاي معماري تولد يافت ،روش چيدمان فضاست که
بر مبناي مطالعات کريستوفر الکساندر 2و فيليپ استدمن 3شکل
گرفت .این روش در سال 1984م .توسط هيلير 4و هنسون 5با
هدف تغيير اين انگاشت که دانش 6لزوم ًا بايد اول در رشته هاي
علمي و دانشگاهي توليد و سپس در علوم کاربردي 7استفاده
شود ،بنیان گزارده شد ( .)Hillier & Hanson, 1997بر اين اساس
مرحله اول ،کار در محيط هاي واقعي ،بناهاي بومي و به ويژه در
مجتمع هاي ارگانيک موجود در نواحي مختلف متمرکز شد تا از
اين طريق الگوي زيستي 8نهفته در وراي اشکال معماري و شهري
آشکار شود .در مرحله بعد از يک روش ترسيمي بهنام «نمودار
توجيهي »9براي شبيه سازي الگوهاي مختلف فضايي استفاده
شد .به اين ترتيب با استفاده از اين الگوها و نيز قابليت استفاده
از کامپيوتر در رسم نمودارهاي توجيهي ،زمينه کاربرد روش
چيدمان فضا در مقياس جهاني فراهم گرديد .اين روش واجد نقاط
قوت متعددي است که در ادامه به برخي از مهم ترين آنها اشاره
مختصري خواهد شد:
يکي از مباني روش چيدمان فضا ،وجود رابطه اي دوطرفه ميان

ابزارهاي پيش بيني و مدل سازي قبل از اجرا ،که در غرب رواج
فراوان دارد ،در ايران جايگاه چنداني پيدا نکرده است؛ در حالي
که عدم تحقق بسياري از طرح هاي شهري ،ضرورت پيشبيني
صحيح آينده هر روز بيش از روز قبل آشکار مي سازد .چنين
شرايطي مسئوليت طراحان شهري در کاربرد و رواج ابزارهاي
شناخت ،تحليل و پيش بيني صحيح در ايران ،به منظور باالبردن
کيفيت شهرها را سنگين تر مي نمايد.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،آزمون قابليت روش چيدمان
فضا در طراحي فضاهاي شهري است .سؤال آنست که روشي
که در کشور انگلستان شکل گرفته است ،تا چه حد قابليت کاربرد
در ساير کشورها را دارد؟ آيا مي توان با استفاده از روش
چيدمان فضا در طراحي فضاهاي شهري در ايران ،بر مشکالت
ناشي از عدم تحقق طرح هاي شهري که ناشي از شناخت ناقص
و در نتيجه پيش بيني هاي دور از واقعيت است ،فائق آمد؟ آيا
روش چيدمان فضا عليرغم توانايي هاي شايان توجه در شناخت
و تحليل فضاهاي شهري ،واجد کمبودها و نواقصي نيز هست
که الزم باشد در تطبيق با موقعيت سايت يا موضوع طراحي،
شناسايي و با به کارگيري روش يا روش هاي مکمل ،تدقيق و
برطرف شود؟

فضا و الگوهاي اجتماعي -فرهنگي است که اين روش با کاربرد
مفهوم «ترکيب »10در فضاهاي شهري به دنبال کشف آن است.
در اين معنا شکل شهرها ،انعکاس شيوه زندگی شهروندان است
و شهرها را مي توان تبلور عيني زمينه هاي تاريخي ،اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و  ...دانست ( .)Hillier, 1996همچنین اين روش
در پی تعريف فضا و اثبات استقالل آنست ( )Hillier, 2005که اين
امر نيز خود از نقاط مثبت آن به شمار مي رود.
روش چيدمان فضا به کمک مفهوم شعاع هم پيوندي قادر
است ميزان عبور پياده را پيش بيني کند .تجربه ثابت کرده
است که ميزان هم پيوندي يک گره با ميزان استفاده از آن گره
و يا ميزان عبور پياده در آن گره مرتبط است ،تا حدي که اين
معيار بهعنوان «پتانسيل حرکت »11شناخته شده است (Raford
)& Ragland, 2003; Penn, 2003;Hillier, 1996؛ به اين ترتيب که
هر چه ميزان هم پيوندي يک خيابان باالتر باشد ،پتانسيل حرکت
عابر پياده در آن بيشتر و در نتيجه فضا براي استفادهکنندگان
مطلوبتر خواهد بود .در کنار مفهوم پتانسيل حرکت ،مفهوم
ديگري به نام «حرکت طبيعي »12بيان مي شود که بيانگر رابطه
ميان ساختار شهر و شيوه قرارگيري فضاهاي شهري در کنار
يکديگر با تراکم تردد عابر در آنست .حرکت طبيعي ،مفهوم ديگري
را به دنبال دارد که «اقتصاد حرکت »13ناميده مي شود؛ حرکت
طبيعي و درنتيجه شبکه شهري ،از طريق جذب حرکت ،الگوهاي
کاربري را تحت تأثير قرار خواهد داد و الگوهاي کاربري پس از
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شکل گيري ،حرکت طبيعي را تشديد خواهد کرد .به اين ترتيب
چرخه اي از تأثيرات تشديد کننده شکل مي گيرد و اين چرخه،
الگوي شهري را سامان خواهد داد (.)Hillier, 1996
از طرف ديگر يکي از مهم ترين چالش هاي طراحان ،مهندسان
ترافيک و مدافعان امنيت عابر پياده ،کمبود داده هاي دقيق از ميزان
«در معرض خطر قرارگرفتن عابر پياده »14است .تعيين دقيق
سنجه گفته شده امکان کاهش ميزان مخاطره در نقاط پرمخاطره
را فراهم مي کند .رافورد 15و راگلند 16معتقدند که نرمافزار چيدمان
فضا مي تواند خالء گفته شده را پر کند (Raford & Ragland,
.)2003
يکي ديگر از تحليل هاي نقشه هم پيوندي ،تعيين ميزان عمومي
يا خصوصي بودن فضاها و نیز شناسایی بخش های دورافتاده
شهریست که به وسيله معيار «عمق» در نمودار توجيهي لحاظ
شده است .روش چيدمان فضا در زمينه سنجش ميزان خوانايي
يک فضا نيز از قابليت هايي برخوردار است ( )Penn, 2003و قادر
است ساختار اصلي شهر را نيز مشخص نمايد (.)Hillier, 2003
اين روش عالوه بر علمي کردن فرايند طراحي ،خالقيت آن را نيز
افزايش مي دهد (.)Hillier & Penn, 2004
از دیگر نقاط قوت روش چيدمان فضا ،توان توصيف گرافيکي
ويژگي هاي ترکيبي است (هيلير .)1998 ،لينچ 17بر اين باور است
که اگر بخواهيم زبان خاصي براي شهرها تدوين کنيم ،احتما ً
ال
اين زبان جنبه تصويري خواهد داشت (لينچ .)1981 ،شايد
بتوان گفت که چيدمان فضا با ارايه نتايج تحليل ها به صورت
تصويري ،میتواند راه را براي رسيدن به زبان تصويري
شهرسازي هموار سازد .از طرف ديگر می توان امید داشت که
مدلسازيهاي چيدمان فضا ،به دليل ارايه گرافيکي که توسط همه
افراد (غيرمتخصص) قابل درک است ،میزان مشارکت شهروندان
در فرایند طراحی شهری را افزایش دهد و تفاوت ميان زبان
تخصصي و زبان عامه را به حداقل برساند .شايد بتوان گفت که
کاربرد اين نرم افزار ،به ويژه در کشورهايي مانند ايران که فرايند
مشارکت با مشکالت فراواني روبه روست ،مي تواند راه را براي
شرکت افراد در تصميم گيريهايي که در مورد محيط زندگي آنان
انجام مي شود ،هموار سازد (.)Hillier et al.,1976
بر اين اساس مباني گفته شده در مورد چيدمان فضا ،اين
روش کاربردهاي متنوع و فراواني يافته است که برخي از
مهمترين آنها عبارتند از :کشف و تجزيه و تحليل ساختار
اصلي شهر ،بررسي حجم تردد عابر پياده ،مکانيابي
کاربريهاي شهري ،طراحي کاربري هاي ويژه شهري مانند
مترو ( ،)Ünlü & Edgü, 2007بررسي جدايي گزيني های
شهری ،18تثبيت و تحليل فرايند پوياي رشد شهر در طول
تاريخ (Hillier, 2005) (Crompton & Brown, 2007; Wang
 ،)et al., 2007سنجش احتمال بزهکاري ،19تحليل بنا در بعد
عمودي ( ،)Brösamle et al., 2007بيان ويژگي ها و شيوه
ساخت الگوهاي فضايي که توسط جوامع انساني شکل
گرفتهاند و نيز بيان چگونگي ارتباط آن الگوهاي فضايي با
الگوهاي اجتماعي ( ،)Hillier et al., 1976کشف ويژگيهاي

شهر 20و (مهمتر از همه) بيان آنکه حتي پيچيده ترين الگوها
را مي توان با شناخت تعداد کمي از مفاهيم و عملکردهاي
اوليه  ،باز شناخت (.)Hillier et al., 1976

پیشینه در ايران

روش چيدمان فضا در ايران تنها در حوزه مطالعه نظري
بهکار رفته که از آن ميان مي توان به مطالعه شهرهای هويزه
(مطوف ،)1372 ،اصفهان ( ،)Karimi & Motamed, 2003يزد
(عباسزادگان )1381 ،و نیز مترو طرشت (عباس زادگان و
ملکزاده )1382 ،اشاره کرد .علیرغم مطالعات انجام شده تاکنون
از اين روش به صورت عملي در ايران استفاده نشده است؛ تنها
در يک مورد در تهيه طرح منظر شهري تهران از اين نرم افزار
استفاده شده است که به دليل عدم اتمام طرح ،اطالعاتي از آن
در دست نيست.

 .2مبانی نظری
علت استفاده از روش چیدمان فضا و ويژگي هاي
محله امامزاده قاسم(ع)

به طور کلي داليل استفاده از روش و نرم افزار چيدمان فضا
در اين پژوهش عبارتند از .1 :بافت محله امامزاده قاسم(ع) بافتي
قديمي است که از کارکرد نسبت ًا مناسبي برخوردار است .هدف
آنست که طرح ،موجب آسيب رساندن به اين بافت نشود ،يا آنکه
تغييرات شديدي را به ساختار فضايي موجود تحميل ننمايد .در
اين زمينه نرم افزارهاي چيدمان فضا کمک خواهد کرد تا ساختار
فضايي موجود را بازشناخته و هرگونه تغييري را در راستاي
تقويت اين ساختار جهتدهي نمايد .2 .بافت اجتماعي محله
امامزاده قاسم(ع) ،بافتي نسبت ًا مذهبي بوده و مي توان گفت که اين
محله از ساختار اجتماعي خاصی برخوردار است .اين ساختار
اجتماعي به دليل حضور امامزاده واجد ويژگي هاي منحصربه-
فردي است که شناسايي آنها از حيطه اين پژوهش خارج است.
اما آنچه براي طراح حايز اهميت است ،حفظ اين ساختار و تقويت
آن به کمک کالبد و فضاست؛ در اين راستا از روش چيدمان فضا،
که در حيطه تئوري هاي اجتماعي بوده و ادعاي درنظر داشتن
ساختار اجتماعي را دارد ،استفاده شده است.
چگونگي اقدام و نحوه طراحي در بافت هاي قديمي شهرها
بهويژه بافت هايي که هسته کهن آنها واجد ارزش و ويژگي هاي
خاص است ،يکي از موارد مهم در شهرسازي معاصر به شمار
ميرود .محله امامزاده قاسم(ع) يکي از محالت قديمي شهر تهران
است که در منطقه شميران و در حاشيه شرقي مسيل گالبدره
قرار گرفته است .اين محله ،حول آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)
(با قدمت بيش از هفتصد سال) شکل گرفته است و همين امر
ويژگي هاي خاصي به آن مي بخشد که از آن جمله مي توان به
هويت مذهبي ،انسجام بافت ،مرکزيت امامزاده ،ساختار اجتماعي
خاص ،روابط ميان ساکنان و  ...اشاره کرد .امامزاده در واقع
هسته شکل دهنده محله و نيز جاذب جمعيت از خارج محله است.

8
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی شماره 48زمستان1390

مقبره امامزاده قاسم(ع) ،تکيه امامزاده و گورستان ظهيرالدوله
که در فاصله کمي از ميدان مرکزي محله قرار دارند ،جاذبه هاي
زيارتي و گردشگري اين منطقه هستند .حضور اين سه در فاصله
اندکي از يکديگر ،هويت 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

پيش فرض روش چيدمان فضا در تحليل فضاي ترکيبي آنست
که وجوه جامعه شناسانه در ترکيب هاي فضايي را ميتوان از
طريق توصيف هاي توپولوژيک دريافت .موضوع مذکور بيش از
21
آنکه با بحث هاي نظري به اثبات برسد ،مستند به ادراک عمومي
است ( )Bafna, 2003که اين امر تا حد زيادي از اعتبار روش
ميکاهد .موضوع ديگر در مورد تحلیل «نمودار ديد »22است که
موفقيت آن در بيان آنکه افراد چگونه در فضا با يکديگر تعامل
برقرار مي کنند ،به طور کامل اثبات نشده است (Turner, 2004،
 )Turner et al., 2001در حالی که بسياري از یافته هاي چيدمان
فضا بر پايه تحليل هاي حاصل از همين نقشه قرار دارد .به بيان
ديگر تحليل هاي چيدمان فضا بر پايه فرضيه اي قرار دارد که در
مواردي حتي عدم صحت آن به اثبات رسيده است.23
چيدمان فضا مدعي آفرينش يک تئوري است که بر مبناي
تجربه استوار است( .)Hillier & Hanson, 1997محققان اين حوزه
روش استقرا را براي اثبات فرضيه هاي خود به کار ميبرند
()Hillier, 2001 & Hillier et al., 1987؛ زماني که اين روش براي
اثبات موضوعي به کار مي رود ،تنها وجود يک مثال نقض
کافيست تا تمامي يافته ها ،مورد ترديد واقع شود .اين مثال
نقض در مورد برخي فرضيه هاي چيدمان فضا ،وجود دارد
و ب ه همين دليل شايد بتوان گفت که چيدمان فضا ،نميتواند به
عنوان يک تئوري مطرح باشد .در زمينه روش چيدمان فضا نيز
به دليل وجود همين مثال هاي نقض ،الزم است که کاربرد روش،
بااحتياط صورت گيرد .از جمله مواردي که در آن فرضيه هاي
چيدمان فضا زير سؤال رفت ،مي توان به تحقيقي که در برزيل
انجام شده است( ،)Holanda, 2007پژوهشي در مورد بازارهاي
ايراني( )Masoudi Nejad, n.dو نیز نقض يافتههاي چيدمان فضا
درمورد شعاع هم پيوندي در خيابان هاي محلي ايران اشاره کرد
( .)Karimi, 1997عالوه بر وجود مثال هاي نقض بر رد يافته هاي
چيدمان فضا ،اين يافته ها در مرحله شکلگيري نيز با خطاي
بااليي مورد پذيرش قرار گرفته اند که اين امر امکان بروز خطا
در نتايج حاصل از تحليل ها را تا حد زيادي باال ميبرد .در همين
24
راستا يکي از اشکاالت وارد بر چيدمان فضا ،موضوع آزاد بودن
نقشه محوري است .راتي معتقد است که فرايند توليد اين نقشه
تنها با درنظر گرفتن بخشي از واقعيت بافت شهري ،ترديدبرانگيز،
خودسرانه و تصادفي به نظر ميرسد ( .)Ratti, 2004در پاسخ
هيلير و پن به يک پروژه تحقيقاتي اشاره ميکنند .در اين پروژه،
ط هاي محوري در مورد  36شهر مورد بررسي قرار
طول خ 
گرفت و از آن ميان در  28مورد ،نتيجه رضايت بخش بود .هيلير

و پن خطاي محاسبه شده را قابل توجه ندانسته و نتيجه اين
پژوهش را سندي بر صحت و دقت نقشه محوری می دانن د (�Hilli
 .)er & Penn, 2004اين امر در شرايطي اتفاق مي افتد که در دنياي
امروز که به کمک ابزارهاي نوين و نيز کامپيوتر ،روز به روز به
سمت دقت بيشتر پيش مي رود ،خطاي  %33کمي بيش از حدي
است که بتوان از آن چشم پوشي کرد.
در موردي ديگر ،موضوع شکل نقشههاي دو بعدي که
بهعنوان داده اوليه به نرم افزارهاي چيدمان فضا وارد شده و
مورد تحليل قرار ميگيرند ،مطرح ميشود .موضوع محاسبه
تقريبي شکل هاي دايره اي ( ،)Turner, 2004يکي ديگر از مواردي
است که از دقت يافتههاي اين روش مي کاهد .در نهايت يک مورد
ديگر از تساهل چيدمان فضا در زمینه دقت نتايج ،در تحليل عامل-
محورTurner & Penn, 2002، Penn & Turner, 2002 cited( 25
 )in: Turner, 2004ديده مي شود ،که بعدها به عنوان يک ابزار
جديد به نرم افزار نقشه عمق اضافه شد .ترنر تقريب صحت
اين تحليل را براي محيط داخلي 0/77 ،و براي محيط شهري،
 0/68اعالم مي کند .مسأله آنست که آيا اين تقريب ها مي تواند
مبناي تحليل در محيط هاي شهري قرار گيرد؟ موضوع طراحي
شهري ،موضوعي بسيار پيچيده و داراي متغيرهاي متعدد است
و آنچه نياز دارد ،ابزاريست که بتواند وضع موجود را شفاف تر
و سادهتر کند ،نه آنکه تحليلي ارايه دهد که خود احتياج به تحليل
و بررسي داشته باشد .چگونه مي توان از روشي در طراحي
استفاده کرد که صحت و سقم آن درموارد متعدد زير سؤال
رفته است؟ اين روش تا چه حد قابليت کاربرد در طراحي شهري
را دارد؟ روشي که پس از سال ها ،همچنان در مباني پايه آن
ترديدهاي مهمي وجود دارد .به نظر ضروري است اين روش در
طراحي شهري با دقت مورد استفاده قرار گيرد و نتايج تحليل ها،
با شرايط و مؤلفه هاي محلي سنجيده شود تا مانع از وارد شدن
يک متغير تحليلي نادرست به فرايند طراحي شهري شود.
اشکال ديگري که به چيدمان فضا وارد مي شود ،کم توجهي
به کالبد است .عليرغم آنکه نمودار توجيهي اساس همه محاسبات
را در تحليل هاي چيدمان فضا شکل مي دهد ،به نظر مي رسد اين
نمودار و در نتيجه تحليل هاي صورت گرفته توسط آن .در برخي
موارد دچار اشکال باشد که اتفاق ًا اين موارد در حوزه طراحي
شهري قرار دارد:
 .1در اين نمودار ابعاد و تناسبات فضاها تأثير چنداني ندارد.
.2عليرغمآنکههرشکلفضاييواجدويژگيهايمنحصربهفرد
بوده و عکس العمل خاصي را در مخاطب برمي انگيزد ،در ترسيم
نمودار توجيهي ،شکل فضا ناديده گرفته شده است.
 .3نوع مصالح به کار رفته در ديواره ها و نيز کف فضا،
خواه معماري يا شهري ،در ميزان تمايل افراد در استفاده از آن
فضا تأثير خواهد داشت که اين تفاوت در انتزاع فضا به نمودار
توجيهي ،حذف مي شود.
 .4نوع تزيينات انجام شده در بنا يا فضاي شهري ،تأثير
شاياني در شيوه برقراري ارتباط ميان افراد با آن فضا خواهد
داشت .اهميت اين موضوع تا آنجاست که حذف تزيينات و نيز
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کاربرد مصالح خاص ،به طور کلي دگرگوني در سبک معماري
و حتي مباني ايدئولوژيک را موجب خواهد شد .26اين امر تا حد
زيادي در نمودار توجيهي نايده گرفته شده است.
 .5تجربه نشان داده است که نحوه محاسبه مبدأ در بنايي
با چند ورودي مجزا ،بر اين اساس که کدام ورودي ها درنظر
گرفته شوند ،منجر به شکل گيري نمودارهاي توجيهي متفاوت
خواهد شد (معماريان .)1386 ،در چنين شرايطي که ساکنان تغيير
نکردهاند ،تا بتوان تغيير نمودار را ناشي از تغيير شرايط فرهنگي–
اجتماعيساکناندانست،تغييرشکلنمودارتوجيهيموجبسلب
اعتماد از آن خواهد بود .در مواجهه با موارد اين چنيني ،اين سؤال
به ذهن مي رسد که ميزان اعتبار داده هاي اين روش در زمينه
روابط اجتماعي تا چه حد است؟
27
 .6بر مبناي گفته هاي راب کرير چگونگي قرارگيري ورودي
بناها در نوع فضاي شهري شکل گرفته تأثير بسزايي خواهد
داشت ( )Krier, 1975اما در نمودار توجيهي رسم شده براي
فضاهاي شهري ،اين موضوع جايگاه چنداني ندارد.
 .7نمودار توجيهي به هندسه دوبعدي و سه بعدي فضا توجهي
ندارد (معماريان.)1386 ،
 .8ميزان محصوريت فضا ،در شيوه حرکت استفاده کنندگان
مؤثر است که اين عامل نيز در نمودار توجيهي لحاظ نشده است.
 .9در نمودار توجيهي به اندازه ،کيفيت و نوع فضاها توجه
نميشود و تنها رابطه ميان فضاهاست که حايز اهميت است،
ش بيني است که کيفيت فضاها تحت تأثير
درحالي که قابل پي 
عوامل مذکور تا حد زيادي با يکديگر متفاوت خواهد بود.
 .10چيدمان فضا به عامل رنگ نيز توجه چنداني ندارد،
درحالي که متخصصان رنگ را بخش ضروري و اصلي هنر
ايراني ،از جمله معماري ،مي دانند (نصر )1350،و بر اين اساس در
صورت کم توجهي به اين عامل ،شايد بتوان ادعا کرد که طراحي
کاملنيست.
حال ميتوان پرسيد در شرايطي که پايه همه محاسبات
در روش چيدمان فضا بر نمودار توجيهي قرار دارد و نمودار
توجيهي داراي چنين نقايصي است ،تا چه حد مي توان به نتايج
تحليل هاي اين روش براي طراحي اعتماد کرد؟ در ادامه برخي
عوامل و موارد ديگري که در تحليل هاي چيدمان فضا به اندازه
کافي به آنها پرداخته نمي شود ،بيان خواهد شد:
کاربري :چيدمان فضا بر اين باور است که الگوهاي حرکتي
در يک محيط شهري تا حدود زيادي تمايل دارند که فقط بر
اساس توپولوژي شبکه راه ها شکل گيرند؛ در واقع اين روش
به ساير عوامل ،که از ميان مهم ترين آنها مي توان به توزيع
کاربري اشاره کرد ،که انتظار مي رود بر رفت و آمد تأثير
داشته باشد ،وقعي نمينهد (.)Steadman, 2004; Ratti, 2004
راتی پيشنهاد هيلير براي رفع اين مشکل ،مبني بر اضافه کردن
قطعه زمين هايي به عنوان عناصر فضايي در مکان هاي مناسب
( )Hillier, 1999 cited in:Ratti, 2004را فرآيندي مبهم مي نامد .در
پاسخ به شبهه مطرح شده از جانب راتي ،در مورد عدم توجه به
کاربري در تحليلهاي چيدمان فضا ،هيلير و پن چند دليل ارايه

مي کنند که يکي از مهم ترين آنها “وابستگي” متغير کاربري به
ترکيب فضايي 28و جريان حرکت است (.)Hillier & Penn, 2004
البته اين محققان خود معترفند که اين موضوع همچنان به عنوان
يک فرضيه باقي است و هنوز اثبات نشده است (;Hillier, 1999
 .)Hillier et al., 2000;Hillier & Penn, 2004آنچه راتي بيان مي
کند ،به نظر تا حدودي صحيح مي آيد؛ چرا که شيوه اضافه کردن
يک فضاي داخلي به نقشه محوري به عنوان يک خيابان شهري،
ممکن است کمي بي منطق باشد .شايد بتوان گفت که عامل کاربري
زمين ،علي رغم اهميتي که در تعيين شکل شهر و در نتيجه زندگي
اجتماعي جاري در آن دارد و با وجود تأکيد چيدمان فضا بر
شناخت عوامل ترکيبي مؤثر بر زندگي اجتماعي ،در تحليل هاي
انجام شده توسط اين روش از اهميت الزم برخوردار نيست .لذا
الزم است طراحان شهري در کاربرد اين روش ،موضوع مذکور
را مدنظر داشته و نتايج تحليل ها را با توجه به عامل کاربري
سنجيده و تدقيق نمايند .عالوه بر آنچه درمورد در نظر نگرفتن
عامل کاربري بيان شد ،به نظر مي رسد تحليلهاي ارايه شده
توسط اين نر م افزار ،در مورد مکانيابي و پيشنهاد طراحي براي
کاربري نيز از قابليت چنداني برخوردار نباشد.
ارتفاع و عرض معابر :چيدمان فضا ،شبيه سازي و نمايش
سادهاي از بافت شهري تنها در دو بعد است که بسياري از
ويژگيهاي مهم خيابان ها را ناديده مي گيرد .چگونه ممکن است
بتوان اين حجم باال از اطالعات تحليلي در مورد شهر را ،تنها با
ارايه اطالعات محدود و اندکي به نرم افزار و حذف داده هاي
مهمي مانند ارتفاع ساختمان ها و عرض خيابان ها ،به دست آورد
(.)Ratti, 2004
اقليم :در روش چيدمان فضا ،تأثير عوامل مختلف به ويژه
اقليم ،بر حرکت و گردش ناديده گرفته شده است (معماريان،
 .)1381آيا ساخت خانه ها در دل کوه ،با ورودي ها و بازشوهاي
بسيار کم و کوچک 29و نيز ساخت شهرهاي پله پله 30دليلي جز
محدوديت هاي اقليمي و توپوگرافي داشته است؟
اطالعات متريک :يکي ديگر از سؤال هايي که در مواجهه با
تحليل محوري 31پيش مي آيد ،در ارتباط با نمايش توپولوژيک
شهر است که فارغ از هرگونه اطالعات متريک صورت ميگيرد.
اينموضوعبهويژهزمانيترديدبرانگيزميشودکهدرنظربگيريم
عابر پياده بسياري از تصميم گيري هاي خود در انتخاب مسير
را بر مبناي کمترين فاصله متريک انجام مي دهد و ويژگيهاي
ترکيبي شهر تأثير چنداني بر اين انتخاب ندارد.
هدف سفر :پن معتقد است در فرايند طراحي ،آنچه بايد ارزيابي
شده و تخمين زده شود ،تأثيرات هندسه طرح است و هرگونه
ارزيابي در مورد انگيزه افراد از سفر ،در بيشتر موارد غلط از آب
درميآيد ( .)Penn, 2003آیا تفاوت در هدف ها ،بر شيوه انتخاب
مسير افراد در سفرهاي شهري مؤثر نیست؟
عوامل توپوگرافي :به دليل درنظر نگرفتن عوامل توپوگرافي،
برخي نقشه هاي محوري ،که تنها بر مبناي «رؤيت پذيري »32رسم
مي شود ،با واقعيت انطباق ندارد .حال مي توان پرسيد در صورتي
که نمودار ديد رسم شده داراي خطا باشد ،اطالعات تحليلي که
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برمبناي آن شکل مي گيرد چند درصد خطا دارد؟ آيا ميزان اين
خطا به حدي نيست که نتايج تحليل ها را از اعتبار ساقط کند؟
تسهيالت عابر پياده :عرض پياده رو و يا به طور کلي،
تسهيالت حرکت عابر پياده يکي ديگر از عواملي است که در
نقشه محوري حذف شده است .شايد بتوان گفت که عرض
معبر ،خواه پياده باشد يا سواره ،به صورت غيرمستقيم و در
رسم «نقشه محدب »33در نظر گرفته شده است ،اما اين نقشه به
کيفيت مسير ،پياده يا سواره بودن آن و يا سرعت حرکت توجه
چنداني ندارد.
مکان ايستگاه ها :يکي از عواملي که بر الگوهاي حرکتي
مؤثر است اما در نقشه محوري ناديده انگاشته شده ،مکان
ايستگاههاي وسايل نقليه است .این امر در شرایطی صورت
گرفته است که اين مکان ها يکي از نقاط تجمع جمعيت بوده و
نيز به عنوان يکي از عوامل جذب عابر عمل مي کند.
هويت ،بعد زمان :... ،تمام تحليل هاي چيدمان فضا ،بر
پايه يک نقشه دوبعدي قرار دارد که به کمک رسم «فضاهاي
محدب »34تاحدودي به بعد سوم نزديک مي شود .ميدانيم که
نقشه دوبعدي فاقد بخش مهمي از اطالعات است .در نقشه هاي
دوبعدي تجربه مکان و خاطرات شکل گرفته در شهر جايي
ندارند .هويت و نقشهاي خاص فضاهاي گوناگون و همچنین
بعد زمان که موجب تغييرات عملکردي در يک ساختار و فرم
ثابت شهري است در نظر گرفته نمي شود .در اينجا اين سؤال به
ذهن متبادر مي شود که نتايج حاصل از تحليل نقشهاي که فاقد
يک رکن مهم از سه رکن شهرسازي (فعاليت) (ر.ک .بحريني،
 )1377است تا چه حد سنديت دارد؟ از طرف ديگر بهنظر
ميرسد چيدمان فضا در بررسي و تحليل فضاهاي شهري
توجه چنداني به مباحث فرهنگي -مذهبي و شيوه هاي متفاوت
نگرش و برداشت افراد از فرم ها ،فضاها و فعاليت هاي مختلف
ندارد؛ در حالي که بسياري از تفاوت هايي که در معماري و
شهرسازي شهرها و نقاط گوناگون ديده مي شود ،ناشي از
همين تفاوت فرهنگهاست .در پاسخ به اين سؤال ،تهيه نقشه
محدب مي تواند تا حدودي قانعکننده باشد اما اين امر تنها زماني
محقق مي شود که فعاليت يک فضا در طول زمان متغير نباشد.
داده اوليه به نرم افزار چيدمان فضا فاقد اطالعات مهم
ديگري مانند عمومي و يا خصوصي بودن بناها و فضاها ،جهت
ساختمان (شمالي ،جنوبي ،)... ،تأثير صدا در جذب جمعيت،
سهولت و يا صعوبت دسترسي به انواع وسايل نقليه ،اقتصاد
زمين ،تکنولوژي و هزينه سيستم حمل و نقل ،تأثير فرهنگ
در استفاده از شيوههاي مختلف حمل و نقل ،35مديريت شهر،
طبقات ،تراکم و ترکيب جمعيت ،نوع فعاليت ها ،نور ،تصورات
ذهني ،تفاوتهاي ميان افراد (شخصيتي) ،کنترل فضا (مالکيت،
مديريت ،حق دسترسي و استفاده) ،تأثير ديد مناسب در جذب
جمعيت ،ويژگيهاي اقتصادي ساکنان ،مالک يا مستأجر بودن
آنان و ...ناديده انگاشته مي شود که اين امر مي تواند در صحت
نتايج حاصل ترديدهايي وارد کند.
هيلير در پاسخ به همه ضعف ها و کمي داده ها به نرمافزار

چيدمان فضا در رسم نقشه محوري ،معتقد است که در نظامهاي
شهري ،ترکيب مهم ترين عامل مولد الگوهاي حرکت عابر پياده
است و در کل ،عوامل جاذب ديگر نيز به صورت برابر با اين
عامل مؤثر واقع مي شوند و يا به عنوان تقويتکنندههايي براي
الگوي اصلي که توسط عامل ترکيب ساخته شده است ،عمل
ميکنند ( .)Hillier et al., 1993راتي گفته هيلير را در مورد
شهرهاي ارگانيک و نامنظم ،تا حدودي قانع کننده ميداند اما
بر این باور است که موضوع گفته شده در مورد شهرهاي
طراحيشده کمتر مصداق دارد (.)Ratti, 2004

 .3روش تحقیق
این مطالعه با روش تحقیق ارزیابی در سه مقیاس جهانی ،ملی
و محلی صورت گرفته که با استفاده از انتخاب یک نمونه موردی
در بافتی سنتی به انجام رسیده است .الزمه ارزیابی ،وجود
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
میگردد.
به نظر مي رسد چيدمان فضا به تنهايي نمي تواند در طراحي
فضاهاي شهري از کارکرد الزم برخوردار باشد .به همين دليل
ضروري است از تئوري ها و روش هاي مکمل به منظور رفع
کاستي هاي موجود در اين روش استفاده شود که اين امر بهويژه
در موضوع کاربرد زبان طراحي شهري خودي و توجه به لهجه
رايج در زمينه طراحي ،حايز اهميت فراوان است .بر اين اساس
معيارهاي طراحي پژوهش حاضر از تئوري ها و روشهاي مکمل
شامل زبان شناسي ،زبان الگو ،ترکيب سيماي شهر ،گونهشناسي،
نيروهاي مؤثر بر ترکيب شهر و ترکيب واحدهاي شهري برداشت
ميشود .کاربرد روش چيدمان فضا به شرط تطابق يافته ها با
واقعيت و عدم تناقض با وضع موجود بافت ،در بخش بازشناسي
ساختار و ويژگي هاي بافت محله امامزاده قاسم ،که به نظر
ميرسد نقطه قوت اين روش باشد ،و نيز ارزيابي گزينههاي
طراحي در همين موضوع مورد استفاده قرار مي گيرد .به اين
ترتيب روش تحقیق اين پژوهش بر طي فرايند طراحي در سه
مقياس جهاني ،ملي و محلي قرار گرفت .در مقياس جهاني روش
چيدمان فضا (به شرط پاسخگو بودن در شرايط موجود) و در
مقياس محلي ساير روش هاي مکمل بررسي شده ،معيارهاي
طراحي را شکل مي دهد .سپس اين معيارها متناسب با شرايط،
در مقياس هاي ملي و محلي بومي مي شود.
از آنجا که روش چيدمان فضا از يک طرف در قالب بزرگتر
تئوريهاي مطرح شده در موضوع ترکيب 36ميگنجد و ازطرف
ديگر ارتباط نزديکي با زبان شناسي دارد ،لذا بررسي اين
موضوعات به عنوان ريشه هاي چيدمان فضا در دستور کار
قرار مي گيرد تا از اين ره بتوان عالوه بر رفع نواقص چيدمان
فضا به معيارهاي طراحي در مقياس ملي و محلي نيز دست يافت.
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آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی
شهري

الزم است دقت شود که اين معيارها فاقد ارزش گذاري 37بوده و
بنابراين جهاني هستند که در بخش طراحي متناسب با شرايط
بومي و محلي تفسیر خواهد شد .معيارهاي طراحي در مقياس
جهاني حاصل بررسي تئوری هاي زير هستند:
زبان شناسي (چامسکي :)1968 ، 38يکي از نقاط ضعف روش
چيدمان فضا ،توجه اندک به ويژگي هاي بومي و مبنا قرار دادن
ويژگي هاي جهاني است .به نظر مي رسد استفاده از رويکرد
زبانشناسي در طراحي شهري ،از طريق بازشناسي ساختار و
نيز مدلول فضاهاي شهري (سنت ها ،فرهنگ ،باورهاي مذهبي،
شيوه زندگي )... ،کاربرد زبان بومي در طراحي آن فضاها را
تسهيل خواهد کرد.
زبان الگو (الکساندر 1977 ،و  :)1979محتمل است کاربرد
زبان الگوي الکساندر بتواند نقطه ضعف چيدمان فضا در پرداختن
به مقياس جهاني را تا حدودي برطرف نمايد .در صورتي که
فضاهاي شهري به انواع مختلف مذهبي ،فرهنگي ،تجاري ،سياسي
و  ...تقسيم شود ،آنگاه مي توان فضاهاي مذهبي را به عنوان يک
گونه از اين فضاها بررسي کرد و به ويژگي هاي ثابت آن در
مناطق گوناگون دست يافت.
ترکيب سيماي شهر (لينچ :)1960،در بررسي نقاط ضعف
چيدمان فضا يکي از موارد مطرح شده کم توجهي به بعد سوم
در تجزيه و تحليل فضاهاي شهري بود .به نظر مي رسد که
کاربرد روش لينچ در تقسيم عناصر سازنده تصوير ذهني به پنج
عامل راه ،لبه ،گره ،نشانه و محله بتواند تا حدودي به پرکردن اين
خالء کمک نمايد .براين اساس و با توجه به هدف پژوهش حاضر
در تقويت هويت محله امامزاده قاسم(ع) ،تقويت عنصر امامزاده
بهعنوان يک نشانه و نيز تعريف مسير (راه) منتهي به امامزاده
بهعنوان دو عامل مؤثر در تصوير ذهني ساکنان و گردشگران در
دستور کار قرار مي گيرد.
39
ترکيب واحدهاي شهري (مارشال  :)2009 ،درنظر گرفتن
بنا به عنوان واحد شهري پايه در بعد سوم مي تواند تا حدودي
نواقص موجود در روش چيدمان فضا که ناشي از تمرکز بر
نقشه دوبعدي و غفلت از بعد سوم فضاهاي شهري است را
کمرنگ نمايد.
گونه شناسي فضاهاي شهري (کرير :)1975 ،کاربرد روش
کرير در طراحي محله امامزاده قاسم(ع) ،لزوم درنظر گرفتن روند
تاريخي و سير تکاملي محدوده را متذکر مي شود .در اين معنا و
در راستاي بازشناسي ساختار محله که طي يک روند تاريخي
شکل گرفته و تکامل يافته است ،کاربرد نرم افزار چيدمان فضا
میتواند راه گشا باشد .همچنين کرير همه فضاهاي شهري
را ناشي از يکي از دو عنصر خيابان و ميدان و يا ترکيب آنها
ميداند؛ بر اين اساس در پژوهش حاضر و در چارچوب روش
گونهشناسانه کرير ،تعريف فضاهاي شهري موجود در محله
امامزاده قاسم(ع) در قالب ترکيب ميدان و خيابان در دستور کار
قرار ميگيرد.
نيروهاي مؤثر بر ترکيب شهر (بيکن :)1974،بيکن با بررسي
شيوه طراحي و رشد فضاهاي شهري و بازشناخت نيروهاي

مؤثر بر ترکيب شهر ،به اين نتيجه مي رسد که در صورتي که
طراح بخواهد طرح وي متضمن وحدت و انسجام باشد ،در طول
زمان از بين نرود و روزبه روز قوي تر شود ،الزم است به ارايه
جنبه عمومي يا ساختار شهر اکتفا کند .با هدف کاربست روش
پيشنهادي بيکن در اين پژوهش ابتدا به کمک روش چيدمان فضا،
ساختار اصلي بافت بازشناسي شده و سپس اين ساختار در طرح
پيشنهادي تقويت خواهد شد.

 .4محله امامزاده قاسم(ع)
الف -شناخت و تحليل

پيرو آنچه گفته شد در مرحله شناخت در مقياس جهاني ،به
منظور شناسايي ساختار اصلي بافت محله امامزاده قاسم(ع) از
روش چيدمان فضا استفاده مي شود .در همين مقياس اصول،
معيارها و دستورالعمل هاي طراحي بر اساس آنچه در کتاب
“يک زبان الگو” براي طراحي فضاهاي مذهبي و مقدس مطرح
شده است ،تعيين خواهد شد .مقياس دوم مقياس ملي است.
موضوع “امامزاده” در چارچوب باورهاي نظام شيعي قرار
دارد که نمونههاي آن در مناطق و کشورهايي مانند ايران ،لبنان،
سوريه و  ...ديده مي شود .محله امامزاده قاسم(ع) در ايران
واقع شده است بنابراين عالوه بر خصوصيات نظام شيعي،
واجد ويژگي هاي بافت ايراني نيز هست .پس مقياس ملي تنها
شامل مليت ايراني طرح نبوده و ارجاع هاي مهمي به ويژگيهاي
اسالمي (شيعي) نيز دارد .بر اين اساس مقياس ملي در اين طرح
تحت نام مقياس ايراني-اسالمي (شيعه) ياد مي شود .از طرف
ديگر بافت محله امامزاده قاسم(ع) با بافت ساير محالتي که در
اطراف امامزاده هاي ديگر واقع در ايران شکل گرفته اند ،متفاوت
است .اين بافت واجد ويژگي ها و شرايط منحصربه فردي است
که به داليل مختلف محلي ،از بافتهاي مشابه متمايز است .بر
اين اساس به نظر ضروری است که هرگونه معياري در مقياس
ايراني -اسالمي (شيعه) به مقياس محلي ترجمه شده و در زمينه
مورد نظر معنا يابد .به همين دليل معيارهاي مقياس ملي در
مقياس محلي مورد بررسي قرار گرفته و بازتاب يافته است.
مقياس سوم ،مقياس محلي (لهجه طراحي شهري) است .بر
اساس ديدگاه زبان شناختي ،واژگان و دستور زبان هر منطقه
مختص آن محدوده خاص بوده و قابل تعميم به ساير نقاط
نيست .حال اگر بتوان اين واحدهاي ساختاري زبان را در بافت
محله امامزاده قاسم(ع) بازشناخت ،آنگاه مي توان تا حدودي
نقطه ضعف چيدمان فضا در پرداختن به ويژگي هاي بومي را
برطرف ساخت .آنچه در اين مرحله واجد اهميت بااليي است،
ترجمه اصول و معيارهاي به دست آمده از روش هاي مکمل به
زبان محلي است .بر اين اساس در پژوهش حاضر و در مقياس
محلي ،اين روش ها که به کمک ارزش هاي محلي و ويژگي هاي
خاص موضع طراحي در محله امامزاده قاسم(ع) بومي شدهاند،
ب ه عنوان روش هاي مکمل روش چيدمان فضا مورد استفاده
قرار خواهند گرفت.
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کاربرد روش چيدمان فضا در شناخت و تحليل
محله امامزاده قاسم(ع) در مقياس جهاني

تا زماني که اصول بنيادي ساختار شهري باقي باشند ،اين نظام
قابليت تطابق با مسایلی که از بيرون و از بخش تازه ساز شهر
بر آن وارد مي شود را داراست .در واقع امر حياتي در هر نوع
طراحي (جزئي يا کلي ،موضعي يا موضوعي ،بخشي يا فرابخشي
و  )...در بافت هاي کهن ،کشف ساختار فضايي و ارتباطات و
هماهنگي هاي فضايي موجود است .درغير اين صورت ممکن
است طراحي موجب از دست رفتن منطق حاکم بر ساختار فضايي
بافت کهن شهري شود .به ويژه آنکه در بسياري از اين بافت ها،
سازمان فضايي موجود در تطابق با سازمان اجتماعي است ،آن
را تقويت مي کند و به وسيله آن تقويت مي شود .حال اگر طراح
شهري بدون در نظر گرفتن اين ساختار دست به طراحي بزند،
با احتمال بااليي موجبات تخريب آن را فراهم آورده است .40بر
اين اساس در پژوهش حاضر با توجه به کارکرد مناسب بافت
محله امامزاده قاسم(ع) تالش بر آنست که طراحي بر پايه ساختار
فضايي موجود صورت گيرد که به منظور کشف ساختار فضايي،
از نرم افزار چيدمان فضا استفاده شده است.
با هدف تشخيص ساختار اصلي محله ،محدوده وسيع تري

از محدوده اصلي طراحي در نظر گرفته شده است (تصوير
 )1و تحليل چيدمان فضا که به کمک نرم افزار نقشه عمق و با
رسم نقشه محوري صورت گرفته است ،تحليل هم پيوندي را
به دست مي دهد (تصوير  .)2نقشه هم پيوندي نشان مي دهد
که مسيري که از خيابان گل پرور آغاز شده و پس از عبور از
ميدان امامزاده قاسم(ع) ،مسير خيابان ميري را طي مي کند ،با
ارزش هم پيوندي  2/83673واجد بيشترين هم پيوندي است.
شرايط موجود و مشاهده شده در سايت نيز حاکي از آنست که
يافته چيدمان فضا در تشخيص هم پيوندترين مسير درست بوده
است و بيشترين رفت و آمد در محله امامزاده قاسم(ع) از مسير
مذکور صورت ميگيرد .بنابراين به دليل تطابق تحليل چيدمان
فضا با شرايط موجود ،اين تحليل قابل اعتماد تشخيص داده
مي شود .هرچه ارزش هم پيوندي يک مسير باالتر باشد ،ميزان
رفت و آمد در آن بيشتر بوده و افراد در انتخاب مسير خود ،آن
مسير را ارجح ميدانند .به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که
مسير مورد نظر ساختار اصلي بافت را شکل خواهد داد .بنابراين
يافتههاي چيدمان فضا حاکي از آنست که ساختار اصلي بافت
محله امامزاده قاسم(ع) از خيابان گل پرور آغاز و با عبور از ميدان
در مسير خيابان ميري قرار مي گيرد .اين مسير عنصر اصلي
استخوان بندي تاريخي بافت به شمار مي رود و “محور تاريخي”
(خيابان گالبدره -ميدان امامزاده -خيابان ميري) ناميده مي شود.
پس از اين مسير ،محور خيابان گالبدره -ميدان امامزاده-کوچه
آستانه امامزاده قاسم واجد بيشترين هم پيوندي است که “محور
فرهنگي-گردشگري” نام مي گيرد.

کاربرد روش  SWOTدر شناخت و تحليل محله
امامزاده قاسم(ع) در مقياس محلي
تصوير  -1محدوده مورد
مطالعه در مقياس جهانی.

در اين مقياس فرايند شناخت و تحليل از طريق تهيه اطالعات
و نقشه هاي پايه و تهيه جدول  SWOTصورت گرفته است که
بخشی از آن در ادامه می آید (جدول ( )1تصوير .)3
تصوير  -4گزينه اول.

تصویر  -2تحليل
همپيوندی محدوده در
مقیاسجهانی.

تصوير  -5گزينه دوم.

تصوير  -3محدوده طراحی
در مقياس محلی.
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تصوير  -6گزينه سوم.

تصوير  -10کاربری های پيشنهادی.

تصوير  -11پيشنهاد راه ,گره و نشانه به منظور افزايش خوانايي بافت.
تصوير  -7تحليل هم پيوندي براي گزينه اول.

تصوير  -8تحليل هم پيوندي براي گزينه دوم.

تصوير  -12پيادهراه امامزاده قاسم(ع).
تصوير  -9تحليل هم پيوندي براي گزينه سوم.
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جدول  -1تحلیل نقاط قوت و ضعف سایت به روش SWOT

ايجاد باغ راه و افزايش کاربري تجاري و
فضاي سبز (تصوير .)6

الف -ارزيابي گزينه هاي پيشنهادي:
بر اساس روش چيدمان فضا

ب -طراحي
اهداف و معيارها

مرحله طراحي در شباهت با مرحله شناخت و تحليل سايت
در مقياس هاي جهاني ،ملي يا ايراني -اسالمي (شيعه) و محلي
پيگيري ميشود .هدف از اين پروژه ،تقويت هويت مذهبي،
تاريخي و فرهنگي محله امامزاده قاسم(ع) است .اين هدف در سه
زمينه تاريخي ،مذهبي و فرهنگي تدقيق و معيارهاي طراحي در
مقياسهاي جهاني و محلي تعيين شده است .معيارهاي طراحي،
برگرفته از نظريات انديشمندان و محققان اين عرصه است که به
عنوان مکمل هاي روش چيدمان فضا بيان شد .برخي موارد نيز به
تناسب ويژگي هاي محلي از تحقيق هاي صورت گرفته در زمينه
معيارها و زبان طراحي شهري ايراني -اسالمي (شيعه) اخذ شده
است .سپس اين موارد در ارتباط با موقعيت خاص محله امامزاده
قاسم(ع) و ويژگي هاي آن تدقيق و بومي شده است (جدول .)2

گزينه هاي پيشنهادي

با توجه به يافته هاي مراحل شناخت و تحليل محدوده امامزاده
قاسم(ع) ،سه گزينه پيشنهاد مي شود:
گزينه اول :ايجاد فضاي سبز وسيع و اختصاص ميدان
و خيابان اطراف به عبور پياده (تصوير )4؛ گزينه دوم :ايجاد
فضاهاي شهري و احداث معابر جديد (تصوير )5؛ گزينه سوم:

ارزيابي ابتدا به کمک نرم افزار چيدمان
فضا صورت ميگيرد تا تأثير طرح پيشنهادي
بر هم پيوندي محور تاريخي و محور
فرهنگي-گردشگري مشخص شود .مشاهده
مي شود که در گزينه اول ،همپيوندي هر دو
محور افزايش يافته است اما همچنان ارزش
همپيوندي محور تاريخي باالتر است .به
اين ترتيب اين گزينه اهميت محور فرهنگي-
گردشگري و ميزان رفت و آمد در آن را
افزايش داده است اما به ساختار تاريخي بافت
آسيبي وارد نکرده است (تصوير  .)7گزينه
دوم نيز ارزش هم پيوندي محور تاريخي
را افزايش داده است .ميزان افزايش ارزش
همپيوندي محور تاريخي در اين گزينه ،از
گزينه اول بيشتر است .در اين گزينه نيز ارزش
همپيونديمحورفرهنگي-گردشگريافزايش
يافته است که باز هم درمقايسه با گزينه اول،
افزايش بيشتري مشاهده مي شود .به اين
ترتيب مي توان گفت که گزينه دوم در قياس
با گزينه اول از جهت تقويت محور تاريخي و
محور فرهنگي-گردشگري موفقيت بيشتري داشته است (تصوير
 .)8در گزينه سوم ارزش هم پيوندي محور تاريخي افزايش يافته
است .اين افزايش از گزينه اول بيشتر بوده است اما با گزينه
دوم تفاوت چنداني ندارد .اين گزينه ارزش هم پيوندي محوري
فرهنگي-گردشگري را در قياس با پيش از طراحي افزايش داده
است اما اين افزايش کمتر از افزايش حاصل شده در گزينه هاي
اول و دوم است .بر اين اساس مي توان گفت که گزينه سوم اهميت
و ميزان رفت و آمد به محور تاريخي را افزايش داده است اما در
مورد محور فرهنگي-گردشگري ،به ويژه در قياس با ساير گزينه
ها ،موفقيت چنداني نداشته است (تصوير ( )9جدول .)3

 ارزيابي گزينه هاي پيشنهادي :بر اساسروشهاي مکمل

ارزيابي دراين مرحله بر اساس معيارهاي مکمل پيشنهادي
انجام خواهد شد (جدول  .)4روش چيدمان فضا با ارايه تحليل
همپيوندي حاکي از آنست که گزينه دوم پيشنهادي در زمينه
افزايش اهميت و نيز رفت و آمد به محور تاريخي و همچينين
محور فرهنگي-گردشگري ،بيشترين موفقيت را حاصل کرده
است .ارزيابي گزينه هاي پيشنهادي بر اساس روش هاي مکمل
نيز نقاط قوت و ضعف هر يک از گزينه ها را در ارتباط با اهداف
مورد نظر نشان داده است .بر اين اساس در نظر گرفته شد که
گزينه نهايي از تلفيق نقاط قوت همه گزينه ها حاصل شود و به
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جدول -2اهداف و معیار های طراحی.

جدول -3مقایسه ی ارزش هم پیوندی گزینه های پیشنهادی با یکدیگر و با
ارزش هم پیوندی قبل از طراحی.

دليل موفقيت بيشتر گزينه دوم در تقويت ساختار موجود بافت،
اين گزينه مبناي طراحي قرار خواهد گرفت.

ارايه و تدقيق گزينه نهايي
همان طور که گفته شد ،گزينه نهايي حاصل تلفيق سه گزينه
پيشنهادي خواهد بود .به منظور حصول بيشترين موفقيت در
طراحي محور پياده امامزاده قاسم(ع) ،در عین توجه به ساختار
تاريخي موجود ،راه حل نهايي در سه مرحله ارايه خواهد شد:
بلندمدت ،ميان مدت و کوتاه مدت .راه حل بلندمدت شامل
اختصاص کل سطح ميدان ،محور فرهنگي-گردشگري و بخشي

از خيابان ميري و خيابان گل پرور به عبور پياده ،همچنين
تملک اراضي جنوب شرقي ميدان و تبديل آن به فضاي سبز
است .راهحل ميان مدت ،تملک باغ مسکوني موجود در ضلع
جنوب غربي ميدان ،اختصاص آن به کاربري فضاي سبز و
احداث باغ راه در اين مسير است .در راه حل کوتاه مدت ،احداث
برخی معابر (گزينه دوم) ،احداث گورستان هاي (گزينه سوم)،
احداث پارکينگهاي (گزينه اول) ،احداث فضاهاي شهري در
زمين هاي مخروبه (گزينه دوم) ،تملک اراضي مجاور کوچه
ذوالفقار و تغيير کاربري از مسکوني به تجاري (گزينه سوم)،
احداث يک معبر پله پله اي (باغ راه) (گزينه اول) و احداث يک
مجموعه فرهنگي-ورزشي در ضلع شمال شرقي ميدان (در
محل زمينهاي مخروبه) پيشنهاد مي شود .در اين راه حل،
مسير خيابان گالبدره و نيز کوچه آستان امامزاده قاسم(ع) ،به
عبور پياده اختصاص داده شده است .سه قطعه زمين در کنار
باغ راه پيشنهادي تملک و کاربري آنها به فضاي سبز و تجاري
تغيير يافته است .در نهايت اصالح و تعريض معابر داخل بافت
به منظور ايجاد گشودگيهايي در آن ،در دستور کار قرار گرفته
است (تصاوير  10تا .)12

جدول  -4ارزیابی گزینه های پیشنهادی بر اساس روش های مکمل.
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نتیجه

با وجود آنکه روش چيدمان فضا ابتدا در انگلستان ابداع شده و
سپس در ساير کشورها رواج يافت ،آنچه امکان استفاده از آن را
در ايران نيز ميسر مي گرداند ،قرارگيري پايه همه تحليل هاي اين
روش بر رسم نقشه محدب است ،که خود بر اساس تعريف دامنه
ديد قرار دارد .روش چيدمان فضا به دليل مبنا قرار دادن يک اصل
فراگير در ارايه اصول پايه اي خود در بسياري شرايط متنوع قابل
استفادهاست.
بررسي نقاط قوت و ضعف روش چيدمان فضا در حد
تواناييهاي پژوهش حاضر ،حاکي از نواقص و کاستيهاي اين
روش است که الزم است در کنار نقاط قوت آن مورد توجه قرار
گيرد .به نظر ضروري است که کاربرد اين روش به ويژه در
زمينههاي متفاوت از کشور مبدأ (انگلستان) با دقت صورت گيرد
تا در صورت حصول هرگونه يافته نادرست و متناقض با وضع
موجود ،مانع از ورود آن به فرايند طراحي شد .درواقع روش

چيدمان فضا در مقياس جهاني ميتواند تحليلهاي قابل استفاده
و تا حد زيادي قابل اعتماد ارايه کند اما زماني که مقياس محلي
مطرح ميشود دربسياري موارد دچار اشتباههايي شدهاست.
کاربرد این روش در برخي موارد نه تنها کمکي به حل مشکل عدم
تحقق طرحهاي شهري ،که ناشي از شناخت ناقص و در نتيجه
پيشبينيهاي نادرست است ،نخواهد کرد ،بلکه به نظر ميرسد
اين امکان وجود دارد که به دليل ورود اطالعات نادرست به مرحله
شناخت و تحليل ،خود موجبات عدم تحقق طرح را فراهم آورد.
شاید بتوان گفت که امکان بهره گیری از توانايي هاي شايان توجه
روش چيدمان فضا ،در تطبيق با موقعيت سايت و شرايط بومي،
در شناخت و تحليل فضاهاي شهري وجود دارد اما الزم است این
امر با توجه ویژه به کاستی های این روش صورت گیرد .نواقص
يادشده به ويژه در بخش طراحي بيشتر مشاهده ميشود که به نظر
ميرسد بتواند در تلفيق با ساير روشها ،تا حدودي تعديل شود.
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