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چکیـده| اماکـن تاریخـی به مثابـۀ اجـزای مهـم و پـر جاذبـۀ شـهر همـواره به عنـوان مقاصـد بازدیـد 
فضاهـا  این گونـه  مطلـوب  نتایـج سـازمان دهی  از  و شـخصیت اند.  هویـت  اهمیـت،  حائـز  گردشـگران 
مانـدگاری ذهنـی تجربـۀ فضایـی، شـکل دهی بـه قـرارگاه تعامـالت اجتماعـی و تکـرار بازدیـد مخاطبان 
اسـت. هـدف تحقیـق حاضر تحلیـل مؤلفه های اثرگـذار کالبدی فضایی مجموعه های گردشـگری شـهری 
بـر ارتقـای خوانش پذیـری و درنتیجـه افزایـش میـزان بازدیـد و اسـتفاده از آن هاسـت. ایـن تحقیـق بـا 
ترکیبـی از روش هـای توصیفـی تحلیلـی، اسـتدالل منطقـی و موردپژوهـی انجام شـده و ابـزار گردآوری 
داده ها مشـاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای اسـت. اهتمام بازسـازی مجموعۀ تاریخی سعدالسـلطنه 
در بافـت قدیـم شـهر قزوین در سـالیان اخیر، جسـتجوی مفاهیم سـاختار فضایی آن را بـه  عنوان فضایی 
پویـا در قالبـی بدیـع به واسـطۀ اسـتمرار حضـور شـهروندان، بـه موضوعـی درخـور تأمـل تبدیـل کـرده 
اسـت. نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد مؤلفه های اثرگـذار کالبـدی فضایی بر ارتقـای خوانش پذیـری و در 
نتیجـه افزایـش بازدیـد از اماکـن تاریخی شـامل گزینش پذیـری فضـا، رؤیت پذیـری و نفوذپذیری بصری 
و حرکتـی اسـت. ایـن عوامـل در نمونـۀ مطالعـه از طریـق ایجـاد میدان های دید گسـترده و چند سـویه 
در بخش هـای کانونـی، ایجـاد کوتاه تریـن مسـیرهای ارتباط دهنـده میان مقاصـد مهم درونـی و توجه به 

سـامان دهی مطلـوب ورودی هـای بافـت تاریخـی، بـر افزایش میـزان بازدیـد مؤثر بوده اسـت. 
واژگان کلیدی| ساختار فضایی، خوانش پذیری، نحو فضا، سعدالسلطنه، قزوین. 

مقدمـه |خوانایـی کیفیتـی اسـت که بـه  منظـور خوانـش محیط و 
موقعیت یابـی مـورد توجـه قـرار می گیـرد کـه موجب وضـوح فضای 
شـهری و به خاطرسـپردن سـیمای شهر از سـوی ناظرین خواهد شد. 
ایـن مؤلفه در دو سـطح فرم کالبـدی و الگوی فعالیـت، قابلیت درک 
مـکان را فراهـم می آورد )بنتلـی، 1398، 113(. محیط خوانا محیطی 
پاسـخگو بـه نیازهـای ایمنی و جهت یابی اسـت که در شـکل دهی به 
آن عواملـی چـون سـادگی سـازمان دهی فضایـی از طریـق اطالعات 
دوبعدی و وجود نشـانه ها از طریق اطالعات سـه بعدی در مسـیریابی 
مؤثر اسـت. بنابراین خوانایی از سـویی وابسـته به هندسـۀ فضاسـت. 
خوانایـی در دیـدگاه »لینچ« منوط به شـناخت آسـان اجزای محیط 
و ارتبـاط آن هـا در ذهـن در قالبی به  هم  پیوسـته اسـت. در حقیقت، 
شـکل و فـرم هـر مـکان ترکیبـی پیچیـده از ویژگی هـای کالبـدی 
و غیرکالبـدی همچـون جریـان حرکـت و فعالیـت اسـت )لینـچ، 

1398، 457(. »گادوی« بـا تصریـح ایـن گفتـار کـه معیـار شـناخت 
سـاختار فضایـی، وجـود رابطـه حاصـل از پیوند میـان اجـزا و عناصر 
آن اسـت، معتقـد بـه وجـود سـاختاری سلسـله مراتبی میـان عناصر 
مبتنی بـر رابطـه جـزء و کل تـا شـکل گیری کل منسـجم از فـرم 
 . (Godoy-Shimizu; Steadman & Evans, 2021, 94)کالبدی اسـت
بـه  عبارتـی انسـجام کالبـدی موجـب تسـهیل در شـناخت سـاختار 
فضاسـت و تحلیـل عناصـر موجـود در پیکربنـدی و نقـش شـکل و 
موقعیـت اجـزاء سـاختار در ارتقـای خوانش پذیری مؤثـر خواهد بود. 
بـا توجـه بـه اهمیـت بازدیدپذیـری از اماکـن تاریخی و نقـش آن در 
کیفیـت کارکـردی و ارتقـاء هویـت و اعتبـار هـر شـهر، در تحقیـق 
حاضـر مؤلفه هـای سـاختاری مؤثر بر خوانایـی با هـدف ارزیابی آن ها 
بـه  منظـور ایجاد بسـتر مناسـب بـرای سـاماندهی هدفمنـد کالبدی 
بافت هـای تاریخـی موجـود بررسـی شـده اند. لـذا مجموعـۀ تاریخی 
سعدالسـلطنه قزویـن به  عنوان نمونـۀ موردپژوهی انتخاب شـده تا 
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بـر ایـن مبنـا نقـش مؤلفه هـای کالبـدی و عوامل مختلـف از قبیل 
شـکل و موقعیـت فضاهـا و عناصر در تسـهیل یا دشـواری خوانش 
و شـناخت مجموعه توسـط گردشـگران شـهری مورد بررسـی قرار 
گیـرد. ایـن پژوهـش بـر آن اسـت مؤلفه هـای اثرگـذار کالبـدی 
فضایـی بـر میـزان بازدیـد از اماکـن تاریخـی را بـا اتـکا بـه نظریۀ 
خوانش پذیـری محیـط جسـتجو نمـوده و مـورد تحلیل قـرار دهد. 
بـه  بیـان  دیگـر بـرای به دسـت آوردن مؤلفه هـای اثرگـذار کالبدی 
مجموعه هـای  طورکلـی  بـه   و  مطالعـه  مـورد  مجموعـۀ  فضایـی 
گردشـگری شـهری بـر ارتقـای خوانش پذیری و در نتیجـه افزایش 
میـزان بازدیـد و اسـتفاده از آن هـا از نظریـه و تعاریـف موجـود و 
نتایـج تحقیقـات پیشـین اسـتفاده شـده تـا بـه هـدف تحقیق که 
تحلیـل ایـن مؤلفه هـا در راسـتای تسـهیل خوانش پذیـری اسـت، 
میـان  نسـبتی  کـه چـه  اسـت  آن  تحقیـق  یابـد. سـؤال  دسـت 
شـکل و موقعیـت عناصـر کالبـدی و فضایـی پیکربنـدی و ارتقای 
خوانش پذیـری در مجموعـۀ تاریخـی سعدالسـلطنه قزویـن وجـود 
تحلیـل  تحقیـق  هـدف  شـد،  ذکـر  چکیـده  در  چنان کـه  دارد؟ 
گردشـگری  مجموعه هـای  فضایـی  کالبـدی  اثرگـذار  مؤلفه هـای 
شـهری بـر ارتقـای خوانش پذیـری اسـت. بنابرایـن ارتبـاط میـان 
سـؤال و هـدف به  ایـن  ترتیب برقرار می شـود که پس از دسـتیابی 
بـه مؤلفه هـای خوانش پذیـری مسـتخرج از مبانـی نظـری، تأثیـر 
تغییـرات عوامل شـکلی و موقعیتـی در نمونۀ مطالعـه بر کاهش یا 
افزایـش مقادیـر مؤلفه هـای خوانایی مـورد تحلیل قـرار می گیرد و 
در ایـن راسـتا شـاخص های نحو فضـا مرتبط با مؤلفه هـای تحقیق 

اسـتفاده خواهد شـد.    

روش شناسی
توصیفـی  روش هـای  از  ترکیبـی  حاضـر  پژوهـش  انجـام  بـرای 
تحلیلـی، موردپژوهـی و اسـتدالل منطقـی بـه کار رفتـه اسـت. 
ابـزار جمـع آوری داده ها مشـاهدۀ میدانـی و مطالعـات کتابخانه ای 
 اسـت و جهـت تحلیـل داده هـا از نرم افـزار تخصصـی دپـس مـپ

تحقیـق،  مـوردی  نمونـۀ  اسـت.  شـده  اسـتفاده   (Depthmap(
مجموعـۀ تاریخـی سعدالسـلطنه در بافت قدیم شـهر قزوین اسـت 
کـه بـه جهـت تحلیـل رابطـۀ شـکل و موقعیـت عناصـر کالبـدی 
تاریخـی  ابنیـۀ  خوانش پذیـری  میـزان  و  پیکربنـدی  فضایـی  و 
انتخـاب شـده اسـت. مطالعـات میدانـی بـه کمک عکس بـرداری و 
یادداشـت برداری و کروکـی در محل انجام شـد. پـس  از آن تجزیه  
و تحلیـل داده هـای حاصـل از برداشـت های میدانـی و مطالعـات 
کتابخانـه ای پیرامـون کارکردپذیـری بافت هـای تاریخـی از طریق 
تحلیل هـای نرم افـزاری تکمیـل گردید. بـه  طوری  که نقشـۀ نمونۀ 
مطالعـه پـس از ترسـیم در فضـای اتوکـد، در نرم افـزار دپت مـپ 
فراخوانـی شـده و مـورد تحلیـل قـرار گرفـت. بـا توجه بـه رویکرد 
تحقیـق کـه ارزیابـی سـاختارهای فضایی اسـت، مؤلفه هـای مورد 
تأکیـد در میـزان و قابلیت بازدید از مجموعه های معماری به کمک 

نظریـۀ نحـو فضـا سـنجش شـد. بـه  ایـن  ترتیـب آزمـون میانگین 
عمـق فضایـی1 و عمـق هماهنـگ2  بـرای سـنجش نفوذپذیـری 
حرکتـی و آزمـون انتخاب3  بـرای شبیه سـازی گزینش پذیری فضا 
در بازدیـد گردشـگر مورد اسـتفاده قرار گرفت. تحلیـل نفوذپذیری 
بصـری از طریـق اندازه گیـری مسـاحت میـدان دید به کمـک ابزار 
ایزوویسـت4 در ده مرحلـۀ فضایـی شـامل شـش مرحلـۀ ورودی 
و چهـار مرحلـۀ آسـتانه های درونـی مجموعـۀ ابنیـه انجـام شـد. 
همچنیـن شـاخص طول خطـوط محـوری حرکت5 جهت بررسـی 
قابلیـت  بررسـی  تحرک پذیـری و شـاخص رؤیت پذیـری6 جهـت 
رؤیـت فضاهـای مجموعـه مـورد سـنجش قـرار گرفـت. تحلیل هـا 
در دو مرحله انجام شـده اسـت. گام اول شـامل تحلیل نقشـۀ کلی 
پیکربنـدی و گام دوم شـامل بررسـی بخش هـای شـمالی و جنوبی 
مجموعـه به طـور مجزاسـت که به کمـک آن بتوان نقـش موقعیت 

و شـکل فضاهـا را در نتیجـه تحقیـق مورد بررسـی قـرار داد.   

چارچوب نظری
ارتباط پیکربندی و خوانش پذیری •

خوانـش محیـط کالبـدی کـه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی قرار 
می گیـرد، بـا عوامـل متعـدد فیزیکـی و فضایـی مرتبـط بـوده و 
از روابـط میـان اجـزاء و عناصـر، ترتیـب سلسـله مراتب فضایـی و 
به طورکلـی شـاکله و پیکربندی محیط مصنوع متأثر اسـت. در این 
پیکربنـدی، کیفیـت مسـیرهای حرکتی به واسـطۀ نحـوه چیدمان 
فضاهـا و ارتباطـات میان عرصه هـای عملکردی معماری و شـهری 
تعریف شـده و در نسـبت مسـتقیم با کارایی و عملکرد قرار دارد و 
ایـن خصیصه »تأثیر مسـتقیمی بـر خوانایی، نفوذپذیـری کالبدی، 
رؤیت پذیـری فضاهـا ، انسـجام و پیوسـتگی فضـای معمـاری یـا 
شـهری دارد« )مدنی پـور، 1387، 102-98(. بـه  این  ترتیب شـیوۀ 
پیکربنـدی از طریـق تعریف حـدود خوانش پذیری، بـر میزان ورود 
بـه فضـا و اسـتفاده از آن و درنتیجـه کارایـی و عملکـرد فضا مؤثر 
اسـت. همچنیـن شـکل، کیفیـت گـردش، حرکـت در فضـا، توزیع 
پیکربنـدی  اثـرات  از  فضایـی  پراکنـش جاذب هـای  و  فعالیت هـا 
محسـوب می شـود )سـجادزاده و سـهرابی، 1400، 178(. بررسـی 
شـامل  فضایـی  پیکربنـدی  مؤلفـۀ  سـه  تحقیـق،  نظـری  مبانـی 
و  )بصـری  نفوذپذیـری  و  رؤیت پذیـری  فضـا،  گزینش پذیـری 

حرکتـی( را در ارتبـاط بـا خوانایـی نشـان می دهـد )جـدول 1(. 
گزینش پذیری فضا •

در رابطـه بـا قابلیـت بازدیدپذیـری هر مکان گفته شـده انسـان به  
طـور طبیعـی حرکـت بـه سـمتی را ترجیـح می دهد کـه در زمان 
واحـد امـکان حرکـت گسـترده تری را در دسـترس داشـته باشـد. 
گیبسـون این جنبه از تعامل انسـان- محیط را دید بصری طبیعی 
می نامـد (Gibson,1986). در ایـن تعریـف، مادامی کـه هیچ گونـه 
الزامـی در سیسـتم بصـری موجود نیسـت، ناظر با نـگاه به پیرامون 
به سـوی موضوعـی جـذاب حرکت کرده، اطـراف آن گـردش نموده و 
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_تشخص عناصر تصویرساز _رؤیت پذیری و گزینش پذیری

ارتقای خوانایی فضا 
_قابلیت دسترسی _گزینش پذیری و نفوذپذیری

_ترکیب ساختاری _نفوذپذیری

_پیکربندی فضایی_نفوذپذیری و رؤیت پذیری 

محمودی بختیاری و 5
شناخت فضا در عین تعلق مکانی_تجربۀ وضوح بصری _رؤیت پذیریربانی )1396(

رحمانی فیروز جایی 6
و محمدی )1397(

_همبستگی حوزه های فضایی_گزینش پذیری و نفوذپذیری

نشانه شدن
_رؤیت پذیری _رؤیت پذیری

_دسترسی _گزینش پذیری و نفوذپذیری

_استقرار در مسیر پیاده_رؤیت پذیری و گزینش پذیری

شکیبامنش و 7
مکث، حضور و فعالیت در فضا_رؤیت پذیری_رؤیت پذیریحکیمی )1396(

فکوهی و دودانگه 8
)1397(

_ابهام نشانه شناختی _رؤیت پذیری

ناخوانایی فضاهای شهری

_یکنواختی فضا _گزینش پذیری 

_اتکای صرف بر نشانه های نوشتاری _رؤیت پذیری

_جدایی اجزای فضا _نفوذپذیری و گزینش پذیری 

_نبود ارتباط منسجم_نفوذپذیری و گزینش پذیری 

معماریان و زمانی 9
)1397(

_نظم و تباین در ساختار _گزینش پذیری

الیه کالبدی خوانایی و تصورپذیری
_ریزدانگی _نفوذپذیری

_وحدت کالبدی _نفوذپذیری و گزینش پذیری

_انطباق ساختار فضایی بر ساختار ذهنی_گزینش پذیری

جدول 1. مؤلفه های خوانایی و شاخص های مرتبط با آن در مطالعات و پژوهش های پیشین. مأخذ: نگارنده.

پـس از رؤیـت آن از تمام جهات، به سـوی دورنمـا و منظری دگر گذر 
می کنـد. بنابـر نظریـۀ حرکـت طبیعـی، جابه جایـی افـراد درون فضا 
در صـورت عـدم  تغییـر وضعیـت محیـط، به  واسـطۀ نحـوۀ چیدمان 
و پیکربنـدی فضـا انجـام می پذیـرد (Hillier & Iida, 2005). ناظـران 
عمومـاً نواحـی شـاخصی را برمی گزیننـد کـه در عین برخـورداری از 
دیـد مناسـب، درجـه ای از حریـم خصوصـی را نیـز فراهـم می کنـد. 
تیـل )1961( بـا ارئـۀ مفهـوم بازنمایـی تجربـۀ شـخصی، برخـی 
نشـان گذاری های معمـاری را به صـورت پرده هـای دیـداری در کاربرد 
فضـا توصیـف کـرده و پیشـنهاد می کنـد کـه جزئیـات ایـن تجارب 
در شـبکۀ حرکتـی میـان سـاختمان ها و گـذر از محیـط قابـل ثبـت 
خواهـد بـود )شـکیبامنش و حکیمـی، 1396، 102(. حرکـت بـدون 

گم گشـتگی از خواسـت هاي اولیـۀ هـر شـهروند اسـت. طـی طریـق 
عابـر شـهری در هـر لحظـه مسـتلزم آگاهـی از موقعیـت مکانـی و 
چگونگـی رسـیدن به مقصـد خواهد بـود. ایـن عابر بایسـتی از نقاط 
نشـانه ای و شـاخص موجود در محیـط آگاهی داشـته و بداند چگونه 
جهت یابـی کنـد تـا سـردرگم نشـود )ورمقانـی، 1400، 128(. ایـن 
مـوارد نشـان می دهد کـه عواملی چون نحـوۀ چیدمـان و پیکربندی 
فضـا، عناصـر و عرصه هـای شـاخص، گسـتردگی دیـد و قابلیـت 
بصـری در گزینش پذیـری فضـا مؤثر اسـت. بنابراین مؤلفـۀ مذکور با 

رؤیت پذیـری فضا وابسـتگی دارد.
رؤیت پذیری •

بازدیـد از هـر فضـای معمـاری یا شـهری توسـط کاربران به  واسـطۀ 
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میـزان رؤیت پذیری و داده های بصـری موجود در محیط قابل هدایت 
و راه یابی اسـت )سـلطانی فرد و قاسـمی، 1397، 30(. این شاخص به 
تحلیـل ارتبـاط سـاختار فضایی بـا تجارب بصـری انسـان پرداخته و 
منجـر بـه دریافـت روابـط متقابل بیـن رفتارهـای فـردی و جمعی و 
فرم هـای فیزیکـی خواهد شـد. لینچ در بحث از شـاخص های شـکل 
خـوب شـهر بـه اهمیـت رؤیت پذیـری و عوامـل معطـوف بـه آن از 
قبیـل جاذبۀ بصـری، داالن بصـری و نفوذپذیری بصری اشـاره نموده 
)لینـچ، 1395، 97( و »کالـن« بـا تعریـف نظریـۀ دیدهـای متوالـی، 
بـر نقـش حرکـت و جابه جایـی ناظـر در ادراک محیط تأکید داشـته 
اسـت (Cullen, 1995). »گیبسـون« نیـز ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت 
ایـن موضـوع )اهمیـت حرکـت در ادراک بصـری( بیـان مـی دارد که 
هـر لحظـه حرکـت ناظـر در محیط، زمینۀ بصـری قابل  رؤیـت وی را 
تغییـر داده و در پـی آن، اثـرات متقابل انسـداد و انبسـاط دید به  طور 
متوالـی حاصـل خواهـد شـد (Gibson, 1986, 274). به  عقیدۀ سـان 
و همکارانـش نحـوۀ عملکرد و اسـتفاده از فضاها وابسـته به مسـاحت 
میـدان دیـد و میـزان رؤیت پذیـری بـه  عنـوان شـاخص مهـم ادراک 
.(Sun, Webster & Chiaradia, 2017) انسـان از بافت شـهری اسـت

بنابراین وابسـتگی مؤلفۀ رؤیت پذیری بـا خوانش فضای مجموعه های 
شـهری از آن  جهت اسـت کـه هدایت و راهنمایی ناظـر درون فضا به  
واسـطه تجـارب بصری، توالی زمینه هـای قابل  رؤیـت و جاذبۀ بصری 
مسـیر تسـهیل خواهـد شـد. امـکان مشـاهده و ادراک بصـری عامل 
مهـم در تجربـه، عملکرد و تحسـین محیـط توسـط بازدیدکنندگان 
بـوده و مؤلفـۀ اصلـی در طراحـی محیـط بـه شـمار می آیـد. حضـور 
در مجموعه هـای شـهری تجربـۀ رویدادهـای قابـل  مشـاهدۀ حاصل 
از چیدمـان عناصـر و گذرهـای حرکتـی میـان آن هـا بـوده؛ بنابراین 
قابلیـت ادراک دیـداری ابـزاری بـه  منظـور تحلیـل کارایـی بافت هـا 
و عناصـر ارتباطـی مابیـن آن هـا و نیـل بـه طراحـی و سـامان دهی 
مطلـوب آن هاسـت. بـه  بیان  دیگر سـاختار هر مجموعه بنـا نظامی از 
ریزفضاهاسـت کـه بسـتر تغییر و تبدیـل رویدادهای قابل  مشـاهده و 
حدود رؤیت عناصر محیط را معین می کند )قاسـمی و سـلطانی فرد، 
1398، 173(. گیبسـون ضمـن تبییـن ایـده آرایۀ بصـری بر اهمیت 
حرکـت در ادراک ناظـران و تفسـیر واقعی تـر از روابط محیط تأکید و 
اظهـار مـی دارد که زمینـۀ بصری حرکـت کاربران در قالـب پرده های 
دیـداری متغیـر ناشـی از محصوریـت و گشـایش بصری قابـل  رؤیت 
اسـت (Gibson, 1986, 151) . این مباحث نشـان می دهد که قابلیت 
رؤیـت مناظـر طـی گذرها و مسـیرهای پیش بینی  شـده گردشـگری 
شـهری حیـن حرکـت کاربـران جهت دهـی و هدایـت شـده و بر این 
مبنـا بـا مؤلفـه نفوذپذیـری بصـری و حرکتـی یـا راه یابـی در میـان 
توده هـای فضایـی ارتبـاط دارد. بـه  عبارتـی عوامـل خوانش پذیـری 
موجـب افزایـش گـردش و بازدید و اسـتفاده از مجموعه های شـهری 

خواهد شـد.   
نفوذپذیری )بصری و حرکتی( •

نفوذپذیـري بـه تعـداد راه هـای بالقوۀ ارتبـاط میان دو نقطـه از مکان 

وابسـته اسـت کـه از دو بعـد فیزیکـی و بصـري بـا شـیوۀ چیدمـان 
فضایـی ابنیه شـهری ارتباط دارد )بنتلـی، 1398(. نفوذپذیری بصری 
بـه  معنـی قابلیت مشـاهدۀ مسـیرها و یـا عناصـر و المان هاسـت که 
بـا مفهـوم محصوریـت قابـل ارتبـاط و وابسـتگی اسـت. همچنیـن 
نفوذپذیـری حرکتـی بـه مفهـوم تحرک پذیـری فیزیکـی و گـذر از 
میـان فضاسـت کـه بـا مقولـه امنیـت ارتبـاط دارد )نصیـری هنـده 
خالـه، حکمـت نیـا، اسـمعیلی، رضاعلـی و جمالـی هنجـی، 1401، 
108(. نفوذپذیـری نیـز از معیارهـای ارزیابـی گـردش و بازدید درون 
مجموعه های شـهری محسـوب می شـود. بدیـن  جهت اعمـال آن در 
سـامان دهی بافت هـای تاریخـی حائز اهمیت اسـت. فضـای نفوذپذیر 
فضایـی اسـت که امکان انتخاب هـای متعدد برای راه یابـی به مکان ها 
فراهـم می کنـد )خـدادادی و عسـگری، 1400، 36(. بـه  ایـن  ترتیب 
نفوذپذیـری بـا گزینش پذیـری فضـا نیـز ارتبـاط دارد. حـدود عرضه 
قـدرت انتخاب ازسـوی محیط به مردم به  منظور دسترسـی از مکانی 
بـه مـکان دیگـر چه بـرای آشـنایان و چـه ناظران ناآشـنا بـا محیط، 
معـرف کلیـدی ارزیابـی گزینش پذیـری فضاسـت کـه تقویـت آن از 
طریق افزایش تعداد ورودی ها و مسـیرها در شـبکۀ ارتباطی، تداوم و 
تسلسـل فضایی، قابلیت نظام دسترسـی در عرضۀ رویدادهای جاذب 
لبه های مسـیر، قابلیت مشـاهده و گردش فضایی در محیط و کنترل 

امنیـت و محصوریـت ممکن خواهـد بود. 
تحلیل خوانش پذیری در نظریۀ نحو فضا •

بنابـر نظریـات و تعاریـف مطرح شـده درخصـوص عوامـل مرتبـط بـا 
خوانش پذیـری که در مبانی نظری بیان شـد، سـه شـاخص عمده در 
راسـتای افزایش بازدید و اسـتفاده از مجموعه های گردشگری شهری 
معین شـد که عبـارت از نفوذپذیـری، رؤیت پذیـری و گزینش پذیری 
اسـت. تحلیـل خوانش پذیری از طریق شـاخص های نظریـۀ نحو فضا 
بـه ایـن شـکل اسـتدالل می شـود کـه میـزان نفوذپذیـری فضاهـا از 
طریق سـنجش »عمـق فضایی« قابـل  اندازه گیری اسـت و به معنای 
تعـداد فضاهـای الزم العبـور بـرای دسترسـی بـه موقعیت مـورد نظر 
اسـت. گزینش پذیـری از طریـق شـاخص »انتخــاب« اندازه گیـری 
بـرای سـنجش جریـان حرکـت در  می شـود کـه مقیاسـی کلـي 
فضاسـت. بـه  طوری کـه میزان بـاالی انتخاب بـه مفهوم گـذر تعداد 
زیـادی از کوتاه تریـن مسـیرهای ارتباط دهنده از فضاسـت. همچنین 
رؤیت پذیـری از طریـق سـنجش سـطح و زوایای میدان دید بررسـی 
می شـود. متغیرهـا و عوامـل مؤثـر بر ارتقـای خوانش پذیـری با توجه 
بـه نظریـات و تعاریـف مطـرح در ایـن زمینـه و همچنیـن ابزارهـای 

سـنجش در نحـو فضـا معرفی شـده اسـت )تصویر1(.

معرفی نمونۀ مطالعاتی
و  بزرگ تریـن  به عنـوان  ه.ق.(   1312( سعدالسـلطنه  مجموعـۀ 
کامل تریـن کاروانسـرای درون شـهری ایـران در شـرق بـازار تاریخـی 
و خیابـان امـام خمینـی شـهر قزویـن واقـع اسـت. ایـن مجموعه به 
مسـاحت 26000 مترمربـع در اواخـر سـلطنت ناصرالدین شـاه بـه 
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نکات شاخص مورد  
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فضاخوانش پذیری 
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بر ارتقای مؤثر عوامل 
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مجموعه های شهری

تصویر 1. متغیرها و عوامل مؤثر بر ارتقای خوانش پذیری مجموعه های شهری. مأخذ: نگارنده.

دسـتور حاکـم وقـت، محمدباقرخـان سعدالسـلطنه و بـه همـت دو 
معمـار اصفهانـی و دو معمـار قزوینـی احـداث شـد. این بنا مشـتمل 
بارانـداز،  شـترخان،  چهارسـوق،  راسـته بازار،  متعـدد،  سـراهای  بـر 
انبـار و گرمابـه بـوده اسـت )سخاوت دوسـت و البـرزی، 1398، 53 ؛ 
پورتـال شـهرداری قزویـن، 1401(. مهم ترین بخش مجموعه، سـرای 
سعدالسـلطنه )صحـن اصلـی بـا بزرگ تریـن حیـاط( بـه مسـاحت 
3073 مترمربـع اسـت که بخش هـای مختلف به  صورت مسـتقیم یا 
با واسـطه به آن متصل می شـوند )مجابی، 1388(. در بخش شـرقی، 
سـرای سـعدیه و در غرب آن، سـرای نگارالسـلطنه و در ضلع جنوبی، 
چهارسـوق قیصریـه جـای دارد کـه باشـکوه ترین فضـای مجموعه و 
محـل تقاطـع دو راسـته سرپوشـیده مهم و پرتـردد اسـت. مجموعۀ 
شـامل  حیـاط  شـش  و  متعـدد  ورودی هـای  دارای  سعدالسـلطنه 
سعدالسـلطنه، نگارالسلطنه، سـعدیه، شـترخان، قهرمانی و بهشتیان 
اسـت. ایـن اثر در قالـب مجموعه ای گسـترده و تودرتو بـا حجره های 
متعدد، هشـتی های باشـکوه و داالن های طویل در میانه راه سـایر آثار 
تاریخی از قبیل مسـجدالنبی و سـرای وزیر در بافت قدیم شـهر واقع 

شـده اسـت )تصویر2(. 

یافته ها
بـه  منظـور بررسـی نفوذپذیری حرکتـی در نمونۀ مطالعه از شـاخص 

عمـق فضایـی و طـول خطـوط محـوری اسـتفاده شـد. همچنیـن 
گزینش پذیـری فضـا از طریـق شـاخص انتخـاب مـورد ارزیابـی قرار 
گرفـت. مقادیـر خروجـی و نقشـۀ شبیه سـازی میزان عمـق فضایی، 
انتخـاب فضـا و خطـوط حرکت محوری ارایه شـده اسـت )تصویر 3(.

بررسـی شبیه سـازی شکلی شـاخص عمق فضایی نشـان می دهد که 
میانگیـن عمق بر روی محورهای اصلی ارتباطی شـامل راسـته بازارها 
و محـور میانـی مجموعـه حداقـل مقـدار را دارد. در مقابـل، جـزء 
فضاهـای محیطـی مجموعـه کـه در حداکثـر فاصلـه از محورهـای 
مذکـور واقع انـد، بیشـترین عمـق و در نتیجـه کمتریـن نفوذپذیـری 
حرکتـی را دارا هسـتند. در میـان حیاط هـای موجود، سعدالسـلطنه 
کمتریـن عمـق را داراسـت و پـس  از آن نگارالسـلطنه قـرار دارد. امـا 
سـایر حیاط هـا دارای مقادیـر مشـابه و تقریبـاً حـد میانـی عمـق را 
بهره منـد هسـتند. بنابرایـن دو حیـاط مذکـور از باالتریـن احتمـال 
بازدیـد فضایـی و چهـار حیـاط دیگـر احتمـال کمتـری از بازدیـد را 
دارنـد. مقادیـر عددی نشـان می دهد کـه به  طورکلـی میانگین عمق 
فضایـی مجموعـه )4/35119( پاییـن اسـت و تعـداد فضاهایی که در 
بازه هـای عـدد عمق بـاال قرار دارنـد اندک انـد )عمق بیـش از 8/54= 
6 فضـا(. همچنیـن بازه هـای مقـدار عمـق متوسـط، تعـداد فضایـی 
بیشـتری را داراسـت. بـه  تعبیـری بخش عمـدۀ فضاهای موجـود در 
پـالن در حـد میانـی عـدد عمـق واقع انـد. ایـن نتایـج بازدیدپذیـری 
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تصویر 2. معرفی پالن و تصاویر فضاهای مجموعۀ سعدالسلطنه: 1. سرای سعدالسلطنه 2. سرای نگارالسلطنه 3. سرای سعدیه 4. سرای شترخان 5. سرای قهرمانی 
6. سرای بهشتیان 7. گرمابۀ رضوی 8. چهارسوق کوچک 9. چهارسوق قیصریه 10. راستۀ وزیر 11. راسته قیصریه. مأخذ: نگارنده.

نسـبتاً مطلـوب مجموعه را بـا وجـود ریزدانگی بافت تاریخی آشـکار 
می کنـد کـه علـت آن موقعیـت مکانی مناسـب محورهـای ارتباطی 
و نقـش انسجام بخشـی آن هـا بـه سـراهای شـش گانـه و عرصه های 
بالفصـل متصـل بـه آن هاسـت. ازطرفـی نقشـه شبیه سـازی عمـق 
میانگیـن هماهنـگ بـرای فضاهـای غربـی، عمـق کمتـر و بـرای 
فضاهای شـرقی، عمق بیشـتری قائل اسـت. همچنیـن کمترین حد 
عمـق هماهنـگ در محـل ورودی جنوبـی راسـته وزیـر و همچنیـن 
محور اتصال میان دو سـرای غربی و میانی )بهشـتیان- نگارالسلطنه( 
در راسـته وزیر اسـت. بنابر ارقام خروجی این شـاخص، تعداد فضاها 
در بازه هـای مختلـف عمـق هماهنـگ دارای توزیع نسـبتاً متـوازن و 
بازدیدپذیری هماهنگ هسـتند. شبیه سـازی شکلی شاخص انتخاب 
آشـکار می کنـد که عمـده فضاهـا از گزینش پذیری باالیـی برخوردار 
نیسـتند. بـه  طوری کـه حتـی نقـاط بـا بیشـترین امـکان انتخـاب، 
مقـدار باالیـی را نشـان نمی دهـد. ایـن مکان هـا شـامل راسـته های 
بـازار، گذرهـای چهارسـویه منشـعب از چهارسـوق قیصریـه و محور 
مسـتقیم الخط ارتباطـی سـراهای چهارگانـه در ضلـع شـمالی بـازار 
قیصریـه اسـت کـه زنجیره ای طویـل از عرصه های باز و بسـته درونی 
را در سلسـله مراتبی بـا محـور فضایـی نامرئی به هـم مرتبط می کند. 
ارقـام خطـوط حرکـت محـوری نشـان می دهد کـه توزیـع متوازنی 
در نسـبت میـان تعـداد فضـا و مقادیر شـاخص برقـرار اسـت. با این  

حـال بنابر ریزدانگی عرصه هـا فضاهای بیشـتری دارای حداقل مقدار 
طول حرکت محوری هسـتند )مقدار کمتر از 11/56= 25775 نقطه 
فضایـی(. همچنیـن تنوع طیف شـاخص رنگ در نقشـۀ شبیه سـازی 
نیـز دلیل بـر تصدیق نتیجـۀ مذکور اسـت. مهم تریـن عناصر فضایی 
در افزایـش طـول خطوط حرکـت محوری و به  دنبـال  آن نفوذپذیری 
بافـت، چهارسـوق قیصریـه، چهارسـوق کوچـک و تقاطـع گذرهـای 
چهارگانه شـمال بازار وزیر اسـت. خطوط محوری منشـعب از عناصر 
فضایـی مذکـور در اتصـال بـه عرصه هـای حرکتی بـاز و بی مانـع و یا 
بـا عناصـر مصنوع و طبیعـی موجـود در حیاط ها منجر به گسـترش 
نقـاط تحرک پذیـر درونـی بـا قابلیـت گـردش و بازدیـد خواهد شـد. 
شـاخص رؤیت پذیری و همچنین مسـاحت میدان دیـد در ده مرحلۀ 
فضایـی از طریـق ابـزار ایزوویسـت در نرم افزار دپت مپ مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه اسـت )تصویر 4(.
حیـاط  می دهـد  نشـان  عرصه هـا  رؤیت پذیـری  میـزان  بررسـی 
سعدالسـلطنه و پس  از آن حیاط های بالفصل شـرقی و غربی )حیاط 
سـعدیه و سـپس نگارالسـلطنه( بیشـترین و حجره هـای مسـتقر در 
قلمروهـای ثانویـه متصل به سـراها کمتریـن ارزش فضایـی به  لحاظ 
دسـترس پذیری بصـری را در سـیر گـردش و بازدید گردشـگران دارا 
هسـتند. مقایسـۀ میانگیـن )1959/7( و کمینـه )3( نشـان دهندۀ 
وجـود عرصه هـای کـور درونـی و مقایسـۀ بازه هـای مقادیـر بیانگـر 
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یعمق فضایشاخص شکلی  سازیشبیه شکلی شاخص انتخاب فضا سازیشبیه   

  
91553/4 میانگین  < 93/9 9793993 > 599319 میانگین 4394   15959 
591/3 کمترین 37/9تا  39/9  9793993...  4 کمترین 54945   397 
34445/3 بیشترین 59/4تا  37/9  9551144...  97939944 بیشترین 54571   34 
Std Dev 71135/4 59/4تا  37/1   55449 Std Dev 715394  ...55437959  37 
41/7 < 15944 تعداد فضا 94434315 < 15944 تعداد فضا 5   9 

هماهنگشکلی شاخص عمق فضایی  سازیشبیه   محوریحرکت شکلی شاخص خطوط  سازیشبیه 

  
537/543 میانگین  < 14 1175/51 میانگین 3954   < 15/55  31991 
73943/3 کمترین   ...14 154345/4 کمترین 39993  33تا  15/55   54493 
599/415 بیشترین   ...34/37 495/555 بیشترین 43  99تا  33   1554 
Std Dev 353/513   ...45/543  594 Std Dev 3935/59 44تا  99   4543 
449 < 15944 تعداد فضا 544 < 15944 تعداد فضا 5113   35 

تصویر 3. مقادیر خروجی و نقشۀ شبیه سازی میزان عمق فضایی، انتخاب فضا و خطوط حرکت محوری. مأخذ: نگارنده. 

تعـداد بـاالی عرصه هـای محصور و پنهان به نسـبت فضاهای شـفاف 
و بازدیدپذیـر اسـت )بیـش از نیمـی از فضاهـا مقدار کمتـر از 1230 
دارنـد(. بـه  عـالوه مکان یابـی نقـاط و خطـوط حرکتـی رؤیت پذیـر و 
نحـوۀ توزیـع آن هـا در کل پالن موجـب افزایش بازدید از راسـته های 

بـازار و حیاط هـای کاروانسـرا و نیـز حجره هـای رو بـه آن هـا در کل 
مجموعـه و در مقابـل کاهـش بازدید از حجره های پسـین و نیز بنای 
گرمابه رضوی اسـت. بررسـی میـدان دید در مراحـل فضایی منتخب 
ده گانـه و مقایسـۀ حوزه هـای نفـوذ محیطـی بـه بافـت و همچنیـن 
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 سطح میدان دیدشکلی  سازیشبیه پذیریرؤیتشکلی شاخص  سازیشبیه

  
  درونی هایآستانه  مجموعه هایورودی 36236 تعداد فضا 7/9191 میانگین
 63463 9266 > 6 کمترین

 

 99992 2496تا  9266 92262 بیشترین
Std Dev 12/2449 > 99694 294 

S1 649/697 64/2 % S6 629/991 1/6 
S2 972/993 33/6 % S7 747/729 99/4 % 
S3 464/767 64/4 % S8 672/797 66/4 % 
S4 4642/31 61/6 % S9 696/733 66/4 % 
S5 642/991 36/6 S10 749/922 11/2 % 

(S4<S2<S5<S6<S1<S10< S3< S7<S8<S9 )S1 : جنوبی ورودی
: ورودی سرای S3 راسته وزیر. شمالی : ورودی S2 وزیر.  ۀراست

: S5 : ورودی از کوچه حمام رضوی. S4 سعدالسلطنه از خیابان امام. 
از  بهشتیان یسرا یورود: S6 . ورودی سرای سعدیه از خیابان امام

و  سرای بهشتیان وزیر مابین ۀتقاطع در راست: S7. امام ابانیخ
 . نگارالسلطنه

S8 :سعدالسلطنه. وسرای سعدیه  داالن میانی S9 : چهارسوق
 مرحله فضایی دید(. S=Step) .چهارسوق کوچک: S10. قیصریه

تصویر 4. مقادیر خروجی و نقشۀ شبیه سازی میزان رؤیت پذیری و مساحت میدان دید در مراحل فضایی منتخب. مأخذ: نگارنده. 

از گـذر  را در ورودی  میـدان دیـد  آسـتانه های درونـی، کمتریـن 
گرمابـۀ رضـوی و بیشـترین مقـدار را در چهارسـوق قیصریـه نشـان 
می دهـد. به  طورکلی از میان ورودی های شـش گانـه موجود، ورودی 
سعدالسـلطنه )707/404( و ورودی جنوبـی بـازار وزیـر )357/341( 
بیشـترین مقادیـر را دارا هسـتند. ورودی جنوبـی )s1( بنابـر ارتباط 
بـا ابنیۀ شـاخص تاریخی )مسـجدالنبی و سـرای وزیـر( نقش مهمی 
در افزایـش میـزان بازدیـد و نفوذپذیـری بصـری بافـت ایفـا می کند. 
همچنیـن ورودی سعدالسـلطنه )S3( بـا ایجـاد میدان دید گسـترده 
و طوالنـی، بـه لحـاظ دعوت کنندگـی از اهمیـت برخوردار اسـت. در 
میـان آسـتانه های درونـی، چهارسـوق کوچک بـه دلیل میـدان دید 
سه سـویه، از کمتریـن مقـدار شـاخص )522/741( برخوردار اسـت. 
ایـن شـرایط بنابـر هم جـواری ضلـع غربی بـا حمام رضوی اسـت که 

بـه کاهش نقـش کارکـردی چهارسـوق در رؤیت پذیـری بافت منجر 
شـده اسـت. عـالوه  بـر شـکل و موقعیـت عناصـر در پـالن مجموعه، 
عناصـر نشـانه ای و جهت یابـی در کالبـد و فضـای درونـی شـامل 
عناصـر طبیعـی آب و درخـت در نقـاط کانونـی و هویـت فضایـی و 
هندسـی متمایـز حیاط هـا و نوع جهت گیـری یا تغییـر زاویۀ حرکت 
در محورهـای ارتباطـی )تصویـر 5( در افزایش میـزان خوانش پذیری 

مجموعـه مؤثر اسـت.  
بررسـی میدانـی نشـان می دهـد نحوۀ پرداخـت المان هـای مصنوع و 
طبیعـی شـامل حـوض، آب نمـا، درخت و مجسـمه با وجـود کاهش 
بـه  توجـه  بـا  خوانایـی،  و  دسـترس پذیری  نحـوی  شـاخص های 
نشانه شـدن بـه  لحـاظ موقعیـت و فـرم در ارتقـای خوانایـی عرصه ها 
نقـش مؤثـر دارنـد. عـالوه  بـر آن تمایـزات ارتفاعـی، خوانش پذیـری 
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عرصه هـا را افزایـش می دهـد. بـه  عنـوان  مثـال چهارسـوق ها عـالوه  
بـر آن کـه در تحلیل شـاخص های نحوی فضـا مؤثر ارزیابی شـده اند، 
بنابـر تعـدد زوایـای دیـد در جهـات افق و عمـود، به ارتقـای خوانایی 
از طریـق موقعیـت نقـاط شـاخص مجموعـه کمـک می کننـد. بـه  
ایـن  ترتیـب مهمتریـن عوامـل خوانش پذیـری در تحلیـل نحـوی 
پـالن و نیـز کالبـد فضایـی عبـارت از شـکل و موقعیـت راسـته ها و 
چهارسوق هاسـت. خوانش پذیـری مجموعـه در بخش های شـمالی و 
جنوبـی مجموعـه فـارغ از عناصـر مذکـور به  منظور اسـتنتاج سـایر 
عوامـل مؤثـر بر شـاخص های تحقیق مـورد تحلیل قرار گرفته اسـت 

)تصویـر 6( .  
مقایسـه مقادیـر شـکلی نشـان می دهـد کـه علـت افزایـش مقـدار 
حرکـت محوری و رؤیت پذیری و کاهش عمق بخش شـمالی نسـبت 
به جنوب مجموعه، وسـعت سـرای میانی و همچنین مسـتقیم  الخط 
بـودن زنجیـرۀ اتصال سـه سـرای بخش شـمالی اسـت؛ درصورتی که 
بخـش جنوبـی بـا سلسـله  مراتـب مفصـل دسترسـی مابیـن سـرای 
شـرقی و غربی و مسـاحت اندک ریزفضاها از قابلیت بصری و حرکتی 
و درنتیجـه بازدیدپذیـری بسـیار کمتری بـرای گردشـگران برخوردار 
اسـت. در ایـن بخـش به واسـطۀ عوامـل مذکـور، تعداد بیش تـری از 
ریزفضاها در عمق باال قرار گرفته و دسترسـی به آن ها دشـوار اسـت. 
ایـن حرکت هـای سلسـله مراتبـی و تغییر جهـات چندگانه مسـیرها 
موجـب کاهـش میانگین طـول خطوط محـوری بخش جنوبـی و در 
نتیجـه ضعـف نفوذپذیـری و خوانایـی آن اسـت. موقعیـت سـری وار 

ارتبـاط میـان سـراهای سـه گانه بخـش  گشـایش های فضایـی در 
شـمال و موقعیت هـای پراکندۀ گشـایش ها در بخـش جنوبی موجب 
افزایـش 06/ 3 برابـری رؤیت پذیری در شـمال مجموعه شـده اسـت. 
تحلیـل شـکلی نشـان می دهـد کـه هندسـۀ فضاهـا در هماهنگی با 
امتـداد گذرهـای ارتباطی بـر میـزان رؤیت پذیری و حرکـت محوری 
اثرگـذار اسـت؛ بـه  طوری که جهت گیری هم راسـتای هندسـه فضاها 
و محورهـای منتهـی به آن هـا با افزایش طول خطـوط حرکت بصری 
و فیزیکـی، مقادیـر شـاخص ها را افزایـش داده و بر حـد بازدیدپذیری 
فضا مؤثر اسـت. همچنین هندسـۀ فضـا درصورت افزایش مسـاحت، 

تأثیرگـذاری افزون تـری خواهد داشـت. 

بحث 
هـدف تحقیـق تحلیل مؤلفه هـای اثرگـذار کالبدی فضایـی مجموعۀ 
تاریخـی سعدالسـلطنه بر ارتقـای خوانش پذیـری و در نتیجۀ افزایش 
میـزان بازدیـد و اسـتفاده از آن اسـت. بـرای دسـتیابی بـه این هدف، 
ابتـدا نتایـج مطالعـات مبانی نظری و تحقیقات پیشـین دسـته بندی 
شـد و سـه مؤلفـۀ نفوذپذیـری )بصـری و حرکتـی(، گزینش پذیـری 
و رؤیت پذیـری از طریـق مقوله بنـدی شـاخص ها دارای بیش تریـن 
ارتبـاط بـا متغیـر خوانش پذیری تشـخیص داده شـده که بـر افزایش 
بازدیـد از فضـا مؤثـر خواهد بود. سـپس ایـن مقوالت و نحـوۀ ارتباط 
آن هـا بـا خوانـش فضا مـورد تحلیـل قـرار گرفـت. نتایـج یافته ها در 
تحلیل شـاخص رؤیت پذیـری، اهمیت تعدد حوزه های وسـیع درونی 

تصویر 5. عوامل کالبدی مؤثر بر خوانایی در فضاهای نمونۀ مطالعه. مأخذ: نگارنده.
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 7/47194 میانگین 
 4 کمینه 22092/9 کمینه 4 کمینه 17094/9 کمینه
 14712344 بیشینه 79646/3 بیشینه 7377924 بیشینه 44792/3 بیشینه
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 7 کمینه 091040/4 کمینه 6 کمینه 014946/4 کمینه
 7016 بیشینه 2429/04 بیشینه 11400 بیشینه 4166/61 بیشینه

 
تصویر6. مقایسۀ مقادیر عددی و شبیه سازی شکلی شاخص های نحوی تحقیق در بخش های شمالی و جنوبی مجموعه. مأخذ: نگارنده.

متصـل بـه اسـتخوان بندی اصلـی حرکتی را آشـکار می کنـد. بر این 
مبنـا، حیـاط قهرمانـی و پـس  از آن حیاط بهشـتیان و شـترخان به  
دلیـل اتصال پذیـری انـدک بـا محورهـای رؤیت پذیر، احتمـال تردد 
و بازدیـد اندکـی دارنـد. آگاهـی از قابلیـت فضاهـا بـه  لحـاظ میـزان 
بازدیـد و جذابیـت آن ها برای گردشـگر، برنامه ریزی و تصمیم سـازی 

در خصـوص نحـوۀ کاربـرد آن هـا در طرح هـای مرمـت و بازسـازی را 
هدفمنـد می سـازد. در پالن مجموعه، موقعیت جانبـی گرمابه رضوی 
 )S4=69/4342( و حداقـل رؤیت پذیـری گـذر ورودی متصـل بـه آن
بـر کاهـش بازدیدپذیـری ایـن بخـش از جبهـۀ غربـی بافـت مؤثـر 
اسـت. احیـای گرمابـه بـرای بانـوان در طـرح بازسـازی موجـود بـا 
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نتایـج تحقیـق حاضـر مبنـی  بـر مکان یابـی عرصه هـای بازدیدپذیـر 
همسـو اسـت. یافته هـا در رابطـه با تحلیـل نفوذپذیری بصری نشـان 
می دهـد کـه بـه  طورکلی مقـدار ایـن شـاخص در محل هـای ورود از 
بافـت پیرامونـی بـه درون مجموعۀ سعدالسـلطنه مقدار پایینـی دارد. 
 )S3,S1( بـه  بیـان  دیگـر علیرغـم ورودی های متعـدد، تنهـا دو مـورد
حـوزۀ نفـوذ بصری گسـترده ای را دارا هسـتند؛ اما آسـتانه های درونی 
داالن هـای  و   )S10,S9( کوچـک  و  بـزرگ  چهارسـوق های  شـامل 
مابیـن حیـاط )S8( و تقاطـع گذرهـا )S7( از زوایـای دید سـه یا چهار 
سـویه بـا حداکثر طـول محور دیـد برخوردارنـد. به  تعبیـری الیه های 
درونـی بیـش از لبه هـای پیرامونـی، تحرک پذیری و قابلیـت گردش و 
بازدیـد ناظـران فضـا را فراهـم می کنـد. هر چنـد نفوذپذیـری بصری 
انـدک )116/172( در ورودی اصلـی )ورودی شـمالی راسـته وزیـر( 
بـه  دلیـل چرخـش مسـیر محـور ورودی )تصویـر3- چـپ( می توانـد 
بـه کشـش بصـری و تمایـل  بـه ادامـه مسـیر توسـط ناظـر بیانجامد 
امـا از خوانایـی حـوزه ورودی برای بازدیدکننده ناآشـنا کاسـته اسـت. 
وجـود ورودی هـای متعـدد و دعوت کننـده علیرغم نفوذپذیـری اندک 
بصـری، احتمـال افزایـش بازدید گردشـگران بافت تاریخـی را افزایش 
می دهـد. تحلیـل یافته هـای گزینش پذیـری و شـاخص انتخـاب فضا 
نشـان می دهد کـه محورهای منقطع حاصل از فشـردگی و ریزدانگی، 
تعـداد محورهـای گزینش پذیـر را کاهش داده اسـت. بررسـی مجزای 
ایـن شـاخص در بخش هـای شـمالی و جنوبـی، به  دلیل حـذف تأثیر 
محورهـای طویـل موجـود، مقدار بسـیار پایین تـری را نشـان می دهد 
کـه دلیـل  بر اهمیـت موقعیت راسـتۀ بازارهـا در انتخاب هـای فضایی 
بـه درون مجموعـه اسـت. همچنیـن داده هـا مشـخص می کنـد کـه 
میـان شـکل و موقعیت عناصـر و میـزان خوانش پذیری آن هـا ارتباط 
آشـکاری وجود دارد )پاسـخ سـؤال تحقیق(. به  عنوان  مثال، تعداد زیاد 
کوتاه ترین مسـیرهای ارتباط دهنـده از ورودی جنـوب غربی به حیاط 
شـترخان و نیز امتداد محور ارتباطی از سعدالسـلطنه به سـعدیه عبور 
می کنـد که بیانگـر احتمال بـاالی انتخاب ایـن عرصه ها بـرای بازدید 
اسـت و علـت آن موقعیـت درگاه ها و آسـتانه های ورود بـه عرصه های 
مـورد مطالعـه اسـت. مکان یابـی این گونـه محورهـا در نقاط شـاخص 
پرتـردد و ورودی هـای بافـت تاریخـی اثرگـذاری بیش تری بـر افزایش 
بازدیدپذیـری خواهـد داشـت. همچنیـن رابطۀ بین شـکل و موقعیت 
در ورودی هـای مجموعـه، میـزان نفوذپذیـری بصـری را تحـت تأثیـر 

قـرار داده اسـت. بـه  طوری  که حـوزه نفوذ بصری محـدود ورودی های 
پیرامونـی، مقـدار ایـن شـاخص را کاهـش داده و در مقابـل، شـکل 
فضاهـای بینابیـن عرصه ها و آسـتانه های درونی وضعیت بهتـری را به 

لحـاظ ایـن شـاخص رقـم می زند. 

نتیجه گیری 
نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد مؤلفه هـای اثرگـذار کالبـدی فضایـی 
بـر ارتقـای خوانش پذیـری و در نتیجـه افزایـش بازدیـد از اماکـن 
تاریخـی شـامل گزینش پذیـری فضـا، رؤیت پذیـری و نفوذپذیـری 
بصـری و حرکتـی اسـت. این مؤلفه ها از طریق بررسـی و دسـته بندی 
شـاخص های مسـتخرج از مبانی نظری و پیشـینۀ تحقیق حاصل شد. 
سـپس جهـت تحلیـل ایـن مؤلفه هـا که هـدف تحقیـق بوده اسـت، 
نفوذپذیـری  و  رؤیت پذیـری  )گزینش پذیـری،  مذکـور  مؤلفـۀ  سـه 
بصـری و حرکتـی( در پیکربنـدی کالبدی و فضایـی مجموعۀ تاریخی 
سعدالسـلطنه قزویـن بـه  صـورت میدانـی و نرم افـزاری مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و این نتیجه حاصل شـد کـه این مؤلفه هـا از طریق ایجاد 
میدان هـای دیـد گسـترده و چند سـویه در بخش های کانونـی، ایجاد 
کوتاه تریـن مسـیرهای ارتباط دهنده میان مقاصد مهـم درونی و توجه 
بـه سـامان دهی مطلـوب ورودی های بافـت تاریخی، بـر افزایش میزان 
بازدیـد مؤثـر خواهـد بود. همچنیـن در پاسـخ به سـؤال تحقیق )چه 
نسـبتی میـان شـکل و موقعیت عناصـر کالبدی و فضایـی پیکربندی 
و ارتقـای خوانش پذیـری در مجموعـۀ تاریخـی سعدالسـلطنه قزوین 
وجـود دارد؟(، نتایـج نشـان داد کـه مهم تریـن عوامـل خوانش پذیری 
شـامل تقاطع هـا بـا بیش تریـن جهـات انتخـاب فضـا و پـس  از آن 
راسـته های طویل مسـتقیم یا با اندک خمیدگی اسـت که بر افزایش 
اتصال پذیـری محورها و در نتیجه خوانایی مؤثر اسـت. یافته ها اهمیت 
بـاالی هندسـه و موقعیت فضاهای اصلـی موجود در پیکربنـدی را در 
تغییـر نتایج تحقیق نشـان می دهد. همچنین در نظر داشـتن ترکیب 
صحیح سـه متغیر هندسـه، موقعیت و مسـاحت، بیش ترین اثرگذاری 
را بـر ارتقـای خوانش پذیـری خواهـد داشـت، بـه  طوری  که مسـاحت 
بـاالی فضاهـای موجـود در موقعیـت محـوری در صـورت کشـیدگی 
شـکل هندسـی در راسـتای گذرهـای منتهی بـه آن ها هـم به جهت 
نشـانه  شـدن و هـم به جهـت افزایـش رؤیت پذیـری و انتخـاب فضا و 
کاهـش عمـق تأثیر بیش تری بر میـزان خوانایی و بازدیدپذیـری دارد.   

پی نوشت ها
Mean Depth.1

Harmonic Mean Depth .2
Choice .3

Isovist .4
Line Length .5

Visibility .6

فهرست منابع
بنتلی، ای ین. )1398(. محیط های پاسخ ده )ترجمۀ مصطفی بهزادفر(. تهران:  •

دانشگاه علم و صنعت.
بی نیاز، فاطمه و حنایی، تکتم. )1396(. بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در  •

ادراک بزرگساالن مطالعۀ موردی: بلوار امامیه- مشهد. مطالعات شهری، )28(، 



17 شمارۀ 11 زمستان 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)11(، 6-17 / زمستان 1401

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism 
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله
ورمقانی، حسنا. )1401(. خوانش پیکربندی مجموعۀ تاریخی سعدالسلطنه قزوین.گردشگری فرهنگ، 3)11(،  17-6.

DOI: 10.22034/toc.2022.366355.1095
URL: http://www.toc-sj.com/article_165420.html

 .17-2
مراجعه:  • تاریخ  سعدالسلطنه.  پروژۀ   .)1401( قزوین  شهرداری  پورتال 

https://behsazi.qazvin.ir/saad 1401/03/17، قابل دسترسی در
خدادادی آق قلعه، فاطمه و عسگری، علی. )1400(. بررسی رابطۀ نفوذپذیری  •

هزار  مسکونی  شهرک  موردی:  )نمونۀ  مسکونی  شهرک های  در  زنان  حضور  و 
دستگاه و دولت آباد تهران(. پژوهش های میان رشته ای زنان، 3)1(، 46-35.

تأثیر  • بر  تحلیلی    .)1397( مریم.  محمدی،  و  مهرداد  فیروزجایی،  رحمانی 
ارتقاء خوانایی. معماری و  رؤیت پذیری و دسترسی پذیری به نشانۀ  شهری در 

شهرسازی پایدار، 6)2(، 49-35.
تحوالت ساخت  • تطبیقی  مقایسۀ   .)1400( ندا.  و سهرابی،  سجادزاده، حسن 

بازار  )موردشناسی:  تحلیل هم پیوندی فضایی  بر  تأکید  با  معنا  کالبد و ساخت 
همدان(. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 11)39(، 198-165.

سخاوت دوست، نوشین و البرزی، فریبا. )1398(. بازتاب نقش نشانه شناسی در  •
فرایند گذر از فضا به مکان در مجموعۀ تاریخی سعدالسلطنه قزوین. مطالعات 

شهری، )32(، 64-47. 
سلطانی فرد، هادی و قاسمی، ایرج. )1397(. اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک  •

اسالمی،  ایرانی  شهر  مطالعات  تهران.  شهر   12 منطقۀ  تاریخی  بافت  در  منظر 
 .38-27 ،)33(9

شکیبامنش، امیر و حکیمی، یاسمن. )1396(. بررسی تأثیر رؤیت پذیری فضای  •
کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل های مبتنی  بر 
آیزویست سه بعدی )مطالعه موردی: سبزه میدان تهران(. مطالعات شهری، )25(، 

.115-101
ضرغامی، اسماعیل؛ قمبران، عبدالحمید؛ سعادتی وقار، پوریا و ضامنی، مرتضی.  •

موردی:  نمونۀ  شهری  بوستان های  امنیت  بر  کالبدی  خوانایی  نقش   .)1397(
بوستان مردم همدان. مطالعات شهر ایرانی اسالمی، 8)32(، 31-17.

بر  • آن  تأثیر  و  نشانه شناختی  ابهام   .)1397( زهره.  دودانگه،  و  ناصر  فکوهی، 
در شهر  ولیعصر  زیرگذر چهارراه  موردی:  )مطالعه  فضای کالن شهری  خوانایی 

تهران(. پژوهش های انسان شناسي ایران، 8)1(، 50-27.
قاسمی، ایرج و سلطانی فرد، هادی. )1398(. تحلیل عوامل مؤثر در بازتولید  •

منظر شهری پس از بهسازی و نوسازی بافت )مطالعه موردی: منطقه 12 تهران(. 
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، 7)1(، 188-171.

لینچ، کوین. )1376(. تئوری شکل خوب شهر )ترجمۀ سیدحسین بحرینی(.  •
تهران: دانشگاه تهران.

لینچ، کوین. )1395(. سیمای شهر )ترجمۀ منوچهر مزینی(. تهران: دانشگاه  •

تهران. 
مجابی، سید مهدی. )1388(. در جستجوی هویت شهری قزوین. تهران: مرکز  •

مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. 
محمودی بختیاری، بهروز و ربانی، رویا. )1396(. بازنمایی خوانایی شهرهای  •

پلکان.  و  آبی،  روزنه  نمایشنامۀ  دو  موردی  مطالعۀ  رادی:  اکبر  آثار  در  شمال 
هنرهای زیبا، 22)3(، 90-83.

شهری  • طراحی  چارچوب  تدوین   .)1397( بهادر.  زمانی،  و  ملیحه  معماریان، 
برای مرکز شهر قم با رویکرد افزایش خوانایی و تصورپذیری. آرمان شهر، )25(، 

.317-301
مدنی پور، علی. )1387(. طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایندی اجتماعی-  •

مکانی.) ترجمۀ فرهاد مرتضایی(. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. 
نصیری هنده خاله، اسماعیل؛ حکمت نیا، حسن؛ اسمعیلی، فضل اهلل؛ رضاعلی،  •

منصور و جمالی هنجی،  فهیمه. )1401(. بررسی مؤلفه های کالبدی- محیطی 
کاوش های  یزد.  شهر  تاریخی  بافت های  در  گردشگران  امنیت  بر  تاثیرگذار 

جغرافیایی مناطق بیابانی، 10)1(، 119-101.
تأثیر  • تحلیل   .)1399( فاطمه.  شمس،  و  علیرضا  صادقی،  محمد؛  نیک کار، 

بر  توسعه  پروژۀ محرک  عنوان  به  زند شیراز  کریم خان  زیرگذر خیابان  احداث 
ایران، 11)2(،  از کیفیت هاي محیطی. معماری و شهرسازی  ادراک شهروندان 

.56-35
مساجد  • دعوتگری  خصلت  بر  تحلیلی  رویکردی   .)1400( حسنا.  ورمقانی، 

معاصر )بررسی موردی: مساجد تهران(. پژوهش های معماری اسالمی، 9)30(، 
.143-123

• Cullen, G. (1995). The Concise Townscape.London: Routledge.
• Gibson, J.J. (1986). The Ecological Approach to Visual Perception. New 
York: Psychology Press.
• Godoy-Shimizu, D; Steadman, P. & Evans, S. (2021). Density and 
morphology: from the building scale to the city scale. Buildings and 
Cities, 2(1), 92–113. 
• Hillier, B. & Iida, S. (2005). Network and Psychological Effects 
in Urban Movement. In A.G. Cohn & A.D. Mark (eds), Spatial 
Information Theory, Lecture Notes in Computer Science. Berlin/ 
Heidelberg: Springer, pp. 475-490.
• Sun, G., Webster, Ch. & Chiaradia, A. (2017). Ungating the city: A 
permeability Perspective. Urban Studies, 1-17. 


