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  Space Syntax توان از  یپردازد و م یفضا م یدار شناسيبه پد است که يیها ه و روشينظراز  یا مجموعه

توان گفت يح مين توضيتر در ساده .فضا نام برد یشناس ختيمعاصر ر یها ن روشيتر از مهم یکيآن بعنوان 

Space Syntax یاس معماريدر مق ١فضا یکربندياست که به مطالعه پ يیها یها و تئور از روش یا مجموعه 

را تشريح  یاجتماع یو رفتارها یسازمان اجتماع ،فضا  یکربندياثر متقابل پ یچگونگ ميپردازد تا یو شهر

 تئوری، مفهومی است که بر اساس  Space Syntaxتحليل های فضايی  پيکربندی بعنوان هسته اصلی .نمايد

 ی بلکههندسنه بر اساس روشهای معمول  های فضايی در اين شيوه سيستم .های گراف توسعه داده شده است

پيکربندی فضا مهم ترين آن است که  Space Syntaxدر واقع ادعای . ها تحليل ميشوندبر اساس  توپولوژی آن

  . اثر دارد "فضای ساخته شده"است که در کارکرد و شيوه استفاده و حضور در  یعامل

حدود سه دهه  یدر ط وشده  تبيين ٣و جولين هانسن  ريليل هيو توسط ب ٢در بارتلت Space Syntax یتئور 

توسعه . در آمده است یبه شکل امروز فضا ليتحل یها کيها و تکن ک سو و توسعه روشياز  یبا بسط نظر

 یرا به مرحله  امروز Space Syntax، یالديم ٨٠ل دهه يبخصوص در اوا یو نرم افزار یسخت افزار

اغلب انجام است و  یاضيده ريچيه محاسبات مفصل و پيروش بر پان يا یها ليچرا که اغلب تحل. رساند

حوزه  در اگر چه. ديآ یر ممکن به نظر ميبا غين تحوالت تقريبدون ا ،یشهراس يمق بخصوص در ،ها ليتحل

  . است م نداشتهين تحوالت لزوما در آن اثر مستقيو ا داشته وجود یط متفاوتيشرا ینظر

Space Syntax تعداد  و همکارانش، همينطورر يليل هيب یها هيآن در واقع حاصل نظر یبه شکل امروز

ر در ياگر چه در دهه اخ. در مدرسه بارتلت است یسانس و دکتريقات در مقطع فوق ليتحق از یشماريب

شکل  ینه تمرکزين زميدر ا سوئد و برزيل ی هلند،ها دانشگاه یکا و در برخيدر آمر" ا تکيجورج"دانشگاه 

 یشقدم، مرکز اصليپ پژوهشگرانو  انه پردازيهمچنان مدرسه بارتلت بخاطر حضور نظر یگرفته، ول

محل  Advanced Architectural Studies  (AAS)ن مدرسه گروهيدر ا. ه استين نظريمطالعه و توسعه ا

از . است ٤بارتلت یليتکم مطالعاتدر مدرسه  ها سانسيفوق ل از یکينام در واقع  که تها استين فعاليتمرکز ا

ن يا. ن مشاور است، ظهور کرديک مهندسيکه در واقع  Ltd Space Syntax گروه،ن يگر از درون ايد یسو

رمن فاستر در استفاده از وچون ن ین روش و توجه معماران مشهورير بواسطه اقبال اياخ یشرکت  در سالها

Space Syntax باشد یز ميگر نيد چند کشور در يیها دفاتر و شعبه یو دارا شکل گرفته ،یدر روند طراح.   

نه برگزار شده، که  ين زميدر ا یم جهانيک سمپوزيهر دو سال  ١٩٩٧از سال  کيآکادم یت هايدر حوزه فعال

  . برگزار شد آنکاراآن تابستان گذشته در  ششمينن و يآخر
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