
 © 2022 Technical and Vocational University, Tehran, Iran. This article is an open-access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
 

 

TVU 

 
 

 
           Quarterly Scientific Journal of Technical and Vocational University 

 
                     Winter 2022, Vol. 18, No. 4, p. 375-393 

 
Journal homepage: https://karafan.tvu.ac.ir/?lang=en 

                                                     :10.48301/KSSA.2021.293323.1599                                    :20.1001.1.23829796.1400.18.4.23.8 

        Original Research  

Analysis of Interior-Exterior Pattern as a Hidden Spatial 
Order Using the Method of Space Syntax in Last Ghajar and 
Early Pahlavi Behbahan Houses 
Mahrokh Mousavinasab 1 , Vida Taghvaei2* , Mohammad Ibrahim Mazhari 3  

1PhD Student, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran . 
2Visiting Associate Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, 

Ahvaz, Iran. 
Associate Professor, Department of Architecture and Building, Technical and Vocational University 

(TVU), Tehran, Iran. 
3Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, 

Iran . 
Assistant Professor, Department of Architecture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. 
 

A R T I C L E    I N F O   A B S T R A C T 

Received: 07.31.2021     
Revised: 11.15.2021  
Accepted: 11.28.2021 

 
According to historical sources and archaeological evidence, 
Behbahan was located on two extra-regional routes from Khuzestan 
to Fars and Khuzestan to Isfahan. This region has been a dock and a 
resting place for commercial caravans due to its strategic position on 
the one hand and its location on the highway connecting Basra to India 
on the other.  The characteristic of "being a bridge-crossroads" of 
Behbahan city has made the life of its inhabitants have two faces; 
"interior" and "exterior". This feature, as one of the cultural 
characteristics of the people of this region, has manifested itself in the 
architecture of the house using the "interior-exterior" pattern. The 
present study analyzes the spatial structure of traditional houses in 
Behbahan city and uses the space syntax technique in this regard. The 
main purpose of this study was to analyze and compare spatial 
organization and hidden order of traditional houses in Behbahan, 
considering the impact of the presence of merchants in this city with 
the help of space syntax software. The research methodology was a 
combination of quantitative and qualitative methods. In the 
quantitative section, the data obtained from the explanatory graphs 
and software were used to extract the findings. Finally, the findings 
were analyzed by the qualitative method of logical reasoning.  The 
results showed that despite the use of a fixed "interior-exterior" 
pattern in Behbahan houses, there are differences in their spatial 
order and space arrangement pattern based on the amount of 
commuting of strangers.  
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باستان  شواهد  و  تاریخی  منابع  مسیر ی شناختبراساس  دو  در  واقع  بهبهان   ،

خوزستان به فارس و خوزستان به اصفهان بوده است. به دلیل موقعیت   يامنطقه برون
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خصوصیت   تجاري بوده است.  يهاصورت بارانداز و استراحتگاه کاروان این منطقه به 
دو رو کرده است؛   -«پل را داراي  چهارراه بودن» شهر بهبهان، زندگی ساکنان آن 

هنگی مردم این هاي فر صورت یکی از مشخصه «اندرونی» و «بیرونی». این ویژگی به
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خانه است.   فضایی  ساختار  تحلیل  به  حاضر  بهبهان   يها پژوهش  شهر  در  سنتی 
هدف اصلی پژوهش . کندی و در این خصوص از تکنیک نحو فضا استفاده م پردازدی م

سنتی بهبهان با در نظر گرفتن  يهاپنهان خانه فضایی نظام حاضر، تحلیل و مقایسه 
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است. در بخش تحلیل کمی، کمی و کیفی   يهااز روش تحقیق این پژوهش ترکیبی 
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  مقدمه
درك مفاهیم و شالوده سنتی در معماري ایران بدون شناخت و درك محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در 

ي فعالیتی ها نظام ي مختلف زندگی،  ها وه یش فرهنگ ساکنان آن،   گاه ی تجل  عنوان به خانه  . گردد ی نم آن رشد کرده میسر 
، درك سازمان فضایی سازد ی م رهنمون    ،الگوهااین  . از عواملی که ما را به درك  اند ی نما ی م ي رفتاري آنان را  الگوها و  

ي فضایی، علمی است که در بند کره ی پي موجود در هر  فضاها ي تاریخی است. تحلیل شکلی بنا و فهم روابط بین  ها خانه 
اهمیت این   ي کرد. گذار ه یپا آن را    2و بیل هیلیر   ] 1[   شود ی م از آن یاد    1مباحث معماري تحت عنوان تکنیک نحو فضا

ي مختلف پی فضاها ي  ر یگ شکل به منطق اجتماعی و فرهنگی    توان ی م که به کمک آن    شود ی م بیشتر آشکار    ازآنجاروش  
با  1(شکل    ]2[ برد   به تحلیل    بر  هی تک ). هدف پژوهش حاضر آن است که  در   فته ر   کاربه ي فضایی  الگوها این نظریه، 
  ي سنتی شهر بهبهان در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوي بپردازد. ها خانه 

                                     
  و روابط اجتماعی افراد (نگارندگان).   فضاها . ارتباط انتظام  1شکل  

  
ي اجتماعی و فرهنگی این ها شه ی اند ي سنتی بهبهان ریشه عمیق در مبانی و اصول  ها خانه ي نظام فضایی  ر ی گ شکل 

نظام خاصی حاکم   ها آن و بر ترتیب قرارگیري    شوند ی م فضاهاي واحد مسکونی در کنار هم چیده    بدین گونه،منطقه دارد.  
ی شهر، فرهنگ ساکنین، ش ی الج سوق است که ناشی از شیوه زیست، نحوه معیشت، روابط تجاري و بازرگانی، موقعیت  

ي فرهنگ ساکنین ر ی گ شکل رزي، در  گسترش مبادالت تجاري و توسعه اقتصاد کشاو اقلیم و موقعیت و ابعاد زمین است.  
اند، هاي فرهنگی که داشته رفتار و تعامل با بازرگانان و مسافران با توجه به تفاوت   مطمئنًاي دارند.  ا عمده شهر بهبهان، نقش  

یکسان نبوده است؛ از این رو ساکنان این منطقه مجبور بودند که خود را با شرایط و موقعیت جغرافیایی که داشتند، 
ي فرهنگی که دارد، رفتار کنند. این ویژگی فرهنگی که باعث ها ی ژگ ی وو و هماهنگ کنند و با هر فرد متناسب با همس 

است  ساختهی م نمایان معماري   ازجمله ، نمود خود را در همه مظاهر فرهنگی شدهی م بودن مردم  هی ال ه ی ال پیچیدگی و  
 است.   » اندرونی و بیرونی « الگوي   ت ی ب شاه و    گرا درون خصوصیت معمارانه آن معماري   ن ی ترمهم که  

الگو، در معماري   به انحاي گوناگون، سبب تفکیک فضاي آشنا و غیر شده و درجات ها خانه تجلی این  ي سنتی 
بر میزان که نقش بسیار مهمی در تعریف اجزا و کل مجموعه    دی نما ی م متفاوتی از عمق فضایی را ایجاد   ایفا کرده و 

ي «الگوهاکه    د ی نما ی م طرح    ها پرسش است. مقاله حاضر بحث خود را در پاسخ به این    رگذار ی تأث دسترسی فیزیکی و بصري  
 مثابهبه   توانندی م   الگوهاو چگونه این    رند یگ ی م عوامل فرهنگی قرار    ر یتأث ي سنتی بهبهان چگونه تحت  ها خانه فضایی در  

است، حوزه اول   شده انجام . این پژوهش در دو حوزه  » ي سنتی بهبهان ظهور کنند؟ ها خانه نقشه پنهان در سازمان فضایی  
ي هاخانه شهر بهبهان، ارتباطات با اغیار در  چهارراه بودن»    - «پل   تی خصوص   نهی در زم مربوط به مستندات تاریخی    مباحث 
. در  شود ی م ي بهبهان را شامل  ها خانه بیرونی در سازمان فضایی   - ي اندرونی ي الگو ها ی ژگ ی و این رابطه بر    راتی تأث تجار و  

به تفکیک استخراج   هاآن ي توجیهی  نمودارها و    هرکداممربوط به    3يها گراف ،  ها خانه ي  ها پالن حوزه دوم، پس از ترسیم  
 

1 Space syntax 
2 Bill Hillier (1937-2019). 

  . شودی مدر ادبیات مربوط به نحو فضا، از گراف تحت عنوان نمودار توجیهی یا ساختار درختی نیز یاد  ٣

انتظام 
فضاها

الگوي 
پنهان

روابط 
اجتماع
افراد
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در یک   ت ی درنها فراخوانی شد و    1دپث مپ   افزار نرم در محیط    ها نقشه ي نحوي،  ها شاخص تحلیل برخی از    منظور به شد و  
ي کمی  ها روش و ترکیبی از    2گرافیکی تبیین و تحلیل شد. روش تحقیق این پژوهش، استدالل منطقی   صورت به جدول و  

 هانوشته متون و  مندنظام ي روش تحلیل محتوایی به تحلیل ر ی کارگ به و کیفی است که با استفاده از رویکرد کیفی و با 
ي، ابزار گردآوري اطالعات نظري بود که بر این اساس مستندات تاریخی ا کتابخانه است. در این روش، مطالعات پرداخته  

و کاربرد تکنیک نحو فضا در تحلیل سازمان  ها خانه بیرونی در تجلی نقشه پنهان فضایی در    -و مفاهیمی همچون اندرونی 
 دید. گر ي نظري پژوهش تحلیل  ها ه ی ما بن   عنوانبه   فضایی 

، ترکیبی ها داده ي کمی و کیفی است،  ها م ی پارادا ترکیبی از    که آن در روش تحقیق استدالل منطقی و پارادایم حاکم بر  
با چارچوب یی ها بحث یک سر طیف   ] 3[ و مراجعه به اسناد موجود است. در استدالل منطقی   ها نمونه از مطالعه میدانی 

ی و بیان مستدل و منطقی  ن ی ب جهان ي به یک  اتکا یی قرار دارند که با  ها سامانه قرار دارد و در سر دیگر آن،    3فرمی   - ریاضی 
، هم رد ی گ ی م . این پژوهش که در میانه این طیف قرار  ابند ی ی م   کننده اقناع و استفاده از شفافیت نظري و بیان قوي، توانی  

فرمی، از ساخت   - ي ریاضی ها سامانه صوري و فرهنگی گفتمانی را دارد و هم همانند    - ي ریاضی ها سامانه ي  ها ی ژگ ی و 
مرتبط به تحلیل   کهآن بخش ریاضی و قانونمند  .  ] 4[   کند ی م ي فضایی و فرمی استفاده  ها ل ی تحل قانونمند و عددي در  

و دپث مپ به انجام رسیده است. در حوزه انتخاب   4یی به نام اگرافافزارها نرم روابط فضایی پالن است، با استفاده از ابزار 
بنیادي در بخش    نیز   ها نمونه  به تخریب گسترده، تغییر کاربري و تغییرات  از  ا عمده با توجه  از   جامانده به ي  ها خانه ي 
بود. با توجه به هدف پژوهش و بررسی    ها نمونه ي با محدودیت تعداد  ر یگ نمونه   ی، لذا س موردبرر ي  ها دوره   ریتأث مواجه 

مؤلفه  از  زندگی که  و  فضایی  هاي مشاغل می عملکرد  نظام  در  بهبهان،  هاخانه باشد،  ، حرفه هانمونه   نش ی گز   ار ی مع ي 
بوده استخانهصاحب  ي این پژوهش ده نمونه ر ی گ نمونه بنابراین در طرح  ؛  ، در دسترس بودن و قابلیت برداشت پالن، 

  است.  شده   نش ی گز ي مذکور، از محالت مختلف بهبهان  ها ی ژگ ی و براساس  

  پیشینه پژوهش
 لی وتحل ه یتجز یی براي  ها روش و    ها ه ینظر روش نحو فضا که در پژوهش حاضر از آن بهره برده شده است مشتمل بر 

در مدرسه معماري و   1970و همکارانشان در اواخر دهه  5هیلیر، جولیان هانسوني فضایی پنهان است که بیل ها نظام 
که   بودند اولین محققانی    ] 6[   و معماریان  ] 5[   زادگان طراحی بار تلت در دانشگاه کالج لندن مطرح کردند. در ایران عباس 

یی نیز در زمینه بافت شهري در ایران ها پژوهش با استفاده از این نگرش،    ازآنپس .  اند کرده نگرش نحو فضا را معرفی  
که در آن    1388همچنین پژوهش یزدانفر و همکاران در    و   1389ي ریسمانچیان و بل در  ها پژوهش مانند    اند شده  انجام 

ي اخیر، چند ها سال ي داخلی در  ها پژوهش در حوزه    . ] 8  ;7[ است    شده  پرداخته به تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز  
 توانی م   هاپژوهش این    ازجمله ؛  اند داده ي فضایی مساکن سنتی ایران قرار  بند کره ی پپژوهش محور بحث خود را بر ارزیابی  

ي، کمبود استفاده از روش نحو فضا در بررسی رابطه فضایی ا مقاله به پژوهش معماریان و صدوقی اشاره کرد که در  
ي بندکره ی پبا مقایسه پور و همکاران، در پژوهشی  ، کمالی 1391در سال  .] 9[  اندکرده ي سنتی ایران را بررسی ها خانه 

در   تفاوت  رسیدند که  نتیجه  این  به  کرمان،  بومی  در مسکن  در   هاخانه ي شکلی  بند طبقه فضایی  تفاوت  معناي  به 
ي بند کره ی پ . در پژوهشی مشابه، مداحی و معماریان، تحلیل  ] 10[   نیست   ها ي بند طبقه بندي فضاي مهمان در تمامی  عرصه 

 
1 Depthmap 
2 Logical Argumentation 

  ,3Dmax, Revit CAD افزاري در ارتباطند، مثل ي نرم هابرنامه که به نوعی با  ییهاپژوهش طبق نظر دیوید وانگ تمامی  ٣
  . ردیگی مفرمی استدالل منطقی جاي  -در چارچوب ریاضی

4 AGRAPH 
5 Julienne Hanson  (1950-). 
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کنند و به این نتیجه رسیدند که تا اواخر   مطالعه ي شهرستان بشرویه را  ها خانه ي تاریخی در  ها دوره فضایی برمبناي  
بعد این تداوم   اما از این دوره به می ا بوده ي فضایی مشابه بند کره ی پ پهلوي با تداوم فرهنگ سکونت بومی، شاهد استمرار  

یابی مسکن روستایی در  هنجار شکل   به   1397زاده که در سال  فریدون   دکتري  در رساله  . ] 11[ شده است    ترکمرنگ 
بر شکل    رگذار ی تأث عوامل    ن ی تر مهم اهاي آزاد  استان اردبیل پرداخته، مقیاس و تناسبات، فرهنگ و ارتفاع از سطح دری 

سعادتی وقار و همکاران به بررسی ارتباطات فضایی و تعامل بین   1398در سال    . ] 12[ اند  مسکن روستایی بیان شده 
نحو فضا در  ها گونه  از  با استفاده  ي مرزبرون ي  ها پژوهش در زمینه  .  ] 13[ ي سنتی کاشان پرداختند  ها خانه ي شکلی 

آدئو کوندي   توان ی م  به گونه   2013در سال    1به پژوهش  بومی در نیجریه پرداخته و ها خانه شناسی  اشاره کرد که  ي 
مصطفی، حسن و . ] 14[ ی فضایی را استخراج کرده است  ده سازمان تحلیل نحو فضایی، الگوي فضایی و اصول   لهی وس به 

چیدمان فضایی، با استفاده از روش نحو   ری تأث ي فضایی و  ها م ی حر، با هدف ارزیابی نفوذپذیري، رعایت  2010در    2بیپر
استفاده از نگرش   خأل با توجه به آنچه گفته شد    . ] 15[   اندپرداخته فضا به بررسی خانه سنتی و مدرن در شهر اربیل عراق  

به سبب واقع بودن بر سر راه سرزمین   بهبهان نظام پنهان فضایی وجود دارد. شهر    در زمینه   مقیاس معماري  نحو فضا در 
دیلم کنونی)، گناوه و سینیز (بندر امام حسن کنونی) از  مهروبان ( عراق و پارس و نیز برخورداري از بنادر مشهوري چون  

 .] 16[   بود و بارانداز خوزستان و اصفهان  و این ناحیه و شهر آن، انبار فارس و عراق رفت ی م شمار مراکز مهم بازرگانی به 
نیز در    که چنان  براي همه کسانی که از طریق دریا به خوزستان سفر   د س ی نو ی م   اش سفرنامه ناصرخسرو  که این شهر 

به   ازآنجاکه اهمیت بسیاري داشته است.    ] 17[   آمدند ی م و از بصره به خوزستان، فارس و اصفهان    کردند ی م  پرداختن 
ي ها جنبه نیست؛ بنابراین از    ي برخوردار انه ی ش ی پ از چنان سابقه و  ي سنتی بهبهان  ها خانه موضوع نظام پنهان فضایی در 

ي سنتی بهبهان با در نظر گرفتن عملکرد و  ها خانه بار سازمان فضایی نوآوري پژوهش حاضر آن است که براي نخستین 
بازرگانان و تجار و   وآمد رفت   ری تأث در پژوهش حاضر به  .  رد یگ ی م ی قرار  موردبررس ها در شهر  زندگی ساکنان و مشاغل آن 

   ي بهبهان به کمک روش نحو فضا پرداخته خواهد شد. ها خانه ، بر نظام فضایی پنهان  ها آن تعامل ساکنین با  

  چارچوب نظري

  راه ارتباطیو بهبهان از نظر شاه   اهمیت تجاري ارجان 
ي شهر بهبهان، ر ی گ شکل ، پیشرفت تجارت است. نقش عامل بازرگانی را در  شهرها بر پیدایش    رگذار ی تأث یکی از عوامل  

نادیده انگاشت. شهر موجودي است زنده، پویا و متحول در چرخه زمان و بر بستر مکان  توان ی نم فرهنگ و معماري آن 
با توجه به تعریف فرهنگ از دیدگاه محمد بهشتی   . ] 18[   ها آن و متشکل از اجزاي فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان  

در تعامالت فرهنگی   » جغرافیا « و    » تاریخ «   دواژه ی کل دو    ، ] 19[   » خرد حاصل از تعامل تاریخی انسان با محیط «   عنوان به 
یی ا ی جغراف ي تاریخی و  ها ی ژگ یو . لذا در بررسی فرهنگ ساکنین بهبهان ابتدا به  رد ی گ ی م اقوام روي میز کار پژوهشگران قرار  

ارجان پرداخته   اولیه آن یعنی شهر تاریخی  در  .  شود ی م این منطقه و هسته  باستانی از دوره ساسانی  ارجان شهري 
 -ي ارتباطی رها ی مس ز میان فارس و خوزستان بود و اهمیت آن به سبب موقعیت جغرافیایی و  غربی ایران و در مر جنوب 

ي دوگانه ارجان و عدم عبور و مرور، ها پل تجاري بوده است. پس از حمالت ویرانگر اسماعیلیان، زلزله، قحطی و ویرانی  
کردند.   کوچ  ارجان  نزدیکی  در  بهبهان  به  تمامی  ت ی درنها ساکنان آن  و حتی مسیر ها ت یفعال ،  تجاري  ي کشاورزي، 

بهبهان  ها جاده  در ابتداي دو مسیر مهم ارتباطی با بغداد قرار داشت و   ارجان .  ] 20[   منتقل گردید ي ارتباطی به شهر 
ي فارس و خوزستان از طریق شهر ارجان و با راه بصره به بغداد یا واسط بغداد با مرکز خالفت اسالمی مربوط ها استان 

 
1 Adeokun 
2 Baper 
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نام و  « که گفت:    اند کرده از عضدالدوله نقل    ). 2شکل  (  ] 22  ;21[   شدند ی م   درآمدشرا براي    ارجانمن عراق را براي 
ارجان شهري بزرگ است و بر جانب مشرقی آن رود آب « که    سد ی نوی م   اشسفرنامه در    ناصرخسرو .  ] 16[   »خواهم ی م 

و آب میان شهر به در برده و از شهر بگذرانیده   اندده ی بر است که از کوه درآید و به جانب شمال آن رود چهار جوي عظیم  
  .» ساخته و نخل و نارنج و ترنج و زیتون بسیار باشد  ها بستان و   ها باغ و آخر شهر 

 

                      

ي ارتباطی با شیراز و اصفهان و بصره و دارا بودن بندر مهروبان در ها جاده . نقشه موقعیت ارجان و بهبهان و  2شکل  
  .] 23[   عصر خلفاي عباسی 

  
پل و شاهراه ارتباطی در منطقه تا دوره    عنوان به نقش خود را که بهبهان   دهد ی م مستندات و شواهد تاریخی نشان 

حمل « که:    کند ی م که دوبد نیز در سفرنامه خود به خوزستان و لرستان در دوره قاجار اشاره  قاجار حفظ کرده است، چنان 
 حالن ی درع آسان بوده و  فارس ج ی خل به  ازآنجابه مهروبان (دیلم) و  کاالهاي ایران از طریق رود طاب در نزدیکی بهبهان

 دهی رسی م محصوالت هند از راه هندیان (هندیجان) و زیتون (زیدون امروزي در نزدیکی بهبهان) به نواحی داخلی ایران  
بهبهان محل گذر با توجه به مستندات مذکور،    . ] 24[  » است  شده ی م طی    فارس ج ی خل ي در تر کوتاه و بدین ترتیب مسیر  

قرارگیري مناطق مجاور بوده است. به دلیل  نی نش کوچ مسافران و تجار از هند و کشورهاي مختلف و نیز عشایر و اقوام 
بهبهان و   بهبهان، این منطقه  ها راه بودن    العبور صعب کوهستانی در مجاورت دشت  به  بارانداز و    صورت به ي دسترسی 

بوده است  کشورهابازرگانان و تجار از    وآمد رفت ل  ي تجاري و مح ها کاروان استراحتگاه   که موجب شد داراي ي دیگر 
 است داشته نیز   ی اقتضائات  ش، یا ی ضمن مزا  ، گردد. این خصوصیت براي ساکنان بهبهان چهارراه بودن»   - «پل خصوصیت  
در معماري و    ها آن   رو ن ی . ازا انداخت ی م خطر  ها را به  آن   ی و استقالل فرهنگ   ت ی موجود   بسا ي ، ا شدی نم   ت ی که اگر رعا 

ي متفاوت بیرون و درون، یعنی خصوصی و عمومی، ها ت ی ماه ي مشخصی،  مرزها ي خود با تعریف  ها خانه سازمان فضایی  
. براي نیل به این هدف، در سازمان فضایی اند کرده خانواده و جامعه، محرم و نامحرم، آشنا و غیر، دین و دنیا را از هم مجزا  

  .رند یگ ی م ي قرار  ا شده حساب ي  ها ب ی ترک عددي در مراتب و  ، اجزاي مت هاخانه 

  ي سنتی بهبهانها خانه فرهنگ، تاریخ و جغرافیا در نظام فضایی   ر ی تأث 
نظام فضایی معماري، یک نقشه پنهان معماري، در راستاي نظم بخشیدن به ساختار کالبدي و غیرکالبدي معماري  

و   دهای بامعماري، الگوي فضایی و نظامی بوده است که   رملموسیغحلقه واسط وجه ملموس و   عنوانبه و  ]25[است  
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الیه الیه 
بودن فرهنگ

الگوي 
اندرونی 
بیرونی

نقشه 
پنهان

الیه •
اندرونی

الیه •
بیرونی

معماري

یی در معماري مدرن  عملکردگرا. این نظام چیزي فراتر از  ساخت ی مي حرکت و زندگی را نیز فراهم الگوها ي دها ی نبا
بنا پرداخته  .  ] 26[   سازد ی م را به ذهن متبادر   به تعریف، ترکیب و تمایز فضا در  افراد از    شود ی م در نظام فضایی  و 

به آن   .] 27[   ابندیی مچگونگی حضور در فضا آگاهی   براساس درجه  این نظام در معماري، فضاها و دسترسی  ها را 
داده  ها کنار قرار می ترین آن ترین به مهم اهمیت ترین یا از کم ترین فضاها به اندرونی مراتب از بیرونی اهمیت و سلسله 

دقت در قرارگیري هر  مراتب مفهومی و است. این جایابی به دلیل توجه نظام فضایی معماري ایرانی به رعایت سلسله 
بوده است. در مقیاس خردتر و در کالبدهاي معماري مثالً در خانه  به  چیزي در جاي خود  ها، مسیر از در ورودي 

ساخته  ترین فضاي خانه را فراهم می مراتب دسترسی به اصلی نشین و تاالر، سلسله هشتی، داالن، حیاط، تختگاه تا شاه 
با هاي اتصال هم متضمن ایستایی و  شده است. این حلقه حلقه واسطی میسر می   است. اتصال هر دو نوع مصالحی 

  مراتبسلسله گذاشته است. اردالن در بحث  کارایی بیشتر و بهتر بوده و به نظام حاکم در عالم و معماري احترام می 
ي  بند هم تصال از الگوي  که براي توصیف نحوه ا  کندی مي فضایی، دو نوع نظام فضایی اولیه و ثانویه را معرفی بندهم 

انتقال و وصول پیروي  بند «هم .  شود ی م استفاده    فضاها  بنیادي اتصال،  الگوي  از  ناگزیر  فضاي دیگر  به  ي یک فضا 
ي از فضا در معماري ایرانی،  مند بهره گفت شیوه    توانی م   رون یازاست.  ا  درونگراحاصل کار یک معماري  .  ] 28[   کند»ی م

تشخص    »شدن «را براي تمرکز و یافتن خویش و رفتن به سمت   » مکانی« بوده که در آن همواره  »درونگرایانه « شیوه  
و زیبایی   ابدیی م استقرار    » مکان«حقیقی خود در جایی از   وجود  با بخشیده است. در نظام فضایی هر جزء هماهنگ  

نیست بلکه مکانی است که بخشی از وجود و هستی آن    رییتغ قابل اتفاقی و   نجایا. رساند ی م همان مرتبه را به ظهور 
بودن فرهنگ را یکی از   هیاله یال شهر بهبهان، ویژگی چهارراه بودن»  -«پلچه آمد خصوصیت چنان  .سازد ی م جزء را 

ب   ی ها اندرون مه فرهنگ این شهر کرده است. ه   هاي فرهنگی ساکنانمشخصه  اندرون ی ، لدارند  یرون یو  و    یکن عمق 
زندگی   »یرون ی«ب ها، بخش و غریبه   گران یبا د   دادوستد و . شدت و استمرار رابطه ست ی ن   کسانی ها  در همه آن  یرون یب 

این    .] 29[   کندی م   مشخصرا    »ی«اندرون و قوت فضاي  عمق    و محرمیت،  خانواده  میبه حر   يبندی کند و پای م را تقویت  
در   معماري   ازجمله، نمود خود را در همه مظاهر فرهنگی  شدهی م بودن روابط مردم    هیاله یالویژگی فرهنگی باعث  

است (شکل    »اندرونی و بیرونی « با الگوي    هیاله یال خصوصیت آن معماري    نیترمهم است که    ساختهی م نمایان  بهبهان  
بتوانیم مناسبات و سطح    و سبب شده ) 3 با اغیار، سبب    روابطمانتا  با دیگران را تنظیم کنیم. معاشرت و تجارت 

ي تجار شده است. پیدایش دو حیاط مجزاي اندرونی و بیرونی از  ها خانه ي دو حیاط اندرونی و بیرونی در  ریگشکل 
ي تودرتو و واجد بطون مختلف  ا گونهبه و از سوي دیگر ساختمان را   دارد دی تأکي فضایی ها م یحر طرفی بر مرزبندي  

هدایت رفتار و توجیه مخاطب است   ترفندها. هدف همه این  د ی افزای مو بر ارزش و اهمیت هسته اصلی    دهدی م جلوه 
  . اندکرده یی به دور خود جذب هاس ی مغناطقلب خانه بوده و احجام بسته را به گونه    مثابهبه  ها اط ی حاین    .] 30[

  
               

  
  
  
  
  

  نگارندگان). (   ی رون ی ب   - بودن فرهنگ در نقشه پنهان و الگوي اندرونی   ه ی ال ه ی ال   ر ی تأث .  3شکل  
  

 تر گسترده ي با فعالیت تجاري  ها خانه ي فرهنگ ساکنان شهر بهبهان، لذا در  ر ی گ شکل با توجه به نقش عامل تجارت در  
ي فرهنگی بازرگانان و تجار بودند. این ها ی ژگ یو ، ساکنین آن به اقتضاي شرایط، ملزم به رفتاري متناسب با خانهصاحب 
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بنابراین ؛  شود ی م ي خاص ها ی گ ژ یو ي فضایی با ها نظام ي  ر ی گشکل بوده و سبب   رگذار ی تأثي تجار ها خانه امر بر معماري 
ي تجار و سایر مشاغل  ها خانه ، در دو دسته  خانه صاحب ي سنتی در بهبهان براساس متغیر حرفه و پیشه  ها خانه   در ادامه، 

ي زمانی اواخر قاجار و اوایل پهلوي ها دوره ي انتخابی، مربوط به  ها نمونه ).  1جدول  شد ( و تحلیل خواهند    شده ی  بررس 
ي هاخانه پدیدار نگشته و اصالت و هویت    هاآن که با گذشت زمان، گسست فرهنگی و بحران هویت در کالبد  هستند  

براساس  ها خانه انتخاب این    سنتی را دارند.  ي قابل زیست و سکونت موجود در بهبهان در دوره تاریخی مورد ها خانه ، 
ورت گرفته است؛ از این رو با توجه به مسئله محدودیت وجود داشته، ص   ها آن که امکان برداشت، دسترسی و تحلیل    مذکور 
 منظوربه   ي مذکور، براي پژوهش حاضر انتخاب شد. ها ی ژگ ی و ي این پژوهش ده نمونه بر اساس  ر یگ نمونه در طرح  ،  ها نمونه 
ضایی، در ي ف الگوها ي  ر ی گ شکل ي فرهنگی و اجتماعی ساکنان آن بر  ها ی ژگ ی و   ری تأثو    هاخانه نظام فضایی   ل ی وتحل ه ی تجز 

  پرداخت.   ها خانه به مقایسه الگوي فضایی در   توان ی م ادامه از تکنیک نحو فضا استفاده خواهد شد. به کمک این روش،  

  ها توسط نگارندگان). برداشت پالن ( ي موردي در دو گونه شکلی یک حیاطه و دو حیاطه  ها نمونه .  1جدول  
  سایر مشاغل  تاجر   

  دو حیاطه 
     

  بان ده ید: 4خانه   اله محسنی : فتح 2خانه   خان خانه: نجف 

    
  : حاج صفا موسوي نسب 5خانه   : قنواتی 3خانه 

یک 
  حیاطه 

      
  : عاطفی 9خانه   : حاج حبیب موسوي نسب 7خانه   : عمارت محسنی 6خانه 
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  سایر مشاغل  تاجر   

    
  : رکابی 10خانه   : چوپانی 8خانه 

  یشناس روش 

  هاخانه کاربرد روش نحو فضا در تحلیل  
که هدف   ] 31[ است   ساخت انسان ي  هاط ی محنظام فضایی   ل ی وتحل ه ی تجز در    افته ی توسعه روش نحو فضا، یک رویکرد  

ي  فضاها ي علمی  رها ی تفس تسهیل    جه ی درنت در قالب اشکال گرافیکی و    هامدل ي فضایی و نمایش این  ها مدل آن توصیف  
در مباحث معماري و شهرسازي به کمک تکنیک نحو فضا و با تبدیل ساختار فضایی محیط مصنوع .  ] 32[ است    موردنظر

 هاداده از تحلیل این    که ي طور به ،  شود ی م ي ریاضی ارائه  ها داده   صورتبه ي مختلف  فضاها ي گرافیکی، روابط میان  الگوها به  
یکی از اهداف اساسی نظریه نحو، .  ] 33[ آن پی برد   انکنندگ استفاده به روابط متقابل میان کالبد محیط و رفتار    توان ی م 

مدلی معتبر ارزیابی  مثابه به فضاي شهري و معماري از راهی است که فضا بتواند خود را  اندازه ی ب دستیابی به پیچیدگی  
کاربران خود هستند و با   » ي مختلف زندگی ها وه ی«ش   کننده منعکس به اعتقاد بیل هیلیر، فضاهاي مختلف  .  ] 34[ کند  

ي فضایی مختلف الگوها ي  ر ی گ شکل بر    که آن ي فرهنگی و اجتماعی ساکنان  ها ی ژگ ی و به    توان ی م استفاده از روش نحو فضا  
ي توجیهی نمودارها ي تحلیل ساختار فضا در این روش،  ابزارها یکی از  .  ] 36[ و    ] 35[ و  [2]   هستند، پی برد  رگذار ی تأث 

است. با استفاده از این ابزار، ساختار هر محیط در قالب یک   ها گراف ي آن برگرفته از نظریه  ر یگ شکل است که اساس  
است ي مختلف آن  فضاها ارتباط میان    دهندهنشان که در آن هر دایره نماد یک فضا و هر خط    شود ی م گراف ترسیم  

  ). 4شکل  ( 
 
                     

                            
  
  
  
  

  
  نمونه نمودار توجیهی سه طرح با ساختار فضایی مشابه .  4شکل  

  
 مورداستفادهي  ابزارها ي ارتباطی در داخل پالن است. از دیگر  ها ی ژگ ی و ، امکان نمایش  نمودارها ي این  ها ت ی مز از  

همکارانش در آکادمی علوم لندن   و   1که ترنر  افزار نرم دپث مپ است. این    افزار نرم ي فضایی،  بند کره ی پ براي تحلیل ساختار  
 

1 Alasdair Turner (1969-2011). 
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ي بسیار بیشتر نسبت به ها شاخص که با دقت بسیار باالتر و با    دهد ی م اند، این امکان را در اختیار محققان قرار  تهیه کرده 
  .] 37[ ي خرد و کالن تحلیل کنند ها اس ی مق ي توجیهی)، فضا را در همه  نمودارها روش قبل ( 

  ي انتخابیها نمونه ي توجیهی براي  نمودارهاترسیم  
  ي توجیهی استخراج گردید.نمودارها با استفاده از ابزار ترسیمی   موردنظر   خانه در ادامه، روابط فضایی ده  

  نگارندگان). (  موردمطالعه ي  ها نمونه ي توجیهی  نمودارها.  2جدول  
  سایر مشاغل   تاجر   

  
  

  دو حیاطه 
  
  

  

   
  بان ده ید: 4خانه   اله محسنی : فتح 2خانه   : نجف خان 1خانه 

    

موسوي  : حاج صفا 5خانه   : قنواتی 3خانه 
  نسب 

  
  

  یک حیاطه 
  
        

  : عاطفی 9خانه   : حاج حبیب موسوي نسب 7خانه   : عمارت محسنی 6خانه 

    
  : رکابی 10خانه   : چوپانی 8خانه 

  
است. چنانچه آمد، با توجه به فرضیه  شده گرفته فضاي پایه و شروع در نظر  عنوان به فضاي ورودي  نمودارها در این 

ي ا انه ی را ي ساز ه ی شب و  ها گراف در ترسیم   لذا بر عمق اندرونی،    خانه صاحب و روابط بازرگانی  وآمد رفت ي میزان رگذار ی تأث 
تاجر و سایر مشاغل (مشاغلی که مرتبط با تجارت نیستند)، بررسی   دسته   دو به متغیر حرفه و شغل توجه شده است و در  
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و عمق   شد ی م ي خانه نیز بیشتر  فضاها در برخی موارد تعداد    هااط ی ح است. از سوي دیگر، با افزایش تعداد    شده   م انجا 
ي فضایی بند کره ی پ سزایی در به  ر ی تأث که این موضوع به لحاظ کالبدي  افت ی ی م کلی فضا نسبت به ورودي اصلی افزایش 

 دهدی م قرار    الشعاع تحت را نیز    ها خانه که تعداد آن عملکرد    است   رنگ پر ي در خانه ایرانی  قدر به خانه داشت. نقش این فضا  
ی شکل کالبدي بنا، انتخاب طورکل به و   فضاها در افزایش تعداد    ها اط ی حمتغیر تعداد    ر یتأث بر این اساس با توجه به  .  ] 38[ 

   ). 2جدول  گرفت ( بر اساس متغیر تعداد حیاط صورت    هاخانه 

 هاافته بحث و ی 

 ي توجیهینمودارها با استفاده از  ي تجار  ها خانه تحلیل نظام فضایی  
ي انتخابی ها نمونه به تحلیل نظام فضایی    توان ی م   ها آن و تعداد   ي توجیهی و بررسی عمق فضاها نمودارها با استناد به  
دو    صورت به اله محسنی و قنواتی  ي تجار مانند نجف خان و فتح ها خانه حاکی از آن است که    ها گراف پرداخت. بررسی  

ي دوم نسبت به ها ه ی ال در  فضاها بیشتر است و برخی   فضاها نسبت به ورودي و نیز تعداد   فضاها باشد و عمق حیاطه می 
هستند که عمق   7اله محسنی و قنواتی داراي بیشترین عمق فضایی برابر  ي نجف خان و فتح ها خانه .  رند ی گ ی م حیاط قرار  

خواهد شد. با مشاهده   فضاها وصی بودن  ، محرمیت بیشتر و افزایش درجه خص ترده ی چ ی پ فضایی    مراتب سلسله بیشتر، سبب  
ي نجف ها خانه ي بند کره ی پ و واسط ایوان در کنار یکدیگر، در بخش بیرونی در  باز مه ی ن قرارگیري فضاي مهمان و فضاي  

یی که ها خانه که در بهبهان، در  شود ی م ، این نکته آشکار  اندشده ی م خان و فتح اله محسنی که از تجار بهبهان محسوب  
تجار وجود داشته، بین حیاط و اتاق مهمان، عمدتاً یک فضاي رابط وجود داشته و از ورود مستقیم از حیاط به   د وآم رفت 

به عمل   بالعکس ممانعت  نهان در    آمدهی م اتاق یا  پنهان و نظام فضایی  الگو نوعی نقشه  ي تجار را ها خانه است. این 
است   2ایوان، عمق فضاي مهمان از حیاط بیرونی،    باز مه ی ن مذکور، به دلیل وجود فضاي   دوخانه). در  5شکل  (  اند ی نما ی م 

 خانهصاحب و حاج صفا موسوي نسب که حرفه    بانده ی د هاي  بیرونی خانه   در بخشو واسط ایوان    بازمه ی ن فضاي    که ی درحال 
وسوي نسب و چوپانی نیز که از تجار ي حاج حبیب م ها خانه . در تحلیل عمارت محسنی،  شود ی نم تجارت نبوده، مشاهده  

در مقایسه با  هاخانه گفت که عمق قرارگیري اتاق مهمان نسبت به ورودي در این  توانی م حیاطه هستند، بودند و تک 
تاجر نبوده، کمتر است؛ به عبارتی اتاق مهمان بسیار به ورودي نزدیک بوده که   خانهصاحب ي عاطفی و رکابی که  ها خانه 

غریبه نسبت به فضاي اندرونی   عنوانبه بر تفکیک هرچه بیشتر فضاي اندرونی و بیرونی و دور کردن مهمان  این موضوع 
حیاطه ي تک ها خانه تجار و اغیار در    وآمد رفت چنین استنباط کرد که    توان ی م دارد، لذا    د ی تأکمحل زندگی خانواده    عنوانبه 

  گذاشته است.  ری تأث نیز بر نقشه پنهان  
  

  

  
  نگارندگان). ( ي تجار بهبهان  ها خانه . نظام فضایی نهان در دسترسی به اتاق مهمان در  5شکل  

  
 شودی م چنین برداشت    ها آن ي توجیهی مربوط به  نمودارها ی در این پژوهش و نیز موردبررس ي  ها پالن با مشاهده     
با حیاط  ها آن مستقیم با آن ارتباط ندارند و ارتباط    صورت به ي اطراف حیاط ها اتاق ي سنتی تجار بهبهان،  ها خانه که در  

الیه بیرونی خانه 
نجف خان

فضاي (داالن 
)بسته

حیاط بیرونی 
)فضاي باز(

فضاي نیمه (ایوان
)فضاي بسته(اتاق)باز

الیه بیرونی خانه 
فتح اله محسنی

فضاي (هشتی 
)نیمه باز

حیاط بیرونی 
)فضاي باز(

فضاي نیمه (ایوان
)فضاي بسته(اتاق)باز
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ي ها نمونه . این در حالی است که در  رد ی گ ی م صورت    باز مه ی ن حتی در بخش اندرونی خانه نیز از طریق یک راهرو و فضاي  
تباط مستقیم بدون واسطه با حیاط در ار   هااتاق تجارت نبوده، در مواردي    ها آن ي افرادي که حرفه  ها خانه ی در  موردبررس 

ي تجار، با قرار دادن راهرو و ایوان در حد واسط حیاط و اتاق، باعث ایجاد ها خانه که در   رسد ی م هستند. چنین به نظر 
که  از حیاط به اتاق شده است  واسطه ی ب فضایی و ممانعت از ورود  مراتب سلسله ایجاد  جهی درنت عمق بیشتر براي اتاق و 

در   ی رون ی و ب   ی اندرون   در الگوي   رسد ی م به نظر  افزوده است.    هاخانه یی اتاق در این  این موضوع بر درجه محرمیت فضا 
است   رگذار ی تأث   ی رون ی و ب   ی عمق اندرون ها، بر  و غریبه   گران ی با د   دادوستد و  شدت و استمرار رابطه  ي سنتی بهبهان،  ها خانه 

  . رد یگ ی م قرار    خانه صاحب روابط شغلی    ر یتأث ي متفاوت، تحت  قلمروها ي فضایی و تفکیک  ها م ی حري ر ی گ شکل و  

  نحو فضا افزار نرم با استفاده از    ها نمونه تحلیل  
از    هاخانه ي  بند کره ی پ در این بخش،   از این  د شو ی م ی  بررس نحو فضا    افزار نرم با استفاده   افزارنرم . در این پژوهش 

و شاخص   ست ی و زو ی اابزار    له ی وس به تحلیل شاخص دسترسی بصري و فیزیکی استفاده شد و دسترسی بصري    منظور به 
ی بررس ي  ا مرحله   صورتبه نحو فضا    افزار نرم ابزار عمق متریک تحلیل گردید. ایزوویست در    لهی وس به دسترسی فیزیکی  

. با د قیق دید انسان معمولی مشخص گردی ؛ به این معنی که در هر مرحله مانند یک دوربین عکاسی، محدوده د د ش 
ی کرد. در مقاله بررس میزان مساحت فضایی را که توسط ناظر در هر مرحله قابل دید است،    توان ی م استفاده از این تحلیل  

حاضر دو مرحله براي ایزوویست انتخاب شد که شامل دید از نقطه ورودي به فضا و دید از حیاط مرکزي به فضاهاي 
  است. اطراف آن  
با عمق متریک    افزار نرم دسترسی فیزیکی در    مؤلفه  قرار گرفت (در شاخص عمق متریک   موردسنجش نحو فضا 

میزان وضوح یا خوانایی هر یک از  ت ی درنها است) و  مدنظرفاصله به دورترین نقطه از ورودي اصلی در پالن  نی ترکوتاه 
بیانگر حداکثر خوانایی   1به عدد    آمدهدست به د. نزدیکی مقدار  بررسی ش   R2پیوندي و شاخص  هم   - با نمودار اتصال   هاخانه 

نشانه پیچیدگی و ناخوانایی فضا است. از سویی دیگر درجه محرمیت فضایی   0و نزدیکی آن به عدد    های دسترس و سهولت  
بر این اساس عالوه بر سنجش .  ] 39[ سهولت دسترسی به آن در ارتباط است    جه ی درنتبا کل فضا و    ها آن با میزان ارتباط  

درجه محرمیت کلی بنا را با استفاده از نمودار خوانایی در نظریه نحو   توانی م کلی میزان خوانایی یا پیچیدگی فضایی  
 آمده است.  3در جدول    موردنظري در مورد ده خانه  افزار نرم ي  ها ل ی وتحل ه ی تجزارزیابی کرد. تصاویر و اعداد مربوط به  فضا  

  نگارندگان). ( ي و گرافیکی در نظریه نحو فضا  افزار نرم ي  ها ل ی وتحل ه ی تجز   . 3جدول  

  دسترسی فیزیکی   ایزوویست) ( يبصر دسترسی   ها خانه 
  (عمق متریک) 

(نمودار   خوانایی
  اتصال)  -پیونديهم 

فتح اله محسنی 
(دو حیاطه، تاجر)   
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  دسترسی فیزیکی   ایزوویست) ( يبصر دسترسی   ها خانه 
  (عمق متریک) 

(نمودار   خوانایی
  اتصال)  -پیونديهم 

نجف خان 
  

(دو حیاطه، تاجر) 
  

    

  

 

قنواتی 
  

(دو حیاطه، تاجر) 
  

      
  

ید
ده 

بان
  

(دو حیاطه، سایر مشاغل) 
  

      

 

  

حاج صفا موسوي نسب 
(دو حیاطه، سایر مشاغل)   

    

  

  

  

  

  

  
  

 

عمارت محسنی 
  

ک 
(ت

حیاطه، تاجر) 
  

  

      

  

  

حاج حبیب موسوي نسب 
  

ک حیاطه، تاجر) 
(ت
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  دسترسی فیزیکی   ایزوویست) ( يبصر دسترسی   ها خانه 
  (عمق متریک) 

(نمودار   خوانایی
  اتصال)  -پیونديهم 

چوپانی 
  

ک حیاطه، تاجر) 
(ت

  

      

  

  

عاطفی 
  

ک حیاطه، سایر 
(ت

مشاغل) 
  

     
  

  

  

رکابی 
  

ک حیاطه، سایر 
(ت

مشاغل) 
  

      
  

  

  
، خانه که در هر ده    شود ی م ي، این موضوع نمایان  افزار نرم با بررسی و مقایسه شکلی و عددي جداول مربوط به آنالیز 

است. این بدان معنی است که در هر ده خانه، موضوع   » ورودي « بیشتر از میانگین ایزوویست    » حیاط « میانگین ایزوویست  
قرار داشته است، این در حالی است که حیاط   موردتوجه یک اصل    ن عنوا به ناپذیري درون خانه از فضاي بیرون  ت ی رؤ 

را براي فضاهاي مختلف اطراف   انداز چشم که بهترین    شده  واقع ي  ا گونه به بخش مرکزي و خصوصی خانه    عنوان به اندرونی  
به این عنصر دارند. ایزوویست در ای   باوجود  ها خانه ن  خود ایجاد کند و لذا فضاهاي اطراف آن بیشترین میزان دید را 

از ایزوویست    آمدهدست به ي گرافیکی  زها یآنال یی نیز هست. با مشاهده  ها تفاوت ي مشترك کلی اما داراي  ها ی ژگ یو داشتن  
ي تجار، مساحت کمتري از فضاي اندرونی از  ها خانه که در    شود ی م ی، مشخص  موردبررس ي  ها خانه ورودي در هر کدام از  

به داخل خانه، در   ت ی رؤ قابل ورودي،   بیرون  به موضوع محرمیت فضایی و اشراف نداشتن از فضاي  است؛ یعنی توجه 
  .بوده است  ها آن سازندگان    موردتوجهاغیار بیشتر    وآمد رفت ي با  ها خانه 

مسیر به دورترین نقطه از  نی ترکوتاه که مقصود،   بررسی دسترسی فیزیکی با عمق متریک صورت گرفت نیچن هم 
نحو فضا جایگزین مناسبی براي   افزار نرم ی نیست و  بررس قابل ي توجیهی  نمودارها با استفاده از    مؤلفه ورودي است. این  

آشکار )، این نکته  4جدول  (   ی موردبررس ي  ها نمونه از این شاخص در    آمده دست به . با مقایسه مقادیر  رود ی م شمار  آن به 
بیشتر است.  بان ده ی د اله محسنی، قنواتی و  هاي فتح که سیر رسیدن به دورترین نقطه در خانه نجف خان از خانه   شود ی م 

هاي حاج حبیب موسوي نسب و چوپانی از عمارت محسنی دسترسی فیزیکی در خانه   مؤلفه ي تک حیاطه نیز  ها خانه در  
افزایش   دهنده نشان دسترسی بوده و    مراتب سلسله مساحت و تنوع فضاها و    ری تأث و خانه عاطفی، بیشتر است. این امر تحت  

ی سیر رسیدن به دورترین نقطه با توجه به افزایش طورکل به بیشتر است.  وآمد رفت ي با  ها خانه درجه محرمیت فضاها در  
  صعودي است.  صورت به ، فضاها مساحت و تنوع  
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  نگارندگان). ( نظریه نحو فضا    در ي و عددي  افزار نرم ي  ها ل ی وتحل ه ی تجز.  4جدول  

  ها خانه 

مساحت ناحیه  ( يبصردسترسی 
  دسترسی فیزیکی   ایزوویست) 

  (عمق متریک) 

  خوانایی 
  -پیوندي(نمودار هم 

 از ورودي   اتصال) 
  از حیاط 

  بیرونی   اندرونی 

  59.209  اله محسنی فتح 
  171.442 129.014  14.446  0.838  

  0.800  25.042  130.41  509.82  59.39  نجف خان 
  0.536  17.001  98.909  187.720  17.516  قنواتی 

 0.919  13.775  31.54 164.63  43.19  بانده ید
  

حاج صفا  
  0.962  13.076  76.697  139.090  21.804  موسوي نسب 

عمارت  
  0.958  13.128  164.245  8.556  محسنی 

  
حاج حبیب  
  0.967  14.629  220.862  52.162  موسوي نسب 

  
  0.948 14.328  129.653  17.814  چوپانی 
  0.952 12.605  193.411  56.815  عاطفی 
  0.975 12.527  192.527  62.469  رکابی 

  
در   آمدهدست به ي  ها داده ي، بررسی مفهوم خوانایی است. با توجه به  افزار نرم ي  ها ل ی تحل ي مربوط به  ها افته از دیگر ی 

خوانایی   از است و این حاکی    تر ک ی نزد   1به عدد    آمده دست به ي سایر مشاغل عدد  ها خانه که در    شود ی م مشاهده    4جدول  
ی، میزان خوانایی موردبررس ي  ها نمونه در    ها اط ی حي تجار است. با افزایش تعداد  ها خانه بیشتر و محرمیت کمتر نسبت به  

ي فضاهانسبت به   فضاها، درجه محرمیت برخی از هااط ی ح که با افزایش تعداد   دهد ی م کمتر شده است. این امر نشان 
  .ابد ی ی م دیگر افزایش  

  ي ر یگ جه ی نت 
ي سنتی بهبهان با در نظر گرفتن ها خانه هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و مقایسه سازمان فضایی و نقشه پنهان  

ي نحو فضا بوده افزارها نرم باشد، در این شهر و به کمک  اي مشاغل می عملکرد و زندگی ساکنان آن که از مؤلفه   ر ی تأث 
 شده مشاهده و معماري منطقه  فرهنگ در بودن   ه ی ال ه ی ال شهر بهبهان، چهارراه بودن»   - «پل  ت ی خصوص  واسطه به است. 
 باي سنتی بهبهان  ها خانه . شود ی م را سبب  »بیرونی   - اندرونی «  کسان ي الگوي فضایی ی ر ی گ شکل ي سنتی،  ها خانه و در 
، ها تفاوت و    ها شباهت دستیابی به این   منظور به که    یی نیز دارند ها تفاوت فضایی،    نظام ي بسیار در  ها شباهت داشتن   وجود 

انه سنتی که قابلیت ي گرافیکی بهره گرفته شد. ابتدا ده خ ابزارها سایر    له ی وس به تحلیل    نی چن هم از تکنیک نحو فضا و  
انتخاب شدند که    هاآن برداشت و تحلیل   بودند و در   عمدتًاوجود داشت،  اوایل پهلوي  به اواخر دوره قاجار و  مربوط 

و با در نظر گرفتن   خانه صاحب ي یک حیاطه و دو حیاطه تحلیل شدند. سپس، براساس متغیر حرفه و پیشه  بند دسته 
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ویژگی پل
- 

چهارراه بودن بهبهان

  -الگوي ثابت اندرونی
بیرونی در خانه هاي سنتی

خانه هاي تجار

ر تقویت و تزیین بیشت
بخش بیرونی

شکل گیري حیاط دوم

عمق فضایی بیشتر

نفوذ پذیري کمتر

تفکیک بیشتر اندرونی و 
بیرونی

پیچیدگی بیشتر

افزایش مساحت و تنوع 
فضاها

افزایش عمق متریک

خانه هاي سایر مشاغل

ي پرداخته شد. افزایش عمق ا انه ی را ي  ساز ه یشب و    هاگراف بر نظام فضایی خانه، به ترسیم    گرانیبا د   دادوستدو  رابطه    ر ی تأث 
نظر  ها خانه ي حیاط دوم در  ر ی گ شکل فضایی و   به  اقلیم،    رسد ی م ي تجار  به  بر مسائل مربوط  در جهت   عمدتًاعالوه 

تک حیاطه هستند،   صورت به ي تجاري که  ها خانه باشد. در    ها خانه محرمیت بیشتر و افزایش درجه خصوصی بودن در این  
تفکیک هرچه بیشتر فضاي اندرونی و بیرونی،   جهی نت   درمسئله عمق فضایی با نزدیک کردن اتاق مهمان به ورودي و  

  . شود ی م مشاهده  
به   اتاق مهمان،    وآمد رفت یی که  ها خانه ی در  ي توجیه نمودارها با استناد  بیرونی و  تجار وجود داشته، بین حیاط 

بالعکس ممانعت به عمل   به اتاق یا  با این   آمد ی م معموالً یک فضاي رابط وجود داشت و از ورود مستقیم از حیاط  و 
ي الگوها به معنی وجود   رسد ی م است که به نظر    کرده ی م   د ی تأک فضایی و ایجاد محرمیت فضایی    مراتب سلسله تکنیک بر  

ي ها خانه که در    شودی م ي گرافیکی، مشخص  زها یآنال ي تجار بهبهان باشد. با مشاهده  ها خانه فضایی یکسان در کالبد  
ورودي   از  اندرونی  فضاي  از  کمتري  مساحت  تعدد    ت ی رؤ قابل تجار  همچنین  و ها اط ی ح است؛  کمتر  خوانایی  ، سبب 

به داخل ؛  شود ی م   ها آن پیچیدگی بیشتر در   به موضوع محرمیت فضایی و اشراف نداشتن از فضاي بیرون  یعنی توجه 
استفاده   رغم به گفت   توان ی م ی  طورکل به بوده است.    ها آن سازندگان   موردتوجه اغیار بیشتر    وآمد رفت ي با  ها خانه خانه، در  

شدت و و    ست ی ن   کسان ی ها  در همه آن   ی رون ی و ب   ی عمق اندرون ي بهبهان،  ها خانه در    » بیرونی   - اندرونی« از الگوي ثابت  
اغیار، موجب عمق فضایی   وآمد رفت .  کند ی م زندگی را تقویت    رون ی ب ها، بخش  و غریبه   گرانیبا د   دادوستد و  استمرار رابطه  

الگوي ر ی پذ ک ی تفک   حال ن ی درع ي کمتر و  ر ی نفوذپذبیشتر،   بیرونی در نظام فضایی و  اندرونی و  بین دو حوزه  ي بیشتر 
  ).6شده است (شکل    خانه صاحب   ترگسترده یی با فعالیت تجاري ها خانه ي  ها خانه چیدمان فضا در  

  
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نگارندگان). ( ي سنتی بهبهان  ها خانه . مقایسه سازمان فضایی  6شکل  
  

ي براي انجام تحقیقات مشابه در سایر ا نه ی زم   تواند ی م در آن    شده ارائه که این پژوهش و روش    رسد ی م چنین به نظر  
ي فرهنگی هر منطقه ها ه ی ال در طراحی معماري مسکن بر اساس زیر   مؤثربدین ترتیب گامی  ي فرهنگی باشد و  بسترها 

ي فرهنگی ساکنان منطقه ها ه ی الباشد. باید در نظر داشت که طرحی که معمار سنتی برگزیده است تنها متضمن پاسخ به  
ي متفاوتی را ارائه کند که همگی ها طرح   توانستهی م ي فضایی مختلف نیست. طراح  تبلورها مانع خلق    گاه چ ی هاست و  

  واجد پاسخ به این قیود باشند.
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