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چکیده
تأمین امنیت فضایی از طریق دسترسی بصری در خانه، یکی از مهم ترین مؤلفه های استمرار حیات در بافت های تاریخی 
است. این مؤلفه رابطه ای  مستقیم با مفهوم کیفیت دارد و عوامل اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی و کالبدی بر آن اثر گذار 
نحوه  و  پیکره بندی  از منظر ساختار فضایی،  امنیت درون خانه  بر  نقش دسترسی بصری  تحلیل  اهمیت،  به رغم  است. 
استقرار فضا ها، در زمره  پژوهش هایی است که کم تر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل میدانی 
و با تکیه  بر فن نحو فضا و بهره مندی از نرم افزار UCL Depthmap 10، شاخصه  دسترسی بصری ابنیه مسکونی در بافت 
تاریخی بوشهر را مورد مطالعه قرار داده است. تبیین چگونگی ایجاد دسترسی بصری در خانه های تاریخی شهر بوشهر و 
نوع اثرگذاری آن بر ارتقاء امنیت، مهم ترین هدف این پژوهش است. پژوهش کیفی است و در حوزه  روش شناسی متکی بر 
تحلیل و پیمایش است. بدین منظور، ابتدا شاخصه  دسترسی بصری و چگونگی پیوند آن با امنیت مورد بررسی قرار گرفته 
است و در بخش تحلیل میدانی، شاخصه ها در یازده خانه  تاریخی، سنجش شده اند. یافته ها مبین آن است که شاخصه ی 
دسترسی بصری در فضا های داخلی خانه با قرار گرفتن در کنار مؤلفه های عمق متریک، یکپارچگی و نمودار های توجیهی، 
رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. مبتنی بر تحلیل نمودار های توجیهی، خانه های تاریخی بوشهر از نظر سلسله مراتب 
این  داخلی  فضا های  به  و دسترسی  زنجیروار  آن ها  توجیهی  نمودار  و  نیستند  برخوردار  زیادی  پیچیدگی  از  دسترسی، 
خانه ها بسیار آسان  است. نتایج نشان می دهد که در فضا هایی با عمق کم، بیش ترین میزان دسترسی بصری وجود دارد و 
با خوشه ای شدن نمودار توجیهی، عمق فضا افزایش  یافته و میزان دسترسی بصری کاهش می یابد. هم چنین، با افزایش 
میزان دسترسی بصری، میزان امنیت سایر فضا ها افزایش و دسترسی پذیری آن ها کاهش پیدا می کند. در نتیجه، متناسب 
با نوع کاربری فضا، نقش دسترسی بصری نیز تغییر می کند و افزایش این مؤلفه در فضا های نیمه خصوصی، تضمین کننده 

امنیت فضا های خصوصی خواهد بود.

واژگان کلیدی: مسکن، بافت تاریخی، امنیت، دسترسی بصری.

* این مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان »طراحی واحد های مسکونی خودیار در محله تاریخی بهبهانی بوشهر 
با رویکرد ارتقاء امنیت در فضا های شهری- تاریخی« است که با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم و حمایت حوزه معاونت پژوهشی 

دانشگاه کاشان به انجام رسیده است.
** E-mail: danaeinia@kashanu.ac.ir

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2022.269651.2406



86

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


۱. مقدمه
قابلیت دیده شدن و دید داشتن به محیط، یکی از عوامل 
مهم در ایجاد امنیت است. این مؤلفه که دسترسی بصری 
است  مؤلفه هایی  مهم ترین  زمره   در  می شود  نامیده  نیز 
امنیت ساکنان  برای  را  که فقدان آن چالش های فراوانی 
ایجاد می کند. در رابطه با کنترل محیط از طریق دیدن، 
فیشر و نسر1، دو عامل »دید« و »چشم انداز« را راهکاری 
برای کاهش جرم برمی شمارند و معتقدند که دید گسترده 
امکان درک بهتر محیط پیرامون خود را به فرد می دهد 
بگیرد.  تصمیم  سریع تر  جرم  وقوع  هنگام  در  می تواند  و 
به  طور کلی با تکیه  بر »وضوح دسترسی« در محیط، به 
دلیل برجسته نمودن آن بخش نسبت به سایر فضاهایی 
که دارای وضوح دسترسی کم تری می باشند، میزان کنترل 
بر فضا افزایش  یافته و افزایش امنیت محیطی را به همراه 
دارد. وکرل2 و وایتزمن3 برای افزایش امنیت در فضاهای 
شهری سه عامل »آگاهی از محیط، قابلیت دیده شدن از 
سوی دیگران و دسترسی آسان به کمک در صورت نیاز« را 
مطرح می کنند )اصغری زمانی و زادولی خواجه 1393، 111(. 
کنترل و دسترسی و نظارت طبیعی نیز بر امنیت کالبدی 
مؤثر می باشند. در مقابل فضا هایی که امکان نظارت بر آن ها 
وجود دارد، فضا های گم و یا کور قرار می گیرند. این فضا ها، 
مناطقی می باشند که به دالیل کالبدی، فضاهای خارج از 
عدم  علت  به  فضا ها  این گونه  در  می آیند.  به   حساب  دید 
امکان دیده شدن به دلیل نبود روشنایی و آشکار نشدن 
فرم، اولین گام به  سوی ایجاد فضای بدون دفاع و ناامن 
می باشند )طاهرخانی 13۸1، 94(. یکی از راه های برون رفت 
از این مشکل و حل مسئله  فضا های گم، »نظارت طبیعی« 
بر مکان می باشد. امکان نظارت بر مناطق شهری به  وسیله 
شهروندان یا ارگان های انتظامی و از طریق توانمندسازی 
محیط شهری و از طریق در معرض دید قرار گرفتن و یا به 
 اصطالح نظارت طبیعی، فراهم می گردد. از این  رو، امکان 
در معرض دید عمومی قرار گرفتن این مناطق، فراهم و 
از ایجاد مناطق غیرقابل نظارت جلوگیری می شود )اصغری 

زمانی و زادولی خواجه 1393، 113-112(. 
شهری  فضا های  در  بصری  دسترسی  و  امنیت  مؤلفه  
پرداخته  آن  به  پژوهش ها  برخی  در  که  است  موضوعی 
 شده است اما واکاوی موضوع در فضای داخلی ابنیه کم تر 
با تکیه  بر  مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر 
قرارگیری  نحوه   و  رابطه   بررسی  به  فضا«  »نحو  تکنیک 
فضا ها در مسکن و پیوند آن با دسترسی بصری و در نهایت 
زمینه های ایجاد امنیت در خانه های تاریخی شهر بوشهر 
آن  پی  در  حاضر  پژوهش  اساس،  این  بر  است.  پرداخته 
است تا به دو پرسش اصلی پاسخ دهد. نخست آن که، چه 
پیوندی میان دسترسی بصری با امنیت در فضا های داخلی 
پرسش  می شود؟  محقق  چگونه  مهم  این  و  است  برقرار 
دوم، آن است که، موقعیت استقرار جزء فضاها چگونه بر 

امنیت فضای کالبدی خانه اثرگذار است؟

2. پیشینه پژوهش
عینی  و  امنیت(  )احساس  ذهنی  بعد  دو  امنیت  موضوع 
خرد  سطح  سه  در  و  می شود  شامل  را  امنیت(  )وجود 
)فردی(، میانی )گروهی( و کالن )عرصه شهری و فراتر( 
اجتماعی  و  فردی  امنیت  میان  هرچند  است.  قابل  طرح 
مرزی نمی توان قائل شد اما می توان مرزبندی پژوهش های 

صورت گرفته را در قالب موضوعات زیر طبقه بندی نمود. 
را  در فضای شهری  امنیت  مقوله  پژوهش ها،  از  دسته ای 
مؤلفه ای مهم در سکونت می دانند و بر ظهور و بروز آن در 
 Jacobs( فضای شهری تأکید می کنند. مطالعات جیکوبز
همکاران  و  لوکاس   ،)Newman 1972( نیومن   ،)1961
 Ekblom( همکاران  و  اکبلوم   ،)Lucas et al. 2007(
 Schneider( جان  جونگی  و  کیتچن  و  اشنایدر   ،)2011
)سلطانی،  همکاران  و  سلطانی  و   )and kitchen 2013
پژوهش ها  این  زمره  در   )139۵ حیدری  و  بیک محمدی، 
معنادار  رابطه  پژوهش ها،  از  دسته ای  در  می گیرند.  قرار 
نقش  و  شده  واکاوی  محیطی  عوامل  و  امنیت  میان 
کالبدی،  مؤلفه های  کنار  در  محیطی  و  اجتماعی  عوامل 
پژوهش  شده اند.  دانسته  مؤثر  روان شناختی  و  ادراکی 
اکبری  و  قلعه،  آق  خدادادی  )مطلبی،  همکاران  و  مطلبی 
139۵(، منتظر الحجه و همکاران )منتظر الحجه، شریف نژاد، 
می گیرند  قرار  پژوهش ها  این  زمره  در   ،)139۷ رجبی  و 
روابط  و  معماری  پیشگیرانه   سیاست های  بر  مبتنی  یا  و 
اجتماعی و فرهنگی هم چون اشراف و دید، افزایش قابلیت 
دسترسی پذیری بصری، ایجاد تناسب میان تراکم جمعیتی 
گوناگون  کاربری های  ایجاد  مسکونی،  مجموعه های  و 
و  فرجی،  )موقرپاک،  گرفته اند  قرار  تأکید  مورد  همگن  و 
قربانی 1394(. دسته ای از پژوهش ها با تبیین شاخصه های 
به  الگوی  با  را  محیط  فیزیکی  خصوصیات  مکان،  نحوی 
می دانند  مرتبط  اجتماعی  ضد  رفتار های  پیوستن  وقوع 
منظری  از   .)Friedrich, Hillier, and Chiaradia 2009(
دیگر موضوع امنیت در بافت های تاریخی مورد بررسی قرار 
گرفته و رعایت سلسله مراتب فضایی، حریم های خصوصی 
امنیت پذیری  به  عنوان شاخصه های  مرکز گرا  فضا هایی  و 
مکان برشمرده شده است )شیخ بهایی 139۸(. هم چنین، 
افزایش  میان  رابطه  و  کالبدی  فضای  و  امنیت  موضوع 
مؤلفه  به  عنوان  نیز  بصری  یکپارچگی  و  زمین  مساحت 
مهم ارتقاء امنیت معرفی شده است )علی الحسابی، حسینی، 

و نسبی 1391(.
ارتقاء  از پژوهش ها، نقش معابر شهری در  دسته دیگری 
هون  پژوهش های  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  امنیت 
همکاران  و  فاستر  و   )Russ 2009( راس   ،)Hoon 2003(
)Foster et al. 2014( در این زمره قرار می گیرند. پژوهش 
معروفی و همکاران، نیز که به نقش معابر منزوی و کم تر 
با  هم پیوند  معابر  با  مقایسه  در  عابران  توسط  تردد  مورد 
متوسط ارزش عمق پایین، پرداخته اند، در این دسته جای 
و  حرکت  جریان  پژوهش،  این  در  هم چنین  و  می گیرد 
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نظارت بهتر افراد )به ویژه پیاده( در سطح معابر با متوسط 
اصلی  عامل  به  اصطالح هم پیوند تر،  و  پایین  ارزش عمق 
فضایی  ساختار  و  شناسایی شده  ایمنی  درجه   افزایش 
ناایمن  مکان هایی  به  عنوان  محلی،  مقیاس  در  عمیق تر 
برای ساکنان تعریف  شده اند )معروفی و جعفری شمس آباد 
139۷( و یا در پژوهش هیلیر، ساختار نامناسب خیابان های 
را  سنتی  خیابان های  با  مقایسه  در  مدرن  سلسله  مراتبی 
مؤثر در بروز انواع جرائم برشمرده شده است و مؤلفه های 
ثانویه،  از هر گونه دسترسی  اجتناب  اتصال ساختمان ها، 
ترکیب ورودی خانه ها با فضا های عمومی و حداکثر قابلیت 
دید مستقیم به ورودی ها را عامل افزایش امنیت خیابان ها 

می داند )سجادزاده، ایزدی، و حقی 139۶، 20(.
منطبق بر پیشینه، سه شاخصه زیست محیطی، اجتماعی 
اثرگذار  امنیت  به  اثربخشی  یا  شکل دهی  بر  کالبدی  و 
می باشند. موضوع دسترسی بصری به  عنوان یک شاخصه 
مهم کالبدی در ارتقاء امنیت موضوع کم تر پرداخته شده ای 
است که پژوهش حاضر بر آن است تا ابعاد اثرگذار آن را 
بررسی نماید تا از این طریق، ضمن توجه به هم پیوندی 
شاخصه  ارتقاء  و  مسکن  معماری  در  داخلی  فضاهای 
امنیت، زمینه های استمرار حیات در بافت تاریخی را نیز 

فراهم آورد.

۳. مبانی نظری
از  آگاهی  مستلزم  بصری  دسترسی  شاخصه های  درک 
امنیت  ارتقاء  به  منجر  آن ها  نمود  که  است  مؤلفه هایی 
آگاهی  قابل  بحث،  موضوع  نخستین  می گردد.  مسکن 
احساس  میزان  به  افراد  چراکه  است.  امنیت  چیستی  از 
امنیتی که از یک فضا دارند با آن ارتباط برقرار می کنند. 
نیز  این، شاخصه های شناختی دسترسی بصری  بر  عالوه 
در پیوند انسان و مسکن و نوع و میزان پیوند او با محیط 
بسیار مؤثر است. تبیین این موضوعات و میزان ارتباط و 
نحوه اثرگذاری آن ها بر هم، زمینه ارتقاء حضور انسان در 

مسکن را فراهم می نماید.
۳-۱- مفهوم امنیت4

از ریشه التین Secure و به معنی نداشتن دلهره  امنیت 
و ترس است. در فرهنگ الروس، امنیت به  عنوان تفکری 
بی معنا  خسران  و  ترس  آن،  اساس  بر  که  شده  تبیین 
می شود. از بعد ایجابی به مفهوم فراهم نمودن زمینه های 
تلقی  نبود هر گونه تهدید  بعد سلبی،  از  و  آرامش  ایجاد 
می شود. از این منظر، به  عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر 
و  فردی  سالمت  در  مهمی  نقش  سالم،  زندگی  عامل  و 

اجتماعی بر عهده دارد. 
پیرامون  محیط  با  مواجهه  در  افراد  که  امنیتی  میزان  

آن ها  گرایش  در  را  اهمیت  بیش ترین  می کنند،  احساس 
محیطی  با  افراد  که  مادامی  دارد.  فضا  یک  در  به حضور 
به  ظاهر خطرناک رو به رو می شوند، به  طور طبیعی برای 
ممکن  انسان  رفتار  می کنند.  ترس  احساس  خود  امنیت 
است بهترین شاخص ترس باشد؛ اما رفتار هایی که ترس 
قابل  به  آسانی  از طریق آن ها شناخته می شوند، همیشه 
در   .)Warr 2000, 459( نیستند  تشخیص  و   شناسایی 
به  بیش تر  فضا،  یک  چه  هر  اصوالً  رفتار ها،  این  مقابل 
 عنوان مقصد مطرح باشد و کاربری های متنوعی پیرامون 
آن شکل گرفته باشد، امنیت آن فضا افزایش می یابد و هر 
از  استفاده شود،  فضای گذر  به  عنوان  بیش تر  آن  از  چه 
امنیت آن کاسته می شود )کرمی، و همکاران 1394، 1۶2(. 
فضای  اگر  مسکونی،  خانه ی  یک   فضا های  در  مثال  برای 
بگیرد  قرار  محیط  در  حرکت  زنجیره  انتهای  در  نشیمن 
معموالً ساکت و آرام خواهد بود؛ بنابراین محل قرار گیری 
آن در سلسله مراتب حرکت در فضا، نقش مهمی در آرام 
این سلسله ی عملکردی در  ایفا می کند.  و امن بودن آن 
نظام مراکز ظاهر که برای حل این مشکل باید از ورودی 
برویم  نشیمن  به  جا  آن  از  و  فضا(  )پیش  اتاق  به  خانه 
حالت  بهترین  بسازیم.  تودرتو  مرکز  از  سلسله  مراتبی  تا 
زمانی اتفاق می افتد که اتاق در انتهایی ترین مکان باشد، 
مکانی آرام که شخص برای استراحت، پس از گذر از میان 
خانه، به آن می رسد )Christopher 1394, 267(. هر چه 
باشد خوانایی  به مقصد آسان تر  راه یابی و رسیدن  میزان 
احساس  کم تر  مسیر خود  در  فرد  و  بیش تر شده  محیط 
ترس و دلهره و در نهایت نا امنی می کند. در کنار خوانایی؛ 
بر  تأثیرگذار  و  مهم  عنصر  سه  اقتصاد  و  کالبد  اجتماع، 
نیز  محیط  در  تراکم  افزایش  مؤلفه ی  می باشند.  امنیت 
داشته  منفی  و  مثبت  اثرات  ساکنان  امنیت  بر  می تواند 
باشد. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک  جهت باعث 
ایجاد مزاحمت های بالقوه برای ساکنان می شود و از جهتی 
دیگر باعث باال رفتن امکان مراقبت و کنترل ساکنان بر 
رفتار های ناهنجار اجتماعی می شود. برای ایجاد امنیت در 
ساختمان های مسکونی، از روش های مطابق با ویژگی های 
به طور کلی دو  برده می شود.  بهره  نوع ساختمان ها  این 
اصل اساسی محافظت شامل: 1. تعیین مرز هایی در مقابل 
و  نگهبانان  از سوی  کنترل  اعمال  و  غیر مجاز  افراد  ورود 
2. طراحی فضا های تعریف شده و یا به کارگیری روش های 
الکترونیکی جهت ایجاد فرصت های نظارت برای اهالی و 
افراد ساکن در ساختمان ها، می باشد. در شکل 1، عوامل 
مؤثر در تأمین امینت از دیدگاه افراد مختلف آورده شده اند.
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شکل ۱: عوامل مؤثر در تأمین امنیت

۳-2- شاخصه های شناختی دسترسی بصری
هم زمان،  فضا،  در  انسان ها  حرکتی  و  بصری  خصوصیات 
شکل دهنده  فضای معماری و سازنده و شکل دهنده روابط 
می باشد،  فعالیت  برای  زمینه ای  فضا،  است.  اجتماعی 
فضا و فعالیت انسانی دو ذات مستقل و متفاوت نیستند. 
بلکه یک ماهیت واحد هستند که دو نمود متفاوت پیدا 
بصری  و  حرکتی  ویژگی های  و  انسان  واقع  در  می کنند. 
)همدانی  است  انسانی  روابط  و  فضا  او، جوهر شکل گیری 
این دلیل که  به  گلشن 1394، ۸۷(. در دسترسی بصری، 
از قابلیت های قوه  بینایی به  منظور بررسی محیط استفاده 
مجرمین  دارند،  حضور  نیز  طبقات  در  ناظران  و  می شود 
ارتکاب جرم در چنین محیط هایی دارند  به  کم تر تمایل 
این  با وجود  نقاطی در محیط وجود دارند که  نتیجه  در 
که قابل  دسترسی به  وسیله ی فیزیک انسان نمی باشند، به 
 وسیله ی چشم قابل  تشخیص هستند )حیدری، پیوسته گر 

و کیایی 139۵، 93(.
گرفتن  نظر  در  برای  مختلفی  ابزار های  محله،  سطح  در 
جنبه های دوبعدی مکانی وجود دارند که ایزوویست۵ یکی 
از آن ها است. به گفته بندیکت۶، ایزوویست مجموعه ای از 
نقطه  مشخص  یک  از  که  است  قابل  مشاهده  نقاط  تمام 
با توجه به محیط اطراف تعریف می شود. وی،  در فضا و 
مجموعه ای از اندازه گیری های تحلیلی از خواص ایزوویست 
را که برای دستیابی به ویژگی های کمی محیط های فضایی 
استفاده می شود، ارائه داده است. بندیکت، با در نظر گرفتن 
حجم قابل  مشاهده از یک مکان شروع نموده و سپس این 
ارائه را با اعمال برشی افقی از چندضلعی ایزوویستی۷ به 

ایزوویست های حاصل   صورت ساده تری نشان داده است. 
 Turner( )2 همیشه یک چندضلعی بسته می باشند )شکل

.)et al. 2001, 103
شکل 2: چندضلعی ایزوویستی

شامل منطقه ی قابل  مشاهده از یک مکان مولد است.
)Ibid, 103(

نقطه مشخص  یک  از  را  انسان  سرتاسری  دید  ابزار،  این 
در یک فضا ارائه می دهد. از ایزوویست برای جهت یابی یا 
استفاده می شود )شکل  نیز  بافت شهری  در یک  راه یابی 
می شد،  انجام  دستی  به  صورت  کار  این  گذشته  در   .)3
دپث مپ۸،  نرم افزار  از  استفاده  با  می توان  امروزه  اما 
آنالیز های چندنقطه ای را نیز به  خوبی یک نقطه ای انجام 
داد. جذابیت مفهوم ایزوویست این است که روش بصری 
جذابی برای تفکر درباره ی محیط فضایی می باشد، به این 
صورت که توصیفی از فضای »درون«، از دیدگاه افراد؛ هر 
آن چه آن ها درک کنند، با آن تعامل دارند و از طریق آن 

.)Ibid, 103( حرکت می کنند را ارائه می دهد

شکل ۳: ایزوویست

دید سراسربین از فضا را ارائه می دهد.
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ایزوویست، دیدی سراسربین9 را از جانب بیننده و از نقطه ای 
از  سراسربین  دید  مرز  می کند.  مجسم  محیط  در  خاص 
مانند  موجود  عمودی  و  ایستاده  عناصر  و  دیوار ها  طریق 
درختان، تعریف می شود و با جا به جایی در محیط، شکل و 
اندازه ایزوویست نیز تغییر می کند. بنابراین می توان توالی 
صحنه ها یا دید های سراسری را از نقاط خاص، در طول 
مسیر های حرکت تجسم نمود. همان طور که در شکل 4 

شکل 4: مثالی برای ایزوویست ۱۸۰ درجه

)Ibid, 174(

و ۵ نشان داده  شده است، می توان میدان دید ایزوویستی 
فضایی  وارد  وقتی شخصی  است که  )چیزی  1۸0 درجه 
باز می شود می بیند( و یا 3۶0 درجه )نشان دهنده حالت 
به  نقطه  همان  از  و  ایستاده  نقطه ای  در  که  است  فردی 
اطراف می چرخد و محیط را نظاره می کند( را انتخاب کرد 
)Van Nes 2011, 174(. جدول 1، انواع دسترسی ها و نوع 

کارکرد آن ها را نشان می دهد.

شکل ۵: مثالی برای ایزوویست ۳۶۰ درجه

)Ibid, 174(

جدول ۱: انواع دسترسی ها و نوع کارکرد آن ها

توضیحاتانواع دسترسی
میزان فضایی است که به  وسیله ی قوه ی بینایی قابل  درک است.دسترسی بصری

بررسی بخشی از محیط که به  وسیله حرکت فیزیکی در فضا برای افراد قابل ارزیابی و دیدن است. دسترسی فیزیکی )عمق متریک(

- قابلیت دسترسی به محیط با شعاع معینی )به طور مثال شعاع = 3متر( است.دسترسی محلی
- اندازه دسترسی فیزیکی و بصری فضا ها، در این حوزه بررسی می شود.

قابلیت فضا در رابطه با دسترسی )فیزیکی و بصری( به  کل محیط است.دسترسی فراگیر

)حیدری، پیوسته گر، و کیایی 139۵، 93(

4. نحو فضا و نمود آن در امنیت مکان 
سازمان های فضایی، رفتار های ساکنان آن را شکل می دهند 
و بر رفتار ها و روابط فردی حکومت می کنند. از روش نحو 
برای بررسی مقیاس های اسکان  فضا در ساخت وسازها و 
استفاده می شود تا روابط بین فضایی و شاخصه های فضایی 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. تمرکز هر دو مقیاس، بر 
روابط عملکردی است  و  با سازمان  بررسی اصول مرتبط 
خانه ها،  توسط  شکل گرفته  مشابه  سیستم های  در  که 
اتاق ها، سالن ها، حیاط ها و غیره  یا  خیابان ها، میدان ها و 

.)Arslan and Koken 2016, 90( دیده می شود
»معماری«،  خاص  به  طور  و  »هنر«  اجتماعی  دیدگاه  از 
به مانند هنر اجتماعی و »بنا« هم چون یک شی اجتماعی 
تلقی می گردد و می توان روابط اجتماعی افراد و کاربران 
محیط را، با شناخت ارتباطات فضایی درک کرد. در سال 
با عنوان  با همکاری هانسون11 در کتابی  19۸4 هیلیر10 

»منطق اجتماعی فضا12« نظریه تازه ای از فضا را به  عنوان 
جنبه ای از زندگی اجتماعی بیان کرد. وی در این کتاب، 
با تأکید بر مفهوم »نحو فضا13«، سعی در کشف قوانینی 
داشت که از بررسی الگو های گوناگون چیدمان در فضا های 
مختلف به دست می آمد. وی معتقد بود، فضا های مختلف 
خود  کاربران  زندگی  مختلف  شیوه های  بازتاب دهنده 
به ویژگی های  این روش می توان  از  استفاده  با  و  هستند 
الگو های  بر شکل گیری  که  ساکنان  اجتماعی  و  فرهنگی 
روش هایی  از  برد.  پی  هستند،  تأثیرگذار  مختلف  فضایی 
بنا های گوناگون به کار گرفته  شده  آنالیز و تفسیر  که در 
قاسمیان  )حیدری،  می باشد  معماری  فضا«  »نحو  است، 
پژوهشگران  هدف  مهم ترین   .)23  ،139۶ کیایی  و  اصل، 
می باشد  فضا  در  اجتماعی  روابط  بررسی  رویکرد،  این  با 
بودن  عمومی  و  خصوصی  میزان  و  حریم ها  ایجاد  مانند 
نباشد، قابل  با فضایی دیگر  ارتباط  فضا ها. فضایی که در 
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ندارد.  وجود  فضایی  این چنین  واقع  در  نیست،   استفاده 
ارتباطی  الگو های  و  می شود  ساخته  آن  مرز های  با  فضا 
نیز با مرز ها و شکاف ها ساخته شده اند. این الگو ها، روابط 
تشکیل  را  فرهنگ  مانند  زندگی  ارزش های  و  اجتماعی 
می دهند و با کمک فرم های فضایی قابل  فهم تر می شوند 
)Erman 2017, 168(. بنابراین در این جا، »نحو« به معنی 
مجموعه هم جوار  در یک  فضایی  واحد  هر  رابطه  بررسی 
و مانند بررسی یک واژه در یک متن و رابطه آن با سایر 
ارتباطات  نظام  از  مرکب  شی  یک  بنا  اگر  است.  واژه ها 
فضایی در نظر گرفته شود، بروز این سیستم ارتباطی در 
قالب یک الگو خواهد بود که شناخت این الگو ها به معنای 
درک روابط اجتماعی در فضا می باشد و درک الگوی نهفته 
اجتماعی  روابط  شناخت  معنی  به  بنا،  کالبد  در  موجود 
است که در درون فضا ها روی می دهد )بشیرزاده 1393، 2(. 
در واقع نحو فضا کوششی است برای شناسایی چگونگی 
چگونه  که  این  و  فرهنگی  یا  اجتماعی  معنی  یک  بیان 
پیکره بندی فضایی، فعل  و انفعاالت اجتماعی را در محیط 

 .)Dursun 2007, 4( ساخته شده به وجود می آورد
جوامع انسانی، از فضای شهری به عنوان خاستگاهی برای 
سازمان دادن خویش استفاده می کنند و این نیازمند ایجاد 
انسانی است. تقویت  یک پیکره بندی فضایی در زیستگاه 
دادن یک  قابلیت  ارتباط فضایی،  نقش  برجسته کردن  و 
نسبت اجتماعی، اقتصادی یا رفتاری به هر فضا را ایجاد 
نشان ها  ریز فضا های شهری،  برای  می تواند  یا  و  می نماید 
در  فضا  هم چنین  کند.  فرض  متفاوت  شخصیت های  و 
نهاد خود ماهیتی یکپارچه و پیوسته دارد که در بیش تر 
ناپیوسته  از هم گسسته و  به اجزایی  سیستم های عقالیی 
مرز های  واقع،  عالم  در  ساده تر،  بیانی  به  می یابد.  کاهش 
ویژگی های  این  بلکه  ندارند  هم  از  جدای  وجودی  فضا، 
فضایی است که آن ها را به فضا هایی متفاوت مبدل می کند 

)همدانی گلشن 1394، ۸۸(. 
رابطه پیکره بندی بین دو فضا بدون فضای سوم قابل  درک 
و تعریف نمی باشد. رابطه ی  بین دو فضا، یک ارتباط ساده 
 Erman( است و به درک روابط مربوط به کل کمک می کند
اجتماعی  منطق  در  فقط  پیکره بندی  تقدم   .)2017, 168
فضا اتفاق نمی افتد و از منطق خود فضا سرچشمه می گیرد 
 ،۶ داد. شکل  نشان  به  سادگی  را می توان  این موضوع  و 
یک سلول تقسیم بندی شده را نشان می دهد که می توان 
فضای a را به فضای b از طریق یک شکاف متصل کرد. این 
شکاف یک »ارتباط14« )که می توان آن را »نفوذپذیری1۵« 
نامید( بین دو فضا ایجاد می کند، اما تا زمانی که رابطه هر 
کدام را نسبت به حداقل یک فضای دیگر بدانیم؛ یعنی تا 
زمانی که موقعیت هر یک را با توجه به پیکره بندی بدانیم. 
برای مثال در شکل ۷ )الف و ب(، دو رابطه ممکن را برای 
فضا های a و b به بیرون نشان می دهد. در شکل ۷ )الف(، 
c متصل هستند  به فضای  هر دو فضا به صورت مستقیم 
اما در شکل ۷ )ب(، فقط فضای a به بیرون متصل است، 
بنابراین برای رسیدن از فضای b به فضای c حتماً باید از 
 b و a عبور کرد. به بیانی دیگر رابطه ی فضا های a فضای
زمانی که فضای c را در نظر بگیریم، تغییر می کند. در یک 
مورد )ب(، a مسیر دسترسی از c به b را کنترل می کند و 
 Hillier, Hanson,( این گونه نیست ،)در حالتی دیگر )الف

.)and Graham 1987, 363

شکل ۶: یک سلول تقسیم شده

)Hillier, Hanson and Graham 1987, 363(

شکل ۷: ) الف( و )ب( دو رابطه ی ممکن فضا های a و b به بیرون )فضای c(؛ )ج( و )د( نمودار های توجیهی متناظر

)Ibid, 363(

درباره ی  نمی توان  که  است  این  فضا  ویژگی های  دیگر  از 
فضایی صحبت کرد که در آن رفتاری مشاهده نشده باشد. 
جابه جایی بین فضا ها دارای دلیل، هدف گرا و نشانه ای است 
که حرکت از طریق آن ایجاد می شود و ارتباط بین فضا ها 
و سایر فضا ها را در یک کل نشان می دهد. برای این که 
بتوان پیکره بندی فضایی را درک کرد، الزم است به جای 
به  فضایی  روابط  همه  جداگانه،  به  صورت  فضا ها  بررسی 

 .)Erman 2017, 167( صورت یک کل در نظر گرفته شوند 
و باید به این نکته توجه داشت که ویژگی های پیکره بندی 
فضا، در مقایسه با ویژگی های فیزیکی فضا، نقش پر رنگ تر 
و پر اهمیت تری در شکل دهی به فعالیت های انسانی دارند 

)همدانی گلشن 1394، ۸۷(.
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شکل ۸: ویژگی های بصری و حرکتی انسان

آ. حرکت انسان در مسیر خطی است و میدان دیدش محدود به محور دید و مخروطی پانزده درجه در پیرامون آن است.
ب. تعامالت اجتماعی درون یک فضای محدب و بسته شکل می گیرد.

ج. انسان با حرکت در محیط، میدان های دید متفاوتی را می بیند )شکل ۸( )همدانی گلشن 1394، ۸۷(.

یکی از کاربرد های روش نحو فضا، استخراج و واکاوی نقاط 
این  در  است.  مصنوع  محیط  یک  در  جرم  وقوع  مستعد 
روش با استفاده از یک  سری ابزار های نحوی، می توان رفتار 
افراد به ویژه بزهکاران را در یک محیط پیش بینی نمود و 
بر اساس آن و با استناد به تئوری های مربوطه، راه کار هایی 
اجرایی جهت پیشگیری از وقوع چنین اعمال مجرمانه ای 
ارائه نمود. متخصصان با تکیه  بر مبانی نحو فضا معتقدند 
که در این روش به دلیل عدم دخالت احساسی ساکنان 
نسبت به محیط زندگی شان و صرفاً با تکیه بر ویژگی های 
احتمال  آن ها  در  که  نقاطی  می توان  محیط،  آن  فضایی 
در  نمود.  به  راحتی شناسایی  را  است  بیش تر  وقوع جرم 
این دیدگاه، مؤلفه ای چون »قابلیت دسترسی به محیط« 
هدف  این  به  رسیدن  در  را  تأثیر  بیش ترین  می تواند 
از  داشته باشد1۶ )حیدری، پیوسته گر، و کیایی 139۵، 93(. 
پارامتر های بسیاری مانند خوانایی، دسترسی، یکپارچگی، 
اتصال و غیره در آنالیز ها فضایی استفاده می شود که در 
این پژوهش به بررسی چند مورد از آن ها، پرداخته  شده 

است.
4-۱- عمق۱۷

مفهوم عمق به عنوان تعداد قدم های میان دو نقطه تعریف 
می باشد.  معنایی  بار  دارای  اجتماعی  نظر  از  و  می شود 
افزایش عمق به معنی جدایی حریم عمومی از خصوصی 
از  باید  شود،  بنا  وارد  بخواهد  غریبه ای  اگر  یعنی  است. 
مبدأ به  اندازه یک فضا گذر کند، تا یک درجه به فضای 
معنی  به  عمق  شاخصه  واقع  در  گردد.  نزدیک  خصوصی 
سلسله مراتب اجتماعی و یا یک عملکرد اجتماعی می باشد 
)بشیرزاده 1393، ۷۷(. عمق زمانی شکل می گیرد که برای 
رسیدن به مقصد باید از چندین فضای متقاطع عبور کرد. 
اگر مقصد مورد نظر از تغییر جهت کمی برخوردار باشد، 
باشد،  برخوردار  باال تری  مقدار  اگر  و  است  »کم عمق« 
ارزش  دادن  نشان  توانایی  مهم،  نکته  می باشد.  »عمیق« 
 Arslan( است  سیستم  در  فضا ها  سایر  با  فضا  هر  رابطه 

فضا  عمق  که  میزان  هر  به   .)and Koken 2016, 90
کاهش یابد، تفکیک و جداسازی فضایی کم تر می شود که 
نشان دهنده در دسترس تر بودن فضا است. بیان این نکته 
نیز ضروری است که، نتیجه افزایش عمق فضایی، عالوه بر 
افزایش میزان محرمیت فضایی نیز  جداسازی و تفکیک، 
با افزایش عمق مجموعه فضا،  می باشد. به این معنی که 
میزان دسترسی و نفوذ به برخی فضا ها کاهش می یابد که 
این خود عاملی برای کنترل هرچه بیش تر فضا می باشد 

)حیدری، قاسمیان اصل، و کیایی 139۶، 24(.

۵. روش شناسی پژوهش
روش های مختلفی برای آنالیز ساختار فضایی وجود دارد 
می باشند.  کیفی  نیز  برخی  و  کمی  آن ها  از  برخی  که 
تمامی نتایج این ابزار ها، عملکرد فضا را شرح می دهند و از 
هرکدام از آن ها می توان تفاسیر اجتماعی منحصر به فردی 
درباره هر فضا به دست آورد. یکی از این روش ها، فن نحو 
فضا است که یافته ها و نتایج پژوهش حاضر مبتنی بر آن 
است. نحو فضا شامل مجموعه ای از فن ها برای تحلیل و 
بررسی هر  گونه پیکره بندی فضایی است؛ به ویژه زمانی که 
پیکره بندی فضایی بعد قابل  توجهی از امور انسانی، مانند 
اساس  بر  فضا  نحو  شود.  شامل  را  شهر ها  و  ساختمان ها 
طبقه بندی روش های تحقیق در معماری از نوع استدالل 
منطقی است )Groat and Wang 1398( و بر اساس این 
دیدگاه که »الگو های تعریف شده اجتماعی و فرهنگی در 
پیکره بندی تعبیه  شده اند«، آنالیز نحو فضا شامل بازنمایی 

و تجزیه وتحلیل عددی یک پیکره بندی فضایی است.
در این پژوهش یازده بنای تاریخی به عنوان نمونه انتخاب 
 شده اند. به  منظور ایجاد فرصتی برابر برای نمونه ها و پرهیز 
از پیش داوری، ابنیه بر اساس گونه شناسی شکلی برگزیده 
متریک  عمق  توجیهی،  نمودار های  کمک  با  و   شده اند 
و  منطقی  بررسی  به  فضا،  هر  بصری  دسترسی  میزان  و 
عددی پیکره بندی درون خانه های این منطقه و الگو های 
اجتماعی و فرهنگی برخاسته از آن ها، پرداخته  شده است.



92

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


۶. معرفی محدوده مطالعاتی
بوشهر  بوشهر در شمالی ترین نقطه ی شهر  تاریخی  بافت 
واقع  شده است، این بافت مثلثی شکل، از دو طرف به دریا 

و از یک  سمت به خشکی متصل است و شامل چهار محله 
می باشد  کوتی  و  بهبهانی  شنبدی،  دهدشتی،  نام های  با 

)شکل 9(.

شکل ۹: راست- بافت تاریخی بوشهر، وسط- تقسیم بندی محالت بافت تاریخی بوشهر و چپ- موقعیت ابنیه 
مطالعاتی در بافت تاریخی

۷. شاخصه های دسترسی بصری در فضای کالبدی
نظارت بر فضا و مکان همیشه از طریق فیزیک انسان قابل 
تحقق نیست و در این شرایط نظارت و دسترسی بر محیط 
از طریق دیدن به  صورت طبیعی یعنی توسط انسان و یا 
از طریق دوربین های  نظارت  مانند  به  صورت غیرطبیعی 
این  باشد.  می تواند  جواب  و  گزینه  بهترین  مداربسته، 
پیکره بندی  شاخصه های  از  شهری  فضا های  در  مؤلفه 
فضایی، عمق، یکپارچگی و میزان اتصال تأثیر می پذیرد. 
فشرده تر  و  و خم تر  پرپیچ  پیچیده،  معابر  واقع هرچه  در 
باشند و هم چنین انتهای معابر برای رهگذر قابل  مشاهده 
نباشد، میزان مؤلفه دسترسی بصری کاهش می یابد و به 
بیش تری  نا امنی  احساس  فضا  از  استفاده کننده  آن  پیرو 
خواهد داشت )شکل 10(. اما دسترسی بصری در فضای 
داخلی خانه رفتار متفاوتی دارد و برخالف فضا های شهری 
توجیهی  نمودار  و  باشد  بیش تر  فضا  عمق  میزان  هرچه 

بنا خوشه ای تر باشد، میزان دسترسی بصری کاهش و در 
نتیجه امنیت آن فضا افزایش می یابد.

بوشهر،  تاریخی  خانه های  داخلی  فضاهای  معماری  در 
خلق  در  عنصر  اثرگذارترین  و  مهم ترین  مرکزی  حیاط 
وسط  در  حیاط  که  شکل  بدین  است،  امنیت  تقویت  یا 
این  خانه های  در  می شوند.  تعریف  آن  گرداگرد  اتاق ها  و 
پایین  اتاق های  دارند.  قرار  اتاق ها در چند سطح  منطقه، 
عملکردهایی  خدمت  در  و  هستند  خدماتی  فضا های  که 
آشپزخانه،  می گیرند.  قرار  خدمه  اتاق  یا  و  انبار  چون 
آب انبار، اتاق سرایدار و سرویس بهداشتی نیز در این تراز 
قرار گرفته است. اتاق های طبقه باال، محل زندگی ساکنان 
و  خانه محسوب می شوند  اصلی  فضای  و  می باشند  خانه 
می باشند  زمستان نشین  و  تابستان نشین  اتاق های  شامل 

)معموری 139۶، 110-109(.

شکل ۱۰: محدود بودن دید به دلیل وجود کوچه های متراکم و ساختار پیچیده

)Google Map(
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۸. یافته ها
عوامل متعددی بر امنیت و احساس آرامش انسان در فضا 
تأثیرگذارند. امکان نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر فضا 
و کالبد معماری یکی از این مؤلفه ها است. این مؤلفه که 
ابزار مشاهده می باشد، در  از طریق  به معنی کنترل فضا 
در  است.  شده  تعبیر  بصری  دسترسی  به  حاضر  پژوهش 
انتخاب   بوشهر  شهر  در  تاریخی  بنای  یازده  پژوهش  این 
شده  و مؤلفه  دسترسی بصری در تمام جزء فضا های این 
ابنیه بررسی  شده است. میزان دسترسی بصری1۸ هر فضا 
با توجه  از نرم افزار UCL Depthmap 10 و  با بهره گیری 
به مؤلفه های فن نحو فضا ارزش گذاری شده  و از بررسی 

این ویژگی ها، نمودار های جداول 2 و 3 استخراج  شده اند. 
برای بررسی دقیق تر مؤلفه  دسترسی بصری، رابطه  آن با 
عمق و نمودار توجیهی نیز بررسی  شده است. به  منظور 
به سه  بنا  ارزیابی منسجم تر دسترسی بصری، فضای هر 
)حیاط،  نیمه خصوصی  )ورودی(،  نیمه عمومی  دسته  
فضا های تقسیم، فضا های نیمه باز مانند شناشیل و طارمه 
شاخصه   شده اند.  تقسیم   خصوصی،  فضای  و  راه پله ها(  و 
متریک  عمق  با  فضا،  نحو  نرم افزار  در  فیزیکی  دسترسی 
سنجیده شده است که در این شاخص، کوتاه ترین فاصله 
است  مدنظر  پالن  در  اصلی  ورودی  از  نقطه  دور ترین  به 

)جدول 2 و 3(.

جدول 2: تحلیل مؤلفه عمق متریک مبتنی بر نرم افزار نحو فضا

عمق متریک از ورودینام بناعمق متریک از ورودینام بناعمق متریک از ورودینام بناعمق متریک از ورودینام بنا

دهدشتی )1(

عمارت کمندی )2(

عمارت گلشن )3(

عمارت امیریه )4(

خانه علم الهدی بالدی )۵(

ب )۶(
عمارت طبی

خانه رفیعی )۷(

خانه نوذری )۸(

خانه اسکافی )9(

خانه حسینی )10(

خانه رشیدی )11(

جدول ۳: ایزوویست نمونه های مطالعه

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

عمارت دهدشتی )1(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول
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نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا
عمارت کمندی )2(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

عمارت گلشن )3(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

عمارت امیریه )4(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

خانه علم الهدی بالدی )۵(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول
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نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا
ب )۶(

عمارت طبی

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

خانه رفیعی )۷(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

خانه نوذری )۸(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

خانه اسکافی )9(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول
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نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا
خانه حسینی )10(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه همکفایزوویست طبقه همکفنمودار توجیهی طبقه همکفنام بنا

خانه رشیدی )11(

نمودار مقایسه ای ایزوویست طبقه اولایزوویست طبقه اولنمودار توجیهی طبقه اول

و  استراحت  برای  مکانی  که  خانه  خصوصی  فضا های 
محل  نسبت  به  هستند،  خانواده  اعضای  هم نشینی 
قرار گیری و عملکرد، از دسترسی بصری متفاوتی برخوردار 
می باشند و در مقایسه با فضا هایی مانند حیاط و تراس ها، 
از محصوریت بیش تری برخوردار بوده و ایزوله تر می باشند. 
یا  )زمستان نشین  مجلسی  اتاق های  مانند  فضا هایی 
در  و  بوده  بازشو ها  بیش ترین  دارای  که  تابستان نشین( 
برای  سلسله مراتب  کم ترین  نیز  و  قرارگرفته اند  کم  عمق 

نیاز است، بیش ترین دسترسی بصری  به آن ها  دسترسی 
را دارا می باشند. این فضا ها در بنا نسبت به سایر فضا ها 
فضا هایی  مقابل،  در  برخوردارند.  بیش تری  عمومیت  از 
آن ها  به  رسیدن  برای  که  )پستو(  صندوق خانه  مانند 
دارای  و  عمیق تر  شود،  طی  باید  بیش تری  سلسله مراتب 
بازشو های کم تری می باشند، خصوصی تر بوده و دسترسی 

به آن ها نیز سخت تر است.

شکل ۱۱: ایزوویست فضا های نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی بنا ها

میله های آبی رنگ، فضا های نیمه عمومی؛ میله های نارنجی رنگ، فضا های نیمه خصوصی و میله های طوسی رنگ، فضا های خصوصی.
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از بررسی جدول ایزوویست ها می توان دریافت که ورودی 
)فضا های نیمه عمومی(  خانه ها حسب وظیفه ای که از بعد 
دارند،  عهده  بر  محرمیت  و  محصوریت  تقویت  یا  ایجاد 
دسترسی بصری کمی دارند و باعث کنترل و محدودیت 
آمدوشد در خانه می شوند. به  منظور افزایش سطح امنیت، 
فضا هایی با مرکزیت حیاط در کنار یکدیگر قرارگرفته اند 
و از این  رو، بیش ترین دسترسی بصری را دارا می باشند. 
شناشیل ها  یا  و  نیمه باز  فضا های  حیاط ها،  بنا،  کل  در 
دسترسی  میزان  بیش ترین  از  نیمه خصوصی(  )فضا های 
بصری برخوردار هستند که متناسب با نقش ارتباطی است 

که در بنا دارند. 
میزان  کم ترین  همکف،  طبقه ی  در  و  بنا ها  اکثر  در 
فضا های  به  مربوط  ورودی،  از  بعد  بصری  دسترسی 
خصوصی می باشد؛ به ویژه فضا هایی که در گوشه های بنا 
متریک  بیش ترین عمق  دارای  فضا ها که  این  دارند،  قرار 
به  رسیدن  برای  توجیهی،  نمودار  طبق  و  می باشند  نیز 
امن ترین  کرد،  طی  را  بیش تری  سلسله مراتب  باید  آن ها 
فضا ها در ساختمان می باشند و افراد بعد از گذر از فضایی 
وارد  ورودی،  مانند  محدود  دسترسی  با  و  کنترل شده 
گذر  و  از طی سلسله مراتب  و پس  خانه می شوند  فضای 
از فضا هایی با میزان کنترل کنندگی باال، به این دسته از 
آن  از حیاط  پیدا می کنند. پس  فضاهای خانه دسترسی 
دسته از فضا های خصوصی که در ساختار فضایی بنا محل 
خانواده  افراد  محل جمع شدن  یا  و  مهمانان  از  پذیرایی 
هستند و هم چنین در عمق کمی در بنا قرار دارند، دارای 

بیش ترین میزان دسترسی بصری می باشند.

۹. نتیجه  گیری
تعریف شده  الگو های  نشان دهنده  فضا ها،  پیکره بندی 
فرهنگی و اجتماعی است و عامل مهمی در ایجاد و کنترل 
طریق  از  مؤلفه  این  بررسی  با  می آید.  شمار  به  امنیت 
الگو های فرهنگی و  به  شاخصه دسترسی بصری می توان 
اجتماعی و نمود آن ها در مسکن ساکنان بومی دست  یافت 
مسکن  امنیت  ارتقاء  جهت  راهکار هایی  طریق،  این  از  و 

ارائه داد.
دسترسی بصری در فضا های شهری سبب افزایش نظارت 
افزایش  با  می گردد.  امنیت  ارتقاء  زمینه ساز  و  محیط  بر 
میزان خوانایی و دسترسی بصری، افراد در مواجهه با معبر 
و محیط، احساس تعلق خاطر بیش تری خواهند نمود. این 
کنار  در  قرار گرفتن  با  داخلی خانه  فضا های  در  شاخصه 
نمودار های  و  یکپارچگی  متریک،  عمق  مانند  مؤلفه هایی 
از  با فضا های شهری رفتار متفاوتی  توجیهی، در مقایسه 

خود نشان می دهند. 
عمق  بصری،  دسترسی  نمودار های  تحلیل  بر  مبتنی 
متریک و نمودار های توجیهی، خانه های تاریخی بوشهر از 
نظر سلسله مراتب دسترسی، از پیچیدگی باالیی برخوردار 
نیستند و دسترسی به فضا های داخلی این خانه ها به  آسانی 
امکان پذیر است. در طبقه  همکف، فضا های نیمه خصوصی 

دارای  بنا،  ورودی  قرارگیری  محل  و  ساختار  به  توجه  با 
بیش ترین میزان دسترسی بصری می باشند. در طبقه  اول 
به فضا های  نیز بیش ترین میزان دسترسی بصری متعلق 
کم ترین  و  می باشد  )نیمه خصوصی(،  نیمه باز  و  ارتباطی 
فضا های خصوصی  فضا ها،  ایزوله ترین  و  بصری  دسترسی 
مانند اتاق ها  می باشند؛ لذا متناسب با خصوصی یا عمومی 
بودن فضاها، دسترسی بصری نیز کاهش یا افزایش می یابد.

در پاسخ به پرسش نخست که چه پیوندی میان دسترسی 
بصری با امنیت در فضا های داخلی برقرار است و این مهم 
که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  می شود؟  محقق  چگونه 
هرچه میزان دسترسی بصری به فضا در خانه بیش تر باشد، 
بیانی دیگر،  به  توانایی کنترل فضا بیش تری خواهد شد. 
هم چون  فضا هایی  به  بصری  دسترسی  میزان  افزایش  با 
حیاط و فضا های نیمه خصوصی، میزان امنیت سایر فضا ها 
افزایش و دسترسی پذیری آن ها کاهش می یابد. در نتیجه، 
ضمن آن که با توجه به نوع کاربری فضا، نقش دسترسی 
در  مؤلفه  این  میزان  افزایش  با  می کند،  تغییر  بصری 
فضا های نیمه خصوصی، امنیت فضا های خصوصی تضمین 
می گردد. در پاسخ به پرسش دوم که موقعیت استقرار جزء 
فضاها چگونه بر امنیت فضای کالبدی خانه اثرگذار است؟، 
جایگاه هر فضا با توجه به کاربری و با در نظر گرفتن میزان 
با  متناسب  فضا  بودن  دسترس پذیر  و  آرامش  محرمیت، 
عملکرد، مورد توجه است. به  طور مثال، فضا هایی هم چون 
مجلسی )تابستان نشین( به عنوان فضای اجتماع اعضای 
خانواده که فضایی در دسترس و با میزان کنترل کنندگی 
باال می باشند، در کم ترین عمق  و به لحاظ موقعیت استقرار 
در اولین الیه های خانه قرار دارند در مقابل فضا های خواب 
پایانی ترین  در  انبار(  گهگاه  یا  )پستو  صندوق خانه  و 
از طریق  بنابراین  قرار دارند؛  الیه های دسترسی در خانه 
این نوع چیدمان فضایی و پیکره بندی می توان زمینه ایجاد 

امنیت در فضا های کالبدی را فراهم نمود. 

۱۰.  پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
و  هم پیوندی  ایزوویست،  بصری،  دسترسی  موضوع 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  که  یکپارچگی 
امنیت  بررسی  در  که  است  پژوهش هایی  زمره  در  است، 
بدون  است.  واکاوی شده  تاریخی کم تر  فضایی خانه های 
تردید، عوامل مداخله گر فراوانی در ارتقاء امنیت کالبدی 
مؤثرند که با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، بررسی همه 
ابعاد اثرگذار در یک پژوهش امکان پذیر نیست. با عنایت 
مسکن  معماری  ساختار  به  شکل دهی  در  اقلیم  نقش  به 
مسکن،  داخلی  فضای  در  امنیت  شاخصه  تقویت  نیز  و 
موضوع می تواند به عنوان پژوهش مکمل، در پژوهش های 
این طریق، شاخصه های  از  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  آتی 
و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  بیش تر  مسکن  در  امنیت ساز 
برخوردار  اثربخشی بیش تری  از  نیز  نتایج پژوهش حاضر 

گردد.
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پی نوشت
1. Fisher & Naser )1992(
2. Vekrel
3. Vaytzman
4. Concept of security
5. Isovist
6. Benedikt
7. Isovist Polyhedron
8. Depth map
9. Panoptical
10. Bill Hillier
11. J. Hanson
12. The Social Logic of Space
13. Space Syntax
14. Relation
15. Permeability

1۶. الزم به توضیح است که بررسی دسترسی فیزیکی که به  وسیله ی عابر پیاده و در فضا های شهری ردیابی می شود، 
تنها در قسمت هایی قابل  بررسی است که بر روی زمین قرار دارد. در نتیجه با ارزیابی پالن همکف در دو بعد می توان به 

ویژگی های محیطی آن پی برد.
17. Depth

1۸. دسترسی بصری با توجه به میزان دید طبیعی انسان در زاویه  120 درجه بررسی  شده است. رنگ های گرم )قرمز( در 
خروجی های نرم افزار، به معنای بیش ترین مساحت قابل دید و رنگ های سرد )سبز و آبی( به معنی کم ترین میزان قابلیت 
دید می باشند. ویژگی های نمودار دید به  شدت با تجلیات ادراک فضایی مانند مسیریابی، حرکت و استفاده از فضا مرتبط 

هستند. در این پژوهش میزان مؤلفه های Isovist Area مورد سنجش قرارگرفته اند.
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