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 بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس متون اسالمی به روش EBS و 
تطبیق آن با اولویت های روابط فضایی از دیدگاه الکساندر و لنگ*

چکیده
پژوهش حاضر در جست وجوی چگونگی تأثیرگذاری روابط  خانواده در اسالم بر روابط میان عرصه های عمومی، 
نیمه عمومی و خصوصی و اســتقرار فضاهای درونــی خانه و تطبیق آن ها با نظرّیه های رایــج در تبیین این روابط 
 فضایی است. از آن جا که غالب نظام طّراحی و آموزش آن در کشور ما امروزه تحت  تأثیر نظرّیه های طّراحی رایج 
جهان پیش  می رود. هدف این تحقیق بررســی تطبیقی دو  نمونه از مهم ترین این نظرّیه ها با آموزه های  اســالمی به 
منظور شناســایی میزان تطابق آن ها با فرهنگ دینی و اعتقادی جامعة ما و به تبع ارتقای طّراحی خانه اســت. برای 
پاســخ گویی به مســألة فوق، روابط خانوادگی توصیف شده در متون  اسالمی بررسی و ســازمان  فضایی مؤّثر بر آن 
به روش اســتدالل  منطقی تنظیم و با پرسش از خبرگان طّراحی  خانه افزایش اعتبار یافته های حاصل از بررسی های 
اســتداللی صورت  گرفته  است. ســپس مدل ارزش های طّراحی ســازمان فضایی خانه مبتنی بر مؤلّفه های روابط 
خانوادگی، و براســاس مدل سنجش رابطة محیط-رفتار راپاپورت ارائه شــده است. نظرّیه های کریستوفر الکساندر 
و جان لنگ به عنوان نظرّیه های مطرح جهان در این حوزه بررســی، مدل ســازی و اولوّیت های روابط فضایی از 
دیدگاه آن ها اســتخراج و با دیدگاه اســالمی به صورت تطبیقی بررسی شده اســت. روش تحقیق در این مرحله 
توصیفی- تحلیلی، اســتداللی و تطبیقی است. بررسی های تطبیقی تفاوت های آشکاری را میان سازمان فضایی خانه 
اســالمی با الگوهای مطرح جهانی نشان  می دهد. اگرچه نظرّیه های لنگ و الکساندر نیز به دلیل تفاوت در جهان بینی 
با یکدیگر تطابق ندارند، بیش ترین تمایزات دیدگاه لنگ با اســالم در عرصة نیمه عمومی وخصوصی و الکســاندر با 
اســالم در عرصة عمومی و خصوصی اســت. عمدة این تفاوت ها به دلیل ارزش های خانوادگی و اهداف فرهنگی 
متفاوتی اســت که در اسالم مد نظر است. تحقق روابط خانوادگی در اسالم نیازمند تحّول در سازمان  فضایی خانه و 
تغییر در ســبک  زندگی است که می تواند تجّلی ارزش های فرهنگی مد نظر اسالم را در جامعه به دنبال  داشته  باشد.

واژگان کلیدي: آموزه های اسالم، خانواده، مدل ارزش های طّراحی، سازمان فضایی خانه.

راضیه لبیب زاده1**، عبدالحمید نقره کار2، مهدی حمزه نژاد3، محمدعلی خان محمدی4

1 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران 

3 استادیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
4 استادیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

)تاریخ دریافت: 94/08/10                          تاریخ پذیرش: 94/12/07(

* این مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم راضیه لبیب زاده  با عنوان »ارتقای محتوا در آموزش طراحی خانه مبتنی بر آموزه های اسالم« به راهنمایی آقایان 
مهندس عبدالحمید نقره کار و دکتر محمدعلی خان محمدی و مشاوره آقای دکتر مهدی حمزه نژاد در دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران است.
** E-Mail: r.labibzadeh@gmail.com
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مقّدمه
خانه به عنوان محفل اصلی خانواده نیازمند سازمان فضایی ویژه ای 
است. خانواده نظامی است با مجموعه ای از روابط درونی و بیرونی و 
خانه به عنوان محل ســکونت آن نیازمند تفکیک فضاها به  تناسب 
نوع فعالیّت ها و روابط افراد خانواده درون آن اســت. بنابراین طرّاحی 
خانــه به ویژه به لحاظ تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی و نوع 
رابطة این فضاها با یکدیگر، بسیارحائز اهمیت است. شناخت سازمان 
فضایی خانه طبق مؤلّفه های مورد نیاز روابط خانوادگی معرفی شده 
در اســالم موضوع مهمی است که بر شــکل دهی به سبک زندگی 
و تحّقق ارزش های فرهنگی متناســب با فرهنگ دینی جامعة ایران 

اثرگذار است.
تأثیر فرهنگ، جهان بینی و ارزش ها بر طرّاحی موضوعی اســت 
که تاکنون توســط محققان و طرّاحان بســیاری بررسی شده  است. 
تعریف انســان و نیازهای او مبتنی بر نوع جهان بینی است. انسان و 
نیازهــای او طبق نظر محققان، عامل اصلی در طرّاحی فضا و روابط 
میان آن است که چنان چه به درستی صورت گیرد می تواند در خلق 
محیط های »بهتر« راهگشا باشد. طیف متنوع نیازهای انسان از نیاز به 
خلوت و قلمروپایی تا تماس اجتماعی و تعامل با دیگران در روابط 
درونی افراد خانواده، طرّاحی خانه را به ویژه به لحاظ سازمان فضایی و 
نحوة استقرار فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی درون خانه 

و در کنار یکدیگر بسیار حساس و قابل تأمل می  سازد.
این مقاله بر آن است تا با ارائة مدل ارزش های طرّاحی )پروفیل(1  
سازمان فضایی خانه بر اســاس رویکرد اسالمی، منطبق با نیازهای 
روابط جمعی افراد خانواده در اسالم مبنایی برای طرّاحی روابط میان 
فضاهای اصلی درون خانه به دســت دهد. بدین منظور الزم است تا 
مؤلّفه های مورد نیاز روابط افراد خانواده شناسایی شوند. نظریّه های 
رفتارشناسی محیطی الکســاندر و لنگ به عنوان نمونه های مطرح 
در ادبیات جهانی این حوزه، برای شناسایی میزان تطابق نظریّه های 
طرّاحی مطرح جهانی با دیدگاه اســالمی بررسی و موارد مرتبط با 
سازمان فضایی خانه از این میان به روش استداللی استخراج شده و 
در قالب پروفیل های محیطی ترسیم شده اند. پرسش از چگونگی 
ایجاد حریم بصری، ارتباط بصری، دسترسی و سلسله مراتب میان 
عرصه بندی های عمومی تا خصوصی خانه)ســازمان فضایی( برای 
ایجاد مؤلّفه های مورد نیاز در روابط خانوادگی مبنای شــکل گیری 
پروفیل ها)مدل ارزش های طرّاحی سازمان فضایی خانه( بوده است.

بیان مسأله
فقدان مدل ارزش های طرّاحــی، برگرفته از فرهنگ و اعتقادات 
جامعــة معاصر ایران، برای طرّاحی فضاهــای درونی خانه و روابط 
میان آن ها از یک سو و تحت تأثیر قرار گرفتن اولویّت های روابط 
فضایی درونی خانه از ادبیات جهانی مطرح در این حوزه، از ســوی 
دیگر سبب شده است مؤلّفه های روابط خانوادگی از نظرگاه اندیشة 

اســالمی، تحت الشــعاع قرار گرفته و الگوهــای جدید رفتاری در 
خانواده2 که چندان ســنخیّتی با الگوهای فرهنگ ایرانی- اسالمی 
ندارند، رخ دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: 
مدل ارزش هــای طرّاحی برگرفتــه از روابط خانوادگی در اســالم، 
مؤثر بــر روابط فضایی میان عرصه های عمومــی، نیمه عمومی و 
خصوصی)سازمان فضا( در خانه چگونه است؟ مؤلفه های کالبدی 
حریم بصری، ارتباط بصری، دسترســی و سلســله مراتب، چگونه 
در روابــط میــان عرصه های خانه به کار گرفته شــوند تا زمینه الزم 
برای تحقق روابط خانوادگی معرفی شــده در اســالم فراهم شود؟ 
ادبیات جهانی مطرح در حوزة طرّاحی و اولویّت های روابط فضایی 
بر اســاس آن)به عنوان منابع مورد استفاده در طرّاحی و آموزش آن 
در کشور ایران( در خصوص سازمان فضایی خانه تا چه حد با مدل 

ارزش های طرّاحی مبتنی بر آموزه های اسالم تطابق دارند؟

روش تحقیق
برای پاسخگویی به ســؤاالت فوق، پس از مرور ادبیات موضوع، 
روابط خانوادگی و مؤلّفه های آن، در متون اسالمی به روش استدالل 
منطقی و تحلیل محتوا بررســی شده است. مدل ارزش های طرّاحی 
سازمان فضایی مؤثّر بر روابط خانوادگی با بهره گیری از پروفیل های 
محیط-رفتار راپاپورت، به روش اســتداللی و دلفی)اجماع خبرگان(-

بــرای اعتباربخشــی به نتایج حاصل از بررســی های اســتداللی که 
از متون معتبر اســالمی اســتخراج شــده- مدل سازی شــده است. 
روش تحقیــق توصیفی- تحلیلی و اســتدالل منطقی در مطالعات 
کتابخانه ای و دست یابی به نظریّه های الکساندر و لنگ در مواجهه 
با موضوع ســازمان فضایــی خانه مؤثّر بر روابط خانوادگی اســتفاده 
شــده  است. نظریّه  های کریستوفر الکســاندر و جان لنگ به عنوان 
مباحث نظری مطرح در جهان در این حوزه به روش فوق بررســی و 
اولویّت های روابط فضایی از دیدگاه آن ها استخراج و مدل سازی و با 

دیدگاه اسالمی به صورت تطبیقی بررسی  شده است. 
ســازمان فضایی شــامل محتوا، زبان و روش ارائه اســت. محتوای 
ســازمان فضایی که شــامل هنجارهای انسانی اســت در این مقاله 
از روابط خانوادگی در اســالم استخراج شده اســت. زبان، مربوط به 
هنجارهای فضایی اســت که در واقع نحوة ارتباط عرصه ها و کالبد 
فضا را شکل می  دهد که به روش استداللی و دلفی رمزگشایی گردید 
و روش ارائه بر مبنای پروفیل های محیط-رفتار راپاپورت)EBS( قرار 

گرفت)نمودار شمارة 1(.

نمودار شمارة 1: اجزای سازمان فضایی)اقتباس از راپاپورت، 1391(
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پروفیل ســازمان فضایی خانه در دیدگاه اسالمی، محتوای خود 
را از مبانــی اســالمی در خصــوص روابط خانوادگــی اخذ نموده 
اســت. زبان فضایی این پروفیل با استفاده از روش تحقیق استدالل 
منطقی از منابع دست اول اسالمی استخراج و در گام بعد به منظور 
اعتباربخشــی به آن نتایج، روش دلفی اســتفاده شده است. در این 
مرحله از پنج نفر متخصص طرّاحی خانه خواســته شد تا به نتایج 
روابــط فضایی عرصه های خانــه در قالب پرسشــنامه ای که بدین 
منظــور تهیه و روایی و پایایی آن در چند مرحله تأیید شــد امتیاز 
دهنــد؛ که در این مرحله با دریافــت میانگین های باالی 80 درصد 
پاســخ ها به روابط فضایی رمزگشایی شده، تأیید تخصصی بخش 

معماری به دست آمد.3
پروفیل ســازمان فضایــی دیدگاه الکســاندر و لنــگ، با توّجه 
بــه وجود نمودهای کالبــدی در منابع موجــود در الیة 2 و تعمیق 
معنایی آن به الیة 1، مدل ســازی گردید. در واقع پس از اســتخراج 
هنجارهــای فضایی در این دو دیدگاه، تعمیق معنایی در خصوص 
یافتن هنجارهای انسانی در مورد روابط خانوادگی صورت پذیرفت. 
 EBS بر اســاس یافته های این دو بخش پروفیل های آن ها به روش
مدل سازی گردید. در انتهای نوشتار این مدل ها در الیة 3 به صورت 

تطبیقی قیاس شده اند)جدول شمارة 1(.

پیشینه تحقیق
تأثیــر متقابــل محیــط و رفتــار)EBS(4 بر یکدیگــر موضوع 
مطالعات بســیاری از محققان بوده است)لنگ، 1381؛ راپاپورت، 
1391؛ فون مایس، 1386؛ الکســاندر، 1387(. بنا به نظر راپاپورت 
انسان شناســی تأثیر مهمی بــر رابطة محیط-رفتــار دارد و نقش 
فرهنگ به عنوان عامل مؤثّر بر رفتار انســان بســیار مهم اســت. 
انواع رابطة محیط-رفتار)EBS( توســط وی در نمودار مقابل ارائه 
شده اســت)نمودار شــمارة 2(. بنا به نظر او فرهنگ نقش مهمی 
در هر ســه حالت ارتباط محیط و رفتار ایفا می کند و الزم است 
ارتبــاط بین فرهنگ و محیط ســاخته شــده به همــراه چارچوب 
EBS مطالعه شود. EBS به شّدت میان رشته ای است و دانش های 

زیادی را باید شــامل شــود که از این میان انسان شناســی به طور 

مســتقیم می تواند به آن متصل شود و به ویژه پرداختن به فرهنگ 
در آن، رویکرد مفیدتری است5 )پیشین، 42(.

بنا به  نظر راپاپورت خانه بیش از آن که ســاختاری کالبدی باشد 
نهادی است با عملکردی چند بُعدی متأثّر از اجتماع، فرهنگ، آیین 
مذهبی، اقتصاد و شــرایط محیطی، و از آن جا که ســاخت »خانه« 
خود امری فرهنگی است، شکل و سازمان آن نیز، متأثّر از فرهنگی 
است که خانه محصول آن است)Rapoport ، 1969: 46(. تحقیقات 
گیفورد6 نشــان می دهد اغلب افراد ترجیح می دهند در خانه هایی 
زندگی کنند که مطابق فرهنگ گذشــته آنان باشــد. این به دلیل 
آن اســت که ســکونتگاه هایی کــه تبلوری از فرهنگ می باشــند 
 .)Gifford، 1998: 85(مکمل الگوهای رفتاری آن فرهنگ هســتند
سیســتم هایی از فعالیّت ها در سیســتم هایی مشّخص از استقرارها 
اتفــاق می افتند، آن چه که در بعضی از اســتقرارها اتفاق می افتد 
یــا نه بر آن چه که در دیگر سیســتم ها اتفــاق می افتد یا نه تأثیر 
می گــذارد. دربارة ایــن که چه رفتــاری در اســتقرارهای متفاوت، 
مناســب یا نامناسب است با قوانین ارتباط تنگاتنگی دارد و چنین 
قوانینی بخشــی از فرهنگ هستند. ســازمان دهی فضا باید مطابق 
با مقتضیــات و نیازهای هــر فرهنگ و جهان بینــی و ارزش های 
مبتنــی بر آن ها صورت گیرد)راپاپورت، 1391: 39(. وی نمودار زیر 
را در اثرگــذاری عوامــل مختلف هم در تحلیــل و هم در طرّاحی 
محیط ها ارائه می دهد)پیشــین: 142()نمودار شــمارة 3(. ضخامت 
فلش ها، احتمال نســبی و سهولت کاربرد اجزای متنوّع و نشانه های 
فرهنــگ را برای تحلیل و طرّاحی نشــان می دهــد. آن چه که در 
این نمودار دیده می شــود اثرگذاری مقّدم فرهنگ و جهان بینی بر 
شکل گیری ارزش ها و به تبع ســایر مراحل مؤثّر بر محیط ساخته 

شده و سازمان دهی فضا است.

 ،EBS نمودار شمارة 3: انواع رابطه محیط-رفتار در 
مأخذ: راپاپورت، 1391

جدول شمارة 1: نمودار سازمان فضایی، روش تحقیق و بررسی تطبیقی سه دیدگاه الکساندر، لنگ و اسالم در الیه های محتوا، زبان و روش، 
پروفیل ها در الیه سه مدل سازی و بصورت تطبیقی در این نوشتار قیاس شده اند.
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نمودار شمارة 3: تفکیک الیه های  فرهنگ و ارتباط آن ها با محیط ساخته شده مثل خانه، ضخامت فلش ها با امکان و سهولت رابطه با اجزا مختلف 
مطابقت دارد، مأخذ: راپاپورت، 1391: 142

ســاختن »خانه« بدون حضور نظم و سازمان حاصل از کنایه های 
ماندنی و معمارانه بســیار دشوار است. از نظر مایس، خلق مکانی 
با هویّت خصوصی مسأله ای است که نیاز به توّجه جدی دارد چرا 
که برای قشــر کثیری از مردم انبوهی از خانه های بی نام و نشان در 
حال ساخت و تولید است)فون مایس، 1386؛ 167(. کوپر مارکوس 
در مقالة »خانه، نماد خویشــتن« با استفاده از نظریّه های روان شناسی 
یونــگ با نگاه ژرف تر در رابطة روان انســان با محیط به ویژه خانه، 
در عمق روان انســان و در تاریخ، به ریشــه دار بودن مفهوم نمادین 
خانه در روان انســان اشاره می کند و می  گوید طرّاحان باید به تأثیر 
طرّاحــی خانه بر وضع روانی انســان ها توّجه کنند. بــه نظر او در 
ســطحی کم تر آگاهانه و در بیش تر اوقات، انسان خانه را انتخاب 
می کند که پشتیبان اصلی محیط داخلی اوست)مارکوس، 1382: 4(. 
گاستن باشالر7 ، فیلسوف فرانسوی گفته است، درست همان گونه 
که خانه و غیرخانه تقســیم بندی اصلی فضای جغرافیایی اســت 
خویشــتن و ناخویشتن هم تقسیم بندی فضای روح است. خانه هم 
فضــا را محصــور می کند)اندرون( و هم آن را پــس می زند)بیرون 
خانــه(؛ پس خانه دو جزء متفاوت و بســیار مهم دارد: درون و نما. 
خانه به زیبایی نشــان می دهد که انســان چگونه به خود می نگرد: 
اندرونی صمیمی یا خویشــتن که تنها بر دوســتان صمیمی که به 
درون آن دعوت می شوند آشــکار می گردد و نمای بیرونی که در 

معرض دید همگان قرار می گیرد)باشالر، 1391: 12(.
گروتر ارتباطات فضایی بین افراد را سیستمی پیچیده از تمایل به 

نزدیکی، فرار، نادیده گرفتن و توّجه نکردن و ... می  داند و به این دلیل 
فضای ساخته شده به وسیله معماری از جمله خانه را تنها با توّجه به 
فضایی ریاضی غیرقابل طرّاحی بر می شمارد: الزم است طرح فضایی 
به ترتیبی باشد که تمامی این ارتباطات اجتماعی-روانی تقویت شوند 
یا اینکه الاقل مزاحمتی برای آن ها ایجاد نشــود)گروتر، 1388: 226(. 
تحقیقات اخیر در انگلستان نشان می دهد نبود فضای کافی و روابط 
نادرســت میان فضاها در خانه تأثیرات معنا داری بر روابط خانوادگی 
دارد)Roberts-Hughes, 2011(. الکســاندر نظریّه های طرّاحی خود 
را در دســتؤیابی به روش های طرّاحی بــا کیفیّتی جاودانه و بی زمان 
مطــرح می کند. نظر وی هم چنان محور توّجه بســیاری از محققان 
حــوزة طرّاحــی محیــط اســت)مهاجری، 1387: 46(. وی الگوهای 
طرّاحــی خانه برای خانوادة گســترده و هســته ای را در کتاب زبان 
الگو مطرح کرده اســت. بنا به نظر وی الگوها پاسخ گوی مشکالت 
طرّاحی خواهند بود و این در حالی اســت که هر طرح تنها یک بار 
می تواند یک راه حل را به کار برد)Alexander, 1977: 45(. الگوهای 
الکســاندر در طرّاحی خانه برای خانوادة گسترده و هسته ای در پی 
ایجاد هر چه بیش تر ارتباطات میان اعضای خانواده است)الکساندر، 
1387: 485(. نظریّة رفتارشناسی لنگ)1381( که در ادامه بیش تر بدان 
پرداخته شــده اســت، محور مطالعات مختلفی از  جمله طرح خانه 
بوده است)عینی فر، 1382، 1386، 1379(. غفوریان)2012( تحت تأثیر 
ویژگی های بیان شــده در ادبیات لنگ، موضوع انعطاف پذیری را از 
نظر ایجاد ظرفیّت های فضایی شامل عملکردهای چندگانه، توسعه، 
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تفکیک و ... بررســی کرده است. برنامه ریزی برای مسکن بر اساس 
این ویژگی ها، قابلیّت های روابط میان عرصه ها با توّجه به عامل زمان 
و تأثیر آن بر رضایت مندی افراد خانواده از فضای کالبدی مورد نیاز 
را شکل می دهد. نیاز خانواده در اینجا کم و زیاد شدن افراد خانواده 
در خانه در طیف های زمانی مختلف و نیازهای کالبدی گوناگون به 

تناسب هر دوره است.
در پژوهش های بسیاری نیز به ویژگی های مسکن از دیدگاه اسالم 
پرداخته شــده  اســت)حائری، 1388؛ نقــی زاده، 1379؛ زارع، 1390؛ 
ســرتیپی پور، 1383؛ هاشــمی طغراجردی، 1390؛ نصیــری، 1388؛ 
بمانیــان، 1390، 1389(. نقــی زاده)1379( در مقالــه ای تحت عنوان 
»ویژگی های کیفی مســکن مطلوب برای مســکن و عوامل مربوط 
به مقوله ســکونت« دو دســته ویژگی اصلی را مطرح نموده اســت: 
ویژگی های ســلبی)که حــذف یا عدم اجازه به ظهورشــان ضروری 
اســت( و ویژگی های اثباتی)که مرئی داشــتن آن توصیه می  شود(. 
وی بیان می دارد که ملحوظ داشــتن ویژگی های اثباتی، ناخودآگاه 
منجر به حذف ویژگی های سلبی یا نامطلوب خواهد شد. از جمله 
دســته بندی هایی که او برای طرّاحی مســکن ارائه می نماید، شامل: 
1- صفات مســکن)مانند امنیّــت، ایمنی، خصوصیّــت، آرامش و 
امثال آن(، 2- امکانات مسکن)ارتباط انسان با طبیعت، امکان مرتفع 
شدن نیازهای انسانی و امکان دسترسی به منابع تأمین کننده نیازها(، 
3- انتظارات از مســکن یا تأثیر مسکن بر مقوالت اجتماعی)مانند 
ترجیح هویّت جمعی بــه هویّت فردی، احترام بــه حقوق دیگران، 
کمــک به وحدت جامعــه و ...( می شود)پیشــین، 90(. تالش برای 
کاربردی نمودن نتایج حاصل از مطالعات نظری بسیار ضروری است 
و بیان کیفیّات به تنهایی نمی تواند منجر به ارتقای طرح خانه، تحقق 
ارزش های فرهنگ اسالمی و نمود روابط خانوادگی صحیح در خانه 
شود. پروفیل های مدل شده در این مقاله با ارائة سازمان فضایی خانه 
به دنبال کاربردی نمودن مطالعــات کیفی در طرّاحی خانه و تلفیق 

سطوح معنا و کالبد است.

مبانی نظری پژوهش
روابط خانوادگی در اسالم

ســاختار خانواده8 از عوامل مهم طرّاحی داخل خانه اســت. در 
تعاریف، خانواده های هســته ای و گســترده از هم متمایز شده اند. 
در خانــوادة هســته ای-که در نوشــتار حاضر مورد توّجه اســت-، 
روابــط درونی متقابل بیــن زن و مرد و فرزندان مد نظر اســت. در 
یک دسته بندی می توان روابط اعضای خانواده را به دو دسته روابط 
درونی و بیرونی تقســیم نمود. منظور از روابط درونی در این مقاله، 
آن دســته از روابط معنوی اســت که رفتارهای بین اعضای خانواده 
را با یکدیگر شــکل می دهد. منظور از روابط بیرونی نیز ارتباطات 
معنوی افــراد خانواده، با دیگــران در درون خانــه از جمله مهمان 
و همســایه اســت. در اینجا آن دســته از روابط معنوی خانوادگی 

از دیــدگاه اســالم مورد تأکید قرار گرفته  اســت کــه می تواند در 
ســاختاردهی به ســازمان فضایی خانــه مؤثّر افتد تا بر این اســاس 

محتوای پروفیل )مدل ارزش های( مورد نظر تدوین شود9.
روابط درونی خانواده

در مورد روابط درونی خانواده می  توان ســه دسته رابطه برشمرد: 
رابطــه متقابل پدر و مادر و فرزندان، رابطــه فرزندان با یکدیگر، و 

رابطه دو همسر.
رابطه متقابل پدر و مادر و فرزندان: در دین اسالم رابطه متقابل 
فرزندان و والدین بسیار تأکید شده و آثار روحی و روانی و برکات 
معنوی فراوانی بر آن مترتّب شده است. قرآن کریم در مورد والدین 
چنین دســتور می  دهــد: »و پروردگارت فرمان داده اســت: جز او را 
نپرســتید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر 
دوی آن ها به پیری رسیدند کم ترین اهانتی به آن ها روا نداشته و بر 
آن ها فریاد مزن و گفتار سنجیده و لطیف و بزرگوارانه به آن ها بگو 
و بال هــای تواضع خویش را خاضعانه در برابر آنان فرود آر و بگو: 
پــروردگارا، همان گونه که مرا در کودکی تربیت کردند، مشــمول 
رحمتشــان قرار ده»)اســراء:  23 و 24(. در این آیة شریفه بر سخن 
گفتن بزرگوارانه با پدر و مادر تأکید شــده اســت که نشان دهندة 
تأکید بر رابطــة صحیح فرزندان با والدین اســت: و قُل لهما قوالً 
کریما؛ با کالم تکریم آمیز و بزرگوارانه با والدین حرف بزن )اسراء: 
23(. پیامبر اکرم)ص(در همین مورد فرموده اســت:»به نیکوکار به 
والدین اش گفته می  شــود: هر چه خواهــی بکن که تو را به زودی 
خواهم بخشــید و به عاق والدین گفته می  شود: هر چه می  خواهی 
بکن که تو را نخواهم بخشید«)رســولی محالتی، 1384(. از سوی 
دیگر رشــد مطلوب و ســالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط 
مؤثّر و مطلوب والدین با فرزندان است. تحلیل هاي نظري و تجربي 
بســیاري به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص یافته اســت و 
بــراي آن اهمیّت و ارزش خاصي قایل شــده اند)جمعی از مولفان، 

.)137 :1382
تعالیم اسالمي بر مسئولیّت والدین در برابر فرزندان و تقّدس و 
ارزش معنوي آن بســیار تأکید دارد و والدین را به محبّت کردن و 
مــورد رحمت و لطف خویش قرار دادن فرزندان توصیه مي کند10. 
برخی از مهم ترین اصول موجود در رابطة متقابل والدین و فرزندان 
در اندیشة اســالمی که می تواند بر طرّاحی ســازمان فضایی خانه 

مؤثّر باشد به قرار زیر است:
الف( موّدت و رحمت: مودّت و رحمت در روابط و مناســبات 
خانوادگــی نقشــی اساســی دارد و هر چــه این مهــم عمیق تر و 
گســترده تر باشــد زندگی خانوادگی از آرامش و لــّذت و توانایی 
و رشــد بیش تری برخوردار خواهد بود)دلشــاد تهرانی، 1388: 64(. 
رســول اکــرم)ص( می  فرماید:»نــگاه فرزند به پدر و مــادر از روی 
محبت بدیشــان عبادت اســت«)محدث نوری،1313ه.ق: 170(. در 
جای دیگر فرمود: »وقتی مرد به همســر خــود با محبت می  نگرد 



10

13
94

ن 
ستا

زم
  

م 
دو

 و 
ت

س
 بی

ره
شما

   
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

و زن به شــوهر خود بــا مهر می  نگرد خداوند بــه دیده رحمت به 
آنان می  نگرد«)السیوطی، 1401ه.ق: 302(. مودّت و رحمت بر زبان و 
گفتار، در سلوک و رفتار، و در کنش ها و واکنش ها اثرگذار است. 
از جلوه های مودّت و رحمت در گفتار، ابراز عالقه و محبّت زبانی 
و گفتگوی محبت آمیز است11 . جلوه های سلوکی و رفتاری مودّت 
و رحمت نیز در اســتحکام روابط خانوادگی بســیار اثرگذار است. 
رفتــار محبت آمیز زن و مرد به یکدیگر و نیز محبت و رحمت به 

کودکان12.
ب ( رعایت حقوق متقابل در روابــط خانوادگی: رابطة زن و 
مرد و رابطة فرزندان با والدین در خانواده بر اســاس حقوق متقابل 
تنظیم می  شود. خدای متعال در قران کریم فرموده است:»زنان را بر 
مردان حقوقی شایسته اســت هم چنان که مردان را بر زنان حقوقی 
اســت«)بقره، 288( رســول خدا)ص(فرموده اســت: »فرزند بر پدرو 
مــادر حقوقی دارد، مانند حقوقی که پــدر و مادر بر فرزند دارند«.
)المتقــی الهنــدی، 1409ه.ق ، 444، محمدی ری شــهری، 1379؛ 
509(. امیرمومنان علی)ع( فرمود:»خدای ســبحان حقوق بندگانش 
را بر حقوق خود مقدم داشته است. پس هرکه حقوق بندگان را ادا 
کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد«)الواســطی، 
1376ش: 223(. خداونــد متعال حقــوق و تکالیف را متقابل نهاده 
و از همگان خواســته که خود را پایبنــد به رعایت آن کنند. »پس 
خدای ســبحان برخی از حق های خــود را برای بعض مردم واجب 
ساخت، و آن حق ها را برابر هم نهاده و واجب شدن حقی را مقابل 
گزاردن حقی گذاشــت، و حقی بر کسی واجب نبود مگر حقی 

که برابر آن است گزارده شود«)سیدرضی، قرن چهارم هجری(.
حقوق فرزندان: حقوق فرزندان بر والدین در چهار امر خالصه 

می شود: امنیّت، تربیت رفاهت، عدالت13.
امنّیت: خداوند در توّجه دادن به نیازهای اولیّة انســان فرموده 
اســت: »اوست کســی که آنان را از نظر معیشــت تأمین کرد و از 
ترس امان شــان داد«)قریش، 4(. صادق)ع( نیز فرمود: سه چیز است 
که همه مردمان به آن نیاز دارند، امنیبت، عدالت و فراوانی«)حرانی، 
1974: 319(. رفاهــت: پیامبر)ص( فرمود: »بــی گمان خداوند برای 
یــک خانواده فراوانی را دوســت دارد«)الســیوطی، 1401ه.ق: 288( 
و »تالش کننــده در راه رفاهــت خانــواده اش ماننــد مجاهد در راه 
خداست«)الکلینی، 1388ه.ق: 88(. عدالت: رسول خدا)ص( فرمود: 
»پروای الهی پیشــه کنیــد و در میان فرزندان تان بــه عدالت رفتار 
نمایید، همان گونه که دوســت دارید به شما نیکی کنند«)المتقی 
الهنــدی، 1409ه.ق: 445( و »حق فرزندان بر تو آن اســت که میان 
آنان به عدالت رفتار نمایی، هم چنان که حق تو بر فرزندان اســت 
که به تو نیکی نمایند«)پیشــین(. تربیت: مهم ترین حق فرزندان بر 
والدین حق تربیت اســت. پیامبر)ص( فرموده است: »حق فرزند بر 
پدرش این اســت که نام نیک بر او بگذارد و او را به نیکی تربیت 
کند«)الکلینــی، 1388ه.ق 8: 177( و »هیــچ پــدری چیزی بهتر از 

تربیــت نیک بــرای فرزندش به ارث نگذاشــته اســت«)الهیثمی، 
1402ه.ق: 105( در رســالة حقــوق امام ســجاد)ع( در این باره آمده 
اســت: »و اما حق فرزندت بر تو این است که بدانی او از توست و 
در این جهان به نیک و بد خویش وابسته به توست و تو با تربیت 
خوب و راهنمایی او به راه پروردگارش و کمک به او در فرمانبری 
وی هم دربارة خودت و هم در حق او مســئول هســتی و بر اساس 
این مســئولیّت پاداش می  بری و کیفر می بینی. پس در کار فرزند 
چنان کســی عمل کن که کارش را در این دنیا به حســن بیاراید 
و تو به ســبب حســن رابطه فیمابین و سرپرســتی خوبی که از او 
کــرده ای و نتیجة الهی که از او گرفته ای نــزد پروردگارت معذور 

باشی«)حرانی، 1974میالدی: 189(.
حقوق والدین: حقوق والدین از مســائلی اســت که در قرآن 
کریم و روایات اسالمی14 بســیار بر آن تأکید شده است. در قرآن 
کریــم آمده اســت: »و خدا را بپرســتید و چیزی را با او شــریک 
مگردانیــد، و به پدر و مادر احســان کنید«)نســاء، 36(. »وچون از 
فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به 
پدر و مادر احســان کنید«)بقره، 83(. کم ترین بی احترامی به پدر 
ومادر موجب خشــم خداوند است و پروردگار عالمیان جز حرمت 
نهادن و تکریم نمودن والدین را روا نمی دارد: »و به انســان سفارش 

کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند«)عنکبوت، 8(.
ج ( تأمین نیازها: اعضای هر خانــواده نیازهای گوناگونی دارند 
که تأمین درســت، معتدل و به موقع آن نیازها در تحقق روابط سالم 
و پرنشاط و رشددهندة نقش اساســی دارد. زن و مرد نیازهای مادی، 
عاطفی، روحی، امنیّتی، جنســی و جز این ها دارند که شناخت این 
نیازهــا و تأمین آن ها در زندگی خانوادگی مهم اســت. فرزندان نیز 
نیازهای مختلفی دارند که شناخت آن نیازها و تأمین صحیح آن ها 
در رشــد و سالمت آنان نقش محوری دارد. در نگاه رسول خدا)ص( 
بهترین اشــخاص در زندگی خانوادگی کسانی هستند که نیازهای 
اعضای خانواده را دریابند و به درستی تأمین نمایند: »مردمان همگی 
خانواده خدایند، پس محبوب ترین مردمان نزد خداوند سودمندترین 
آنان برای خانواده اش است«)حرعاملی، بی تا: 566(. مودّت و رحمت، 
حقــوق متقابل، همکاری و... از نیازهــای افراد خانواده در زمینه های 
مادی و معنوی هســتند. از نیازهای فرزندان کــه به ویژه می  تواند بر 
سازمان دهی و روابط فضایی خانه مؤثّر باشد: محبت به فرزندان، بازی 

و همزبانی با فرزندان، احترام و تکریم آنان است15.
د ( همکاری در امــور خانه: تعاون و همــکاری در خانواده از 
مصادیــق مهــم و واالی فرمان الهی به تعاون و همــکاری در امور 
نیک و هر آن چیزی اســت که هر مجموعه انســانی را به سمت 
کمال و رشــد می برد16: »و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر 

همکاری کنید« )مائده، 2(. 
رابطة فرزندان با یکدیگر

رابطــة متقابل فرزندان با یکدیگر نیز موضوع مهمی اســت که 
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ســازمان فضایی خانه می تواند شــرایط الزم را بــرای این ارتباطات 
فراهم ســازد. فرزندان در خانواده و در روابط متقابل خود به  تدریج 
آمادة جامعه پذیری می شــوند. آن ها از یکدیگــر برخی الگوهای 
رفتاری چــون وفاداری، حمایــت، اختالف، تســلّط جویی ورقابت 
را می آموزنــد. مــودّت و رحمت، بــازی و همزبانــی، و احترام از 
مؤلّفه هــای موجــود در روابــط میان فرزنــدان با یکدیگــر از نظر 
اســالم است. فرزندان در خانواده و در روابط متقابل خود به تدریج 
آمادة جامعه پذیری می  شــوند. آن ها از یکدیگــر برخی الگوهای 
رفتاری چون وفاداری، حمایت، اختالف، تســلط جویی و رقابت را 
می  آموزنــد. در مواردی که خواهران و بــرادران از الگوهای رفتاری 
مناســب بهره مند بوده باشــند، به افرادی قابل اعتماد و سرچشــمة 
اتــکای روحی همدیگر تبدیل می  شــوند، نوعــی صمیمیت ویژه 
میان آن ها ایجاد می  شــود، همدیگر را محرم راز خود می  دانند و با 
سهولت بیش تری مســائل خود را با یکدیگر در میان می  گذارند. 
معمــاری خانه می  تواند با ایجاد فضاهای گفت وگو در عین حفظ 
اســتقالل هر یک از فرزندان، اصلی ترین مکان برای شــکل گیری 

این نوع روابط اثرگذار میان فرزندان باشد)بهشتی، 1385(.
رابطة دو همسر

قرآن کریم با انتســاب »آرامش و سکون« به ازدواج، آن را هدف 
مســتقیم ازدواج بیــان می نمایــد: »خلق لکم من انفســکم ازواجاً 
لتسکنوا الیهاً...« )روم، 21(. بر طبق این معنا، هدف از ایجاد زوجیّت 
با همســرانی از جنس خود، همانا »آرامش و ســکون« است؛ ولی 
آن گاه کــه از مودّت و رحمت به عنــوان اهداف بعدی نام می برد، 
آن هــا را در یک ظرف ارتباطی می جوید و لذا با لفظ »بینکم« این 
هــدف را بیان می کند. از این شــکل بیان می توان به دســت آورد 
که »آرامش و ســکون« هدف مســتقیم و »محبت و مودّت« هدف 
غیر مســتقیم ازدواج هستند و در یک شــکل ارتباطی خاص، به 
نام خانواده تعقیب می شــوند. پس »مودّت و محبت« نیز از جمله  
اهداف ازدواج هســتند که در قالب روابط خانوادگی )بینکم( قرار 
می گیرنــد. همان طور که در بخش تأمین نیازها گفته شــد زن و 
مــرد در زندگی خانوادگی نیازهای متنوّعی دارند که خانه می  تواند 
زمینه ســاز تأمین نیازها باشد. زن و مرد در خانه الزم است احساس 
ازادی کننــد، بتوانند بــه میل خود رفتار نمایند و احســاس ناامنی 
نکنند، خود را اسیر و محصور ندانند و فضای خانه را بر خود بسته 
یــا تنگ نبینند. زن و مرد و فرزنــدان به بودن لطیف و صمیمی با 
یکدیگــر نیاز دارند و این که اوقاتی را با هم باشــند و با یکدیگر 
به گفت وگــو بپردازند و ارتباط کالمی و عاطفی و روحی داشــته 
باشــند. الزم است زن و مرد بخشــی جدی از اوقات خود را با هم 
صرف کنند، صرف کردنی زنده، توأم با توّجه و احترام و قدردانی 
از یکدیگر17 )دلشاد تهرانی، 1388: 202(. مودّت و رحمت، رعایت 
حقوق متقابل زن و مرد، تأمین نیازها و ... از مؤلّفه های میان روابط 

دو همسر به شمار می  رود.

روابط بیرونی خانواده
در این دســته بندی همان طور که اشــاره شد ارتباط افراد خانواده 
با دیگــران- مهمان و همســایه- مد نظر اســت؛ بــه گونه ای که 
طرّاحی معماری خانه در عین برآورده ساختن این رابطة درون خانه، 

مزاحمتی برای دیگر فعالیّت های جاری در خانه نداشته باشد.  
رابطه با مهمان: مهمان داري، ســنّت حسنه اي است که اسالم بر 
آن صحه گذاشــته است و روایات بســیاري در فضیلت و آداب و 
رسوم مهمان داري و ثمرات دنیوي و اخروي آن نقل شده اند. رسول 
خــدا )ص( فرمود: همانا مهمان با آمدنش روزي خود را از آســمان 
بــراي میزبان به همراه مي آورد و هــر گاه غذا خورد خدا به برکت 
آمدنش نزد آنان آن ها را مي بخشــد) الکلینی، 1388ه.ق: 284(. در 
جایی دیگــر می فرماید: »امــت من مادامي که بــه همدیگر مهر 
مي ورزنــد و هدیه مي دهند و امانت را بــه صاحبش برمي گردانند 
و از حرام مي پرهیزند و مهمان را تکریم مي کنند پیوســته در خیر 
)نیکي( اند«)ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین، 381میالدی: 29(.

رابطه با همسایگان: تعامل، هم نشینی، و خوش رفتاری از اصول 
مورد تأکید اســالم در رابطه داشتن با همسایگان است)سیدرضي، 
قرن چهارم هجری(. خداوند در قرآن کریم در برشماری مجموعه ای 
از حقوق اسالمی مسلمانان در قبال یکدیگر، نیکی به چند گروه 
از جمله همسایگان را به بندگانش سفارش می  کند و می  فرمای: »و 

به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کن«)نساء، 36(.  
علی)ع( در آخرین وصیّت های خــود چنین می  فرماید: »از خدا 
بترسید! از خدا بترسید! دربارة همسایگان که همواره مورد سفارش 
پیامبرتان بوده اند. آن حضرت به قدری دربارة آنان سفارش می  کرد 
کــه گمان می  بردیم برای ایشــان میراثی قــرار خواهد داد. گرامی 
داشتن و احترام همسایه نیز از سفارش های مهم اسالم است. رسول 
خدا)ص(در این باره می  فرماید: احترام همســایه، مانند احترام مادر، 

بر انسان الزم است«)ری شهری، 1382: 116 و 274(18.
بر این اســاس، زمینه ســازی برای حضور و تعامل با همسایگان 
و مهمانــان در خانه، نیازمند رعایت برخی اصول در طرّاحی روابط 
میان فضاهای درونی خانه است که در عین ایجاد شرایط الزم برای 
ارتبــاط با همســایگان و مهمانان، مّخّل دیگر روابــط درونی افراد 

خانواده نگردد.

سازمان فضایی خانه
ســازمان فضایی خانــه از رابطة میان عرصه هــای عمومی، نیمه 
عمومی و خصوصی تشــکیل می شــود. فضای عمومی و فضای 
خصوصــی در رابطة تنگاتنگ با یکدیگرنــد؛ در عین این که هر 
یک از آن هــا اصلیّت و اهمیّــت خود را حفــظ می  کند)گروتر، 
1388: 224(. واضح است که کارکرد واحد مسکونی یک ضرورت 
اســت، اما صرف کارکــرد برای جلب خشــنودی ســاکنان واحد 
مسکونی کفایت نمی کند. برای آن که واحد مسکونی به صورت 
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»خانــه« درآید، بهره وران باید با آن پیوند برقرار کنند و بتوانند آن را 
با خویشــتن، خواســت ها، نیازها و آرزوهای خود تطبیق دهند)فون 

مایس، 1386: 131(.
برخی پژوهشــگران بــرای تنظیم روابط میــان فضاها، نظام های 
مختلفــی ارائــه کرده اند. اگرچــه تجلّی محتــوا در کالبدها امری 
نسبی اســت، با این حال از آن جا که محتوا برای ظهور در کالبد 
نیازمنــد قالــب و چارچــوب اســت، بهره گیری از ایــن نظام های 
معماری و مؤلّفه های کالبدی ضروری اســت. در این نوشــتار برای 
دســت یابی به مؤلّفه های کالبــدی رابطة میان فضاهــا، مطالعات 
فون مایس)1386(درخصوص آســتانه ها-که نقش رابط میان فضاها 
را ایفــا می کنند-مــورد توّجه بوده اســت. نظام پیشــنهادی مایس 
به عنوان قالب و چارچوبی برای دســت یابی به مؤلّفه های ســازمان  
فضایی و مســتقل از محتوا مورد اســتفاده قرار گرفتــه که البته با 
زمینه هــای معناگرایانه مورد نظر در این نوشــتار و بــا دیدگاه های 
فرهنگی راپاپورت-که در مدل سازی استفاده شده- هماهنگی  دارد. 
در این نوشــتار مدل پردازش شدة اســالمی، با مبنا قراردادن مکتب 
فکری اسالم، با استفاده از مدل کلی راپاپورت و جزییات بیان شده 
برای کالبدها، توســط مایس، ایجاد شده اســت. مطالعات مایس 
نشان می دهد دو گونه رابطه میان فضا، باعنوان نفوذ و هم جواری را 
می توان شناسایی نمود. وی برای حدود و آستانه ها سه نقش اصلی 
کارکردی، حفاظتی و معنایی قائل شــده است که از آن ها می توان 
برای دست یابی به شاخصه های کالبدی فضا در روابط میان فضاها 
بهره جســت. نفوذ دو فضا در وجــه حفاظتی و کارکردی با ارتباط 
بصری و دسترسی همراه است. هم جواری دو فضا در وجه کارکردی 
برای دسترسی، در وجه حفاظتی برای گزینش دید)حریم بصری یا 
ارتباط بصری( و در وجه معنایی، برای ایجاد سلســله مراتب به کار 

گرفته می شود)فون مایس، 1386: 153()نمودار شمارة 4(.
 نحوة ارتباط این شــاخصه های کالبدی با مبانی به دست آمده 
از شــالودة نظری تحقیق اساس سازمان فضایی خانه را در دیدگاه 

اســالم شکل می دهد. این نوشتار سازمان فضایی خانه را در نحوة 
ارتبــاط فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی جســت وجو 
می کنــد. منظور از عرصه بندی های عمومی فضاهایی اســت که 
فعالیّت هــای مشــترک و جمعی افراد خانــواده به منظور برقراری 
ارتباطــات آن ها با یکدیگــر و نیز با مهمانان و همســایگان رخ 
می دهد و عرصه های خصوصی محــل خلوت افراد خانواده بوده 
و بــدور از هرگونه اشــراف و تداخل بدون حریم بــا عرصه های 
عمومی اســت. عرصه های عمومی در خانــه را می توان در قالب 
دو گــروه عرصه های عمومــی و نیمه عمومی دســته بندی نمود. 
عرصه های عمومی شامل: ورودی، پذیرایی و ناهارخوری مهمان و 
عرصه هــای نیمه عمومی که اختصاص بیش تری به افراد خانواده 
دارد، مانند: نشــیمن خانوادگی، نشمین خصوصی و آشپزخانه و 
عرصه های خصوصی که در این نوشتار شامل اتاق خواب والدین 

و اتاق خواب های فرزندان است.

مرور یافته ها
بازخوانی سازمان فضایی خانه بر اساس نیازهای روابط خانوادگی 

در اسالم
به منظــور تحّقــق روابــط خانوادگــی به کارگیــری مؤلّفه های 
کالبدی حریم بصری، ارتباط بصری، دسترســی و سلسله مراتب 
میان عرصه های عمومی، نیمــه عمومی و خصوصی با یکدیگر 
و نیــز مابین فضاهای هر یک از آن ها ضروری اســت. در جهت 
دریافت چگونگــی روابط میان این عرصه ها در ســازمان فضایی 
خانه، از روش اســتداللی و پرســش از خبرگان طرّاحی خانه بهره 

گرفته شد. 
ویژگی های کالبدی عرصه عمومی

بر طبق اصل حیا و عّفت و شــاخص احــداث خانه با حداکثر 
پوشــش گری، اجزای خانه نباید نســبت به یکدیگر اشراف و دید 
داشــته باشــند. این موضوع در آیات و روایات تعابیر متفاوتی دارد: 
»ای اهــل ایمــان، هرگز به هیــچ خانه مگر 
خانه هــای خودتان تــا با صاحبــش انس و 
اجــازه ندارید وارد نشــوید و )چون رخصت 
یافته و داخل شوید( به اهل آن خانه نخست 
ســالم کنید که این )ورود با اجازه و تحیت، 
برای حسن معاشــرت و ادب انسانیت( شما 
را بسی بهتر است، باشــد که متذکر )شئون 
یکدیگر و حافظ آداب رفاقت( شــوید«)نور، 
27(. در روایتــی از پیامبــر اکــرم)ص( نقل 
شــده اســت که ســه چیز نور دیدگان را از 
میان می  بــرد که یکی از آن هــا نظر کردن 
بــه داخل اتــاق دیگران بــدون اذن صاحب 
آن است)مجلســی، 1111 ه.ق: 104(. بنابراین  نمودار شمارة 4: سازمان فضا و انواع آن، اقتباس از پیر فون مایس، 1386
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ایجاد حریم بصــری بین  عرصه عمومی-که در بیش تر مواقع برای 
مهمان پذیری ایجاد می  شود- با سایر بخش های خانه با تأکید دین 
اســالم بر ایجاد محرمیّت برای اهالی خانه مد نظر است. ممانعت 
از دید بین ورودی و فضاهای درونی خانه و هم چنین بین پذیرایی 
و فضاهــای نیمه عمومی و خصوصی)ویژگی های 1، 2، 3، 4، 6 و 
7 در پروفیل پیشــنهادی( و ایجاد دسترســی آسان بین آشپزخانه و 
پذیرایی)ویژگی 5( در اســالم پذیرفته است، زیرا اصل مهمان پذیر 
بودن خانه19 را با تســهیل شــرایط تقویــت می نماید، بدون آن که 

مزاحمتی برای اهالی خانه داشته باشد.
ویژگی های کالبدی عرصه نیمه عمومی

در این بخش، ایجاد دید و رفع موانع ارتباط بصری مورد تأکید 
اســت. بیش ترین ارتباطات افراد خانــواده در عرصة نیمه عمومی 
می  تواند محقَّق شــود، زیرا افراد خانواده در ســاعات مختلف روز 
در ایــن مکان ها حضور جمعــی بیش تری دارنــد. ایجاد ارتباط 
بصری20 بین نشــمین و آشپزخانه مهم ترین فضاها در عرصة نیمه 
عمومی و خانوادگی به شمار می  روند و نیز  ایجاد دسترسی آسان 
بین نشمین و آشــپزخانه مثبت ارزیابی می  شود. هم چنین ارتباط 
بصری از آشــپزخانه و نشــمین به محل ورود به عرصة خصوصی 
خانه)کــه محل حضــور فرزندان در اوقات مختلف اســت( و نیز 
دسترســی آسان بین این بخش ها)ویژگی های 8، 9، 10، 11، 12 و 13( 
موجــب روابط هرچه بیش تــر افراد خانواده گشــته و مؤلّفه هایی 
هم چــون افزایــش مودّت و رحمــت در روابــط خانوادگی)رابطه 
متقابل پدر و مادر و فرزندان و رابطه فرزندان با یکدیگر(، احترام 
و نیکــی به والدین، همکاری میان افراد خانواده، تربیت فرزندان، 
همزبانــی و محبت بــه فرزندان، تأمیــن امنیّــت فرزندان)امکان 

کنتــرل و نظارت والدین بر فرزندان خصوصاً فرزندان کوچک تر(
بدین صورت محقق می شود.

ویژگی های کالبدی عرصه خصوصی
جایگزینی اتــاق والدین بعد از اتاق خواب فرزندان )ویژگی 16( در 
نظام سلسله مراتبی و ایجاد حریم برای والدین که بویژه در قرآن کریم 
تأکید شده اســت )نور، 58(. الزمة این آیــه و آیه پس از آن تفکیک 
اتاق خواب والدین از فرزندان اســت. ایجاد فضایی به عنوان نشــیمن 
خصوصی بــر تفکیک فضاها مؤثّــر بوده و در عیــن حال فضایی 
مناســب برای روابــط خانوادگی بدون برهــم زدن حریم افــراد را در 
ســاعات مختلف شبانه روز در عرصة خصوصی خانه فراهم می  آورد. 
ایجاد نشــیمن خصوصی و ارتباط بصری بین نشــمین خصوصی و 
نیمه عمومی)ویژگی 14 و 15(، در عین ایجاد امکان ارتباطات بیش تر 
افراد خانواده، ایجــاد مؤلّفه هایی هم چون افزایش مودّت و رحمت در 
روابط خانوادگی، هم زبانی و محبّت به فرزندان، امکان بازی با فرزندان 
کوچک تر، تأمین امنیّت فرزندان و تأمین نیازهای مادی و معنوی در 

روابط خانوادگی مبتنی بر دیدگاه اسالم را تقویت می نماید.
پرسش از خبرگان و متخصصان طرّاحی خانه)روش دلفی(، به منظور 
اعتباردهی به نتایج حاصل از روش استداللی صورت  گرفت. نتایج این 
بررســی از توان اقناع کننده مناســبی در دست یابی به سازمان  فضایی  
درون  خانه از دیدگاه اســالم داللت دارد. جدول زیر خالصه ای از نتایج 

این مرحله از تحقیق را نشان می دهد)جدول شمارة 2(. 
بدین ترتیب پروفیل)مدل ارزش های اسالمی( طرّاحی سازمان فضایی 
خانه منطبق بر دیدگاه اسالمی به صورت ذیل ارائه شده )نمودار شمارة 
5( ویژگی های مثبت ارزیابی شده از تأثیر سازمان فضایی خانه بر روابط 

خانوادگی گرفته شده است.

جدول شمارة 2:  سازمان فضا در عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، نتایج رفتاری حاصل از آن درروابط خانوادگی و میانگین پاسخ ها از 
حداکثر امتیاز پنج به عنوان بسیارزیاد، به هر مؤلّفه با استفاده از روش دلفی

مؤلّفه روابط خانوادگی)نتایج رفتاری(مؤلّفه کالبدی
میانگین تأثیرگذاری 
مؤلّفه های کالبدی بر 
مؤلّفه های خانوادگی21

عرصه 
عمومی

1-ایجــاد حریــم بصــری بیــن ورودی و 
ــه ــی خان ــای درون فضاه

حفظ حریم افراد خانواده در هنگام ورود دیگران و ارتقای روابط 
4.6خانوادگی

ــن آشــپزخانه  ــم بصــری بی 2-ایجــاد حری
ــی و پذیرای

//4.4

ــن نشــیمن و  ــری بی ــم بص 3-ایجــاد حری
ــی 4.8//پذیرای

4-ایجــاد حریــم بصــری بیــن آشــپزخانه و 
ناهارخــوری مهمــان

حفظ حریم خانواده در هنگام حضور مهمان و تسهیل حضور او در 
4.4خانه برای افراد خانواده

5-ایجاد دسترســی مناســب بین آشــپزخانه 
ــی )ناهارخوری( 4.2تسهیل در پذیرایی از مهمانو پذیرای

ــیمن و  ــن نش ــری بی ــم بص ــاد حری 6-ایج
ــان ــوری مهم ناهارخ

حفظ حریم خانواده در هنگام حضور مهمان و تسهیل حضور او در 
4.2خانه برای افراد خانواده

7-ایجــاد حریــم بصــری بیــن پذیرایــی و 
محــل ورود بــه عرصــه خصوصــی خانــه

حفظ حریم خانواده در هنگام حضور مهمان و تسهیل حضور او در 
4.6خانه برای افراد خانواده
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مؤلّفه روابط خانوادگی)نتایج رفتاری(مؤلّفه کالبدی
میانگین تأثیرگذاری 
مؤلّفه های کالبدی بر 
مؤلّفه های خانوادگی21

عرصه نیمه 
عمومی

8-ایجــاد ارتبــاط بصــری بیــن نشــمین و 
آشــپزخانه

افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی)رابطه متقابل پدر 
و مادر و فرزندان و رابطه فرزندان با یکدیگر(، احترام و نیکی به 
والدین، همکاری میان افراد خانواده، تربیت فرزندان، همزبانی و 
محبت به فرزندان، تأمین امنیّت فرزندان)امکان کنترل و نظارت 

والدین بر فرزندان خصوصاً فرزندان کوچکتر(

4.3

ــن نشــمین  9-ایجــاد دسترســی آســان بی
ــپزخانه و آش

همکاری میان افراد خانواده، تأمین امنیّت فرزندان، امکان بازی با 
4.4فرزندان کوچکتر

10-ایجــاد ارتبــاط بصــری بیــن آشــپزخانه 
خصوصــی  عرصــه  بــه  ورود  محــل  و 

خــواب( )اتاق هــای 

افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، احترام و نیکی به 
والدین، همکاری میان افراد خانواده، تربیت فرزندان، همزبانی و 

محبت به فرزندان، تأمین امنیّت فرزندان
4.07

11-ایجــاد دسترســی آســان بیــن آشــپزخانه 
خصوصــی  عرصــه  بــه  ورود  محــل  و 

خــواب( )اتاق هــای 

افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، همکاری میان افراد 
3.8خانواده، تأمین امنیّت فرزندان،

ــیمن  ــن نش ــری بی ــاط بص ــاد ارتب 12-ایج
خصوصــی  عرصــه  بــه  ورود  محــل  و 

خــواب( )اتاق هــای 

افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، احترام و نیکی به 
والدین، تربیت فرزندان، همزبانی و محبت به فرزندان، تأمین امنیّت 

فرزندان
4.24

13-ایجــاد دسترســی آســان بیــن نشــیمن 
خصوصــی  عرصــه  بــه  ورود  محــل  و 

خــواب( )اتاق هــای 
4.16افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، تأمین امنیّت فرزندان

عرصه 
خصوصی

ــیمن  ــوان نش ــه عن ــی ب ــاد فضای 14-ایج
خصوصــی در عرصــه خصوصــی

افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، همزبانی و محبت به 
4.6فرزندان، امکان بازی با فرزندان کوچکتر

ــن نشــیمن  ــاط بصــری بی 15-ایجــاد ارتب
ــی ــمین خصوص ــی و نش 4.3افزایش موّدت و رحمت در روابط خانوادگی، تأمین امنیّت فرزندانخانوادگ

بعــد  والدیــن  اتــاق  16-جایگزینــی 
اتــاق خــواب فرزنــدان در سلســله  از 
مراتــب قرارگیــری فضاهــا در عرصــه 

صــی خصو

همزبانی و محبت به فرزندان، تأمین امنیّت فرزندان، افزایش موّدت و 
4.15رحمت در روابط خانوادگی، تأمین نیازها در روابط دو همسر

نمودار شماره 5: مدل ارزش های)پروفیل( طّراحی سازمان فضایی خانه در دیدگاه اسالم، ویژگی های مثبت ارزیابی شده حاصل از بررسی دلفی 
درسازمان فضایی خانه به جهت تحقق روابط خانوادگی اسالمی، نمودار اصول معرفی شده را در سه دسته بندی عرصه های عمومی، نیمه عمومی و 

خصوصی نشان می  دهد.
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سازمان فضایی خانه در دیدگاه لنگ و الکساندر و بررسی 
تطبیقی با دیدگاه اسالم

در ایــن بخش از مقاله به بررســی پروفیل های طرّاحی ســازمان 
فضایــی خانه از دیدگاه نظریه پردازان معمار، لنگ و الکســاندر22، 
به عنوان نمونــه ای بارز از زبان جهانی برای طرّاحی محیط پرداخته 
شده  است. این بررســی می تواند امکان مقایسه تطبیقی دو نظریّه 
رقیب امروزی را در خصوص روابط فضایی خانه نسبت به رویکرد 
اســالم، به عنوان فرهنگ اعتقادی جامعه، مؤثّر بر ســازمان فضایی 

خانه ایرانی به دست دهد.
الف( نحوة سازمان دهی فضاها در عرصه عمومی

رابطه میــان فضاهای عرصــه عمومی با دیگــر عرصه ها به ویژه 
به لحاظ ایجاد شــرایط مناســب در خانه برای حضــور مهمانان و 
دیگــران به گونه ای که مزاحمتی برای روابــط درونی افراد خانواده 
ایجاد نکند در دیدگاه اسالم اهمیّت دارد. تعاریف متفاوت از روابط 
خانواده متأثّر از جهان بینی در دو دیدگاه لنگ و الکســاندر منجر 

به تفاوت هایی در سازمان فضایی این بخش از خانه می گردد.
بنا به نظر الکســاندر ایجاد شــرایط الزم در طرّاحــی خانه برای 
حضور خانوادة گســترده23 الزم است)الکساندر، 1387: 469(. برای 
این خانواده آشــپزخانه، اتاق نشــیمن و باغ عمومی ترین فضاهای 
خانه هســتند که بزرگ تریــن نقش را در پیونــد دادن گروه ها ایفا 
می کنند. آشــپزخانه ای بزرگ، درســت در مرکز ســایت پیشنهاد 
می شــود؛ جایی که همــه تمایل به مالقات و دیــدن همدیگر در 

پایان روز دارند)پیشین: 472(.
چنیــن به نظر می رســد الکســاندر ایجــاد ورودی مناســب به 
آشــپزخانه و نشــیمن را مد نظر دارد که مهمانان بتوانند به آسانی 
در آن حضــور یابند. قلمروهای خصوصــی در بخش های دیگری 
جانمایی می شــوند. پس نیازی به پنهان کردن درون خانه از بخش 
ورودی در ایــن دیــدگاه وجود نــدارد. در نظر گرفتــن حریم های 
بصــری در میان بخش های عمومی خانــه یعنی پذیرایی و ورودی 

با بخش هایی از جمله نشــیمن و آشپزخانه که محل حضور افراد 
خانواده در ســاعات مختلفی از روز و شــب هستند در این دیدگاه 
ضرورتی ندارد. در عین حال الکســاندر معتقد است خانه به لحاظ 
ابعاد فیزیکی، باید تعادلی از خصوصی بودن و عمومی بودن داشته  
باشد: قلمروهای خصوصی در مقابل فضاها و ساختارهای عمومی 
مستقر هستند)الکساندر، 1387: 472(. بنابراین ایجاد حریم بصری 
از بخش های عمومــی به بخش های خصوصــی را مثبت ارزیابی 
می نمایــد؛ به عنوان مثال حریــم بصری بین پذیرایــی و اتاق های 

خواب در این رویکرد تأیید شده است.
ســازمان فضایی خانة مورد نظر لنگ را می توان بر پایة نظام های 
اجتماعی-کالبــدی و مســائل طرّاحی که وی برای هــرم نیازهای 
مازلو)1943( ارائه می دهد تاحدودی شناســایی نمود. جدول شمارة 
3 مقایســه ای است بین نیازهای انسانی از دیدگاه مازلو، دسته بندی 
اســتیل24 )1973( از عملکردهای محیط ساخته شده و نظام محیط 
ساخته شــده)لنگ، 1381: 125(. لنگ نیاز به خلوت و قلمروپایی را 
در نظام های اجتماعی-کالبدی مقدمة تحّقق دیگر نیازهای انســان 
معرفی می نماید. شخصی ســازی و داشتن قدرت انتخاب و کنترل 
بر روابط از دیگر نظام های اجتماعی-کالبدی معرفی شــده توسط 
لنگ اســت. بنابرایــن ایجاد حریم بین عرصه هــای درونی خانه به 
گونــه ای که افراد بــه دور از دید دیگران امــکان انتخاب و کنترل 
بر روابط خود را داشــته باشند مورد تأکید وی است. در این دیدگاه 
ایجاد حریم بصری بین بخش های عرصه عمومی از جمله ورودی 

و پذیرایی با دیگر بخش های درونی خانه تأکید می شود.
لنگ نیز خلوت را توانایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب 
و امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد تعریف کرده است.این رویکرد 
در ارتبــاط میان فضاهای عرصة نیمه عمومی و خصوصی نیز قابل 
تســری است؛ چرا که در معرض ارتباط اجباری قرار گرفتن امکان 
کنترل و نظارت فرد را بر روابط خویش از بین می  برد)لنگ، 1381(.

جدول شمارة 3: نیازهای انسانی و نظام های اجتماعی-کالبدی مورد نیاز آن ها
نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل طّراحیویژگی های مورد نظر استیلنیاز

سرپناه، دسترسی به خدماتسرپناه و امنیّتزیست شناختی
دسترسی به خدمات، خلوت، قلمروپایی، فضای قابل دفاع، جهت یابیتماس اجتماعیایمنی

تماس اجتماعیاحساس تعلق
دسترسی به خدمات، محیط های اجتماعی، زیبایی نمادینهویّت نمادین

شخصی سازی، زیبایی نمادین، کنترلرشد، لذتعزت نفس
انتخاب، دسترسی به امکانات رشد، کنترلرشد، لذتخودشکوفایی

دسترسی به امکانات رشد، زیبایی فرمیرشد، لذتشناختی و زیباشناختی
مأخذ: لنگ، 1381: 125

ب ( نحوة سازمان دهی فضاها در عرصة نیمه عمومی
مطابق نظر الکســاندر در خانة خانواده های کوچک، رابطة بین 
بزرگســاالن و کودکان، حیاتی ترین رابطه اســت. به منظور برقراری 

تعادل، خانه ای برای خانواده هســته ای نیاز به ســه فضای جداگانه 
دارد. قلمرو یک زوج بــرای اختصاص به بزرگ ترها، قلمرو بچه ها 
و یــک منطقه عمومی میان این دو که به هر دو مربوط می شــود 
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)نمــودار شــمارة 6(. منطقــة عمومی جایی اســت کــه بچه ها و 
بزرگ ترها در آن ســهم دارند؛ باهم غذاخوردن، کنار هم نشســتن، 

بازی کردن و... )پیشین: 476(. 
به رغم این که الکســاندر به سازمان فضایی میان این سه قلمرو 
اشــاره نکرده است می توان پاسخ برخی از سؤاالت این بررسی را به 
روش استداللی بر اساس دیدگاه های وی و نمونه هایی از پالن خانه 
که بدان ها اشــاره می کند، بیان نمود. فعالیّت های مشترک خانواده 
در عرصــة میانــی اتفاق می افتد. بــا مثالی کــه وی از یک نمونه 
تقســیمات مناسب سه بخشــی پالن در کتاب خود آورده، ارتباط 
عرصة عمومی را با بخش کودکان بیش تر دانســته اســت)تصویر 
شــمارة 1(. در ایــن دیدگاه ایجــاد ارتباط بصری و دسترســی بین 
فضاهــای عرصة نیمه عمومی با یکدیگر و با قلمرو کودکان مثبت 
ارزیابی می  شود، امّا جایگاه والدین به طور کامل از قلمرو کودکان 
جدا شــده و روابــط والدین با فرزندان محدود به نواحی مشــترک 
می شــود. ایجاد ارتباط بصــری بین عرصه نیمــه عمومی و محل 
قرارگیری اتاق فرزندان و دسترســی راحت بین این دو بخش طبق 
نظر الکســاندر تأیید می  شود. شایان گفتن اســت که محل ورود 
بــه عرصه والدین از بخش دیگری اســت و الزامــاً پس از عبور از 

اتاق های خواب فرزندان نیست.
با توّجه به دیدگاه لنگ در مورد نیاز هر فرد به خلوت و انتخاب 
نــوع و نحوة تعامل اجتماعی، چنین به نظر می رســد ایجاد ارتباط 
بصری بین آشپزخانه و نشــیمن با محل ورود به عرصة خصوصی 
به منظور کنترل رفت و آمدها و در معرض ارتباط قرارگرفتن منفی 
در نظر گرفته شــده است. دسترســی به خدمات در هر دو دیدگاه 

مثبت تلقی می شود.

تصویر شمارة 1: پالن خانه سه بخشی، عرصه نیمه عمومی و قلمرو 
بچه ها در طبقه پایین دو بخش از خانه و عرصه خصوصی والدین در 

طبقه باال بخش سوم را تشکیل می  دهد، مأخذ: الکساندر، 1387: 478

نمودار شمارة 6. عرصه های پیشنهادی الکساندر در خانه، عرصه 
 والدین بطور کامل از عرصه بچه ها جدا شده است، 

مأخذ: الکساندر، 1387: 478

ج ( نحوة سازمان دهی فضاها در عرصه خصوصی
همان طور که پیش از این بیان گردید بنا به نظر الکساندر قلمرو 
کودکان و والدین از یکدیگر جدا می شوند و هیچ گونه تداخلی با 
یکدیگر ندارند. وجود فضایی به عنوان نشیمن خصوصی در اینجا 
معنایی ندارد چرا که فعالیت های مشــترک در نواحی مشترک بین 

عرصه والدین و فرزندان صورت می گیرد.  
در رویکرد لنگ ایجاد فضاهایی که خصوصی یا عمومی بودن 
آن ها مشّخص نیست کنترل کم تری را بر روابط اجتماعی به وجود 
می آورنــد و تعامل اجتماعــی را کاهش می دهنــد )لنگ، 1381: 
183(. از نظــر وی خلــوت کالبدی، پیش نیاز بیش تــر رفتارهای 
اجتماعی اســت. لنگ ایجاد حریم مجزا برای والدین و فرزندان را 
مهم برمی شــمارد و حریم والدین را در محدوده ای مجزای از محل 
اســتقرار اتاق های فرزندان می داند. در ایــن میان نظارت والدین بر 
فرزنــدان نیز به دلیل از میان بردن حریــم فرزندان و تأثیرات روانی 
منفــی بر آن ها چندان مثبت تلقی نمی شــود. نتایج مطالعه ای که 
در مورد راه های تربیت فرزند انجام شــده نشان  داده  است، مادرانی 
کــه رفتار کــودکان را محــدود می کنند نســبت بــه آن هایی که 
چنیــن محدودیتــی را ایجاد نمی کنند بر خلــوت کودکان کنترل 
بیش تری دارنــد)Parker and Sawin 1979(. این گونه کودکان در 
مکان خــواب خود خلوت و کنترل قلمرو کمتــری را می پذیرند. 
پروفیل هــای محیط-رفتــار برگرفتــه از الگوی راپاپــورت)1391(، 
حاصل از این بررســی تطبیقی در نمودار شــمارة 7 ترســیم شده 
است. همان طور که مشاهده می شود، نظریّه های الکساندر و لنگ 
بــه دلیل تفاوت در جهان بینی آن ها بــا یکدیگر تطابق ندارند که 

فرصت بحث پیرامون آن مجال دیگری می طلبد. 

بحث و تحلیل در یافته ها
پروفیل های ســازمان فضایی خانه بر اســاس تعاریف از انســان 
و روابــط او در خانــواده متفاوت می شــوند. دیــدگاه لنگ تأکید 
حداکثــری بر حفظ خلــوت افــراد دارد و هرم نیازهــای مازلو را 
مبنــای اولویّت بندی های فضایی قــرار می دهد)لنگ، 1381: 165(. 
الکســاندر نگاه سنّتی به روابط افراد درون خانواده داشته و خانوادة 
گســترده را بهترین شــکل خانواده و روابط آن را مناسب ترین نوع 
روابط برای سازمان فضایی خانه می  شناسد)الکساندر، 1387: 469(. 

تفاوت این دو پروفیل با پروفیل اسالمی قابل توّجه است.
در عرصــة عمومی، مهم ترین فضاها ورودی و پذیرایی هســتند 
که ممکن است غیر از افراد خانواده دیگران نیز در آن جا حضور 
پیــدا کنند. ایجاد محرمیّت و پرهیز از اشــراف به فضاهای درونی 
خانه مورد تأکید اســالم است25 که می تواند بر روابط افراد خانواده 
اثرگذار باشــد. ایجاد حریــم بصری از ورودی بــه فضاهای درونی 
خانه)ویژگی شــمارة 1( و بین آشــپزخانه و پذیرایی و نشــمین و 
پذیرایی)ویژگــی شــمارة 2 و 3( از نظر لنگ مثبــت و در دیدگاه 
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الکســاندر منفی اســت. حفظ خلوت برای خانــواده مبنای نظریّة 
لنگ در این باره است. در مقابل الکساندر ایجاد سهولت دسترسی 
از ورودی بــه فضاهــای عمومی خانه و رابطــة حداکثری و از بین 
بــردن حریم ها در این فضاها را مثبت و آن را مبنای شــکل گیری 
روابط حداکثــری می داند. هم چنان که بیــان گردید ایجاد حریم 
بصــری می تواند موجب حضور مهمان در خانه گردد و با توّجه به 
نظر اسالم که تأکید بر مهمان پذیری در خانه ای دارد که موجبات 
حضــور مهمان در آن بــدون مزاحمت برای اهالــی خانه به وجود 
آمده  باشــد26، ایجاد حریم بصری بین آشــپزخانه و پذیرایی امری 
مثبت ارزیابی می شــود. حریم بصری بین آشپزخانه و ناهارخوری 
مهمان)ویژگــی شــمارة 4( در هــر دو دیدگاه لنگ و الکســاندر 
می تواند منفــی تلقی گردد؛ چرا که تعاریــف از میزان محرمیّت 
در دو جامعه هدف)ایران و غرب( متفاوت اســت، امّا در اســالم با 
توّجه به ایجاد محرمیّت و پرهیز از اِشــراف، مثبت ارزیابی شــده 
است. ایجاد دسترسی آسان بین آشپزخانه و پذیرایی)ویژگی شمارة 
5(، در اســالم مثبت بوده و می  تواند مقّدمات پذیرایی از مهمان27 
را بدون تزاحم در ســایر فعالیّت های درون خانــه فراهم آورد. این 
رویکرد در نظر لنگ از بعد دسترســی آســان بــه خدمات که در 
جدول شــماره 3 بدان اشــاره  شد، مورد تأکید اســت و در دیدگاه 
الکســاندر موجبــات روابط بیش تر میــان افراد خانــواده را فراهم 
می  آورد. حریم بصری بین نشــمین و ناهارخــوری مهمان)ویژگی 
شــمارة 6( از نظــر لنگ با توّجه به میزان خلــوت خانواده پذیرفته 
و در نظر الکســاندر می  تواند منفی تلقی گردد. در اسالم با توّجه 
بــه ایجاد امــکان محرمیّت برای افراد خانواده مثبت اســت. ایجاد 
محرمیّت بین عرصة عمومی و خصوصی)ویژگی شــمارة 7(در هر 
دو دیدگاه لنگ و الکســاندر مثبت تلقی می شود. این دو قائل به 

تفکیک عرصة خصوصی از ســایر بخش های خانه هســتند. البته 
ســازمان فضایی عرصة خصوصی در این دو دیدگاه شــاخصه های 
خاص خود را دارد که در باال به آن ها اشــاره شد. تأکید اسالم نیز 
بر ایجاد محرمیّت برای افــراد خانواده به ویژه در بخش خصوصی 

خانه است.28
در ســازمان فضایی عرصــة نیمه عمومی که شــامل فضاهایی 
هم چون آشــپزخانه و نشیمن اســت، می  توان چنین استنباط نمود 
کــه حداکثــر ایجــاد ارتباطات بصــری و رفع حریم هــای بصری 
می تواند منجر به تقویت هر چه بیش تر روابط افراد خانواده معرفی 
شــده در دیدگاه اســالم گردد. ایجاد ارتباط بصری بین نشــمین و 
آشــپزخانه)ویژگی شــمارة 8(، ایجاد ارتباط بصری بین نشــیمن و 
محل ورود به عرصــه خصوصی)اتاق های خواب()ویژگی شــمارة 
12(، ایجــاد ارتباط بصری بین آشــپزخانه و محــل ورود به عرصه 
خصوصی)اتاق هــای خــواب فرزندان()ویژگــی شــمارة 10(مثبت 
ارزیابی می  شــود. نظر الکســاندر در این بخش هم راستا با دیدگاه 
اسالم است اما بنا به نظر لنگ از انجا که این میزان ارتباطات کنترل 
فرد بر قلمرو خود را از بین می  برد و امکان انتخاب را نسبت به در 
معرض ارتباط قرار گرفتن از میان می برد منفی تلقی می شــود. در 
بخش دسترســی به خدمات)ویژگی های شمارة 9، 11 و 13( در این 
بخش دیدگاه های الکســاندر و لنگ با دیدگاه اسالمی تا حدودی 
انطباق دارند. البته شایان گفتن است که دالیل این ارتباطات چنان 
چه گفته شــد در دیدگاه لنگ محدود به دسترسی به خدمات در 
هرم نیازهای مازلو و در دیدگاه الکساندر دسترسی به روابطی است 
که البته ممکن اســت با تعریف روابط مد نظر در رویکرد اســالم 
متفاوت باشــند. چنان چه بیان گردید مؤلّفه های روابط خانوادگی 
در اســالم بســیار دقیق و روشــن اســت که به جهت تحّقق آن ها 

نمودار شمارة 7: پروفیل طرّاحی خانه مستخرج از نظرات  لنگ)سمت راست( و الکساندر)سمت چپ(، ویژگی های مثبت و منفی ارزیابی شده 
درسازمان فضایی خانه در این دو دیدگاه با دیدگاه اسالم)نمودار خط چین حاصل از مرحله قبل( متفاوت است.
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سازمان فضایی و روابط میان عرصه ها پیشنهاد می شود.
سازمان فضایی عرصة خصوصی در دو دیدگاه لنگ و الکساندر 
با دیدگاه اسالم متفاوت است. بنا به نظر لنگ و الکساندر تفکیک 
عرصة والدین از  فرزندان الزم است صورت گیرد)ویژگی شمارة 16( 
و از نظر موقعیّت مکانی این دو باید در دو مکان مجزا قرار گیرند. 
خصوصــی بودن حریم والدین در دیدگاه اســالم نیــز مورد تأکید 
اســت29 اما می تواند در نظام سلســله مراتبی پس از اتاق فرزندان 
قــرار گیرد. در این جا توّجه به این نکته ضروری اســت که ممکن 
است سن فرزندان بر محل قرارگیری اتاق آن ها و یا والدین اثرگذار 
باشــد. با این حال چنین به نظر می رسد نظارت والدین بر فرزندان 
و تأمیــن امنیّت و تربیت آن ها در محیط خانه و در دوران کودکی 
و نوجوانی و حتی جوانی اتفاق می افتد و دور شدن اتاق والدین از 

اتاق فرزندان شاید اثرات منفی بیش تری در برداشته  باشد.30
در دیدگاه لنگ و الکساندر در نظر گرفتن نشیمن خصوصی و 
ایجاد ارتباط بصری بین نشــیمن عمومی و خصوصی)ویژگی های 
شــمارة 14 و 15( به دلیل از بین بردن حریم افراد و نیز به دلیل جدا 
بودن محل والدین از فرزندان معنایی ندارد. در حالی که این مکان 
در ســازمان فضایی خانة پیشنهادی مبتنی بر اسالم-چنان چه شرح 

آن رفت- می تواند زمینة هر چه بیش تر روابط را فراهم آورد.
با توّجه بــه مطالب پیش گفتــه، پروفیل های)مــدل ارزش های 
طرّاحــی ســازمان فضایی خانه( حاصل از مقایســة نظرات لنگ و 
الکســاندر با دیدگاه اســالم در موارد شــانزده گانه فوق، برگرفته از 
نمودارهای سنجش ارائه شده توسط راپاپورت)1391( به حالت زیر 

می توان نمایش داد )نمودار شمارة  8(.

ــا  ــگ ب ــاندر)چپ(، لن ــط( و الکس ــت(، لنگ)وس ــدگاه اسالم)راس ــر دی ــی ب ــه مبتن ــی خان ــازمان فضای ــی س ــای طرّاح ــمارة 8: پروفیل ه ــودار ش نم
ــری را  ــاق بیش ت ــماره4( انطب ــی ش ــز ویژگ ــه ج ــی )ب ــه عموم ــه در عرص ــای خان ــان عرصه ه ــری در می ــای بص ــاد حریم ه ــه ایج ــودن ب ــل ب قائ
ــا  ــی دارد ب ــدگاه اســالمی تاحــدودی هماهنگ ــا دی ــز ب ــات نی ــه خدم ــی ب ــن در خصــوص دسترس ــدگاه اســالمی نشــان می  دهــد. هم چنی ــا دی ب
ایــن وجــود ایــن دسترســی بــه دلیــل افزایــش روابــط خانوادگــی نبــوده بلکــه از نظــر تأمیــن نیازهــای رشــد فــرد اســت. دیــدگاه الکســاندر در 
ــه  ــل ب ــی قائ ــه عموم ــا در عرص ــد. ام ــان می  ده ــق نش ــالمی تطاب ــدگاه اس ــا دی ــی ها ب ــری و دسترس ــات بص ــر ارتباط ــی از نظ ــة نیمه عموم عرص
ایجــاد حریــم بــا عرصــه نیمــه عمومــی نیســت. بیش تریــن تمایــزات ایــن دو دیــدگاه بــا دیــدگاه اســالمی در عرصــه خصوصــی اســت کــه رابطــة 
والدیــن و فرزنــدان در ایــن عرصــه را بــه دلیــل از میــان بــردن خلــوت منفــی تلقــی نموده انــد. در حالــی کــه دیــدگاه اســالمی رابطــة والدیــن و 
ــا توّجــه تفاوت هــای اساســی نظرّیه هــای  ــه نظــر می  رســد ب ــرار می  دهــد. ب ــا حفــظ حریــم هریــک مــورد توّجــه ق فرزنــدان را در ایــن عرصــه ب
جهانــی در مــورد ســازمان فضایــی خانــه، رعایــت پروفیــل پیشــنهادی اســالمی ارائــه شــده می  توانــد منجــر بــه ارتقــای ســبک زندگــی مــردم در 

جهــت تحّقــق ارزش هــای فرهنگــی و دینــی متعالــی در روابــط خانوادگــی باشــد.

نتیجه گیری
چنــان چه بیان گردید با بهره گیری از روابط خانواده در اســالم 
می  توان پروفیلی پیشنهادی برای ســازمان فضایی خانه ارائه نمود. 
به نظر می رســد با رعایت اصول مطرح شــده در ایــن پروفیل بتوان 
نتایــج مؤثّری در تحّقــق ارزش های اخالقــی و فرهنگی در روابط 
خانوادگی و سبک زندگی مبتنی بر اندیشه اسالمی به دست آورد. 
ادبیات جهانی در پاســخ گویی به نحوة ســازمان دهی روابط میان 
فضاهای درونی خانه با دیدگاه اســالم متفاوت اســت. پروفیل های 
ترســیم شــده از دیدگاه  لنگ و الکســاندر به عنوان نظریه پردازان 
مطــرح در حیطــه معماری و مقایســة آن ها با الگوی اســالم، این 
تفاوت هــا را نشــان می دهد. علّت اصلی ایــن تفاوت ها را می توان 
در تفاوت جهان بینی ها جســتجو نمــود. لنگ با رویکرد مردمی و 
مشــارکت جویانه و الکساندر با نگاه نیمه ســنّتی، نظریّه های خود 

را مبتنــی بر رفتار مردم ارائه می نماینــد. در حالی  که پروفیل ارائه 
شــده در این مقاله بر مبنای رویکرد اســالم، در پی انتقال ارزش ها 
و اصول اســالمی به ســبک زندگی مردم و ارتقای روابط میان افراد 
خانواده بوده و مبنا را جهان بینی اســالم قرار داده  اســت. اصول به 
دســت  آمده برای ســازمان دهی عرصه های عمومی، نیمه عمومی 
و خصوصی از جهــت کاربرد مؤلّفه های کالبــدی حریم بصری، 
ارتباط بصری، دسترســی و سلســله مراتب در تحّقــق مؤلّفه های 
روابط خانوادگی از دیدگاه اســالم ارائه شــده است. عرصة عمومی 
خانــه نیازمند ایجــاد حداکثر حریم های بصری بــا دیگر فضاهای 
خانه اســت و در عرصة نیمه عمومی ارتباطــات بصری بیش تر و 
رفــع موانع دید باید مــورد توّجه قرار گیــرد. عرصة خصوصی در 
عین ایجاد امکان اجتماعات کوچک تر افراد خانواده در نشــیمن 
خصوصــی، حریــم فرزندان و والدیــن را به طــور جداگانه تأمین 
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می  نماید. اجرای اصول به دســت آمده در این پروفیل در ســازمان 
فضایی خانه می تواند ســطح تعامالت افــراد را در خانواده مبتنی 
بــر ارزش های صحیح ارتقا داده و نتایــج رفتاری و اجتماعی بهبود 
یافته ای ایجاد نماید. با توّجه به کاربرد گســترده دیدگاه های لنگ 
و الکســاندر در حــوزة آموزش، طرّاحی و اجــرای معماری، یافتن 
نتایج و مدل ســازی هایی از این دست می  تواند میزان انطباق پذیری 
این ادبیــات را با مقیاس فرهنگی و بومی جامعة ایرانی-اســالمی 
مشّخص و خط ســیر روشنی در اختیار قرار دهد. بررسی تطبیقی 
ســازمان فضایی خانه های مســتقل و آپارتمانی اجرا شــده و یا در 
مرحلــة طرّاحی بر نوع و میزان روابط افراد خانواده، تأکید بر رابطة 
محتــوا و کالبــد در آمــوزش و بهره گیری از ادبیــات و فرهنگ 
اســالمی در آن، ایجاد افق های تازه بــرای پژوهش در حیطه میزان 
انطباق ادبیات جهانی با بوم-فرهنگ ایرانی-اسالمی و ... از جمله 

حوزه های کاربرد این مقاله است.31

پی نوشت ها
1. تعبیــر راپاپورت از پروفیل هــای طرّاحی محیــط، کیفیت های متنوع 
محیط هاســت که وقتی مثبت اســت، رضایت برای مردم فراهم می  آورد و 
وقتــی که انتخاب می  گردند، محیط های با ویژگی های منفی را رد می  کنند. 
این هــا کیفیّت هــای روان شــناختی، بیو-اجتماعی و فرهنگــی از محیط ها 
هســتند. این ویژگی ها یا اجزای کیفیت محیطی می  توانند شناسایی شوند، 
مطالعه گردند، فهرســت شوند، ردیف گردند و مرتبط شوند. آن ها به بهترین 
وجه توســط پروفیل های کیفیت های محیطی شــرح داده می  شوند و بسیار 
ســاده تر مرتبط می  گردند)راپاپورت، 1391: 91-89(. برای مطالعة بیش تر به 

کتاب فرهنگ، معماری و طرّاحینوشته آموس راپاپورت مراجعه شود.
2. در ایــن مورد می  توان به مطالعات آسیب شناســی خانــواده و مباحث 
جامعه شناســی مرتبط مراجعه نمود)رک. مقدمه از بر جامعه شناسی خانواده 
تألیف باقر ســاروخانی( که می  توان علت بســیاری از این آســیب ها را نبود 

فضاهای مناسب برای بسترسازی تحقق روابط خانوادگی دانست.
3. Environment-Behavior Studies

4. ر.ک. کتاب فرهنگ، معماری و طرّاحی اثر ایموس راپاپورت
5. Rapoport
6. Gifford
7. GastonBachelard
8. Family Organization

9. اصــول موجود در رفتار بین اعضای خانواده در متون مرتبط به تفصیل 
ارائه شــده اســت. رک: حقوق از دیدگاه امام سجاد)ع(، ســیره نبوی، منطق 

عملی، سیره خانوادگی تألیف مصطفی دلشاد تهرانی.
10. امام صادق)علیه الســالم( مي فرماید:»خــدا بنده اي را که فرزند خود را 
بسیار دوست مي دارد، مورد رحمت خویش قرار مي دهد«)ری شهری، 1379: 
699(. پیامبر اکرم)ص( فرمود: »نگاه محبت آمیز پدر به صورت فرزند عبادت 
اســت« و یا در جاي دیگر فرمود: »هر بوسه اي که والدین نثار فرزند مي کنند 

درجه اي مثبت به دست مي آورند«)نوری طبرسی، 1988م(.
11. پیامبر اکرم)ص(: »ســوگند به آن که جانم به دست اوست، مردم هیچ 
انفاقی نکرده اند که دوســت داشــتنی تر از گفتار نیک باشد«)مجلسی، 1111 
ق: 311( و علی)ع( فرمود:»سخن بد مگوی، اگرچه از پاسخ درماندی«)رسولی 

محالتی ، 1384: 33(.

12. پیامبر اکرم)ص( فرمود:»کودکان را دوست بدارید و به ایشان مهر ورزید و 
چون به آنان وعده ای دادید، به وعده خود عمل کنید«)الکلینی، 1388ق: 49(. 
13. از چهــار مورد فوق تحقق دو مورد امنیّت و تربیت فرزندان از حقوق 

فرزندان در پیشنهاد سازمان فضایی خانه بیش تر مورد تأکید بوده است. 
14. امــام صادق)ع( فرمودند: »دیدگان خود را از نگاه به پدر و مادر آکنده 
مساز مگر از مهربانی و نرمی نسبت به آنان و صدای خود را باالتر از صدای 
آن دو مبر، و دســت خود را باالی دســت آن دو قرار مــده، و جلوتر از آنان 

حرکت مکن«)الکلینی، 1388ق: 157(.
15. پیامبــر)ص( فرمود:»هــر کــس کودک خردســالی از نســل خود را 
خوشــحال کند، خداونــد در روز قیامــت او را خوشــحال گرداند«)المتقی 
الهندی،1409ق: 586-585(و »هرکــس کودکی دارد باید با او کودکانه رفتار 

کند«)حرعاملی، بی تا: 203(.
16. علی)ع( فرموده اســت:»یاری کردن یکدیگر و همکاری در برپاداشتن 

حق، امانت و دیانت است«)رسولی محالتی ، 1384: 350(.
17. پیامبــر)ص( به روابط خانوادگی پرعاطفه و عاشــقانه می  نگریســت و 
فرمود: »آیا شــما را از بهتریــن چیزی که اندوخته اید آگاه نکنم؟ همســری 

صالح که چون بدو بنگرد شادمان شود«)نوري طبرسی، 1988م: 10(.
18. امام صادق)ع( در این باره می  فرماید:»همسایه داری نیکو، شهرها را آباد 
و عمرها را طوالنی می  کند«)الکلینی، 1388ق: 491( و »همســایه داری نیکو، 

روزی را زیاد می  کند«)پیشین(.
19. ر.ک. بخش روابط بیرونی خانواده، ارتباط با مهمان در همین نوشتار.

20. ارتبــاط بصــری و تأثیر آن بر روابــط افراد یکی از شــاخه های مهم 
روان شناسی اســت که بحث پیرامون آن نوشتار مستقلی می  طلبد. در اینجا 
رفــع موانع بصری از بعد کالبدی، در رابطــه میان دو فضا مورد بحث بوده تا 

زمینه را برای روابط افراد فراهم آورد.
21. میانگین های ارائه شــده حاصل از بررســی دلفی در چهل مورد سؤال 
پرسشــنامه ای تنظیم شــده توســط نگارنده، در پرســش از تأثیر مؤلّفه های 
کالبدی ایجاد حریم بصری، ارتباط بصری، دسترســی و سلســله مراتب در 
روابط میان عرصه های خانه بر مؤلّفه های روابط خانوادگی، و پاســخ به آن ها 

از میزان صفر به معنی بسیار کم تا پنج به معنی بسیار زیاد است.
22. نظریّه هــای لنگ و الکســاندر به عنــوان دو نمونه بــارز از نظریّه های 
پرمخاطــب جهانی مرتبط با بحث حاضر و نیز با توّجه به میزان ارجاعات باال 
به آن ها در مقاله ها و مجله ها و کتاب ها گوناگون و ســایت های تخصصی و 
بانک های علم سنجی از جمله Google Scholar انتخاب و بررسی شده اند.

23. در این نوع خانواده دســت کم ســه نســل شــامل والدیــن، بچه ها، 
پدربزرگ هــا، مادربزرگ هــا، عموها، دایی ها، عمه و خاله و خانواده هایشــان 
همــه باهم در قالب یک خانــوار و یا چندین خانوار متصــل به هم زندگی 

می  کردند)الکساندر، 1387: 469(.
24. Fred Steele

25. ســورة نور، آیة 27: ای کساني که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از 
خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید.

26. رک. پی نوشت 18 و 27
27. روایات زیادي در مورد توصیه به پذیرش میهمان در خانه وجود دارد و از برکات 
آن افزایش روزي، آمرزش گناهان و ورود فرشتگان و نگاه رحمت الهي دانسته شده 
است. هم چنین براي خانه اي که میهمان وارد نمي شود شومي و بي برکتي و دوري از 

رحمت خداوند توصیف شده است )باب میهمان کتاب میزان الحکمه(.
28.  رک. پی نوشت شمارة 25.

29. سورة مبارک نور، آیة 58.
30. این موضوع نوشتار مستقلی می  طلبد که مرتبط با بحث حاضر نیست.

31. ارائه نتایج کاربردی مدل ها در آموزش طرّاحی خانه، در مقاله دیگری 
از نویسندگان ارائه شده است.
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