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چكيده
معيارهاي  مورد توجه طراحي و ساخت محرميت و حريم خصوصي يكي از 

هاي معاصر تهران تا شهرهاي اسالمي بوده است. از آنجا كه الگوي خانه
توجهي  به اصل محرميت در معماري و فرهنگ ايران حدودي گواه بر بي

- هاي امروزي براساس گونهاست، ارائه الگويي براي حفظ محرميت در خانه

رسد. هدف از پژوهش حاضر به نظر ميشناسي مسكن، يكي از ضروريات مهم 
- هاي بافت تاريخي تهران از طريق گونهبررسي موضوع محرميت در خانه

هاي شناسي است، كه مي تواند سبب بازيابي آن براي ساكنان اين محدوده
هاي تاريخي و معاصر دو محله سنگلج و مسكوني شود. براي اين منظور، خانه

هاي ها و بازديدتهران،  با بررسي نقشه 12منطقه امامزاده يحيي،  واقع در 
شناسي فضاهاي ورود بر اساس سلسله ميداني انتخاب شدند. سپس گونه

- مراتب ورود به خانه مورد مطالعه و بدين وسيله سير تحول اين فضاها در خانه

دهد هاي تحقيق نشان ميهاي اين دو محله مورد بررسي قرار گرفت.  يافته
هاي تاريخي تهران، سلسله مراتبي در ورود به خانه متناسب با كه در خانه

نيازهاي ساكنان  وجود داشته كه كمتر در اولويت توجه طراحان امروزي قرار 
 ايجاد بر عالوه فضاي ورود، گرفته است. از اين رو، با ايجاد سلسله مراتب در

 وصيخص نيمه و خصوصي از فضاهاي درستي تعريف توان بهمي محرميت، 
به  از اختالل در كاربري و هويت ديگر فضاها جلوگيري دست يافت و در خانه

هاي تحقيق حاكي از آن است كه بازشناسي فضاهاي ورود عمل آورد. يافته
مي تواند منجر به ارائه الگويي براي دستيابي به محرميت شود، كه اصلي جدا 

  نشدني از هويت در معماري و فرهنگ ايراني است.

محرميت، گونه شناسي، فضاي ورود، مسكن، سلسله  :هاي كليديواژه
 .مراتب

Abstract 
The issue of privacy has always been regarded as an 
essential criterion in designing and constructing Islamic 
cities. Since the existing pattern of house-building in 
Tehran tends to neglect the privacy principle, there exists 
a necessity to reintroduce it in modern Iranian architecture 
and culture. The present study aims at investigating the 
issue of privacy in houses located within traditional parts 
of Tehran via analyzing typology. This would help the 
residents of those areas to renew and reapply the privacy 
principle at their residential apartments. In the present 
study a functional approach was adopted accompanied by 
a descriptive-analytical method of analysis. Using maps 
and field observations, houses from both traditional and 
modern era were selected in two quarters of Sanglaj and 
Imamzadeh Yahya in Tehran. The process of typology of 
entrance spaces was conducted based on the hierarchy of 
entry. The research findings indicate that there exists a 
kind of hierarchy of entrance in traditional houses based 
on the needs of their residents which is missing in modern 
houses, because it is neglected by the designers. Through 
creating such spatial features in entrance spaces, not only 
privacy is enhanced but also a proper definition of private 
and semi-private spaces can be achieved. Privacy 
enhancement will be effective to prevent the interruption 
in functions of other spaces. Accordingly, recognizing the 
spaces of entry can lead to providing a more appropriate 
pattern for enhancing privacy. 

Keywords: Privacy, Typology, Entrance space, 
Housing, Hierarchy. 
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همقدم
حفظ حريم خصوصي خانواده همواره عملكرد اصلي خانه 

گاه هاي سنتي بوده است. خانه ايراني هميشه جلوه
هاي معنوي و فرهنگي و شيوه زندگي بود. مستقيم ارزش

سفانه، در عصر حاضر، حريم خصوصي قرباني عوامل أمت
اقتصادي و اجتماعي شده است و اولويت براي استقرار 
فضاهايي كه حريم خصوصي را حفظ كند، به تدريج 

هايي بيگانه با فرهنگ ملي و تقليل يافته است و خانه
  بومي ساخته شده است.

هاي امروزي احساس داشتن ي خانهفضاهاي ورود
در معماري سنتي ايران، د. ـكناد نميـم را ايجـحري

ها ها و داالنفضاهايي مانند پيش ورودي، هشتي، حياط
ود ـوجـه ط را بـد واسـاهاي حـاي از فضهـوعـمجم
آوردند كه فرد را از فضاي شهر به فضاي شخصي مي
هم اكنون  خانه،رساند. اين سلسله مراتب در ورود به مي

تبديل به تنها يك در شده است، كه مرز بين فضاي 
حذف  عمومي شهر و فضاي خصوصي خانواده است.

تواند به تغيير اي ميهمچون واقعه سلسله مراتب ورود
طرز تفكر ايراني منجر شود و تأثيرات بسيار مخربي را در 

ين نبود معادلي براي آن به بار آورد، كه نه تنها باعث از ب
وجب تعريف نادرست فضاهاي اصلي رفتن حريم بلكه م

  شوند.مي
ها، عدم توجه به نظام سلسله مراتب ورود در خانه

دنبال داشته باشد. با تواند اختالل در عملكردها را بهمي
اي از فضاهاي هاي قديمي با مجموعهنگاهي به خانه

يم كه نه تنها فضايي براي مكث به واسط مواجه هست
آيند، بلكه موجب عدم اشراف فضاها به يكديگر ميشمار 
هاي معاصر كمبود اين هاي خانهشوند. اما در بررسيمي

  شوند. فضاها به شدت احساس مي
فرهنگ غربي از در واژه تيپولوژي يا گونه شناسي 

خود برگرفته  نيزگرفته شده است. واژه تايپ  1ريشه تايپ
تين است. در الدر زبان  3و تيپس 2از ريشه يوناني تپس

1. Type
2. Topos
3. Types

، 6، فرم5نمونه ،4هاي مدلزبان انگليسي معادل واژه
ها رار دارد. اين واژه با ديگر واژهق 9ويژگي و 8، نماد7دسته

آورده است. هر  پديدهاي تركيبي نو را تركيب شده و واژه
 اص خود را دارندـي خـار معنـا بـهن واژهـدام از ايـك

   ).1388 (معماريان،
شناسي اواسط قرن هجدهم در معماري و باستاناز 
- شناسي به عنوان ابزاري براي شناخت و دستهاز گونه

- سال است كه گونه 250گرفته شد. حدود بندي بهره

بندي علمي شناسي در حوزه علوم مطرح شده است. دسته
لينه سوئدي در علم گياه شناسي باعث شد كه ديگر 

ست بزنند و از اواخر قرن دانشمندان نيز به اين اقدام د
ي به معماري نيز سرايت نمايد. اشاره و الدهجدهم مي

هاي قديمي از حدود دو شناسي در نوشتهتوجه به گونه
نيز هزار سال پيش به اين طرف در آثار نويسندگان معمار 

عنوان با در اثر مشهور خود  ،10شود. ويترويوسديده مي
هاي پيش گونهسال  2000 از حدود ،ده كتاب معماري

- ها، معابد و ساختمانمختلف بناهاي يوناني شامل خانه

بندي نموده است. هر كدام از اينها هاي عمومي را گروه
ها اند. براي نمونه خانههايي تقسيم شدهنيز به زير گروه

هاي حياط دار و بدون حياط و يا براساس مكان به دسته
هاي خانه .قرارگيري آنها در شهر و روستا آمده است

شده و معابد نيز بر اساس دار به پنج گونه تقسيمحياط
سيك الهاي چهارگانه كهاي بيروني و نظامتعداد ستون

ترين اند. يكي از جالبيونان به انواع خاصي تقسيم شده
الدين جمشيد غياث در ايران، در زمينه معماريرا كارها 

مفتاح هاي او است. يكي از كتابانجام دادهكاشاني 
است. او در اين كتاب بخشي را به محاسبه  الحساب

، گنبد و مقرنس اختصاص )ازج( ، تاق)تاق( هندسي قوس
 دهده ميئداده و جداول محاسباتي بسيار جالبي را ارا

  ).1391(معماريان، 

4. Model
5. Exemplar
6. Form
7. Class
8. Symbol
9. Character
10. Vitruvious
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بندي بناها براساس توان گفت انديشه دستهمي
ران شكل وجوه مشترك آنها از حدود سه دهه پيش در اي

نخست در  ،طور جديه ب ،گرفته است. اين موضوع
هاي معماري و شهرسازي مطرح شد و محصول دانشكده

ارشد بود. در كنار اين  آن چند پايان نامه كارشناسي
توان به مطالعات جغرافيايي درباره شهرها و ها ميفعاليت

- نمون«شناسي يا روستاهاي ايران اشاره كرد. گونه

گيرد. با از اين مطالعات را در بر ميبخشي  »شناسي
دانان بر رود تمركز جغرافيتوجه به اينكه انتظار نمي

شناسي توصيف روي موضوعات معماري عميق گونه
هاي اي از ويژگيساده شناسي توصيفگونه الًباشد، معمو

شود. يكي از اين مطالعات درباره يك بنا را شامل مي
- است. ويژگي گرفتهمسكن در روستاي كندوان صورت 

مانند تعداد  ،اي اين روستاهاي صخرههاي كلي خانه
انباري طويله و عناصر  همچونطبقات، فضاهاي بسته 

مانند ورودي و طرز قرارگيري اشياء داخلي مورد بررسي 
همايون: ( شده است ئهقرار گرفته و توصيفي از آنها ارا

1356 .( 

هاي شاخصهدر اين بين محرميت به عنوان يكي از 
اسالمي همواره مورد توجه  - اصلي معماري ايراني

محققان و طراحان بوده است.  بحث محرميت و حريم 
خصوصي به عنوان يك عالقه اساسي انسان در همه 

در معماري و شهرسازي غرب است. ها ديده شده فرهنگ
اسالمي  –محرميت آن چنان كه در معماري ايراني 

ست، مورد توجه قرار نگرفته داراي عمق و بعد وسيعي ا
در معماري و است. تحقيقات نشان مي دهد كه 

 Privacyشهرسازي مغرب زمين اين مفهوم از زاويه 

)ˈprɪvəsi(  و)sɪˈkjʊərɪti( Security  با عنوان
المعارف فلسفي ةدايرحريم خصوصي مطرح شده است. در 

ريشة تاريخي اين مفهوم را در )، 2014( ١استنفورد
مباحث مشهور فلسفي ارسطو بررسي كرده است؛ به ويژه 
آنجا كه مابين قلمرو عمومي فعاليت سياسي يا عينيت/ 
ظاهر (مفاهيم آگورا و پليس/ شهر دولت) و قلمرو 
خصوصي مرتبط با خانوار و زندگي خانوادگي يا دنياي 

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy

در  .شده استپنهان خانوار (اويكاس/ بوم) تمايز قايل 
به » محرميت«) 2009( ٢فرهنگ لغت مريام وبستر

گيرد  عنوان كيفيت يا حالتي از وجود/ بودن در نظر مي
باشد؛  كه از همراهي با جمع يا مشاهده شدن برحذر مي

يعني آزاد از دخول سرزده و بدون اجازه و مكان انزواست؛ 
اما به درستي مشخص نكرده كه آيا اين توصيف مربوط 

) نيز 2009( ٣فرهنگ آكسفوردافراد است يا اشياء به 
محرميت را حالت يا شرايطي از بودن/ وجود تنها، بدون 
مزاحمت يا آزاد از هرگونه توجه و نگاه عمومي در 

كند؛ يعني  چارچوب موضوعيت حق و انتخاب تعريف مي
  آزادي از مداخله و دخول بدون اجازه. 

ي برخي ) معتقد است كه برا2003( 4كامينسكي
افراد، محرميت به حق به منظور جلوگيري از تماس يا 
همجواري توسط افراد ديگر بدون رضايت تبديل شده 

)، همچنين محرميت را شرايط موقت و 1998( 5است. نيول
كند. اين  داوطلبانه جدايي از قلمرو عمومي تعريف مي

پيوند داشته و با مفاهيم اشتراكي،   »انزوا«عبارت با واژه 
). Georgiou, 2006 (عمومي و اجتماعي در تضاد است 

)، حريم خصوصي را ناشي 1997( 6در تعريفي ديگر، گيفورد
داند. از نظر وي، حريم از گرايش ما در كنترل محيط مي

خصوصي مكاني براي بيان اسرار و نظرخواهي از ديگران، 
ين نوع ارتباط با ديگران بوده و تفكر در وجود خود و تعي

گيري و محل آزاد شدن باعث باال رفتن قدرت تصميم
هيجانات ماست. مهيا بودن شرايط ايجاد حريم خصوصي و 
استقالل در يك مكان از عوامل مهم تعيين محل زندگي 

  است.
محرميت به ) 1968( ٧همچنين در تعريف راپاپورت

عي و قدرت انتخاب عنوان توانايي در كنترل روابط اجتما
ميزاني دلخواه از اين روابط، تعريف شده است و به زعم 

نيز عواملي مثل محرميت، فضاي  )1987( ٨جان لنگ

2. Merriam Webster Online
3. Oxford English Dictionary
4. Kaminsky
5.  Newell
6. Gifford
7. Rapoport
8. John Lang
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خصوصي و حس مالكيت روي درك ما از راحتي و كيفيت 
فضا تأثيرگذار هستند. همچنين وي معتقد است كه همه 
تعاريف محرميت يك وجه مشترك دارند و نكته مهم در 
تمامي اين تعاريف، توانايي شخص يا گروهي از اشخاص 
در كنترل مناسبات اجتماعي، ديداري، شنيداري و حسي با 

  ديگران است.
در تعاريف باال، نكته مهمي وجود دارد؛ كه آن 

گيري اصلي مفهوم محرميت در راستاي تمايز ميان  جهت
دو عرصة اصلي زندگي است. عرصة عمومي كه فضاهاي 

گيرد و عرصة خصوصي كه شامل  ا دربرمياجتماعي ر
ت افراد و خانوارهاست. چنين ـاص زيسـاهاي خـفض

ه تنها با مفهوم صميميت، بلكه با ـنگرشي، محرميت را ن
ويژه با  شيوة كنترل روابط شخصي افراد با ديگران، به

كند  دنياي خارج از قلمرو خصوصي مرتبط مي
)Madanipour, 2003(ده . همچنين، نگرش يادش

هايي كه  ار و فعاليتـا رفتـارتباط قوي محرميت را ب
ها و  امكان يا عدم امكان دسترسي به افراد يا مكان

دهد. در كل،  سازد، نشان مي اطالعات را ميسر مي
محرميت فرايند تنظيم تعامل با ديگران، يعني «

فرايندجدلي كاهش يا افزايش روابط (هر دو جنبه كالمي 
هم «كه شامل  )Witte, 2003(» و غير كالمي) است

.  )Altman, 1975(» تحديد تعامل و هم طلب آن است
انداز مفهوم محرميت  با توجه به اين بررسي و چشم

) براي محرميت سه كاركرد 1995( ١انساني، ابوغزه
محدود كردن تعامل اجتماعي، تثبيت راهبردهايي براي 
مديريت تعامل و نگهداري و توسعه هويت شخصي را 

  تعريف كرده است.
عالوه بر اين، در برخي مطالعات غربي، به جاي 
اشاره مستقيم به مفهوم محرميت، مفاهيم قلمرويابي و 

) 2000( ٢ار داده اند. بلفضاي شخصي را مورد تأكيد قر
در مطالعات خود، قلمرويابي و فضاي شخصي را دو 

ها/ اي كه در آن افراد انواع مختلفي از آستانهشيوه
ها را در محيط براي تنظيم تعامل خود با ديگران محدوده

به طور ضمني، مفهوم محرميت را  كند. اين دو،مطرح مي

1. Abu-Gazzeh
2. Bell

كند. تعريف ميكه واجد ابعادي مكاني و اجتماعي است، 
)، اين دو همچون 1975( ٣براساس ديدگاه آلتمن
اي عمل كرده تا سطح مورد انتظار مكانيسم تنظيم آستانه

محرميت شخصي و گروهي مشخص گردد. البته در 
هاي مباني اسالمي ميان قلمرويابي و محرميت تفاوت

قابل توجهي وجود دارد به نحوي كه قلمرويابي منجر به 
كه محرميت شود، درحاليفضاي شهري ميباز شدن به 

به بسته شدن به سمت فضاي شهري متمايل است 
توان مطرح كرد كه رو، مي). از اين76: 1389(ناري قمي، 

فقدان مرجع مستقيم در زمينه محرميت در مطالعات 
عمدتاً با ماهيت محيط ساخته شده، به ويژه تداخل 

رتباط هاي خصوصي و عمومي در فرهنگ غرب احوزه
كند كه از قرن هجدهم به بعد تغيير كرده است. پيدا مي

نهاد «بهاي اين تغيير را حوزه خصوصي پرداخته زيرا كه 
اش را با خانواده كنترل انحصاري خود بر قلمرو خصوصي
و، » دهد.تضمين دسترسي به حوزه عمومي از دست مي

در نتيجه، اين زمينه فرهنگي دوگانگي فضاي عمومي و 
). به Parker, 2004خصوصي كمرنگ شده است (

همين سبب، ارجاع مستقيم به مفهوم محرميت كه بيشتر 
با قلمرو خصوصي در ارتباط است، در فرهنگ غربي تا به 

) تفاوت 1( شكلامروز ناديده گرفته شده است. 
مفاهيم  –ها در دو ويژگي رفتاري انسان نيازمندي

اً در نوشتارهاي ـغالب هـرا ك» يـايـروپـت و قلمـمحرمي«
شود ارشناسي محيطي، همسو و هماهنگ دانسته ميـرفت
ش اين الزامات را در رابطه درون و بيرون نشان ـو نق
  دهد.مي

ها و اصول معماري سنتي ايران كه در شكل  ويژگي
اند، در  دادن به مسئله محرميت در كالبد معماري موثر بوده

گرايي و نفوذپذيري سه دسته كلي سلسله مراتب، درون 
). 1395(غفوريان و همكاران،   بصري قابل تفكيك است

در پژوهش حاضر، به طور خاص، به بررسي تأثير اصل 
ميت و حريم خصوصي در سلسله مراتب در ايجاد محر

  هاي ايران پرداخته شده است.خانه

3. Altman
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  . تفاوت مفاهيم محرميت و قلمروپايي در نوع رابطه درون بيرون1شكل

  76: 1389ناري قمي،  مأخذ:                 
  

ها،  سلسله مراتب يكي از اصول حاكم بر مجموعه
هايي است كه يا به طور طبيعي در جهان  اجزا و پديده

هستي به عنوان يك كل وجود دارند و يا به دست انسان 
شوند و با توجه به آنكه اصوالً هستي  جاد ميطراحي و اي

موجودات در كائنات تابع سلسله مراتبي متقن و تعريف 
شده است، نقش غيرقابل انكار آن در تعريف اجزاء كل 

بخشي به آنها قابل ذكر است. در  يك مجموعه و هويت
هاي مختلف مرتبط با فرهنگ اسالمي همانند  بخش

دسته كه سه قلمرو عمدة  ويژه آن بسياري از مكاتب، به
مادي (جسماني)، رواني (نفساني) و معنوي (روحاني) براي 
زندگي انسان قائل هستند، اصل سلسله مراتب از اهميت 

بيني  ). در جهان1386خاصي برخوردار است (سيفيان،
اسالمي و به خصوص در عرفان اسالمي، طي مدارج و 

ته منازل گوناگون، در يك سلسله مراتب خاص شناخ
هاي  گردد و هر منزل و هر فضا و هر حريمي با ويژگي  مي

اي خاص تعلق دارد كه تا تحصيل  خاص خود به عده
هاي الزم امكان وصول به آن ،و  ها و بايستگي شايستگي

همچنين، عبور از آن براي رسيدن به منزل باالتر ميسر 
). از اين رو، بايد عنوان داشت كه 1379 زاده،نيست (نقي

بيني اسالمي، در عالم وجود، هر شيئي مكان و  هاندر ج
مقامي خاص را براي خويش داراست، كه ارزش و موقعيت 

هاي مراتب وجود  اين مكان و مقام با توجه به ويژگي
شود. محيط مصنوع نيز از اين قانون تبعيت  مشخص مي

هاي خاص به  نموده و اجزاء آن با توجه به ويژگي
ن فضاهاي متوالي و مجاور خصوصيات كالبدي و نمادي

  شود.  مربوط مي
طبيعت مسكن خلوت و آرامش خاص خود را طلب 

كند كه با خلوت و آرامش ابنيه عمومي به طور كامل مي
متفاوت است. از اين رو، سلسله مراتب فضايي براي ارتباط 
به داخل ساختمان و فضاي خصوصي كه از آن تحت 

) 1390د (طبيبيان،شوعنوان سلسله مراتب فضايي ياد مي
هاي موجود در واحدهاي مسكوني در بسياري از نمونه

  هاي تاريخي شهري ايران قابل مشاهده است.بافت
ايجاد سلسله مراتب فضايي به منظور حفظ محرميت 
از ديرباز مورد توجه بسياري از طراحان در سراسر جهان به 

هاي اسالمي همچون ايران قرار  خصوص در سرزمين
ست. درواقع اين اصل يكي از اصول به كار رفته در گرفته ا

هنرهاي سنتي است. اين هنرها نه تنها در ساختار 
گيري خود، مبتني بر اصول سلسله مراتبي هستند،  شكل

بلكه با هارموني ساري و جاري در عالم و سلسله مراتب 
آن قرار دارد نيز، وجودي كه باالتر از مرتبه مادي مربوط به

). بايد اذعان كرد 1380باشند (نصر، اهنگ ميمنطبق و هم
كه اصل سلسله مراتب به عنوان يكي از اصول اساسي 
حاكم بر هنرهاي سنتي، بيشترين تأثيرات را در 

گيري محرميت در كالبد معماري سنتي ايران را دارا  شكل
رو، به منظور درك بهتر سلسله مراتب در باشد. از اين مي
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  تشريح آن پرداخته خواهد شد.معماري، در ادامه به 
در معماري سنتي ايران هر فضا هويت ويژه خود را 

هاي مختلف به دنبال داراست. از هنگام ورود به فضا بخش
اند تا با ايجاد سلسله مراتب فضايي مناسب هم قرار گرفته

به كالبد مجموعه شكل دهند. اين امر بدين گونه در 
  ت:معماري سنتي ما انجام پذيرفته اس

مرزبندي فضاها با كالبدهاي تعريف شده و روشن بودن 
 مرز ميان فضاها؛

انداز به نام گيري از فضاهاي واسط و فاصلهبهره -
ميان فضاهاي اصلي؛» مياندر«
  پرهيز از يكپارچه كردن فضاها يا از ميان بردن مرزها؛ -
ها و تمايزات كمي و كيفي هر فضا براي داشتن ويژگي -

و تفرد در بين فضاهاي ديگر (نقره كار، متمايز شدن 
1387.( 

بندي كلي، سلسله مراتب فضاهاي در يك تقسيم
توان در هاي قبل را ميعمومي  و خصوصي خانه در دوره

اين شكل كلي ارائه كرد:  فضاهاي نيمه عمومي شهري، 
فضاهاي عمومي خاص يك گروه (هشتي)، فضاهاي 

وصي افراد خصوصي خانوادگي (حياط) و فضاهاي خص
  ها).(اتاق

شناسد كه حريم اسالم اين نكته را به رسميت مي
رو، خصوصي هر فرد بايد از تجاوز مصون باشد. از اين

اي باشد كه حريم  محل و نقشه خانه مسلمان، بايد به گونه
خصوصي افراد خانه در برابر ورود بيگانگان حفظ شود. در 

اي  هاي سنتي ايراني نه تنها درون هيچ خانه معماري خانه
ها به  از بيرون، قابل ديد نبود؛ بلكه ورودي بسياري از خانه

باز بماند، حياط  نحوي ساخته شده است كه اگر در خانه نيز
در طراحي  نباشد.و درون خانه به هيچ وجه قابل مشاهده 

ها، فضايي به عنوان پيش ورودي (هشتي)  بسياري از خانه
است كه اين فضا در كنار داالن و در نظر گرفته شده

هاي دسترسي حياط، سلسله مراتب ورود را شكل داده  پله
براي  و به اين ترتيب محرميت فضاي درون خانه را

) توجه به عدم ديد 2( شكلكرده است.  ساكنان تأمين مي
مستقيم از ورودي به حياط و فضاهاي داخلي را كه براي 
حفظ حريم در برابر افراد غريبه در خانه عالقبند كاشان 

  رعايت شده، نشان مي دهد.

  توجه به نداشتن ديد مستقيم از ورودي به حياط و فضاهاي داخلي و رعايت سلسله مراتب در خانه عالقبند كاشان .2شكل
  1392نيري فالح و همكاران،  مأخذ: 

هاي سنتي  نمونه ديگر از حفظ سلسله مراتب در خانه
ايران در برابر افراد غريبه و مهمانان، پوشيدگي دروني 

گاه در معرض ديد  اي كه خانواده هيچ هاست؛ به گونه خانه
ي خصوصي خانه گرفتند و فضاها مهمانان نامحرم قرار نمي

هاي استراحت را كه  ها و اتاق ، سرويسهمچون آشپزخانه
اي  كردند؛ به گونه ها بيشتر از آن استفاده مي معموالً خانم
شدند كه در معرض ديد عموم نباشند. اهميت  طراحي مي

له به ميزاني است كه الكساندر در الگوي شماره ئاين مس
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خود، به نكته فضاي خصوصي اشاره نموده كه  12722
مالقات با افراد غريبه و دوستان در صورتي مورد پسند 

هاي شخصي افراد حفظ شود. وي  خواهد بود كه حريم
معتقد است كه فضاهاي داخلي و خارجي يك ساختمان را 
بايد به نحوي طراحي كرد كه با يك ورودي شروع شود؛ 

هاي  و سپس به حريم ترين بخش آن رسيد به عمومي
) 4و  3ترين مناطق رسيد ( خصوصي و باالخره به خصوصي

  ).1389(الكساندر، 

سلسله مراتب ورود از ديدگاه الكساندر(باال) و مطابقت  .3شكل
  هاي اسالمي به لحاظ محرميت اين اصل با توصيه

آرشيو دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران،  مأخذ: 
1392  

طراحي فضاهاي سالم و خداحافظي در قسمت  .4شكل
  ين)(پاي ورودي خانه از ديدگاه الكساندر

آرشيو دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران،  خذ:أم
1392  

معروف است. » گراديان صميميت«الكساندر به نام  127. الگوي شماره  22
كند كه در هر ساختمان توجه به سلسله الكساندر در اين الگو مطرح مي

مراتب فضاي عمومي به خصوصي بسيار بااهميت است. در هر ساختمان، 
نظيمات دارند كه با توجه به درجات مختلف صميميت شكل مردم نياز به ت

گرفته است. اتاق خواب يا خلوت صميمي ترين فضاست كه به ترتيب بعد از 
آن فضاهاي عمومي تري نظير اتاق مطالعه، فضاي نشيمن و آشپزخانه، 

ترين بخش خانه است، قرار فضاي پذيرايي و نهايتاً ورودي خانه كه عمومي
توانند در كه همچنين گرادياني وجود داشته باشد، مردم ميدارند. زماني 

  موقعيت هاي مختلف به دقت رفتار كنند.

داده ها و روش كار
 روش با كه است حاضر پژوهشي كاربردي مطالعه

 منطقي استدالل روش بر تأكيد با تحليلي، – توصيفي
 توجه با كيفي رويكرد با نظري بخش.  تدوين شده است

 و شناسي گونه حوزه در موجود نظري ادبيات به
 در حاصل فضايي كيفيات ارزيابي بر ثرؤم معيارهاي

 بررسي و محتوا تحليل مورد مسكوني، مختلف هايگونه
 پژوهي مورد طريق از تحقيق عملي بخش. گرفت قرار
 نخست، مرحله در. پذيرفت انجام مرحله دو طي در

 واسطه تاريخي، به هايدوره مبناي بر هاخانه شناسايي
 پالن ترسيم برداري، عكس برداشت، ميداني، مطالعات

 هاينقشه و مدارك از گيري بهره همچنين، و خانه
 در. گرفت صورت تهران 12 منطقه شهرداري در موجود

 مطالعات تحقيق، هايمحدوديت دليل به مرحله، اين
 سنگلج و يحيي امامزاده محالت به معطوف تنها ميداني
) محل قرارگيري اين محالت در 5( شكلدر . گرديد

تهران به تفكيك مشخص شده است.  12منطقه 
 تاريخي هايخانه بودن پراكنده به توجه با همچنين
 و ثبت عدم و محالت اين در پهلوي و قاجار دوران

 ربط،ذي هايارگان توسط ها نمونه تمام كامل شناخت
 در. انجاميد طول به ماهه سه زماني بازه در فرايند اين

 پژوهش جهت شرايط واجد هايخانه كليه دوم مرحله
 از استفاده با و ميداني شده برداشت اطالعات براساس
شناسايي  و تحليل مقايسه، مورد منطقي، استدالل روش

- گونه انجام منظور به مشترك عوامل قرار گرفت و

 تحقيق، رويكرد به توجه با تقسيم، فضاهاي شناسي
 روند از ايخالصه 6شكل . اندگرفته قرار واكاوي مورد

 نشان را بخش هر دستاورد و ابزار معيار، پژوهش حاضر،
  .دهدمي
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  12محله سنگلج و امام زاده يحيي و همسايگي آنها در منطقه  .5شكل 

   1385طرح جامع تهران،  مأخذ:
  

  
  هاي مختلف پژوهشمراحل معيار و ابزار بخش .6شكل 

هاي موجود در هاي تاريخي خانهبا توجه به دوره
تهران كه شامل قاجار، پهلوي اول، پهلوي دوم، معاصر 
اول و معاصر دوم مي شد، جامعه آماري را طيف وسيعي از 

ها تشكيل داد. بدين منظور، براساس هاي اين دورهخانه
و مطالعات  12اطالعات موجود در شهرداري منطقه 

ها استخراج اي از خانهميداني به دست آمده، اسناد اوليه
هايي گرديد. سپس از ميان كل جامعه آماري، پالن خانه

  كه واجد دو شرط ذيل بودند برداشت شد:
هايي كه هيچ گونه تغييري در پالن اوليه الف) خانه

 آنها توسط ساكنان صورت نگرفته بود.

هايي كه امكان رفت وآمد و برداشت درآنها ب) خانه
ها نيز به دليل دخل و تصرف در نمونهوجود داشت. ساير 
  هاي انتخابي  حذف شدند.پالن اوليه  از نمونه

خانه براي تحليل  70سرانجام در مجموع، بيش از 
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  انتخاب و مورد برداشت قرار گرفت.

شرح و تفسير نتايج
هاي سلسله مراتب ورودي خانه در دوره -

  هاي معاصرقاجار، پهلوي اول و دوم و نمونه

بخش براي شناسايي مراحل دستيابي از فضاي  در اين
هاي عمومي و شهري به فضاي خصوصي خانه، تحليل

شناسي سازمان فضايي سلسله مراتب ورود، مربوط به گونه
نمونه از نقشه  40گردد. براي اين منظور بيش از ارائه مي

هاي پهلوي و قاجار نمونه نقشه خانه 30هاي معاصر و خانه
  اند. امام زاده يحيي و سنگلج، بررسي شدههاي در محله

ترين ويژگي فضايي در سازماندهي خانه هاي اصلي
تاريخي، وجود انواع فضاهاي حد واسط (حريم) در آنها 
است. فضاهاي حد واسط به طور همزمان، نقش مجزا 

كننده اجزاء فضا به يكديگر را به عهده كننده و متصل
امالً خصوصي تا عمومي اي از فضاهاي كداشته و مجموعه

را در درون سازمان فضايي خانه ايجاد كرده اند، همچنين 

آورند. ها در يكديگر جلوگيري به عمل مياز تداخل فعاليت
  ).91: 1388(حائري، 

هاي قاجار و سلسله مراتب ورود     خانه -

ها شناسي در سازمان فضايي اين خانههاي گونهبررسي
كننده ورود،  متشكل فضايي تعريفدهد كه اجزاء نشان مي

از درب ورودي، هشتي، داالن و سپس حياط است. اين 
سلسله مراتب عالوه بر تفاوت فرمي و مقياسي از فضاي 

هاي بصري متعددي را براي عمومي به خصوصي، حريم
خصوصي و خصوصي ايجاد كرده است. براي فضاي نيمه

ر هشتي رسيدن به فضاي خصوصي خانه ، ابتدا توقفي د
ورودي ايجاد شده و سپس حركت و گذار از داالن به 

  سمت حياط امكان پذير مي شود.
در مرحله بعد ، حياط به عنوان يك فضاي زيستي ، نقش 
فضاي حد واسط بين فضاهاي خدماتي، خصوصي و نيمه 

  . خصوصي را به عهده دارد

  هاي قاجارسلسله مراتب ورود در خانه .7شكل

  هاي پهلوي و سلسله مراتب ورودخانه -

هاي هاي مربوط به دورهشده از خانههاي بررسيدر نمونه
، فضاي حد واسط به شكل متفاوتي ديده پهلوي اول و دوم

شود و به اين ترتيب سلسله مراتب ورود در سازمان مي

. حركت ها نيز به شكل متفاوتي وجود داردفضايي اين خانه
ي خصوصي خانه با عبوراز از فضاي عمومي به سمت فضا

آغاز شده و با توجه به شمالي يا جنوبي بودن درب ورودي 
استقرار خانه، دسترسي به حياط يا راه پله امكان پذير مي 

، كه تفاوت ر مرحله گذار از حياط يا راه پلهشود. سپس د
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كنند و آن هاي دوره قاجار ايجاد مياي را با خانهعمده
-تبديل شدن نقش حياط به عنوان يك فضاي باز و زيست

عنوان فضاي تقسيم است. چنين فضاهاي پذير به 
هاي مورد پژوهش به دو شكل متفاوت تقسيمي، در نمونه

  شوند: مشاهده مي

  فضاي تقسيم خطي(راهرو)  )الف
هاي پهلوي، فضاي حياط به عنوان فضاي حد در خانه

واسط (حريم) و يا فضاي تقسيم استفاده نمي شود، در واقع 
ده شده و بين چندين واحد اي از خانه رانحياط به گوشه

مسكوني به صورت مشاع استفاده مي شود. در نهايت 
حياط نقش خود را به عنوان يك فضاي زيستي از دست 

  داده است. 
هاي مربوط به اين دوره، طور كه گفته شد در نمونههمان

رسيدند. اين عبور از درب ورودي به راه پله و يا حياط مي
ها به راهرويي ختم از خانه سلسله مراتب ورود در برخي

شود كه تمام فضاهاي خانه از خصوصي تا عمومي و مي
اند. در واقع، اين راهرو نقش مفصل خدماتي به آن متصل

كند. اين فضاي تقسيم خطي را براي فضاهاي خانه ايفا مي
هاي قبل فضاي زيست نبود. به همين مانند حياط در دوره

حكمي براي خانه به دليل مانند حياط هسته مركزي م
آمد، اما فضايي بود كه براي  ايجاد محرميت و حساب نمي

  گرفت. سلسله مراتب ورود، مورد استفاده قرار مي

هاي پهلوي (راهرو به عنوان فضاي تقسيم خطي به منظور دسترسي به فضاهاي خصوصي) سلسله مراتب ورود در خانه .8شكل 

  ب) فضاي تقسيم مركزي
تقسيم مركزي نقش ها، فضاي در برخي ديگر از گونه

كه افراد طوريهاي قديمي را بر عهده گرفته، بهحياط خانه
بعد از گذر از مرز در وارد راهرو شده و بعد از در، به عنوان 
مرز فضاي نيمه عمومي و عمومي وارد فضاي تقسيم 

شده اند. اين فضا در بسياري از موارد تنها مركزي مي
وده است و به فضايي واسط بين ساير فضاهاي خانه ب

عنوان پذيرايي يا فضاي نيمه خصوصي مورد استفاده قرار 
گرفته است و ساير فضاهاي خانه اعم از خصوصي و نمي

-خدماتي، در اطراف اين فضاي تقسيم مركزي قرار مي

هاي قديم گرفتند. اين فضا از لحاظ عملكردي به حياط
جز با تر بود با اين تفاوت كه ارتباط آن با طبيعت نزديك

استفاده از گياهان آپارتماني ميسر نمي شده است و از 
آنجايي كه در مركز خانه قرار داشته است نسبت به 
فضاهاي ديگر از نور مستقيم برخوردار نبوده است. اما در 
مواردي با استفاده از ديوارهاي كشويي قابليت تركيب با 

ر و تكرد و در نتيجه فضاي وسيعفضاهاي ديگر را پيدا مي
  آمد.پر نورتري پديد مي
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  هاي پهلوي(فضاي تقسيم مركزي به منظور دسترسي به فضاهاي خصوصي) سلسله مراتب ورود در خانه .9شكل
  

  مراتب ورودو سلسله  هاي معاصرخانه -
هاي معاصر عالوه بر حذف حياط به عنوان يك فضاي در خانه

ارتباطي و زيستي، تقليل و حتي در بسياري از موارد يا حذف 
فضاي تقسيم مركزي يا خطي زمان پهلوي در حد واسط فضاي 

ها، دوشكل دهد و بررسي اين نمونهعمومي و خصوصي رخ مي
  دهد:متفاوت تغيير يافته را نشان مي

در «حذف فضاي مابين در حوزه ورودي : تبديل شدن . 1
- به تنها مرز بين فضاي عمومي و خصوصي اتفاقي» ورودي

نماياند. در اين حالت ست كه در خانه هاي معاصر خود را مي
با باز شدن در، تمام فضاي نيمه خصوصي نشيمن و يا حتي 

 گيرند. در اين صورتفضاهاي خدماتي در معرض ديد قرار مي
در تمام موارد بررسي شده در ورودي به روي سالن نشيمن و 
پذيرايي يا همان بخش نيمه خصوصي خانواده باز مي شود، 
جايي كه محل جمع شدن خانواده و محلي براي معاشرت و 
استراحت آنهاست. عالوه بر نقض حريم خانواده در اين موارد 

يمن و با مشكل ديگري نيز رو به رو هستيم: تبديل شدن نش
پذيرايي به فضاي مابين و تقسيم. به طوري كه براي رسيدن 
به فضاهاي خدماتي و خصوصي بايد از هال عبور كرد و اين 

خواهد شد. فضايي كه هر  23اتفاق سبب ايجاد فضاي  درهم
شود. در اين جا مبلماني نباشد به فضاي عبوري تبديل مي

 دهد:صورت دو حالت روي مي

                                                                            
ويژگي گروه فضاهاي درهم، فقدان تعريف براي جزء فضاهاي موجود در اين  .  23

باشد. حدود فضايي ورودي، نهارخوري و پذيرايي روشن نيست و سعي گروه مي
 هاي فضايي، تعريف يا تكليف شودمبلمان، محدودهشده از طريق چيدمان اشيا و 

  .)152: 1388(حائري، 
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 گيرند:هم قرار مي تمام فضاها بدون واسطه در كنار فضاي در )الف

  
  

  فضاهاي خصوصي و خدماتي به واسطه يك فضاي تقسيم با فضاي درهم در ارتباطند: )ب
  
 

 . قرار دادن فضاي تقسيم بعد از در ورودي:2

  شود:ورود اين گونه ها ديده مي دهد. در دياگرام ها سلسله مراتبدر اين حالت معموال دو اتفاق روي مي
 رسيم:بعد از فيلتر به فضاي فضاي نشيمن و آشپزخانه مي )الف

 
  

 رسيم:بعد از فيلتر به فضاي خدماتي، فضاي درهم و آشپزخانه مي )ب

  
  

 رسيم:بعد از فيلتر ورودي به فضاي خدماتي آشپزخانه و  عرصه خصوصي مي )ج

  
  

  رسيم:بعد از فيلتر به فضاي خدماتي و فضاي نشيمن و پذيرايي مي )د
  
  

  رسيم:بعد از فيلتر به آشپزخانه و فضاي خدماتي مي ـ)ه
  
  

  

  هاي معاصرنفوذپذيري بصري بر اساس محل قرارگيري درب ورود و فيلتر ورودي در خانه .10تصوير 
  

فضاي نشيمن و پذيرايي به فضاي درهم هستيم. اين در تمامي اين موارد باز هم شاهد تبديل شدن 

 ورودي حياط يا بالكن فضاي خدماتي و خصوصي فضاي درهم

 حياط يا بالكن ورودي فضاي تقسيم فضاهاي خدماتي و اتاق ها فضاي درهم

درهمفضاي  فضاهاي آشپزخانه و خصوصي و    حياط يا بالكن ورودي فضاي تقسيم

و خصوصي درهمفضاهاي خدماتي و   حياط يا بالكن ورودي فضاي تقسيم 

 حياط يا بالكن ورودي فضاي تقسيم فضاهاي درهم و خدماتي فضاهاي خدماتي و آشپزخانه

درهمفضاهاي خدماتي و   حياط يا بالكن ورودي فضاي تقسيم آشپزخانه و خصوصي 

و خصوصيفضاهاي درهم  فضاهاي خدماتي و آشپزخانه تقسيمفضاي    حياط يا بالكن ورودي 
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موضوع نه تنها باعث آشفتگي در فضاي خصوصي خانه 
دار هاي عملكردي را نيز خدشهشود بلكه حريم حوزهمي
كه با باز شدن در خانه، قسمت اعظمي از طوريكند، بهمي

گيرد. از سوي ديگر، فضاي آن در معرض ديد قرار مي
شود و فضاي نشيمن و پذيرايي به فضاي تقسيم تبديل مي

كنند. در عبوري و فضاي نشيمن با هم تداخل پيدا مي

مواردي حتي به دليل كمبود فضا رفت آمد از بين مبلمان 
) كه فضاي نشيمن، 10شكل گيرد مانند (نيز صورت مي

اب است كه به هاي خورابطي بين فضاي خدماتي و اتاق
دليل پايين بودن متراژ خانه وسايل طوري چيده شده كه 

  بين مبلمان شكل گرفته است. اين فضاي عبوري دقيقاً

  ايجاد فضاهاي درهم در خانه هاي امروزي به دنبال عدم وجود فضاي تقسيم مناسب .11شكل

  
هاي آپارتماني در اين منطقه، مشاهده با بررسي خانه

شود كه حذف فضاهاي مابين در محدوده ورودي بنا و مي
حد واسط فضاهاي عمومي، خصوصي و خدماتي، باعث 

در د سلسله مراتب فضايي و حريم فضايي شده است. نبو
هاي آپارتماني مواجه با فضاي ابتداي ورود به اين خانه

. حوزة نشيمن و پذيرايي نشيمن و پذيرايي اتفاق مي افتد
تبديل به فضاي گذر براي ورود به آشپزخانه و يا فضاهاي 
خصوصي است. در چنين وضعيتي اين فضا فاقد عملكرد 

و در صورت قرارگيري مبلمان در آن، حوزه خاص بوده 
شود. اين گونه فضاها، به عملكردي نشيمن تعريف مي

سبب اختالط عملكردهاي ايستايي همچون نشيمن و 
- پذيرايي با فضاهاي عبوري، فضاهاي درهم ناميده مي

  شوند.

ويژگي گروه فضاهاي درهم، فقدان تعريف براي جزء 
حدوده فضايي ورودي، عملكردهاي موجود در آنها است. م

ناهارخوري و پذيرايي روشن نبوده و صرفاً از طريق چيدن 
هاي شود. حريمهاي فضايي، تعريف ميمبلمان، محدوده

اند. بنابراين، عبوري حذف و با فضاهاي درهم مخلوط شده
فضاهاي درهم چند جزء فضايي نيستند كه به صورت 

عين حال، از تركيب با يكديگر طراحي شده باشند و، در 
استقالل برخوردار باشند. در اغلب موارد بسط چشم اندازي 
تر و نوري نيز براي اين فضاهاي درهم كه بخش عمومي

 ).1388است. (حائري مازندراني، اند فراهم نشدهخانه
فضاي درهم غالباً به فضاهاي خصوصي و در مواردي به 

راد هاي بهداشتي ديد دارد، و در حريم شخصي افسرويس
  كند.اختالل ايجاد مي
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  تداخل فضاهاي عبوري و نشيمن در اثر عدم وجود فضاي تقسيم مناسب .12شكل  

  
-هـاي گونـهه ويژگيـوط بـربـدي مـبنعـجم -

  هاي مختلف
هاي هاي پيشين و از مشاهده و بررسي خانهبا توجه به گفته

رسد كه نظر ميتهران، به 12تاريخي و معاصر منطقه 
الگوي ورود به لحاظ كلبدي در دوران هاي متفاوت 

است، اين تغييرات بر حريم دستخوش تغييراتي شده
بسزايي داشته است. طبق آنچه مورد خصوصي افراد تأثيرات 

شناسي فضاي ورودي و بررسي و تحليل قرار گرفت، گونه
تهران در ادوار  12هاي منطقه سلسله مراتب ورود خانه

  تاريخي قاجار، پهلوي و معاصر به صورت زير است: 
  

   هاجمع بندي گونه .1جدول

  هاي تحقيقيافته مأخذ:     
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  گيريبحث و نتيجه
به منظور تبيين الگوي گونه شناسي، مربوط به سلسله 

خانه هاي محالت سنگلج و امام زاده مراتب ورودي در 
واحد مسكوني مورد بررسي و تحليل  100يحيي، بيش از 

گونه متفاوت از  5قرار گرفت. نتايج اين پژوهش به وجود 
  ها اشاره دارد.ساختار كالبدي ورودي اين خانه

هاي قاجار مراتب مربوط به خانهدر تحليل اين سلسله
شود. در وت ديده ميو پهلوي، گونه بندي به شكل متفا

واقع، برجسته ترين هدف، ايجاد كردن فضاهاي حد واسط 
بين فضاي بيرون و درون است. چنين هدفي براي 

ريزي شده و، بدين ترتيب، دستيابي به محرميت، برنامه
ساكنان خانه را در بدو ورود، براي گذار از خارج بنا به 

  سازد.داخل و برعكس آماده مي
ان قاجار، الگوي سلسله مراتبي هاي دوردر خانه

ورودي، هشتي، داالن و حياط قابل مشاهده است. اين 
ساختار عالوه بر استفاده از طيف متنوعي از فضاهاي 

  شود.ن ميامتباين، باعث ايجاد حريم خصوصي براي ساكن
هاي پهلوي، چنين سلسله مراتبي در ورودي خانه

عمودي، پس از گذر از درب ورودي يا سيركالسيون 
فضاي تقسيم مركزي يا خطي به عنوان حد واسط براي 

  شود. فضاي خصوصي خانه مشاهده مي
هاي معاصر، غالباً به منظور استفاده در تحليل خانه

-حداكثري از فضا، فضاهاي تقسيم و تعريف به حداقل مي

رسد. بدين ترتيب، فضاي تقسيم و حد واسط ورودي خانه 
در  -كندحرميت را تأمين ميكه پاسخ گويي به نياز م –

بسياري از موارد كامالً حذف شده است. در نتيجه، شاهد 
تبديل شدن فضاي نشيمن و پذيرايي به فضاي تقسيم يا 
حد واسطي مابين فضاهاي خصوصي و خدماتي هستيم. 
اين موضوع نهايتاً موجب تبديل اين فضاها به فضاي 

  ي شود.درهم شده و اختالل در عملكردهاي اصلي آن م
پژوهش حاضر به منظور شناسايي و دسته بندي 
فضاهاي مؤثر در ايجاد حريم مساكن ايران تالش دارد. بر 
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