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 چکیده 

در  يباايی باه ز  ، یو اساالم  یسانت  یو شهرسااز  یمعمار یاصل یاز نمودها يکیبه عنوان  یتاصل محرم

 یاری ونحاوه ررار   يیفضاا  یدها  در ساازمان  یقای عم يجو آثاار و نتاا   يافتاه کالباد   ياران ا یسنت یمعمار

عامال   تاري   یکاه اصال   یمرکا   یاطح یسنت یکه در معمار یبه نحو.  ونا ون داشته است یعملکردها

 یعات نماوده و طب  يجادسلسله مراتب ا يتاطراف خود با رعا را در يیمان ناب فضایداست و چ يی را درون

با متحاول شادن فرهنا  و     یدر جوامع کنون رسد یبه نظر م. کند یم يتخانه هدا یرا به درون فضا يباز

 يمحار  ی،در طراحا  یانگاار  عناصر به علات ساهل   ي و ا يدهخانه  رد يگ ي آپارتمان جا ی،عوامل ارتصاد

باه طاور    یتبه محرم یازدالئل ن. ساخته است يغرا از ساکنان خود در یتو امن يشآرامش، آسا ی،خصوص

 یما  یمتقسا  یمای ارل ی،روانی،، اجتماع یفرهنگ یبه رشر استفاده کننده  به چهار دسته کل یبا نگاه یکل

 .است یبند یمرابل تقس يیو فضا یرفتار یداری،شن ی،بصر یها یتبه محرم یتمحرم انواع.شود

پرسشانامه از سااکنان    یاه ته یلهبه وسا  یمايشیپ-یدانیاست با روش م یکاربرد یقتحق يكپژوهش  ي ا

انجاام   یهاا  یدر بررس. صورت  رفته است یطبقات یسه دسته بنددر  یرازشهر ش یمسکون های مجتمع

کمرنا    یال  اه خود به دل ساکنان از سکونت يتینارضا یرغمکه عل یديمرس یجهنت ي به ا يتدر نها شده ،

معقاول و باحادارل    یبه صورت یمسکون یدر فضا یعناصر به شکل مدرن و امروز ي ا ر ا ،یتبودن محرم

 تواناد  ی ردناد ما   راحای ط عناصر محرمیتها با در نظر  رفت   مجموعه به داخل یعیطب یطبا مح یبترک

 .ساکنان را به همراه داشته باشد یاقو اشت يترضا
 

 نی معاصر، آسايش و آرامشمحرمیت، معماری، مجتمع های مسکو: واژگان كلیدی
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 مقدمه  -1

 

مورد توجه ررار  رفته  یکالبد های یطانسان در مح یازهاین تري  یو ضرور تري  یاز اصل يکیبه عنوان  محرمیتامروزه مسئله  

 یابهاام در رلمروهاا   يجااد رفات  خلاوت، ا   ی انسان باعث از با  یخصوص یدر زند  یتوجود اشراف یدر مباحث روانشناس. است

باه عناوان    یتاست که اصل محرم یدر حال ي ا. است يده رد یبصر یها و م احمت ها یناراحت آمدنو سبب به وجود  یخصش

و نحاوه   يیفضاا  یدر ساامانده  یقای عم يجو آثار ونتا يافتهکالبد  یسنت یدر معمار يبايیبه ز یاصل حاکم در تمام شئون زند 

 يجااد از اشاراف و ا  یریجهات جلاو    یسنت یمعمار درکه  يیشته راهکارهادر  ذ.  ونا ون داشته است یعملکردها یریررار 

 یات محرم یناه سااکنان در زم  منادی  يتباعاث رضاا   شاد  یدر نظر  رفتاه ما   یباز مسکون یمهباز و ن یبه داخل فضاها یتمحرم

دهناده عناصار    یوناد پبه عنوان عنصار   یمرک  یاطتوجه به ح يی،سلسله مراتب، درونگرا يترعا یلاز رب يیراهکارها.  رديد یم

 .نقش داشتند یمند يترضا ي ا يجادخارج، نه صرفا محل تردد در ا یو فضا داخل

اصال در   ي خود باشد و ا ی به ساکن یتاصل محرم یمعاصر چندان نتوانسته پاسخگو یمسکون یبناها یفضاها رسد ینظر م به

ريف و روش  شادن معناای وا ه محرمیات باه بررسای      در اي  پژوهش پس از تع. روبرو شده است یتوجه یمسک  با ب یمعمار

 .کند یم یمعاصر بررس یآن را در معمار یی وتب پرداختهعوامل و شرايط شکل  یری آن در معماری سنتی ايران 

 بیان مسأله 1-1

هاا   اختماناز س یاریدر عرصه بس یهنوز به صورت مناسب رسد یکه به نظر م يرانمعاصر ا یمهم در معمار یاراز مسائل بس کیي

 یعماوم خاانواده هاا   . اسات  یکنون یها آپارتمان یبرا  یتب رگ حل نشده است مسئله محرم یدر شهرها یمسکون یها و برج

 .باشاد  یدهافراد نامحرم به طور کامل پوش يدآنان از د یدرون یهستند که فضا يلما یو فرهنگ يینیآ یها يدهبر اساس پد يرانیا

 يشاما از زماان افا ا   .شد یم ی مأتو هشتی  یمرک  یاطساختمان با استفاده از ح يجادصورت ا موضوع در دوران  ذشته به ي ا

 یو سااختار کالباد   یشهر یها بافت یته،به مدرن مردمنا آ اهانه  يشهر خانوار،  را یبرا ی کاهش سرانه زم یت،روز اف ون جمع

و داشت  منظار مناساب    یتمحرم ی انم یصورت روز اف ونررن معاصر د ر ون شد و به  یاز ابتدا يجبه تدر یمسکون یواحدها

 .کرد یدااز آپارتمان ها کاهش پ یاریبس یبرا

 پیشینه تحقیق 1-2

وسلسله  یتو محرم یتاز اعتقادات انسان مسلمان بوده است که باعث کنترل اشراف یناش يیها و الگو ها يژ یو یداراخانه 

بوده است که در ...... و  یاطو ح معبر ی ها ، داالن ها ،اختالف ارتفاع ب یتخانه وهش يكمختلف  یبه فضاها یمراتب دسترس

 يرانا یو سنت یبوم یرفت  معمار ی امروزه با تحوالت مدرن و از ب.شده است یافراد م یو روان یباعث سالمت روح یجهنت

و  یمکوچك و ساده بودن ، تقس. یمتدر آداب و فرهن  و سست شدن اعتقادات خانواده و جامعه شاهد هس یآن را حت یراتتأث

از چالش  يکیبه عنوان  یتموضوع محرم.خانه هاست یمدرن در  معمار یارمغان معمار ي از فضا مهمتر یحداکثر ادهاستف

 یها، رلمرو ها يم،حر یمسکون یباز واحد ها یمهباز و ن یامروزه وجود اشراف در فضاها.امروز مطرح است یمعمار یاصل یها

 يجادباعث ا يدکه آنگونه که با یمهست يیمورد هم شاهد راهکار ها ي ا درکه .وت را با ابهام رو به رو کرده استو خل یشخص

باز  یمهباز و ن ی، دور تا دور فضاها يادز یارکه تا ارتفاع بس یبلند یها يوارد يرساکنان نا  . شود یباز نم یدر فضاها یتمحرم

 یو اسالم يرانیتوجه و احترام به فرهن  ا  دوننامناسب ب یاز طراح یاند ، ناش یدهکش يشخو يشآسا یبرا...( ، تراس ، یاطح)

 .است

عوامل  یرربان یخصوص يمدر عصر حاضر ،حر یکهبود ؛ در حال یسنت یخانه ها یخانواده ، عملکرد اصل یخصوص يمحر حفظ»

 (8811،  یمازندران یحائر)« . شده است یو اجتماع یارتصاد
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 تحقیقاهداف  1-3

اهادافی کااه اياا  پااژوهش در صاادد باارآوردن آن ماای باشاد، بررساای عناصاار مااوثر در ايجاااد محرمیاات در مسااک  معاصاار و   

تاا بتاوان باا تاالش هار چاه بیشاتر در جهات ارائاه راهکارهاای مناساب و            . امروزی وتاثیر آن بر امنیت و آساايش مای باشاد   

معماااری ساانتی ايااران همیشااه وجااود داشااته را بااه عنااوان  طراحاای آ اهانااه پااالن هااای معماااری، اياا  فرآينااد را کااه در  

در اياا  پااژوهش بااه بررساای عناصاار محرمیاات،  . تااري  اصااول معماااری و طراحاای مسااک  امااروزی در نظاار  رفاات   اصاالی

سلسله مراتب، درونگرايی و نقش آن هاا در ايجااد حاس محرمیات و امنیات و همبنای  باه بررسای اينکاه چاه عاواملی بار             

 .محرمیت در خانه های معاصر تاثیر  ذارند می پردازيمعدم شکل  یری احساس 

  تحقیق سؤاالت 1-4

 : مطرح است یپژوهش چند پرسش اساس ي در ا 

 مسأله است؟ یامروز یمسکون یساک  مجتمع ها یرازیشهروندان ش یتا چه اندازه برا یتمحرم  -8 

شااده  یرازشاا یامااروز یمسااکون یدر ساااکنان مجتمااع هااا یااتعاادم احساااس محرم ياااباعااث احساااس  یچااه عااوامل -2

 است؟

 الزم هستند؟ يشو آسا یشخص یآرامش ، خلوت ، فضا یها یازن یمجموعه ها پاسخگو ي ا ياآ -8

 فرضیه های تحقیق 1-5

 ماع هاای مساکونی معاصار باه خاوبی رعايات نشاده        در مجتباه عناوان عنصار آراماش بخاش      محرمیات   به نظر مای رساد   

د نیازهااای آرامااش، خلااوت، فضااا و حااريم شخصاای و آسااايش ساااکنان را باارآورده  و اياا  مجموعااه هااا نتوانسااته اناا  اساات

 .سازند

 .های معاصر رابطه معنا داری وجود دارد ورودی و محرمیت ديداری در آپارتمان بی  پیشهمچنین به نظر می رسد 
 

 روش تحقیق 1-6

 – یاسیر یها چهارچوب استداللانجام پژوهش در . است یمايشیپ-یدانیبا روش م یکاربرد یقتحق يك یقتحق ي ا

باشد که به صورت پراکنده  یم یرازامروز شهر ش یمسکون یساکنان مجتمع ها  یجامعه آمار. صورت  رفته است ای پرسشنامه

با ارتفاع  یآپارتمان ی، ساختمان ها یپژوهش منظور از مجتمع مسکون ي در ا.شود یمختلف شهر انتخاب م یدر رسمتها

ها از  داده یلو تحل یقتحق یهفرض یهم بستگ ی اطالعات از پرسشنامه و همبن یجهت  ردآور. باشد یمطبقه (5-8)متوسط 

 .شود یپاسخ به پرسشنامه استفاده م یبرا یا خوشه یری  و از روش نمونه است يدهاستفاده  رد  spssنرم اف ار 

 چهارچوب نظری تحقیق-2

 یخصوص یمو حر یتمحرم یفتعر  2-1

 یلتحل يا يفهنوز تعر یشود ول یمکرر استعمال م یدر زبان محاوره و در مباحث فلسف یخصوص يمالح حربا آنکه اصط  

چگونه  ينکهراجع به ا یو انسان شناخت یدر مباحث جامعه شناخت یقیعم یها يشهمفهوم ر ي ا.از آن ارائه نشده است یواحد

 .آن ارزش رائل شده اند ، دارد یمختلف برا یدر فرهن  ها
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و  یکه حما ی ردا رد خانه، مکان یرامون،پ یدر لغت به معن يمحرباشد و  یم يمداشت  حر  یبه معن یتمحرم  یطور کل به

حفظ  يدکه رابل احترام است و با ی و هر چ.دهد یمنع هم م یاست و معن یعرب یکلمه ا يمحر.دفاع از آن واجب باشد

 .(8835ید،عم)شود

دو بخش مهم  يفتعر ي ا «.به  روهش يابه او  يگراند یکنترل شخص بر دسترس»:کند یم يفتعر ی را چن يمحر آلتم 

 ، يگربخش مهم د .کند یم يفتعر يگرانجدا کردن خود از د ياکناره  رفت   يیتوانا یرا به معن يمحر ينکهبخش ا ی اول.دارد

باز  يایپو یتفعال ی، نوع ينی   يمحر ي بنابرا .خودمان است ربارهد یعرضه اطالعات یساخت  فضاها برا یخصوص يیتوانا

 یرا کنترل م يمهستند که حر یرفتار یها یسمو رلمرو ، مکان یشخص یفضا .است يگرانبسته بودن نسبت به د/بودن

 (.8811 ی،مرند یلیاسماع)کنند

ز آن فضا  رفته ا یت، محرم یردمورد اشراف ررار بگ یکه ا ر فضائ یمعن ي بد.است یتدرست نقطه مقابل محرم "اشراف "کلمه

دارد و فقط در رواباط   یعیدامنه وس یتمحرم. است یتاز انواع محرم يکیو کالً  یتمجموعه محرم يرز"خلوت "کلمه.شده است

و  یدندر لبااس پوشا  حتای    و،  ساازی خاناه ، در شهر  یفضاا  یمآن را در تنظ وهرتوان ج یبلکه م يابد؛ یمصداق نم یاجتماع

 .کالم و تواضع جستجو کرد عفتروابط با ديگران به صورت 

 انسان یها یازدر ن یتمحرم یگاهجا 2-2

زمانی نیاز بعدی خود را نشان می دهد که  دهند که یم یلرا تشک ی، سلسله مراتب (8شکل ) مازلو یذکر شده از سو یها نیاز

  :نیازهای ربلی مرتفع شده باشد 

 جنس مخالف آب ، غذا ،: ی يولو يكف یها نیاز -8

 نظم و ثبات یت،به امن نیاز -2

 به تعلق داشت  و عشق نیاز -8

                                                                             و احترام يمبه حر یازن -4

  يیخود شکوفانیاز به  -5

د کاه باا تاأمی     در سلسله مراتب مازلو نیاز به حريم و محرمیت ج ء نیازهای مرتبه باالتر شمرده شاده اسات و ايا  را میرساان    

که نشانه اهمیت آن در آساايش روحای و روانای انساان      نیازهای فی يولو يك و امنیت و محبت، نیاز به محرمیت پیش می آيد

رواعاد   یموجاود دارد کاه باه تنظا     یناامرئ  یهاا  يمهاا و حار   مارز  یوانات،مانند ح ی انسان ها ن یبرا يد و یهال م ادوارد.است

باشند و هر کس بنا به ضرورت به آنجاا   یثابت م یدر محل يیفضا ها که به صورت محدوده ها ي ج  ا.کند می کمك يستیهم 

هالاه هاا را بار     ي ادوارد هال ا .وجود دارند که همواره شخص را احاطه کرده اند ی ن ی يکیف یرغ یکند، هاله ها یرفت و آمد م

 :کرده است یمحسب عمقشان به چهار  ونه تقس

 833تاا   822فاصاله  )یهالاه اجتمااع   ،(یمترسانت 822تا  55فاصله )ی، هاله شخص( سانتمتر 55تا 0صله فا)یکامالً خصوص هاله

 (. 8813هال،)   (یمترسانت 132تا  833فاصله )یو هاله عموم یمترسانت

 یتبه محرم یازدالئل ن   2-3

 یتبه محرم یازعالوه بر آن ن .يمکرد یبررسمازلو  یها یازاست که در سلسله مراتب ن یروان یازن یتبه محرم یازن یلدل مهمتري 

به  یبا نگاه یدالئل را به طور کل ي ا یما ر بخواه .داشته باشد یتواندم یمتفاوت دالئل متفاوت یبا فرهنگها یانسان ها یاندر م

 : شود یم یمتقس یبه سه دسته کل یمررار ده یمورد بررس یمسکون تمعرشر استفاده کننده از مج

 (8811ی،مرند یلیاسماع)  یمیارل ی،ماع، اجت فرهنگی
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 یدالئل فرهنگ       1 -3 -2

 اسالم یدگاهاز د یتمحرم   2-3-1-1

 یافاراد ما   یو آرامش روان یروابط اجتماع یمدهد که موجب تحک یارائه م يیهمواره برنامه ها ، یاسالم در مسائل اجتماع دي 

اساالم   ی همبنا .یارد ررار نگ یو مرز شکن یشود و مورد تعد يترعا يدبا دارد که يمیخانه و خانواده در اسالم حدود و حر.شود

مثل رلمرو خاناه و اتااق   .داند ینم ي رلمرو شخص ررار دارد را بدون اجازه شخص جا حريمرا که در  یوارد شدن به  تمام مسائل

 یما  ذاشته اناد و راز هاا  که ن د  یامانات ی،افراد،تجسس در نامه ها و و سائل شخص یخصوص یشخص، وش کردن صحبت ها

 .هاست یدوست داومو ضام  ت یحقوق شرط اخوت اسالم ي چرا که احترام  ذاشت  به ا...افراد و  یشخص

 «.یابیدرا ررار داد تا آرامش ب يتانسکونت شما ، من ل ها یخدا برا» : یمخوان یسوره نحل م 10 يهدر آ

ساوره   88و80 ياات از جملاه در آ  .شاده اسات   یاحکاام  يد اهرم از دمحرم و نامح يفجهت تعر یاریمطالب بسمجید  ررآن در

را  يگراند ياورود به من ل خود و  ياتآ یدر برخ.پردازد یم یتمحرم يتمحارم و شناخت آنان و رعا راجع بهمبارکه نور خداوند 

 :داند یبدون اجازه آنان مجاز نم

مگر آنکه ربال  يد،وارد نشو يشج  خانه خو يیبه خانه ها يد،ورده اآ يمانکه ا یکسان یا»:سوره نور آمده است  21و  21 يهآ در

شما  يدتا آنکه به شما اجازه دهند و ا ر به شما  فتند بر رد يدوارد نشو یافتیدراه ن یا ر به خانه کس.یريدو اجازه بگ یدخبر ده

 (.یدررآن مج) «.يدان بهتر است؛ باشد که متذکر شويتبرا ي ا.يدهم بر رد

  یرانیدر باور خانواده ا محرمیت2-1-3-2

 يعنی.خود داشته است یبرا يمیارزش و مقام بوده و حر یو در تمام ادوار ،دارا یشهعنصر جامعه است و هم ي کوچکتر خانواده

 .خانه شوند یخصوص یوارد بخش ها یتوانستندنم یبه راحت يگراند

از  يکای .کارساز بوده اسات  یارمردم ، بس ی،باور ها یسنت یخانه ها يژه ونا ون ساختمان و به و یاندام ها یدر سازمانده اصوالً

 یامار باه  وناه ا    يا  بوده است که ا يرانیانع ت نفس ا ی و حرمت آن و ن یشخص یارزش نهادن به زند  يرانمردم ا یباور ها

 یانسارا چناد م  ياا  ياك رد سااختمان در  ردا ا   یانادام هاا   یباا ساامانده   يرانیا یمعمار.سترا درونگرا ساخته ا يرانا یمعمار

 (.8818یرنیا،پ)یدادم یونددو را به هم پ ي ا یهشت يكکردند و تنها  یجدا م یرونساختمان را از جهان ب

اشاراف فرهنا     یاانگر امار ب  يا  ا.در خانه باوده اسات   یزند  یوهش يايیتنوع ابعاد و پو ی، پاسخگو يخیتار یخانه ها معماری

 (.8811ی،حائر)ها بوده است یازرفتار ها و ن ي تر ی،تا حد ج ئ ید بر تنوع زن يرانیو معمار ا یمعمار

 

 یاسالم - یرانیدرحکمت ا یتمحرم  -2-3-1-3

انسان در سه وجه  یشود و طبعاً زند  یم يف، وجود انسان در سه بعد جسم ، نفس و روح تعر اسالمی  – يرانیحکمت ا در

 یم ياریخانه با ابعاد سه  انه وجود انسان  یقیدمه ما را در امر تطبمق ي ا.است یرابل بررس یو روحان ی، نفسان یجسمان

و  يواندر بنا ، ا یاثر معمار يكجسم ، نفس و روح را با حاالت سه  انه  عیتوض "حس وحدت"نادر اردالن در کتاب .رساند

عمل  "به مثابه روح یاطح"و  " به مثابه نفس يوانا"، "بنا به مثابه جسم"که  یرد  یم یجهنت ی ، مطابقت داده و چن یاطح

را با ابعاد سه  انه وجود انسان ( بسته و باز یمهبسته،ن یفضاها)یابعاد سه  انه معمار یلتحل ي ا با(. 8830صحاف، )کند یم

 یازوجوه و ن یبه تمام یشود و توجه کاف یم ياندر فرد نما یاز آنها احساسات متفاوت يكکه در  ذشته درهر .يمداد یقتطب

 یداد که امروزه کمرن  تر شده است و در راستا یران را شکل مي ذشته ا یمعمار اسالمی– يرانیا یانسان با حکمت رو یها

را درونگرا کرده است  يرانکه آورده مردم ا یاسالم با دستورات يی باورند که آ ي بر ا برخی  .شده اس یشترب یروان یآن آثار منف

 یباستان یخانه ها ی اول یو شوش و حت یدتخت جمش یکاخ ها.رسد یاز اسالم م یشرا به پدرونگ یخانه ها یدايشپ يخاما تار

  .اند-به صورت درونگرا ساخته شده بوده  يرانکشف شده  در ا
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 یدالئل اجتماع  -2-3-2

  یتو امن یتمحرم 2-3-2-1

خانواده  یجان یتتوجه به نبود امن در  ذشته با.آورد یشخص را فراهم م یتبخش از احساس محرم ي در خانه مهم تر امنیت

 یلهوس ي ساختند تا به ا یها را بلند م يوارها را کوتاه و ذ یها در مقابل حمالت دزدان و غارتگران کوچه ها را تن  ، ورود

 یبرا. ..ها و حفاظ پنجره ها و يوارد یضد سررت، انواع موانع رو یامروزه انواع درب ها.کنند يجادخانواده ا یام  برا يمیحر

 (.8818 ی،انصار)يردو ضوابط صورت پذ یمهم در طراح ي بهتر است عالوه بر موارد مذکور توجه به ا.شود یاستفاده م یتامن

 یتو مالک یتمحرم 2-2-2

که متعلق به  یالبته مالك در ملک.کند یم یشتریب یو آزاد  یتکامل داشته باشد احساس محرم یتکه مالک يیدر فضا انسان

است که  يلانسان ما. یايدلطمه وارد ن يگرانو حقوق د یکه به آزاد یتا حد.داشته باشد یتواند هر ونه تصرف یمخود اوست 

ممک  است آثار  یازن ي در صورت برررار نشدن ا.خلوت و آرامش کند احساسرلمرو مخصوص به خود داشته باشدتا در آن 

و داشت   ی رطعه زم يكمشترک در  یزند  یلبه دل) یمسکون یادر مجتمع ه.افراد به دنبال داشته باشد یرو یروان یمنف

 یعرف ینیو به صورت روان.و احساس محدود شده است یآزاد ي ا يادیتا حد ز( مشترک ... و یاطسقف و کف و راه پله و ح

 (.8818 ی،انصار) در آمده است " ینیفرهن  آپارتمان نش"تحت عنوان 

 ینو قوان یتمحرم  2-2-4

 یو ررارداد  یعرف ، تعهدات عرف ی،عاد ی روان ی،منعکس شده در رانون اساس یمتشکل از رواعد حقور)يرانا یورنظام حق در

 يرانموضع حقوق موضوعه ا.وارع نشده است يتبه صورت مشخص و معنون مورد حما یخصوص يمحر( يراندولت ا یالملل ی ب

فابل "یخصوص يمحر"که تحت عنوان  يیها یق و آزادحقو.نه استيا را يلموضع تحو يك یخصوص يمدر مواجهه با حر

 يتمورد حما-هر چند به طور نارص-يرانا ینظام حقور یمختلف حقور ی روان يرهستند به طور منفرد و در بط  سا يتحما

 (.8818 ی،انصار. )ررار  رفته اند

 یمیدالئل اقل  2-3-3

 يیآب و هوا يطدر هرزمان و در هر  شرا.محافظت کند یمیابر عوامل ارلبه نام خانه دارد تا او را در بر یبه پناهگاه یازن انسان

را در خانه فراهم ...(دما، رطوبت، تابش، باد،) یمیارل يشآسا يطشرا یتکنولو  ياتوانسته است با کمك  مصالح بوم آورد 

کرده و  به  یانکه فقط آن را ب یرند  یم ررار یبند یمتقس ي در ا... و باد و باران و طوفان و  رمادر برابر سرما و   یتمحرم.کند

  .يمپرداز یآن نم یرتفس

 یتانواع محرم    2-4

 (خلوت)یفضائ یتمحرم 2-4-1

نظاارت بار تعامال     یست که از آن برا یساز و کار یشخص یفضا.است یشخص یداشت  فضا یبه معن یفضائ یتمحرم داشت 

 یما  یار تعب يگاران فرد با د ی يکیرا غالباً به فاصله ف یشخص یفضا .شود یبه خلوت مطلوب استفاده م يابیو دست  یفرد یانم

در فواصل  ونا ون است که در مفهوم  یابیرابل دست یارتباط یها انهنش.یستکرده است که خود فاصله مهم ن یدهال تأک. کنند

ناا ون تمااس    و یاسات کاه در آن درجاات و شاکل هاا      یطیمح یشخص یدر وارع فضا .کند یم یداپ یتاهم یشخص یفضا

مای  رو  و ازدحاام  ، رلما  یشخصا  یبر روابط خلوت ، فضاا  یمرور 8نمودار شماره  (.8812آلتم ،)کند یم یداامکان پ یاجتماع

 .باشد
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خاود   ی هم  ونه ب یواناتشود که ح ی فته م یبه فاصله ا یاول .اشتباه شود« شده یشخص یفضا »با  يدنبا «یشخص فضای» 

ا ار شاخص    .شاود  یشده  فتاه ما   یی مصنوع به عنوان رلمرو تع يا یعیطب یطاز مح یمحدوده ابه  یکنند و دوم -یم يترعا

عادم   یرونای ا ار عالئام ب   یدهد؛ حت یخود را نشان م يتعدم رضا وکند  یفضا شود ، فرد احساس م احمت م ي وارد ا يگرید

تعاريفی از مفهوم خلاوت از دياد    8جدول.)(8818لن  ،)دهد ینشان م يیپنهان بماند، در مقابل م احمت ها واکنش ها يترضا

 .(نظريه پردازان را نشان می دهد

 یبصر یتمحرم 2-4-2

 يادن شدن و د يدهکاهش احساس د يا يشبگذارد ، اف ا یرتأث یتبر احساس محرم یماًتواند مستق یم یطکه مح يیاز راه ها يکی

 یبصار  یتوجود نداشته باشاد ، اشاراف   یبصر یتر محرما .شود یم احمت بصر يشاف ا ياتواند باعث کاهش  یامر م ي ا. است

نادارد   یتشدن باشد احساس محرم يدهدائماً مورد د یشخص یروزمره و کارها ایهنگام انجام کار ه یا ر کس يعنی .وجود دارد

 .است باری مانده هنوز حل نشده يدجد ی له اشراف در ساختمان ها با توجه به وضع روانأمس. 

 یداریشن یتمحرم  2-4-3

شادن   یدهماان امکاان شان    یمکالمات خصوصا  ينکها.عذاب اور تر است یبصر یت اه از فقدان محرم یداریشن یتمحرم فقدان

باه  .شاود  یباعث بر هم خوردن آرامش افراد م( خانه یروناز ب يااز درون )ناخواسته و سر و صدا  یصداها یدنشن ياداشته باشد 

کنناده   یدفضاها که تول يرخاص استراحت از سا یو جداکردن فضاها يمحر شت دا يه يدخانه با یفضاها یدر طراح یلدل ی هم

 .باشند ، توجه کرد یصدا م

 یرفتار یتمحرم  2-4-4

کاه باه   .اسات  یرفتاار  یتداردو آن محرم یهست که دامنه  سترده ا یتاز محرم يگریذکر شده نوع د یها یتبر محرم عالوه

 یم احمات هاا   ينکاه عبارت اسات از ا   یرفتار یتومحرم.یگرددهم به اعتقادات برم یشو بخ یاتو اخالر یاجتماع یهنجار ها

 یدننوع لبااس پوشا   ی، عفت کالم ، تواضع  و حت يگرانکه شامل ادب و احترام به حقوق د.فرد وجود نداشته باشد یبرا یرفتار

 یاك افراد مختلف باا هام متفااوت اسات و ا ار ن      یاجتماع یهنجارها..دارد یاجتماع یبا هنجار ها یمشودکه ارتباط مستق یم

 یاجتماع یهنجارها.یستن مک افراد م يشباشد آسا ي از یرچرا که ا ر غ.محله با هم متشابه است يكافراد  یهنجارها يمبنگر

 .شود یهم در افراد متفاوت م یتبه محرم یازبه نوع آن احساس ن یخورده است و بستگ یوندافراد پ یبا نحوه زند 

 (.2نمودار شماره .)مفهومی تهیه شده  ويای مختصر موارد توضیح داده شده می باشد مدل

  ییگرا درون -2-5

های متناوع    رايی مفهومی است که به صورت يك اصل در معماری ايران وجود داشته است و با حضوری آشکار به صورت درون

ار آثار معماری و انبیه  ذشاته همانناد خاناه، مساجد، مدرساه،      های غیررابل انک بايد يکی از ويژ ی. رابل درک و مشاهده است 

ای اجتماعی و فرهنگی   رايانه آنان دانست، که ريشه عمیق در مبانی و اصول انديشه کاروانسرا، حمام و غیره را خصوصیت درون

پاردازد و اشااره باه     مای  "همیشه در درون چیا ی باودن  "استیرل  در توصیف ساختار شهر ايرانی به مفهوم . اي  سرزمی  دارد

 (.8814معماريان،)جا حتی در مقیاس شهری دارد همه مفاهیم روانی و احساس نیاز انسان به سر پناهی در
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 یتمحرم یریوشکل گ یاییعوامل جغراف - یریجهت گ -2-6

حکایم مای   جهاات ثاابتی را ت  ... طبیعت ذاتاًا جهات داراسات باه ايا  معناا کاه عناصاری چاون خورشاید و ساتار ان و            عالم

انسان جسما و  ينکهمگر ا یست،ممک  ن یبه آرامش رلب یدنرس ينیاز نظر اعتقادات د ی همبن( 18؛ص8811راپاپورت، .)کنند

جهات   ی و همبنا ( جسام  یراحتا )یمای تا با اتخاذ جهت مناساب ارل  دهتالش نمو یلذا معمار سنت. باشد یدهرلبا به آرامش رس

باا توجاه باه شاناخت      ی همبنا . يدآسوده نما یهم از نظر روح یرا هم از نظر جسم یزند ( جان و وران یراحت)ينیمناسب د

از  یسانت  یتوجاه نماوده اسات، در خاناه هاا      یمباه جهات مناساب ارلا     یعیوطب یطیو عناصر مح يیدشوار آب و هوا یتوضع

استفاده شده اسات و باه   متناسب با آن  یکوچ داخل یمطابق با فصول سال وساعات مختلف روز و شب و نوع یمیارل یبند پهنه

 یارون ساخت ب  یعات کاه طب  يافتاز خانه را  یتوان  وشه ا یدر هر ساعت از روز م یشده که در هر فصل وحت یطراح یا  ونه

باه   يلمناساب تباد   یاری   جهت ی و هم( 88؛ص8811،  یمسائل.)باشد رديدهدرون خانه   یو آرامش جسم يشبه آسا يلتبد

  .يد رد یسنت یخانه ها در ی و زمستان نش ی تابستان نش

  سلسله مراتب -2-7

ها که موجاب   آن یکارکرد -یکالبد یاتخصوص از یفضاها و عناصر براساس برخ یبو ترک یده سامان يعنیسلسله مراتب  اصل

باياد عناوان داشات اصال     ( 8812زاده،  سالطان .)عناصر شودمشاهده  يااستفاده  يا یریدر نحوة ررار  یسلسله مراتب يدآمدنپد

 یری محرمیت در کالباد معمااری و    حاکم بر هستی بیشتري  تاثیرات را در شکل سیسلسله مراتب به عنوان يکی از اصول اسا

 یمتقسا  یمتفااوت  یآنگاه که عناصر يك بنا را به رلمروهای متفاوت باا کالباد و عملکردهاا   . باشد شهرسازی سنتی ايران دارا می

شرايط الزم اعم از روانی و فی يکی ناامطلوب   يجادديگر به صورت آنی و بدون ا یبه رلمرو يیکنیم، اصوالً انتقال و  ذر از رلمرو

کاهد و اينجا است که نقاش پررنا     با عملکرد متفاوت، از مطلوبیت کیفی فضا می يیرلمرو به رلمرو يكاز  يکبارهاست و ورود 

کاربرد اصال سلساله مراتاب در معمااری     .  ردد  تر می سلسله مراتب در حريم بندی و ايجاد فضای رابط میان دو رلمرو پررن 

تري  ثمره آن محرمیت و شاکل  یاری حاريم     های مختلف در معماری همانند سلسله مراتب فضايی که مهم سنتی ما، در حوزه

سلساله مراتاب   "های فضايی و تفکیك رلمروهای متفااوت باا وجاود پیوساتگی فضاايی اسات کاه اردالن از آن تحات عناوان          

تري  تجلیات کالبدی رعايت سلسله مراتب در عماارات   محرمیت يکی از مهم(. 8810اردالن، )نام می برد  "ايیهای فض دیبن هم

هام چاون امنیات،     یهای پايادار   یری ارزش  یری از اي  اصول است که شاهد شکل باشد و با بهره و شهرهای دوره اسالمی می

 (.8813  یفیان،س)مو محرمیت در انبیه سنتی می باشیآرامش، خلوت 

 یدر معمار یتتحول محرم یرس-2-8

مختلاف،   يال از اواسط دوره راجار باه دال  يجبه تدر يرانا یاست که معمار ي ازا یحاک يران ذشته ا یتحول معمار یرس بررسی

 ی،رفتار یگوهاو ال یسبك زند  يژهو به و یهنر ی،فرهنگ ی،اجتماع یدر ساختارها ییرو سپس تغ یظاهر های یابتدا الگوبردار

باه   ی،معماار  یاز اناواع فضااها   یچند دهه ساختار و چارچوب برخ یرا متحول ساخت و موجب شد که در ط یمعمار یفضاها

از  یکشور فراهم شاد و برخا   فرهنگی – یتحول در نظام اجتماع ینهزم يجاز اواخر دوره راجار به تدر. ها د ر ون شود خانه يژهو

نظاام  . د ر اون شاد   یج سااختار اجتمااع  يو به تادر . شکل  رفت يیاروپا یالگوها یاز بعض یرویبه پ یاجتماع يدجد ینهادها

در  .(8811 ی،طاالب )داد  یشارر  ینظام شهر یبراساس نوع يدیخود را به روابط جد یکم جا کم یا و محله یروم يشاوندی،خو

آپارتماان از   یاری   و شاکل  یجانب یاطن ها به حآ يلو تبد یانیم یاطح یدارا یمسکون یواحدها ییرتحول و تغ ی دوره تجدد ن

هام باه    یمساتقل بار رو   یاست و سااخت واحادها   يافتهتاکنون ادامه  یشروند کماب ي آغاز شد و ا يجچهل به تدر هحدود ده

 یباا الگوهاا   ی،سابك زناد    ی،سانت  یدر معماار  .(8838نیاك، )شد يلتبد یمسکون یواحدها یشترمعمول در احداث ب یروش
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نتوانساته   یدر دوره معاصار، معماار   یکاه درحال. مخاطبان بود یایازهن یپاسخگو یمعمار یجهداشته و در نت یخوان هم یمعمار

 .جامعه منطبق سازد وپاسخگو باشد یازهایخود را با ن

  یافته ها -3

 آوری جمع اب ار به هدف اي  به رسیدن برای. باشد می ها فرضیه منظورآزمون به اطالعات آوری هدف اصلی اي  مرحله جمع

ی به کار  رفته شده، اکنون به آمار های تکنیك پرسشنامه، تنظیم و متغیرها سنجش نحوه و اجرا شیوه ها، داده و اطالعات

 . پردازيم ی یری و حجم نمونه پژوهش م-جامعه آماری و نمونه

 پرسشنامه یلتحل -3-1

و دو  یا ينهسواالت بسته که به صورت پنج    یتوامح. پرداخته است یرهامتغ يابیسوال بسته به ارز 80پرسشنامه در  

. است  يدهاستفاده  رد یداده ها از سئواالت کنترل يینها یلو تحل يهدر تج  یشترباشد و در جهت درت هرچه ب یم ای ينه  

 جاديعناصر، از جمله عناصر ا ي وجود ا ی انو م یمختلف کالبد ییرهایمتغ یهدف ازطرح سئواالت بسته سنجش و بررس

به  ی همبن. باشد یاز نگاه کاربران م یمسکون یها، در فضا آن یتو خلوت و اهم یتاشراف یت،امن یداری،شن يداری،د یتمحرم

ها به تعداد  پرسشنامه. دهد یم رارر یآن ها مورد بررس يدرا از د یرونب یو فضا یاطاستفاده از ح ی انمقوله وجود، عدم و م

 ي است که از ا يده رد يعتوز یا خوشه یری  شهر به صورت نمونه يی منطقه باال، مرک  و پا و در سه يد رد یهنسخه ته 845

ررار  يابیشده و مورد ارز یبار ذار يرنامه به صورت ز پرسش یها جواب سئوال. و عودت داده شد یلپرسشنامه تکم 880تعداد 

 یازامت یو برا2یاز، کم امت8یاز، متوسط امت4یازامت يادز ينه،   5یازامت يادز یلیخ ينه   یها، برا پاسخ يابیهنگام ارز .ت رف

 .يدمنظور  رد 8یازکم امت یلیخ
 

 داده ها یلو تحل یهتجز -3-2

دو  یرابطه خ يقاز طر .یپردازيمپژوهش م ییرهایمتغ ی ب یرابطه معنا دار و همبستگ یو بررس یهبخش به اثبات فرض ي ا در

و . یباشدمعنا دار م 0005از  sigشده، به توجه به ب  تر شدن  یو رابطه بررس یمپرداخت یتمحرم ییرهایمتغ یبه بررس

  R SCUAREبا توجه به ب ر تر شدن . يمکرد یرابطه را بررس ی ن یونها، از روش ر رس هيافتصحت و اثبات  یبرا ی همبن

رابطه معنا دار   sigا توجه به صفر شدنب .شود یم يفمستقل تعر ییروابسته توسط متغ ییرمتغ% 43عنوان کرد  یتوانم.  85از

و  یتمحرم ی انو م یورود یشپ ی ب یرابطه معنادار یتوانم sigدر رسمت  ی همبن.وجود دارد  یاصل ییرهایمتغ ی ب

 ها آن ی را ب یرابطه معنا دار یتوانسلسله مراتب، نم یت،چون، امن ییرهايیمتغ يباما با توجه به باال بودن ضر. دانست یتاشراف

را در  یرابطه همبستگ یتوانم ر رسیون یاتمربوط به عمل یدر نمودارها ی همبن.در نظر  رفت یورود یفضا یشبا پ

 .مشاهده نمود ی نمودارها ن

 یمنطقه شهر 8 یها در آپارتمان ی ،در من ل از نگاه خود ساکن یتوجود محرم ی انم یبه بررس -8نمودار  در

 .کمتر شده است يی شهر به سمت پا یاز رسمت باال ی انم ي ا کنید یشاهده مهمانطور که در نمودار م.یمپرداخت
 

و استفاده از  ي وعابر ها یلاتوموب یمنطقه شهر از سر و صدا 8کاربران در  يترضا)محرمیت شنیداری  یبه بررس  4نمودار  در

 يتشهر استفاده شده که رضا یاطق باالچند جداره عموما در من های یشهش. یمپرداخت یدر محل زند  (چند جداره های یشهش

روبرو شده، کاربران به شدت  یانگار با سهل یارمسئله بس ي شهرا يی وپا یدارد و بالعکس در مناطق مرک  یرا هم در پ ي عابر

 .                                                            کنند یم يتیاحساس نارضا یابانخ یاز سرو صدا

و  یمپرداخت یکاربران در مساک  خود، در سه حوزه شهر يداز د( یرفتار یتمحرم)یتامن ی انم یبه بررس 5 ای یلهمودار من در

 يادخود ز یمسکون یخود را در فضا یتکاربران امن. یديمسنج یتخانه و رابطه آن با امن ياعامل را با انتخاب آپارتمان  ي ا

 یشترخود را در خانه مستقل ب یتامن ی انم یا حال عده ی در ع یول کردند؛ یم يتارض ساسخود اح یتو از امن پنداشتند یم

 .ديدند یم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

 
 

در  يمکرد یبررس یبه خانه را در سه منطقه شهر یتاشراف ی انو م یورود یفضا یشرابطه پ یبررس  3 یستو رامنمودار ه در

است و  يادز یاردرون آن بس یتهایخانه و فعال به یتدر منازل وجود ندارد اشراف یورود یفضا یشرسمت سمت راست که پ

 یا رابل مالحضه ی انبه درون خانه به م یتاشراف ی انم ودیور یفضا یشبلعکس در رسمت سمت چپ با وجود پ

                                .                   است يافته  کاهش

 یارها،مع ي که ا يمکرد یبررس ی ساکن يداز د ی،ها در سه حوزه شهر در آپارتمان یتمحرم یارهایمع 1 یا نمودار استوانه در

 يمحر% 51کاربر حدود  880از .  رفت یرا در بر م یتو عدم اشراف يمداشت  خلوت، داشت  حر ی،خصوص یم داشت  نش

 .                                          دانستند یمورد نظر خود م یارهایرا از مع یحال خصوص% 21و  یتعدم اشراف% 21داشت  خلوت، % 83 ی،خصوص

 ياساکنان را فراهم کند آ... و يمآرامش، حر يش،ا ر آپارتمان بتواند آسا ينکهبه مضمون ا یدر خصوص پرسش 1نمودار  در

در % 15حدود .يمکرد یپرسش را در سه حوزه شهر بررس ي وا. خانه يا کنید یآپارتمان را به عنوان سکونتگاه خود انتخاب م

 .                                                           عناصر فراموش شده، هستند ی شهر حاضر به انتخاب آپارتمان در صورت تام باالیدر % 18در مرک  شهر و % 11شهر، يی پا

حدود  ی همبن. هستند یورود یشپ یشده فارد فضا یبررس یاز آپارتمانها% 33متذکر شد حدود  توان یفوق م های یبررس با

خانه  یارتصاد يطبدون در نظر  رفت  شرا ی از ساکن% 45حدود . کنند یم يتیاز نداشت  خلوت احساس نارضا ی از ساکن% 53

محدوده شهر فارد  یها از آپارتمان% 85حدود  يافتیمموارد در يگرد یبا بررس ی همبن. کنند یسکونت خود انتخاب م یرا برا

در  يگیمتذکر شد ارتباطات همسا یتوانم ی همبن. کنند ینم ی ا استفاده یبگونهخود ه یاطاز ح% 40و حدود هستند  یاطح

 . باشد یها کم م آپارتمان

 .دانستکلی  را می توان حاصل بحث و نتیجه  یری 2جدول شماره 

 

  نمودارها  و ها شکل ،ولاجد

 

 
 ( www.mazlo.me: منبع )سلسله نیازهای مازلو   – 8شکل 
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  ( 1382آلتمن ، : مأخذ) پردازان یهنظر یداز مفهوم خلوت از د یفیتعار: 1جدول شماره 

 مفهوم خلوت از تعاريفی خلوت

 ان وا به تمايل و جمع از  یری چی ی غیر از  وشه اسوارتس

 ديگريک از افراد فاصلة و اطالعات می ان ديگران، از دريافتی کنترل محرکهای 8350زيمل ، 

 ارزش تنها ماندن و آسود ی از فشار ديگران 8358چاپی  ، 

 .اي  احساس فرد که ديگران بايد از آنبه برای او مهم است جدا و دور باشند 8334بیتس ، 

 تمايل به پنهان نگاه داشت   تجربیات و اهداف خود  از نظر ديگران 8333 ورار ، 

 ايتلسون،پروشانسکی،

 8310ريولی ، 

 .اهداف الزم برای نظارت بر اينکه در مورد خود چه اطالعاتی را انتقال دهیم تعیی 

 در اختیار داشت  حق انتخاب برای جلو یری از تعامل های  ناخواسته و دستیابی به رابطه مطلوب 8312راپاپورت، 

 دوری و ن ديکی فرد به ديگران و آزادی انتخاب در رابطه با ديگران 2008آلتم  ، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1382آلتمن ، )، قلمرو  و ازدحام  یشخص یبر روابط خلوت ، فضا یمرور:  1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان وای اجتماعی
خلوت کسب شده بیش از خلوت )

 (مطلوب
 
 

 خلوت مطلوب
 (ايده آل)

ساز وکارهای تنظیم روابط میان 

 فردی
فضای شخصی ،رلمرو، رفتار کالمی ، )

 (رفتار غیر کالمی

 لوت کسب شدهخ

 (نتیجه)

 ازدحام
از خلوت  کمترخلوت کسب شده )

 (مطلوب
 
 

 وضعیت بهتر
خلوت = خلوت کسب شده )

 (مطلوب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

12 

 

 
 

 (نگارند ان)-یمسکون یدر مجتمع ها شهرسازی محرمیتو  یعوامل معمار -2جدول شماره 

 
...(ورودی، راه پله ، آسانسور، راهرو، )سلسله مراتب دسترسی به واحد مسکونی    

 دسترسی سواره و پیاده در داخل مجتمع و نحوه تفکیك آنها از هم دسترسی ها

 نحوه دسترسی واحد ها به يکديگر
 توده و فضا چیدمان مطلوب بلوک ها فضای باز  جهت بازی کودکان
( فضا های  رد هم آورنده)فضای باز جهت تجمع افراد   سطح اشغال و تراکم مناسب 

اسب ديد و چشم انداز من   

 

 سیمای شهری

 
 

...( عدم وجود پرده و ديوار های بلند و )فرم و سیمای مطلوب ساختمان ها   

( هوای مطلوب و تأمی   محرمیت)فضای سب  مناسب   

( تأمی  محرمیت بصری)عدم وجود اشرافیت های بصری  
(تأمی  محرمیت شنیداری)عدم وجود آلود ی های صوتی   

مسايگانآشنايی و روابط با ه  تعامالت اجتماعی 
( تأمی  محرمیت رفتاری)عدم م احمت های رفتاری  

 امنیت و حفاظت مطلوب

(تأمی  محرمیت فضائی)تفکیك حريم های خصوصی و عمومی از هم    ویژگی های كیفی 

 

 واحد های مسکونی
 

 انعطاف پذير بودن فضا ها 

نحوه ارتباط فضا ها   

 آکوستیك بودن فضا ها

ویژگی های كمی   ابعاد فضا ها   

 تعداد اتاق های خواب

...( اتاق کار ،اتاق مهمان، اتاق تلوي يون ، اتاق موسیقی، اتاق کودک، )فضاهای خاص 
 متناسب با نیاز کاربر 

 

 

 
 (نگارند ان) مدل مفهومی محرمیت  -2نمودار شماره 
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 یندر منزل از نگاه خود ساکن یتوجود محرم یزانم -3شماره  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ...(ین و وعابر ها یلاتوموب یمنطقه شهر از سر و صدا 3کاربران در  یترضا)محرمیت شنیداری  یبررس -4نمودار شماره 
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 یحوزه شهر کاربران در مساکن خود، در سه یداز د( یرفتار یتمحرم)یتامن یزانم یبررس -5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (محرمیت دیداری)به خانه  یتاشراف یزانو م یورود یفضا یشرابطه پ -6نمودار شماره 
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 ینساکن یداز د ی،ها در سه حوزه شهر در آپارتمان یتمحرم یارهایمع -7نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نه آپارتمان آری یا-8نمودار شماره 
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  گیری بحث و نتیجه
رابل کتمان است  یرغ يی،و فضا یآن در ساختار کالبد یراتآن است که تاث های يدهو پد یاز اصول حاکم و هست يکی یتمحرم

عناصر در  ي ا یپژوهش به بررس ي در ا. ساکنان به همراه دارد یرا برا یتآرامش و امن يش،است که آسا یو از جمله اصول

وارع  یمساک  مورد بررس ي را در ا آن یفیتپرداخته شد و عدم، وجود و ک یطبقات یدر سه دسته بند یرازشهر ش یها آپارتمان

شود بلکه  یم یبصر یتکه نه تنها شامل محرم محرمیت .ساکنان مورد پژوهش ررار  رفت يداز د  آن یتاهم ی شد و ن

عامل  ي ، ا یرازمعاصر ش یدر مشاهده مجتمع ها.یرد  یمدر بر  ی را ن یشخص يمو حر يیو فضا  ی، رفتار یصوت یتمحرم

نبودن  ی،رفتار یم احمت ها ی،صوت یآلود  یت،اشراف. عامل مهم توجه نشده است ي اصالً به ا ياشده و  يدهکمرن  د  یاربس

وچك علت آن را ک ی اغلب ساکن.شده است ی ساکن يتیباعث نارضا یمسکون یو خلوت الزم در مجتمع ها یشخص یفضا

 یترا موجب نداشت  محرم یكآکوست یرنازک و غ يوارهایهم د یبرخ.دانند یبودن واحد ها و فاصله کم تا راه پله و آسانسور م

 .دانند یم یصوت

مناسب  یها و طراح يقکوچك با استفاده از انواع عا یدر واحدها ی رفته شود و حت يدهناد يدنبا یتعامل مهم محرم یجهنت در

خانه  يطرسد،شرا یم یو روان ی کیاست که انسان در آن به رشد ف یچرا که خانه محل.يدفراهم آ ی ساکن يشسااالمکان آ یحت

 یجهنت ي در پژوهش حاضر به ا يتدر نها. افراد  ردد یو اجتماع یروان یها استرسباشد که باعث کم کردن  یبه نحو يدبا

عناصر به شکل مدرن و  ي ا ر ا یت،کمرن  بودن محرم یله دل اه خود ب ساکنان از سکونت يتینارضا یرغمکه عل یديمرس

عناصر ها با در نظر  رفت   به داخل مجموعه یعیطب یطبا مح یبمعقول و باحدارل ترک یبه صورت یمسکون یدر فضا یامروز

 یتد محرمذکر کر توان یم ی همبن. ساکنان را به همراه داشته باشد یاقو اشت يترضا تواند ی ردند م یطراح محرمیت

  ردد، یم يیدپژوهش تا یهمبنا، فرض ي دارد که بر ا ورودی یشبا پ یمیدرون خانه ارتباط مستق های یتبه فعال يدارید

دانسته و آنرا به  يادها ز است در آپارتمان یشروط زند  ي را که از مهمتر یتامن   ی ساکن ها یکاست ي با تمام ا ی همبن

 . کرد  ايجادآپارتمان  یدر فضا آسايش و آرامش را،  نهآ اها یبتوان با طراح يدپس شا یدهند،م یحمستقل ترج یها خانه
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