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Abstract

چکیده

اصل محرمیت به عنوان يکی از نمودهای اصلی معماری و شهرساازی سانتی و اساالمی  ،باه زيباايی در
معماری سنتی اياران کالباد يافتاه و آثاار و نتاايج عمیقای در ساازماندهای فضاايی ونحاوه ررار یاری
عملکردهای ونا ون داشته است .به نحوی که در معماری سنتی حیاط مرکا ی کاه اصالیتاري عامال
درون رايی است و چیدمان ناب فضايی را در اطراف خود با رعايت سلسله مراتب ايجاد نماوده و طبیعات
زيبا را به درون فضای خانه هدايت میکند .به نظر میرسد در جوامع کنونی با متحاول شادن فرهنا و
عوامل ارتصادی ،آپارتمان جايگ ي خانه رديده و اي عناصر به علات ساهلانگااری در طراحای ،حاريم
خصوصی ،آرامش ،آسايش و امنیت را از ساکنان خود دريغ ساخته است .دالئل نیاز به محرمیت باه طاور
کلی با نگاهی به رشر استفاده کننده به چهار دسته کلی فرهنگی  ،اجتماعی،روانی ،ارلیمای تقسایم مای
شود.انواع محرمیت به محرمیت های بصری ،شنیداری ،رفتاری و فضايی رابل تقسیم بندی است.
اي پژوهش يك تحقیق کاربردی است با روش میدانی-پیمايشی به وسایله تهیاه پرسشانامه از سااکنان
مجتمع های مسکونی شهر شیراز در سه دسته بندی طبقاتی صورت رفته است .در بررسی هاای انجاام
شده  ،در نهايت به اي نتیجه رسیديم که علیرغم نارضايتی ساکنان از سکونت اه خود به دلیال کمرنا
بودن محرمیت ،ا ر اي عناصر به شکل مدرن و امروزی در فضای مسکونی به صورتی معقاول و باحادارل
ترکیب با محیط طبیعی به داخل مجموعهها با در نظر رفت عناصر محرمیت طراحای ردناد مایتواناد
رضايت و اشتیاق ساکنان را به همراه داشته باشد.
واژگان كلیدی :محرمیت ،معماری ،مجتمع های مسکونی معاصر ،آسايش و آرامش
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 -1مقدمه
امروزه مسئله محرمیت به عنوان يکی از اصلیتري و ضروریتري نیازهای انسان در محیطهای کالبدی مورد توجه ررار رفته
است .در مباحث روانشناسی وجود اشرافیت در زند ی خصوصی انسان باعث از بای رفات خلاوت ،ايجااد ابهاام در رلمروهاای
شخصی و سبب به وجود آمدن ناراحتیها و م احمتهای بصری رديده است .اي در حالی است که اصل محرمیت باه عناوان
اصل حاکم در تمام شئون زند ی به زيبايی در معماری سنتی کالبد يافته و آثار ونتايج عمیقای در سااماندهی فضاايی و نحاوه
ررار یری عملکردهای ونا ون داشته است .در ذشته راهکارهايی که در معماری سنتی جهات جلاو یری از اشاراف و ايجااد
محرمیت به داخل فضاهای باز و نیمه باز مسکونی در نظر رفتاه مایشاد باعاث رضاايتمنادی سااکنان در زمیناه محرمیات
می رديد .راهکارهايی از ربیل رعايت سلسله مراتب ،درونگرايی ،توجه به حیاط مرک ی به عنوان عنصار پیوناد دهناده عناصار
داخل و فضای خارج ،نه صرفا محل تردد در ايجاد اي رضايت مندی نقش داشتند.
به نظر میرسد فضاهای بناهای مسکونی معاصر چندان نتوانسته پاسخگوی اصل محرمیت به ساکنی خود باشد و اي اصال در
معماری مسک با بی توجهی روبرو شده است .در اي پژوهش پس از تعريف و روش شادن معناای وا ه محرمیات باه بررسای
عوامل و شرايط شکل یری آن در معماری سنتی ايران پرداخته وتبیی آن را در معماری معاصر بررسی می کند.
 1-1بیان مسأله

يکی از مسائل بسیار مهم در معماری معاصر ايران که به نظر میرسد هنوز به صورت مناسبی در عرصه بسیاری از ساختمانهاا
و برجهای مسکونی در شهرهای ب رگ حل نشده است مسئله محرمیت برای آپارتمانهای کنونی اسات .عماوم خاانواده هاای
ايرانی بر اساس پديده های آيینی و فرهنگی مايل هستند که فضای درونی آنان از ديد افراد نامحرم به طور کامل پوشیده باشاد.
اي موضوع در دوران ذشته به صورت ايجاد ساختمان با استفاده از حیاط مرک ی و هشتی تأمی میشد .اما از زماان افا ايش
روز اف ون جمعیت ،کاهش سرانه زمی برای هر خانوار ،رايش نا آ اهانه مردم به مدرنیته ،بافتهای شهری و سااختار کالبادی
واحدهای مسکونی به تدريج از ابتدای ررن معاصر د ر ون شد و به صورت روز اف ونی می ان محرمیت و داشت منظار مناساب
برای بسیاری از آپارتمان ها کاهش پیدا کرد.
 2-1پیشینه تحقیق

خانه دارای ويژ ی ها و الگو هايی ناشی از اعتقادات انسان مسلمان بوده است که باعث کنترل اشرافیت و محرمیت وسلسله
مراتب دسترسی به فضاهای مختلف يك خانه وهشتی ها  ،داالن ها ،اختالف ارتفاع بی معبر و حیاط و  ......بوده است که در
نتیجه باعث سالمت روحی و روانی افراد می شده است.امروزه با تحوالت مدرن و از بی رفت معماری بومی و سنتی ايران
تأثیرات آن را حتی در آداب و فرهن و سست شدن اعتقادات خانواده و جامعه شاهد هستیم .کوچك و ساده بودن  ،تقسیم و
استفاده حداکثری از فضا مهمتري ارمغان معماری مدرن در معماری خانه هاست.موضوع محرمیت به عنوان يکی از چالش
های اصلی معماری امروز مطرح است.امروزه وجود اشراف در فضاهای باز و نیمه باز واحد های مسکونی ،حريم ها ،رلمرو های
شخصی و خلوت را با ابهام رو به رو کرده است.که در اي مورد هم شاهد راهکار هايی هستیم که آنگونه که بايد باعث ايجاد
محرمیت در فضاهای باز نمی شود .ساکنان نا ير ديوار های بلندی که تا ارتفاع بسیار زياد  ،دور تا دور فضاهای باز و نیمه باز
(حیاط  ،تراس  )...،برای آسايش خويش کشیده اند  ،ناشی از طراحی نامناسب بدون توجه و احترام به فرهن ايرانی و اسالمی
است.
«حفظ حريم خصوصی خانواده  ،عملکرد اصلی خانه های سنتی بود ؛ در حالیکه در عصر حاضر ،حريم خصوصی رربانی عوامل
ارتصادی و اجتماعی شده است( » .حائری مازندرانی )8811 ،
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 3-1اهداف تحقیق

اهادافی کااه ايا پااژوهش در صاادد باارآوردن آن ماای باشاد ،بررساای عناصاار مااوثر در ايجاااد محرمیاات در مسااک معاصاار و
امروزی وتاثیر آن بر امنیت و آساايش مای باشاد .تاا بتاوان باا تاالش هار چاه بیشاتر در جهات ارائاه راهکارهاای مناساب و
طراحاای آ اهانااه پااالن هااای معماااری ،اي ا فرآينااد را کااه در معماااری ساانتی ايااران همیشااه وجااود داشااته را بااه عنااوان
اصاالیتااري اصااول معماااری و طراحاای مسااک امااروزی در نظاار رفاات .در اي ا پااژوهش بااه بررساای عناصاار محرمیاات،
سلسله مراتب ،درونگرايی و نقش آن هاا در ايجااد حاس محرمیات و امنیات و همبنای باه بررسای اينکاه چاه عاواملی بار
عدم شکل یری احساس محرمیت در خانه های معاصر تاثیر ذارند می پردازيم.
 4-1سؤاالت تحقیق

در اي پژوهش چند پرسش اساسی مطرح است:
 -8محرمیت تا چه اندازه برای شهروندان شیرازی ساک مجتمع های مسکونی امروزی مسأله است؟
 -2چااه عااواملی باعااث احساااس يااا عاادم احساااس محرمیاات در ساااکنان مجتمااع هااای مسااکونی امااروزی ش ایراز شااده
است؟
 -8آيا اي مجموعه ها پاسخگوی نیاز های آرامش  ،خلوت  ،فضای شخصی و آسايش الزم هستند؟
 5-1فرضیه های تحقیق

به نظر مای رساد محرمیات باه عناوان عنصار آراماش بخاش در مجت ماع هاای مساکونی معاصار باه خاوبی رعايات نشاده
اساات و اي ا مجموعااه هااا نتوانسااته ان اد نیازهااای آرامااش ،خلااوت ،فضااا و حااريم شخصاای و آسااايش ساااکنان را باارآورده
سازند.
همچنین به نظر می رسد بی پیشورودی و محرمیت ديداری در آپارتمانهای معاصر رابطه معنا داری وجود دارد.
 6-1روش تحقیق
اي تحقیق يك تحقیق کاربردی با روش میدانی-پیمايشی است .انجام پژوهش در چهارچوب استداللهای ریاسی –
پرسشنامهای صورت رفته است .جامعه آماری ساکنان مجتمع های مسکونی امروز شهر شیراز می باشد که به صورت پراکنده
در رسمتهای مختلف شهر انتخاب می شود.در اي پژوهش منظور از مجتمع مسکونی  ،ساختمان های آپارتمانی با ارتفاع
متوسط ()5-8طبقه می باشد .جهت ردآوری اطالعات از پرسشنامه و همبنی هم بستگی فرضیه تحقیق و تحلیل دادهها از
نرم اف ار  spssاستفاده رديده است و از روش نمونه یری خوشهای برای پاسخ به پرسشنامه استفاده میشود.
-2چهارچوب نظری تحقیق
 1-2تعریف محرمیت و حریم خصوصی

با آنکه اصطالح حريم خصوصی در زبان محاوره و در مباحث فلسفی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعريف يا تحلیل
واحدی از آن ارائه نشده است.اي مفهوم ريشه های عمیقی در مباحث جامعه شناختی و انسان شناختی راجع به اينکه چگونه
در فرهن های مختلف برای آن ارزش رائل شده اند  ،دارد.
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به طور کلی محرمیت به معنی داشت حريم می باشد و حريم در لغت به معنی پیرامون ،ردا رد خانه ،مکانی که حمای و
دفاع از آن واجب باشد.حريم کلمه ای عربی است و معنی منع هم می دهد.و هر چی که رابل احترام است و بايد حفظ
شود(عمید.)8835،
آلتم حريم را چنی تعريف می کند«:کنترل شخص بر دسترسی ديگران به او يا به روهش ».اي تعريف دو بخش مهم
دارد.اولی بخش اينکه حريم را به معنی توانايی کناره رفت يا جدا کردن خود از ديگران تعريف می کند .بخش مهم ديگر ،
توانايی خصوصی ساخت فضاها برای عرضه اطالعاتی درباره خودمان است .بنابراي حريم ينی  ،نوعی فعالیت پويای باز
بودن/بسته بودن نسبت به ديگران است .فضای شخصی و رلمرو  ،مکانیسم های رفتاری هستند که حريم را کنترل می
کنند(اسماعیلی مرندی.)8811 ،
کلمه" اشراف" درست نقطه مقابل محرمیت است.بدي معنی که ا ر فضائی مورد اشراف ررار بگیرد  ،محرمیت از آن فضا رفته
شده است.کلمه" خلوت"زير مجموعه محرمیت و کالً يکی از انواع محرمیت است .محرمیت دامنه وسیعی دارد و فقط در رواباط
اجتماعی مصداق نمی يابد؛ بلکه می توان جوهر آن را در تنظیم فضاای خاناه  ،در شهرساازی  ،و حتای در لبااس پوشایدن و
روابط با ديگران به صورت عفت کالم و تواضع جستجو کرد.
 2-2جایگاه محرمیت در نیاز های انسان

نیاز های ذکر شده از سوی مازلو (شکل  ، )8سلسله مراتبی را تشکیل می دهند که زمانی نیاز بعدی خود را نشان می دهد که
نیازهای ربلی مرتفع شده باشد :
 -8نیاز های فی يولو يك :آب  ،غذا  ،جنس مخالف
 -2نیاز به امنیت ،نظم و ثبات
 -8نیاز به تعلق داشت و عشق
 -4نیاز به حريم و احترام
 -5نیاز به خود شکوفايی
در سلسله مراتب مازلو نیاز به حريم و محرمیت ج ء نیازهای مرتبه باالتر شمرده شاده اسات و ايا را میرسااند کاه باا تاأمی
نیازهای فی يولو يك و امنیت و محبت ،نیاز به محرمیت پیش می آيد که نشانه اهمیت آن در آساايش روحای و روانای انساان
است.ادوارد هال می ويد برای انسان ها نی مانند حیوانات ،مارز هاا و حاريم هاای ناامرئی وجاود دارد کاه باه تنظایم رواعاد
هم يستی کمك می کند.ج اي فضا ها که به صورت محدوده هايی در محلی ثابت می باشند و هر کس بنا به ضرورت به آنجاا
رفت و آمد می کند ،هاله های غیر فی يکی نی وجود دارند که همواره شخص را احاطه کرده اند .ادوارد هال اي هالاه هاا را بار
حسب عمقشان به چهار ونه تقسیم کرده است:
هاله کامالً خصوصی(فاصله 0تا  55سانتمتر)  ،هاله شخصی(فاصله  55تا  822سانتیمتر) ،هالاه اجتمااعی(فاصاله  822تاا 833
سانتیمتر و هاله عمومی(فاصله  833تا  132سانتیمتر) (هال.)8813،
 3-2دالئل نیاز به محرمیت

مهمتري دلیل نیاز به محرمیت نیاز روانی است که در سلسله مراتب نیاز های مازلو بررسی کرديم .عالوه بر آن نیاز به محرمیت
در میان انسان های با فرهنگهای متفاوت دالئل متفاوتی میتواند داشته باشد .ا ر بخواهیم اي دالئل را به طور کلی با نگاهی به
رشر استفاده کننده از مجتمع مسکونی مورد بررسی ررار دهیم به سه دسته کلی تقسیم می شود:
فرهنگی  ،اجتماعی ،ارلیمی (اسماعیلی مرندی)8811،
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دالئل فرهنگی

 1-1-3-2محرمیت از دیدگاه اسالم

دي اسالم در مسائل اجتماعی  ،همواره برنامه هايی ارائه می دهد که موجب تحکیم روابط اجتماعی و آرامش روانی افاراد مای
شود.خانه و خانواده در اسالم حدود و حريمی دارد که بايد رعايت شود و مورد تعدی و مرز شکنی ررار نگیارد.همبنای اساالم
وارد شدن به تمام مسائلی را که در حريم رلمرو شخص ررار دارد را بدون اجازه شخص جاي نمی داند.مثل رلمرو خاناه و اتااق
شخص ،وش کردن صحبت های خصوصی افراد،تجسس در نامه ها و و سائل شخصی ،اماناتی که ن د ما ذاشته اناد و راز هاای
شخصی افراد و ...چرا که احترام ذاشت به اي حقوق شرط اخوت اسالمی و ضام تداوم دوستی هاست.
در آيه  10سوره نحل می خوانیم  «:خدا برای سکونت شما  ،من ل هايتان را ررار داد تا آرامش بیابید».
در ررآن مجید مطالب بسیاری جهت تعريف محرم و نامحرم از ديد اه احکاامی شاده اسات .از جملاه در آياات 80و 88ساوره
مبارکه نور خداوند راجع به محارم و شناخت آنان و رعايت محرمیت می پردازد.در برخی آيات ورود به من ل خود و يا ديگران را
بدون اجازه آنان مجاز نمی داند:
در آيه  21و  21سوره نور آمده است «:ای کسانی که ايمان آورده ايد ،به خانه هايی ج خانه خويش وارد نشويد ،مگر آنکه ربال
خبر دهید و اجازه بگیريد.ا ر به خانه کسی راه نیافتید وارد نشويد تا آنکه به شما اجازه دهند و ا ر به شما فتند بر رديد شما
هم بر رديد.اي برايتان بهتر است؛ باشد که متذکر شويد( ».ررآن مجید).
2-3-1-2محرمیت در باور خانواده ایرانی

خانواده کوچکتري عنصر جامعه است و همیشه و در تمام ادوار ،دارای ارزش و مقام بوده و حريمی برای خود داشته است.يعنی
ديگران به راحتی نمیتوانستند وارد بخش های خصوصی خانه شوند.
اصوالً در سازماندهی اندام های ونا ون ساختمان و به ويژه خانه های سنتی ،باور های مردم  ،بسیار کارساز بوده اسات.يکای از
باور های مردم ايران ارزش نهادن به زند ی شخصی و حرمت آن و نی ع ت نفس ايرانیان بوده است که ايا امار باه وناه ای
معماری ايران را درونگرا ساخته است.معماری ايرانی باا سااماندهی انادام هاای سااختمان در ردا ارد ياك ياا چناد میانسارا
ساختمان را از جهان بیرون جدا می کردند و تنها يك هشتی اي دو را به هم پیوند میداد(پیرنیا.)8818،
معماری خانه های تاريخی  ،پاسخگوی تنوع ابعاد و پويايی شیوه زند ی در خانه باوده اسات.ايا امار بیاانگر اشاراف فرهنا
معماری و معمار ايرانی بر تنوع زند ی ،تا حد ج ئی تري رفتار ها و نیاز ها بوده است(حائری.)8811،

- 3-1-3-2محرمیت درحکمت ایرانی  -اسالمی

در حکمت ايرانی – اسالمی  ،وجود انسان در سه بعد جسم  ،نفس و روح تعريف می شود و طبعاً زند ی انسان در سه وجه
جسمانی  ،نفسانی و روحانی رابل بررسی است.اي مقدمه ما را در امر تطبیقی خانه با ابعاد سه انه وجود انسان ياری می
رساند.نادر اردالن در کتاب "حس وحدت" وضعیت جسم  ،نفس و روح را با حاالت سه انه يك اثر معماری در بنا  ،ايوان و
حیاط  ،مطابقت داده و چنی نتیجه می یرد که "بنا به مثابه جسم"" ،ايوان به مثابه نفس " و "حیاط به مثابه روح" عمل
می کند(صحاف.) 8830 ،با اي تحلیل ابعاد سه انه معماری(فضاهای بسته،نیمه بسته و باز) را با ابعاد سه انه وجود انسان
تطبیق داديم.که در ذشته درهر يك از آنها احساسات متفاوتی در فرد نمايان می شود و توجه کافی به تمامی وجوه و نیاز
های انسان با حکمت روی ايرانی –اسالمی معماری ذشته ايران را شکل می داد که امروزه کمرن تر شده است و در راستای
آن آثار منفی روانی بیشتر شده اس .برخی بر اي باورند که آيی اسالم با دستوراتی که آورده مردم ايران را درونگرا کرده است
اما تاريخ پیدايش خانه های درونگرا به پیش از اسالم می رسد.کاخ های تخت جمشید و شوش و حتی اولی خانه های باستانی
کشف شده در ايران به صورت درونگرا ساخته شده بوده -اند .
5
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 -2-3-2دالئل اجتماعی
 1-2-3-2محرمیت و امنیت

امنیت در خانه مهم تري بخش از احساس محرمیت شخص را فراهم می آورد.در ذشته با توجه به نبود امنیت جانی خانواده
ها در مقابل حمالت دزدان و غارتگران کوچه ها را تن  ،ورودی ها را کوتاه و ذيوار ها را بلند می ساختند تا به اي وسیله
حريمی ام برای خانواده ايجاد کنند.امروزه انواع درب های ضد سررت ،انواع موانع روی ديوار ها و حفاظ پنجره ها و ...برای
امنیت استفاده می شود.بهتر است عالوه بر موارد مذکور توجه به اي مهم در طراحی و ضوابط صورت پذيرد(انصاری.)8818 ،
 2-2-2محرمیت و مالکیت

انسان در فضايی که مالکیت کامل داشته باشد احساس محرمیت و آزادی بیشتری می کند.البته مالك در ملکی که متعلق به
خود اوست می تواند هر ونه تصرفی داشته باشد.تا حدی که به آزادی و حقوق ديگران لطمه وارد نیايد .انسان مايل است که
رلمرو مخصوص به خود داشته باشدتا در آن احساس خلوت و آرامش کند.در صورت برررار نشدن اي نیاز ممک است آثار
منفی روانی روی افراد به دنبال داشته باشد.در مجتمع های مسکونی( به دلیل زند ی مشترک در يك رطعه زمی و داشت
سقف و کف و راه پله و حیاط و ...مشترک ) تا حد زيادی اي آزادی و احساس محدود شده است.و به صورت روانینی عرفی
تحت عنوان "فرهن آپارتمان نشینی " در آمده است (انصاری.)8818 ،
 4-2-2محرمیت و قوانین

در نظام حقوری ايران(متشکل از رواعد حقوری منعکس شده در رانون اساسی ،روانی عادی ،عرف  ،تعهدات عرفی و رراردادی
بی المللی دولت ايران) حريم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمايت وارع نشده است.موضع حقوق موضوعه ايران
در مواجهه با حريم خصوصی يك موضع تحويل رايانه است.حقوق و آزادی هايی که تحت عنوان "حريم خصوصی"فابل
حمايت هستند به طور منفرد و در بط ساير روانی مختلف حقوری نظام حقوری ايران-هر چند به طور نارص-مورد حمايت
ررار رفته اند( .انصاری.)8818 ،
 3-3-2دالئل اقلیمی

انسان نیاز به پناهگاهی به نام خانه دارد تا او را در برابر عوامل ارلیمی محافظت کند.در هرزمان و در هر شرايط آب و هوايی
توانسته است با کمك مصالح بوم آورد يا تکنولو ی شرايط آسايش ارلیمی (دما ،رطوبت ،تابش ،باد)...،را در خانه فراهم
کند.محرمیت در برابر سرما و رما و باد و باران و طوفان و  ...در اي تقسیم بندی ررار می یرند که فقط آن را بیان کرده و به
تفسیر آن نمی پردازيم .
4-2

انواع محرمیت

 1-4-2محرمیت فضائی(خلوت)

داشت محرمیت فضائی به معنی داشت فضای شخصی است.فضای شخصی ساز و کاری ست که از آن برای نظاارت بار تعامال
میان فردی و دست يابی به خلوت مطلوب استفاده می شود .فضای شخصی را غالباً به فاصله فی يکی فرد با ديگاران تعبیار مای
کنند .هال تأکید کرده است که خود فاصله مهم نیست.نشانه های ارتباطی رابل دستیابی در فواصل ونا ون است که در مفهوم
فضای شخصی اهمیت پیدا می کند .در وارع فضای شخصی محیطی اسات کاه در آن درجاات و شاکل هاای وناا ون تمااس
اجتماعی امکان پیدا می کند(آلتم  .)8812،نمودار شماره  8مروری بر روابط خلوت  ،فضاای شخصای  ،رلمارو و ازدحاام مای
باشد.
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« فضای شخصی» نبايد با « فضای شخصی شده» اشتباه شود .اولی به فاصله ای فته می شود که حیوانات هم ونه بی خاود
رعايت می -کنند و دومی به محدوده ای از محیط طبیعی يا مصنوع به عنوان رلمرو تعیی شده فتاه مای شاود .ا ار شاخص
ديگری وارد اي فضا شود  ،فرد احساس م احمت می کند و عدم رضايت خود را نشان می دهد؛ حتی ا ار عالئام بیرونای عادم
رضايت پنهان بماند ،در مقابل م احمت ها واکنش هايی نشان می دهد(لن (.)8818،جدول 8تعاريفی از مفهوم خلاوت از دياد
نظريه پردازان را نشان می دهد).
 2-4-2محرمیت بصری

يکی از راه هايی که محیط می تواند مستقیماً بر احساس محرمیت تأثیر بگذارد  ،اف ايش يا کاهش احساس ديده شدن و ديادن
است .اي امر می تواند باعث کاهش يا اف ايش م احمت بصری شود.ا ر محرمیت بصری وجود نداشته باشاد  ،اشارافیت بصاری
وجود دارد .يعنی ا ر کسی هنگام انجام کار های روزمره و کارهای شخصی دائماً مورد ديده شدن باشد احساس محرمیت نادارد
 .مسأله اشراف در ساختمان ها با توجه به وضع روانی جديد هنوز حل نشده باری مانده است.
 3-4-2محرمیت شنیداری

فقدان محرمیت شنیداری اه از فقدان محرمیت بصری عذاب اور تر است.اينکه مکالمات خصوصای ماان امکاان شانیده شادن
داشته باشد يا شنیدن صداهای ناخواسته و سر و صدا (از درون يا از بیرون خانه) باعث بر هم خوردن آرامش افراد می شاود.باه
همی دلیل در طراحی فضاهای خانه بايد يه داشت حريم و جداکردن فضاهای خاص استراحت از ساير فضاها که تولید کنناده
صدا می باشند  ،توجه کرد.
 4-4-2محرمیت رفتاری

عالوه بر محرمیت های ذکر شده نوع ديگری از محرمیت هست که دامنه سترده ای داردو آن محرمیت رفتااری اسات.کاه باه
هنجار های اجتماعی و اخالریات و بخشی هم به اعتقادات برمیگردد.ومحرمیت رفتاری عبارت اسات از اينکاه م احمات هاای
رفتاری برای فرد وجود نداشته باشد.که شامل ادب و احترام به حقوق ديگران  ،عفت کالم  ،تواضع و حتی نوع لبااس پوشایدن
می شودکه ارتباط مستقیم با هنجار های اجتماعی دارد..هنجارهای اجتماعی افراد مختلف باا هام متفااوت اسات و ا ار نیاك
بنگريم هنجارهای افراد يك محله با هم متشابه است.چرا که ا ر غیر ازي باشد آسايش افراد ممک نیست.هنجارهای اجتماعی
با نحوه زند ی افراد پیوند خورده است و بستگی به نوع آن احساس نیاز به محرمیت هم در افراد متفاوت می شود.
مدل مفهومی تهیه شده ويای مختصر موارد توضیح داده شده می باشد(.نمودار شماره .)2
 -5-2درونگرایی
درون رايی مفهومی است که به صورت يك اصل در معماری ايران وجود داشته است و با حضوری آشکار به صورتهای متناوع
رابل درک و مشاهده است  .بايد يکی از ويژ یهای غیررابل انکار آثار معماری و انبیه ذشاته همانناد خاناه ،مساجد ،مدرساه،
کاروانسرا ،حمام و غیره را خصوصیت درون رايانه آنان دانست ،که ريشه عمیق در مبانی و اصول انديشهای اجتماعی و فرهنگی
اي سرزمی دارد .استیرل در توصیف ساختار شهر ايرانی به مفهوم "همیشه در درون چیا ی باودن" مایپاردازد و اشااره باه
مفاهیم روانی و احساس نیاز انسان به سر پناهی در همهجا حتی در مقیاس شهری دارد(معماريان.)8814،
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 -6-2جهت گیری  -عوامل جغرافیایی وشکل گیری محرمیت
عالم طبیعت ذاتا ًا جهات داراسات باه ايا معناا کاه عناصاری چاون خورشاید و ساتار ان و ...جهاات ثاابتی را تحکایم مای
کنند(.راپاپورت8811 ،؛ص )18همبنی از نظر اعتقادات دينی رسیدن به آرامش رلبی ممک نیست ،مگر اينکه انسان جسما و
رلبا به آرامش رسیده باشد .لذا معمار سنتی تالش نموده تا با اتخاذ جهت مناساب ارلیمای(راحتای جسام) و همبنای جهات
مناسب دينی(راحتی جان و وران) زند ی را هم از نظر جسمی هم از نظر روحی آسوده نمايد .همبنای باا توجاه باه شاناخت
وضعیت دشوار آب و هوايی و عناصر محیطی وطبیعی باه جهات مناساب ارلایم توجاه نماوده اسات ،در خاناه هاای سانتی از
پهنهبندی ارلیمی مطابق با فصول سال وساعات مختلف روز و شب و نوعی کوچ داخلی متناسب با آن استفاده شده اسات و باه
ونهای طراحی شده که در هر فصل وحتی در هر ساعت از روز می توان وشه ای از خانه را يافت کاه طبیعات ساخت بیارون
تبديل به آسايش و آرامش جسمی درون خانه رديده باشد(.مسائلی 8811 ،؛ص )88و همی جهت یاری مناساب تباديل باه
تابستان نشی و زمستان نشی در خانه های سنتی رديد .
 -7-2سلسله مراتب
اصل سلسله مراتب يعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر براساس برخیاز خصوصیات کالبدی -کارکردی آنها که موجاب
پديدآمدن سلسله مراتبی در نحوة ررار یری يا استفاده يا مشاهده عناصر شود(.سالطانزاده )8812 ،باياد عناوان داشات اصال
سلسله مراتب به عنوان يکی از اصول اساسی حاکم بر هستی بیشتري تاثیرات را در شکل یری محرمیت در کالباد معمااری و
شهرسازی سنتی ايران دارا میباشد .آنگاه که عناصر يك بنا را به رلمروهای متفاوت باا کالباد و عملکردهاای متفااوتی تقسایم
کنیم ،اصوالً انتقال و ذر از رلمرويی به رلمروی ديگر به صورت آنی و بدون ايجاد شرايط الزم اعم از روانی و فی يکی ناامطلوب
است و ورود يکباره از يك رلمرو به رلمرويی با عملکرد متفاوت ،از مطلوبیت کیفی فضا میکاهد و اينجا است که نقاش پررنا
سلسله مراتب در حريم بندی و ايجاد فضای رابط میان دو رلمرو پررن تر می ردد  .کاربرد اصال سلساله مراتاب در معمااری
سنتی ما ،در حوزههای مختلف در معماری همانند سلسله مراتب فضايی که مهمتري ثمره آن محرمیت و شاکل یاری حاريم
های فضايی و تفکیك رلمروهای متفااوت باا وجاود پیوساتگی فضاايی اسات کاه اردالن از آن تحات عناوان "سلساله مراتاب
همبندیهای فضايی" نام می برد (اردالن .)8810 ،محرمیت يکی از مهمتري تجلیات کالبدی رعايت سلسله مراتب در عماارات
و شهرهای دوره اسالمی میباشد و با بهره یری از اي اصول است که شاهد شکل یری ارزشهای پاياداری هام چاون امنیات،
آرامش ،خلوت و محرمیت در انبیه سنتی می باشیم(سیفیان.)8813 ،
-8-2سیر تحول محرمیت در معماری
بررسی سیر تحول معماری ذشته ايران حاکی ازاي است که معماری ايران به تدريج از اواسط دوره راجار باه داليال مختلاف،
ابتدا الگوبرداریهای ظاهری و سپس تغییر در ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و به ويژه سبك زند ی و الگوهای رفتاری،
فضاهای معماری را متحول ساخت و موجب شد که در طی چند دهه ساختار و چارچوب برخی از اناواع فضااهای معمااری ،باه
ويژه خانهها د ر ون شود .از اواخر دوره راجار به تدريج زمینه تحول در نظام اجتماعی – فرهنگی کشور فراهم شاد و برخای از
نهادهای جديد اجتماعی به پیروی از بعضی الگوهای اروپايی شکل رفت .و به تادريج سااختار اجتمااعی د ر اون شاد .نظاام
خويشاوندی ،رومی و محلهای کمکم جای خود را به روابط جديدی براساس نوعی نظام شهری شارری داد (طاالبی .)8811 ،در
دوره تجدد نی تحول و تغییر واحدهای مسکونی دارای حیاط میانی و تبديل آن ها به حیاط جانبی و شاکل یاری آپارتماان از
حدود دهه چهل به تدريج آغاز شد و اي روند کمابیش تاکنون ادامه يافته است و سااخت واحادهای مساتقل بار روی هام باه
روشی معمول در احداث بیشتر واحدهای مسکونی تبديل شد(نیاك .)8838،در معمااری سانتی ،سابك زناد ی ،باا الگوهاای
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معماری همخوانی داشته و در نتیجه معماری پاسخگوی نیازهای مخاطبان بود .درحالیکاه در دوره معاصار ،معمااری نتوانساته
خود را با نیازهای جامعه منطبق سازد وپاسخگو باشد.
 -3یافته ها
هدف اصلی اي مرحله جمع آوری اطالعات به منظورآزمون فرضیه ها می باشد .برای رسیدن به اي هدف به اب ار جمع آوری
اطالعات و داده ها ،شیوه اجرا و نحوه سنجش متغیرها و تنظیم پرسشنامه ،تکنیكهای آماری به کار رفته شده ،اکنون به
جامعه آماری و نمونه -یری و حجم نمونه پژوهش میپردازيم.
 -1-3تحلیل پرسشنامه

پرسشنامه در  80سوال بسته به ارزيابی متغیرها پرداخته است .محتوای سواالت بسته که به صورت پنج ينه ای و دو
ينهای می باشد و در جهت درت هرچه بیشتر در تج يه و تحلیل نهايی داده ها از سئواالت کنترلی استفاده رديده است .
هدف ازطرح سئواالت بسته سنجش و بررسی متغییرهای مختلف کالبدی و می ان وجود اي عناصر ،از جمله عناصر ايجاد
محرمیت ديداری ،شنیداری ،امنیت ،اشرافیت و خلوت و اهمیت آنها ،در فضای مسکونی از نگاه کاربران میباشد .همبنی به
مقوله وجود ،عدم و می ان استفاده از حیاط و فضای بیرون را از ديد آن ها مورد بررسی ررار میدهد .پرسشنامهها به تعداد
 845نسخه تهیه رديد و در سه منطقه باال ،مرک و پايی شهر به صورت نمونه یری خوشهای توزيع رديده است که از اي
تعداد  880پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد .جواب سئوالهای پرسشنامه به صورت زير بار ذاری شده و مورد ارزيابی ررار
رفت .هنگام ارزيابی پاسخها ،برای ينه خیلی زياد امتیاز ،5ينه زياد امتیاز ،4متوسط امتیاز ،8کم امتیاز2و برای امتیاز
خیلی کم امتیاز 8منظور رديد.
 -2-3تجزیه و تحلیل داده ها

در اي بخش به اثبات فرضیه و بررسی رابطه معنا دار و همبستگی بی متغییرهای پژوهش میپردازيم .از طريق رابطه خی دو
به بررسی متغییرهای محرمیت پرداختیم و رابطه بررسی شده ،به توجه به ب تر شدن  sigاز  0005معنا دار میباشد .و
همبنی برای صحت و اثبات يافتهها ،از روش ر رسیون نی رابطه را بررسی کرديم .با توجه به ب ر تر شدن R SCUARE
از . 85میتوان عنوان کرد  %43متغییر وابسته توسط متغییر مستقل تعريف میشود .با توجه به صفر شدن sigرابطه معنا دار
بی متغییرهای اصلی وجود دارد .همبنی در رسمت  sigمیتوان رابطه معناداری بی پیش ورودی و می ان محرمیت و
اشرافیت دانست .اما با توجه به باال بودن ضريب متغییرهايی چون ،امنیت ،سلسله مراتب ،نمیتوان رابطه معنا داری را بی آنها
با پیش فضای ورودی در نظر رفت.همبنی در نمودارهای مربوط به عملیات ر رسیون میتوان رابطه همبستگی را در
نمودارها نی مشاهده نمود.
در نمودار  -8به بررسی می ان وجود محرمیت در من ل از نگاه خود ساکنی  ،در آپارتمانهای  8منطقه شهری
پرداختیم.همانطور که در نمودار مشاهده میکنید اي می ان از رسمت باالی شهر به سمت پايی کمتر شده است.
در نمودار  4به بررسی محرمیت شنیداری (رضايت کاربران در  8منطقه شهر از سر و صدای اتوموبیلها وعابري و استفاده از
شیشههای چند جداره) در محل زند ی پرداختیم .شیشههای چند جداره عموما در مناطق باالی شهر استفاده شده که رضايت
عابري را هم در پی دارد و بالعکس در مناطق مرک ی وپايی شهراي مسئله بسیار با سهلانگاری روبرو شده ،کاربران به شدت
از سرو صدای خیابان احساس نارضايتی میکنند .
در نمودار میلهای  5به بررسی می ان امنیت(محرمیت رفتاری) از ديد کاربران در مساک خود ،در سه حوزه شهری پرداختیم و
اي عامل را با انتخاب آپارتمان يا خانه و رابطه آن با امنیت سنجیديم .کاربران امنیت خود را در فضای مسکونی خود زياد
میپنداشتند و از امنیت خود احساس رضايت میکردند؛ ولی در عی حال عدهای می ان امنیت خود را در خانه مستقل بیشتر
میديدند.
9

www.SID.ir

Archive of SID

در نمودار هیستو رام  3بررسی رابطه پیش فضای ورودی و می ان اشرافیت به خانه را در سه منطقه شهری بررسی کرديم در
رسمت سمت راست که پیش فضای ورودی در منازل وجود ندارد اشرافیت به خانه و فعالیتهای درون آن بسیار زياد است و
بلعکس در رسمت سمت چپ با وجود پیش فضای ورودی می ان اشرافیت به درون خانه به می ان رابل مالحضهای
کاهشيافتهاست.
در نمودار استوانهای  1معیارهای محرمیت در آپارتمانها در سه حوزه شهری ،از ديد ساکنی بررسی کرديم که اي معیارها،
داشت نشیم خصوصی ،داشت خلوت ،داشت حريم و عدم اشرافیت را در بر می رفت .از  880کاربر حدود  %51حريم
خصوصی %83 ،داشت خلوت %21 ،عدم اشرافیت و  %21حال خصوصی را از معیارهای مورد نظر خود میدانستند .
در نمودار  1در خصوص پرسشی به مضمون اينکه ا ر آپارتمان بتواند آسايش ،آرامش ،حريم و ...ساکنان را فراهم کند آيا
آپارتمان را به عنوان سکونتگاه خود انتخاب میکنید يا خانه .واي پرسش را در سه حوزه شهر بررسی کرديم.حدود  %15در
پايی شهر %11،در مرک شهر و  %18در باالی شهر حاضر به انتخاب آپارتمان در صورت تامی عناصر فراموش شده ،هستند.
با بررسیهای فوق میتوان متذکر شد حدود  %33از آپارتمانهای بررسی شده فارد فضای پیش ورودی هستند .همبنی حدود
 %53از ساکنی از نداشت خلوت احساس نارضايتی میکنند .حدود  %45از ساکنی بدون در نظر رفت شرايط ارتصادی خانه
را برای سکونت خود انتخاب میکنند .همبنی با بررسی ديگر موارد دريافتیم حدود  %85از آپارتمانهای محدوده شهر فارد
حیاط هستند و حدود  %40از حیاط خود هیبگونه استفادهای نمیکنند .همبنی میتوان متذکر شد ارتباطات همسايگی در
آپارتمانها کم میباشد.
جدول شماره  2را می توان حاصل بحث و نتیجه یری کلی دانست.
جداول ،شکل ها و نمودارها

شکل  – 8سلسله نیازهای مازلو (منبع )www.mazlo.me :
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جدول شماره  :1تعاریفی از مفهوم خلوت از دید نظریه پردازان( مأخذ :آلتمن ) 1382 ،
خلوت
اسوارتس

تعاريفی از مفهوم خلوت
چی ی غیر از وشه یری از جمع و تمايل به ان وا

زيمل 8350 ،

کنترل محرکهای دريافتی از ديگران ،می ان اطالعات و فاصلة افراد از يکديگر

چاپی 8358 ،

ارزش تنها ماندن و آسود ی از فشار ديگران

بیتس 8334 ،

اي احساس فرد که ديگران بايد از آنبه برای او مهم است جدا و دور باشند.
تمايل به پنهان نگاه داشت

ورار 8333 ،

تجربیات و اهداف خود از نظر ديگران

ايتلسون،پروشانسکی،
ريولی 8310 ،

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

راپاپورت8312 ،

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

آلتم 2008 ،

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

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)

خلوت کسب شده

وضعیت بهتر

(نتیجه)

(خلوت کسب شده = خلوت

ازدحام
(خلوت کسب شده کمتر از خلوت
مطلوب)

نمودار شماره  : 1مروری بر روابط خلوت  ،فضای شخصی  ،قلمرو و ازدحام (آلتمن )1382 ،
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جدول شماره  -2عوامل معماری و شهرسازی محرمیت در مجتمع های مسکونی(-نگارند ان)
سلسله مراتب دسترسی به واحد مسکونی (ورودی ،راه پله  ،آسانسور ،راهرو)... ،
دسترسی ها

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

توده و فضا

نحوه دسترسی واحد ها به يکديگر
چیدمان مطلوب بلوک ها

فضای باز جهت بازی کودکان

سطح اشغال و تراکم مناسب

فضای باز جهت تجمع افراد (فضا های رد هم آورنده)

ديد و چشم انداز مناسب
فرم و سیمای مطلوب ساختمان ها (عدم وجود پرده و ديوار های بلند و )...
سیمای شهری

فضای سب مناسب (هوای مطلوب و تأمی

محرمیت)

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

آشنايی و روابط با همسايگان
عدم م احمت های رفتاری(تأمی محرمیت رفتاری)
امنیت و حفاظت مطلوب
ویژگی های كیفی

تفکیك حريم های خصوصی و عمومی از هم (تأمی محرمیت فضائی)
انعطاف پذير بودن فضا ها
نحوه ارتباط فضا ها

واحد های مسکونی

آکوستیك بودن فضا ها
ویژگی های كمی

ابعاد فضا ها
تعداد اتاق های خواب
فضاهای خاص (اتاق کار ،اتاق مهمان ،اتاق تلوي يون  ،اتاق موسیقی ،اتاق کودک)... ،
متناسب با نیاز کاربر

نمودار شماره  -2مدل مفهومی محرمیت ( نگارند ان)
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نمودار شماره  -3میزان وجود محرمیت در منزل از نگاه خود ساکنین

نمودار شماره  -4بررسی محرمیت شنیداری (رضایت کاربران در  3منطقه شهر از سر و صدای اتوموبیلها وعابرین و )...
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نمودار شماره  -5بررسی میزان امنیت(محرمیت رفتاری) از دید کاربران در مساکن خود ،در سه حوزه شهری

نمودار شماره  -6رابطه پیش فضای ورودی و میزان اشرافیت به خانه (محرمیت دیداری)
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نمودار شماره  -7معیارهای محرمیت در آپارتمانها در سه حوزه شهری ،از دید ساکنین

نمودار شماره -8آپارتمان آری یا نه
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بحث و نتیجهگیری
محرمیت يکی از اصول حاکم و هستی و پديدههای آن است که تاثیرات آن در ساختار کالبدی و فضايی ،غیر رابل کتمان است
و از جمله اصولی است که آسايش ،آرامش و امنیت را برای ساکنان به همراه دارد .در اي پژوهش به بررسی اي عناصر در
آپارتمانهای شهر شیراز در سه دسته بندی طبقاتی پرداخته شد و عدم ،وجود و کیفیت آنرا در اي مساک مورد بررسی وارع
شد و نی اهمیت آن از ديد ساکنان مورد پژوهش ررار رفت .محرمیت که نه تنها شامل محرمیت بصری می شود بلکه
محرمیت صوتی  ،رفتاری و فضايی و حريم شخصی را نی در بر می یرد.در مشاهده مجتمع های معاصر شیراز  ،اي عامل
بسیار کمرن ديده شده و يا اصالً به اي عامل مهم توجه نشده است .اشرافیت ،آلود ی صوتی ،م احمت های رفتاری ،نبودن
فضای شخصی و خلوت الزم در مجتمع های مسکونی باعث نارضايتی ساکنی شده است.اغلب ساکنی علت آن را کوچك
بودن واحد ها و فاصله کم تا راه پله و آسانسور می دانند.برخی هم ديوارهای نازک و غیر آکوستیك را موجب نداشت محرمیت
صوتی می دانند.
در نتیجه عامل مهم محرمیت نبايد ناديده رفته شود و حتی در واحدهای کوچك با استفاده از انواع عايق ها و طراحی مناسب
حتی االمکان آسايش ساکنی فراهم آيد.چرا که خانه محلی است که انسان در آن به رشد فی کی و روانی می رسد،شرايط خانه
بايد به نحوی باشد که باعث کم کردن استرس های روانی و اجتماعی افراد ردد .در نهايت در پژوهش حاضر به اي نتیجه
رسیديم که علیرغم نارضايتی ساکنان از سکونت اه خود به دلیل کمرن بودن محرمیت ،ا ر اي عناصر به شکل مدرن و
امروزی در فضای مسکونی به صورتی معقول و باحدارل ترکیب با محیط طبیعی به داخل مجموعهها با در نظر رفت عناصر
محرمیت طراحی ردند میتواند رضايت و اشتیاق ساکنان را به همراه داشته باشد .همبنی میتوان ذکر کرد محرمیت
ديداری به فعالیتهای درون خانه ارتباط مستقیمی با پیشورودی دارد که بر اي مبنا ،فرضیه پژوهش تايید می ردد،
امنیت را که از مهمتري شروط زند ی است در آپارتمانها زياد دانسته و آنرا به
همبنی با تمام اي کاستیها ساکنی
خانههای مستقل ترجیح میدهند ،پس شايد بتوان با طراحی آ اهانه  ،آسايش و آرامش را در فضای آپارتمان ايجاد کرد .
منابع
-8
-2
-8
-4
-5
-3
-1

-1
-3

ررآن مجید
اسماعیلی مرندی ،مجید ،8811( ،رساله طراحی مجتمع مسکونی با توجه به مسأله محرمیت ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
ار مند،محمود،سمیه خانی ،8838 ،نقش خلوت در معماری ايرانی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ايرانی اسالمی ،شماره
هفتم ،بهار 38
احمدی،فرهاد" ، 8814،شهر،خانه،حیاط مرک ی"،صفه ،شاماره ،888-30 ،3دانشاکده معمااری و شهرساازی دانشاگاه شاهید
بهشتی،پائی و زمستان 8814
انصاری ،بارر ،8818 ،حريم خصوصی و حمايت از آن در حقوق اسالم ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره 33
پیرنیا ،کريم ، 8818 ،آشنايی با معماری اسالمی ايران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران
حائری مازندرانی،محمدرضا ،8811 ،خانه-فرهن -طبیعت،چاپ اول،تهران،مرک مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
ذبیحی،حسی ،فرح حبیب،کمال رهبری منش ، 8830،مقاله بررسی رابطاه میا ان رضاايت از مجتماع هاای مساکونی و تاأثیر
مجتمع های مسکونی بر روابط انسان ،مجله هويت شهر ،شماره پنجم
راپاپورت،آموس، 8811،انسان شناسی مسک ،ترجمه افضلیان،خسرو،انتشارات حرفه هنرمند

 -80سیفیان ،محمدکاظم و محمدرضا محموديان( « )8813محرمیت در معماری سنتی ايران »  .نشريه هويت شهر،
سال اول  ،شماره  ،8ص ص .8-82
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صحاف ،خسرو ،8830 ،تبیی ساحت معنوی در خانه ايرانی ( ذشته و حال) ،رساله جهت اخذ دکتاری معماری،دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات
عینی فر ،علیرضا ،8812 ،مقاله الگويی برای تحلیل انعطاف پذيری در مسک سنتی ايران ،مجله هنرهاای زيباا ،شاماره ،88
بهار 12
ع ي ا ی ،محمااد مهدی،صااارم ملااك محمااد نااژاد ،8813 ،بررساای تطبیقاای دو الگااوی مجتمااع هااای مسااکونی(متعااارف و
بلندمرتبه)،نشريه هنرهای زيبا ،شماره 82
عمید ،8835،فرهن لغات

 -85فرشید نیك ،فرزانه« ،)8838( ،حريم وحجاب در معماری ايران» .شبکه هنر ،سال اول ،شماره ،88ص ص 83-42
 -83فر اااس،جوزف(،)8341روانشناساای تعاماال اجتماااعی  :رفتااار میااان فااردی ،ترجمااه خشااايار بیگاای ومهاارداد فیااروز بخاات
،8818،ابجد،تهران

 -81فالمکی ،محمدمنصور ( « ،)8814حريم ذاری بر ثروت های فرهنگی ايران» .نشر فضا ،چاپ اول  ،تهران.
-81
-83
-20
-28
-22

یفورد ،رابرت ، 8331 ،روانشناسی محیط های مسکونی،ترجمه دکتر وحید رباديان،فصلنامه معماری و فرهن  ،شماره 2و8
لن ،جان(،)8818آفرينش نظريه های معماری:نقش علوم رفتاری در محیط،ترجمه علیرضا عینی فر،مؤسسه انتشارات دانشگاه
تهران
محمديان ،منصور ،8813 ،سلسله مراتب محرمیت در مساجد ايرانی ،مجله هنرهای زيبا ،شماره 23
هرسى ،پال؛ بالنبارد ،کنث؛ (  ) 8812مديريت رفتار سازمانى کاربد منابع انسانى .ترجمه ى على عالراه بناد ،چااپ :بیساتم،
انتشارات :امیرکبیر.
هال،ادوارد توئیبل(،)8813بعد پنهان،ترجمه طبیبیان،منوچهر،انتشارات دانشگاه تهران

-28Hellriegel. Don & Woodman. W. Richard, Organizational Behavior (South - Western College Publishing
An International Thomson Publishing Company, 1996).
24-Pena, William and Parshall ,Steven (2001), Problem Seeking (Forth Ed.), NY:John wiley and sons.
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