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 منظور  طراحی قلمروهای فضایی مسکن به تدوین دستور زبان

 بهبود تعامل اعضای خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**، فهیمه رهبان ** تکتم جعفرزاده*،  اکرم حسینی  

  

 03/43/4050                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله: 

 22/35/4051                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

 چکيده
امکان ارتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان، نیازمندد رراحدی مناسدب     آمدنآسایش خانواده و فراهم 
ر هدر سدن و مویعیدف، فضداهای مسدکن بایدد       با توجه به نیازهای متفاوت هر کدام از اعضای خانواده د باشد.  سازمان فضایی مسکن می

هدا نیدز نگدردد زیدرا      گویی به نیازهای جسمی و روانی هر یک از اعضاء، مانع ارتباط مناسب آنای رراحی گردند تا عالوه بر پاسخگونه به
گدرفتن نقدش   با در نظدر  شد.  ناپذیری به بنیاد خانواده خواهدبه این مقوله، سبب تقویف فردگرایی و وارد آمدن صدمات جبران توجهی  بی

باشد که ردی آن، نده    ای میگونه رراحی معماری به  نحوه  گیری نوع خاصی از رفتارها، هدف تحقیق، ارائهساز شکلعنوان زمینهمعماری به
گیدری تعدامالت   از شدکل سد زمینه عنوان  فردی خانواده عمل نکرده، بلکه بهعنوان مانعی در مسیر تعامالت بین تنها فضای کالبدی مسکن به

تحلیل محتوی  _های باز تهیه شده به روش کیفینامههای حاصل از متون و پرسشخانواده نیز مطرح گردد.  جهف نیل به این هدف، داده
ده در منظور بهبود تعامل اعضای خانوا رراحی یلمروهای فضایی مسکن به در نهایف دستور زبان مورد ارزیابی و تحلیل یرار گرفف.  _متن
چنین مویعیف یلمروها نسبف به یکدیگر و نسبف های رراحی یلمروهای فردی، یلمروهای جمعی، فضاهای ارتباری و مفاصل و همحوزه

 به ساختار کلی مسکن مورد مطالعه و تدوین یرار گرفف. 
 
 
 
 
 
 

 .مسکنیلمروی فردی، یلمروی جمعی، تعامل بین فردی، خانواده، سازمان فضایی  واژگان کلیدی:

 

 

 Akram.hosseini@um.ac.ir.* استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

 .** دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه فردوسی مشهد
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 مقدمه    
اسدف  ای هر جامعهنهاد اجتماعی  ترینایهستهخانواده 

که تمایل جنسی زن و مرد و روابط عارفی پدر و مادر به 
آورد.  بندابراین  را فراهم می گیری آنشکل  همینفرزندان، ز

شدمار   خانواده بده   اصر اصلی سازندهزوجیف و یرابف، عن
 (.  4: 8، ج8631آیند)کاتوزیان، می

اول، یدک نهداد     از دیددگاه راپداپورت، خانده در درجده    
اجتماعی اسف و نه یک سازه برای کارهای پیچیده؛ حتی 
از ابتدا مفهوم خانه به معنای فضدای عملکدردی محد ،    

واده بده  مطرح نبوده، بلکه ایجاد محیطی مطلوب برای خان
خاندده یلمددداد شددده   محیطددی اجتمدداعی و یفدده   مثابدده 

 (.  43: 8631اسف)راپاپورت، 
، خاندده بسددیاری از  در ایددران شهرنشددینی ه توسددع بددا

غدذاخوردن، تفدری ،   ی بدرای  مانند محل  خودکارکردهای 
 را بده فضداهای شدهری    و کدار  مالیات، برگزاری جشدن 

ای اسف گونهاز ررفی، سبک زندگی امروز به   .منتقل کرد
ه و برای کار از خانده خدارج شدد    زیادی از مردم  که عده

-کدار »و بده اصدطالح    ردندد گ میازب برای خواب به خانه
زمان حضور هر فدرد در   ،در نتیجه اند. شده« خواب-خانه

 شده اسف.  بسیار کم محیط خانه
 های مهم رشدد مدرنیتده اسدف.   ردگرایی یکی از شاخصف

 از جملدده زندددگیمختلدد   هددایرشددد فردیددف در عرصدده
 شددن روابدط   محدود . ده اسفتأثیرگذار در ایران خانوادگی

مسددتقل و  شخصددی همسددایگی، میددل بدده داشددتن خاندده    
یدافتن  تخصدیص  ،پددری  ه گزیندی از خدانواده و خاند    جدایی

عددم تمایدل   ه، واداز افدراد خدان   یک فضای خصوصی به هر
  اهمیف ،افراد خانه به دیدن و دیده شدن توسط دیگر اعضاء

هدای دکوراسدیون    یافتن سدبک  حریم خصوصی، تنوع یافتن
 اسف.   امروز  در مسکنشدن  از فرایند فردی بخشی همگی

هدا بدا امکانداتی مسدتقل از امکاندات      با تجهیزشدن اتاق
اشتراکی خانواده، دیگر نیازی به حضور در فضای جمعی 

گزیندی و   این امدر سدبب جددایی    ود. ش مینخانه احساس 
نحدوی کده هدر     رلبی اعضدای خدانواده گردیدده، بده    انزوا

ای از خانه به نام اتاق، به کاری مشدوول  شخص در گوشه
ها میان محرمان خانده مدرز و   در مسکن امروز، اتاق اسف. 

 اند.  شده جدایی انداخته و فضاهای جمعی به حاشیه رانده
 فدراد ا فکری ناشدی از تعامدل  نوایی و هماز دیگر سو هم

هدا از هدم از رریدق     ا هم و متعایباً درک متقابل آنب خانواده
پدذیری   فرایند سازگارشدن، سدبب تقویدف فرایندد جامعده    

عنوان  بهبروز پیامدهای اجتماعی اعضاء شده؛ با ممانعف از 
 .  رددگ میرهیافتی مهم در تحقق پایداری اجتماعی تلقی 

 

ده، فضداها،  سداخته شد   یطمحد  یدف یابلمطابق نظریدات  
اکنان خدود تحمیدل   را بدر سد   یخاصد  یاعاجتم هاینقش
را تقویدف و   یرفتدار  یارهدای الگوهدا و مع  یبرخد  کرده،
کنند و در نهایف جهف و ابعاد  می ی تضع رادیگر  یبرخ
 ,Gibson )بخشدند  یخود مد  ی ساکنانبه رفتارها یجدید

ی الزم، هدا آوردن فرصدف  وجود بهرراح باید با   (. 1982
 یرا بدرا  یتعامل اجتمداع  یها تفاده از سودمندیامکان اس
هدای جداری   سیاسدف  آیدد  مدی نظدر   بده   فراهم آورد.افراد 

، امکان داشتن نظدام فضدایی کده     معماری مسکن در ایران
  رفیددف بریددراری ارتبدداط میددان سدداکنین را ایجدداد کنددد، 

ها سلب کرده، در نتیجده رفتدار و عملکدرد افدراد     از خانه
ش جددی شدده   خانواده از نظر تعامل اجتماعی دچار چال

ود ش میپرسش در این تحقیق مطرح  عنوان چه به آن اسف. 
 این اسف که: آیدا سدازمان فضدایی مسدکن و یلمروهدای      
آن نقشی در کمتر و یا بیشتر شدن تعامل اعضای خانواده 
با هم دارند؟ در صدورت پاسدخ مثبدف، الگدوی مناسدب      
رراحی مسکن بددین منظدور چگونده اسدف؟ مطدابق بدا       

شدده، هددف تحقیدق شناسدایی نقدش       هدای ککدر  پرسش
سازمان فضایی مسکن و یلمروهدای آن در ایجداد تعامدل    
 اعضای خانواده و تبیین الگوی مناسدب رراحدی مسدکن    

سداختار تحقیدق بدرای نائدل      شدد.  با میدر صورت وجود 
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آمدن به اهداف مذکور، مطابق بدا مددل مفهدومی نمدودار     
 خواهد بود.   8شماره 
 
 
 
 
 
 
 
   

  حقيقت پيشينه 
کده    شده انجام علوم انسانی  تحقیقات بسیاری در حوزه 

شناسدی  و آسدیب   در آن به اهمیف نهاد خدانواده پرداختده   
های مربوط به آن مورد بحد  یدرار گرفتده اسدف.      پدیده

ها تأکید بر این مهم دارند که تحوالت گونداگون   غالب آن
امروز سدبب متزلدزل شددن بنیدان      شکل گرفته در جامعه 

عنوان نهادی اجتماعی گشدته اسدف. بدا وجدود      نواده بهخا
هدای  تأکید بر ارتباط معماری و علوم رفتاری در پدووهش 

معماری مسکن   مدونی در حوزه گوناگون، تاکنون مطالعه 
های موجود در ها و خللسازی بهبود آسیب همینبا هدف ز

خانواده انجدام نگرفتده اسدف. در ایدن بسدتر، چگدونگی       
خلدوت   مینهدای تداریخی ایدران بده تدأ     انهگویی خپاسخ

از پووهشددگران یددرار  سدداکنین موعددوع مطالعدده گروهددی 
برخدی از ایدن    ای کسب شده اسف.  گرفته و نتایج ارزنده

 شند:  با میشرح کیل   تحقیقات به
مطالعه تطبیقی مفهوم خلوت در خانه »ای با عنوان مقاله

اخف بده شدن  « درونگرای ایرانی و خانه برونگدرای غربدی  
انواع و درجدات خلدوت در دو فرهندی ایراندی و غربدی      

عندوان   که چگونه خلدوت بده   پرداخته و سپس بررسی این
مفهومی فطری و فرامدرزی بده بدروز نمادهدای معمارانده      

 (. 8611ها منتج شده اسف)نصیری: خاص در خانه

شناخف « ایرانی خانه معماری در خلوت نقش»پووهش 
سدالمی و چگددونگی  مفهدوم خلدوت در حدوزه فرهندی ا    

های تاریخی ایران از این مفهوم را مورد برخورداری خانه
 (. 8618بررسی یرار داده اسف)ارژمند،خانی: 
خانده؛   در تدریج مرتبف»در پووهشی متفاوت با عنوان 

 خانواده به شناخف« گسترده خانواده زندگی بستر احیای

 جامعة در آن احیای عرورت یا امکان بررسی و گسترده

 خانواده این زندگی  رف هایجستجوی ویوگی و مروزا

 (. 8611پور: اسف) صیرفیان شده پرداخته
  تعاریف واژگان کليدی 
منظور انجام امدور روزمدره    ای بهیلمرو: هر موجود زنده 

ایش را در ه فعالیففضایی اسف که  خود نیازمند محدوده 
ا آن انجام داده، نسبف به آن احساس مالکیدف کدرده و بد   

این فضای  های مجاور جدا سازد. را از محدوده حریمی آن
شددده و حددریم و مرزهددای آن تحددف عندداوین  محافظددف

یرند گ میدر معماری مورد توجه یرار « مفاصل»و « یلمرو»
یلمروی مکانی، فضای .(2: 8611الحسابی، دانشمند، )علی

عندوان محددوده     ای اسف کده افدراد از آن بده   محدود شده
کداری  ورفتار یلمروپایی سداز   کنند. ستفاده میاختصاصی ا

اسف بدرای تنظدیم حدریم بدین خدود و دیگدران کده بدا         
گدذاری، تعلدق آن بده فدرد بیدان      سدازی و نشدانه  شخصی
 (. 831: 8616)لنی، رددگ می

مکدان   بدر  فکید مال احسداس  موجب که سازیشخصی
 گدذاری، نشدانه  وسدیله   اسدف کده بده    فراینددی  ،رددگد  می
 آیدد  مدی حاصدل   مکدان  ء یک شیاا مسانیهو  پارچگییک

 (. 36، 8612)آلتمن، 
هر چه ارتبارات بینایی، بویدایی و شدنوایی هدر یلمدرو     
فضایی با محیط پیرامون خود کمتر باشد، مرزهای یلمدرو  

تر و پررنی تر اسدف و بندابراین اسدتقالل هدر فضدا      یوی
الحسدابی،   تر اسف)علیبیشتر و شناسایی یلمرو محسوس

 (. 2: 8611دانشمند، 

  .مدل مفهومی عوامل تأثيرگذار در طراحی قلمروها. 4ن 
 نگارندگان. مأخذ:
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تعری  عملیاتی واژه یلمروی فردی که در این پووهش 
 مورد استفاده یرار گرفته، حدود مکدانی از مسدکن اسدف   
که عالوه بدر دارا بدودن خصوصدیات عمدومی یلمروهدا،      

ویدوع   ای فدردی شدخص در آن فضدا بده    هد  فعالیفغالب 
 یلمروی جمعی نیز حددودی از مسدکن اسدف    پیوندد.  می

 ضای خانواده رراحدی گشدته اسدف.   که جهف اجتماع اع
عندوان یلمروهدای فدردی و     هدا بده  در مسکن معاصر اتاق 

عندوان یلمروهدای    بده  -و فضاهای وابسته به آن - نشیمن
 مایند.  مینجمعی عمل 

 

 جهدف  مکدانیزمی  و انسدان  دروندی  مرز  کنترل: خلوت 
 اسدف  ای پروسده ، خلدوت  وایع در.  اسف ارتبارات کنترل
 مشدخص  خداص  هدای زمدان  در ار فواصدل  درجدات  که
 و اسف فاصله و جذب نیروی بین نیرویی خلوت. کند می
 ازیدک   هدر  نقش، متویر شرایط با و متفاوت هایزمان در
)فالحف، بدرهمن،  ودشد  مدی  کمتدر  یاو  بیشتر هایطب این
خلوت را حدق انتخداب   « 8آموس راپاپورت(.  »21: 8618

امل اجتمداعی  و امکان تعامل اجتماعی و توانایی کنترل تع
 (.  836: 8618کند)لنی،  دلخواه فرد تعری  می

 گونده بیدان  چهدار عملکدرد خلدوت را ایدن    « 2وستین» 
نخستین کارکرد خلوت، استقالل فردی اسدف   -8ارد:د می

ارزش، اسدتقالل و   که محور مرکزی آن، فردیف و مسدلله  
خلدوت ارتبداط نزدیکدی بدا حدس       -2هویف فرد اسف. 

ی داشدته، تواندایی انتخداب اندزوا و     کنترل یدا خودمختدار  
دیگران، سدبب ایجداد یددرت در     نشینی یا همراهی گوشه
گیری در فرد گشدته، عددم وجدود چندین تواندایی      تصمیم

خلوت برای حدس   -6. رددگ میسبب احساس درماندگی 
ویدوه  هویف مهم اسف، اندزوا، صدمیمیف و نزدیکدی، بده    

اسدتفاده   انند بدرای ارزیدابی و پیشدرفف در زنددگی    تو می
کنند که ما وایعاً که هسدتیم، ارتبداط مدا    شوند و مشخص 

خلدوت،   -4با دیگران چگونه اسف و چگونه باید باشدد.  
در خلوت و تنهایی  هد. د میسازی هیجانات را  اجازه آزاد

وار با صدای بلندد   اند گریه کرده، اشعار را دیوانهتو میفرد 
 . (Westin, 1970)  بخواند و با خود صحبف کند

  قلمروهای فردی عوامل و مفاهيم تأثيرگذار در طراحی 
  یلمروگرایدی  وجدود  و شخصدی  فضای حفظ و رعایف
و متعایباً تسهیل تعامل اجتماعی  خلوت حس ایجاد سبب
 رفتددار اصددلی عملکردهددای ازیکددی  وایددع در . رددگدد مددی
 گزیندی خلدوت  تنظدیم  و حفدظ ، انسدان  در  خواهی یلمرو
 کندد  خلدوت  آن بتواندد در  فدرد  که اسف جایی داشتن و
)فالحدف، بدرهمن،    باشدد  داشته کنترل ایشه فعالیف بر و

 شددماری در میددزان عوامددل گوندداگون و بددی  (. 21: 8618
 منظددور نیددل بدده درجددات  نیدداز بدده یلمروهددای فددردی بدده

این عوامدل   شند، که عمده با میتأثیرگذار  گوناگون خلوت
 به شرح کیل هستند:

  عوامل فرهنگی 
هددای تارهددای ناشددی از یلمرورلبددی دارای گددرایش رف 

فرهندی،   فرهنگی هستند، بنابراین یلمرو را باید در حیطه 
روابددط اجتمدداعی و آداب و رسددوم خدداص هددر خددانواده 

معماری   بدین ترتیب هر خانوار نیازمند زبان  بررسی کرد.
( 88: 8611)فریدادی،    شدد. با مدی مسکونی خداص خدود   

اسف که در دید مردم نسبف بده   ( معتقد8111راپاپورت )
های اساسی فرهنگی وجود دارد و مردم در خلوت تفاوت

موارد زیادی برای پاسدخ بده نیازهدای فرهنگدی خدود از      
کنندد)لنی، بده نقدل از     آسایش جسمانی صرف نظدر مدی  

 (. 811-811 :8616فر،  عینی
  زمان روح  
میل به برخورداری از یلمروهدای خصوصدی در بسدتر     

با وجود برخورداری  های زیادی داشته اسف. اوتزمان تف
های تاریخی ایران از تعداد زیادی اتاق، هیچ کدام از خانه
عنددوان فضددای اختصاصددی اعضددای خددانواده    هددا بدده آن

هدای فدردی نیدز     ، با اعمدال سدلیقه   دش مینسازی  شخصی
 بدا  یدا  و متفاوت شرایطدر  هااتاق ردید. اینگ میآرایش ن

11 
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 در را متفداوتی  ایهد  فعالیدف  ن،امهمد و  هغریب افراد ورود
لذا افراد در هر کدام از فضاها که یدرار   . ادندد می جا خود
رفتند امکان حضور اعضای دیگر خانواده در آن فضا گ می

عنوان یلمروهای فدردی کده    وجود داشف و محدودیتی به
حضدور افدراد    مرزها باشد نیز وجود نداشف.  کننده تعیین 

های مختل ، سبب ارتبداط  هایی با کیفیفخانواده در فضا
 ردید.  گ میهای گوناگون ها با هم در زمان آن

عندوان حدریم امدن     تداریخی، بده   کده خانده   باوجود این
و بدا   6خانواده، درون خود را کامالً از بیدرون جددا کدرده   

عوامل کالبدی مرزهای یدارعی بدا بیدرون     استفاده از کلیه 
های  جز زمان داخل خانه به برای خود یائل بود، ولیکن در

د. شد  مدی نعروری، بین اعضدای خدانواده مدانعی ایجداد     
 جددا  والددین  از کودکدان  خدواب  فضدای   عندوان مثدال   به 

 مینتدأ  کودکدان جهدف   یاصد صتخا فضدای امدا   ده،شد  می
هدا،   نشدن اتداق که شخصی مهم این نکته  شته اسف. گ مین

مکدان خلدوت مدانعی     مینگویی خانه جهدف تدأ  در پاسخ
خانده،  فضاهایی مانند پسدتوخانه، صدندوق   کرد. ایجاد نمی

 مینخانه(، باالخانه و اتاق گوشواره تدأ زاویه، کنج )خلوت
انددد فضدداهای خلددوت مددورد نیدداز افددراد بددوده    کننددده 

به بیانی دیگر شرط الزم جهف  (. 66: 8618)ارژمند،خانی،
  خلدوت باشدد، شخصدی    کننده مینکه فضایی بتواند تأاین
 آن نبوده اسف. شدن
 اتداق  دارای، رفولیف دوره  از کودکانمسکن امروز،  رد

شخصددی بددا امکددان محدددود کنتددرل والدددین بددر زندددگی 
 فدرد  هدر کده  بدا توجده بده ایدن       شند.با می خصوصی خود

شدته باشدد، مدالک    دا را خدود  مخصدوص  اتاقیسف با می
هدایی بده تعدداد    انتخاب خانه، برخورداری از اتاق خواب

در نتیجه زندگی هر کدس بده اتداق     شد. با می نوادهخا افراد
بودن  خصوصی وی انحصار یافته و دیگر نیازی به دور هم

ها در بیشتر موایع، خلدوت  در این خانه  ود.ش میناحساس 
 . شدبا میشده بیش از خلوت مطلوب کسب 

  کاربری فضا  
یلمرو نمود فضدایی و عیندی احسداس تعلدق و تملدک       

خاسدته از اصدل حدب کات و میدل بده      آدمی اسف کده بر 
آسایش و آرامش اسف؛ انسان یلمروخواه با مکانی که در 

کند، دلبستگی یوی عارفی بریرار کدرده، از   آن زیسف می
تمدامی   . کندد  آن در برابر هرگونه تجاوز خارجی دفاع مدی 

عنوان یلمدروی فدردی را در    یابلیف مطرح شدن به فضاها
کده   رددگ میفضاهایی ایجاد  این دلبستگی به خود ندارند. 

ای انسان احساس مالکیدف بدر آن فضدا را داشدته     به گونه
مسدکن بدا هدر کیفیدف و مقیاسدی کده باشدد ایدن          باشد. 

 .  4کند دلبستگی را در فرد ایجاد می
  عامل سن 
 بده  مختلد   سدنین  دربا توجه به فواید خلدوت، افدراد    

 نیداز و متعایباً یلمروهدای فدردی    خلوت از متفاوتی سط 
در این بین نوجوانان باالترین میزان تمایل به داشتن  . دارند

 دلیدل  بده  سدالمندان  و کودکدان یلمروهای فردی را داشته، 
نیازهای جسمانی خدود،   مینوابستگی به دیگران جهف تأ

های سنی نیاز کمتری به خلوت و در گروه دیگرنسبف به 
: 8618)فالحدف، بدرهمن،    دارندد نتیجه یلمروهای فردی 

کودکان در سنین رشد هنگام گفتگو با کودکدان هدم    (.21
تدر فاصدله فیزیکدی     هدای بدزر   سن خود نسبف به بچده 
 (.61 :8618کنند )ارژمند، خانی، کمتری را رعایف می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .از به خلوت در سنين مختلفميزان ني .2ن 
 نگارندگان. مأخذ:
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    عامل جنسيت  
جنسیف افراد خانواده در تعیین میزان خلوت مورد نیداز   
و  ندان، در حداالت  مدردان و ز  شدد.  با مدی ها تأثیرگدذار   آن

های روشنی روحیات و عوار  و احساسات با هم تفاوت
  مطالعات مدونی در این خصدوص انجدام نپذیرفتده    دارند. 

از تمایدل   ولیکن اسدتنباط از سدایر موعدوعات، حکایدف    
بده مدردان    داشتن یلمروهای فدردی نسدبف    بیشتر زنان بر

یدف  دلیدل حاکم  بده  ایدران  سنتی هایخانه در رراحی  دارد.
 را در رراحی فواصدل  مذهب عامل جنسیف بیشترین تأثیر

 بدین  در فضدایی  فواصل اساس بر این فضایی داشته اسف. 
 مخدال   هدای  بدین جدنس   در و کمتدر  یکسدان  هایجنس

  (.8618،22اسف)فالحف، برهمن،  بیشتر بوده
  نسب در خانواده 

یکی دیگر از فاکتورهایی که در تعیدین میدزان نیداز بده     
خانده اهمیدف دارد، نسدب افدراد در خدانواده      خلوت در 
والدین و فرزندان به سط  متفاوتی از خلوت و در  اسف. 

در  نتیجه سط  متفاوتی از یلمروهای فدردی نیداز دارندد.    
خانه، باالترین نیاز به یلمروهای فردی مربوط به والددین  

 .(8)جدول شماره  و کمترین نیاز مربوط به فرزندان اسف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدریم  ارالعات، حریم جسمانی، حریم خلوت، حریم
 جملده  از شخصدیف  ارتباردات، حدریم   حدریم  جنسدی، 
بده   خدانواده  اعضدای  روابط در خصوصی حریم مصادیق
که هر کدام با توجه بده   (. 28، 8611آیند)نقیبی، می شمار

 یرد.گ میخود  مویعیف فرد در خانواده معنای متفاوتی به
 
 
 
 
 
 
 

 صيتیهای شخویژگی
های شخصیتی در حقیقف این انسان اسف که با ویوگی 

عنوان معیدار، بدرای خدود یدرار      هایی را بهگوناگون ارزش
ها خوی و خلقیات او را شدکل داده و  این ارزش هد. د می

کندد.    در نتیجه نوعی از خلدوت را بدرای او تعرید  مدی    
گدرا نسدبف بده اشدخاص     اشدخاص بدرون   آیدد  مینظر  به

که تمایل بیشتری جهدف حضدور در   دلیل این گرا به درون
جمع دارند به فضاهای خصوصی کمتری نیاز داشته و در 
صورت وجدود چندین فضداهایی زمدان کمتدری را در آن      

ای  دیگری این ویوگی با رابطه  البته در مطالعه ذرانند. گ می
هدای  مؤلفده  (. 813، 8618معکوس بیان شده اسف )لندی، 
بیدان هسدتند کده چگدونگی      گوناگونی در شخصیف یابل

 شد.  با میانسان مؤثر   خواهی یلمروها در نیاز به  آن
بررسی نقش طراحی در ایجاد تعاادل باين قلمروهاای     

  فردی و جمعی مسکن
که در یسمف فوق عواملی برشمرده شد کده  باوجود این 

منظدور   اد نیاز به داشتن یلمروهدای شخصدی بده   د مینشان 
امل گوناگون بوده و مقدار صلب خلوت وابسته به عو مینتأ

ای یدرار  و ثابتی ندارد، بدا ایدن حدال، ایدن سدط  در بدازه      
مدانع   6یرد کده ردی آن حضدور در یلمروهدای فدردی     گ می

 تنهایی نوع
نزدیکی و 
 محرمیف

 گمنامی
خودداری یا 
 توداری

 مفهوم
دور از چشددم 
 دیگران بودن

گددددددددروه  
کوچدددک از 
دیگران جدا 

 شوند می

فددددرد در 
 جمع گم

 شود. می

ایجدداد مددانع 
بددددددددرای  

های  مزاحمف
 ناخواسته

کارکرد 
آن در 
 خانواده

 در خانواده بدا 
توجددده بددده  
جنس و سدن،  
شخصددددیف، 
مویعیددددددف 
اجتمدددددداعی 
 متفاوت اسف.

زن و شوهر 
از دیگدددددر 
اعضددددددای 

 خانواده

در خانددده 
ایدددددددن 
خلددددوت 
مفهدددومی 

 ندارد.

اعتنایی به بی
حضور دیگر 
اعضددددددای 

 خانواده

 مصداق
 والدین
 فرزندان

 - والدین
 والدین
 فرزندان

 
 ان.نگارندگ مأخذ:. انواع خلوت در خانه با توجه به نسب .4ج 

 . ميزان نياز به خلوت وابسته به نسب در خانواده .0ن 
 16 نگارندگان. مأخذ:
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چرا که در فرایند رشد روانی   نگردد. 3حضور مؤثر در جمع
 1بدا دیگدران بدودن    ،با خود بودن و نیداز بده   ،انسان، نیاز به

ای در سلسله نیازهای جایگاه ویوهعنوان دو نیاز عروری  به
داشته و هر الگوی جاری رفتار آدمی نیازمند  1انگیزشی بشر

 آیدد  مدی نظر  شد. بهبا میسط  مطلوبی از هر دو نوع ارتباط 
% از زمان خود را بدا  41-%31انسانی با شخصیف سالم بین 

 .1مایدن میمانده را با دیگران صرف خود و زمان بایی
 
 
 
 
 

 
عناصدر کالبددی و در بسدتر     وسدیله   ن تعادل بده ایجاد ای

هدای  ای و مبتندی بدر ارزش  فردی و اجتماعی هر جامعده 
 ود.  ش میفرهنگی آن پاسخ داده 

وید: در زنددگی خدانوادگی مهدم    گ می( 8133) 81ژروار
این اسف که هر یک از اعضای خانواده اتایی داشته باشد 

سدر بدرد.    بده تا بتواند در آن به تنهدایی و دور از دیگدران   
ارد: وسدایلی مثدل در، دیدوار،    د می( بیان 8131)88شوارتز 

نددرده و تددابلو از ورود ناخواسددته افددراد بدده حددریم فددرد  
( 8136) 82شددرمای  و الکسدداندر کننددد.  جلددوگیری مددی
اند که رراحی داخلی خانه باید روری باشدد   پیشنهاد کرده
باشدد  متعادل اعضای خانواده با بیرون میسر  که هم رابطه 

هددا  آن  شدود.  مینو هدم تعامدل افددراد در داخدل خانده تددأ    
ای خداص بدرای خدانواده تأکیدد     همچنین بر اهمیف خانه

اند که در آن پدر و مادر و فرزندان بتوانند در موایدع  کرده
الزم جدا از یکدیگر بده سدر برندد و از لحدار بصدری و      

اند  ها بر این عقیده در وایع آن صوتی نیز از هم جدا باشند. 
که هم میان خانواده و بیرون و هم میان اعضدای خدانواده   
باید مرزهای فیزیکی وجود داشدته باشدد و هدم اعضدای     

خانواده مختار و آزاد باشند که بسته به شدرایط گدرد هدم    
 (.   43: 8612آیند یا جدا از هم به سر برند )آلتمن،

 میناهداف رراحی مسکن امروز ایران، تدأ  آید می  نظر به
اصولی که منجدر بده رشدد شخصدیتی و تکامدل روحدی       

هدایی   ان سیاسفتو میکه چگونه این ساکنین شود، نیسف. 
را در رراحی مسکن اعمال کرد کده سدبب تعامدل افدراد     
 مینخانواده با هم شود ولدیکن بده یلمروهدای فدردی تدأ     

خلوت نیز آسیبی وارد نیاورد، موعوعی اسدف کده    کننده 
جدا کده نیازهدای    از آن گرفدف.  مورد بررسی یرار خواهد 

رفتدداری سدداکنان در چگددونگی رراحددی مسددکن مددؤثر   
ان راهکارهای ثابف و جزمی را ارائه نمود تو میشد، نبا می

فدوق پدیش آیدد؛     گویی بده مسدلله   تا ری آن تصور پاسخ
های رراحی به عنوان روش ان الگوهایی را بهتو میولیکن 
 د.ساز پاسخ مناسب مطرح نموهمینز منزله 

  روش تحقيق
ای با توجه به ماهیف این پووهش که هددف آن مطالعده  

ژرف در بستری پیچیده با متویرهای گسدترده، بدا سلسدله    
، از روش تحقیق تحلیل  متنوعی از فرایندها و تدابیر اسف

این روش عدمن برخدورداری از     .رددگ میمحتوا استفاده 
هدا،  ادهریزی شامل مراحدل گدردآوری د  فرایند یابل برنامه
گیدری و  ها، نتیجده ها/کدگذاری، نمایش دادهتلخیص داده

تددابیر   (. 818-816: 8164)گروت،واندی، شدد با مدی تأیید 
توصیفی، تحلیلی، تبیینی که منجدر   تولید معنا به سه شیوه 

ای منطقی از مدارک و ایجداد انسدجامی   به ساخف زنجیره
 شدد)همان( شدکل گرفدف.   با مدی ها  مفهومی/نظری بین آن

محتوای مورد بررسی در این تحقیق شامل محتدوای متدونی    
  انی تومدان حاصدل آمدد.   دمیای و اسف که به روش کتابخانه

در یسدددمف اول، از ارالعدددات و اسدددنادی کددده توسدددط   
ه نگاشته شده بدود، جهدف تولیدد    میننظران در این ز صاحب

در یسمف بعد نیدز،   چهارچوب نظری ررح بهره جسته شد. 
بخدش اول    باز با سی سوال رراحدی گردیدد.   هایپرسشنامه

04%  04%  

    گزینیمیل به خلوت                                        میل به تعامل

 17 . سطح مطلوب بودن با خود یا دیگران. مأخذ: نگارندگان.1ن 
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مشخصات فردی اعضای خانواده؛ بخدش   کننده سواالت بیان
های کالبدی و کیفی یلمروهای جمعی دوم مربوط به ویوگی

شامل آرایش و چیدمان  یلمروهدای فضدایی،    و بخش سوم 
هدا، درجده خلدوت فضدا و حددود یلمروهدای       ارتبارات آن

شدامل یلمدرو اولیه)خصوصدی(،     گانه از نظدر هدر فدرد :    سه
 و عمومی بود. ثانویه)نیمه خصوصی و نیمه عمومی(

در این راسدتا از مشدارکف کننددگان خواسدته شدد تدا       
کنندد، ارائده    ای که در آن زندگی میتوصیفی دییق از خانه

انسددف بدده هددر شددکل کدده    تو مددیتوصددیفات   دهنددد.
دهندگان نسبف به آن تمایدل نشدان دهندد، صدورت      پاسخ
والدین و -سپس با توجه به نسبف افراد در خانواده رد. پذی

متویرهای تحقیدق مدورد پرسدش یدرار گرفتندد.       -فرزندان
بعدد، بدا     هدا، در مرحلده  ان از صدحف پاسدخ  مینجهف ار
ای دهنددگان، مصداحبه  تصادفی به برخی از پاسخ مراجعه 

هددای حاصددل از داده حضددوری نیددز صددورت پددذیرفف.  
روش تحلیل محتوا، کدگذاری و  نامه و مصاحبه بهپرسش

بندددی شددده، در کنددار ارالعددات حاصددل از سددپس دسددته
نتدایج ارائده شدده، حاصدل       مطالعات اولیه یدرار گرفتندد.  

 شند.  با میهای حاصل از هر دو روش تحلیل نهایی داده
  الگوهای مسکن مشارکت کنندگان جامعه نمونه و 

ران عمددتاً  با توجه به اینکه الگوهای رایج مسکونی اید  
شدد،  با مدی شامل مسکن ویالیدی، آپارتمدانی و دوبلکدس    

آماری این پووهش از بین ساکنین سه مجموعده از   جامعه 
ای گونه های مسکونی شهر مشهد انتخاب شد، بهمجموعه 

خدود را   گونده   ها بیشترین ویوگیکه هر کدام از مجموعه
از به این منظور مجموعه مسکونی شرکف گد  داشته باشند. 

به نمایندگی از الگوی مسکن ویالیدی، مجتمدع مسدکونی    
غدیر به نمایندگی از الگدوی مسدکن آپارتمدانی و مندازل     
مسکونی خیابان هنرستان به نماینددگی از الگدوی مسدکن    

دهنددگان در هدر   تعداد پاسدخ  دوبلکس انتخاب گردیدند. 
گروه نیز با توجه به فراوانی هر کدام از سه الگدو انتخداب   

نفدر از مجموعده   21دهندده، لذا از بین هفتاد پاسدخ   گردید.
مجتمع مسدکونی غددیر و    نفر از  41مسکونی شرکف گاز،

  نفر از منازل مسکونی خیابان هنرستان انتخاب گردیدد.  81
دهندگان به میزان مساوی از هر دو جنس و جنسیف پاسخ
دلیل برخوردارشدن از دو گروه والدین و  ها به بازه سنی آن
سددال  63سددال بددا میددانگین سددنی  31تددا  86ن از فرزندددا
 وجددود شددباهف  هددا بددهدر انتخدداب مجموعدده  شددد.با مددی

 لحدار برخدورداری مدالی و فرهنگدی نیدز       بین ساکنان بده 
                                           توجه گردید.

          8           2 
 
 
 
 
 
 
  

          6        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویالیای شارکت   -4). . الگوی مسکن مشارکت کننادگان 4ت 

 دوبلکس هنرستان(.-0آپارتمان غدیر(،)-2گاز(،)
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  قتحقي های پرسشنامه های حاصل از تحليل محتوایهیافت 
گونه که بیان گردید، از تدابیر تولید معندا بده سده    همان 
ای زنجیدره  توصیفی، تحلیلی، تبیینی جهف سداخف   شیوه

 نظددری مفهددومی/منطقددی از مدددارک و ایجدداد انسددجامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هددا، دادهدر مرحلدده توصددی    هددا اسددتفاده شددد. بددین آن
در تحقیدق  کنندگان  های مشارکفارالعات حاصل از پاسخ

کدگدذاری و در   ، تلخدیص و  در هرسه نمونه الگوی مسکن
 .نمایش داده شد -2شماره عنوان نمونه جدولبه –جداولی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوبلکس مسکونی هنرستان ویالیی مسکونی شرکف گاز آپارتمان مسکونی غدیر  

 یلمرو جمعی
 آیا از فضای نشیمن خانوادگیتان راعی هستید؟

 نور آن چگونه اسف؟
 آیا فضای نشیمن در ارتیاط با فضای باز اسف؟

با خانواده دور هم جمع مدی   آیا در اویات روز
 شوید؟

چند ساعف در روز با افدراد خدانواده دور هدم    
 جمع می شوید؟

 والدین

ارتباط خوبی بدا  اتداق هدای    
خواب  دارد و به آنهانزدیدک  
اسف ولی دید و منظر نددارد  
و نور یکنواخف مهتابی همده  

 جادیده میشود.

وارد  در ابتدددای ورود بدده خاندده  
مددتی بدا    تدوانم  نشیمن شده و می
صحبف کرده و  سایر اعضا خانواده
بروم ولی اگر نور و  سپس به اتاق

تدر   دلبازی بیشتری داشف مطلدوب 
 بود.

 فضای بزرگی دارد و چون به فضدای 
آشددپزخانه نزدیددک اسددف مددی تددوانم 
عددالوه بددر انجددام کارهددا بددا خددانواده 

زمدان صدرف     در صحبف کنم.معموالً
 شویم. می غذا دور هم جمع

 فرزندان
اگر  به فضاب بداز دسترسدی   
بهتری بودبیشتر در آنجا مدی  

 ماندم.

ارتبدداط کمددی بددا فضددای بیرونددی  
وجود دارد. فضای داخلی تاریدک  
و فضددای بیرونددی روشددن اسددف، 

 بدون ارتباط یوی.

فضددا بددزر  اسددف و هددر رددور کدده  
بخواهم می توانم چیددمان را عدو    

 کنم.

 یلمرو فردی
هستید در دهید هنگامی که در خانه  ترجی  می
 جمعی)نشیمن(؟ باشید یا در فضای اتایتان

آیددا تمایددل داریددد اتایتددان بدده فضددای جمعددی 
 نزدیکتر باشدیا دورتر؟

تمایل داریداتایهای بیشدتری داشدته باشدید یدا     
 نشیمن بزرگتر؟

آیا به تعداد اعضای خانواده در منزل شما اتداق  
 وجود دارد؟

آیا اتداق شدما از لحدار ابعداد و ندور مناسدب       
 سف؟ا

 والدین

 دوسف دارم بیشدتر زمدانم را  
 در نشیمن کنار خانواده باشم
 امددا وجددود اتدداق بدده تعددداد 
اعضددای خددانواده هددم الزم   

 اسف.

داشتن اتاق برای کارهای شخصی 
 خوب اسف امادر نشیمن خدانواده 
دور هم جمدع مدی شدوند.ترجی     

دهم با نشدیمن بهتدر و بزرگتدر     می
 م.بیشتر زمانم را با خانواده بگذران

ها از نشیمن دور هستند چون در  اتاق
ربقه دیگری یرار دارند.اگر اتاق ها به 
نشیمن نزدیک تر بود زمان بیشتری را 

 در نشیمن می گذراندیم.

 فرزندان

 در اتاق راحدف تدر هسدتم و   
 دوسف دارم اتداق از نشدیمن  
 دور باشد.اتاق برایم دندج تدر  
 اسف و بیشتر کارهدایم را در 

 هم.آن جا انجام می د

 اتایم را ترجی  میددهم و دوسدف  
دارم زمددددان بیشددددتری آن جددددا 

از نشیمن دور باشد بهتر  باشم.اتاق
 اتدداق نددور مطلددوبی دارد و اسددف.

 بزر  اسف.

زمان کمی در نشیمن هستم چون  در 
ربقه پایین اسف ترجی  می دهم زمان 
بیشتری در اتایم بمانم.نور یکندواختی  

رد ولی دارد.اتایم در ربقه باال تراس دا
دید و منظر خوبی ندارد چون مشرف 

 به همسایه اسف.

 مفاصل
هنگامی که درب اتداق را بداز میکنیدد فضدای     

 نشیمن را میبینید؟
دوسف دارید از اتاق به نشیمن یا سایر فضداها  

 اشراف داشته
 باشید؟

فضای نشیمن چه ویوگی داشته باشد تا حضور 
 در  آن را به اتاق
 ترجی  دهید؟

 

 والدین

هددروی ردددوالنی ارتبددداط  را
بصددری را بسددته اسددف.در   

بهتر  بود نشدیمن   صورتی که
 یابل رویف  باشد.

 

 به تمامی فضاهای خانه دید دارم.
زمانی که نشیمن دلباز باشدد و بدا    
فضای باز ارتباط داشته باشد و هر 
 رور بخواهم چیدمان آن را عو 
 کنم ، ترجی  می دهم آن جا بمانم.

 اسف. نشیمن در ربقه دیگری
 دوسف داشتم اتایم نزدیک نشیمن بود
تا بتوانم زمدانی در کندار سدایر اعضدا     

 خانواده باشم.

 فرزندان

مایل نیستم زمانی که در اتایم 
بدداز اسددف نشددیمن دیددده    

اگددردر نشددیمن  جددای .شددود
دنجی بدرای مطالعه،تماشدای   
تلویزیددون وحتددی اسددتراحف 

 پیدا شود.

اشددراف از اتدداق بدده نشددیمن را    
رم..ترجی  می دهدم در  دوسف ندا

بمانم و از آن جا با مادرم که  اتایم
 در آشپزخانه اسف صحبف  کنم.

اتاق در ربقه باالسف و من بالفاصدله  
از ورود به خانه به اتایم در ربقه  پس
روم اگر نشیمن ارتباط خدوبی   می باال

با اتاق می داشف  می توانستم زمدانی  
 را هم در نشیمن بگذرانم.

 یلمرو های فردی و جمعی روابط فضایی
مویعیف یرارگیری اتایتدان نسدبف بده فضدای     

 نشیمن چگونه اسف؟
سلسله مراتب رسیدن به اتاق زمدانی کده وارد   

 خانه می شوید چگونه اسف؟
اگر خانه شما دوبلکس اسف برای انجدام چده   

 هایی به فعالیف
 آیید؟ نشیمن می

 والدین

فضاها  فضای نشیمن با سایر
 ارد.ارتباط نزدیکی د

از راهرویی که بدا آشدپزخانه   
 روم ارتباط دارد به اتاق می

 نشدیمن  در زمان ورود به خانده از 
 شدوم  عبور کرده و وارد اتداق مدی  
رعایدف   سلسله مراتب تا حدودی

 شده.

 گاهی متوجه آمدن فرزندم نمی شوم.
مستقیم به اتایش در ربقده بداال رفتده    

 اسف.
بددرای صددرف غددذا کنددار خددانواده و  

 لویزیون.تماشای ت

 فرزندان
اتاق ها کمی از نشدیمن دور  

 پس از ورود به خانه هستند.
 اول به اتایم می روم.

 اتاق کمی از ورودی دور اسدف و 
مددا بایددد اول وارد نشددیمن شددده  

 به اتاق برویم. سپس

بدون سلسله  شویم ویتی وارد خانه می
مراتب و ارتباط با نشیمن به اتداق در  

 روم. ربقه باال می

 
 نمایش داده های حاصل از پاسخ های مشارکت کنندگان.. 2 ج
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های حاصل از مرحله تحلیل محتوای متن با تحلیل داده
هدا بازگوکنندده    تحلیدل  گردیدد.   جداول یسمف اول انجام

معنادار دیدگاه ساکنان هر گونه، نسدبف بده نقدش     تفاوت
ها با دیگدر اعضدای    فضای زندگی در چگونگی ارتباط آن

 خانواده بود.  
 ها بندی موعوعات مستخرج از متون پاسخ پس از دسته 

 
 
 

طراحی قلمروهاای فضاایی مساکن      ارائه  دستور زبان
 عامل اعضای خانوادهمنظور بهبود ت به
نهددایی ابتدددا نتددایج حاصددل از تحلیددل     در مرحلدده  

کنندگان در تحقیق با مطالب حاصدل   های مشارکف دیدگاه
انطبداق   گردیدد.   شده از چهارچوب نظری تحقیق، مقایسه

ها حاکی از صحف و دیف هر کددام  معنادار دو دسته داده
ارائده  شد و امکان با میدر گروه خود و نسبف به یکدیگر 

میسدر    رراحی یلمروهای فضدایی مسدکن را   دستور زبان 
به این منظور در چهار گروه یلمروهای جمعدی،   سازد. می

یلمروهای فردی، مفاصل و آرایش فضایی یلمروها نکاتی 
هددا عددمن بدداالبردن  تبیددین خواهددد شددد کدده رعایددف آن

رعایتمندی ساکنان از مسکن سبب بهبود تعامل اعضدای  
 گردید. خانواده خواهد

  

  قلمروهای جمعی 
و تعداملی در خانده از جملده     86کیفیف فضدای جمعدی  

 عواملی اسف که در افزایش یدا کداهش فردگرایدی افدراد    

هددای بازگوکنندده رعددایتمندی،به شددمارش   و تعیدین واژه 
منددددی  هدددا پرداختددده شدددد و میدددزان رعدددایف    واژه

کنندددگان از رراحددی یلمروهددای مسددکن خددود  مشددارکف
کننده میانگین ایدن   تبیین 6ه . جدول شماراستخراج گردید

 دهنده باالترین یابلیف هدر کددام از   اعداد و همچنین نشان
 شد.با میالگوها در ارائه یلمروی مناسب 

 
 
 

 که فضای جمعی)نشیمن(در صورتی شد. با میتأثیرگذار 
 داشددته و  هددای مناسددبی لحددار کمددی و کیفددی ویوگددی بدده
ا و امکاندات گونداگون، بدا زنددگی سداکنان      هد  فعالیدف با 

دلیدل   ها را فدراهم کندد، بده    هماهنی شده و خرسندی آن
تمایلی که از سوی تک تک اعضاء جهدف حضدور در آن   

بدودن در فضدای   شددن و بدا هدم   ، جمدع آید میفضا پیش 
 پذیرد.   تعاملی صورت می

تداریخی، در  هدای  فضاهای جمعی خانده   عنوان نمونه به
هدا  مرکز مشرف به فضای باز و سرسبز یرار داشته، ارسی

های بزرگی که اهدالی  چنین پنجرهباز و همهای دلو ایوان
خانه را بدا حیداط و ربیعدف بیدرون مدرتبط کندد، سدبب        

 (. 31: 8618د)حکیم، ش میبخشی به آن کیفیف
های اثربخشی در فضاهای جمعدی  لحار کردن شاخص

ز ایجاد یدابلیتی در فضدا خواهدد شدد کده      ساهمینمسکن ز
لحدار زمدان مانددگاری     ساکنین را به فضا جذب کرده، به

هدا یابلیدف    نتایج حاصدل از داده  حضور را موجب گردد. 
 اصلی را دارد.   بندی به دو دسته ربقه

 روابط فضایی یلمرو فردی و جمعی مفاصل اتاق )یلمروفردی( نشیمن )یلمرو جمعی(  

 ویالیی مسکونی  شرکف گاز
 %11 %61 %41 %31 والدین

 %11 %81 %61 %41 فرزندان

 آپارتمان مسکونی  غدیر
 %41 %41 %11 %61 واادین

 %11 %31 %11 %41 فرزندان

 دوبلکس مسکونی  هنرستان
 %21 %61 %11 %11 والدین

 %11 %31 %11 %11 فرزندان

 .ميانگين درصد رضایتمندی از طراحی قلمروها در هر الگو. 0 ج
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های بالقوه عملکردی در فضاهای جمعی افزایش قابليت
 ساکنين مسکن جهت افزایش دلبستگی و تعلق به مکان

های بدالقوه موجدود در مکدان بدر     جا که یابلیفاز آن -
(.  1: 8612ذارد)پوردیه مدی، نورتقدانی،   گ میرفتارها تأثیر 

لذا تعیین یلمروهای رفتاری مختل  متعلق به هر کدام از 
اعضای خانواده در فضای جمعی و در صورت تمایل فرد 

اندد در جهدف ایجداد    تو مدی سازی این یلمروهدا،  شخصی
بددین   حس تعلق ساکنین به فضای جمعدی مدؤثر باشدد.    

ایی کده در مسدکن امدروز بده     هد  فعالیدف معنی که برخدی  
اند و فرد مجبدور بده حضدور    فضاهای شخصی رانده شده
لحدار   ا اسف، هم بده ه فعالیفدر اتاق خود برای انجام آن 
دلیل  اعضای خانواده و هم به احتمال مشترک بودن با بقیه 

کدردن و  کدردن، بدازی  رمیف مانند خیداری عدم نیاز به مح
پدذیرفتن در فضددای  گشدتن در اینترندف یابلیددف صدورت   

 جمعی را نیز دارند.
ایی که در مسدکن امدروز بده    ه فعالیفبرخی دیگر از  - 

حضور در  اند و فرد مجبور بهفضاهای شخصی رانده شده
  ا اسف، یابلیف صدورت ه فعالیفاتاق خود برای انجام آن 

ایی نظیدر  ه فعالیف فضای جمعی را نیز دارند.  پذیرفتن در
زدن عمن نیداز بده حدریم، بده حدریم      کردن، تلفنمطالعه

 صلب و بدون نفوک احتیاج ندارند.   
اختصاص بخشی از فضای جمعی به فضاهای خلوت فرد  

یلمدروی فعالیدف و    مینا، سبب تأه فعالیفجهف انجام این 
ع بده خلدوت   خلوت نسبی برای آن فضا خواهد شدد و مدان  

ها خواهد گشف. تنوع فضایی  شدن افراد برای انجام آنرانده
سازی هر کددام از ایدن جدزء فضداها بده      حاصل از شخصی

 ایجاد حس تعلق به فضای جمعی نیز منجر خواهد شد.
  

افزایش حاس آراماش و آساایش سااکنين از طریاق      
 ارتقای کيفی فضای جمعی 

و تحکدیم   فراهم آمدن امکدان گفتگوهدای خدانوادگی    
داشدتن و دوسدف   نیاز انسدان بده دوسدف    مینمبانی آن، تأ

شدددن، مسددتلزم وجددود یرارگدداه کالبدددی مناسددبی  داشددته
 جداری  هنجارهدای  و هدا ارزش و زنددگی  شد. شیوهبا می

 شدده  سداخته  محدیط  و کداربران  تعامدل  برکیفیف زندگی
 در مطالعده  مدورد  بسدتر  بده  رو توجه این از .دارند داللف
عندوان  درف    اسف. فضایی که بتواند به عروری رراحی

این امکدان یدرار بگیدرد، در درجده اول بایدد پاسدخگوی       
هدای حاصدل   نیازهای اولیه انسان باشد. برخی از ویوگدی 

 ردند:گ میبندی آمده، به شرح کیل ربقه
روانی: معماری فضای جمعدی بایدد   -آسایش جسمانی - 

عضدای  هایی که موجب آسایش جسم و روان اتمامی مؤلفه
عندوان حددایل شدرایط ایجداد کندد.       را به رددگ میخانواده 

عنوان نمونه: نور مناسب، عددم وجدود آلدودگی صدوتی،      به
   دمای مناسب، تهویه مناسب، رنی مناسب و صدای مطبوع.

 دارای کالبدی محیط در ربیعف ادراک ربیعف: ادراک - 
 امکدان  شدده  سداخته  محدیط  هرگداه . اسف وجهه جمعی

 اثر فراهم آورد، فضا در را عناصر ربیعی و عفربی ادراک
 فعالیدف  هدای  تشکیل کدانون  و تمرکز فضایی معناداری بر

  خواهددد فعالیددف فضدداهای از خاصددی نقدداط در
 (. 64، 8611گر و دیگران،  داشف)دانش

شناسدانه،  ادراکات کهنی: زیبایی بصری و ابعاد زیبایی - 
 تناسدبات  نظم و هماهنگی، تعین و تشخص فضا، ابعداد و 

  به تمایل به حضور و ماندگاری در فضا منجر خواهد شد.
حاصل مطالعاتی که در این خصوص انجدام گرفتده بیدان    

 بلکه آن، بزر  بودن نه به جمعی فضاهای ارزش اردد می
 84فضایی آن اسف صمیمیف به

 (Burgess et al. , 1988; 

Huang, 2006) . 

 و انسدان  لعدات مطا بدر  حاکم پذیری: ادبیاتاجتماع - 
 مسدتلزم  کالبددی  مطالعده فضدای   هدد د مدی  نشدان  محیط
 جمعدی  ماهیدف  بارکر بدر   .اسف آن در اه فعالیف مالحظه
 و تعدامالت  داشدته اسدف   تأکیدد  فعالیف فضاهای رفتاری
فضدا   بدرای  یابلیتی مثابه به را فعالیف فضاهای در جمعی
 . (Barker,1968)اسف داده یرار تأکید مورد
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پدذیربودن فضدای جمعدی،    ری: انعطداف پدذی  انعطاف - 
امکان سازگاری و انطباق با توییر نیازهای اعضای خانواده 
را افزایش داده، فضا یابلیف خدود را بدا توییدر شدرایط از     

 هد.  د میدسف ن

 کننددگی های دعدوت کنندگی: رعایف شاخصدعوت - 
 نظیر یابلیف دسترسی بصری و کالبدی و نفوکپدذیری بده  

 و ورودی ها ، در میزان استفاده  ساکنین فضاهای سرزنده
 عندوان نمونده، اکثدر    بده   شند.با میاز فضاهای جمعی مؤثر 

 بده  کده  فضداهای جمعدی   از دسدته  آن به معموالً ساکنین
 نشدان  تمایدل  اسدف بیشدتر   تدر شخصیشان نزدیک محیط
 فضداهایی  . ایدن فضداها بایدد   Harrison, 1983))هندد می

 راهدا   آن و آورندد  فراهم متفاوت ایه فعالیف برای متمایز
 کنش ها،آن عارفی محتوای که دهند هم پیوند به نحوی به
 کند.   تقویف را فضاها آن در  حیات اعضای خانواده را و

 

عنوان یلب  بهفعالیف: فضای جمعی زنده،  -تنوع فضا - 
مدورد نیداز    مشدترک الت یو تمدام تسده   کدرده عمل  خانه

کده در مسدیر حرکدف    ر حالیدشته، دادر خود را  خانواده
دیگدر  روشدنی از  ه با مواندع نمدادین بد   ، ساکنین یرار دارد

 .  رددگ میتفکیک  هاعرصه
مؤثر در از عوامل مهم دیگر یکی ارتباط با آشپزخانه:  - 

  بددا حددوزه جدداورت، مرراحددی فضدداهای جمعددی مسددکن
  تدرین فعالیدف، حدوزه   عنوان مهم و بهای روزمره ه فعالیف

افدراد مشدوول آشدپزی     امکان مشاهده  . شداب میآشپزخانه 
توسط دیگرانی که در فضدای جمعدی بده امدور دیگدری      

هدا و سدرزندگی بیشدتر     مشوولند، سبب گفتگوی میان آن
 فضا خواهد شد.   

مختلد   های ی فضای جمعی و گونهجورافیامبلمان:  - 
شکل تعامل افراد از  و اثاث آن، فضاهای نشستنچیدمان 

را تعری  خواهد کرد.  حضور رسمی گفتگوی صمیمی تا
بیشتر شود، ارالعدات دیدداری،    مبلمانبین  هرچه فاصله  

ود شد  مدی ها از یکدیگر کمتر  بویایی، گرمایی و جنبشی آن

هرچده    و برای حفظ تماس به صدای بلندتری نیاز اسف.
ود و تعامل ش میخلوت شخصی بیشتر  ،فاصله بیشتر شود
 (. 8613)هال ،یابداجتماعی کاهش می

محرمیف: دور بودن از اشراف افراد بیگانه در فضایی  - 
کنندد   عنوان حریم امن خود در آن سپری می که خانواده به

از اصول مهم رراحی چنین فضاهایی خصوصداً در بسدتر   
 .  86شدبا میفرهنگی ایران 

  قلمروهای فردی 
شدن راحف و سدریع واحددهای   دسفبهمنظور دسفبه 

امروز، شدمار محددودی اتداق و فضدای     مسکونی متداول 
ریخدف   غالباً کوچک، بدون هویتی روشن و با سیمایی هم

نام یدک ندوع    یرند که هر یک را معموالً تنها بهگ میشکل 
اتاق خواب در فرهنی  خوانند. واژه فعالیف یا عملکرد می

ساز متداول شدده و واحددهای مسدکونی    وکنونی ساخف
ها، با بیان تعداد اتاق خواب نظر از اندازه و ررح آنصرف

 وند.   ش میمعرفی و مقایسه 
هدا منجدر بده     یکی از بسترهایی که دیف در رراحی آن 

 83، یلمروهددای فددردیرددگدد مددیپددذیری مسددکن تعامددل
 شند:با میدر این راستا نکاتی یابل بیان  شند. با می
شده، کمتر  خلوت کسب  پذیری: گاهی میزان انعطاف - 

اسدف، امدا رعدایف انسدان را فدراهم       از خلوت مطلدوب 
شددن در  اویدات تسدلیم    آلتمن گداهی   به عقیده   آورد. می

، ممکن اسف کامالً خوشایند  برابر تمایل متجاوز به حریم
باشد، شاید بتوان رابطده اجتمداعی را گسدترش داد یدا از     

دنبدال کمدک و مشدورت     تنهایی اجباری، ویتدی فدرد بده   
نیروهدایی در   همیشده لدذا    (.261: 8612، کاسف)رددگ می

کند مرز میان خود و دیگران  کار اسف که فرد را وادار می
خواهد باز کند، بندابراین فدرد   را بیشتر یا کمتر از آنچه می

هددا و بایددد مددداوم خددود را بددا توییددر شددرایط و مویعیددف
بنابراین با توجه بده   انطباق دهد.  گروه   های فردی و انگیزه

کنندده  مینخواهی، کالبدد تدأ   ند خلوتدیالکتیک بودن فرای
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لدذا    پدذیری الزم را داشدته باشدد.    خلوت نیز باید انعطاف 
ای رراحدی شدوند تدا فدرد     یلمروهای فردی باید به گونه

زمانی که مایل به داشتن خلوت نیسدف، بتواندد مرزهدای    
 یلمروی شخصی خویش را به بیرون بگشاید.

ر یلمروهدای  ای گونداگونی د هد  فعالیفمیزان شفافیف:  -
سدط  محرمیدف الزم    یدرد.  گ میفردی مسکن معاصر شکل 

گیری بدون مزاحمف ا جهف شکله فعالیفهر کدام از این 
هدای یطعدی و    بعضی بده حدریم   شد. با میها نیز متفاوت  آن

شددگی نیداز دارندد     بعضی دیگر به سط  پدایینی از کنتدرل  
کده در رراحدی یلمروهدای    در صدورتی  . (6)نمودار شماره 
ازای هدر  توان این تفاوت را لحار کرد و مدا بده   شخصی به
مناسدبی از محرمیدف را در یلمدرو      ا درجهه فعالیفکدام از 

، از صلبیف یلمروهای شخصی کاسدته شدده، در    کرد مینتأ
هایی با نیاز به حدریم کمتدر، نفوکپدذیری مرزهدای     یسمف
شددن از  سبب کاسدته  مینکننده، بیشتر خواهند بود و هجدا
عملکردهددایی کدده غالبدداً در  انددع ارتبدداری خواهددد شددد. مو

یرد و میزان نیاز هر کدام بده  گ مییلمروهای شخصی شکل 
 بندی نمود:زیر دسته  ان به گونهتو میمحرم بودن را 

 : عملکردهایی با نياز به محرميت مطلق
 منتسب به والدین: خواب، روابط زناشویی، مشدورت  -

 داشتی، حمام. خصوصی، تعوی  لباس، سرویس به
منتسددب بدده فرزندددان: تعددوی  لبدداس، سددرویس     -

 بهداشتی، حمام.  
عملکردهایی با نياز به محرميت نسبی )خلوت دیداری  

 یا شنيداری(:  

 مطالعه و شنیدن موسیقی برای هر دو گروه. -
 

 هایی با عدم نياز به محرميت: عملکرد
تماشای تلویزیون، گشتن در اینترنف، بازی، خدوردن   -

 غذا، کار کردن، )خیاری و. . ( برای هر دو گروه. 
 انندد تو مدی عملکردهایی که نیاز به محرمیف نسبی دارند، 

 

صدلب و  صدورت نیمده   با کنترل یک یا چندد حدواس بده   
کلیده   شفاف با یابلیف توییر و انعطاف رراحی گردندد.   نیمه

انندد بدا   تو مدی عملکردهایی که نیاز بده محرمیدف ندارندد،    
باال در خارج از یلمروهای فردی وایع شوند تا نفوکپذیری 

نفوک جهدف انجدام   افراد مجبور به حضور در یلمروهای بی
به این ترتیدب، خلدوت کسدب شدده       آن عملکردها نباشند.

 برای هر عملکرد متناسب با خلوت مطلوب خواهد بود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
سدیار  ب، والددین  هدد د مدی  گونه که نمدودار نشدان  همان 
یلمروهدای   از فرزندان نیاز به خلوت صلب دارندد.   بیشتر

فردی فرزندان فقط بدرای عملکردهدای تعدوی  لبداس،     
 مینحمام احتیاج به رراحی صدلب جهدف تدأ    سرویس و

 محرمیف مطلق دارند.
  

 .4032عنوان فرایندی دیالکتيکی، مأخذ: آلتمن،  خلوت به. 5 ن
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  نقش مفاصل 
مجاورت فضایی، دو یلمروی فضایی مجداور،   در پدیده 

منظدور حفدظ اسدتقالل     بده  بر یکدیگر تأثیر متقابل دارندد.  
ها، باید تمهیداتی اندیشیده شود تدا  مطلوب هر یک از آن

و یفده   تأثیرگذاری و تأثیرپذیریشان تحف کنترل درآیدد.  
عنوان مرز و  مفاصل اسف تا به کنترل این تأثیرات بر عهده  

حریم در عین اتصال دو فضدا بده یکددیگر در انفصدال و     
دو سدویه، بده     یک و یفه، با  ها نیز نقش داشته جدایی آن

فضدایی   شدده، بدین دو محددوده     بریراری ارتبداط کنتدرل  
 (. 4: 8611الحسابی، دانشمند، بپردازند)علی

عددالوه بددر اهمیددف رراحددی یلمروهددای جمعددی و     
یلمروهددای فددردی مسددکن جهددف ایجدداد تعامددل یددا     

گزینددی افددراد خددانواده، مفاصددل فضددایی نیددز در  جدددایی
شدند.  با مدی ای دارا عمدده  گیری این موعدوع نقدش   شکل

ویتی استقالل یلمروهای خصوصی از یلمروهدای عمدومی    
مسکن موعوع کار رراحی اسف، فاصدله ایجدادکردن بدین    

بدا    محرمیف مدنظر نیسف. کننده مینتأ دو یلمرو، تنها شیوه 
ان اسدتقالل و محرمیدف   تو میگیری از مفاصل فضایی  بهره

بین  که فاصله این کرد، عمن مینیلمروهای خصوصی را تأ
بدین منظدور   یلمرو را در حد مطلوب تنظیم نمود.  دو گونه 

جهدف   -خطی، سدطحی، فضدایی  –انتخاب مفصل مناسب 
   رسد. نظر می های غیر عروری مهم بهممانعف از تفکیک

  سازمان فضایی قلمروها  
 بده  توجده  با که اسف فضاهایی از مرکب معموالً خانه

 یرار یکنزد و دور فواصل در و هم کنار در عملکردشان

 یدک  توسطو  مختل  هایشیوه به فضاها این . یرندگ می

 و ندوع  . یرندد گ مدی  یدرار  هدم  با ارتباط در حرکتی مسیر
 را مختلفدی  ارتبداری  هدای مدل فضاها، یرارگیری کیبتر

 ارتبداط  چگونگی ویلمروها  فضایی سازمان کند.  می  ایجاد
 در حضدور  بده  افراد تمایل دریلمروهای فردی و جمعی 

 شد.   با می مؤثر فردی بین تعامالت ایجاد وخانواده  جمع

صورت صدلب از هدم تفکیدک     اگر یلمروهای فردی به
پذیری در آن وجود نداشته باشد،  گونه انعطافشده و هیچ
گزیدن افراد خانواده از هدم منجدر خواهدد شدد.     به دوری

رراحی گردد ای گونهکه سازمان فضایی خانه بهصورتی در 
که فضاهای فردی و جمعدی، بدا هدم تدداخل رفتداری و      
ارتبارددات بصددری و شددنیداری الزم را داشددته باشددند،    

ساز بهبود تعامالت بین فردی در فضای جمعی خانه  همینز
 خواهد شد.  

مناسب بین یلمروهدای جمعدی و     در نظر گرفتن فاصله
ز ای کده مدانع اسدتقالل یلمروهدا نشدده و ا     گونه فردی به

ررفی جدایی بیش از حدد یلمروهدا، جددایی سداکنین را     
 دنبال نیاورد.   به

سازمان فضایی مسکن معاصر انواع مختلفی دارد که در 
 :رددگ میهای انجام گرفته به سه حالف اشاره  بررسی

  محوری سازماندهی  
، تمامی یلمروها، در ردول یدک    در این نوع سازماندهی

محدوری، غالبداً     ماندهیدر سداز   یرندد. گ مدی محور شدکل  
یلمروی جمعی نسدبف بده یلمروهدای فدردی در فاصدله      

 یرد.گ میدوری یرار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازماندهی شعاعی 
، هر کدام از فضداهای خانده در    گونه سازماندهی در این

یک سو یرار گرفته و ارتباط یلمروهای فدردی و جمعدی   
 با یکدیگر به ناچار، کم شده اسف.

 .نگارندگان مأخذ:. محوری  الگوی سازماندهی. 2 ت
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در   سدازماندهی واحدهای مسدکونی دوبلکدس ایدن    در 
  . تواند شکل بگیردارتفاع نیز می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   سازماندهی مرکزی
 یابل  در سازماندهی مرکزی، یلمروهای فردی در فاصله

یبولی در ارراف یلمروهای جمعی یرار گرفتده و ارتبداط   
همچنددین  شددد. با مددیهددا بریددرار  فضددایی مناسددبی بددین آن

یف یلمروی جمعی نسدبف بده فضدای پدذیرایی از     محرم
 مهمان حفظ شده اسف. 

در  در واحدهای مسدکونی دوبلکدس ایدن سدازماندهی     
 اند شکل بگیرد.تو میارتفاع نیز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ود که نظام فضایی خانده و ش میبه این صورت مشاهده 
یار فاصله فضاها از یکدیگر در ارتباط یلمروها با هدم بسد  

ود که امکان تعامل بین فردی در ش میمشاهده  مؤثر اسف. 
هایی که یلمروی جمعی نقش سازماندهنده  مرکدزی  خانه

 کند، بیشتر اسف. برای یلمروهای فردی را ایفا می
عبدارتی آرایدش یلمروهدای     سازمان فضایی خانده و بده  

کردن افدراد  هم، در جمع فردی و جمعی در خانه نسبف به
شددن   دو ربقده  بدا  شدد.  با میی بسیار مؤثر در فضای جمع

. شاعاعی در یاط طبقاه     الگوی ساازماندهی . 0 ت
 .نگارندگان مأخذ:

. شاعاعی در دو طبقاه    الگاوی ساازماندهی  . 1 ت
 .نگارندگان مأخذ:

. طبقاه  یاط الگوی سازماندهی مرکازی در  . 5 ت
 .نگارندگان مأخذ:

. طبقااه الگاوی ساازماندهی مرکازی در دو   . 6 ت
 .نگارندگان مأخذ:
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خانه در واحدهای دوبلکس و رراحی یلمروهای فردی و 
جمعی در دو سط  جدا از هم، تمایل افراد به حضدور در  

یابدد، زیدرا یلمروهدای    شدت کاهش مدی   فضای جمعی به
دوری نسددبف بدده  ناچددار در فاصددله  فددردی و جمعددی بدده

ر بیشدتر موایدع بده    وند و ربقده دوم د ش مییکدیگر وایع 
  . رددگ میتبدیل « خوابگاه»

با توجه به اهمیف دسترسی راحف و سدریع بده فضدای    
جمعی، هر چه یلمروهای فردی در نظام دسترسی دورتدر  

تری نسبف به فضای جمعی یرار بگیرند، ارتبداط  و سخف
یلمرو کمتر شده، احتمال حضور اعضای خانواده  دو گونه 

فضای جمعدی نبایدد     واهد شد.در یلمروی جمعی کمتر خ
شده در حاشیه خانه جانمایی گردد، فضایی تزئین  به شیوه 
یسف در دسترس و در یلب خانده یدرار گرفتده،    با میبلکه 
ای که یلمروهای فردی بتوانند با آن تداخل رفتاری گونهبه

 و ارتباط بصری و شنیداری الزم را داشته باشند.
 

 نتيجه   
ن واحد اجتماعی اسف کده همدواره   تریخانواده کوچک

 . در فرهنی ما از یداسف خاصدی برخدوردار بدوده اسدف    
رشد فرزندان در محیط خانواده شکل گرفته، فرزنددان در  

های الزم جهف حضدور در اجتمداع را   این محیط آموزش
 . کسب خواهند کرد

که نهاد خانواده از اهداف وجودی خود دور  در صورتی
ای یدرار خواهدد گرفدف، جامعده     گردد، آنچه تحف تأثیر
هدا   هدای برخاسدته از ایدن خدانواده    اسف که توسط انسان

 یرد.  گ میشکل 
 هددای اخیددر، بددا توجدده بدده توییددرات فددراوان   در سددال 

ای کده در سدطوح مختلد  فرهندی جامعدده     زده و شدتاب 
هدا، افدرادی کدامالً    صورت گرفف و توییراتی که از انسان
 سددبک یددا شددیوه متفدداوت از گذشددتگان خددود سدداخف، 

هدایی را نشدان   از زندگی پدید آمدد کده در خدود آسدیب     

ها، جدا شدن اعضای خانواده از  یکی از این آسیب اد. د می
که موجب تزلزل هم در درون مسکن بود که عالوه بر این

شدف، پایدداری اجتمداعی را هدم بدا      گ مدی نهاد خدانواده  
 مود.  ن میمخارره همراه 

هدای معمداری نقدش     سیاسدف  یدد آ مین نظر بهکه اینبا  
 گزینی فردی در خانوادهگیری جداییای در شکلعمده

 ولیکن در گسترش و افزایش آن ردپایی از  داشته باشند
از سدوی دیگدر،     .ان دنبال کردتو میها را گونه سیاسفاین
بهبدود تعدامالت اعضدای     ه معماری بدا دغدغد   ه چ برنامهی

ز آن پووهشدگران  خانواده تددوین نشدده و ایدن غفلدف ا    
 . معماری اسف  هحوز

سدداز همیندددر ایددن تحقیددق، الگوهددایی از مسددکن کدده ز
فردی اعضدای خدانواده    گیری و بهبود تعامالت بین شکل
این الگوها در چهار بخش مورد  . ، ارائه شده اسفودش می

 . اندبررسی یرار گرفته
چگونگی رراحی یلمروهای فردی )مربوط بده هدر    -8

 ؛  خانواده( یک از اعضای
)مربدوط بده    چگونگی رراحدی یلمروهدای جمعدی    -2

 ؛  ( تمامی اعضای خانواده(
 ؛  چگونگی رراحی مفاصل( -6
روابط فضایی یلمروهای فردی و جمعی نسبف بده   -4

 ؛   یکدیگر و نسبف به کل واحد مسکن(
هدر کددام از چهدار گدروه مدورد       نتایج حاصل از مطالعده  

اندد کده   یی جدامع مطدرح شدده   عندوان راهکارهدا   بررسی، به
هدای رراحدی   که رراح مسکن را با محددودیف رغم این علی

کند، به ایجاد محیطی سرزنده و با کیفیف کده در   مواجه نمی
 .میدای منسجم نیز هسف، خواهد انجاخانواده برگیرنده 

 نوشت پی 
1.Rappaport Amos 
2. Westin 

 فمحرمید  مختلد   زوایدای  از خصوصدی  حدریم  مفهدوم . 6
 شد. با مییابل بررسی  دسترسی و بویایی بصری،شنیداری،
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. فضای مسجد نیز به دلیل اینکه جایگاهی اسدف کده انسدان از    4
خورد،  خود بیرون آمده و در حین عبادت، به عالم دیگر پیوند می

 عنوان فضای خلوت را دارد. یابلیف مطرح شدن به
ریم تأکیدد زیدادی بدر حفدظ حد      دید  احا وکدریم   یدرآن . در 6

آمدده   6عنوان نمونه در سدوره ندور آیده     خصوصی شده اسف. به
 اسف:

 « ... باشند عفف با و بوده پایین به نگاهشان که بگو مومن مردان به»
 فَهدل  ». در تصدیق لزوم ارتبارات اجتماعی در یران کریم آمده: 3

 «مکُم.أَرحا تُقَطِّعوا و ال أَر ِ فِی تُف سِدوا أَن  تَولَّیتُم إِن  عسیتُم
 که رود مى انتظار این جز شوید، گردانروى دستورها( این )از اگر
 !کنید؟ خویشاوندى پیوند یطع و فساد زمین در
 دارد: رابطه وجود رابطه نوع چهار انسان . در نگاهی جامع برای1

 .( 8611)حجف، خدا و ربیعف دیگران، خود، با
ب نیازهدای بشدر   عنوان نمونه نگاه کنید به هرم سلسله مراتد  . به1

 (Maslow,1954)مازلو.
 وجدود  رول تداریخ  در که تنایضاتی و تضادها دلیل به ایران . در1

 هدای  عرصده  از کدام حق هیچ ، ودش می بیشتر نیز روز هر و داشته
 نشددده ادا درسددتی بدده زندددگی خصوصددی  و جمعددی زندددگی
 (1، 8618)کشفی و دیگران ،.اسف

10. Zhervar 
11. Schwartz 
12. Alexander 

عنوان یلمروی جمعدی در   اند بهتو میکه تنها فضایی که . با این86
خانواده مورد استفاده یرار گیرد نشدیمن نیسدف، بدا ایدن وجدود      

یلمروی جمعی فضای   معموالً در الگوی مسکن معاصر تنها گونه
 شد.با مینشیمن 
هدای فرهنگدی نبایدد غافدل بدود.      . البته در این بین از تفداوت 84
  بدزر ،  فضدای  بدا  هدایی خانده  در هندد می ترجی  ایرانیانر، نظ به

 از بصری دید وایع در. کنند زندگی فراوان گیرینور و بلند سق 
 چندین  در ایرانیدان  و اسدف  ایرانی هایخانه در مهم بسیار عوامل

 احسداس  بدزر   فضداهای  در کده  یدان ئاروپا برخالف، فضاهایی
 فضداهای  در و دارندد  رامدش آ و خلوت احساس کنند، می ناامنی
 یدا  ازدحدام  احسداس  دچدار  اغلدب  م،کد  بصدری  دیدد  با کوچک

 . (24: 8618)فالحف، برهمن،  وندش می برانگیختگی
 ، حدریم  رعایدف  و دانسدته  الزم را افدراد  حدریم  حفظ اسالم. 86

 به« هاخو ابن» .اندد می عروری را دیگران بصری حریم خصوصاً
 حدرم  بده  نگریسدتن  از ودر برمنداره  چون که هدد می فرمان کنؤم

 تعهدد  وی از بداره  ناید  در و بپوشد چشم هایشانخانه و مردمان
 منداره  بدر  نباید نماز، اویات در هم آن ، کنؤم جز کسی و یردگ می
 .(241،  8631اخوه، ابن)رود
عندوان یلمدروی فدردی مدورد      چه بده . مانند مورد یبل غالباً آن83

عنوان اتاق هر کدام  ف که بهیرد همان فضایی اسگ میاستفاده یرار 
 .ناسیمش میاز اعضای خانواده 

 

 منابعفهرست  
 خلددوت نقددش»(، 8618ارژمنددد، محمددود؛ خددانی، سددمیه.)   -
 ، فصددلنامه مطالعددات شددهر ایرانددی «خاندده ایرانددی معمدداری در

 .21-61اسالمی، شماره هفتم، صص: 
 هدای عرصده  ، (8613 سدرج.)  چرمدای   کریسدتوفر؛  الکسداندر  -

 مزیندی،  مندوچهر  ترجمده:  خصوصدی،  زنددگی  و جمعی زندگی

  تهران. تهران: دانشگاه

 اجتمداعی: خلدوت،   رفتدار  و ( ، محدیط 8612 ایروین.) آلتمن، -

تهدران:   نمازیان، علی ازدحام، ترجمه: و یلمرو شخصی، فضاهای
 بهشتی. دانشگاه شهید

 هویدف و »،  (8612 عبدالمجیدد.)  نورتقدانی،  پوردیهیمی،شهرام؛ -
بررسددی سددازوکار تعامددل هویددف سدداکنین و محددیط    ،مسددکن
 6-81،صص:848، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره«مسکونی

(، مجموعه گفتارهایی درباره خانه، تهران: 8611حجف، مهدی.) -
  مرکز هنرپووهی نقش جهان.

-تحول معماری مسکن ایراندی در دهده  »(، 8618حکیم، نگار.) -

 .81شماره  معمار، ، نشریه«های نخسف یرن
شناسددی مسددکن، ترجمدده:  (، انسددان8611راپوپددورت، آمددوس.) -

 خسرو افضلیان، تهران:حرفه هنرمند.

فدددر، دانشدددگرمقدم، گلدددری؛ بحریندددی، سیدحسدددین؛ عیندددی -
 از کالبددی متدأثر   محدیط  پذیریاجتماع تحلیل»(، 8611) علیرعا.

، نشدریه هنرهدای زیبدا،    «سداخف  انسدان  محیط در ربیعف ادراک
 26-63صص:،46شماره

ارزیدابی  رفیدف   »(، 8611الحسابی، مهران؛ دانشمند، سدارا.) علی -
المللی  ، نشریه بین«همجواری یلمروهای فضایی در واحد مسکونی

نامده مهندسدی    علوم مهندسی دانشگاه علم و صدنعف ایدران، ویدوه   
 . 26-66، صددص 3، شددماره 81معمدداری و شهرسددازی، جلددد   

ی تعامدل اجتمداعی: رفتدار    (، روانشناس8141فرگاس، جوزف.) -
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، 8616میان فردی، ترجمه: خشایار بیگدی و مهدرداد فیروزبخدف،   
 تهران: ابجد.

اهمیدف اصدل یلمدرو در رراحدی     »(، 8611فریادی، شدهرزاد.)  -
 مدین مسکن و فضداهای شدهری، مجموعده خالصده مقداالت دو     

، تهران، معاوندف نظدام    )مسکن بهینه( جشنواره مهندسی ساختمان
 ای ساختمان.مهندسی و اجر

خلوت در خانه »،  (8618 فالحف، محمد صادق؛ برهمن، سارا.) -
 ، 16و 14نشدریه گدزارش. شدماره    «. ایرانی از گذشدته تدا امدروز   

 .81-61صص: 
ای اتداق در رراحدی   جایگداه پایده  »(، 8611زاده، مسعود.)یاسم -

 .6-83، صص:48، نشریه هنرهای زیبا، شماره «مسکن
 شدهرداری  آیدین  ، (8631ه(.)اخدو  ابدن (احمدد  یرشی،محمدابن -
 انتشدارات تهدران:   اشدعار،  احمدد : ترجمده  هجری، هفتم یرن در

 .فرهنگی و علمی
(، حقددوق مدددنی)خانواده(، تهددران:   8631کاتوزیددان، ناصددر.) -

 انتشارات به نشر،چاپ دوم.
کشددفی، محمدددعلی؛ حسددینی، سددیدبایر؛ نوروزیددان ملکددی،    -
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