
ــه از پايان نامة  ــه برگرفت 1. اين مقال
مسئول  ــندة  نويس ارشد  ــى  كارشناس
است با عنوان بررسى تطبيقى مفاهيم 
انعطاف   پذيرى، عوامل ايجاد و جايگاه 
ــكن با رويكرد اسالمى كه  آن در مس
ــگاه بين المللى امام رضا(ع) به  در دانش
ــهريور  ــى نگارندة دوم در ش راهنماي

سال 1394 دفاع شده است.
2. كارشناسى ارشد مهندسى معمارى 
ــى امام  ــگاه بين الملل ــالمى، دانش اس

رضا(ع). نويسندة مسئول؛
Arezomohtasham2014@

gmail.com

3. hamzenejad@iust.ac.ir

نمى توانند به صورت مستقل اثرگذار باشند، از طريق تعيين اولويت هاى هم جوارى 
فرضية ثابت و ميزان و اولويت اثرگذارى، با روشى تحليلى و سلسله مراتبى دنبال 
شد، چهار بعد حريم، معيارها و فضاهاى داخلى مسكن و گزينه هاى پژوهش تعيين 
از  نظر سنجى  و  پرسش نامه  طريق  از  پيمايشى،  روش  با  اول  مرحلة  در  و  شدند 
فقها وكارشناسان علوم اسالمى، با روش تحليل سلسله مراتبى و تحليل نرم افزارى 
Expert choice، رعايت حريم ديدارى در فضاى داخلى مسكن، با وزن نهايى 

0/465، در رتبة اول تعيين شد و در مرحلة دوم پيمايش با نظر خبرگان معمارى 
اسالمى و روش تحليلى فوق،  اولويت ارزشى رعايت هم جوارى فضاها نسبت به 
هم و درنهايت به صورت مجزا نسبت به همة ابعاد حريم مشخص شد. درواقع 
نگرش اصلى بر اين است كه، اين پژوهش بتواند در درستى هم جوارى طراحى 
فضاهاى داخلى مسكن مفيد گردد و بايدها و نبايدهاى هم جوارى ها را، به صورت 

كمى، در قالب استانداردى قابل تعميم بيان كند.

1. مقدمه
و  طراحان  سوى  از  دنيا،  در  رايج  روش هاى  پيگيرى  به  اشتياق 
همچنين كاربران، به صورتى چشمگير ارزش هاى مستتر در فرهنگ 

چكيده

حريم مفهومى در روابط انسانى است، با نمود ارزش هاى اسالمى، كه 
اين موضوع حائز اهميت بودن و جايگاه آن را در مسكن ايرانى ـ اسالمى 
نشان مى دهد. حريم در دورة معاصر، با توجه به تأثيرپذيرى روابط داخلى 
مسكن از نمونه هاى غربى در طراحى اوليه و همچنين به بهانة طرح 
انعطاف پذير مسكن، در ساختار طراحى هاى فعلى ارزش بيشترى دارد، 
درواقع درك صحيح از ابعاد حريم در مسكن اجازة تغييرات و انعطاف در 
فضاهاى داخلى را محدود مى كند. با اعمال حريم، گزينه هاى انتخابى 
به تعداد نمونه هاى غربى در تغييرات پالن نخواهد بود. در اين پژوهش 
ابعاد حريم در روابط فضاهاى داخلى مسكن ايرانى ـ اسالمى، به منظور 
درك تحليل چگونگى هم جوارى فضاها از حيث هدف كاربردى تبيين 
گرديده و به منظور عرضة يك مبانى طراحى، رعايت حريم فضاها در 
گستره اى از نظرات كارشناسان در چهار بعد حريم ديدارى، شنيدارى، 

بويايى، و حركتى بررسى شده است. 
در اين پژوهش، با فرض اين موضوع كه در مسكن ايرانى ـ اسالمى، به 
منظور رعايت حريم داخلى، همة فضاها بر هم تأثيرگذارند و هيچ يك 

كليدواژگان: مسكن، هم جوارى فضايى، فرايند تحليل سلسله مراتبى، حريم.

تبيين ابعاد حريم در
روابط فضاهاى داخلى مسكن ايرانى ـ اسالمى
با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبى1

آرزو محتشم2

مهدى حمزه نژاد3
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت
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ــة  نظري ــش  آفرين ــگ،  لن ــان  ج  .4
معمارى، ص 1.

5. ادوارد هال، بعد پنهان، ص 129.

پرسش هاى تحقيق
روابط  در  مى تواند  چگونه  حريم   .1
فضاهاى داخلى مسكن ايرانى ـ اسالمى 

تأثيرگذار باشد؟ 
ايرانى ـ  مسكن  در  حريم  تبيين   .2
رعايت  و  الزاماتى  چه  داراى   اسالمى 

چه مشخصه هايى است؟

خانه سازى ما را دچار تحول كرده است، طراحى تقليدى، بدون توجه به نتايج 
آن و همچنين بازده آن در طول زمان، اثرات خود را مانند تغييرات با صرف 

هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى و زيست محيطى نشان داده است. 
و  اجتماعى،  تغييرات  بشرى،  معارف  در  بشر  دنيا  نقاط  اغلب  در  حاضر  قرن 
استانداردهاى زندگى رشد بى سابقه اى داشته است. به جاى اينكه اين تحوالت 
روية عملى طراحى محيط را آسان تر كنند، آن را مشكل تر كرده اند. داليل آن 
از  شهرها  و  محله ها،  بناها،  ساختن  براى  انسان  حاضر  حال  در  است؛  روشن 
راه هاى مختلف و بدون توجه به درك كارايى اين طراحى ها براى رفتار انسان 
به توانايى هاى فنى (و اغلب اشتياق فنى) رسيده است. همچنين روشن است كه 
ارزيابى هاى ساده انگارانه از تغييرات مورد نياز در فضاى زندگى انسان منتج به 

آثار جنبى پيش بينى نشدنى و ناخوشايندى در طراحى شده است.4 
آموزة اخالقى ـ اسالمى حريم، با توجهات خاص به آن در قرآن و احاديث، 
مسئله اى قابل پيگيرى است كه از ديرباز در مسكن اسالمى و ايرانى رعايت 
شده است و در زمان معاصر در حال فراموشى است، زيرا اين مفهوم محتمل 
يك خصيصة فرهنگى موجود در نهاد مسلمانان است. درحقيقت در اين پژوهش 
سعى بر اين است كه اين مفهوم با اقتباس از فرهنگ جديد و رايج دنبال گردد،

موضوع اقتباس شده بايد با فرهنگ جديد توافق داشته باشد. در غير اين صورت 
قديم و جديد با هم همسازى نداشته و در بعضى از موارد حتى دو الگوى متناقض 

هستند،5
بايد توجه داشت كه ديگر روابط جارى در خانه هاى سنتى، از بابت مساحت 
زمين ها، با ورود فناورى و نياز به خواست كاربران فعلى و... قابل بازيابى كامل 
نيستند و فرهنگ جديد با دنبال كردن نمونة قبلى اما نسخة به روز شدة آن بايد 
دنبال شود. اما مى توان استانداردهاى حداقلى را در زمينة هم جوارى فضاهاى 
با  غرب  مانند  مسكن  ديگر طراحى  حالت  اين  در  مطرح كرد،  مسكن  داخلى 
هر حالتى اتفاق نمى افتد و رعايت اصول اوليه در طراحى مسكن و توجه به 

محدوديت هاى تغييرات در آيندْه طرح را مؤيد ارزش هاى اسالمى مى كند.  
اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال كه: 

ايرانى ـ اسالمى  مسكن  داخلى  فضاهاى  روابط  در  مى تواند  چگونه  حريم  ـ 
تأثيرگذار باشد؟ 
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ــان العرب، ج 12،  ــن منظور، لس 6. اب
ص 125.

ــع البحرين، ج 6،  ــى، مجم 7. طريح
ص 39. «اصل التحريم المنع» 

ـ تبيين حريم در مسكن ايرانى ـ اسالمى داراى  چه الزاماتى و 
رعايت چه مشخصه هايى است؟

ايرانى ـ اسالمى،  مسكن  در  كه  فرضيه  اين  رد  يا  اثبات  براى 
نمى توانند  فضاها  از  هيچ يك  داخلى،  حريم  رعايت  منظور  به 
جابه جا  هم  با  يا  و  جانمايى  يكديگر  از  مستقل  صورت  به 

(انعطاف پذيرى) گردند، مسير زير را دنبال مى كند:
ـ بررسى مقولة حريم هاى چهارگانه (ديدارى، شنيدارى، بويايى، 
و حركتى): مستخرج و قابل توجه در آيات و روايات با استفاده از 

مطالعات كتابخانه اى از كتب و اسناد معتبر فقهى،
ـ اولويت رعايت حريم هاى چهارگانه در روابط داخلى مسكن: 
تحليل  روش  با  مربوطه  عناصر  اولويت سنجى  از  استفاده  با 
نظر  و   Expert choice سيستمى  تحليل  با  و  سلسله مراتبى 

خبرگان مربوطه (كارشناسان علوم اسالمى)،
استفاده  مسكن:  داخلى  فضاهاى  هم جوارى  احكام  تدوين  ـ 
تحليل  روش  از  استفاده  با  اسالمى  معمارى  خبرگان  نظر  از 

سلسله مراتبى،
ـ الزام توجه به قلمرويابى در مرحلة تبيين نهايى حريم در روابط 

داخلى مسكن ايرانى ـ اسالمى،
و  مرتبه،  فاصله،  موانع،  ايجاد  با  فضاها  هم جوارى  الزامات  ـ 
حلقه هاى فضايى در قالب نمودارى كلى كه شيوه نامة طراحى 

مسكن ايرانى ـ اسالمى باشد.
كه  هستند  اين  درصدد  پژوهشى  مقالة  اين  نگارندگان 
گم شدة  حلقة  اين  رعايت  الزام  توصيفى ـ پيمايشى،  روش  با 
ارزش هاى اخالقى در مسكن امروزى را، كه تنها با الگوبردارى از 
نمونه هاى غربى در حال ركود است، در مسكن ايرانى ـ اسالمى 
به  خويش  فرهنگ  از  بومى  تفكرى  و  الگو  به  و  شوند  متذكر 
اشاره  غرب  از  زندگى  شيوه هاى  مصرف  گرايى  كاهش  منظور 
اشيا  پيرامون  در  حفاظت كننده  حائلى  حريم  زيرا  باشند.  داشته 
حوزه هاى  در  را   خود   خاص  تعاريف  نيز  و  ويژگى ها  و  است 

مختلف زندگى انسان دارد. 

2. مبانى نظرى 
2. 1. حريم 

معناى لغوى حريم: «حرمت»، «تحريم»، «حرام»، «احرام»، و 
«حريم» همگى با هم قرابت معنايى دارند و از ريشة «َحَرم» 
واژة  براى  معنى  چندين  لغت،  در  حال،  اين  با  شده اند.  مشتق 
معناى  به  «حرمت»  از  حريم  برخى  برشمرده اند،  «حريم» 
(منع) دانسته اند، از جمله ابن منظور به اين معنى تأكيد مى كند 
منع  كه  ناميده اند  حريم  دليل  اين  به  را  «حريم  مى نويسد:  و 
اجازة  (بى  آن  در  ديگران  تصرف  يا  آن  در  تصرف  از  صاحبش 
معناى  «اصل  است:  معتقد  هم  طريحى  است».6  حرام  مالك) 
تحريم منع است»7. از مجموع كلمات اهل لغت چنين به دست 
مي آيد كه حريم، در دو معنا و مفهوم نزديك به هم به كار مي رود: 

1) حريم به معناي آنچه نبايد هتك شود،
2) حريم به معناي آنچه مورد حمايت است.

احاديث  روايات،  از  توصيه هايى  قالب  در  مى توان  را  حريم 
و فقها مطرح كرد. اسالم براي تنظيم روابط اجتماعي به طور 
صحيح و به منظور پيشگيري از نقض حريم ها و تبعات ناشي 
از آن، به ويژه از لحاظ تربيتي در محيط خانه، مقرراتي را وضع 
كرده است و از اهل يك خانه نيز خواسته شده است كه براي 

ورود به اتاق پدر و مادر در ساعت هاي خاصي اجازه بگيرند.
خداوند متعال مي فرمايد: 

اي كساني كه ايمان آورديد! بايد كساني (از بردگان)، كه مالك 
سه  در  نرسيده اند،  بلوغ  به  كه  كودكان)  (از  كساني  و  شده ايد 
مرتبه از شما رخصت بگيرند: پيش از نماز صبح و هنگام نيم روز 
عشا،  نماز  از  بعد  و  فرومي نهيد،  را  خود  (رسمي)  لباس هاي  كه 
از  بعد  كه  است  شما  جنسي  امور  مخصوص)  (وقت  سه  [اينها] 
بدون  (كه  نيست  آنان  بر  و  شما  بر  گناهي  هيچ  (زمان) ها  آن 
رخصت وارد شوند، چرا كه) برخي از شما بر (گرد) برخي (ديگر) 
بيان  روشن  شما  براي  را  آيات  خدا  اين گونه  مي چرخيد،  شما  از 
شما  كودكان  كه  هنگامي  و  است  فرزانه  دانايي  خدا  و  مي كند 
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8. ياأَيَها الَّذيَن آَمُنوا لِيْسَتْأِذنُْكُم الَّذيَن 
َملََكْت أَيمانُُكْم َو الَّذيَن لَم يْبُلُغوا الُْحُلَم 
ــِل َصالِة  اٍت ِمْن َقْب ــرَّ ــْم ثَالَث َم ِمْنُك
ــوَن ثِيابَُكْم ِمَن  ــَن َتَضُع ــِر َو حي الَْفْج
ــاِء ثَالُث  هيَرِة َو ِمْن بَْعِد َصالِة الِْعش الظَّ
ــَس َعلَيُكْم َو ال َعلَيِهْم  َعْوراٍت لَُكْم لَي
اُفوَن َعلَيُكْم بَْعُضُكْم  ــنَّ َطوَّ ُجناٌح بَْعَدُه
ُ لَُكُم اْآلياِت  َعلي  بَْعٍض َكذلَِك يَبيُن اهللاَّ
ُ َعليٌم َحكيٌم * َو إِذا بَلََغ األَْْطفاُل  َو اهللاَّ
ــَتْأَذَن  ــَتْأِذنُوا َكَما اْس ِمْنُكُم الُْحُلَم َفلْيْس
ُ لَُكْم  الَّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكذلَِك يَبيُن اهللاَّ
ُ َعليٌم َحكيٌم (نور: 59-58). آياتِِه َو اهللاَّ

ــع البيان فى  ــى، مجم 9. نك: طبرس
تفسير القرآن.

ــتأِذُن  10. اّن رجًال قال للنبى(ص) أْس
ــى؟ فقال: نََعم. قال: انّها ليس  على اّم
لها خادٌم غيرى؛ أفأستأذن عليها كلما 
دخلُت؟ قال: أتحّب أن تراها عريانة؟ 
ــتأذن عليها.  قال الرجل: ال. قال: فاس

همان، ج7، ص 213.
ــوا ال َتْدُخُلوا  ــا الَّذيَن آَمُن ــا أَيَه 11.  ي
ــوا َو  ــَر بُيوتُِكْم َحتَّي َتْسَتْأنُِس بُيوتًا َغي
ــْم َخيٌر  لَُكْم  ــلُِّموا َعلي أَْهلِها ذلُِك ُتَس
ُروَن * َفإِْن لَْم َتِجُدوا فيها  لََعلَُّكم َتَذكَّ
ــا َحتَّي يْؤَذَن لَُكْم َو  أََحداً َفال َتْدُخُلوه
إِْن قيَل لَُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أَْزكي  
ــا َتْعَمُلوَن َعليٌم * لَيَس  ُ بِم لَُكْم َو اهللاَّ
ــوا بُيوتًا َغيَر  ــاٌح أَْن َتْدُخُل ــْم ُجن َعلَيُك
ُ يْعلَُم ما  َمْسُكونٍَة فيها َمتاٌع لَُكْم َو اهللاَّ

ُتْبُدوَن َو ما َتْكُتُمون (نور: 27- 29).

اتاق  به  ورود  براي  اوقات  همة  (در  بايد  پس  مي رسند،  بلوغ  به 
خصوصي پدر و مادر) رخصت بگيرند، همان گونه كه كساني (از 
بزرگ ساالن) كه پيش از آنان بودند رخصت مي گرفتند. اين گونه 
خدا آياتش را براي شما روشن بيان مي كند و خدا دانايي فرزانه 

است.8
طبرسي در مجمع البيان در تفسير آيه فوق مي نويسد:

و  غالمان  براي  مگر  است،  واجب  حال  همه  در  گرفتن  اذن 
كودكان كه فقط در سه وقت واجب است. فرمان خدا اين است 
كه در اين سه وقت كه موقع خلوت و استراحت است، كودكان و 

غالمان اجازه بگيرند.9
خداوند متعال در اين آيات دستور مي دهد كه غالمان و كودكان 
نابالغ شما در شبانه روز، در اوقات معيني، بايد با اجازة قبلي به 
اتاق شما وارد شوند، دراهميت اذن و رعايت حريم خلوت اعضاى 

ديگر خانواده حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:
مردي از رسول خدا پرسيد آيا ورود به مادرم نياز به اذن دارد؟ 
حضرت فرمود: بلي، عرض كرد: مادرم خادمي جز من ندارد، آيا 
براي هر ورود براو نياز به اذن است؟ فرمود: آيا ميل داري او را 
لخت و برهنه ببيني؟ اظهارداشت: خير، حضرت فرمود: پس براي 

ورود به حريم او اذن بخواه.10
در قرآن كريم و نظرات فقها به ضرورت رعايت حريم خانة 
غير تصريح و حتي به شيوة ورود آن نيز اشاره شده است. خداوند 

متعال خطاب به اهل ايمان مي فرمايد: 
خانه هايتان،  از  غير  خانه هايي  در  آورديد!  ايمان  كه  كساني  اي 
وارد نشويد تا اينكه به درستي رخصت طلبيد و بر اهل آن سالم 
كنيد اين براي شما بهتر است، باشد كه شما متذّكر شويد و اگر 
به  اينكه  تا  نشويد،  وارد  آن  در  پس  نيافتيد،  آن  در  را  هيچ كس 
شما رخصت داده شود و اگر به شما گفته شود: باز گرديد! پس باز 
گرديد، اين براي شما [پاك كننده تر و] رشدآورتر است و خدا به 

آنچه انجام مي دهيد دانا است. هيچ گناهي بر شما نيست كه وارد 
خانه هاي غيرمسكوني شويد كه در آن ها كاال براي شما است و 
خدا آنچه را آشكار مي نماييد و آنچه را پنهان مي داريد مي داند.11

درواقع در قرآن خداوند، به منظور حفظ حريم هاى حركتى 
اين  حساسيت  نشانگر  خود  كه  مى دهد  تذكر  نوعى  ديدارى،  و 
موضوع است. البته نتايج اين امر را نيز مى توان در اين مسائل 
از  جلوگيرى  منظور  به  شنيدارى،  حريم  رعايت  كرد:  بيان  نيز 
استراق سمع و جلوگيرى از مزاحمت براى ديگر افراد در خانه و 
همسايگان؛ رعايت حريم بويايى، به منظور جلوگيرى از انزجار 
افراد خانواده و يا همسايگان براى حضور در يك فضا و رعايت 
دارد  خلوتى  خود  زندگى  در  انسانى  هر  كه  زيرا  روانى،  حريم 
كه آرامش فكرى وى را پشتيبانى مى كند. اين خلوت مى تواند 
فضايى با تعريف اندازه اى و يا حس و حال ايجادكنندة آن فضا 

(كه باز است يا بسته) باشد.
هريك از اعضاي خانواده براي تنظيم احساسات و آرامش 
فكري و روحي نياز به مكان و حريم خلوت دارد. اتاق خصوصي 
زن و شوهر حريم مكاني آن ها است. اتاق اختصاصي هريك از 
فرزندان خانواده حريم خصوصي آن ها به شمار  مي آيد. پيش بيني 
اتاق اختصاصي به معناي محدود ساختن دسترسي ديگر اعضاي 
خانواده به آن اتاق است كه از شناسايي حق خلوت در مناسبات 
اختصاصي  اتاق  به  تنها  خلوت  حق  دارد.  حكايت  خانوادگي 
محقق نمي شود، بلكه اختصاص بخشي از يك فضاي مشترك، 
كه معموًال امور شخصي عضو در آن بخش به انجام مي رسد، 

مي تواند حريم خلوت تلقي گردد (ت 1). 
بعد  دو  در  ايرانى ـ اسالمى،  مسكن  در  حريم  بررسى 

قابل پيگيرى است: 
ـ مرحلة طراحى اوليه: در اين مرحله، جانمايى هر فضا نسبت به 

ديگرى بايد داراى اصول رعايت حريم باشد، 
در  انعطاف پذيرى  هدف  با  مرحله  اين  ثانويه:  طراحى  مرحلة  ـ 
روابط داخلى مسكن، به منظور انجام تغييرات در آينده و براى 
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12. J. Till and T. Schneider, 

“Flexible Housing: The 

Means To The End”, p. 287.

ــى در  13. يورگ گروتر، زيبايى شناس
معمارى، ص 108.

14. همان.
15. Gustau Gili Galfetti, 

“Introduction Pisos Piloto”, p. 90.

16. لنگ، همان، ص 134.

بازسازى و تحول در مسكن توسط كاربر ساكن صورت مى پذيرد.
در  آن  رعايت  الزامات  و  حريم  تقسيم بندى  از  استفاده  با 
مسكن منعطف و يا غيرمنعطف، ابتدا بايد تعريفى از اين مسكن 

بيان گردد.

2. 2. مسكن و پيش بينى تغييرات احتمالى
به  را  انسان  نيازهاى  كه  است  فراگير  قابليتى  انعطاف پذيرى 

روش هاى فيزيكى و تطبيقى تأمين مى كند،
و  مى كند  كمك  نيازها  و  مرزها  شدن  واضح  به  انعطاف پذيرى 
تغييرات  منظور  به  خواسته ها  مجموع  به  بخشيدن  نظم  باعث 

كالبدى يك فضا مى گردد.12
مى كند،  اشاره  فيزيكى  تغيير  به  انعطاف پذيرى  دربارة  گروتر 
ولى به شكلى متفاوت،كه انطباق با شرايط مختلف را سازگارى 

دانسته است.
از نظر گروتر فضاى معمارى چيزى كامًال معين و قطعى است، 
ولى بنا به داليل مختلف و طبق نياز، فضا را مى توان به گونه اى 
طرح ريزى كرد كه قابل تغيير باشد. در چارچوب يك نظام، چنين 
امكانى هست كه فضا را تغيير دهد و يا آن را با شرايط مختلف 
منطبق كند، بدون آنكه كل نظام و يا عناصر اصلى آن دستخوش 
تغيير گردد. به اين ترتيب مى توان گفت كه يكى از ويژگى هاى 

فضا انعطاف پذيرى است.13   

نيست  امكان پذير  كامل  انعطاف پذيرى  كه  است  معتقد  گروتر 

ساختار  و  نظام  كل  زيرا  است،  حاكم  ميان  اين  در  مرزهايى  و 
اصلى آن بايد حفظ گردد. يكى از پيش  شرط هاى انعطاف پذيرى 
عملكرد مجزاى عناصر نگهدارنده و جداكنندة بنا است و از اين 
رو تاريخچة انعطاف پذيرى ارتباط تنگاتنگى با تحوالت شكوفايى 

بناهاى اسكلتى در عصر جديد دارد.14
انعطاف پذيرى  قالب  در  را  انعطاف پذيرى  اين چنين  نيز  گلفتى 

مبتنى بر زمان مطرح مى كند، 
تنظيم  براى  زمان،  طول  در  جديد  فناورى هاى  تركيب  پتانسيل 
چيز  به  مسكن  از  ساختمان  از  استفاده  تعيير  حتى  تغييرات، 
مثابة  به  خدمات  فضاهاى  و  ساختارى  سيستم  توسط  ديگرى، 
اجزاى دائمى ساختمان ها و براى بررسى اين است كه آيا يك 
پروژه دراز مدت مسكن انعطاف پذير هست يا نه. كه اين به قابليت 
برآورده  كردن خواسته هاى در حال تغيير كاربران در طول زمان، 

به نام «انعطاف پذيرى دائم»، مطرح مى گردد.15
نيز  تطبيق پذيرى  واژة  از  انعطاف پذيرى  تعريف  در  لنگ 

استفاده مى كند و بيان مى كند:
از  بسيارى  مجدد  سازماندهى  و  تغيير  بدون  محيط ها  از  بعضى 
فعاليت ها را تأمين مى كنند، يك طراحى تطبيق پذير طرحى است 
در  را  رفتار  جارى  الگوهاى  كالبدى،  تغييرات  به  نياز  بدون  كه 

زمان هاى مختلف تأمين مى كند.16
تطبيق پذيرى  و  انعطاف پذيرى  واژه هاى  بين  اختالف  در  وى 

چنين عنوان مى كند: 
اهميتزيرمعيارمعيار اصلى

حريم

رخصت در ورود به فضايى به منظور جلوگيرى از ديدن نامحرم و ...حريم ديدارى
جلوگيرى از استراق سمع، جلوگيرى از مزاحمت براى ديگر افراد در خانه و همسايگانحريم شنيدارى
جلوگيرى از انزجار افراد خانواده و يا همسايگان براى همنشينى ها، جلوگيرى از اذيت رهگذران با بوهاى ايجادشده در داخلحريم بويايى
توجه به شيوه هاى ورود به هر فضايى با آداب خاص خودحريم حركتى
توجه به روحيات انسانىحريم روانى

حريم   معيار  از  خالصه اى   .1 ت 
زندگى  در  آن ها  اهميت  ذكر  با 
انسانى، با اتخاذ از آيات، احاديث، 
و نظر فقها، مأخذ: نگارندگان.
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17. همان، ص 135.
ــنايدر و تايل بيشتر  18. در تعريف اش
ــكن  بحث در مورد انواع مختلف مس
ــتفاده از  ــر، با توجه به اس انعطاف پذي
ــخت»  ــاى «نرم» و يا «س تاكتيك ه
ــل اصطالح  ــرم» در مقاب ــت. «ن اس
روش  و  ــا  فناورى ه ــه  ب ــخت»  «س
ــاز مورد استفاده در مسكن  ساخت و س
ــخت  ــردد. س ــالق مى گ ــازگار اط س
ــرى دارد كه  ــاره به عناص ــوًال اش اص
ــتند، اين هسته ها  قابل جابه جايى نيس
ــتحكام  ــاى باثبات و پراس ــا حوزه ه ب
ــرار بگيرند كه براى  ــد در جايى ق باي
كاركرد ساير فضاها محدوديت ايجاد 
نكنند (بنتلى و همكاران، محيط هاى 

پاسخ ده، ص 178؛
Till and Schneider, “Flexible 

Housing: The Means To The 

End”, pp.288)

ــى و ديگران،  ــن حبيب 19. سيدمحس
مسكن حداقل، ص 154-153.

سازه براى پاسخ به نيازهاى مختلف  در طرح هاى انعطاف پذير، 
به راحتى تغيير مى كند. اين گونه انعطاف پذيرى بيش از آن است 

كه تنها توسط فضاى نيمه تثبيت شده حاصل شود.17

لزوم  به  غيرمستقيم،  يا  مستقيم  انعطاف پذيرى،  تعاريف  كلية 
مختلف  عملكردهاى  با  انطباق  جهت  در  فضا  كالبدى  تغيير 
استفاده كنندگان داللت دارد و شامل همة فضاها و ساختارهاى 
و  (سرويس ها  خدماتى  فضاهاى  به جز  ساختمان،  يا  فيزيكى 

تأسيسات) و سازة بناها مى گردد.18
در  بالفعل  تفكر  طراحى  اولية  مرحلة  در  انعطاف پذيرى  درواقع 
طراحى و چگونگى چيدمان فضا است كه مى تواند تغييراتى را 

بپذيريد. 
درواقع اين پژوهش تأكيد بر طرح معمارى در مسكن، با و 
بدون درنظرگيرى قابليت انعطاف پذيرى، با قابليت تغيير اجزا و 
تغييرات كاركردى است، كه در ادامه با اين روند مطرح مى گردد:

ـ در مرحلة اول: بايد اجزاى مسكن مشخص باشند،
ـ در مرحلة دوم: حيطه بندى فعاليت ها، قلمروها را تعريف مى كند،
ـ در مرحلة سوم: اجزاى مسكن در قلمروهاى تعريف شده نيازمند 

رعايت هم جوارى هستند.

2. 3. دسته بندى اجزاى مسكن
سازندة  عناصر  با  مرتبط  تعاريف  و  عوامل  مجموعه  به  توجه  با 
فضاى داخلى مسكن، مى توان اجزاى آن را را به دو گروه تقسيم 

كرد: 
1) فضاهايى كه عملكرد مشخصى ندارند (فضاهاى چند منظوره)، 

2) فضاهايى كه عملكرد مشخص دارند.  
كه  داخلى،  ارتباط دهندة  فضاهاى  جمعى،  زندگى  فضاهاى 
و  اول  گروه  جزء  مى گيرند،  بر  در  را  فرزندان  و  والدين  زندگى 
نگاهدارى  فضاهاى  و  بهداشتى،  ورودى،  آشپزى،  فضاهاى 

وسايل جزء گروه دوم قرار مى گيرند.

2. 3. 1. فضاهاى بدون عملكرد مشخص 
الف.  نشيمن  اصلى (فضاى چند منظوره)،

ب. عرصه هاى مجزاى خواب: اعضاى خانواده بايد براى خواب 
خود عرصة خصوصى داشته باشند. تعداد و تركيب اجزاى مسكن 
بايد به صورتى باشد كه جدا سازى فضاى خواب افراد خانواده را 
مقدور كند. پدر و مادر جدا از فرزندان ( به ويژه فرزندان بزرگ تر از 
4 سال)، فرزندان دختر و پسر بزرگ تر از 7 سال جدا، فرزند پسر 
يا دختر بزرگ در صورت امكان جدا از بقية فرزندان، خويشاوند 

همراه خانوار (اگر يك نفر باشد) در صورت امكان جدا،19 
پ.  فضاهاى عبورومرور در داخل مسكن: فضاهاى عبورومرور 
تغيير  صورت  در  داخلى،  ارتباط دهنده هاى  يا  مسكن  داخل  در 

فضاها، قاعدتًا دچار تغيير در اندازه و مكان مى شوند،
ت. تراس ها: در انعطاف پذيرى قابليت اضافه و يا كم كردن به 
فضاها، با استفاده از تراس هاى خصوصى و يا عمومى در مسكن، 
صورت مى پذيرد، اين تراس ها با تعريف كف و سقف در سازه 
در  مى گيرند.  خود  به  متفاوتى  قابليت هاى  ديواره ها  در  تغيير  با 
اين حالت از تغييرات در ساختمان، يك فضا در ميانة دو فضا با 
كاركرد متفاوت، كاركرد جديدى مى يابد و امكان اين موضوع در 
مسكن غربى، بدون هيچ مانعى، قابل اجرا است، اما در مسكن 
نيازهاى  به  پاسخ گويى  بعد  از  پيچيدگى هايى  ايرانى ـ اسالمى 

اخالقى ـ اسالمى از بعد رعايت حريم دارد.

2. 3. 2. فضاهاى با عملكرد مشخص
زمرة  در  خاص  تجهيزات  و  پشتيبانى  داشتن  با  فضاها  اين 
فضاهاى ثابت هستند و تغييرات در آينده در حول اين فضاها 
است، طراحى و جانمايى اين فضاها در مسكن مى تواند قابليت 

تغيير ديگر فضاها را تعيين كند.
درواقع اجزاى مسكن در حالت عادى (عدم انعطاف پذيرى) 
و يا انعطاف پذير بايد با تعريف قلمروهايى در مرحلة اول طراحى 
شود و سپس هم جوارى ها مشخص گردد. در اينجا قلمروها با 
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با  آن،  تعيين  و  دارد  مطابقت  فعاليت  هر  عملكردى  حيطه هاى 
توجه به افراد استفاده كننده در فضا، در حيطة فرهنگ  مشخص 

مى شود.

2. 4. حوزه بندى حريم فضاهاى داخلى مسكن 
و  فرد  به  منحصر  درونى  ويژگى هاى  مسكن  در  فضايى  هر 
طلب كنندة خاصيتى دارد، فضا هاى داخلى مسكن با سه ويژگى 
فضاها،  هم جوارى  و  چينش  منظور  به  حريم،  مورد  در  كلى 

حوزه بندى مى گردد:
ـ فضاهايى هستند كه توليد بو و صدا مى كنند و بايد ديگر فضاها 
را از اين بابت مصونيت بخشيد. در اينجا حريم از داخل يك فضا 

تعريف مى شود و تأمين كنندگى در اولويت است. 

ـ فضاهايى هستند كه از نظر بصرى و حركتى بايد مراتبى خاص 
براى آن ها قائل شد. درواقع اين فضاها ارزش رعايت حريم را 
از فضاهاى ديگر به داخل آن تعريف مى كنند و از طرف ديگر 

فضاها بايد حمايت گردد. 
ـ فضاهايى هستند كه خصوصيات دو مبحث باال را دارند، كه 
در بعضى از آن ها حالت اول قوى تر است و بعضى حالت دوم 
ارجح تر است. درواقع هر فضا در مسكن داراى يك بازدارندگى 
براى ورود به ديگر فضاها دارد و همچنين نيازمند يك حريم از 

طرف ديگر فضاها است. 
در اسالم كارشناسان مذهبى، فقها، و...، در مقام رفتارشناسان 
نظرى در زندگى افراد، به طور غير مستقيم اين مبحث را تذكر 
مى دهند. در دنياى غرب در تعاريف مربوط به خلوت يك ويژگى 

حريم ديدارىحريم شنيدارىحريم بويايىحريم حركتى

دسترسى فضاهاى پذيرايى، دسترسى به آشپزخانه
منظور كاهش مسير براى رساندن مواد خام

بوى مواد غذايى خام، بوى غذا در 
حين پخت

صداى ظروف (گذاستن، برداشتن، 
شستن، و...)،  صداى مراحل آشپزى 

(سرخ كردن، خرد كردن، و...)

راحتى بانو در حين آشپزى، دور نگه داشتن 
به هم ريختگى از ديد ميهمانان، به دليل 
استفادة بانوى خانه و مسائل اسالمى،  

اتاق 
بوى عطر زوجين، بوى فضاى فضايى كامًال خصوصى و نيازمند اذن ورودوالدين

بهداشتى در اتاق والدين
رعايت حريم شنيدارى به دليل 
خصوصى بودن روابط زوجين

فضايى كامًال خصوصى براى روابط زوجين، 
راحتى پوشش افراد در اتاق خواب

اتاق 
بوى فضاى بهداشتى احتمالى در  هر فضايى كامًال خصوصىفرزندان

اتاق
صداى بازى كودكان،

رايانة بزرگ ساالن  و تماس هاى تلفنى
راحتى حركات افراد در اتاق خواب،  راحتى 

پوشش افراد در اتاق خواب

فاقد دسترسى بالمانع به فضاى داخلى، اذن ورودى
به منظور به داخل منزل

داراى آلودگى بويايى، به دليل 
مجاورت با فضاى بيرون 

داراى آلودگى صوتى، به دليل مجاورت 
با فضاى بيرون

جلوگيرى از ديده شدن به داخل خانه و 
همچنين ديدن فرد حاضر در ورودى از 

سوى ساكنين از ديگر فضاها

فضايى نيمه خصوصى، به دليل استفادة افراد نشيمن
خانواده از اين فضا

بوى تنقالت مصرفى در اجتماع 
فضايى نيمه خصوصى، به دليل استفادة افراد صداى صحبت افراد خانوادهخانوادگى

خانواده از اين فضا

فضايى عمومى و كاهش لزوم رعايت حريم پذيرايى
حركتى

بوى غذا در صورت يكپارچگى با 
فضايى عمومى و كاهش لزوم رعايت حريم فضايى عمومى و ايجاد صداى جمعىفضاى ناهارخورى

ديدارى

توالت و 
حمام

فضايى كامًال خصوصى براى هر فرد، به دليل 
صداى آب، شستشو، و...جريان بوهاى نامطبوعبى پوششى فرد، با توجه به كاربرى مربوطه

فضايى كامًال خصوصى براى هر فرد، به 
دليل بى پوششى فرد، با توجه به كاربرى 

مربوطه

ت 2.  حريم هاى چهارگانه و لزوم 
رعايت هر يك در فضاهاى داخلى 

مسكن، مأخذ: نگارندگان.
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20. همان، ص 165.
21.  هال، همان.

22. Rapaport

23. لنگ، همان، ص 137.

24. همان، ص 140-139.

مشترك است. «نكتة اصلى اين تعاريف توانايى كنترل افراد يا گروه ها 
بر تعامل ديدارى، شنيدارى، و بويايى با ديگران است»20. خانه نيز، 
به منزلة يك گروه اجتماعى كوچك، نيازمند اين گونه نگرش است و 

البته با تعاريف اسالمى، كه حريم است، مطابقت زيادى دارد.
در اينجا حريم هاى چهارگانه اى مطرح مى گردد كه رعايت 
هركدام باعث تقويت حريم روانى افراد در خانه مى گردد (ت 2).

2. 5. قلمروهاى موجود در فضاى داخلى مسكن
در  موجود  قلمروهاى  شكل گيرى  در  فرهنگ  تأثير  به  توجه  با 

خانه، مى توان ابراز داشت كه
است  اين  مختلف  فرهنگ هاى  بين  اساسى  تفاوت هاى  از  يكى 
كه فرهنگ ها تعميم دهندة اشكال رفتارى و تشريحى متفاوتى از 

سازوارهاى بشرى هستند،21
داخلى  فضاى  شكل گيرى  نوع  فرهنگى،  هر  در  تفاوت ها  اين 

مسكن را نيز تحت تأثير مى گذ ارند، 
بر اساس تعريف راپاپورت22 از پنج جنبة اصلى بر فرهنگ، كه در 
صورت  جمع بندى  بوده،  مؤثر  خانه ها  داخلى  فضاى  شكل گيرى 
مى پذيرد: «نحوة انجام فعاليت هاى اصلى؛ ساختار خانواده؛ نقش 

جنسيت ها؛ نگرش به خلوت؛ فرايند روابط اجتماعى»23،
در ادامه اين موارد توضيح داده مى شود.

2. 5. 1. نحوة انجام فعاليت هاى اصلى
بين دوران مختلف زندگى مختلف فرد قابليت هاى فيزيولوژيك 
و نظام هاى فعاليت او همبستگى نزديكى است، از سوى ديگر، 
رشد  چون  خاصى  فعاليت  فردى  زندگى  مرحلة  هر  شاخص 

كردن، مستقل شدن، تربيت فرزند، و غيره است.

2. 5. 2. ساختار خانواده و نقش جنسيت ها
نظر  از  و  خانواده،  شكل  و  نفرات  تعداد  به  توجه  با  مسكن  در 
نوع تركيب سنى و جنسى، حريم هاى شخصى تعريف مى شود، 
درحقيقت بررسى نوع خانواده مى تواند در شكل دهى مبانى حريم 
چگونگى  و  خانواده24  شكل  تغيير  با  باشد.  داشته  مستقيم  تأثير 
دخالت حريم در شكل گيرى فضاهاى داخلى مسكن، با توجه به 
حوزه هاى خواب با تركيب فضاى نيمه خصوصى و عمومى، مانند 
دچار  نيز  آينده  در  تغيير  قابليت هاى  پذيرايى،  و  نشيمن  فضاى 

محدوديت بيشترى مى گردد.

2. 5. 3. نگرش به خلوت و روابط اجتماعى
بسزايى  نقشى  فرهنگ  اجتماعْى  روابط  و  خلوت  به  نگرش  در 
دارد، كه البته در طول زمان تعاريف مختلفى يافته است، ولى نياز 

هدف

گزينة دومگزينة اول

معيار چهارممعيار سوممعيار دوممعيار اول

نمرهتعريفشرح
در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوى 

1اهميت مساوىدارند.
تجربه نشان مى دهد كه، اهميت i بيشتر 

3اهميت اندكى بيشتراز j است.
تجربه نشان مى دهد كه، اهميت i خيلى 

5اهميت بيشتربيشتر از j است.
تجربه نشان مى دهد كه، اهميت i خيلى 

7اهميت خيلى بيشتربيشتر از j است.
اهميت خيلى بيشتر i نسبت به j به طور 

9اهميت مطلققطعى به اثبات رسيده است.
هنگامى كه حالت هاى ميانه وجود دارد.

و  درختى  نمودار  (راست).   3 ت 
سلسله مراتب در نوع فرايند تحليل 

سلسله مراتبى، مأخذ: نگارندگان.
كميتى   9 مقياس  (چپ).   4 ت 
دودويى  مقايسه  براى  ساعتى 
معيارها، مأخذ: زيردست، «كاربرد 
در  سلسله مراتبى  تحليل  فرايند 
برنامه ريزى شهرى و منطقه اى»، 

ص 15.
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25. Philippe Aries

26. هال، همان، ص 126.
27. اسفنديار زبردست، «كاربرد فرايند 
ــله مراتبى در برنامه ريزى  تحليل سلس

شهرى و منطقه اى»، ص 15.
ــران،  ديگ و  ــى  توكل ــى  مرتض  .28
ــله مراتبي  «كاربرد فرايند تحليل سلس
ــاي  بخش ه ــت  اولوي ــن  تعيي در 
ــتان  اقتصادي،:مطالعة موردي شهرس

نيشابور»، ص 78.

به آن از نهاد بشرى آمده است، ادوارد  هال در كتاب بعد پنهان از 
فيليپ اريس25 اين گونه نقل مى كند:

اتاق ها تا قرن هجدهم هيچ عملكرد ثابتى در خانه هاى اروپايى 
نداشتند. اعضاى خانواده به هيچ وجه خلوت و تنهايى، بدان شكل 
هجدهم،  قرن  در  نداشتند...  است،  آشنا  ما  براى  امروزه  كه 
خواب  اتاق هاى  فرانسه  در  دادند،   تغيير  را  خود  شكل  خانه ها 
از سالن ها مجزا شدند. در انگلستان عملكرد يك اتاق از طريق 
نام آن مشخص مى شد. مثًال اتاق خواب يا اتاق نشيمن يا اتاق 
ناهارخورى، ترتيب اتاق ها به گونه اى بود كه يك كريدور يا  هال 
محيط  در  اقامت  از  رهايى  با  خانواده ها،  الگوى   . مى شدند...  باز 
بزرگ مركزى و در حمايت فضاهاى جديد، مستحكم تر شد و در 

شكل خانه بيشتر نشان داده شده بود.26 
ذات  توجه  با  افراد،  همة  كه  است  اين  بيانگر  موضوع  اين 
بشرى خود، نيازمند نوعى قلمرويابى در مسكن خود هستند تا 

بتوانند نيازهاى روحى خود را تأمين كنند و آرامش بيابند.
پرداختن به اين موضوع، از آنجايى اهميت دارد كه به طور 
مثال، از نظر رعايت حريم بويايى، بهتر است فضاهاى توليدكنندة 
بو، مانند حمام  و آشپزخانه، در جوار هم باشند، ولى شايد از نظر 

رعايت قلمروهاى فضايى اين موضوع صحيح نباشد.

2. 6. روش تحقيق، معرفى روش سلسله مراتبى 
فرايند تحليل سلسله مراتبي از جامع ترين نظام هاي طراحي شده 
براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است، زيرا با بهره گيري 
از اين فن، مي توان مسئله را به صورت سلسله مراتبي در قالب 
معادالت درآورد و در آن، معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در 

نظر گرفت.
عناصر  اولويت بندى  و  شناسايى  با  سلسله مراتبى  تحليل  فرايند 
تصميم گيرى شروع مى شود. اين عناصر شامل هدف ها، معيارها 
يا مشخصه ها و گزينه هاى احتمالى مى شود كه در اولويت بندى 

به كار گرفته مى شوند.27
دخالت  تصميم گيري  در  را  مختلف  گزينه هاي  فرايند  اين   
زيرمعيارها  و  معيارها  روي  حساسيت  تحليل  امكان  و  مي دهد 
زوجي،  مقايسة  پاية  بر  فرايند  اين  همچنين  مي كند.  فراهم  را 
است  شده  نهاده  بنا  محاسبات،  و  قضاوت ها  تسهيل  امكان  با 
و افزون بر اين، ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان 
تصميم گيري  مهم  مزاياي  از  مجموعه اي  اين ها  مي دهد. 

چندمعياره به شمار مي رود.28
به تعبيرى، به خصوصيات اين روش مى توان به اين ها اشاره 

كرد:
ت 5. درخت سلسله مراتب تصميم 
پژوهش  هدف  تعيين  منظور  به 

حاضر، مأخذ: نگارندگان.

اولويت سنجى معيارهاى حريم در فضاهاى داخلى مسكن

اتاق اتاق والدين
فرزندان

آشپزخانهورودىتوالتحمامپذيرايىنشيمن

حريم بويايىحريم شنيدارىحريم حركتىحريم ديدارى

هدف

معيار

گزينه
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29. همان، ص 79.
ــران،  ديگ و  ــدى  محم ــال  جم  .30
ــعة  توس ــى  مكان ــنجى  «اولويت س
ــهرى  ــبز و پارك هاى ش فضاهاى س

با استفاده از روش AHP»، ص 52.
31. زبردست، همان.

ـ تحليلي بودن:  استفاده از اعداد و ارقام در تحليل هاي استنباطي،
اساس  بر  پيچيده  وضعيت هاي  تجزية  بودن:  سلسله مراتبي  ـ 

اولويت ها، اهداف، معيارها و گزينه ها (ت 3)،
ـ فرايندي بودن:  تصميم گيري نيازمند بررسي همه جانبة افراد 
اتخاذ  تا  آن ها  نظرات  اعمال  و  گوناگون  جلسات  طي  مختلف 

نتيجه است.29
به هنگام تعيين ضريب اهميت معيارها، تجزيه  تحليل سازگاري 
هنگام  به  است  معتقد  ساعتي  مي گيرد.  صورت  نيز  قضاوت ها 

مقايسة زوجي معيارها، اگر شاخص ناسازگاري كمتر [يا مساوى] 
0/1 باشد، ضرايِب اهميت تعيين شده مناسب است.30 

گفته  زير  صورت  به  فرايند  اين  انجام  مراحل  مجموع،  در 
شده است:

ـ محاسبة وزن (ضريب اهميت) معيارها و زيرمعيارها (در صورت 
وجود)،

ـ محاسبة وزن (ضريب اهميت) گزينه ها،
ـ محاسبة امتياز نهايى گزينه ها،

ـ بررسى سازگارى منطقى بين گزينه ها.31
مقايسات  از  استفاده  با  گزينه ها،  و  معيارها  اهميت  ضريب 
دوبه دو انجام مى گيرد (ت 4)، در اين پژوهش به منظور اين امر 
در مرحلة تعيين اهميت معيارها از نظر 14 نفر از اساتيد علوم 

اهميت  ضريب  (باال).   6 ت 
معيارهاى اصلى، مأخذ: نگارندگان.  
ضريب ناسازگارى= 0/01.
ت 7 (راست، ميان). ضريب اهميت 
هريك از فضاهاى داخلى از لحاظ 
نگارندگان.  مأخذ:  ديدارى،  حريم 
ضريب ناسازگارى= 0/09
اهميت  ضريب  باال).  (چپ،   8 ت 
هريك از فضاهاى داخلى از لحاظ 
حريم شنيدارى، مأخذ: نگارندگان. 
ضريب ناسازگارى= 0/09
ت 9 (راست، پايين). ضريب اهميت 
هريك از فضاهاى داخلى از لحاظ 
نگارندگان.  مأخذ:  بويايى،  حريم 
ضريب ناسازگارى= 0/07
ت 10 (چپ، پايين). ضريب اهميت 
هريك از فضاهاى داخلى از لحاظ 
نگارندگان.  مأخذ:  حركتى،  حريم 
ضريب ناسازگارى= 0/1
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اسالمى بهره گرفته شده است و در مقايسات زوجى زيرمعيارها 
از نظر 8 تن از اساتيد معمارى اسالمى استفاده شده است. تعداد 
مقايسات زوجى در پرسش نامه ها نيز از رابطة روبه رو به دست 

    n (n-1) / 2 :مى آيد
  Expert Choice از طريق نرم افزار درنهايت همة داده ها 
نادرستى  يا  و  درستى  ناسازگارى  شاخص  آزمون  با  و  تحليل 
پاسخ ها بررسى مى شود و در صورت خطا، پرسش نامه ها دوباره 

بازبينى و تحليل مى شود.

2. 7. انجام تحقيق و نتايج آن
در اين پژوهش هدف اولويت سنجى معيارهاى حريم در فضاهاى 
اجزاى  گزينه ها  و  چهارگانه  حريم هاى  معيارها  مسكن،  داخلى 
داخلى مسكن به صورت «ت 5» تبديل به درخت سلسله مراتبى 

مى شود:
و  نرم افزار  با  معيارها  همة  اهميت  ضريب  تعيين  از  پس 
اطمينان از ضريب ناسازگارى آن، رعايت حريم ديدارى در بين 
فضاهاى داخلى مسكن در اولويت اول شناخته شد و همچنين 
اين روند در گزينه هاى ديگر نيز دنبال شد (ت 6 تا 10)، مقايسة 

گزينه ها  نهايى  وزن   .11 ت 
مأخذ:  داخلى)،  (فضاهاى 

نگارندگان.
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چهارگانه  حريم هاى  رعايت  به  نسبت  فضاها  ديگر  با  فضا  هر 

مؤيد اين موضوع است كه:
ـ در رعايت حريم شنيدارى: اتاق والدين با اهميت اول و پذيرايى 

در اولويت نهايى است، 
آخر  اولويت  در  ورودى  و  اول  اولويت  در  حمام  ديدارى:  حريم 
(متذكر مى شود كه منظور ديد داخل فضاها به قسمت ورودى 

است)،
و  اول  اولويت  در  حمام  فضا):  يك  به  دسترسى   ) حركتى  حريم 

پذيرايى در اولويت نهايى،
حريم بويايى: حمام در اولويت اول و ورودى در اولويت آخر.

نسبت  گزينه ها  و  معيارها  اهميت  ضريب  محاسبة  از  پس 
است.  گزينه ها  نهايى  وزن  محاسبة  آخر  مرحلة  در  معيارها،  به 
همان طور كه مشاهده مى شود در تركيْب جمع همة اوزان برابر 
يك است. در اين مرحله وزن هر گزينه در هر مجموع محاسبه 
شده است. بدين صورت كه در مجموع اهميت رعايت حريم هاى 
چهارگانه، با درنظرگيرى همة ريزفضاها، در طراحى روابط داخلى 
مسكن ايرانى ـ اسالمى،   حمام بايد از نظر رعايت حريم ديدارى 
و  باشد  اول  اولويت  در  قلمرويابى»  و  هم جوارى  نوع  از  «فارغ 
اينكه  دليل  به  پذيرايى  و  ورودى،  فرزندان،  والدين،  اتاق هاى 
توليد بو ندارند در اولويت نهايى رعايت حريم بويايى قرار گيرند. 
رعايت  نظر  از  را،  فضاها  از  هريك  اهميت   «11 «ت  جدول 

حريم ها، به صورت كلى و در مقايسة مجموع بيان مى كند. 

2. 7. 1. اولويت هاى هم جوارى فضاها 
در اين قسمت، با استفاده از داده هاى كمى و مقايسة گزينه ها 
نسبت به معيارها، اولويت يابى همة فضاها در هم جوارى با ديگر 
فضاها بررسى مى گردد. در جداول «ت 12 تا 15» اعداد منتج 
رعايت  نظر  از  داخلى  فضاهاى  از  هريك  اهميت  ضرايب  از 
عنوان  با  فضا  هر  اهميت  ضريب  است،  چهارگانه  حريم هاى 
متغير ثابت بر هريك از فضاهاى ديگر تقسيم مى گردد (رديف 
عمودى ثابت در نظر گرفته شده و افقى متغير است). در جدول 
«ت 12» اعداد كوچك تر در مثلث پايين نشانگر قرابت بيشتر 
دو فضا با هم در رعايت حريم مربوطه است، بدين منظور كه 
اين دو فضا از نظر هم جوارى «مستقل از قلمرويابى» با هم در 
اولويت اول هستند (در مثلث باال اين موضوع برعكس است)، 
به طور مثال با توجه به «ت 12»، از نظر رعايت حريم ديدارى 
بايد حمام و ورودى نسبت به هم، هم جوار نباشد و نيازمند آن 
است كه الگوى رعايت حريم در آن به صورت قوى اجرا شود. 

اتاق ورودىنشيمنپذيرايىتوالتحمام
فرزندان

اتاق 
آشپزخانهوالدين

متغير

ثابت

آشپزخانه0/3210/6305/2623/1165/6311/5430/775
اتاق والدين0/4140/8136/7864/0197/2631/9901/289
اتاق فرزندان0/2080/4083/4092/0193/6490/5020/647
ورودى0/0570/1110/9340/5530/2740/1370/177
نشيمن0/1030/2021/6881/8070/4950/2480/320
پذيرايى0/0610/1190/5921/0700/2930/1470/190
توالت0/5098/3444/9418/9292/4471/2291/585

حمام1/96416/3939/70817/5434/8072/4153/115

اتاق ورودىنشيمنپذيرايىتوالتحمام
فرزندان

اتاق 
آشپزخانهوالدين

آشپزخانه0/7500/3043/2721/4562/9641/2410/252
اتاق والدين2/9761/20712/9875/78011/7644/9263/968
اتاق فرزندان0/6040/2452/6361/1732/3880/2030/805
ورودى0/2520/1021/1030/4910/4180/0850/337
نشيمن0/5140/2082/2462/0350/8520/1730/686
پذيرايى0/2290/0920/4450/9050/3790/0770/305
توالت2/46410/7534/7869/7414/0780/8283/285

حمام0/4054/3631/9423/9521/6550/3361/333

اولويت هاى  (باال).   12 ت 
حريم  نظر  از  فضاها  هم جوارى 
ديدارى، مأخذ: نگارندگان.

اولويت هاى  (پايين).   13 ت 
حريم  نظر  از  فضاها  هم جوارى 
شنيدارى، مأخذ: نگارندگان.
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3. مطابقت الگوهاى رعايت حريم با 

حريم هاى چهارگانه
ايرانى ـ اسالمى،  مسكن  داخلى  پالن  طراحى  براى  ادامه  در 
مى شود،  بيان  كه  الگوهايى  از  استفاده  با  حريم ها،  اين  رعايت 
قابل اجرا است، با توجه به مطالعات خانم اخوت32 در بررسى ابعاد 
حريم، چهار الگوى پيشنهادى رعايت حريم از خرد  شدن يك 
اين  است.  شده  ميسر  تك فضاها  به  آن  تبديل  و  كامل  فضاى 
تعاريف حاالتى هستند كه از خرد كردن يك فضاى يكپارچه و 
كلى با مجاورت هاى فضايى ايجاد مى شوند و حريم ابعاد فضايى 
كامل  فضاى  يك  كردن  خرد   صورت  در  مى گردند:  محسوب 
مجاورت هاى  مختلف  حاالت  بر  كه  مى كند  بروز  خصوصياتى 
دو فضا داللت خواهد كرد. گاه در بين آن دو فضا مانعى قرار 
مى گيرد، گاه يكى از آن دو به نقطه اى ديگر منتقل مى شود و 
بين آن دو فاصله ايجاد مى شود، گاه آن قدر فضاها خرد خواهند 
چندين  ميان  از  بايد  آخرى  فضاى  به  رسيدن  براى  كه  گشت 
بين  قرارگيرى  با  فضا  يك  درنهايت  و  كرد  عبور  ديگر  فضاى 
حلقة  را  آن  مى توان  كه  يافت  خواهد  شرايطى  ديگر  فضاهاى 
اتصال ديگر فضاها دانست33. در «ت 16» نماد الگوها در طراحى 

پالن داخلى مسكن ايرانى ـ اسالمى نشان داده شده است.
با توجه به الگوهاى رعايت حريم يادشده مى توان اين موارد 
را به حريم هاى چهارگانه در مسكن ارتباط داد كه راهكارهايى 

در زمينة چيدمان فضاها نسبت به هم هستند (ت 17).

نتيجه گيرى 
حريم با بيان چگونگى روابط بين فضاهاى داخلى مسكن در ايجاد 
سبكى از زندگى صحيح مى تواند باعث تقويت حريم روانى افراد 
گردد و شأن انسان را با توجه به نيازهاى انسانى و فرهنگى در 
گستره اى از بايد ها و نبايدهاى فرهنگى و اجتماعى سامان دهد و 
سبب پايدارى گردد. درواقع روش سلسله مراتبى نوعى ابزار است 
براى تبيين بايد ها و نبايد هاى حضور حريم هاى چهارگانه در مسكن 

طرح  در  بخش  اين  در  بيان شده  اعداد  كمى،  روشى  با  اسالمى 
معمارى داخلى روابط بين فضاها اين گونه عمل مى كند كه:

ـ اول: رعايت حريم ديدارى در طراحى داخلى مسكن در اولويت 
است،

روابط  در  قلمرويابى»  و  هم جوارى  به  توجه  از  «فارغ  دوم:  ـ 
 ،«11 «ت  در  گزينه ها  نهايى  وزن  به  توجه  با  مسكن،  داخلى 
ديدارى  حريم  نظر  از  را  حمام  فضاى  نمى توان  مثال  طور  به 
(مصونيت ديدارى) در اولويت پس از حريم شنيدارى قرار داد و 

بايد اين موضوع در جانمايى پالن مد نظر باشد،

اتاق ورودىنشيمنپذيرايىتوالتحمام
فرزندان

اتاق 
آشپزخانهوالدين

آشپزخانه0/2860/7042/2171/1211/4661/1120/299
اتاق والدين0/9562/3547/4103/7494/9023/7193/342
اتاق فرزندان0/2570/7061/9921/0071/3170/2680/898
ورودى0/1950/4801/5110/7640/7580/2030/681
نشيمن0/2550/6281/9761/3070/9920/2660/891
پذيرايى0/1290/3170/5050/6610/5010/1340/451
توالت0/4063/1471/5922/0821/5790/4241/419

حمام2/4637/7513/9215/1283/8911/0463/496

اتاق ورودىنشيمنپذيرايىتوالتحمام
فرزندان

اتاق 
آشپزخانهوالدين

آشپزخانه1/9350/6877/1565/2448/6967/5494/838
اتاق والدين0/4000/1421/4791/0831/7971/5600/206
اتاق فرزندان0/2560/0910/9470/6941/1510/6400/132
ورودى0/2220/0790/8220/6030/8680/5560/114
نشيمن0/3690/1311/3641/6581/4390/9220/164
پذيرايى0/2700/0960/7321/2151/0540/6760/139
توالت2/81610/4167/63312/65810/9897/0421/455

حمام0/3553/6972/7094/4933/9012/5000/516

اولويت هاى  (باال).   14 ت 
حريم  نظر  از  فضاها  هم جوارى 

بويايى، مأخذ: نگارندگان.
اولويت هاى  (پايين).   15 ت 
حريم  نظر  از  فضاها  هم جوارى 

حركتى، مأخذ: نگارندگان.
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ــى  ــه اخوت، «بررس ــك: هاني 32. ن
ــكن سنتى  تطبيقى ابعاد حريم در مس
ــتفاده از مدل تحليلى  ــر با اس و معاص

.«BDSR

33. اخوت، همان، ص 99.

ـ سوم: «فارغ از توجه به قلمرويابى» در روابط داخلى مسكن، 
با توجه به «ت 12 تا 15»، هر فضا نسبت به فضاى ديگر در 
اولويت  داراى  چهارگانه،  حريم هاى  از  هريك  رعايت  خصوص 
اتاق  و  آشپزخانه  فضاى  دو  كه  صورت  بدين  است،  هم جوارى 

هستند،  هم جوارى  اولويت  در  شنيدارى  حريم  نظر  از  فرزندان 
ولى لزومًا از بعد توجه به قلمرويابى اين امكان پذير نيست، 

ـ چهارم: «رعايت حريم با هم جوارى مناسب و توجه به قلمرويابى»، 
در اين امر، قلمروهاى داخلى در مرحلة قبل از تعيين هم جوارى 
فضاها در اولويت توجه هستند، قلمرو و هم جوارى فضاها دو عامل 
معين  را  هم جوارى ها  كليت  قلمرْو  و  هستند  حريم  تعيين كنندة 
مى كند. درواقع، به منظور چينش نهايى فضاها براى طراحى اوليه 
و چگونگى انعطاف فضاها در تغييرات آينده توسط كاربر، روندى 
از كل به جزء در اين مشخصه بروز مى كند. توجه به اين موضوع، 
غربى  گونه هاى  به  نسبت  پالن ها  طراحى  در  متفاوت  رويكرد 
است،  درحقيقت با اين نگرش، معمار نوعى از شيوة روابط داخلى 
را تعيين مى كند كه هم ايرانى است (در تعيين قلمروها) و هم 
اسالمى (در تعيين حريم ها) و توانسته نياز كاربر امروز را وابسته به 
فرهنگ او برآورده كند، كه هم امروزى است و هم شاكله ى خود 

را از بنيان هاى فكرى صحيح زمينة خود دارد (ت 19). 

الگومصاديقنماد
جلوگيرى از نفوذ توسط مرزهاى آن 
فضا با موانع سه گانة صلب (ديوار، 
در)، نيمه صلب (نيم ديوار، داالن، 
پارتيشن)، روان شناسانه (جزئيات 

كف سازى، پله)

مانع

فاصلهعمق يك فضا از فضاهاى ديگر
تعداد مراحل (فضاها) رسيدن به 

مرتبهيك فضا

فضاى توزيع شده ميان فضاهاى 
حلقهديگر

ديدارىشنيدارىبويايىحركتى

مانع

ديوار، در،  نيم ديوار: اگر نفوذى نداشته 
باشد، پارتيشن،  پله، داالن، جزئيات 

كف سازى: با تغيير در نوع حركت، نوعى 
تغيير ارزش فضايى احساس مى گردد.

ديوار، درديوار، در
ديوار، در، نيم ديوار: در صورت بودن در يك تراز برابر، 
ارتفاعى بيشتر از خط ديد افراد با قد نرمال داشته باشد، 
پارتيشن، پله: اگر فضاى خواهان مصونيت ديدارى در 

تراز ارتفاع بااليى باشد.

فاصله

فاصله به همراه تغيير درجة ديد به فضا، 
همراه بودن با موانع سه گانه، فاصله 

به تنهايى رعايت حريم حركتى را شامل 
نمى گردد.  

هرچه فاصله بيشتر باشد، مصونيت 
ايجادشده باالتر خواهد رفت و يا موانع 

صلب تر بيشتر خواهد شد.

هرچه فاصله بيشتر باشد، مصونيت 
ايجادشده باالتر  خواهد رفت و يا 

موانع صلب تر بيشتر خواهد شد.

در صورتى قابل قبول است كه در اين فاصله تغيير درجة 
ديد به فضا ايجاد شده باشد و يا اينكه همراه با موانع 
صلب و نيمه صلب باشد، به تنهايى قابل استناد قطعى 

نيست.

هرچه مراحل رسيدن به فضا بيشتر باشد از مرتبه
نظر ديدارى مصون تر است.

هرچه مراحل رسيدن به فضا بيشتر 
باشد از نظر بويايى مصون بيشترى 

ايجاد مى كند.

هرچه مراحل رسيدن به فضا 
بيشتر باشد از نظر شنيدارى 

مصونيت بيشترى ايجاد مى كند.
هرچه مراحل رسيدن به فضا بيشتر باشد از نظر ديدارى 

مصون تر است.

يك فضا اگر حلقه باشد، نمى تواند از نظر حلقه
حركتى مصون باشد.

يك فضا اگر حلقه باشد، نمى تواند از نظر 
بويايى مصونيت ايجاد كند. در صورت 

حلقه بودن موانع صلب الزم است.

يك فضا اگر حلقه باشد نمى تواند 
از نظر شنيدارى مصونيت ايجاد 
كند. در صورت حلقه بودن موانع 

صلب الزم است.

يك فضا اگر حلقه باشد، نمى تواند از نظر ديدارى مصون 
باشد.

ت 16 (باال). الگوهاى كلى رعايت 
حريم، مأخذ: نگارندگان. 
ت 17 (پايين). مطابقت الگوهاى 
حريم هاى  با  حريم  رعايت 
چهارگانه، مأخذ: نگارندگان.
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تحديدكنندة  نقش  مى توان  قبل،  توضيحات  به  توجه  با 
مسكن  داخلى  فضاهاى  روابط  در  چهارگانه  حريم هاى  رعايت 

ايرانى ـ اسالمى را بدين صورت مطرح كرد كه:
ـ در طراحى اوليه نقش بالفعل دارند: در ابتدا به منظور تعيين 

روابط صحيح در طراحى مسكن، به طور كلى، حريم تعيين كنندة 
شكل هم جوارى فضاها از بعد همجنسى آن ها در رعايت حريم ها 

و در قلمروهاى صحيح است.
بازسازى)  دليل  به  كاركردى  (تغييرات  ثانويه  مرحلة  در  و  ـ 

آشپزخانهاتاق والديناتاق فرزندانورودىنشيمنپذيرايىتوالتحمام

حريم ديدارى11111111

حريم شنيدارى32332223

حريم بويايى44443444

حريم حركتى23224332

ت 18 (باال). اولويت بندى رعايت 
به  توجه  با  چهارگانه  حريم هاى 
فضاهاى  مورد  در  نهايى  اوزان 

داخلى، مأخذ: نگارندگان.
تمايز  وجه  حريم،  (پايين).  ت 19 
در  انعطاف پذير  مسكن  طراحى 

غرب و ايران، مأخذ: نگارندگان.

مدل طراحى مسكن معاصر
با رويكرد غربى

هدف: تأمين نياز كاربر با توجه به نوع تقاضا

جسمى

طراحى مسكن انعطاف پذير

حريم

تعيين قلمروها
    

همجوارى فضاها

هدف: تأمين نياز كاربر با توجه به نوع تقاضا

جسمى
            

روحى

مدل طراحى مسكن معاصر
با رويكرد اسالمى

شناخت كاربرشناخت كاربر
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نقش بالقوه و كنترل كننده دارند: همان طور كه بيان شد، قابليت 
انعطاف پذيرى فضاها، به دليل تغييرات احتمالى در آينده، با توجه 
بايد  هم،  با  فضاها  جابه جايى  قابليت هاى  و  بالقوه  فضاهاى  به 
با رعايت حريم باشد تا تغييرات در طرح معمارى از ارزش ها و 
هنجارهاى اسالمى تعريف شده در ابتداى طراحى دور نگردد، در 

اين حالت حريم با كاركرد كنترل كنندة طرح معمارى به روش 
كمى، كه در اين بخش بيان شد، به كمك طراح مى آيد. درحقيقت 
با مبحث قابليت انعطاف در زمان هاى گوناگون شكل جديدى از 
پالن ها مطرح مى شود كه دقت در رعايت حريم ها در هر ارتباط 

فضاها با هم مى تواند با جداول اين پژوهش بررسى گردد.
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