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بررسي تطبيقي تأثير تغييرات فرهنگي بر 
هاي سنتي دوره  محرميت در ورودي خانه

 )هاي سنتي شهر قزوين خانه: نمونه(قاجاريه 
  )140تا115صفحات(

  
  3 اهللا مائده پورفتح*  2 دكتر محمدرضا بمانيان*1محمديفرزانه علي

  
  10/6/94: پذيرش     3/5/94: دريافت

  چكيده 
خصوص زنـان   ترين عقايد ايرانيان در گذشته توجه به حريم خصوصي خانه و به يكي از مهم

منشـعب از فرهنـگ    بوده وترين بناها  بوده است كه در بناهايي مانند خانه كه جزء خصوصي
از جمله . راهكارهاي نغزي بدين منظور در نظر گرفته شده است ،ومرام ديني آنان بوده است

هـا بـوده كـه     ورودي خانه ،اي خانه كه مسئله محرميت در آن لحاظ شدهه ترين قسمت مهم
ترين جـزء خانـه    ها كه خصوصي مراتب ورود با عبور از هشتي، داالن، حياط و مياندر به اتاق

تاريخي اسـتفاده  -در پژوهش حاضر از روش تحقيق تفسيري. گرفته است اند صورت مي بوده

                                                                                                                                                
  )farzane.alimohammadi@gmail.com(دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده مسئول كارشناس ارشد معماري، . 1
  )bemanian@modares.ac.ir(استاد معماري، دانشگاه تربيت مدرس . 2
  )map_arch@yahoo.com(دانشجوي دكتري معماري، دانشگاه تربيت مدرس . 3
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هـاي تـاريخي ايرانـي در شـهر      روي ده نمونه از خانهمطالعات ميداني كه بر  و درشده است 
منظـور حفـظ فرهنـگ     ، اهداف و اصول مورد نظر در طراحي ورودي به قزوين صورت گرفته

ها بررسي شـده و مـورد تحليـل     محرميت و چگونگي تحقق آنها در جداول جداگانه در نمونه
نتايج حاصل حـاكي از آن  . تعنوان شاهد معرفي شده اس قرار گرفته ودر نهايت پنج نمونه به

ترين آنها شـامل   ها صورت گرفته، كه مهم است كه تغييرات محسوسي در روند ورود به خانه
هاي شخصي در  حذف برخي عناصر حفظ محرميت در ورودي و نيز قرارگيري و ساخت خانه

  .هاي اصلي بوده است كه تا قبل از دوره قاجار در ايران وجود نداشته است بر خيابان
  

دوره  و محرميت، فرهنگ، اهـداف و اصـول طراحـي ورودي، خانـه سـنتي     : واژگان كليدي
  قاجاريه
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  مقدمه 
هـا و   از ويژگـي  ،فضاهاي ورودي به نسـبت سـاير فضـاها و اجـزاي هـر واحـد معمـاري       

عنـوان يـك فضـاي     عالوه بر كاركرد اصلي آن به هك، چراامتيازات خاصي برخوردارند
و  بـوده  فضايي رابط بين يك بنا با فضـاهاي شـهري   ،ارتباطي از لحاظ بصري و ادراكي

خصـوص در   معياري براي تشخيص ارزش و هويت معماري و اجتماعي هـر بنـا بـه    غالباً
ضـاهاي  مراتب محرميـت در ف  وجود سلسله. شهرهاي داراي بافت متراكم و پيوسته است

حفظ احترام، حريم خصوصي افراد خانـه را در پـي دارد كـه در گذشـته      ،ورودي خانه
اين نكته كه چه عاملي منجر به از بين رفتن  .اين مسئله بسيار مورد توجه افراد بوده است

اي عـدم توجـه بـه     اين مسئله مهم در فرهنگ و معماري ايراني شده است و از چـه دوره 
در واقـع  . خصوصي خانه رواج يافت، بسيار حائز اهميت اسـت  محرميت افراد در حريم

جستاري بر علل ايجاد تغيير در تفكر شـاهان دوره قاجاريـه و تـأثيرات آن بـر      مقاله،اين 
حدود مورد تعرض قرار گرفتـه در حـريم خصوصـي     ،نهايتدر كه  استمعماري خانه 

كه تغييرات  پرداخته است هاي مورد بررسي را مشخص كرده و به اثبات اين مسئله خانه
عالوه بر طرز تفكـر مـردم در    ،تفكر شاهان و در پي آن تغييرات فرهنگي دوره قاجاريه

  . بر معماري نيز مؤثر بوده است ،ها باب حريم خانه
هاي  در راستاي نيل به هدف بررسي تأثير تغييرات فرهنگي بر محرميت ورودي خانه

اهـداف و اصـول مـورد    : استضروري  يه سؤاالتپاسخ ب ،سنتي ايراني در دوره قاجاريه
معمـاري   چـه چيزهـايي بـوده اسـت؟     ناهاي سـنتي ايـر   نظر در طراحي ورودي در خانه

مسـئله   هـا داشـته اسـت؟    هـاي سـنتي ايرانـي چـه نقشـي در محرميـت خانـه        ورودي خانه
  ها در دوران قاجاريه تا چه حد در نظر گرفته شده است؟ محرميت در ورودي خانه

   :هاي زير در نظر گرفته شده است پاسخ به سؤاالت فوق، فرضيهبراي 
  ها، فرهنگ  توجه ويژه آيات و روايات اسالم بر حفظ حريم در خانه: 1فرضيه

آن داشته كـه در راسـتاي تحقـق ايـن آيـات،       و مرام ديني معماران سنتي را بر
ريم اي طراحي كننـد كـه در راسـتاي صـيانت از حـ      ها را به گونه ورودي خانه

  . خانه و خانواده باشد
  ـ  پيشـخوان ورودي ـ   مراتـب كـاملي از معبـر    در نظر گـرفتن سلسـله  : 2فرضيه 
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شده است كـه محرميـت    حياط موجب آن مي داالن وـ   هشتيـ   درب ورودي
طور كامل حفظ گرديده و از ورود هرگونـه نگـاه نـامحرم جلـوگيري      خانه به
  . شود

  اوج (قاجاريـه تـا پـيش از دوره ناصـري      نتغييرات فرهنگي در دورا: 3فرضيه
ها نداشت ولي از دوران ناصري و بعـد   تأثير چنداني بر معماري خانه) تغييرات
 .هستيمها  شاهد اوج تغييرات در معماري خانه ،از آن

تــاكنون تحقيقــاتي دربــاره دوره قاجاريــه و شــاهان قاجــاري و نيــز تفكــرات آنهــا و 
ه ممالك غربي، تغييرات فرهنگي صـورت گرفتـه در   تغييرات تفكر شاهان در پي سفر ب

هـاي سـنتي    پي آن، همچنين معماري دوره قاجاريه در ايران و نيز ويژگي ورودي خانـه 
هـا بيشـتر در نمونـه بناهـاي      ايراني توسط محققين صورت گرفته است كـه ايـن بررسـي   

انجـام شـده و    ،انـد  هـاي قاجاريـه بـوده    كه پايتختان مانده در شهرهاي تبريز و تهر باقي
هاي قزوين و تغييرات ايجـاد شـده در آنهـا در اثـر      اي درباره خانه تاكنون كتاب يا مقاله

از آنجا كه تغييرات فرهنگي تنها بـر  . تغييرات تفكر شاهان قاجاريه صورت نگرفته است
گـذار نبـوده و در تمـام كشـور بـه       انـد تـأثير   زيسته بخشي از كشور كه شاهان در آن مي

مختلفي به فراخور مكان بر فرهنگ مردم اثر كرده اسـت، بـدين منظـور شـهر      هاي گونه
عنوان بستر موضوع مورد بررسي انتخاب شده است و از آنجا كه ورودي خانه  قزوين به

تـرين ركـن در ايجـاد     باشد و مهـم  ها مي عنوان اولين مرتبه از مراتب حفظ حريم خانه به
منظـور   باشـد ايـن فضـا بـه     مي شـهري مـي  حريم بين فضاي خصوصي خانه و فضاي عمو

  . بررسي تغييرات در نظر گرفته شد

  محرميت از ديدگاه اسالم و تأثيرات آن در معماري ايراني  .1
 ،محرمي ،محرم بودن: واژه محرميت از ريشه عربي حرم در لغت نامه دهخدا آمده است

كسي كـه اذن دخـول    ،حرام ،ناشايست: در معني محرم آمده است .خويشي و رازداري
ر و آنكـه در نـزد وي   اهل س ،آشنا ،خويش ،خويشاوند ،در حرم و خانه شخصي را دارد
در فرهنگ . رازدار و يگانه ،خودي ،مقرب ،نديم ،معتمد ،بتوان راز را به وديعه گذاشت

فارسي معين، واژه محرميت به معناي محرم بودن تعبير شده است و در معناي محرم نيـز  
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ناشايست، حرام، خويشاوندي نزديك كه نكـاح او روا نباشـد، زن، زوجـه،    : آمده است
  ). 895 :1389معين، (نديم  وخويش، خويشاوند، آشنا، واقف كار، مقرب

سـوره مباركـه    61و  31، 27توان بـه آيـات    مسئله محرميت و حفظ حريم مي درباره
در ايـن آيـات   . ره داشـت سوره نحل اشا 80از سوره مباركه نساء و آيه 23 نور و نيز آيه

خصوصــي بــودن زينبــه مفهــوم عينــي نحــوه لبــاس پوشــيدن، قلمــرو خصوصــي خانــه و 
سوره مباركه نور نيـز مطـالبي دربـاره     29و 28، 27 در آيات. مكالمات اشاره شده است

چگونگي وارد شدن به خانه و نحوه اذن ورود گرفتن و بخشـي از آداب معاشـرت بيـان    
  . شده است
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  سوره نور 31و  27ه محرميت در آيات در موضوعموارد مورد توجه  و رجمه، نكاتت .1جدول 

  

 ترجمه آيه نكات  موارد مورد توجه آيه

اجازه خواستن و اعالم ورود، : استيناس -
 .تواند با سالم كردن باشد يا ذكر خدا مي

اجازه گرفتن براي ورود به خانه ديگران سه 
 .مرتبه باشد

براي ورود به خانه  هنگام اجازه گرفتن -
نبايد جلوي در ورودي ايستاد، پرهيز از نگاه 

 .به داخل خانه

 .ورود سرزده به حريم ديگران حرام است -

 .اجازه ورود نيست ليدلباز بودن در خانه  -

نحوه لباس پوشيدن، قلمرو خصوصي  -
 خصوصي بودن مكالمات زينخانه و 

اجازه گرفتن هنگام داخل  -
 رانشدن به خانه ديگ

دبانه و دوستانه و خالص ؤم -
 از خشونت بودن

 فرياد نكشيدن -

 سالم دادن -

ايد،  اي كساني كه ايمان آورده
هاي شما  هايي كه خانه به خانه
داخل مشويد تا اجازه  ،نيست

بگيريد و بر اهل آن سالم 
اين براي شما بهتر  ،گوييد

 است، باشد كه پند گيريد
 )27:نور(

انواع پوشش به روسري  در اين آيه در ميان
و مقنعه اشاره كرده و اين نشان از اهميت 

 .پوشش سرو گردن و سينه دارد

كدي بر لزوم ازدواج و ؤاين آيه اشاره م
منظور جلوگيري از ارتكاب  محرم كردن به

  .به حرام دارد

توانند در  مي ريززنان در موارد 
مقابل مردان بدون حجاب 

 :باشند

 براي شوهرانشان -1

 پدرانشان -2

 پدر شوهرانشان -3

 پسرانشان -4

 ا پسران همسرانشان-5

 برادرانشان -6

 پسران برادرانشان -7

 پسران خواهرانشان -8

  زنان در چهار مورد ديگر آزادند

و به زنان با ايمان بگو ديدگان 
فرو ] از هر نامحرمي[خود را 

بندند و پاكدامني ورزند و 
زيورهاي خود را آشكار نگردانند 
مگر آنچه طبعا از آن پيداست و 

بايد روسري خود را بر سينه 
اندازند و ] فرو[خويش 

زيورهايشان را جز براي 
شوهرانشان يا پدرانشان يا 

پدران شوهرانشان يا پسرانشان 
يا پسران شوهرانشان يا 

برادرانشان يا پسران برادرانشان 
يا پسران خواهرانشان يا زنان 

 خود يا كنيزانشان] همكيش[
] از زن[يا خدمتكاران مرد كه 

نيازند يا كودكاني كه بر  بي
هاي زنان وقوف حاصل  عورت
اند آشكار نكنند و پاهاي  نكرده

] اي به زمين به گونه[خود را 
نكوبند تا آنچه از زينتشان 

دارند معلوم گردد اي  نهفته مي
] از مرد و زن[مؤمنان همگي 

به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه 
   )31 :نور( شويد رستگار
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...: يـا ايهـا الـذين آمنـوا    : نكاتي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      باال،در شرح آيات 
مخاطب جامعه اسالمي است و دستورات اجتماعي اسالم كه ارتباط نزديكـي بـا مسـائل    

سپس تأكيد بر اجازه ورود خواستن براي وارد شدن . مربوط به حفظ عفت عمومي دارد
رسي به بنا را از مكان مسير عنوان فضايي كه مكان دست فضاهاي ورودي به. به خانه است

در بسـياري از بناهـاي عمـومي و     .كنـد  حركت عمومي يعني كـوي و معبـر متمـايز مـي    
عنوان فضايي رابط ميان معبـر و دهليـز ورودي    خورد و به تر به چشم مي مسكوني بزرگ
گـو  و اين فضا عالوه بر كاركرد ارتباطي فضايي براي ايستادن، گفت. كند خودنمايي مي

در بعضي موارد در دو سمت آن سكوهايي براي نشستن تعبيـه شـده   . ار بوده استو انتظ
در واحـدهاي مسـكوني   . شده اسـت  و براي بدرقه و يا استقبال از مهمانان نيز استفاده مي

شد كه از داخل آن و حتـي از درون   اي طراحي و ساخته مي غالباً فضاي ورودي به گونه
حـريم خصوصـي افـراد     هكـ ، چراوجـود نداشـت  هشتي امكان مشاهده فضاهاي داخلـي  

ها نيـز حيـاط    در برخي از خانه. در معرض ديد افراد غريبه قرار گيرد دخانواده بود و نباي
اي  اي داشت و همچنين گاهي درفاصله حياط و داالن، در جداگانه اندرون، در جداگانه

  ). 12 :1387سيفيان و محمودي، ( شد تعبيه مي
پـس از اسـالم    ژهيـ و ، بـه لي كه در معماري سنتي ايـران زمـين  ترين اصو يكي از مهم

كه به بهترين وجه در تمامي بناها از بناهاي  است، اصل محرميت  مورد توجه قرار گرفته
هاي مسكوني و از فضاهاي عمـومي شـهري تـا فضـاهاي      عظيم و بزرگ عمومي تا خانه

 داشـتن  حـريم ). 4 :1387مرتضـي،  (تر به كار گرفته شده است  عمومي و خصوصي نيمه
 خواهنـد  شـكل  را فضـا  امنيـت  كه است بر اصولي متمركز بيشتر فضايي كالبد حوزه در
بـه   معماري فضاي براي را ارزش و حرمت كه استهايي  ويژگي معنايي حيطه در و داد

). 6: نيشيپسيفيان و محمودي، (برسد  آرامش به آن در فرد كهاي  گونه به آورد ارمغان
اصولي همانند اصل وحدت، اصل سلسله مراتب، اصل نظم، اصل تقارن، اصل مقياس و 
تناسب، اصـل تبـاين فضـايي و تضـاد و اصـل محرميـت بـه بهتـرين وجـه بـا اسـتفاده از            

در كالبـد بناهـاي   ... ابزارهاي معمارانه همانند ماده و مصالح، شكل و رنگ، نـور، آب و 
  ). 5: نيشيپمرتضي، (خورد  سنتي به چشم مي
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  اصول مورد استفاده در حل مسئله محرميت در معماري سنتي ايراني. 1نمودار 

  8 :1386سيفيان و محمودي، : منبع

در  ،اي در استفاده بهينـه از خانـه دارد   اگرچه استفاده از فضاهاي چندمنظوره نقش عمده
. هـا كاربردهـاي ويـژه در نظـر گرفـت      توان براي اتاق صورت نياز و به داليل مذهبي مي

راهـروي  (طور مثال حفاظـت از حـريم خصوصـي خانـه بـدون ايجـاد فضـاي انتقـالي          به
به همين ترتيب نيـز صـيانت از   . پذير نخواهد بود بين بيرون و درون خانه امكان) ورودي

تـوان بـدون تفكيـك حـوزه خـانواده از حـوزه        مـي فضاي حريم خصوصي خانواده را ن
منظور تأكيد بر اهميت موضوع به اين نكتـه اشـاره    در اين زمينه به. مهمان به دست آورد

اين اصطالح از واژه سكينه . استيا مسكَن واژه عربي به معناي خانه  1كنيم كه سكَن مي
درگيـري و سـكوت   گيرد و به معناي حالت سـكون، آرامـش بـدون     يا سكون ريشه مي

). 150و165 :1387مرتضـي،  (بار در قرآن ذكر شده اسـت   55واژه سكن بيش از . است
هاي مختلفي در رابطه بـا طراحـي سـه     در موارد گوناگون حكم از طرفي فقهاي اسالمي

توانست منجر به  هاي مرتفع كه مي ها ارتفاع و زائده هعنصر خارجي درب ورودي، پنجر
  ). 137:همان(دند رك صوصي خانه گردد صادر ميتعدي بصري به حريم خ

   

                                                                                                                                                
1. Sakan 
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  احكام مورد استفاده در رابطه با طراحي عناصرخارجي. 2جدول 

عنصر 
 خارجي

  منبع نحوه قرارگيري الزام خصوصيات

هاي  در
 ورودي

رعايت اصل صيانت
زندگي خصوصي از

عدم آسيب به حريم 
خصوصي همسايگان

  روبروي هم يا نزديك هم نباشند
فقهاي 
 اسالمي

اگر كسي جلوي در ايستاده نتواند 
مستقيما به داخل خانه روبرو يا مجاور 

  ديد داشته باشد

  روبرو يا مجاور درب همسايه نباشد
ابن القاسم 
فقيه فرقه 
 مالكي

 ها پنجره
حفظ حريم 
 خصوصي خانه

جلوگيري از تجسس 
 افراد در خانه

 طبقه همكف

آيات قرآن و 
احاديث پيامبر 

 )ص(
كارشناسان و 
حقوقدانان 

 طبقات فوقاني سنتي

به منازل 
ديگران اشراف 
 .نداشته باشد

ارتفاع و
هاي  زائده

 مرتفع

ارتفاع مناسب و 
 حفظ حريم خانه

پرهيز از ايجاد
مزاحمت بصري براي 

 ديگران

ارتفاع ساختمان و 
 هاي مرتفع زائده

ارتفاع خاصي را
مشخص نكرده

 .است

  ـ

    137-149 :1387مرتضي، : منبع

  هاي سبك معماري سنتي ورودي خانه .2-1

ها يكي از اجزاي خانه هسـتند كـه در تحقـق اصـل محرميـت نقـش بسـيار         ورودي خانه
توان به موارد زيـر خالصـه    هاي سبك سنتي را مي شاخصه ورودي خانه. مهمي را دارند

  : كرد
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  هاي سنتي ايران هاي ورودي در خانه ويژگي. 3جدول 

    ويژگي
  هاي خانه نزديك يكي از گوشه  محل قرارگيري
  اختصاصي -گشوده  ويژگي فضايي

  اصول مورد استفاده در ورودي
  گرايي درون

  مراتب سلسله  كاربرد سكوي سنگي يا آجري
  تقارن

  در و درگاه

  درگاه
  هندسه

  جناغي، هاللي، بيضي، نعلي يا تخت

  در
  مستطيل

  چوب  جنس
  آستانه، كوبه، گلميخ، چفت، كلون و گاهي روزن  اجزا

  سردر
    ساده
  آجركاري، گچبري، تلفيقي از آجر و كاشي  شده طراحي

  مرمر -كاشي  كتيبه
  ساده  باالخانه

  هشتي
ضلعي، چهارگوش،  ضلعي، ششهشت  هندسه

  دايره گوش يا به ندرت نيم سه
  به ندرت داراي سكو  اجزا

  شكل  داالن
  خطي

L شكل  
  مارپيچ

هاي شهري پيوسته، متراكم و درونگـرا فضـايي خصوصـي بـراي زنـدگي       خانه در بافت
شـد تـا افـراد     اصل محرميت در طراحي و احداث آن رعايت مي خانواده بود كه معموالً

به همين جهـت طراحـي فضـاي ورودي    . خانواده از ديد اشخاص نامحرم محفوظ باشند
بــود كــه مســير حركــت در امتــداد محــوري  هــاي درونگــرا بــه شــكلي در عمــوم خانــه

هاي حيـاط يـا نزديـك بـه آن بـه       در يكي از گوشه گرفت و عموماً غيرمستقيم شكل مي
نـه   ،هـا  اين يكي از اهداف مهم درطراحي فضاي ورودي خانـه  بنابر. شد درون مرتبط مي
بلكه كنترل آن و طوالني نمودن مسير حركت از بيـرون بـه درون بـوده     ،تسهيل حركت
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 ،هايي كه از دو بخش بيرونـي و انـدروني تشـكيل شـده بودنـد      در بسياري از خانه. است
در . شـد  از هشتي ورودي دو راه جداگانه منشعب و به هر كدام از آنها منتهي مي معموالً

 :1372زاده،  سـلطان (ها در بخش اندروني از كوچه دري جداگانه داشـت   بعضي از خانه
   1.بيان شده است 4ي ورودي در جدول شماره اصول مورد نظر در طراح). 62

  اصول تركيب كالبدي در ورودي بناهاي سنتي ايراني .4جدول 

 اصول تركيب كالبدي در ورودي بناهاي سنتي ايران

 اصل اصل سلسله مراتب اصل عبور

عبور از بيرون به درون در بناهايي كه فاصله 
 .رون در آنها زياد استدفضايي از بيرون به 

ساماندهي و تركيب عناصر براساس
 خصوصيات كالبدي يا كاركردي

 وظيفه

ضروري به توجه و استفاده از اصل محور نياز
 در طراحي و تركيب فضايي

ايجاد سلسله مراتب در نحوه قرارگيري يا
 تفاده يا مشاهده عناصرسا

 لزوم

محور قبله، يك محور فرضي مستقيم، محور 
 مستقيمتقارن بنا، محوري غير 

جلوخان، پيش طاق، درگاه، هشتي، داالن،
 ايوان و در معدودي بنا ساباط

 اجزا/اصول

حفـظ  : اسـت زيـر   اردهـاي سـنتي شـامل مـو     راحي ورودي خانـه طاهداف مورد نظر در 
آساني دسترسـي بـه فضـاهاي    ، ورود به تدريج، ورود با خضوع، محرميت افراد خانواده
ايجـاد  و  خص و خوانا نمودن بنـا در سـيماي شـهري   شا، در آن يداخلي يا ايجاد دشوار

  ). همان( پيوند بين بناهاي بزرگ و عمومي با فضاهاي شهري

  هاي ايراني و قزوين معماري خانهبررسي تأثيرات ناشي از تغييرات فرهنگ در  .1-1

هـا و   هاي معمارانـه و تنـوع در گـرايش    ها و انديشه دوره قاجاريه دوره تفاوت در ارزش
ثر از عوامـل گونـاگون و   أايـن تنـوع و تضـاد كـه متـ     . هاي معمـاري شـهري اسـت    شيوه

بيش از همه در حوزه معماري مسكوني نمـود   ،رويكردهاي مختلف سنت و تجدد است
رمضـان  ( كشـاند  هاي شهر را به عرصه تفاوت مـي  كند و ساختار يكنواخت خانه پيدا مي

                                                                                                                                                
زاده، فضـاهاي ورودي در معمـاري سـنتي ايـران و      حسـين سـلطان  : براي مطالعه بيشتر رجوع شـود بـه   .1

  . هاي تهران قديم فضاهاي ورودي در خانه
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به حق اصول و مبـاني و الگوهـاي قـديم    معماري قاجار ). 65 :1389 جماعت و نيستاني،
ه نظـر  ، امـا بـ  هايي از نظـر فضـا بـه وجـود آورد     معماري ايران را ارتقا بخشيد و نوآوري

  ). 38 :1389 باقري،( رسد قوت الزم خلق يك معماري نوين را نداشت مي

  هاي اجتماعي و معماري در دوره قاجاريه ويژگي. 5جدول 

  يدوره ناصر  يش از دوره ناصريپ  

 يها يژگيو
    ياجتماع

  ياسيثبات س
  گسترش داد و ستد

  يرشد اقتصاد
  با اروپا يفرهنگ - يع تجاريتبادل وس

  انيياداره دستگاه دولت توسط اروپا

 يها يژگيو
  يمعمار

  .رنسانس ساخته شد كتهران به سب يبرج و بارو  هيزند يادامه معمار
  اروپا در بناها ينفوذ معمار  شاه يدر دوره فتحعل ينوآور

  كالمل مالك يها يو در نقاشيتكهنر پرسپ  هيز صفويآم اغراق يها ياشكدور شدن از 
  .افتندي يها ظاهر غرب ساختمان  يآجر يدر بستر معمار يرنگ يشدن فضا يغن

ان شهر كو ار يبناها در قالب اصول سنت يريگ لكش
  يسنت

رنسانس و  يمعمار ياربرد عناصر و اجزاك
  بناها يدر معمار يكالسكنئو

  مدرسه دارالفنون  نمونه بنا

  انيشاهزادگان و دربار يها اخك
  العماره شمس

  كجياخ ملك
  )ن دورهين نمونه ايتر املك( كرالمماليمع ياليو

  ه دولتكيت

هاي غربي بر معمـاري را فرهنـگ ناپختـه سلسـله      اري انديشهذانديشمندان داليل تأثيرگ
ركــود اقتصــادي، بازگشــت تحصــيلكردگان اروپــا رفتــه بــه ايــران و اجــراي قاجاريــه و 

معماري كارت پستالي توسط آنها، ارتباط بيشتر ايران با اروپا، اعمـال نفـوذ بيگانگـان و    
تبليغات آنها، سفر به اروپا و همراه آوردن آثار هنري، احساس حقارت و عقب ماندگي 

غـرب، شـيفتگي در مقابـل مظـاهر معمـاري      هاي علمي و فنـي و هنـري    در مقابل برتري
ن و معمـاران  امهندسـ  ،ناهـاي جديـد غربـي، حضـور معلمـ      مدرن و كارايي بهتـر شـيوه  

هـاي   هاي شهرسازي غربي و گونـه  اروپايي در مدرسه دارالفنون و همچنين معرفي شيوه
هاي معماري و تزيينات متـداول در آن زمـان اروپـا توسـط مهندسـان       جديدي از سبك

  ). 67 :1389 رمضان جماعت و نيستاني،( شاره كردغربي ا
تمدن جديدي كه در ايران پس از اين تحوالت به وجود آمد، داراي اسباب و لوازم 
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اي از آنها در كتاب تاريخ ايران آقاي آشتياني به شرح زير آورده  جديدي بود كه نمونه
انـدازي اولـين خـط     ، راه1294المللي پست در سـال  عضويت در اتحاديه بين: شده است

، 1296 در سـال  ، احـداث ضـرابخانة متحـد در كـل ايـران     1274 سـال  تلگراف برقي در
اندازي اولين چاپخانه در تبريز و تهران در زمان ناصرالدين شـاه پـس از اولـين سـفر      راه

اي  در پي آن انتشار روزنامه، البته در اواخر سلطنت فتحعلي شـاه روزنامـه   و وي به اروپا
كه عمده اخبار جهـان در  » وقايع اتفاقيه«اما روزنامه  ،يافت از اروپاييان انتشار مي به تقليد

اقبـال  ( 1... يافت در سال چهارم سلطنت ناصرالدين شـاه بـه چـاپ رسـيد و     آن انتشار مي
  ). 785-786 :1386آشتياني، 

 ايـوان بـا دو سـتون در برابـر آن،     ،بناهاي مسكوني دوره قاجاريه شامل اتاق مركزي
هـاي   صـورت سـاده و مفصـل، پـالن     هاي كوچك واقع در اطراف اتاق مركـزي بـه   اتاق

هـاي   ها، ايجاد زيرزمين با طرح انداز وسيع توسط پنجره كشيده در امتداد بنا، ايجاد چشم
هاي ضربي آجري، تعبيه حوضخانه، رواج بادگير براي خنك كردن فضـا   زيبا و پوشش

هـاي بلنـد، ايجـاد     ها، ايوان ون و ستون در ورودي، ايجاد سرست)در اقليم گرم و خشك(
بـه طـور   پلكان دو طرفه در محور اصلي بنا، تبديل سه دري به دو دري و وارد شدن نور 

دار و  مستقيم بـه داخـل بنـا، تنـوع و سـبكي و گشـايش فضـاها بيشـتر، سـقف شـيرواني          
هـاي شـهر    در خانـه  ).39 :1389 باقري،(اي از معماري ايراني و اروپايي  شيرواني، آميزه

هـاي بسـيار سـرد و     پـاييز و زمسـتان   ،دليل شرايط سرد اقليمـي در فصـول بهـار    قزوين به
عنـوان   هـاي اقلـيم گـرم و خشـك ماننـد كاشـان بـه        فضاهاي حائلي كه در خانه ،پربرف

شود و اين فضاها خود  باز واسط فضاهاي باز و بسته وجود دارند، ديده نمي فضاهاي نيمه
. انـد  گرفتـه  عنوان اتاق مـورد اسـتفاده قـرار مـي     در برخي اوقات سال حتي به بسته بوده و

تـوان   هـايي ماننـد خانـه امـام جمعـه شـهيدي مـي        نمونه اين فضاها را به وضوح در خانـه 
 هـاي خانـه   عنوان مانعي براي دسترسي مسـتقيم بـه اتـاق    اين فضاها خود به. مشاهده كرد
يـت و حفـظ حـريم خانـه از نگـاه نـامحرم را       مراتـب محرم  سلسلهاند و  شده محسوب مي
هـاي دو يـا سـه دري بـا      اين فضاها در اكثر موارد در فضاي بـين اتـاق  . كردند برقرار مي

  . اند گرفته دري يا تاالر قرار مي پنج

                                                                                                                                                
  . مراجعه شود» تاريخ ايران پس از اسالم از صدر اسالم تا انقراض قاجاريه«براي مطالعه بيشتر به كتاب  .1
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  روش تحقيق. 2
نمونـه از   10بـه بررسـي    ،هـاي پـژوهش   منظور پاسخگويي به سؤاالت و اثبات فرضـيه  به

اكثـر  . ، پـرداختيم اسـت هاي شهر قزوين، كه از شهرهاي بسيار مهم در تاريخ ايران  خانه
اوايـل پهلـوي    ،نهايتدر هاي ساخته شده در شهر قزوين مربوط به دوره قاجاريه و  خانه
ي بدين منظور مطالعه كتب تاريخ ايران و تاريخ قاجار، كتبي در رابطه بـا معمـار  . ندهست

هـاي شـاهان قاجـار و مشـاهدات آنهـا در       ايران در ادوار مختلف تاريخ، مطالعه سفرنامه
انـد و نيـز    كشورهاي غربي و اروپايي و تـأثيراتي كـه بـر عقايـد و تفكـرات آنهـا داشـته       

هايي با موضوعات مذهبي در باب اهميت حريم خانـه و خـانواده صـورت گرفتـه      كتاب
در ميراث فرهنگي شهر قزوين و نيز سـايت دانشـنامه   استفاده از اطالعات موجود . است

هـاي   منظـور بررسـي نمونـه    تاريخ معماري ايرانشهر نيز در كسب اطالعات مورد نيـاز بـه  
روش مورد استفاده در ايـن پـژوهش روش تفسـيري    . موردي مورد استفاده قرار گرفتند

رك و منابع در حقيقت اين پژوهش كنكاش منطقي است در اسناد و مدا .تاريخي است
در اين روش هـدف تجزيـه و   . ندهستهاي مرتبط با سؤاالت تحقيق  ديگري كه در زمينه

هـاي عمـومي و    منظـور كشـف ويژگـي    بـه  ،تحليل و تعبير و تفسير رويـدادهاي گذشـته  
. بيني و طرح رويدادهاي مشابه در آينده است مشترك و درك بهتر رويدادها براي پيش

  . اند بر مبناي اطالعات قبلي دانسته عنوان تحقيق اين روش را به

  مطالعات ميداني. 1-2

، در اسـت كه از عوامل اثرگذار بر تفكر و به تبع آن فرهنگ مـردم جامعـه   ان تفكر شاه
گسـترش   در دوره قاجاريـه . شـود  معماري ادوار مختلف تاريخي بـه وضـوح ديـده مـي    

از  ژهيو به ،تفكر شاهان روابط ايران و ممالك اروپايي، موجب تغييرات قابل توجهي در
شــاهان قاجــاري بــا ايجــاد تغييراتــي در ســبك . دوره ناصـرالدين شــاه و بعــد از آن شــد 

معماري، منظر شهري و پوشش مردم دوران، موجب به وجود آمدت تغييـرات بسـياري   
اين تغييرات كه در مسير ناديـده گـرفتن تـدريجي تعصـبات     . در فرهنگ مردم نيز شدند

در ايـن  . ها را نيز متحول كـرد  سبك معماري خانه به تدريجردم بوده، فرهنگي و ديني م
دوران شاهد سه سبك سنتي، التقاطي و اروپايي هستيم كه به تـدريج و همزمـان بـا سـه     
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تـوان   گاه در يك دوره مي. ناصري و بعد از ناصري شكل گرفتند -دوره قبل از ناصري
منظـور   هاي شهر قـزوين بـه   ونه از خانهنم 10به همين دليل . هر سه سبك را مشاهده كرد

بررسي تغيير الگوهاي محرميت در راستاي تغييرات فرهنگي مورد بررسي و تحليل قرار 
  ). نمونه شاهد در مقاله آورده شده است 5(اند  گرفته

  هاي قاجاريه قزوين مقايسه روند تغيير ورودي در خانه. 7جدول 

  ها نمونهجزيه و تحليل ت. 2-2

هاي تـاريخي قاجاريـه در    هاي صورت گرفته بر روي ده نمونه از خانه به بررسيبا توجه 
هـا   هاي ساخته شده در ايـن شـهر خانـه    گونه نتيجه شد كه در اكثر خانه شهر قزوين، اين

مانده از آن دوران هسـتند كـه    هاي باقي اند و تنها چند نمونه از خانه سبك تلفيقي داشته
هـايي هسـتند كـه مربـوط بـه اوايـل        و آن نيـز خانـه    شده هاي سنتي ساخته به سبك خانه

از طرفي اهداف و اصول مورد نظر در طراحـي ورودي كـه از   . اند سلطنت قاجاريه بوده
منظـور بررسـي چگـونگي     هـاي مـورد نظـر بـه     زاده استخراج شده در نمونه كتاب سلطان
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تحقـق ايـن   اند كـه چگـونگي    حفظ محرميت فضاهاي ورودي مورد بررسي قرار گرفته
  : هدف به شرح زير در جداول آمده است

  منظور حفظ محرميت فضاهاي ورودي و چگونگي تحقق آنها اهداف و اصول مورد نظر در طراحي ورودي به .8جدول 

  هاي مورد بررسي نتايج حاصل از بررسي محرميت در عناصر خارجي در نمونه. 9جدول 
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  هاي سنتي قزوين در دوره قاجاريه بصري در ورودي خانه نتايج حاصل از بررسي محرميت. 10جدول 
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 هاي قاجاريه شهر قزوين نتيجه حاصل از بررسي شكل دسترسي به فضاهاي دروني در خانه.  11 جدول

 

   نتايج حاصل از بررسي پيوند بنا با فضاهاي شهري. 12جدول 

  ايجاد پيوند بين بناهاي بزرگ و عمومي با فضاهاي شخصي
دوره ساخت نمونه مورد بررسي دارد ندارد پيوند چگونگي  

بناهاي عمومي شهري اين بنا در نزديكي
از جمله حمام، مدرسه علميه صالحيه قرار

 .گرفته است
 زينعلي خانه اسدي و  

قبل از 
 ناصري

1 

خانه در نزديكي مسجد آقامعصوم، مسجد
و  و مدرسه صالحيه، امامزاده سيد محمد

 .حمام قرار است
 2 خانه محمود بهشتي  

 اين بنا در مجاورت مقبره مالخليال قرار
نزديكي به امامزاده سيد محمد + دارد 

 قزوين
خانه محصص مستشار    3 ناصري

حليمه خانه در نزديكي حمام قجر، امامزاده
خاتون و مسجد شيشه گر قزوين قرار 

 .گرفته است
 خانه جليل آرازي  

بعد از ناصري
4 

در ضلع شمالغربي ) متصل(قرارگيري 
 مسجد جامع قزوين

 5 خانه رئوفي  
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  پژوهش يها افتهي.3
بنـدي نتـايج حاصـل از بررسـي اهـداف و اصـول حفـظ         تحليل و جمـع ن بخش به يدر ا

   .پرداخته شده است هاي قاجاريه شهر قزوين محرميت در ورودي خانه

  هاي قاجاريه قزوين ر ورودي خانهمحرميت د تحليل نتايج حاصل از بررسي اهداف و اصول حفظ. 13جدول 

  

  ها تحليل نتايج حاصل از بررسي تحقق اهداف و اصول حفظ محرميت به تفكيك نمونه. 14جدول 

هـا   ها در راستاي ميزان تحقق اهـداف و اصـول محرميـت در نمونـه     براساس تحليل يافته
  : در نظر گرفت ين دوره زمانيا يمعمار يسه دوره را براتوان  مي

هـاي ايـن دوره،    در خانـه  هـاي صـورت گرفتـه    در بررسـي  :دوره قبل از ناصـري  -
هاي شهر قزوين در ادامه معماري سنتي ايراني بوده و اصول بـه كـار بـرده     معماري خانه
از طرفــي وجــود . بــا اصــول معمــاري ايرانــي مطابقــت دارد هــا نيــز كــامالً در ايــن خانــه
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طـور كامـل در    هـا محرميـت بصـري را بـه     خانـه مراتب كامـل در قسـمت ورودي    سلسله
هـا بـه فضـاهاي     گونه ديد مزاحمي از بيرون خانـه  قسمت ورودي به وجود آورده و هيچ

  . خصوصي وجود ندارد
خانه در ادامه معماري  در اين دوره نيز مانند دوره قبل هنوز معماري :دوره ناصري -

شـاهان بـه اروپـا بـه معمـاري شـهر        سنتي ايراني بوده و دامنه تغييرات ناشي از سـفرهاي 
هاي سـاخته شـده در ايـن دوره اصـول و اهـداف سـاخت را        قزوين كشيده نشده و خانه

هـا در قسـمت    براساس معماري سنتي ايراني دارند و وجود مراتب كامـل ورود بـه خانـه   
طور كامـل در ايـن قسـمت از خانـه فـراهم آورده       ها، محرميت بصري را به ورودي خانه

  . است
هاي ساخته شده در اين دوره كم كم از معماري ايرانـي   خانه :دوره بعد از ناصري -

رو بـه افـول    جيبـه تـدر  فاصله گرفته و اصول مورد نظر در ساخت خانه به سبك سـنتي  
هـايي بـا اصـول     هرچند هنـوز نمونـه   .اند نهاده و به سبك التقاطي و گاه اروپايي درآمده

. هاي اروپايي بيشتر بوده است يرات ساخت خانه به سبكتأث ، امااند شده سنتي ساخته مي
ها كه موجـب حفـظ محرميـت بصـري در      حذف برخي عناصر موجود در ورودي خانه

هـا در قسـمت ورودي محرميـت     شده نيـز موجـب شـد كـه خانـه      اين قسمت از خانه مي
جـزء  هـا كـه    طور كامل نداشته و ديد مستقيم از بيرون به داخل حيـاط خانـه   بصري را به

  . ها هستند وجود داشته است فضاهاي خصوصي خانه

  ها اثبات فرضيه. 1-3

هـاي ادوار   نمونـه از خانـه   دههاي صورت گرفتـه بـر روي    با توجه به تحليل :1فرضيه  -
مشـاهده   14نمونـه آنهـا در جـدول     پـنج مختلف قاجاريه در شـهر قـزوين كـه خالصـه     

كـه در ادامـه معمـاري سـنتي     ) از ناصريپيش (هاي دوره اول قاجاريه  شود، در خانه مي
ها منطبق بر اصول و اهداف طراحـي بـر    ايراني صورت گرفته است، طراحي وردي خانه

ناصري و بعـد از  (هاي بعد  مبناي فرهنگ دوره و مرام ديني مردم بوده است كه در دوره
بـدين   .هايي نيز وجـود نـدارد   تر شده و در نمونه ها، كمرنگ رعايت اين آموزه) ناصري

توجه ويژه آيات و روايات اسـالم بـر حفـظ حـريم در     « هكنيبر ا يمبن ترتيب فرضيه اول
ها، فرهنگ و مرام ديني معماران سنتي را بـرآن داشـته كـه در راسـتاي تحقـق ايـن        خانه
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اي طراحي كنند كه در راستاي صيانت از حريم خانه و  ها را به گونه آيات، ورودي خانه
  . رسد به اثبات مي» خانواده باشد

و نيز تحليـل صـورت گرفتـه در جـدول      11و  10 يها با توجه به جدول :2 فرضيه -
طـور   ها در دوره پيش از ناصـري بـه   شود كه سلسله مراتب ورودي خانه ، مشاهده مي14

هـم  ) خانـه محصـص مستشـار   (در دوره ناصري در تنها نمونـه  . كامل رعايت شده است
دليـل تفكـرات مـذهبي فـرد      طور كامل رعايت شده كه شايد اين امر بـه  سلسله مراتب به

اقدام به سـاخت پـيش   (صاحب خانه و ساخته شدن بنا در اوايل دوره ناصري بوده است 
عناصـري از   ،هـاي بعـد از دوره ناصـري    نهدر نمو). از دوره ناصري صورت گرفته است

هـا   يكـي از نمونـه  (سلسله مراتب ورودي حذف شده و ورودي خانه سبك تلفيقي دارد 
محرميت ورودي از بـين رفتـه و ايـن     خانه رئوفيمحرميت را ايجاد كرده ولي در نمونه 

فرضـيه  بنـابراين  . )دليل از بين رفتن و تخريب قسمت ورودي بنا بـوده اسـت   امر شايد به
در  ،پيشـخوان ورودي ، در نظر گرفتن سلسله مراتب كـاملي از معبـر  « هكنيبر ا يمبن دوم

طـور كامـل    شده است كـه محرميـت خانـه بـه     داالن وحياط موجب مي ،هشتي ،ورودي
هـايي كـه    در مـورد نمونـه  » شـود ده و از ورود هرگونه نگاه نامحرم جلـوگيري  شحفظ 

هاي ديگر نياز به بررسي بيشـتري   ده و در مورد نمونهشاند اثبات  طور كامل باقي مانده به
  . دارد

و نيـز توضـيحات ارائـه شـده در دنبالـه       10و  7 يهـا  با توجه بـه جـدول   :3 فرضيه -
هـاي ناصـري و بعـد از     هاي با سبك التقاطي و اروپـايي در دوره  ، وجود خانه14جدول 

تغييـرات فرهنگـي در دوراه قاجاريـه تـا پـيش از دوره      « هكـ نيبـر ا  يمبن آن، فرضيه سوم
ولي از دوران ناصري و  ،ها نداشت تأثير چنداني بر معماري خانه) اوج تغييرات(ناصري 

  . دشو اثبات مي» يمهستها  بعد از آن شاهد اوج تغييرات در معماري خانه

  گيري نتيجهو  يبند جمع. 4
سـازي در   ه منجر به ايجاد تفكـر نـوگرايي و مـدرن   ارتباط ايران با اروپا در دوره قاجاري

در اين ميان مردم و شاهان همچنان بـر آن بودنـد كـه در عـين     . دشميان شاهان قاجاري 
ايـن تغييـرات فرهنگـي    . مدرن شدن، فرهنگ سنتي و مرام ديني خود را نيز داشته باشند
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در . طي گرديـد گيري بناهـايي بـا سـبك التقـا     در معماري نيز نفوذ كرده و موجب شكل
تمايـل   جيبه تـدر دوره ناصري و بعد از آنكه سفرهاي شاهان به اروپا بيشتر و بيشتر شد، 

از ايـن رو در معمـاري ايـن ادوار    . به نماياندن فرهنگ و هنر بيگانـه در بناهـا بيشـتر شـد    
گيري معماري التقاطي و بـه   شكل. شود عناصر معماري بيگانه در بناهاي ايراني ديده مي

هـاي مختلـف    نصيب نگذاشـته و در قسـمت   هاي ايراني را نيز بي ل آن اروپايي، خانهدنبا
كه معمـاران سـنتي ايـران توجـه خاصـي بـه مسـئله         در صورتي. ها نفوذ كرده است خانه

هـا در نظـر    منظور نيل به اين هدف مراتبـي را بـراي ورودي خانـه    اند و به محرميت داشته
، انتظـار بـراي ورود   )معبر(ته پيشخان نسبت به كوچه ورود به محدوده فرورف. گرفتند مي

به هشتي و سپس ورود به فضاي تقسيم هشتي، عبور از داالن و در نهايت ورود به حياط 
گرفتند و در واقـع از ورود يكبـاره    هاي سنتي در نظر مي مراتبي بود كه معماران در خانه

ري در فضـاي حيـاط خانـه    كردند و از طرفـي محرميـت بصـ    افراد به خانه جلوگيري مي
  . شد تأمين مي

هاي شـهر قـزوين كـه     هاي صورت گرفته بر روي ده مورد از خانه با توجه به بررسي
شـد كـه بنيـاد تغييـرات      نيچنـ  هنتيجـ  ،عنوان شاهد در اين مقاله آورده شده پنج نمونه به

ثير خود را تأ جيبه تدرفكري و فرهنگي در ميان ايرانيان و شروع ارتباط با جوامع غربي 
ها نيـز از مراتـب سـنتي خـود بـه       نحوه ورود به خانه. بر روي معماري نمايان كرده است

دوره دوم سـلطنت  (هـاي بعـد از دوره ناصـري     مرور فاصله گرفته اسـت تـا اينكـه خانـه    
هـا در بـر خيابـان اصـلي قـرار       التقاطي شده يا اينكه خانه ها كامالً ، ورودي خانه)قاجاريه

تنها . در ورودي به حياط، جداكننده خانه از فضاي بيرون شهري بوده است گرفته و تنها
ها حفظ شده است و البتـه ايـن مـورد نيـز      مقياس انساني در تركيب نما بوده كه در خانه

حــذف تزيينــات ورودي و كمتــر شــدن ارتفــاع  مثــال، ي، بــراتغييراتــي را در بــر داشــته
ها كه گاه اين ديوارها كمي بلندتر از ارتفاع قد افراد بوده و  ديوارهاي حريم حياط خانه

هـا تعبيـه    هيچ روزني در ورودي خانـه  يا اضافه شدن پنجره به ديوارهاي ورودي كه قبالً
يا خيابان موجـب   هاي ورودي بدون حريم در جوار كوچه قرارگيري در. شده است نمي
شـده كـه بـا بـاز شـدن درب ورودي حـريم حيـاط كـه جـزء فضـاي خصوصـي در             مي
تحت تعرض قرار گيرد و محرميت فضاي حياط از بين بـرود   هاي سنتي بوده كامًال خانه

هاي بررسي شده اين مورد به خوبي مورد تحليـل قـرار گرفتـه و نشـان داده      كه در نمونه
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سازي در ايران، تغييرات بسيار زيـادي در فرهنـگ    ند مدرنبا وجود ادامه رو. شده است
اي  گيري گونه هاي مدرن موجب شكل غالب مردم صورت گرفته وعالقه به داشتن خانه

توان گفت كه محرميت در  مي. جديد از معماري در حوزه معماري مسكوني شده است
پالن آزاد تبـديل شـده    هاي امروز از بين رفته و به معماري با هاي پالن خانه تمام قسمت

تـوان بـا    البته مي. ها را از بين برده است كه اين امر تا حدود زيادي آسايش ساكنان خانه
اي منطبق بر اصول معماري ايراني اسالمي و  تدابيري دقيق، حتي در متراژهاي كم، خانه

هايي در بـاب فرهنـگ    با حفظ حريم خانه و خانواده داشت كه اين امر متضمن پژوهش
غالب مردم امروز و نيازهاي آنان و تطبيق آن با معماري سنتي ايرانـي و نيـز مـرام دينـي     

  . باشد مردم ايران زمين مي
در ادامه روند تغييرات فرهنگي در دوره قاجاريه، پهلوي و بعـد از انقـالب اسـالمي    

در ها و افزايش قيمت زمـين   در ايران و نيز بعد از آغاز فروش تراكم از سوي شهرداري
سمتي رفت كه در آن هرچه بيشتر اصول و اهداف معماري  شهرها، معماري مسكوني به

هـا   تا جـايي كـه درب ورودي واحـدهاي همسـايه در آپارتمـان     . سنتي ناديده گرفته شد
در كنار هم يا روبروي هم قرار دارند و با باز شدن درب هر واحد تمـام فضـاهاي    كامالً

ويژه  از بين رفتن محرميت در معماري مسكوني امروز به. داخلي خانه قابل مشاهده است
در ايـن راسـتا   . ها سلب كرده اسـت  سازي، آسايش خاطر را از ساكنان خانه در آپارتمان

هـاي   پيشنهاداتي هرچند مختصـر در بـاب طراحـي بـا حفـظ محرميـت در ورودي خانـه       
  : دشو امروزي ارائه مي

   ــر واحــد  طراحــي فضــاي ورودي تعريــف شــده و اختصاصــي مر ــه ه ــوط ب ب
   ؛ساختماني

 ؛در نظر گرفتن فضاي مكث هرچند كوچك قبل از ورود به هر واحد   
 اي كه بتوان محرميـت   گيري درب ورودي واحدها به گونه تغيير در زاويه قرار

   ؛فضاهاي در بدو ورود به خانه را حفظ كرد
      كننـده فضـاي    تـداعي (در نظر گرفتن فضـاي مكـث در قسـمت ورودي خانـه

   ؛رود شمار مي عنوان حريم ورودي به كه به) هاي سنتي خانه هستي
  در قسمتي از خانه با كمتـرين  ) فضاي مهمان(قرار دادن فضاهاي عمومي خانه

   ؛مسير حركتي
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     در ...) اتـاق خـواب، نشـيمن خـانواده و    (قرار دادن فضـاهاي خصوصـي خانـه
  . ندقسمتي از خانه كه در بدو ورود در دسترس و در معرض ديد نباش

تـوان محرميـت را در ورودي خانـه و نيـز فضـاهاي       البته ايـن موضـوع كـه چگونـه مـي     
هـاي امـروزي، چگونـه     هاي امروزي حفظ كرد و يا با وجود فضاي بسيار كم خانـه  خانه
هـا را طراحـي    توان طرحي منطبق بر اصول و اهداف معماري سنتي با حفظ محرميت مي

تواند مـورد   هاي آتي كه مي است براي پژوهش كرد و موضوعاتي مشابه اين، پيشنهادي
  . نظر عالقمندان به طراحي معماري مسكوني باشد
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