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 چکیده

 هایاولیه و خانه هایامنیت و آرامش خود در پناهگاه، انسان همواره برای آسایش. خانه آشناترین عنصر کالبدی در ذهن انسان است

ه تنها انسان بلکه هر موجود ن، نیاز انسان برای رسیدن به تعادل است ترینمهمکه ، رسیدن به امنیتدر جهت . ثانویه تالش کرده است

انسان به منظور داشتن . تو برای حفاظت از قلمرو خود همواره آماده اس کندمیاز محیط خویش را مرزبندی  ایمحدوده ایزنده

تنوع تصویر ذهنی . است خانه برای انسان همراه با تصویر ذهنی متنوعی. یشداندمیراهکارهایی را در خانه ، قلمرو و مرز شخصی خود

ی برای ایجاد شرایط امن و مطلوب ترجیح متفاوت ،شخصیتی-رفتار هایویژگیهر فرد براساس میزان قلمرو خواهی به دلیل تفاوت در 

که با شناخت ، با عنوان حریم مطرح شده اسالمیو متون حکمای اسالمی توجه به مرزبندی و احترام به قلمرو در متون . کندمیایجاد 

انسان را ، تشخصیتی که توسط آیزنک مطرح عنوان شده اس هایمطالعه تفاوت. با تعیین حدودی مشخص همراه است، انواع مزاج

ه توسط آیزنک صورن پذیرفته کشخصیتی  بندیدستهدر . کرده است بندیدستهپایدار و ناپایدار ، برونگرا، به چهار دسته درونگرا

برای مسیرهای حرکتی و بصری ، مندیحریممهمترین اسالمی در متون . دهندمیمیزان متفاوتی از حریم را ترجیح ، است؛ هر تیپ

اقلیم  هایه خانهمیزان توجه به فضای باز تا بست، تنوع مزاجی حریم خواهی در هر هایبه منظور شناخت تفاوت. توصیه شده است

ساخته شده  هایضای نمونهنحو ف، ای گراف افزارنرمبه منظور استخراج الگوهای پنهان حریم حرکتی از . ران سنجش شدایگانه چهار

میزان حریم خواهی  ،گراف نمایی هایدپس مپ با داده افزارنرماز ، برای استخراج الگوی حریم بصری. غربی و ایرانی استفاده شد

ر( در زمره درونگرا قضاوتگ) IJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهدر  گروه مزاجی گرم و خشک، در نهایت. سنجش شد

شخصیتی آیزنک در  بندیدستهو در  گروه مزاجی سرد وخشک. دارای درجه اول حریم پذیر است، بیشترین میزان توجه به حریم

 )درونگرا منعطف( IPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهگروه مزاجی گرم و مرطوب در . )برونگرای قضاوتگر( است EJsگروه 

گروه ، هیدر جه سوم حریم خوا. گروه مزاجی گرم و خشک و سرد و خشک در درجه بعد از حریم پذیر ی قرار دارد به نسبت

کمتری  مندیریمحدارای ، )برونگرای انعطاف پذیر( است EPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهمزاجی سرد و مرطوب که در 

 . باشدمینسبت به سایر گروه مزاجی 

 

 شخصیتی هایتیپ، حریم، خانه، چیدمان فضایی: کلیدی هایواژه
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 150معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه یمندمیحر ارتباط زانیم یبررس-44-3جدول

 150معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه یمندمیحر ارتباط زانیم یبررس-45-3جدول

 157 ............................................................................ مطالعه مورد یشهرها انتخاب لیدالیمیاقل یبند پهنه-1-4جدول

 158 ................. میحر به ییپاسخگو در مرطوب و گرم میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار یهایژگیو-2-4جدول

 159 ............... میحر به ییپاسخگو در خشک و گرم میاقل یهاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار یهایژگیو-3-4جدول

 161 .................. میحر به ییپاسخگو در مرطوب سردو میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار یهایژگیو-4-4جدول

 162 ................... میحر به ییپاسخگو در خشک و سرد میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار یهایژگیو-5-4جدول

 164 .................................................... رانیا میاقل چهار یهاخانه در یکالبد خواه میحر یفضاها یبنددسته-6-4جدول

 170 ............ (1397 گران،ید و یشهگل) رانیا میاقل چهار یریپذ میحر در موثر یتیشخص یهایژگیو شینما-7-4جدول

 تیشخص یبند پیت فیط در افراد یریپذ میحر زانیم یمبنا بر رانیا چهارگانه میاقل یتیشخص-میحر جدول-8-4جدول

 173 ................................................................................................................................................................. زنکیآ

 181 .................... گراف یا افزارنرم لهیوس به فضاهایمیترس یهیتوج نمودار و شده انتخاب یهانمونه جدول-9-4جدول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ف

 دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل ،یوندیپ هم ،ینسب عمق عمق، نیانگیم -10-4جدول

 186 ....................................... خشک و گرم یمزاج گروه ندهینما در یخدمات ویعموم تا یخصوص از هافضا یعملکرد

 187 وخشک گرم یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-11-4جدول

 188 .................................................. یخصوص یعملکرد حوزه در یوندیپ هم و ینسب عمق زانیم سهیمقا-12-4جدول

 دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل ،یوندیپ هم ،ینسب عمق عمق، نیانگیم-13-4جدول

 188 ................................................................................................. یخدمات ویعموم تا یخصوص از هافضا یعملکرد

مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-14-4جدول

 ............................................................................................................................................................................ 189 

 دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل ،یوندیپ هم ،ینسب عمق عمق، نیانگیم-15-4جدول

 191 ................................................................................................. یخدمات ویعموم تا یخصوص از هافضا یعملکرد

 192 ..........خشک و سرد یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه-16-4جدول

 دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل ،یوندیپ هم ،ینسب عمق عمق، نیانگیم-17-4جدول

 193 ................................................................................................. یخدمات ویعموم تا یخصوص از هافضا یعملکرد

مرطوب و سرد یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-18-4جدول

 ............................................................................................................................................................................ 194 

 197 ........................................... یمزاج گروه 4در ینسب مرتبه و ینسب عمق عمق، فضاها، زیر تعداد سهیمقا-19-4جدول

 204 .................. گراف یا افزارنرم لهیوس به فضاهایمیترس یهیتوج نمودار و شده انتخاب یهانمونه جدول-20-4جدول

 207 ............................. خشک و گرم یمزاج گروه خانه یسنج میحر در موثر یهافاکتور یفراوان نیانگیم-21-4جدول

 208 ......................... مرطوب و گرم یمزاج گروه در 7شماره خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-22-4جدول

مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-23-4جدول

 ............................................................................................................................................................................ 209 

 210 ............................ خشک و سرد یمزاج گروه در زنجان خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-24-4جدول

 211 ..................... خشک و سرد یمزاج گروه در هیاله اتیح خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-25-4جدول

مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-26-4جدول

 ............................................................................................................................................................................ 212 

 213 ........................... مرطوب و سرد یمزاج گروه در زنجان خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-27-4جدول

 213 .................... مرطوب و سرد یمزاج گروه در هیاله اتیح خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-28-4جدول

مرطوب و سرد یمزاج گروه معماران یهاخانه یهیتوج گراف از شده استخراج یهاداده خالصه جدول-29-4جدول

 ............................................................................................................................................................................ 214 

 218 .................................................. یمزاج گروه 4 در ینسب مرتبه و ینسب عمق عمق، یهافاکتور سهیمقا-30-4جدول

 230 ............................................................... خشک و گرم یمزاج گروه ندهینما یینما گراف یزهایآنال -31-4جدول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ص

 232 .............................................................. مرطوب و سرد یمزاج گروه ندهینما یینما گراف یزهایآنال -32-4جدول

 235 ....................................................... مرطوب و گرم یمزاج گروه ندهینما یبرا یینما گراف یزهایآنال-33-4جدول

 236 ........................................................ خشک و سرد یمزاج گروه ندهینما یبرا یینما گراف یهازیآنال-34-4جدول

 237 ....................................................... مرطوب و سرد یمزاج گروه ندهینما یبرا یینما گراف یهازیآنال-35-4جدول

 یاسالم متون در موجود(یدارید-یداریشن-ییایبو-یحرکت) چهارگانه یهامیحر تیرعا یالگو مطابقت -36-4جدول

 241 ......................................................................................................................... یتیشخص-یمزاج گروه 4 براساس

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



1 

 

 

 

 فصل اول: 

 کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



2 

 مقدمه.1-1

است که هر  ییافض نیاول، یزندگ یبرا یبه عنوان محل "خانه"شده توسط انسان  دهیآفر یمعمار یفضاهامیتما انیدر م

سرزنده ، یادماندنیبه  یفضا کیخانه. گیردمیو بدان خو  کندمی تیو نسبت به آن احساس مالک شودمیفرد با آن آشنا 

باشد تا  یابه گونه دیاآن ب ییفضا تیفیپس ک، کندمیرا به فرد القا  یفمختل میو مفاه ییاست که معنا یو منحصر به فرد

از  یریتصو، ستین نآتنها ساختار  یرانایخانهدر واقع . ردیگ شهیفرد نسبت به آن حس تعلق داشته و خاطراتش در آن ر

، اوست طیناظر و مح نیب مردوجانبه و مست یندیکه حاصل فرا یذهن ریتصو نیا. که در ذهن نقش بسته است باشدمیخانه 

 دهیزنادیو ن یاسمدرن و عدم توجه به مسائل روانشن یمعمار. فضاها موثر است نیارتباط ب صیفضا و تشخ یابیدر مکان 

 تیفیدر ک یامطلوبن ریتأث، یفرد هایبینیجهانو  هاو بی توجهی به نوع گرایش انسان یو عاطف یروان یازهایگرفتن ن

بر  یکه معمار یراتیثتأ یتوجه به علم روانشناس اامروزه ب نیبنابرا. داشته است هاانسان یروح یسالمت جهیو درنت یمعمار

انسان با  یعاد روانرابطه اب. شده است تیحائز اهم اریبس یمعمار یمورد مطالعه قرار گرفته و در طراح، انسان دارد یرو

 پروژه نیه در مطالعات اک ستایشدهمسئله فراموش ، ستنیآرامش و شاد ز جادیدر ا طیو توجه به نقش کالبد مح یمعمار

 . و بسط قرار گرفته است یمورد بررس

ی شناس تیشخص ژهیو هبی روان شناس هیاز زاو ینگاه به معمار، و انسان یمعمار انیارتباط هرچه بهتر م یبرقراربه دلیل 

ز تفاوت در نگرش ا، یمعمار اثر کیمتفاوت افراد در برابر  هایواکنش، و از آن جهت که. است افتهیروز افزون  یتیاهم

ارتباط  نیا یراه گشا، نسانا مطالبات ک هرچه بهتررنگاه و د هیشناخت زاو، شودمی یافراد ناش بینیجهانو  و طرز تفکر

اه نگ یبه معمار -افراد یکتساباریو غ یمادرزاد شاتینگر گرااینمای که تیشخص هایپیت چهیاز در، پژوهش نیدر ا. است

ناخت میزان شسعی بر آن است که با ، طراح قرار دهد اریدر اخت واسطهی ب و حیصح یاطالعاتتواند میکه  است شده

را به حریمی وع چه ن، شخصیتی خود دارد هایویژگیی که در هایسنجش پذیری حریم که هر فرد ساکن در بنا به تفاوت

، یاصول یاریمعبا ، تواند، میطراح، این امرو در ، عنوان حریم مطلوب برای به عینیت در آمدن در تصاویر ذهنی خود دارد

، از شروع طراحی کمک رسان به برقراری نیازهای کاربری باشد که قبل، یطراح یبرا، ی فردی خودتک بعد قهیفارغ از سل

تا درصد باالیی در نظام  دهدمیفضایی که برای کاربر ارایه ، سعی در مطالعه و شناخت کاربر داشته است تا در نهایت

، ر ابتدای امرد، پس همان طور که اشاره شد، سازد ریپذ امکا ن زیطرح را ن جهینت ینیب شیپ باشد و ترجیحات مخاطب

گر  تیهدا، یمارشناسانه به مع تینگرش شخص نهیزم شیپ به عنوان تواندمیکاربران فضا  یتیشخص هایویژگیشناخت 

 شتریب یمند تیرضاباشد و ، ر و سازماندهی فضایی مناسب تری در حوزه توجه به حریممطلوب ت یفضا یمعمار به طراح

 . باشد را با خود به همراه داشته مخاطب یاز سو
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 ادبیات و مبانی نظری پژوهش.2-1

 اتیاز آن ح ینشانامروزه کمتر ، بردمیبه سر  اتیفیاز ک زیلبر ییدر فضا، اش عتیبا طب یستیدر همز وستهیپ یاگر بشر زمان

انسان داشته  یدر برابر سلسله ابعاد وجود یبدون آنکه رسالت یمتأسفانه خلق کنندگان آثار معمار. افتیتوان می هیجار

)چرمایف، بود یپوچ و ته، اتیرا بوجود آوردند که در تضاد با ح یتک بعد ییفضاها، انهیگرامیبا نگرش ک، باشند

را فراموش کند و به  شیخو یو روان یروح هایشهیر، که باعث شد انسان یتیوضع(1393(،)الکساندر،1376الکساندر،

. (1389)یونگ،شودمیانسان  یروان یختگیمدت منجر به از هم گس یکه در طوالن یعامل. برسد طیبا مح یلیتحم یسازگار

 (1367)مازلو،رودمیبه شمار « ارزش» کی، یروانشناخت یازهایاز ن کیهر یارضا ،مازلو دهیاست که به عق یدر حال نیا

، تر قیعم یچون: شاد یمطلوب یذهن جیتواند نتامیسالم است که  یزندگ کیداشتن  یشرط الزم برا، و پاسخ به آنها

مطالعات نشان  نیهمچن (1367)مازلو،آورند دیو فراغت پد یاز آسودگ یو احساس یمنیا یازهاین یارضا، یآرامش درون

بدان معناست که انسان  نیو ا. (1386)لنگ،دارد یآنها بستگ یازهایبه ن یادیز زانیبه م طیمردم از مح صیکه تشخ اندداده

 یدر راستا، بنا گیریجهتعدم  کهیبطور. داشته باشد یناسبم یمکان تیموقع دیبا، خود یدرون یازهایبرآورده کردن ن یبرا

 یسکونت طیمح کیبه عنوان  یرو معمار نیاز هم (1392)مایس و آیوازیان،اضطراب اوخواهد شدموجب ، انتظارات فرد

 ژهیانسان به و یازهاین یو پاسخگو (1387)نوربرگ شولتز،بخشد یوجود گاهیرا ارائه دهد تا به انسان پا یا لهیوس دیبا

، توسط انسان شکل گرفت تیبه بقا و امن ازیدر سطح ن هیاول ازین کیابتدا به عنوان  یمعمار. او باشد ینشناختروا یازهاین

 یشناختی یبایو ز یروحان، یروان یازهایمانند ن، یانسان ازین یخود تا سطوح باال رگذاریتأث هایویژگیاما به مرور زمان با 

 "و آنها به ما، میدهمیشکل  هاما به ساختمان". ساختن انسان است، ستین بناتنها ساختن ، یا کنون معمار. را در برگرفت

را  یوجود دارد و تأمل و تدبر فراوان یشتریب تیحساس، دیآمی انیبر انسان به م یرگذاریموضوع تأث یوقت .(1392)هال،

 هاینظرات متفاوت و واکنش، مختلف هایرشنگ. میزده ا یدست به طراح، -مهم نیبا توجه به ا- زانیطلبد که تا چه ممی

نگرش و طرز  هیو تفاوت در زاو یفکر اتینشان از ح، یبه فرض استقالل رأ یاثر معمار کیمخاطبان  یمتناقض از سو

و طرز  یتیشخص هایویژگیمختلف وجود انسان و  یاینسبت به زوا یتر قیهرچقدر شناخت بهتر و دق. دارد هاتفکر انسان

درک بهتر در کنار . گیردمیو مطالبات انسان شکل  هانسبت به خواسته یطبعاً درک بهتر، دیایبه عمل ب یمعمار هنگاه او ب

 یمند تیفضا را در خود دارد و موجبات رضا تیمطلوب هایویژگیرا رقم خواهد زد که  یطرح، معمارانه حیصح یاجرا

را روز به روز از خدمت به انسان دور  یمعمار، یانسان هایویژگینا گفته نماند عدم توجه به . کندمیمخاطب را فراهم 

 یموضوع، یبه انسان در معمار شتریساخت و ساز مبدل خواهد کردجهت توجه ب یبرا یفاقد وجاهت اساس ینموده و به امر

گرفت که به  شکل واردهایچون یتوسط افراد یمسکون کردیبا رو 1970در دهه  یطیمح یبا عنوان روا نشناس ایرشته انیم

مختلف از جمله خانه به  یکرد که شامل معان هیته یجامع ستیل یو. پرداختیافراد و مکان م  نیمؤثر ب یوندهایپ یبررس

 یاما نگاه سطح، بود. . . و شتنیخانه به عنوان خو، یخانه به عنوان مکان هندس، خانه به عنوان قلمرو، یعنوان ساختار کالبد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



4 

از  یخانه نماد»مقاله ، در همان زمان. شود دیمدام بازتول، قیبدون سوال و تطب یمعان نیا، موضوع موجب شد نیبه ا

، بود یاز سطوح مختلف آ گاه یو یفکر ماتیو ترس ونگیناخودآ گاه  اتیتجرب انگریکه ب، (1382مارکوس،)«شتنیخو

 گریگذار د ریمطالعه تأث. انسان مطرح نمود اهآن بر ناخود آگ ریخانه و تأث نینماد تیرا تحت عنوان ماه یدینگرش جد

 یفیک هایمطالع قیخانه را از طر یکیزیو ف یاجتماع، یفرد هایشد که قسمت تی( هدا1986) تیاسم کسیتوسط س

)پوردیهیمی، آنها از خانه بود  قیمشخصه تحق، یو تمرکز بر تجربه فرد (1979) مکان کانتر یالهام از تئور. مشخص کرد

 یطراح یصورت گرفته جهت استفاده از نظرات خود کاربران فضا برا هایوجود تالش نیبا ا (.1390زمانی و نگین تاجی،

. ندارند -شودمی یکه در ادامه بررس یمانند طرح مشارکت -شده  ینیب شیپ تیاز موفق یمتأسفانه نشان، مختلف هایدر دوره

اما در "فضا توسط خود افراد ارائه نمودند  رییبر امکان تغ یمبن ینظرات ییکایمانند رابرت سامر روا نشناس امر یافراد یحت

 "شوندیچگاه توسط کاربران حرکت داده نمیه گرید، توسط معماران میبعد از تنظ، یجدا کننده داخل یوارهاید قتیحق

 یدرون نیخبر ندارد و ا شیخو یواقع هایاز خواسته زیخود ن، باشد که انسان نیتواند امیامر  نیا لیدل. (1379)نمازیان،

در  یو به طور کل دهایو نبا دهایبا ،یتیشخص هایتیسا، از مالحظات یاریدر پس بس، یزندگ یقوه انتخاب در ط نیتر

از . کندمیاما به صورت خودآگاه بروز ن کندمی نییانسان را تع یتمندیرضا اریوجود او قرارگرفته است که مع کیتار مهین

 شاتیآنها به عنوان گرا هایویژگیو  یتیشخص هایپیشناخت ت، انسان یو درون یبه خواسته واقع یدسترس هایراه

ارتباط  نهیدر زم هاییتالشرو  نیاز ا. باشدمیفرد  یازهایو ن هاارزش، افکار، اتیدر وجود انسان و معرف تما یمادرزاد

 . و فضا شکل گرفت تیشخص

  آن تیخانه و اهم.1-2-1

 فاینقش ا، ستنیز یبرا یبه عنوان ظرف، او یانسان است که درتمام طول زندگ ییتجربه فضا نیو بادوام تر نیاول، خانه

عرصه  شمندانیه اندرو است ک نیمحسوب شده و از ا یدر معمار یطراح هایموضوع ترینمهمخانه همواره از . کندمی

خانه به عنوان  فیمانند: تعر، اندکردهرا ارائه  یگوناگون فیتعار، در ادوار مختلف، آن ربه منظور شناخت بهت، یمعمار

پناهگاه ، (1387)نوربرگ شولتز، فرد یایمرکز دن، روح نهییآ، انسان تینماد هو، (1366)راپاپورت،یفرهنگ هایدیپد

، که خانه ن استنشانگر آ، فیتعار یگستردگ نیا. (1382)مارکوس،تینماد خود و امن، (1387)باشالر،الیو خ یاپردازیرو

بر درک  -رکمالیانسان درمس یبرا ژهیه وب-مفهوم  نیا. در ذهن انسان دارد دهیچیپ عیوسمیمفهو، فضا ایمکان  کیفراتر از 

وجوه  هب یوجهتکم. رگذاراستیتأث، یانسان یازهایمرتبه ن نیاو در باالتر یشناسییبایو حس ز یانگاره ذهن، ییفضا

به انحطاط  یعدرخانه به نو ییانحطاط معنا"آن است و ییموجب انحطاط معنا، و احساس خانه یروان راتیتأث، یمفهوم

، اندنامیده «ان فضازب»آن را  یکه برخ، یذهن هایو اغتشاش در انگاره یشناسیی بایحس انسان از فضا و از دست دادن حس ز

 (1382)براتی، "انجامدمی
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 انسان و خانهشخصیت رابطه .2-2-1

در خانه  زیاو ن ییتجربه فضا نیدارتریو پا نیو اول کندمیخانه آغاز  یخود را در فضا یسفر زندگ، پس از تولد یهر انسان 

انتظارات و باورها نسبت به خانه در ناخودآ گاه ، قیعال اتیتجربها، از احساس ایمجموعه، یزندگ یدر ط. گیردمیشکل 

همان حس  ای تیهو رندهیدربرگ، تصور کیمکان و  کیخانه به عنوان »معتقدند که  نگیبالنت و داول، شودمی جادیفرد ا

 نچیل نیکو (1،2003)بالنت،«شودمی جادایخانهاز  یریتصو، اتیو کسب تجرب یزندگ نیمردم از خودشان است و در ح

تقوایی، )«روشن از آن دانست یذهن ریسبب داشتن تصو ار طیمح تیهو، 1979در سال  یذهن ریتصو یواژه  انیبار با ب نیاول

 تیشخص انیتواند نکات مغفول در ارتباط ممی قاتینگونه تحق یالبته بسط ا. جلوه گر سازد حیبسته به هر ترج. (1391

با ارائه راه ، تمتفاو یتیشخص حاتیوجوه اشتراک نگرش افراد با ترج افتنیو در صورت  دیتر نماکاربران با فضا را روشن

 ندهیآ، باشد یریچگونه تصو یذهن ریتصو نیکه ا نیا. باشد یطراح یبرا یاریگر نقش بهعنوان مع فایا، یجمع هایحل

 یرفتار ستمیقرن حاضر در مورد س یسیروان شناس سوئ، ونگیکارل . سازدمیاز مسائل  یاریبس فرد را نسبت به یفکر

)نمازیان،  «روندمیبه شمار  زین یکیزیف طیساخته مح، هستند یاجتماع طیمردم به همان اندازه که محصول مح. . . »: دیگومی

عاوه بر  طیمح کی یمعان افتیدر واقع در. است ریانکارناپذ گریکدیو انسان بر  طیدو طرفه مح ریتأث، راستا نیدرا. (1379

ساطع شده از  یاز معان کیخود انسان دارد که فرد کدام  یتیشخص هایویژگیبه  یادیز یوابستگ، طیمح هایویژگی

گفت که  توانیپس م". خود را بگذارد ریو ادراک شده و تأث نشیچگونه توسط او گز، یرا انتخاب نموده و معان طیمح

(. 1384)حسینی، "است ینفس زندگ یریو به تعب شودمی فیبودن انسان است که توسط خود او تعر تیفیک یمعمار

، اهایرو یابعاد ذهن ریو ما را کامالً درگ شودمی تیتقو یتوسط هنر و معمار شتنیمعتقد است حس از خو (1393)پاالسما،

آوردند و میدرک و مواجهه با نحوه هست بودن انسان فراهم  یرا برا یافقها، خانه. کندمی مانیو آرزوها، تصورات

 ینقش اجتماع، فضاها" رایز، سازندیو نحوه بودنمان معطوف م شتنیحسمان از خو، جهان یبه سو اًما را مجدد یآگاه

 کنندیم فیرا تضع گرید یو برخ تیرا تقو یرفتار یارهایالگوها و مع یکنند و برخمی لیرا برسا کنان خود تحم یخاص

فراتر  یزیچ، در واقع خانه. (1391)ارژمند و خانی،"بخشندیسا کنان خود م یبه رفتارها دیابعاد جد جهت و تیو در نها

، افکار ریتحت تاث زین ازهایانسان است که ن هایو خواسته ازهاین رندهیدربرگ رایز، است یحس زندگ یو حت یاز مکان زندگ

. کند دایپ یشتریب تیاو اهم یازهاین یبعض شودمیتصور شخص از خود موجب . گیردمیفردقرار  اتیاحساسات و خصوص

 جادیا یمثبت یستیز بینه تنها ترک، انسان نباشد یستیز تینامتعادل رشد کند و متناسب با ظرف یصورت هب ازین ایا گر خواست 

افراد "ثابت شده است  قاتیتحق یکه ط شودمیمشخص  یموضوع زمان نیا تیاهم. خواهد بود نیبلکه خطرآفر، کندمین

ارتباط با  ندیحواس آنان در فرامیهستند و تما اسحس طیمح هایجنبهمیخود نسبت به تما یمسکون طیبا مح ییارویدر رو

                                           
1.Blunt  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



6 

 یکالبد یدر مورد رابطه فضا، نسونهاو ریلیه، یپردازان معمار هیمطالعات نظر. (1392)براتی، کاکاوند،"فعال است طیمح

کاربران  یگزند وهیدر شمینقش مه، اش ییفضا اتیفیانسان ساخت بر اساس ک طیمح، دهدمینشان ، یو تعامات اجتماع

 دیبا، اشرف مخلوقات یاثر برا کیمعمار به عنوان خالق  نیبنابرا"(.1390)دانشگر مقدم، بحرینی و عینی فر،،کندمی فایا

 "در تمام جهات خواهد بود یکمال انسان نیمب، ندیآفرمیاساس  نیکه بر ا یآن گاه اثر. انسان را درک کند یابعاد وجود

و تعامل ذهن  راتیفارغ از تأث"شده توسط انسان است و  یصورت بند یفضا یمعمار یفضا، یبه طورکل (1384)حسینی،

 نیفرد است که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در ا «خود»مسئله . (1384)مستغنی، "افتینخواهد  یمعن، انسان در آن

او مورد  لهیبه وس ایساخته و  یتوسط و یینااست که ب یینقطه شروع و جا، شیانسان و باورها قتیدرحق"است لیامر دخ

. او در فضاست یروان یازهاین یمواجهه با خواسته انسان و ارضا (3،ص.1391)تقوایی،"گیردمیقرار  یابیارز ای یبهره بردار

خود فرد پنهان  دیاز د، بوده یو احساس یذهن یازهاین نیاغلب ا، باشد ازهایکه معمار درصدد برآورده نمودن ن نیبا فرض ا

، طیدر انتخاب مح هاانسان"، طبق مطالعات انجام شده. ستیتوسط کاربر فضا ن انیقابل ب، یشده و با وجود احساس درون

( 1379)نمازیان،"عمل کنند، کنند و نه آنچه که واقعاً هستندمیخود آرزو  یکه برا یالیخ تیدهند بر طبق شخصمی حیترج

 هایزهیآگاهانه و انگ التیتما نیماب یتنش دیبا، ناظر یمشارکت احساس یریبه کارگ یکه برا کندمیان یب (1393)پاالسما،

مشارکتی طرح 3-2.گذشته انجام شد هایدر دهه یجهت تحت عنوان طرح مشارکت نیدر ا یتالش. کرد جادیگاه او اناخودآ

به ، خواسته کاربران و ساخت مسکن انیم فدر خصوص شکا یمباحث گیریشکل یدر پ، 1990و  1980هایسال یط در

از  یمشارکت یطراح یبرا یدیجد یهاروش، (1392)کامل نیا،"یجهان هایپس از جنگ "و ستمیدوم قرن ب مهیدر ن ژهیو

کننده  لیبه ارتباط دهنده و تسه یکیمتخصص تکن کیارائه شد که نقش طراح و معمار از  یپردازان معمارهینظر یسو

معماران ، دوره نیدر ا. رخ داد یکاربرد راتییدر پروژه مبدل شد و در واقع تغ لیمشارکت کنندگان و افراد دخ انیروابط م

 گرید یهم پا. . . و ستوفرالکساندریکر، کیالدو وان ا، هرمان هرتزبرگر، نیرالف ارسک، چون چارلز مور یینام آشنا

متقابل  ریبا توجه به تأث. آوردند یرو دگاهید نیبه ا. . . سانوف و، یمدو نابل ه دمنیفر، یمانند رودهکن یمعماران مشارکت

کالبد و بهره بردار بوده و عدم توجه به  نیب میمحصول تعامل مستق، یینها تیفیک"امر که  نیو ا گریکدیبر  طیانسان و مح

 یهایضرورت طرح)(.1389)علی الحسابی و یوسف زمانی، "بار است انیز اریبس یمسکون یفضا یفیامر در سرنوشت ک نیا

که باعث  یمشارکت یطراح یضعف اصل رسدیوجود به نظر م نیبا ا، شودمی انینما شیاز پ شیب، یمانند طرح مشارکت

، در دهکده گورنا یمانند طرح حسن فتح کاربر فضا نرسد( یتمندیرضا یعنیمورد نظر خود  جهیمشارکت به نت شودمی

درصدد کشف افکار مردم و آنچه  ایهژیطراحان با مهارت و". اوست یوجود یهاخواستهکاربر و  ی)عدم شناخت واقع

 "رندیدر نظر بگ شانیبرا دیبا یزیهستند و چه چ یکنند که آنها چه کسان یابیگذرد هستند تا ارزمیدر سرشان 
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ماند و تنها درناخودآگاه وجود داشته و در میپنهان  زیخود او ن دیاز د یحت، انسان هایویژگیاز  یاما برخ (1،2012)رنزی

، که فرد از آن ناآگاه است یانسان است که تا زمان یتیشخص پیتها، یژگیو نیا نیاز مهمتر یکی. شودمی انیرفتار نما

 کردشیو رو دید، و قبول آنها هایژگی؛ حال آنکه با شناخت آن وکندمیو انکار  رفتهیخود را نپذ هایویژگیاز  یاریبس

ابعاد  نیهم رایز، کنندمیدعوت  یرا به خودشناس هاانسان، مکاتبمیهمانا در تما. گرددمیتر و ملموس تر  یواقع، به خود

 نیا تیاکنون اهم. گرددمی گرانیخود و د یانسان برا هایاز رفتار و سوء تفاهم در انتخاب ریباعث سوء تعب، ناشناخته

از اطالعات  یبهره مند، یشناخت بهتر انسان و در مرتبه بعد یبرا یراه، در وهله اول که شودمی انینما شیاز پ شیب قیتحق

 الخصوصیعل ، یانسان یتها یانسان باشد تا در فعال یتیواسطه و دست نخورده از ناخودآگاه و ذات شخص یب، حیصح

 یرد هها، وجه از وجود نیدر نظرگرفتن ا. ردیمورد استفاده قرار گ، خانه منحصر به کاربر یطراح یعنی قیتحق نیموضوع ا

 تیتا در نها کندمی جادیرا در ابعاد باال ا یمند تیارضا نموده و رضا، او یوجود تیانسان را با توجه به ظرف ازین یباال

 . انسان فراهم گردد یبستر رشد و تعال

 یشناس تیشخص.3-2-1

برده و با  یآنها پ یفرد هایها و تفاوتوجود انسان درتوان به رموز نهان می، یتیشخص پیهر ت هایویژگیبا  ییآشنا با

 قهیطر، اطالعات افتینحوه در، یانرژ افتیدر وهیبا ش ییپس از آشنا. آشنا گشت، دارد تیهر کدام اهم یکه برا یموارد

طبق با خواست را من طیمح هایویژگیتوان می، یتیشخص پیهر ت یو سبک زندگ یذهن یساز میو تصم گیریتصمیم

متفاوت و  هایژگیویجلب توجه معماران به  یبرا ییمبنا، زیاز هر چ شیب، قیتحق نیا. نمود یآنها طراح یو درون یقیقح

 یح خود را به جاگاه طرا رایز. ردیمد نظر قرار گ، دارند یانسان محور هیکه داع یهاییست تا در طراحهامتناقض انسان

نظور از عوامل م-اده است درا در طرح پوشش  یو عوامل انسان ازهایو ن هاواستهتمام خ کندمیکاربر فضا قرار داده و گمان 

 ریزیبرنامهدر  هجیطرح و در نت افتیکه در ادراک و در. است یو روا نشناخت یاجتماع یارهایاز مع هایمجموع»، یانسان

انسان را  یروانشناس هستند که از نظر یعوامل ازفرد  یانفراد تیرفتار و شخص (1379فر،عینی )«آنها مؤثر هستند یو طراح

و  کندمیفکر  آنچه که درباره جهان سازند؛یمرا به جهان مشخص و روشن  ینگرش و وهیو به همتا ساخته و ش گانه ی

به . دگذارنمیبه جا میثرات مهدر ادراک ما ا یاجتماع -یعوامل روان (1379)نمازیان، کندمیکه در آن رفتار  یا وهیش

از  یکی لیدل نیمهبه  (2،ص.1392)عزتی و عباسی،مؤثرند زین ییبایدر احساس ما از ز ریمس نیعوامل از ا نیا بیترت نیا

، زندمیرا رقم  طیز محاکه برداشت و ادراک فرد  باشدمیفرد  یتیشخص پیدر نظر گرفتن ت، نهیزم نیمسائل در ا نیمهمتر

 پیکه در ت ندیبیرا م طیاز مح یهایخودانتخاب نموده و جنبه یتیشخص پیاساس ت رانسان به صورت ناخودآگاه ب رایز

 . وجود دارد یو یتیشخص

 

                                           
1. Renzi 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آیزنگ: سنتی شخصیت بر اساس تفسیر گانه تیپ شناسی چهار.4-2-1

. توجه داشت ییدرونگرا-ییو برونگرا N یشامل روان رنجور تیدر سنجش شخص یدر ابتدا به دو عامل اساس، زنکیآ

 زنکیآ یملسه عا هینظر، سه عامل نیا. نام نهاد P یشیافزود و آن را روان پر هارا به آنمیبعد سو، هیپس از دو بعد اول یو

 . دهندمی لیتشک تیرا در شخص

 

 

 

 

 

 

 

 

زنگایگانه چهار هایی و تیپبقراط -یونانی تیشخص یشناس پیتترکیپ -1-1شکل   

 نیدال بر وجود ا یمختلف شواهد فراوان هایفرهنگاز  هاکنند که در مطالعات آنمی( خاطر نشان 1986و النگ ) زنکیآ

پرسشنامه که نسخه  نیاز اآغاز کرد و  1947را از سال  یآزمون ساز نهیدر زم تیفعال زنکآی. سه بعد به دست آمده است

 تیشخص هایجنبه یجهت سنجش برخ، شده است هیبا دو فرم مخصوص کودکان و بزرگساالن ته 1967آن در سال  هیاول

روان ، یزیجامعه ست، یشیمانند روان پر تیشخص هایاختالل یبرخ صیتشخ نیو همچن ییو درون گرا ییاز جمله برونگرا

 پیت یاستفاده از آن برا، گزنیپرسشنامه آ یجنب هایاز استفاده یکی. استفاده شده است یاجتماع تیو مقبول ییرنجور خو

 E هایاسینمرات مق نیرابطه ب 1-1در شکل . ( استیطب سنت گانه چهار عی)همان طبا یبقراط -یونانی تیشخص یشناس

، برونگرایی و پایدار، که به طور خالصه به درونگرایی دییفرمامیرا مشاهده  یونانی یشناس پیبا ت زنکیپرسشنامه آ Nو 

 (1394)ریسمانی، کمالی، موسوی و ریسمانی،.ناپایداری تقسیم کرده است

 بیان رابطه قلمرو و حریم از دید صاحب نظران .3-1

 که از افتی میخواه زین یخیبا نگاه تار رد؛یگیتملکات قرار م و متصرفات، اراتیاخت طهیاز منظر زبان در ح، مفهوم قلمرو

هدفمند  یگذاره نشان یسبب نوع ستیز طیبه مح آگاهانهیدهکل ش، هیاول هایسرپناه جادیسکونت انسان و ا یابتدا همان

 30000متعلق به  ییدر غارها توانمیرا  یگذارهنشان نیا. دارد تیحکا هاکه از تحت تملک قرار دادن محدوده است شده

محل سکونت و  یگذار از نشانه تیحکا شواهد نیا (1382ا.،)راپوپورت مشاهده نمود هارنگارهوایصورت ده ب، شیسال پ

 نشانگر آن است که زیشناسان ن مورخان و جامعه یبررس. دارد نینخست یهاقلمرو نزد انسان نییتع وی گذاریمحر تیاهم

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



9 

 توانمی یانسان هایو در تمام گروه خیرا در طول تار فعال و دفاع تیآن مانند مالک هایدامیو پ ییقلمروپا ای قلمروگرا رفتار

 نیبا ا ؛کندمی رییزمان تغ اتیو مقتض طیحسب شرا بر است که دهیچیپ یندیفرآ، هرچند رفتار قلمروگرا. نمود مشاهده

نشانه و  نیا نند؛یخود در جهان برگز گانه ی تیهوی نشانه و مکان را برا کی هارفتار سبب شده است که انسان نیا وجود

 آوردیوجود م با دفاع را به همراه تیحس مالک یاست و نوع تیقابل رو یاجتماع تیو هو یشخص تیهو یمکان برا

و  قلمرو دفاع از، تیجهت نشان دادن مالک یگذار عالمتتوان به می، هاانسان یقلمروگرا یرفتارها (1،2001)الوسون

 هایخود نقش یاز زندگ یاه دور هستند و در هر یادیز هایمتعلق به گروهانسا نها ، اشاره کرد یگروه ای یتعلق فرد

نه  هانانسا یقلمرو برا، عالوه برآن (1395)آلتمن،طلبدمی یقلمرو متفاوت هانقش نیا از کیدارند که هر یمتفاوت یاجتماع

 ییفضا یقلمرو تنها موضوع مفهوم (1384)لینچ،است یذهن هایو انگاره هاساخته بلکه محصول، است یمکانمیتنها مفهو

در  .در فضا دانست اجتماع کیو مکان  تیموقع توانمیقلمرو را  قتیدرحق. هست زین یاجتماع دهیپد کیبلکه ، ستین

 یازهاین یبرا بانیسازوکار پشت کیآن را  توانمیساده است که  یفضا کی از گذر یشاخص برا یقلمرو ابزار، قتیحق

 یاصلی ازهایاز ن ییقلمروپا، یمانند آردر یمتخصصان قاتیتحق بنابر. دانست تیو امن زشیانگ، تیمانند هو یزندگ یاصل

 انسان دارد یدر زندگ یادعا نمود که قلمرو نقش اساس توانمی لذا( 2001؛ الوسون،2،1967)اردریاکثر موجودات است

با  ییقلمروپا. دهد یجمع ای یفرد تیو به آن هو نمودهی اطراف خود را سامانده یکه فضا دینمامیامکان را فراهم  نیا و

توجه ، در نهایت (3،2002)رابرتزدارد تیهو حس جادیدر ا ییسزاه ب ریآن تاث یسازی شخص یو به نوع طیمح رییامکان تغ

حریم تواند میزان قلمرو و ، میقابل تعریف است اشذهنی هایکه هر فرد در انگاره، به هویت برخاسته از هر تیپ شخصیتی

 . شخصیتی فرد را معرفی نماید

 
 (آلتمن از اقتباس و نگارنده) آن هایوشاخصه قلمرو انواع -2-1شکل

 لهانظریه

 "هال" دیدگاه از قلمرو انواع

 )خانه( خاص گروهی یا فرد انحصاری استفاده و مالکیت تحت اولیه: )شخصی( قلمرو

                                           
1. Lawson 

2. Ardrey 

3. Roberts  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . (هاباشگاه یا محلی هایخانه )قهوه. دارد انحصاری نق کمتر: ثانویه قلمرو

 وقتم یا اختیاری ،آزاد )قلمرو. دارد را آن از استفاده حق و دسترسی آن هک کسی هر و است موقتی قلمرو: عمومی قلمرو

 (1392)هال،یکدیگر به افراد نزدیکی امر در منطقه چهار(.نامندمی– هم

 . سانتی 11 حدود فاصله تا :صمیمانه فاصله. 1

 فاصله رعایت نقوانی حالت این در. هستند نزدیکمیصمی فاصله در معمول رفتارهای از درگیری و نوازش: صمیمی فاصله

. شوندمی دیده یاالعاده  خارق صورت جزئیات به و ند یامی افزایش گرما احساس و بویایی حس. بند یامی کاهش به شدت

 . است دیگر طریق از ارتباط فرآیند اکثر و دارد ارتباط درمیک بسیار نقش گفتگو این فاصله در

 
 (1379، لهاتی)هادیدگاه از انسانی هایحریم -3-1شکل

سانتی 911 تا 11 :شخصی فاصله. 2  

  .داردمی نگه موجودات دیگر و خود بین زنده موجود یک که کوچکی حفاظتی حباب یا محیط: شخصی فاصله

 سانتی 361 تا 911 :اجتماعی فاصله. 3

تسلط  خط آن به که کندمی مشخص را خطی نزدیک اجتماعی فاصله و دور شخصی فاصله بین مرزی خط: اجتماعی فاصله

  .گوییممی

  .سانتی 361 فراتراز: میعمو محدودة. 4

گیرد  خود ه دفاعی یامیتهاج حالت یا و کند فرار تواندمی تهدید صور در هوشیار فرد یک فاصله این در: عمومی فاصله

 (1392)هال،آن سطح آخرین در نه اما است بلند صدا

 
 (1379، لهاتی) لهاادوارد دیدگاه و مکان به نسبت انسانی حریم -4-1شکل

 ایو  یسازی که شخص گرانیخود و دبین  میحر میتنظ یراباست  یساز و کار، ییرفتار قلمرو" :آلتمن نیرویا دگاهیاز د

 رندهیرگبدر  ییرفتار قلمروپا. (1386)لنگ،شودمی انبیگروه  ایفرد  کیو تعلق آن  ءیش کی ایمکان  کی یگذار نشانه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 که مکان یک اشیای همسانی و یکپارچگی به، گذارینشانه (1395)آلتمن،است مکان کردن شخصی و نشانه گذاری

 موارد اغلب در ولی اشد خودآگاه تواندمی شخصی سازی فرآیند. شودمی گفته، است مکان آن بر مالکیت موجب حس

 (1386)لنگ،است رفتار الگوی و فرایندی محیط

 

 

 

 

 

 

 

 (1394سه مرحله ایجاد راه بین انسان و محیط پیرامون )قوامی، -5-1شکل 

 وسیع تر محدودهای قلمرو اما گیردمی ر در را او بدن پیرامون محدوده ی یعنی است نزدیک فرد خود به شخصی فضای

 شخصی محدوده گزین و سازیشخصی. است محیط در موجود اشیای و هامکان از استفاده مستلزم و گیردمیدر بر  را

 درک نگرشنوع به  با توجه میتوانند که هستند طراحان و معماری این. است اهمیت دارای ایجامعه هر انسانی در هر برای

 (1394)قوامی و پورزرگر،بپردازند هاحریم این به حفظ در جوامع افراد

 شخصیتی آیزنک: گانه چهار هایبیان تیپ

اشخاص درونگرا در مقابل مقدار "گوید: میاچ جی آیزنک با استناد به نظریه سی جی یونگ در ارتباط با زیبایی شناختی 

افراد درونگرا قادر به  (1،1947(، )آیزنک1388)گروتر، "دهندتا افراد برونگرامینشان  العملعکساطالعات زودتر میک

نوعی از معماری ، اشخاص درونگرا. تر استباشند و به همین خاطر جلب رضایت شان سهلمیادراک سریع تر پیچیدگی 

براساس درون گرایی و  بندیتقسیمسیریل برت گذشته از . دهند که درآن نظم و تعادل به نحوی حکم باشدمیرا ترجیح 

 (2،1978)بیلز وشوستر(،1388)گروتر، .شخصیت براساس پایداری و ناپایداری نیز هست دیبنتقسیمبرونگرایی معتقد به 

 توان به این صورت خالصه نمود:مینتایج حاصله از نظر برت و کاردنیت را 

قابل رویت اند و تمایلی به تحرک و بیان احساسی میخواستار نظ، کسانی که دارای شخصیت پایدار و درونگرا هستند-

 . شوندمیبه هر چیزی با حفظ فاصله ای روشنفکرانه روبه رو  هاآن. ندارند

 . مجرد و ذهنی و در عین حال دارای نوعی نظم خاص خودش باشد، گروه درونگرا و ناپایدار متمایل به هنری هستند-

                                           
1. Eysenck 

2.  Beisl & schuster 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مهمترین نقش را برای این عده عملکرد . افرادی با شخصیتی پایدار و برونگرا توجهی به تجرد و سادگی طرح ندارند-

 . داراست

 (1388)گروتر، .نگرا و ناپایدار دارند بیشترخواستار تحرک و جسارت هستندگروهی که شخصیت برو-

 طرح مسأله پژوهش.4-1

مسئله  کی، است یهایطیمح نیدر چن یکه سهم مردم از زندگ یهاییتیما و نارضا یزندگ طیمح ریگ بانیمرج گر و هرج

، گرفت دهیا نادرنقش معماران  توانمین، یمشکالت امروز جادیوجود دخالت عوامل متعدد در الیل بد. است یارممهم مع

از  یبخش توانمی درواقع. زنندیآدمها را رقم م ریروزمره سا یصحنه زندگ یچگونگ ،به عنوان طراحان چرا که این گروه

به  ییپاسخگو یچگونگ زیو ن شانیا هایاز نحوه تفکر طراحان و معماران نسبت به مردم و خواسته یمعضالت را ناش نیا

به  یابیدسته جهت ب، او یدگزن طیانسان و مح انیتوجه به رابطه م انیم نیدر ا. دانست یمعمار هایدر طرح هاخواسته نیا

 کارگیریه بکه منجر به شناخت و  یاز روانشناس ایشاخه گیریشکلموجب که ، یو تیرضا نیتأم یبرا یاصول

که ، شودمیواقع  طراحان و روانشناسان انیم یدرواقع ائتالف، فردی شود هایشخصیتی و تمایالت و گرایش هایویژگی

 یکردهایور. به نتیجه مطلوب برسدافراد  یزندگ یمطلوب برا یطیمحالگوی سازماندهی طرح  فبا هد، در تالش است

در  ریاخ هایر دههکه د کردهایرو نیا. است ایرشته نیجامع ب یبه الگوها یکمسکن مت یو طراح ریزیبرنامه دیجد

 گرید یاز سو. اندهداد بیشتری تیاهم طیبا مح یانسان هایجنبه یبه هماهنگ. اندبودهمختلف جهان موردتوجه  یکشورها

را  گهماهن یو طراح ریزیبرنامهو با  ترمتراکم هایاستفاده از مجموعه به دلیل، بزرگ یدر شهرها یمشکالت زندگ

 یمسکون هایدر مجموعه یزندگ تواندمی یطراح ریزیبرنامهمؤثر در  یتوجه به عوامل انسان. ساخته است ناپذیراجتناب

 ایگانه چند هاییپتشخصیتی که در  هایویژگیتوجه به  نامه انیپا نیدر ا (1396)ثقفی و طاهری سیاح،را ارتقا بخشد

، شخصیتی هایو گرایش هاو تفاوت هاکانون توجه است که با علم به این ویژگی ،شده است بندیطبقهتوسط روانشناسان 

کالبدی  هایعنصر پایه را از هایتالش بر آن است که شاخصه، در کالبدی اصیل عینیت یابدها، به دلیل این که این داده

 . استخراج شود، شودمیکه از نظر تاریخی منوط به دوره ای خاص  هایموجود در خانه

 طیرفتارها با مح گونهاین رایدارند ز یانسان یبه شناخت روانشناسانه رفتارها ایویژهامروزه توجه  یمعماران و طراحان شهر 

 یهمانا بررس، سازدمیمجزا  یروانشناس هایشاخه ریرا از سا یطیمح یآنچه روانشناس. دارند یارتباط تنگاتنگ یکالبد

به  ازیانسان ازجمله ن یازهایبه ن ییپاسخگو. (1380)مطلبی، است یکالبد طیو مح انسانبر روان  یمتک یارتباط رفتارها

که توجه ، است()که در هرم نیازی مازلو هم به آن اشاره شده ، ییو خود شکوفا یابیخودارز، تأمل، کسب آرامش، خلوت

مهم جلوه ، توجه به آن، یابدمیبرای کاربر عینیت  هاکه این شاخصهحریمی در سایه توجه به بحث ، این فاکتورها یهمهبه 

سعی ، فضای تعریف شده برای کاربر استحریمی و حضور طراح به عنوان فردی که هماهنگ کننده سازمان ، کندمی

حریمی در چگونگی ارائه این سازماندهی  یو جمع یصورت فرد بهداشت روان به زانیم شیو افزا زداییتنش دارد تا با

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و  یطیروان شناسان مح نیب یناگسستن یوندیپ، شدهی احطری فضاها یروان شناخت یلذا توجه طراحان به بررس. باشدمؤثر

، بر انسان یطیمح طیشرا ریتأث، باشدمیانسان  یو زندگ تیبه عنوان بستر فعال طیمح توجه به واقع در. کرده است جادیآنها ا

خود را ملزم به پژوهش در  زین یطیروان شناسان مح. است ناپذیراجتناب ،یکالبد یفضا نیرکن ا نیو خانه به عنوان مهمتر

بر رفتار  میرمستقیو غ میمستق ایگونه را به یکالبد طیمح راتیاند تا بتوانند تأث اش ساخته روزمره طیرفتار انسان در مح

سازمان فضایی خانه  گیریشکلدر  یادیز ریتأث یتیجمع هایویژگیدر  رییتغ لیبه دل ریاخ هایدر دهه. دنینما یانسان بررس

به ساخت  خانه ازیمورد ن هایکردن گونه مشخص یبرا یتیساده جمع هایبندیطبقهتجربه نشان داده است که . ایمداشته

متفاوت  هایوهیبا ش هایگروه از یتر متنوع دامنه ییکه پاسخگو شودمیمنجر  یمسکون هایاز مجموعه کنواختی یبیترک

 یدر شهرها (کندمیمهم جلوه ، شخصیتی کاربر هایویژگیکه توجه به نحوه ارزیابی و شناخت )یزندگدر نوع نگرش به 

 و نمایالت شخصیتی مستتر در هر فرد هایتفاوت در گرایشمؤثر و  یباشد تنها توجه به تنوع عوامل انسان ورمختلف کش

مطلوب متناسب با نیازهای  مسکن یالگو نیو تدو ی شخصیتیازهایبه روشن شدن ن تواندمی مختلف شخصیتی هایتیپدر 

  .رساند یاری هر فرد

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-1

 یفضا یطراح نهیو در زم، خانه بوده است یاز فضا بردارانبهرهطراحان و  نیماب شهیکه هم یشکاف محسوس لیبه دل

 نیا، است افتهیمی تیارجح یکاربران اصل ازیهمواره نظر طراحان به خواست و ن، معاصر هایساکنان خانه یمطلوب برا

، نداشتن زبان مشترک لیو کاربران فضا که به دل نیکه با حضور عامل یمشارکت ییهم افزا کیکه در  شودمیاحساس  ازین

که هر فرد نسبت  یکه طراح از نوع نگرش یعدم شناخت لیاست به دل دهیرسمیمورد انتظار کاربر ن تیبه مطلوب یطراح جهینت

و ، کندمی یتک بعد گیریتصمیمطراح را وادار به  شهیاطراف خود دارد هم طیمح، ترعینی یدیبه جهان اطراف و در د

 یکار طیافراد و مح نیب. دهدمیقرار  ریرفتار او را تحت تأث، یانسان در سطوح مختلف طیمح، خواه ناخواه، از آن جا که

 یرو یممکن است هم به صورت مثبت و هم منف طیمح. وجود دارد ایپیوستهآنها تعامل دو طرفه و  یو روانشناخت یکیزیف

 یریتأث. است طیمح، گریکدیخوب و بد افراد با  یرابطهاز علل  یکی نیهمچن. داشته باشد ریأثسالمت و بهداشت افراد ت

، کند تیو جذابمیاز گر تیکه حکا یطیمح. شودمیبر رفتار و کردار او ظاهر  گمانبی، گذاردمیمیبر ذهن آد طیکه مح

از  نشانیروح و روان را سرد و ب ،باشد شکسرد و خ یطیاگر مح، برعکس. کندمی مانهیروح را شاداب و رفتار را صم

 یآثار نامطلوب یو شهرساز یآن در معمار ریو تأث یو عدم توجه به مسائل روانشناسمعاصر  یمعمار در. کندمی یزندگ

انسان دارد مورد مطالعه قرار گرفته و  یبر رو یکه معمار یراتیتأث یعلم روانشناس امروزه با توجه به نیداشته است و بنابرا

 جادیدر ا طیو توجه به نقش کالبد مح یانسان با معمار یرابطه ابعاد روان. تشده اس تیحائز اهم اریبس یمعمار یطراح در

که در ادامه در صدد توجه . میخاص دار یاست که قصد بسط آن را از جنبه ا ایشدهمسئله فراموش ، ستنیآرامش و شاد ز

 . تواند بیان کندمیمیزان اهمیت این پژوهش را ، به نکاتی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مورد  میحر متناسب با یارائه الگو، هر تیپ شخصیتیحریمی  هایکه با توجه به حساسیت نینو ییفضا چیدمان روابط•

 باشدمیدازه چه انهر قسمت از خانه  یبرا یریپذ میحر زانیم بیان، اتخاذ شود، هر فرد یذهن یبا ساختارها رشیپذ

 هایپیکه در ت یناگونکه هر فرد با توجه به گو شودمیارائه  ییالگو، مطرح شده در اسالم هایبا چهارچوب قیبا تدق •

هر قسمت از  یبرا اشذهنیخود را هماهنگ با ساختار  رشیمورد پذ میمتناسب با حر یخود دارد بتواند الگو یتیشخص

 یتیشخص هایویژگیکه مختص حریمی مناسب  گیریجهت فیدارد به جهت تعر صدق. دینما افتیرا در باشدمیخانه اش 

 . کاربر گردد یآرامش برا جادیمنجر به ا، هر فرد باشد

راحی محیطی سازمان طیاری گر طراحانی باشد که همواره در صدد ، به امید آن که این الگوها بتواند، الگوی ارائه شده •

 . نمایدمیرا به مطلوب ترین وجه برای کاربران ایجاد حریمی که چیدمان مناسب ، یافته برآیند

حیطی متناسب مخود ساکن هستندو حریمی در حین این که در مطلوبترین وجه ، افرادتعامل مثبت  یبرا یطیمح جادای •

 . کنندمیشخصیتی خود را تجربه  هایویژگی

 سوابق و پیشینه پژوهش. 6-1

 یمانند بررس :انجام گرفته است یمطالعات هاسال یدر ط شیکماب، یطراح ای یبا معمار یتیشخص هایپیدرباره رابطه ت

 پیر در خانه و تاتاق کا انیمطالعه رابطه م، (1995) یتوسط گرندپر انیدانشجو یزندگ طیو مح یتیشخص پیت انیرابطه م

 گرانیو د نگیبراساس اتاق خواب و دفاتر توسط گوسل تیقضاوت در مورد شخص، (1996) توسط راس یتیشخص

انجام شده  (2007) توسط پگرام یداخل یطراح انیدانشجو تیموفق ینیب شیپ یبرا گزیبر رزیاستفاده از شاخص م، (2002)

 . برخی از مهمترین پژوهش در جدول زیر اشاره شده است، است

 

 انجام شده در بستر موضوع مورد پژوهش هایخالصه پژوهش-1-1جدول

 

 

 

 

 

 پژوهشگران عنوان پژوهش 
اطالعات مجله و 

 انتشارات
 های تحقق یافتهنتیجه پژوهش

1 
 در یتیهای شخصویژگی ریتأث

 یهای طراحگیریتصمیم
 یمسکون

Matthews 
& Others 

2010 

انجام توسط  کایدانشگاه در آمرعلمی ئتیه یتن از اعضا 4توسط 
ه خواسته شد تا خان یداخل یسال سوم طراح انیشد، از دانشجو

از ، قبل از آغMBTIکه فرم  حیتوض نیکنند، با ا یخود را طراح
و  یتیشخص پیت انیپر شد تا رابطه م انیتوسط دانشجو یطراح
از  یجالب اریبس جیاشود. نت یکنند، بررسمی یه طراحهای کخان

و  انیشده توسط دانشجو یهای طراحویژگی انیارتباط م
 شان حاصل شد یتیشخص پیهای تویژگی

2 

؛ بررسی MBTI معماری و
شیوه استفاده از شخصیت 

های شخصیتی شناسی و ویژ گی
 کاربر فضا در طراحی

 مسکن

محمد جواد 
ثقفی، فاطمه 

 سیاحطاهری 

 یهنرها هینشر
و  یارمعم - بایز

دوره  یشهرساز
 بهار 1شماره  22

1396 

 هایویژگی انیم میرابطه مستق
 و یاعم از عناصر معمار، یمعمار یدر فضا هاو انتخاب یتیشخص

 است ییفضا روابط
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 پژوهشگران عنوان پژوهش 
اطالعات مجله و 

 انتشارات
 تحقق یافته هاینتیجه پژوهش

3 
شهرک "ارشد یکارشناس رساله

با استفاده از  ییالیو یمسکون
 " MBTI یتیشخص هایپیت

، یمحمد جواد ثقف
 احیس یفاطمه طاهر

ارائه شده در دانشگاه 
 1394، تهران

 ژیو و یشناس تیاستفاده از شخص وهیش یدرباره بررس
مسکن براساس  یکاربر فضا در طراح یتیشخص هاییگ

صورت  یپژوهش ESFP_ INTJ یتیشخص پیدو نوع ت
 انیمثبت م یکه نشان دهنده همبستگ، گرفته است

 ،نیبنابرا. باشدمیدر فضا  هاو انتخاب حاتیترج
 شین پبه عنوا اندتومیکاربران فضا  یتیشخص هایویژگی
گر  تیهدا، یشناسانه به معمار تینگرش شخص نهیزم

 یمند تیهمراه با رضا، مطلوب تر یفضا یمعمار به طراح
 .مخاطب باشد یاز سو شتریب

4 
موجود در  هایتفاوت یبررس

 انیدانشجو هایتیشخص نیب
 یو هند یرانیا

محمد ه دکتراله
 لیاسماع

1383 

پرداخته و  گزیرزبریما یتیشخص یبند پیبا توجه به ت
. ه استقرار داد سهیدو دارند را مورد مقا نیکه ا یالتیتما

 متناسب یطیمح، هر گروه یفرد التیکه تما ییاز آن جا
 نیتوجه به ا، کندمیفرد را طلب  یتیشخص هایویژگیبا 

 طیمح یاست و طراح به عنوان سازنده  ریناپذ زیگر، مهم
 توجه کند هایژگیو و التیتما نیبه ا دیبا برکار

5 

 رمستقمیو غ مینقش مستق یررسب
در  تیپنج عامل بزرگ شخص

و  یذهن آگاه ینیب شیپ
 افراد یذهنمیشادکا

معصومه السادات 
سید محمد ، سجادی

 حسین موسوی نسب

 -یعلم فصلنامه
 پژوهش در یپژوهش

، یسالمت روانشناخت
شماره ، دوره هشتم

 1394، 1 زییپا، سوم

مونه ن، . استدر دانشگاه باهنر کرمان انجام شده  یپژوهش
 نیپسر( از ب 135، دختر 165)شرکت کننده  300ای با 
 دیشه دانشگاهارشد  یو کارشناس یکارشناس انیدانشجو

 یای تصادف خوشه رییبه روشن نمونه گ، باهنر کرمان
، ییابرونگر، یینشان داد روان رنجورخو جینتا. انتخاب شد

. رابطه دارند یبا ذهن آگاه یشناس فهیسازگاری و وظ
ی هااز خرده مؤلفه کی چینتوانست ه یذهن آگاه

 نیمهاست که به  یعیطب. دینما ینیب شیرا پ یذهنمیشادکا
و  تیپنج عامل شخص نینتوانست نقش واسطه ای ب لیلد

فت که گر جهیتوان نتمی نیبنابرا. کند فایا یذهنمیشادکا
ذهن  ینیب شیرا در پ ینقش اصل یتیعاملهای شخص

گر ا انیم نیو در ا. کنندیم فایا یذهنمیو شادکا یآگاه
 افراد براساس تفاوت یذهن آگاه نیطراح بتواند به ا

، مطلوبشان یفضا یببرد در طراح یپ نکاربرا یتیشخص
 موثر واقع شده است اریبس

6 
بررسی و واکاوی انسان شناسی 
فضاهای زیستی با تاکید بر 

 فضاهای خانگی
 1394 انیسروش ربان

در  ابعاد انسان شناختی فضاهای زیستی و خانهبه بررسی 
ی فرهنگی از مسکن هارویکرد فضاهای خانگی و ادراک

پژوهش کمبود حضور توجه  نیپرداخته می شود که در ا
 شودمیبه طور کامل حس  یتیشخص هایپیبه تنوع در ت

7 
 یبر رو تیشخص فیاثر توص
 مسکن یطراح هایمیتصم

Carl matthew 
& others) 

2010 

دانشگاه  کیتکن یموسسه پل، اریدانش، ستریزبیا نیکاتر
 یبا بررس، و همکارانش ویتوسط کارل مت ورکیوین
 یدانشجو 91 یبر رو MBTI اتیخصوص ی سهیمقا
 یکه طراح یهایخانه ییفضا هایویژگیبا فرم و  یطراح
ساخته شده در  ای یرابطه خود را با شکل سه بعد، اندشده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در  انیدانشجو، 2004تا  2001از سال . کرد یخانه بررس
 یطراح فهیوظ، سال سوم سال سوم یطراح ویاستود کی

از آنها خواسته شده بود . خود را به عهده داشتند یخانه برا
 نگیشده توسط چ فیتعرمیرس یتا اصول سازمانده

که توسط  ی( و زبان الگو1996( و کالرک و پوز )1979)
 فیتعر Silverstein (1977)و  Ishikawa، اسکندر

توان به طور میرا  تیاز انواع شخص یبرخ ایآ. شده است
نتایج . خاص مرتبط دانست؟ یطراح هایخاص با انتخاب

نشان داد که بین نوع شخصیت و طراحی رابطه معنی داری 
طراحان غالبا می توانند  دهدمیوجود دارد که نشان 

. خود ادغام کنند یهارا در پروژه صیتمفاهیم نظریه شخ
، طراحان، یو طراح تیشخص نیارتباط ب نیدرک ا
سازد تا میسازندگان و توسعه دهندگان را قادر ، مدرسان
و  یقومیآگاهانه را که به طور مفهو یطراح ماتیتصم

 خود هستند ییو کاربران نها انیمشتر یمعقول برا

8 

 - یذهن یزندگ تیفیک یابیارز
 نیو تب یدر مناطق شهر یادراک

عوامل موثر بر آن در مطالعه 
 شهر کنارک

 
و  ستانیدانشگاه سدر 

 1394 بلوچستان

به  افراد کرده است که تا یذهن تیفیخوانش ک یتالش برا
از آن رو که  یمرحله پژوهش مورد توجه است ول نیا
 یتیشخص هاییبند پیهر فرد در ت یادراک -یذهن تیفیک

نش در خوا یتیشخص بندیدستهتوجه به ، اش موثر است
مانند میفرد در عنصر مه ادراکی – یذهن تیفیبهتر ک

 نیبه مطلوب تر دنیهر فرد را در رس منکه نقطه ا میحر
 .دینمامیمهم جلوه ، کندمی یکالبد همراه

9 
 فیالگوها و مشخصات توص

 کشور 56انسان در 
و  تیاسچم دیوید

 همکاران

 یمجله روانشناس
 38. جلد، یفرهنگ
مارس ، 2 شماره
در صفحه  2007
173-212 ،2010 

 فیتوص یرا در چگونگ یتیعامل شخص 5 زانیم تیاهم
 .کندمی دیمهم تاک نیو به ا دهدمیانسان شرح 

10 
تعهد  یبر مبنا یطراح هایروش
در . "یتیشخص هایویژگیبه 

 یتیشخص هاییباز یطراح
 2010 یلنکوسک تریپ

چگونه  دهدمیکه نشان  دهدمیرا ارائه  یتئور کی
کمک  یبه شکل دادن به تجربه باز یباز هایتیشخص

 تیصبر شخ یمبتن هاییباز یبرا یاو ابزار طراح. کنندمی
حاصل از  هایهیو نظر هاکه از روش کندمیرا فراهم 

. کندمیاستفاده  یباز قاتیو تحق کینوشتن درامات
 تیشخص یبرا یاگر وسیاستفاده از ساختار استخوان ال"

با  تیاسم یریمور یلیو سه سطح تعامل تخ یسه بعد
کامل  یدگیچیتا پ دهدمیاجازه  داهایاندبه کها، تیشخص
ترل و کن یشیتک نفره نما یباز کیرا که در  یالیافراد خ
آن را  یآنچه که مرکز طراح. بگذارند شیبه نما، اندشده

 ییجدا یبخش یپل میاست که گ نیا کندمیجالب تر 
اه دانشگ، اریدانش، )برنارد پررون". از آن است ریناپذ

 مونترال(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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11 
قلمرو در خانه و ارتباط  یبررس

زنان متاهل  نیاتاق و رفاه در ب
 یژاپن

 اوماتا یکنج

The journal 
enviromental of 

psycologhy؛ 
1995 

در  یو تجرب ینظر یکارها نیبا هدف کاهش فاصله ب
ن آ یروان یو معان یداخل یقلمرو در فضاها فیمورد تعر

، ادنددبه پرسشنامه پاسخ  یزنان متاهل ژاپن. پرداخته است
عالئم  و هااستفاده از اتاق، یداخل یشناخت قلمرو فضا

. تپژوهش بوده اس نیمرکز توجه ا یروانشناخت یناهنجار
 یخصشکنترل و  یآنها فضاها شترینشان داد که ب جینتا نیا

 یچند فضا ای کی که فقط یخود را در خانه در حال
رل تحت کنت یداشتند به جا لیتما، منحصر به فرد داشتند

 سرگرم وتا وقتشان را آزاد  ندیایقرار دادن خود به آنجا ب
ه ک ینشان داد که افراد نیهمچن جینتا. دوستانشان کنند

 رانگیانطباق با د، کنترل شده را بهتر نشان دادند یفضا
 یضایفکه قلمرو و کنترل مطالعه حاضر نشان داد . نداشتند

 یان ژاپنبا استفاده از اتاق و رفاه در زن یبه ویژه ارتباط
 .وجود داشته داشت

12 
در  تیهو صیتشخ"کتاب 

 "خانه
ادوارد ساداال و 

 همکاران
1987 

EDWARD K. SADALLA یبرنامه دکتر ریمد 
. تاس زونایآر یالتیدر دانشگاه ا ستیز طیمح یروانشناس

 یطیمح ستیشناخت ز نهیاو در زم یفعل یمنافع پژوهش
 افتیخود را در یدکترا BET WERSHURE. است

 یالتیا اهدر دانشگ ستیز طیمح یکرد در روانشناس
ز صاحب ا، . JEFFREYBURROUGHS. زونایآر

 در مجموعه اطبقه متوسط خواسته شد تا خود ر هایخانه
. بپرورانند تیو ابعاد هو یتیاز ابعاد شخص یگسترده ا

ه هر خانه از صاحب خانه گرفت رونیاز داخل و ب هاعکس
س از پ دهایاسال نیا. اندشده لیتبد یهایشده و به رنگ

صاحب خانه را در  شودمیآن به افراد ارائه شد که خواسته 
اد افر. کنند یابیارز تیو هو تیهمان مجموعه ابعاد شخص

 هب، که در معرض آن قرار داشتند یبراساس نوع اطالعات
. دندش میتقس یبیترک ای یرونیب، یداخل، طیاز سه شرا یکی

ران خود صاحب نظ یتوانستند به خود یطیافراد در هر شرا
د در که افرا یدر حال، ندیفزایب یقابل توجه زانیرا به م
به دست  جیانت. دقت را دارند نیشتریب یداخل تیوضع

ده ش ریآمده از نظر مدل ارائه خود از انتخاب مسکن تفس
 است

13 
خانه قلب است: اثر محل اقامت 

و مشارکت  یدر محل دلبستگ
 یاجتماع

 الرنس و آنتون

The journal 
enviromental of 

psycologhy 
2014 

مکان  کیدر  یزندگ، محل اقامت نیرابطه ب یبه بررس
محل و  تیمکان: هو یدلبستگ رمجموعهیو ز دیتهد

 .پردازدمیبه محل  یوابستگ

14 
مادر با  تیارتباط شخص

 یطیتصورات هرج و مرج مح
 درخانه

 واکس یتئودور د

Theodore D. 
Wachs 

2012 

شده  یریاندازه گ ینیع هایهرج و مرج نیارتباطات ب ایآ
تفاوت در ، ؟کندمی رییو درک شده توسط فرد تغ

شخص  یابیارز، مادر 94اضطراب محرک ای تیحساس
از هرج و مرج  یمادردرک ، کرد لیحساس را تکم اریبس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شده  یابیرزا CHAOS اسیدر خانه با استفاده از مق
، خانه یکردن سر و صدا یکد گذار یدو نکته برا. است

« زحمت یسازمانده»و  «کیتراف یالگو»، مخلوط کردن
که  ایگونهبه ، شد ییشناسامیتعامالت مه. استفاده شد

درک  ومینظ یب ایخانه و  یکیتراف یالگوها نیارتباط ب
باال  رکه د یمادران یاز هرج و مرج در خانه تنها برا یمادر
 یمحرک ادراکات فرد تیحساس، قابل توجه بودند، بودند

عملکرد مشترک از هر  کیخانهاز سطح هرج و مرج در 
در  یفرد هایمحرک هدف و تفاوت تیوضع، دو

 است ستیز طیبه مح تیحساس

15 
بررسی تطبیقی ابعاد حریم در 
مسکن سنتی و معاصر با استفاده 

 BDSRاز مدل تحلیلی 

 هانیه اخوت
مجله مسکن و محیط 

، 142شماره ، روستا
1392 

 وبررسی تطبیقی صورت گرفته میان دو گونه مسکن سنتی 
معاصر نشانگر تحولی چشم گیر در حریم فضایی مسکن 

در حال  این تحوالت که روز به روز، معاصر است
، تگسترش است و ابعاد حریم را با مشکل مواجه کرده اس

 .که دلیلی بر بحران مسکن معاصر است

16 

 یسنت هایاصول خانه یبازشناس
 یازهاین بهی در پاسخگو زدی

 براساس ؛یروانشناخت یاساس
 نهیزم از برخاستهی تئور

، یمانیسل میمر
 یکاظم مندگار

 - بایز یهنرها هینشر
 یو شهرساز یمعمار
 4شماره  20دوره 

 1394 زمستان

 وقلمری سازمانده»چون  یطیشرا جادیبا ا، یسنت یبناها
 یسازمانده» «حس تعلق خاطر یسازمانده» «یشخص

ه ب «یاجتماع ارتباطاتی سازمانده»و  «یتمرکز درو نفرد
عمل و  یزادآ -1چون  یهایدهیساز پد نهیزم بیترت

 ت؛یمحرم زانیو م یشخص میحر کنترل، یاستقالل فرد
 -3فضا؛  بای رهمذاتپندا، فضا ییخوانا، یحس یبندیپا -2

 زانیلسله مراتب مس -4تمرکز حواس ، یذهن آرامش
 اداتح شیافزا، اجتماعات انواع بندیدسته، تیمحرم

 شده که ؛یارتباطات جمع تیو تقو لیتسه، کنترل، یجمع
 «یبخش تیهو» «یروان تیامن»چون  ییامدهایپ

 .داشته است «یاجتماع دیمشارکت مف»و  «یخودساز»

17 

 یروان شناس هینظر یبررس
افراد درونگرا "در مورد  ونگی

 در "و برونگرا
معماری درونگرا و "با  ارتباط

 رانیا یمسکون "برونگرای

، یسمانیر نیام
، یکمال انوشیک
، موسویدیحمدیس

 یسمانیمحمد ر

معماری  هایهمایش
شیراز  ،اسالمیایرانی 

1394 

در  ییو برونگرا ییدرونگرا جادیعامل در ا ترینمهم
از  هر منطقه ییایو جغرافمییاقل عوامل، یرانیمعماری ا

به  ی پژوهشهاافتهیعوامل ذکر شده در  ریاست و سا رانیا
ه اما نکته ای که جالب توج. ندیآمیپس از آن  بیترت

افراد سازنده معماری  یبه حاالت روان یاشاره کوچک
رون ب ایدرون گرا  نتواناست که اگر یبدان معن نیا. است

، فرد را به معماری اش صد درصد ربط داد کیگرا بودن 
اثر  که هر مهم نیرا با توجه به ا یاما حضور حاالت روان
، خالق آن است اتیو خصوص اتیهنری جلوه ای از روح

 نظر معماری خاص در کی شیدایتوان جزو علل پمی
رد  زین گریکدیدو مقوله با  نیارتباط ا نیبنابرا. گرفت

 .شودمین

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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میزان توجه به بحث حریم در خانه و درجه اهمیت میزان ارتباط تفاوت ، صورت پذیرفته هاینهایت با توجه به پژوهشدر 

 ییراهبردهاقصد بر بیان ، در این پژوهش، باشدمیشخصیتی و اثر متفاوت آن در شکل دهی به فضای خانه مشهود  هایتیپ

 یکه بر مبنا، اتخاذ شودبتواند ، هر فرد یذهن یبا ساختارها رشیمورد پذ میمتناسب با حر یدر جهت ارائه الگواست که 

با  قیبا تدق تیاست که در نها یخانه به چه اندازه ا عملکردی هایحوزه یبرا یریپذ میحر زانیم نیا، ارائه شده یالگوها

خود  یتیشخص هایپیکه در ت یکه هر فرد با توجه به گوناگون شودمی ئهارا ییالگو، مطرح شده در اسالم هایچهارچوب

 افتیدر، هر قسمت از خانه اش یبرا اشذهنیخود را هماهنگ با ساختار  رشیمورد پذ میمتناسب با حر یدارد بتواند الگو

 . دینما

 اهداف پژوهش. 7-1

 هدف اصلی.1-7-1

و ، شنیداری، بویایی، بصری، محیطی)حرکتی گانه پنج  هایحرکتی و بصری در میان واکنش هایبه دلیل اهمیت محدوده

زنگ و ایچهارگانه  هایهر کدام ازتیپ، تالش برای شناسایی میزان سنجش حریم پذیری حرکتی و بصری ،المسه

میزانی هر فرد به ، ی و مزاجیتیشخص هاییشیو گرا التیو تما هاتفاوت نیهمبراساس . باشدمیویژگی مزاجی  هایتفاوت

 عملکردی هایچه نوع حریم پذیری حرکتی و بصری را برای حوزه، شخصیتی و مزاجی قرار بگیرد گانه که در این چهار

معاصر  هایخانهحریمی  یدر سازماندهتواند چه اثری می هااین ویژگیو . قابل تعریف است اشذهنیدر ساختار خانه 

 . دارد

 خرد هایهدف.2-7-1

 یگوناگون نیا هایویژگی ی سهی( و مقایداریناپا ای یداریبرونگرا پا، درون گرا) یتیمتنوع شخص هایپیت ییشناسا

، هر فرد یشده برا فیتعر یتا فضا. خانه دارندحریمی  یدر سازمانده یعناصر معمار گریکه ازد یو انتظار هاتیشخص

 . دکاربر فراهم آور یمورد نظر را برا تیبتواند مطلوب

 پژوهش سواالت. 8-1

 :شودمیمطرح  ریراستا سؤاالت ز نیدر ا

 

18 
شخصیت ایرانی:شواهدی از 

 هایویژگیفرهنگی  هایتفاوت
 شخصیتی

، شهریار شهیدی
سامان ، وحید نجاتی
 کمری

تحقیقات علوم 
، 13دوره ، رفتاری
 1394، 4شماره 

نا شخصیتی پسران و دختران تفاوت مع هایویژگیبین 
ی در و هم چنین بین اقوام مختلف ایران، داری وجود دارد

جود شخصیتی نیز تفاوت معنا داری و هایویژگیابعاد 
نتایج نشان داد که فرهنگ و قومیت و اقلیم . دارد

یران اشخصیتی مردم  هایویژگیتواند بر میجغرافیایی 
 .تاثیر گذار باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سوال اصلی.1-8-1

ه نوع و میزان چ، حکمای کهن از شخصیت مزاجی بندیدستهزنک و ای گانه چهار هایبر اساس تفسیر روانشناختی تیپ

با چه  هاضافایرانی قابل تعریف است و این اسالمی برای هر قسمت از خانه در الگوی  پذیری حرکتی و بصریحریم

  ؟گیرندمیساختاری در کنار هم قرار 

 سواالت فرعی. 2-8-1

  پاسخگو هم که  ؟میبربهره ب فضای خانهحریمی  یسازمانده جادیا یهر فرد برا یتیشخص هایویژگیاز  میتوانمیچگونه

 هایویژگیاس براس را مطلوب هر فرد میحر، وی حاتینظام ترج یدر هماهنگو هم کاربر باشد  یریپذ میحر زانیبه م

  ؟کند فیاش توصیتیشخص

 کرد؟  یانسان طراح یو روان یکیزیف یازهایانسان را متناسب با ن یزندگ طیمح توانیچگونه م 

 مطلوب حریمی که در منطقه میدر جهت به حداکثر رساندن آرامش افراد هنگا یو روانشناس ینقاط مشترک معمار

  ست؟یچ، رندیگمیخود قرار 

  ؟هر فرد هماهنگ ساخت یتیشخص هایپیخانه را همسو با ت یکالبد یفضاها توانمیچگونه 

 یمعمار، معاصر دارد هایخانهحریمی  نمایش چیدمانرا به  یادیکه توجه ز ییتوان با ارائه الگومیچگونه  تیو در نها 

  کرد؟ یزیر یمتفاوت هر فرد در دوره معاصر را پحریمی  رشیهمساز با پذ

 معرفی محدود و قلمرو پژوهش و بیان دالیل انتخاب.9-1

، سنتی هایر خانهی در سنت ایران به منظور شناخت الگوی پنهان حریم دواجد ارزش معمار هایاز خانه ایمجموعه-1

در تنوع  ی با حساسیتخیتار یکه در نمونه مورد، اقلیم موجود در سنت ایران انتخاب شده است هایبراساس تفاوت

از جهت  هاشناخت آن بناها، که در آن دوره موجود است و هم چنان پس از گذشت سال یغن یمعمار لیبه دل، اقلیمی

 . مهم بر آمده است نیاپژوهش در صدد شناخت  نیا، مورد توجه قرار نگرفته است ،حریمی یبررس

ان غرب شخصی معمار هایی از خانههاینمونه، سنتی ایرانی هایرای میزان اعتبار سنجی الگوی استخراج شده در نمونهب -2

خصیتی و مزاجی که به دلیل این که بیشترین اثر ش. با دیدگاه مشابه مورد بررسی قرار گرفت، و اثر گذار در سبکی غرب

کارفرما و بهره  هایهزیرا که در این نمون، اندداشتهشخصی خود  هایمشهور جهانی و خانه هایبر نمونه، معماران غربی

 . گیردمیبا اطمینان بیشتری مورد بررسی قرار  هانمونهحریمی معمار بوده است و الگوی پنهان ، بردار

مزاجی -شخصیتی هایحساسیت حال حاضر معماری ایران که همراه بااسالمی -ایرانیحریمی برای استخراج الگوی -3

ابقات معماری دهه اخیر مورد تقدیر از لحاظ نحوه طراحی بوده است معماری معاصر ایرانی که در مس هاینمونه است؛

 هااین نمونه. بررسی شده است هایحریم سنجی در محدوده حرکتی و بصری در نمونه هایو فاکتور، انتخاب شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تاثیر گذار از  میتواند محدوده فکری طیف وسیع و، عالوه بر بازخوانی ذهن معماران معاصر ایرانی درباره حریم مطلوب

 . جامعه معماری ایران از جمله افراد برجسته و صاحب سبک در معماری ایران را نمایش دهد

 روش شناسی پژوهش.10-1

    روش پژوهش از نظر هدف و نوع.1-10-1

کاربر  هایانتخاب انیم بوده و رابطه قیکاربران فضا و مطالبات او منشأ تحق یتیشخص هایپیت هایویژگیدر ابتدا شناخت 

به  هایداده ریاثت لیو به دل. گیردمیفرد مورد کنکاش قرار  یتیشخص میحر رشیپذ زانیاو در مورد م یتیشخص پیو ت

ک و زنایگانه چهار هایپیبراساس ت یتیشخص هایپیانواع ت یشناختروان  یازهاین هایشهیر یدست آمده و واکاو

ابتدا ، یانسان هایپیمطلوب متناسب با انواع ت هایخانه لیبر نحوه تشک هااثر آن، مزاجی هایبررسی آن بر حسب تفاوت

 تقدیر شده اینهخا، سبک ساز و شخصی معماران غرب هایخانه، رانایچهارگانه سنتی در اقلیم  هایاز خانه ایمجموعه

یران براساس مبانی امزاجی معماران غرب و  بندیدسته، یفتوصی – یلیابتدا با روش تحل، معماری معاصر در دهه اخیر

 میحر لیتحل، سازیمدل قیاز طر و میحر لیابزار تحل با، بندیدستهشخصیت و مزاج صورت گرفت و براساس همین 

در اقلیم  یسنت ایخانهموجود در کالبد  یهر عنصر معمار یریپذ میحرسنجش  زانیم. است هانجام شد حرکتی و بصری

 هایپیانواع ت یهنذ تصویرسازی، فاکتورهای موثر در حریم سنجی و یمعماربا استفاده از مطالعات ، رانایچهارگانه  

، یبنا بر شواهد و استدالل منطق. رت پذیرفتمزاجی صو-یتیشخص ترجیحاتبراساس ، خودحریمی از مدل  یتیشخص

حریمی  رشیذپسنجش  زانیم. شدمعاصر اتخاذ  هایمطلوب خانهحریمی  یو سازماندهحریمی  دمانیچ یرا برا ییراهبردها

 هاکه در آن یامل وراثتبه واسطه ع ای یزندگ یمتفاوت که در طول زمان و براساس تجربه  شاتیو گرا بینیجهانافراد با 

را  ییراهبردها. گردیدارائه  هاآن یتیشخص هایویژگیمتناسب با حریمی  ینحوه سازمانده، ییدر قالب الگو، نهفته است

ارائه  یالگوها یبناکه بر م، گردیداتخاذ ، هر فرد یذهن یبا ساختارها رشیمورد پذ میمتناسب با حر یدر جهت ارائه الگو

با  تیدر نها که. ی استاز خانه به چه اندازه ا عملکردی هایحوزه یراو بصری ب حرکتی یریپذ میحر زانیم نیا، شده

 هایپیکه در ت یکه هر فرد با توجه به گوناگون شودمیارائه  ییالگو، مطرح شده در اسالم هایبا چهارچوب قیتدق

 . دینما افتیدر اشذهنیخود را هماهنگ با ساختار  رشیمورد پذ میمتناسب با حر یبتواند الگو، خود ی و مزاجیتیشخص

 روش و فرآیند جمع آوری اطالعات.2-10-1

آثار معماری  که از یپالن و مدارک موجودحریمی  یمحتوا لیتحل یالزم جهت بررس یدانیراستا مطالعات م نیدر هم

وسبک ساز  تاثیرگذار، آثارو مدارک کلیدی هاینمونه، رانایگانه  مکتوب و واجد ارزش در معماری سنتی در اقلیم چهار

بر آن است تا  یسع. مورد تقدیر از معماری معاصر ایران انتخاب شده است هایمعماری غرب و مجموعه از نمونه خانه

 ایشده فیتعر میکه از حر یشناخت ریدر تصاو، که ذهن انسان یماشناختیتحت عنوان س، خانهحریمی بازتاب آن در چهره 

را به خود  قیتحق نیاز امیسازد بخش مهمی ریکرده است و هموراه ذهن کاربر را درگ فیکه از خانه در ذهن خود تعر
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براساس  یبخش مردم شناس، یو روانشناس میبو یتهایشخص لیدر تحلمیو مفهو یبخش استدالل. اختصاص داده است

مطرح  ینظر یمبان یاز رو یکالبد هایشاخصه افتیو در یمعمار هایاز بنا یبخش مصداق شناس، مردم تیمطالعه شخص

، انجام مطالعات نیکه پس از اباشدمی، یتیمتفاوت شخص هایپیبا ت هایآن یسازمصادقها و شده و مطالعه کالبد ساختمان

دوباره به مسکن  ینگاه نیارائه دهد و ا هاآن یتیشخص هایویژگیخانه را متناسب با حریمی  یکه سازمانده ییارائه الگو

محل سکونت خود را به شکل سازمان  یخانهحریمی  ییکه خوانا یریبه تصو دنیبر اساس انسان و نقش ذهن او در رس

طراح ، فرد یذهن هایشیو گرا التیو تما ازیو نوع ن یتیشخص هایویژگیمسأله با شناخت  نیکه ا، درک کند یا افتهی

با حریمی  یالگوها جادیا یو تالش برا کندمی کیمطلوب که هرکاربر در ذهن خود دارد نزدحریمی  یرا به سازمانده

 یاساس یازهاین گریباشد که د یانسان هایشیهمسو با گرا یهاییطراح یبرا یتواند سر آغاز، میحاتیتوجهات و ترج نیا

اصول مطرح شده در  تیمورد پژوهش با رعا وضوعم یسازمیبو یبرا تیو در نها. فرد را درمرکز توجه خود قرار دهد

 فیتعراسالمی مدل ارائه شده در چهارچوب اصول  ،اسالمی یمطرح شده در مبان هایاز شاخصه، سعی شده است، اسالم

 هایافزارنرماستفاده از . نحو فضا صورت گرفته است، انتخابی هایمنظور شناخت الگوی پنهان حریم در نمونه به. شود

 . کمک شایانی در استخراج الگو کرده است، مورد توجه در این حوزه

 تحلیل اطالعات هایابزار و تکنیک.11-1 

 هایخانه لیبر نحوه تشک هاموجود و اثر آن یتیشخص هایپیانواع ت یروان شناخت یازهاین هایشهیر یبه واکاو ازین لیبه دل

 یدر معمار میکننده حرفیو عناصر تعر یمعمار یفضا یکننده فیتعر یابتدا مبان، یانسان هایپیمطلوب متناسب با انواع ت

شده از منابع موجود استخراج  ایخانهکتاب ی وهیبه صورت ش، اسالم نیدر د میکننده حر فیتعر هایو توجه به شاخصه

از  ایمجموعهابتدا . شده است محدوده قلمرو استخراج هایخانه هاینقشه، به دست آمده هایو براساس شاخصه است

 بندیدستهنیمه باز و بسته با ، اندازه گیری میزان فضای بازبا ، رانایچهارگانه ی سنتی در اقلیم واجد ارزش معمار هایخانه

شخصی  هایخانه، در مرحله دوم. بررسی شد یفتوصی – یلیروش تحلبه ، عملکردی از خصوصی تا عمومی هایدر حوزه

 افزارنرمدر  سازیمدلتقدیر شده در معماری معاصر ایران به وسیله  هایمعماری غرب و نمونه خانه معماران و سبک ساز در

بررسی شد و ، قرار دارد  3در محدوده گراف محوری )نحو فضا( 2سپیس سینتکس افزارنرمکه در ادامه ، 1« ای گراف»

به منظور استخراج الگوی حریم بصری در ، استخراج شد و در نهایت هاالگوی پنهان حریم حرکتی موجود در این نمونه

                                           
1. Agraph 

2. Space syntax 

3. Axial graph 
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 یبرا. صورت پذیرفته است ،2با استقاده از گراف بصری نحو فضا 1دپس مپ افزارنرمدر  سازیمدلبا ، انتخابی هاینمونه

گذار شناخته شده  ریمهم و تاث یعنصر، یفرد التیو تما ازهایتوجه به روان و ن که لیدل نیبه ا یارتباط با روانشناس یبرقرا

 هایدر نهایت تمام خروجی. معماران در چهار گروه مزاجی استفاده شده است بندیدستهدر  یروانشناس یاز محتواها، است

یی راهبردها. صورت پذیرفته است سازیمدلی و استدالل منطقبا ، معرفی شده هایافزارنرممورد بررسی با  هایخانه از نمونه

در نهایت با تدقیق با ، اتخاذ شده است ،را در جهت ارائه الگوی متناسب با حریم مورد پذیرش با ساختارهای ذهنی هر فرد

 -شخصیتی هایالگویی ارائه شده است که هر فرد با توجه به گوناگونی که در تیپ، مطرح شده در اسالم هایچهارچوب

 . را دریافت کند اشذهنیبتواند الگوی متناسب با حریم مورد پذیرش و مطلوب خود و هماهنگ با ساختار ، مزاجی خود

 ها و معیارهای پژوهشمعرفی شاخص.1-11-1

 در خانه میحر یو فرهنگاسالمی  هایشاخصه (1

  آنها هایهو شاخص مزاجی -یتیشخص هایالگو (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1. Uc depth map  

2. Visual graph 
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 :فصل دوم

 حقیقت نظری مبانی ادبیات و 
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 بخش اول: حریم در محیط معماری.1-2

 محیط و انسان میان ارتباط در رفتار ماهیت.1-1-2

 بنا .است عمل البق در دارد ذهن در آنچه ساختن جاری و آن به نسبت العملعکس، محیط با انسان ارتباط راه رفتار

 که رفتار است ساسا این بر .آیندمی در بالفعل، بالقوه و ذهنی مقاصد آن جریان در که است فرایندی رفتار انجام براین

 شکل انتزاعی لیتفعا اگر .است عمل در فعالیت یک انجام رفتار واقع در .شودمی گرفته نظر در فعالیت از جدای چیزی

 مهم عامل بسیار دو، فتارر نحوه و نوع در .باشدمی فعالیت اجرای نحوه و بالفعل فرم رفتار، دارد عمل یک از ای بالقوه و

 رفتار و اساس پایه لعم در خود( هایویژگی تمام )با انسان و آمده( بدست آن از که )اطالعاتی محیط .هستند تاثیرگذار

ها، انگیزه، ازهانی از برایندی انسان رفتار براین بنا .است توامان بصورت فردی خصوصیات و محیط هایویژگی انسان

د و )پاکزااست ساخته خود برای محیط از انسان که است نهایت معنی در و ذهنی تصویر، ادراک، محیط قابلیت

  (.1391بزرگ،

  :نمود بندیدسته توانمی گوناگونی جهات از را رفتارها

 خواهد ناخودآگاه و خودآگاه رفتار نوع دو، آن انجام انگیزه اساس بر رفتار تقسیم نتیجه :خودآگاه نا و خودآگاه رفتار

 از محیط هک اطالعاتی و هامهارت، دانش، تجارب تاثیر تحت انسان که است رفتاری خودآگاه رفتار از منظور که بود

 آن برای انجام زهانگی که است رفتاری خودآگاه نا رفتار دیگر سوی از .دهدمی بروز خود از نموده کسب خود پیرامون

 ثبت نموده خود خودآگاه نا ضمیر در زندگی طول در انسان که است عواملی تاثیر تحت آن بروز و نیست معلوم انسان

 .است

 رفتار دو نوع .نمود تقسیم توانمی نیز هستند دخیل آن وقوع در که افرادی اساس بر را رفتارها :اجتماعی و فردی رفتار

 و م پذیرفتهانجا تنهایی به که هستند رفتارهایی فردی رفتارهای .هستند ارائه قابل خصوص این در اجتماعی و فردی

 چند دو یا میان ارتباط مستلزم که است رفتاری اجتماعی رفتار حالیکه در کنند بروز جمع یا و خلوت در است ممکن

  .است نفر

 دو دسته رفتارهای به توانمی نیز آنها افتادن اتفاق در فضا اهمیت اساس بر رفتارها نهایت در :فضایی غیر و فضایی رفتار

 و شرایط ابعاد مکانی از فارغ که هستند رفتارهایی فضایی غیر نمودرفتارهای تقسیم فضایی غیر رفتارهای و فضایی

 از محیط متاثر و مکان در که است رفتاری فضایی رفتار آنکه حال .آیندمی بوجود انسانها میان ارتباط در، پیرامونی
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 انسان تاثیرات متقابل بلکه محیط و انسان بین رفتار و انسانها بین رفتار تنها نه، رفتار از نوع این در .شودمی انجام پیرامون

 . گیردمی قرار نظر مورد نیز محیط و

 نیز ه پیشترچنانک چراکه .است پذیرفته صورت فضایی رفتار زمینه در پژوهشها اغلب نیز محیط شناسی روان مباحث در

 ز محیط تاثیرا متقابل بطور انسان و نیست تصور قابل زمان و مکان از فارغ رفتاری هیچ واقعی شرایط در، شد اشاره

 دانش در که فضایی رفتار کلیدی مفاهیم از برخی به ادامه در (.1391. )پاکزاد و بزرگ،گذاردمی تاثیر آن بر و پذیردمی

  .شد خواهد اشاره، شده پرداخته آنها به شناسی محیط روان

 و رویکردی موضع، گرفته صورت محیط و انسان روابط تنظیم چگونگی بررسی در که رویکردهایی ترینجامع از یکی

 مفهوم کلیدی 4میان مناسبات بر و پرداخته آن به خود "اجتماعی رفتار و محیط" کتاب در آلتمن ایروین که است

 ارتباط در درک را خلوت مفهوم نقش او .کندمی تاکید انسان رفتار در "ازدحام" و "قلمرو، "شخصی فضای "،"خلوت"

 برقرار شخصی ارتباط فضای و قلمرو، ازدحام مفاهیم میان مفهوم این که کندمی اشاره و داندمی بنیادی رفتار و محیط

 تعامل نوع بر این فیزیکی محیط تاثیر و افراد رودرروی تعامل چگونگی، روانشناختی – اجتماعی رویکردی با او .کندمی

 آلتمن تعریف .کندمی بررسی را تعامل برقراری منظور به خود فیزیکی محیط از انسان برداری بهره چگونگی همچنین و

، میان این در .دهدمی قرار دیگران با برخورد در را خود آن پایه بر گروه یا فرد که است قراردادی فرایندی خلوت از

 اجتماعی نیزوضعیتی ازدحام .خلوت از مناسبی میزان به دستیابی برای هستند سازو کارهایی قلمرو و شخصی فضای مفاهیم

 روی زیاده به، مطلوب نا روابط اجتماعی در و آیدمی پیش خلوت کارهای سازو ناکارایی در نتیجه که گرددمی معرفی

  (.1390)آلتمن،انجامدمی

 وضعیت بهتر

)خلوت کسب شده = 

 (خلوت مطلوب

خلوت کسب 

 شده)نتیجه(

 انزوای اجتماعی
)خلوت کسب شده بیش از 

 مطلوب(خلوت 

سازوکارهای تنظیم روابط 
 میان فردی

 فضای شخصی
 قلمرو

 رفتارکالمی
 رفتار غیر کالمی 

 

 ازدحام

)خلوت کسب شده کمتر از خلوت 

 مطلوب(

 خلوت مطلوب)ایده آل(
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 (1390)آلتمن،قلمرو و ازدحام، فضای شخصی، نمودار مروری روابط میان خلوت-1-2شکل 

 خود ،امنیت چون دیگری هاینیاز ارضای به و دارد عمومیت انسان در قلمروپایی و شخصی فضای، خلوت به نیاز

 قرار تأثیر تحت را محیط کیفیت و راحتی ادراک، مفاهیم این حقیقت در .دارد ربط نفس عزت و شکوفایی

 از پیشتر که تعاریفی اساس بر .سازدمی روشن پیش از بیش را مفاهیم این شناخت اهمیت امر این (1388)لنگ،دهندمی

 ادامه در لذا .نمایدمی ضروری آن به پرداختن و بوده روشن خلوت مفهوم بنیادین و کلیدی نقش، شد ارائه مفاهیم این

  .شد خواهد بررسی مهم این

 محیط در انسان رفتار مفهوم ترین بنیادی خلوت.2-1-2

 خلوت مفهوم.1-2-1-2

، سیاسی علوم ،شناسیانسان، شناسیجامعه، شناسیروان در جمله از و انسانی علوم از رشته چندین در "خلوت" مفهوم

 برخی که دهش ارائه آن برای پردازان نظریه سوی از گوناگونی تعاریف و شده بررسی و رفته کار به معماری و حقوق

  .است شده گردآوری زیر جدول در آنها از

 (1390)آلتمن،خلوت مفهوم از مختلف فیتعار -1-2جدول

 تعاریفی از مفهوم خلوت نظریه پرداز

 غیر از گوشه گیری از جمع و تمایل به انزوا چیزی استوارتس

 میزان اطالعات و فاصله افراد از یکدیگر، دریافتی از دیگران هایکنترل محرک 1950زیمل

 ارزش تنها ماندن و آسودگی از فشار حضور دیگران 1951چاپین 

به اینکه دیگران  ضمن اذعان و در، باشنداین احساس فرد که دیگران باید از آنچه برای او مهم است جدا و دور … 1946بیتس 

  . . .نیز حتی از آن چیز دارند

تمایل به معما . . . . نتیجه تمایل فرد به پنهان نگاه داشتن تجربیات گذشته و زمان حال خود و اهدافش برای آینده 1966ژورار 

 …ورد خودباور دیگران در متمایل به کنترل نظر و ، با حالتی که بیشتر معمول است، بودن برای دیگران

پروشانسکی و ، ایتلسون

 1970ریولین 

 ا انتقال دهیماطالعاتی ر رسیدن و آزادی انتخاب و تعیین اهداف الزم برای نظارت بر اینکه در مورد خود چه

لوگیری از تعامل ج یدر اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و ساز و کارهای الزم برا، توانایی نظارت بر تعامل 1972راپاپورت 

 …ناخواسته و دستیابی به رابطه مطلوب 

 دور و نزدیکی فرد به دیگران به آزادی انتخاب در مورد رابطه با دیگران  2001آلتمن 

 با وپویایی شنیداری، دیداری تعامل بر هاگروه یا افراد کنترل توانایی "خلوت"، آیدمیبر نیز جدول تعاریف از چنانکه

 جهت از خلوت بنابراین( 1388)لنگ،است  دیگری و خود مرز بر نظارت فرآیند خلوت، دیگر بیان به است دیگران

 و دارد "بودن دیگران با" به نیاز گاه، گروه طور همین و فرد .است اهمیت قابل جامعه مابقی و گروه و فرد بین رابطه

 دیگران با ارتباط نداشتن و داشتن بین آن طی که است فرایندی خلوت حقیقت در ."دیگران از بودن جدا" به نیاز گاه

 به حدودی تا خلوت به نیاز در تفاوت، شخصیتی هایویژگی بر عالوه (1391)پاکزاد و بزرگ،شودمی ایجاد تعادل
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 نگرش .گرددمی باز، کنندمی ایفا خود اجتماعی اقتصادی پایگاه و جامعه در مردم که نقشی و اجتماعی هایگروه نگرش

 بزرگتر افراد وقتی، مثال برای است؛ آموختن قابل ارزشی و ستهاآن شدناجتماعی فرآیند از بخشی، خلوت به افراد

، رشد سنین در کودکان، واقع در .کنندمی استفاده خلوت هاینشانه از تر بیش و دارند نیاز بیشتری خلوت به، شوندمی

، 1)گاردو کنندمی رعایت را تریکم فیزیکی فاصله، بزرگتر هایبچه به نسبت، خود سن هم کودکان با وگو گفت هنگام

1969). 

 در رونیبی باز فضاهای و هاساختمان طراحی در خلوت تأمین اهمیت درک برای خوبی چارچوب، پاپورت را مطالعات

 به نیز دولج قالب در پیشتر که(1977)راپاپورت تعریف در .است کرده ایجاد مختلف جغرافیایی هایمکان و فرهنگها

 است شده تعریف دفر دلخواه اجتماعی تعامل امکان و انتخاب حق، اجتماعی تعامل کنترل توانایی خلوت -، شد اشاره آن

 در فاوتهات این .دارد وجود فرهنگی اساسی تفاوتهای خلوت به نسبت مردم دید در که است معتقد وی. (1388، )لنگ

 میزان هب هستند راحت مردم برای که یهایخانه داخل فضای .شوندمی گر جلوه خارجی و داخلی فضاهای سازماندهی

  .دهندمی نشان را خلوت به فرهنگی نگرشهای تأثیر زیادی

 مطلوب خلوت وی .داندمی شده کسب خلوت و مطلوب خلوت، را خلوت مقوله مهم جنبه دو، نیز آلتمن، رابطه همین در

 بهینه حالت داردمی بیان و کندمی عنوان تعامل این واقعی میزان را شده کسب خلوت و دیگران با تعامل آرمانی میزان را

 خلوت از شتربی یا کمتر شده کسب خلوت اگر اما .باشند برابر هم با میزان دو این که شودمی حاصل زمانی خلوت

، کندیم یاد آن از خلوت درباره آلتمن که دیگری ویژگی .رودمی بین از فرد تعادلی حالت آنگاه، باشد مطلوب

 سنتی ظریهن وی .است آن جستجوی در هم و دارد کار سرو تعامل محدودیت با هم که است فرایند این بودن دیالکتیکی

 متضادی اینیروه متقابل کنش نتیجه را خلوت و کرده رد، خلوت عنوان تحت را دیگران با خود بطه را قطع بر مبنی

 (.1390)آلتمن،آنهاست با رابطه قطع یا دیگران شدن پذیرا از متفاوت تعادلی به رسیدن که داندمی

 ماهیت، لوتخ دیالکتیکی کیفیت، (هاگروه تا فرد از) اجتماعی نظیرواحدهای گوناگونی ابعاد را خلوت مفهوم آلتمن 

 عنوان او، ماعیاجت واحدهای بعد از، وی تحلیل در .کندمی تحلیل، مرزها تنظیم مثابه به خلوت و خلوت ساز بهینه

 فرایند دهاواح این از وهریک باشند داشته هم با متنوعی و گوناگون روابط است ممکن اجتماعی واحدهای کندمی

 حالت هارمینچ با را خلوت از حالت این او .نباشد واحدها دیگر مشابه شاید که برگزینند خلوت به رسیدن برای خاصی

 در تفاوت با خلوت مهم بالقوه هایویژگی از یکی است معتقد و دانسته مرتبط، کندمی یاد آن از وستین که خلوتی از

  .است مرتبط اجتماعی واحدهای پویایی

                                           
1. Guardo 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



29 

 در یعنی مخالف نیروی دو میان باید که داندمی دیالکتیکی فرایندی را خلوت، آلتمن، خلوت دیالکتیکی کیفیت بعد از

 زیاد یا کم .است متفاوت زمان هر در نیز نیروها این شدت .شود برقرار تعادل آنها از دوری و بودن دیگران دسترس

 تعامل از بهینه سطحی دنبال به همواره را هاگروه و افراد و نبوده بخش رضایت آلتمن نظر از خلوت حد از بیش بودن

 خلوت مفهوم بررسی در وی .دارد بستگی شرایط و زمان به که است نسبی بهینه حالت مطلوبیت این و داندمی اجتماعی

 عنوان نیز( 1972) تونهاکه آنچنان .داندمی دیگران از گروه یا فرد جدایی و تمایز متضمن را خلوت، مرزها تنظیم بعد از

 (.1،1972)هاتونکندمی نظارت خود بر دیگران دسترسی بر آن از استفاده با گروه یا فرد که هست موانعی یا مرزها کندمی

 خلوت انواع.2-2-1-2

، خلوت گاسفر نظر از (1388، )لنگکنندمی تامین را متفاوتی مقصد کدام هر که دارد وجود خلوت از مختلفی انواع

 نوع 4نیز وستین (1373)فرگاس، رودمی کار به متفاوت معنای چهار به حداقل کلمه این و است ایپیچیده نسبتاً مفهوم

  .است شده اشاره آنها به اختصار به زیر جدول در که شمردمیبر را خلوت

 خلوت مختلف انواع -2-2جدول

 (1390)آلتمن,  خلوت مختلف انواع

 مختلف انواع

 دیدگاه در خلوت

 وستین

 دیگران توسط شدن مشاهده از بودن آزاد انزوا

 خارج محیط از بودن رها و دیگر فردی با معاشرت قرابت

 جمع میان در بودن ناشناخته گمنامی

 ناشناخته هایمزاحمت کنترل برای شناختی روان موانع گرفتن کار به مدارا

 مختلف معانی

 دیدگاه در خلوت

 فرگاس

 انزوا انتخاب در آزادی

 منتخب افراد و خود بین مزاحمت بدون صمیمتی داشتن در آزادی

 دیگران بین در ماندن نام بی برای آزادی

 خود دربارة اطالعات مضایقه طریق از بودن محفوظ برای آزادی

 خلوت کارکردهای.3-2-1-2

 این در لتمنآ و وستین دیدگاه به توانمی جمله آن از که شده ارائه گوناگونی نظریات نیز خلوت کارکردهای باب در

 :از عبارتند که است شمرده بر خلوت برای مختلف کارکرد 4وستین .نمود اشاره ارتباط

  .است فرد هویت و فرد استقالل، فرد ارزش مهم مسائل و فردیت آن مرکزی محور که :فردی استقالل -1

 در قدم شده هارم ایشیوه به و بگذارد کنار را خود اجتماعی نقش ای لحظه سازدمی قادر را فرد که :عاطفی تخلیه-2

  .بگذارد اجتماعی قواعد و اصول از غیر مسیری

، خلوت و تنهایی در فرد واقع در .آینده برای ریزیبرنامه و هاموقعیت و تجارب بررسی از عبارتست :خودسنجی-3

  .بیابد مناسبی هایروش، آینده در خود اعمال برای و کند ارزیابی را خود تجربیات یابدمی فرصت

                                           
1. Hutton  
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 گروه با ای دیگری با سازدمی قادر را فرد خلوت است معتقد وستین :مناسب و محدود یهایارتباط آوردن فراهم-4

 .بگذارد میان در را خصوصیش مطالب آنها با و باشد تنها، افراد از کوچکی

 

 

 کارکردهای مختلف آلتمن درباره خلوت آلتمن.4-2-1-2

 فردی هویت .است فردی ویته یعنی خلوت اساسی هدف خدمت در تر بیش کارکرد این :فردی میان کارکردهای-1

 در شکست یا یتوانای .خود پیرامون هایمرز و هامحدودیت تعریف و تعیین در فرد توانایی بر است متکی ای اندازه تا

  .است فردی هویت به رسیدن مهم عوامل از دیگری و خود میان مرز بر نظارت

 ارزیابی طور همین و اندیگر با رابطه برای فرد هایبرنامه و راهبردها تعیین در مقوله این :دیگران با فرد متقابل کنش-2

 هایارتباط رد دیگران با فرد متقابل کنش هاینمونه از یکی .دارد مهم و توجه قابل نقشی دیگران با مناسبت در فرد

 امر این عکس اما، دکنن تجاوز دیگران خلوت به که دارند را حق این غالبا باال مقامات .شودمی متجلی افراد ای حرفه

 بلکه، باشد شتهدا نظارت دیگران با خود متقابل کنش بر کندمی کمک فرد به تنها نه خلوت سازوکارهای .نیست صادق

  .شودمی دیگران با ارتباط در نقشه و برنامه طرح و دیگران با روابط گسترش باعث

 هویت و رینگ خویشتن :دارد جنبه دو کم دست و دارد فرد نهاد در عمیق ای ریشه خلوت کارکرد این :فردی هویت-3

 ، فردی

 رزیابیا و توصیف را خود و بیندازند نگاهی خود به گروهها یا افراد که است فرصتی مستلزم نگری خویشتن 

 . ردیف هویت و ارزشی خود سوی به استمیقد، نگری خویشتن گیردمین انجام غیر حضور در کار این و کنند

 از یک کدام که این درک نیز و خود از گروه یا فرد عاطفی و روانی درک از است عبارت فردی هویت 

ها، اییتوان از است فرد درک، فردی هویت .دیگران از بخشی یک کدام و اوست خود از بخشی مادی دنیای هایجنبه

حال  به اآی که نماید ارزیابی را خود تا کند کی کمک فرد به درک این .خود باورهای و عواطف، هااحساس، هاضعف

 (1390)آلتمن،خیر یا است مفید دیگران و خود

 (1390)آلتمن،آلتمن و نیوست دگاهید از خلوت مختلف هایکارکرد -3-2جدول

 مختلف یکارکردها

 نیوست دگاهید خلوت در
 خودسنجی عاطفی تخلیه فردی استقالل

 کنترل و حفاظت

 منظور به ارتباطات

 محدود ارتباطات

 مختلف کارکردهای

 آلتمن دیدگاه در خلوت

 تعیین در فرد توانایی

 مرزهای و هامحدودیت

 فرد پیرامون

 کنش بر نظارت

 افراد متقابل

 و نگری خویشتن

 فردی هویت
- 
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 اجتماعی تعامل با مناسبت در خلوت.5-2-1-2

، خلوت مهم کارکردهای از یکی، شد اشاره نیز این از پیش که وآنچنان هستند متقابل مفهوم دو، اجتماعی تعامل و خلوت

 که مقوله هستند عقیده این بر پژوهشگران از برخی (1390)آلتمن،است او اجتماعی محیط با فرد متقابل کنش بر نظارت

 نقش دیگران با مناسبت در فرد ارزیابی طور همین و دیگران با رابطه برای فرد هایبرنامه و راهبردها تعیین در خلوت

 قرار تعامل در خلوت از حاصل فردی استقالل احساس با مردم اجتماعی هاینیاز اگر که معنا بدین .دارد توجهی قابل

 خلوت که درمحیطی. است اجتماعی رفتارهای بیشتر نیاز پیش، کالبدی خلوت .شودمی تر آسان اجتماعی روابط، گیرد

 ناپذیری جبران خسارات. (1388، )لنگآیدمی بوجود شخصی انتخابهای از تری وسیع دامنه، باشد داشته وجود کالبدی

، نیز آورد وارد آن ساکنان اجتماعی ارتباطات به تواند، میشلوغ و آمد و رفت پر مسکونی محیط یک در زندگی که

 نخواهد منجر اجتماعی تعامالت افزایش به، زیاد افراد با انسان ارتباط لزوما که معناست بدان این .است امر همین موید

است  اجتماعی روابط کاهش، جمعیت تراکم از ناشی منفی اثرات از یکی معتقدند محققان حقیقت در و شد

 از خارج تعامل و انزوا موجب تواندمی خلوت بر اندازه از بیش تاکید که داشت توجه باید، دیگر بیان به (2006)هانگ،

 احساس این و (1390)آلتمن،شود ازدحام احساس و خصوصی زندگی خلوت رفتن دست از موجب تواندمی، کنترل

 هایتماس که دهدمی رخ زمانی و آیدمی پیش خلوت کار سازو ناکارایی نتیجه در که وضعیتی جز نیست چیزی ازدحام

 (1،2003)کایا. است وی نظر مورد که باشد چیزی آن از بیش، انسان اجتماعی

 خلوت به دستیابی کارهای و ساز. 6-2-1-2

 این از برخی که کنندمی استفاده گوناگونی رفتاری کارهای سازو از، خلوت مطلوب سطح به رسیدن برای انسانها

 :از عبارتند سازوکارها

ارتباط  یاجتماع متقابل کنش مهم ابزارهای از یکی (سخن محتوای)میکال رفتار :خلوتمیکال کارهای سازو (1

، ساختار و محتوا رنظ از است الزم، رو این از .کنند منتقل را فرد تمایالت و حاالت همة هستند قادر کلمات .استمیکال

و  آیدمی بانز بر که است " چیزی"واقع در یامیکال ارتباط جوهر، کالم محتوای از منظور .گیرند قرار بررسی مورد

از  بسیاری .شودیم نامیده سخن زبانی یا زبانی فرا، کالمی فرا ویژگی که است چیزی همان، کالمی رفتار ساختاری ابعاد

  .باشد خلوت سازوکارهای گر بیان میتواند کالم کیفیت و کمیت که است آن از حاکی هاپژوهش

برای  بدن حاالت و اعضا از استفاده ،،بدن زبان همان ویامیغیرکال رفتار :خلوتمیکال غیر کارهای سازو (2

از  استفاده یا خاص رفتارهای یا سر حرکات و بدن حاالت، پا و دست گرفتن قرار طرز مانند است؛ ارتباط برقراری

 هانشانه(1 از عبارتند که اندکرده توصیف رامیکال غیر رفتار نوع پنج، هاپژوهش از برخی .بدن از خاصی هایقسمت

                                           
1 . Kaya 
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سوی  از خاصی شرایط در آنها از هریک که .هاکننده تعدیل (5 و هاکننده تنظیم (4 عاطفی هایجلوه(3 مصورها (2

 برای مهاجم گروه یا فرد از شدن دور همچنین (.1،1972)اکمنشودمی استفاده مطلوب خلوت به دستیابی جهت در افراد

 طیکامل به مح ینیعقب نش ایو  یریکاهش تماس تصو یمجدد از صورت و بدن برا گیریجهت، یفرد نیفاصله ب افزایش

  (2،2008)رابسون.تاس یاجتناب یاز رفتارها ینشان دهنده انواع، زین گرید

لف و در مخت ییایجغراف یهاکه در طول زمان و در مکان یمختلف یهاخلوت: پژوهش یفرهنگ یسازو کارها  (3

 امر نیا. مختلف است هایفرهنگافراد و  انینشانگر درجات مختلف خلوت در م، رفتهیمتعدد صورت پذ هایفرهنگ انیم

 از فرد یداسازج یآلتمن سازوکارها دهیبه عق. خلوت مطلوب افراد است نیدر تام یفرهنگ یساز و کارها تیاهم نشانگر

در  و هان شمول استجبه سطح مطلوب خلوت  یابیدست  یافراد برا نیب ینظارت بر مرزها گریبه عبارت د ای - گرانید

 احتماال امر نیاداشته باشند اما  یفرهنگ توجه اندک ةبه مقول هااز فرهنگ یممکن است برخ. جوامع وجود داردمیتما

نظام  کینه ، دانندمی یکیزیف طیمربوط به مح یندیخلوت است که آن را فقط فرآ ةآنان به مقول یمعلول نگرش سنت

 . (1390)آلتمن،رایبس یبا کارکردها یرفتار دةیچیپ

 و به کندمی فیتوص دهیچیپ اریدر مقوله خلوت را بس یکیزیف طیخلوت: آلتمن نقش مح یطیمح یسازو کارها (4

 :پردازد که عبارتند ازمیگوناگون  هیآن در سه ال شرح

 آنست که  انگریپژوهشها ب. شودمیبه فرد محسوب  هیال نیتر کینزد طیجنبه از مح نیآالت: ا وریو ز پوشاک

 سازو تجاوز به یبه نوع، شودمیبر افراد اعمال  یآالت و لوازم شخص وریدر مورد استفاده از پوشاک و ز یهایتیمحدود

 . کندمی یرینظارت بر خلوت است و از نظارت فرد بر خودش جلوگ یکارها

 شمارت به خلو یاز سازوکارها گرید یکیو  یکیزیف طیمح هیال نیکه دوم طیجنبه از مح نی: در ایشخص یفضا 

 نیا. شودمی او یاحتبه آن باعث تنش و نار گرانید یکه تعد میانسان روبرو هست رامونیپ یفرض یحباب ایبا فضا ، رودمی

 گرانیبا د متقابلش ز کنرا ا نشان دهد و گاه او گرانید یرایفرد را پذ یگاه. تواند ابزار نظارت بر خلوت باشدمی زیفضا ن

 . داردمیباز 

 آلتمن، .باشدمیاست مفهوم قلمرو  یتر عیمحدوده وس انگریب، سازوکار که بر خالف دو سازو کار قبل نیقلمرو: ا(

 رینظ ییایقلمرو مختص حوزه ثابت جغراف. ستین نیاما چن. هستند یکی یشخص یتصور شود قلمرو و فضا دیشا (.1390

 تیمرکز، گرید یاز سو. کندمیحرکت  یبا فرد همراه است و با و یشخص یاست فضا نیاز زم یقسمت ایو  خانه اتاق

 یشخصی محدوده فضا. ندارد یتیمحور نیقلمرو چن کهیدر حال. باشدمیقابل مشاهده بوده و آن خود فرد  یشخص یفضا

                                           
1 . Ekman 

2. Rabson 
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به ، یفرد قلمرو هیتعارض عل ایتهاجم ، آنکه تیو در نها ردیپذمی یمختلف یذهن هایطهیاما قلمرو ح. قابل مشاهده است

 )اسالمیشودمی ریتعب مزاحمت یبه نوع، یشخص یحال آنکه داخل شدن در فضا شودمیمهاجم منجر  هیحمله عل ای دیتهد

 (1392و کامل نیا،

 ینشانه گذار ای یسازی است که با شخص گرانیخود و د نیب میحر میتنظ یبرا یسازو کار، ییرفتار قلمرو پا قتیر حقد

و قلمرو و نقش  یخصشی دو مقوله فضا تیبا توجه به اهم. شودمی انیگروه ب ایفرد  کیو تعلق آن به  ءیش ایمکان  کی

 .به آنها پرداخته خواهد شد لیدر ادامه به تفص، آنها در بدست آوردن خلوت مطلوب انسان

 

 شخصی فضای با مناسبت در خلوت.7-2-1-2

 احساس، دیگران و دخو میان فاصله تنظیم و رعایت .است فاصله، است موثر خلوت تامین در که عواملی ترینمهم از یکی

 انسان، در حقیقت .دهدیم انسان به را دلخواه رفتارهای انجام امکان و کندمی تقویت را دیگران با ارتباط بودن کنترل در

 یهایو بخش رت خصوصی و و تر نزدیک خود به را آن از هاییبخش که دارد ارتباط خود پیرامون محیط با ایگونه به

 از و ندی نمودهب درجه نحوی به را خود پیرامون فضای انسان که معنا این به .پنداردمی ترمیعمو و دورتر خود از را

 گذاردمی به اشتراک فضا مختلف درجات در خود احساسات و رفتار، ظاهر از، هابخش ترین خصوصی تا ترینمیعمو

. دهدمیراه  ،بندی شده درجه فضاهای این از یک هر درون به را خاصی افراد، صمیمیت میزان به بسته اساس این بر و

 (1391)پاکزاد و بزرگ،

 :از عبارتند که است نموده تقسیم دسته 4به را فردی میان هایفاصله، لهاتی ادوارد

 ین فاصلها در .نیست پوشی چشم قابل او حضور دیگر که است نزدیک آنچنان فرد، صمیمی فاصله صمیمی:در فاصله (1

 ماس بافتهت دیگری شخص بدن با که دهدمی اطالع فرد به همگی او تنفس حتی و فرد بدن گرمای، بو، صدا، تصویر

  .است متر سانتی 45 تا 0 بین فاصله این .است

 یزان فاصلهم اندازه به اما است میسر دیداری و بویایی هاینشانه تبادل هم هنوز، شخصی فاصله در شخصی: فاصله (2

 با یکدیگر ههمواج در افراد که است معمولی فاصله همان، است متر سانتی 120 تا 45 بین که فاصله این .نیستمیصمی

  .شودمی آنها ناراحتی باعث آن از رفتن فرا و کرده رعایت

 روابط معمول برای فاصله و گیردمی بر در را انسان متری سانتی 360 تا 120 محدوده اجتماعی فاصله اجتماعی: فاصله (3

 در صیبین فاصلة شخ مرزی خط که دارد وجود دور و نزدیک حالت دو فاصله این در .است کاری ومیعمو اجتماعی

 انتظار توانمیو ن نیست مشاهده قابل صورت از بصری دار معنی جزئیات .کندمی مشخص "تسلط حد" را حالت دو این

  .زیاد کوشش با مگر داشت فاصله این در را دیگری فرد با تماس
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 از فرد متر 8ات 5. 3 بین و است همگانی یامیعمو فاصله فواصل این مراتب سلسله از مرتبه آخرین همگانی: فاصله (4

 طور که به آیدمی پدیدمیعمو فاصله به اجتماعی، شخصی فواصل از انتقال درمیمه متعد حسی تغییرات .گیردمی فاصله

 فاصله صورت ینا در، باال مقام دارای افراد با دیدار یا ومیرس هایمالقات .است افراد برخورد دایرة از خارج کامل

 (1376)هال،پذیردمی

 بر داللت (1390)آلتمن،،شودمی یاد نیز فرد پیرامون نامرئی مرز عنوان با آن از که شخصی فضای مفهوم، تفسیر این با

، صمیمی غیر یا حممزا، غریبه فرد که است فرد پیرامون محیط از بخشی، فضا این .دارد دیگران با فرد فیزیکی مرز فاصله

بعنوان  و داشته ادیم غیر و روانی مرزی فضا این .شودمی شمرده متجاوز، ورود صورت در و ندارد را آن به ورود اجازه

 . (1391)پاکزاد و بزرگ،کندمی عمل دیگران و فرد میان، فیلتر یک

 ست یابید و فردی میان تعامل بر نظارت برای آن از که است سازوکاری شخصی فضای، شد اشاره نیز تر پیش چنانکه

 گوناگون تماس هایشکل و درجات درآن که است محیطی، شخصی فضای واقع در .شودمی استفاده مطلوب خلوت به

 طبیعت، کندمی بیرون مشاهده از که کسی هم و کننده مشارکت به هم شخصی بین فاصله .کندمی پیدا امکان اجتماعی

 از فضا فعاالنه، دیگران با رابطه برقراری برای افراد، دارد باور لهاکه آنچنان .دهدمی اطالع را کنندگان مشارکت رفتار

 .دارد، میان فردی هایفاصله مرزهای تعیین و فضا از استفاده در را خود خاص رسوم و آداب فرهنگی هر و برندمی بهره

 همین به .ام استکد آنها شخصی فضای مرزهای که دهندمی اطالع دیگران به، رفتارها از برخی انجام با افراد حقیقت در

 به و آوردمیفراهم ، دیگر افراد با ارتباط برای که است امکاناتی خاطر به شخصی فضای اهمیت گفت توانمی دلیل

 بخش در که ن آنچنانای بنابر .دارند قرار فرد با صمیمیت از سطحی چه در که دهدمی نشان سایرین به، فیلتر یک عنوان

 خلوت هب یابی و دست فردی میان تعامل بر نظارت برای آن از که است سازوکاری شخصی فضای، شد اشاره نیز پیش

 . (1390)آلتمن،است ضروری بلکه مطلوب تنها نه آن حفظ و شودمی استفاده مطلوب

 آنها توانیم که داراست را خود خاص هایویژگی، خلوت بر نظارت سازوکارهای سایر مانند نیز شخصی فضای مفهوم

 شمرد: بر اینگونه را

 ویژگی این .است شخص با همراه آن جابجایی و فضا این بودن مانند حباب، شخصی فضای ویژگی اولین (1

مادی  نمودهای کهآن از بیش که است سبب همین به و باشد وابسته فرد به بیشتر و مکان به کمتر فضا این شودمی باعث

 . است روانی محدوده یک، باشد داشته

)مک .شودمی کوچک یا بزرگ، مکان به بسته فضا این که است این، شخصی فضای ویژگی دومین  (2

 فرایندی، شخصی فضای کنندهتعریف و انسان هر اطراف کنندهاحاطه نامرئی هایحباب حقیقت در (1387اندرو،

 فضای یا و کار محل از تر بزرگ بسیار خانه در انسان شخصی فضای مثال برای (1376)هال،است متغیر و دیالکتیکی

 یا بزرگ در نیز افراد اجتماعی وضعیت دهدمی نشان لهاهمچنین مطالعات (1391)پاکزاد و بزرگ،است شهرمیعمو
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 کنندمی اشغال را بیشتری فضای، بهتر اجتماعی موقعیت با افراد که معنا بدین .است موثر شخصی فضای بودن کوچک

 . (1376)هال،

 بلکه در .دهدمین نشان را خود تنهایی شرایط در و بوده شخصی بین فضای یک، فضا این که این سوم ویژگی (3

 انسان شخصی فضای به فردی که زمانی تا که است سبب همین به و شودمی احساس فضا این که است دیگران با تعامل

  (.1،1997)گیفوردشودمین آگاه فضایی چنین وجود از انسان، باشد نکرده تجاوز

هان ج در فضا این که معناست بدان این .است انسان دراطراف آن نبودن کره، شخصی فضای ویژگی چهارمین (4

، شودمی نزدیک انسان به سر پشت از که فردی رفتار از بیشتر ناراحتی احساس. (1388، دارد)لنگ متفاوتی فواصل مختلف

دیداری  ترلکن دلیل به میتواند موضوع این .است ویژگی این موید، آیدمی ما سوی به رو روبه از که فردی به نسبت

  (.1391گ،)پاکزاد وبزرباشد پشتی یا مجاور نقاط به نسبت روبرو نقاط بر وی بیشتر تسلط و مختلف درجهات انسان

 مانند فضا نیا. ستین انیشروع و پا یبرا قیبا مرز دق ییفضا، فضا نیآن است که ا، یشخص یپنجم فضا یژگیو (5

 یو احساس ناراحت تیبه حساس جیبه تدر، شودمیبه آن وارد  یکه فردمیهنگا کهیابر با پوسته منعطف بوده به طور کی

  .شودمیانسان افزوده 

 دستهه توان در سمی زین رگذارندیتاث یشخص یفضا زانیرا که بر م یعوامل مختلف، یشخص یفضا هایویژگیبر  عالوه

 . داد یجا یو عوامل فرهنگ یتیموقععوامل ، یعوامل شخص

 سالمت ذهن و سن در، تیجنس، تیشامل شخص، یفرد اتیو خصوص هایژگیو رینظ ی: عواملیعوامل شخص (1

 رندیگمیقرار  یعوامل شخص دسته

 عوامل. هستند یکیزیو عوامل ف یاز دو نوع عوامل اجتماع یشخص یموثر بر فضا یتی: عوامل موقعیتیعوامل موقع  (2

 تمام شامل یکیزیف طیپردازد و محمیآنها  نیفرد در ب ییایجغراف تیافراد و موقع یفرد نیروابط ب تیفیبه ک یاجتماع

 شودمی طیمح یاجتماع ریغ ینسبتها

، مختلف هایفرهنگدر .موثر است، کندمی ادیل از آن هاکه یحباب 4بر اندازه  زین ی: عوامل فرهنگیعوامل فرهنگ (3

 . تاس ریشوند اما اندازه آنها متغمیحبابها حفظ  نیسلسله مراتب ا

 نوانع فواصل نا مناسب به، کینزد یلیدرحالت خ. است یشخص یمفهوم فاصله مناسب موضوع بحث فضا یبه هر رو

اما تناسب . شودمی جادیا یسرد ایاحساس کمبود رابطه و ، دور یلیشوند و در حالت خمیقلمداد  یشخص یتهاجم به فضا

)پاکزاد و یدنمامی شزدگو را طیشرا رییتغ هایتیبا قابل یامر لزوم طراح نیو ا باشدمین کسانیهمگان  یفاصله برا نیا

  (.1391بزرگ، 

                                           
1. Gifford 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خصوصا مهم نیاتوجه به . واضح و مبرهن است یانسان یو لزوم توجه به آن در هر فضا یشخص یفضا تیاهم ریتفس نیا با

 وارید، یخصوص باز یمسکن با مساکن همجوار و فضا نیمناسب ا ییهر مسکن و ارتباطات فضا یداخل یدر فضاها

 یتیخصشی مطلوب منطبق بر فرهنگ و روان شناس یشخص یکه فضا یبه نحو، و صدا یتیتراکم جمع، ارتفاع، مشترک

 (1391،)ارژمند و خانی.گرددمیساکنان  نیب یتعامالت اجتماع شیباعث افزا، ندیساکنان را فراهم نما یفرد

 قلمرو با مناسبت در خلوت.8-2-1-2

 متفاوتی پیدا هایاحساس، مختلف فضاهای به نسبت تعامل این جریان در و است محیط با تعامل در لحظه هر در انسان

 کنترل بر و حق پنداشتهمیعمو را دیگر برخی و دارد آن درکنترل سعی و داندمی خود آن از را فضاها از برخی .کندمی

 خویش محیط با انسان رابطه در قلمرو نقش نشانگر امر این (. 1391)پاکزاد و بزرگ، نمایدمی سلب خود از را فضا آن

 واقع در .تاس خلوت کننده تامین و اجتماعی نظامهای تثبیت و اجتماعی تعامل تسهیل، قلمروها حقیقت نقش در .است

 .شودمی وبمحس مطلوب خلوت به رسیدن برای ابزاری و دیگران و خود میان مرز بر نظارت از سازوکارهای یکی قلمرو

 که است ایشده محدود فضای مکانی قلمرو :است کرده ارائه را تعریف این، انسان مکانی قلمرو به راجع لئون پاستاالن

 شناختی وانر هویت، مکان یک با قلمرو .کنندمی دفاع و استفاده اختصاصی محدودة عنوان به آن از هاگروه افراد و

 هم ارهایسازوک و خلوت اگر. (1388، آید)لنگمی در نماد صورت به کالبدی ترکیب و مالکیت احساس با و یابدمی

 اگر یا، شوند فتهگر کار به در طراحی ناپذیر انعطاف شکلی به یا گیرند قرار توجهی بی مورد، قلمرو نظیر آن با پیوند

 به تا بروند رکلنجا محیط با شوند آنقدرمی ناگزیر افراد، شود فراموش قلمرو و شخصی فضای گوناگون هایالیه معنای

 دیگر با را انسان بطهرا، تعامل اجتماعی بر نظارت راه از گرایانه قلمرو رفتار (1390)آلتمن،یابند دست تعامل دلخواه مرز

 قلمرو کنترل رو این از .نمایدمیجلوگیری ، اجتماعی ناخواسته ارتباط و تضاد از رهگذر این از و ساخته آسان انسانها

 معماری فضای از هکنند استفاده هایانسان اساسی نیازهای از بعضی زیرا .دارد ایویژه اهمیت معماری طراحی در مکانی

 به زدن دست با تواندمی طراح. (1388، هستند )لنگ ارضاء قابل طریق این از، خلوت و امنیت، انگیزش، هویت قبیل از

)ارژمند و خانی، دنمای مشکالت جلوگیری بروز از کار این با و ببخشد وضوح را قلمروها این تعریف ابتکاراتی و ابداعات

 افراد که نکرد و فراموش گرفت نظر در متغیر فرایندی صورت به را خلوت پویایی، طراحی در باید راستا این در. (1391

 وکارهایی ساز از با استفاده و کنندمی بسته و باز، گوناگون زمانهای در، دیگران برابر را خود پیرامون مرز فرایند این در

 نقش نیز و وموضوع قلمر اهمیت به توجه با. (1390)آلتمن،یابند دست مطلوب خلوت به کوشندمی قلمرویی رفتار نظیر

  .خواهدشد پرداخته آن به تفصیل به بعد بخش در، حاضر پروژه در آن اساسی

 ازدحام و تراکم با مناسبت در خلوت.9-2-1-2

در  .نمود گیری اندازه دقت به را آن توان، میازدحام خالف بر و است زمین واحد به نفرات تعداد نسبت معنی به تراکم

احساس  پیدایش در جمعیت تراکم چند هر .فرد تجربه تابع است ای پدیده ازدحام و است عینی توصیفی تراکم حقیقت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و  یکسو از شناختی روان عوامل تأثیر تحت زیرا، ذهنی است ای، پدیده احساس این ولی، دارد اساسی نقشی ازدحام

 همراه محیط بر کنترل عدم احساس با ازدحام (1367)مرتضوی،.گیردمی قرار دیگر سوی از فرهنگی و محیطی عوامل

، وجود این ( با1388، )لنگدارند خود هایمزاحمت بر دیگران که است کنترلی میزان از فرد ادراک تحت تأثیر و است؛

 حالتی عنوان به کهمیازدحا. کنندمی احساس مردم که استمیازدحا مقدار تعیین در عامل احتماالً تأثیرگذارترین تراکم

 . (1387)مک اندرو،است شده تعریف و ناخوشایند منفی

، اجتماعی انزوای ییعن آن به وابسته مفهوم و ازدحام مفهوم، که داشت بیان توانمی خلوت و ازدحام میان ارتباط دربیان

 مورد در حتی که است فردی میان فرآیندی ازدحام .است خلوت مطلوب سطح به یابی دست در فرد شکست نتیجة

ازدحام  احساس ودنب مطبوع نا علت .دهدمی رخ، دارند متقابل رابطه یکدیگر با افراد که، نیز کوچک هایوگروه هاجفت

معماری  هایویژگی دیگر و درها جای هاتیغه و دیوارها چگونه که، است داده نشان دسور .است شخصی کنترل کاهش

احساس  کمتر فرد، باشد داشته انعطاف تر بیش چه هر فضا که این و دهد تغییر را ازدحام احساس تواندمی، ساختمان

 طراحی، شد شارها آن به نیز پیشتر که خلوت دیالکتیکی ماهیت به توجه با آنکه نتیجه. (1390)آلتمن،کندمی ازدحام

 . رسدمی ظرن به ضروری، خلوت تامین برای سازد میسر را بودن هم با حالت به تفکیکی حالت از که انتقال یهایمحیط

 خلوت به دستیابی سازوکار ؛قلمرو. 3-1-2

 قلمرو مفهوم.1-3-1-2

 در که یوالیت و ملک .است کرده معرفی متصرفه والیت و مملکت، ملک معنی با مرکبی اسم را قلمرو دهخدا فرهنگ

 را قلمرو همچنین .قلمرو( واژه ذیل، دهخدا نمایند)فرهنگ قبول را او نوشته آنجا مردم و رود پادشاهی قلم و آن نوشته

 واژه ”Territory“ ریشه از را واژه این، وبستر فرهنگ .دهندمی قرار ”Terra“ و کندمی معرفی زمین معنی معادل به

 محدوده یزن و قانون یا کشور، ملت یک اختیار تحت آب یا زمین معادل، تملک تحت محدوده بر عالوه را انگلیسی آن

، اختیارات یطهح در زبان منظر از، قلمرو مفهوم بنابراین .داندمی فکری جریان یا فعالیت خاص فضای برای مشخص شده

مقابل  رد آن از و شده خاص قلمروی مدعی خود خصلت بر بنا زنده موجود هر گیردمی قرار تملکات و متصرفات

 هایسرپناه ایجاد و نانسا سکونت ابتدای همان از که یافت خواهیم نیز تاریخی نگاه با .نمایدمی دفاع هاگونه دیگر اعضای

 ادند قرار تملک تحت از که است شده هدفمند گذاری نشانه نوعی سبب زیست محیط به آگاهانه دهی شکل، اولیه

 (1389)راپاپورت،دارد حکایت هامحدوده

 است دفاع لهمسأ نیز و آن بودن مشخص و خصوصی جنبه قلمرو اصلی اجزاء است معتقد دگرهای، نیز فلسفی منظر از

 و تجاوز مسئله شده اشاره آن به تعاریف از بسیاری در که یهاینکته گفت توانمی بنابراین (1387)بحرینی و تاج بخش،

 . (1390)آلتمن،است قلمرو از دفاع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 وجود دارد نیز امکان این اما، کنندمی بیان مالکانه هایگذاری نشانه با توأم و حقوقی مالکیت از منبعث را قلمروها اغلب

 اسبراس یا (2001)الوسون،کالبدی فضای به نسبت مالکیت احساس براساس و قانونی مالکیت بدون قلمروها که

 نشئت انمک به انس و تعلق از که است حسی، قلمروگرایی از حد این .شوند دایر اجتماعی امر یک مشترک ازمیفه

 نظارت طریق از فتارر این (1387)بحرینی و تاج بخش،باشدمی فضا بر کنترل برای تجریدی اشکال شکلی از و گیردمی

 کندمی لوگیریج اجتماعی نادرست ارتباط و تضاد از، رهگذر این از و کرده تسهیل را افراد رابطة، اجتماعی تعامل بر

 (.1390)آلتمن، 

و  موقعیت توانمی را قلمرو درحقیقت .هست نیز اجتماعی پدیده یک بلکه، نیست فضایی موضوعی تنها قلمرو مفهوم

 تماعی نیزاج رفتارهای از بسیاری، مقابل در که است ذکر به الزم (2001)الوسون، دانست فضا در اجتماع یک مکان

، حقیقت در .یابند تغییر هامکان به توجه با و شده تعریف فضایی صورت به باید که هستند قلمروگرا هایجنبه دارای

 اصلی هاینیاز برای پشتیبان سازوکار یک را آن توانمی که است ساده فضای یک از گذر برای ابزاری شاخص قلمرو

 تعمیم و یتتقو قلمرو عامل است: آمده قلمرو از پژوهشگران تعریف در .دانست امنیت و انگیزش، مانند هویت زندگی

 (1381)بدیعی،باشدمی حریم عناصر شناسنده اعمال

 قلمرو مفهوم پیشینه. 2-3-1-2

 هایتحلیل در توانمی را مفهوم این ظهور .دارد قرن یک کمتراز ایسابقه، امروزی علوم در قلمرو مفهوم از استفاده

 اجتماعی هایگروه کارکرد، گران مصاحبه که زمانی .کرد جو و جست (1920 دهه در)شهری زندگی شناختی جامعه

 به ورود ی اجازههایگروه تا شدندمی مجزا یهایمکان با که برخوردند قلمروهایی به مداوم طور به، کردندمی بررسی را

 نسکییابلو، (1943) وایت، (1927ترشر)، (1925مکنزی) و برجس، پارک .باشند نداشته را دیگر هایگروه قلمرو

 تاریخچه نیز یواناتح قلمروی رفتار مطالعه و بررسی (4)اندبوده عرصه این پژوهشگران جمله از (1929) زوربا ،(1962)

 آردری، (1970) فلت آیبس -آیبل، (1941) نایس، (1985) کارپنتر چون پژوهشگرانی مشغولی دل و دارد طوالنی ای

 رفتاری نظام لمروق مفهوم که معتقدند، کارپنتر مانند دیگر برخی. (51. است بوده دیگران (و1969) تایگر، (1970، 1966)

 یک مناسب فضاسازی جمله از، نقش 30 حدود قلمرو این .شودمی تعریف مکان و زمان حسب بر است که ای پیشرفته

 هایرفتار .سازدمی برآورده را دفاع و امنیت، جفت سر بر پیکار کاهش، هابچه رشد بر نظارت، حیوانی جمعیت

 توانمی دو این ایهشباهت از .دانست متفاوت و شبیه یکدیگر به یهایجنبه از توانمی را حیوانات و هاانسان قلمروگرای

 تنوع در مایزت ولی عمده کرد؛ اشاره گروهی یا فردی تعلق و قلمرو از دفاع، مالکیت دادن نشان جهت گذاری عالمت به

 هر در و هستند زیادی هایگروه به متعلق هاانسان و معدود هایگروه در حیوانات .است انسان گروهی عضویت نسبی

 (1390)آلتمن، طلبدمی قلمرو متفاوتی هانقش این از هریک که دارند متفاوتی اجتماعی هاینقش خود زندگی از ای دوره

 . است ذهنی هایانگاره و هاساخته محصول بلکه، است مکانیمیمفهو تنها نه هاانسان برای قلمرو آن بر عالوه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قلمرو مفهوم اهمیت.3-3-1-2

 گرفتمیصورت میمحک بسیار قواعد و اصول اساس بر درگذشته زیستی هایمجتمع و مسکونی هایمحیط دهی شکل

 رفتار انسانی هاینیاز براساس و شودمی آموخته کسی به میرس طور به و بود مکتوب جائی در نه آنکه رغم به که

 م ازسازندگاناع همه مردم که طوری به بود دوانده ریشه تدریج به جامعه طبیعی و اقتصادی اجتماعی شرائط و فرهنگی

 تحوالت پی در، آن قواعد و دانش این .بردندمی کار به و کرده حس را آن درونی دانش صورت به کنندگان استفاده و

 کارگیری هب عدم از ناشی عواقب لیکن. فراموش شد کلی به سنتی شهرهای عملکرد و شکل و تحول متعاقب و اخیر قرن

 (1378)فریادی،.است قلمرو اصول این از یکی که شودمی احساس وضوح به اصول این

 توانمیرا  هاآن در مابها یا و تبیین و تعریف عدم و بوده هاانسان همزیستی در کننده تعیین و کلیدی بسیار میمفهو قلمرو

 و ه بیشتر جنگک داده نشان تاریخ .نمود قلمداد مختلف هایگونه میان نزاع و چالش برای دستاویزها نخستین عنوان به

 (1392)قلعه نویی،است بوده مختلف هایمقیاس در گوناگون هایقلمرو و حدود بر تنازع دلیل به انسان ستیزهای

و  مشکالت انواع بروز موجب قلمرو به توجه عدم که است داده نشان نیومن اسکار تحقیقات بویژه متعدد تجربیات

و  مشخص قلمروها و هامحدوده که زمانی .است شده جوامع این در جنایات انواع بروز حتی اجتماعی هایناهنجاری

 و هاقلمرو نمودن مشخص با .دهندمی نشان العملعکس و کرده باز مشکالت برروی را خود چشمان مردم هستند مجزا

 تامین سلسله، رسوم و آداب به توجه با فضایی حقوق درباره اجتماعی توافقات بسط، هانشانه و نمادها توسط هاحریم

 نمود را تامین امنیت مکانها توانمی، فضا شکل به توجه و فضا رویت قابلیت باالبردن، بودن خصوصی و دسترسی مراتب

 مشوق و آورندمی بوجود را رسانی آزار احساس دفاع قابل غیر و نشده تعریف فضاهای مقابل در .ساخت فعال را آنها و

 (1،1996)نیومن.انداجتماعی جرائم بروز

 قلمرو تاکید رد انسانها رفتاری بیولوژیک غیر هایجنبه بر، محیط و فرهنگ، انسان رابطه بررسی در، تحلیلگران اغلب

 فرهنگی تاثیرگذار هایگرایش بر النک باورهای و قلمرو روانی و اجتماعی هایجنبه بر آلتمن تاکیدات مانند کنندمی

 هایها و محدودهمرز باید ملتها مثل هم افراد شده گفته که قلمروست اصل از خصوصیاتی چنین اهمیت دلیل به .قلمرو بر

 و نهاده پیشتر میگا، زمینه این در، الکساندر و چرمایف .باشند داشته خود بین مشخص طرف بی منطقه حتی و مناسب

 (1371ندر،)سرچ چرمایف و الکساپذیرد انجام مشخص کالبدی مظاهر واجد ایعرصه در باید فعالیت هر که معتقدند

تبدیل  نحوه و قلمروها واقعی مرزهای تشخیص، ذهنی قلمروهای و جامعه فرهنگی هایویژگی درک، ترتیب بدین

در تبیین  شاخص مورد سه بعنوان توانمی را قلمروها بر افراد کنترل امکان افزایش و شکل و کالبد به ذهنی قلمروهای

 . (1378)فریادی،نمود بیان طراحی حوزه در قلمرو مفهوم اهمیت

                                           
1. Newman 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قلمرو انواع.4-3-1-2

 و شخصی رلکنت در انسانها تمایالت به پرداختن دلیل به، انسانی قلمرو هایگونه تشخیص برای شده انجام هایکوشش

 از آنها استفاده زمان مدت، قلمروها بندیدسته برای معیارها از یکی .است طراحان عالقه مورد، رفتار و فضا سازی

 موقت قلمروهای .نمود تقسیممیدائ قلمروهای و موقت فضایی قلمروهای به توانمی را قلمروها، اساس این بر .باشدمی

 از یکی اام. (1388، هستند)لنگمیدائ رفتاری هایمکان مقابل در رفتاری قرارگاه یک کنترل و موقت تصاحب مبین

 بر که آیدمیدست  به مسکونی هایمحیط در بندی عرصه به توجه با، قلمرو انواع تشخیص در معیارها ترین اساسی

 اتب فضاهایسلسله مر، بندیتقسیم یک در چرمایف و الکساندر .گیردمی شکل افراد نظارت و کنترل میزان اساس

 فضاهای، گروه یک خصوصی فضاهای، گروه یک میعمو فضاهای، شهری میعمونیمه فضاهای، شهری میعمو

، ترکلی صورتی به توانمی را بندیتقسیم چنین .اندکرده معرفی را افراد خصوصی فضاهای و خانواده یک خصوصی

 (.1387)بحرینی و تاج بخش،نمود معرفی خصوصی نیمه و خصوصی، عمومی نیمه، عمومی فضاهای یعنی

 است شخصی فضای اول مقیاس، است کرده تعریف هم درون در را فضایی مقیاس سه پورتیوس داگالس راستا این در

 فضای، بعدی مقیاس ندارد؛ راه آن بهمیمزاح که باشدمی فرد اطراف در رویت قابل غیر ایمحدوده آن از منظور که

 رفتاری مکان که باشدمی خانه دردسترس فضای، آخر مقیاس و شودمی دفاع فعال طور به آن از که است خانه به متکی

 .است فرد زندگی

 )فضاهای رکزیم، فرد( به متعلق فضایی )حباب پیوسته قلمرو عنوان تحت را مکانی قلمرو چهارگونه نیز الشرکاوی حسین

 معرفی ی(عموم )فضاهای پیرامونی و خصوصی( نیمه ومیعمو نیمه )فضاهایمیحا خانه( و اتاق مانند شخصی شدت به

 . (1388، )لنگ کندمی

 .است شناسایی قابل متفاوت خصوصیات با فضا نوع سه وجود واسطه به نیز ایرانمیقدی شهرهای در بندیتقسیم چنین

 بست بن صورتی که بهمیعمو نیمه - خصوصی نیمه فضای، میدان و گذر صورت بهمیعمو فضاهای، فضا نوع سه این

 شامل را آن گیرنده بر در عناصر و حیاط خصوصی فضای و است داشته راه خانه چند به که هشتی یک یا اختصاصی

 مسکونی واحد یک قلمرو و مسکونی واحد چندین قلمرو، محله یک قلمرو به توانمی را قلمرو ترتیب بدین .شودمی

 در فضاهای افراد محرمیتاسالمی  بینیجهان غلبه علت بهاسالمی  -ایرانی شهرهای در (1369)توسلی،.نمود بندیتقسیم

  (1،2003)مورتادا.است برخوردار ایویژه اهمیت از خصوصی نیمه و خصوصی

 مشخص، مرتبط اهیممف یا و مقیاس، دسترسی مراتب سلسله برمبنای را قلمرو انواع، پژوهشگران، شد گفته آنچه به توجه با

 کرده است: ارائه زیر ترتیب به را قلمرو از جامعی بندیدسته، عوامل این گرفتن درنظر با آلتمن ایروین. کنندمی

                                           
1. Mortada 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 را آنها یزن دیگران، است خاصی گروه یا فرد انحصاری استفاده و مالکیت تحت اولیه قلمروهای :اولیه قلمرو 

براور . دارند اساسی نقش روزمره زندگی در و هستند افراد اختیار تحتمیدائ شکلی به شناسند؛می قلمروها این مالک

  .داندمی خانه را آن نمونه و نامیده شخصی قلمرو را نوع این نیز

 شناسی هجامع در ثانویه هایگروه معادل و دارد انحصاری و مرکزی نقش کمتر ثانویه قلمرو :ثانویه قلمرو 

در  .است تثاب کنندگان استفاده نظارت تحت هم و عموم دسترس در هم، واحد آن در ثانویه قلمروهای از برخی .است

 الشرکاوییمحا فضای و اسکات و الیمن تعاملی فضای، الکساندرمیعمو نیمه و خصوصی نیمه فضای، مفهوم این حقیقت

  .است داده جای خود در نیز را

 دارد را آن زا استفاده حق و دسترسی آن به هرکسی تقریبا و است موقتی ایمحدوده قلمرو این :عمومی قلمرو .

 (1390)آلتمن،اندنامیده نیز اختیاری و آزاد را قلمرو این

 درجدول، شده طرحم مختلف پژوهشگران سوی از که، انسانی قلمروهای انواع از شده ارائه هایبندیدسته از ای خالصه

 . است آمده زیر

 (1390انواع قلمرو )عینی فر و آقالطیفی، -4-2جدول

 بندیدستهماهیت  ارائه شده از انواع قلمرو بندیدسته پژوهشگر

الکساندر و 

 فیچرما

 فضاهای

 عمومی

 شهر

 فضاهای

 عمومی نیمه

 شهر

 فضاهای

 یکمیعمو

 گروه

 فضاهای

 یک خصوصی

 گروه

 فضاهای

 خصوصی

 خانواده یک

 فضاهای

 خصوصی

 افراد

 مراتبی سلسله

 داگالس

 پورتیوس
 شخصی فضای خانه به متکی فضای خانه دسترس در فضای

 سلسله/ مقیاسی

 مراتبی

 و الیمن

 اسکات

 تعاملی قلمرو

 

 خانه قلمرو

 
 مفهومی

 حسین

 الشرکاوی
 مفهومی وستهیقلمرو پ مرکزی قلمرو حامی قلمرو پیرامونی قلمرو

 آلتمن ایروین
 عمومی قلمرو

 
 اولیهقلمرو  ثانویه قلمرو

 سلسله /میمفهو

 مراتبی

 حسین سید

 بحرینی

 

 فضای

 عمومی
 عمومی نیمه فضای

 مهین یفضا

 یخصوص

 فضای

 خصوصی
 مراتبی سلسله

 محمود

 توسلی
 مقیاسی یواحد مسکون کیقلمرو  یا مسکونی واحد چندین قلمرو محله واحد یک قلمرو

 قلمرو مفهوم ابعاد. 5-3-1-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ختلفی قرارم عوامل تاثیر تحت زندگی محیط گوناگون هایعرصه در و ندارد ثابتی معنای، است پیچیده میمفهو قلمرو

، روانی-ادراکی، اجتماعی عوامل، قلمرو مفهوم درک بر تاثیرگذار عوامل از برخی (1387)بحرینی و تاج بخش،گیردمی

 فراهم را بلیق عوامل تاثیرگذاری بستر، زمان عامل و فرهنگی-جغرافیایی عوامل .شوندمی شامل و کارکردی را کالبدی

 است: زیر شرح به عوامل توضیح این .سازندمی

 است معتقد و کندمیبررسی  آن اجتماعی هایجنبه بر تاکید با را قلمرو هایرفتار تحلیل و تجزیه آلتمن اجتماعی: ابعاد

 بدون و است کوچک وافراد بزرگ گروههای و اجتماعات سطح در انسان زندگی مهم دهنده سازمان پذیری قلمرو که

 را تر بزرگ اجتماعی هاینظام و هاگروه نظیر اجتماعی هایواحد تواندمی قلمرو هر .بود خواهد نظم بی زندگی قلمرو

 به نظیریبی نحو هب و کند فراهم را افراد هویت از اینشانه، سازد مهیا اجتماعی روابط مکانی برای دهد؛ جای خود در

 هستند گراییقلمرو جنبه دارای اجتماعی رفتارهای از بسیاری همچنین (2001)الوسون،دهد گروه تسری یا جمع آن تمام

 شده دفاع و شده نظارت، شده مشخص هاقلمرو .یابند تغییر هامکان به توجه با و شده فضایی تعریف صورت به باید که

، اجتماعی روابط برقراری توانمی بنابراین (1387)بحرینی و تاج بخش،،شوندمی مشخص صورت به این نیز رفتارها هستند؛

 جزء ار اجتماعی( هایفعالیت در چه و قلمرو حریم از دفاع در )چه جمعی و مشارکت اجتماعی نظارت، جمعی هویت

 (1390)عینی فر و آقالطیفی،دانست  اجتماعی عوامل

 آن روانی -دراکیمسائل ا، مختلف هایمحدوده در قلمرو مفهوم بر عوامل تاثیرگذارترین از یکی روانی: -ادراکی ابعاد

 خاطر آرامش و منیتانسانی ا نیازهای مراتب سلسله در .یابدمی اهمیت، فضا کاربر عنوان به انسان وجود دلیل به که است

 تعلق سح، امنیت موضوع احساس جز به .است بررسی قابل، عمومی و خصوصی محیط هر در که دارد ایویژه جایگاه

  .گیردمی جای دسته این در نیز محیط در حضور هایانگیزه و نیازها، محیط خوانایی، فضا به

 به توانمی امل کالبدیعو از .هستند شهرساز و معمار طراحان موردنظر عوامل ترینمهم از، کالبدی عوامل کالبدی: ابعاد

 اشاره اینها نندما کالبدی و مرزبندی ساختار، محدوده کلی شاکله، بسته و باز هایمحیط در تعادل، بصری و فیزیکی نظم

 (1390)عینی فر و آقالطیفی،کرد 

)بحرینی ستهایعرصه بند مراتبی سلسله نظم به توجه، قلمروها تعیین برای هاگام ترین اساسی از یکی .کارکردی ابعاد

غیره  و هاسیدستر مراتب سلسله یا و مختلف عملکردهای مراتب سلسله قالب در تواندمی عامل این (1387و تاج بخش، 

 . شوند بررسی

 عوامل بخش دو از خود، هستند دیگر عوامل بستر نوعی به که فرهنگی و جغرافیایی عوامل این .فرهنگی -جغرافیایی ابعاد

 قلمرو مکان و وسعت، اندازه مانند یهایویژگی، جغرافیایی عوامل از منظور .شوندمی تشکیل فرهنگی و جغرافیایی

 پراهمیت دو جنبه با قلمروها معموالً همچنین .است تاثیرگذار قلمرو هر در فعالیت بر نوعی که به (1390)آلتمن،باشدمی
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 با اولی ملی در مقیاس. است قلمرو هر مرکز دیگری و مجاور قلمروهای با قلمرو هر مرز یکی که شوندمی تعریف تر

 . روندمی شمار به جغرافیایی عوامل از شده ذکر جنبه دو هر .شودمی تعریف پایتخت بامیدو و مرزها

که این  دهستن فرهنگی هایگرایش دارای قلمرو از ناشی رفتارهای که است باور این بر، 1987 النک، دیگر سوی از

 ل اجتماعیعوام با حدی تا فرهنگی عوامل (53شوند)می مشخص نمادین هاینشانه و فیزیکی عوامل وسیله به هاگرایش

، هر قلمرو رد متداول رفتارهای .پردازندمی باورها و اعتقادات یا و رسوم و آداب، فرهنگی هویت به و بوده مربوط

 (1390)عینی فر و آقالطیفی، مردم فرهنگی هویت بازتاب

 سویی از .دهد قرار خود تأثیر تحت را آنها و افکنده سایه مختلف عوامل بر تواندمی که است عاملی زمان .زمان بعد

 تر موقتی را از قلمروها برخی توانمی که ایگونه به باشد؛ تأثیرگذار آن ماهیت بر تواندمی قلمرو از استفاده زمان مدت

 عوامل در زمانعامل ، سویی دیگر (1390)آلتمن،دانست خانه( )مثل ترمیدائ را دیگر برخی و اتوبوس( صندلی )مثل

 و روز در، اطراف خانه در کودکان بازی روقلم، مثال برای .است تاثیرگذار بسیار روانی-ادراکی عوامل مانند غیرثابت

 . است متفاوت شب

 قلمرو بر مبتنی رفتار ؛پایی قلمرو رفتار.6-3-1-2

 و دفاع مالکیت مانند آن هایپیامد و قلمروپایی یا قلمروگرا رفتار که است آن نشانگر شناسان جامعه و مورخان بررسی

، انند آردریم متخصصانی تحقیقات بنابر .نمود مشاهده توانمی انسانی هایگروهمیتما در و تاریخ طول در را فعال

 (2001)الوسون،است موجودات اکثر اصلی نیازهای از قلمروپایی

 هابه مکان هتوج با و شده تعریف فضایی صورت به باید که هستند قلمرویی جنبه دارای اجتماعی رفتارهای از بسیاری

)بحرینی  گردندمی مشخص صورت این به نیز رفتارها .هستند شده دفاع و شده نظارت، شده مشخص هاقلمرو .یابند تغییر

 (1387و تاج بخش،

 مهم زیستیبه احساس برای، خلوت آورنده وجود به هایزمینه یا مکانی قلمرو مراتب سلسله است معتقد نیومن اسکار

 (1996)نیومن،کنندمی کمک انسان امنیت احساس به و هستند

، گراییقلمرو .است فضایی رفتار داشتن و خلوت تامین، شخصی فضای تامین معنی به قلمروگراییمیمفهو لحاظ به

 .ایی استقلمروپ رفتار طریق از معماری فضای بر مردم کنترل چگونگی و شده ساخته فضای در مردم ارتباط چگونگی

آن  به اختصار به رزی جدول در که دارند اشاره مفهوم این از مختلفی ابعاد به، قلمروگرایی مفهوم بررسی در، پژوهشگران

 . است شده اشاره

 (1393)یگانه، بمانیان و عینی فر،ییگرا قلمرو مختلف ابعاد -5-2جدول

 قلمروگرایی ابعاد

 افراد شخصی فضای به تعرض عدم شخصی فضای تامین
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 تامین خلوت

 دیگران با تعامالت و برخوردها کنترل امکان (1

 فضا رد چشایی، بویایی، شنیداری، دیداری برخوردهای کنترل امکان (2

 اجتماعی تعامالت گیریشکل امکان (3

 داشتن رفتار قلمروپایی

 ملک جلوی فضای به مالکیت احساس (1

 خصوصی ومیعمو فضاهای بین مراتب سلسله وجود (2

 دسترسی و (نفوذپذیری3

 نقش افراد یینتع، زندگی هایتنش رفع، اجتماعی تعامل تنظیم در قلمروی رفتار که گرفت نتیجه توانمی خالصه طور به

 صمیمیت یا نشینی گوشه، انزوا درک و بینش در خصوصی حریم میان تعادل برقراری .داردمیمه نقش خلوت تأمین و

 متقابل ای روابطمبن بر باید معمار .باشد مشکل تواندمی خانه هر طرح در (هاهمسایه با )ارتباط اجتماع و ارزی هم و

 هایدمندیاز سو استفاده امکان ترتیب این به و دهد قرار طراحی هدف را الزم هایفرصت آوردن وجود به، اجتماعی

 . آورد فراهم مردم برای را اجتماعی تعامل

 قلمروپایی کارکردهای.7-3-1-2

 و بر کرده پیدا نمود انسان زندگی از گوناگونی هایجنبه در رفتار این، شد اشاره قلمروپایی مفهوم بحث در که آنچنان

 به توضیح ده وبرشمر مفهوم این برای را بسیاری کارکردهای، پژوهشگران .است تاثیرگذار وی زندگی مفاهیم از بسیاری

 . گرددمی بیان اجمال به هاکارکرد این از برخی ادامه در .اند پرداخته آن تشریح و

 امنیت و قلمروپایی.8-3-1-2

 و احساس امنیت به نیاز، فیزیولوژیکی نیازهای برآوردن از بعد انسانی واالی اهداف به رسیدن برای انسان اصولی طور به

 اختیار طریق در از قلمرو کنترل .است امنیت و خلوت کننده فراهم نکات ترینمهم از یکی قلمرو و حریم و دارد امنیت

 نیمه، نیمه عمومی، عمومی فضاهای صورت به فضایی بندیتقسیم .است میسر خاص محدودهای توسط فضا گرفتن

، 1)مارکز خواهد کرد کمک هستند فضایی چه در حضور به مجاز کسانی چه که این تشخیص به خصوصی و خصوصی

1986)  

 بهمیفضای عمو از گذار جز ندارد هدفی، سمبلیک زبانی به چه و واقعی موانع با چه، هامحدوده تحدید و قلمروها تعریف

 معتقد نیومن اسکار. دارد رفتاری کننده محدود جنبه و است دلیل و برهان نیازمند آن در شخص حضور که فضایی سوی

، کنند )لنگمی انسان کمک امنیت احساس به، خلوت آورنده بوجود هایزمینه یا، مکانی قلمرو مراتب سلسله که است

 و کرده مشکالت باز روی بر را خود چشمان مردم، هستند مجزا و مشخض قلمروها و هامحدوده که زمانی. (1388

 درباره توافقات اجتماعی بسطها، نشانه و نمادها توسط هاحریم و هاقلمرو نمودن مشخص با. دهندمی نشان العملعکس

                                           
1 . Marcus 
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 و فضا رؤیت بردن قابلیت باال، بودن خصوصی و دسترسی مراتب سلسله تأمین، رسوم و آداب به توجه با فضایی حقوق

 . (.1387)بحرینی و تاج بخش،کرد فعال و زنده را آنها و نمود تأمین را هامکان امنیت توان، میفضا شکل به توجه

 هویت و قلمروپایی. 9-3-1-2

 .هویت هستند از یا انگاره آمدن پدید عامل قلمروها واقع در .است هویت حس، قلمرو هایویژگی ترینمهم از یکی

در  (1390)آلتمن، دهدمی دست به گروه یا فرد از عینی تعریفی آن بر نظارت و جغرافیایی ایمحدوده بر اشراف چراکه

ناخته ش موضوع به، محیط در هماهنگی عین در که گرددمی مکان یک یا بنا یک هایویژگی شامل، هویت حقیقت

 فراهم را امکان نای قلمرو که نمود ادعا توانمی، بنابراین (1394)پوردیهیمی، .گرددمی بوط مر مجموعه کل در آن شدن

 تغییر امکان اب قلمروپایی .دهد جمعی یا فردی هویت آن به و نموده ساماندهی را خود اطراف فضای که انسان نمایدمی

 (2002. )رابرت،دارد هویت حس ایجاد در سزایی به تاثیر آن سازی شخصی به نوعی و محیط

 این رفتار وجود این با، کندمی تغییر زمان مقتضیات و شرایط حسب بر که است پیچیده فرایندی گرا قلمرو رفتار هرچند

 برای هویت مکان و نشانه این .برگزینند جهان در خود هویت برای را مکان یک و نشانه یک انسانها که است شده سبب

 (2001)الوسون،آوردمی بوجود را دفاع با همراه مالکیت حس نوعی و است رویت قابل اجتماعی هویت و شخصی

خود  هویت و دوجو از بخشی آنرا و کنندمی معرفی کنندمی زندگی آن در که ایمحله با را خود، انسانها از بسیاری

 ریمح، بودن متمایز حس تقویت باعث را قلمرو محیط روانشناسی مجموع در (1391)پاکزاد و بزرگ،پندارندمی

 . داندمی خلوت بر موفق نظارت طریق از حس هویت فردی و خصوصی

 دفاع و قلمروپایی. 10-3-1-2

 خصلت خود بر بنا زنده موجود هر ؛گیردمی قرار تملکات و متصرفات، اختیارات حیطه در زبان منظر از، قلمرو مفهوم

 در دفاع. (1390)عینی فر و آقالطیفی،نمایدمی دفاع هاگونه دیگر اعضای مقابل در آن از و شده خاص قلمروی مدعی

مال  سوی از قلمرو نگهداری و حفظ راستای در که، قلمروها حدود به تعدی و تجاوز به است حقیقت رفتاری واکنشی

. دارد مختلفی درجات، بودن خصوصی مفهوم به بسته همچنین و قلمرو عملکرد به بسته رفتار این .پذیردمیصورت  قلمرو

 بر در را دعوا و جنگ و پرخاشگری مثل تند واکنشهای تا عالئم ایجاد ومیکال هشدار از ای گستره تواندمیاین رفتار 

 کندمی عنوان و داردمی بیان را دفاع مسئله، حیوانات و انسانها میان در قلمرو اصلی کارکردهای درتعریف آردری. بگیرد

برای  را فرد یمهارتها، آنها بر نظارت و ای حاشیه مرزهای از دفاع شودمی باعث که دارد را محرک یک نقش قلمرو

 حق احقاق، ارتباطات برقراری برای خویش اطراف محیط قلمرواز دارای انسان (1390)آلتمن،دهد افزایش بقا و تعامل

 (1387)بحرینی و تاج بخش، کندمی استفاده آن منافع از پاسداری قلمرو و بر

 توانمیرا  است قلمروپایی یا قلمروگرا رفتار پیامد که دفاع و مالکیت که آنست نشانگر شناسان جامعه و مورخان بررسی

 سر جنگیدن بر و دفاع لزوم که هستند عقیده این بر برخی .نمود مشاهده انسان گروههایمیتما در و تاریخ طول در
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 در واقع .پیونددمی وقوع به ندرت به امر این که داشت توجه باید اما .است اجتماعی نظام شکست دهنده نشان، قلمرو

 عمل خوب چنان، قلمروها مالکیت ضامن اجتماعی هنجارهای و بوده کارآمد و پیچیده بسیار، انسانها میان ارتباطی عالئم

 . (1390)آلتمن،خوردمی برهم اجتماعی نظم ندرت به که کندمی

 سازی شخصی امکان و قلمروپایی.11-3-1-2

، است مکان آن بر مالکیت احساس موجب که مکان یک اشیای همسانی و یکپارچگی یا، گذاری نشانه به سازی شخصی

و نشانه  زیسا شخصی هرگونه و شده محسوب قلمرو هایویژگی از سازی شخصی امکان. (1388، )لنگ شودمی گفته

 که ضاییف در انسان (1382. )بنتلی، الکک،مورین و گلین،گرددمی محسوب قلمروپایی رفتار نوع یک، محیط گذاری

 با انسان .دارد خود ازمیعالئ گذاشتن و تغییر به تمایل، بیندمی خود با نزدیک ارتباط و در داندمی خود به متعلق را آن

 که داردمی ماعال دیگران به طریق این از و نموده تعریف آنرا، خود قلمروی گذاری و عالمت دلخواه تغییرات ایجاد

 یهاینشانه و اثرات، دانندمی خود آن از را آن که مکانهایی در انسانها معتقدند پژوهشگران. اوست به متعلق قلمرو این

 از زمانی وقلمر سازی شخصی میان دراین. (1391)پاکزاد و بزرگ، زنندمی آن بر را نشان خود و مهر، گذاشته باقی

 و نحوه، همچنین (1387)مک اندرو،باشد انسان زندگی از ماندگاری قلمرو قسمت که شودمی برخوردار ایویژه اهمیت

 مراتب لهسلس (1391)پاکزاد و بزرگ، پذیردمی صورت، مراتب قلمروها سلسله اساس بر نیز محیط سازی شخصی میزان

 (1382لین، گ)بنتلی، الکک، مورین و است نحوه تصرف تاثیر تحت، نیز آنها سازی شخصی میزان آن تبع به و قلمروها

 تغییر حق خود ایبر، عمومی قلمروهای از بیشتر بسیار، پنداردمی خود مالکیت در که یهایمکان در انسان که معنا بدین

 کانیمقلمرو  کنترل به تمایل از ای جلوه سازی شخصی حقیقت در (1391)پاکزاد و بزرگ،است قائل سازی شخصی و

 . (1388، )لنگ شودمی محسوب رفتار الگوی و محیط بهتر سازگاری برای تالشی و زیباشناختی سلیقه بیان و

 قلمرو مفهوم کالبدی تجلی. 4-1-2

 بندی عرصه و قلمرو. 1-4-1-2

 این نیازها از سیاریب معتقدند، زندگی محیط در انسان فضایی نیازهای بر تمرکز با محققان، شد اشاره نیز تر پیش که چنان

 سلسله نیازمند محیطها این بندی عرصه و نیستند تامین قابل زندگی هایمحیط بندی عرصه با جز، خلوت به نیاز جمله از

 به زمانی فضایی هایقلمرو .دارد ناگسستنی ارتباطی قلمرو مفهوم با که است . . .و اجتماعی، عملکردی، فضایی مراتب

 و هاانمک تمییز و این شناسایی .باشند تفککی قابل یکدیگر از متفاوت خصوصیات با فضاها که آمد خواهد وجود

، دلپذیری، امنیت سبلکه منبع احسا دهدمی را موثر عملکرد اجازه فرد به تنها نه، ذهنی ساختار در آنها سازماندهی

 (1387هست )بحرینی و تاج بخش، نیز درک و خوشایندی

 زندگی کنند یکدیگر با چگونه مردم که این بطن در و داده تشکیل را بشر اجتماعی زندگی از مهم بخشی تفکیک این

 دانسته شده جامعه به بخشیدن سامان عامل، خصوصی ومیعمو فضاهای به فضاها تفکیک حقیقت در .است گرفته قرار
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 به بخشی نظمها، بندی عرصه این .است شده توصیف زیاد بسیار، افراد تجربیات و روان و روح بر تفکیک این تاثیر و

 (1389)مدنی پور،.شودمی سبب را دوام با ساختاری با بشری ای جامعه برپاسازی و رفتارها

 مراتب سلسله و قلمرو.2-4-1-2

 .شودمیمحسوب  تخلو به دستیابی سازوکارهای تریناصلی از یکی عنوان به قلمرو، شد اشاره نیز این از پیش که آنچنان

 این نمود کالبدی اما .گیردمی شکل انسان در قلمروپایی رفتار، فرد نیاز مورد خلوت تامین و مقصود این به نیل برای

 سلسله در حقیقت .بود خواهد مراتبی سلسله ارزشهای و موازین سری یک رعایت قالب در، معماری فضای در رفتار

 تشکیل، یافته ظاماجزاء ن میان سیستماتیک ارتباطی نمودن قرار بر با، هامجموعه بر حاکم اصول از یکی عنوان به مراتب

 ارزش ینهمچن کل و یک جزء هر ارزش و موقعیت تعیین و تعریف در مراتبی سلسله نظم این و .دهدمی را کل یک

 ژگی چنینوی این از گیری بهره. (1997، نقی زادهدارد) اساسی نقشی هامجموعه سایر به نسبت و تنهایی به کل یک

 .گرددمیقلمداد  ریمعما در انسان پایی قلمرو رفتار به پاسخی عنوان به تواندمی، فضایی قلمروهای بندیمرتبه درمینظ

 یا مجتمعمیعمو فضای به خواب اتاق مثال عنوان به فرد یک زندگی نقطه ترین خصوصی از دستیابی که معنا بدین

 با هریمیدان ش یک بر حاکم هوای و حال در که همچنان .است قطعی و متوالی ای مکان و هازمان طی مند شهرنیاز

 فضای زاشخص ، تمایزات این انگاشتن نادیده با .دارد وجود فاحشی هایتفاوت مسکونی هایبلوک بین در باز فضای

 . (1380، )رخشندهآورد می رفتاری و اخالقی هایناهنجاری به رو و شده دلزده خود زندگی

 مفصل و قلمرو.3-4-1-2

 گرددمیاحساس  واسط فضاهایی و هاگذر به نیاز، قلمروها مراتبی سلسله نظم حفظ برای، فضایی هایقلمرو همجواری در

 حقیقت در. شودمی یاد مفصل عنوان با یهایگذر و فضاها چنین کالبدی تجلی از .دهد تشکیل را پیوسته طیفی بتواند که

 غالباً فضای گذر این و دارد وجود دیگر قلمرو به قلمرو یک از گذاری همواره باشند که صورتی هر به فضاها و مکانها

)بحرینی و تاج سازدمی رو به رو آستانه نام بهمیمفهو با را وی و گرفته قرار آن در شخص که است مکانی ترین جالب

. سازندمی برقرار شده وارد آن در شخص که را محیطی با تماس برقراری امکان هاآستانه و گذار فضاهای. (1378، بخش

شخصیت  با دیگر فضای به ورود و خود به مخصوص هایویژگی با فضا یک از خروج و تحول شاهد انسان این مکانها در

، نقطه صورت به بعدی سه و بعدی دو عناصر قالب در گذرها و مفاصل این .(1371، و الکساندر )چرمایفاست متفاوت

، شوند)شریفیمی متجلی رمزگان انواع صورت به شهرسازی و معماری کالبد در و شده حجم شناسایی و سطح، خط

، مفصل از رایج تعاریف دایره، حجمی و سطحی، خطی، اینقطه عناصر قالب در مفصل از تعریفی چنین رغم به. (1378

بهره  با، معماری فضایی ادبیات در مفصل فهوم لیکن .دارد نمود کننده جدا فضایی صورت به بیشتر عامیانه ادبیات در

شناسایی  قابل ارزشی مختلف هایالیه در طیفی صورت به، آن آفرینی مرتبه و انفصال، اتصال کارکرد سه از گیری

 .شودمی قلمداد فضایی هایقلمرو ارتیاطات تنظیم در اساسی عامل عنوان به مفصل "فصل" و"وصل" درجه چنانکه .است
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 )مرز خطی، )دیوارها سطحی، )هشتی( فضایی عناصر تجلی در، متفاوت جداسازی درجات با متعددی مفاصل براین بنا

)علی باشند او مختلف هاینیاز پاسخگوی انسان نظر مورد هایقلمرو تعیین با توانندمی، )مجسمه( اینقطه و (هاکفسازی

 . (1387، الحسابی و دانشمند

 در جهت هاعرصه این به دادن سازمان جهت در است تالشی واقع در، زندگی مختلف هایعرصه بین پیوندی مفاصل

و  هاگذر این صحیح و درست طراحی، که چنان. (1388، )لنگ خصوصی زندگی و جمعی زندگی میان توازن حفظ

 وجود یلدال از یکی. (1380، رساند )رخشندهمی یاری، هاانسان دیگر حریم حفظ و صحیح درک در را انسان، مفاصل

 تسکون بندی عرصه به اجتماعی و شهری هایبندی عرصه در مراتب سلسله حفظ ضرورت، طراحی درمیچنین الزا

 صوصی)خ شخص پیوند، مفاصل این وظیفه که معنا بدین. (1388، )لنگ است سکونت محل به شهر همان و یا خصوصی

 شهر به باالخره و مسکونی مجتمع تر اجتماعی محیط به ازآن و خانواده خصوصی حریم و به خانواده، حریم( ترین

 . (1380، )رخشندهحوزه( است ترینمی)عمو

 

 مرز و قلمرو.4-4-1-2

 آن چیزها در بعضی که نیست آن مرز" گوید:می باره این در دگرهای .شودمی تعریف مرز وسیله به محصوریتی نوع هر

 به حضور شروع، چیزها بعضی آن از که است آن مرز، بودند برده پی نیز هایونانی که گونه همان بلکه، شوندمی متوقف

 داشته باشد موجودیت تواندمین مجاور محیط با ارتباطاتش و مرزها بدون، آن قلمروی و مکان. (1387، پرتویی)"کنندمی

 جایی تا کندمی ایفا محیط و کننده استفاده ارتباطی و فضایی درک ایجاد در رامیمه نقش محصوریت. (1،2003)یانگ

 . (1386 ،گانهییافت) دست مطلوب شهری فضای یک به توانمین، نشود محصور مطلوبی شکل به فضا یک که اگر

 معنای قائل به مرز وممفه واقع در و کنندمی نظارت خود به دیگران دسترسی بر موانع یا مرزها از استفاده با گروه یا فرد

کمال و است شرایط تابع خود قلمرو درون به دیگران نشدن یا شدن پذیرا .است غیرخود و خود میان تمایزی شدن

به  وی، اشدب داشته مکان در بودن درون در احساس شخصی اگر .کندمی تغییر شرایط و زمان اساس بر خلوت مطلوب

 حس، ضطرابا جای به و دارد پناهگاه، پناهی بی جای به، دارد ایمنی احساس، ترس جای به، جاست این در، آنجا جای

 .( 2008و سویرز،)سیمون دارد راحتی

 و برخی هستند واقعی موانع بیانگر برخی .دارد وجود قلمروها بیان و هامحدوده تعریف برای سمبولیک زبانی کلی بطور

 فضاییسوی  بهمیعمو فضایی از گذار، شودمی دنبال هدف یک طریق هر به اما گذارندمی نمایش به را سمبلیک موانع

                                           
1. Young  
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)بحرینی  دارد کننده رفتاری محدود جنبه و است دلیل و برهان نیازمند آن در شخص حضور که فضایی و تر خصوصی

 . (1378، و تاج بخش

 .محدود گردند کیفیزی موانع و نمادها انواع توسط و باشند شده مشخص صراحت با گاه و بوده نامرئی توانندمی هاقلمرو

 افراد نقش راحتی احساس در خود نوبه به امر این که دارد آن ازدحام و خلوت درجات در بسیاری تأثیر مکان یک فرم

 بویایی، بینایی اطاتارتب چه هر .(1378، )بحرینی و تاج بخشکندمی ایجاد را امنیت از حسی نیز فضا بودن محصور. دارد

 این بر ناب و است تر رنگ پر و تر قوی قلمرو هایمرز، باشد کمتر خود پیرامون محیط فضای با هر قلمرو شنوایی و

 . (1387، )علی الحسابی و دانشمنداست تر محسوس قلمرو شناسایی و فضا بیشتر هر استقالل

 حریم مطلوب خانه از منظر اسالم:بخش دوم.2-2

 مفهوم خانه و مسکن.1-2-2

توان تعریقی جامع و کامل مینتاف و جوامع مخ هافرهنگاوت که در متفو پیچیده است با ابعاد و اجزاء  سیعومیخانه مفهو

رد و با یک لغت واحد ان یا خانه وجود نداختمای از لغات مربوط به سادر بعضی فرهنگها اساسا پاره. برای آن ارائه داد

؛ گویندمیانه روستائیان به آن خ، ییمگومیمتن گاهی فضایی را که ما در شهر به آن اتاق . کندمیبقایای متعددی را القاء 

 (.1388، مرادی و زرگر،)زرگر، پورکمالیهمدو اتاق شبیه به یا تنها محدود به همان یک اتاق است  هاآن خانهاساسا چرا که 

 در واژه. باشدمی سکونت و آرامش جای معنای به »خانه« این واژه ی عربی معادل، مفعل وزن بر مکان اسم «1مسکن»

یوسف  (1377)دهخدا،.است شده بیان مستقر و جایباش، جایگاه، منزل، سرا، در، خان واژه ی معادل لغت فرهنگ

 برابر در خود از حفاظت ضمن فرد آن در که مکانی» :کندمی تعریف گونهاین را خانه ،اسالمی اندیشمند، اَلقّرضاوی

 ومیآد استراحت برای است مکانی خانه «.باشد به دور جامعه هایمحدودیت و فشارها از تواند، میهوایی و عوامل آب

 در که چنانهم  ارزش است دارای انسانی و اخالقی تأثیرات بعد از، خانه برای تعریف این .(1387)مرتضی،آرامش ذهن

 2(80آیه، نحل«)است دهدا قرار سکون و آرامش مایه شما برای را تانهایخانه خدا» شده بیان نیز قرآن

 برای همساز مکانی است؛ زنده موجود هر عاطفی برای نیاز یک آشیانه، النه، خانه .است سرپناه همان واقعدر  مسکن

 پایگاه و پرورش محل را خانه انسان .ی تر است ضرور یقین به، رشد برای درونی نیاز این .هانسل تداوم پایداری و بقای

 معنای به نیز سکونت واژه .است شده گرفته، آرام و نهفته معنای به سکون ریشه از مسکن(. 1376)خجسته،داندمی تعالی

                                           
1. Housing 

 مَ إِقامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلیلَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْوَ اللَّهُ جَعَلَ  2.

ها را برای شما قرار داد تا وقت منزلهایتان را مقرر داشت و )برای سکونت موقت سفر( از پوست و موی چهارپایان خیمهو خدا برای سکونت )دائم( شما  حینٍ.

ی )و لباسهای فاخر( حرکت و سکون سبک وزن و قابل انتقال باشد، و از پشم و کرک و موی آنها اثاثیه منزل )مانند گلیم و نمد و قالی( و متاع و اسباب زندگان

 .معین از آن استفاده کنیدشما خلق فرمود که تا هنگامی برای
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 کندمی جدا صرف رساندن صبح به را شب و ماندن از را آن، آرامش واژه که است آرامش با ماندن و دناقامت کر

 (1386)بهشتی،شودمی گزیده سکنی آن در که است جایی مسکن گفت توانمی. (1391)هاشم پور،کی نژاد،

 محرمیت. 2-2-2

 مص ی( )ع می رَ )مَ محرمیت :است شده تعبیر شکل چنین به، دهخدا نامة لغت در )حَرَم( عربی ریشة از محرمیّت واژة

، ناشایست، ا(، ص، )ع، (ر محرم)مَ :است محرم آمده معنی در و. خویشی، رازداری، محرمی، بودن اِمص( محرم، جعلی

 بتوان وی دنز در آنکه و سِر اهل، آشنا، خویش، خویشاوند، دارد را شخصی خانه و حرم در اذن دخول که کسی، حرام

 . گذاشت ودیعه به را راز

 . اسرار حفظ در گشتن کسی معتمد، شدن رازدار :شدن محرم

 . نامعتمد و ناموافق ،گانهبی :نامحرم

 . است پناه دیگران در تعرّض از که آن اطراف و شخص خانه، پناهگاه :حریم

 آمده نیز حرَممَ معنای در و است شده تعبیر بودن معنای مَحرَم به محرمیّت واژه، معین محمد دکتر فارسی فرهنگ در

 است:

 -6، آشنا-5، دخویشاون، خویش-4، زوجه، زن -3، نباشد روا او نکاح که نزدیک خویشاوندی - 2، حرام، ناشایست -1

 . ندیم، مقرّب -7، کار واقف

)بدیعی، کنندمی ککم ما به آن بهتر تعریف در و کلمه محرمیّت فهم در که هستند مرتبط مفاهیم جمله از نیز زیر مفاهیم

1381)  

 گوید:می ابحج تعریف در جودی شریف سید گویند، میبپوشانند بدان را خود چهره زنان که نقابی، ستر، پرده :حجاب

  .شود مانع چیز دو بین که هرچیزی گوید:میکشاف  صاحب یا، بپوشاند را تو مطلوب که باشد چیزی آن حجاب هر

  .تسلط تحت حرم: محدوده

 و اوامر ابلمق در فروتنی و تعطیم نهایت، بودن حرام، بوده واجب آن حفظ که چه آن به احترام، غیرت، ابرو :حرمت

 . نباشد روا آن شکستن چه آن، است حق اوامر امتنان موجب است که نواهی

 . رمتح-عظمت، بزرگی، شرف، رتبت، قدر و منزلت، مقام، توقیر، تعظیم، تکریم، اعزاز احترام:

 رعایت ،کند حرمت رعایت هرکس منزلت و ترتیب به نکه آ، شناسی مقام و دادن حرمت، شمردن محترم داشتن: حرمت

 . حالل ضد و ناروا از پرهیزها، نهی کرده

، آبرو قلمرو، باشد متعلّق بدان عمارت و خانه پیرامون چه آن، رعایت، توجّه، احترام، ممنوع، جلوگیری، شده نهی حریم:

 چه آن از بازداشتن، اطراف، رو روبه، حمایت، گرداگرد، احارم، حریم، باشد واجب آن از دفاع و حمایت مکانی که

 روشن را رفتن قابل مسیر هم و داردمیمعلوم  را رفتن راه حد هم، است شخصی جایگاه متوجّه حریم. است شده حرام
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 کالبد حوزه در داشتن حریم. )پیشین( گیردمی نظر در را افراد خصوصی زندگی و داخلی، شخصی، خصوصی کند؛می

 و حرمت است که یای ویژگ معنایی حیطة در و داد خواهد شکل را فضا که امنیّت است اصولی بر متمرکز فضایی

 در (1386)سیفیان و محمودی،برسد آرامش به آن در فرد ی کههاگون به آورد؛ ارمغان به معماری فضای برای را ارزش

. . »فرماید:  می خداوند که جایی در، کرد نحل اشاره سورة از 80آیة به توانمیموضوع  شدن روشن تر برای و این زمینه

 ییهاخیمه، چارپایان از پوست و داد قرار شما آرامش برای را جایی یتانهاخانه از خداوند، «بیُوتکِم سَکَنا مِن لکَم وجَعَلَ. 

 اثاث زندگی نها آ موی و کرک و پشم از و باشد انتقال قابل و سبک، کوچ استقرار و موقع در تا کرد مقرر شما برای

 از بخشی معرفی شریفه آیه اشارة (1361)مکارم شیرازی، کنید استفاده آن از دینوی حیات در تا داد قرار تجارت مایه و

 توجّه با این که است مسکونی خانه در کالبد محرم قلمروهای و فضا شکل گیری بر تاکید، آرامش محل به عنوان خانه

  .است تعمیم قابل نیز سایر ابنیه عملکردی شرایط به

 اسالمی  ایرانی معماری در محرمیّت.1-2-2-2

 محرم فضایی .باشدمی معنایی و کالبدی ی جنبه دو از حریم ایجاد منظور به فضا به دادن جمعیت معماری در محرمیت

 عنوان همیشه به هخانواد .کند ایجاد آسایش و آرامش کنندگان استفاده برای و باشدمی امنیت و حریم که دارای است

 ایرانی ارو معم است بوده محرمیت دارای هم اسالم از قبل حتی و است داشته حریم خود برای دارای ارزش مقام یک

 فضایی کالبد حوزه ی در محرمیت از منظور .است بوده خانه اهالی برای محرمیت دنبال ایجاد به فضاها سازماندهی با

 ارزش و رمتح فضا معنایی ی حوزه در و شودمی فرد آرامش باعث و کند تامین فضارا امنیت که است اصولی ایجاد

 (1393، )فروزان فر و دیگران.بخشدمی

 آرام و امن، مصون، محرم ییهاعرصه گیری شکل نیازمند، ناخواه خواه، گزیند سکونت که انسان کالبدی و فضا هر در

 که دانست محرم فضای توان می را فضایی واقع در گشت عنوان آنچه و )حَرَمَ( شناسی ریشه لغت به توجه با لذا .است

 آرامش که باشد ای گونه به آن فضایی کیفیات و بوده امنیت و مصونیت، حریم کننده دارای استفاده برای کالبدی نظر از

 و است آن یهاویژگی از بخشی تنها فضا این در بصری داشتن امنیت که است پرواضح. تامین نماید را فرد آسایش و

 شخص محرم عنوان به شخصی که هنگامی واقع در .گرد می شامل را بزرگتری دامنه بسیار آرامش و آسایش مفهوم

، اعتماد با توام خاص ای رابطه، گردد می حاکم آنان میان اصولی شرع نقطه نظر از آن که از جدا گیردمی قرار دیگر

 انسان که هنگامی یا و دارد آنان میان زیاد قرابت از حکایت که گردد برقرار می میانشان خاطر امنیت و آسایش، اطمینان

 می. آورد می شمار به خودی حقیقت در و رازدار، امانتدار، امین را او برمی گزیند خویش محرم عنوان به را شخصی

 فضای، داشت ابراز توان می که است چنین و .است الفت و کننده انس ایجاد خود همراه به محرمیت داشت عنوان توان

 مختلفش ابعاد تمامی در محرمیت منظور حصول به کننده استفاده برای را معنوی و مادی شرایط که است فضایی نیز محرم

 چشم به زمین ایران در معماری دور یهاگذشته از گرچه که دانست اصولی از یکی توان می را محرمیت. آورد فراهم
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 در می بایست را آن شکوفایی اوج ولیکن است دسترسی قابل حدودی تا نیز هافرهنگ دیگر در و است خورده می

 معیارهای از یکی عنوان به «مجاور بنای روی دید نداشتن و محرمیت» اسالمی معماری در .دانست اسالم از پس معماری

 احترام و آن از برخورداری استحقاق و خصوصی حریم اهمیت و شود می برده نام اسالمی شهرهای ساخت در طراحی

 (1381)حکیم، است گرفته قرار توجه مورد به آن

در  قبل سال 6000از شده انجام هایکاوش در که است اشاره کرده نکته این به ایرانمیاسا معماری کتاب در پیرنیا دکتر

 هابعد که یهایخانه در .کرد مشاهده را هاخانه در طرح نگرایی درو نها آ در توانمی که شده یافت یهایخانه، ایران

 طوری و میکردند بچه زندگی یا زن که جایی بود خانه اندرون«. اندکردهمین ناراحتی احساس ساکنان نیز اندشده ساخته

 زندگی بزرگتر هایخانه در» (1381)پیرنیا،نبیند را او کسی و کند کار راحتی به بتواند خانه که زن شدندمی ساخته

 شوندمی جدا هم زا . . .و هشتی، راهرو، حیاط، بیرونی، اندرونی چون مهایی اندا بوسیله زیبا به طرزیمیعمو و خصوصی

 دیگر جایی در پیرنیا. آوردمیبه وجود  فضاها در را محرمیّت که از ابزارهایی است یکی نگرایی درو«.(158)همان، ص.

 را خود مخالفت هاآن در محرمیّت مسألة به نکردن توجّه و امروز معماری به فضاهای نسبت و گشایدمی انتقاد به زبان

 خانم .گذردمی اتاق سطو از مهمان، هاآپارتمان اغلب در و شوندمیساخته  امروزه که یهایدر خانه اما» کند:می ابراز

 . (154همان، ص.)«گذر کند هامهمان وسط از باید آشپزخانه رفتن به برای خانه

 غرب شهرسازی و معماری در محرمیّت. 2-2-2-2

 توجّه وردم، است وسیع بعدی و عمق دارایاسالمی  ایرانی معماری در که چنان آن محرمیّت غرب شهرسازی و معماری

 اثباتی موضوع این اامّ .است موضوع این نشان دهندة التین زبان در مفهوم این برای دقیق معادلی نبود .است نگرفته قرار

 دربردارندة ” privacy “ واژه، غربی فرهنگ در که دهدمی نشان تحقیقات .نیست غرب فرهنگ در مفهوم این نداشتن بر

 تحقیقات در هرگاه هاآن .است دریافت قابل ظریفی طرز به نکته این .است همزمان طور به محرمیّت و خلوت معنای

، پیشین تعاریف اساس بر .اندداده نسبت افراد از گروهی یا فرد به را آن، اندکرده استفاده ” privacy “ واژه از شان

 با ه خصوصیب ارتباط دارای افراد از گروهی مورد در محرمیّت و دیگران با او ارتباط میزان و فرد مورد در خلوت

 عنوان یون بهتلویز ورود از را شان نگرانی الکساندر و چرمایف که آنجایی .است شده تعریف افراد سایر با، یکدیگر

 خلوت خوردن به هم منظورشان، اندکرده مطرح آن ساکنان خلوت زدن هم به عامل عنوان به و، خانه به -مدرن ای رسانه

 . است خانه فضای در هاحریم و
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هم  بر از رفتاری علوم پردازان نظریه نگرانی هان انسا زندگی محل خانه و به ورود بدو در که مدرنی ابزار رسانه و تلویزیون -2-2شکل

 (2011، مظاهری و ارجمندی، شعبان کاره ،مهد طاهر، شعبانی) بود را برانگیخته خانواده خصوصی فضای و حریم خوردن

توانیم مین امّا، ببریم ارک به آن برای معادلی به عنوان را نزدیکیو  صمیمیّت معنای به intimacy التین واژة بتوانیم شاید   

 و تر رنگ کم ایگونه به که استمیمفهو بلکه ابد؛معنا نمیی اصالً نها آ معماری و فرهنگ در محرمیّت که کنیم ادعا

 حقوق و امنیّت قالب در تر بیش مغرب زمین شهرسازی و معماری در محرمیّت موضوع .است مطرح منظوری دیگر با

 شهری آنها راهنماهای و هادستورالعمل از بسیاری در توانمی را آن کاربرد و قرار گرفته است توجّه مورد خصوصی

 معرفی ندیگرا خود و بین حریم تنظیم برای است سازوکاری که را رفتار قلمروپایی 4آلتمن ایروین .کرد مشاهده

 هاانسان به رفتار یادیز شباهت، نظر مورد رفتار که فهمید توانمی او زبان ازمفهوم  این بررسی از. (1388 ،لنگ(کندمی

 خصوصی حقوق و امنیت قالب در بیشتر محرمیت مسأله .محرمیّت دارد ایجاد و حریم حفظ در شرق فرهنگ در

Security با درنم دورة بناهای از در بعضی حتّی مدرن و دوره از پیش تا به خصوص و است گیری پی قابل افراد 

 کانستراکشندی جمله نو از یهاسبک ظهور با و غرب معماری معاصر در ولی، شودمیمشاهده  خود خاص عملکردگرایی

 است هکمرنگ شد زیادی حدود تا مقوله این فضایی سیالیّت دهیشکل با هدف و مراتب سلسله حذف با فولدینگ و

 خود در رةدو هم معماری از صرف تقلید با که ایران اخیر هایسالمعماری  در مسأله ( این1386،محمودی و )سیفیان

 که شودمی دهدی به وضوح، داده دست از را خود ماهیّت هویّت و، آن پس در نظری مبانی به توجّه بدون و زمین مغرب

 عنوان به هم چنان تمحرمیّ هرحال به. است وقوع پیوسته به طرّاحان و معماران جامعة کوتاهی و توجّهی بی دلیل البته به

 (1393، )امینی و دیگران. دهدمی ادامه خود حیات به ایران مردم میان در پایدار ثابت و اصلی

 اصل سلسله مراتب. 3-2-2-2

گیری  شکل در را تاثیرات بیشترین هستی بر حاکم اساسی اصول از یکی عنوان به مراتب سلسله اصل داشت عنوان باید

و  هامجموعه بر حاکم اصول از یکی مراتب سلسله .باشد می دارا ایران سنتی شهرسازی و معماری کالبد در محرمیت

 و طراحی انسان یا توسط و دارند وجود کل یک عنوان به هستی جهان در طبیعی طور به یا که است ییهاپدیده اجزاء

 لذا، است شده تعریف و مراتبی متقن سلسله تابع کائنات در موجودات هستی اصوالً آنکه به با توجه و شوندمی ایجاد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مختلف بخشهای در .است ذکر قابل آنها به بخشی هویت و مجموعه یک کل تعریف اجزاء در آن انکار غیرقابل نقش

 )نفسانی( روانی، )جسمانی( مادی عمده قلمرو سه که دسته آن ویژه به از مکاتب بسیاری همانند اسالمی فرهنگ با مرتبط

 بینی جهان در .است برخوردار خاصی اهمیت از مراتب سلسله اصل، هستند قائل انسان زندگی برای )روحانی( معنوی و

 و گردد می شناخته خاص مراتب سلسله یک در منازل گوناگون و مدارج طی اسالمی عرفان در خصوص به و اسالمی

 و هاشایستگی تحصیل تا که دارد تعلق ای خاص عده به خود خاص یهاویژگی با حریمی هر و فضا هر و منزل هر

 (1379، زاده )نقی .نیست میسر باالتر به منزل رسیدن برای آن ز ا عبور چنین هم و آن به وصول امکان الزم یهابایستگی

 دارا خویش برای را مقامی خاص و مکان شیءای هر، وجود عالم در، اسالمی بینی جهان در که داشت عنوان باید لذا

 از نیز مصنوع محیط .شود می مشخص وجود مراتب یهاویژگی به توجه با مقام و مکان این و موقعیت ارزش که است

 آن که در کسانی و شود می انجام آن درون که فعالیتی مقام و ارزش به توجه با آن اجزاء و نموده تبعیت قانون این

 یهاویژگی این که، باشند می دارا را خاصی موقعیت و مقام هریک همجوار اجزاء سایر با ارتباطشان و دارند وجود

 نیز معماری بنای یک گیری شکل در .شود می مربوط مجاور و متوالی فضاهای نمادین و کالبدی به خصوصیات خاص

 بندیهای حریم و گردد می متفاوت کارکردهای با فضایی قلمروهای به دهی شکل سبب که مراتب است سلسله اصل

 تقسیم یکدیگر از تمیز قابل عملکرد و کالبد با متفاوت قلمروهای به را بنا یک که عناصر آنگاه .دهدمی شکل را فضایی

 فیزیکی و روانی از اعم الزم شرایط ایجاد بدون و آنی صورت به قلمرو دیگر به قلمروی از گذر و انتقال اصوالً، کنیم

 مشابه یهاویژگی استخدام یا و قلمروها نامناسب تداخل و هاحریم رضایت عدم داشت عنوان توان می و است نامطلوب

 نقش که اینجاست و کاهد می فضا کیفی از مطلوبیت متفاوت کرد عمل با قلمرو دو برای فضایی و کالبدی یکسان و

 مراتب سلسله اصل کاربرد .گردد می پررنگ تر قلمرو دو میان رابط فضای ایجاد و بندی حریم در مراتب سلسله پررنگ

 ساختارهای گیری شکل سبب فضایی مراتب سلسله همانند معماری در مختلف یهاحوزه در، ما سنتی معماری در

 متفاوت قلمروهای تفکیک و فضایی یهاحریم گیری شکل و محرمیت آن ثمره ترین مهم که گشته است فضایی کالبدی

، )اردالن. بردمینام  «فضایی یهابندی هم مراتب سلسله»از آن تحت عنوان ، اردالن فضایی است که پیوستگی وجود با

1380 ) 

 سلسله قرارگیری .کرد بررسی کمتر در مقیاسی را فضایی نظام مراتب سلسله توان می نیز ابنیه معماری فضایی ساختار در

 پیوند در عملکردی فضاهای سپس سایر و حیاط و و راهرو داالن، هشتی، ورودی، ورودی پیش و خان جلو وار مراتب

 اصل کارگیری به است که این در اهمیت حایز نکته .باشد می سنتی ابنیه تمامی در مشابه بیش و کم الگویی، حیاط با

 بندی مرتبه و ایجاد خصوصی از عمومی یهاحریم کردن تفکیک معماری با و شهری فضایی یهانظام در مراتب سلسله

 از مهم یکی محرمیت گفت توان می .است داشته فضایی ساختار در محرمیت تقویت در پررنگی نقش دسترسیها در

 اصول این از گیری بهره با و باشد می اسالمی دوره شهرهای و عمارات در مراتب سلسله رعایت کالبدی تجلیات ترین

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)سیفیان  .باشیم می سنتی انبیه در محرمیت و خلوت، آرامش، امنیت چون هم پایدار ارزشهایی گیری شکل شاهد است که

 (1386، و محمودی

 سلسله مراتب در معماری.4-2-2-2

محرمیّت  گیریلشک در بسیاری تأثیر که است مواردی از بر هستی حاکم اساسی اصول از یکی عنوان به نیز مراتب سلسله

 بوده پدیده اجزای و هامجموعه بر حاکم اصول از مراتب یکی سلسله .است داشته سنّتی شهرسازی و معماری کالبد در

 مراتب لهسلس همانند شهرسازی و معماری مختلف در یهاحوزه در، ما سنّتی معماری در مراتب سلسله کاربرد اصل و

 (1380)اردالن و بختیار،شده است دیده همواره ایمنطقه و ایمحلّه عبوری عملکردی سلسله مراتب و فضایی

 
 سنتی ههای خان در هشتی نام به میانی عنصری با درون و بیرون فضای جداسازی، ایران سنّتی معماری در محرمیّت حفظ نحوة -3-2شکل 

 و ارجمندی، شعبان کاره ،مهد طاهر، )شعبانی، است داشته عهده بر رامیعمو فضای از خصوصی فضای کننده جدا نقش مرکزی حیاط

 (2011، مظاهری

 

 
، یزد، تفت، کالهدوز خانه، فرهنگ این در محرمیّت مفهوم با آن ارتباط ایران و در متوسط قشر از بنایی به ورود مراتب سلسه -4-2شکل

 (2011، مظاهریو ارجمندی، شعبان کاره ،مهد طاهر، )شعبانی

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ارجمندی، شعبان کاره ،مهد طاهر، )شعبانی محرمیّت مفهوم اساس بر ورودی به خانه مهمان نزدیکی، ایرانی سنّتی خانة یک پالن -5-2شکل 

 (2011، مظاهری و

 سنتی ایران هایخلوت در خانه. 3-2-2

براساس  هاساختمانها و اتاق هایطراحی محله. و همان طور که گفته شد نیاز به خلوت به میزان زیادی به فرهنگ ربط دارد

است که در دید پورت معتقد راپا. مختلف تفاوتهای قابل توجهی دارد هایفرهنگو در نتیجه در  شودمیرفتار انسان انجام 

خارجی مسکن  این تفاوتها در سازماندهی فضاهای داخلی و. مردم نسبت به خلوت تفاوتهای اساسی فرهنگی وجود دارد

 . شودمیجلوه گر 

که شبستانها  هاگیو کاله فرن هاوهشتی هادرون گرایی و کشش معماران ایرانی به سوی حیاطها و پادیاوها و گودال باغچه

)پیرنیا، بوده است دلکش و خودمانی بوجود آورده از دیر باز جزء منطق معماری ایران هایود گرفته و محیطرا گرداگرد خ

1381) 

ختلف زندگی و مهمچنین تحت تأثیر فرهنگ و آیین اسالم عقاید و قوانینی به زندگی و فرهنگ ایران وارد شد و وجوه 

اندهی معماری و له مفاهیم و عناصری است که در طراحی و سازمخلوت از جم. از جمله معماری را تحت الشعاع قرار داد

. ا به کار گرفته اندشهرسازی تأثیر گذار بوده و معمار مسلمان برای برآورده کردن و تأمین این نیاز راهکارهای خاصی ر

و همچنین  سلسله مراتب فضایی )حرکت قدم به قدم از کوچه یا خیابان به فضای ورودی خانه و سپس فضاهای خصوصی

به شکل  هاانهخهمچنین سازماندهی . نظام اندورنی وبیرونی از جمله تدابیر الزم برای تامین خلوت مطلوب بوده است

 . اجتماعی بوده است ومذهبی ، تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل فرهنگی، و امنیتیمیعالوه بر تاثیر عوامل اقلی، درونگرا

. از بارز ترین نمود عوامل مذکور در معماری درونگر است، داخلی از عرصه خارجی )عرصه عمومی( هایتفکیک عرصه

مدارس وغیره( ها، حسینیه، مذهبی )مثل مساجد، فرهنگی، در این نوع معماری عرصه داخلی جهت عملکرد خاص اجتماعی

از ، ده به صورت کالبدی و قابل ادراکفضای خصوصی برای زندگی خانوا و یا عرصه داخل واحدهای مسکونی به عنوان

بیرون و درون توسط عناصر مفصلی یا گذار برقرار و اتصال بین دو عرصه  بیرون تفکیک شده و اکثرا ارتباطمیفضای عمو

وارد کوچه ای  معموالًمیبرای رسیدن به مرکز یک خانه مسکونی ابتدا از کوچه اصلی به عنوان یک عرصه عمو. شودمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نقش فضای مشترک یا عرصه نیمه خصوصی را دارد و سپس از طریق ورودی هشتی و راهروی نیمه تاریک با  بن بست که

توالی فضایی مذکور با تنوع خاص خود کیفیت . شودمیبزرگ و روشن  نسبتاًمقیاس انسانی و کوچک وارد حیاط مرکزی 

مختلف خود وسیله ای برای تبیینی خاص از طراحی فضا  هایاحساس و ادراک عرصه. آوردمیرا بوجود  ایویژهادراکی 

 (1375)غفاری، گرددمیمحسوب  هاو ایجاد سلسله مراتب در ورود و ارتبط عرصه

 در به وجود آوردن و رعایت هنجارهای خلوت و قلمرو عناصرکالبدی.1-3-2-2

که در آن  اینقطه. داندمیراپاپورت آستانه خانه را در به وجود آوردن و رعایت هنجارهای خلوت و قلمرو پایی مهم 

 هایوت است که در خانهمختلف متفا هایفرهنگدهند در مینشان  العملعکسساکنین خانه نسبت به ورود افراد غریبه 

خلوت اسالمی هنگ عالوه بر این در فر. (1383)لنگ،شودمیاین تفکیک در ورودی خانه انجام اسالمی سنتی کشورهای 

)در . واده را ندارددر این معماری هرکس اجازه ورود به حریم خصوصی خان. دارد ایویژهمورد نیاز بانوان نیز شرایط 

 قسمت خانه مطلوب از منظر اسالم به این موارد پرداخته شده است(

  مراتب ورودی به خانه به ترتیب زیر بوده است:سلسله 

اشتند و برای دسکوهای کناری جلوی سردرپا خوره نام . اندبودهمجلل دارای سر در  هایبخصوص خانه هااغلب خانه

ا پسر خانه بوده یخانهکسانی که با صاحب خانه کار داشتند ولی الزم نبود وارد خانه شوند و همچنین پاتوقی برای صاحب

شده تا تشخیص جنسیت فرد میسنتی ما حتی برای در زدن هم از ابزار متفاوت استفاده  هایدر خانه (.1381)پیرنیا،است

اغلب درها وجود  دو عنصر فلزی حلقه برای زنان و کوبه برای مردان بر روی. پشت در برای صاحبخانه امکان پذیر باشد

معرفی اسالمی عماری باعث شد تا هنر ایران در جهان به نام هنر و م ،میاسالادغام معماری ایران در فرهنگ . داشته است

 (1378)حائری،شود

 
مطلع  مهمان بودن زن یا مرد را خانه صاحب شده ایجاد متفاوت صداهای، حریم تفکیک، ایران سنتی درهای روی کوبه نوع دو -6-2شکل 

 (1393)امینی پور، نوروزیان،بوشهر .کندمی

منظور از هشت چیزی است که از فضاهای داخلی خانه بیرون آمده و تنها . شدندمیوارد هشتی یا کریاس  بعد از سردر

اندرونی و بیرونی مانع دید  هایاین فضا وراهروهای پیچ در پیچ منتهی به حیاط. جایی است که با بیرون خانه ارتباط دارد

تقسیم فضایی و فضایی جهت انتظار از عملکردهای ، ایجاد مکث. شده استمیافراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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بایست از میاندرونی نیز  برای وارد شدن به فضاهای مختلف خانه از جمله فضای مهمانی و. باشدمیجالب این عنصر 

مهمانان در فضایی دیگر و ، صاحبخانه در فضایی مخصوص خود. (1381)پیرنیا،راهروهای پر پیچ وخم عبور کنند

قرار گرفته که هیچ کدام مزاحمت و خللی در روند کار و  ایگونهبه ، خدمتکاران و به همین ترتیب در حریم امن خود

 . کنند و به عبارت دیگر سطح مطلوب خلوت برای آنان فراهم شده بودمیزندگی دیگری ایجاد ن

م و با شکوه صی را در کنار فضاهای معظشخصی و خصومیفضایی معماری ایران قادرند که تجربه فضای صمی هایو حالت

عرضه دارند تا آنجا که  توانند تجربه فضاهای بسته و نیمه بسته و باز و نیمه باز را در ترکیب با یکدیگرمیعرضه کنند و 

 (1378)حائری،یا به گشایشی دست یافته است احساس کند روحش پناه گرفته و میآد

 هاخانه نیاکنس یداریخلوت د. استکه امروزه وجود دارد مطرح نبوده  یبه شکل یرونیب یبا فضا هاارتباط درون خانه

 یعنی، غالبا به صورت درونگرا بوده هاخانه یطراح. ابدیبه خلوت خانه راه  ینبوده که هر عابر گونهاینبوده و  نیکامال تام

انجام  هاسقف ایو  یمرکز هایطایح قیاز طر زین یعینور طب نینداشته و تام ودخانه وج رونیبه ب یو پنجره ا چهیدر چیه

 میحر معموالًشده می یطراح ریسردس هایمیخانه باغ در اقل ایهم که به صورت کوشک  یهایدر خانه. گرفته استمی

خلوت ، یسنت یر معمارد. است دهنبو ریپذ به داخل خانه امکان رونیاز ب یدیگونه د چیبوده که ه یباغ به اندازه ا ای اطیح

 یحرارت قینقش عا نکهیعالوه بر ا میضخ یوارهایاستفاده از د. شده است نیتام یهم مورد توجه بوده و تا حدود یداریشن

 (1389. )خامه،کردندمی یریکردند از ورود و خروج صدا هم جلوگمی فایرا ا

 

 

 اسالمی  یمقوله خلوت در معمار

 یاسالم که برا میگرا امبریاز پ دیمسلمانان به تقل. مطرح بوده است اریهم بس یاز جنبه معنو، عالوه بر آنچه مطرح شد 

عمل پس  نیا. و اعتکاف انتخاب کردند ینیخلوت گز یاغارها را بر، رفتندمیاعتکاف و خلوت با پروردگار به غار حرا 

 یبرا یهایحجره نیار نخستاز همان ادو زیو مساجد ن دیانجام یاز معمار ینوع خاص گیریشکلشدن تصوف به  نهیاز نهاد

 (1368)دوپولو،آورندمیرا به جا  ینیخاص سنت اعتکاف و خلوت گز امیمسلمانان در ا زیاعتکاف داشت و امروزه ن

 ادبی و تاریخی متون در محرمیّت و خلوت.2-2-3-2

 ادبی و متون تاریخی از نچه آ .دارند تفاوت هم با دو مفهوم این که دریافتیم واژه دو این لغوی معنای بررسی از کنون تا

 را لغت دو این کاربرد از هایینمونه زیر در .است مفهوم دو این بین تفاوت نشانگر، است برداشت قابل فرهنگ ایران

 1بینیممی

                                           
 www.neyestan.comاست نیستان ازسایت گرفته شده، بر استفاده ادبی متون و اشعار .1
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 خلوت 

 سعدی(«)زدم باالیی باالی منظوران بر خیمه زدم تنهایی گوی خلوت صحرای در دوش»

 )سعدی( «پستند قامتش چمن پیش سروهای که ماست خلوت فضای اندر گل درخت یکی»

 سعدی(«)تو نشستیم با و بازآمدیم همه از ببستیم خلق روی به خلوت در ما»

 )سنایی( «کلید چو را مراد آمد خلوت دید راحت گزید خلوت هرکه»

 )عطار( «است رسوا خوش نشین خلوت زاهد پرورت جان ی خنده از فشان جان»

 )عطار( «نیست اسرار یخانه کنج خلوت جز او جای ابد تا پنهان مانده عالم دو از گنجی هست»

 . )مولوی( «دان یار آن خلوتگه دان غار چون را سینه این»

 مولوی()«.. . مخز خلوت خانه در مپز تنهایی سودای»

 )مولوی(«فرستی سلطان خلوتخانه به را غزل این گر صبا ای باشد چه. . . »

 )مولوی(«یهایهایبه جمعیت در هویی هوی به خلوت اندر»

 چه ن . . . .و خلوت حیاط، کریمخانی خلوت :است؛ مانند موجود ایران معماری در خلوت از یهاینمونه هم چنین

 ریش هاآن رییس به و خلوت عمله، آن کارکنان به و «خلوت» آن به قدیم در، شودمی گفته «دربار»آن  به امروزه

 1. گفتندمی خلوت سفید

 

 اشاره به محرمیّت در متون ادبی. 3-3-2-2

 . دمنه( و کلیله)«نیست آن شایانی محرمیّت را چهارگوش و سر دو جز که ستهاآن از سر این و. . . »

، داخلت یابدم مجال ملک اسرار در و، افتد محرمیّت در معرض که نشاید البته شود ثابت شبهتی شرایط این در اگر و»

 . دمنه( و کلیله)«آمد پیدا بمدت آن اثر و زاید هاخلل از آن که

 رممح به دوستان محرمیّت بر وقوف و راز موضع شناختن چهارم . . .شناخت بتوان خصلت هشت به را مرد عقل»

 . دمنه( و کلیله)«...شود

 . حافظ(«)کجاست اسرار بسی محرم هست هانکته داند اشارت که بشارت اهل است کس آن»

 )حافظ(«است محرم راز او که بگوییم دوست با  نگوییم و نگفتیم غیر بر که رازی»

 حافظ(«)دارد حرم در این ره دل محرم کدام مخوان قصه نیست آگاه کس غیب سر ز»

 حافظ(«)سروش پیغام نباشد جای نامحرم گوش نشنوی رمزی پرده زین آشنا نگردی تا»

                                           
 این شاه که ناصرالدین شودمی گفته دارد. قرار گلستان کاخ مجموعة در که است کریم خان زند دوران بناهای از یکی جلوخان یا کریم خانی خلوت. 2

 .است کشیدهمی قلیان و یکرده م خلوت محل در این اغلب و داشته دوست بسیار را کاخ از گوشه
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 حافظ(«)آشنا بگو سخن آشنا یار با مخور غم انسیم خلوت محرمان ما»

 سعدی(«)اوفتد کف نامحرم در راز که ترسم  توست نهان راز حقه که دلم مشکن»

 سعدی(«)نتوان گذاشت اغیار به محرم که نگاشت ابرو و چشم خودت دست به»

 . سعدی(«)نشود تو ادهم درگاه به براهیم هر نشود محرم تو عشق حرم در کسی»

  )سنایی(«باد زیادت نامحرمان ی دیده حجاب. . . »

 )عطار( «است نامحرم به جمله عالم خلق کون دو هر در مرا محرم تویی چون»

 . )عطار( «عالم محرمی دو اندر ندید چون بماند سرگردان چرخ در شب و روز»

 «را درویش بده چیزی تویی هم محرم و راز هم تویی مریم و عیسی هم تویی دم آن و آدم هم»

 . )مولوی(

 «الفَرَج مِفتاحَ کالصَّبر نباشد محرمش حق جز دمی عالم این در منگرمیعال خوش خدا دارد»

 . )مولوی(

 تفاوت محرمیت و خلوت.4-3-2-2

 محرم از صحبت وقتی دموار در بیشتر. شودمی او وهم راز یابدمی راه فردی حریم در که شودمی اطالق فردی به محرم

 به همراه را کینزدی و خویشی محرمیّت، بنابراین. آیدمی میان به نیز نامحرمانی و راز یک وجود از سخن، شودمی

 مکانی صویرسازینوعی ت، رفته به کار خلوت واژة هرجا باال سطور در. دارد خود بطن را در تنهایی خلوت اما، آوردمی

 و ای خلوتفض، خلوتگه، خلوت کنج، خانه خلوت :مثال عنوان به آمده است؛ میان به مادی توصیفی پای و شده ایجاد

 که تمحرمیّ برخالف است؛ مادی و فیزیکی بعدی دارای دارد و فضایی خصوصیّتی خلوت، بنابراین .خلوت صحرای

  .دارد معنوی و فیزیکی غیر بعدی و است انسانی نشانگر خصوصیّتی

 (1393، گرانید و ینیام)تیّمحرم و خلوت یماهو تفاوت-6-2جدول

 محرمیت خلوت

 خویشی و نزدیکی  تنهایی و انزوا

 ماهیت معنوی  مادی ماهیّت

 خصوصیتی انسانی فضایی خصوصیّتی

 دارای مقداری معین دارای مقداری متغیر و نسبی

 در مورد عده ای خاص  مورد نیاز برای همه

 سنّتی هایخانه فضاهای تمام در محرمیّت مثال به عنوان کرد؛ مشاهده نیز معماری از یهایمثال در توانمی را تفاوت این

 فضاها از کدام هر اما، شودمی حاصل هم کنار در هااندام مناسب چیدمان و نگرایی درو، مراتب سلسله کمک به ایران
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 فضاهایی آن از پس و مدرن سبک به شده خلق فضاهای از بسیاری. بردمیبهره  خلوت معیّنی میزان از نیازشان تناسب به

 . هستند محرمیّت فاقد خلوت

 
-شیشه خانه و روهه وندر میس اثر فارنزورث خانه .ندارند محرمیّت اما، هستند خلوتی فضاهای که مدرن هایخانه از یهاینمونه -7-2شکل 

 (www. e-architect. co. uk )؛اثر فیلیپ جانسون ای

 (1393، گرانید و ینیام )تیّمحرم و خلوت مفهوم یکارکرد و ییمعنا هایتفاوت سةیمقا -7-2جدول

 محرمیت خلوت

 شودمی مطرح با دیگران نفر دو حداقل بین رابطة بیان در شودمی مطرح با دیگران فرد یک حداقل رابطة بیان در

 زهمبار نامحرمان نفوذ در مقابل آن صیانت و حفظ برای افراد کندمی تالش آن مطلوب به میزان رسیدن برای شرایطی هر در فرد

 کنندمی

شرایط  و هانیاز، شخصی هایاساس معیار بر و مکان و لحظه در

 شودمی تعریف موجود

 مکان و از زمان بی نیاز و است عرف و فرهنگ به وابسته

 شودمی تعریف

 متغیّرهای دینی عرف و عقاید و است نسبی متری ک میزان به است متغیّر زیادی به تعداد وابسته و نسبی است موضوعی

 آن هستند اصلی

 است بیشتری ثبات دارای است کمتری ثبات دارای

 است قداست و ارزش، حرمت دارای ندارد قداست و حرمت

 نآ ایجادکنندة الزاماً ساز وکارهای گرایی درون و مراتب سلسله

 نیستند

ین تعی و اساسی نقشی ایجاد آن در نگرایی درو و مراتب سلسله

 دارند کننده

 نزدیکی است و خویشی یکننده ایجاد است تنهایی ایجادکنندة

 عرفی است و هنجاری الگوهای تأثیر تحت است و محیطی شخصی الگوهای تأثیر تحت

 دقرابت معنایی دار غیرت و پرهیزگاری، پوشیدگی، با حجاب رددا معنایی قرابت و گوشه نشینی انزوا، تنهایی چونمیمفاهی با

 دارد انسانی خصوصیّتی دارد فضایی خصوصیّتی

 دارد معنوی و فیزیکی غیر بعدی دارد مادی و فیزیکی بعدی

 

 و خلوت در شرق و غرب تیتفاوت محرم.5-3-2-2

وجه  کی تیمحرم فیتعار یهمهلنگ  دگاهیاست و از د یکنترل روابط اجتماع ییتوانا تیراپاپورت محرم دگاهیاز د

با  یو حس یداریشن -یدارید -یاز اشخاص در کنترل روابط اجتماع یگروه ایشخص و  ییآن توانا و مشترک دارند
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پشتوانه قدرت  نیفرد از ا نانیاست که در صورت اطم یتدافع یگاهیانسان پا یبرا خلوتت راپاپور دیاز د. است گرانید

اما . شودمی طیدر مح یکه موجب رشد تعامالت اجتماع ابدیمی شیافزا گرانیدبا  انتخاب تعامالت خود یاو برا یروان

 طیورود به مح یشخص طیمنحصر به زمان خروج من از مح گرانیبا د من ارتباط، ردیتعامل به طور مداوم صورت گ نیاگر ا

 ی دهیبه پد یگریاسالم نگاه د یبه خلوت شخص گانه ینفوذ ب عدم در کنار توجه بهاسالمی اما در شهر . باشدمی یجمع

 یبر خالف عکس العمل تدافع نیکه ا باشدمی گرانید رشیپذ است که مومن گاه ملزم به نیو آن ا کندمیخلوت مطرح 

 (1390)ناری قمی،در برابر جامعه است

 خانه از دید معماران شرقی و غربی. 6-3-2-2

  :است شدهآن اشاره  ی ازهاینمونهتعریفی از خانه دارند که در زیر به  مختلف هر کدام نیزمعماران 

ه زن و فرزندان در کدرون خانه جایی است نا. نکنند خانه جایی است که ساکنان آن در آنجا احساس ناراحتی:انیاستاد پیر

 (1381، )پیرنیاد ننکنباید در آن احساس خستگی ، برندمیآن به سر 

و  گیردمیه از او تأثیر به طور روزمر. استمیفضایی مرتبط با آد از میان فضاهای پیرامون و خانه بالفصل ترین :تادو آندو

به  گانه ه حواس پنجعمجمو. کندمیاولین فضایی است که آدم احساس تعلق قضایی را در آن تجربه . گذاردمیبر او تأثیر 

که اولین تجربه ای بی واسطه  خانه تا مکانی است، گیردمیو در مدت کوتاهی بدان خو  کندمیرا طی نطور دائم سر تادر آت

بی تعرض غیر  یهمهو  خلوت با خود به همسر و فرزندان و دیگران و همه. گیردمیبا فضا در انزوا و جمع در آن صورت 

 .گرددمیآن ممکن  در

زیستی انسان  هاینهو بپایابین محیط خارج میرابطه صمی، لوکوربوزیه: خانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط 

، سکونت، )خانه م دهدانجا و در آن تفکراتشان را زندگی کنندبایست که فرد با یک خانواده میدر خانه ، سازدمیبر قرار 

 مکان نگاه کنم(

 . شاخ ترین بنا در تحکیم مکان(، محله ساکنانش)برایخانه مرکز جهان است برای :چارلز مور

 رهنگتحت تأثیر ف برای مسائل فرهنگی، یدهپیچ هایاست و نه یک سازه برای کار نهادجه اول یک انه در درخ پاپورت:را 

 برای خانوادها نبه مثبت ایجاد محیطی مطلوبج، عملکردی محض نبوده فضای معنای به خانه ومہمف، حتی از ابتدا. است

داند میودن را وظیفه خانه سررپناه بم است هاما جمالتی که م کندمیپناه بودن خانه اشاره سر  به، به محیط اجتماتیثابه م

. ه را بوجود آوردو مسائل فرهنگی خان هاداشتن به آیین عتقاداز روز اول انسان به خاطر ا. که یک نهاد اجتماعی است

 (1388، )راپاپورت

 خانه مناسب هایشاخص. 7-3-2-2 

عوامل متعدد و ، نیروها، فشارهاتحت تأثیر ، اندشدههایی که توسط بشر ابداع و ساخته زه چیلیکنند ساختمان و معماری ما

 یجادسلسله مراتبی که مایل به ا و هابندیطبقه م و الگوها ومنظی هایی قرار دارند که طرحوارهادضمت باالغمختلف و متغیر و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (1388، )راپاپورتکنندمیرا کامال دگرگون هستیم آن 

 یفتارهای رولمرو ق هاحدودهمحیطی از قبیل م روانشناسیتأمین آسایش روحی کاربران و توجه به مفاهیم مطرح در حوزه 

در طراحی میهمنقش ، کیفیزیمادی و  هایی حاکم بر جوامع مختلف و نیز در کنار جنبهنتافراد و الگوهای فرهنگی و س

 هایسیستم ر به انواع تأسیسات وجهمدرن و م ایخانهزندگی در . ت راحت و مطلوب داردنمسکن و خلق فضای سکو

رام امن و آ پناهیتواند احسان سکونت در سرمین هرگز، ی کاربرانندون در نظر گرفتن نیازهای روحی و رواب -پیشرفته 

 . کندمیالقا  هابه آنرا ب

  قرآن آیات در خانه یهاویژگی.8-3-2-2

 ایهخان اولین همانا» :نمایدمیتوصیف  گونهاین را انسان «سکونت محل» خانه صفات و هاویژگی، مجید قرآن در خداوند

 برای پس نخستین خانه. 1(96)آل عمران « است فرخنده و باشدمی مکه که در است همان شد؛ داده قرار مردم برای که

 و قرینه منظم و یکنواخت آن وجه شش که مکعبی شکل ست فضای محصوری ا که است؛ کعبه خانه همان، مردم یهمه

 فضای در انسان و است؛ چندوجهی منظم اشکال میان مانندی دربی وحدت و هماهنگی و مرکزی نقطه و قطب دارای و

 .ندارد وجود آن در مادی حرکت و کامل است سکون و نمایدیم پیدا تمرکز و تعادل، توازن حالت کامالً درون آن

 و)ع( علی حضرت، انسان کامل تولد یخانه هم خدا )بیت اهلل( و یخانه عنوان به هم و استمبارک  و فرخنده فضا این

 . (362-361 ص.،1393، نقره کار)لِلناس قیاماً یا» للِناس وَضعَ «مردم همه قیام خانه هم

 تفریح و کار فضاهای مقابل در را خانه خداوند 2(80نحل «)داد قرار آرامش هی مای شما برای را ههایتان خان خداوند»

 بلکه شوید؛ وارد هابدان هاخانه پشت از نیکو نیست که». است داده قرار هاانسان امنیت و آرامش و فضای سکون . . .و

 مستلزم را هاخانه طراحی خداوند 3(189بقره «)آید در آن به خانه درهای از و کند پرهیزکاری است که کسی نیکوکار

 به»(1396.)یارانو بهرو،نمایدمی توصیه مشخص ورودی با و همجواری هرگونه مزاحمت ز دورا و امن حریم داشتن

 محل را خانه خداوند 4(27نور «)کنید سالم خانه اهل بر بگیرید و اجازه تا نشوید داخل نیست؛ شما یخانه که یهایخانه

و  مهربانی با همراه مالقاتی به و نموده خانه نهی به اجازه بدون ورود از و نموده تعریف خانوادگی و حریم شخصی

که نزد میسال، به یکدیگر سالم کنید، که گفته شد( وارد شدید)یهایخانه که بهمیهنگا پس». نموده است توصیه رحمت

                                           
 است فرخنده و یباشد م مکه در که است همان شد؛ داده قرار مردم برای که ایخانه اولین همانا :مُبَارَکاً بِبَّکَهَ لَلَّذِی لِلنَّاسِ وُضِعَ بَیتٍ اَوَّلَ اِنَّ .1

 داد قرار آرامش ی مایه شما برای را هایتانخانه خداوند :سَکَنًا بُیُوتِکُم مِن لَکُم جَعَّلَ وَاهللُ. 1

 بلکه شوید؛ وارد نها بدا هها خان پشت از که نیست نیکو :بوَابِهَااَ مِن وَأتُوالبُیُوتَ اتَقَی مَنِ البِّرَ وَلَکِنَ ظُهُورِهَا مِن البُیُوتَ تَأتُوا بِاَن البِّرُ لَیسَ وَ .2

 آید در آن به خانه درهای از و کند پرهیزکاری که است کسی نیکوکار

 بر و داجازه بگیری تا نشوید داخل نیست؛ شما هی خان که هاییخانه به :اَهلِها یعَلَ تُسَّلِمُو وَ تَستَأنِسُوا حَتَّی بُیُوتِکُم غَیرَ بُیُوتًا التَدخُلُوا اَمَنوُا اَلذَّینَ یَاَیُّهَا . 3

  کنید سالم خانه اهل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نقره )آورد فراهم انسان را معنوی و روحی آرامش هم ومیجس آرامش باید هم، خانه 1(61)نور. خدا فرخنده و مبارک است

 (362ص.،1393، کار

 اسالمی مسکن  بخش سوم: بررسی حدود وسطوح حریم پذیری اجزای. 3-2

 مقدمه.1-3-2

، اصولشناخت و  شودمیساکنان آن خلق  فرهنگ رفتاری وآداب دینی و فرهنگیبر اساس  در طول تاریخ همواره، مسکن

دارد؛  مینقش مهاسالمی احداث خانه در کشف الگوهای در آیات و احادیث همزیستی خانوادگی  هایقواعد و روش

 این که ندک استخراج معماری طراحی و ساز و ساخت هایطرح عنوانبه  را اصولی و الگوها ندتوامی احادیث و قرآن

مطرح اسالمی  زندگی شیوهیکی  همچون و رفته راک به مسلمان معماران راهنمای عنوانه ب تاریخ درطول همواره الگوها

 الگوهای، تقیمبه طور مستقیم و غیرمس آیات قرآن و روایات معصومانزیرا که ، (147 ،ص.1389، دیگران)اخوت و  است

نحوه ارتباط  اشاراتی به. دمعماران را راهگشا باش ،اسالمیتواند در طراحی خانه مطلوب می و دهدمیرا ارائه مسکن حریمی 

 هاثر گذاری آنامهمان و غریبه در میزان ، ه شامل همسایگانساکنین در درجه اول با یکدیگر و در نهایت با جامعه ک

مختلف به تنظیم این حریم  هایو مناطق شهری به شکل هامختلف شهر هایفرهنگدردرون خانه و بیرون خانه دارد؛ ولی 

تعریف ، پایهاسالمی قواعد . اندشدهمسکن تعریف اسالمی با این حال همه این انواع در چهار چوب قواعد حریم . اندپرداخته

در چهار توان آنها را می میانه و کمترین حریم پذیری(در کالبد مسکن خواهد بودکه، از بیشترین)حریمی ک بازه یکننده

دین ، ه دینیدر جامع بر این است که بخش فرضدر این  .در طراحی مسکن معاصر به کار بردمختلف  هایفرهنگچوب 

ن در مسکن او آتحقق اخالقی تحت تأثیر قرار داده و  هایفطری وی به مانند ارزش هایاساس خواسترفتار انسان را بر 

با  هااق این ارزشکه در صدد انطب، حریم پذیریمسکن در مقوله اسالمی این پژوهشی با رویکرد  .دباش مشهود نیز باید

معماری . باشدمی(یمنیآرامش ا شیآسا-زشیو انگ تیهو. تیامن)انسان در مسکن  یازهایخالصه ن ازهایمبانی سازماندهی ن

قتصادی ا-اجتماعی هایدر گذر زمان معنا پیدا کرده و سامان بخشی حریم پذیر با توجه به نیازهای در حال تغییر کاربران

که  زیرا، استی دارای شرایط خاصاسالمی در مسکن با رویکرد میول چنین سیستبق. دهدمیو زیست محیطی را پوشش 

 یبخش اعتبار یرا برا میکه حر ای. محدودهکندمیرا طلب  ایشدهتعیین  هایبوده و محدودیتاسالمی  هاینا بر ارزشبم

را در زیر  اع خلوتانواع حریم موجود در مسکن با توجه به وجود انو، بر این اساس. دینمامی فیانسان تعر تیبه انسان

 . شودمیبیان  1با توجه به نمودار شماره ، روابط هایمجموعه

                                           
 .کنیدسالم  یکدیگر به شدید؛ وارد ]شد گفته که[هاییخانه به کهنگامیه پس :طَیِّبَهً مُبَرَکَهً عِندِالَّلِ مِّن تَحِیَّهً اَنفُسِکُم عَلَی فَسَلِّمُو بُیُوتاً دَخَلتُم فَاِذَا ..4

 است مبارک و فرخنده خدا نزد کهسالمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اتیروا و اتیآ در توجه زانیم براساس مسکن در یبررس مورد روابط یکل بندیدسته -8-2شکل

 لوت خ -2و خدا خلوت با خود -1: شودمیفردگرایی( )خصی( که شامل سه سطح خلوت ش-ارتباط خودی)فردی

 خلوت با خانواده  -3با همسر 

  جتماعا -1عبارتند از: ، باشدمیکه شامل سه سطح ازدحام که شامل خلوت اجتماعی  اجتماعی)با دیگران(ارتباط 

 ع با همسایه اجتما -3جتماع با مهمان و غریبه ا -2

و حد باال و دبین ، بویایی، شنیداری، حرکتی، چهار نوع محصوریت دیداری، در مدل ارائه شده درباره ساختار پژوهش

 در ارتباط با آنها هافضا بندیدستهدو جدول دیگر ابعاد انسانی و  و شودمیمختلف تعریف  هایفرهنگپایین بر اساس 

در خانه هست و  هاسقف و کفی برای این حریماسالمی فرهنگ  که در دهدمیاین سه تا در طول هم این معنا را . است

 در خارج آن هستنداسالمی غیر  هایفرهنگآنها و در میان اسالمی  هایفرهنگ

 

به صورت کلی در کتب و مقاالت متعدد با اشاراتی حریمی  هایارزش به رویکردهای مطالعاتی ،اسالمیمسکن  یزمینهدر 

که همه  اما نمونه ی، وجود داشته است میزان توجه و اثر حریم در مسکن براساس استنادات دینی و روایی به مبنای ارزشی

 .بررسی نشده است، یادآور شوداسالمی قابل اثر در بحث حریم را برای رسیدن به مسکن مطلوب  هایابعاد و زیر مجموعه

را با اولویت تعیین اسالمی با رویکرد  برآورد حریم پذیری مسکنلذا از این حیث دارای نوآوری بوده و احکام کلی در 

. متذکر میگردد، را در اولویت رعایت گانه چند هایلی مسکن از حیث رعایت حریمتغییرپذیری اجزای داخ هایمحدودیت

 یدر فضا یبا روابط انسان سهیدر مقا یبا توجه به حواس ادراک میحساس به حر یفاکتورها، در نمودار ساختار پژوهش

 در صدد یافت ،اسالمیو متون  اتیپژوهش در محدوده روا نیا. قرار گرفته است یموجود درمسکن مورد بررس یکالبد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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موجب امنیت فردی  تواندمی، یبا توجه به کدام حواس ادراک، یاز روابط انسان ایمحدوده است که در از مسکن ییفضاها

 . شود

 یرفتار و ییمحتوا بعد انیب در یکالبد طیمح ادارک -یانسان هاینشانه یمعرف-8-2جدول

 انسانی هاینشانه ادراک محیطی هاینشان

 همسایه مهمان خانواده جمعی فردی خدا بویایی شنیداری دیداری حرکتی

          

 

 یرفتار و ییمحتوا بعد انیب در یکالبد طیمح ادارک -یانسان هاینشانه یمعرف-9-2جدول

 حواس ادراکی انسانی بندیدسته انسانیابعاد 
فردی یا 

 جمعی
 افض نوع

 1خانه با قرائت قرآننورایت بخشی به 
   

 یخصوص-عمومی

 2سفارش به تهیه منزلی امن و مطمئن برای ایجاد آرامش و آسایش
 

 
 

 عمومی

 3برای حفظ او از نگاه بد –خانه مؤمن بهترین عبادتگاه 
   

 عمومی

 4خانه یجاها نیالخالء در پنهان تر تیبپنهان کردن 
   

 خصوصی

 5روشن کردن چراغ-زیبایی و گچ کاری در خانهتوصیه به رعایت 
  

 

 عمومی

                                           
 (41518، حدیث 392، ص 15ت قرآن، نورانیت ببخشید.. )کنزالعمال، ج هایتان با خواندن نماز، و قرائبه خانه. 1

طمئن و امن برگزین که در آن مپروردگارا، تشریف عطای خویش بر من بپوشان و در منازلی که برای دوستانت مهیا ساخته ای مکان ده، برای من مکانی  .2

 ، مناجات امام سجاد )ع((.334آرام گیرم و جایی که در آن مسکن گزینم و دلم شاد شود. )صحیفه سجادیه، ترجمه آیتی، ص 

تی هرکه نعمت خدا را به هترین عبادتگاه مخصوصی است برای او دیده اش در آن از نگاه بدان محفوظ است و هم زبان و جان و فرج او، راسخانه مؤمن ب .3

 رادرش وحی کردیمبه موسی و ب -، حدیث از امام صادق)ع((265، ص 2دل بفهمد، از طرف خداوند عزو جل مستحق فزونی نعمت گردد... )تحفة األولیاء، ج 

 (87های خود را قبله )محل عبادت( قرار بدهید و نماز برپا دارید و بر مؤمنان مژده باد. )سوره یونس، آیه که خانه

ر پنهان ترین جاهای خانه باشد.)توحید مفضل، ترجمه عالمه مجلسی، دکندآن است که بیت الخالء بنا میبینی که از نیکویی تقدیر خانه که آدمیآیا نمی . 4

 ، حدیث از امام صادق)ع((83 .ص

ست دارد اثر آن را در او ببیند... خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی بدهد، دو .1

کند. )امالی را زیاد می غروب خورشید فقر را میبرد و روزی خانه اش را گچکاری کند، جلو در حیاط خود را جارو کند، حتی روشن کردن چراغ خانه قبل از

 حدیث از امام صادق)ع((، 526، ج، 275 .طوسی، ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1توصیه به حفظ امنیت اهل خانه با بستن و قفل کردن درب
  

 
 یعموم

 2با قرارگیری در خانه، توصیه به حفظ امنیت
  

 
 عمومی

 3 همسایگان خوب، برکت خانه -همنشینان خوب وحیاط  به وسعت، شرافت خانه
 

 

 

 

 عمومی

 4حریم همسایگی چهل خانه از چهار طرف یک خانه  -عحریم مسجد چهل ذرا
   

 یعموم

 5خانه به عنوان پناهگاه
   

 عمومی

 6رفتن گناهان با آمدن مهمان به خانه
   

 عمومی

 7توصیه به گرامیداشت مهمان
   

 عمومی

 8نهی شدن ورود به خانه بدون اذن
   

 یعموم

 9نیکی کردن به همسایگانتوصیه به 
 

 

 
 عمومی

ایت حدود به احادیث و روایاتی که درذیل توجه به رع، خانه فضای در ادارک حواس حدوداسالمی  در جدول آداب

 یک از ابعاد انسانی ومیزان اثر گذاری و دخول به هر، پرداخته شده است و در برابر هر روایات و آیه، انسانی توصیه شده

 . شده استرا متذکر 

 داشت مهمان در فضای خانهمیادب حضور و گرا به رعایت اشاره (1

                                           
ند: درب خانه را قفل از امام صادق)ع( پرسیدم: هنگام خوابیدن، بستن درب خانه و سرپوش نهادن بر ظرف غذا و خاموش کردن مشعل الزم است؟ فرمود. 2

 ، حدیث از امام صادق)ع((45، ص 2. گزیده کافی، ج ..گشایدکن که شیطان قفل را نمی

ه اش را فرمان هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم، زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستادو در خانه .3

 (33د و شما را پاک و پاکیزه گرداند. )سوره احزاب، آیه برید خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزدای

اه خوب آن، وسعت خانه را شرافتی است. شرافت خانه، به وسعت حیاط )قسمت جلو خانه( و همنشینان خوب و خانه را برکتی است؛ برکت خانه، جایگ.4

 علی)ع(( ، حدیث از امام237.، ص 1محوطه آن و همسایگان خوب آن است. )مکارم األخالق، ج 

 علی)ع(( ، حدیث از امام47 .، ص2حریم مسجد چهل ذراع است و حریم همسایگی چهل خانه از چهار طرف یک خانه )الخصال، ترجمه فهری، ج .5

سن زاده، العقول، ترجمه ح ای على! سه چیز نجات بخش است: نگهداری از زبانت، گریه و زاری بر لغزشهایت و خانه ات را پناهگاه خود ساختن )تحف.6

 سفارش پیامبر)ص( به حضرت على )ع((، 15ص 

ای که میهمان بر آن وارد هر خانه -پیامبر اکرم )ص((، 146، 461، ص 25بحاراألنوار، ج )آورد و گناهان اهل خانه را میبرد. میهمان، روزی خود را می. 7

 )ص((، پیامبر اکرم 278.شوند. )جامع األخبار، ص نشود، فرشتگان واردش نمی

 ((، پیامبر اکرم )ص1، ج 285کافی، ج ع ص )دارد.هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را گرامی.8

به  -(189ره، آیه ها بدانها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که پرهیزکاری کند و از درهای خانه به آن درآید. )سوره بقنیکو نیست که از پشت خانه. 9

 (28 و 27نور سوره «.)اذن»ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید، تا زمانی که اجازه گرفته باشید...ورود به بیت منوط به خانه

ستمندان و همسایه خویش و همسایه مو خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان و یتیمان و .10

 (36سوره نساء، آیه نه  و همنشین و در راه مانده و بردگان خود نیکی کنید( که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمیدارد. )بیگا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . توصیه شده استاسالمی ادب در فضا در حدود  گونهاینتوصیه به نیکی و این که ، چگونگی تعامل با همسایه (2

 . . . که در واقع نهی فردیت و حدود شخصی استو، نهی مزاحمت با ورود بدون اذن به داخل خانه (3

 اسالمی خانه مطلوب .2-3-2

اشاره به حریم ). دباشد که امکان سکونت و عبادت را فراهم آور ایگونهخانه مؤمن به عنوان محل عبادت که باید به 

ل این که بر طبق به دلی، متوجه انسان است، بدون توجه به جنسیت، توجه به حد فردی، امنیتی( )در جدول ابعاد انسانی

به صورت کلی ، میفضایی خصوصی و عمو بندیدستهدو نوع  (شودمیرعایت حدود متوجه مرد و زن ، و آیات روایات

فضاهایی با ، نظورو خصوصی م باشدمیاشاره به فضایی که در برگیرنده خانه ، در این روایاتمیعمو، مطرح شده است

 . باشدمیو فضای خدماتی  هامانند اتاق، فردیت بیشتر

موضعا للبول و  و، و یتخذ موضعا للوضوء والغسل) باشدمیاسالمی در ادامه طبق روایات فضاهایی که مطلوب مسکن 

 ؛(248 .ص، للفیض الکاشانی )النخبة« آنه زکاة البیت الزاند و بال على صاحبه یوم القیامة»فورد: ، و موضعا للضیافة، الغائط

جای مناسبی برای  همچنین مکانی برای رفع حاجت خود بسازد و، غسل تعبیه کندو  وو باید مکانی مناسب برای وض»یعنی: 

و زاید بر آنها در روز  موارد زکات خانه بوده زاین امور ا»پذیرایی از مهمان داری ببیند؛ چرا که در خبر وارد شده است: 

 . معرفی کرده است( «قیامت سربار انسان خواهد بود

. م تنظیم شودتعالی بخش اسال هایو الگوهایی است که باید براساس آموزه هارای ویژگیمسکن مطلوب از نظر اسالم دا

باشد که درجات مختلف  ایگونهامنیت آن باید به  مثالًاز نقطه نظرهای متعددی قابل بحث و بررسی است؛  هااین ویژگی

مین طور ارتباط رابطه اجزای درونی مسکن و ه، از این جهت. امنیت و آرامش را برای ساکنان و همسایگان فراهم آورد

رتباط دهنده اآن با فضاهای خارجی الزاما باید واجد قلمروهای مشخص و تعریف شده باشد و همچنین حریم و فضاهای 

قلمروهای ، رزندانفقلمرو فعالیت ، تعریف قلمروهایی چون قلمرو زندگی والدین، برای نمونه. این قلمروها معلوم باشند

مناسبی  یزمینه، بیلققلمروهای زندگی پسران و دختران خانواده و قلمروهایی از این ، قلمرو پذیرایی از مهمانان، یعموم

که امروزه در روند  ایگونهبه  میبرای زندگی مطلوب است که در صورت اختالط آنها با یکدیگر و یا با فضاهای عمو

 . بیت مسکن کاسته خواهد شداز میزان مطلو، آپارتمان سازی قابل مشاهده است

نفوذ ، داصی مصون داشتن خانه از مشکالتی چون اشراف نفوذ سر و  یکی از راهکارهای معماراته، تمایز قلمروها

از ، این موارد باشدمیو اسکان تجاوز بیگانگان جهت تقلیل امنیت ، آب و هوایی هاینفوذ آلودگی، پویایی هایآلودگی

معمارانه و مهندسی  هایمتنوع برای مسکن مطلوب هستند و باید مطلوبیت هایطراحی و تعریف حریممباحث قابل توجه در 

شهری از  هایدر زمینه عملکرداسالمی آنها به طور کامل و دقیق مورد بررسی و توجه قرار گیرد تا نقطه مطلوب معماری 

 . آنها عمل نشود خارج از، ی و پالن خانهشهر هایل روشن شود و در طراحیزجمله من

مؤمنانه  ستیآرامش و ز ی هبکه جن نیاز ا شتریب را مسکن امروز، یماد یراحت، مثل رفاه یاهرظو  یامروزه عوامل مصور

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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استراحت  یبرا ییبشر بوده و به فضا اتیح یکیزیاهداف ف نیناظر به تأم، مطلوب بوده باشد یزندگ یبرا یداشته و محل

 یرانیسازندگان ا ومعماران  شهیر اندب ینگرش و روند نیروشن است که غلبه چن. گشته است لی)به عنوان خوابگاه( تبد

در . بهره اند یب ریو اخالقی اسالم ت یارزش یاز حداقل مبان یحت ینموده است که در موارد جادیرا ا یامروز هایمسکن

، یهشت رینظ یمستقل و اساس یفضاها یمتراژ مسکن با از دست دادن برخ دنیاست که به حداقل رس یهیبد، تیوضع نیا

که خود یذات تیهو زیرهگذر ن نیبهداشتی مجزا مواجه گشته و از ا یسهایو سرو، اهرور، یو دسترس یارتباط یلترهایف

کارکرد کامال متفاوت ، یو به عبارت دهدمیرا از دست ، استمیجسم و جان آد نیو تسک یدرون یآرامش در فضاها جادیا

 (1393، )قربانی. یابدمیخود  ذاتیبا هویت  ریو مغا

 یرفتار و ییمحتوا بعد انیب در یکالبد طیمح ادارک -یانسان هاینشانه یمعرف-10-2جدول

 کارکرد
پیشنهاد 

 فضا
 حرکتی بویایی شنیداری دیداری نوع فضایی

 نماز
اتاق 

 خواب
 خصوصی

استفاده از آیه 

تزیین الکرسی برای 

بر روی دیوار به 

 ذراع 10تا  8ارتفاع 

تالوت قرآن در 

 فضا
- 

تعبیه سلسه مراتب برای ایجاد 

آرامش در هنگام انجام 

 فریضه الهی

 خصوصی حمام غسل

دارای سلسه مراتب 

برای حفظ فرد در 

 هنگام راحتی در فضا

رعایت حدود 

شنیداری ناشی از 

صدای آب و 

-شست و شو

به  هیاستفاده از تهو

کردن  یمنظور خنث

 صدا

رفع بوهای ناشی 

به ، از استحمام

منظور آسیب 

نرساندن به سایر 

استفاده کننده از 

 حمام

ایجاد فاصله بین فضای گرم 

و سرد برای مصون ماندن 

 1ساکنین از آسیب

رفع 

 حاجت
 خصوصی دستشویی

لزوم وجود سلسه 

مراتب دسترسی از 

فضای داخلی یه 

به دلیل  هاسرویس

لزوم پوشش فرد با 

 توجه به کاربری فضا

رعایت حدود 

شنیداری ناشی از 

صدای آب و 

-شست و شو

استفاده از تهویه به 

منظور خنثی کردن 

 صدا

دفع بوی نامطبوع 

برای آسیب 

نرساندن به 

ساکنین و 

 همسایگان

کرکره ، وجود حفاظ و پرده

به منظور حفظ فضای . . . و

 کامال خصوصی ساکنین به

دلیل عدم پوشش با توجه به 

تعبیه  -کاربری مربوطه

انحراف دید با چرخش 

 فضای منتهی فضای خدماتی

                                           
رد إال لترسل فی الحر و البالصادق علیه السالم: أن أحدکم لو خرج من حمام حار إلى موضع البرودة لضره ذلک و أسقم بدنه فلم یجعل اهلل عزوجل هذا ا. 1

حمام گرم به مکان سرد  خارج شدن از»یعنی:  (؛139.للسالمة من ضرر المفاجاة ولم جرى األمر على ما فیه السالمة من ضرر المفاجأة )توحید المفضل، ص

گهانی در امان و سالم نگه ناموجب ضرر به بدن است و خداوند ایجاد فاصله بین فضای گرم و سرد حمام را به این دلیل قرار داده است که انسان را از مرض 

 «دارد.می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



70 

 آشپزخانه وضو
نیمه 

 خصوصی

ایجاد امنیت محیط 

، برای انجام وضو

برای بانوان و دختران 

 بالغ

- - 

کرکره ، وجود حفاظ و پرده

به منظور حفظ فضای . . . و

کامال خصوصی ساکنین به 

پوشش با توجه به  دلیل عدم

تعبیه  -کاربری مربوطه

انحراف دید با چرخش 

 فضای منتهی فضای خدماتی

 پذیرایی

 از مهمان

-پذیرایی

 نشیمن

-یعموم

 مهین

 یخصوص

رعایت حریم 

دیداری مهمان به 

منظور ایجاد حس 

 امنیت

تامین شرایط امن 

به منظور ، صوتی

ایجاد محیطی امن 

و آسایش برای 

 مهمان

تکریم به منظور 

دفع هر ، مهمان

نوع بوی آزار 

 دهنده

به منظور تکریم توصیه شده 

ایجاد شرایط امن ، در متون

محیطی و حرکتی در ورود به 

 فضای مهمان

 در آن تبع به و اجتماعی روابط و زندگی شئون تمام بلکه، نیست جدایی معنای به و کندمی مرز ایجاد، 1حریم داشتن

، رعایت حریم در خانه. شودمی دیگران تجاوز از مانع، کندمی ایجاد حجابی که آن عین در و است گذار تاثیر معماری

گردد و شادی میآید و تعادل میان برون و درون ایجاد میحافظ خلوت افراد است و امکان سیر در حاالت درون به دست 

 (1393، اخوت). آوردمیو آرامش ساکنان را فراهم 

، مهمان و همسایه، باید در برآورده شدن آن به ساکنیناسالمی تمام کارکردهای اصلی که خانه مطلوب ، بر طبق روایات 

، مهمان را داشته باشد وضو و پذیرایی از، رفع حاجت، غسل، باید مکانی باشد تا بتواند شرایط به پا داشتن نماز، کمک کند

و سایر  گیردمیقرار  یگری که در سایه سار کارکردهای اصلیاموری د. گیردمیسایرامور در درجه دوم این اهمیت قرار 

هی به نام خانه که در متون نیازهایی روانی وانسانی که در پناهگا. کندمیو مهمانان را رفع همسایگان احتیاجات ساکنین و 

نحوه ارتباط ، یگردر صدد ایجاد شرایطی برای برقرای ارتباط اعضای خانواده با یکد، به آن توصیه شده استاسالمی 

. . . تفریح و، مثل مطالعه، زانهامور مانند انجام کارهای رو، با همسایگان، ارتباط خانواده با مهمان، با فرزندان، والدین با هم

، از این حدود به بخشی. حدود و سطوحی بیان شده است، که در متون و روایات برای این رفتارها، شرایطی از این دست

 . پرداخته شده است، روایات موجود در این حوزه براساس متون و

 

 خانه یفضا در ادارک حواس حدوداسالمی  دیتاک مورد یشکل آداب-11-2جدول

 فردی یا جمعی حواس ادراکی کالبدیدسته  ابعادکالبدی

                                           
حریم »یعنی:  (؛165، ص 7لدمشقیة، ج احریم الدار مطرح ترابها و رمادها، وکناستها، و ثلوجها، و مسیل مائها حیث یحتاج إلیهما )الروضة البهیة فی شرح اللمعة .1

 «.خانه عبارت است از محل ریختن خاک و خاکستر و برف آن، و نیز مسیر آبروی آبهای مربوط به خانه
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 نور  1. . . قرآن و، نورانیت بخشی به خانه به خواندن نمار
      

حد ارتفاع سه  نیکم تر، یحصار بند-وارید یبر پشت بام ب دنیمنع شدن بر خواب

 تناسبات)ارتفاعی( سانت 80وجب )
   

 تناسبات)ارضی( 2به وسعت حیاط و محوطه، شرافت خانه
   

 

 تناسبات)چیدمان( 3اثاثیه در منزل عبور از حد تجاوز
  

 

قرار  خود را قبله )محل عبادت( هایموسی و برادرش وحی کردیم که خانهبه 

 عملکرد (87آیه ، )سوره یونس. بدهید و نماز برپا دارید و بر مؤمنان مژده باد
   

 

نگاه  اش در آن از دهیاو د یاست برا یعبادتگاه مخصوص نیخانه مؤمن بهتر

ا به دل رهرکه نعمت خدا  یراست، بدان محفوظ است و هم زبان و جان و فرج او

، ألولیاء)تحفة ا. . . نعمت گردد یطرف خداوند عزو جل مستحق فزون از، بفهمد

 سلسله مراتب، امنیت امام صادق )ع( (265ص ، 2ج 
 

 

آن است که بیت کندمیبنا میبینی که از نیکویی تقدیر خانه که آدمیآیا ن

، مجلسی ترجمه عالمه، )توحید مفضل. الخالء در پنهان ترین جاهای خانه باشد

 امام صادق )ع( (83ص 

سلسله ، عملکرد

 مراتب
   

 

بعد از ، یماناسلسله مراتبی دارد و به این شرح است: اول ، رسیدن به کمال اسالم

حبقرانی )لوامع صا. و یقین بسیار کمیاب است، بعد از آن یقین است، آن تقوا

 سلسله مراتب امام محمد باقر)ع(( 145ص ، 1ج ، مشهور به شرح فقیه
   

 

مراتبی خواهد  (در جزا) انددادهاز آنچه انجام  (از این دو گروه)و برای هر یک 

 سلسله مراتب میقران کر (132آیه، )سوره انعام. بود و پروردگارت از آنچه میکنند غافل نیست
   

 

( 28یه آ، )سوره نازعات. به اندازه معین( درست کرد)سقفش را برافراشت و آن را

قران  (3آیه ، چیزی اندازه ای معین قرار داده است)سوره طالقخداوند برای هر 

 هندسه و تناسبات میکر
   

 

                                           
 (41518، حدیث 392، ص 15هایتان با خواندن نماز، و قرائت قرآن، نورانیت ببخشید.. )کنزالعمال، ج به خانه. 1

ه، جایگاه خوب آن، وسعت سمت جلو خانه( و همنشینان خوب و خانه را برکتی است؛ برکت خانخانه را شرافتی است. شرافت خانه، به وسعت حیاط )ق. 2

 (237، ص 1محوطه آن و همسایگان خوب آن است. )مکارم األخالق، ج 

کنار من این همه اثاثیه موجود ترسم که از آن حد تجاوز کرده باشم و در رسول خدا با ما عهد کرد و فرمود: باید زاد شما به اندازه زاد سواری باشد، می. 3

ب راز و نیاز به درگاه بی نیاز ترجمه است. به اثاثیه خانه اش اشاره کرد. و اثاثیه خانه وی عبارت از یک مسند )و یا جامه( و شمشیر و کاسه چوبی بود )آدا

 ( سخنان سلمان فارسی به هنگام مرگ(103، ص 1عدة الداعی، ج 
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فرمایند: قدر همان میحضرت ، آیا میدانی که قدر چیست؛ یونس پاسخ داد: نه

عیون ، ینوریمانند مقدار بقا و زمان فناء )ابن قتیبه د، هندسه و مرزبندی است

 هندسه و تناسبات خطاب به یونس بن عبد رحمان(از امام رضا  (154ص ، االخبار
   

 

ان با خانواده و که کسی نزد امام صادق عال از بازی جنی کندمیابان بن عثمان نقل 

حضرت فرمود: سقف خانه چقدر ارتفاع دارد؟ گفت: ده . عیالش شکایت کرد

سی را الکرو آیت ، فرمود: آن را هشت ذراع کن همان گونه که دور میزنی، ذراع

ل حضور مح، که سقف آن بیش از هشت ذراع باشد ایخانهزیرا هر ، بر آن بنویس

( 117ص ، 2ج ، ترجمه جعفری، )الخصال. و در آنجا ساکن میشوند شودمیجن 

 هندسه و تناسبات امام صادق)ع(
   

 

خانه در میو شو. . . . و در خانه، در مرکب، بدبختی در سه چیز است: در زن

معانی )، کوچک بودن صحن حیاط و داشتن همسایگان بد و عیوب زیاد است

 (یتناسبات)ارض امام صادق )ع( (345ص ، 1ترجمه محمدی ج ، األخبار
   

 

فریده آگیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی  جهان هستی با اندازه

جزای اهماهنگ کننده نظم آفرین و ، آفریننده آن یکی و او همان شکل ده. شده

 هندسه و تناسبات امام صادق)ع( (46ص ، ترجمه توحید مفضل، آفرینش هایشگفتی. . . آن است
   

 

ز از هر نوع خودنمایی بنابراین پرهی. باعث فساد خواهد شد، خروج از حد اعتدال و خارج شدن انسان از قوانین و سنن الهی

، ریم دیداریاشاره به ح)(1393، )اخوتنمایدمیظاهر و اسراف در خانه سازی و رعایت حد اعتدال و نیاز ضروری تو 

 تناسبات در چیدمان(

 اخالق عامل توجه به حریم پذیری.3-3-2

مربوط  است که از ملکات انسانی کهمیعل، بیتا( علم اخالق، منظور بنبه معنای سرشت )ا« خلق»یا « خلق»جمع « اخالق» 

است که از انواع صفات میعل، ی و حیوانی و انسانی کسب کرده و از ردایل پرهیز نماید و یا این که علم اخالقتبه قوای نبا

صفانی که ارتباط با افعال اختیاری انسان دارد و از کیفیت اکتساب این صفات و یا دور کردن صفات رذیله ، خوب و بد

چرا که از ، و شریف ترین علوم است ترینمهمیکی از ، علم اخالقی از نظر اسالم( 10 - 1373)مصباح . کندمیبحت 

اصلی بعثت انبیاء و مخصوصاً پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و سلیم تهذیب اخالق و ترکیه نفوس بودهاست  هایهدف

و در روایت از  هم کتاب و الحکمه(یزکیهم و یعلم)آموزدمیو به آنها کتاب و حکمت  کندمیپیامبری که آنها را تزکیه "

 بعثت). من از طرف خداوند برانگیخته شدم که مکارم اخالق را تکمیل کنم " :پیامبر خدا)ص( نقل شده که فرموده اند

ی است که هایویژگینظام اخالقی اسالم دارای خصوصیات و  ( در حقیقت20،ص.1368، )ارقع (التمم مکارم االخالق

رویکردهای زندگی انسان اعم میدر تما، و مکاتب اخالقی است؛ بر این اساس الزم است هایر نظامموجب برتری آن بر سا

نظام اخالقی را  هایویژگی. از طراحی فضای زندگی وی خودنمایی نموده و مسکن را حامل تذکراتی برای ساکنین نماید
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 زیر یافت: هایتوان به گونهمی

در ارتباط با خانواده و جوامع ، مانند افعالی خاص هر فرد، انیانواع مختلف افعال انسبدین معنی که  :فراگیری و شمول -1 

 هایعالیتها و ارتباطفیعنی انسان در انواع ، شوندمیمختلف انسانی و افعال فرد در ارتباط با خدای متعالی ارزش گذاری 

 . اخالقی است هایخود قادر به کسب ارزش

ر این نسجام درونی: در نظام اخالقی اسالم با در نظر گرفتن مراتب وجودی تعیین شده و همه اعمالی که دهماهنگی و ا -2 

 . ارزیابی شدهاند، هماهنگ گردیده براساسی آن، جهت واحد هستند

 sام صادره السوکی قرد عواطف و احک، قوانین اخالقی صرفاً مبتنی بر احساسات، نی: در این نظامقابلیت تبیین عقال -3 

ی واقعی دارند و لذا قابل تبیین و منبع و پشتوانهااسالمی  بینیجهانبلکه با انکابع بند ، انشائی محضر نیستند، اجتماع نبوده

 . استدالل میباشند

ی اصیل انسانی جمع ازهابین همه ابعاد و نی، وجه به تمام نیازها و ابعاد انسان: نظام اخالقی اسالم با محور قراردادن خدات -4 

 . دستیابی به همه آنها را با هم ممکن ساخته است، نموده

مل را عبه نیت که نقش جهت دهنده به ، عالوه بر خود عمل و نتایج آن، به حسن فاعلی و فعلی: در نظام اخالق توجه -5 

 . آیدمیحساب  ارزش اخالقی عمل به روح و منشأ اساسی، که نیت ایگونهتوجه شده است به ، دارد

دارای مراتب و درجات مختلفی اند که نسبت به میزان خلوص نیت و  هاارزشی، : در این نظامهامراتب داشتن ارزشی -6 

ست به آسانی میسر ا هاآثار آن متفاوت است و بدین جهت دسترسی به بعضی از مراحل آن برای عموم انسان

را در مسکن  هالزوم اولویت مندی آن مرتبه داری و، نظام اخالقی هایویژگیدر واقع . (167-161،ص.1381،)مصباح

 . کندمیتعیین 

 

 

 

 خانه یفضا در ادارک حواس حدوداسالمی  دیتاک مورد یشکل آداب-12-2جدول

 تفسیر فردگرایی جمع گرایی اسماء

 رعایت حد وسط میان افراط و تفریط  عدل تذکر

 خانواده، مهمان، همسایه - تکریم کرامت اخالق

 فردی هایویژگیتوجه به  شخصیت - حیثیت شرافت

 عفت - خشوع عبرت  

 حد بصری غیرت عزت 

 تعصب تقوا دیداری هایویژگیتوجه به 
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74 

 غریبه، همسایه مهمان - معاشرت عشرت

 

 

 میحر نیتام منظور به طیتفر و افراط حد دو نیب در یانسان اتیاخالق انیب-13-2جدول

 
 هایارزش

 فرهنگی

 هافعالیت

 )الگوی رفتاری(
 شکل خانه)الگوی معماری(

 اخالق

انسانی در بین تعامالت با دیگران 

 و خود

 حجاب

 تیمحرم

و  هاتمایز حریم

 ارتباطات فضایی

 درونگرایی

 ارتباطات تعریف شده فضاها، هشتی، تقسیم مسیرها

 متمایز درب ورودی هایبه کارگیری کوبه

تا میمراتب دسترسی از فضاهای عمورعایت سلسه 

 خصوصی

 ارتباطات تعریف شده و محدود با بیرون

 سهولت دسترسی فضاها به هم

 تعاون

 تعامالت اجتماعی

تکریم مهمان و رعایت 

 حقوق دیگران

 اختصاص فضایی جهت ارتباط با همسایگان

 اختصاص بهترین فضاها به هم

طهارت 

و می)جس

 روانی(

 پاکی و نظافت

 ارتباط با طبیعت

 قرارگیری سرویس در بیرون خانه

 تعبیه فضایی جهت کفش کن )ایوان ورودی(

 هره گیری از نور و هوای مناسبب -حضور گل و گیاه

 حضور حوض آب در فضا

 قناعت
 انسان مداری

 پرهیز از اسراف

 توجه به تناسبات ابعاد کالبدی خارجی)نما(

 توجه هب تناسبات ابعاد فضای داخلی

حیح جهت کاهش توده گذاری ص-سادگی فرم بنا

 مصرف انرژی

 
خدا محوری و 

 اطاعت
 کارکردهای نمادین

 برخورداری از فضای عبادت

 دارای تزیینات انتزاعی)القا حس روحانی(

 (همسویی کالبد بنا با محیط )پرهیز از تشخص کالبدی پرهیز از خود نمایی تواضع 

 اسالمی مستتر در مسکن  هایارزش.4-3-2

کمک خواهد کرده مراد از اسالمی  ما را به رسیدن به مسکن مطلوب، مسکن به دو دسته ثبوتی و سلبی هایویژگیتقسیم 

و وجود آنها در مسکن باید تقویت شود و  شودمیی است که رعایت و بکارگیری آنها توصیه هایارزش، ثبوتی هایارزش

وجود داشت آنها را تضعیف  هاکه مسکن باید از آنها منزه باشد و اگر چه در آن ی استهایارزش، سلبی هایمراد از ارزشی

راستای دوری از اسراف  به طور مثال رعایت عدل به عنوان یک ارزش ثبوتی در، که این دو در راستای هم هستند، کرد

روابط  بندیتقسیمبراساس ، ییجمع گرایی و فردگرا، دو ارزش پایه در این راستا. باشدمی، که خود یک امر سلبی است

. حیا و-حرمت -حریم)و حریم )عدل(تذکر، جمع گرایی. نمایدمیبنیادین که ارتباط انسان را با محیط به طور خالصه بیان 
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ایجابی را در اموری که به صورت مستحب  هایارزش هاجدول طیف بندی انواع محصوریت، مباحثی هستند که در ادامه. . 

گناه تلقی ، سلبی را در طیف مکروهات و مواردی را به طور متقن انجام آن را در خانه هایو ارزش، توصیه شده است

 . نمایدمی؛ حرام اعالم کندمی

ین اخالق در سیر مستتر در مسکن به صورت مفاهیم ذهنی در نظر گرفته شد؛ با بررسی عرفان و همچن هایبه عنوان ارزشی

، ن حریم پذیریتوج به میزابودن عرفان و همچنین عامل بودن اخالق در موضوعی مانند با توجه به اصلی ، مباحث حاضر

طیف مباح و  در این رابطه نکات فقه در مجموعه. زیر مطرح میگردد هایروایات و فقه اهمیت ارزش، با کمک احادیت

 . باشدمیدر زمره اخالق قابل توجه  شودمیحرام و نکاتی که در روایات به صورت مکروهات بیان 

 
 اسالمی  میحر محدوده دراسالمی  متون و اتیروا بندیدسته -9-2شکل

 

 

 براساس سطح بندی روابط انسانی اسالمی روایات و متون  بندیدسته. 5-3-2

 . شده است بندیدستهمحتوای آیات با ارزش ایجابی و سلبی رویکرد حریم در خانه ، در این بخش براساس روابط انسانی

 میحر نیتام منظور به طیتفر و افراط حد دو نیب در یانسان اتیاخالق انیب-14-2جدول

سطح بندی 

 روابط انسانی
 ریدیدامحصوریت  -(. . .تزیینات و، اجزای داخلی)ابعاد کالبدی حصوریت دیداریم -ابعاد انسانی

تعیین حدود 

 اسالمی
 ارزش سلبی ارزش ایجابی ارزش سلبی ارزش ایجابی

جمع  1سطح 

-گرایی
- 

نکردن  تیرعا

در  یحدود همسر
- - 
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 منظر فرزند خانواده

جمع  2سطح 

همان م-گرایی

 و غریبه

پرهیز از 

خودنمایی و جلوه 

 گری

 مینگاه به حر

 گرانید یخصوص

 قبل از ورود

تجسس در مکروه: 

 گرانید احوال

 -(12)حجرات 

نظرکردن به اتاق و 

بدون  گرانیمنزل د

 اجازه

خانه  یقرار دادن کوشک برا

حفره  جادیا-نیبدون ضرر به عابر

بدون ضرر به  واریدر داخل د

باز شدن بالکن به  -گرانید

 بدون ضرر به عابران، کوچه

 بروز -به اطراف و معابر هیروزنه از ابن

درعناصر موجود در ی و جلوه گر ییخودنما

 فضای خانه

جمع  3سطح 

-گرایی

 همسایه

اشراف به احوال 

در  هیهمسا

 تیصورت رضا

 یو

اشراف به احوال 

از هر راه  هیهمسا

 یب -یارتباط

از احوال  یاطالع

همرا با  هیهمسا

 ضرر

ایجاد حفره در داخل دیوار با 

فره در ح جادیا-اجازه همسایه

 گرانیبدون ضرر به د واریداخل د

 جادیا-همراه با آزار همسایهآب ناودان  ختنیر

شراف از بالکن به خانه ا -واریحفره در داخل د

یق مسایه از طرهآگاهی بر احوال  -همسایه

 فاشرا

مانع تابش نور ، ارتفاع خانه یبلند مکروه:

آب ناودان به  ختنیر-. . . و باد و دیخورش

 سمت راه

 1سطح 

-فردگرایی

 فرد)با خود(

رعایت امنیت 

فردی در زمان 

استراحت و 

راحتی فرد در 

 خانه

به خطر افتادن 

امنیت فرد با 

اشراف دیگران به 

محل استراحت 

 وی

 شیخانه به منظور نما یباسازیز

نات پوشاندن تزیی-یاله هاینعمت

ه به هنگام انجام فریضه الهی با پرد

 . . .و

شکال قرار گیری ا -تزیین ساختمان با مجسمه

تصویر سقف -دیوار وپرده غیر حیوانی بر روی

ماز گذار با نانحراف نظر  -با نقاشی هاخانه

 تزیینات

از  شیخانه)سقف(ب یداخل واریارتفاع د مکروه:

قرار دادن مستراح در  -ذراع 9 یا ذراع 8 -7

خواندن نماز در مقابل  -1انیو عص دیمعرض د

 - خوابیدن با آتش شب هنگام درب باز

بدون جان پناه با خوابیدن بر روی پشت بام 

 ذراع 2ارتفاع 

 1سطح 

-فردگرایی

 فرد)با خدا(

- - 

پوشاندن  یمسکن برا یفراخ

ذراع  8ارتفاع  -یحاالت شخص

 یآهک کار -برای دیوار داخلی

 - خانه)خانه امام سجاد)ع(( وارید

و  ابانیباز کردن بالکن و پنجره به سمت خ

 نگرایبه خانه د ناسیورود بدون است -کوچه

 با طال ونقره هامکروه: تزیین ساختمان

                                           
النسان فی أستر موضع منه فلم یجعله اناء الدار أن یکون الخال فی استر موضع منها فکذا جعل اهلل سبحانه المنفذ المهیا للخالء من ألیس من حسن التقدیر فی ب .1

ع حاجت در وند، موضع تخلیه و رفآیا این که در خلقت خدا»(، یعنی: 76، ص 3بار زأ من خلفه و ال ناشزا )بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج

رسول اهلل صلى «. رار ندهیدمخفی ترین نقطه بدن تو قرار دارد، از زیبایی تقدیر و محاسبات هندسی نیست؟ پس مستراح خانه را در محل عصیان و معرض دید ق

ه محل مناسبی برای رفع حاجت کنسان است از عمق فهم و شهور ا»(؛ یعنی: 105ص 6اهلل علیه و آله: من فقه الرجل أن یرتاد موضعا لبوله، بیان:... )الوافی، ج

 خویش برگزیند...
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 10تا  8آیه الکرسی بین  نصب

قرار  -ذراع دور تا دور اتاق 

و  گیری محلی مشخص برای نماز

 مناجات

 2سطح 

-فردگرایی

 همسران

حدود  تیرعا

نسبت به  یهمسر

و  دنیچ)هم

، انتخاب مصالح

 .. . رنگ و

دیدن روابط 

همسری توسط 

 فرزندان

- - 

 3سطح 

-فردگرایی

خانواده و 

 فرزندان

نگاه به 

حریم)اتاق( 

همسران با اذن در 

سه نوبت در شبانه 

 -روز

روابط  دنید

توسط  یهمسر

 فرزندان

 حیتفر یبرا ییفضا طیشرا

 سال 7تا  ژهیکودکان به و
 1نیوالد میبه حر ناسیورود بدون است

 

 

 

 میحر نیتام منظور به طیتفر و افراط حد دو نیب در یانسان اتیاخالق انیب -15-2جدول

 ریت حرکتیمحصو -(. . .تزیینات و، اجزای داخلی)ابعاد کالبدی حصوریت حرکتیم -ابعاد انسانی سطح بندی روابط انسانی

 ارزش سلبی ارزش ایجابی ارزش سلبی ارزش ایجابی اسالمی تعیین حدود 

-سطح یک جمع گرایی

 خانواده

ایجاد فاصله بین محل خواب پسران  - -

 2زنان بعد از ده سالگیو 

و سلسله مراتب بین محل  فاصله نبود

 خواب پسران و زنان بعد از ده سالگی

-جمع گرایی 2سطح 

 مهمان و غریبه

- - - - 

-جمع گرایی 3سطح 

 همسایه

- - - - 

رد)با ف-فردگرایی 1سطح 

 خود(

هر فرد به  یاتاق برا ییبنا کیتفک - -

 خصوص بانوان و دختران

بدون واسطه از درب به کراهت خروج 

 بیرون

 - - - -فرد)با -فردگرایی 1سطح 

                                           
اند باید )شبانه روزی( سه مرتبه از شما اید )بدانید که( بندگان ملکی شما و اطفال شما که هنوز به وقت احتالم و زمان بلوغ نرسیدهای کسانی که ایمان آورده .1

گیرید و دیگر پس از نماز خفتن، که این سه وقت هنگام عورت ها را از تن برمیام ظهر که جامهاجازه ورود بخواهند: یک بار پیش از نماز صبح و دیگر هنگ

دستور( با بندگان و اطفال خود گرد و خلوت شماست )اکثر برهنه یا در لباس کوتاهید( و بعد از این سه بار اجازه، دیگر باکی بر شما و آنها نیست که )بی

کند، و خدا )به کار بندگان( دانا و )به مصالح خلق( کارها به شما مراجعه کنند. خدا آیات را بر شما چنین روشن بیان می یکدیگر جمع شوید و هر ساعت در

 (58نور ) آگاه است

خواب پسران و زنان در ایجاد فاصله بین محل »؛ یعنی: (47، ص 6الصادق علیه السالم: یفرق بین الغلمان و النساء فی المضاجع إذ بلغوا عشر سنین )الکافی، ج 2.

 (.13، ص 26جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج«.)سن ده سالگی ضرورت دارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



78 

 خدا(

-فردگرایی 2سطح 

 همسران

دادن اهمیت 

به جایگاه زن 

 و مرد در خانه

کراهت حضور زن 

در اتاق مشرف به 

 کوچه و خیابان

 هاو باالخانه هازنان در غرفه یریقرار گ تفکیک بنایی اتاق برای بانو

 مردان یبرا ییبه منظور خودنما

-فردگرایی 3سطح 

 خانواده و فرزندان

کراهت حضور  -

فرزند دختر در اتاق 

مشرف به کوچه یا 

 خیابان

)اتاق( همسران با اذن میحر ورود به

یجاد ا -در سه نوبت در شبانه روز

فاصله بین بستر خواب دخترو پسر 

 بعد از ده سالگی

 -نیوالد میبه حر ناسیورود بدون است

بین بستر  سلسله مراتبنبود فاصله و 

ین اتاق پسران نبود جدایی ب-پسران با هم 

 و دختران بعد از ده سالگی پسران

هندسه ، 1سلسله مراتب، توان به حدود ارضیمیمحصوریت حرکتی را  ،اسالمیبراساس آیات و روایات موجود در متون 

نای خانه است و در بعضی جاها مثل این آیات به معنای واژه بیت در بعضی جاها به مع. قابل تقسیم دانست. . . و تناسبات و

 . اتاق و حجره است

 

 

 

 در افراد خلوت بر شدن مانع، تیاهم زانیم به توجه با انسان یادراک حواس براساس مسکن یداخل هایییفضا میحر یبند حوزه-16-2جدول

 فضا

 سطح فضایی

 هاشاخص

 براساس ابعاد انسانی 

 محصوریت 

 عمومی مینیمه عمو خصوصینیمه  خصوصی

-نیاتاق خواب والد

 ییدستشو-حمام

 –اتاق خواب فرزندان

 اتاق نشیمن

آستانه -پذیرایی-ورودی آشپزخانه

 حیاط-ورودی

  

  

 بندیدسته

  حواس ادراکی

   

 

   

 

   

 

   

 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 عتیوجود طب

 1سطح 

جمع 

گرایی)خا

5 5 5 5 3 2 2 1 4 2 3 3 4 2 3 2 

                                           
ی، فضایی و سلسله مراتب یکی از اصول اساسی به کار رفته در هنرهای سنتی است. ابعاد متنوع و گوناگون سلسله مراتب نظیر سلسله مراتب فرمی، عملکرد.1

های سنتی ایران نیز توجه به محرمیت و حفظ حریم خصوصی موجب گردیده تا نقاط جهان به وضوح قابل شناسایی است. در خانهبصری در ابنیه سنتی اکثر 

بندی فضایی از نظر عملکرد در آن ایجاد گردد که در معماری، سلسله مراتب فضایی نام گرفته است. برای آگاهی ایرانی طوری ساخته شود که نوعی تقسیمخانه

 59-61(: 29سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی، هنرهای زیبا، )(. 1386در این زمینه مراجعه شود به صاحب محمدیان، منصور ) بیشتر

 

ت گرایی
 طبیع
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 نواده(

 2سطح 

جمع 

گرایی 

 )مهمان(

5 5 5 5 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 

 2سطح 

جمع 

گرایی 

 )غریبه(

5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 3 4 

 3سطح 

جمع 

گرایی)ه

 مسایه(

5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 

     

 

5 5 4 4 5 

 

4 3 2 5 4 3 3 5 

 

5 3 3 

نماز نخواندن در جلوی  

رعایت سلسه -درب باز

مراتب برای ایجاد آرامش 

در حین انجام فریضه 

راهت انجام ک-الهی

فریضه الهی در مقابل 

 آتش و آتشدان 

نماز نخواندن در جلوی 

نبود مجسمه و ، درب باز

اشکال انسانی در حین 

رعایت -انجام فریضه 

سلسه مراتب برای ایجاد 

آرامش در حین انجام 

رعایت  -فریضه الهی

 آرامش برای تمرکز

نماز نخواندن در جلوی 

نبود مجسمه و ، درب باز

نجام اشکال انسانی در حین ا

 رعایت آرامش -فریضه

برای تمرکز در هنگام 

جلوگیری از -فریضه الهی

رسیدن بو ناشی از مواد 

-غذایی به بیرون فضا

کراهت خواندن نماز در 

برابر آشپزخانه به دلیل وجود 

 آتش

نماز نخواندن در جلوی 

نبود مجسمه و ، درب باز

اشکال انسانی در حین 

رعایت  -انجام فریضه

کز در آرامش برای تمر

  -هنگام فریضه الهی

 - 

ارتب

اط با 

 خود

5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 

پوشش دیداری به منظور  

حفظ فرد در هنگام 

سلسله مراتب و -راحتی

ایجاد فضای بینابینی سرد 

و  یداریپوشش د 

مراتب  سلسه تیرعا

حرکتی به منظور حفظ 

 -فرد در هنگام راحتی

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ فرد در هنگام 

 یریجلوگ -بانو خانه یراحت

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ فرد در هنگام 

خروج  یریجلوگ -یراحت

حریم
 

 
جمع
 

گرایی
 

 
عمومی)جمع گرایی با خانواده
-

مهمان و غریب
-ه

همسایه
) 

فرد
 

گرایی
 

 
 فرد

 1سطح 

 -خلوت

فضای 

-خودی

ارتباط با 

 خدا

 

ت( 
صوصی)خلو

خ
 

 

خلوت  1سطح 

فضای -

 غیرخودی
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امنیت 

 فردی

 -و گرم برای آسایش

کراهت خواب در مقابل 

آتش و آتشدان به دلیل به 

 خطر افتادن امنیت فرد

جلوگیری خروج صدا 

شی از معاشرت و بو نا

به . . . ناشی از تنقالت و

بیرون برای برقراری 

 . . . آسایش همسایهو

از  یخروج صدا ناش

از  یمعاشرت و بو ناش

 یبرا رونیبه ب. . . تنقالت و

 . . هویهمسا شیآسا یبرقرار

از معاشرت و بو  یصدا ناش

در . . . از تنقالت و یناش

به . . . هنگام مراسم و

 یبرقرار یبرا رونیب

 . . . و هیهمسا شیآسا

  

5 5 5 5 4 3 2 1 4 3 2 2 4 3 2 2 

 تیو رعا یداریپوشش د 

حرکتی به  سلسه مراتب

منظور حفظ همسران در 

جلوگیری  -هنگام راحتی

خروج صدا ناشی از 

معاشرت و بو در اتاق 

به بیرون برای . . . خواب و

 -برقراری آسایش

جلوگیری از خروج صدا 

 و بو از فضای خدماتی

و  یداریپوشش د

سلسه مراتب  تیرعا

به منظور حفظ  یحرکت

همسران در هنگام 

 یریجلوگ -یراحت

از  یخروج صدا ناش

. . . معاشرت فرزندان و

 یبرقرار یبرا رونیبه ب

 شیآسا

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ همسر در هنگام 

 یریجلوگ -یو آشپز یراحت

از  یخروج صدا ناش

به . . . معاشرت فرزندان و

 شیآسا یبرقرار یبرا رونیب

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ همسر در 

 -یو آشپز یهنگام راحت

خروج صدا  یریجلوگ

از معاشرت فرزندان  یناش

 یبرا رونیبه ب. . . و

 شیآسا یبرقرار

 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 1 4 3 1 1 

و لزوم  یداریپوشش د

مراتب  سلسه تیرعا

حرکتی به منظور حفظ 

همسران در هنگام راحتی 

 -توسط فرزندان و 

جلوگیری خروج صدا 

به  ناشی از معاشرت و بو

. . . دلیل حضور در فضا و

بیرون برای برقراری به 

 آسایش فرزندان

و  یداریپوشش د

سلسه مراتب  تیرعا

به منظور حفظ  یحرکت

فرزندان در هنگام 

 یریجلوگ -یراحت

از  یخروج صدا ناش

. . . معاشرت فرزندان و

 یبرقرار یبرا رونیبه ب

 شیآسا

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ فرزندان در 

 -در آشپزخانه یهنگام راحت

خروج صدا و بو  یریجلوگ

به . . . و یاز آشپز یناش

 شیآسا یبرقرار یبرا رونیب

 تیو رعا یداریپوشش د

به  یسلسه مراتب حرکت

منظور حفظ فرزندان در 

 ییرایپذ یمراسم در فضا

خروج صدا و  یریجلوگ -

. . . از معاشرت و یبو ناش

 یبرقرار یبرا رونیبه ب

 شیآسا

از خلوت گرایی  و سه سطح، از خصوصی تا عمومی، فضاهای عملکردی خانه بندیدستهبا ، در مرحله اولدر این جدول 

ر حوزه عملکردی هدر  میزان اثر هر رابطه، سعی شده است، و سه سطح از اجتماع گرایی با توجه به روابط موجود انسانی

در بین تمام  دیداری در نتیجه اثر حواس حرکتی وحرکتی و بصری امتیاز دهی شده است و ، شنیداری، بر حواس دیداری

بر حواس  اثری که واهمیت طبیعت ، در ایات، به طور مثال. شودمیبیشتر از سایر حواس دیده اسالمی آیات و روایات 

 . برای مفهوم بودن محتوا نمره گذاری شود، دیداری ساکنین دارد بیشترین مقدار است که سعی شده است

 به توجه با انسان یادراک حواس براساس مسکن یداخل هایییفضا میحر یبند حوزه.1-5-3-2

خلوت  2سطح 

 )همسران(

 

 

نیمه 
صوصی

خ
 

 3سطح 

خانواده -خلوت

 با فرزندان
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 فضا در افراد خلوت بر شدن مانع و تیاهم زانیم

 (یخصوص)والدین اتاق در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انبی -17-2جدول

 

 

 

 

 (یخصوص)حمام و دستشویی در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انبی -18-2جدول

 طیف حدود

 خصوصی -اتاق والدین

 محصوریت بویایی محصوریت حرکتی
 محصوریت

 شنیداری
 محصوریت دیداری

 

 

ورود با اذن به فضای کامال خصوصی 

مراتب برای ورود  رعایت سلسله -والدین

 فرزندان در سه نوبت در شبانه روز)هنگام

بین  متر فاصله 9 -ظهر و شب(، نماز صبح

 ورودی و فضای خصوصی والدین

رعایت خروج بو 

فضای بهداشتی 

حضور( از  )ناشی از

 اتاق والدین به بیرون

رعایت حدود 

شنیداری در 

روابط زوجین به 

 بیرون

ی ذراع برا 8تعبیه دیوار یا پرده به ارتفاع 

تعبیه فضای  –ایجاد فضای کامال خصوصی 

خصوصی با سلسه مراتب مشخص در اتاق 

 خواب به منظور توجه به پوشش افراد

 

 
- - - 

حضور زنان در معرض بالکن یا کراهت 

 تراس رو به خیابان و کوچه

 

 والدین ورود بدون اذن فرزندان به فضای

خروج بو فضای 

بهداشتی )ناشی از 

حضور( از اتاق 

 والدین به بیرون

خروج حدود 

شنیداری در 

روابط زوجین به 

 بیرون

عدم رعایت حدود همسری در منظر فرزندان 

 و دیگران

 خصوصی -حمام و دستشویی طیف حدود 
 محصوریت دیداری محصوریت شنیداری محصوریت بویایی محصوریت حرکتی

لزوم وجود سلسه مراتب    
دسترسی از فضای داخلی 

به دلیل  هایه سرویس
لزوم پوشش فرد با توجه 

 به کاربری فضا

قرار دادن تهویه هوا به 
منظور دفع بوی نامطبوع 
برای آسیب نرساندن به 

 ساکنین و همسایگان

استفاده از تهویه به منظور 
خنثی کردن صدای آب و 

 . . . شست و شو

به . . . کرکره و، وجود حفاظ و پرده
منظور حفظ فضای کامال خصوصی 
ساکنین به دلیل عدم پوشش با توجه به 

ف دید با تعبیه انحرا -کاربری مربوطه
 چرخش فضای منتهی فضای خدماتی

 

قرار گرفتن در محل دید 
 و عصیان

به دفع بوی  بی توجهی
نامطبوع ساطع شده از 

 فضا

خنثی کردن  به بی توجهی
 . . . صدای آب و شست و شو

 در محل دید و عصیان قرار گرفتن

 ایجابی

ب
 مستح

 مکروه

ب
 واج

سلبی
 

 ایجابی

ب
 مستح

 مکروه
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 (یخصوص مهین)فرزندان اتاق در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انیب-19-2جدول

 (یخصوص مهین)منینش اتاق در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انیب-20-2جدول

  

 

قرار گرفتن در محل دید 
و عصیان در صورت به 
خطر افتادن حدود و 

 امنیت فردی در فضا

به دفع بوی  بی توجهی
نامطبوع ساطع شده از 
فضا در صورت آسیب 
دیدن و نارضایتی 

 ساکنین و همسایگان

خنثی کردن  به بی توجهی
. . . صدای آب و شست و شو

آسیب دیدن و در صورت 
 و ساکنین نارضایتی
 صدا از همسایگان

 در عصیان و دید محل در گرفتن قرار
 امنیت و حدود افتادن خطر به صورت
 فضا در فردی

 نیمه خصوصی -اتاق فرزندان طیف حدود 

محصوریت  محصوریت بویایی حرکتیمحصوریت 

 شنیداری

 محصوریت دیداری

  

تعبیه فضای خواب دور از دسترس  

-به ویژه برای فرزندان دختر، مهمان

وجود سلسه مراتب برای برای ورود 

داسازی اتاق پسران از اتاق ج-. . . و

 -زنان و دختران بعد از ده سالگی

 پسران از همجداسازی اتاق 

رعایت خروج بو فضای 

بهداشتی )ناشی از حضور( 

به ویژه ، از اتاق به بیرون

برای فرزند دختر)بوی عطر 

بانوان در فقه برای غیر 

 حکم زنا را دارد(، محارم

رعایت خروج صدا 

و  ناشی از معاشرت

بازی فرزندان به 

 فضای بیرون

 8به ارتفاع . . . تعبیه دیوار یا پرده و

برای اوقات راحتی فرزندان ذراع 

وجود فضایی -دراتاق خواب

خصوصی برای فرزندان به خصوص 

دختر در اتاق خواب به منظور توجه به 

 پوشش افراد

  

 

قرارگیری اتاق خواب فرزندان در 

 مسیر مهمان

کراهت حضور فرزند دختر در معرض  - -

 بالکن یا تراس رو به خیابان و کوچه

 

عدم جداسازی اتاق پسران از اتاق 

عدم  -زنان و دختران بعد از ده سالگی

 جداسازی اتاق پسران از هم

، خروج بو به فضای بیرون

. در صورت آزار همسایه و

 . . 

خروج صدا ناشی از 

و بازی  معاشرت

فرزندان به فضای 

در صورت ، بیرون

 . . . آزار همسایه و

- 

 خصوصی نیمه -نشیمن اتاق طیف حدود 

 محصوریت دیداری محصوریت شنیداری محصوریت بویایی محصوریت حرکتی

  

در دسترس فضای  

آشپزخانه و سایر 

فضای خدماتی به 

منظور راحتی افراد 

 . . . برای پذیرایی و

ذراع  8قرارگیری حفاظ به ارتفاع 

در مقابل پنجره و  بدون تخلل

ساختمان برای  هایحفره

جلوگیری از ورود آلودگی به 

داخل و خروج بوی ناشی از 

. . میوه و، حضور افراد و بوی غذا

قرارگیری حفاظ به 

ذراع بدون  8ارتفاع 

آکوستیک تخلل برای 

صدا معاشرت خانواده با 

هم به ویژه در هنگام 

 مهمانی

 ذراع 8 ارتفاع به حفاظ قرارگیری

 و پنجره مقابل در تخلل بدون

 جلوگیری برای ساختمان هایحفره

 ایجاد برای بیرون و داخل به دید از

 همسایگان اشرافیت برابر در مانعی

 به ساکنین راحتی حفظ منظور به

 ایجابی

ب
 مستح

 مکروه

ب
 واج

سلبی
 

 ایجابی

ب
 مستح

ب
 واج

سلبی
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 (یعموم مهین)آشپزخانه در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انیب -21-2جدول

 طیف حدود
 نیمه عمومی -آشپزخانه

 دیداریمحصوریت  محصوریت شنیداری محصوریت بویایی محصوریت حرکتی

 

 

متر  12: متراژ مطلوب یارض

مطلوب به  یدسترس -مربع

به منظور کاهش  یورود

-رساندن مواد خام یبرا ریمس

دسترسی مطلوب به پذیرایی 

برای راحتی در پذیرایی و 

رویت نشدن مواد خوراکی 

 توسط مهمان

مواظبت در خروج بوی 

مواد غذایی به بیرون 

 -(. . .فضا)مانند میوه و

مواظبت در خروج بوی 

مواد غذایی در حین 

نیازردن دیگران  -آشپزی

 1با بوی آشپزخانه و اجاق 

نرسیدن صدای فعالیت 

و کار در هنگام شست 

برداشتن و ، و شو

. . . گذاشتن ظروف و

رسیدن صدای ن-

به مراحل آشپزی 

 -بیرون فضا

قرارگیری بالکن یا تراس در 

با توجه به ، آشپزخانهجنب 

 -بانوی خانهحریمی رعایت حد 

–رعایت بانو در حین آشپزی 

دور نگهداشتن فضای داخل از 

-2. . . دید مهمان به وسیله پرده و

ایجاد شرایطی برای رویت نشدن 

 مواد خوراکی توسط مهمان

                                           
و او را با بوی »؛ یعنی: (94، ص 79األطهار، ج  النبی صلى اهلل علیه و آله : وال تؤذه بریح قدرک إال أن تغرف له منها )بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة .1

 «.آشپزخانه و اجاقش نیازار مگر این که مقداری از غذایت را به او بفرستی

الشام فیها تماثیل طائر فامرت به  الصادق علیه السالم: ربمار قمت اصلی و بین یدی وسادة فیها تماثیل طائر فجعلت علیه ثوبا و قال قد أهدیت إلى طنفسة من. 2

گاهی »(؛ یعنی: 289، ص 80ألطهار، جر وقال إن الشیطان أشدما هم باإلنسان إذا کان وحده )بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة افغیر راسه فجعل کهیئة الشج

بعضی از تصاویر پوشانم و دادم اید که هنگام اقامه نماز تصاویر حیوانات یا پرندگان بر روی بالش یا پشتی قرار دارد و من آنها را با پرده ای میاوقات پیش می

 «.دهدهای را به درخت و سایر اشکال تغییر دادند؛ زیرا شیطان بیشترین هجوم به انسان را در خلوت و تنهایی انجام میلباسها و پارچه

 خانه در بانوان و دختر ویژه به ویژه در هنگام مهمانی. 

  

 

 محل در گرفتن قرار

 عصیان و دید

 نامطبوع بوی دفع به توجهی بی

 فضا از شده ساطع

 

 خنثی به توجهی بی

 و آب صدای کردن

شو و معاشرت  و شست

ساکنین و دیگران به 

 . . . ویژه در مراسم

 عصیان و دید محل در گرفتن قرار

 

 

 محل در گرفتن قرار

 در عصیان و دید

 خطر به صورت

 و حدود افتادن

 فضا در فردی امنیت

 نامطبوع بوی دفع به توجهی بی

 صورت در فضا از شده ساطع

 ساکنین نارضایتی و دیدن آسیب

 همسایگان و

 خنثی به توجهی بی

 و آب صدای کردن

 در. . . شو و شست

 و دیدن آسیب صورت

 و ساکنین نارضایتی

 صدا از همسایگان

 عصیان و دید محل در گرفتن قرار

 و حدود افتادن خطر به صورت در

 فضا در فردی امنیت

 مکروه

ب
 واج

سلبی
 

 ایجابی

ب
 مستح
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- - - 

قرار گرفتن رو به روی آشپزخانه 

هنگام انجام فریضه  وآتشدان در

قرار گیری آشپزخانه در -1الهی

 معرض دید

 

ورود بدون اذن در حریم نیمه 

 عمومی
- - 

قبل  بانو یخصوص مینگاه به حر

قرار گیری آشپزخانه در -از ورود

موجب به خطر ، معرض دید

 افتادن حیا و عفت ساکنین

 

 (یعموم)ییرایپذ اتاق در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انیب -22-2جدول

                                           
النار )مسائل على بن جعفر، ص  قیلعلی بن جعفر سالتة ابالحسین علیه السالم ا عن الرجل یصلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله فقال ال یصلح له أن یست .3

ن یصلی و أهای آتش در مقابل نمازگزار مطلوب نیسته. الصادق علیه السالم: ال یصلی الرجل و فی قبلته نار او حدید قلت اهلل قرار گرفتن عملکرد»(: یعنی؛ 226

ر إال أنه بحیاله قال اذا ارتفع کان أشر لی و بین یدیه قندیل معلق و فیه نابین یدیه مجمرة شبه قال نعم فان کان فیها تار یصلی حتی ینحیها عن قبلته وعن الرجل یص

مچنین چراغ و آتشدان است، نمازگزار در جایی که روبرویش آتش با آهن قرار دارد نماز نخواند و ه»(، یعنی: 1946، ص 5ال تحلى بحیاله )وسائل الشیعة، ج

(؛ یعنی هفتم از مکروهات نماز 15می 14أیضا باعتبارکون النار فیه ال أن للطبخ دخال )مدارک العروة الوثقی، ج السابع: المطبخ وبیت التار، والظاهر ان المطبخ 

 روبروی آشپزخانه و آتشدان نماز خواندن است، و ظاهر آشپزخانه به این دلیل ذکر شده است که درون آن اجاق و آتش قرار دارد.

 عمومی -پذیرایی اتاق طیف حدود 

 محصوریت دیداری محصوریت شنیداری محصوریت بویایی محصوریت حرکتی

 

 

دسترسی مناسب با 

ورودی به منظور راحتی 

 -مهمان برای استقرار

ایجاد پیچش و تغییر زاویه 

 حرکت به منظور حفظ

 حریم فردی ساکنین

استفاده از جدا کننده )از طریق 

ور مبلمان، پارچه، پرده و. . .( به منظ

ممانعت از نفوذ بوی غذا و. . . از 

قسمت نشیمن، آشپزخانه، 

استفاده از -ناهارخوری و پذیرایی

حفاظ یا پرده به منظور عدم خروج 

 عطر افراد و بوی تنقالت به بیرون

 خنثی به توجهی بی

 و آب صدای کردن

 معاشرت و شو و شست

 به دیگران و ساکنین

 . . .مراسم در ویژه

 کننده جدا از استفاده

مبلمان،  طریق از)

بدون  . . .(و پرده، پارچه

تخلخل به سمت بیرون 

به منظور راحتی ساکنین 

 و مهمان

  

 

 دید محل در گرفتن قرار

 عصیان و

 نامطبوع بوی دفع به توجهی بی

 فضا از شده ساطع

 خنثی به توجهی بی

 و آب صدای کردن

 معاشرت و شو و شست

 به دیگران و ساکنین

 . . . مراسم در ویژه

 دید محل در گرفتن قرار

 عصیان و

 

 

 و دید محل در گرفتن قرار

 خطر به صورت در عصیان

 امنیت و حدود افتادن

 فضا در فردی

 نامطبوع بوی دفع به توجهی بی

 آسیب صورت در فضا از شده ساطع

 و ساکنین نارضایتی و دیدن

 همسایگان

 خنثی به توجهی بی

 و آب صدای کردن

 در. . . شو و شست

 و دیدن آسیب صورت

 محل در گرفتن قرار

 در عصیان و دید

 افتادن خطر به صورت

 در فردی امنیت و حدود

 مکروه
سلبی

 

ب
 واج

 ایجابی

ب
 مستح

 مکروه

ب
 واج

سلبی
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 . باشدمی( 31آیه ، )سوره نورحجاب شریف آیه مصداق، مسکن ورودی

 (یعموم)ییرایپذ اتاق در یسلب-یجابیا یژگیو براساساسالمی  حدود فیط انیب -23-2جدول

 

 نتیجه.6-3-2

                                           
شود خود جز آنچه قهرا ظاهر می اه ناروا( بپوشند و فروج و اندامشان را )از عمل زشت( محفوظ دارند و زینت و آرایشو زنان مؤمن را بگو تا چشمها )از نگ .1

ای شوهران خود یا پدران یا پدران )بر بیگانه ( آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز بر

ا کنیزان ملکی خویش یا مردان یر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان خود )یعنی زنان مسلمه( شوه

تجاب و احتراز کنند( و آن طور حااتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند )و از غیر این اشخاص مذکور 

 .تگار شویدپای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رس

 و ساکنین نارضایتی

 صدا از همسایگان

 فضا

طیف 

 حدود 

 عمومی -ورودی

 محصوریت دیداری محصوریت شنیداری محصوریت بویایی محصوریت حرکتی

  

 یا روبرو خانه درهای قرارگیری عدم 

 محدودکردن - یکدیگر کیینزد

 و هاداالن دادن امتداد با دید زاویه

 در یکتار و روشن فضاهای توالی

 یکی ورودی؛ در دو وجود -آنها

 برای کوچه شاه مسیر از ورودی

 دیگر ورودی و بیرونی حیاط ارتباط

 برای اندرونی حیاط با ارتباط برای

در بررسی )حرم اهل آمد و رفت

 (هاخانه

 

قرارگیری حفاظ به 

ذراع بدون  8ارتفاع 

تخلل برای جلوگیری 

از ورود آلودگی به 

داخل و خروج بوی 

ناشی از حضور افراد و 

به . . . میوه و، بوی غذا

 ویژه در هنگام مهمانی

 و نوع دنرک متفاوت

 زنان برای در کوبه صدای

 با مردان و زیر صدای با

 حریم ایجاد برای بم صدای

 میزبان به آمادگی اعالن و

 -محرمیت رعایت برای

 8قرارگیری حفاظ به ارتفاع 

ذراع بدون تخلل برای 

آکوستیک صدا افراد و 

اعمال به ویژه در هنگام 

 مهمانی

 با ساکنین برای حرمت ایجاد

 در محرمیت ایجاد دیدو پوشاندن

 ای فاصله ایجاد - 1خانه ورودی

 دید از جلوگیری برای هادرب بین

 هایخانه یا مقابل خانه درون به

 خارج بصری ارتباط قطع -مجاور

 ورود در چرخش با بنا داخل به

ذراع در محل  8تعبیه دیواری تا 

ورودی برای جلوگیری از دید 

بدون مانع به فضای داخلی خانه و 

 دیده شدن فرد توسط سایرین

  

 

بی توجهی به خروج  عصیان و دید محل در گرفتن قرار

بوی ناشی از حضور 

میوه ، افراد و بوی غذا

به ویژه در هنگام . . . و

 مهمانی

 کردن خنثی به توجهی بی

 و شو و شست و آب صدای

 دیگران و ساکنین معاشرت

 . . . مراسم در ویژه به

 عصیان و دید محل در گرفتن قرار

 

 در عصیان و دید محل در گرفتن قرار

 امنیت و حدود افتادن خطر به صورت

 فضا در فردی

در صورت آزار 

از (. . .دیگران)همسایه و

بوی ناشی از حضور 

. میوه و، افراد و بوی غذا

به ویژه در هنگام . . 

 مهمانی

 کردن خنثی به توجهی بی

. . شو و شست و آب صدای

 و دیدن آسیب صورت در. 

 و ساکنین نارضایتی

 صدا از همسایگان

 عصیان و دید محل در گرفتن قرار

 و حدود افتادن خطر به صورت در

 فضا در فردی امنیت

 ایجابی
ب
 مستح

 مکروه

ب
 واج

سلبی
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ایه حواس بر پ گانه محصوریت چهار هایمعیار، اولویت سنجی معیارهای حریم در فضاهای داخلی مسکن، در این بخش

که شامل حواس  از بین مجموع حواس ادراکی؛ که دهدمینمودارها نشان اجزای داخلی مسکن در  هایادراکی و گزینه

و اصول بیان  هایه؛ توجه به محصوریت دیداری و محصوریت حرکتی با توصباشدمیبویایی و حرکتی ، شنیداری، دیداری

 . اولویت اول و دوم را دارد، به ترتیب، شده در فقه

ابعاد  شوند کهمی بندیدستهبه سه بعد محتوایی و رفتاری و کالبدی ، بر اساس آیات و احادیث حدود حریمالگوهای 

 رفتارها با تنظیم حواس باشدمیقابل تفکیک  فردگرایی تا جمع گرایی بر اساس موضوع و کارکرد فضا محتوایی درطیفی از

ن ورود و وجود حایل و اذ بر اساس دستور تفکیک فضایی هاو کالبد. گیردمیو تنظیم قواعد حاکم بر آنها شکل  ادراکی

ن براساس اهمیت جنس نحوه تفکیک فضا برای ساکنی ،خانواده، همسایه، براساس میزان توجه به مهمان بیان شده است. . . و

در . . . . و، شفافیت، یعتالگوهای طب. باشدمیمیزان حریم موثر در عناصر فضایی خانه قابل توجه ، و سن و میزان وابستگی

در زیر . . . لکردی( وحریم عم)سلسله مراتب، ابعاد و اندازه حریم()و الگوهای هندسه و تناسبات رفتاریابعاد زیر مجموعه 

 . مجموعه ابعاد کالبدی قرار میگیرند
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 فصل سوم:

 شناخت
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 1لغوی شخصیت تعریف .3-1

 در ریشه، شود می (personalite) انگلوساکسون زبان در و (personality) التین خوانده زبان در که شخصیت لغت

 صورت تئاتربه بازیگران قدیم یونان در که شود می گفته ماسکی یا نقاب به کلمه این .دارد (persona) التین کلمه

 اصلی مفهوم، بنابراین .گرفت بر در نیز کرد می ادا بازیگر که را نقشی و شد گسترده آن معنای، مرور به .زدند می خود

  .دارد قرار، کندمی بازی جامعه در فرد که نقشی اساس بر که است اجتماعی و ظاهری تصویری، شخصیت اولیه و

 که است انتزاعی مفهوم شخصیتیک زیرا، نیست تبیین قابل سادگی این به علمی معنای در شخصیت اما (1382)شاملو, 

، هیجانات و عواطف:از عبارتند خصوصیات این .کندمی پیدا معنا خصوصیات از ای مجموعه هماهنگی و انسجام طریق از

 واقعی معنای بلکه نیست رفتار ظاهری یهاجنبه شامل تنها شخصیت دیگر سوی از .ادراکات و تجارب، افکار، هاانگیزه

 رفتار انجام به وادار را افراد که است ذهنی و درونی فرایندهای از طیفی شامل ابعاد این و است بعدی چند شخصیت

 (1384)دارایی، "کندمی معین

 :است آمده چنین شخصیت تعریف،  2وارن نامه لغت در

 موعهبه مج، دیگر عبارت به .شود می گفته فرد یک فیزیولوژیک و انگیزشی، عاطفی، عقلی یهاجنبه به شخصیت"

 (1380)گروسی فرشی،" دشو می گفته شخصیت دارد می نگه سرپا را انسان که ییهامولفه

 تعریف شخصیت از دیدگاه صاحبنظران.1-1-3

 . شود می اشاره آنها از ای پاره به زیر در که است شده مطرح گوناگونی بسیار تعاریف شخصیت از

 شخصیت از دیدگاه صاحبنظران -1-3جدول

 زیگلر و ژیل

1992 

 دادهای درونیروی حاصل -3رفتاری مشاهدات و آشکار ارهایرفت از انتزاعات -2فردی تفاوتهای روی تاکید -1

 ورویدادهای عیتجربیات اجتما بیرونی و رویدادهای وبیولوژیکی ژنتیکی یهاآمادگی شامل درونی وبیرونی)رویدادهای

 (302،ص.1384)دارایی، ماند( می باقی دیگرثابت زمان به زمانی طورنسبی درطی رفتار)به الگوهای تاکید روی -4محیطی(

 3آلپورت
؛ به نقل از 28،ص.1961)آلپورت، او تعیین کننده رفتاروافکارویژه، فرد دردرون روانی-جسمی ازنظامهای پویایی سازمان

 (1374)کریمی،

 4ریموند کتل

1950 
 (1998)شولتز و شولتز، فرد در موقعیتی معین انجام خواهد داد پیش بینی آنچه را که

 5راجرز

ه و )وطن خوا است فرد وجودی یهاتجربه تمام محور که شده دریافت تیوهس دائمی یافته سازمان خویشتن یک

 کندمی یینمحیط تع با را شخص سازگاری نحوه که تفکراست یهاازرفتاروشیوه معینی الگوهای - (1381ابوالقاسمی،

 (1374)کریمی،

                                           
1. Personality 
2. Waren 
3. Gordan willard allport 
4. Raymond cattell 
5. Carl rogers 
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 1972 1مدی
 اعمال(را و، حساساتا، روانشناختی افراد)افکار رفتار تفاوتهای و مشابهت که گرایشهاست و ویژگیها پایداراز ای مجموعه

 ((1374؛ به نقل )کریمی،1972)مدی،.کندمیرا مشخص ، بوده زمانی تداوم دارای که

 2فرگوسن

1970 

 آنها با یا واکنش دیگران به نسبت نوعاً او که است ییهامجموعه راه -متقابل اجتماعی روابط و اجتماعی رفتار از الگویی

 ((1374به نقل از )کریمی، 1970)فرگوسن، "کندمی تعامل

 (1377)سیاسی،فرد بدنی و انگیزشی، عاطفی، ادراکی یهاپویشی جنبه یافتگی سازمان 3شلدون

 4پیرون
، می شود)منصور رفتارگفته و مزاج و هوش مثل دائم افتراقی ویژگیهای با همراه فرد یک تمام و تام یافتگی وحدت به

 ((1380فرشی،)گروسی از نقل به 1374

 هری استیک

 5سالیوان

 فرایند، و دیگران خود از 7ذهنی تصویرهای، 6پویایی از عبارتند که است شده ساخته اساسی عنصر سه انسان از شخصیت

این  و ماند می پایدار نسبتاً که شود می گفته انسان در انرژی شکل تغییر تکراری الگوهای از ای مجموعه- 8شناختی

 و ثابت نسبتاً الگوهای- -(93-92،ص. 1382)شاملو،.دهند می تشکیل را فرد یک خاص خصوصیات، هم روی الگوها

-می استمرار عمر تمام در و گیردمی بر در فرد هر در را خاصی مجموعه، روابط این بین فردی تکراری روابط از و مداوم

به نقل از )گروسی  ،1374)منصور، "محیط با سازگاری در فرد فراگیر هایظرفیت تمام- (1381)وطن خواه و ابولقاسمی،یابد

 (1380فرشی،

 (1384)دارایی،  " خیزد برمی افراد ازدرون باثبات رفتارکه الگوهای برگر

 پیاژه
( شودمی کردنش وسوسه رها برای وقتی) فرد توسط عمل ارزشمند مسیر ارادی پیگیری ظرفیت معنی به که شخص خوی

 (1381)وطن خواه و ابوالقاسمی،از نقل به، 1981،)ریچالک داندمی

DSMΙΙΙ-

R 

-DSMΙΙΙ منبع همان از نقل به)است  خودش و بامحیط فرد ی ارتباطیهاشیوه شامل که، رفتار یافته توصیه عمیقاً الگوهای

R)- پیش قابل و اتباثب معموالًکه ، کرد توصیف روزمره زندگی در شخص ورفتاری هیجانی صفات مشخص مجموعه 

 .(1381)کاپالن و سادوک،است بینی

 کلی جرج

طن خواه و به نقل )و 1988)ژیل وزیگلر، آن ازتجربیات درخارج زندگی تفسیرمعنای درجستجوبرای هرفرد خاص روش

-می تبیین ار موقعیتها به پاسخ پایدار الگوهای که است اشخاص یا شخص یک ازخصایص ایمجموعه (1381ابوالقاسمی،

 (1384(، )شریفی،109،ص.1991، شافر ودیوید )مورفی کند

 برجسته یا صفت اخالقی نوع هر کلی طور به شخصیت، معانی این از یکی .دارد مختلف معانی مردم نظر در شخصیت"

 را او صفت آن خاطر به شناسند و می ویژگی آن با را او که آنجا تا است آدمی فرد امتیاز و تمایز سبب که است ای

 تواند یم که کسی اساس همین بر و فرد است شکل یا و هیبت شخصیت که این دیگر معنی .دهند می قرار ستایش مورد

 (1375)راس،."آید می شمار به با شخصیت آدمی، کند تحمیل افراد از گروهی به را خود اراده و عقیده

 تداوم و، زمان طول در رفتار ثبات، فردی در رفتار تفاوتهای به که شود می تشکیل ییهاگرایش یا صفات از شخصیت

یا ، باشند مشترک گروهها برخی در، باشند فرد به توانند منحصرمی صفات این .انجامدمی گوناگون موقعیتهای در رفتار

                                           
1. Moddi 
2. Ferguson 
3. William h.sheldon 
4. Pieron 
5. Harry stack sullivan 
6. Dynamisms 
7. Personi fication 
8. Cognitive processes 
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 طریقی به اینکه با هرکسی، بنابراین .دارند تفاوت فرد هر در الگوهای آنها ولی، باشند سهیم آن در گونه کل اعضای

  (.2002)فیست و فیست،دارد به فردی منحصر شخصیت، است دیگران شبیه

 یکل طور به شخصیتی تیپ .گویند می شناسی تیپ را فرد شاخص یا مسلط، بارز صفات مبنای بر شخصیت تعریف

 . (1373)پورافکاری،گیردمی قرار استفاده مورد فرد شخصیت بندی طبقه برای که است هربرچسبی

 هاشخصیت انواع یا هاتیپ.2-1-3

 یهاشناسی سنخ .گیردمی قرار استفاده مورد فرد شخصیت بندی طبقه برای که برچسبی هر کلی طور به شخصیت سنخ

 که ستنده فرض این بر آنها مبتنی همه، وجود این با .دارد وجود خود خاص بندی طبقه سیستم با کدام هر متعددی

 یا یک در را افراد دادن قرار امکان آنها مشخص بودن که دارد وجود عملکرد ثابت یهاسبک با رفتار پیوسته الگوهای

 . (1373)پورافکاری، کندمی فراهم سنخ چند

 معموالً صفات وخصوصیاتی که مجموعه از است وعبارت آید اثرمی یا نقش معنی به "2توپس"یونانی ازکلمه که 1تیپ"

 مجزا اند گردیده نحوتشکیل به همین که دیگری ازوحدتهای که دهند می وحدتی وتشکیل روانی وهم هستند بدنی هم

  .وممتازاست

 کرده ودراین زاعانت ازآنها انددیده ازافراد درگروهی راکه ییهاویژگی و صفات یعنی، انتزاعی است مفهومی البته تیپ

-ازاختالفاتشاننظرقطع - باشند وخصوصیات صفات آن واجد که ازآدمیان افرادی پس ازآن .اندداده جای لفظی قالب

 . (137،ص.1377)سیاسی،"کنندمی راپیدا تیپ آن عنوان

 شخصیت شناسی تیپ یهانظریه یا شخصیت شناختی سنخ یهانظریه. 1-2-1-3

 قدیم حکمای و جالینوس بقراط به را شخصیت شناختی سنخ بندیطبقه ترینقدیمی، شخصیت حوزه نظران صاحب"

 معتقد وی .سودا و، صفرا، بلغم، خون:می کرد تصور خلط نوع چهار دارای را انسان بدن بقراط .دهند می نسبت یونان

 او از پیش که آتش و، خاک، باد، آب گانه عناصر چهار و است برقرار ارتباطی خارج جهان و آدمی جسم میان که بود

 .دارند آثاری و خواص بدن در، بودند شده فرض جهان تشکیل دهنده عناصر یونانی دیگر فیلسوف 3امپدوکلس وسیله به

 افراد خون .است تری آب خاصیت و خشکی خاک خاصیت، باد سردی خاصیت، گرمی آتش خاصیت که معنی بدین

 نماینده صفرا، آب رطوبت نماینده بلغم، دیگر سوی از .داراست و متعادل مساوی مقدار به را عنصر چهار هر، بهنجار

 مبنای بر مردم که بود عقیده این بر بقراط نظرات اساس بر جالینوس .است خشکی خاک نماینده سودا و، آتش گرمی

 چهار این .شد خواهند متمایز از یکدیگر روانی و جسمی ویژگیهای و صفات از نظر، بدن در اخالط این از هریک غلبه

                                           
1. Type 
2. Tupos 
3. Empedocles 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 از: عبارتند مزاج

مزاجان  سوداوی .است ضعیف و کند خون جریان و تنفسی اعمال، ست باال بلند و چرده سیه معموالً:1سوداوی مزاج-الف

  .هستند ناراحت و بدبین، مضطرب، اجتماعی غیر، مغموم، خیاالتی افرادی

 مقطع حرکتهای آنان و شدید و تند آنان در تنفس، زیتونی و خشک، گرم پوست رنگ، اندام باریک:2مزاج صفراوی-ب

  .اند پرکابوس و خواب کم، حسود، طلب جاه، جو برتری، خشم زود، تند خو و خلق نظر از .است تند و

 این خواب .سست اند و شل عضالت و است کند تنفس و خون جریان، روست سرخ و پرچربی، چاق:3مزاج بلغمی-ج

  .اند ذهن کند و درد بی و فعالیت کم و القید، اجتماعی و آشنا زود .است سنگین و عمیق افراد

 اشتهایش، رنگ دارد و آب خوش ظاهری، است تند خونش جریان، است خون با غلبه مزاج این در چون:4مزاج دموی-د

 کم و سطحی ذهنی فعالیتهای نظر از اما .است فعال و جدی، خوشبین، گذران خوش، است سنگین خوابش و خوب

 . (1374)کریمی،"است عمق

 یونگ کارل دیدگاه از شخصیتی یهاتیپ. 1-1-2-1-3

 6بریگز اسامی کاترین به آمریکایی زن دو و 5یونگ کارل سوییسی روانشناس مدیون را موجودیتش شخصیتی تیپ مفهوم

 . (1995)تایگر و تایگر،است 7 بریگز مایرز ایزابل دخترش و

 یونگ اعتقاد به .است 9برونگرایی و 8گرایی درون به افراد بندی دسته، شخصیتی یهاتیپ از یونگ بندی دسته مهمترین

 درون ای عده اما، باشند می دو این بین حالتی در بلکه، محض گرای برون نه و هستند محض گرای درون نه افراد بیشتر

 . (1384)دارایی، هستند مطلق گرای برون ای عده و مطلق گرای

 و گرایی های بروننگرش بوسیله پیرامونمان جهان به نسبت واکنش و هوشیار ادراک اعظم قسمت است معتقد یونگ"

 13شهودی، 12حسی، 11احساسی ، 10؛فکریکندمی مطرح را روانشناختی کارکرد چهار یونگ .شودمی تعیین گرایی درون

 ارائه شامل ین کارکردها.شوندمی بندیطبقه گروه یک منطقی در کارکردهای عنوان به احساس و تفکر (1389)یونگ،

 از آنها در زیرا، شوندمی نامیده منطقی غیر کارکردهای شهود حس و .هستند تجربه درباره هاییارزیابی و هاقضاوت

                                           
1. Melancholic 
2. Choleric 
3. Phleymatic 
4. Sanguine 
5. Carl gustave jung 
6. Katharine cook briggs 
7. Isable briggs myers 
8. Introversion 

9. Extronersion 

10. Thinking 
11. Feeling 
12. Sensing 
13. Intuiting 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)شولتز،  "کنندمی تجربه را صرفا آنها بلکه کنندنمی ارزیابی را هاتجربه این کارکردها .شودنمی استفاده استدالل فرایند

 (1990شولتز،

 گرایانه درون نگرش درحالیکه .دهدمی سوق بیرون دنیای طرف به را انسان گرایانه برون نگرش که است معتقد یونگ

 و غالب یکی والًمعمولی  دارد وجود افراد همه در شخصیتی ویژگی دو این .نمایدمی خود درون دنیای متوجه را او

  .است مغلوب و ناخودآگاه دیگری و آگاه

 یونگ دیدگاه از روانشناختی یهاتیپ.2-1-2-1-3

  .اندنموده عنوان زیر شرح به را شخصیت بعد چهار صاحبنظر این

 سوق جهتی چه در را خود یهاتوانایی و انرژی و نمایدمی برقرار تعامل خود اطراف دنیای با انسان چگونه (1

  .دهدمی

  .کندمی توجه بیشتر اطالعاتی نوع چه به (2

  .گیردمی تصمیم چگونه (3

  .کند زندگی ترییافته سازمان شرایط در دهدمی ترجیح میزان چه به (4

اند مودهن بندی تقسیم شخصیت نوع هشت به، طیفی راستای در را شده ذکر بعد چهار از الذکرهریک فوق صاحبنظران

 (1387)میرسپاسی،

 یونگ دیدگاه از روانشناختی یهاتیپ-2-3جدول

   

 I درونگرا Eبرونگرا ؟گیردمی ی: شخص چگونه انرژیانرژ افتیدر حیترج-1

 N یشهود S یمنطق ؟کندمی افتیاطالعات: شخص چگونه اطالعات را در افتیدر حیترج-2

 Fاحساس Tتفکر ؟گیردمی میو تصم کندمی یابی: شخص چگونه اطالعات را ارزگیریتصمیم حیترج-3

 P یریانعطاف پذ J تیقاطع  ؟کندمی یزندگ یی: شخص با چه الگویسبک زندگ حیترج-4

 "ترجیحات" اهرمقیاس ر روی متضاد یهانهایت گیرد.می قرار سمتی در هرکس شخصیت، هامقیاس این از هریک روی

 درون سمت رد اگر .ترجیهات اوست از یکی گرایی برون شود می گفته گیرد قرار برونگرا سمت در فرد اگر .گویندمی

 (.1392)تایگرو تایگر،است گرایی درون او ترجیح گیرد قرار گرایی

 
 (1392)تایگر و تایگر، یتیشخص گانه چهار حاتیترج:2 3 جدول -1-3شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گرا برون و گرا درون، یانرژ افتیدر حیترج با افراد هاییگ ژیو-3-3جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کرد معرفی کارکرد وچهار نگرش دو تعامل اساس بر روانشناختی تیپ هشت یونگ

 کارکرد وچهار نگرش دو تعامل اساس بر روانشناختی تیپ هشت-4-3جدول

 رفتاری هایویژگی تیپ شخصیتی

 متعصب، عینی، منطقی ET متفکر برونگرای

 مردان تا است زنان خاص بیشتر، معاشرتی، حساس، عاطفی EFاحساسی برونگرای

 پذیر انعطاف، جو لذت، اجتماعی ESحسی برونگرای

 فرصتها شمردن غنیمت و دیگران برانگیختن به قادر، خالق ENشهودی برونگرای

 مردم تا هستند مند عالقه هااندیشه به بیشتر INمتفکر درونگرای

 عمیق عواطف داشتن به قادر حال این با، خوددار، تودار IFاحساسی درونگرای

  .کنندمی ابراز شناختی هنر فعالیتهای در را خود، خشک و اعتنا درظاهربی ISحسی درونگرای

 روزمره واقعیت تا هستند ناهشیار با ارتباط در بیشتر INشهودی درونگرای

 

  

 Introversionدرونگرا Extraversionبرونگرا 

 رند، یگمی یبا خود باشند انرژ نکهیاز ا انرژی گرفتن از بودن با دیگران

 ییعالقمند به سکوت و تنها عالقمند به صحبت و تبادل نظر

 بودن گرانیکانون توجه د بی عالقه به بودنخواهان کانون توجه دیگران 

 به سکوت و تودار بودن لیتما یاهل صحبت و معاشرت

 اول فکر کردن بعد حرف زدن اول حرف زدن بعد فکرکردن

 یدرون یایتوجه و تمرکز بر درون و دن، یتمرکز انرژ یرونیب یایو دن رونیتوجه و تمرکز بر ب، یگسترش انرژ

 موضوع در هر زمان کیتوجه به  و بحث و گفت و شنود یبهتر با کار عمل یریادگی

 یفکر نیبهتر با تأمل و تمر یریادگی برقراری ارتباط با اشتیاق

 خود یبرا اقیاشتتمایل به نگه داری  عالقمند به تنوع و عمل

 برای دیگرانخود  یاطالعات شخصکنترل بروز گرانیبا د یخود به راحت یاطالعات شخصقرار دادن 

 ناخت همراره با پیچیدگیش-تربه صورت خصوصی عمل  شناخت ساده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یشهود و یمنطق، اطالعات افتیدر حیترج با افراد هاییگ ژیو-5-3جدول

  2یشهود 1یمنطق

 توجه به الهام و استنباط مطمئن و منسجم هایپدیدهبه اعتماد 

 اشدتواند وجود داشته بمیتوجه به آنچه ، بر اساس حس ششم میتصم گانه بر اساس حواس پنج گیریتصمیم

  لیو تخ ینوآور یبراقائل بودن بهای فراوان  به آن چه وجود داردتوجه 

 یفراست و اطالعات انتزاع، نشیتوجه به ب  میو عقل سل ییبه واقع گرابها دادن 

 و بزرگ یکل ریتوجه به تصو اطالعات درست و مطمئن، قیتوجه به حقا

 دیجد هایدهیاستقبال محض از ا سازنده یو اجزا اتیتوجه به جزئ

 دیجد هایعالقه به آموختن مهارت ییاجرا تیتنها در صورت قابل دیجد هایدهیاستقبال از ا

  اسیاز استعاره و قاستفاده فراوان  موجود هایبه استفاده از مهارت لیتما

 اعتماد به تصور و تجسم و حرف دل آن  اتییو به جز شنهادیبودن پ یبه عملتوجه 

 ندهیتوجه به آ نیشیپ هایاعتماد به تجربه

 - به زمان حالتوجه 

 

 یاحساس و یفکر، گیریتصمیم حیترج با افراد هاییگ ژیو-6-3 جدول

 4یاحساس 3 یفکر

 اشخاص یخود را رو گیریتصمیم ریتأثدر نظر گرفتن  گیریتصمیم نهیدر زم، یرشخصیغ هایلیتحلدارای 

  گرانیکردن د یراضطور طبیعی برای  عالقه بهداشتن  کردنو انتقاد به طور طبیعی  رادهایو ا بیعدیدن 

 با دل خود  گیریتصمیم و قتیاز حق شیبها دادن به ادب ب  با مغزقدرت تصمیم گرفتن از ادب و  شیب قتیبه حقبها دادن 

 دنباش ایدار باشد  یخواه معن، یهر احساسمعتبر دانستن  باشد یمعتبر است که منطق یاحساسات تنها زمان

 کنندمی دایپ زهیانگ، شدن یبه قدردان لیم ریتحت تأث . کنندمی دایپ زهیانگ، تیبه موفق لیم ریتحت تأث

 یهمدرد دارای قدرتو  یو مهربان میدل مالدارای  مسئله  توانایی تحلیلو راستوا یذهندارای 

 ن در هماهنگ کردداشتن مهارت و  روابط بهابه بها دادن  ن در استنادکردداشتن مهارت و  یستگیشا یبراارزش قائل بودن 

 شوندمیهستند و با لحن مجاب  ینیع شوندمیهستند و با منطق مجاب  یذهن

 

  

                                           
1. Sensing 

2. Intuitioni 

3. Thinking 

4. Feeling 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (1392)تایگر و تایگر،منعطف و قاطع، یزندگ سبک حیترج با افراد هاییگ ژیو-7-3جدول

 

 

 

 
 

 رزیما تیشخص گانه  16های پیت یفاکتورها خالصه -2-3شکل

 

 

                                           
1. Judging 
2. Perceiving 

 2منعطف 1قاطع 

 شوندنباشد، خوشحال می یتیموضوع را باز بگذارند و محدود یوقت گیریپس از تصمیمخوشحال شدن 

 ، اول لذت بعد کاریبه بازتوجه به  یزبرخوردارند، اول کار بعد با یاز اخالق کار

 دیاطالعات جد افتیبا توجه به درها تغییر هدف قبل از شروع کار قیدق یهدف گذار

 انجام کار یبه روند و چگونگتاکید و ندگرایفرا به تمام شدن کارتاکید  محصول گرا هستند و

 یدشدنیتجد یمنبعبه عنوان زمان دانستن  یتمام شدن یمنبعبه عنوان زمان دانستن 

 هاکم به ضر باالجل یبندیپا هاضر باالجلجدی گرفتن 

 گرا هیور، یریسخت گعدم ، ریزیبرنامه نیعمل حان، یبا جر یسازگار ساز میریزی بعد عمل، عالقه به نظم، تصمبرنامه

 حسی  شهودی

 درونگرا

 برونگرا

 قضاوتی

 قضاوتی

 ادراکی

 احساسی متفکر متفکر
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 مختلف شخصیتی یهاتیپ یهاویژگی. 3-1-3

 (1392تایگر،)تایگر و مختلف شخصیتی یهاتیپ یهاویژگی-8-3جدول

 رفتاری هایویژگی شخصیتی بندیدسته

 روابط در نگیهماه/فعالیتها انواع درگیر/توان از خارج مسئولیت قبول/کالمی مهارت/طلب مهر/رسان یاری کننده داوری-احساسی-شمی-برونگرا

 به رسیدن برای پشتکار و فراوان تمرکز قدرت/ پیچیده/آرام/ دلسوز و صبور/خوب مستمع/ابتکار/صداقت کننده داوری-احساسی-شمی-درونگرا

 بخش الهام رهبر/آرمانگرا ترین ادراکی/اهداف

 خودجوش/کار مسامحه/ قاطعیت فاقد/ فراوان دوستان/ طلب مهر/کنجکاو شدت به کننده مالحظه-احساسی-شمی-برونگرا

 فقط/گراآرمان بسیار/محیط اطراف به خیال بی/هنر عاشق/کنجکاو بسیار/حساس شدت به/مهرطلب شدت به کننده مالحظه-احساسی -شمی-درونگرا

 نددار تکیه جهان از خود دیدگاه و ارزشهای شخصی به/دهند می انجام دارند دوست که را کاری

 معنوی و مادی منابع بسیج رئیس/متکبر/رهبر ذاتی توان/ سریع/ یادگیری عاشق/ کار مشتاق/ کننده داوری-فکری-شمی-برونگرا

 - فکری- شمی-درونگرا

 کننده مالحظه

 برای سخت/خود محور/فراوان تمرکز قدرت/الفهم سرسع/کنجکاو/پرداز خیال و خالق/مبتکر

 تفکر استراتژیک دارای/شناسایی

 عدم/گیری تصمیم در مسامحه/و حکایت تعریف اهل/کالمی مهارت/فراوان دوستان/ طلب مهر شدت کننده مالحظه-فکری-شمی-برونگرا

 بزرگ مدارسیاست کارآفرین و/است آور مالل برایشان دیگران بر مدیریت/منعطف/کنجکاو/در کار قاطعیت

 نفس به اعتماد/ خالق بسیار/ گر تحلیل و منطقی شدیداً کننده مالحظه- فکری- شمی-درونگرا

 چالشی ره از استقبال/فردی نامناسب روابط/ پذیر ریسک/ پیچیده بسیار و مستقل/کنجکاو/متکبر/باال

 محافظه و سنتی/ذاتی رهبر/کالمی مهارت/اراده با/گذار هدف نندهک داوری-فکری-حسی-برونگرا

 خودجوش/انعطاف غیرقابل/سریع/کار

 کار محافظه بسیار/به جزییات شدید توجه/ باال تمرکز قدرت/ عاطفی غیر و سرد/قوی حافظه کننده داوری - فکری- حسی-درونگرا

 ورزش/مادی/حساس شدت به/مهرطلب/رسان یاری کننده داوری -احساسی-حسی-برونگرا

 بینند می مطلق را دنیا/سخاوتمند/دوست

 متعهد/به اتکا نیاز/ سخاوتمند/ مدیریت از اکراه/ عاطفی/ رسان یاری/قوی حافظه کننده داوری-احساسی-حسی-درونگرا

 -فکری-حسی-برونگرا

 کننده مالحظه

 عالیق دارای/گویی لطیفه شادی و اهل/پرحرف/مشکل گشا/جستجوگر/دوست ورزش بسیار/ای تکانه

 انعطاف پذیر بسیار/فراوان دوستان/شخصی فراوان

 - فکری- حسی-درونگرا

 کننده مالحظه

 غیر/خیال بی/عملگرا/حالل بحران/ هیجان پر تفریحی یهابرنامه طرفدار/ تفریح اهل/خونسرد

 فیزیکی دنیای با در برخورد توانمند/صمیمی

 -احساسی-حسی-برونگرا

 کننده مالحظه

 شدیداً/ یالخ بی کامالً/آرایش ظاهری به توجه و تزیینات دوستدار/سرگرمی و تفریح عاشق/ذاتی بازیگر

 جوش خود/دوستدارتوجه/یاری رسان شدیداً / مهرطلب

 و صبور بسیار/شدت مهرطلب به/ رسان یاری شدت به/عاطفی شدت به/محجوب و آرام بسیار کننده مالحظه-احساسی-حسی-درونگرا

 و حیوانات بشر نسل دوستدار/منعطف
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 ی تیشخص هایپیت یژگیو خالصه دونمونه-9-3جدول

 ESFPیتیشخص هایویژگی INTJ یتیشخص هایویژگی

 منعطف، احساسی، منطقی، برون گرا قاطع)قضاوتگر(، فکری، شهودی، درون گرا

 راحت و شاد، افرادی آسان گیر دارای ذهنی اندیشمند و متفکر

 عاشق تفریح و خوش گذرانی و زندگی در لحظه ا کنون گرنمبتکر و آرمان گرا و آینده، خالق، نوآور

 جدید هایعالقمند به چالش های جدیدعالقمند به دانش و تکنولوژی

 دوست دار زندگی پویا و منعطف و سخت کوش تیکار و فعال فتهیش

 عدم تابعیت از قوانین و سلسه مراتب طلب استقالل و گرا کمال

 پیشگام در عمل گرایی و احساس روح جمعی باال استانداردهای و معیارها دارای

 میل به جذاب به نظر رسیدن میل به نمایش قدرت و عالی ظاهرشدن

 عالقمند معاشرت و تداوم روابط اجتماعی عالقمند به تنهایی و کار و ورزش انفرادی

 ریزیبرنامهعدم ، توجه به جزییات امور برنامه ریز و منظم، وجه به کلیات امورت

 خو و خلق مختلف هایگروه براساس افتهی سازمان، نیبدتر تا نیبهتر از کارکردها-10-3جدول

  نقش چهارم نقش سوم نقش دوم نقش اول نوع  

 قضاوتگرها، منطقی

 
SJ 

ESTJ T S N F 

 ISTJ S T F N گراهاسنت
ESFJ F S N T 
ISFJ S F T N 

 SP دریافتگرها، منطقی

ESTP S T F N 

 ISTP T S N F گراهاتجربه

ESFP S F T N 

ISFP F S N T 

 NT متفکرها، شهودی

ENTJ T N F S 

 INTJ N T S F پردازهامفهوم

ENTP N T S F 

INTP T N F S 

 NF هااحساسی، شهودی

ENFJ F N S T 

 INFJ N F T S گراهاآرمان

ENFP N F T S 

INFP F N S T 
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 (1396کلیدها، هنر شناخت مردم؛ چگونه می توان دیگران را ارزیابی کرد و به زبان خودشان سخن گفت )تایگر و تایگر، -11-3جدول 

 هاخالصه ویژگی ی میرزتیپ شخصیت 16 بندیدستهکلیدهای مورد توجه در 

 طرفانه بی و منطقی تصمیمات اشاره به گرفتن تفکر

 دیگران با ارتباط و تفاهم احساس

 بین واقع، لحظه در زندگی منطق

 ضمنی معانی و امکانات دیدن شهود

 شخصیتی میرز تیپ 16 بندیدستههرم  .4-1-3

 
 (1392)تایگر و تایگر، رزیم یتیشخص پیت 16 بندیدسته هرم -3-3شکل 

  .دهدمی تشخیص، شرایط برابر در واکنش نوع دو و گرایش گونه دو انسان در یونگ

 نحوه به خود دل در که گویی، کشندمی پس اندکی را خود نخست، ویژه موقعیتی به واکنش هنگام به :گرا درون افراد

 به روانی نیروی گرایش .باشندمی واکنش به قادر اولیه نشینی عقب این از پس تنها اینان .گویندمی نه آمیزی مخالفت

 (157،ص.1392)تایگر و تایگر،
 (161،ص.1392)تایگر و تایگر،

 (141،ص.1392)تایگر و تایگر،

 (151،ص.1392)تایگر و تایگر،
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 اعتماد فاقد اشیاء و اشخاص با ارتباط در .یابدمی تمرکز ذهنی عوامل روی بر و کرده جویی کناره .است داخل سمت

  .دهدمی ترجیح فعالیت به را تفکر و تامل و باشند غیراجتماعی که دارند تمایل حداقل یا هستند غیراجتماعی .است

 بی صحت از اریآشک خاطر اطمینان با، ویژه موقعیت همین در که هستند افرادی کسانی چنین مقابل در :گرا برون افراد

 خارجبرون نیاید به منفی ارتباط :گرایان درون ؛این بنابر .روندمی پیش به فوری واکنشی با، خویش رفتار وچرای چون

 ارتباط، اشیاء و صاشخا به و رویدادها به عالقه، خارج سمت به روانی نیروی جریان خارج دنیای به مثبت ارتباط :گرایان

 .گیرندمی قرار حیطم تاثیر تحت بسیار و شده برانگیخته خارجی عوامل واسطه به افراد گونهاین، آنها به وابستگی و

 ترجیح برکنارگیری را جویی ستیزه .باشندمی خاطر اطمینان دارای ناآشنا اشیاء و اشخاص با مواجهه در و هستند اجتماعی

  .دهدمی

  .کنندمی رآوردهب کمتر را یکدیگر یهاارزش، مخالف گروه منفی کیفیات به بیشتر تکیه با دو این از گروهی هر :نکته

 متعارض یشناس روان مکاتب، متضاد یهافلسفه موجب، زمان طی در حتی و ناپذیر پایان تفاهم سوء موجب وضعی چنین

  .است گشته زندگی رسم و راه گوناگون یهاارزیابی و

 حتی درونگرا گرایش به که حالی در .سازگار خوبی به، دیگران دسترس در، مند عالقه :زمین مغرب در گرا برون افراد

  .شودمی داده بیمار و خودبین لقب

 مزیت و ریبرت درونگرا گرایش، جدید دوران تا الاقل زمین مشرق در دیگر طرف از :زمین مشرق در گرا درون افراد

  .است داشته

، تشکیالت – است مند عالقه زچی همه و چیز هر به – کندمی مدارا دیگران با – است اجتماعی :گرا برون بزرگسال -

 حیات تداوم و هاشغل هک است مردمانی از – است مددکار و فعال – داردمی دوست را هامهمانی، اجتماعاتها، گروه

  .باشدمی وابسته وی به اجتماعی

 دیگران به نحوی به را خود یهادانسته و کنندمی همکاری وجهی بهترین به دیگران با گرا برون فکران روشن :نکته

 با و بین خوش. اردد خوبی بخشی تاثیر روششان و راه دنیا با ایشان خوب ارتباط دلیل به .دهندمی انتقال یا آموزندمی

 تندی به و برقرار ندیت به دیگران با شان رابطه معموالً -(پایدمین بسیار ایشان شوق و شور که چند هر) اند شوق و شور

  .پندارندمی مریضی را تامل و تفکر – ندارند دوست را تنهایی – شودمیبریده نیز

 ایشان .است گراندی در خوب تاثیر ایجاد به اینان وابستگی در و بودن سطحی به ایشان تمایل در برونگرایان ضعف :نکته

 این بنابر، پذیرندمی را جامعه اخالقی مقررات و معتقدات .برندمین لذت خود شنونده و مستمع اندازه به چیزی هیچ از

 الزم ربسیا گروهی و مشترک زندگی برای و سودمند بسیار افراد این .هستند قراردادی خویش داوریهای در گاهی

  .هستند

 و اند حساس کندمی احساس گم و تنها را خویشتن وسیع مجامع در و داردمین دوست را اجتماع :گرا درون بزرگسال
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 عاجز اجتماعی یهاموقعیت در مناسب رفتار از که رسدمی نظر به چنین غالباً .ترسندمی آیند نظر به آور خنده اینکه از

 همواره .هستند مودب آوری خنده بیشتر اند پرده بی و صریح یا و ناآموزده و خامدست اجتماعی روابط در – آیندمی

 تفاهم سوء مورد آسانی به – هستند بدبین اغلب و بوده انتقادگر – دارندمی نگه خویشتن برای را خود کیفیت بهترین

 موفق گرایشان برون همکاران از کمتر – دهندمی نشان خویش عالقه مورد افراد به تنها را خود قرایح .گیرندمی قرار

 است ممکن و برندمین کار به جمعی کارهای در شرکت یا و دیگران به تاثیر راه در را خود نیروی چون – شوندمی

 کوچک یهاگروه میان در یا و تنهایی در .گردند متوسط یهامیزان و معیارها مافوق قرایحی یا و غیرعادی معرفت دارای

 را پرجنجال یهافعالیت و دهندمی ترجیح کتابها و مکالمات به را خود خاص یهااندیشه -هستند تر خوش و بهتر آنها

 مطالعه درونگرا یک – است تر مهم آنها برای عموم قبول مورد عقیده از شان ویژه قضاوت- کنندمی تعقیبمیآرا به

 – شمرد خواهد ناچیز، گیرد قرار تحسین مورد وسیعی نحو به که را چیزی هر و گذاشت خواهد کنار را عامیانه کتاب

 گروه دو هر بدبختانه .آورندمی دست به همدلی و وفادار دوستان غالباً اجتماعی توفیق و تایید فقدان رغم به درونگرایان

 خودخواه درونگرا، برونگرا برای این بنابر .ببیند را دیگری ناتوانی و ضعف تنها که آنند بر و آورندمی جا به با یکدیگر

 این از یک هر اینکه انگیز شگفت. داندمیمیغیرصمی و مایه کم را برونگرا شخص درونگرا که حالی در .است کودن و

 تا، کندمی پیدا ای پیشه عمل و سرزنده زن اندیشمند و آرام مرد !!! است دیگر گروه با ازدواج برای تمایل گروه دو

 و جذب خود به را همسری جو کناره و رو کم زن .ببرد پیش به را اش حرفه و شغل به مربوط اجتماعی یهافعالیت که

 غوطه جهان فعالیت در خود و بگذارد خانه در خاطر اطمینان با را زنش که است دلخوش این به تنها که کندمی جلب

  .گذشت خواهد خوبی و خیر به چیز همه حالت دو هر در صورت هر به .گردد ور

 ما حواس طریق از درک از است عبارت :حس  (1

  .است ادراک و معنی موجد :اندیشه (2

  .کندمی ارزیابی و معیارگیری :عاطفه و احساس (3

 گیردمی رب در را تجاربی همه که محیطی از و گویدمی سخن آینده امکانات از ما برای :شهود و بینی درون- (4

  .سازدمی آگاهمان

 ورزدومی قهعال موضوعات و واقعیات به وی – خارج جهان سوی به متوجه :(ET)اندیشمند برونگرای فرد فکر جهت

 عموماً که نچهآ از و گرفت خواهند سرچشمه وی زمان محیط از یا و سنت از اینها، باشد بسته دل آرمانهایی به که اگر

  .خواست برخواهند است شده شناخته واقعیت عنوان به

 ذهنیات از اندیشه این .آنهاست به متوجه نه و معین واقعیات با نه و ذهنی خالصاً:(IT) اندیشمند درونگرای فرد فکر جهت

 فکری جهت این در این بنابر .شودمی کشانده دارند ذهنی خصیصه و منش که ای ذهنی یهاواقعیت و افکار به و آغاز

  .سازدمی را اندیشه نهایی شکل و هیات، آن در وی شرکت و نیست پذیر امکان متفکر بدون فکری هیچ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آنها اساس اصول و عینیات روی بر تمرکزش نبودن هوا در یا و داشتن زمین بر پا یعنی :برونگرا اندیشه مزایای

 ارویند چارلز :مثال .ببیند تواندمین را آنها وراء و شودمی واقعیات پیچ طناب آسانی به :برونگرا اندیشه محدودیت

 عمده نظرات در اندیشه گونهاین عمده ارزش است پایبند آرمانها و افکار به بلکه واقعیات به نه :درونگرا اندیشه مزایای

 خارج حقایق پایبند اندیشه این (یابند اشاعه بایستمین لیکن و اند ارزش دارای افکار این) .کندمی بیان که است ای

 (فیلسوف) شوپنهاور – الذهن غائب استاد :مثال .است درون و ذات دوستدار و نیست

 بیشتری همیتا=  حس خود از آوردمی وجود به او در را حسی که چیزی او برای باشد گرا برون طبعی کهمیهنگا :نکته

  .هستند ثانوی اهمیت دارای اشیاء و مهمتر حس خود درونگرایان برای اما دارد

 استقبال فهعاط و احساس با آمیخته درونگرای سنخ از خود متعالی ذهنیت درجه با امروزی مدرن و معاصر هنر :نکته

  .نمایدمی بیشتری

 آیندفر از بخشی کنش یک گسترش و نمو طور همین و درونگرا یا برونگرا خواه، گرایش یک توسعه و رشد :نکته

 همیشه(باشد ارک در نیرومندی مزاحمت و مداخله کهمیهنگا جز به. )است روزگار گذرای و جهان با ما انطباق و زندگی

 تظاهر بهترین انامک حد تا که مندیم عالقه همچنین ولیکن است آسانتر برایمان که یابیممی گسترش راههایی امتداد در

 . (1972)فریدا،باشیم داشته را تاثیر و

 1آیزنک .جی، نسهادیدگاه از شخصیتی یهاتیپ. 3-1-5

 همبستگی زا ناشی نظری یهاسازه هاعامل این اینکه و است عواملی یا صفتها از مرکب شخصیت که است معتقد آیزنک

 یا سنخ او که یزیچ تشکیل غالباًبرای صفتها که است معتقد همچنین او .هستند پاسخها از زیادی تعداد میان متقابل یها

 (1990. )شولتز، دارند همبستگی یکدیگر با نامد می تیپ

 طبقه بندی آنها بر اساس را مردم بتوان که هم از مجزا و مستقل گروههای صورت به را شخصیتی ( تیپهای1935آیزنک)

 مردم آن در راستای که هستند ای هم پیوسته به ابعاد شکل به شخصیتی تیپهای که است معتقد بلکه، کندمین تفسیر کرد

 تواند می همچنین، فرد باشد یک خصوصیات تواند معرف می بیش و کم صفت یک که طور همان .دارند تفاوت هم با

 تواند نمی فرد یک .هستند واحد بعد یک نهایی حد و برونگرایی درونگرایی .شود مشخص هم تیپ یک عنوان به

 گرایی برون و گرایی درون وسط ابعاد به نزدیک جایی در مردم بیشتر در واقع .باشد گرا کامالًدرون یا و گرا کامالًبرون

 وسیله به ابعاد و هستند تیپها همان ابعاد این یهاکرانه و قطبها .دارد وجود بعد دو آیزنک فقط نظام در .گیرند می قرار

نااستوار  و2 هستند استوار گرایی برون و گرایی درون ابعاد قطبهای برونگرا و درونگرا .شوندمی یشان شناختههاکرانه

  .(1375)راس، آیندمی شمار به نااستواری و استواری بعد قطب دو هیجانی3

                                           
1. Hans eysenck 

2. Stable 
3. Unstable 
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 یشناخت ییبایز با ارتباط در ونگی یج یس هینظر به استناد با زنکیآ یج اچ نظر به استناد با برونگرا و درونگرا افراد سهیمقا-12-3جدول

 (1974؛ ایسنکی،1388)گروتر،

 2درونگرا 1برونگرا 

نشان  العملعکس دیرتر نسبت به برونگراهااطالعات میمقابل مقدار کدر 

 دهندمی

 ددهنمینشان  العملعکساطالعات زودتر میدر مقابل مقدار ک

 تر سهل تیجلب رضا -یدگیچیتر پ عیقادر به ادراک سر دشوار تیضارجلب  -ی نسبت به درونگراها دگیچیپ کندترقادر به ادراک 

 یرا که درآن نظم و تعادل به نحو یاز معمار ینوع ترجیح -

 کم باشداح

شخصیت براساس پایداری و  بندیتقسیمبراساس درون گرایی و برونگرایی معتقد به  بندیتقسیمسیریل برت گذشته از  

این صورت توان به مینتایج حاصله از نظر برت و کاردنیت را ( 1388(؛گروتر،1978.)بیلز و شوستر،ناپایداری نیز هست

 خالصه نمود:

 (1388، )گروتر تیکاردن و برت نظر از حاصله جینتا-13-3جدول

 تمایالت در تنوعات شخصیتی تنوع شخصیتی براساس نظریه آیزنک

 و درونگرا داریپا تیشخص یداراافراد 
به روشدن  رو به -یاحساس انیبه تحرک و ب یلیتمابی  -تیقابل رومیخواستار نظ

 روشنفکرانه یبا حفظ فاصله یزیهر چ

 نظم خاص خود ینوع یحال دارا نیدر ع -یمجرد و ذهن یبه هنر لیمتما ناپایدار و درونگرا تیشخص یافراد دارا

 نقش را داراست نیعملکرد مهمتر -طرح یبه تجرد و سادگ یتوجهبی  و برونگرا داریپا تیشخص یافراد دارا

 تحرک و جسارت شترخواستاریب داریبرونگرا و ناپا تیشخص یافراد دارا

-خویی)پایدار روان آزرده و3برونگرا -ا درونگر را آنها و یافت دست شخصیت بعد دو به خود تحقیقات درنخستین آیزنک

 .نهاد نام 5خویی پریش را روان آن و افزود آنها به را سومی بعد، اولیه بعد دو بر تاکید از پس، آیزنک .نهاد نام4ناپایدار(

 جامعه قبول مورد رسوم و آداب با و به دیگرانند توجه بی و احساس بی، منزوی افرادی، بعد این در باال نمره دارای افراد

 (1381)پروین,  تضادند در

 برابر در رنجورخویی روان-2 6گرایی درون مقابل در برونگرایی -1:کندمی مشخص بعد سه در را شخصیت آیزنک

 8تکانه کنترل برابر در خویی پریش روان-3 7هیجانی پایداری

 

                                           
1. Extraversion 
2. Introversion 
3. Extraversion-introversion 
4. Neurotiecism 
5. Psychoticism 
6. Extraversion versus introversion(e) 
7. Neuroticism versus emotional stability(n) 
8. Osychoticism versus impulse control(p) 
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 درون گرایی. 1-5-1-3

، است یری زیادپذ تحریک برای آنها سرشتی استعداد .دارند قرار مرکزی عصبی سیستم ویژگیهای تاثیر زیر گرایان درون

 شرکت به ای عالقه، دخیال پردازن، روند می فرو خود در بیشتر، هستند دود به معتاد کمتر، کنندمی اجتناب محرکها از

، است عالی انشانبی قوه، باال است میزان هوششان، هستند دوست انزوا و گیر گوشه، دهند نمی نشان خود از اجتماعات در

 که رای کارهاییب ولی هستند طلب فزونی .دارند برمی احتیاط با و آهسته را گامها ولی هستند دقیق کارها در معموالً

 اسبه احس گرایش .هستند دیرین اصول و سنتها پایبند به .نیستند قائل ارزش کافی قدر به دهند می انجام

 . (1377اسی،)سیدارند بیشتری آمادگی وسواس و افسردگی، به دلواپسی ابتالی برای، است زیاد آنها در(کمبود)حقارت

 برونگرایی.2-5-1-3

 کمتری ساسیتیعنی ح، کم است پذیری تحریک برای آنها استعداد .هستند مرکزی عصبی سیستم زیرتاثیر نیز برونگرایان

 کارهایی از، دندگر می تحریک آمیز چیزهای دنبال به، است افقی آنها بدنی رشد، مزاجند دموی، دارند محرکها برابر در

 به کمتری ینیرو و ندارند عالقه چندانی کوشش و کار به .نیستند روگردان رود می ضرر یا خطر احتمال آنها در که

 شان شتابزدگیکارهای در .ندارند و استقامت پایداری .است ضعیف بیانشان قوه و کم نسبتاً هوششان .اندازند می کار

 از اشین تظاهرات برای بیشتری گرایش .دارند خیلی دوست را لطیفه و شوخی، پذیرند انعطاف .نیست دقت ولی هست

 (1377، دارند)سیاسی هیستری

، طالب هیجان و نفراوا دوستان دارای، میهمانی به مند عالقه، اجتماعی است فردی برونگرا فرد معموالً، آیزنک نظر به

 کدیور( و جوادی از نقل به، 1381،)پروینکندمی عمل تکانشی صورت به و اندیشه و تفکر بدون که

 خویی( رنجور نژندی)روان روان. 3-5-1-3

 و جسماً .ر استبهنجا افراد دید از کمتر تاریکی در دیدشان .دارند قرار خودکار عصبی سیستم تاثیر زیر نژندان روان

 ششکو و سعی و و اراده حواس تمرکز و حسی ادراک و نفس بر تسلط و هوش حیث از .هستند ناقص و ضعیف روحاً

 . (1377،هستند)سیاسی کند کردن عمل و اندیشیدن در و پذیرند تلقین .ترند پایین بهنجار افراد متوسط از

 بدنی)مانند دردهای و اضطراب، نگرانی از اغلب و پایدارند نا هیجانی نظر از خویی آزرده روان در باال نمره دارای افراد

 . کدیور( و جوادی از نقل به، 1381،)پروینکنندمی غیره(شکایت و سرگیجه، معده ناراحتی، درد سر

 م داشتهک عزت نفس است ممکن آنها .اندشده مشخص دمدمی و، نامعقول، افسرده، مضطرب صورت به رنجورها روان

 تجربه یا یادگیری جای به، ارثی است عمدتاً خویی رنجور روان که کندمی پیشنهاد آیزنک .باشند گناه احساس مستعد و

 در که افرادی ویژگیهای با که می شود آشکار رفتاری و زیستی ویژگیهای در رنجورخویی روان .ژنهاست حاصل

 . (1377 ،دیسیدمحم از نقل به ؛1998،وشولتز )شولتزکندمی فرق دارند قرار بعد این درانتهای هیجانی پایداری
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 پریشان روان.4-5-1-3

 ورط و به، خوانند می چیزی کندی به، است ضعیف شان حافظه .است ضعیف حواسشان تمرکز .هستند دشوار و سخت

 سطح. مانند می بی حرکت و ساکن بیشتر .هستند کند بسیار دارد را الزم تحرک که اعمالی و ادراک و فهم نظر از کلی

 روی زندگی محیط رد که با تغییراتی را خود اینکه به ندارند آمادگی .کندمی تطبیق واقعیت با کمتر توقعشان و آرزو

 (1377، دهند)سیاسی سازش دهدمی

 آنها .ر هستندمحو خود و سرد، بین واقع، ستیز جامعه، پرخاشگر گیرند می زیادی نمره خویی پریش روان در که افرادی

 نهاآ اینکه شگفت .حساس باشند نا و اعتنا بی دیگران احساسهای و نیازها به نسبت و، متخاصم، بیرحم توانند می همچنین

 (1377،سید محمدی از نقل به ؛1998،شولتز و باشند)شولتز نیز خالق بسیار توانند می

 شخصیت شناسی کرسی. 6-1-3

، گرایانایده آل، دانهنرمن گانه  4که در دسته  باشدمیتیپ شخصیت قائل  16سوال دو گزینه ای به  70کرسی با طراحی 

  :شوندمی بندیدسته قانونمند، خردگرایان

رفتاری و شخصیتی هر تیپ  هایویژگیفراوانی شغل متناسب با ، برای هر تیپ شخصیتی ،گانهچهار بندیدستهکرسی با 

 . پیشنهاد داد

 (1998)کیرسی،یتیشخص پیت در غالب یرفتار یژگیو در یفراوان یمبنا بر یکرس گانه چهار یبند پیت جدول-14-3جدول

NTs Rational 

 خرد گرا
NFs Idealist 

 آل گرا دهیا
SJs Guardian 

 قانونمند
SPs Artisans 

 هنرمندان

ENTJ (Field marshal) 

 سپهبد
ENFJ (Teacher) 

 معلم
ESTJ (Supervisor) 

 سرپرست
ESTP (Promoter) 

 ریمد

INTJ (Mastermind) 

 متفکر مغز
INFJ (Counselor) 

 مشاور
ISTJ (Inspector) 

 بازرس
ISTP (Crafter) 

 صنعتگر

ENTP (Inventor) 

 مخترع
ENFP (Champion) 

 قهرمان
ESFJ [Provider 

 ارائه دهنده
ESFP (Performer) 

 ریمد

INTP(Architect) 

 معمار

INFP (Healer) 

 شفا دهنده
ISFJ [Protector 

 محافظ
ISFP (Composer) 

 آهنگساز() 

 حریم شخصیت محور. 7-1-3

بر ، به دست آورد هانفراوانی مطلوبیت شغلی را برای گروه انسا، برای هر تیپ شخصیتی ،چهارگانه بندیدستهکرسی با 

 هایویژگیمتناسب با نسانی ارا به منظور میزان مطلوبیت حریم را در بین گروه  ایگانه چهار بندیدستهتوان میهمین اساس 

 هایگروهحریمی نوع فرهنگ  4گویا ، یشخصیت-حریم چهارگانه  بندیدستهاین . رفتاری و شخصیتی افراد به دست آورد

 . ستانسانی است که درادامه به تفسیر آن پرداخته شده ا

حواس دریافتی از محیط  بندیدستهقابل استخراج از فضای حریمند با  هایویژگیبررسی .1-7-1-3
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 کزنینس آها ریبر اساس تفس تیشخص یسنت گانه چهار یشناس پیتدر 

ری آیزنک همانند سازی میان فاکتورهای اصلی تئو، کندمیمایرز در تئوری خود بررسی ، ویژگی که به تفسیر 16با بررسی 

پایداری و ، نگراییدرو، ویژگی برونگرایی، دراین راستا. شودمیفضای حریمند دیده  هایویژگیبه منظور استخراج 

اوتگری و انعطاف قض، برونگرایی، درونگرایی، شامل، با چهار فاکتوراز تئوری مایرز، ناپایداری درتئوری شخصیت آیزنک

 . استحریمی  بندیدستهیری قابل پذ

 مندیحریم حیترج گانه چهار یبند پیت به توجه با یانسان هایگروه یمزاج-یتیشخص هایویژگی بندیدسته-15-3جدول

 حریم گریز اجتماع گرا حریم گریز فردگرا حریم خواه اجتماع گرا حریم خواه فردگرا

 آوانگاردها پست آوانگاردها تجربه گراها سنت گراها

 میکم حر حریمی تمایل به کم  حریمی تمایل به پر میپر حر
IJs 

 درونگرا قاطع

IPs 

 درونگرا منعطف

EJs  

 برونگرا قاطع

EPs  

 برونگرا منعطف

 ناپایدار پایدار داریپا داریپانا  

 سرد و مرطوب سرد و خشک گرم و مرطوب گرم و خشک

ISTJ  

، متفکر، یمنطق، )درونگرا

 (قضاوتگر

ISTP  

، متفکر، یمنطق، )درونگرا

 (افتگریدر

ESTJ  

، متفکر، یمنطق، )برونگرا

 (قضاوتگر

ESTP  

، متفکر، یمنطق، )برونگرا

 (افتگریدر

ST 

INTJ  

، متفکر، یشهود، )درونگرا

 (قضاوتگر

INTP 

، متفکر، یشهود، )درونگرا

 (افتگریدر

ENTJ  

، متفکر، یشهود، برونگرا)

 (قضاوتگر

ENTP 

، متفکر، یشهود، )برونگرا

 (افتگریدر

NT 

ISFJ  

( ، یاحساس، یمنطق، درونگرا

 (قضاوتگر

ISFP 

، یاحساس، یمنطق، درونگرا)

 (افتگریدر

ESFJ  

، یاحساس، یمنطق، )برونگرا

 (قضاوتگر

ESFP  

، یاحساس، یمنطق، )برونگرا

 (افتگریدر

SF 

INFJ  

، یاحساس، یشهود، )درونگرا

 (قضاوتگر

INFP  

، یاحساس، یشهود، )درونگرا

 (افتگریدر

ENFJ  

، یاحساس، یشهود، )برونگرا

 (قضاوتگر

ENFP  

، یاحساس، یشهود، )برونگرا

 (افتگریدر

NF 

 حریم گریز باز حریم گریز بسته حریم خواه باز حریم خواه بسته

1حریم گریز درجه 2حریم گریز درجه  2حریم خواه درجه  1حریم خواه درجه  

1خلوت گریز درجه  2خلوت گریز در جه  2خواه درجهخلوت  1خلوت خواه درجه   

 خلوت گریز اجتماع گرا خلوت گریز فرد گرا خلوت پذیر اجتماع گرا خلوت خواه فرد گرا

 تمایل به طبیعت گرایی طبیعت گرا مصمم تمایل به طبیعت گریزی طبیعت گریز مصمم

قلمرو پذیریتمایل به  تمایل به قلمرو پایی قلمرو خواهی قلمروپایی   

تمایل به شخصی سازی)در  شخصی ساز مصصم

 برابر دیگران(

 تمایل به عدم شخصی سازی عدم شخصی سازی

 حریم گریز حریم خواه

 . باشدمی میبا اقل یسازگار یتئوربراساس ، شخصیتی هایمزاجی بر روی تیپ های*مبنای نام گذاری گروه
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 چهار فرهنگ حریم.8-1-3

اسیت شخصیتی با حس-رفتاری هایویژگیپست آوانگارد و آوانگارد براساس ، تجربه گرا، گروه سنت گرا 4به  هاانسان

 این چهار گروه عبارتند از:. هستند بندیدستهقابل حریمی 

به  عیت اعالم و نسبتکه تمایالت درونگرایانه خود را در داشتن حریم با قط، گروهی درون گرا قاطع :IJs هاسنت گرا -1

درونی خود نسبت به  هایویژگیاین گروه به دلیل اهمیت بروز و رشد . اجرا شدن این حریم تصمیم گیرنده هستند

رایطی مطلوب شوجود آوردن  در به، فاکتور مهم در برقراری ارتباط با دیگران و طبیعت را، فاکتورهای دیگر شخصیتی

وام آن اصرار دکوشد و با قطعیت بر میبت به دیگران و طبیعت دانند و در نظارت کامل بر مرزهای خود نسمیحریمی 

 . دارند

التی انعطاف پذیر و حریم با ح که تمایالت درونگرایانه خود را در داشتن، گروهی درونگرا منعطف :IPs هاگرا تجربه -2

حریم به وجود  در زدحام( در مدت زمانی اندک خود را با اpکنند و به دلیل ویژگی مالحظه گری )میگاهی منفعل طلب 

در رسیدن به تعادل . کاهدمین هانمایند ولی این واکنش از تمایالت حریم خواهی مطلوب تیپ شخصیتی آنمیآمده تطبیق 

زمان تعادل بر  تجربه ای که دانش کنند؛میخود با دیگران از تجربه شخصی خود استفاده  هایمطلوب در نظارت بر مرز

 . آوردمیحریم خواهی را برای این تیپ شخصیتی به وجود 

کنند مینگرایانه خود در داشتن حریم را با قطعیت اعالم که تمایالت برو، گروهی برونگرا قاطع :EJsپست آوانگاردها -3

برونگرایانه و  ستند؛ ولی به به دلیل ویژگیو نسبت به اصول و قواعد خود در رسیدن به حریم مطلوب تصمیم گیرنده ه

وه تجربه گرا و حریم خواهی کمتری نسبت به گر، تمایالت بیشتری بروز خود برای دیگران در مقایسه با گروه درونگرا

، د شخصیتی خودسنت گرا دارند ولی به دلیل ویژگی فطری هر انسان در داشتن خلوتی مطلوب برای درون داد و برون دا

 . شودمیذیری در این گروه دیده حریم پ

د را در داشتن حریم با حالتی منعطف و گاهی که تمایالت برونگرایانه خو، گروهی برونگرا منعطف :EPsآوانگاردها -4

شخصیتی  هایروهکه برای دیگر گ ایشدهاصول و چارچوب مشخص و تعریف . دهندمیمنفعل در ارتباط با دیگران بروز 

به دلیل . خاص دارند هایویژگیی این تیپ اهمیت ندارد؛ به دلیل این که این تیپ اصولی مجزا و با تعریف شده است برا

کنند و نسبت به میحریم یکی از فاکتورهایی است که برای برقراری آن تالش ، رفتاری خود هایویژگیناپایداری در 

 . قرار نداردبرای این تیپ در الویت ، دیگر داشتن حریم به شکل مطلوب هایگروه

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 خواه میحر گروه یرفتار هایویژگی-16-3جدول

 2حریم خواه درجه 1حریم خواه درجه

 تجربه گراها سنت گراها
IJs IPs 

 گرم و مرطوب گرم و خشک

 بر روی اصول خود مصمم اند

 مشخص هایدارای باید و نباید

 و عمل کننده به اصول خود 

 درونگرایی در این گروه شخصیتی: هایویژگیبه دلیل وجود 

 ست(هابودن آن مانع از عامل، تمایل به پایپندی بر روی اصول خود دارند)دریافتگری این گروه

 تجربه برخی از اصول سنت گراها

 ترین و درجه اول ازدر زمره باال، با ویژگی بارز درونگرایی و در مرحله بعد با اثر ویژگی قضاوتگری، گروه حریم خواه

بارز درونگرایی  با ویژگی IPsگروه ، در مرحله دوم از ترجیح حریم خواهی فضا. دهندمیمیزان فضای حریمند را ترجیح 

 . و انعطاف پذیری قرار دارد

 زیگر میحر گروه یرفتار هایویژگی-17-3جدول

 1حریم گریز درجه 2حریم گریز درجه

 آوانگاردها پست آوانگاردها
EJs  EPs  

 گاردهابیشتر نسبت به آوان هایو نباید هادارای باید

 مصصم در اصول خود

 تحرک و جسارت شترخواستاریب

 نمایشی از برقراری بر روی اصول

میزان فضای  ول ازدر زمره باالترین و درجه ا، با ویژگی بارز برونگرایی و انعطاف پذیری IPsگروه ، گروه حریم گریز

در فضای شخصی  انزوا، دلیل گشایش و انعطافی که نسبت به حدوث ازدحام به قلمروبه . دهندمیحریم گریزی را ترجیح 

در حالت . پایبند نیست ایشده ریزیبرنامهواکنشی کمتری نسبت به تجاوز به حدود فضایی دارد و بر روی اصول ، دارد

از ترجیح حریم  در مرحله دوم ،با ویژگی بارز برونگرایی و در مرحله بعد با اثر ویژگی قضاوتگری EJsگروه ، مقابل

ی در ایجاد شرایط مانع از بی برنامه بودن و بی هدف، قرار دارند؛ زیرا ویژگی قضاوتگری این تیپ شخصیتی، گریزی فضا

 . فضای حریم مند برای قلمرو خود خواهند شد

 شخصیتی براساس میزان ترجیحات حریم گانه چهار هایتیپ بندیدسته. 9-1-3

 بندیدستههار چدرجه یک تا  ،گانههر تیپ شخصیتی براساس میزان ترجیح حریم در مرتبه چهار هایواکنشتفسیر ریز 

 . شده است
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 میحر حیترج براساس قاطع یدرونگرا گانه چهار یبند پیت، یمزاج-یتیشخص هایواکنش ریتفس-18-3جدول

 ناپایدار درونگرا سنت گراها

 1خواه درجه  میحر
و به ر -یاحساس انیبه تحرک و ب یلیتما یب -تیقابل رومیخواستار نظ

 روشنفکرانه یبا حفظ فاصله یزیروشدن به هر چ
 یتیشخص یژگیو

IJs 

 قاطع یدرونگرا

 

 درونگرا
 سبک قاطعیت در ترجیح

 زندگی
 طبق طب کره آیزنک

 ،رندیگمی یبا خود باشند انرژ نکهیاز ا

 ییبه سکوت و تنها عالقمند

 بودن گرانیعالقه به کانون توجه د یب

 به سکوت و تودار بودن لیتما

 فکر کردن بعد حرف زدن اول

توجه و تمرکز بر درون و ، یانرژ تمرکز

 یدرون یایدن

 موضوع در هر زمان کیبه  توجه

 یفکر نیبهتر با تأمل و تمر یریادگی

 خود یبرا اقیاشت یبه نگه دار لیتما

 یخود برا یبروزاطالعات شخص کنترل

 گرانید

شناخت -تر یبه صورت خصوص عمل

 یدگیچیهمراره با پ

 از پس شدن خوشحال

 گیریتصمیم

از اخالق  برخورداری

 بازی بعد کار اول، یکار

 از قبل دقیق گذاری هدف

 کار شروع

 و هستند گرا محصول

 کار شدن تمام به تاکید

 عنوان به زمان دانستن

 شدنی تمام منبعی

 هاباالجل ضر گرفتن جدی

، عمل بعد ریزیبرنامه

 ساز تصمیم، نظم به عالقه

 مزاجیدمدم

 نگران

 صلب

 اریهوش

 نیبدب

 حرفکم

 یراجتماعیغ

 ساکت

 زیتم

 یمنف

 باهوش

 منظم

 خودخواه

 حسود

 مقاوم

 حساس ذهن
 

 ویژگی شخصیتی

اریمحتاط و هوش  

 خوددار

 حرف کم

اسالمیدر طب  میبا اقل یسازگار یتئور  

 خشک گرم

سرعت و اتصال و ، شجاعت و ریسک پذیری/پرحرفی، جرئت

قوت صدا و آشکار بودن آن/ بی تاب و آشفته / غضب و خشک 

سبک / سری و سنگدلی ، زیاد / خوش بین و امیدوار / بی شرمی

تاثیر پذیری کم از هر چیز / دادن توان و امید به دیگران / زود  /

سریع / سرعت در راه رفتن وتیز و  چاالک، زرنگ و فعال /میفه

پارسایی,  &)شهگلی  و سرعت انجام کارها / دارای خلق مردانه

1396) 

 دارای ثبات و پایداری

 پایداری در خشم و آشتی

 (1396پارسایی,  &)شهگلی  خشک و غیر منعطف مانند مس

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 IJs داریناپا درونگرا هایپیت یبند گونه-19-3جدول

مندیحریم زانیم بندیدستهدر  یتیشخص هایویژگی ریتفس  

 هایگونه بندی تیپ

 IJsدرونگرا ناپایدار 

درجه 

 بندی
 د گراموجود در گونه حریم خواه فر هایتیپ هایویژگیتفسیر 

عنوان معرف حریم خواهی 

 درونگرا ناپایدار هایتیپ

ISTJ 
، منطقی، )درونگرا

 ،متفکر

 (قضاوتگر

2 

 قلمروپایی/دارای سلسله مراتب/اهل فکر و توجه و مصمم

 قلمروپایی هوشمند قانون مند)اصولی( خلوت خواه قانون مند)فردی(

 املع-شخصی ساز/قلمروپا/باهوش/تصمیم گیرنده

INTJ 

، یشهود، )درونگرا

 (قضاوتگر ، متفکر

 توجه/مصممقلمروپایی/بی برنامه/اهل  4
تمایل به خلوت خواهی)برای 

 فردیت احترام قائل است(

ISFJ 

، یمنطق، درونگرا)

 ،یاحساس

 (قضاوتگر

1 

 قلمروپایی/دارای سلسله مراتب/متعصب)خشمگین(/مصمم

 

 خلوت خواه فرد گرا)کامل(
خلوت خواه متعصب مرتبه مند مصمم)احساس در مزاج آیزنک: 

 طاقت بودن(نشانه ناپایداری و کم ، خشک

INFJ 

، یشهود، )درونگرا

 (قضاوتگر ،یاحساس

3 
 قلمروپایی/بی برنامه/متعصب/مصمم

:N تمایل به خلوت خواهی فردی 
 خلوت خواه متعصب

 

 خواه بسته میحر

 1طبیعت گریز درجه 

 . است IJs هایعامل درجه بندی میزان حریم خواهی در گروه تیپ، *فاکتور قضاوتگری

به دلیل ذهن منظم ، (S) هامنطقی. ترجیحات حریم صورت گرفته است بندیدستهدرجه بندی براساس میزان اثر گذاری در 

، تجاوز شود در موقعیتی که خلوت و حریم مطلوب خود دچار، کنندمیگیرند و عمل میو سلسله مند در لحظه تصمیم 

( به دلیل این که F)هااحساسی ،در این تیپ (Jفاکتور قضاوتگری )به دلیل وجود ، دهند و در مرحله بعدمیواکنش نشان 

روز تجاوز به بدر صورت ، کنندمیتفسیر شخصی ، به همه مسائل جاری در اطراف خود توجه دارند و در مورد همه مسائل

این تیپ شخصیتی ، بندیدستهدر این ، دهندمینشان  هاسریع تری و بیشتری از سایرگروه العملعکس، حوزه قلمرو خود

ی که در محافظت از هایبه دلیل توجه و حساسیت هافکری، در درجه دوم. فضا است مندیحریمدارای بیشترین ترجیح در 

 هاشهودی. دارند در فضای شخصی و قلمرو خود را مندیحریمترجیح ها، بعد از احساسی، مرزهای شخصی و حریم دارند

فاکتور تفکر یا ، رندبعدی از حریم خواهی قرار میگی هایدرمرحله، متنوع هایبه ی محیطبه دلیل تعدد فکر و تمایل به تجر

یم خواهی و در درجه سوم حر هاهمراه با احساسی هاشهودی. کندمیدرجه حریم خواهی شهودهای را مشخص ، احساس

. شودمیدیده  خواهی در این تیپبه این معنی که کمترین ترجیح حریم ، در درجه آخر قرار دارند هاهمراه با فکر ی

 . گیرندمیقرار  هاسریع تری که نسبت به فکری دارند در مرتبه ای باالتر از فکری العملعکسبه دلیل  هااحساسی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 داریناپا درونگرا پیت یخواه میحر زانیم نمودار -4-3شکل  

نک( اثرگذار تر مورد بحث در نظر آیز)خشمبه دلیل کم طاقتی و ، توضیحات: در این تیپ شخصیتی: خشکی مورد توجه

 . است

 به دلیل داشتن مرتبه مندی)سلسله مراتب(، : از بقیه گروه خود حریم خواه ترهستندهامنطقی

–)متعصب . کنندمیا این حریم خواهی را اعمال هاما منطقی-کنندمیتالش ، : در تمایل به به حریم خواهیهااحساسی

 ناپایدار خشمگین(

 میحر حیترج براساس منعطف یدرونگرا گانه چهار یبند پیت، یمزاج-یتیشخص هایواکنش ریتفس-20-3جدول

 درونگرا پایدار تجربه گراها

 یتیشخص یژگیو ودخنظم خاص  ینوع یحال دارا نیدر ع -یمجرد و ذهن یبه هنر لیمتما 2خواه در جه  میحر

IPs 

 منعطف یدرونگرا

 

 طب کره آیزنک منعطف درونگرا

 ،رندیگمی یبا خود باشند انرژ نکهیاز ا

 ییبه سکوت و تنها عالقمند

 بودن گرانیعالقه به کانون توجه د یب

 به سکوت و تودار بودن لیتما

 فکر کردن بعد حرف زدن اول

موضوع را باز  یوقت

 یتیبگذارند و محدود

خوشحال ، نباشد

 شوندمی

 یانفعال

 مراقب

 متفکر

-مسالمت

 زآمی

میمال  

یاقتصاد  

 تحمل

ریپذ  
 ویژگی شخصیتی

4

3

2

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

1حریم خواه در جه 

(درونگرا،منطقی،احساسی،قضاوتگر)
ISFJ

2حریم خواه در جه 

(درونگرا،منطقی،متفکر،قضاوتگر)
ISTJ

3حریم خواه درجه 

(درونگرا،شهودی،احساسی،قضاوتگر)
  INFJ

4حریم خواه درجه 

(درونگرا،شهودی،متفکر،قضاوتگر)
INTJ

امتیازدهی به میزان حریم خواهی تیپ های درونگرا نا پایدار

هی
خوا

م 
حری

ن 
یزا
س م

سا
برا
ی 
صیت

شخ
ی 
پ ها

ی تی
ند
ه ب
گون

ب 
رتی
ت

نمودار میزان حریم خواهی تیپ درونگرا ناپایدار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ساکت

 آرام

 رپذیتحمل

 یدرون یایتوجه و تمرکز بر درون و دن، یانرژ تمرکز

 موضوع در هر زمان کیبه  توجه

 یفکر نیبهتر با تأمل و تمر یریادگی

 خود یبرا اقیاشت یبه نگه دار لیتما

 گرانید یخود برا یبروزاطالعات شخص کنترل

ناخت همراره با ش-تر یبه صورت خصوص عمل

 یدگیچیپ

اول ، یبه به باز توجه

 لذت بعد کار

 با ها¬هدف رییتغ

 افتدری به توجه

 دیاطالعات جد

به  دیوتاک ندگرایفرا

 یروند و چگونگ

 انجام کار

زمان به عنوان  دانستن

 یدشدنیتجد یمنبع

کم به ضر  یبندیپا

 هاباالجل

، انیبا جر یسازگار

 نیعمل ح

عدم ، ریزیبرنامه

 هیرو، یریسخت گ

 گرا

کنترل 

 1شده

 قابل

 اعتماد

 آرام

 خونسرد

 نگاه

 ابلهانه

 ترسو

 ذهن

 هراسان

 اسالمی طبدر  میبا اقل یسازگار یتئور

 تر گرم

آشکار  سرعت و اتصال و قوت صدا و، یپرحرفی / ریپذ سکیشجاعت و ر، جرئت

، یشرم یب/  دواریو ام نیب خوش/  ادیو خشک ز غضب/  تاب و آشفته یب/  بودن آن

 زود/  گرانیدبه  دیتوان و ام دادن/  زیکم از هر چ یریپذ ریتاثی / و سنگدل یسبک سر

 نجام کارهارفتن و سرعت ا در راه تعسر/  عیو سر زیوت چاالک، و فعال زرنگ /میفه

 (1396)شهگلی و پارسایی،خلق مردانه یدارا /

 بی ثبات و متزلزل

 اهل تسامح و تساهل

)شهگلی و منعطف و قابل تغییر مانند موم

 (1396پارسایی،

 

  

                                           
1. Controlled 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 IPs داریپا درونگرا هایپیت یبند گونه-21-3جدول

 هایگونه بندی تیپ

 درونگرا پایدار

درجه 

 بندی

تماع موجود در گونه حریم خواه اج هایتیپ هایویژگیتفسیر 

 گرا

عنوان معرف حریم 

درونگرا  هایخواهی تیپ

 پایدار

ISTP 
، یمنطق، )درونگرا

 ،رمتفک

 (افتگریدر

1 

 اهل توجه/کم/یمرتبه مند/یقلمروخواه

 تعصب

تعویق  دچار تردید است)به، برای حریم خواهی گیریتصمیمدر 

 -انداختن حریم خواهی(

مستاصل تمایل: کامال اجتماعی نیستو هنوز تمایل به فردیت دارد)

 در انتخاب حریم خود(

تمایل خلوت پذیری 

 اجتماعی

INTP 

 ،یشهود، )درونگرا

 (افتگریدر، متفکر

3 
 

 قلمرو خواهی/بی برنامه/اهل توجه و فکر/کم تعصب

 

خلوت میک

 پذیراجتماعی
 

ISFP 

، یمنطق، )درونگرا

 ،یاحساس

 (افتگریدر

2 

 

 بقلمرو خواه/مرتبه مند/متاثر)با تاثیر پذیری کم(/کم تعص

F شخصی: پایدار مهربان/لطیف/نسبت به خطر افتادن حریم ،

 .دارد العملعکس

تمایل کم به خلوت 

 پذیری اجتماعی
 

INFP 

، یشهود، )درونگرا

 ،یاحساس

 (افتگریدر

4 
 

 قلمرو خواه/بی برنامه/لطیف/بی تعصب

 

خلوت پذیر اجتماعی 

 کامل

 

 ازخواه ب میحر

 )تمایل به طبیعت گرایی(2طبیعت گریز درجه 

 . حریم خواهی موثر استفکری یا احساسی بودن در درجه ، *در این تیپ

به دلیل ذهن ، (S) هامنطقی. ترجیحات حریم صورت گرفته است بندیدستهدرجه بندی براساس میزان اثر گذاری در  

در موقعیتی که خلوت و حریم مطلوب خود دچار تجاوز ، کنندمیگیرند و عمل میمنظم و سلسله مند در لحظه تصمیم 

در میزان درجه حریم خواهی میبه دلیل ویژگی انعطاف پذیری که اثر ک، رحله بعددهند و در ممیواکنش نشان ، شود

تمایل بیشتر به حفظ موقعیت و قلمرو شخصی دارند  هافکری. شودمیتعیین کننده ، ویژگی فکری با احساسی بودن، دارد

در مقابل . دهندمیدهند و واکنش نشان میتسلط بر محیط را از دست ، و در برابر قرار گرفتن در معرض ازدحام یا انزوا

. گیرندمیپس در درجه دوم حریم خواهی قرار ، اندیشندمین، دهندمیبه مرتبه مندی که فکری به آن اهمیت ها، احساسی

بعدی از حریم خواهی قرار  هایدرمرحله، متنوع هایبه دلیل تعدد فکر و تمایل به تجربه ی محیط هاشهودی ،در مرحله بعد

در این مورد هم به دلیل انعطاف . کندمیدرجه حریم خواهی شهودهای را مشخص ، فاکتور تفکر یا احساس، یگیرندم

. باشندمیهستند؛ زیرا که عامل تعیین کننده در این گروه  هاحریم خواه تر از احساسیها، فکری، پذیری در این گروه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به این معنی که ، و همراه با احساسی در درجه آخر قرار دارند در درجه سوم حریم خواهی هاهمراه با فکری هاشهودی

 . شودمیکمترین ترجیح حریم خواهی در این تیپ دیده 

 
 داریپا درونگرا پیت یخواه میحر زانیم نمودار-5-3شکل

 توضیحات: خلوت پذیری=قلمرو خواهی

Tشوندمیتر کمبودها رو متوجه بیش، : اهل فکر و توجه . 

F:  بروز بیشتری دارند، به حریم فردی تجاوز شودزمانی که . 

 میحر حیترج براساس قاطع یبرونگرا گانه چهار یبند پیت، یمزاج-یتیشخص هایواکنش ریتفس-22-3جدول

 برونگرا ناپایدار پست آوانگاردها

 یتیشخص یژگیو نقش را داراست نیعملکرد مهمتر -طرح یبه تجرد و سادگ یتوجهبی  2حریم گریز درجه 
EJs  

 برونگرا قاطع
 قاطعیت در ترجیح برونگرا

 زندگی سبک

طبق طب  آیزنک

 کره

 گرانیگرفتن از بودن با د یانرژ

 به صحبت و تبادل نظر عالقمند

 بودن گرانیکانون توجه د خواهان

 یصحبت و معاشرت اهل

 حرف زدن بعد فکرکردن اول

 از پس شدن خوشحال

 گیریتصمیم

از اخالق  برخورداری

 بعد کار اول، یکار

 بازی

 اجتماعی

 1معاشرتی

 پرحرف

-متوجه

 پاسخده

 خالق

 مثبت

-طرقی

 خواه

 باکبی
شخصیتیویژگی   

                                           
1 outgoing 

4

3

2

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

1حریم خواهی در جه 
(درونگرا،منطقی،متفکر،دریافتگر)

ISTP

2حریم خواهی در جه 
(درونگرا،منطقی،احساسی،دریافتگر)

ISFP

3حریم خواهی درجه 
(درونگرا،شهودی،متفکر،دریافتگر)

INTP

4حریم خواهی در جه 
(درونگرا،شهودی،احساسی،دریافتگر)

INFP

امتیاز دهی به میزان حریم خواهی تیپ های درونگرا پایدار

ان
میز
س 

سا
برا
ی 
صیت

شخ
ی 
پ ها

ی تی
ند
ه ب
گون

ب 
رتی
ت

هی
خوا

م 
حری
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 حادثه جو

 خواهترقی

 شجاع

و  رونیتوجه و تمرکز بر ب، یانرژ گسترش

 یرونیب یایدن

و بحث و گفت و  یبهتر با کار عمل یریادگی

 شنود

 اقیارتباط با اشت یبرقرار

 به تنوع و عمل عالقمند

با  یخود به راحت یدادن اطالعات شخص قرار

 گرانید

 ساده شناخت

 قبل دقیق گذاری هدف

 کار شروع از

 و هستند گرا محصول

  کار شدن تمام به تاکید

 عنوان به زمان دانستن

  شدنی تمام منبعی

 ضر گرفتن جدی

  هاباالجل

، عمل بعد ریزیبرنامه

 تصمیم، نظم به عالقه

 ساز

 گیرآسان

 رهبر

 سرزنده

 خیالبی
 

-ذهن بی

 پروا

 اسالمی  در طب میبا اقل یسازگار یتئور 

 خشک سرد

احتیاط و خجل / کم صحبتی و کندی و آرامش در ، جبن، خوف، ترس

بینی و نا امیدی / شرم و حیا زیاد و خشم کم / بد -صحبت / خونسردی

 وقار / تاثیر پذیری از هر چیز

آرام ، بی حال، کند، م انرژیک-از دیگران / کندفهمیگرفتن توان و امید 

)شهگلی و  انهبه کندی خلق زن هاو با طمانینه / آرام راه رفتن و انجام کار

 (1396پارسایی،

 دارای ثبات و پایداری

 پایداری در خشم و آشتی

 خشک و غیر منعطف مانند مس

 EJs داریپا برونگرا هایپیت یبند گونه-23-3جدول

 هایبندی تیپگونه 
 برونگرا پایدار

درجه 
 بندی

موجود در گونه حریم گریز  هایتیپ هایویژگیتفسیر 
 فردگرا

 هایعنوان معرف حریم گریز تیپ
 برونگرا پایدار

ESTJ 
، یمنطق، )برونگرا

 ،متفکر
 (قضاوتگر

1 
 تمایل به قلمروپایی/مرتبه مند/اهل توجه و فکر/مصمم

 حریم خواه متفکر )حریم گریز در
 تمایل به قلمروپایی هوشمند و قانون مند)اصولی( (1جه 

 املع-قلمروپا/باهوش/تصمیم گیرندهمیعدم شخصی ساز/ک
ENTJ 

، یشهود، )برونگرا
 (قضاوتگر، متفکر

 تمایل به قلمروپایی/بی برنامه/اهل توجه و فکر/مصمم 3
تمایل به حریم خواهی)حریم 

 (3گریز درجه 

ESFJ 
، یمنطق، )برونگرا

 (قضاوتگر، یاحساس
2 

ن تمایل به قلمروپایی/مرتبه مند)قانون مدار(/ نشان داد
حریم خواه)حریم گریز میک خدشه به حریم فردی*/مصمم در برابر العملعکس

انجام کارها به ، ر مقابل این ویژگید -*تاثیر پذیری از هر چیز (2درجه 
 صورت کند

ENFJ 
، یشهود، )برونگرا
 (قضاوتگر، یاحساس

 مصمم/تمایل به قلمروپایی/بی برنامه/اثرپذیر در پذیرش حریم 4
خواه حریم 

احساسی)اثرپذیر()حریم گریز 
 (4درجه 

 حریم گریز بسته
 2طبیعت گرا درجه 
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ه گروه حریم نزدیک ب، 1به دلیل اثر حریم گریزی کمتر نسبت به گروه حریم گریز درجه ، 2**گروه حریم گریز درجه 

( کمتر خواهد IJs, IPs)با این تفاوت که میزان حریم خواهی این گروه در مقایسه با دو گروه حریم خواه . شوندمیخواهی 

 . حریم گریزی کمتری دارند (EPs)1بود و در مقایسه با گروه حریم گریز درجه 

به دلیل ذهن منظم ، (S) هامنطقی. ترجیحات حریم صورت گرفته است بندیدستهدرجه بندی براساس میزان اثر گذاری در 

، تجاوز شود در موقعیتی که خلوت و حریم مطلوب خود دچار، کنندمیگیرند و عمل میو سلسله مند در لحظه تصمیم 

( به دلیل این که F)هااحساسی ،در این تیپ (Jبه دلیل وجود فاکتور قضاوتگری )، دهند و در مرحله بعدمیواکنش نشان 

روز تجاوز به بدر صورت ، کنندمیتفسیر شخصی ، اطراف خود توجه دارند و در مورد همه مسائل به همه مسائل جاری در

این تیپ شخصیتی ، بندیدستهدر این ، دهندمینشان  هاسریع تری و بیشتری از سایرگروه العملعکس، حوزه قلمرو خود

ی که در محافظت از هایبه دلیل توجه و حساسیت هافکری، در درجه دوم. فضا است مندیحریمدارای بیشترین ترجیح در 

 هاشهودی. دارند در فضای شخصی و قلمرو خود را مندیحریمترجیح ها، بعد از احساسی، مرزهای شخصی و حریم دارند

یا  فاکتور تفکر، رندبعدی از حریم خواهی قرار میگی هایدرمرحله، متنوع هایبه دلیل تعدد فکر و تمایل به تجربه ی محیط

یم خواهی و در درجه سوم حر هاهمراه با احساسی هاشهودی. کندمیدرجه حریم خواهی شهودهای را مشخص ، احساس

. شودمیدیده  به این معنی که کمترین ترجیح حریم خواهی در این تیپ، در درجه آخر قرار دارند هاهمراه با فکر ی

 . گیرندمیقرار  هافکری دارند در مرتبه ای باالتر از فکری سریع تری که نسبت به العملعکسبه دلیل  هااحساسی

 
 داریناپا یبرونگرا پیت یزیگر میحر زانیم نمودار -6-3شکل

  

، شودمیهی تفسیر به معنای تمایل به حریم خوا 4میزان حریم گریزی درجه ، *توضیحات:در این نمودار به طور مثال

 . حریم خواهی همراه استمیهمراه با کیا ، یعنی کمترین میزان حریم گریزی

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5

1حریم گریز در جه 
(برونگرا،منطقی،متفکر،قضاوتگر)

ESTJ

2حریم گریز در جه 
(برونگرا،منطقی،احساسی،قضاوتگر)

ESFJ

3حریم گریز درجه 
(برونگرا،شهودی،متفکر،قضاوتگر)

ENTJ

4حریم گریز در جه 
(برونگرا،شهودی،احساسی،قضاوتگر)

ENFJ

امتیازدهی به میزان حریم گریزی تیپ برون گرا پایدار
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 میحر حیترج براساس منعطف یبرونگرا گانه چهار یبند پیت، یمزاج-یتیشخص هایواکنش ریتفس-24-3جدول

 برونگرا پایدار آوانگاردها

حریم گریز درجه 

1 
 یتیشخص یژگیو تحرک و جسارت شترخواستاریب

EPs 

 برونگرا منعطف
 کرهطبق طب  آیزنک منعطف برونگرا

گرفتن از بودن با  یانرژ

 گرانید

به صحبت و تبادل  عالقمند

 نظر

 گرانیکانون توجه د خواهان

 بودن

 یصحبت و معاشرت اهل

 حرف زدن بعد فکرکردن اول

توجه و ، یانرژ گسترش

 یایو دن رونیتمرکز بر ب

 یرونیب

و  یبهتر با کار عمل یریادگی

 بحث و گفت و شنود

 اقیارتباط با اشت یبرقرار

 به تنوع و عمل عالقمند

 یدادن اطالعات شخص قرار

 گرانیبا د یخود به راحت

 ساده شناخت

، نباشد یتیموضوع را باز بگذارند و محدود یوقت

اول لذت بعد ، یبه به باز توجه/شوندمیخوشحال 

اطالعات  افتدری به توجه با هاهدف رییتغ/کار 

 انجام یبه روند و چگونگ دیوتاک ندگرایفرا/دیجد

 یدشدنیتجد یزمان به عنوان منبع دانستن/کار 

 ،انیبا جر یسازگار/هاکم به ضر باالجل یبندیپا/

 هیرو، یریعدم سخت گ، ریزیبرنامه نیعمل ح

 گرا

 حساس

 قراربی

-پرخاش

 گر

-هیجان

 پذیر

-تعیین

 پذیر

 پروابی

-خوش

 بین

 فعال

 ناپایدار

به راحتی کسل 

 شدن

 فداکار

 عادل

 مقبول

 تندخو

 ویژگی شخصیتی

 برونگرا

 فعال

تثبایب  

 اسالمیدر طب  میبا اقل یسازگار یتئور

 تر سرد

احتیاط و خجل / کم صحبتی و ، جبن، خوف، ترس

خشم  -کندی و آرامش در صحبت / خونسردی

قار / کم / بدبینی و نا امیدی / شرم و حیا زیاد و و

از تاثیر پذیری از هر چیز/ گرفتن توان و امید 

آرام ، بی حال، کند، م انرژیک-دیگران / کندفهمی

به کندی  هاو با طمانینه / آرام راه رفتن و انجام کار

 خلق زنانه

 ثبات و متزلزل یب

 تسامح و تساهل اهل

 مانند موم رییو قابل تغ منعطف
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 EJs داریپا برونگرا هایپیت یبند گونه-25-3 جدول

 هایگونه بندی تیپ

 برونگرا پایدار

درجه 

 بندی
 اع گراموجود در گونه حریم گریز اجتم هایتیپ هایویژگیتفسیر 

عنوان معرف حریم 

 هایگریز تیپ

 برونگرا پایدار

ESTP 

، یمنطق، )برونگرا

 (ا فتگریدر، متفکر

2 

مواجهه  توجه/راحتی در مرتبه مند/اهل فکر و/یریبه قلمرو پذ لیتما

 حریمیبا مسائل 
یز قانون حریم گر

 مدار
 (یهوشمند و قانون مند)اصول پذیریبه قلمرو لیتما

در  گیریتصمیمعدم  /باهوش/پذیرقلمرومیساز/ک یشخص عدم

 هاثر پذیر از سایر گروها-ایجاد حریم
ENTP 

، یشهود، )برونگرا

 (افتگریدر، متفکر

4 
ر مواجهه ل فکر و توجه/ راحتی دمایل به قلمرو پذیری/بی برنامه/اهت

 حریمیبا مسائل 

تمایل به حریم 

 گریزی

ESFP 

، یمنطق، )برونگرا

 (افتگریدر، یاحساس
1 

*/ عدم تمایل به قلمرو پذیری/مرتبه مند/اثر پذیر حریم از دیگران

 حریم گریز کامل هاثر پذیر از سایر گروها-در ایجاد حریم گیریتصمیم

 این گروه*به دلیل خشکی مزاج 
ENFP 

، یشهود، )برونگرا

 (افتگریدر، یاحساس

3 
ن/ راحتی در تمایل به قلمرو پذیری/بی برنامه/ اثر پذیر حریم از دیگرا

 حریمیمواجهه با مسائل 
 حریم گریزمیک

 حریم گریز باز

 تمایل به طبیعت گرایی

زنک ایگانه ردر مزاج خشک براساس چها Tاز  Fتاثیر ، *در امتیازدهی به حریم گریزی گروه حریم گریز اجتماع گرا

بر روی ، رتبه مند بودنبه دلیل م S، در این گروه. باشدمیاین اثر وجود عنصر انعطلف پذیری در این گروه . بیشتر است

 . گیرندمیکه در این رابطه تصمیم ن Nحریم گریزی خود ممارست بیشتری دارند در مقایسه با 

 . 

 داریپا گرا برون پیت یزیگر میحر زانیم نمودار-7-3شکل 

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5

1حریم گریز در جه 
(برونگرا،منطقی،احساسی،دریافتگر)

ESFP

2حریم گریز در جه 
(برونگرا،منطقی،متفکر،دریافتگر)

ESTP

3حریم گریز درجه 
(برونگرا،شهودی،احساسی،دریافتگر)

ENFP

4حریم گریز در جه 
(برونگرا،شهودی،متفکر،دریافتگر)

ENTP

امتیازدهی به میزان حریم گریزی تیپ برون گرا ناپایدار

ی ب
صیت

شخ
ی 
پ ه

ی تی
ند
ه ب
گون

ب 
رتی
ت

ن 
یزا
س م

سا
را

ی
ریز

 گ
یم
حر
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به دلیل ذهن منظم ، (S) هامنطقی. ترجیحات حریم صورت گرفته است بندیدستهدرجه بندی براساس میزان اثر گذاری در 

، تجاوز شود در موقعیتی که خلوت و حریم مطلوب خود دچار، کنندمیگیرند و عمل میو سلسله مند در لحظه تصمیم 

، م خواهی دارددر میزان درجه حریمیبه دلیل ویژگی انعطاف پذیری که اثر ک، دهند و در مرحله بعدمیواکنش نشان 

شخصی دارند و در  تمایل بیشتر به حفظ موقعیت و قلمرو هافکری. شودمیتعیین کننده ، ویژگی فکری با احساسی بودن

در مقابل . دهندمیدهند و واکنش نشان میتسلط بر محیط را از دست ، برابر قرار گرفتن در معرض ازدحام یا انزوا

. گیرندمیی قرار پس در درجه دوم حریم خواه، اندیشندمین، دهندمیبه مرتبه مندی که فکری به آن اهمیت ها، احساسی

بعدی از حریم خواهی قرار  هایدرمرحله، متنوع هایبه دلیل تعدد فکر و تمایل به تجربه ی محیط هاشهودی ،در مرحله بعد

ه دلیل انعطاف در این مورد هم ب. کندمیدرجه حریم خواهی شهودهای را مشخص ، فاکتور تفکر یا احساس، میگیرند

. باشندمیگروه  هستند؛ زیرا که عامل تعیین کننده در این هاحریم خواه تر از احساسیها، فکری، پذیری در این گروه

این معنی که  به، در درجه سوم حریم خواهی و همراه با احساسی در درجه آخر قرار دارند هاهمراه با فکری هاشهودی

 . شودمیکمترین ترجیح حریم خواهی در این تیپ دیده 

ر حریم معماری بررسی دمزاجی با متغیر اقلیم را  هایویژگی، میزان اثربخش، شخصیتی هایدر ادامه تفسیر جدول تیپ

 . کرد

 خانه رونیب در یمزاج هایتیحساس با یمعمار در میحر هایهشاخص یبررس-26-3جدول

های معماری با توجه شاخصه
 به اقلیم

 مرطوب)تر( خشک

 بیرون خانه
حریم در 
 معماری

 سرد و مرطوب گرم و مرطوب سرد و خشک گرم و خشک

سیالیت و 
 شفافیت

 سلسه مراتب
 دسترسی

 مقیاس فضایی

 حریم
 عملکردی

 

 فضاییانفکاک 
-های باریک و بسته)راه

فضاهای باز با دید 
فتراق زیاد ا-محدود(

 فضایی

به دلیل خشک 
درجه ازتمایل ، مزاجی

به انفکاک و افتراق 
و هم پیوندی ، فضایی

 کم بین فضا

، به دلیل گرم مزاجی
بعد از گروه گرم و 

درجه دوم ، خشک
توجه به سلسل مراتب 

 .و سیالیت دارند

 هایوسعت دوستی)راه
حضور فضای -عریض
هم ، ید وسیعتر(د-طبیعی

 پیوندی باال در بین فضاها

تزیین 
ها و ورودی

 عناصر نشانه

 حریم
 دیداری

 

درجه اول تجمل 
 خواهی)تزئینات(

، به دلیل خشکی مزاج
تمایل به جزییاتو به 
، دلیل سرد مزاجی
درجه سوم تجمل 

 خواهی

، به دلیل تر مزاجی
آسان گیری در امور و 

درجه دوم از ، گرمی
 تجمل خواهی

به دلیل سردی و تری 
که عامل ، مزاج

سادگی ، آسانگیری
درجه ، )تزیینات کم(

 چهارم از تجمل خواهی

بافت باز و 
بسته و نیمه 

 بسته

 حریم
 حرکتی

 

 بسته و محدود
هم ، )بافت فشرده(
 جواری باال

سرد  هایبعد از گروه
و مرطوب در درجه 
دوم از آزادی بافت 

 قرار دارد

در درجه دوم از بسته 
و هم ، بودن فضاها

 جواری باال

هم ، باز و آزاد )بافت باز(
 جواری کم

 منظمساده و در درجه دوم از در درجه دوم از در درجه اول از  حریمهندسه و نظم 
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پیچیدگی بافت  فضایی بافت
پالنی)هندسه پیچیده و 

 تو در تو(

سادگی و نظم در 
 بافت پالنی

 )هندسه ساده و منظم( پیچیدگی بافت پالنی

سطح و حجم 
به  هاجداره

 مساحت کل

حریم 
 شنیداری

سهم ها، فشردگی جداره
به نسبت  هازیاد جداره

 سطح کل

درجه دوم سبکی 
سهم زیاد ها، جداره

سطح نسبت به حجم 
 هاجداره

درجه دوم از فشردگی 
سهم زیاد ها، جداره
به نسبت  هاجداره

 سطح کل

هم سها، سبکی جداره
زیاد سطح نسبت به حجم 

 هاجداره

تخلخل و 
گشودگی 
 فضایی

حریم 
 بویایی

تخلخل کم و فشردگی 
 هازیاد جداره

درجه دوم از تخلل 
و  هازیاد جداره

 گشودگی زیاد

درجه دوم از تخلخل 
کم و فشردگی زیاد 

 هاجداره

و  هاتخلل زیاد جداره
 گشودگی زیاد

 شهر یا روستاهای نمونه
 /نایین /اصفهان /یزد

 کرمان

 اردبیل /کرمانشاه
 ابیانه /تبریز/

 

 /بندر لنگه/بوشهر 
 هرمزگان /نابیم

 /بندر لنگه/ بوشهر
 میناب هرمزگان

نواحی نزدیک به قطب 
 شمال

 بابل/آمل  /

 ایرانی معماری شناسی گونهشخصیتی آیزنک در  هایویژگیبررسی .10-1-3

  .باشدمی گرا درون و برونگرا گونه دو شامل ایرانی معماری، کلی بندی تقسیم یک در

 برونگرا معماری. 1-10-1-3

 «در بیرونی ملعوا دیگر و مسیر، گذر مثل شهری عناصر شامل، خود بیرونی فضای با که هستند بناهایی برونگرا بناهای

 معماری قالب در مه بناها نوع این .دارند بیرونی فضای با را ارتباط همین نیز آن داخلی فضاهای و بوده مستقیم ارتباط

 دیگر بناهای با که بارزی تفاوت .اندشده ساخته جهان و ایران مختلف نقاط در مسکونی معماری قالب در هم ومیعمو

 عالوه، ادرونگر اصطالحا معماری در حیاط .است حیاط نام به عنصری در، دارند ایران مرکزی قسمت بناهای بخصوص

 داخلی ضاهایف اغلب و آورده داخل به را بیرون باز فضای، مختلف فضاهای به دادن انسجام و ارتباطی عملکردهای بر

 برونگرا یهاخانه در کردیعم امور این .کندمی پیدا خود بیرون بامیک بسیار ارتباط خانه ترتیب بدین و شوندمی باز بدان

 (1372معماریان،)«اندشده واگذار دیگری یهاگونه مختلف عناصر به

 از برونگرا یهاگونه و درونگرا، کنیم مجزا هم از کلی صورت به ایران در را گونه نوع دو ایخانه نوع دو بتوانیم شاید»

 مسکن وعن این دارای کشورهای دیگر مسکونی معماری تاریخ در چه، شده انجام مطالعات اساس بر تاریخی نظر نقطه

 امن اینقطه نوانع به کوهستان انتخاب دلیل به این و هستند درونگرا نوع دو بر مقدم برونگرا یهاگونه، ایران در چه و

 (.1372)معماریان،است بوده زندگی برای

 . به یک منطقه جغرافیایی برونگرا اشاره شده است، برای معرف به طور خالصه

پوشش  .شودمی جدا ایران نقاط بقیه از البرز بلند حصار وسیله به و دارد مرطوب و معتدل هوایی و آب»دشت گیالن: 

 صورت به زیادی روستاهای، باشدمی دارا که اقتصادی خاص موقعیت دلیل به گیالن دشت در .گفت نیز چوبی معماری
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 از بعضی و ساخته زگالی و ای زگمه نوع دو در را دیوارها چوب از استفاده با گیالن دشت در .دارند وجود پراکنده

 سرولت کولش، پوش گالی انواع در و دار شیب هاپوشش .شوندمی ساخته زمین سطح از باالتر، شکیلی نام به هاساختمان

 موازی، عرضی صورت به چه و عمقی صورت به چه، سطح در آن قرارگیری موقعیت بر بنا هاخانه گسترش .هستند پوش

 گسترش انواع در، است ایوان از استفاده بدون عرضی صورت به سطح در ابتدایی گسترش گیالن دشت در .باشدمی مسیر

 (1372)معماریان، «.گیردمیدر جلوی آن قرار  ایوان، سطح در تر یافته

 درونگرا معماری. 2-10-1-3

. باشدمی انیمع این از بعضی، تظاهر صورت به حاالت آن دادن از نشان پرهیز و درونی حاالت به گرایش، بودن تودار

، معماری مباحث به آشنایان کار بعضی طرف از، درونی و حاالت درون روی کاربر عوض در و ظاهر به نپرداختن بحث

 پرپیچ رهایگذ در و آن نمای بیرون که نظر این از ایران را معماری که جایی تا است شده کشیده عرصه این داخل به

 از قبل .اندمیدهنا درونگرا، دارد زیبایی و از پرکاری دنیایی داخل در ولی شودمین دیده گل و خشت جز چیزی خم و

 ارتباط نداشتن-1از:  اند عبارت اختصار به این ویژگیها .کرد معرفی را درونگرا خانه یک یهاویژگی بایستمی چیز هر

 یهاصفه یا و حیاط مانند عنصری را آن مختلف فضاهای -2 .بیرون شهری فضاهای با داخل فضاهای مستقیم بصری

، ص. 1372،)معماریان «شوند باز عناصر این طرف به و بازشوها هاروزن که نحوی به است کرده سازماندهی سرپوشیده

11-12)  

 در مورد اهمیت حائز نکته .شودمی شامل را بندرعباس تا بوشهر بین یهاآبادی، نظر مورد جغرافیایی محدوده : بوشهر

 افزون شهر این یهاخانه بنابراین .نیست درونگرایی با برابر مرکزی حیاط همیشه که است این بوشهر مسکونی معماری

، گیالن چون یهایمکان مسکونی معماری اگر .هستند نیز مرکزی حیاط دارای بیرون فضای با مستقیم بصری ارتباط بر

 باشندمی کامل رایدرونگ شیراز و کاشان، اصفهان، یزد مثل ایران مرکزی مناطق و هستند برونگرا کامال ابیانه و ماسوله

 (56-55،ص.1372. )معماریان،دانست معماری دو این بین اتصالی حلقه توانمی را بوشهر

 اقلیمی-مزاجی هایبررسی حریم در ریز فضاهای موجود خانه شخصیت محور با حساسیت. 11-1-3

عملکردی داخل  در فضاهای، حریم حرکتی و دیداری به دلیل اثر زیاد در تعریف حریم، مطرح شده هایاز میان حریم

 . خانه قابل تفسیر است

 خانهدرون در  یمزاج هایتیبا حساس یدر معمارحرکتی و دیداری  میحر هایشاخصه یبررس
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 درون در یمزاج هایتیحساس با یمعمار در یدارید و یحرکت میحر هایشاخصه-27-3جدول

 سرد و مرطوب سرد و خشک گرم و مرطوب خشک گرم و

 آشپزخانه

همراه با پیچیدگی حرکتی و مسیر 

-دیداری به فضای نیمه خصوصی

زاوبه ، فک-اختالف ارتفاع در سطح

دار کردن پیشخوان به منظور حفظ 

 حدود دیداری

در درجه سوم از میزان سلسه 

مندی در مسیر حرکتی و 

ایجاد مانع بصری بین 

آشپزخانه و فضای نیمه 

 خصوصی

سخت ، به دلیل خشکی مزاج این گروه

درجه دوم از ، در چیدمان حریمگیری 

میزان سلسه مندی در مسیر حرکتی و 

ایجاد مانع بصری بین آشپزخانه و فضای 

 نیمه خصوصی

با دیدی آزاد به 

فضای ناهارخوری و 

 نشمین

 اتاق والدین

پیچیدگی مسیر و دید در این گروه 

 اهمیت زیادی دارد

ان امور به دلیل سخت گیری در چیدم درجه سوم از میزان اهمیت

در درجه دوم از سلسله مندی در  ،حریمی

 ورود و دید را دارد

حداقل توجه به 

چگونگی ورود و دید 

 به اتاق

 فرزندان اتاق

برای کودکان باالی  ،اسالمیدر حدود 

این گروه اهمیت حدود ، سال 7

 . کنندمیحرکتی و بصری را اعمال 

در درجه سوم از میزان 

 اهمیت

سخت گیری و  در درجه دوم از این

اهمیت هب حدود حرکتی و تنظیم 

 شرایط برای دید محدود

حداقل توجه به 

چگونگی ورود و دید 

 به اتاق

 ورودی

در  در درجه اول از تنظیم پیچیدگی

و دید در این گروه  مسیرورود به داخل

 اهمیت زیادی دارد

در درجه سوم ، به دلیل گرمی

 اهمیت

از در درجه دوم ، به دلیل خشکی مزاج

 اهمیت

حداقل توجه و 

 اهمیت

 منینش

فضاهای نیمه خصوصی درجه کمتری 

فضاهای  را نسبت به مندیحریماز 

 حداقل آزادی -خصوصی دارند

حرکتی و دیداری از نشیمن به سایر 

 فضاها

در درجه سوم ازآزادی و 

توجه به مسیرهای ورودی و 

بصری از نشیمن به سایر 

 میفضاهای نیمه عموم تا عمو

درجه دوم از میزان آزادی حرکتی و 

 بصری نشیمنبه سایرفضاها

آزادی نسبی حرکتی 

و دیداری از نشیمن به 

 فضاهای نیمه عمومی

 پذیرایی

در این گروه -در محدوده نیمه عمومی

درجه اول اهمیت در چگونگی ورود و 

 رعایت حدود بصری

با حداقل اهمیت در  در درجه دوم اهمیت در درجه سوم اهمیت

چیدمان حرکتی و 

 بصری

 و حمام توالت

با بیشترین ، خصوصی ترین جز در خانه

 پیچیدگی در مسیر و دید

در درجه دوم اهمیت به پیچیدگی مسیر و  در درجه سوم از اهمیت

 رعایت حدود بصری

 در حداقل اهمیت
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 ذکر داده شدهبراساس اصول ت، مورد توجه در ریز فضاهای عملکردی در داخل خانه حدود حرکتی و بصری هایتفسیر

 . قابل تفسیر و بیان استاسالمی حدود 

 نتیجه.12-1-3

، شنیداری، دیداری، حریم حرکتی، که شامل، انسانی مطرح شده در داخل فضای خانه هایویژگیموثر بر  هایحریم

تری و شاخص  اثر مهم، دیداریدر میان حریم حرکتی و . فضایی و عملکردی که در بیرون خانه است هایو حریم بویایی

راساس متون مزاجی مطرح شده ب هایدر گروه. در خانه دارداسالمی تری در تعیین حدودها به خصوص در زمره حدود 

در تعیین ، جسممیو گر پیچیده، به دلیل خشک مزاجی دارای ذهنی سخت گیر، گروه مزاجی گرم و خشک ،اسالمی

ین میزان از ادر درجه دوم . دهندمیو روند را در چیدمان داخلی خانه ترجیح  حدود حرکتیو بصری سخت گیرین حالت

عایت ردر برخی موارد از گروه گرم و مرطوب در ، اهمیت گروه مزاجی سرد و خشک است که به دلیل خشک مزاجی

ر جه آخر در درجه سوم در نهایت د، گروه مزاجی گرم و مرطوب ،.دهدمیشدیدتری نشان  هایحدود حریم واکنش

، یدمان داخلیگروه سرد و مرطوب است که این میزان از آسانگیری در تعریف چ، اهمیت به تعیین حدود حرکتی و بصری

 . به دلیل سردی ذهن و تری جسم است

 مزاج. 2-3

 مقدمه. 1-2-3

 مبانیانی در تشریح حقایقی است که حکمای جهان در بحث طبیعیات تالش فراو ترینمهمتنوع میل در هستی و انسان از 

تاکید در متون حکمای  به مزاج مورد. و کاربردهای زیادی در بسیاری از علوم گذشته داشته است اندداشتهو خاستگاه آن 

ساس عناصر اربعه و ابر. استاکید مورد تتنوعات گرایشات و عالئق در انسان ، مبانی هستی شناسانه منظور بررسی ،اسالمی

طبیعی را در  هایو محیط هادالئل تنوع شاکله در انسانها، در انسان هاو نوع ترکیب آن هاو مقوالت ذاتی آن هاکیفیت

ن نظریه را به خوبی است که بهره برداری کاربردی از ایمینمونه مه طب سنتی. دهندمیتوضیح  "مزاج هستی "قالب نظریه 

 . آن به صورت مکتوب وجود دارد هایداده است و آموزه نشان

 آسایش جسم و روان در نظریه مزاج. 2-2-3

. مداوا پرداخته اند به درمان و، اصلی ترین کلیدواژه در طب سنتی است که اکثر اطباء بر پایه شناخت آن در افراد، مزاج

مالیخولیائی( و مزاج )مزاج سودایی ، مزاج صفراوی، را به مزاج خونی )دموی( گانه چهار هایمزاج، طبیب ایرانی، ابن سینا

بلغم سرد  مزاج سودائی سرد و خشک و مزاج، مزاج صفراوی گرم و خشک، داند که مزاج خونی گرم و مرطوبمیبلغم 

با موازین طبی امروز  ونبیش از هزار سال در طب جهان رواج کامل داشته و اکن، این نظر شیخ الرئیس. باشدمیو مرطوب 

 (.2008،؛ شهابی17-16.ص، 1352 ،)نجم آبادی انددادهعصبی بدن تطبیق  هایمتابلیسم و سیستمها، آن را با هورمون

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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چهار مزاج قبلی  خشک و مرطوب به، سرد، گرممیمفرد یا ساده  هایمزاج، ابن سینا در کتاب قانون در طب با نظر دیگر

ی ظاهری هایویژگی هازاجموی برای هریک از این . کندمینه مزاج را معرفی ، مزاج معتدل در مجموعافزاید و به همراه می

نماید و میبی ارائه وی هم چنین در تاثیر مزاج هر یک از اعضا بدن بر نفس مطال. شماردمیو روانی برو نفسانی میو جس

راکنده گویی )هذیان( در هم شدن عقل و پ، گرم مزاجی مغز»: گویدمیبه عنوان مثال در باب تاثیر مزاج مغز بر نفس چنین 

کند ، سرد مزاجی مغز. دسبکسری و شتاب در تدبیر و ناپایداری در تصمیم را به دنبال دار، آورد که این حالتمیرا به بار 

خشک مزاجی سبب بی . آوردمیو بی فکری و تنبلی را به بار میآورد و این حالت دیر فهمیو کم جنبی را به وجود میفه

با مزاج معتدل را از  هایابن سینا انسان« (1386)ابن سینا،و مردمان بی خواب را باید خشک مزاج شناخت شودمیخوابی 

زشک به درمان ابو علی سینا در مقام پ. داندمینیرومند و کردارشان را معتدل و مرتب ، حسی و جنبشی هایحیث کنش

 . کندمیراهکارهایی دارویی بیان ، رای هر یکپردازد و بمی هاسوء مزاج

 اهوازی رازی جرجانی سینا ابن:اسالمی سنتی طب در شناسی مزاج منظر از شده اوری جمع اطالعات

 این موضوع از خارج و گانه جدا مبحثی، چیست مادی آنها منشأ و کیفیات این ظهور و بروز خاستگاه و ماهیت اینکه

 اند آورده انسان مزاج از ایران طب سنّتی حکمای که است جامعی تعریف، است مدنظر مقاله این در آنچه .است مبحث

 بروز استگاهخ و ماهیت معرفی اینکه انسان بدن دهنده شکل اولیه اجزای واکنش و کنش حاصل از میانه کیفیت را آن و

 مقاله این رد آنچه .است مبحث این موضوع از خارج و گانه جدا مبحثی، چیست مادی آنها منشأ و کیفیات این ظهور و

 حاصل در نهمیا کیفیت را آن و اند آورده انسان مزاج از ایران طب سنّتی حکمای که است جامعی تعریف، است مدنظر

 از یفط دو قالب در هاپدیده و مخلوقات سایر حتی انسان ومیجس و روحی خصوصیات از بسیاری ایران سنّتی طب

 (1384.)جرجانی،شودمی ارزیابی خشکی و تری، سردی، گرمی یعنی هاکیفیت

 (1388)والیتی،انسان یظاهر هاییژگی و و رفتار و اخاق بر مزاج ریتاث یبررس-28-3جدول

 تری سردی خشکی گرمی کیفیت غالب

 هایویژگی

 خلقی و رفتاری

، کار در نشاط، شجاعت

 خشمی زود، زدگی شتاب

اگر ، آرام، لجبازی

 آرام دیر شود خشمگین

 شود

 در کسالت، دلی بد

 انجام

 کار

 زود، متغیر شدن سریعا کاری هر از

، شدن زود برطرف و خشمگین

 سریع رای تغیر

 هایویژگی

 ظاهری

و  عظیم نبض و تنفس

، چشم سرخی، سریع

 سبک خواب

کوچکی ، صلب نبض

 کم خواب، چشم

، صغیر نبض و تنفس

 و خواب کامل

 سنگین

 خواب، چشم بزرگی، نرم نبض

 زیاد و سنگین

 حکمت.3-2-3

عالم هستی از  ،اسالمیبر پایه ی اظهار نظر حکمای . (47 ،ص.خلقت نیز در موضوع اختالف اخالقیات اشاره کرد )همان

ها، زمانها، درختان و میوه هایمکان، توان برای فصول، میبه عبارتی. ارکان و عناصر اربعه شکل یافته و دارای مزاج است

برای ایجاد اعتدال در مزاج ، از این موارد، در طب سنتی. را متصور شد گانه چهار هاییکی از مزاج، داروها و غیره، اغذیه
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بنابراین انسان دارای یک مزاج ذاتی . اندشدهکه به عنوان مزاج اکتسابی برای انسان قلمداد ، استفاده گردیده است انسان

، نظیر؛ فصول، طرفی دیگر ممکن است بر حسب شرایط محیطی و خاص بخش پیش بدان پرداخته شد و ازاست که در 

 (1388)والیتی،تحت تأثیر قرار بگیرد، به عنوان مزاج اکتسابی. . . مکان و، جنسیت، سن

فارابی دانشمند . نمایدمی ی برای انسان ایجادهایو خلق و خویی هااستعدادها، قابلیت، تاثیر مزاج اکتسابی همانند مزاج ذاتی

هر منطقه که زندگی  گوید: مردم درمیداند و میایرانی در فلسفه مشاء اختالف اخالقها را در نتیجه اختالف آب و هوا 

گرچه با بررسی ا (1371)فارابی،باشندمیآن میعوامل جغرافیایی و اوضاع اقلی، زمین، تحت تاثیر وضع آب و هوا، کنندمی

اقوام و مللی که در پهنه  یهمهتربیت و نوع بنابراین ، توان به نقش تعلیممیست المدنیه ی وی مختلف کتاب سیا هایفصل

. گیردمیشاء دارای فعل اخالقی هستند که از یک صفت و هیات نفسانی و خلق و خوی طبیعی من، کنندمیگیتی زندگی 

یاری است و به فعل اخالقی یک فعل اخت. آیدمیاین خلق و خوی در نهاد انسان رسوخ نموده و به صورت طبع ثانوی در 

 . (317 ص.،1361،)حسن زاده آملی گیردمیفاعلش مورد ستایش یا تقبیح قرار ، همین جهت

 اعتدال مزاج. 1-3-2-3

ز لحاظ عوامل طبیعی در اآب و هوا نه تنها . داندمیابن سینا اعتدال مزاج انسان را بسته به نژاد و آب و هوای موطن او  

اثر خود را باقی  نیز، مزاج موثر است بلکه از لحاظ سماوی و رابطه و انطباق نزدیکی که بین انسان و جهان وجود دارد

از بقیه ساکنان  هامزاج آن موطن مردمانی است که، به عنوان مثال اقلیم چهارم که جزء معتدل ترین اقالیم است. گذاردمی

 (394ص.،1377)نصر،.ی زمین معتدل تر هستندکره

 ارتباط مزاج انسان و مکان. 2-3-2-3

اکنان زمین دارای سرسد که هر یک از اصناف میبه نظر » :گویدمیی ارتباط مزاج انسان و مکان چنین  سینا درباره بنا

)ابن سینا،  گرددمیمزاج خاصی است موافق با آب و هوای اقلیم آن و در هر مورد مزاج که دارای جنبه افراط و تفریط 

1386) . 

به اندازه ی مزاج انسان صحبت به میان ، متفاوت هایبا مزاج و اقلیم هاو استعدادهای مکان هاقابلیتها، گرچه از ویژگی

یکسانی را در  هایویژگی، برای تمام کائنات مشترک بوده هاچون ارکان و جنس مزاج، رسدمیاما به نظر ، نیامده است

مشابه سرشت و طبع ، یک انسان با مزاج گرم و خشک هایویژگیبدین معنا که . خلق و سرشت موجودات ایجاد نماید

به عنوان مثال: رطوبت و آب . باشدمیبرعکس در این گزاره نیز صادق  یرابطه. یک مکان و طبیعت با همان مزاج است

، دهدمیتغییر شکل ، سریع، گردد و با تغییر ظرفمیف خودش شکل پذیر که دارای شکل مشخص نیست و متناسب با ظر

و زود از خاطرش فراموش  کندمینزدیک به رطوبت بوده که ادراکات را سریع فهم ، متناظر با انسانی است که دارای طبع

فهمند ولی وقتی میر این افراد دی، یا خصوصیات خلق و خوی انسانی است که دارای طبع نزدیک به پیوست است، شودمی

شخص یابس و خشک است که سخت شکل  هایویژگیاین استعداد و قابلیت همانند . رودمیفهمیدند هرگز از یادشان ن
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انسان و محیط طبیعی با مزاج ، رسدمیبنابراین به نظر . دهدمیبه سخت تغییر شکل ، که شکل گرفتمیو هنگا گیردمی

 (.1387)نقره کار،حمزه نژاد و رنجبر کرمانی وشتی و خلقی مشابه با هم باشندسر، طبعی هایویژگیمشترک دارای 

ای و ت مقایسهبه صور، با نگرش پدیدار شناسانه و مشابه به کار دانشمندان کالسیک، ابن خلدون، جامع شناس مسلمان

وی برای ارائه نظرات . (72-53ص.،1385 ،یبانمتفاوت پرداخته است )ر هایتطبیقی به نوع شناسی اجتماعی جوامع در اقلیم

ی در رابطه با محیط هایموجود در جهان پرداخته و تحلیل گانه هفت هایبه معرفی اقلیم، خود پیرامون موضوع اقلیم و اخالق

 غرافیایی است و معتقدجی جبر  ن خلدون از جمله پیروان تحلهبا. دارد هاو تاثیر آب و هوای هر اقلیم بر جسم و روان انسان

اصناف ساکنان زمین  رسد که هر یک ازمیبه نظر » :گویدمیی ارتباط مزاج انسان و مکان چنین  ن سینا دربارهبا است که

)ابن  گرددمیریط دارای مزاج خاصی است موافق با آب و هوای اقلیم آن و در هر مورد مزاج که دارای جنبه افراط و تف

 (1386سینا، 

، ای گرم و سوزاناول و دوم دارای آب و هو هایاقلیم. گرددمیکره ی زمین در هفت اقلیم جمع ، از دیدگاه ابن خلدون

میانی را به سبب زیستن در  هایوی ساکنان اقلیم. باشندمیششم و هفتم سرد  هایاقلیم سوم تا پنجم معتدل و میانه و اقلیم

به حساب  هاین اقلیمایونان و روم را جزء ، چین، هند، رانای، عراق، یمن، حجاز، داند و مردمان شاممیمحیطشان کاملتر 

 . (1359)ابن خلدون، آوردمی

 تاثیر آب و هوا در اخالق. 3-3-2-3

طرب  شادابی و کی وبس، کسرسیبوی س. ن خلدون درباره ی تاثیر آب و هوا در اخالق بشر نیز مطالبی بیان کرده استبا

زاج و اصل تکوینی انسان بیند و علت آن را در حرارت هوا و فعل و انفعاالت پر ممیبی اندازه سیاه پوستان را در محیطشان 

بوبات و اغذیه در اقلیم گرم و خشک که کمبود ح های( و چادر نشینان ساکن دشت و بیابان157 ،ص.)همان کندمیبیان 

بادیه »گوید: میداند و میو در آسایش  و اخالقی سالم تر از جلگه نشینانی مرفهمیاز لحاظ جس، آید رامیبه چشم  هاآن

ز انحراف و ذهنشان برای کاملتر و زیباتر و اخالقشان دورتر ا هانشینان حال نیکوتر نسبت به شهر نشینان دارند و قیافه آن

بارت مغنی عولکن اگر در . )نمودار((« 161 ،ص.همان)و دریافت معارف آماده تر و روشن تر است  هافراگرفتن دانش

ط استواء در خوانگهی کسی را رسد که بگوئیم هر چند اکثر . قت بسزا شود موارد جرح در آن بسیار دیده خواهد شدد

لیل بر عدم اعتدال دآبادی خط استواء خود میمع ذلک ک، اقیانوس کبیر آرام و اقیانوس هند و اقیانوس اطلس افتاده است

ب صنایع و دیگر بایستی نوابغ و افاضل روزگار در فنون علوم و شع، میاعدل امزجه باشد، و اگر مزاج مردم آن، آنست

فس به اعدل کماالت انسانی از آن آب و خاک برخیزند چه این که در صحف عقلی و عرفانی ثابت شده است که اکمل ن

  («273. ص، الف 1378 ،)حسن زاده آملی گیردمیامزجه تعلق 
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 (1394)حمزه نژاد و ثروتی،ر رفتا و طیمح رابطه نمودار -8-3شکل

 تاثیر مزاج بر اخالق.4-3-2-3

با مزاج صفرا را پر  هایانانس، داند و افراد با مزاج بلغم را آرام و ساکنمیاخالق و عادات را تابع مزاج انسان ، ابن سینا

 . (290. ص، ج1385،نماید )حسن زاده آملیمیغضب و افراد سودایی را با ویژگی سوء اخالق معرفی 

 تاثیر مزاج بر خٌلق جسم 

و جسم  گیردمینفس و روح به آن تعلق ، بعد از فعل و انفعال ارکان اربعه و ایجاد ترکیبی جدید با مزاجی خاص برای بدن

نه حادث با حدوث بدن )حسن زاده ، گرددمیحادث به حدوث بدن ، و نفس (603، ص.1391)ابن عربی، یابدمیحیات 

. این حکم )جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء( از اصول حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی بوده است. (59 ص، 1381آملی 

فیلسوفان متعالیه و عرفایی چون ابن عربی . اندبودهقائل به روحانیة الحدوث و روحانیة البقا نفس ، در حالی که حکمای مشاء

در فرآیند و حرکت . مزاج و طبیعت )نطفه انسان نهفته استدر ، روح انسان به عنوان تنفس و صورت هر شیئ، معتقدند

سپس ، صورت طبیعیه است که مقوم منی و مزاج است، گیردمیاولین صورتی که به منی انسان تعلق ، جوهری وجود انسان

به  گردد و پس از آنمینهد و رشد نباتی یافته و در ادامه رشد حیوانی کرده و صاحب حس و حرکت میرو به تکامل 

همگی این مراحل در همان نشئه ی طبیعی . خواهد رسید، نفس ناطقه ی انسانی که مبدا افعال انسانی عقل و تفکر( است

 ،)حسن زاده آملی شودمیسبب پیدایش و رشد نفس در انسان ، ابتدایی انسان نهفته است و حرکت در جوهر ماده ی اولیه

موزون و آراسته میو اعتدال مزاج شایسته تر و اندام آد، کان مزاج بایسته تررو هر اندازه ار از این. (404. ص، الف 1385

، تر برای به فعلیت رسیدن کمال انسانی خود است )همان تر و شریف لی قویبانسان قا، تر و تندرستی آن دلخواسته تر باشد

تواند در دریای بیکران هستی میانسان با کمک کشتی بدن ، به تعبیری دیگر. (99. ص، 1366 ،حسن زاده آملی؛368 ص.

روح بخاری معرفی شده است که خود از امتزاج ، عامل اتصال بدن مادی با نفس مجرد، از طرفی دیگر. طی مسیر نماید

زیرا که نفس اگرچه جسمانیة الحدوث است و لکن ، مطیه اولی نفس است، روح بخاری». لطایف اخالط ایجاد شده است
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هر چه اعتدال و روح بخاری . وممکن نیست معقول، جسم کثیف بی واسطه جسم لطیف رد بادر عین حال تعلق روح مج

 . (90. ص،1381، )حسن زاده آملی. آثار نفس قوی تر و نورانی تر است، بیشتر و بهتر باشد

ت دس، ستانفس به ایجاد مزاج روحانی که دارای صورت و هیئت ملکوتی ، پس از زائیده شدن نفس از مزاج جسمانی

هد گردید و اعتدالش هم در مزاج روحانی باطل نخوا، با نابودی مزاج جسمانی. گذاردمیخواهد یافت که بر بدن نیز تاثیر 

)ابن واهد رفت از بین نخ، نفس ناطقه مجرد، چنانکه با نابودی بدن. نشئه ی دنیایی و هم در آخرت باقی خواهد ماند

، در افعال بلکه در برتری، به بزرگی و حسن صورت و صحت اندام نیسترو تفاضل نفوس انسان  از این. (1391عربی،

 .ص، فال 1385 ،ست و این به دلیل نقش فاعلیت نفس بر جسم است )حسن زاده آملیهاخواص و تصرفات آن، اخالق

آن وتی و ولی در واقع موجودی ملک، گرچه انسان به حسب ظاهر در دامن خاک تربیت شده است، با این وصف .(294

و ، شودمییت این مثل را آورده است که: تخم اردک در زیر پر مرغ خانگی ترب، مالی رومی، عارف نامور. سویی است

خودشان را  هاآورند و همین که جوجهمیاردک در زیر پر مرغ خانگی سر از دژ و حصار تخم بدر  هایروزی جوجه

روند و در رودخانه و دریا شنا میکنند و به سوی آب میا رها مرغ خانگی خاکی ر، شناختند که خاکی نیستند و آبی اند

 . (170 .ص، 1376،کنند )حسن زاده آملیمی

 متون دینی و روایات  مزاج در. 5-3-2-3

رهنمودهایی  وقرآن کریم و احادیث معصومین در مواردی متعدد به چگونگی خلق و نشئه ی طبیعی انسان پرداخته اند 

بعد ظاهر و محسوس که  وبه انسان از دو بعد ظاهر و باطن اشاره شده ، در قرآن کریم. دهندمیراهگشا در این زمینه ارائه 

استفاده نموده و ، است امشاج که جمع متکسر مشیج به معنای در هم آمیختهاز واژه ی ، باشدمیدر ارتباط با بحث مزاج 

 فرماید:می

 1إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا

دم و  هایط همان مزاجمراد از اخالگردد و میمنظور از امشاج در این آیه همان اخالط اربعه باشد که از آن اعضاء متولد 

بسیار مهم در شاکله انسان  اخالط و طبایع از امور، ارکان. (207. ص، 1375 ،)حسن زاده آملی باشدمیصفرا و بلغم و سودا 

 باشند و به فرموده قرآن؛می

 2سَبِیلًا أَهْدَى هُوَ بِمَنْ أَعْلَمُ فَرَبُّکُمْ شَاکِلَتِهِقُلْ کُل ّ یَعْمَلُ عَلَى 

داناتر ، نماید و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشدمیهر انسانی بر اساس شاکله )ساختار روانی و بدنی( خود عمل 

گرچه ). دهدمیهمان چیزی است که رفتار انسان را شکل و جهت ، از یکسو تعریف شخصیت، بر اساس این آیه. است

                                           
 2سوره انسان آیه  .1

 84سوره اسراء آیه .2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



128 

دگاه قرآن الزم است به آیات دیگر نیز رجوع شود( و از سویی دیگر به تفاوت برای شناخت ساختار دقیق شخصیت از دی

 . دارد هاکه ریشه در تنوع و گوناگونی مزاج کندمیگوناگون اشاره  هایخلق و خوها و سرشت، و به دنبال آن هاشاکله

استعدادها ، مختلف اند هاو لهجه هاههمانطور که چهر. را متنوع آفریده است که هر یک دارای قابلیتی است هاخداوند مزاج

باشند میوناگون آثار وجودی و استفاضه فیض الهی مطلقا گ، واردات قلبی، نیز مختلف اند و مطابق اختالف استعدادها

 . (75. ص، 1371 ،)حسن زاده آملی

  3بعضهم على بغضه تلک الرسل فضلنا، 2نا بغض النبیین على بعضفضلولقد ، 1واهلل فضل بعضکم على بعض فی الرزق

ست در نظرها به اکه حق تعالی ، و متجلی شودمیگوناگون ، یک چیز در چشم بینندگانها، بنابراین از اختالف مزاج

مختلفه  هایتوان گفت که اعیان عالم در مرآت وجود حق به صورتمیچنین نیز . نمایدمیمختلف تجلی  هایصورت

، پس عالمها. مثل حق است در ظهور و تجلی به صورت، پس عالم. در حق تعالی هنگام نظر به حق تعالی و، متجلی است

و وجه در حقایق دگردد و هر یک از این میبه علت تنوع تجلی متنوع ، یا مزاج ناظر، در چشم ناظر به حسب مزاج ناظر

 کندمیرت غلبه که در این صورت وحدت بر کث کندمیگاهی احکام تجلی بر متجلی له غلبه پیدا . سائغ و جایز است

 فرمود:میدر غیر این صورت خداوند چنین ن. («433. ص، ب 1378 ،)حسن زاده آملی

 4تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ ئِدَةَوَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْ

دانستید و شما را سمع میدانستید و شما را دانا گردانیده است بلکه فرموده است چیزی را نمیچیزی را ن، که نفرموده است

امام صادق . (368. ص، ب 1385 ،عطا فرموده است )حسن زاده آملی -یعنی آالت کسب علوم و ارتقاء  -و بصر و افئده 

ایشان نفس انسان را از چهار طبیعت؛ . فرمایندمیباب معرفت نفس و جایگاه مزاج در آن بیان  )ع( نیز مطالب ارزشمندی در

دانند ، میآتش و روح، آب، چهار رکن؛ نور، حفظ و علم، فهم، چهار ستون؛ عقل، مرة )صفراء( و باد )سودا(، بلغم، خون

هر گاه عقل انسان »بر اخالق و رفتار نیز مطالبی بیان شده است:  هادر باب تاثیر مزاج، از ایشان. (370ص.، 1404، )حرانی

هوشمند و فهیم به شمار آید و خوب آگاه گردد در چه هست و از ، دانشمند و خوش حافظه، مورد تأیید نور قرار گیرد

. به طاعتش نمایدکجا رسدش و برای چه در این دنیاست و به کجا خواهد رفت؟ و خالصانه به یکتاپرستی پردازد و اقرار 

فتنه انگیزی ، و گرم است هر گاه خون جوشان. گاه خون جوشان در رگهای انسان جاری است و گاه خون افسرده و سرد

دست به ، اظهار شادمانی نماید، خوش و بش کند، دزدی کند، دست به قتل زند، دل خوش باشد، سرمست گردد، نماید

بی ، اندوهناک باشد، غمگین گردد، و هر گاه خون سرد است. زرگی فروشدمرتکب زنا شود و به دیگران ب، هرزگی زند

                                           
 72نحل آیه  سوره .1

 56سوره اسرائ آیه . 2

 253سوره بقره آیه  .3

 78سوره نحل آیه . 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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عوارضی است که مایه بیماریهاست و شروع آن جز با ، این حاالت، افسرده شود و فراموشکار گردد، جنب و جوش باشد

 گیردمیست صورت انجام خطایی که با خوردن خوراکی یا نوشیدنی در یکی از ساعات که سازگار با آن عمل گناه نبوده ا

فرماید: میامام پس از آن . («371 ص.،1404، گردد )حرانیمیو برای همین آن گناهکار مستوجب دردی از انواع دردها 

و به وسیله  کندمیآشامد و کار میخورد و میمیساختار وجودی انسان چنین است که با استفاده از آتش و گر، به راستی»

پس اگر . جنبدمیو در سایه روح  کندمیلذت خوراک و نوشیدنی را احساس ، به برکت آبشنود و میبوید و ، میباد

آتش معده شعله ور نمیشد و ، یافت و اگر باد نبودمیعمل هضم مواد خوراکی و نوشیدنی انجام ن، در معده اش نبودمیگر

، آتش معده، و اگر سردی آب نبود انسان هیچ حرکتی نداشت، گشت و اگر روح نبودمیتفاله غذاها از شکمش خارج ن

احادیثی که به  ترینمهمیکی از « انسان از نعمت دیدن و اندیشیدن محروم میشد )همان(، سوزاند و اگر نور نبودمیمعده را 

. پاسخ حضرت علی )ع( به سوال دانشمند یهودی در رابطه با معرفت نفس است، باشدمینحو دیگر موید مطالب مذکور 

اثر ، و هر کس مزاجش صافی باشد، مزاج او صافی گردد، هر کس طباع او معتدل باشد»فرمایند: میع( چنین امام علی )

و هر که به سوی ، به سوی آنچه که ارتقایش دهد باال رود، او قوی گردد و هر کس اثر نفس در، نفس در وی قوی گردد

موجودی انسانی ، هر کس به اخالق نفسانی متخلق گرددو . به اخالق نفسانی متخلق گردد، آنچه ارتقایش دهد باال رود

حسن / 575، الف 1385نه حیوانی و به باب ملکی در آید و چیزی او را از این حالت برنگرداند )حسن زاده آملی؛ ، شود

 («182 -1. ص، 1381،زاده آملی

 از، دارد درازی تاریخچه انسانی طبع و سنخ بندی رده برای کوشش :مزاج بر رفتار هایویژگی شناسی روان یهاسنخ

 عصر در (سوداوی – صفراوی -میبلغ - دموی: )کندمی معرفی را انسانی مزاج چهار که یونانی پزشک جالینوس زمان

  .است شده شناخته بسیار گرایان درون و گرایان بردن به مردم بندی رده برای یونگ و کرچمر یهاکوشش، هم حاضر
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 رفتار بر جسم مزاج هایویژگی یشناس روان یهاسنخ -9-3شکل

 ارتباط با جایگاه و ساز و کار مزاج در مبحث نفس شناسی. 6-3-2-3

قوا و استعداد ، به توصیف نفوس مختلف انسان، جایگاه و ساز و کار مزاج در مبحث نفس شناسیامام علی )ع( در ارتباط با 

ناطقه و الهیه ملکوتیه ، حیوانی، نفوس انسان را در چهار مرتبه نباتی، ایشان. و نحوه حدوث و کارکردشان پرداخته اند هاآن

 بیان داشته و در ارتباط با هرکدام چنین فرموده اند: 

یعنی سودا و بلغم و دم و صفراست و ابتدای وجودش  گانه عبارت از قوه ای است که اصلش طبایع چهار :س نباتیهنف -1»

در حال سقوط نطفه است در رحم و مقر آن جگر است و ماده آن از لطائف اغذیه است و کار او نمو و فزونی است و سبب 

ط اربعه بر دیگری و چون از بدن مفارقت گرفت به آن مقام فراق آن از بدن اختالف متولدات است یعنی چیرگی از اخال

 . که از آنجا هدایت گرفته بود باز شود و این عود بر سبیل ممازجه است نه از مجاورت

عبارتست از قوتی فلکی و حرارتی غریزی و طبیعی اصلش افالک است و ابتدای پدیداریش هنگام  :نفس حیوانیه -2

و حیات و حرکت و ظلم و غشم و غلبه و اکتساب اموال و شهوات دنیویه است و مقرش دل کار ا. والدت جسمانیه است

همان اختالف متولدات اخالط است و چون از بدن مفارقت جست بدانجا که ، است و سبب افتراقش از این قالب عنصری

صورتش معدوم و فعلش و پس . نه از روی مجاورت، باز گردد و عودش بطریق ممازجه است، از آن بدایت گرفته بود

 . وجودش باطل

زود رنج •

بی قرار•

پرخاشگر•

تحریک پذیر•

متغیر•

تکانشی•

خوش بین•

فعال•

کج خلق•

مضطرب•

انعطاف پذیر•

متین •

بد بین •

محتاط•

غیر اجتماعی•

ساکت •

سوداوی
Melancholic

صفراوی
Choleric

دموی 
(Sanguine

)

Phle)بلغمی
gmatic)

 اجتماعی •

 معاشرتی •

 پر حرف •

 پاسخگو •

 راحت •

 سرحال •

 بی پروا •

 رهبر •

 آرام  •

 ثابتدارای خلق  •

 قابل اعتماد •

 خویشتن دار •

 صلح جو •

 متفکر •

 دقیق •

 منفعل •
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جادش هنگام والدت دنیویه است و مقر آن علوم حقیقیه دینیه بدو ای، عبارت است از قوتی الهوتی :نفس ناطقه قدسیه -3 

ه است و چون از است و مواد آن تأییدات عقلیه است و فعل و کار آن معارف ربانیه و سبب افتراقش تحلل آالت جسمانی

باشد نه بطریق  دائی گرفت بمرکز الهوتی خود که از آنجا بیامده بود معاودت جوید وعود او بطریق مجاورتاین بدن ج

ازجت فرمود نه بطریق ممازجت و امیر المؤمنین )علیه السالم( عود آن دو نفس نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه را بطریق مم

 . مجال ممازجت نیست، که در مقام الهوتبالعکس آن فرمود زیرا ، مجاورت و در نفس ناطقه قدسیه

ملکوتیه کلیه عبارت است از قوه الهوتیه و جوهره بسیطه که بذات خویش زنده است اصلش عقل است  نفس الهوتیه -4 

اهد بود )حسن زاده از عقل پدیدار آمده و از عقل فراگیرد و بعقل داللت کند و اشارت نماید و عود این نفس به عقل خو

 «(832 ص، 1365 ،آملی

 
 (1394، ثروتی و بررسی مزاج)حمزه نژاد هایالیه -10-3شکل

 تاثیرات مزاج انسان بر معماری و شهرسازی

 تاثیر بر آسایش جسمی

 :بررسی تاثیر مزاج مهندسی اقلیم در معماری و شهرسازی.4-2-3

. حیطی مبادرت کردمباید به تنظیم عوامل میبرای تامین آسایش جس، گیردمیاز آن جا که مزاج انسان در محیط شکل 

نظیم سالمت و از عناصر محیطی هستند که در هر منطقه مزاج و کیفیت خاصی داشته و در ت، آب و مصالح، آفتاب، باد

 . آسایش جسم و روان دخالت مستقیم دارند
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 (2016)هانا و کیم،یشهرساز و یمعمار در میاقل یمهندس مزاج ریتاث-29-3جدول

 مزاج ارکان عناصر
ویژگی القا 

 کننده
 منطقه و اقلیم شرایط سازگاری مزاج عنصر و انسان

 خاک
سرد و خشک 

 )سودا(
 پایداری و ثبات

ل مزاج سازی آن را صورت داده مشک، تحمل زمستان که اقلیم

 .انی بیشتر استستتر است اما مقاومت بومیان منطقه ی کوه
 کوهستانی

 آب

سرد و 

مرطوب 

 )بلغم(

و انعطاف مینر

 پذیری

تر  آن را صورت داده مشکل یمزاج ساز، میکه اقل زییتحمل پا

 .است شتریب یمناطق شمال انیاست اما مقاومت بوم

جنگل و سواحل 

 شمالی

 باد
گرم و 

 مرطوب )دم(

سبکی و 

 نفوذپذیری

ر تآن را صورت داده مشکل  یمزاج ساز، تحمل بهار که اقلیم

 .است شتریب یسواحل جنوب نیاست اما مقاومت ساکن
 سواحل جنوبی

 انرژی)آتش(
گرم و خشک 

 )صفرا(

، لطافت، نضج

 سبکی

کل آن را صورت داده مش یمزاج ساز، میتحمل تابستان که اقل

 .است شتریب نانیرنشیتر است اما مقاومت کو
 کویر

 میهر منطقه ی اقلی هایدر ادامه تاثیر مزاج

 ظاهری هایشاخصه اساس بر مزاجها بندیدسته

 یظاهر هایشاخصه اساس بر مزاجها بندیدسته-30-3جدول

 تر و سرد خشک و سرد متعادل تر و گرم گرم و خشک شاخص

 هیکل

 )جثه(

سازی  عضله موجب گرما

عضالنی و  الغر است پس

 باشد می صفراوی، قدرتمند

عضالنی  عامل آنمیگر

 آن موجب بودن تر و شدن

 هیکل است درشتی
- 

ضعیف  و عضالنی غیر الغر

بندی  استخوان دارای هاخانم

 مینیاتوری

، هیکل درشت فرد اگر

 درشتی، باشد تر و سرد

 یعنی؛است چربی از ناشی

 هستند درشت هابلغمی

 رنگ

 /چشم

 /پوست

 زبان

 به مایل یا زرد پوست

 جو اکثرا و زردی

 لههاچشم زیر-استمیگند

 زرد رنگ از ای

، تر و گرم مزاج در

 متمایل به یا سرخ "پوست

 اصطالحا .شودمی " سرخ

 گل فرد گویند صورتمی

 هادموی در انداخته است

 قرمز است هاچشم

رنگ 

بین سفید 

و 

 صورتی

عروق /سفید چشم رنگ

 پوست به/نیست قرمز چشم/تنگ

 تیرگی سمت

عروق  و چشم سفید رنگ

 نیست قرمز چشم و تنگ

 مو

 مجعد/بیشتر طاسی شیوع

 سیاه/بودن قطور/بودن

 نشان /بودن ضخیم/بودن

 خشکی و حرارت دهنده

 اغلب/پشت پر موها

 کمتر موها جعد/سیاه
- 

بور  به مایل/نازک /پشت  کم موها

 لخت موهای /صاف/میجوگند/

 پر موی/مو پر بدنی

 خوب رشد/پشت

 خیر/ضخیم نسبتاً/موها

 مجعد

 رگ بدن
 هایرگ/برجسته بدن رگ

 سفت
 - نرم اما و برجسته عروق

 اگر اما/ندارد چندانی بروز عروق

 تا و سفت نسبتاًباشد لمس قابل

 نیز سوداوی افراد در پر حدودی

 اگر اما، ندارند چندانی بروز عروق

 تا و سخت نسبتاً، باشند لمس قابل

 تنگ عروقمیبلغ افراد در

 چند هر ؛هستند برجسته و

 دارد امکان پوست شفافیت

 این در را عروق بتوانیم تا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 بروز مساله .هستند پر حدی

 نکته مزاج تشخیص در عروق

 استمیمه

 بر دلیل این اما، ببینیم افراد

 .نیست مزاجی حرارت

 نبض

، سریع هاصفراوی نبض

 نسبتاًو  سفت، قوی، طویل

 .بود خواهد پر

 هادموی نبض بنابراین

و  قوی و طویل و سریع

 بود خواهد ور نرم
- 

، کند تقریبا هاسوداوی نبض

 نسبتاً و کوتاه، ضعیف تا متوسط

 سفت لمس در و است پر

 .باشدمی

، کند هابلغمی نبض

 ،ضعیف

 .است پر و نرم، کوتاه

 هایبا تیپ هااط ویژگیرفتاری مورد بررسی در پروفیل حریم شخصیتی و میزان ارتب هایویژگیتفسیر ( 1388)والیتی، 

 . شخصیتی درجدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است

 میحر به توجه با زنکیآ یتیشخص یبند پیت براساس یاخالق و یصفات هایویژگی ریتفس ؛گانه 14 هایشاخصه-31-3جدول

 ویژگی

 و اخالقی
 روحی

 تفسیر حریم شخصیتی تفسیر شخصیتی تفسیر رفتاری

 لذت طلبی

 -طلب لذت
 بی-طلب فرصت

-قید)احساسی(
 گو ابراز

 منطقی نسبتاً

تاخیر  به(معوقگر ا
 )انداختن
 

ویژگی احساسی بودن اشاره به 
مسائل  یهمه( و در مقابل Fدارد)

کنند و میرا تفسیر شخصی 
احساس غالب بر قدرت تفکر 

بیشنه این قدرت . ستهاآن
احساسی بودن و کمینه آن قدرت 

 دهدمیفکری بودن فرد را نشان 
 ( قرار میگیرندTکه در دسته )

نی و بی آافراد در برابرحریم هم رفتار  گونهاین
 اشاره به تعدد فکر)شهودی(. برنامه ای دارند

قاطعی در برابر میزان حریم میو تصمی. دارد
پذیری خود ندارند و بستگی به شرایط و 

احساس در لحظه خود را مبنای پذیرش حریم 
اشاره به ، سوی دیگر لذت طلبی. دهندمیقرار 

 منطق گری دارد

 هستند فرصت دنبال به افراد از دست این(

 و رفتار سرچشمه، منطقی و هیچ برنامه و
 صورت به واقع در .انها نیست کارهای

 ENFJ ISTP ) .تصمیم میگیرند وآنی دلبخواه

 سازگاری

 برای آمادگی

 تطابق-روبرویی
 و سازگاری
 با همنوایی

 متنوع هایمحیط

 جدید و

 رویارویی در اجتناب

 -مختلف محیطهای با
 برای آمادگی عدم

 وفق و آمدن کنار
 آنها مضامین با یافتن

این فاکتور اشاره به طیف برون 
( F( تا درون گرایی)Eگرایی)

بروز ، دارد و اولویت این افراد
درون دادهای برونگراها و تمایل 
به بروز برون دادهای درونگراها 

سازگاری اشاره به فاکتور . است
این افراد . ( داردPانعطاف پذیری)

به آسانی در تطابق خود با دیگران 
 .شوندمیپیروز 

ای  افراد سازگار در برابر حریم رفتار منفعالنه
ه کمتری نسبت ب العملعکسخواهند داشت و 

 افراد ناسازگار اب محیط و شرایط دارند زیرا
انجام شده  هایاین افراد با توجه به آزمایش

نی به آسا، ن این حوزهروفتارشناسان و روانشناسا
و مرور زمان در برابر تجاور به حریم و امر 

از  تطابق یافته و رفتار غیر منتظره ای، ازدحام
این رویکرد رفتاری . دیده نخواهند شد هاآن

سازگاری در . ستهاناشی از اجتماع گرایی آن
 .یک طیف دو سویه قرار دارد

 و اقوام کنار در افراد از گروه این(
 هایایتم از یکی را خویشاوندان بودن

 به و میدهند قرار خود برای خانه انتخاب

 تمایل بسیار انها به نزدیکی و معاشرت

 خانه نزدیکی دلیل به مثالً شاید و، دارند

 خانه شرایط با، خویشاوندان به خود

 )شوند سازگار
EP IP 

میل به 
 وابستگی

 وابسته -میصمی

 -دیگران به
 پذیرمعاشرت 

 سرد/بی - منزوی

 به نسبت عالقه

 دیگران
 

این فاکتور اشاره به طیف برون 
( F( تا درون گرایی)Eگرایی)

بروز ، دارد اولویت این افراد
درون دادهای برونگراها و تمایل 

در ، حریم افراد به دلیل فاکتور میل به وابستگی
طیف دو سویه تمایل به اجتماع 
گرایی)برونگراها( و تمایل به 

عالقه به . شودمیفردگرایی)دورنگراها( تعریف 
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و  اقوام کنار در افراد از گروه این(
 هایآیتم از یکی را خویشاوندان بودن

 به و دهندمیقرار  خود برای خانه انتخاب

تمایل  بسیار انها به نزدیکی و معاشرت
 خانه نزدیکی دلیل به مثالً شاید و، دارند

 رویکری شبیه به افراد، به خویشاوندان خود
 )عالقه دارندسنتی که به زندگی جمعی 

به بروز برون دادهای درونگراها 
سازگاری اشاره به فاکتور . است

این . ( داردPانعطاف پذیری)
انعطاف پذیری طیف در دو سوی 

 .و قضاوتگری در نوسان است

، زندگی جمعی و حضور در کنار دیگران
آستانه تحمل این گروه شخصیتی را در برابر 

برد میازدحام باال ، تجاوز به حریم و خلوت
ولی بعد از گذر از محدوده تحمل رفتاری 

هشداردهنده به منظور حفظ حریم خود را نشان 
این تمایل ، در حالت مقابل درونگراها. دهندمی

به فرد گرایی را دارند و رفتار هشدار دهنده ی 
این گروه بسته به انعطاف پذیری یا قضاوتگری 

 استمتفاوت 
EP IP 

میل به کنترل 
 محیط

 طالب - گرا فعال

 کنترل

 محیط بر نظارت

 جبرگرا

 گرا انفعال
اشاره به بعد قضاوتگری در این 

تمایل به کنترل را دراین ، ویژگی
احساس . گروه قرار داده است

برای  گیریتصمیمرهبری و 
دیگران از دیگر بروزهای رفتاری 

میل به کنترل در . این گروه است
طیف دو سویه برونگرایی و 

تواند متغیر تعریف میدرونگرایی 
 .شود

ایجاد حریم مطلوب برای گروه قضاوتگری که 
در طیف برونگرایی و دورنگرایی متغیرند به 

 یابد و ررفتارشانمیصورت رفتاری قطعی نمود 
در صورت بروز ازدحام و تجاوز به خلوت و 

گرا قضاوتگرها با توجه به درون، حریم این افراد
برونگراها . بودن و برونگرا بودن متغیر است

برای ، دارند و درونگراهامیبروز رفتار کال
نمایش تسلط و کنترل محیط از رفتارهای غیر 

 .کنندمیبیشتری در این رابطه استفاده میکال

 تمام از که دارند عالقه افراد برخی(

 میکنند حس اینگونهشوندو  باخیر اتفاقات

 اما دارای نقش هستند وخانواده اجتماع در

 فقط که هستند هم ای عده عکس بر

 شان خانواده افراد و حداکثر خودشان

 اصال پیرامون افراد و دارد برایشان اهمیت

 EJ IJ ) .کنندمیتوجه ن

 بردباری

 گیر آسان - بردبار
 

 گیر سخت - جازم

در  پذیریاشاره به روحیه انعطاف 
 مقابل روحیه قضاوتگری دارد

، هنگام تجاور به حریم مطلوب این گروه
با شرایط وفق یافته و زمان ، انعطاف پذیرها

 کمتری را برای هماهنگی با شرایط محیطی نیاز
 دارند و قضاوتگرها رفتاری عکس دارند

در برابر اتفاق عملی مخالف نظر و تمایل 
در دو طیف آسانگیری و سخت ، این گروه

گیری بروز رفتاری متفاوت را شاهد 
 P J .شویممی

 هویت(ثبات

 و گرایی
 )تعصب

 میزان، ثبات متغیر در موثر مزاجی عامل

 از یکسری(.باشدمی خشکی و رطوبت

، هستند پایبند خود هویت به شدت به افراد
 انها فرهنگ - نوع و عقاید از اینها

 ) .گیردمی سرچشمه

 و هاپایدار گروه در هویت گرایی
 رفتاری و گیردمی قرار ناپایدارها
. دهدمی بروز را هم عکس
 شخصیتی هایتیپ در هاپایدار
 رفتار بر مصمم و متعصب آیزنک
 .هستند منعطف هاناپایدار و

مصمم و ، در ایجاد حریم مطلوب قضاوتگرها
 هامتعصب و دارای مزاجی خشک و منعطف
. دارای رفتاری منفعالنه و مزاجی تر هستند

.  .و اشپزخانه به پذیرایی اشراف عدم مثال برای
 مهم و رفتاری قطعیمیبرای قضاوتگرها تصمی. 

 هادر برابر حفظ عدم اشرافیت دارند و منعطف
رفتاری آسانگیرتری نسبت به در شرایط مشابه 

 گروه مقابل دارند
P J 

 کردن بسنده-چیز اندک به شدن راضی قناعت

توان اشاره به بعد قضاوتگری می
در این ویژگی را به سخت گیری 

تا  و عدم رضایت از شرایط
آسانگیری و رضایت از وضعیت 

 .موجود متغیر دانست

در ، در ایجاد حریم مطلوب در این گروه
قضاوتگرها در ، صورت بروز اختشاش و ازدحام

ه بروز آن بستو . گیرندمیقرار  هامقابل منعطف
 تبه میزان درونگرا و بورنگرا بودن متفاوت اس

P J 
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 و صراحت
 وضوح

 گرایی

 غآمی بی و خالص-شدن خالص-روشنی
 کسی نسب گردیدن

 بروز این رفتار در طیف
قضاوتگری و انعطاف پذیری 
متغیر است و بروز آن در 
و میبرونگراها به شکل رفتار کال
بروز میدرون گرا با رفتار غیر کال

 .یابدمی

قضائت ، در این گروه برای ایجاد حریم مطلوب
گرا در صورت حریم تجاوز شده و ازدحام 
شکل گرفته رفتار سریع تر و قطعی تری نسبت 

 .دارند هابه منعطف

EJ IJ 

 سرزندگی

 (بودن بانشاط .سرزنده چگونگی و حالت

 هر در زندگی سر میزان آنکه بر فرض با

 مصالح نوع انتخاب در تواندمی مزاج

 ) کند پیدا ظهور هاخانه

اشاره به میزان برونگرایی و 
درونگرایی افراد و چگونگی 
تصمصیم گیری برای بروز در 
فضادارد که به قضاوتگری یا 
 هاویژگی انعطاف پذیری آن

 .وابسته است

حریم مطلوب در این گروه به دلیل تمایل به 
ر فضای بروز سرزندگی و ارتباط اجتماعی د

 برونگرایی نمود بیشتر خواهد داشت و، معماری
مل حریم آزادتر و باز تری را در گروه مقابل شا

 .خواهد شد

EJ EP 

 گرایی درون

 برون و گرایی درون میزان آنکه بر فرض با

 تاثیر کامل طور به مزاج هر در گرایی

 گرایی برون و گرایی درون بر گذار

 یک کامال که گرایی درون(.باشد هاخانه

 سلیقه در قطعا و است ذاتی خصیصه

 است موثر بسیار افراد این معماری

بروز ویژگی برونگرایی در دو 
طیف قضاوتگری و انعطاف 

 .یابدمیپذیری بروز 

را  هاقضاوتگرا، حریم مطلوب برای این گروه
متعصب و جدی در امر تجاوز و ازدحام نشان 

ه برا سازگارتر با شرایط  هاو منعطف دهدمی
حریم  مثال برای. دهدمیوجود آمده نشان 

 از کارهایی و خواندن کتاب برای فرد فضای

 از دور دارد به تفکر به احتیاج قبیل که این

 راهی ان به اشنا وکم غریبه افراد و است دید

ندارند برای هر دو طیف قابل قبول است و لی 
حریم مطلوب قضاوتگرها در برابر عدم ایجاد 
بیشتر بروز ، برای احقاق خلوت مطلوب خود

 خواهند داشت در مقایسه با انعطافمیغیر کال
 .پذیرها

IJ IP 

 گرایی تجمل

 رابر روی نیکویی و جمال و شدن آراسته

 زینت را خود .) قاموس )شرح .بستن خود

 جمال و شکوه و شان، نشد آراسته و دادن

 نیک و آراستن .نمودن خود آرایش و

 میزان آنکه بر فرض )با .را خود ساختن

 میزان و شکل بر مزاج هر در گرایی تجمل

گذار  اثر هاخانه خارجی و داخلی تزیینات
 ) .باشد

نمود بروز چنین رفتاری در 
برونگراها است و در طیف 
قضاوتگری تا انعطاف پذیری 

 .رفتاری متغیر دارد

گرایی انعطاف پذیرها اگر هم تمایل به تجمل 
م داشته باشند نمود این ویژگی در اسباب و حری

ممکن است کمتر دیده شود به ، دیداری خانه
دلیل این که در تصمیم برای ایجاد محدوده 
بصری خود دیرتر تصمیم مطلوب را خواهند 
گرفت در مقایسه با قضاوتگرها که در این 

 .موفق تر خواهند بود گیریتصمیم

 نظم گرایی

 گرایش و افراد نظم میزان آنکه بر فرض با

 سازماندهی بر مزاج هر در بدان هاآن

 گذار اثر هاخانه خارجی و داخلی فضایی

 انها به طبیعت معموالً که افرادی(.باشد

 با کودکی از انها و است گرفته سخت

 چرخانده خود را زندگی فراوان زحمت

 خود زندگی برای که هستند اندافرادی

میزان بروز آن به طیف 
قضاوتگری تا انعطاف پذیری 
مربوط است و ازسوی دیگر 
میزان آن از حسی بودن تا 
 .شهودی بودن متغیر است

توجه به ایجاد سلسه مراتب در ورود به حریم 
ن نکته ای است که این گروه را از سایری، فردی

 کندمیمتمایز 

S-J N-J 
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 شان زندگی و هستند برنامه دارای معموالً

 خاصی منطق از

 ) .کندمی تبعیت

 شخصیت

و  گرایی
 طلبی تشخص

 هر در طلبی تشخص میزان آنکه بر فرض با

 اثر هاخانه تفاخر میزان و شکل بر، مزاج

 .باشد گذار

بروز این ویژگی در برونگراها در 
طیف قضاوتگرها تا انعطاف 

 .شودمیپذیرها تعریف 

این گروه ، محدوده)حریم( بصری مطلوبدر 
 تمایل به بروز آن و تفاخر ورزی دارند و این
ویژگی قضاوتگرها به شکل بارزتری نمود 

 .یابدمی
EJ EP 

 دگردوستی

مهمان  یا و
 دوستی

 در دوستی مهمان میزان که آن بر فرض با

 مربوط فضاهای میزان و شکل بر مزاج هر

 .باشد گذار اثر مهمان به

تمایل به اجتماع گرایی تا فرد 
گرایی درطیف برونگرایی تا 
 درون گرایی قالب تعریف است

حریم مطلوب برای طیف قضاوتگرها و 
به شکل ، در محدوده برونگرایی هامنعطف

قضاوتگرها دارای . شودمیمتفاوتی تعریف 
 اصولی در برقراری ارتباط با دیگران و مهمان

مه خود را در این ارتباط با برنامیهستند و حر
برند در صورتی که میای مشخص چیش 

ا ربا آزادی بیشتر در روش این ارتباط  هامنعطف
 .کنندمیبرقرار 

EJ EP 
 

 (1394حمزه نژاد و سالخورده،)گوناگون هایمیاقل در میحر تیحساس با یمزاج روانشناسانه تفاوت-32-3جدول

 خصوصیت یا شاخصه ردیف

 )بعد روانی(

 گروه مزاجی

 گرم و خشک گرم و مرطوب معتدل ومرطوب سرد سرد و خشک

 1 2 3 5 4 قناعت 1

 4 1 4 5 2 سرزندگی 2

 4 1 3 5 3 لذت طلبی 3

 4 1 3 4 3 دگر دوستی 4

 4 2 3 5 1 سازگاری 5

 4 2 5 3 3 صراحت 6

 5 4 3 2 2 میل به وابستگی 7

 5 4 3 2 2 میل به کنترل محیط 8

 2 5 3 2 1 بردباری 9

 3 5 1 2 4 مهر طلبی 10

 5 4 3 2 4 تجمل گرایی 11

 1 5 2 2 4 نظم 12

 5 4 2 2 5 تشخص طلبی 13

 3 4 2 2 5 ثبات)هویت گرایی و تعصب( 14

 5 3 2 1 4 درونگرایی 15
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 مزاج معماران غرب بندیدسته. 6-2-3

تعریف حریم متناسب ، در ادامه. گیردمیبه طور نمونه دو معمار در هر دسته مزاجی مورد بررسی قرار ، بندیدستهدر این  

 1. قابل بیان است هامزاج آن با

 غرب معماران افتهی رشد بستر مزاج بندیدسته -33-3لجدو

 مزاج سرد و مرطوب مزاج گرم و مرطوب مزاج سرد و خشک مزاج گرم و خشک

 معماران

 فنالند/آلوار آلتو مکزیک /لویس باراگان فرانسه/لوکوربوزیه امریکا/فرانک لوید رایت

 امریکا/چارلز مور برزیل/اسکار نیمایر آلمان/میس وندورهه لویی کان

 کانادا/فرانک گهری آمریکا/رابرت ونچوری آلمان/اریک مندلسون ویلیام لسکاز

 کزنینس آهاتیشخص گانه چهار هایپیتحواس دریافتی در  بندیدستهقابل استخراج از فضا با  هایویژگی

  .باشدمی میبا اقل یسازگار یتئوربراساس ، شخصیتی هایمزاجی بر روی تیپ های*مبنای نام گذاری گروه

 یتیشخص -یمزاج گروه، افتهی رشد بستر براساس مندیحریم گروه 4 در غرب معماران بندیدسته -34-3جدول

 حریم گریز اجتماع گرا حریم گریز فردگرا حریم خواه اجتماع گرا خواه فردگراحریم 

 آوانگاردها پست آوانگاردها تجربه گراها سنت گراها

 میکم حر حریمی تمایل به کم  حریمی تمایل به پر میپر حر
IJs 

 درونگرا قاطع

IPs 

 درونگرا منعطف

EJs  

 برونگرا قاطع

EPs  

 برونگرا منعطف

 ناپایدار پایدار داریپا داریپانا  

 سرد و خشک سرد و مرطوب گرم و مرطوب گرم و خشک

 فرانسه/لوکوربوزیه فنالند/آلوار آلتو مکزیک /لویس باراگان امریکا/فرانک لوید رایت

 آلمان/اریک مندلسون امریکا/چارلز مور برزیل/اسکار نیمایر امریکا/لویی کان

 آلمان/اگون آیرمان کالیفرنیا/گلن مارکورت آمریکا/رابرت ونچوری امریکا/ویلیام لسکازی

 امریکا/فیلیپ جانسون آلمان/میس وندورهه امریکا/مایکل گریوز آلمان/او ام انگرز

 کانادا/فرانک گهری - - -

 حریم گریز حریم خواه

معمارها در هر  بندیدستهپس از . دارد اقلیم و بستر رشد یافته با مزاج هر معمار در بیشترموارد بررسی شده هم خوانی÷

اثر مزاج منطقه . هم خوانی بیشتر بین مزاج معمار با نوع حریم خواهی برای طراحی آثار معماری وجود دارد، گروه مزاجی

 هایویژگیچهار سطح حریم خواهی در معماران با چهار مزاج براساس . و بستر رشد یافتع در درجه دوم اثرگذاری است

 هایشخصی و خانه هایاثر مزاج معمار برمیزان حریم خواهی در خانه. شده است بندیدستهظاهری و با توجه به علم فراست 

که با توجه به مزاج معمار و محیط  شودمینا هماهنگی در آثار اریک مندلسون دیده . طراحی شده معمار هم خوانی دارد

                                           
 های ظاهری صورت گرفته است که جدوال مربوطه در پیوست قرار دارد.بندی مزاجی معماران غرب، با توجه به ویژگیدر وهله اول، دسته.1
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که باید جز معماری )برونگرای منعطف(حریم گریز اجتماع گرا باشد در در اقلیم سرد و خشک واقع است  رشد یافته

در صورتی که . کندمیصورتی که میزان حریم خواهی در خانه شخصی این معمار با معماران مزاج گرم و خشک برابری 

حد حریم خواهی  معماری او ام اونگرز در. باشدمیاین میزان حریم خواهی با سردی و خشکی منطق قابل توجیه و تفسیر 

است ولی با تجه به بستر رشد یافته معمار که آلمان است باید در دسته سرد و خشک که  1مانند معماری لویی کان 1درجه 

این ناهمانگی با مزاج خود معمار قابل تفسیر است و اثر مزاج شخص معمار . ترجیح معماری حریم گریز اجتماع گرا باشد

 4توان به میدر ادامه هر معمار در هر دسته مزاجی را . دهدمیشخصی اش نشان  یخانهرای زان حریم خواهی ب.0را در می

 . نمود بندیدسته، سطح حریم خواهی براساس مدارک موجود از آثار طراحی شده

 )برداشت :لهادمختلف با رویکر هایفرهنگشخصیتی موجود در  هایمتفاوت توجه به فضای شخصی در نظام هایایده آل

 (1970، از آلتمن

 از برداشت) :لهاکردیرو با مختلف هایفرهنگ در موجود یتیشخص هاینظام در یشخص یفضا به توجه متفاوت هایآل دهیا -35-3جدول

 (1970، آلتمن

 I E N S T F J P شخصیتی بندیدسته کشورهای مطرح شده

   IJ          آلمان

   IJ           انگلیس

    NF        فرانسه

   EJ          مالزی

  EP           عرب/مدیترانه/امریکای التین

  IP           ژاپن

   EJ         هند

   IJ          امریکا

   J        فیلیپین

  P         هنگ کنگ

محیطی انجام شده  هایی از تفسیرهایزنک صورت گرفته است و با برداشتایگانه شخصیتی بر مبنای چهار بندیدستهطبق 

مزاجی گرم  بندیدستهکه در  گیردمی)درون گرا ناپایدار( قرار  IJsشخصیتی  بندیدسته( کشور امریکا در 1970در)آلتمن 

 . و وخشک واقع شده است

                                           
دانشگاه  درچند مؤسسه دانشگاهی از جمله .بود« لیب اشموئیلوسکی-ایتزه»بود. نام اصلی او  آمریکایی تبار-استونی معمار (1974–1901) لوئی ایزادور کان: .1

 .درگذشت 1974به سال  نیویورک کرد. او یکی از اعضاء اصلی تیم سیام بود. او دردانشگاه پنسیلوانیا تدریس میو  انستیتو تکنولوژی ماساچوست، یلی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
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، در جدول پروفیل حریم شخصیتی کاستا مورد بررسی قرار گرفت؛ معیار سنجش، تفسیر شده هایویژگیدر ادامه مجموع 

 هایبراساس حریم مورد توجه معمارن مشاهیر غرب در آثاری بررسی شده است که سبک ساز و یا در بیشتر موارد خانه

 . شخصی معمارن بوده است

 شخصیتی هایخلوت در تفاوت

 

 

  

 

 

 

 

 

 (1390، آلتمن)،یتیشخص گانه چهار هایپیت ریتفس براساس یخواه خلوت یساز نهیبه و یکیالکتید هایویژگی -11-3شکل

 

 همان،)یتیشخص التیتما ریتفس براساس یفرد انیم یمرزها کنترل یندهایفرآ نقش، مطلوب خلوت و شده کسب خلوت رابطه-36-3جدول

 (36. ص

 تنظیم نامطلوب خلوت  تنظیم مطلوب خلوت

 دادن اطالعات از بیرون خود به دیگران  دادن اطالعات از درون به دیگران

دارای مرز رضایت 

 بخش و مطلوب

مورد 

1 

رابطه متقابل 

 زیاد
EP 

درون 

 داد

EP 
تجاوز م-مزاحم

 به حریم
 3مورد

دارای مرزی نامتعادل در ایجاد 

 خلوت بین خود و دیگران

مورد 

2 

رابطه متقابل 

 اندک
EJ EJ 4مورد انزوا 

مورد 

5 

رابطه متقابل 

 زیاد
IP 

برون 

 داد

IP 7مورد تماس نامطلوب 

مورد 

6 

رابطه متقابل 

 اندک
IJ IJ 8مورد برون داد ناکافی 

 قضاوتگری :8و4انعطاف پذیری/ ضعف مورد :7و3مورد ضعف 

 

 

 

 

سطح مطلوب 

تماس با دیگران 

ای از در نقطه

 زمان

 کم

 منطقه ازدحام یا تجاوز

2زمان  منطقه انزاوی  4زمان  

 اجتماعی
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 (1970، آلتمن)میحر در یتیشخص هایپیت انواع یریپذ میتسل و تسلط رشیپذ زانیم یمند مرتبه-37-3جدول

 مرتبه  تسلیم پذیر)مظلوم( طیف تمایل به رفتار غیر کالمی تسلط پذیر)ظالم(  مرتبه

1 ESFJ E  I INFP 1 

2 ESTJ J  P ISFP 2 

3 ENFJ 
 هم جواری ناخواسته هم جواری کنترل شده هم جواری ایده آل)مطلوب(

INTP 3 

4 ENTJ ISTP 4 
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 شخصیتی گانه الگوی ازحام براساس تنوع چهار -12-3شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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در جدول زیر شخصیتی آثار معماران –پروفیل حریم ، در ادامه با توجه به آثار مطرح شده از معماران در هر گروه مزاجی

 به نمایش در آمده است:

 زنکیآ تیشخص یبند پیت فیط در یریپذ میحر یمبنا بر خشک و سرد معماران مزاج یتیشخص-میحر لیپروف-38-3جدول

شخص

 یت پایه
 حریم معماری صفت عامل

 درجه حریم خواهی

 عامل صفت حریم معماری

شخ

یص

 ت

 هیپا

1 2 3 4 

 

 

 منطقی
سلسله مندی در مسیر 

 ورود
  

مرتبه بندی کم در مسیر  . 

 ورود

لذت 

 طلبی

 

 

تحمل 

 سختی

پیچیدگی 

 فضا)محصوریت حرکتی(
   0 

 گشودگی)یکپارچگی فضا

 (یحرکت

خوش

 گذران

 درونگرا
 اهمیت به درون

 
 برونگرا اهمیت به بیرون 0   

 سادگی

عدم استفاده از 

تزیینات)محدودیت 

 بصری(

0    
تزیینات فراوان)گشودگی 

 بصری(

تجمل 

 گرا

عدم 

سرزندگ

 ی

عدم ورود طبیعت به 

فضا)حدود بصری 

 وحرکتی(

   0 

اجازه ورود طبیعت به 

فضا)گشودگی بصری 

 وحرکتی(

سرزند

 گی

خودخواه

 ی

عدم ارتباط با 

 )فردگرا(هاهمجواری
0    

)جمع هاارتباط با همجواری

 گرا(

دگردو

 ستی

 

 هماهنگی

همسان سازی بصری در 

 فضا

 

 ایجاد تمایز بصری در فضا    0
تشخ

 ص

 

 سازگاری
 هایویژگیهمسو با 

 محیط)سازش بصری(
0    

تضادورزی در ویژگی 

 محیط)تمایز بصری(

ناسازگا

 ری

میل به 

 وابستگی

توجه به عناصر هویت 

چیدمان)حدود ساز در 

 بصری(

   0 
منعطف در پذیرش عناصر 

 جدید)گشودگی بصری(

استقال

 ل طلبی

 

 نظم

 انسجام فضایی در

چیدمان )رعایت حدود 

 بصری(

  0  
آشفتگی بصری در چیدمان 

 فضایی

بی 

 نظمی

 
کنترل 

 محیط

قانومندی در عرصه بندی 

فضا)رعایت حدود 

 بصری(

   0 
برنامه در عرصه بندی  بی

 فضا)انعطاف پذیری بصری(

آزادی 

 محیط

درونگرا
 

گرم
 

رد
س

 

گرا
رون
ب

 

توافق پذیر
 

ضاد
ت

 

س
وظیفه شنا

 

گم
در
سر

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 صراحت

هندسه 

در  خالص)محصوریت

 حدود بصری(

  0  
عدم استفاده از هندسه 

 خالص)گشودگی بصری(
 ابهام

 

 

 عجول
عدم تمایل به ایجاد تکرار 

 پذیری در عناصر حرکتی
0    

تمایل به ایجاد ریتم و 

پذیری در عناصر  تکرار

 حرکتی

 بردبار

تنوع   

 طلبی

میل به ایجاد تنوع و 

 پیچیدگی بصری در فضا
   0 

ایجاد یکپارچگی بصری در 

 تشکل فضا
 ثبات

 

زیاده 

 خواه

 هایمیل به ایجاد فضای

چند منظوره بال استفاده 

 )محصوریت حرکتی(

0    
کاهش فضای بی 

 مورد)گشودگی حرکتی(
 قناعت

 

  فیلیپ جانسون      اریک مندلسون

  اگون آیرمان          لوکوربوزیه

ناپایدار
 

ک
خش

 
تر

 

دار
پای

 

ک پذیر
ریس

 

کار
ظه 

حاف
م

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زنکیآ تیشخص یبند پیت فیط در یریپذ میحر یمبنا بر مرطوب و گرم معماران مزاج یتیشخص-میحر لیپروف-39-3جدول

شخصیت 

 پایه

شخ عامل صفت حریم معماری خواهیدرجه حریم  حریم معماری صفت عامل

یص

 ت

 هیپا

1 2 3 4 

 

 

سلسله مندی در مسیر  منطقی

 ورود

مرتبه بندی کم در مسیر      

 ورود

لذت 

 طلبی

 

 

تحمل 

 سختی

-پیچیدگی

 فضا)محصوریت حرکتی(

 گشودگی)یکپارچگی فضا    

 (یحرکت

خوشگذر

 ان

 اهمیت به درون درونگرا

 

 برونگرا اهمیت به بیرون    

عدم استفاده از  سادگی

تزیینات)محدودیت 

 بصری(

تزیینات فراوان)گشودگی     

 بصری(

تجمل 

 گرا

عدم 

سرزندگ

 ی

عدم ورود طبیعت به 

فضا)حدود بصری 

 وحرکتی(

اجازه ورود طبیعت به     

فضا)گشودگی بصری 

 وحرکتی(

سرزندگ

 ی

خودخواه

 ی

عدم ارتباط با 

 )فردگرا(هاهمجواری

)جمع هاارتباط با همجواری    

 گرا(

دگردوس

 تی

 

همسان سازی بصری در  هماهنگی

 فضا

 

 تشخص ایجاد تمایز بصری در فضا    

 هایویژگیهمسو با  سازگاری 

 محیط)سازش بصری(

تضادورزی در ویژگی     

 محیط)تمایز بصری(

ناسازگار

 ی

میل به 

 وابستگی

توجه به عناصر هویت ساز 

 در چیدمان)حدود بصری(

منعطف در پذیرش عناصر     

 جدید)گشودگی بصری(

استقالل 

 طلبی

 

چیدمان  انسجام فضایی در نظم

 )رعایت حدود بصری(

آشفتگی بصری در چیدمان     

 فضایی

 بی نظمی

 

کنترل 

 محیط

قانومندی در عرصه بندی 

فضا)رعایت حدود 

 بصری(

بی برنامه در عرصه بندی     

 فضا)انعطاف پذیری بصری(

آزادی 

 محیط

هندسه  صراحت

در  خالص)محصوریت

 حدود بصری(

عدم استفاده از هندسه     

 خالص)گشودگی بصری(

 ابهام

تمایل به ایجاد تکرار عدم  عجول

 پذیری در عناصر حرکتی

تمایل به ایجاد ریتم و تکرار     

 پذیری در عناصر حرکتی 

 بردبار

درونگرا
 

گرم
 

رد
س

 

گرا
رون
ب

 
توافق پذیر

 
ضاد

ت
 

س
وظیفه شنا

 
گم

در
سر

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تنوع 

 طلبی

میل به ایجاد تنوع و 

 پیچیدگی بصری در فضا

ایجاد یکپارچگی بصری در     

 تشکل فضا

 ثبات

 

 

 

زیاده 

 خواه

 هایفضای میل به ایجاد

چند منظوره بال استفاده 

 )محصوریت حرکتی(

کاهش فضای بی     

 مورد)گشودگی حرکتی(

 قناعت

 

 لویس باراگان

 اسکار نیمایر

 رابرت ونچوری       مایکل گریوز

ناپایدار
 

ک
خش

 
تر

 

دار
پای

 

ک پذیر
ریس

 

کار
ظه 

حاف
م

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زنکیآ تیشخص یبند پیت فیط در یریپذ میحر یمبنا بر مرطوب و سرد معماران مزاج یتیشخص-میحر لیپروف-40-3جدول

شخص

 یت پایه

شخ عامل صفت حریم معماری درجه حریم خواهی حریم معماری صفت عامل

یص

 ت

 هیپا

1 2 3 4 

 

 

سلسله مندی در مسیر  منطقی

 ورود

مرتبه بندی کم در مسیر      

 ورود

لذت 

 طلبی

 

 

تحمل 

 سختی

-پیچیدگی

 فضا)محصوریت حرکتی(

 گشودگی)یکپارچگی فضا    

 (یحرکت

خوشگذر

 ان

 اهمیت به درون درونگرا

 

 برونگرا اهمیت به بیرون    

عدم استفاده از  سادگی

تزیینات)محدودیت 

 بصری(

تزیینات فراوان)گشودگی     

 بصری(

تجمل 

 گرا

عدم 

سرزندگ

 ی

عدم ورود طبیعت به 

فضا)حدود بصری 

 وحرکتی(

اجازه ورود طبیعت به     

فضا)گشودگی بصری 

 وحرکتی(

سرزندگ

 ی

خودخواه

 ی

عدم ارتباط با 

 )فردگرا(هاهمجواری

)جمع هاارتباط با همجواری    

 گرا(

دگردوس

 تی

 

همسان سازی بصری در  هماهنگی

 فضا

 

 تشخص ایجاد تمایز بصری در فضا    

 هایویژگیهمسو با  سازگاری 

 محیط)سازش بصری(

تضادورزی در ویژگی     

 محیط)تمایز بصری(

ناسازگار

 ی

میل به 

 وابستگی

توجه به عناصر هویت ساز 

 در چیدمان)حدود بصری(

منعطف در پذیرش عناصر     

 جدید)گشودگی بصری(

استقالل 

 طلبی

 

 چیدمان انسجام فضایی در نظم

 )رعایت حدود بصری(

آشفتگی بصری در چیدمان     

 فضایی

 بی نظمی

 

کنترل 

 محیط

قانومندی در عرصه بندی 

فضا)رعایت حدود 

 بصری(

بی برنامه در عرصه بندی     

 فضا)انعطاف پذیری بصری(

آزادی 

 محیط

هندسه  صراحت

در  خالص)محصوریت

 حدود بصری(

هندسه عدم استفاده از     

 خالص)گشودگی بصری(

 ابهام

عدم تمایل به ایجاد تکرار  عجول

 پذیری در عناصر حرکتی

تمایل به ایجاد ریتم و تکرار     

 پذیری در عناصر حرکتی 

 بردبار

درونگرا
 

گرم
 

رد
س

 

گرا
رون
ب

 
توافق پذیر

 
ضاد

ت
 

س
وظیفه شنا

 
گم

در
سر

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تنوع 

 طلبی

میل به ایجاد تنوع و 

 پیچیدگی بصری در فضا

بصری در ایجاد یکپارچگی     

 تشکل فضا

 ثبات

 

 

 

زیاده 

 خواه

 هایمیل به ایجاد فضای

چند منظوره بال استفاده 

 )محصوریت حرکتی(

کاهش فضای بی     

 مورد)گشودگی حرکتی(

 قناعت

 

 گلن مارکورت

 آلوار آلتو        میس وندروهه

 فرانک گهری         چارلز مور

  

ناپایدار
 

ک
خش

 
تر

 

دار
پای

 

ک پذیر
ریس

 

کار
ظه 

حاف
م

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زنکیآ تیشخص یبند پیت فیط در یریپذ میحر یمبنا بر خشک و گرم معماران مزاج یتیشخص-میحر لیپروف-41-3جدول

شخص

 یت پایه

شخ عامل صفت حریم معماری درجه حریم خواهی حریم معماری صفت عامل

یص

 ت

 هیپا

1 2 3 4 

 

 

مرتبه بندی کم در مسیر       سلسله مندی در مسیر ورود منطقی

 ورود

لذت 

 طلبی

 

 

تحمل 

 سختی

پیچیدگی فضا)محصوریت 

 حرکتی(

 گشودگی)یکپارچگی فضا    

 (یحرکت

خوشگذر

 ان

 اهمیت به درون درونگرا

 

 برونگرا اهمیت به بیرون    

عدم استفاده از  سادگی

 تزیینات)محدودیت بصری(

فراوان)گشودگی تزیینات     

 بصری(

تجمل 

 گرا

عدم 

سرزندگ

 ی

عدم ورود طبیعت به 

 فضا)حدود بصری وحرکتی(

اجازه ورود طبیعت به     

فضا)گشودگی بصری 

 وحرکتی(

سرزندگ

 ی

خودخواه

 ی

عدم ارتباط با 

 )فردگرا(هاهمجواری

)جمع هاارتباط با همجواری    

 گرا(

دگردوس

 تی

 

 همسان سازی بصری در فضا هماهنگی

 

 تشخص ایجاد تمایز بصری در فضا    

 
 هایویژگیهمسو با  سازگاری

 محیط)سازش بصری(

تضادورزی در ویژگی     

 محیط)تمایز بصری(

ناسازگار

 ی

میل به 

 وابستگی

توجه به عناصر هویت ساز در 

 چیدمان)حدود بصری(

عناصر منعطف در پذیرش     

 جدید)گشودگی بصری(

استقالل 

 طلبی

 

چیدمان  انسجام فضایی در نظم

 )رعایت حدود بصری(

آشفتگی بصری در چیدمان     

 فضایی

 بی نظمی

 

کنترل 

 محیط

قانومندی در عرصه بندی 

 فضا)رعایت حدود بصری(

بی برنامه در عرصه بندی     

 بصری(فضا)انعطاف پذیری 

آزادی 

 محیط

در  هندسه خالص)محصوریت صراحت

 حدود بصری(

عدم استفاده از هندسه     

 خالص)گشودگی بصری(

 ابهام

 

عدم تمایل به ایجاد تکرار  عجول

 پذیری در عناصر حرکتی

تمایل به ایجاد ریتم و تکرار     

 پذیری در عناصر حرکتی 

 بردبار

 

 

تنوع 

 طلبی

میل به ایجاد تنوع و پیچیدگی 

 بصری در فضا

ایجاد یکپارچگی بصری در     

 تشکل فضا

 ثبات

درونگرا
 

گرم
 

رد
س

 

گرا
رون
ب

 
توافق پذیر

 
ضاد

ت
 

س
وظیفه شنا

 
گم

در
سر

 
ناپایدار

 

تر
 

دار
پای
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زیاده 

 خواه

چند  هایمیل به ایجاد فضای

منظوره بال استفاده 

 )محصوریت حرکتی(

کاهش فضای بی     

 مورد)گشودگی حرکتی(

 قناعت

 

 

 فرانک لوید رایت  

 لویی کان 

  او ام انگرز      ویلیلم لسکازی

 
 معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه مندیحریم ارتباط زانیم یبررس-42-3جدول

 سطح یک حریم خواهی

 معماران با مزاج گرم و خشک

درجه بندی حریم 

 معمار

مزاج حریم در 

 معماری
 تحلیل بستر معماری مزاج

 گرم و خشک او ام انگرز 1
 سرد و خشک

 آلمان()

ستر بهم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و ناهماهنگ با 

 رشد یافته معمار

 گرم و خشک لویی کان 2
 گرم و خشک

 )امریکا(
 ته طرحهم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یاف

3 
فرانک لوید 

 رایت
 گرم و خشک

 گرم و خشک

 )امریکا(
 ته طرحهم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یاف

 گرم و خشک ویلیلم لسکازی 4
 گرم و خشک

 )امریکا(
 ته طرحهم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یاف

 هم خوانی دارد در صورتی که ممکن ، هماهنگی مزاج معمار با نوع حریم طراحی شده در اثر معماری معمار

 . است با مزاج منطقه و بستر رشد یافته معمار در تناقض باشد

 معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه مندیحریم ارتباط زانیم یبررس-43-3جدول

 سطح دو حریم خواهی

 معماران با مزاج گرم و مرطوب

درجه بندی حریم 

 معمار

مزاج حریم در 

 معماری

 تحلیل مزاج بستر معماری

گرم و  گرم و مرطوب لویس باراگان 1

 مرطوب)مکزیک(

ته هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یاف

 طرح

ک
خش

 

ک پذیر
ریس

 
کار

ظه 
حاف

م
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رابرت  2

 ونچوری

بستر  هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و ناهماهنگی با گرم وخشک)امریکا( گرم و مرطوب

 رشد یافته طرح و معمار

بستر  هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و ناهماهنگی با گرم وخشک)امریکا( گرم و مرطوب مایکل گریوز 3

 رشد یافته طرح و معمار

ته هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یاف گرم و مرطوب)برزیل( گرم و مرطوب ریمایاسکار ن 4

 طرح

 ورتی که ممکن هم خوانی دارد در ص، هماهنگی مزاج معمار با نوع حریم طراحی شده در اثر معماری معمار

 . است با مزاج منطقه و بستر رشد یافته معمار در تناقض باشد

 معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه مندیحریم ارتباط زانیم یبررس-44-3جدول

 سه حریم خواهی سطح

 معماران با مزاج سردو مرطوب

 تحلیل مزاج بستر معماری مزاج حریم در معماری درجه بندی حریم معمار

 سرد و مرطوب)فنالند( گرم و مرطوب آلوار آلتو 1
بستر رشد یافته هماهنگ است ولی با فرهنگ  مزاج معمار با

 طراحی شده مغایرت داردحریمی 

 سرد و مرطوب)کانادا( متعادلحالت  فرانک گهری 2
ده شحریم طراحی  -هم خوانی مزاج معمار و بستر رشد یافته طرح

 در حالت میانه

 سرد و مرطوب گلن مارکورت 3
گرم و 

 مرطوب)کالیفرنیا(

ج ناهماهنگی مزا هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و

 بستر رشد یافته با مزاج معمار

 سرد و خشک)آلمان( سرد و مرطوب چارز مور 4
ج ناهماهنگی مزا هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و

 بستر رشد یافته با مزاج معمار

 سرد و خشک)آلمان( سرد و مرطوب میس وندورهه 5
ج ناهماهنگی مزا هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و

 بستر رشد یافته با مزاج معمار

  تی که ممکن هم خوانی دارد در صور، حریم طراحی شده در اثر معماری معمارهماهنگی مزاج معمار با نوع

 . است با مزاج منطقه و بستر رشد یافته معمار در تناقض باشد

 معمار افتهی رشد بستر مزاج با خشک و گرم یمزاج گروه معماران خانه مندیحریم ارتباط زانیم یبررس-45-3جدول

 سطح چهارحریم خواهی
 مزاج سردو خشکمعماران با 

درجه بندی حریم 
 معمار

مزاج حریم در 
 معماری

 تحلیل مزاج بستر معماری

 ه طرحهم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و بستر رشد یافت سرد و خشک)آلمان( سرد و خشک اریک مندلسون 1
 ه طرحشده و بستر رشد یافت هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی سرد و خشک)آلمان( سرد و خشک اگون آیرمان 2

 سرد و مرطوب)فرانسه( سرد و خشک لوکوربوزیه 3
ج بستر هم خوانی مزاج معمار با حریم طراحی شده و ناهماهنگی مزا

 رشد یافته با مزاج معمار

 امریکا)گرم و خشک( سرد و خشک فیلیپ جانسون 4
خود زاج مبستر رشد یافته مغایرت دارد ولی همسو با  مزاج معمار با

 معمار است
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 ورتی که ممکن هم خوانی دارد در ص، هماهنگی مزاج معمار با نوع حریم طراحی شده در اثر معماری معمار

 . است با مزاج منطقه و بستر رشد یافته معمار در تناقض باشد

 نتیجه.6-2-3

معمار بر میزان ترجیح حریم پذیری میتاثیر مزاج جس، با بررسی مزاج معمار و مزاج منطقه رشد یافته و مزاج اثر معماری

و اثر مزاج  اندداشتهود را خهم سو با مزاج  مندیحریممعماران هر گروه مزاجی ترجیح . اثر بیشتر و مستقیم تری داشته است

 . معمار و اثر مزاجی طرح به صورت کم تاثیر داشته است بستر رشد یافته
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 فصل چهارم: 

 تحلیل
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 1-4شکل
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 رانیا میچهار اقل یسنت هایخانهدر نیساکن یریپذ میحربررسی میزان بخش اول: .1-4

 مقدمه .1-1-4

افت در صدد ی یمعمار، متفاوت است مختلف براساس مزاج هایمیدر اقل هاانسان یو روحمیجس هایازینخوانش 

خانه و  ودننم تر یانسان. استمختلف  هایمینطبق با مزاج در خانه اقلی مفرهنگ هایازیپاسخگو به ن یکالبد هایخصلت

ه روشنی ب مزاج و یطب سنت. لزوم توجه به این اصول است، معاصر طیدر شرا ینیو د یفرهنگ هایخصلت یریتحقق پذ

 ییفضا میبندی حر کرهینحوه پ یلیتحل اسیبه ق قیتحق نیا. تاثیر داردخانه مییو اقل یفرهنگ هایفاکتور گیریشکل بر

اده از مطالعات با استف گرم و مرطوب و سرد و مرطوب( پرداخته است؛، سرد و خشک، )گرم و خشک میدر چهار اقل هاخانه

با  میچهار اقل هاینهباز و بسته( خا مهین یفضا، (اطیباز)ح یفضا )تنوع یکالبد یارتباط گونه بند زانیم، یاسناد معمار

 هایخانه. مودنمی یبررس توانمیدارد را  یکه توجه به بعد فرهنگمیتا عمو یفضاها براساس خصوص یمعمار یعرصه بند

ها براساس فضا ینسب اسیمقو  تیالیس، ییدرون گرا، تیشفاف ،یفرهنگ ی شاخصه پنجبر حسب  یچهار گروه مزاج یتسن

کالبدی در تنوع  هایاوتتفبا مقایسه  توانمیدر نهایت . قرار گرفته است یباز و بسته مورد بررس مهیباز و ن یتوجه به فضا

 یریپذ میرحزنک( مطرح شده است؛ ایچهارگانه شخصیتی ساکنین )تنوع  هایویژگیو  (اسالمی)طب میجس هایخصلت

 . درجه بندی نمود باز تا بسته یتوجه به فضا زانیاز نظر م را رانایگانه چهار هایمیاقل

در  یادراک هایتیمحصور یدر زمره  نیساکن یریپذ میحر زانیبا توجه به م یدر مسکن سنت یبندی فضا کرهیموضوع پ

و  یبه معرفتوان یم، رانیا میموجود در چهار اقل یسنت هایخانه یریپذ میحر زانیم یبا بررس. معماری وجود دارد اسیمق

 ییبندی فضا کرهیپ نحوه رهگذر بتواند نیتا از ا پرداخت؛معماری  اسیدر مق ییبندی فضا کرهینگرش در پ نیاستفاده از ا

 نیا ییازمان فضاسبندی و  کرهیپ نیب یهمخوان اثبات وجود نیهمچن. کند ییو شناسا یرا بررس میچهار اقل یسنت هایخانه

 یتیو شخص یجاز تنوعات مزا یحاصل از آن ناش که تنوعات نیفرهنگ سکونت ساکن باتوجه به و تنوعات آن را هاخانه

 . بگذارد شیرا بارز تر به نما هاخانهحریمی  یالگوها یتوان معنا دارمی نیساکن

 بررسی اثر تنوع مزاجی با تاثیر گذاری اقلیم درخانه . 2-1-4

که مزاج در  ییز آنجاا. آغاز شده و رو به تکامل است یبه تازگ میمطالعات ک یمزاج و معمار میارتباط مستق یزمینه در

مطالعات  یجزام یتوان در دو حوزه میرا  قیتحق نیا ی نهیشیپ، انسان است یو روحمیابعاد جس ی هیکل ی رندهیبر گ

 . و مسکن دنبال کرد یروانشناس هایو پژوهش یجسمان شیدر آسا یمعمار ریتاث

. به بررسی میزان تاثیر گذاری اقلیم بر رفتار و اخالق و نتایج آن در محیط مصنوع پرداخته است، ی و همکارانتفت یدهقان

معتدل )سرد و "و  "گرم و خشک  "، "گرم و مرطوب  "، "سرد و خشک " گانه چهار هایدیدگاه وی برای اقلیماز 

 هایرفتاری افراد با مزاج هایویژگیدر این پژوهش به . رفتاری متفاوتی وجود دارد هایو قابلیت هااستعداد "مرطوب( 

رفتاری در مسکن بحثی انجام نشده است  هایکالبدی پاسخگو به این تفاوت هایمختلف اشاره شده ولی در مورد شاخصه
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



155 

 ایرشتهاصوال میان  هادر حوزه ی ارتباط ما بین معماری و بعد روحی انسان پژوهش. (1390، دهقانی تفتی و دیگران)

موجب آسایش و رفاه با اضطراب که  گذاردمیداند که بر جسم فرد تاثیراتی میسلمانی معماری را دارای امواجی . اندبوده

کنیم به سیب تاثیر منفی که بر روان میدر واقع او معتقد است کیفیت فضای معماری که ما خلق . و نارضایتی وی میگردد

روحی متفاوت  هاییا نیازمیفرد نیز تاثیر گذار است لذا افراد برای رسیدن به آسایش جسمیبر آسایش جس گذاردمیفرد 

انقدر ، کنیدمیچرا جایی که شما زندگی )جولی بک در مقاله ی . (1392، معماری متفاوت اند )سلمانی هاینیازمند فضا

چاپ شده در مجله ی آتالنتیک در یوستون به بررسی اهمیت باالی خانه و ارتباط آن با شخصیت فرد  (؟معنی دارد

کنیم بین میخطی که ما مدام تالش . افمان وجود داردوی اعتقاد دارد تار خط نازکی بین خود ما و محیط اطر. پردازدمی

در راستای ارتباط عمیق ما بین شخصیت فرد و خانه اش سوزان ، کنیم رسم کنیممیکسی که هستیم و جایی که زندگی 

خود را بخشی از خود تعریف  یخانهکلیتون روان شناس زیست محیطی کالج وستر بر این عقیده است که بسیاری از مردم 

پردازندویلیام ساکس نیز در مورد ارتباط تنگاتنگ انسان و خانه اش میکنند و به همین دلیل به تزئین و رسیدگی به آن می

از مبادالت ادامه دار با هم  ایمجموعهکنند در میی که در آن زندگی هایوی معتقد است مردم و مکان. مطالعه کرده است

)ساکس، گذارند زیرا آنها جزئی از یک واحد و یک سیستم تعاملی هستندمیدیگر آنها تاثیرات معینی بر یک. در گیرند

ی هایهمچنین در مقاله ی دیگری با عنوان روان شناسی خانه اثر استوارت جایین به تاثیر خانه بر روان انسان با متغیر. (1991

لود پینتو در مقاله ای به نام معنای ( کChapin). فضای خصوصی و پرداخته شده است، چون میزان نیاز انسان به نور

دانند که این فاکتور نیز وابسته به رضایت فرد میراحتی را وابسته به ایده ی هر فرد از این کلمه ، روانشناسانه ی راحتی

رنگ و متفاوت است با شناخت کامل روحی ، حریم خصوصی، ی نظیر نورهایاز آنجایی که رضایت انسان از فاکتور. است

این تعاریف  (2008)پینو،.خانه را طراحی نمود هاتوان در راستای جلب رضایت و تحقق راحتی آنمی های انسانو خلف

 . روانشناسی نشان دهنده ی ارتباط تنگاتنگ انسان و خانه است

 انسانمیارتباط خانه با تفاوت مزاج در بعد جس. 3-1-4

قبیل آسایش حرارتی و گرمایشی و سرمایشی تحقیقات زیادی انجام شده و مسائلی از میدر راستای ارتباط خانه با بعد جس

و میمعماری و اقلیم نظیر مطالعات وحید قبادیان در مورد آسایش اقلی یزمینهصورت گرفته در  هایپژوهش. است

ت یابی به آسایش برای دس چهارگانه به کار گرفته شده در اقالیم میاقلی هایو راهکار. اندداشتهانسان گام بر میجس

قزلباش و ابوالضیا نیز به بررسی موردی شهر یزد پرداخته و در بخشی از . (1390، افراد را مطالعه کرده است)قبادیانمیجس

به اعتقاد آنها . انددادهمطالعه خود را به برخورد خانه با عوامل محیطی در راستای نیل به کیفیت مناسب سکونتی اختصاص 

 ایمجموعهو  شودمیخورشید و باد هر یک به نحوی از طریق فن شناسی سنتی به کار گرفته ، گیاه، آب سنتی هایدر خانه

ابعاد روحی و  میدر تما هاانسان. (1364، آورد)قزلباش و دیگرانمیزیست محیطی را فراهم  هایهماهنگ از کاربری

و روحی آنها در میجس هایبا شناخت انسانها و تفاوت این تحقیق بر سدد آن است تا. با خانه خود در ارتباط اند میجس
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سنتی ایران این  هایهر مزاج دست یافته و پس از بررسی خانه هایمعمارانه ی پاسخگو به نیاز هایقالب مزاج به شاخصه

 . دو بخش را با یکدیگر تطبیق دهد

 روش پژوهش. 4-1-4

 یهاروش بیترت نیبد. استفاده شده است س سنتی چهار اقلیم ایرانهاخانه در نمونه موردی یبیپژوهش از روش ترک نیدر ا

انجام پژوهش  ندیراف و در شرح مراحل نیهمچن. قرار گرفته است استفاده ردوم یاستدالل منطق تیو در نها یلیتحل، یفیتوص

 :شده است راستفادهیبه شرح ز یقیتطب اسیو ق ای کتابخانه از ابزارهای مطالعات

ایجاد محیطی ، ارتباط دهنده چند فضا، وحدت دهنده چند عنصر خانه، به نشانه حریم تملک، ایرانی هایخانهحیاط در 

آرام برای  در نقش عنصری مهم در جهت سازماندهی فضاهای مختلف و حیاط به عنوان حریم امن و، سرسبز و با نشاط

حوی است که تفکیک اقلیم به ن 4 هایدر خانه هایاطتنوع حوزه بندی ح. (1392، )فرخ یارشودمیآسایش خانواده تلقی 

ن حریم پذیری فضای کالبدی کمک در بررسی میزا بندیدستهاین تنوع . گذاردمیفضای باز و نیمه باز و بسته را به نمایش 

، تحریف کمتری ران است تا باایچهارگانه اقلیم میبو هایانتخابی در پژوهش حاضر از خانه هاینمونه موردی. . . کندمی

گشودگی فضایی در  وبرای دستیابی به میزان حریم پذیری . موثر بر حریم را نمایش دهد هاینمایش صادقانه تر از فاکتور

ذیری که شامل گشودگی پفاکتورهای حریم . انتخاب شده است، به عنوان نمونه ایخانه، از هر اقلیم، چهار اقلیم هایخانه

فضاهای  بندیدستهابتدا . باشدمیفضایی و توجهات بصری است؛ در دو دسته اصلی توجهات حرکتی و بصری قابل مالحظه 

لت در میزان توجه ارتباطی و خدماتی قابل تقسیم است که در ادامه به منظور سهو، سه گروه زیستی عملکردی در خانه به

نیمه باز و بسته مورد  تفاوت میزان نسبی فضاها با توجه به فضاهای باز و، حرکتی و بصری مورد نیاز در هر اقلیمبه حدود 

و میعمو، نیمه خصوصی، ران به عرصه خصوصیایگانه اقلیم چهار هایریز فضاهای موجود در خانه. بررسی قرار گرفت

 بدین منظور بهتر است بدانیم:، سازدمیرا میسر  هاعملکردی در خانه امکان مقایسه فضاهای، از زاویه ای دیگر، نیمه عمومی

ودگی عمودی و ارتفاع به منظور نمایش میزان گش و سطح و بسته در باز نیمه و باز فضاهای کلی مقایسه ترکیب (1

 است؟ چگونه رانایگانه افقی در اقلیم چهار

وعه را در ی و چه مقیاسی از مساحت کل مجمترازدر چه و بسته  باز مهیباز و ن یفضاهامقایسه قرارگیری  (2

 ؟چه نسبتی با هم دارند و گیردمیبر

 ؟است چگونه رانایگانه در اقلیم چهار مختلف یدر ترازها و بسته باز مهیباز و نتناسبات فضای  (3

 چهار اقلیم به چه اندازه است؟ هایمیزان توجه به سیالیت حرکتی و شفافیت بصری در خانه (4

  چهارگانه  هایدر مزاج هاخانه هایتفاوت یبررس. 5-1-4

برای انتخاب خانه از هر گروه مزاجی با توجه به نظر ابن سینا در مبحث اعتدال ناشی از محیط زیست و اجتماعات انسانی 

 هایاقلیم هایباقتضای اقلیم و آب و هوای محل زیست آنها به خانه هامبنی بر این که مزاجی است شایسته ی هر یک از ملت
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موجود در کتاب اقلیم و معماری کسمایی و بررسی شرایط میاقلی بندیتقسیمبراساس . (1387، سنتی مراجعه شد)ابن سینا

، چهار شهر کاشان، دقیق شهرهای ایران از نظر رطوبت و گرما و هم چنین غنای معماری به دلیل بکر بودن فضاهای ساختی

        .نتخاب شدندبوشهر ا، بندر انزلی، اردبیل

 مطالعه مورد یشهرها انتخاب لیدالمییاقل یبند پهنه-1-4جدول

 پهنه بندی اقلیمی
شهرهای مهم قرار 

 گرفته در پهنه اقلیمی

 هایویژگی

 اقلیمی

شهر 

 منتخب
 دلیل انتخاب

اقلیم فالت 

 مرکزی

منطقه نیمه 

 بیابانی

، مشهد، تهران

 شیراز، اصفهان

 گرم و خشک

 کاشان )معتدل تر(

ر منطقه بیابانی به دلیل خشکی بیشتر در اولویت قرا

در  کاشانی بودن معماری غنهمچنین به دلیل . گرفت

 گرم و خشک کاشان، یزد، زاهدان منطقه بیابانی نهایت این شهر برای مزاج گرم و خشک انتخاب شد

 اقلیم سواحل جنوبی
، جاسک، بندرعباس

 اهواز، آبادان، بوشهر
 بوشهر مرطوبگرم و 

ر بوشهر نسبت به بندر عباس و آبادان گرم و مرطوب ت

است هم چنین از جاسک و اهواز رطوبت بیشتری دارد 

 .لذا این شهر برای اقلیم گرم و مرطوب انتخاب شد

 غربی هایاقلیم کوهستان
، همدان، مشهد، تبریز

 اردبیل، ارومیه
 اردبیل سرد و خشک

 هایدر ارتفاعات کوه در نزدیکی با توجه به قرار گیری

سبالن و سرما و رطوبت کم آن این شهر برای اقلیم 

 سرد و خشک انتخاب شد

اقلیم سواحل شمالی و 

 دریای خزر

، بندرانزلی، رشت

، گرگان، بابلسر

 ساری، ماسوله

 بندرانزلی معتدل و مرطوب

تن اقلیم این منطقه معتدل و مرطوب است لذا برای یاف

مرطوب در حوزه مرزی این پهنه و شهری سرد و 

ب را انتخای شهر بندر انزالی اقلیم کوهستان هایپهنه

 کردیم

در میتا عمو یخصوص یباز به فضاها مهیباز و بسته و ن یفضا صیتخص ینسب زانیم یبررس.1-5-1-4

  اقلیم 4 هایخانه

 یقابل بررس یورها( فاکتیتا عموم ی)خصوص یباز تا بسته( و بعد فرهنگ ی)فضا یبعد کالبد زانیارتباط م انیبه منظور ب

قرار  یورد بررسخواه در هر خانه را م میحر هاییاختصاص داده شده به فضا هایمساحت، رانیا میچهار اقل هایدر خانه

 . مییفاکتور سنجش نما نیرا بر ا میاقلهر  یو ارزش گذار تیاهم زانیتا م، میدهمی

 یو خدمات یارتباط، یستیز یلتوان به سه گروه اصمیخانه را  یداخل یتمام عملکردها، یکالبد بندیتقسیماز لحاظ در ابتدا 

 . نمود بندیدسته اطیباز ح یو فضا
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 میحر به ییپاسخگو در مرطوب و گرم میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار هایویژگی-2-4جدول

 1خانه مهربان-شهر بوشهر*، گرم و مرطوب: استان بوشهرنماینده از اقلیم 
فضای عملکردی براساس میزان حریم 

 خواهی
 معماری هایویژگی

 مقیاس خرد زیستی مقیاس میانه مقیاس کل
ارتباط  درجه بندی

با 
 محیط

 شکل منافذ تناسبات مراتب دسترسی تشکل مکان درصد

 1درجه 
 خصوصی

%13 .01 

01. %13 بسته  درونگرا_ اول 
استقرار ساختمان عمدتا در چهار _

استقرار  جهت پیرامون دو حیاط
ساختمان عمدتا در چهار جهت 
پیرامون دو حیاط مربع و مستطیل 

 لشک

ز ساختمان به صورت متراکم ا_
ترکیب فضاها به صورت گسترده با 

 هاحباطو ترکیب با فضاهای نیمه باز 
فضاهای عملکردی در ز در یک تراز ا

وم با و دول ا -سه تراز از همکف 
 کرسی کوتاه

استقرار فضاهای باز و نیمه باز _
زیستی در طبقات برای استفاده از 

فضاهای نیمه باز بین ز نسیم دریا ا
 فضاهای بسته

راهروهای باز مقابل فضاهای بسته و _
 نیمه باز

ارتباط فضاهای زیستی عمدتا به  _
 صورت مستقل

ودی از داخل ساختمان ور _
ر دفضاهای باز و نیمه باز  گیریجهت

طبقات به سمت دریا برای هدایت 
 نسیم دریا به حیاط مرکزی

از حیاط به _
راهروهای نیمه 

 باز
از حیاط به _

 اتاق
از راهروهای _

 نیمه باز به اتاق
از راهروهای _

نیمه باز به 
فضاهای زیستی 

 نیمه باز
از راهروهای _

باز به فضای 
 زیستی

از راهروهای _
 نیمه باز به باز

 

کشید_
گی 

فضای 
زیستی در 

جهت 
بدنه حیاط 
 مرکزی

به سمت _
حیاط 

مرکزی 
در طبقه 

 باال
به سمت _

خارج در 
چهار 
 جهت

مکعب 
مستطیل 
با سقف 
 مسطح

 - - نیمه باز
 - - باز

 2درجه
%7 .87 

نیمه 
 خصوصی

 اول 87. 7% بسته
 - - نیمه باز

 - - باز

 3درجه
%40 .83 

 نیمه عمومی

 همکف 39. 8% بسته
همکف 44. 32% نیمه باز

 اول-
  - باز

 4درجه 
%26 .54 

 عمومی

 همکف 89. 3% بسته

 25. 13% (یرونیو ب ی)اندروناطیح - - نیمه باز

 06. 54% هاجداره نسبت

 62. 36% مساحت توده به مساحت کل نسبت

همکف 65. 22% باز
 اول-

 16. 33% بسته یفضا

 44. 32% باز مهین یفضا

 65. 22% باز  یفضا

. 11% فضای جانبی
75 

جمع مساحت کل به انضمام فضای 
 جانبی

%100 

درجه حریم  
 خواهی

عرصه بندی  
 فضاها

 باز باز مهین بسته

                                           
 هسازی و نوسازی شهری، تهران(.ارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر بوز "ایرانی، خانه "ها باز ترسیم شده از کتاب)پالن .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حریم خواهی 
  1درجه

 - -  خصوصی

 

 

حریم خواه درجه 
2 

  -  نیمه خصوصی

حریم خواه درجه 
3 

    نیمه عمومی

حریم خواه درجه 
4 

  -  عمومی
 

 . قرار گرفته است بررسیمورد ، ی از مساحت کل فضای اشغال شدهنسب ا درصدب هافضامساحت *

، انبار ،مانندمیو عمو یخدمات هاییدر طبقه اول و کاربرها. . . سیسرو، نینشم، خواب، مانند، یستیو ز یخصوص یفضا

شده  دهیبقه دطباز در هر دو  مهین یفضا، طارمه، در طبقه همکف، اطیو ح یمختص داده شده به ورود یفضا، آب انبار

مستقر  شودمی نیو زمستان نش نینشم، که شامل خواب هاخانه یستیز یدر قسمت فضا یانداز هیبه منظور سا لیشناش. است

در طبقه  یعمود یگشودگ زانیم. با پله قرار گرفته است اطیباز ح یتر از فضا نییدر ارتفاع پا نیزمستان نش. شده است

به سمت  نیستان نشمطبخ و زم یورود. است شتریدر طبقات اول ب هایگشودگ زانیو م. باشدمیهمکف از طبقه اول کمتر 

صندوق ، شودمی یخصوص مهین و یخصوص هایکه شامل اتاق یستیز یدر کنار هر فضا. باز( قرار دارد ی)فضااطیح

  .در ارتباط با فضا قرار دارد ایخانه

 میحر به ییپاسخگو در خشک و گرم میاقل هایخانه یعملکرد یفضاها یمعمار هایویژگی-3-4جدول

 1خانه آل یاسین-شهر کاشان*، استان اصفهاننماینده از اقلیم گرم و خشک: 

فضای عملکردی براساس میزان 

 حریم خواهی

 معماری هایویژگی

 مقیاس خرد زیستی مقیاس میانه مقیاس کل

درجه 

 بندی

ارتباط 

با 

 محیط

 شکل منافذ تناسبات مراتب دسترسی تشکل مکان درصد

 1درجه 

%33 .46 

 خصوصی

. %33 بسته

46 

 درونگرا_ اول

استفاده از فضاها در سه جهت _

 حیاط و پیرامون حیاط مرکزی

یری در قرارگ

 گروه ارتباطی

درصد _

فضای بسته 

زیستی بیشتر 

بازشوها

به ، 

مکعب 

. مستطیل

با سقف   - - نیمه باز

                                           
مرکز اسناد و  "های کاشان، : خانه14ایران د گنجنامه : فرهنگ آثار معماری اسالمی  "(، 1383ها باز ترسیم شده از کتاب)حاجی قاسمی، ک. )پالنتمامی.1

 بهشتی، تهران.( تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید

 

 

 طبقه اول

همکفطبقه   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ساختمان به صورت متراکم_ - - باز

ترکیب فضاها به صورت فشرده و _

ی راتباطی هایبا راهروهایی که راه

را به فضاهای داخلی را تعریف 

 کندمی

به  معموالًفضاهای اصلی زیستی _

یک فضای نیمه باز مانند ایوان به 

 ارندحیاط مرکزی ارتباط د

همکف و ، حیاط در دو تراز_

 زیرزمین

، فضاهای عملکردی در سه تراز_

 اول و زیرزمین، همکف

استقرار فضای باز و نیمه باز _

به منظور ایجاد ، زیستی در طبقات

ارتباط بصری با حیاط و تعدیل 

 شرایط اقلیمی

فضای نیمه باز)ایوان(در جلوی _

تعریف سلسه ، فضای بسته اقامتی

به فضای زیستی  مراتب ورودی

 خصوصی)توجه به محرمیت(

فضای ، راهروهای مسقف_

، ارتباطی است که پنهان از دید

زیستی به  هایارتباط دهنده فضای

 هم است

ارتباط فضاهای زیستی به صورت _

 به هم پیوسته

ورودی از کنار ساختمان است و _

با هشتی وداالن به به فضای زیستی 

 رسد)توجه به محرمیت(می

از حیاط مرکزی _

به فضای نیمه 

باز)ابوان( و در 

ادامه به فضای 

بسته زیستی 

رسد)توجه به می

 محرمیت(

از فضای باز به _

نیمه باز )مهتابی و 

 صفه به ایوان(

از فضای _

ارتباطی پنهان در 

زیستی  هایفضای

به فضای بسته 

 زیستی

 از فضای

ارتباطی)ت

وجه به 

 محرمیت(

درصد _

نسبی برابر 

فضای 

زیستی به 

فضای باز 

 حیاط

سمت 

 -حیاط

 

گنبدی 

 2درجه شکل

%6 .05 

نیمه 

 خصوصی

زیرزم 97. 3% بسته

 ین

 - - نیمه باز

 - 08. 2% باز

 3درجه

%20 .21 

نیمه 

 عمومی

 همکف 96. 9% بسته

همکف 47. 5% نیمه باز

 اول-

 همکف 78. 4% باز

 4درجه 

%22 .75 

 عمومی

 همکف 27. 0% بسته

 48. 22% (یرونیو ب ی)اندروناطیح - - نیمه باز

 25. 24% هانسبت جداره

 .76% نسبت مساحت توده به مساحت کل
86 

. 22% باز

48 

 66. 47% بسته یفضا همکف

 47. 5% باز مهین یفضا

 43. 31% باز یفضا

. 17% فضای جانبی

52 

 

 

جمع مساحت کل به انضمام 

 فضای جانبی

%100 

عرصه بندی  درجه حریم خواهی 

 فضاها

 باز باز مهین بسته

حریم خواهی 

  1درجه

 - -  خصوصی

نیمه  2حریم خواه درجه 

 خصوصی
 -  

    نیمه عمومی 3حریم خواه درجه 

 همکفطبقه 

 اولطبقه 

 دومطبقه 

N 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عمومی 4حریم خواه درجه 
 

 

-  
 

 
 میحر به ییپاسخگو در مرطوب سردو میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار هایویژگی-4-4جدول

 1حسن امام جمعه دیخانه حاج س-*یشهر بندر انزل، النیسرد و مرطوب: استان گ میاز اقل ندهینما

فضای عملکردی براساس میزان 

 حریم خواهی

 معماری هایویژگی

 مقیاس خرد زیستی مقیاس میانه مقیاس کل

درجه 

 بندی

ارتباط 

با 

 محیط

 شکل منافذ تناسبات مراتب دسترسی تشکل مکان درصد

حریم 

 1درجه 

%12 .77 

 خصوصی

. %21 بسته

77 

 برونگرا_  اول

استقرار ساختمان به صورت در _

 در حیاط جهات مختلف

، پراکندهساختمان به صورت _

فضاهای خدماتی و زیستی در سطح 

 به صورت پراکنده قرار دارد 

ترکیب فضاها به سادگی در کنار _

 بدون هیچ فضای رابطیکدیگر و 

 حیاط در یک ترازقرارگیری _

عملکردی در یک تراز با  فضاهای_

واقع  یک کرسی کوتاه باالتر از زمین

 . شده است

جدا از  فضاهای خدماتیاستقرار _

 دو جبهه فضای بازفضای زیستی در 

 حیاط

ایوان در بین فضای فضای نیمه باز _

 زیستی بسته

بدون زیستی  هایفضای هم جواری_

 در کنار همراهرو 

در کنار بنا و در  ارتباطی هایراه_

 مجموعه فضای باز

ارتباط فضای زیستی از طریق پلکان _

 و از طریق سرسرای اصلی

 ارتباط از_

حیاط به 

 هایمسیر

ارتباطی باز)پله( 

به ایوان و فضای 

 زیستی

ارتبقاط بصری _

از اتاق به حیاط 

و 

برعکس)شفافی

 ت بصری(

ا فض، در داخل_

بدون عنصر 

واسط به هم 

 دیگر راه دارند

درصد _

فضای باز 

حیاط بیشتر 

از مجموع 

فضای 

 زیستی

)ترجیح 

گشودگی 

افقی در 

 خانه(

 

 بازشوها

 به، زیاد

 سمت

 -اطیح

جداره 

اندک و 

 هایجداره

بیرونی با 

شیشه 

است)توجه 

به شفافیت 

 بصری(

 

مربع 

مستطیل 

با سقف 

شیبدار)

شیروان

 ی(

 - - نیمه باز

 - - باز

حریم 

 2درجه

%1 .34 

نیمه 

 خصوصی

 اول 34. 1% بسته

 - - نیمه باز

 - - باز

حریم 

 3درجه

%4 .4 

نیمه 

 عمومی

 اول 49. 4% بسته

 18. 71% اطیح - - نیمه باز

 62. 11% به کل هانسبت جداره - - باز

 33. 33% نسبت مساحت توده به مساحت کل

 05. 19% بسته یفضا

حریم 

 4درجه 

%78 .89 

 04. 4% باز مهین یفضا اول 45. 0% بسته

 4. 74% باز یفضا اول 04. 4% نیمه باز

                                           
 زی و نوسازی شهری، تهران.(وزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر بهسا "ایرانی، خانه "پالن باز ترسیم شده از کتاب) .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ورودی از داخل فضای باز _ اول  4. 74% باز عمومی

 مجموعه)حیاط(

 

 - فضای جانبی

جمع مساحت کل به 

 انضمام فضای جانبی

%100 

 

عرصه بندی   خواهیدرجه حریم  

 فضاها

 باز باز مهین بسته

 - -  خصوصی 1حریم خواه درجه 

  -  نیمه خصوصی 2حریم خواه درجه 
 -   نیمه عمومی 3حریم خواه درجه 

   عمومی  4حریم خواه درجه 
 

 
  

 
 میحر به ییپاسخگو در خشک و سرد میاقل هاخانه یعملکرد یفضاها یمعمار هایویژگی-5-4جدول

 1خانه مناف زاده-*لیشهر اردب، یغرب جانیسرد و خشک: استان آذربا میاز اقل ندهینما

فضای عملکردی براساس میزان 

 حریم خواهی

 معماری هایویژگی

 مقیاس خرد زیستی مقیاس میانه مقیاس کل

ارتباط  درجه بندی

با 

 محیط

مراتب  تشکل مکان درصد

 دسترسی

 شکل منافذ تناسبات

حریم درجه 

1 

%10 .27 

 خصوصی

27. %10 بسته همکف 

 اول-

 برونگرا_

استقرار ساختمان با انسجام _

 از حیاط دو جبههفضایی در 

فضای زیستی ساختمان به _

 قرار دارد  ،فشردهصورت 

ترکیب فضاها به سادگی در _

با سراسرا در کنار یکدیگر و 

ارتباط را ، مرکز فضای زیستی

 . نمایدمیایجاد 

، حیاط در دو ترازقرارگیری _

 همکف و اول

فضاهای عملکردی در گروه _

در دو تراز  هاشامل اتاق، زیستی

طبقه . هم کف و اول قرار دارد

 ارتباط از_

حیاط به 

 هایمسیر

ارتباط سرسرا 

که نقش 

تقسیم کننده 

 دارد

ارتباط _

بصری از اتاق 

به حیاط و 

برعکس)شف

 افیت بصری(

درصد _

فضای باز 

حیاط بیشتر از 

مجموع فضای 

 زیستی

حیاط در دو _

. تراز)بیرونی

-اندرونی(

ف و همک

اول)رعایت 

حدود بصری 

 و حرکتی(

 بازشوها

 به، کم

 سمت

 اطیح

مربع 

مستطیل 

با سقف 

 مسطح

  - نیمه باز

  - باز

حریم 

 2درجه

%38 .38  

نیمه 

 خصوصی

 همکف 85. 4% بسته

  - نیمه باز

  53. 33% باز

 34. 63% (یرونیو ب ی)اندروناطیح

 37. 16% به کل هانسبت جداره همکف 09. 4% بسته

                                           
 زی شهری، تهران.(هسازی و نوساوزارت مسکن و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن دفتر ب "ایرانی، خانه "ها باز ترسیم شده از کتاب)پالن .1

همکفطبقه   

N 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حریم 

 3درجه

%4 .09 

 نیمه عمومی

یک کرسی کوتاه همکف با   - نیمه باز

 . واقع شده است باالتر از زمین

جدا  فضاهای خدماتیاستقرار _

دو جبهه از فضای زیستی در 

 حیاط فضای باز

ق پلکان( در فضای ارتباطی)اتا_

در بین ، زون میانی فضای داخلی

 فضای زیستی بسته

زیستی  هایفضای هم جواری_

 در کنار همبدون راهرو 

 و ارتباطی در داخل بنا هایراه_

سرسرا در  قیفضاها از طر یهمه

 یفضا یارتباط دهنده، دو تراز

 گریکدیبه  یستیز

از داخل فضای باز  ورودی_

با  )حیاط(مجموعه

پوشانندگی فضایی از طریق میک

قرار گیری فضای خدماتی در 

 بدو ورود

نسبت مساحت توده به مساحت 

 کل

%36 .70 

 5. 21% بسته یفضا  - باز

 - باز مهین یفضا

 57. 64% باز  یفضا

حریم درجه 

4 

%33 .33 

 عمومی

 اول 29. 2% بسته

  - نیمه باز

    
  
  

همکف  04. 31% باز

 و اول

 45. 9% فضای جانبی

جمع مساحت کل به انضمام فضای 

 جانبی

%100 

درجه حریم 

 خواهی

 هایعرصه

 فضایی

 باز نیمه باز بسته

حریم خواه درجه 

1 

 - -  خصوصی

حریم خواه درجه 

2 

  -  نیمه خصوصی

 حریم خواه درجه

3 

    نیمه عمومی 

حریم خواه درجه 

4 

 -  عمومی 

 
  
 

قرار  یخصوص یدر زمره فضا ییفضا یاست که در عرصه بند یهایییشامل تمام فضا، یستیگروه ز بندیدسته: حاتیتوض

. . . و پله، یهشت، داالن، مانند، سازدمی سریم یحرکت ونیرکالسیس است که ییشامل فضاها یگروه ارتباط. گیردمی

 ی)سرسرا و اتاقیارتباط یخانه به فضا یانیمحدوده م، )پله(یعمود ونیرکالسیس یبرا، بسته ییاختصاص دادن فضا

پنجره و درب به سمت  قیاز طر هایاست و گشودگ وستهیپ هاجداره. است افتهیمخصوص پلکان به طبقه باال( اختصاص 

  .قرار دارد )در طبقه اول( ی( و اندرونی)قسمت ورودیرونیدر دو سطح ب اطیح. ( استاطیباز)ح یفضا

همکفطبقه   اول طبقه 

N 
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 یعملکرد یفضاها یاصل گروه براساس رانایگانه چهار میاقل در( باز و باز مهین، بسته یفضا) به توجه سهیمقا -2-4شکل

براساس  رانایگانه نیمه باز و باز( در اقلیم چهار، مقایسه توجه به گشودگی فضایی)فضای بسته.2-5-1-4

 ارتباطی و خدماتی، زیستی هایگروه

تمام فضاها . اختصاص داده شده است اطیاز مجموعه به حمیی( سهم عظلیسرد و خشک)اردب میاقل یدر نمونه خانه انتخاب

 باز را به خود اختصاص داده است یفضا یرونیو ب یدر دو سطح اندرون اطیدرکنار هم قرار گرفته اند و ح ادیبا تراکم ز

چهار اقلیم و قرار گیری فضاها در طیف  هایمقایسه فضاهای حریم خواه کالبدی در خانه .3-5-1-4

 خصوصی تا عمومی

 رانیا میاقل چهار هایخانه در یکالبد خواه میحر یفضاها بندیدسته-6-4جدول

 عمومی نیمه عمومی نیمه خصوصی خصوصی عرصه بندی فضاها

تنوع 
 اقلیمی

 نمونه انتخابی
خواه حریم 

 1درجه 
 4حریم خواه درجه  3حریم خواه درجه  2حریم خواه درجه 

گرم و 
 مرطوب

خانه مهربان در 
 بوشهر

 خواب
 هاسیسرو

 دری(3نشیمن)
 مطبخ

 زمستانشین
 دری(5)

 پذیرایی)مجلسی(

 طارمه
 شناشیل
 

 انبار
 آب انبار
 راهرو

 ورودی
 اطیح

 پله

 باز بسته نیمه باز بسته بسته کالبدی بندیدسته

گرم و 
 خشک

خانه آل یاسین 
 در کاشان

خواب)اتاق 
 دری 2
 دری( 3اتاق

 اتاق بادگیر
 هاسیسرو

 مطبخ
 حوضخانه
 سرداب

حیاط 
 خلوت

 دری 5اتاق
 شاه نشین
 تاالر
 

 وانیا

 
 

 صفه

 

 ورودی
 پله
 داالن
 هشتی

 اطیح
 
 

 بسته باز بسته کالبدی بندیدسته
نیمه 
 باز

 باز بسته باز

سرد و 
 مرطوب

خانه حاج 
حسن امام 

جمعه در بندر 
 انزلی

 اتاق خواب
 

 اتاق کار
 

 پذیرایی
 مطبخ
 

 سرسرا
 سیسرو

 حمام

 ایوان
 

 حیاط

 پله

بوشهر کاشان بندرانزلی اردبیل

بسته 35.95% 59.56% 21.53% 33.15%

نیمه باز 46.35% 12.66% 4.07% 2.29%

باز و حیاط 17.03% 29.34% 74.40% 64.56%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

بسته نیمه باز باز و حیاط
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 بسته بسته بسته کالبدی بندیدسته
 مهین
 زاب

 باز

سرد و 
 خشک

خانه مناف زاده 
 در شهر اردبیل

 خواباتاق 
 

 آشپزخانه
 پذیرایی

 اطیح
 یاندرون
 

 اتاق پله
 راهرو
 سرسرا

 گلخانه
 انبار

 یرونیب حیاط
 گاراژ

 باز بسته بسته باز بسته کالبدی بندیدسته

 در کاشان بخش. قرار داردمیمرطوب در عمو هایقرار دارد و در دو مورد اقلیممیدر کاشان و اردبیل سرسرا در نیمه عمو*

و کوچک  جنبی هایاست و حیاط مرکزی جدا دارد غیر از حیاط مرکزی. . . هم بزرگتر و باشکوه تر و بیرونی و مهمان

فضاهای  .بیرونی و مهمان است برای، در حوزه نیمه عمومی، دور حیاط بزرگ تر هایسه دری. تر که خصوصی تر هستند

خانه واقع میفضای باز)حیاط( در قسمت عمو دیگر در های( در اقلیم سرد و مرطوب برخالف اقلیمهاخدماتی )سرویس

 . شده است

براساس  گانه اقلیم چهار هایمقایسه طیف فضاهای عملکردی در عرصه بندی فضایی در خانه.4-5-1-4

 تنوع فرهنگی

مختلف  هایفرهنگرا در  هابه طور مثال نشیمن، و عمومیمینیمه عمو، نیمه خصوصی، در مقایسه فضاهای خصوصی-1

با مقایسه فضاهای کالبدی اختصاص داده شده به طیف  بندیدستهدر این . کندمیتعریف میاز نیمه خصوصی تا نیمه عمو

فضای خواب در قسمت خصوصی قرار گرفته است که بنا به میزان اهمیت ، چهار اقلیم هایدر خانه، خصوصی تا عمومی

فضای خواب در اقلیم گرم و مرطوب شامل اتاق ، فضای خواب متغیر استتعدد و میزان توجه به ، این فضا در هر اقلیم

، در این اقلیم، میزان حریم خواهی یکسانی دارند، که از لحاظ میزان کاربری برای افراد خانواده باشدمیخواب و نشمین 

قرار ، استمیعمو ونیمهمیحریم خواهی اتاق خواب و نشیمن در طبقه اول و جدا از طبقه همکف که مختص فضای عمو

با این تفاوت که فضای خواب با میزان حریم خواهی درجه یک در محدوه فضای خصوصی و نشیمن با حریم . گرفته است

دو در محدوده نیمه خصوصی با گشایش بصری)بازشو(زیادتری و سطح اشغال بیشتری نسبت به فضای خواب  خواهی درجه

برای مییرایی( در این اقلیم با میزان درجه خواهی سه در محدوده نیمه عموزمستان نشین و فضای مجلسی)پذ. قرار دارد

زمستان نشین با گشایش بصری)بازشو( . واقع شده است، استفاده مهمان در طبقه همکف با گشایش ورودی به سمت حیاط

ارتباط ، حریم خواهی سهبا درجه مینیمه عمو هایفضای طارمه در زمره فضای. بیشتری نسبت به فضای مجلسی قرار دارد

طارمه جز فضاهای ارتباطی و در نقش ایوان و تراس ، به هم است. . . خصوصی و نیمه خصوصی و هایدهنده ی فضای

با درجه حریم میقسمت ورودی و پلکان ارتباطی در زمره فضاهای عمو، فضای حیاط. امروزه قابل تعبیر است هایخانه

 دهدمیرا تشکیل . . . عملکردی خانه است و فضاهای جانبی سایر فضاها مانند انبار و خواهی چهار ارتباط دهنده فضاهای

و حریم خواهی قابل توجه را نیاز ندارند؛ برای  گیردمیفضایی قرار  هایزیستی و عرصه بندی هایکه خارج از فضای

 . ارتباطی(خانه است، خدمات به سایر فضاهای عملکردی)زیستی
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سه دری که جز فضای خصوصی با درجه حریم خواهی باال ، لیم گرم و خشک شامل اتاق دو دریفضای خواب در اق-2

اجازه ورود به این فضا را از طریق پلکان پنهان در حاشیه فضای اتاق به داخل را ، فقط افراد اصلی خانه ،با درجه یک است

دنج خانه  هایشوند و خارج از دید در گوشهمیدر این اقلیم جز فضاهای حریم خواه درجه یک محسوب  هاسرویس. دارد

از نظر حریم  خلوت اطیح در قسمت زیرزمین و خارج از دید قرار دارد و سردابو  حوضخانه، مطبخ. شکل گرفته اند

اتاق پنج دری در طیف حریم خواهی درجه سه در محدوه . شودمیو قسمت نیمه خصوصی تعریف  2خواهی در درجه 

و درجه . نزدیک به فضای خصوصی است، یابند و از لحاظ هم جواریمیقرار دارد مهمانان به این فضا راه مینیمه عمو

و در قسمت نیمه  3ایوان و صفه در زمره فضاها با درجه حریم خواهی . یکسانی با فضای شاه نشین دارد حریم خواهی

خانه میدر قسمت عمو 4با درجه حریم خواهی  و اطیح، یهشت، داالن، پله، یورود. برای ساکنین تعریف شده استمیعمو

 . قرار دارد

در محدوده خصوصی با میزان حریم خواهی یک و مطبخ)آشپزخانه(  هاو سرویس فضای خواب، در اقلیم سرد و مرطوب-3

جوار فضای فضای پله در . گیردمیقرار میدر جوار فضای باز حیاط با میزان درجه خواهی سه در محدوه فضای نیمه عمو

کاربرد میدر قسمت نیمه عمو 3خانه و ایوان با درجه حریم خواهی میدر قسمت عمو 4باز حیاط با درجه حریم خواهی 

 . دارد

آشپزخانه و ، در محدوده خصوصی با میزان حریم خواهی یک هاو سرویس فضای خواب، در اقلیم سرد و خشک-4

و در این بین سهم زیادی از سطح  اندشدهمه خصوصی خانه تعریف پذیرایی در یک سطح حریم خواهی و در قسمت نی

 . مخصوص ساکنین قرار گرفته است 2اشغال خانه به حیاط اندورنی با سهم خریم خواهی 

براساس  رانایگانه چهار میاقل هایخانه درمیزان حریم خواهی فضاهای عملکردی  سهیمقا.5-5-1-4

 حریمی درجه بندی 

چهار اقلیم به طیف یک تا چهار درجه حریم خواهی درجه بندی  هایفضاهای عملکردی موجود در خانه به منظور مقایسه

 . شد تا تفسیر مطلوبی ازمیزان حریم پذیری موجود در هر فضای کالبدی برآورد شود

)کاشان( از اقلیم گرم و خشک هایو اهمیت فضاهای خصوصی در کالبد خانه 1میزان توجه به فضاهای حریم خواه درجه 

چهار اقلیم به آن داده  هایدر ادامه میزان این توجه به فضاهای خصوصی و سهم فضایی که در خانه. سایر اقلیم بیشتر است

میزان توجه به فضاهای . شودمیسرد و مرطوب و سرد و خشک دیده ، گرم و مرطوب به ترتیب در خانه اقلیم، شودمی

، سرد و خشک، یمه خصوصی به ترتیب در کالبد خانه اقلیم گرم و مرطوب)بوشهر(و اهمیت فضاهای ن2حریم خواه درجه 

و اهمیت فضاهای  3میزان توجه به فضاهای حریم خواه درجه . گرم و خشک و در نهایت در سرد و مرطوب بوده است

 . خشک بوده است و سرد و سرد و مرطوب، گرم و خشک، اقلیم گرم و مرطوب هایبه ترتیب در کالبد خانهمینیمه عمو
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اقلیم  هایو نیاز به حریم خواهی کم به ترتیب به خانهمیو اهمیت فضاهای عمو 4میزان توجه به فضاهای حریم خواه درجه 

هر فضای حریم خواه به  در ادامه میزان توجه. گرم و مرطوب و گرم و خشک بوده است، سرد و خشک، سرد و مرطوب

 . استنیمه باز و باز بررسی شده ، بسته

چهار اقلیم ایران براساس میزان ارتباط  هایحریم پذیری فضاهای عملکردی خانه بندیدسته.6-5-1-4

 با محیط 

نامگذاری  سرپوشیده را آن توانمی که دارد وجود واسط فضایی، بسته و باز فضای حدفاصل در همواره ایرانی هایخانه در

 نور، طبیعت با را ای تازه ارتباط حضورشان که هستند فضاهایی، بسته و باز فضاهای حدفاصل در سرپوشیده فضاهای. کرد

 فضاهای. است آورده فراهم آنان هایمعاشرت و خانه اهل هایفعالیت برای را متفاوتی امکانات و شده باعث اقلیم و

 . هستند متنوع عملکردهای و اندازه دارای ایرانی هایخانه در سرپوشیده

 عنوان تحت که سرپوشیده فضاهای نوع کوچکترین .است بسته باز و فضاهای اهمیت همسان، سرپوشیده فضاهای اهمیت

 اطراف در یا هاپنجره، در با ترکیب در که هستند خانه مستقر پایین در عموماً، شودمی یاد آن از نما طاق یا چه ایوان

که ، توجه به فضاهای نیمه باز قابل توجه است، بررسیهمین دلیل در موارد مورد ( 1388، )حائری .گیرندمی شکل حیاط

 . در ادامه به آن پرداخته شده است

 

 (باز تا، بسته)یکالبد ابعاد به توجه با فضاها یریپذ میحر زانیم -3-4شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بسته تا باز یطیبه ارتباط مح ریپذ میحر یتوجه فضاها زانیم سهیمقا -4-4شکل

 یخواه میگرم و خشک با درجه حر میبسته در خانه اقل یبه فضا تیاهم زانیم نیشتریب، انجام شده یبا توجه به برآوردها

 مهیدر قسمت ن 3 یخواه میباز با درجه حر مهین یبه فضا تیاهم زانیم نیشتریب. افتدمیاتفاق  یدر قسمت خصوص 1

سرد و مرطوب با درجه  میدر خانه اقل ،باز یبه فضا تیاهم زانیم نیشتریب. بوده است، گرم مرطوب میدر خانه اقل، یعموم

 نیخانه دارد ا یملکرد یدر فضا اطیکه ح یادیسهم ز لیکه به دل دهدمیخانه رخ میدر قسمت عمو 4 یخواه میحر

توجه به  یصوصخ مهیدر قسمت ن 2 یخواه میسرد و خشک با درجه حر میدر خانه اقل، حاصل شده است و در ادامه جهینت

 هایویژگیتوجه به را با  باز و بسته بودن، در این نمودار. دهدمیقسمت نشان  نیباز را در ا یتوجه به فضا، یاندرون اطیح

توجه به قرار گیری فضاها در حوزه عملکردی ساکنین  را بابودن فضاها میعمو ی تاحجم و درصد خصوص کالبدی محیط و

درصد  ایهستند و وابسته  هامیمستقل اقل رییجدول متغ نیدر ا قتیدر حق. است معنا شده، و میزان حریم خواهی که نیاز دارند

 . فضاها استباز و بسته بودن  زانیم ایو  یخواه میبه هر سطح از حر افتهیاختصاص  یفضا

بیشتر به مراتب آسان گیری . بیشتر است هامیزان توجه به گشودگی فضایی و طبیعت در اقلیم سرد و مرطوب از سایر اقلیم

بوشهر نیاز به گشودگی افقی به منظور تعدیل شرایط ، در مقابل. درارتباط با فضای باز برای این محدوده تعریف شده است

اقلیم سرد و خشک با توجه ، در همین راستا. کندمیتامین ، ارتباطی که در خانه دارد هایآب و هوایی خود را از طریق راه

زیستی خود را متراکم تعریف کرده است در صورتی که طبیعت را در مقیاس  هایضایمجموعه ف، خودمیبه شرایط اقلی

 . کندمیخود به نحوی حفظ  هایباال در مجموعه

 رانایگانه چهار می( در اقلی)حدود حرکتتیالیس زانیتوجه به م سهیمقا. 7-5-1-4

، مهتابی، صفه، ایوان، مانند پله، سیرکالسیون حرکتی. مربوط به گروه ارتباطی است، اقلیم 4مقایسه میزان سیالیت حرکتی در 

فضای ارتباطی است که پنهان ، راهروهای مسقف، ارتباطی هایراه، در گرم و خشک. شودمیرا شامل . . . طارمه سرسرا و

در دو ، فضاهای ارتباطی به صورت فضاهای نیمه باز، در اقلیم گرم ومرطوب. زیستی است هایارتباط دهنده فضای، از دید

ارتباط دهنده برای فضای نیمه باز به فضای زیستی اتاق یا سایر عملکردهای خانه . تراز است که به طارمه معروف است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در عرصه باز مجموعه قرار دارد و ایوان به  هاکه پله باشدمیفضاهای ارتباطی پله و ایوان ، در اقلیم سرد و مرطوب. است

اقلیم سرد و خشک از حیث توجه به بحث . ورودی به فضای داخلی تعریف شده استصورت فضای نیمه باز در ابنداری 

با این تفاوت که سیرکالسیون حرکتی در زون میانی و در فضای بسته ، مقداری شبیه به اقلیم سرد و مرطوب است، سیالیت

 تعریف شده است

 
 رانیا میدر چهار اقل هاینسبت کاربر یبررس -5-4شکل

 اقلیم 4به مساحت کل( در  هامقایسه میزان شفافیت )نسبت جداره .8-5-1-4

بوشهر ، کاشان بیشترین نسبت جداره به سطح وکمترین میزان شفافیت ورود فضای باز به داخل فضا دارد و به ترتیب اردبیل

با مزاج مرطوب را به نسبت  افراد هایخانه. کنندمیو بندر انزلی بیشترین میزان ورود فضای باز به داخل مجموعه را تجربه 

 یتیشخص شیمزاج خشک به سبب گرا هایخانه. برخورد دانست یشتریب تیالیو س تیخشک مزاجان از شفاف هایخانه

 و افراد با مزاج مرطوب به سبب ضعف در تمرکز پیچیده در هندسه هایخانه، ادیز اتییبا جز یهایتیآن به فعال نیساکن

 . ساده دارند یهایخانه، یریحواس و راحت گ

 
 به سطح کل( ها)نسبت جدارهتیشفاف زانیم سهیمقا -6-4شکل

  بررسی میزان نسبت توده به سطح کل. 9-5-1-4

از فضای باز مجموعه را به فضای زیستی و خدماتی و ارتباطی تخصیص داده است و از حجم فضای میکاشان حجم عظی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سازد)اشاره به میو ورود فضای باز به داخل مجموعه را با سلسله مراتب خاص میسر ، باز خود در مجموعه کاسته است

اردبیل و بندر انزلی بیشترین سهم مجموعه خود را در اختیار ورود فضای باز به داخل ، در ادامه بوشهر. (حدود حرکتی

 . با هم دارد هاو کمترین میزان جداره را در مقایسه اقلیم کندمیمجموعه 

 
 نسبت مساحت توده به مساحت کل -7-4شکل

  یریپذ میدر حر نیساکن یتیو شخصمیجس هایدر تنوع خصلت یکالبد هایتفاوت سهیمقا.6-1-4

 (1397، )شهگلی و دیگران رانیا میاقل چهار یریپذ میحر در موثر یتیشخص هایویژگی شینما-7-4جدول

 تیپ شخصیتی شخصیت جسم ویژگی بارز درجه بندی

خواه  میحر

 1درجه 

 خشک گرم ویژگی شخصیتی

 درونگرا

 ناپایدار

 اریمحتاط و هوش

 نیبدب

 غیراجتماعی

 غضب و خشک زیاد

 خوش بین و امیدوار

 . . .تاثیر پذیری کم از هر چیز و

 دارای ثبات و پایداری

 پایداری در خشم و آشتی

 خشک و غیر منعطف مانند مس

خواه  میحر

 2درجه 

 ثبات یب

 حساس

 خشک سرد
برونگرا 

 داریناپا
 و خجل اطیاحت، جبن، خوف، ترس

 یدیو نا ام ینیبدب

 دارای ثبات و پایداری

 پایداری در خشم و آشتی

حریم خواه 

 3درجه 

 زآمی مسالمت

 اعتماد قابل

 مرطوب گرم

 دواریو ام نیب خوش پایدار درونگرا

 زیکم از هر چ یریپذ ریتاث

 بی ثبات و متزلزل

 تغییر مانند موم منعطف و قابل

خواه  میحر

 4درجه 

 پاسخده-متوجه

 گیرآسان

-رهبر/سرزنده/بی

 خیال

 مرطوب سرد

 پایدار برونگرا
 تاثیر پذیری از هر چیز

آرام و ، بی حال، کند، کم انرژی-کندفهمی

 با طمانینه

 بی ثبات و متزلزل

 منعطف و قابل تغییر مانند موم

در اقلیم گرم و خشک میزان توجه ای که به فضای بسته و تمایل به قرارگیری فضاها در فسمت خصوصی خانه -1

به همین ، وجود دارد هاشخصیتی آن هایویژگیدارند اشاره به ویژگی احتیاط و هوشیار و نگران بودن و بدبینی که در 

را از اجتماع بیرون  هادرونگرایی که در این خانه آن. شتر استبی دلیل تمایل به قرار گیری فضاها در پناه و فضای خصوصی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شخصیتی آیزنک در این باره پاسخ  هایویژگیکه . تناقض وجود دارد، و شخصیتیمیجس هایویژگیبین . کندمیبی نیاز 

سبت به مساحت و توده اصلی ن هادر میزان توجه به جداره. دارداسالمی مناسب تری نسبت به ویژگی مطرح شده در طب 

اسالمی برخوردار است که به دلیل خشکی مزاجی است که در طب  هااین اقلیم از شفافیت کمتری نسبت به سایر اقلیم، کل

 . اشاره شده است

در اقلیم سرد و خشک میزان توجه ای که به فضای باز و تمایل به قرارگیری فضاها در فسمت نیمه خصوصی خانه -2

 هایویژگیکه در  باشدمیمانند اقلیم گرم و خشک  های احتیاط و تاثیر پذیر بودن از دیگر اقلیمدارند اشاره به ویژگ

توجه به حیاط اندرونی در مقابل حیاط بیرونی با توجه به اقلیم سردی که این منطقه دارد نشان ، وجود دارد هاشخصیتی آن

و اقلیم سرد و  کندمیرایی و اجتماع درونی را انتخاب این موضوع است؛ با این تفاوت که در اقلیم گرم و خشک درونگ

ترس و بدبینی که ، به دلیل حساسیت. توجه به فضای باز دارد، خشک به دلیل برونگرایی و تمایل به ارتباط با محیط بیرون

و میجس هایویژگیبین . پذیرندمیخصوصی  فضای باز را در قسمت نیمه، شودمیدیده  هادر خصصیات مزاجی آن

در این باره پاسخ مناسب تری نسبت به اسالمی مزاجی مطرح شده در طب  هایویژگی. تناقض وجود دارد، شخصیتی

در رتیه ، میزان توجه به شفافیت این اقلیم بعد از اقلیم گرم و خشکها، در میزان توجه به جداره. دارد شخصیتی هایویژگی

از ، این اقلیم کمترین سطح اشغال را دارد که به دالیل اقلیمی، ساحت کلنسبت توده اصلی نسبت به م. دوم قرار دارد

 . فشردگی و تراکم زیاد در حجم و سطح برخوردار است

خانه دارند میعمو مهیفضاها درقسمت ن یریبه قرارگ لیباز و تما مهین یتوجه به فضا زانیگرم و مرطوب م میدر اقل-3

 هادر جداره ادیز یافق هاییو گشودگمیعمو مهین ی)طارمه( بزرگ در فضاوانیبه ا لینشات گرفته از تما یژگیو نیکه ا

در برابر ارتباط با  هستند؛ نیو خوش ب دانندمیگران را قابل اعتماد یکه د نیا رینظ یتیشخص هایویژگی لیبه دل. است

خانه رفع میعمو مهین هاییخود را در فضا یخواه میاز توجه به حر زانیم نیمنفعل هستند ا، در مزاج یتر لیبه دل گرانید

 نیا، نسبت به مساحت کل یتوده اصل نسبت. سوم قرار دارد هیدر رت، میاقل نیا (تی)شفافهاتوجه به جداره زانیم. ندینمامی

 یداخل یعملکرد یو توجه به فضاها ییدرونگرا هیز روحهارتبه دوم قرار دارد که نشات گرفت گرم و خشک در میاقل

 . است شتریگرم و خشک ب میکه دارد از اقل یتیتوجه به بازشوها و شفاف زانیتفاوت که م نیاست با ا

خانه دارند که حریم میعمو در اقلیم سرد و مرطوب میزان توجه به فضای باز و تمایل به قرارگیری فضاها در قسمت-4

خدماتی در  هایباز زیاد در حیاط و پراکنگی فضای این ویژگی نشات گرفته از تمایل به فضای. را دارد 4پذیری درجه 

و بی  آسان گیری ،منعطف بودن شخصیتی نظیر اجتماعی بودن و تری مزاجی و هایویژگیبه دلیل . صحن حیاط است

ه میزان توج. . این اقلیم قابل برداشت است هایدر خانه 4خیال بودن این میزان از توجه به فضای باز با حریم خواهی درجه 

نسبت توده اصلی نسبت به مساحت  به دلیل گشودگی افقی زیاد و. در رتیه چهارم قرار دارد، این اقلیم ()شفافیتهابه جداره

 . کنندمیفضاهای سبک تر و آزادتری را ایجاد ، در رتبه سوم قرار دارد و نسبت به اقلیم گرم و خشک ،کل
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 میچهار اقل هایخانه یخواه میبسته تا باز در درجات حر یتوجه به فضا زانیم سهیمقا -8-4شکل

میزان توجه به فضای بسته و نیمه ، ارتباطی و خدماتی، فضاهای عملکردی به سه گروه اصلی زیستی بندیدستهدر  :جهینت

بندی فضاهای عملکردی براساس عرصه ، به منظور خوانش مطلوبتری از حریم خواهی ساکنین. باز و باز برآورد شد

به ترتیب به چهار سطح حریم خواهی حوزه بندی میو عمومینیمه عمو، نیمه خصوصی، شامل فضاهای خصوصی، معماری

براساس اولویت بندی ، میزان حریم خواهی فضاهای عملکردی، انتخابی در هر اقلیم هایبا توجه به بررسی نمونه. شدند

آمده اسالمی )که در طب میجس هایکالبدی در تنوع خصلت هایتفاوتبا مقایسه . نیمه باز و باز مشخص شد، فضای بسته

در هر سطح  زنک مطرح شده است میزان حریم پذیریایچهارگانه شخصیتی ساکنین که بر مبنای  هایویژگیاست( و 

درجه ، شکبرای اقلیم گرم و خ، 1بیشترین فضای بسته با درجه حریم خواهی. نیمه باز و باز( مشخص شد، کالبدی)بسته

. سرد و خشک به دلیل تمایل به فضای باز که در قسمت نیمه خصوصی خانه دارد برآورد شده است اقلیم 2حریم خواهی 

درجه حریم . خانه داردمیبرای اقلیم گرم و مرطوب که توجه به فضای نیمه باز در قسمت نیمه عمو 3درجه حریم خواهی 

بیشترین میزان شفافیت بصری . خانه داردمیتمایل به فضای باز در قسمت عمو برای اقلیم سرد و مرطوب به دلیل 4خواهی 

 ، گرم و مرطوب، را اقلیم سرد و مرطوب

و در ادامه به گرم  ،بیشترین میزان را اقلیم گرم و خشک، با مقایسه نسبت توده به حجم. سرد و خشک و گرم و خشک دارد

 . سرد و مرطوب را دارد. سرد و خشک، و مرطوب

 
 بسته تا باز یتوجه به فضا زانیاز نظر م رانایگانه چهار هایمیاقل یریپذ میحر زانیم یدرجه بند -9-4شکل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



173 

 زنکیآ تیشخص یبند پیت فیط در افراد یریپذ میحر زانیم یمبنا بر رانایگانه چهار میاقل یتیشخص-میحر جدول-8-4جدول

شخصیت 
 پایه

 تیشخص عامل صفت حریم معماری خواهیدرجه حریم  حریم معماری صفت عامل
 4 3 2 1 هیپا

 

 

سلسله مندی در مسیر  منطقی
 ورود

مرتبه بندی کم در      
 مسیر ورود

 هر طلبیم

 

 

تحمل 
 سختی

پیچیدگی 
فضا)محصوریت 

 حرکتی(

یکپارچگی     0
 گشودگی)فضا
 (یحرکت

خوشگذر
 ان

 اهمیت به درون درونگرا
 

 برونگرا اهمیت به بیرون  0  

عدم استفاده از  سادگی
تزیینات)محدودیت 

 بصری(

تزیینات   0  
فراوان)گشودگی 

 بصری(

تجمل 
 گرا

عدم 
سرزندگ

 ی

عدم ورود طبیعت به 
فضا)حدود بصری 

 وحرکتی(

اجازه ورود طبیعت به  0 0  
فضا)گشودگی بصری 

 وحرکتی(

سرزندگ
 ی

خودخواه
 ی

عدم ارتباط با 
 )فردگرا(هاهمجواری

ارتباط با   0  
)جمع هاهمجواری

 گرا(

دگردوس
 تی

 و

همسان سازی بصری  هماهنگی
 در فضا

 

ایجاد تمایز بصری در   0  
 فضا

 تشخص

 و
 هایویژگیهمسو با  سازگاری

 محیط)سازش بصری(
تضادورزی در ویژگی     

 محیط)تمایز بصری(
ناسازگار

 ی
میل به 
 وابستگی

توجه به عناصر هویت 
ساز در چیدمان)حدود 

 بصری(

توجه به عناصر مستقل   0  
از هویت پیشین و 
منعطف در پذیرش 

عناصر 
جدید)گشودگی 

 بصری(

استقالل 
 طلبی

 و

 انسجام فضایی در نظم
چیدمان )رعایت حدود 

 بصری(

آشفتگی بصری در    0 
 چیدمان فضایی

 بی نظمی

 و

کنترل 
 محیط

قانومندی در عرصه 
بندی فضا)رعایت 

 حدود بصری(

بی برنامه در عرصه     
بندی فضا)انعطاف 

 پذیری بصری(

آزادی 
 محیط

هندسه  صراحت
در  خالص)محصوریت

 حدود بصری(

عدم استفاده از هندسه     
خالص)گشودگی 

 بصری(

 ابهام

عدم تمایل به ایجاد  عجول
تکرار پذیری در عناصر 

 حرکتی

تمایل به ایجاد ریتم و  0   
تکرار پذیری در 
 عناصر حرکتی 

 بردبار

درونگرا
 

گرم
 

رد
س

 

گرا
رون
ب

 
توافق پذیر

 
ضاد

ت
 

س
وظیفه شنا

 
گم

در
سر

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



174 

 

 و

تنوع 
 طلبی

میل به ایجاد تنوع و 
پیچیدگی بصری در 

 فضا

ایجاد یکپارچگی    0 0
 بصری در تشکل فضا

 ثبات

 و

 

 و

زیاده 
 خواه

 هایمیل به ایجاد فضای
چند منظوره بال استفاده 
 )محصوریت حرکتی(

کاهش فضای بی    0  0
مورد)گشودگی 

 حرکتی(

 قناعت

 و
 (3درجه اقلیم گرم و مرطوب)حریم خواه  (2اقلیم سرد و خشک)حریم خواه درجه    (1اقلیم گرم و خشک)حریم خواه درجه

 
 

 

 4سرد و مرطوب)حریم خواهی درجه

 

رویکرد تحلیلی نحو)چیدمان( فضا در ادراک مطلوب حریم حرکتی در بخش دوم: .2-4

 پیکره بندی فضایی خانه شخصیت محور معاصر غرب 

معماران اثرگذار در معماری معاصر جهان از لحاظ تعریف حریم  هایخانه دریافت پیکره بندی فضایی، در این بخش هدف

از دو طریق ، جهانی هایمعماران اثر گذار بر سبک هایبه منظور رسیدن به حریم حرکتی تعریف شده در خانه. باشدمی

و در خلوت و قلمر، فضای شخصی، توجه به میزان حریم. بود بندیدستهبررسی حریم مطلوب قابل اندازه گیری و 

 هایویژگیمعماران از طریق جدول مزاج شناسی براساس میجس هایو میزان حریم پذیری مزاج هاداخلی خانه هایفضای

دسته مزاجی گرم و  4معاصر جهان در  هایو معماران خانه ساز موثر در سبک ظاهری معماران مورد بررسی قرار گرفت

مورد به عنوان نمونه موثر  16که از این موارد  شدند بندیدستهگرم و مرطوب و سرد و مرطوب ، سرد و خشک، خشک

دست ساخته  هایمورد توجه برای سنجش حریم در خانه هایمورد بررسی مزاجی قرار گرفته اند و براساس شاخصه

گشتی مسیر رفت و بر. سبک ساز معماری جهان استفاده شده است هایشخصی و خانه هایدر وهله اول از خانه، معماران

برای استخراج حریم مطلوب حرکتی هر گروه مزاجی وجود دارد؛ برای حریمی  بندیدستهمزاجی و  بندیدستهاز سمت 

خویش فرمایشی یا )معماران هایاستخراج و خوانش الگوی پنهان حریم مطلوب و مورد توجه در پیکره بندی فضایی خانه

تفسیری این فرمول را به  هایم سنجی مطرح شده است که فاکتوری در فرمول حریهایمعروف در سبک معماری( فاکتور

 . منظور استخراج مطلوب آن در بیان معماری نیاز به معادل سازی داشت

از روش تحلیلی نحو فضایی مصداقی معماری  هایتفسیری حریم و فاکتور هایبرای معادل سازی فاکتور این پژوهشدر 

، در مقیاسی از جزء به کل. استفاده شده است معماران غربی هایخانهبه منظور بررسی روابط فضاهای ، )چیدمان فضایی(

ک 
ریس

پذیر
 

کار
ظه 

حاف
م

 
ناپایدار

 

ک
خش

 
 تر

دار
پای
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، بینسمرتبه ، عمق هایمؤلفه، «در مقیاس خرد، «گراف ای» هایافزارنرمبا ترسیم نمودار توجیهی برای هر نمونه به وسیله 

عمق  هایهر یک از مؤلفه، نیز« در مقیاس کالن. قرار گرفتکنترل و نوع فضا از نظر ارتباط مورد بررسی ، هم پیوندی

عمق فضا بیانگر تعداد فضاهایی است که باید از . بررسی واقع شدند مورد بنا تمام برای پیوندی هم و تبه نسبیمر، سبین

مرتبه نسبی برابر در حالی که . باشدمید تا به فضای مورد نظر رسید و بیانگر میزان خصوصی بودن فضا طی گردورودی 

میزان اتصال فضاها ، تعداد فضاهایی است که باید از سایر فضاها طی گردد تا به فضای موردنظر رسید و به همراه هم پیوندی

در صورتی که  باشدمیاز سایر فضاها خصوصی تر ، اتاق با بیشترین عمقدر هر گروه مزاجی . دهدمیبه یکدیگر را نمایش 

ارتباط این فضا را با ، اجی با در نظر گرفتن لکه خصوصی)خواب( در دور ترین زاویه از فضای خانهمز هایبعضی از گروه

گروه مزاجی را به خود  4متفاوت در حریمی این مورد نمایانگر تعربف ، که به تبع اندکردهتراس حفظ میفضای نیمه عمو

 ناهار خوری و پذیرایی جز فضای، نشیمن، عمومیجزو فضاهای و انبار  پارکینگحیاط و، در مجموع. دهدمیاختصاص 

جزو فضاهای خصوصی ، سرویس بهداشتی، اتاق، اتاق مطالعه و تراس جز فضاهای نیمه خصوصی، آشپزخانه، نیمه عمومی

به عنوان فضای کنترل برای ورود به فضاهای  پیش ورودی معرف در ابتدای ورود به هر فضا هم چنین. شدند بندیدسته

که این اتفاق در ورودی اتاق)لکه خصوص( در معماران گروه مزاجی گرم و خشک  گرددمیخصوصی مجموعه محسوب 

 گروه مزاجی گرم و خشکانتخابی معماران غرب هایمشاهده شد خانه، بر اساس نتایج حاصل از این بررسی. قابل رویت بود

دارای درجه اول ، درونگرا قضاوتگر( در زمره بیشترین میزان توجه به حریم) IJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهدر 

حریم پذیر است؛ دارای بیشترین عمق نسبی و مرتبه نسبی و کمترین هم پیوندی است که نشان از افتراق فضایی بیشتری 

و مزان  هانشان از دور از دسترس بودن فضا هااین فاکتور، مزاجی دارد هایانتخابی در گروه هاینسبت به سایر خانه

شخصیتی  بندیدستهو در  گروه مزاجی سرد وخشکانتخابی معماران غرب هایخانه. داخلی دارد هایخصوصی بودن قسمت

شخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهگروه مزاجی گرم و مرطوب در . )برونگرای قضاوتگر( است EJsآیزنک در گروه 

IPs )در . گروه مزاجی گرم و خشک و سرد و خشک در درجه بعد از حریم پذیر ی قرار دارد به نسبت )درونگرا منعطف

گروه مزاجی سرد و مرطوب که در انتخابی معماران غرب هایخانهانتخابی معماران  هایخانه، جه سوم حریم خواهی

الیه بوده و  در کل دارای عمق کم و تک، ذیر( است)برونگرای انعطاف پ EPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدسته

کمترین عمق نسبی و مرتبه نسبی و بیشترین هم ، دارای کمترین ریز فضا، باشدمیسلسله مراتب فضایی آنها چندان پیچیده ن

کمتری نسبت به سایر  مندیحریمنشان در دسترس بودن فضاهای داخلی خانه است؛ دارای ها، پیوندی است که این فاکتور

 . باشدمیگروه مزاجی 

 مقدمه.1-2-4

از  توانمیو رفتار را ن که رفتار و محیط طوریباشند به می مسکونی یرآنان بخشی از سیستم محیط معما هایمردم و رفتار

 هاینی محیطمعاو این در حالی است که  گیردمینشات  هاآن و کار طریق ساز ازبا محیط  انسانارتباط . دیکدیگر جدا نمو
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فرهنگ . ند متفاوت باشدتوامیاجتماعی وابسته به آن  هایفرهنگی و رفتار هایتفاوت سبب به نمصنوع و ادراک فرد از آ

 مسکن(1390)پوردیهیمی،نمایندمی ایفا اانتضام فض و فضاها حریمچون متفاوتی  هایزو کاراز طریق سا خود رانقش 

مختلف  مصنوعات توجه به، طراحی رو در از این. یدنما تامین قبولی قابل میزان به را انمورد نظر کاربر هایارزش تواندمی

 )همان(کنندمید پیدا سبت به عملکراهمیت بیشتری ن هاانی آنو مع

ک شی اجتماعی به عنوان ی «بنا»اجتماعی و  هنر ثابهبه م «معماری»، هنر و به طور خاص به معماریدر دیدگاه اجتماعی به 

و فضای نح. شناختز عی افراد و کاربران محیط را باتوان روابط اجتمامیضایی فت ارتباطات ناخمحسوب شده و با ش

هدف اصلی . است گرفته شده کاربه این منظور به  گوناگون یر تجزیه و تحلیل بناهادکه ی است هایمعماری از روش

ودن فضاها بمیی و عموخصوصو درجه  هامانند ایجاد حریم، ااجتماعی در فضررسی روابط ب، یکردرومحققین با این 

انند م رستد. استمجموه ای از فضاهای هم جوار  یکدر  واحد فضاییهر جا به معنی بررسی ارتباط  ایننحو در . باشدمی

اطات فضایی م ارتبستیسب از یک کیک شی مر ناگر با. هاهژو ارتباط آن با دیگر وا، متندر داخل یک واژه بررسی یک 

روابط  تو الگوها به معنی شناخ هاطرح و شناخت این ودب خواهدقالب یک طرح  نمود این سیستم ارتباطی در، تلقی شود

به معنی شناخت روابط اجتماعی است که در داخل ، موجود در کالبد بنا پنهان الگری شناخت. باشدمی اجتماعی در فضا

 (1381)معماریان،افتدمیفضاها اتفاق 

در واقع نحو فضا تالشی است در رابطه با این موضوع که وضعیت پیکره بندی فضایی چگونه یک معنی اجتماعی با فرهنگی 

 (2007)دورسان،کندمیرا بیان 

کمالی ، 1391در سال . به معرفی این روش پرداخت، نحو فضای معماریمعماریان در مقاله ای تحت عنوان ، 1381در سال 

فضای مهمان با سایر  طبه تحلیل ارتبا، بومی مسکنشکلی  بندیطبقهدر پژوهشی با استفاده از این مدل و با ، و همکاران

حی شهری و تحلیل از این مدل در طرا، سایر مطالعات صورت گرفته داخلی. کرمان پرداخته اندمین بوسکفضاها در م

و عباس  1389مان چیان و بل در ریس. 1390ابن در قبحرینی و ت هایمسیرها و فضاهای شهری بهره برده اند مانند پژوهش

 فرآیند طراحیو  هافضاهای شهر، که به ترتیب به بررسی کاربرد این مدل درک پیکره بندی فضایی شهرها 1381زادگان در 

وهش یزدانفر و ژتوان به پمیبه عنوان نمونه دیگر از کاربرد این روش در طراحی شهری هم چنین . شهری پرداخته اند

 . اشاره نمود که در آن به تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز پرداخته شده است 1388همکاران در 

روابط اجتماعی به منظور شناخت نحوه هماهنگ سازی مسکن با ، این در حالی است که محققین متعددی در خارج از کشور

در سال . به روش نحو فضا پرداخته اند، آن منطقهمیبه تحلیل پیکره بندی مسکن بو، و مسائل فرهنگی منطقه ای خاص

در نیجریه پرداخته اند و به وسیله نحو فضایی و اصول سازماندهی میبو هایادکن به گونه شناسی معماری خانه، 2013

 (2013وم،)آدوک.فضایی را استخراج نموده است

، با استفاده از نحو فضایی ،فضایی و تاثیر چیدمان فضایی هایرعایت حریم، با هدف ارزیابی نفوذ پذیری، 2010مصطفی در 
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تا اطالعات . پرداخته است سنتی روستایی و مدرن شهری در شهر اربیل عراق هایخانهبه مقایسه تطبیقی پیکره بندی فضایی 

منطبق بر  هایی با سلسله مراتب فضایی و حریمایبرای ایجاد فضاه، در اربیل صبه خصو به دست آمده از آن طراحان را

 (2010)مصطفی،خواست افراد این منطقه یاری دهد

ادات اجتماعی و قالجزایر پرداخته و نقش اعتبیت روستای موزائمیبو سکنبه تحلیل نحو فضای م، 2007و  2003بالل در 

 هااین خانه، او هایبراساس یافته. بازیابی کرده است هاروستا را در ساختار و پیکربندی خانهفرهنگی و مذهبی مردم این 

، باشدمیبراساس کاربران که شامل اعضای خانواده و مهمان مرد یا زن  هامنعکس کننده فرهنگی خانواده محور بوده و خانه

از نظر . باشدمیبازتابی از اعتقادات مذهبی ساکنان روستا که  اندشده تقسیممهمان مرد و ساکنین  گانه ه جداعرصبه دو 

محتق دریافت و به کار بستن این پیکره بندی موجب خلق فضای مطلوب ساکنین این منطقه و مناطق با فرهنگ و اعتقادات 

 (2013)بالل،گرددمیمشابه 

در مناطق مختلف پرداخته میبو هایمسکنبه بررسی میزان حریم در سازماندهی فضایی  انجام شده هایدر تمام پژوهش

مختلف توجه شده است و نحو فضا با شناخت نیازها و در پاسخ به  هایفرهنگو به نیازها و ترجیحات افراد در، شده است

شخصیتی در میزان پذیرش حریم دارد بازمانده اند؛ در  هایاز اثری که تفاوت. ترجیحات فرهنگی صورت گرفته است

مورد بررسی قرار  هابر میزان پذیرش حریم مطلوب در خانه، مزاجی -اثرگذار شخصیتی متفاوت و هایژگیویصورتی که 

برونگرا )رد توجه آیزنکشخصیتی مو هایموجود در تیپ بندی هاینگرفته است و پژوهش حاضر در صدد بررسی تفاوت

 . در چهار سطح حریم خواهی است (درونگرا پایدار و درون گرا ناپایدار، برونگرا ناپایدار، پایدار

خویش فرمایشی معماران غرب با حساسیت به میزان پذیرش  هایفضایی خانهشناخت پیکربندی ، هدف از این پژوهش در

متناسب با نیازها و فرهنگ ه ک. چیدمان فضایی و عملکردی استپنهان حریم در  به منظور دستیابی به الگوی، حریم مطلوب

حریم مطلوب طراحی شده در اثر معماری خود را به اندازه ای متفاوت و در ، و تیپ شخصیتی معماربا هر دسته مزاجی 

 . دهدمیشکل معماری منحصر به فردی سازمان 

هم ، عرصه بندی، از نظر عمقشخصی معمارن و آثار سبک ساز معماری غرب  هایخانه در چه نوع پیکره بندی فضایی-1

و مزاجی هر  شخصیتی هایویژگیمطلوب با حریمی  متناسب با فرهنگاست که  فضاییهم جواری و روابط ، پیوندی

 ؟باشدمیمعمار 

چند  اندشدهظاهری تیپ بندی  هایویژگیکه براساس ، عدد حریم حرکتی مطلوب در هر دسته مزاجی معماران غربی-2

 است؟

خصوصی تر ، مطابق با فرهنگ ساکنان آن، شخصی معماران و آثار سبک ساز معماری غرب هایکدام فضاها در خانه-3

 ؟شودمیتر است؟ ارتباط بین این دو عرصه چگونه برقرار میبوده و کدام یک عمو

شخصیتی و مزاجی( هر معمار چه نوع پیکره بندی فضایی را به منظور  هایویژگیشخصیت محور)متاثر از  هایدر خانه -4
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 کنند؟میسلط و کنترل بر حریم حرکتی مطلوب خود در فضای داخلی خانه پذیرش ت

در این پژوهش به کار  مطرح در ارزیابی چیدمان فضایی که هایدر ادامه ابتدا مفاهیم و مؤلفه، به منظور انجام این پژوهش

  .اندشدهمعرفی ، رفته

 1نمودار توجیهی.4-2-2 

به نام نمودار میاز ابزاری ترسی، خواندن الگوی پنهان و روابط اجتماعی موجود در فضاهابه منظور ، در این شیوه تحلیل

ساختار این نمودار از دایره و خط . دهدمیارتباطی داخلی پالن را نشان  هایویژگیاین نمودار . توجیهی استفاده شده است

گردد که فضایی میآغاز ، ریشه یا مبدأ، ز رده صفرنمودار ا. باشدمیترجمان روابط فضایی بنا ، تشکیل شده و اجزای آن

این دایره به وسیله خطی عمودی به یک فضای . که برای هر غریبه ای قابل تردد استمیفضایی عمو، خارج از بناست

)معماریان, در این حالت فضا یک رده عمیق تر شده است . شودمیوصل ، باشدمیداخلی که در ارتباط بی واسطه با آن 

قابل ادراک هستند به صورت ، از روی گراف توجیهی مجموعه موثر سنجش پذیرش حریم در هایویژگیبرخی از  (1381

  .باشدمیزیر 

 2عمق.4-2-2-1

یعنی . از خصوصی استمیافزایش عمق به معنی جدایی حریم عمو باشدمیاین مفهوم دارای بار معنایی از نظر اجتماعی 

ی خصوصی نزدیک تا یک درجه به فضا، باید از مبدأ به اندازه یک فضا گذر کند، اگر غریبه ای بخواهد وارد بنا شود

  (1381)معماریان، .باشدمیاجتماعی و یا یک عملکرد اجتماعی  این به معنی سلسله مراتب. گردد

 3هم پیوندی. 4-2-2-2

فضایی دارای هم پیوندی . باشدمیهم پیوندی یک نقطه نشانگر پیوستگی یا جدایی یک فضا از سیستم کلی سایر فضاها 

 (1391،)کمالی پور، معماریان ، فیضی و موسویان.زیاداست که با فضاهای دیگر دارای یکپارچگی بیشتری باشد

 مرتبه نسبی.3-2-2-4

ساختمان  4کنترل نفوذپذیری، هر چه این خاصیت بیشتر باشد. دهدمینشان خاصیت درختی بودن گراف را ، این مفهوم

 (1998اشتاینفلد،).یابدمیافزایش 

 5ارزش کنترل. 4-2-2-4

هر چه یک ، به عبارت دیگر. دهدمینشان  اندشدهاز نقاط دیگر را که به آن متصل  اینقطهپارامتری است که درجه اختیار 

)کمالی پور، معماریان، میزان کنترل بر آن کمتر است، مشخص دارای درجه انتخاب کم تری باشد اینقطهنقطه به نسبت 

                                           
1.justified graph 

1. Depth 
2. Integration 

3. Permeabiliy 

4. Control valuue : cv 
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 (1391فیضی و موسویان،

 انواع حرکت در فضاها.3-2-4

در  هاافراد است؛ نحوه انجام فعالیتروزانه  هایمتأثر از بعد فرهنگی اجتماعی فعالیت، گیردمیحرکتی که در فضاها انجام 

تسلط ، میزان کنترل، مختلف خانه در شناخت الگوی پنهان موجود در فضا به منظور شناخت میزان مرتبه مندی هایقسمت

تشخیص ، از مسائلی که از این نمودار قابل برداشت است. و تسلیم در برابر تجاوز یا ازدحام به حریم مطلوب قابل توجه است

 . گرددمییین از نظر حرکتی است که در سه دسته زیر تب نوع فضاها

 فضاهای ارتباطی.4-2-4

و در واقع فضای گذری است که نوع حرکت انسان در آن از نوع خطی  گیردمیکه حرکت به / از فضاها در آن انجام 

فضاهای ارتباطی . قابل تشخیص است. . . راهرو و، پله، لهادر معماری چنین ویژگی فضایی در فضاهایی چون. باشدمی

 . آوردمیتعداد و سلسله مراتب متنوع را فراهم ، فضاهای معماری با انواعامکان ایجاد 

 فضاهای اتصال .5-2-4

فشرده تر و  این فضاها، در مقایسه با فضاهای ارتباطی. آورندمیفضاهایی هستند که حرکت بین سایر فضاها را فراهم 

، باشدمیتعدادی ستون و اختالف ارتفاع سقف که بیانگر تغییر فضا ، بوده و وضعیتی مشابه فضای کوچک درگاه ترمتراکم

 . فضایی بین فضاهای ارتباطی و فضای سکون است گونهاین. را دارند

 فضای فعالیت.6-2-4

این فضا ایستا تر است ، در مقایسه با دو فضای قبلی. باشدمیزمینه ای برای ورود به یک فضای فعالیت  معموالًفضای اتصال 

، فضایی محصور باشد گونهایندر صورتی که . باشدمیحرکت در آن کم تر از فضای ارتباطی و بیشتر از فضای اتصال و 

بیشترین میزان هم پیوندی را ، هم پیوندی آن کم تر از سایر فضاهاست در حالی که اگر این فضای فعالیت محصور نباشد

  .دهدمیبه خود اختصاص 

، چهار گروه عملکردی این فضاها را درها، اتصال و فعالیت موجود در خانه ،ه از فضاهای ارتباطیدر ادامه به منظور استفاد

هم پیوندی ، کنترل، عمق، میزان مرتبه مندی. شده است بندیدستهمیو عمومینیمه عمو، نیمه خصوصی، فضاهای خصوصی

فضاهای عملکردی به اطالعات دقیق تری از میزان خصوصی  چهارگانه  بندیدستهو تمام فاکتور موثر در سنجش حریم در 

 . دهدمیبودن فضاها را نشان میتا عمو

 هاتاثیر گذار در میزان حریم سنجی کالبد خانه هایفاکتور. 7-2-4

ورود و نحوه . مرتبه مندی(: اشاره به موقعیت فرد در سلسه مراتب فضای سازمان یافته)خانه( دارد)سلسله مندی در شرایط-

 . ی که از ورودی باید طی شود تا فرد به لکه خصوصی)خواب(برسدهایحضور در خانه و تعداد مرتبه
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س اجتماع پذیری و اجتماع گریزی هم پیوندی(: اشاره به نحوه سازماندهی ساختار فضایی خانه براسا)وابستگی متقابل-

 . جاد مرزهای خود با دیگران استدارد و نشان دهنده میزان تسلط گری و تسلسم پذیری فرد بر ای

 . شودمیر کالبد معماری و روابط انسانی تقسیم دهم جواری: به دو بعد بررسی -

 اشاره به تراکم چیدمان داخلی)بافت پالن( دارد، هم جواری در کالبد  

 به . رودی داردفرد از لکه خواب )خصوصی( تا و هایهم جوای در روابط انسانی اشاره به میزان توجه به فاصله

 . خواب پرداخته شده است هایهمین منظور به محاسبه فاصله ارتباطی از درب ورودی تا لکه

ادله دوستی و )اقتباس از مع =A یسنج میحر زانی= مطیدرشرا یمتقابل+سلسله مند ی+وابستگی(هم جواردمانی)فاصله+چ

 الوسون(، 202 .ص، خصومت آردی

انتخابی  هایونهکه در نم. فرمول حریم سنجی در جهت رسیدن به مقدار عددی میزان پذیرش حریم در خانه قابل توجه است

افتراق ، یوندیپهم ، عمق نسبی، مرتبه مندی، با هم جواریها، معماران اثرگذار در معماری جهان این فاکتور هایخانه

 . فضایی و فاکتورکنترل قابل بررسی است

 روش پژوهش.1-7-2-4

 . موردی طبق مراحل زیر انجام شده است هاینهتحلیلی نمو -این پژوهش با بررسی تفسیری 

 موردی هایانتخاب نمونه. الف

به طوری که  شخصی و سبک ساز معماری غرب صورت گرفته است؛ هایگونه بر و بررسی ایخانهبا انجام مطالعات کتاب

گرم و مرطوب و سرد ، سرد وخشک، گروه مزاجی گرم و خشک 4انتخابی در  هایمزاج معماران نمونه از نظر هاابتدا خانه

معماران گروه بندی میمزاج جس، ظاهری هایویژگیمزاجی با جدول بررسی  بندیدستهاین . شدند بندیدستهمرطوب 

، از هر دسته مزاجی از معماران. بررسی قرارگرفتبا نمودار توجیهی ورد « 1ای گراف» افزارنرمدر ادامه نحو فضا با ، شدند

  .معمار با یک اثر معماری شاخص مورد توجه و آنالیز قرار گرفته است 4

 تحلیل نحو فضایی.2-7-2-4

و سپس مقادیر زیر ، ترسیم هاهابتدا گراف توجیهی با توجه به پالن مجموع، «ای گراف» افزارنرمبدین منظور با استفاده از 

رد شده به عنوان پس زمینه ی برای ترسیم نمودار توجیهی بر اساس پالن واافزارنرمای گراف . و ارزیابی شده استمحاسبه 

  (2005)منوم، پردازدمیو فضایی براساس نمودار ترسیم شده به محاسبه پارامترهای اصلی تحلیل نح افزارنرماین . باشدمی

 

 

 

                                           
1. Agraph 
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 گراف یا افزارنرم لهیوس به فضاهامییترس یهیتوج نمودار و شده انتخاب هاینمونه جدول-9-4جدول

 دست

 بندیه

 مزاجی

 پالن نمونه گراف توجیهی نمونه پالن  گراف توجیهی

 پالن همکف خانه آبشار فرانک لوید رایت پالن همکف شخصی او ام انگرز خانه  

 

 
 

 
 پالن همکف ویلیام لسکازیخانه شخصی  پالن همکف خانه فیشر لویی کان

 

 

  

 پالن اول خانه هنسلمان مایکل گریوز پالن همکف خانه شخصی رویایی نیمایر 

 

 

 

 

 پالن همکف خانه مادری رابرت ونچوری پالن اول و دوم خانه شخصی اسکار نیمایر

  
  

 پالن همکف اگون آیرمانخانه شخصی  پالن همکف خانه شخصی فیلیپ جانسون 

ک
گرم و خش

 
گرم و 

تر
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 پالن همکف خانه شخصی فرانک گهری اولپالن  لوکوربوزیه ویال ساووا

 

 

  

 

خانه پینگی پوینت گلن  پالن همکف خانه تابستانی آلوار آلتو

 مارکورت

 پالن همکف

  
 

 
 پالن همکف خانه شخصی چارلز مور همکفپالن  خانه فرانسورث میس وندروهه

 

 

 

 

 ارتباط بین دو فضا   فضاها با بیشترین عمق   فضاها با شماره مربوطه    فضای مبدا با عمق صفر راهنما

مرتبه بندی و  گانه سعی شده است که برای هر سطح از فضا)پالن(به صورت جدا، ای گراف افزارنرمدر تعریف فضا در *

از فضا میبه دلیل این که حج باشدمیپلکان که راه ارتباطی در میان طبقات ، برای مثال، تعریف عمق در فضا را مطرح کرد

هر ، به عنوان فضایی مستقل در آن طبقه محسوب شده است و با این روش، شودمیاز هر طبقه به باکس پله اختصاص داده 

سردو تر
 

 

ک
سرد و خش

 

تر
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در عمق یکسان و برابر نسبت به هم قرار گرفته است و از طریق خط ارتباطی به ، قه از پالنفضای تکرار شونده در هر طب

 .یکدیگر مرتبط شده است

 1عمق وعمق نسبی.4-2-7-3

با تقسیم . (12،ص.1965چرمایف،)عمق هر فضا برابر است با تعداد فضاهایی که باید از مبدا طی کرد تا به آن فضا رسید

. آیدمی( آن فضا به دست MDعمق نسبی )، (1منهای یک )فرمول  (Kبه تعداد فضاها ) (TD) 2« فضاها مجموع عمق»

 (1999؛ کالرکویست،1392، )اخوت

 MD=TD/(K-1)                     :1فرمول 

 
 MD،( http://acsu. buffalo. Edu)مجموعه  یو عمق نسب (D) از محاسبه عمق فضا ینمونه ا -10-4شکل

 3مرتبه نسبیبررسی .4-2-7-4

وقتی این مقدار به صفر . شودمیتعریف  1تا  0محاسبه شده و بین  2( با کمک عمق نسبی و طبق فرمول RAاین مقدار )

فضا از سیستم بیشتر است  افتراق، فضا با مجموعه هم پیوندی باالتری دارد و وقتی به صفر نزدیکتر باشد، نزدیک باشد

)2003.A., Sungur C(نیز معیاری برای ارزیابی این عامل با در نظر گرفتن کل فضاهای مجموعه  4مرتبه نسبی حقیقی

 . (1993)شول،باشدمیاست که برابر میانگین مجموع مرتبه نسبی فضاها 

   RA = (2x (MD - 1)) / (k-2)      :2فرمول  

 
 (http://acsu. buffalo. Edu) ،(RA) مجموعه یاز محاسبه مرتبه نسب یانمونه -11-4 شکل

 

                                           
1. Mean depth:md 

2. Total depth 

3. Relative step/relative assymetry 
4. Segragation 
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 میزان هم پیوندی.5-7-2-4

گره مورد ، هر چه این مقدار کم تر باشد. (2002)تاکر،باشدمیهم پیوندی و افتراق فضا با مرتبه نسبی دارای رابطه معکوس 

نشان ، ارتباط نزدیک تری داشته و به عبارت دیگر در دسترس تر است و هر چه افتراق فضاها بیشتر باشد هانظر با دیگر گره

 (.1381)معماریان،دهنده خصوصی تر بودن فضاها خواهد بود

 میزان کنترل. 6-7-2-4

مجموع کنترل  برابر کنترل برای هر فضا. ام کنترل داردnبر هر کدام یک ، فضا در ارتباط مستقیم باشد nاگر فضایی با 

 (1988)اشتاینفلد،.باشدمیفضاهایی که به آن ارتباط دارند بر آن فضا 

 
 (http://acsu. buffalo. Edu) (CV)از محاسبه کنترل مجموعه  یانمونه -12-4شکل

 تعیین نوع فضایی . 7-7-2-4

 دسته تقسیم شده است: 4موجود در هر گراف به  هایگره، به این منظور بر اساس نوع حرکت در هر فضا

 الف = فضا با یک اتصال 

 . ب = فضا با دو اتصال یا بیشتر

 باشدمیج = فضا با دو اتصال یا بیشتر که بخشی از یک حلقه 

 . باشدمید = فضا با سه اتصال یا بیشتر که اتصال دهنده حداقل دو حلقه 

اجتماعی  -فرهنگی هایکه متأثر از جنبه، اتصالی و فضای سکون(، تباطیبدین ترتیب نوع فضا از نظر حرکتی )ار

 . گرددمیتعیین ، روزانه است هایفعالیت

در مقیاس  سطح خرد، در سه سطح کالن )کل خانه(، با روندی از جز به کل، نتایج به دست آمده از ترسیم گراف توجیهی

 . استتک تک اجزای عملکردی خانه مورد بررسی قرار گرفته 

 موجود در مسکن معاصر غرب معرفی فضاهای. 8-7-2-4

فضاهای اصلی مورد توجه هب منظور شناخت الگوی پنهان حریم ، انتخاب شده هایبا توجه به بررسی فضاهای داخلی پالن

شرح  و جانبی بهمیتا عمومینیمه عمو، نیمه خصوصی، فضاها از خصوصی. شودمیدسته عملکردی  5در این فضاها شامل 

 زیر است:

 هاسرویس، فضاهای خصوصی: اتاق خواب-الف
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 تراس، اتاق مطالعه، فضای نیمه خصوصی: آشپزخانه -ب

 ناهارخوری، فضای نیمه عمومی: نشیمن -ج

 ، انبار، پارکینگ، فضای عمومی: حیاط -د

 (. . .پیش ورودی و، پله، فضای جانبی: خدماتی)کریدورها-ح

 

 
 پژوهشنمودار روند  -13-4شکل

 پژوهش هایبحث و تحلیل یافته.8-2-4

 مقیاس خرد.1-8-2-4

مرتبه نسبی و میزان کنترل برای هر ، هم پیوندی، عمق هایدر هر نمونه مؤلفه، «ای گراف» افزارنرمبه وسیله ، در این مقیاس

نیمه ، نیمه خصوصی، گروه عملکردی خصوصی 4در  بندیدستهبا توجه به ، فضا محاسبه شده و میانگین به تفکیک فضا

 . صورت گرفته استمیو عمومیعمو

ارائه ، بررسی شده و درصد فراوانی برای هر نوع، هر فضا از نظر نوع حرکتی، همچنین. ارائه شده است 2در جدول شماره  

فضاهای « د»اتصال و فضا با بیشتر از دو « ج»، فضا با دو اتصال« ب»، فضا با یک اتصال، «آ»در اینجا نوع فضای . شده است

در ادامه به تحلیل نتایج به دست آمده در مورد هر پارامتر در این مقیاس پرداخته شده است . باشدمی هااتصال دهنده حلقه

فضا خصوصی تر شده و میزان نفوذ ، با افزایش عمق. دارد عمق بار معنایی اجتماعی، عمق فضاها همان طور که اشاره شد

 . ارائه شده است 2بخش در نمودار شماره  نتایج محاسبات این. یابدمیپذیری به فضا کاهش 
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، دلیل عمق ورودی. شوندمیمحسوب میجزو عرصه عمو، با کم ترین عمق، و پس از آن فضای ورودیپارکینگ حیاط و 

ز ورود به خانه و پس ا. باشدمی، شوندمیفرعی برای هر خانه که بیشتر به فضاهایی چون انبار گشوده  هایوجود ورودی

در برخی . آشپزخانه و مجلسی در فضایی هستند که دسترسی آسان به آنها فراهم شده است، پیش ورودیگذر از حیاط و 

 هایاتاق. گیردمیقرار میاتاق مطالعه و دفتر کار در مکانی نزدیک به ورودی قرار دارد و در عرصه نیمه عموها، نمونه

با توجه  هاو در برخی نمونه. باشدمیدر عمق بعدی واقع شده که بیانگر افزایش درجه خصوصی بودن در این فضاها  خواب

تعریف متفاوتی را در  اندکردهحرکتی که در فضا ایجاد  هایبه فضای خواب و پیچیدگی هابه چگونگی تعریف ورودی

تعریف ، با توجه به قرار گیری هر معمار)سازنده( در هر گروه مزاجیاین میزان تفاوت  دهند کهمیمیزان پذیش حریم ارایه 

حمام نیز جزو خصوصی ترین فضاهای مجموعه ، سرویس بهداشتی. متفاوتی را از میزان پذیرش حریم ارائه داده است

، زان عمقدر ادامه به می. شوندمیتعریف میفضاهای خدماتی و در محدوده فضاهای عمو انبارها جز. شوندمیمحسوب 

 . گروه مزاجی را به تفکیک بررسی شده است 4انتخابی در هر  هاینمونه کنترل، هم پیوندی، مرتبه

از  هاکنترل و میزان ارتباط در هر گره)در مقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا، هم پیوندی، نسبیعمق ، میانگین عمق 

 . و خدماتی محاسبه شده استمیخصوصی تا عمو

 یخصوص از هافضا یعملکرد دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل، یوندیپ هم، ینسب عمق، عمق نیانگیم -10-4جدول

 ی در نماینده گروه مزاجی گرم و خشکخدمات ومیعمو تا

 TDn MDn i CV NCn CVe او ام انگرزخانه شخصی 

 61 .0 38 .1 23 .0 2 23 .11 69 .555 خصوصی

 4 .0 8 .1 7 .0 2 .2 3 .15 9 .744 نیمه خصوصی

 25 .0 2 5 .0 25 .2 5 .8 5 .421 نیمه عمومی

 0 5 .2 5 .0 5 .3 6 5 .319 عمومی

 54 .0 89 .2 1 31 .2 84 .7 94 .377 خدماتی

میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف حریم مطلوب در 

حاکی از میزان توجه به دور از دسترس بودن ، و باال بودن مقدار عمق نسبی در بخش خصوصی. مجموعه قابل توجه است

 ( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

 بررسی شده در گروه مزاجی گرم و خشک هایمقیاس خرد نمونه.2-8-2-4

 کالن مجموعه به شرح زیر است: سکنترل در مقیا، مرتبه نسبی، هم پیوندی، مقایسه عمق و عمق نسبی

میانگین مجموع عمق )مرتبه مندی( در ، ( در نمودار باالTDجمع عمق فضاها)، مقایسه میانه مرتبه مندی در ریزفضاها: با

خانه او ام انگرز در مقایسه با سه نمونه دیگر بیشتر است و عمق زیاد به معنی توجه بیشتر به بخش خصوصی)اتاق خواب( 

ویلیام لسکاز میزان ، در ادامه. دهدمیشان را ن 50عدد  هادرجه حریم پذیری باالتری را نسبت به باقی نمونه. است
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در  11و خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت با مجموع عمق  12و خانه لویی کان با عدد  14)توجه به عمق( عدد مندیحریم

 . درجه آخر از میزان پذیرش حریم)عمق( قرار دارد

 

 
 یاز خصوص هافضا یخرد( در دسته عملکرد اسیارتباط در هر گره)در مق زانیکنترل و م، یوندیهم پ، یعمق نسب، عمق نیانگیم -14-4شکل

 اتیو خدممیتا عمو

 وخشک گرم یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-11-4جدول

  TDn MDn RA i CV 

 او ام انگرز

Min 30 6 0 0 0 

Mean 50 10 0 3 1,00 

Max 21 46 1 4 4 

 ویلیام لسکازی
Min 10 3 0 2 0 

Mean 14 4 0 4 1 

Max 21 6 0 6 3 

 فرانک لوید رایت
Min 70 2 0 2 0 

Mean 11 3 0 4 1 

Max 17 6 0 9,00 4,00 

 لویی کان

Min 85 3 0 2 0 

Mean 12 4 0 3 1 

Max 16 6 0 5,00 5 

و تعریف سلسله مندی در ورود به چیدمان فضایی داخل خانه به بندی در میزان خرد کردن فضا)درجه آزادی پالن( درجه

در کنار هم( در کنار تعریف عمق بیشتر برای  هاترتیب با بیشترین پیچیدگی و تراکم در بافت فضایی)هم جواری فضا

 در. خانه شخصی او ام انگرز در درجه اول فشرده ترین هم جواری است. رسیدن به بخش خصوصی قابل بررسی است
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درجه سوم در . درجه دوم خانه شخصی ویلیام لسکازی که درمرتبه بندی ورود به خصوصی ترین بخش خانه قرار دارد

میزان خردگی و ریز کردن فضاهای داخلی به خانه آشار فرانک لوید رایت و در نهایت کمترین میزان هم جواری و 

 . پیچیدگی فضایی بری خانه فیشر لویی کان است

در ادامه میزان عمق نسبی در ، در درجه اول از عمق نسبی 10خانه او ام انگرز با عدد ، (MDبا مقایسه عمق نسبی) :فاصله

عمق با میزان هم پیوندی رابطه . قرار دارد 3و در درجه آخر خانه رایت با عدد 4خانه ویلیام لسکازی و لویی کان با عدد 

 نشان از هم جواری فشرده فضاها کنار هم دارد که، 3انگرز و لویی کان با عددمیزان هم پیوندی در خانه او ام . عکس دارد

آزادگی پالن بیشتر را ، 4با عدد هم پیوندی ، اثر رایت و ویلیام لسکاز، ؛ در مقایسهدهدمیآزادگی کمتر در پالن را نشان 

 . و انگرز دارد و در ادامه میزان هم جواری کمتری را نسبت به دو نمونه خانه کان دهدمینشان 

 
 یخصوص یعملکرد حوزه در یوندیپ هم و ینسب عمق زانیم سهیمقا-12-4جدول

خانه انگرز با بیشترین عمق نسبی و کمترین هم پیوندی و توجه به ، چهار نمونه خانه در گروه مزاجی گرم و خشک

 . دارد (مرزبندی بیشتری برای اتاق خواب)خصوصی

 معماری)خانه(گروه مزاجی گرم و مرطوب نمونه آثار .3-8-2-4

از  هاکنترل و میزان ارتباط در هر گره)در مقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق

 . و خدماتی محاسبه شده استمیخصوصی تا عمو

 یخصوص از هافضا یعملکرد دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل، یوندیپ هم، ینسب عمق، عمق نیانگیم-13-4جدول

 یخدمات ومیعمو تا

 TDn MDn i CV NCn CVe مایکل گریوزخانه هنسلمان 

 71 .0 14 .2 85 .0 85 .2 5 14 .134 خصوصی

 5 .0 5 .1 0 75 .2 25 .4 127 نیمه خصوصی

 0 3 1 5 .3 4 5 .117 نیمه عمومی

 33 .0 66 .2 66 .0 33 .4 66 .3 33 .104 عمومی

 18 .0 09 .2 36 .0 63 .3 72 .3 9 .110 خدماتی
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میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف حریم مطلوب در 

دسترس بودن حاکی از میزان توجه به دور از ، و باال بودن مقدار عمق نسبی در بخش خصوصی. مجموعه قابل توجه است

 .( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

 
 یاز خصوص هافضا یخرد( در دسته عملکرد اسیارتباط در هر گره)در مق زانیکنترل و م، یوندیهم پ، یعمق نسب، عمق نیانگیم -15-4شکل

 یو خدماتمیتا عمو

میانگین مجموع ، در تک تک ریزفضاها در نمودار باال (TDفضاها)جمع عمق ، مرتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانه

عمق )مرتبه مندی( در اولین خانه شخصی نیمایر در مقایسه با سه نمونه دیگر بیشتر است و عمق زیاد به معنی توجه بیشتر به 

این نکته  دهدمینشان را  87عدد  هادرجه حریم پذیری باالتری را نسبت به باقی نمونه. بخش خصوصی)اتاق خواب( است

، 80خانه هنسلمان مایکل گریوز با عدد ، در ادامه. ناشی از قرار گرفت بخش خصوصی)اتاق خواب( در باالترین طبقه است

در درجه  31 و و در دومین خانه شخصی نیمایر با مجموع عمق 68)توجه به عمق( عدد مندیحریمرابرت ونتوری میزان 

 . مق( قرار داردآخر از میزان پذیرش حریم)ع

 مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-14-4جدول

   TDn MDn RA i CV 

 مایکل گریوز

Min 80 3 0 2 0 

Mean 11 4 0 3 1 

Max 17 6 0 6 5 

 اسکار نیمایر

Min 55 2 0 2 0 

Mean 87 3 0 3 1 

Max 11 5 0 7 4 

 رابرت ونتوری
Min 47 2 0 2 0 

Mean 68 3 0 3 1 
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Max 92 4 0 6 3 

 اسکار نیمایر نمونه دوم

Min 19 1 0 3 0 

Mean 31 2 0 4 1 

Max 37 2 0 13 5 

درجه بندی در میزان خرد کردن فضا)درجه آزادی پالن( و تعریف سلسله مندی در ورود به چیدمان فضایی داخل خانه به 

در کنار هم( در کنار تعریف عمق بیشتر برای  هابیشترین پیچیدگی و تراکم در بافت فضایی)هم جواری فضاترتیب با 

 . رسیدن به بخش خصوصی قابل بررسی است

در درجه دوم خانه شخصی اسکار نیمایر که . خانه شخصی لویس باراگان در درجه اول فشرده ترین هم جواری است

درجه سوم در میزان خردگی و ریز کردن فضاهای شخصی . ترین بخش خانه قرار دارددرمرتبه بندی ورود به خصوصی 

در دومین خانه شخصی که اسکار  در خانه ماردی رابرت ونتوری و در نهایت کمترین میزان هم جواری و پیچیدگی فضایی

 .نیمایر برای خود ساخته است

یعنی فاصله ی ، در درجه اول از عمق نسبی است 4گریوز با عدد خانه ملیکل ، (MDفاصله: با مقایسه میانگین عمق نسبی)

، بیشتری را باید طی کرد تا به فضای عملکردی رسید؛ این ویژگی نشان از خرد شدگی زیاد فضا دارد که قبل تر اشاره شد

درجه آخر توجه به  5. 2با میانگین عمق نسبی  اسکار نیمایر، 3در ادامه میزان عمق نسبی در خانه رابرت ونتوری با عدد 

کمترین . این اعداد نشان از توجه به قرار دادن فضاهای عملکردی در عمق دورتری از دسترس است. عمق نسبی قرار دارد

 . کم است مندیحریممقدار در عمق نسبی نشان از در دسترس بودن فضاها است که نشان از 

در خانه  6در خانه رابرت ونتوری با عدد  5. 8نیمایر با عدد  یهادر نمونه خانه، هم جواری:بیشترین میزان هم پیوندی 

هم . نشان از تراکم کم فضاها کنار هم دارد یا آزادگی در پالن است، این مقادیر با هم پیوندی زیاد. است 3گریوز با عدد 

هم پیوندی بیشتر باشد (هر چه میزان Tucker. 2002). باشدمیپیوندی و افتراق فضا با مرتبه نسبی دارای رابطه عکس 

 . کمتری است مندیحریمگره مورد نظر)فضا(در دسترس تر و دارای ، افتراق فضایی کمتر است

 . است 25. 3میانگین هم جواری در گروه مزاجی گرم و مرطوب با عدد 

تراکم  و در ادامه دهدیمآزادگی پالن بیشتر را نشان  5. 8اسکار نیمایربا عدد هم پیوندی  هایآزادی پالن: در نمونه خانه

 . کالبدی کمتری را نسبت به دو نمونه دیگر دارد

 نمونه آثار معماری)خانه(گروه مزاجی سرد و خشک.4-8-2-4

از  هاکنترل و میزان ارتباط در هر گره)در مقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق

 . شده استو خدماتی محاسبه میخصوصی تا عمو

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یخصوص از هافضا یعملکرد دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل، یوندیپ هم، ینسب عمق، عمق نیانگیم-15-4جدول

 یخدمات ومیعمو تا

 TDn MDn i CV NCn CVe خانه شخصی اگون آیرمان

 92 .0 07 .1 0 69 .3 4 84 .169 خصوصی

 33 .0 2 1 66 .3 66 .4 177 نیمه خصوصی

 33 .0 66 .2 33 .1 33 .4 33 .4 66 .161 نیمه عمومی

 0 3 5 .0 6 5 .3 127 عمومی

 14 .0 71 .2 07 .1 21 .5 71 .3 42 .146 خدماتی

میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف حریم مطلوب در 

حاکی از میزان توجه به دور از دسترس بودن ، و باال بودن مقدار عمق نسبی در بخش خصوصی. توجه استمجموعه قابل 

 . ( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

 
 یاز خصوص هافضا یخرد( در دسته عملکرد اسیارتباط در هر گره)در مق زانیکنترل و م، یوندیهم پ، یعمق نسب، عمق نیانگیم -16-4شکل

 یو خدماتمیتا عمو

میانگین مجموع ، ریزفضاها در نمودار باالدر تک تک  (TDجمع عمق فضاها)، رتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانهم

با حساسیت به بخش  عمق )مرتبه مندی( در خانه شخصی اگون آیرمان در مقایسه با سه نمونه دیگر بیشتر است و عمق زیاد

درجه حریم پذیری . نمونه به بخش خصوصی )اتاق خواب( است یهمهخصوصی)اتاق خواب( است زیرا بیشترین عمق را 

و خانه شخصی فرانک گهری  15)توجه به عمق( عدد مندیحریماگون آیرمان میزان ها، نسبت به باقی نمونهباالتری را 

و در درجه آخر در خانه  11میزان پذیرش حریم)عمق( با عدد  در درجه سوم ویال ساووا لوکوبوزیه با، 13مجموع عمق 

 . قرار دارد 5شخصی فیلپ جانسون با عدد 
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TDn MDn RA i CV

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خشک و سرد یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه-16-4جدول

   TDn MDn RA i CV 

 اگون آیرمان

Min 10 2 0 3 0 

Mean 15 4 0 4 1 

Max 21 6 0 8 7 

 هیلوکوربوز

Min 66 2 0 3 0 

Mean 11 3 0 5 1 

Max 16 5 0 12 4 

 یفرانک گهر

Min 86 2 0 2 0 

Mean 13 4 0 4 1 

Max 19 6 0 7 4 

 فیلیپ جانسون

Min 5 1 0 0 0 

Mean 5 1 0 6 1 

Max 6 1 0 10 1 

درجه بندی در میزان خرد کردن فضا)درجه آزادی پالن( و تعریف سلسله مندی در ورود به چیدمان فضایی داخل خانه به  

در کنار هم( در کنار تعریف عمق بیشتر برای رسیدن  هاتراکم در بافت فضایی)هم جواری فضا، ترتیب با بیشترین پیچیدگی

 . به بخش خصوصی قابل بررسی است

درجه دوم در . خانه شخصی اگون آیرمان که درمرتبه بندی ورود به خصوصی ترین بخش خانه قرار دارد، در درجه اول

درجه سوم میزان هم جواری و پیچیدگی ، باشدمیمیزان خردگی و ریز کردن فضاهای داخلی لوکوربوزیه در اثر ویال ساووا 

 . فیلیپ جانسون قرار دارد فضایی خانه شخصی فرانک گهری است و در درجه آخر خانه شیشه ای

در درجه اول از عمق نسبی  4در خانه اگون آیرمان و فرانک گهری با عدد ، (MDفاصله: با مقایسه میانگین عمق نسبی)

یعنی فاصله ی بیشتری را باید طی کرد تا به فضای عملکردی رسید؛ این ویژگی نشان از خرد شدگی زیاد فضا دارد ، است

و در درجه آخر توجه به عمق نسبی در خانه شیشه  3در ادامه میزان عمق نسبی و لوکوربوزیه با عدد ، که قبل تر اشاره شد

این اعداد نشان از توجه به قرار دادن فضاهای عملکردی در عمق دورتری از دسترس . است 1ای فیلیپ جانسون با عدد 

 . است

لوکوبوزیه  در ویال ساووا، بیشترین میزان هم پیوندی 6ا عدد در خانه شخصی فیلیپ جانسون ب هم جواری: میزان هم پیوندی 

همان طور که هم پیوندی و افتراق فضا با مرتبه نسبی . است 4در خانه گهری و آیرمان با عدد ، بیشترین مقدار 5با عدد 

دسترس تر و  (هر چه میزان هم پیوندی کمتر باشد گره مورد نظر)فضا(درTucker. 2002). باشدمیدارای رابطه عکس 

؛ پس خانه شیشه ای فیلیپ جانسون دارای بیشترین هم پیوندی و کمترین میزان حریم باشدمیکمتری  مندیحریمدارای 

 . پذیری است

 نمونه آثار معماری)خانه(گروه مزاجی سرد و مرطوب.5-8-2-4

از  هاکنترل و میزان ارتباط در هر گره)در مقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . و خدماتی محاسبه شده استمیخصوصی تا عمو

 یخصوص از هافضا یعملکرد دسته در( خرد اسیمق در)گره هر در ارتباط زانیم و کنترل، یوندیپ هم، ینسب عمق، عمق نیانگیم-17-4جدول

 یخدمات ومیعمو تا

مارکورتخانه   TDn MDn i CV NCn CVe 

 66 .0 2 33 .0 66 .2 66 .2 43 خصوصی

 0 75 .2 75 .0 25 .3 25 .2 75 .33 نیمه عمومی/نیمه خصوصی

 0 4 1 6 1 25 عمومی

 5 .0 83 .1 16 .0 5 .2 66 .2 16 .41 خدماتی

حریم مطلوب در میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف 

حاکی از میزان توجه به دور از دسترس بودن ، و باال بودن مقدار عمق نسبی در بخش خصوصی. مجموعه قابل توجه است

 . ( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

 
 یاز خصوص هافضا یخرد( در دسته عملکرد اسیارتباط در هر گره)در مق زانیکنترل و م، یوندیهم پ، یعمق نسب، عمق نیانگیم -17-4شکل

 یو خدماتمیتا عمو

میانگین مجموع ، در تک تک ریزفضاها در نمودار باال (TDجمع عمق فضاها)، مرتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانه

با حساسیت به بخش  عمق )مرتبه مندی( در خانه گلن مارکورت در مقایسه با سه نمونه دیگر بیشتر است و عمق زیاد

درجه حریم پذیری . نمونه به بخش خصوصی )اتاق خواب( است یهمهخصوصی)اتاق خواب( است زیرا بیشترین عمق را 

این نکته ناشی از قرار گرفتن بخش خصوصی)اتاق خواب( در  دهدمیرا نشان  38عدد  هاباالتری را نسبت به باقی نمونه

ن خانه قابل ایویژهمق تعلق گرفته به ریزفضا در خانه گلن مارکورت به دلیل چیدمان عدد باالی در ع)باالترین طبقه است 
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TDn MDn RA i CV

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هایستونی در عمق دورتری از ورودی قرار دارد که این نحوه چیدمان در سایر نمونه همه فضاه به صورت. توجه است

ن چیدمان فضایی را ایجاد کرده و عرض کم است که چنی شکل سایت این خانه با طول زیاد. مورد بررسی دیده نشده است

)توجه به مندیحریمآلوار آلتو میزان ، در ادامه. اندیعنی فضاها در عمق و مرتبه باالتری از فضای قبلی قرار گرفته. است

میزان پذیرش  و در درجه آخر خانه شخصی چارلز مور با 20و خانه فرانسوورث میس وندروهه مجموع عمق  31عمق( عدد 

معماری در ایجاد حریم در فضای شخصی خود را خواستار بوده  هایکمترین و سهل ترین روش، 8ا عدد حریم)عمق( ب

از کمترین . معماری شامل سبک ترین عنصر معماری ستون تا اختالف ارتفاع در سقف متغیر بوده است هایاین روش. است

 . جداره استفاده کرده است

 مرطوب و سرد یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-18-4جدول

   TDn MDn RA i CV 

 گلن مارکورت

Min 25 1 0 2 0 

Mean 38 2 0 3 1 

Max 52 4 0 6 2 

 آلوار آلتو

Min 21 1 0 1 0 

Mean 31 2 0 3 1 

Max 50 4 0 5 5 

 میس وندورهه

Min 14 1 0 1 0 

Mean 20 2 0 2 1 

Max 30 3 0 4 4 

 چارلز مور

Min 6 1 0 0 0 

Mean 8 1 0 4 1 

Max 11 1 0 7 3 

درجه بندی در میزان خرد کردن فضا)درجه آزادی پالن( و تعریف سلسله مندی در ورود به چیدمان فضایی داخل خانه به  

در کنار هم( در کنار تعریف عمق بیشتر برای رسیدن  هاتراکم در بافت فضایی)هم جواری فضا، ترتیب با بیشترین پیچیدگی

 . به بخش خصوصی قابل بررسی است

، در درجه دوم. رکورت در پینگی پوینت در درجه اول در میزان خردگی و ریز کردن فضاهای داخلی استخانه گلن ما

خانه تابستانی آلوار آلتو و درجه سوم در میزان خردگی و ریز کردن فضاهای داخلی خانه فرانسورث اثر میس وندروهه و 

 . رلز مور استدر نهایت کمترین میزان هم جواری و پیچیدگی فضایی خانه شخصی چا

 بیشترین میانگین عمق نسبی 2با عدد  آلتو و میس ندورهه، خانه گلن مارکورت، (MDفاصله: با مقایسه میانگین عمق نسبی)

یعنی فاصله ی بیشتری را باید طی کرد تا به سایر فضای عملکردی رسید؛ این ویژگی ، را دارد هادر فضای خرد مجموعه

این . است 1در ادامه میزان میانگین عمق نسبی در خانه مور با عدد ، دارد که قبل تر اشاره شدنشان از خرد شدگی زیاد فضا 

که خانه چارلز مور کمترین توجه . اعداد نشان از توجه به قرار دادن فضاهای عملکردی در عمق بیشتری از دسترس است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . به بحث عمق و تعریف حریم در فضای شخصی خود را دارد

(میزان Tucker. 2002). باشدمیان طور که هم پیوندی و افتراق فضا با مرتبه نسبی دارای رابطه عکس هم جواری: هم 

به دلیل گشایش فضایی موجود در پالن هم پیوندی ، بیشترین مقدار 4میانگین هم پیوندی در خانه شخصی چارلز مور با عدد 

هر . است 2یت در خانه میس وندورهه افتراق فضایی با عدد و در نها. است 3با عدد  در خانه آلتو و مارکورت، باال است

ب عبارت دیگر در دسترس تر است؛ ، ارتباط نزدیک تری دارد هاگره با دیگر گره ؛چه میزان هم پیوندی کمتر باشد

 . کمتری خواهد داشت مندیحریم

 هم پیوندی و کنترل در مقیاس خرد ، عمق نسبی، مقایسه عمق.9-2-4

قضاوتگری )ویژگی  و خشک و سرد و خشک به دلیل خشکی ذهن و گروه گرم، گروه مزاجی 4فاکتور عمق در مقایسه 

در . آیزنک( بیشتر از گروه مزاجی گرم و مرطوب و سرد و مرطوب برآورد شده است بندیدستهبارز تیپ شخصیتی در 

 . دهندمیترس تر ترجیح قرار دارند که فضاهای داخلی را در دس هاتر مزاجها، مقابل خشک مزاج

، به ترتیب میزان توجه به عمق نسبی از گروه مزاجی گرم وخشک بیشترین مقدار و درجه دوم گروه مزاجی سرد و خشک

 . درجه سوم گروه گرم و مرطوب و در نهایت کمترین مقدار در گروه مزاجی سرد و مرطوب است

 
 یگروه مزاج 4 هایدر نمونه یفاکتور عمق نسب سهیمقا -18-4شکل

درجه دوم از . عمق نسبی: میزان توجه به فضای خصوصی در گروه مزاجی گرم و خشک بیشتر از سایر گروه مزاجی است

درجه سوم گروهمزاجی سرد و خشک و در نهایت گروه ، این میزان اهمیت به ترتیب به گروه مزاجی گرم و مرطوب
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. و خدماتی روندی مشابه داردمیو عمومینیمه عمو، ای نیمه خصوصیدر میزان توجه به فضاه. مزاجی سرد و مرطوب است

که گروه  ایپیچیدهدر مورد میزان توجه فضای خدماتی گروه گرم و خشک به دلیل توجه به جزییات و چیدمان حرکتی 

 . دهدمیبیشترین مقدار در میزان توجه به فضای خدماتی را نشان ، خشک مزاجان دارند

 
 یگروه مزاج 4در  یوندیفاکتور هم پ سهیمقا -19-4شکل

توجه در گروه مزاجی  نسبیت به سایر فضاها دارد و میزان اینمیهم پیوندی: این بخش نشان از هم پیوندی باالی فضای عمو

صوصی و خمیزان توجه و اهمیت فضاهای . گرم و خشک کمترین و در گروه مزاجی سرد و مرطوب بیشترین مقدار است

. کم کرده استمیمقدار توجه به هم پیوندی و گشایش را در فضای عمو، ها در گروه مزاجی گرم و خشکدیگر عملکرد

مرطوب  خشک و سرد و سرد، در گروه مزاجی گرم و مرطوبمیدر ادامه روندی صعودی در میزان توجه به فضای عمو

وه مزاجی گرم و مترین و به ترتیب گرمیران هم پیوندی و گشایش فضایی در گروه مزاجی گرم و خشک ک. شودمیدیده 

رزهای تعیین شده این روند نشان از بسته بودن و م. گیرندمیمرطوب و سرد و خشک و سرد و مرطوب در درجه بعدی قرار 

 . مزاجی سرد و مرطوب است هایمزاجی گرم و خشک و آزادی پالن و گشایش فضایی در خانه هایدر خانه

 مقیاس کالن.10-2-4

و  حداکثر، مرتبه نسبی و هم پیوندی برای کل مجموعه فضاهای هر خانه محاسبه و میانگین حداقل، مقیاس عمقدر این 

 . ارائه شده است1(2و  1)با توجه به فرمول متوسط در هر گروه مزاجی در جدول

                                           
 md=td/(k-1):    1فرمول  .1

     ra = (2x (md - 1)) / (k-2)           : 2فرمول  
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 یمزاج گروه 4در ینسب مرتبه و ینسب عمق، عمق، فضاها زیر تعداد سهیمقا-19-4جدول

 (RAمرتبه نسبی) (MDعمق نسبی) TD تعداد ریز فضاها گرم وخشکگروه مزاجی  

 19 .0 53 .5 260 48 او ام انگرز 1

 22 .0 06 .4 129 29 ویلیام لسکازی 2

 18 .0 64 .3 102 29 فرانک لوید رایت 3

 23 .0 8 .3 95 26 لویی کان 4

 20 .0 25 .4 5.146 33 میانگین فراوانی در هر فاکتور 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

نشان از ذهن پیچیده و ، توجه به فضاهای بیشتر با جزییات قرار گیری عملکردها در کنار هم )مقایسه تعداد ریز فضاها(

نسبت  ذهن انگرز دارای خشکی بیشتری، نمونه معماری در گروه مزاجی گرم و خشک 4در مقایسه . سخت گیر معمار دارد

 (RAمرتبه نسبی) (MDعمق نسبی) TD تعداد ریز فضاها مزاجی گرم و مرطوبگروه  

 4 .0 62 .5 135 25 مایکل گریوز 1
 16 .0 68 .2 59 23 (1اسکار نیمایر)نمونه 2
 13 .0 21 .2 42 20 رابرت ونچوری 3
 16 .0 2 26 14 (2اسکار نیمایر)نمونه 4
 21 .0 12 .3 5 .65 5 .20 میانگین فراوانی در هر فاکتور 

 (RAمرتبه نسبی) (MDعمق نسبی) TD تعداد ریز فضاها گروه مزاجی سرد وخشک 

 47 .0 88 .8 132 35 اگون آیرمان 1

 34 .0 6 180 31 لوکوربوزیه 2

 25 .0 39 .4 123 29 فرانک گهری 3

 16 .0 33 .1 8 6 فیلیپ جانسون 4

 30 .0 15 .5 75.110 25 .25 میانگین فراوانی در هر فاکتور 

 (RAمرتبه نسبی) (MDعمق نسبی) TD تعداد ریز فضاها گروه مزاجی سرد و مرطوب 

 58 .0 90 .3 43 12 گلن مارکورت 1

 41 .0 66 .2 24 10 آلوار آلتو 2

 24 .0 87 .1 15 9 میس وندروهه 3

 32 .0 5 .1 9 7 چارلز مور 4

 38 .0 73 .3 75.22 5 .9 میانگین فراوانی در هر فاکتور 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حرکتی برای رسیدن به حوزه خصوصی  هایبه دلیل تعداد فضاهای چیدمان داخلی و تعریف مسیر داردبه سه نمونه دیگر 

دارای خشکی ذهن کمتری  ویلیام لسکازی و فرانک لوید رایت به یک نسبت در ادامه به ترتیب. خانه در نظرگرفته است

به این معنا که لویی کان ، خشکی ذهن را دارد نسبت به انگرز هستند و در نهایت ذهن لویی کان به نسبت دیگران کمترین

دارد و در برابر  در چیدمان فضای شخصی خود ذهن آسان گیرتری نسبت به سایر معماران گروه مزاجی گرم و خشک

در این گروه مزاجی  معماری برای تعریف حریم فضایی را هایو حداقل قلمرو شخصی خود چیدمان سهل تری مندیحریم

  .دهدمیترجیح 

نشان از ذهن پیچیده و ، توجه به فضاهای بیشتر با جزییات قرار گیری عملکردها در کنار هم)مقایسه تعداد ریز فضاها( 

 ذهن بارگان رطوبت کمتری نسبت ، نمونه معماری در گروه مزاجی گرم و تر 4در مقایسه . سخت گیر معمار دارد

به سه نمونه دیگر دارد و در ادامه به ترتیب رابرت ونتوری رطوبت بیشتری دارد و در نهایت نیمایر درجه بیشتری از دارا  

 . دهدمیبودن رطوبت ذهن به منظور آسانگیری در طراحی قلمرو و فضای شخصی را برای خود ترجیح 

نشان از ذهن پیچیده و ، هم )مقایسه تعداد ریز فضاها(توجه به فضاهای بیشتر با جزییات قرار گیری عملکردها در کنار 

ذهن اگون آیرمان دارای خشکی ، نمونه معماری در گروه مزاجی سرد و خشک 4در مقایسه . سخت گیر معمار دارد

فرانک  درجه بعد، لوکوبوزیه دارای خشکی کمتر ذهن دارد، بیشتری نسبت به سه نمونه دیگر دارد و در ادامه به ترتیب

جانسون کمترین درجه خشکی ذهن رادارد به این معنا که جانسون  و در نهایت ی درجه کمتری از خشکی ذهن را داردگهر

در چیدمان فضای شخصی خود ذهن آسان گیرتری نسبت به سایر معماران گروه مزاجی سرد و خشک دارد و در برابر 

 . دهدمیقلمرو شخصی خود چیدمان سهل تری را ترجیح  مندیحریم

نشان از ذهن پیچیده و ، توجه به فضاهای بیشتر با جزییات قرار گیری عملکردها در کنار هم )مقایسه تعداد ریز فضاها(

ذهن گلن مارکورت دارای رطوبت ، نمونه معماری در گروه مزاجی سرد و مرطوب 4در مقایسه . سخت گیر معمار دارد

حرکتی برای رسیدن به  هایفضاهای چیدمان داخلی و تعریف مسیربه دلیل تعداد  کمتری نسبت به سه نمونه دیگر دارد

در ادامه به ترتیب آلوار آلتو و میس وندروهه دارای رطوبت بیشتر ذهن و در . حوزه خصوصی خانه در نظرگرفته است

آسان  نهایت چارلز مور بیشترین درجه از رطوبت ذهن را دارد به این معنا که مور در چیدمان فضای شخصی خود ذهن

قلمرو شخصی خود چیدمان سهل  مندیحریمگیرتری نسبت به سایر معماران گروه مزاجی سرد و مرطوب دارد و در برابر 

 . دهدمیمعماری برای تعریف حریم فضایی را ترجیح  هایو حداقل تری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یگروه مزاج 4در  زفضاهایر نیانگیم سهیمقا -20-4شکل

کمترین مقدار در تعریف فضا برای گروه مزاجی ، خردشدگی فضا در هر گروه مزاجیبا توجه به مقایسه مقدار میانگین 

طراحی شده  هایدر خانه راحریمی آسایش ، سرد و مرطوب)بلغمی( است؛ به این معنا که فضاها )گره( در حداقل تعداد

 هایتوجه به ایجاد فاکتوردر پذیرش حریم و  گروه مزاجی سرد و مرطوب. کندمیمزاجی ایجاد  هایتوسط این گروه

، سازد و با حداقل خرد کردن فضامی در کمترین تعداد فضا چیدمان داخلی را، حریم سنجی ترجیحات آسان گریانه دارند

با بیشترین تعداد ، در نقطه مقابل گروه مزاجی گرم وخشک)صفراوی(. کندمیپالن آزاد تر و با مرزبندی کمتری را ایجاد 

و حریمی در طراحی شرایط ، دهندمیطراحی شده خود نشان  هایر از دستری بودن فضاها را در خانهتمایل به دو، فضا

مرز ، پالنی بسته تر، دهند و با بیشترین مقدار در خردکردن فضامیفرآیندی دشوارتر را ترجیح ، میزان تسلط و کنترل محیط

و قضاوتگری بارز ، به دلیل خشکی ذهن و مزاج، و خشکدر درجه دوم گروه مزاجی سرد . دهدمیبندی بیشتر را ترجیح 

را با کاربری و  هادهند و فضامیتصمیمات سخت تر و با جزییات را در چیدمان داخلی ترجیح ، در این گروه شخصیتی

گروه مزاجی گرم و مرطوب قرار دارد ، در درجه سوم. کنندمیو لی با شدت کمتر از گروه گرم و خشک تعریف  جزییات

در درجه آخر گروه . با پیچیدگی فضا همراه هستندمیک، در مقایسه با گروه مزاجی سرد و مرطوب ه به دلیل گرم مزاجیک

نمایش ، سرد و مرطوب)بلغمی( به دلیل سردی و رطوبت جسم و ذهن در ترجیحات پذیرش حریم با آزادگی بیشتر محیطی

 . اندکردهمیزان پذیرش حریم را دارند و تصمیمات ساده تری را در چیدمان داخلی و با جزییات کمتر را انتخاب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 معماران غرب یگروه مزاج 4فاکتورها در هر  یفراوان نیانگیم سهیمقا -21-4شکل 

کمترین مقدار عمق نسبی برای گروه مزاجی ، با توجه مقایسه مقدار میانگین عمق موجود در هر ریز فضا در هر گروه مزاجی

طراحی شده توسط  هایسرد و مرطوب)بلغمی( است؛ به این معنا که فضاها )گره( در دسترس تر از سایر فضاها در خانه

حریم سنجی  هایگروه مزاجی سرد و مرطوب در پذیرش حریم و توجه به ایجاد فاکتور. مزاجی دیگر هستند هایگروه

تمایل به دور از ، با بیشترین عمق، در نقطه مقابل گروه مزاجی گرم و خشک)صفراوی(. ترجیحات آسان گریانه دارند

و میزان تسلط و کنترل حریمی در طراحی شرایط ، دهندمیطراحی شده خود نشان  هایدستری بودن فضاها را در خانه

درجه دوم گروه مزاجی ، گروه گرم و خشک بیشترین میزان حریم خواهی .دهندمیفرآیندی دشوارتر را ترجیح ، محیط

و در درجه آخر گروه مزاجی سرد و مرطوب)بلغمی( ، گروه گرم و مرطوب)دموی(، درجه سوم، سرد و خشک)سوداویی(

در در مورد گروه سرد خشک که . آسان گیر تر و با آزادگی بیشتر محیطی همراه هستند، در ترجیحات پذیرش حریم

رفتار میدر مورد حریم خواهی ک، شخصیتی به دلیل خشکی مزاج و قضاوتگری غالب این تیپ شخصیتی بندیدسته

موثر در  هایدارند و این میزان توجه در چیدمان فضایی و فاکتور هاشده و سخت گیرانه ای نسبت به تر مزاج ریزیبرنامه

 . رزتر استبا هامعماری گروه خشک مزاج هایحریم سنجی نمونه
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گروه مزاجی معماران غرب4میانگین فراوانی فاکتورها در هر 

تعداد ریز فضاها (TD)مجموع عمق فضاها (MD)عمق نسبی
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 معماران غرب یگروه مزاج 4، کالن اسیخانه در مق یمرتبه نسب سهیمقا -22-4شکل

و نشان  اگربه صفر میل کند افتراق فضایی بیشتر است. شودمیمرتبه نسبی بین صفر و یک تعریف ، همانطور که اشاره شد

، دهدمیمرتبه نسبی خاصیت درختی بودن گراف را نشان  (1381)معماریان،دهنده ی خصوصی تر بودن فضا خواهد بود

یعنی ما خاصیت درختی بیشتری را در داخل پالن تجربه 1به صفر نزدیک تر باشد( )هر چه خاصیت مرتبه نسبی بیشتر باشد 

تبه نسبی در در مقایسه میزان مر. پس فضا کنترل اجتماعی بیشتری دارد، به دلیل آن که افتراق فضایی باالتری داریم. کنیم

گروه مزاجی  کندمیمیزان مرتبه نسبی در گروه مزاجی گرم و خشک به صفر ، گروه مزاجی تعریف شده در پژوهش 4

توجه به ، خواهد بود هاهم پیوندی کم و به معنا خصوصی تر بودن فضا، گرم و خشک است که نشان از افتراق فضایی زیاد

نشان از حریم خواهی ، چیدمان داخلی و حرکتی، ا توجه به جزییات فضاییدر این گروه مزاجی ب هایحریم و مرزبندی

مزاجی است و این گروه با کنترل اجتماعی بیشتری فضای شخصی خود مدیریت  هایباال این گروه نسبت به سایر گروه

رد و خشک درجه سوم گروه مزاجی س، گروه مزاجی گرم و مرطوب، در درجه دوم. کرده و بر حریم خود تسلط دارند

عمق و عمق نسبی در فضاهای خانه گروه مزاجی سرد و خشک ، که یا این دو گروه در بررسی عمق جایگاه متفاوتی دارند

کمتر است و به مسائل حریم به واسطه روحیه ضاوتگری نگاه پرزنگ تری از گروه مزاجی گرم و  هاتعداد فضا، بیشتر

                                           
های مزاجی بیشتر و میزان هم پیوندی از سایر به طور مثال، گروه مزاجی گرم و خشک که تعداد فضاهای عملکردی، میزان عمق و عمق نسبی از سایر گروه. 1

راق فضایی با مرتبه نسبی رابطه عکس دارد. وندی و افتدهد، از آنجایی که هم پیهای مزاجی کمتر است، هم پیوندی کمتر، افتراق فضایی بیشتر را نشان میگروه

دهد.در محاسبات عددی مرتبه نسبی، هر چه این عدد به صفر میل کند، خاصیت مرتبه نسبی بیشتر بوده است، مرتبه نسبی عدد کمتر نزدیک به صفر را نشان می

شود، یعنی فضا دارای ق فضایی بیشتر میتر به صفر میل کند، افترادهد.هر چه ببشبه معنای ویژگی درختی بودن فضاها، پس حریم مندی بیشتری را نشان می

 حریم مندی بیشتر است.
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، پیوندی کممرتبه نسبی این گروه به یک نزدیک تراست و به دلیل هم  هااولی به دلیل تعداد کم ریز فض. مرطوب دارند

گروه مزاجی . بایند؛ و درجه آخر گروه مزاجی سرد و مرطوب استمیفضاها به صورت شاخه شاخه در عمق گسترش 

میزان پذیرش حریم هم پیوندی باال و ، افتراق فضایی کم، سرد ومرطوب به دلیل این که مرتبه نسبی به یک نزدیک تر است

 . تعریف شده است هادر درجه کمتری از سایر گروه

 نتیجه. 11-2-4

در جدول مزاج شناسی با توجه به ، مزاجی معماران مطرح و اثر گذار در معماری غرببندی دستهابتدا با ، در این بخش

آنالیز شد؛ این امر « ای گراف» افزاررمنشخصی معماران و آثار شاخص این گروه را با  هاینمونه خانه، ظاهری هایویژگی

 هاآنالیزها در دو مقیاس خرد و کالن مجموعه. صورت گرفت هابه منظور استخراج گراف توجیهی فضاهای داخلی پالن

طراحی شده توسط  هاینشان دهنده الگوی پنهان حریم حرکتی در داخل فضای، گراف توجیهی. مورد بررسی قرار گرفت

تعریف  2توسط گراف محوری 1که در ادامه نحو فضای« ای گراف» افزارنرممحاسبات صورت گرفته توسط . معماران است

کنترل و هم پیوندی تک تک فضا در مقیاس خرد و کل ، مرتبه نسبی، عمق و عمق نسبی، تعداد ریز فضاها، شده است

نمونه اثر معماری در هر  4« ای گراف»توسط  با مقایسه مقدار اعداد به دست آمده. مجموعه را در مقیاس کالن نشان داد

گروه مزاجی گرم و خشک در درجه اول حریم خواهی و با بیشترین کنترل اجتماعی و افتراق فضایی و ، گروه مزاجی

در درجه دوم گروه مزاجی سرد و خشک در درجه سوم گروه مزاجی گرم و مرطوب و گروه  ،،کمترین میزان هم پیوندی

وب در درجه آخر و کمترین میزان حریم خواهی و با کمترین میزان کنترل اجتماعی و افتراق فضایی و مزاجی سرد و مرط

 . بیشترین هم پیوندی را دارند

بخش سوم: رویکرد تحلیلی نحو)چیدمان( فضا در ادراک مطلوب حریم حرکتی .3-4

 در پیکره بندی فضایی خانه شخصیت محور معاصر ایران

 مقدمه.1-3-4

ای "یم خصوصی مسکن در بسیاری از آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته و برای مثال در سوره تور آمده است: رعایت حر

تا زمانی که اجازه گرفته باشید و به افراد منزل سالم ، به خانهای غیر از خانه خودتان وارد نشوید، کسانی که ایمان آورده اید

اگر از شما خواستند که باز گردباد پس داخل ، نشوید تا زمانی که اجازه یابیدوارد ، کرده باشید و اگر کسی در منزل تباشد

، 28آیه ، ورنه رسو)قرآن کریم( "کنیدمیچه  و خدا آگاه است که شما، شودمیکه این کار باعث اخالص بیشتر ، نشوید

                                           
1. Space syntax 

2. Axial graph 
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به دختران و ، : ای پیامبرکندمیهمچنین خداوند محدوده ارتباط بین مردان و زنان غریبه را در نظریه محرمیت تعیین . 1(27

همسرانت و به زنان مسلمان بگو آنها باید لباسهای بیرونی شان را در برابر نامحرمان بپوشند وقتی در بیرون هستند که این 

در احادیث نیز به حفظ حریم مسکن . 2(59آیه ، احزاب، )قرآن کریم( ". بهترین راه برای حفاظت از سوء نیت است

اجازه برای ورود به خانه باید سه بار گرفته شود و اگر اجازه داده "فرمایند: میبسیاری شده چنانکه پیامبر )ص(  هایاشاره

فرمود که به صورت میهمچنین پیامبر )ص( به پیروان خود سفارش . در غیر اینصورت باز گردید، شود سپس وارد شوید

فرد وارد شونده باید به افراد درون منزل اعالم کند که او در حال ورود است "مخفیانه وارد منزل دیگران نشوند:  یا ناگهانی

یز نباید فردی ن او، ندخواهر و دخترش در شرایطی که دوست ندارند دیده شو، به همان صورتی که او دوست ندارد مادر

از این رو از مسائل عمده ای که در مسکن سنتی به آن توجه شده توجه به (1364)حر عاملی,  ". را به این صورت ببیند

جتماعی بلکه در کلیه شئون زندگی و روابط ا، و به معنای جدایی نیست کندمیحریم ایجاد مرز . حفظ حریم و محبت است

و تمامیت  شودمیمانع از تجاوز دیگران ، کندمی و به تبع آن در معماری تأثیرگذار است و در عین آنکه حجابی ایجاد

حریم حافظ خلوت افراد است تا امکان سیر در حاالت درون به دست آید تا تعادل میان برون و . کندمیزندگی را حفظ 

 . درون ایجاد گردد

در مناطق مختلف پرداخته میبو هایبه بررسی میزان حریم در سازماندهی فضایی مسکن انجام شده هایدر تمام پژوهش

یازها و در پاسخ به نمختلف توجه شده است و نحو فضا با شناخت  هایفرهنگو به نیازها و ترجیحات افراد در، شده است

ه اند؛ در میزان پذیرش حریم دارد بازماندشخصیتی در  هایاز اثری که تفاوت. ترجیحات فرهنگی صورت گرفته است

مورد بررسی قرار  هارش حریم مطلوب در خانهبر میزان پذی ،مزاجی -اثرگذار شخصیتی متفاوت و هایویژگیصورتی که 

رونگرا ب)رد توجه آیزنکشخصیتی مو هایموجود در تیپ بندی هاینگرفته است و پژوهش حاضر در صدد بررسی تفاوت

 . در چهار سطح حریم خواهی است (درونگرا پایدار و درون گرا ناپایدار، را ناپایداربرونگ، پایدار

ذیرش حریم طراحی شده معماران ایرانی با حساسیت به میزان پ هایفضایی خانهشناخت پیکربندی ، بخشهدف از این 

متناسب با هر رهنگ فبا نیازها و ه ک. چیدمان فضایی و عملکردی استپنهان حریم در  به منظور دستیابی به الگوی، مطلوب

وت و در شکل حریم مطلوب طراحی شده در اثر معماری خود را به اندازه ای متفا، دسته مزاجی و تیپ شخصیتی معمار

 . دهدمیمعماری منحصر به فردی سازمان 

                                           
نْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا فَإِتَذَکَّرُونَ؛  لَعَلَّکُمْ لَکُمْ خَیْر  ذَلِکُمْ أَهْلِهَا ٰ  عَلَى مُواوَتُسَلِّ تَسْتَأْنِسُوا ٰ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى .3

 عَلِیم عْمَلُونَتَ بِمَا وَاللَّهُ ٰ   لَکُمْ ٰ  أَزْکَى هُوَ ٰ  إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَ ٰ   لَکُمْ یُؤْذَنَ ٰ  حَتَّى

 رَحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ انَوَکَ ٰ  فْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ یُعْرَ أَنْ ٰ  أَدْنَى لِکَٰ  ذَ ٰ   جَلَابِیبِهِنَّ أَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِ .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، هم پیوندی، عرصه بندی، از نظر عمق 1تقدیر شده در مسابقات معماری ایرانی هایخانه در چه نوع پیکره بندی فضایی-1

و مزاجی هر معمار ایرانی  شخصیتی هایویژگیمطلوب با حریمی  متناسب با فرهنگاست که  هم جواری و روابط فضایی

 ؟باشدمی

چند  اندشدهظاهری تیپ بندی  هایویژگیکه براساس ، دد حریم حرکتی مطلوب در هر دسته مزاجی معماران ایرانیع-2

 است؟

تر بوده و کدام  خصوصی، مورد پذیرش معماران ایرانیحریمی مطابق با فرهنگ ، انتخاب شده هایدر خانه کدام فضاها-3

 ؟شودمیتر است؟ ارتباط بین این دو عرصه چگونه برقرار مییک عمو

منظور ر چه نوع پیکره بندی فضایی را به شخصیتی و مزاجی( هر معما هایویژگیشخصیت محور)متاثر از  هایدر خانه -4

 کنند؟میتسلط و کنترل بر حریم حرکتی مطلوب خود در فضای داخلی خانه پذیرش 

 )نمونه ایران(هاتاثیر گذار در میزان حریم سنجی کالبد خانه هایفاکتور. 2-3-4

« ای گراف» افزاررمنانتخابی با  هاینمونه، ی مورد توجه در حریم سنجی براساس فرمول به دست آمدههایبا توجه به فاکتور

 . شودمیه آن پرداخته مورد محاسبه قرار گرفته است که در ادامه ب، آنالیز شده است و هر نمونه با گراف توجیهی رسم شده

 گراف یا افزارنرم لهیوس به فضاهامییترس یهیتوج نمودار و شده انتخاب هاینمونه جدول-20-4جدول

                                           
های تقدیر شده در مسابقات پذیری در جامعه معاصر معماری ایران، از نمونهه حریم ها، به دلیل همراه داشتن فکر غالب در اندازدر انتخاب نمونه موردی .2

 معماری انتخاب شد و مورد آنالیز قرار گرفت.

دسته 

 مزاجی

 نمونه پالن گراف توجیهی

 علیرضا تغابنی معمار

 

 پالن همکف هاخانه شریفی

    
 عاطفه کرباسی معمار

 پالن همکف 7خانه شماره  پالن همکف خانه بهار

ک
گرم و خش

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، رنگ صورتی، نشانگر مرتبه بعدی، رنگ سفید، رنگ قرمز با عمق صفر ،در هر عمق به ترتیب هاتوضیحات: ترتیب رنگ

 . خاکستری و در نهایت رنگ آبی که نشان دهنده بیشترین عمق است، رنگ قهوهای

مرتبه بندی و  گانه سعی شده است که برای هر سطح از فضا)پالن(به صورت جدا، ای گراف افزارنرم*در تعریف فضا در 

از فضا میبه دلیل این که حج باشدمیپلکان که راه ارتباطی در میان طبقات ، برای مثال، تعریف عمق در فضا را مطرح کرد

هر ، به عنوان فضایی مستقل در آن طبقه محسوب شده است و با این روش، شودمیاز هر طبقه به باکس پله اختصاص داده 

در عمق یکسان و برابر نسبت به هم قرار گرفته است و از طریق خط ارتباطی به ، قه از پالنفضای تکرار شونده در هر طب

 . یکدیگر مرتبط شده است

 

   
 

 حامد بدری احمدی معمار حامد بدری احمدی معمار 

 همکفپالن  خانه حیات الهیه پالن همکف خانه زنجان

 

 

 

  
 گابریل گورکیان معمار نشید نبیان معمار 

 نمونه پالن 68و  67خانه شماره  نمونه پالن ل خانهایخانه

 

  
 

 

 ارتباط بین دو فضا   فضاها با بیشترین عمق   فضاها با شماره مربوطه    فضای مبدا با عمق صفر راهنما

گرم و
ب
مرطو

 
سرد و تر

 
ک

سرد و خش
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 موجود در مسکن معاصر ایران معرفی فضاهای. 3-3-4

وی پنهان حریم فضاهای اصلی مورد توجه هب منظور شناخت الگ، انتخاب شده هایبا توجه به بررسی فضاهای داخلی پالن

و جانبی به شرح میتا عمومینیمه عمو، نیمه خصوصی، فضاها از خصوصی. شودمیدسته عملکردی  5در این فضاها شامل 

 زیر است:

 هاسرویس، فضاهای خصوصی: اتاق خواب-الف

 تراس، طالعهماتاق ، فضای نیمه خصوصی: آشپزخانه -ب

 جکوزی، اتاق بازی، ناهارخوری، فضای نیمه عمومی: نشیمن -ج

 انبار، پارکینگ، فضای عمومی: حیاط -د

 (. . .پیش ورودی و، هپل، فضای جانبی: خدماتی)کریدورها-ح

 هابحث و چگونگی تحلیل یافته. 4-3-4

 مقیاس خرد.1-4-3-4 

نسبی و میزان کنترل برای هر  مرتبه، هم پیوندی، عمق هایمؤلفهدر هر نمونه ، «ای گراف» افزارنرمبه وسیله ، در این مقیاس

نیمه ، مه خصوصینی، گروه عملکردی خصوصی 4در  بندیدستهبا توجه به ، فضا محاسبه شده و میانگین به تفکیک فضا

 . صورت گرفته استمیو عمومیعمو

، ق ورودیدلیل عم. شوندمیمحسوب میعموجزو عرصه ، با کم ترین عمق، و پس از آن فضای ورودیپارکینگ حیاط و 

پس از ورود به خانه و . باشدمی، شوندمیفرعی برای هر خانه که بیشتر به فضاهایی چون انبار گشوده  هایوجود ورودی

در برخی . ستاآشپزخانه و مجلسی در فضایی هستند که دسترسی آسان به آنها فراهم شده ، پیش ورودیگذر از حیاط و 

 هایاتاق. گیردمیقرار میاتاق مطالعه و دفتر کار در مکانی نزدیک به ورودی قرار دارد و در عرصه نیمه عمو، هانمونه

با توجه  هاو در برخی نمونه. باشدمیدر عمق بعدی واقع شده که بیانگر افزایش درجه خصوصی بودن در این فضاها  خواب

تعریف متفاوتی را در  اندکردهحرکتی که در فضا ایجاد  هایگیبه فضای خواب و پیچید هابه چگونگی تعریف ورودی

تعریف ، ر گروه مزاجیهاین میزان تفاوت با توجه به قرار گیری هر معمار)سازنده( در  دهند کهمیمیزان پذیش حریم ارایه 

ی مجموعه ضاهاحمام نیز جزو خصوصی ترین ف، سرویس بهداشتی. متفاوتی را از میزان پذیرش حریم ارائه داده است

، میزان عمق در ادامه به. شوندمیتعریف میفضاهای خدماتی و در محدوده فضاهای عمو انبارها جز. شوندمیمحسوب 

 . گروه مزاجی را به تفکیک بررسی شده است 4انتخابی در هر  هاینمونه کنترل، هم پیوندی، مرتبه

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1نمونه اثر معماری)خانه(گروه مزاجی گرم و خشک.4-3-4-2

، سابقات معماریماثر علیرضا تغابنی که در  هاخانه شریفی، برای بررسی الگوی پنهان خانه در گروه مزاجی گرم و خشک

 . انتخاب شده است، برتر بوده است

 هاسته عملکردی فضادکنترل و میزان ارتباط در هر گره)در مقیاس خرد( در ، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین فراوانی عمق

 . و خدماتی محاسبه شده استمیاز خصوصی تا عمو

 خشک و گرم یمزاج گروه خانه یسنج میحر در موثر هایفاکتور یفراوان نیانگیم-21-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe خانه انتخابی گروه مزاجی گرم و خشک

 0.28 1.71 0.28 2.71 6.71 253.14 خصوصی

 0.4 1.8 0.6 3 5.8 222.2 نیمه خصوصی

 0.11 2.55 0.66 3.66 4.66 194.88 نیمه عمومی

 0 3 1.25 5.25 5 204.5 عمومی

 0.41 2.16 0.33 3.75 6.08 212.91 خدماتی

ف حریم مطلوب در میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعری

ز دسترس بودن حاکی از میزان توجه به دور ا، مقدار عمق نسبی در بخش خصوصیو باال بودن . مجموعه قابل توجه است

باال باشد  به همان نسبت در هر موردی که عمق نسبی. ( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

 . هم پیوندی عدد کمتری را نشان داده است

 . ط استکه براساس سنجش عدد هم پیوندی قابل استنبا. است 3عدد ، وخشک میزان هم جواری در گروه مزاجی گرم

 2نمونه آثار معماری)خانه(گروه مزاجی گرم و مرطوب. 4-3-4-3

که در مسابقات  خانه بهار و شماره هفت از عاطفه کرباسی، برای بررسی الگوی پنهان خانه در گروه مزاجی گرم و خشک

باط در هر گره)در کنترل و میزان ارت، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق. انتخاب شده است، برتر بوده است، معماری

 . و خدماتی محاسبه شده استمیاز خصوصی تا عمو هامقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا

 

 

 

 

 

                                           
 های انتخابی در پیوست آورده شده است.های ریز فضای خانهجزییات داده .1

 های انتخابی در پیوست آورده شده است.های ریز فضای خانهجزییات داده -1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مرطوب و گرم یمزاج گروه در بهار خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-22-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe مرطوبخانه بهار/ گروه مزاجی گرم و 

 1 1 0 3 3.55 91.77 خصوصی

 0.66 1 0 3 4 96.33 نیمه خصوصی

 0 2.25 0.5 4.5 2.75 74.25 نیمه عمومی

 0 2.66 0.66 4.33 3 81 عمومی

 0 4.8 2.2 4.8 2.6 70.6 خدماتی

میزان توجه ، تری مزاج این گروهمقدار عمق نسبی در فضای نیمه خصوصی در خانه گروه مزاجی گرم و مرطوب به دلیل 

 . از فضای نیمه خصوصی کمتر شده استمیو اهمیت به فضای خصوصی ک

 مرطوب و گرم یمزاج گروه در 7شماره خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-23-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe گروه مزاجی گرم و مرطوب /7خانه شماره 

 0.64 1.78 0.28 6.28 5 235.5 خصوصی

 0.16 1.83 0.33 5 4.66 233.16 نیمه خصوصی

 0 3.57 0.85 6.57 3.71 189.28 نیمه عمومی

 0 3 1 7.33 3.16 174.5 عمومی

 0.18 3 1 7 3.81 179.27 خدماتی

میزان باال بودن مقدار فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف حریم مطلوب در 

حاکی از میزان توجه به دور از دسترس بودن فضاهای ، باال بودن مقدار عمق در بخش خصوصی، مجموعه قابل توجه است

خدماتی  هایدر دو نمونه میزان باال بودن عمق نسبی در فضاهای. ( در این مجموعه داردهاخصوصی)اتاق خواب و سرویس

 گیریشکلنشان از ایجاد پیچیدگی روابط در  باال برآورد شده است؛، در هر مجموعه هابه دلیل باال بودن تعداد ریز فضا

مقدار پیچیدگی موجود به دلیل تمایل این گروه مزاجی به حریم پذیری)درونگرایی( ، عملکردی در خانه است هایحوزه

 . قابل توجه است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  گرم و مرطوب یگروه مزاج یانتخاب هایخالصه داده از خانه سهیمقا -23-4شکل

میانگین مجموع ، در تک تک ریزفضاها در نمودار باال (TDجمع عمق فضاها)، مرتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانه

. بیشتر به بخش خصوصی)اتاق خواب( است، از گروه مزاجی گرم و مرطوب، عمق )مرتبه مندی( در خانه شماره هفت

این نکته ناشی از قرار گرفتن بخش  دهدمیرا نشان 194عدد  درجه حریم پذیری باالتری را نسبت به نمونه دوم با

از ، 83خانه بهار با عدد ، در ادامه. در درجه اول از حریم پذیری قرار دارد، خصوصی)اتاق خواب( در باالترین طبقه است

به ، در هر ریز فضامیزان توجه به عمق . گیردمیدرد رجه دوم از این محدوده قرار ، دهدمیرا نشان  ،همین گروه معماری

حاکی از میزان ، اعداد باال در این مجموعه، معنی مقدار مسیری است که از قسمت ورودی تا فضای خصوصی باید طی شود

 . عمق صفر( است)دور از دسترس بودن از قسمت ورودی

 مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-24-4جدول

ومرطوب گروه مزاجی گرم  TDn MDn RA i CV خالصه داده 

 خانه بهار

Min 60 2 0 3 0 

Mean 83 3 0 4 1 

Max 103 4 0 6 7 

 7خانه شماره 

Min 139 3 0 3 0 

Mean 194 4 0 6 1 

Max 296 6 0 10 7 

مندی در ورود به چیدمان فضایی داخلی خانه درجه بندی در میزان خرد کردن فضا)درجه آزادی پالن( و تعریف سلسله 

در کنار هم( در کنار تعریف عمق بیشتر برای  هاتراکم در بافت فضایی)هم جواری فضا، به ترتیب با بیشترین پیچیدگی

 . رسیدن به بخش خصوصی قابل توجه و بررسی است

گروه مزاجی گرم و  هایلی در نمونهمحدوده عددی که در چیدمان داخ، (MDفاصله: با مقایسه میانگین عمق نسبی)

برای خانه شماره هفت  4برای میانگین عمق نسبی برای خانه بهار و عدد  3عدد . است 4-3مرطوب دارد بین طیف عددی 
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TDn MDn RA i CV

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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میزان خرد  یعنی فاصله ی بیشتری را باید طی کرد تا به فضای عملکردی رسید؛ این ویژگی نشان از، عمق نسبی. است

این اعداد نشان از توجه به قرار دادن فضاهای عملکردی در عمق دورتری از دسترس ، قبل تر اشاره شد شدگی فضا دارد که

 . است

برای خانه  4د و عد، بیشترین میزان هم پیوندی 6در خانه شماره هفت با عدد  هم جواری: میزان میانگین هم پیوندی 

ه میزان هم پیوندی چ(هر Tucker. 2002). باشدمیابطه عکس هم پیوندی و افتراق فضا با مرتبه نسبی دارای ر. بهاراست

؛ در مقایسه این دو باشدمیکمتری  مندیحریمگره مورد نظر)فضا(در دسترس تر و دارای ، افتراق فضایی کمتر، بیشتر باشد

هار با تقریبا نصف تعداد بکمتر و خانه  مندیحریمبا ، 6میانگین هم پیوندی ، بیشتر هایبا گره، خانه شماره هفت، نمونه

 . بیشتر است مندیحریمبا  ،4با عدد ، گره)فضا( به نسبت خانه شماره هفت

 . است 5عدد ، میانگین هم پیوندی در این گروه مزاجی

ت مورد ست که درسایاین بدین معنا ا. است 46عدد ، و در خانه شماره هفت 24آزادی پالن: تعداد ریز فضا در خانه بهار 

دن یا بسته بودن تواند میزان آزادی بومیاین اعداد . با تقسیمات بیشتری طراحی شده است، طراحی شده چه مقدار فضا

ت به نسبت خانه خانه شماره هف، انتخابی هایدر تناسب سایت اشغال شده توسط خانه. فضاهای داخلی خانه را نشان دهد

 . دآزادی کمتری در چیدمان داخلی دار، بهار

 . دهدمیرا نشان  35طیف عددی ، میانگین آزادی پالن در این گروه مزاجی، در مقایسه دو نمونه

 1نمونه اثر معماری)خانه(گروه مزاجی سرد و خشک. 4-3-4-4

رانی به نام ایشدهر خانه زنجان و حیات الهیه از معمار تقدی، برای بررسی الگوی پنهان خانه در گروه مزاجی سرد و خشک

ر گره)در مقیاس کنترل و میزان ارتباط در ه، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق. حمد بدری احمدی انتخاب شده است

 . و خدماتی محاسبه شده استمیاز خصوصی تا عمو هاخرد( در دسته عملکردی فضا

 خشک و سرد یمزاج گروه در زنجان خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-25-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe خانه زنجان / گروه مزاجی سرد و خشک

 66 .0 33 .1 16 .0 16 .2 4 87 خصوصی

 1 1 0 5 .2 5 .3 79 نیمه خصوصی

 66 .0 33 .1 33 .0 66 .2 33 .3 33 .71 نیمه عمومی

 33 .0 66 .2 33 .1 3 3 70 عمومی

 16 .0 66 .2 33 .1 83 .3 5 .2 60 خدماتی

بودن مقدار عمق فضای خدماتی در این مجموعه به دلیل توجه به فضای ارتباطی به منظور تعریف حریم مطلوب میزان باال 

حاکی از میزان توجه به دور از دسترس بودن ، باال بودن مقدار عمق در بخش خصوصی، در مجموعه قابل توجه است

                                           
 های انتخابی در پیوست آورده شده است.های ریز فضای خانهت دادهجزییا.1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاینمونه میزان باال بودن عمق نسبی در فضاهایدر دو . ( در این مجموعه داردهافضاهای خصوصی)اتاق خواب و سرویس

و در ادامه میزان باال بودن . به دلیل خشکی مزاج و سخت گیری در ایجاد برقراری حریم دارند قابل توجه است خصوصی؛

 . اشاره به همین خشک مزاجی معماران این گروه دارد، به نسبت فضاهای خصوصی ترمیهم پیوندی فضاهای عمو

 خشک و سرد یمزاج گروه در هیاله اتیح خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-26-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe خانه حیات الهیه / گروه مزاجی سرد و خشک

 0.71 1.28 0.28 2.85 3.28 67.71 خصوصی

 0.5 1.5 0.5 2.5 3.5 82 نیمه خصوصی

 0.5 1.5 0 4.5 2.5 60.5 نیمه عمومی

 1 1 2 0 4 79 عمومی

 0.12 3 1.12 5 2.62 63.75 خدماتی

 

 
 سرد و خشک یمزاج هایاز گروه یانتخاب هایخالصه داده خانه سهیمقا -24-4شکل

عدد میانه مجموع ، در تک تک ریزفضاها در نمودار باال (TDجمع عمق فضاها)، مرتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانه

درجه . بیشتر به بخش خصوصی)اتاق خواب( است، از گروه مزاجی سرد و خشک، 73عمق )مرتبه مندی( در خانه زنجان 

این نکته ناشی از قرار گرفتن بخش خصوصی)اتاق  دهدمیرا نشان  64عدد  دوم باحریم پذیری باالتری را نسبت به نمونه 

. گیردمیدردرجه دوم از این محدوده قرار ، در ادامه. در درجه اول از حریم پذیری قرار دارد، خواب( در باالترین طبقه است

، ورودی تا فضای خصوصی باید طی شودبه معنی مقدار مسیری است که از قسمت ، میزان توجه به عمق در هر ریز فضا

این اعداد نشان از . عمق صفر( است)حاکی از میزان دور از دسترس بودن از قسمت ورودی، اعداد باال در این مجموعه

 . خشکی مزاج و داشتن روحیه قضاوتگری است
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TDn MDn RA i CV
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مرطوب و گرم یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-27-4جدول

  TDn MDn RA i CV 

 خانه بهار

Min 60 2 0 3 0 

Mean 83 3 0 4 1 

Max 103 4 0 6 7 

 7خانه شماره 

Min 139 3 0 3 0 

Mean 194 4 0 6 1 

Max 296 6 0 10 7 

ضای عملکردی رسید؛ به فیعنی فاصله ی بیشتری را باید طی کرد تا ، عمق نسبی، (MDفاصله: با مقایسه میانگین عمق نسبی)

ار دادن فضاهای این اعداد نشان از توجه به قر، میزان خرد شدگی فضا دارد که قبل تر اشاره شد این ویژگی نشان از

رد و سگروه مزاجی  هایمحدوده عددی که در چیدمان داخلی در نمونه. عملکردی در عمق دورتری از دسترس است

عناست که مبه این ، این عدد کمتر است، مقایسه با گروه مزاجی گرم و مرطوبدر . است 3خشک دارد بین طیف عددی 

کمتری  مندیحریمو دارای ، در خانه وجود دارد میفاصله کمتری تا حوزه عمو، در خانه گروه مزاجی سرد و خشک

 . مزاجی گرم و مرطوب است هاینسبت به گروه

م پیوندی و افتراق ه. است 4و در خانه حیات الهیه با عدد  3عدد ، ندر خانه زنجا هم جواری: میزان میانگین هم پیوندی

، افتراق فضایی کمتر، شد(هر چه میزان هم پیوندی بیشتر باTucker. 2002). باشدمیفضا با مرتبه نسبی دارای رابطه عکس 

با ، خانه حیات الهیه، هن؛ در مقایسه این دو نموباشدمیکمتری  مندیحریمگره مورد نظر)فضا(در دسترس تر و دارای 

 . بیشتر است مندیحریمبا  ،4کمتر و خانه زنجان با عدد  مندیحریمبا ، 4میانگین هم پیوندی ، بیشتر هایگره

 . است 5. 3، میانگین هم پیوندی در این گروه مزاجی

دین معنا است این ب. است 20عدد ، آزادی پالن: تعداد ریز فضا در دو نمونه مورد بررسی در گروه مزاجی سرد و خشک

تواند میزان آزادی میاین اعداد . با چه مقدار تقسیمات طراحی شده است، که درسایت مورد طراحی شده چه مقدار فضا

در گروه مزاجی ، انتخابی هایدر تناسب سایت اشغال شده توسط خانه. بودن یا بسته بودن فضاهای داخلی خانه را نشان دهد

. است عملکردی را در تعداد فضای کمتری طراحی کرده هایحوزه، این گروه مزاجی، مرطوبگرم و خشک و گرم و 

قضاوتگری که  با ویژگی سردی که غالب این گروه مزاجی و برونگرایی و، کم بودن تعداد فضاهای تعریف شده در خانه

 . شودمیمربوط ، آیزنک تعریف شده است بندیدستهدر 

 . دهدمیرا نشان  20 طیف، میانگین آزادی پالن در این گروه مزاجی، در مقایسه دو نمونه

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1نمونه اثر معماری)خانه(گروه مزاجی سرد و مرطوب.4-3-4-5

رانی و خانه ایشدهتقدیر  ل خانه از نشید نبیان معمارایخانه، برای بررسی الگوی پنهان خانه در گروه مزاجی سرد و مرطوب

یزان ارتباط در مکنترل و ، هم پیوندی، عمق نسبی، میانگین عمق. گورکیان انتخاب شده استاثر گابریل  68و  67شماره 

 . و خدماتی محاسبه شده استمیاز خصوصی تا عمو هاهر گره)در مقیاس خرد( در دسته عملکردی فضا

 مرطوب و سرد یمزاج گروه در زنجان خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-28-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe وبلخانه / گروه مزاجی سرد و مرطایخانه

 0.33 1.66 0.33 2.83 3.16 64.66 خصوصی

 0.75 1.75 0.75 5 3.5 68.5 نیمه خصوصی

 0.5 2.5 1 4 2.5 54.5 نیمه عمومی

 1 1 1 3 3 64 عمومی

 0.5 2.5 0.66 3.66 2.83 59 خدماتی

میزان عمق ، ذیریپبرونگرایی و انعطاف ، به دلیل داشتن تری، این نمونه میزان باال بودن مقدار فضای نیمه خصوصی در

ضاهای نیمه فدر ادامه میزان باال بودن هم پیوندی . درفضای خصوصی کمتر از میزان عمق در فضای نیمه خصوصی است

معماران  نعطاف پذیریا-اشاره به همین تر مزاجی و داشتن شخصیت برونگرایی، خصوصی به نسبت فضاهای خصوصی

 . این گروه دارد

 مرطوب و سرد یمزاج گروه در هیاله اتیح خانه یسنج میحر یفاکتورها محاسبه جدول-29-4جدول

 TDn MDn i CV NCn CVe گروه مزاجی سرد و مرطوب /68و  67خانه شماره 

 1 1 0 3 2.66 42.66 خصوصی

 0.5 1.5 0.5 3 2 38.5 نیمه خصوصی

 1 1 0 3 2 39 نیمه عمومی

 0.5 1.5 0.5 2.5 2.5 44.5 عمومی

 0.25 3.75 2.25 5.25 3.5 33.75 خدماتی

و انعطاف  ییبرونگرا، یداشتن تر لیبه دل، نمونه نیدر ا یخصوص مهین یفضا تعداد ارتباط هر گره در باال بودن مقدار زانیم

بودن هم  باال زانیدر ادامه م. است یخصوص مهین یعمق در فضا زانیکمتر از م یخصوص یعمق درفضا زانیم، یریپذ

اشتن و د یاجتر مز نیاشاره به هم، ی عمومیبه نسبت فضامیی و نیمع عموخصوص مهین، ی خصوصیفضاها یوندیپ

 . گروه دارد نیمعماران ا یریانعطاف پذ-ییبرونگرا تیشخص

                                           
 های انتخابی در پیوست آورده شده است.های ریز فضای خانهجزییات داده .1
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 سرد و مرطوب یمزاج هایاز گروه یانتخاب هایخالصه داده خانه سهیمقا -25-4شکل

عدد میانه مجموع ، در تک تک ریزفضاها در نمودار باال (TDجمع عمق فضاها)، مرتبه مندی در ریزفضاها: با مقایسه میانه

به . بیشتر به بخش خصوصی)اتاق خواب( است، از گروه مزاجی سرد و مرطوب، 62لخانه ایخانهعمق )مرتبه مندی( در 

لخانه درجه حریم پذیری ایخانه. پذیری برای فضای خصوصی نیاز داردبه سطحی از حریم ، دلیل این که هر گروه مزاجی

این نکته ناشی از قرار گرفتن بخش خصوصی)اتاق خواب( در  دهدمیرا نشان  39عدد  باالتری را نسبت به نمونه دوم با

)متراژ . گیردمیده قرار دردرجه دوم از این محدو، در ادامه. در درجه اول از حریم پذیری قرار دارد، باالترین طبقه است

به طور تقریبی میزان توجه به عمق . است( 68و67ل خانه دو برابر متراژ خانه ایخانه، طراحی شده در این مقایسه هایخانه

 . شودمی دور از دسترس بودن فضاهای خصوصی در این مقایسه به یک نسبت دیده ،در هر ریز فضا

 مرطوب و سرد یمزاج گروه معماران هایخانه یهیتوج گراف از شده استخراج هایداده خالصه جدول-29-4جدول

 TDn MDn RA i CV خالصه داده  

 ایل خانه

Min 42 2 0 2 0 

Mean 62 3 0 3 1 

Max 82 4 0 6 3 

 گابریل گورکیان

Min 26 1 0 2 0 

Mean 39 2 0 3 1 

Max 51 3 0 7 4 

یعنی فاصله ی بیشتری را باید طی کرد تا به فضای عملکردی رسید؛ ، عمق نسبی، (MDنسبی)فاصله: با مقایسه میانگین عمق 

این اعداد نشان از توجه به قرار دادن فضاهای ، میزان خرد شدگی فضا دارد که قبل تر اشاره شد این ویژگی نشان از

گروه مزاجی سرد  هایی در نمونهمحدوده میانه عددی که در چیدمان داخل. عملکردی در عمق دورتری از دسترس است

این عدد کمتر ، در مقایسه با گروه مزاجی گرم و مرطوب و سرد و خشک. است 2-3ومرطوب دارد بین طیف عددی 
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جدول خالصه داده خانه های انتخابی از گروه مزاجی سرد و مرطوب

TDn MDn RA i CV
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و دارای ، در خانه وجود داردمیفاصله کمتری تا حوزه عمو، به این معناست که در خانه گروه مزاجی سرد و مرطوب، است

 . است. . . مزاجی گرم و مرطوب و سرد و خشک و هایگروه کمتری نسبت به مندیحریم

هم پیوندی و افتراق فضا با . است 4عدد ، 68و67و در خانه شماره  6لخانه ایخانهدر  هم جواری: بیشترین میزان هم پیوندی

گره ، فضایی کمتر افتراق، هر چه میزان هم پیوندی بیشتر باشد (Tucker. 2002). باشدمیمرتبه نسبی دارای رابطه عکس 

 ،68و  67میانگین هم پیوندی در همه فضاها در خانه . باشدمیکمتری  مندیحریممورد نظر)فضا(در دسترس تر و دارای 

 5میانه بیشترین مقدار هم پیوندی عدد . است 3در طیف عددی ، است که میانه این دو عدد 6. 3لخانه ایخانهو در  2عد 

 . است

 . است 5، ر این گروه مزاجیمیانگین هم پیوندی د

 67و در خانه  19لخانه ایخانهدر ، آزادی پالن: تعداد ریز فضا در دو نمونه مورد بررسی در گروه مزاجی سرد و مرطوب

با چه مقدار تقسیمات طراحی شده ، این بدین معنا است که درسایت مورد طراحی شده چه مقدار فضا. است 15عدد ، 68و

در تناسب سایت اشغال شده . تواند میزان آزادی بودن یا بسته بودن فضاهای داخلی خانه را نشان دهدمیاین اعداد . است

 هایحوزه، این گروه مزاجی، گرم و مرطوب و سرد و خشک، در گروه مزاجی گرم و خشک، انتخابی هایتوسط خانه

با ویژگی سردی ، تعریف شده در خانه کم بودن تعداد فضاهای. عملکردی را در تعداد فضای کمتری طراحی کرده است

 . شودمیمربوط ، آیزنک تعریف شده است بندیدستهکه غالب این گروه مزاجی و برونگرایی و انعطاف پذیری که در 

، میانگین آزادی پالن )کمتر اشغال شدن فضای طراحی شده با ریز فضاهای داخلی(در این گروه مزاجی، در مقایسه دو نمونه

به دلیل ویژگی بارز ، این مقدار از آزادی پالن گروه سرد و خشک کمتر است، به طور مثال. دهدمیرا نشان  5. 17 طیف

شرایط ازدحام یا انزوا را در بهتر پذیرا هستند ولی ، در برابرآزادی پالن کمتر. شودمیانعطاف پذیری که این گروه را شامل 

سریعتر ، در برابر ازدحام و انزوای صورت گرفته، شخصیتی قضاوتگری خشک به دلیل ویژگی گروه مزاجی سرد، در مقابل

تعداد ریزفضاها ، آزادی پالن، در تفسیر مستقیم، در ادامه. نشان داده و خواهان حریم مطلوب خود خواهند شد العملعکس

 هایای کاربران را در حوزهنیازه، با عدد کمتری، که در دو نمونه گروه مزاجی سرد و مرطوب دهدمیرا مورد مقایسه قرار 

 یهمهو روحیه برونگرایی این گروه دارد که با ، این نشات گرفته از روحیه سردی وتری مزاج، عملکردی ایجاد کرده است

 . کنندمیراحتر برخورد ، امور مربوط به مسائل حریم
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 خرد  اسیو کنترل در مق یوندیهم پ، یعمق نسب، عمق سهیمقا. 5-3-4

 
 یگروه مزاج 4 هایفاکتور عمق در خانه سهیمقا -26-4شکل

و  گروه گرمبه ترتیب ، گروه مزاجی 4در مقایسه فضاهای خصوصی در هر ، یگروه مزاج 4فاکتور عمق در  سهیمقا: عمق

با بیشترین میانگین عمق در مقیاس خرد مجموعه درجه اول دور از دسترس بودن فضاهای خصوصی از ورودی را خشک 

و خشک و در درجه چارم گروه مزاجی  درجه سوم گروه مزاجی سرد، در درجه دوم گروه مزاجی گرم و مرطوب. دارد

 را یداخل یقرار دارند که فضاها هاتر مزاجها، در مقابل خشک مزاج. سرد و مرطوب این میزان از اهمیت به عمق را دارد

 . شودمیرویت  هامزاجو این روند کاهشی در تر  .دهندمی حیدر دسترس تر ترج

به دلیل خشکی مزاج ، بیشتر است هاباال بودن میزان عمق فضاهای خدماتی در گروه مزاجی گرم و خشک از سایر گروه

این روند . باشدمیفکری این گروه مزاجی -رفتاری هایویژگیمیزان توجه به جزییات فضایی بیشتر از ، معماران این گروه

سرد و خشک ، به ترتیب گروه مزاجی گرم و مرطوب، مق ریزفضاهای مجموعه در مقیاس خردرو به کاهشی در میزان ع

 بندیدستهدر  یتیشخص پیبارز ت یژگی)و یقضاوتگر ذهن و یخشک لیسرد و خشک به دل .و سرد و مرطوب است

عملکردی داخل خانه را  هایچیدمان و جزییات در حوزهگرم و مرطوب و سرد و مرطوب  یاز گروه مزاج شتری( بزنکیآ

 . دهندمیترجیح 

، سرد و خشک یمقدار و درجه دوم گروه مزاج نیشتریگرم وخشک ب یاز گروه مزاج یتوجه به عمق نسب زانیم بیترت به

 . سرد و مرطوب است یمقدار در گروه مزاج نیکمتر تیدرجه سوم گروه گرم و مرطوب و در نها
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 یگروه مزاج 4 هایدر خانه یفاکتور عمق نسب سهیمقا -27-4شکل

 از دوم درجه. است مزاجی گروه سایر از بیشتر خشک و گرم مزاجی گروه در خصوصی فضای به توجه میزان: نسبی عمق

 گروه نهایت در و خشک و سرد گروه مزاجی سوم درجه، مرطوب و گرم مزاجی گروه به ترتیب به اهمیت میزان این

. دارد مشابه روندی خدماتی ومیعمو ومیعمو نیمه، خصوصی نیمه فضاهای به توجه میزان در. است مرطوب و سرد مزاجی

 گروه که ایپیچیده حرکتی چیدمان و جزییات به توجه دلیل به خشک و گرم گروه خدماتی فضای توجه میزان مورد در

  .دهدمی نشان را خدماتی فضای به توجه میزان در مقدار بیشترین، دارند مزاجان خشک

 
 یگروه مزاج 4 هایدر خانه یوندیفاکتور هم پ سهیمقا -28-4شکل

 سایر به نسبیتمیعمو فضای باالی پیوندی هم از نشان ،وجود داردمیبه دلیل گشایشی که در فضاهای عمو :پیوندی هم

 هم به توجه مقدار، خشک و گرم مزاجی گروه در عملکردها دیگر و خصوصی فضاهای اهمیت و توجه میزان. دارد فضاها
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هم پیوندی فضاهای خصوصی در گروه مزاجی گرم و خشک بیشتر . است کرده کممیعمو فضای در را گشایش و پیوندی

دور از دسترس فضای ، است به این معنی است که افتراق فضایی باال است و فضاها به مرز خصوصی بودن نزدیک تر هستند

 مزاجی گروه ترتیب به و کمترین خشک و گرم مزاجی گروه در فضایی گشایش و پیوندی هم میران. قرار داردمیعمو

 و بودن بسته از نشان روند این. گیرندمی قرار بعدی درجه در مرطوب و گرم و مرطوب و در نهایت سرد و خشک و سرد

 مرطوب و سرد مزاجی هایخانه در فضایی گشایش و پالن آزادی و خشک و گرم مزاجی هایخانه در شده تعیین مرزهای

هم ، هم پیوندی گروه مزاجی سرد و خشک به دلیل خشکی ذهن در این گروه مزاجی با تعداد ریز فضای حداقل. است

معماری در داخل خانه  هایبه دلیل سخت پذرفتن شرایط با حداقل ایده هاخشک مزاج. کندمیپیوندی مطلوب را ایجاد 

 . کنندمییکمتری حتی از گروه مزاجی گرم و خشک ایجاد در برخی موادر هم پیوند، منظور حفظ حریم شخصی

 مقیاس کالن.6-3-4

 و حداکثر، حداقل میانگین و محاسبه خانه هر فضاهای مجموعه کل برای پیوندی هم و نسبی مرتبه، عمق مقیاس این در

 . شده است ارائه 1(2 و 1)فرمول به توجه با جدول در مزاجی گروه هر در متوسط

 یمزاج گروه 4 در ینسب مرتبه و ینسب عمق، عمق هایفاکتور سهیمقا-30-4جدول

 (RAمرتبه نسبی) (MDعمق نسبی) TD تعداد ریز فضاها انتخابی هاینمونه گروه مزاجی

 0,20 6,27 226 37 هاخانه شریفی گرم و خشک

 گرم و مرطوب

 0,19 3,13 72 24 خانه بهار

 0,24 6,31 284 46 7خانه شماره 

 0,21 4,72 178 35 فراوانی میانگین

 سرد و خشک

 0,23 3,1 59 20 خانه زنجان

 0,30 3,73 71 20 خانه حیات الهیه

 0,26 3,41 65 20 میانگین فراوانی

 سرد و مرطوب

 0,37 4,22 76 19 ایل خانه

 0,41 3,71 52 15 68و67خانه شماره 

 0,39 3,96 64 17 میانگین فراوانی

نشان از ذهن پیچیده و ، بیشتر با جزییات قرار گیری عملکردها در کنار هم )مقایسه تعداد ریز فضاها(توجه به فضاهای 

، به دلیل تری ذهن معماران این گروه، نمونه معماری در گروه مزاجی سرد و مرطوب 4در مقایسه . سخت گیر معمار دارد

با پیچیدگی کمتری در  دن به حوزه خصوصی خانهحرکتی برای رسی هایتعداد فضاهای چیدمان داخلی و تعریف مسیر

                                           
 md=td/(k-1):    1فرمول  .1

     ra = (2x (md - 1)) / (k-2)           : 2فرمول  
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219 

معماری  هایو حداقل قلمرو شخصی خود چیدمان سهل تری مندیحریمدر برابر ، این گروه مزاجی. نظرگرفته شده است

 . دهدمیبرای تعریف حریم فضایی را ترجیح 

 
 یگروه مزاج 4در  زفضاهایر نیانگیم سهیمقا -29-4شکل

کمترین مقدار در تعریف فضا برای گروه مزاجی ، مقدار میانگین خردشدگی فضا در هر گروه مزاجیبا توجه به مقایسه 

طراحی شده  هایدر خانه راحریمی آسایش ، سرد و مرطوب)بلغمی( است؛ به این معنا که فضاها )گره( در حداقل تعداد

 هایپذیرش حریم و توجه به ایجاد فاکتوردر  گروه مزاجی سرد و مرطوب. کندمیمزاجی ایجاد  هایتوسط این گروه

، سازد و با حداقل خرد کردن فضامی در کمترین تعداد فضا چیدمان داخلی را، حریم سنجی ترجیحات آسان گریانه دارند

با بیشترین تعداد ، در نقطه مقابل گروه مزاجی گرم وخشک)صفراوی(. کندمیپالن آزاد تر و با مرزبندی کمتری را ایجاد 

و حریمی در طراحی شرایط ، دهندمیطراحی شده خود نشان  هایتمایل به دور از دسترس بودن فضاها را در خانه، فضا

مرز ، پالنی بسته تر، دهند و با بیشترین مقدار در خردکردن فضامیفرآیندی دشوارتر را ترجیح ، میزان تسلط و کنترل محیط

در مقایسه با  روه مزاجی گرم و مرطوب قرار دارد که به دلیل گرم مزاجیگ، در درجه دوم. دهدمیبندی بیشتر را ترجیح 

به دلیل ، گروه مزاجی سرد و خشک، در درجه سوم. با پیچیدگی فضا همراه هستندمیک، گروه مزاجی گرم و خشک

داخلی تصمیمات سخت تر و با جزییات را در چیدمان ، و قضاوتگری بارز در این گروه شخصیتی، خشکی ذهن و مزاج

کنند در درجه آخر میو لی با شدت کمتر از گروه گرم و خشک تعریف  را با کاربری و جزییات هادهند و فضامیترجیح 

، گروه سرد و مرطوب)بلغمی( به دلیل سردی و رطوبت جسم و ذهن در ترجیحات پذیرش حریم با آزادگی بیشتر محیطی

 . اندکردهده تری را در چیدمان داخلی و با جزییات کمتر را انتخاب نمایش میزان پذیرش حریم را دارند و تصمیمات سا
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 رانیمعماران ا یگروه مزاج 4فاکتورها در  یفراوان نیانگیم سهیمقا -30-4شکل

کمترین مقدار عمق نسبی برای گروه مزاجی ، با توجه مقایسه مقدار میانگین عمق موجود در هر ریز فضا در هر گروه مزاجی

طراحی شده توسط  هایمرطوب)بلغمی( است؛ به این معنا که فضاها )گره( در دسترس تر از سایر فضاها در خانهسرد و 

حریم سنجی  هایگروه مزاجی سرد و مرطوب در پذیرش حریم و توجه به ایجاد فاکتور. مزاجی دیگر هستند هایگروه

تمایل به دور از ، با بیشترین عمق، خشک)صفراوی( در نقطه مقابل گروه مزاجی گرم و. ترجیحات آسان گریانه دارند

و میزان تسلط و کنترل حریمی در طراحی شرایط ، دهندمیطراحی شده خود نشان  هایدستری بودن فضاها را در خانه

درجه دوم گروه مزاجی ، گروه گرم و خشک بیشترین میزان حریم خواهی. دهندمیفرآیندی دشوارتر را ترجیح ، محیط

و در درجه آخر گروه مزاجی سرد و مرطوب)بلغمی( ، گروه گرم و مرطوب)دموی(، درجه سوم، خشک)سوداویی(سرد و 

در مورد گروه سرد خشک که در . آسان گیر تر و با آزادگی بیشتر محیطی همراه هستند، در ترجیحات پذیرش حریم

رفتار میدر مورد حریم خواهی ک، شخصیتی به دلیل خشکی مزاج و قضاوتگری غالب این تیپ شخصیتی بندیدسته

موثر در  هایدارند و این میزان توجه در چیدمان فضایی و فاکتور هاشده و سخت گیرانه ای نسبت به تر مزاج ریزیبرنامه

 . بارزتر است هامعماری گروه خشک مزاج هایحریم سنجی نمونه
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خانه شریفی ها میانگین فراوانی میانگین فراوانی میانگین فراوانی

گرم و خشک گرم و مرطوب سرد و خشک سرد و مرطوب

37 35
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178

65 64

6.27 4.72 3.41 3.96

تعداد ریز فضاها TD (MD)عمق نسبی
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 معماران یگروه مزاج 4، کالن اسیدر مق یمرتبه نسب سهیمقا -31-4شکل

اگربه صفر میل کند افتراق فضایی بیشتر است و نشان . شودمیمرتبه نسبی بین صفر و یک تعریف ، همانطور که اشاره شد

، دهدمیمرتبه نسبی خاصیت درختی بودن گراف را نشان  (1381)معماریان،دهنده ی خصوصی تر بودن فضا خواهد بود

صفر نزدیک تر باشد( یعنی ما خاصیت درختی بیشتری را در داخل پالن تجربه به )هر چه خاصیت مرتبه نسبی بیشتر باشد 

در مقایسه میزان مرتبه نسبی در  1پس فضا کنترل اجتماعی بیشتری دارد، به دلیل آن که افتراق فضایی باالتری داریم. کنیم

گروه مزاجی  کندمیمیزان مرتبه نسبی در گروه مزاجی گرم و خشک به صفر میل ، گروه مزاجی تعریف شده در پژوهش 4

توجه به ، خواهد بود هاهم پیوندی کم و به معنا خصوصی تر بودن فضا، گرم و خشک است که نشان از افتراق فضایی زیاد

نشان از حریم خواهی ، کتیچیدمان داخلی و حر، در این گروه مزاجی با توجه به جزییات فضایی هایحریم و مرزبندی

مزاجی است و این گروه با کنترل اجتماعی بیشتری فضای شخصی خود مدیریت  هایباال این گروه نسبت به سایر گروه

درجه سوم گروه مزاجی سرد و خشک و ، گروه مزاجی گرم و مرطوب، در درجه دوم. کرده و بر حریم خود تسلط دارند

گروه مزاجی سرد ومرطوب به دلیل این که مرتبه نسبی به یک نزدیک تر . ب استدرجه آخر گروه مزاجی سرد و مرطو

فاصله . تعریف شده است هاهم پیوندی باال و میزان پذیرش حریم در درجه کمتری از سایر گروه، افتراق فضایی کم، است

ه گرم و خشک در مرتبه عددی در مرتبه نسبی بین گروه مزاجی گرم و خشک و گرم و مرطوب به دلیل خشکی مزاج گرو

عملکردی در میزان حریم پذیری را دراین دو گروه  هایویژگیویژگی خشک مزاجی . دهدمینسبی عدد نزدیکی را نشان 

                                           
های مزاجی بیشتر و میزان هم پیوندی از سایر فضاهای عملکردی، میزان عمق و عمق نسبی از سایر گروهبه طور مثال، گروه مزاجی گرم و خشک که تعداد  .1

دهد، از آنجایی که هم پیوندی و افتراق فضایی با مرتبه نسبی رابطه عکس دارد. های مزاجی کمتر است، هم پیوندی کمتر، افتراق فضایی بیشتر را نشان میگروه

دهد.در محاسبات عددی مرتبه نسبی، هر چه این عدد به صفر میل کند، خاصیت مرتبه نسبی بیشتر بوده است، نزدیک به صفر را نشان میمرتبه نسبی عدد کمتر 

 شود، یعنی فضا دارایدهد.هر چه ببشتر به صفر میل کند، افتراق فضایی بیشتر میبه معنای ویژگی درختی بودن فضاها، پس حریم مندی بیشتری را نشان می

 حریم مندی بیشتر است.

گرم و خشک

گرم و مرطوب

سرد و خشک

سرد و مرطوب

0

0.1

0.2

0.3

0.4

(RA)مرتبه نسبی

0.2

0.21

0.26

0.39
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 . کندمیمزاجی به هم نزدیک 

 نتیجه. 7-3-4

معماران اثرگذار در معماری معاصر ایران از لحاظ تعریف حریم  هایخانه دریافت پیکره بندی فضایی، در این بخش هدف

برگزیده شده در مسابقات  معماران مطرح ایرانی هایبه منظور رسیدن به حریم حرکتی تعریف شده در خانه. باشدمی

خلوت ، شخصیفضای ، توجه به میزان حریم. بود بندیدستهاز دو طریق بررسی حریم مطلوب قابل اندازه گیری و ، معماری

معماران از طریق جدول مزاج شناسی براساس میجس هایو میزان حریم پذیری مزاج هاداخلی خانه هایو قلمرو در فضای

که ، اندیشه معماران معاصر و به دلیل اهمیت میزان پذیرش حریم در ظاهری معماران مورد بررسی قرار گرفت هایویژگی

نمونه آثاری از معماران ایرانی انتخاب شده است ، نقش موثری دارند؛ از این بین هاخانهحریمی به نوعی در طراحی الگوی 

آثار معماری که در مسابقات معماری حائز برتری شده است معیار ، دارد هاکه در حوزه معماری برتری نسبت به سایر نمونه

معماران . اکنون و آینده معماری ایران خواهد بود حریمیشکل دهنده الگوی ، آثار برتر معماران ایرانی. انتخاب بوده است

گرم و مرطوب و سرد و مرطوب ، سرد و خشک، دسته مزاجی گرم و خشک 4معاصر ایران در  هایخانه ساز موثر در سبک

توجه مورد  هایمورد به عنوان نمونه موثر مورد بررسی مزاجی قرار گرفته اند و شاخصه 6که از این موارد  شدند بندیدسته

 . بررسی شده است، دست ساخته معماران هایدر خانه. . . هم پیوندی و، شامل میزان عمق، سنجش حریم

برای استخراج حریم مطلوب حرکتی هر گروه مزاجی حریمی  بندیدستهمزاجی و  بندیدستهمسیر رفت و برگشتی از سمت 

 مطرح هایمورد توجه در پیکره بندی فضایی خانه وجود دارد؛ برای استخراج و خوانش الگوی پنهان حریم مطلوب و

به منظور استخراج ، تفسیری این فرمول هایی در فرمول حریم سنجی مطرح شده است که فاکتورهایمعماران ایرانی فاکتور

 . نیاز به معادل سازی داشت، مطلوب آن در بیان معماری

از روش تحلیلی نحو فضایی مصداقی معماری  هایتفسیری حریم و فاکتور هایبرای معادل سازی فاکتور این پژوهشدر 

، در مقیاسی از جزء به کل. استفاده شده است معماران غربی هایخانهبه منظور بررسی روابط فضاهای ، )چیدمان فضایی(

، بینسمرتبه ، عمق هایمؤلفه، «مقیاس خرد»در ، «گراف ای» هایافزارنرمبا ترسیم نمودار توجیهی برای هر نمونه به وسیله 

عمق  هایهر یک از مؤلفه، نیز« مقیاس کالن»رد. کنترل و نوع فضا از نظر ارتباط مورد بررسی قرار گرفت، هم پیوندی

عمق فضا بیانگر تعداد فضاهایی است که باید از . بررسی واقع شدند مورد بنا تمام برای پیوندی هم و تبه نسبیمر، سبین

در حالی که مرتبه نسبی برابر . باشدمید تا به فضای مورد نظر رسید و بیانگر میزان خصوصی بودن فضا طی گردورودی 

میزان اتصال فضاها ، تعداد فضاهایی است که باید از سایر فضاها طی گردد تا به فضای موردنظر رسید و به همراه هم پیوندی

در صورتی که  باشدمیاز سایر فضاها خصوصی تر ، ا بیشترین عمقاتاق بدر هر گروه مزاجی . دهدمیبه یکدیگر را نمایش 

ارتباط این فضا را با ، مزاجی با در نظر گرفتن لکه خصوصی)خواب( در دور ترین زاویه از فضای خانه هایبعضی از گروه

وه مزاجی را به خود گر 4متفاوت در حریمی این مورد نمایانگر تعربف ، که به تبع اندکردهتراس حفظ میفضای نیمه عمو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، اتاق بازی، ناهار خوری و پذیرایی، نشیمن، جزو فضاهای عمومیو انبار  پارکینگحیاط و، در مجموع. دهدمیاختصاص 

جزو ، سرویس بهداشتی، اتاق، اتاق مطالعه و تراس جز فضاهای نیمه خصوصی، آشپزخانه، نیمه عمومی جکوزی جز فضای

به عنوان فضای کنترل برای  پیش ورودی معرف در ابتدای ورود به هر فضا هم چنین. شدند بندیدستهفضاهای خصوصی 

که این اتفاق در ورودی اتاق)لکه خصوصی( در معماران گروه  گرددمیورود به فضاهای خصوصی مجموعه محسوب 

گروه ابی معماران ایرانیانتخ هایمشاهده شد خانه، بر اساس نتایج حاصل از این بررسی. مزاجی گرم و خشک قابل رویت بود

درونگرا قضاوتگر( در زمره بیشترین میزان توجه به ) IJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهدر  مزاجی گرم و خشک

دارای درجه اول حریم پذیر است؛ دارای بیشترین عمق نسبی و مرتبه نسبی و کمترین هم پیوندی است که نشان از ، حریم

نشان از دور از دسترس بودن  هااین فاکتور، مزاجی دارد هایانتخابی در گروه هایبه سایر خانهافتراق فضایی بیشتری نسبت 

گروه مزاجی گرم و مرطوب در انتخابی معماران غرب هایخانه. داخلی دارد هایو میزان خصوصی بودن قسمت هافضا

مزاجی گرم و خشک در درجه بعد از حریم گروه  به نسبت )درونگرا منعطف( IPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدسته

 بندیدستهو در  گروه مزاجی سرد وخشکانتخابی معماران غرب هایخانه، در جه سوم حریم خواهی. پذیر ی قرار دارد

گروه مزاجی سرد و مرطوب انتخابی معماران غرب هایخانه. )برونگرای قضاوتگر( است EJsشخصیتی آیزنک در گروه 

الیه بوده  در کل دارای عمق کم و تک، )برونگرای انعطاف پذیر( است EPsخصیتی آیزنک در گروه ش بندیدستهکه در 

کمترین عمق نسبی و مرتبه نسبی و بیشترین ، دارای کمترین ریز فضا، باشدمیو سلسله مراتب فضایی آنها چندان پیچیده ن

کمتری نسبت به  مندیحریملی خانه است؛ دارای نشان در دسترس بودن فضاهای داخها، هم پیوندی است که این فاکتور

 . باشدمیسایر گروه مزاجی 

بخش چهارم: رویکرد تحلیلی نحو)چیدمان( فضا در ادراک مطلوب حریم بصری .4-4

 در پیکره بندی فضایی خانه شخصیت محور معاصر غرب

 مقدمه.1-4-4

معماران اثرگذار در معماری معاصر جهان از لحاظ تعریف حریم  هایخانه دریافت پیکره بندی فضایی، در این بخش هدف

از دو طریق ، جهانی هایمعماران اثر گذار بر سبک هایبه منظور رسیدن به حریم بصری تعریف شده در خانه. باشدمی

در  خلوت و قلمرو، فضای شخصی، توجه به میزان حریم. بود بندیدستهبررسی حریم مطلوب قابل اندازه گیری و 

 هایویژگیمعماران از طریق جدول مزاج شناسی براساس میجس هایو میزان حریم پذیری مزاج هاداخلی خانه هایفضای

دسته مزاجی گرم و  4معاصر جهان در  هایو معماران خانه ساز موثر در سبک ظاهری معماران مورد بررسی قرار گرفت

مورد به عنوان نمونه موثر  که از این موارد چند شدند بندیتهدسگرم و مرطوب و سرد و مرطوب ، سرد و خشک، خشک

دست ساخته  هایمورد توجه برای سنجش حریم در خانه هایاند و براساس شاخصهمورد بررسی مزاجی قرار گرفته

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



224 

 . سبک ساز معماری جهان استفاده شده است هایشخصی و خانه هایدر وهله اول از خانه، معماران

از روش تحلیلی نحو فضایی مصداقی معماری  هایتفسیری حریم و فاکتور هایبرای معادل سازی فاکتور این پژوهشدر 

 اسیبه ق، در این بخش. استفاده شده است معماران غربی هایخانهبه منظور بررسی روابط فضاهای ، )چیدمان فضایی(

معماران  هایخانه، مورد بررسی هایمبانی انتخاب نمونه. غربی پرداخته است هاخانه ییفضا حریم بندی کرهیپنحوه  یلیتحل

با ، . مطلوب در بین معماران معاصرغربیحریمی به منظو یافتن الگوی پنهان . بوده است، جهانی هایاثر گذار بر سبک

 . صورت گرفته است یقیتطب اسیق 1دپس مپ نحو فضا یتخصص افزارنرم لهیبه وس هاپالن سازی هیاستفاده از شب

 مبانی پیکره بندی فضایی خانه.2-4-4

ساکنان را ، نگفره تواندیمنطقه م کیها در ( و شکل خانهییفضا درون آن )سازمان یخانه و طراح ییبندی فضا کرهیپ

 وپیکره فضا سازماندهی الگوی ستیبای(110-107،ص.2002؛ ازاکی،50-49،ص.1969)رپاپورت،دیمختل نما ای تیحما

 ردیرار گق بررسی مورد، آن متعاقب فرهنگی ابعاد و شده ساخته فضاهای طراحی بین ارتباط فهم منظور به آن بندی

 معرفی را فضا نحو نگرش که اندبوده محققانی اولین (1381) معماریان و زادگان عباس ایران در. (81،ص.2001)ناپادون،

 و )یزدانفر اندشده مانجا ایران در شهری بافت زمینهدر  نیز یهایپژوهش، نگرش این از استفاده با آن از پس .اندکرده

 . (1389، بل و ریسمانچیان؛1387،دیگران

 هایمحصوریت یدر زمره ، معاصر ایرانی با توجه به میزان حریم پذیری ساکنین هایخانه در فضایی بندی پیکره موضوع

 هاییم پذیری خانهمیزان حر بررسی با تا است آن بر حاضر پژوهش، بنابراین. گیردمیمقیاس معماری قرار  در ادراکی

 بپردازد تا عماریم مقیاس در فضایی بندی پیکره در این نگرش از استفاده و معرفی به، سنتی موجود در چهار اقلیم ایران

 پیکره مخوانیه شناسایی کند و و بررسی چهار اقلیم را سنتی هایخانه بندی فضایی پیکره نحوه بتواند رهگذر این از

ناشی از  آن از حاصل سکونت ساکنین که تنوعات فرهنگ باتوجه به تنوعات آن را و هااین خانه فضایی سازمان و بندی

  .نماید را تحلیل باشدمیتنوعات مزاجی و شخصیتی ساکنین 

 برای یهایروش و هانظریه بر مشتمل شده است برده بهره آن از حاضر پژوهش در که فضا نحو روش

 ارانشانهمک و نسونهاجولیان- هیلیر بیل توسط 1970دهه اواخر در که فضاهاست بندیپیکره و تحلیل تجزیه

 ثرمؤ عوامل یافتن و مطالعه هاسال از لندن( پس کالج دانشگاه )در بارتلت طراحی و معماری در مدرسه

؛ 1984؛ هیلیر،1999؛ هیلیر،2007)مونتلو، .مطرح شد میبو سکونت فضاهای یهافرم ورای نهان در الگوهای و

 (2002، داوسون، 2006؛ وینمن و همکاران،1984؛ هیلیر و هانسون،2003هاگ و زیمرینگ،

 یتخصص افزارنرم لهیخانه به وس، معاصر غرب و ایران هایخانه از ها: پس از انتخاب نمونهیسازی و استدالل منطق هیشب

 نمودارهای نحو فضا و ی به دست آمده از جداولهاافتهی یقیتطب اسیاز ق. است قرار گرفته یابیو ارز لینحو فضا مورد تحل

                                           
1. Ucl depth map 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عبارتند ، گیردمیسواالتی که در این بخش مورد بررسی قرار . پرداخته شده است جینتا انیب به تیو در نها هاافتهیدر مورد 

 از:

به چه  یادراک هایتیمحصور یدر زمره  نیساکن یریپذ میحر زانیبا توجه به م معاصردر مسکن  ییبندی فضا کرهیپ-1

 صورت قابل برداشت است؟

حاصل  که تنوعات نینت ساکنفرهنگ سکو توجه به با و تنوعات آن را هاخانه نیا ییبندی و سازمان فضا کرهیپ نحوه-2

 ؟دونم لیتحل توانمیبه چه شکل  را باشدمی نیساکن یتیو شخص یاز تنوعات مزاج یاز آن ناش

 دپس مپ افزارنرمنحو فضا به وسیله .3-4-4

 یهاروش بیترت نیبد. استفاده شده است س سنتی چهار اقلیم ایرانهاخانه در نمونه موردی یبیپژوهش از روش ترک نیدر ا

انجام پژوهش  ندیراف و در شرح مراحل نیهمچن. قرار گرفته است استفاده ردوم یاستدالل منطق تیو در نها یلیتحل، یفیتوص

 :شده است راستفادهیبه شرح ز یقیتطب اسیسازی و ق هیشب، ای کتابخانه از ابزارهای مطالعات

ی نحو  هینظر به مربوط یو فارس نیاول موجود در نوشتارهای الت دست ای: با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه مطالعات

 . گردآوری شده است پژوهش نهیشیپ موارد مربوط بهیی بندی فضا کرهیپ، خانه فیتعر، 1فضا

نحو فضا مورد  یتخصص افزارنرم لهیخانه به وس، معاصر هایخانه از ها: پس از انتخاب نمونهیسازی و استدالل منطق هیشب

 هاافتهیدر مورد  حو فضانمودارهای ن و ی به دست آمده از جداولهاافتهی یقیتطب اسیاز ق. است قرار گرفته یابیو ارز لیتحل

 . پرداخته شده است جینتا انیب به تیو در نها

 فضا دمانیو روش چ یتئور. 1-3-4-4

 فضایی استفاده ساختار اولیة قوانین تحلیل برای1976و1974هایسال در همکارانش و هیلیر توسط ابتدا در تئوری این

که به ، پردازدمیجهانی  نظام به هتنها ن که دادند ارائه ترکیبی ساختارهای مانند را نهایی چیدما، 1984سال در ایشان .شد

 اجتماعی نیروهای و فضا فرم و دکنندگانیتول نیبه ارتباط محکم ب، ضمن توجه به مفهوم فضا دهدمیپژوهشگران اجازه 

 تشکیل اجزای چگونه که نشان دادند نوین روشی با همکارانش و هیلیر، 1996سال در. (78، 1390 ،ریسمانچیان(ببرند پی

 دیدگاهِ قالب در که است یهایروش از یکی فضا چیدمان(. 21،ص.1996)هیلیر،.گیرندمی قرار تحلیل مورد فضا دهندة

 .یافت تولد معماری هایپدیده و هاشکل پس در موجود و نامرئی هاینظام و ساختارها درک راستای در و شکل گرا

 ومیعل هایرشته در اول باید لزوماً دانش که انگاشت این تغییر هدف با هنسون و هیلیر توسط 1984سال در روش این

 به فضا ابتدا، نظریه این در. (1997د )هانسون،ش گذارده بنیان، استفاده شود کاربردی علوم در سپس و تولید دانشگاهی

 کرده حرکت آن در مخاطبان که شودمی تقسیم حرکتی بصریِ هایکانال ترین طوالنی از متشکل گسسته سیستمِ یک

 شودمی داده نشان خط یک با تر پیشرفته هایتحلیل برای هاکانال این از هرکدام سپس .کنندمی درک را فضا ساختار و

                                           
1. Space syntax 
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 ،جمشیدی(رندیگمیقرار  یمورد بررس گریکدی خطوط این تقاطع، گراف و ریاضی هایتحلیل براساس بعد مرحلة در و

 با که خطی آن دنبال به و است یکدیگر با هاارتباطآن دهنده نشان خط دو هر تقاطعِ که ترتیب این (؛ به77. ص، 1390

 به .بود خواهد تر دسترس در درنتیجه و داشته شبکه ارتباط در بیشتری عناصر با، باشد داشته بیشتری تقاطع دیگر خطوط

 ،کرد)مالزاده درک فضایی ساختار گسترش در فضاها را یا معابر از هریک نقش توانمی آمده به دست نقشة واسطة

 ساختار متقابل اثر چگونگی مطالعة به که است یهایتئوری و هاروش از ایمجموعه فضا چیدمان. (85. ص، 1390

 لگیری شک در فضایی پیکربندی تأثیر به، طبیعی حرکت نام به خود نظریة در هیلیر .پردازدمی محتوا فضا و پیکربندی

، فضا پیچیدگی درک برای که دارد تأکید نکته این بر تئوری این .پردازدمی حرکت الگوی مانند، الگوهای رفتاری

 ایمجموعه پیکره بندی، دیگر طرف از .دارد اجزا تک تک به نسبت تری مهم نقش، آن سازندة عناصر و بین اجزا ارتباط

 برای شرایطی است ممکن بندی پیکره .دارند وجود زمان در ویژه موقعیت یک در که است فضاهایی روابط بین از

 در سعی، محیط از استفاده ضمن هاانسان که درحالی .کندمی فراهم فیزیکی و بصری پیوندهای یا محدودیت تسخیل

 تردد ایجاد در فضا چیدمان نحوة. (40. ص، 1392 ،بان دارند)دیده هاآن پذیرکردن کنترل و پیوندها این به ساختار دادن

 فرد عبور صورت در و دهدمی شکل تردد را ساختار فضا چیدمان نحوة زیرا، دارد اهمیت بسیار طبیعی( )حرکت عبوری

 از و کنند مکث آن در بیشتری مدت کنند تامیتشویق  را مردم فضا طراحی هایویژگی و محلی هایویژگی، فضا از

، کنندمی عبور بیشتری تراکم با فضایی ترتیب هایویژگی به دلیل فضایی از فرد که زمانی .ببرند بهره آن هایویژگی

 تردد تراکم افزایش سبب متقابالً خود و گردندمیمتمرکز  فضاها آن در، دارند زیاد جمعیت این به نیاز که یهایی کاربر

 ساختار بهتر درک برای، آن در که است این هانظریه دیگر به نسبت نظریه این مزیت». (88. ص، 1391 ور شوند)پیلهمی

 را فضاها همة ارتباط فضا چیدمان روش .دهدمی قرار پژوهشگران اختیار در را ابزاری فضا بندی ترکیب نحوة و فضایی

 پارامترهای .دهد ارائه یتواند م گرافیکی و ریاضی پارامترهای هصورت ب را نتایج و کندمی و تحلیل تجزیه یکدیگر با

 دادة .گیرند قرار استفاده مورد کند بینی پیش فضاها در را رفتار و عملکرد نحوة که مدلی ایجاد توانند درمی ریاضی

 تأثیر که نحوی به، یگردد م محسوب طراحی فرایند در مؤثری بسیار ابزار فضا چیدمان و تحلیل گرافیکی تجزیه

 ایجاد مرحلة در طراح لذا ؛شودمی نمایان گرافیکی صورت به روش این توسط موجود بافت کالبدی در هایدخالت

. (166. ص، 1391،زادگان عباس)«کند مشاهده فضا ساختار بر را خود انتخاب تأثیر تواندمی مختلف طراحی هایگزینه

 تحلیل در پس .متریک و ایفاصله میمفهو نه و دارد ارتباطیمیمفهو فضا ترکیب بندی روش هم پیوندی در، بنابراین

 یکپارچگی میزان، فضا یک پیوندی هم واقع در. کندمی پیدا مصداق فاصله مفهوم از بیشتر عمق مفهوم، فضایی ترتیب

 یک ارزیابی برای و عینی تحلیل ابزاری پیوندینقشه هم، بنابراین. (36،ص.2006)ترنر، دهدمیکلیت فضا نشان  با را آن

هم »پارامتر حساسیت به توجه با .است نقطه هر موجود ساختار در جدید توسعه گیریجای چگونگی لحاظ به طرح
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 بهره آن از مختلف هایطرح ارزیابی مرحلة در به خصوص معماری فرایند در توان، میکالبدی تغییرات به«پیوندی

 (1395، )بمانیان و دیگران .کرد مشاهده گرافیکی صورت به را بافت در دخالت هرگونه و تأثیر جست

 
 ییفضا یبند کرهیرتباطات پا-32-4کلش

که . شودمیپرداخته  هانمونه اجتماعی -فرهنگی یهاویژگی به بررسی شاخص پنج از استفاده با فضا نحو نگرش در

 (2000؛ جیانگ،2001؛ لیما،1993)کالرقویست،عبارتند از: 

 مثال برای .کندمی پیدا ارتباط دیگر نقاط با مستقیم طور به یک نقطه که شودمی تعریف نقاطی تعداد عنوانبه  1 :طارتبا

  .باشدمی دو، باشد خود مجاور به فضاهای ورودی دو دارای که اتاق یک ارتباط میزان

 در پیوندی میزان هم هرچه یعنی است؛ فضایی انسجام بیانگر که باشدمی فضا چیدمان در عامل ترینمهم :2پیوندی هم

 همچنین این ویژگی .دارد فضایی سازمان کلیت و فضاها دیگر با بیشتری انسجام دارای فضا آن باشد بیشتر فضا یک

 باالتری دسترسی از آن فضا باشد بیشتر پیوندی هم میزان هرچه یعنی، است نظر مورد فضای به هادسترسی میزان بیانگر

 یا کلی سیستم از نقطه یک جدایی پیوستگی یا نشانگر نقطه یک پیوندی ( هم61. ص، 1391 ،)یزدانفر است برخوردار

 بیشتری یکپارچگی دارای دیگر فضاهای با است که زیاد پیوندی هم دارای فضایی .باشدمی دو درجه، تر پایین سیستم

 . بدین صورت که هم پیوندی بیشتر برابر با ارتباط بیشتر است. خطی دارد یرابطه« ارتباط»این شاخصه با شاخص  .باشد

 عبارت به .کندمی مشخص را شده متصل هاآن به که دیگر از نقاطی ای نقطه اختیار درجه که است پارامتری:3کنترل

 . است کمتر آن کنترل بر میزان باشد کمتری انتخاب درجه دارای ای مشخص نقطه نسبت به نقطه یک چه هر دیگر

 انتخاب از میزان باالیی دارای وقتی فضا یک واقع در .باشدمی یک فضا( در )جریان میزان از کلی مقیاس یک :4انتخاب 

  .کنند عبور فضا آن از دهنده ارتباط ترین مسیرهای کوتاه از زیادی تعداد که است

                                           
1. Connectivity 
2. Integration 

3. Control 

4. Choice 
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 از خود را، هستند بیشتر عمق دارای که فضاهایی(فضایی بندی پیکره کلیت از خاص فضای یک جدایی گزینی:1 عمق

 کنیممی عبور آن از است فضاهایی تعداد عمق که گفت گونهاین توانمی ساده طور به. نمایندمی جدا فضایی بندی پیکره

 یک از گذر که برای یهایقدم تعداد عنوان به عمق اولیه ایده، ( به بیان دیگر62، )یزدانفر برسیم نظر مورد فضای به تا

 بین زیادی یهاقدم که شودمیخوانده  عمیق صورتی در نقطه یک .شودمی تعریف، شود طی باید دیگر نقاط به نقطه

 (47-43،ص.1993)کالرکویست،  .باشد نقاط موجود دیگر و نقطه آن

 (2006)هیلیر،عمق مفهوم -33-4شکل  

 هم چیدن کنار در و ذهن در فضا کل دادن شکل مفهوم بامیمستقی ارتباط، وضوح که است معتقد هیلیر بیل :وضوح

 در که فضاست فراگیر و محلی هایویژگی میان ای رابطه فضا یک وضوح بنابراین .دارد یکدیگر کنار در قطعات این

هم  میزان از عبارت هم فضاها فراگیر ویژگی و )اتصال( فضاهاست این تقاطع تعداد فضاها محلی ویژگی، عامل این

 ایجاد برای مناسب، برخوردار باشد باالتری وضوح میزان از که فضایی بنابراین (1984)هیلیر و هانسون،فضاهاست پیوندی

 . (1395، )بمانیان و دیگران. گیرند قرار مخاطب دید در است نیاز که است کابردهایی استقرار و

تجربه ثابت کرده »کند  بینی پیش را افراد عبور قادر است میزان« شعاع هم پیوندی»مفهوم  کمک به فضا چیدمان روش

 که تاحدی، است مرتبط گره آن در فرد عبور میزان یا و گره آن از استفاده میزان با گره یک هم پیوندی میزان است که

 پیوندی هم هرچه میزان که ترتیب این به. (11. ص، 1390،)بحرینی« است شده شناخته حرکت پتانسیل به عنوان معیار این

 مطلوب کنندگان برای استفاده فضا درنتیجه و بود خواهد بیشتر آن در پیاده عابر حرکت پتانسیل، باشد باالتر فضا یک

 فضاهای قرارگیری و شیوة فضا ساختار میان رابطة بیانگر که شودمی مطرح طبیعی حرکت، مفهوم این کنار در. تراست

 مربوط که دارد دنبال به حرکت را اقتصاد مفهوم، طبیعی حرکت .است آن در عابر تردد تراکم با یکدیگر کنار در دیگر

 گرافیکی توصیف روش توان این قوت نقاط دیگر از .شودمی فضا در وی رفتاری الگوهای و مخاطب جذب به

 . (21،ص.1996)هیلیر،است ترکیبی هایویژگی

                                           
1. Depth 
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 (47-43،ص.1993)کالرکویست،که عبارتند از: ، وجود دارد فضا نحو تحلیل در اصلی مفهوم سه همچنین

 فضای»یک  این رو از .نکند قطع را فضا پیرامونی محیط آن از نقطه بین دو خطی هیج که است فضایی:«1محدب فضای»

  .شود تقسیم محدب فضاهای ممکن از تعداد حداقل به بایستی« 2مقعر

  .باشد قابل درک پیاده صورت به که دید مستقیم خط یک از عبارت است محوری خط یک یا:«3محوری فضای»

 سیستم نوع سه هماساس  همین بر باشد رویت قابل نقطه یک از که ای است محدودهمیتما شامل: «4رویت قابل فضای»

 :از عبارتند فضا نحو در تحلیل

 اتصال یک گراف کندمی برخورد خود اطراف خطوط با خط چگونه هر که این اساس بر سیستم این در: «5محوری»

)ژانگ و . شده استاستفاده  همسایگی واحد در یا و روستا، شهر در برای بافتها معمول طور به و شودمی تعریف

 (2011؛ پن،1993؛ کالرکویست،2007مونتلو،؛ 2000همکاران،

 به و خطی ندارند رفتار که فضاهایی برای شودمی داده پوشش دو بعد در فضا همه آن در که است حالتی :«6محدبی»

؛ کالرکویست، 53،ص.2000)ژانگ و همکاران،. گیردمیمورد استفاده قرار  هاخانه داخلی چیدمان برای معمول طور

 (45، ص.1993

 

 

 

 

 (2006)هیلیر،.هستند مقعر CوB یفضا و محدب A یفضا محدب؛ یفضا فهوم -34-4شکل

 به .بودند قابل رویت خاص ای نقطه از که است آمده وجود به ی دیدیهامیدان از حالت این اولیه ایده: «7دید میدان»

 .کندمی تعیین محیط در مردم را حرکتی رفتار الگوهای که است نور بازتابش نحوه، الگو این گیری شکل اساس دلیل این

 (2007؛ مونتلو،1999؛ ترنر و پن،1979؛ گیبسون،1985)بندیکت و بورنهام،

 

 

 

                                           
1. Convex space 
2. Concave space 
3. Axial space 
4. Isovist space 
5. Axial 
6. Convex 
7. Isovist 
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معاصر  هایمعاصر براساس تیپ بندی الگوی فضایی در نمونه هایبررسی الگوی پالن خانه.4-4-4

 غرب

 افزارنرمیک نمونه را با ، دهآنالیز حریم حرکتی گرفته ش« ای گراف»انتخابی که به وسیله نرام افزار  یخانهاز هر نمونه 

 . گیردمیر مورد آزمایش قرا هادر نمونه با رویکرد گراف نمایی)بصری( فاکتور موثر در حریم بصری، دپس مپ

 شکخگراف نمایی برای نماینده گروه مزاجی گرم و هایآنالیز. 1-4-4-4

به عنوان نماینده ای ، افزارنرمخانه فیشر لویی کان و خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت در ، از گروه مزاجی گرم و خشک

 . از هر گروه مزاجی آنالیز شده است

 آنالیزهای گراف نمایی نماینده گروه مزاجی گرم و خشک -31-4جدول

  خانه فیشر لویی کان

 در رویکرد گراف نمایی

 connectivity Point first moment Point second moment 

 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 

   
angular step depth Gate counts 
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  خانه آبشار

 در رویکرد گراف نمایی

 connectivity Point first moment Point second moment 

 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 

   
angular step depth Gate counts 
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 گراف نمایی برای نماینده گروه مزاجی سرد و مرطوب  هایآنالیز.2-4-4-4

 . آنالیز شده است افزارنرمدر این گروه از پالن خانه فرانسوورث اثر میس وندروهه در 

 آنالیزهای گراف نمایی نماینده گروه مزاجی سرد و مرطوب -32-4جدول

  خانه فارونزروث

 در رویکرد گراف نمایی

 connectivity Point first moment Point second moment 

 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 

   
مزاجی  هایمیزان ترجیحات حریم پذیری گروه، دپس مپ افزارنرمدر ادامه با مقایسه فاکتورهای مورد سنجش در  

 . صورت گرفته است

 
 سرد و تر-در گروه گرم و خشک یبصر یریپذ میحر حیترج زانیفاکتور ارتباط در م سهیمقا -35-4شکل
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نماینده مزاج سرد و تر خانه فرانسورث میس وندروهه

نماینده مزاج گرم و خشک خانه فیشر لویی کان
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. میزان ارتباط فضاها در نمونه مزاجی سرد و تر بیشتر از گروه مزاجی گرم و خشک است، در مقایسه این دو گروه مزاجی

 . شودمیآسانگیری در روابط داخلی در نمونه مزاجی سرد و تر دیده ، به دلیل سردی جسم و رطوبت ذهن

 
 در گروه گرم و خشک و سرد و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیدر م دید دانیم سهیمقا -36-4شکل

ناشی از راحتی و سادگی در  این مورد، دهدمیعدد یکسانی را نشان ، کمینه و بیشینه میدان دید در گروه مزاجی سرد و تر

گروه مزاجی گرم و در مقابل . چیدمان داخلی دارد که نشات گرفته از سرد جسم و رطوبت ذهنی این گروه مزاجی است

این ، کندمیبرای میران دید در فضاهای مختلف ارزش گذاری ، کندمیبا اعدادمتغیری که در میدان دید ایجاد ، خشک

هر بخش از فضای ، به همین دلیل، پذیرندمیبه سختی تغییر شرایط را  هاخشک، مورد ناشی از خشکی ذهن این گروه است

 . دهندمیی ترجیح را با میزان دید متفاوت ،داخلی

 
 در گروه گرم و خشک و سرد و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیدر م یوندیهم پ سهیمقا -37-4شکل
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نماینده مزاج سرد و تر خانه فرانسورث میس وندروهه نماینده مزاج گرم و خشک خانه فیشر لویی کان
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میزان یکپارچگی فضایی و یکدستی بیشتری . تفاوت قابل توجه ای با هم دارند، از مقایسه میزان هم پیوندی در گروه مزاجی

با افتراق فضایی ، در نمونه مقابل گروه مزاجی گرم و خشک. تروجود داردبین روابط فشایی خانه گروه مزاجی سرد و 

 . دهدمیاین میزان هم پیوندی را کمتر نشان ، بیشتر

 
 در گروه گرم و خشک و سرد و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیفضاها در م دیفاصله د زانیم سهیمقا -38-4شکل

این مورد نشان از . فضاها از فاصله زیاد هم قابل دیده شدن هستند، تر گروه مزاجی سرد و، در مقایسه دو گروه مزاجی

از دید و آزادگی ، را با عناصر معماری هافضا، گروه مزاجی گرم و خشک، در مقابل. آزادگی بصری زیاد در خانه دارد

 . اندداشتهبصری زیاد مصون 

  
 در گروه گرم و خشک و سرد و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیموثر در م، دیطول د یعدد زانیم سهیمقا -39.-4شکل
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نماینده مزاج سرد و تر خانه فرانسورث میس وندروهه نماینده مزاج گرم و خشک خانه فیشر لویی کان
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، در نمودار طول خط دید. دهدمیکیفیتی از فاصله بصری فضاها به نسبت یکدیگر را نشان ، در نمودار مقایسه فاصله دید

تر در گروه مزاجی سرد و ، میزان عددی فاصله بصری فضاها. دهدمیمقدار عددی این فاصله در گروه مزاجی را نشان 

این . شودمییعنی نمایش بصری در داخل چیدمان گروه مزاجی سرد و تر دیده . مزاجی گرم و خشک است بیشتر از گروه

 . در این گروه مزاجی داردحریمی مورد نشان از آسانگیری در ایجاد شرایط 

بخش پنجم: رویکرد تحلیلی نحو)چیدمان( فضا در ادراک مطلوب حریم بصری در .5-4

 بندی فضایی خانه شخصیت محور معاصرایرانپیکره 

 هایمبانی انتخاب نمونه. معاصر ایرانی پرداخته است هاخانه ییفضا حریم بندی کرهیپنحوه  یلیتحل اسیبه ق، در این بخش

مطلوب در بین حریمی به منظو یافتن الگوی پنهان . خواهد بود، خانه تقدیر شده و برتر در مسابقات معماری، مورد بررسی

 هاینمونه، گذارندمیبه نمایش  دشخصیتی خود را در نمونه آثار خو هایویژگیمعماران معاصر ایرانی که امکان بروز 

نمایان  این انتخاب طیف وسیعی از میزان پذیرش حریم مطلوب ذهن معمار و داوران مسابقات را. برتر انتخاب شده است

 Ucl Depth) دپس مپ نحو فضا یتخصص افزارنرم لهیبه وس پالن آثار معماری ایرانی یساز هیبا استفاده از شب. سازدمی

Map) صورت گرفته است یقیتطب اسیق . 

 مرطوب و گرم یمزاج گروه ندهینما یبرا آنالیزهای گراف نمایی-33-4جدول

 نماینده گروه مزاجی گرم و مرطوب 7خانه شماره 

 در رویکرد گراف نمایی
connectivity Point first moment Point second moment 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 
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 خشک و سرد یمزاج گروه ندهینما یبرا یینما گراف هایزیآنال-34-4جدول

 نماینده گروه مزاجی سرد و خشک خانه زنجان

 در رویکرد گراف نمایی
connectivity Point first moment Point second moment 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 
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 مرطوب و سرد یمزاج گروه ندهینما یبرا یینما گراف هایزیآنال-35-4جدول

 نماینده گروه مزاجی سرد و مرطوب لخانهایخانه

 در رویکرد گراف نمایی
connectivity Point first moment Point second moment 

   
Visual integration Visual step depth Isovest area 

   
metric step shortest path-angle metric step shortest path-length metric straight-line distance 

   
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



238 

  
 سرد و تر ،سرد و خشک، در گروه گرم و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیفاکتور ارتباط در م سهیمقا -40-4شکل

میزان ارتباط فضاها در نمونه مزاجی سرد و تر بیشتر از گروه مزاجی ، در مقایسه میانگین ارتباط در این سه گروه مزاجی

آسانگیری در روابط داخلی در نمونه مزاجی سرد ، به دلیل سردی جسم و رطوبت ذهن. گرم و و تر و سرد و خشک است

 . شودمیو تر دیده 

  
 سرد و تر ،سرد و خشک، در گروه گرم و مرطوب یبصر یریپذ میحر حیترج زانیدر م دید دانیم سهیمقا -41-4شکل

این گروه حریم ، شودمیدر نمونه خانه گروه مزاجی سرد و خشک دیده  به این معنی که وسعت بصری بیشتری، میدان دید

خصوصی را در زون محدود  هایفضایبدین معنا که ، کنندمیمطلوب را با راهکارهای حرکتی در محیط معماری ایجاد 

در گروه مزاجی سرد و تر وجود دارد این . وسعت بصری دارد گروه مزاجی سرد و تر، در مرحله بعد. دهندمیتری پوشش 

ناشی از راحتی و سادگی در چیدمان داخلی دارد که نشات گرفته از سردی جسم و رطوبت ذهنی این گروه مزاجی  مورد
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برای میزان دید در فضاهای مختلف . کندمیمزاجی گرم و تر با اعدا د کمتری که در میدان دید ایجاد  در مقابل گروه. است

این مقدار در گروه ، دهندو در مقابلمیرا با میزان دید متفاوتی ترجیح  ،هر بخش از فضای داخلی، کندمیارزش گذاری 

 . مزاجی گرم و تر کمترین مقدار است

  
 سرد وخشک و سرد و تر، در گروه گرم و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیدر م یوندیهم پ سهیمقا -42-4شکل

میزان یکپارچگی فضایی و یکدستی بیشتری . تفاوت قابل توجه ای با هم دارند، از مقایسه میزان هم پیوندی در گروه مزاجی

با افتراق فضایی ، گروه مزاجی گرم و خشکدر نمونه مقابل . بین روابط فشایی خانه گروه مزاجی سرد و تروجود دارد

  .دهدمیاین میزان هم پیوندی را کمتر نشان ، بیشتر

   
 سرد وخشک و سرد و تر، در گروه گرم و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیدر م دیعمق د سهیمقا -43-4شکل
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نمونه را دارای کمترین میزان عمق این ، یکدستی بصری که در بافت داخلی خانه گروه مزاجی سردو تر وجود دارد

 هادیدها، به دلیل افتراق فضایی بیشتری نسبت به سایر گروه، در حالت مقابل گروه مزاجی گرم و تر. بصری کرده است

 . است هابیشتر این گروه نسبت به سایر گروه مندیحریماین نشان از . شوندمیدر عمق بیشتری سازماندهی 

 
 سرد وخشک و سرد و تر، در گروه گرم و تر یبصر یریپذ میحر حیترج زانیموثر در م، یمقدار طول بصر سهیمقا-44-4شکل

، در نمودار طول خط دید. دهدمیکیفیتی از فاصله بصری فضاها به نسبت یکدیگر را نشان ، در نمودار مقایسه فاصله دید

در گروه مزاجی سرد و خشک ، عددی فاصله بصری فضاهامیزان . دهدمیمقدار عددی این فاصله در گروه مزاجی را نشان 

این . شودمییعنی نمایش بصری در داخل چیدمان گروه مزاجی سرد و خشک دیده . مزاجی است هایبیشتر از سایر گروه

طول بصری بیشتری را در چیدمان داخلی ، مورد نشان از آسانگیری این گروه دارد که به دلیل سردی جسم و خشکی ذهن

 . کنندمیحرکتی در پالن استفاده  هایمانند پیچیدگی ،حریمیدارند و از ترفندهای دیگر برای ایجاد شرایط مطلوب 

 نتیجه. 1-5-4

در  گروه مزاجی گرم و خشک، انتخابی معماران غرب و ایران هایمشاهده شد خانه، بر اساس نتایج حاصل از این بررسی

دارای درجه اول ، درونگرا قضاوتگر( در زمره بیشترین میزان توجه به حریم) IJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدسته

کمترین ، متنوع ترین میدان دید، کمترین هم پیوندی، کمترین ارتباط بصری، حریم پذیر است؛ دارای بیشترین عمق بصری

انتخابی در  هایشان از افتراق فضایی بیشتری نسبت به سایر خانهن. طول خط بصری و کمترین فاصله بصری را دارند

. داخلی دارد هایو میزان خصوصی بودن قسمت هانشان از دور از دسترس بودن فضا هااین فاکتور، مزاجی دارد هایگروه

)برونگرای  EJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهو در  گروه مزاجی سرد وخشکانتخابی معماران غرب هایخانه

 به نسبت )درونگرا منعطف( IPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهگروه مزاجی گرم و مرطوب در . قضاوتگر( است

 هایخانه، درجه آخر حریم خواهی. گروه مزاجی گرم و خشک و سرد و خشک در درجه بعد از حریم پذیر ی قرار دارد
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شخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهگروه مزاجی سرد و مرطوب که در انتخابی معماران غرب هایخانهانتخابی معماران 

EPs الیه بوده و سلسله مراتب فضایی آنها چندان پیچیده  در کل دارای عمق کم و تک، )برونگرای انعطاف پذیر( است

رین میدان دید کمت، بیشترین هم پیوندی، بیشترین ارتباط بصری، کمترین عمق بصری، دارای کمترین ریز فضا، باشدمین

نشان در دسترس بودن فضاهای داخلی خانه است؛ ها، کمترین عمق بصری و بیشترین هم پیوندی است که این فاکتور. است

 . باشدمیکمتری نسبت به سایر گروه مزاجی  مندیحریمدارای 

گروه  4براساس اسالمی دیداری(موجود در متون -شنیداری-بویایی-)حرکتیگانه چهار هایمطابقت الگوی رعایت حریم -36-4جدول
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نیمه خصوصی و 

با تغییر مینیمه عمو

در اختالف سطح و 

 دیوار)مفصل جدا کننده(-

، در یک تراز برابر، نیم دیوار برای حائل دید-

 180ارتفاعی بیشتر از خط دید افراد با قد 

 سانتی متر
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 توانایی کنترل حدود، حرکتی هایفاصله

 .بویایی را دارد

در این گروه 

از ، مزاجی

خصوصی تا 

کمترین ، عمومی

و بیشترین ، فاصله

حدود بویایی وجود 

 .دارد

 شنیداری

در همه 

 هایحوزه

، عملکردی

 هایفاصله

حرکتی و 

توانایی ، بصری

کنترل حدود 

شنیداری را 

 .دارد

در فضاهای 

، خصوصی

و میعمو

، ارتباطی)پله(

حرکتی  هایفاصله

توانایی ، و بصری

کنترل حدود 

 .شنیداری را دارد

، در فضاهای نیمه خصوصی و نیمه عمومی

توانایی کنترل ، حرکتی و بصری هایفاصله

 .حدود شنیداری را دارد

فضاهای خصوصی 

کمترین ، تا عمومی

و بیشترین ، فاصله

حدود شنیداری 

 .وجود دارد

 مرتبه
حرکتی و 

 دیداری

هر چه مراحل 

رسیدن به فضا 

، بیشتر باشد

مصونیت 

بیشتری در 

حدود حرکتی 

در این . دارد

، گروه مزاجی

برای رسیدن به 

 هایحوزه

، عملکردی

در  هافضا

، در این گروه

فضاها در گشایش 

حرکتی که در 

 هایحوزه

عملکردی موجود 

است و فضاها در 

اطراف لکه ارتباطی 

با سهم بیشتری از 

فضاهای نیمه باز 

 .چیده شده است

در بیشترین حدود ، در این گروه مزاجی

حرکتی مانند گروه گرم و خشک است با این 

عمودی پالن با  یهادر الیه هاتفاوت که مرتبه

مصون از پیچیدگی( چیده شده )آرایش ساده

 .است

در این گروه 

فضاها در ، مزاجی

کمترین حدود 

با بیشرین ، حرکتی

 هافضا. مرتبه است

در ترکیب با 

یکدیگر و در فاصله 

عمودی از قسمت 

ورودی چیده 

در  هامرتبه. شوندمی

عمودی با  هایالیه
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اطراف هسته 

در  ،مرکزی

بیشترین حدود 

به ، حرکتی

، صورت افقی

پراکنده شده 

 هایمرتبه. است

 هایدر الیه

ده افقی گستر

 .شده است

بیشترین گشایش 

 .حرکتی قرار دارد

 بویایی/شنیداری
در صورت نفوذ از طریق الگوهای کالبدی حدود حرکتی و بصری قابل ، این دو حواس

 کنترل یا نقوذ است

 هایحلقه

 ارتباطی

)ریز 

 فضاها(

حرکتی و 

 دیداری

بیشترین تعریف 

، پیش ورودی

. . . کریدور و

 هایدر خانه

این گروه 

مزاجی وجود 

 .دارد

پیش ، کرویدورها

در  هاورودی

به ، صورت وجود

شکل موقت یا نیمه 

 .باز است

. . . کریدور و، بیشترین تعریف پیش ورودی

. این گروه مزاجی وجود دارد هایدر خانه

فضاها با آرایش کمتری)پیچیدگی( در پالن 

 وجود دارد

کمترین تعریف 

، پیش ورودی

در . . . کریدور و

این گروه  هایخانه

 .مزاجی وجود دارد

 بویایی/شنیداری 
در صورت نفوذ از طریق الگوهای کالبدی حدود حرکتی و بصری قابل ، این دو حواس

 کنترل یا نقوذ است
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 فصل پنجم:

 طراحی 
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



246 

ایرانی با رویکرد شخصیت معاصر اسالمی  هایالگوی حریم پذیری مطلوب در خانه.1-5

 محوری

 مقدمه.1-1-5

مطلوبیت در ایجاد شرایط  معاصر ایران است؛اسالمی  هایهدف استخراج الگوی پنهان حریم پذیری مطلوب در خانه

ران با محاسبه ایچهارگانه سنتی اقلیم  هایدر چند مرحله صورت گرفته است؛ ابتدا از نمونهاسالمی درسایه مباحث حریمی 

، در ادامه برای یافتن الگوی پنهان حریم حرکتی مطلوب. یزان توجه به فضای باز تا بسته نمونه الگوهایی استخراج شدم

اثر گذار معماری  هایاز نمونه، دپس مپ افزارنرمگراف محوی  هایاز شاخه« ای گراف» افزارنرمحرکتی با  هایآنالیز

به منظور ، در مرحله بعدی. تقدیر شده در مسابقات معماری ایران استفاده شد هایحرکتی از نمونه هایغرب همراه با آنالیز

در مرحله . دپس مپ از گراف بصری استفاده شد افزارنرماز ، انتخاب شده هایاستخراج الگوی حریم بصری در نمونه

-هر گروه مزاجی که ترجیح یموثر در حریم سنج هایبرای هر کدام از فاکتور، به دست آمده هایبراساس یافته، آخر

گرم ، برای چهار گروه مزاجی گرم و خشکمیالگوهای مفهو. ارائه شده استمیاصول و الگوهای مفهو، شخصیتی است

که در الگوهای سنتی ایران شناخته شده است طراحی شده  9*9، سرد و خشک و سرد و مرطوب در مربعی، و مرطوب

 . است

راحی فضای پوشیده تا باز به منظور ایجاد حس محصوریت مطلوب : اهمیت توجه به ط1اصل .2-1-5

 شخصیتی-هر گروه مزاجی

اسالمی به منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه با رویکرد :میزان توجه به فضای باز و بسته

براساس . دهدمیاهمیت الگوی فضای وابستگی تا آزادی فضا را نشان ، اصل باز بودن تا بسته بودن فضای خانه، باشد

ترجیح محیطی بسته تر و  هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج هایالگوهای موجود در اقلیم سنتی ایران و بررسی نمونه

 . ترجیح مزاجی آزادتری دارندها، گروه مزاجی سرد

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4بازو بسته در  یتوجه به فضا زانیم یالگو -1-5شکل
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تا باز را نشان  تا خصوصی و از پایین به باال فضای بستهمیفضای عمو، از چپ به راست هاسلول، در الگوی ارائه شده

 . دهدمی

: اهمیت توجه به طراحی ایوان و تراس به منظور استفاده از حدود طبیعت مطلوب در 2اصل .3-1-5

 شخصیتی -مزاجیهر گروه 

، باشدمیا رویکرد سالبه منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه ب:میزان توجه به فضای نیمه باز

 هاینیمه باز در خانه نمود معماری الگوی. توجه به میزان فضای نیمه باز در ارائه راهکارطراحی محیطی راهگشا خواهد بود

برای ، یمه بازنوجود فضاهای . آپارتمانی قابل طراحی خواهد بود هایرت ایوان یا تراس در فضایبه صو، معاصر ایرانی

ایران و بررسی  براساس الگوهای موجود در اقلیم سنتی. ایجاد شرایط حریمند برای هر گروه مزاجی راهنما خواهد بود

حیطی نیمه باز که همراه با تری باشند ترجیح م یهایبه خصوص گروه هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج هاینمونه

اهای نیمه باز ترجیح مزاجی کمتری نسبت به توجه به فضها، و گروه مزاجی سرد، بیشتری در حین توجه به درون گرایی

 . دارند

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4باز در  مهین یتوجه به فضا زانیم یالگو -2-5شکل

و تعاداد . زاجی استاقلیم م 4از میزان توجه به فضای تراس و ایوان در هر میشکل حج، پر شده هایسلول، *در الگوی زیر

 . باشدمیمه باز نشان تعداد فراوانی ترجیحات گروه مزاجی به تراس و ایوان و سایر فضاهای نی، پر شدگی در هر الگو

خانه در هر گروه در عمق مطلوب ساکنین  ها: اهمیت توجه به طراحی خواب و سرویس3اصل .4-1-5

 شخصیتی-مزاجی

اسالمی میزان توجه به فضای خصوصی: به منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه با رویکرد 

 7توجه به میزان فضای خصوصی و تعبیه شرایط حرکتی و بصری مطلوب به خصوص برای والدین و فرزندان باالی ، باشد

نمود معماری الگوی میزان خصوصی . در ارائه راهکارطراحی محیطی راهگشا خواهد بود، بلوغ رسیدهو فزندان دختر به سن 

با تعبیه فضاهای خصوصی با جزییات بیشتری برای ورود و خروج و تعبیه شرایط ، معاصر ایرانی هایبودن فضا در خانه
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برای ایجاد شرایط حریمند برای ، ضاهای خصوصیوجود ف. محیطی با داشتن زاویه دید غیر مستقیم قابل طراحی خواهد بود

براساس الگوهای موجود در اقلیم سنتی ایران و . هر گروه مزاجی جز اصول مهم در توجه طراحی محیطی خواهد بود

گرم ترجیح محیطی خصوصی بیشتری  هایبه خصوص گروه هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج هایبررسی نمونه

در . دهدمیحجم بیشتر را به خود اختصاص ، ا که میزان فراوانی فضای خصوصی در کالبد داخلی خانهدارند به این معن

 هاهمراه به خشک هاسرد، دارند هادر درجه بعد این میزان اهمیت را سرد مزاج، گروه مزاجی گرم همراه با ترها، مرحله بعد

ت فضای خصوصی سهم بیشتری از محیط را به نسبت گروه به دلیل روحیه قضاوتگری که دارند در میزان توجه به اهمی

 . دهندمیسرد و تر باختصاص 

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  یخصوص یتوجه به فضا زانیم یالگو -3-5شکل

 . دهدمینشان را  هاجای خواب و سرویس، 1*الگوی ارائه شده با توجه به اصل 

 اهمیت توجه به طراحی فضاهای سرویس دهنده در جهت تکریم خانواده :4اصل. 5-1-5

اسالمی میزان توجه به فضای نیمه خصوصی: به منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه با رویکرد 

والدین و فرزندان توجه به میزان فضای نیمه خصوصی و تعبیه شرایط حرکتی و بصری مطلوب به خصوص برای ، باشد

نمود معماری الگوی میزان . در ارائه راهکارطراحی محیطی راهگشا خواهد بود، و فزندان دختر به سن بلوغ رسیده 7باالی 

با تعبیه فضاهای نیمه خصوصی مانند نحوه قرار گیری آشپزخانه ، معاصر ایرانی هاینیمه خصوصی بودن فضا در خانه توجه به

با جزییات بیشتری برای ورود و خروج و تعبیه شرایط محیطی با داشتن زاویه دید ها، واب و سرویسو نشمین با فضاهای خ

تواند به عنوان حائلی که عملکردی از فضا را رفع ، میوجود فضاهای نیمه خصوصی. غیر مستقیم قابل طراحی خواهد بود

الگوهای موجود در اقلیم سنتی ایران و بررسی براساس . شرایط حریمندی برای هر گروه مزاجی ایجاد کند، نمایدمی

به دلیل روحیه انعطاف ها، گرم همراه با تر مزاج هایبه خصوص گروه هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج هاینمونه

سهم بیشتری از فضای داخلی را به فضای نشیمن و سرویس گری به مهمان ، در ایجاد شرایطی تکریم مهمان، پذیری

حجم بیشتر را به خود اختصاص ، به این معنا که میزان فراوانی فضای نیمه خصوصی در کالبد داخلی خانه. دهندمی اختصاص
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سهم بیشتر فضای داخلی را به فضای ، به دلیل روحیه برونگرایی، گروه مزاجی سرد همراه با خشکی، در مرحله بعد. دهدمی

گرم  در درجه بعد این میزان اهمیت را، دهندمیاختصاص ، تکریم اونیمه خصوصی نشیمن و گذراندن اوقات با مهمان و 

 مندیحریم، دهند و آشپزخانه ارتباط کمتری با نشیمن داردمیسهم بیشتری به فضای خواب و سرویس ساکنین ها، وخشک

نهایت گروه مزاجی در . کنندمیرا در شرایط متفاوتی و در ایجاد آسایش مهمان در فضاهای خصوصی مثل خواب ایجاد 

 . دسرد و مرطوب این میزان از توجه را دار

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  یخصوص مهین یفضا یریقرار گ یالگو -4-5شکل

سته تا باز به فضای نیمه تا خصوصی و از پایین به باال دید بمیفضای عمو، از چپ به راست هاسلول، *درالگوی ارائه شده

 . دهدمیخصوصی را نشان 

 اهمیت توجه به طراحی فضاهای سرویس دهنده در جهت تکریم مهمان :5اصل .6-1-5

اسالمی میزان توجه به فضای نیمه عمومی: به منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه با رویکرد 

خصوص برای والدین و فرزندان باالی و تعبیه شرایط حرکتی و بصری مطلوب به میتوجه به میزان فضای نیمه عمو، باشد

نمود معماری الگوی میزان توجه . در ارائه راهکار طراحی محیطی راهگشا خواهد بود، و فزندان دختر به سن بلوغ رسیده 7

مقدار فاصله . گیردمیدر فضاهایی برای پذیرایی و تکریم مهمان شکل  ،معاصر ایرانی هایدر خانهمیبه فضای نیمه عمو

از ورودی تا پذیرایی با جزییات بیشتری برای ورود و خروج و تعبیه شرایط محیطی با داشتن زاویه دید غیر مستقیم مطلوب 

شرایط ، نمایدمیتواند به عنوان حائلی که عملکردی از فضا را رفع می ،وجود فضاهای نیمه عمومی. قابل طراحی خواهد بود

که در اسالم تعبیه چنین مکانی برای ها، هایی مانند فضای بازی برای بچهفضا. حریمندی برای هر گروه مزاجی ایجاد کند

تواند با فضاهای باز مثل حیاط میفضایی که در حین ارتباط با فضای داخل . سال توصیه شده است 7سنی باالی  هایگروه

درون فضای داخلی  هاینیم طبقه، ردهدائم یا موقت مثل پ هایتواند با حائلمیحریمی تعبیه شرایط مطلوب . در ارتباط باشد

 هایبراساس الگوهای موجود در اقلیم سنتی ایران و بررسی نمونه. که در محدوده دید والدین هم قرار داشته باشد تعبیه شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در ، به دلیل روحیه انعطاف پذیریها، گرم همراه با تر مزاج هایبه خصوص گروه هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج

سهم بیشتری از فضای داخلی را به فضای پذیرایی و سرویس گری به مهمان اختصاص ، ایجاد شرایطی تکریم مهمان

. دهدمیحجم بیشتر را به خود اختصاص ، در کالبد داخلی خانهمیبه این معنا که میزان فراوانی فضای نیمه عمو. دهندمی

. قرار دارد، ای خصوصی و ایجاد شرایط مطلوب برای مهمانتوجه به فضاه، گروه مزاجی گرم و خشک، در مرحله بعد

گروه مزاجی سرد و . گروه مزاجی سرد و تر و بعد گروه مزاجی سرد و خشک در مرحله بعد از این میزان اهمیت هستند

 . کنندمیدر فضای نشیمن این میزان از اهمیت را جبران ، خشک

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در میعمو مهین یتوجه به فضا زانیم یالگو -5-5شکل

زیین)منظور تتا خصوصی و از پایین به باال فضای کم میفضای عمو، از چپ به راست هاسلول، *در الگوی ارائه شده

 . دهدمیکیفیت( تا پر تزیین را نشان 

 اهمیت توجه به طراحی حیاط به منظور حفظ ارتباط اجتماعی در حین حفظ حریم :6اصل .7-1-5

، باشداسالمی ویکرد رمیزان توجه به فضای عمومی: به منظور سنجش میزان حریم پذیری در خانه معاصر ایرانی که همراه با 

و فزندان  7الی و تعبیه شرایط حرکتی و بصری مطلوب به خصوص برای والدین و فرزندان بامیتوجه به میزان فضای عمو

ان توجه به فضای نمود معماری الگوی میز. راحی محیطی راهگشا خواهد بوددر ارائه راهکار ط، دختر به سن بلوغ رسیده

موجود در اقلیم  براساس الگوهای. است. . . حیاط و فضاهایی شبیه به حیاط خلوت و، معاصر ایرانی هایدر خانهمیعمو

به ها، تر مزاج رم همراه باگ هایبه خصوص گروه هاغربی تاثیر گذار که گروه گرم مزاج هایسنتی ایران و بررسی نمونه

مزاجی گرم و  هایهگرو، در مرحله بعدی. کنندمیآسان تر پذیرش  فضاهای باز و نیمه باز را ،دلیل روحیه انعطاف پذیری

در ، ایی بیشتربه دلیل آسان گیری در امور و پذیرش گشایش فض، گروه مزاجی سرد و تر. ترجیح فضای باز دارند، خشک

دارند در میزان  هاذهنی که خشک مزاج هایبه دلیل محدودیتها، در نهایت سرد و خشک. جه قرار دارندمرحله بعد این تو

 . کندمیمطلوب خود دور  مندیحریم زیرا که این گروه را، ترجیح رفتاری زیادی ندارند، حضور فضاهایی مانند حیاط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در میعمو یتوجه به فضا زانیم یالگو-6-5شکل

 . نشان از فضای منفی)حیاط( است، بی رنگ هایسلول، *در الگوی ارائه شده

اهمیت توجه به طراحی بازشو و دیوار به منظور حفظ تعامل اجتماعی در حین حفظ  :7اصل . 8-1-5

 حریم

-روه مزاجیگهر : به منظور حفظ ارتباط اجتماعی و در عین تعبیه شرایط حریمند برای هامیزان توجه به حجم جداره

جاد فضای دهند و میزان بازشوهای کمتری را برای ایمیبیشتری را ترجیح  هایحجم جداره هاگرم و خشک، شخصیتی

کمترین . است گرم و مرطوب و سرد و مرطوب، به ترتیب گروه مزاجی سرد و خشک درمرحله بعد. حریم مند تقاضا دارند

 . ی به محیط بیرون را گروه مزاجی سرد و مرطوب داردگشایش فضای هامیزان توجه به وجود جداره

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4توجه به بازشوها در  زانیم یالگو -7-5شکل

خط ، دم سیالیت استنشان از میزان توجه به دیوار یا ع، فضاها با خط صاف ،.*در این مدل منظور سیالیت فضایی است

 . داردنشان از گشودگی بصری و سبکی کالبدی ، چین

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . . . اهمیت توجه به طراحی فضاهای واسط مانند پله و کریدور و :8اصل . 9-1-5

برای ، مرتبه ی بصری میزان توجه به فضاهای ارتباطی: فضاهایی مانند پله و کریدور به منظور ایجاد سیرکالسیون حرکتی و

فضاهای واسط در گروه گرم و خشک به اهمیت . اردتعریف متفاوت د، شخصیتی-مختلف مزاجی هایدر گروه، افراد

رحه بعد از اهمیت گرم و تر در م هایبرای گروه. است هادلیل توجه به جزییات و ریز فضاهای زیاد بیشتر از سایر گروه

رد و تر در شکل قرار گرفتن فضاهای ارتباطی در گروه سرد و خشک درمرکز توجه و برای گروه مزاجی س. قرار دارد

 . آزاد پالن استفضای بیرون و 

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4پله در  یارتباط یتوجه به فضاها زانیم یالگو -8-5شکل

اهمیت توجه به میزان آزادی سطح به منظور گشایش حجم در حین ایجاد حریم  :9اصل . 10-1-5

 مطلوب

گروه مزاجی سرد  در. . . متخلخل وبا ایجاد فضاهای ، میزان توجه به نسبت توده به سطح کل: میزان توجه به سبکی حجم

توده به حجم را  بیشترین نسبت، گروه مزاجی گرم و خشک، در حالت مقابل. شودمیدیده  هاو تر بیشتر از سایر گروه

 . گشایش فضایی کمتری مطلوب این گروه است، دهدمیترجیح 

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4سطح در  یتوجه به آزاد زانیم یالگو -9-5شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اهمیت توجه به چگونگی چیدمان با حفظ ایجاد تراکم فضایی :10اصل . 11-1-5

در هر گروه . ستادرالگوها نشان داده شده ، میزان هم پیوندی: نحوه آرایش لکه کلی توده با نمایش میزان هم پیوندی

و در حالت مقابل گروه صری همراه است بدر گروه سرد و تر با بیشترین هم پویندی فضایی و گشایش ، شخصیتی-مزاجی

رد و تر به یک سگروه مزاجی گرم و تر و . قرار دارد، مزاجی گرم و خشک با کمترین هم پیوندی و افتراق فضایی باال

 . کنندمیعملکردی را جایگذاری  هایلکه، نسبت با آرایش چیدمانی درون گرا و برونگرا

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  یکالبد یکپارچگیتوجه به  زانیم یالگو -10-5شکل

تا خصوصی در ایجاد میاهمیت توجه به میزان چیدمان روابط فضایی بخش عمو :11اصل .12-1-5

 افتراق فضایی

در هر گروه . تدرالگوها نشان داده شده اس، میزان هم جواری: نحوه آرایش لکه کلی توده با نمایش میزان هم جواری

گروه مزاجی ، و در گروه مقابل، صری باالگشایش فضایی و ب، با کمترین هم جواریدر گروه سرد و تر ، شخصیتی-مزاجی

 . آرایش فضایی دارند، با بیشترین هم جواری، گرم و خشک

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  یکالبد یتوجه به هم جوار زانیم یالگو -11-5شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شرده تا باز را نشان فچیدمان ، و از پایین به باال تا خصوصیمیفضای عمو، از چپ به راست هاسلول، *الگوی ارائه شده

 . دهدمی

اهمیت توجه به میزان فاصله از ورودی تا عمق مطلوب اتاق خواب برای حفظ  :12اصل. 13-1-5

 حریم

ه خصوصی در نمایش پیچیدگی مسیر برای رسیدن به حوز، بررسی نحوه مسیر کرویدورها به اتاق خواب: در الگوی زیر

 . ده استششخصیتی نمایش داده -مزاجیگروه  4هر 

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  یتا حوزه خصوص یتوجه به فاصله از ورود زانیم یالگو -12-5شکل

-گروه مزاجی 4اهمیت توجه به میزان درونگرایی یا برونگرایی حجم کلی در  :13اصل. 14-1-5

 شخصیتی

 

 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  ییدرون گرا یالگو -13-5شکل

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شخصیتی-گروه مزاجی 4نتیجه: الگوی پالنی جایگذاری فضاهای عملکردی برای .15-1-5

، در حوزه خصوصی W هاو سرویس Bاتاق خواب، معرفی فضا. پیشنهاد شده است، فضاهای عملکردی 9*9در پالن مربعی 

در حوزه  tea shopو ناهار خوری با  Lنشیمن و پذیرایی، که در حوزه فضای نیمه خصوصی آشپزخانه با کلمه اختصاری

 . ده استدر حوزه خدماتی عالمت گذاری ش corridorفضای تقسیم  ،،و حیاط در حوزه عمومی E ورودی، نیمه عمومی

 
 یتیشخص-یمزاج میاقل 4در  میحر ی پالن پایه با حساسیتالگو -14-5شکل

 
 نمونه برش پایه برای اقلیم مزاجی سرد و خشک -15-5شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمونه برش پایه برای اقلیم مزاجی سرد و تر -16-5شکل

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمونه برش پایه برای اقلیم مزاجی گرم و خشک -17-5شکل

 

 
 نمونه برش پایه برای اقلیم مزاجی گرم و تر -18-5شکل

  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمونه اسکیش داخلی به منظور نمایش میزان توجه به فضای باز و نیمه باز در فضای نیمه خصوصی در اقلیم مزاجی گرم و تر -19-5شکل 

 
 

 نمونه تعریف فضای نیمه باز در اقلیمم زاجی گرم و خشک -20-5شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمونه اسکیس از فضاهای خصوصی اختصاص داده شده به اقلی ممزاجی سرد و تر -21-5شکل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مراجع

 قرآن کریم
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  .انشگاه تهراندتهران: انتشارات . تا عمل هیاز نظر، یجمع یمعمار. (1392) امدح، ایکامل ن، ید غالمرضاس ،اسالمی

  .ن: نشر خاکاصفها، شاهرخمید ح .یرانیا یمعمار در یسنت عرفان، حس وحدت. (1380) لهبختیار, الادر و , ناردالن

دو مقهوم در  مفهوم نیا هایو تفاوت هاشناخت شباهت، تیّخلوت و محرم. (1393) یربده، انینوروز دا ون، پور ینیام

 . 15 ،اسالمی یرانیفصلنامه مطالعات شهر ا. یوشهرساز یمعمار

 . رسا یتهران: خدمات فرهنگ، کدیور. پو  جوادی. مترجمه . روانشناسی شخصیت. (1381ل )، پروین

 . رهنگ معاصرتهران: نشر ف .(یفارس-وانپزشکی )انگلیسیر-فرهنگ جامع روانشناسی . (1373ن )، افکاری پور

. حی و اچه داغقر. مترجمه . ارتباط مؤثر یبرا یراه ؛یخوان تیشخص هایکیتکن. (1392) ارونب، گریتا و اولپ، گریتا

 . بهار کیتهران: انتشارات پ ،منفرد میرح

زبان خودشان سخن  کرد و به یابیرا ارز گرانیتوان دمیهنر شناخت مردم؛ چگونه . (1396) ارونب، گریتا و اولپ، گریتا

 . تهران: انتشارات هرمس، یگذرآباد. م. گفت

 . تشارات نقش و نگارتهران: ان(منفرد میرح. ح و،قراچه داغی. )م. شغل مناسب شما. (1995) ارونب، تایگرو ، اول, پتایگر

 . 27 - 38 ،اسالمی یانریفصلنامه مطالعات شهر ا. یرانایخانه ینقش خلوت در معمار. (1391) سمیه، یخانحمد و م، ارژمند

  .رساله دکترا دانشگاه تهران. رساله، وصل می: حرهاجداره. (1381). اهیدن، یعیبد

 . تهران: انتشارات روشنگران، ربچهیم ش و یکمال، مترجمه . فضا یقایبوط. (1387) استونگ، اشالرب

  .55 -24، فصلنامه فرهنگستان هنر. مفهوم خانه در زبان یبازشناس. (1382ن )، یبرات

 هینشر .هروندانش یذهن ریبر تصو دیبا تا ک یسکونت شهر طیمح تیفیک یقیتطب یابیارز. (1392ا )، کاکاوندو , نیبرات

  .32-25 ،18، یو شهرساز یمعمار -بایز یهنرها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی کمت در معمارحو  ییفضا یکربندیپ انیارتباط م یبررس .(1395) سمیرا، ارجمندی و متین، جلوانی، محمدرضا، بمانیان

مجله مطالعات . لطف اهلل خیمسجد امام اصفهان و مسجد ش، : مسجد آقانوریمورد هایهنمون مساجد مکتب اصفهاناسالمی 

 .9، معماری ایران

. حقق آندر ت یخود یشهر یو نقش طراح یشهر یمفهوم قلمرو در فضاها. (1387) لنازگ، تاج بخش سین وح، ینیبحر

  .31-18،بایز یهنرها هینشر

گاه علم و صنعت دانشتهران: انتشارات . پاسخده هایطیمح. (1382م ). ا، نیگلو آ، نیمور، لن ا، الکک، ای ین، یبنتل

  .رانیا

  .123-120  ،55، فصلنامه آبادی. خانه و فرهنگ ایرانی. (1386) ید محمدس، بهشتی

  .مان شهرتهران: انتشارات آر. طراحان یبرا طیمح یروانشناس یالفبا. (1391) میدهح، بزرگ، هانشاهج، پاکزاد

  .تهران: انتشارات آرمان شهر. یمسکون طیدر مح یمنظر انسان. (1394) هرامش، یمیهیپورد

تهران: مرکز  .چاپ ششم .انیمعمار نیغالمحس نیتدو :رانیااسالمی  یبا معمار ییآشنا. (1381) حمد کریمم، ایرنیپ

  .رانیانتشارات دانشگاه علم و صنعت ا

 . ام نقشپرهتهران: انتشارات ، قدس. رترجمه  یو ادرا کات حس یچشمان پوست؛ معمار. (1393) یوهانی، پاالسما

 . 14-5،صفه هینشر. به مسکن یانسان یکردیرو. (1390ص )، یتاج نینگ و ب، یزمان، هرامش، یمیهیپورد

  .18-3 ،134 ،روستا طیمحمسکن و . فرهنگ و مسکن. (1390). هرام, شیمیهیپورد

  .73-65، 17، یو شهرساز یمعمار -بایز یهنرها هینشر. یدر معمار تیاز سبک تا هو. (1391)حسین، ییتقوا

 قاتیت و تحقتهران: مرکز مطالعا. رانیدر ا یمسکون یو فضاها یشهر یطراح هایاصول و روش. (1369) حمودم، یتوسل

  .یو معمار یشهرساز

 یتیشخص هاییگ ژیو و یشناس تیاستفاده از شخص وهیش یبررس ؛MBTIو  یمعمار. (1396ف )، احیس یطاهر و م، یثقف

 . 88-75، (22)1، یو شهرساز یمعمار - بایز یهنرها هینشر. مسکن یکاربر فضا در طراح

و  مؤسسه چاپ تهران:، تاجبخش. و. تترجمه  .هیو المباحث العالئ هیالغراض الطب. (1384) سماعیل بن حسنا، یجرجان

 . انتشارات دانشگاه تهران

 یمعمار کی: به جانب یخصوص یو زندگ یجمع یزندگ هایعرصه. (1376) ریستوفرک، الکساندرو  رجس، فیچرما

 . تهران: مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ینیمز. مترجمه . یانسان

  .(8)51و  50، یو شهر ساز یمجله معمار. رانیا یمعمار یشناخت شناس. (1378)حمدرضا م، یحائر

 . 94-99، یآباد هینشر. راز پنهان. (1384م )، ینیحس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ارفعو  ملک احمدی حمد حسینم .یو ساختمان یاصول شهرساز ،اسالمی-یعرب یشهرها. (1381)لیمسسیم حکیم, ب

  .تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، اقوامی مقدم

 یمل شیهما. رابوم گ یو شهرساز یمعمار یبوم فرهنگ ینقش مزاج در سازگار. (1394) هراز، یثروت هدی وم ،نژاد حمزه

 . زدی. رانیامیبو یو شهرساز یمعمار

وابسته  یاج انساندرچهارمز یونیگمییاقل شیتحمل آسا هایآستانه یابیارز. (1394) ریمم، سالخورده هدی وم، نژاد حمزه

 یران وشهرسازعم یمعمار یالملل نیب شیهما. یمزاجمییاقل شیآسا شنهادچهارمدلیو پ یبراساس طب سنت میبه چهاراقل

 . در آغاز هزاره سوم

نظور تدوین متاریخی و معاصر به  هایبررسی معماری خانه، خانه فرهنگ طبیعت. (1388حمد رضا)م، حائری مازندرانی

 . تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. فرآیند و معیارهای طراحی خانه

  .ناشر ناس. حتمترجم على ص، کتاب جهاد النفس، عهیترجمه وسائل الش. (1364) حمد بن حسنم، یحر عامل

  .یرانایخانه یمنطقه ا شیهما. یرانیو معاصر ا یسنت هایدر خانه "خلوت"مفهوم روانشناسانه. (1389) عصومهم، خامه

  .تهران: انتشارات سروش. هابر سنت یمسکون یمعمار ریتأث. (1376) سنح، خجسته

در  عتیدراک طباز ا یکالبد طیمح یریاجتماع پذ یلیتحل. (1390) لیع، فر ینیعسین و ح، ینیبحر، لرخگ، مقدم دانشگر

 . 36-25، یو شهرساز یمعمار -بایز یهنرها هینشر. انسان ساخت طیمح

  .تهران: انتشارات دانشگاه تهران. لغت نامه دهخدا. (1377) لی اکبرع، دهخدا

  .رجاء یمرکز فرهنگ :تهران ،یجزئشمت حترجمه .  اسالمی یمعمار. (1368) اپاپ، دوپولو

  .11-4. از غار تا شهر، یابداع معمار. (1389) موسآ، راپاپورت

انشگاه علم و د یرضازاده, تهران: جهاد دانشگاه. رترجمه . یستیز هایمجتمع یمنشأ فرهنگ. (1366) موسآ، راپاپورت

 . رانیصنعت ا

 . 8، الیفصلنامه خ، بانک. او  ال رسول. صترجمه . یمعمار یفرهنگ هایخاستگاه. (1382)آموس، راپاپورت

راد درونگرا و اف"در مورد  ونگی یروان شناس هینظر یبررس. (1394م )، یسمانیرو س ، یموسو، ک، یکمال، ا، یسمانیر

، امروز یمایس)می اسال یرانیا یمعمار هایشیهما. رانیا یمسکون "معماری درونگرا و برونگرای"در ارتباط با  "برونگرا

 . رازیش. (13. )ص ،چشمانداز فردا(

 . نتهران: نشر دورا، جمالفر، یاوشسترجمه  .و فرایندها( هاروانشناسی شخصیت)نظریه. (1375) لنآ، راس

اقدام کننده به فرار  عملکرد خانواده دختران سهیمقا. (1388) لیع، زرگرعظم و ا، مرادی، اهرهط، پورکمالی، اطمهف، زرگر

  .74-69، یعلوم رفتار قاتیتحق .از منزل با گروه شاهد در شهر اصفهان

 . شهر تیهو هینشر. رانیا یسنت یدر معمار تیمحرم. (1386) حمدرضام، یمحمودحمد کاظم و م، انیفیس
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  .شیرای: نشر وتهران. تیشخص هایهینظر. (1385) وآند، شولتزیدنی آلن و س، شولتز

 . سبارانتهران: نشر ار، و همکاران جمهری رهادف، کریمیوسف ی ترجمه. ی شخصیتهانظریه. (1990) وآند، شولتز

 . یمحمدترجمه یحیی سید . ی شخصیت هانظریه. (1998) یدنی آلنس، شولتزوآن و د، شولتز

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. یا مکاتب روانشناسی تیی شخصهانظریه. (1377) لی اکبرع، سیاسی

 . تهران: انتشارات رشد. در روانشناسی شخصیت هاو نظریه هامکتب. (1382) عیدس، شاملو

 . یامواج زنده در معمار، یبهشت دیدر دانشگاه شه یسخنران. (1392) یسلمان

دانش  یازگارو س یموضوعات درس نهیدر زم، گاردنر گانه مطالعه مقدماتی نظریه هوش چند. (1384) سن پاشاح، یفیشر

 .4. یآموزش هاییفصلنامه نوآورتهران: . آموزان

ر حوزه علم د یابیبر استعداد یدرآمد ،اسالمیدر حکمت  یابیاستعداد . (1396) وادج، ییپارسا میرحسین وا، یشهگل

 . امام صادق ییدانشجو جیتهران: انتشارات بس. و فراست یمزاج شناس، النفس

بی در حوزه علم بر استعدادیادر آمدی  ،اسالمیاستعداد یابی در حکمت . (1396جواد )، امیر حسین و پارسایی، شهگلی

ی هانظریه. (1384ج )، دارایی. انتشارات بسیج دانشجویی امام صادق)ع( ،اقلیم شناسی و فراست، مزاج شناسی، النفس

 . زییتهران: انتشارات آ. روانشناسی شخصیت رویکرد مقایسه ای

ص ، یشهر داریپا و توسعه یمعمار، عمران یالملل نیکنفرانس ب. یدر معمار یشناس ییبایز. (1392ه )، یعباسو  م، یعزت

 . دانشگاه آزاد، 2

  .در تهران در سطح و در ارتفاع یمسکون هایمفهوم قلمرو در مجموعه. (1390) زادهآ، یفیلط آقالی و ع، فر ینیع

 .6، صفه یو شهر ساز یمعمار یپژوهشمیعل هینشر. ریکو هیدر حاش یزواره شهر. (1375)لیع، یغفار

  .118 -109، ابیز یهنرها هینشر. یمسکون هایمجموعه یموثر در طراح یطیمح-یعوامل انسان. (1379) لیع، فری نیع

 یهنرها هینشر. بردار طراح و بهره انیتعامل م، یمعمار یطراح ندیفرا. (1389) هردادم، یزمان وسفی هران وم، یالحساب یعل

 . یمعمار -بایز

  .تهران: انتشارات ابجد .یفرد انی: رفتار میتعامل اجتماع یشناسروان . (1373) وزفج، رگاسف

  .ر تهراندساختمان  یجشنواره مهندس نیدوم .شهر یمسکن و فضاها یاصل قلمرو در طراح تیاهم. (1378ش )، یادیفر

 ،م گرم و خشکتاریخی اقلی هایدر بافتمیقدی هایویژگی معماری خانه، صد پالن، صد خانه، (1392)، حسین، فرخ یار

 . باشگاه پژوهشگران جوان، )واحد کاشان(اسالمی دانشگاه آزاد انتشارات 

 . یاشرف ربهایم. مترجمه . ونگی یمقدمه ای بر روان شناس. (1972) مهاوردف، دایفر

 . گفرهن تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت، یسحاب. سترجمه . هیمدن استیس. (1371) بونصرا، یفاراب
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. رانیمدرن ا یرآن درمعما یایاح. یسنت یمسکون یدر معمار میمفهوم حر. (1393) انیهح، یلیاسماع و ریدف، فر فروزان

  .اسالمی -یرانیا یوشهرساز یمعمار یمل شیهما

 . یمحمد دیس. ترجمه ی. ی شخصیتهانظریه. (2002). رگوریگ، فیستو  سج، فیست

و ارائه راهکار جهت  رانیااسالمی  یو شهرساز یو قلمرو در معمار میحر نییتب یطرح پژوهش. (1392) حمودم، یینو قلعه

  .اسالمی تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد . اصول آن در دوره معاصر یریبکارگ

 .لهاادوارد دگاهیاز د یدر کالبد جمع یانسان یقلمروها هایمولفه یبررس. (1394) حمدرضام، پور زرگر هرزاد وش، یوامق

 . یپژوهش در علوم و تکنولوژ یالملل نیکنفرانس ب نیدوم

 . دانشگاه تهرانتهران: ، 7 لدج ،رانیا یسنت هیابنمییاقل یبررس، (1390)، حیدو، انیقباد

 . جهو بود وزارت برنامه تهران:. زدی یخانه سنت یکالبد یافبال. (1364)فرهاد، والضیابامحمد رضا و ، قزلباش

نقش  هینشر. معاصر یمسکون هایمجموعه یدر طراح یجمع یتعامل معمار یبرا نینو یچهارچوب. (1392) امدح، این کامل

 . 73-63 ،جهان

 . یبهشت دیاه شهتهران: دانشگ، ونیهما. ع و پاکزاد. جترجمه . یدر معمار یشناس ییبایز. (1388) ورتکیورگ ، گروتر

 . تهران: دانشگاه تهران. طیمح یدر طراح یعلوم رفتار: نقش یمعمار هینظر نشیآفر. (1386) انج، لنگ

 . تهران: دانشگاه تهران، ینیبحر. سترجمه . شکل شهر یتئور. (1384) وینک، نچیل

تهران: ، یپور افکار. ن ترجمه. ینیوان پزشکی بالر-خالصه روانپزشکی علوم رفتار ی . (1381ب )، سادوک و ه، کاپالن

 . اتشارات شهر آب

 یبند کرهیپو  یشکل بیترک. (1391) ریدف حمدم، انیموسو حسن وم، یضیف ،.المحسینغ، انیمعمار، سامح، پور یکمال

 .16-3، وستار طیمسکن و مح. کرمان یسنت هایمهمان در خانه یفضا یعرصه بند یقیتطب سهی: مقایدر مسکن بوم ییفضا

 . شیرایتهران: انتشارات و. روانشناسی شخصیت. (1374) وسفی، کریمی

 دیرات دانشگاه شهتهران: انتشا، ونیهما. عو  پاکزاد. جترجمه . یدر معمار یشناس ییبایز. (1388) ورتکیورگ ، گروتر

 . یبهشت

هران: نشر ت. تیرویکرد نوین در ارزیابی شخصیت و کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخص. (1380)تقی، فرشی گروسی

 . جامعه پژوه

  .اه تهرانتهران: انتشارات دانشگ .طیمح یدر طراح ینقش علوم رفتار، یمعمار هینظر نشیآفر. (1388) انج، لنگ

 . 67-52 ،10، بایز یمجله هنرها. یشهر یو طراح یدر خدمت معمار یخدمت یطیمح یروانشناس. (1380) اسمق، یمطلب

  .تهران یاطالعات و ارتباطات شهردار یتهران: سازمان فناور. یو خصوصمیعمو یفضاها. (1389) لیع، پور یمدن

  .یبهشت دیتهران: انتشارات دانشگاه شه. طیمح یروانشناس. (1367) هرنازش، یمرتضو
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ان: مرکز تهر، یبیحب یومرثکو ینیمشکترجمه ابوالفضل . ساخت و ساز در اسالم یاصول سنت. (1387) شامه، یمرتض

 . اولچاپ ، یو معمار یشهرساز یقاتیو تحق یمطالعات

  .هالمی ستهران: انتشارات دارالکتب اال .تفسیر نمونه )جلد جلد سوم و چهارم(. (1361) اصرن، شیرازی مکارم

  .تهران: زرباف اصل. یطیمح یروان شناس. (1387) رانسیس تیف، اندرو مک

هران: انتشارات ت .برونگرا( ی)گونه شناس یرانیا یبا معماری مسکون ییآشنا، نیغالمحس. (1372) المحسینغ، انیمعمار

 . دانشگاه علم و صنعت تهران

 . بازیابی سال دوازدهم، 84-74، 35، صفه. یمعمار ینحو فضا. (1381) المحسینغ، انیمعمار

 (.44)12 ،تیریدانش مد هینشر. تناسب نوع شخصیت و نوع شغل. (1387ن )، سپاسی میر

 . 119-84، الیمجله خ، انیقلیعل ترجمه احد. شتنیاز خو یخانه نماد. (1382) وپرکلرک، مارکوس

 . تیو شخص زهیانگ. (1367) براهامآ، مازلو

 . ات دانشگاه تهرانتهران: انتشار. از فرم تا مکان یمعمار یبه مبان ینگاه. (1392) یمونس، انیوازیآو  ونفیرپ، سیما

 . 92-93، (48). انسان در بستر فضا یابیخود. (1384) لیرضاع، یمستغن

 . بازیابی سال دوازدهم، 74-84، 35، صفه. یمعمار ینحو فضا. (1381) المحسینغ، انیمعمار

 . لوفرینتشارات نتهران: ا، انیاحمد دیس. عترجمه . زبان و مکان، : حضوریمعمار. (1387) ارل گوستاوک، شولتز نوربرگ

 . یانتشارات خوارزمتهران: . عتیطب ةدرباراسالمی نظر متفکران . (1377) ید حسینس، نصر

در معماری و اسالمی  تیدرآمدی بر هو. (1387) لی محمدع، یرنجبرکرمانهدی و م، حمزه نژاد، بدالحمیدع، کار نقره

 . یتهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرساز. شهرسازی

رفتار و اخالق از  بر یعیطب طیمح ریتاث یبررس. (1389)، یفتت یدهقان، مهدی و محسن، حمزه نژاد، عبدالحمید، نقره کار

 . 5، هرآرمانش، یشهر ریزیبرنامهو  یدر طراح، ط مصنوعیمح یآن در طراح جیو نتااسالمی متفکران  دید

 . 74-30، 81، صفه. مصنوع طیدر رابطه با مح یروان یازهاین. (1379) لیع، انینماز

تهران: انتشارات ، یاحمد اریریام. مترجمه . یلیتمث یمعمار یمفهوم سکونت: به سو. (1387) ارل گوستاوک، شولتز نوربرگ

 . آگه

 . تهران: نشر احسن. روانشناسی شخصیت. (1381) هنامش، ابوالقاسمی میدرضا وح، خواه وطن

ها، در دانشگاه یرمقام معظم رهب یندگیتهران: نهاد نما اسالمی .در فرهنگ و تمدن  یپزشک. (1388) لی اکبرع، یتیوال

 . معارفدفتر نشر 

 ،روستا، طیفصلنامه مسکن و مح. یرخواهیخانه با عنصر خ یفیک یارتقا. (1391) حمد علیم، نژاد یکریسا وپ، پور هاشم

14 ،13-28.  
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  .تهران: انتشارات دانشگاه تهران. بعد پنهان. (1376) یت دواردا، هال

و با استفاده زار ه بادر محدود زیشهر تبر ییساختار فضا لیتحل. (1387) هینها، قیدقزرگر  ؛مهناز، عباس؛ موسوی، زدانفری
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 . یانتشارات جام. یدر جامعه امروزخود شناخته فرد . (1389) ارل گوستاوک، ونگی

 یوستگیادراک پ اریا معبشهروندان  ییرابطه رفتار قلمروپا نییتب. (1393) لیع، فر ینیعحمدرضا و م، انیبمان، نصورم ،گانهی
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 پیوست الف

 ظاهری هایویژگیبراساس  مزاج معماران غرب بندیدسته
 ظاهری معماری هایویژگیمزاج شناسی براساس 

 
 گرم و مرطوب سرد و مرطوب گرم و خشك سرد و خشك    

 تن و بدن
       درشت پهن و

       استخواني

 وزن
      سبک

      متوسط

       سنگین

 رنگ پوست
      سرخي رنگ رخسار

      زرد رنگ و جوش و آكنه

       و در برخي موارد استثنایي پوست خیلي سفید و روشنگندم گون 

 وضعیت و
حرارت 
 پوست

       پوست نازک و خشک و دستان سرد

      و دستان سرد پوست ضخیم

      پوست نرم و دستان متعادل همراه با لک و پیس

 مو

        خشک

      موهای لخت

      متوسط
حالت 
 مو

        موجدار

      صاف

حجم 
 مو

      كم پشت

       كم پشت مایل به ریختن

      پرپشت

 صورت

شکل 
 صورت

       مربعي

      گرد

      دراز

حالت 
 صورت

        گوشتي

      استخواني

 گردن
      متوسط

        كوتاه و پهن

 چشم
      (كندميریز و كم فروغ)تخم چشم حركت 

        ریزد و حركت چشم آرام(مي)به راحتي اشک درشت و سفید 

 بینی

فرم 
كلي 
 بیني

       بزرگ و غضروفي

      استخواني و درشت

      متوسط

 هایپره
 بیني

     سرباال

       پهن هایپایین با پره

       متوسط

 لب و دهان

رنگ 
 لب

      تیره

       صورتي

 فرم لب
        نازک

      پهن

 اندازه
 

       بزرگ

      متوسط
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      كوچک 

 شانه و پشت
     خوش فرم

        متوسط و استوار

      احتمال قوز كردن در آنها بیشتر است

 سینه
      ضعیف و ظریف

      متوسط و فرورفته

       عریض و پهن و بزرگ و عضالت پرورش یافته

 بازو
       سفت و الغر و منقبض

      گوشتالو

      روی عضالت چربي و گوشت بیشتری دارد

 ناخن
      صورتي

       شکننده و خشک

      سفت و درشت

         محکم مفاصل

 رگها
        برجسته

      عادی

 رابرت ونچوری میس وندروهه لویی کان لوکوربوزیه گروه مزاجي بندیدسته

 

 مزاج معماران معاصر ایرانی)نسل اول انقالب( بندیدسته
 ظاهری معماری هایویژگیمزاج شناسی براساس 

 

سرد و  گرم و خشك  سرد و خشك    

 رطوب
 رطوبمگرم و 

     ضعیف و ظریف تن و بدن

       متوسط

      پهن و درشت

          استخواني

 وزن 

        سبک 

       متوسط

          سنگین

رنگ  

 پوست

       سرخي رنگ رخسار

     زرد رنگ و جوش و آكنه

و در برخي موارد استثنایي پوست گندم گون 

 خیلي سفید و روشن
       

     سفید و روشن

وضعیت و 

حرارت 

 پوست

      دستان سردپوست نازک و خشک و 

پوست كک و مک و خال و جوش و 

 دستان گرم
 

    

       و دستان سرد پوست ضخیم

پوست نرم و دستان متعادل همراه با 

 لک و پیس
 

    

 مو

       خشک

        متوسط

        موجدار حالت مو

      صاف
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      كم پشت حجم مو

كم پشت مایل 

 به ریختن
  

    

پرپشت مایل به  

 سفید شدن
 

    

 صورت 

      مثلثي شکل صورت

      مربعي

      گرد

      دراز

       گوشتي حالت صورت

       استخواني

      بلند و كشیده و نازک گردن

      متوسط

       كوتاه و پهن

ریز و كم فروغ)تخم چشم حركت  چشم

 (كندمي
 

     

چشمان بسیار نافذ و اثرگذار و 

 ()سفیدی چشم قرمزریز
  

   

ریزد و مي)به راحتي اشک درشت و سفید 

 حركت چشم آرام( 
     

 بینی

      كشیده و نازک فرم كلي بیني

      بزرگ و غضروفي

       متوسط

      سرباال  بیني هایپره

 هایپایین با پره

 پهن
 

     

      متوسط

 رنگ لب لب و دهان
  
  

       تیره

      صورتي

      متوسط

        نازک فرم لب

      متوسط 

        بزرگ  اندازه

شانه و 

 پشت

      خوش فرم

       متوسط و استوار 

      احتمال قوز كردن در آنها بیشتر است

      متوسط و فرورفته  سینه

عریض و پهن و بزرگ و عضالت 

 پرورش یافته
 

     

 بازو

       سفت و الغر و منقبض

     عضالت متوسط و نرم 

       گوشتالو

 ناخن
       شکننده و خشک

       ضخیم و چرب
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 مفاصل
          محکم

     نرم و منعطف

 رگها
        برجسته

       عادی

 گروه مزاجي  بندیدسته
وارطان 

 هوانسیان

فرامرز  ایرج کالنتری

 شریفی

 کامران دیبا

 

 مزاج معماران معاصر ایرانی بندیدسته
 ظاهری معماری هایویژگیمزاج شناسی براساس 

 

 گرم و مرطوب سرد و مرطوب گرم و خشك سرد و خشك    

       پهن و درشت تن و بدن

       استخواني

 وزن

      سبک

      متوسط

       سنگین

 رنگ پوست

      سرخي رنگ رخسار

      زرد رنگ و جوش و آكنه

       استثنایي پوست خیلي سفید و روشنو در برخي موارد گندم گون 

 وضعیت و
حرارت 

 پوست

       پوست نازک و خشک و دستان سرد

      و دستان سرد پوست ضخیم

      پوست نرم و دستان متعادل همراه با لک و پیس

 مو

        خشک

      موهای لخت

      متوسط

        موجدار حالت مو

      صاف

      كم پشت حجم مو

       كم پشت مایل به ریختن

      پرپشت

 صورت

       مربعي شکل صورت

      گرد

      دراز

        گوشتي حالت صورت

      استخواني

      متوسط گردن

        كوتاه و پهن

      (كندميریز و كم فروغ)تخم چشم حركت  چشم

        ریزد و حركت چشم آرام(مي)به راحتي اشک درشت و سفید 

 بینی

       بزرگ و غضروفي فرم كلي بیني

      استخواني و درشت

      متوسط
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     سرباال بیني هایپره

       پهن هایپایین با پره

       متوسط

 رنگ لب لب و دهان
 

 

      تیره

 صورتي
 

     

 فرم لب
 

 

        نازک

 پهن
 

    

 اندازه
 

 

       بزرگ

      متوسط

      كوچک

شانه و 

 پشت

     خوش فرم

        متوسط و استوار

      احتمال قوز كردن در آنها بیشتر است

 سینه

      ضعیف و ظریف

      متوسط و فرورفته

       عریض و پهن و بزرگ و عضالت پرورش یافته

 بازو

       سفت و الغر و منقبض

      گوشتالو

      داردروی عضالت چربي و گوشت بیشتری 

 ناخن

      صورتي

       شکننده و خشک

      سفت و درشت

         محکم مفاصل

 رگها
        برجسته

      عادی

 گروه مزاجي بندیدسته
حامد بدری 

 احمدی

 عاطفه کرباسی نشید نبیان علیرضاا تغابنی

ذار دهه دوم بعد از گزمره معمارن اثر در ، در مسابقات معماری دهه نود، مزاجی هایگروه بندیدسته*آثار منتخب در 

کنترل تعریف  هایه متغیراز میان آثار با توجه ب. مهم در حوزه معماری را دریافت کرده است هایهایانقالب ایران جایزه

ثر گذار در ادیگر معماران  هایبررسی نمونه. به انتخاب یک نمونه مطرح بسنده شده است، شده در حوزه سنجش حریم

ین موضوع انمود که خارج از حوزه پژوهش و دقت میوابسته و کنترل دیگر را طلب  هایمتغیر، حریم مطلوب تعریف

 . است
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 بپیوست 

 هاریز فضا بندیدستهو « ای گراف» افزارنرم معماران گروه مزاجی معماران غربی به وسیله هایگروه اخذ شده از هایادهد

 عملکردی معماری هایبه حوزه

 نمونه اول، مزاجی گرم و خشک وهگر

 

 خانه شخصی او ام انگرز

 ارتباط گروه مزاجی گرم و خشک

 بندیدسته

حوزه 

 عملکردی

جمع عمق 

 فضاها
 عمق نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره 

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

 TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی

2 W 419 8 0 2 0 2,00 0 

3 B 419 8 0 2 0 2,00 0 

18 W 359 7 0 3 0 1,00 1,00 

26 B 449 9 0 2 1 2,00 0 

27 W 451 9 0 2 0 1,00 1,00 

34 W 388 8 0 3 1 2,00 0 

35 W 431 9 0 2 0 1,00 1,00 

41 B 413 8 0 2 0 1,00 1,00 

42 W 411 8 0 2 1 2,00 0 

43 W 454 9 0 2 0 1,00 1,00 

45 B 454 9 0 2 0 1,00 1,00 

46 B 413 8 0 2 0 1,00 1,00 

47 B 2163 46 1 0 0 1,00 1,00 

نیمه 

 خصوصی

8 study 365 7 0 3 1 2,00 0 

9 study 406 8 0 3 0 1,00 1,00 

10 study 363 7 0 3 2 3,00 0 

11 study 365 7 0 3 1 2,00 0 

12 study 367 7 0 3 0 1,00 1,00 

5 K 417 8 0 2 1 3,00 0 

24 K 450 9 0 2 0 2,00 0 

30 K 390 8 0 3 0 1,00 1,00 

37 T 2163 46 1 0 0 1,00 1,00 

38 T 2162 46,00 1 0 2,00 2,00 0 

 نیمه عمومی

25 L 450 9 0 2 0 2,00 0 

32 L 388 8 0 3 1 2,00 0 

33 tea shop 431 9 0 2 0 1,00 1,00 

4 L 417 8 0 2 1 3,00 0 

0 yard 327 6 0 3 0 2,00 0 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 yard 312 6 0 4 1,00 3,00 0 14 عمومی

 خدماتی

13 patio 408 8 0 2 0 1,00 1,00 

15 patio 459 9 0 2 0 2,00 0 

16 patio 408 8 0 2 0 1,00 1,00 

17 patio 406 8 0 3 0 1,00 1,00 

28 patio 492 10 0 2 0 1,00 1,00 

1 stair 344 7 0 3 1 3,00 0 

6 corridor 377 8 0 3 2,00 5,00 0 

7 stair 301 6 0 4 1 4,00 0 

19 corridor 324 6 0 3 3 7,00 0 

20 corridor 316 6 0 4 1 4,00 0 

21 stair 367 7 0 3 0 1,00 1,00 

22 stair 375 7 0 3 0 2,00 0 

23 corridor 408 8 0 2 3,00 5,00 0 

29 stair 314 6 0 4 1,00 3,00 0 

31 corridor 347 7 0 3 2 4,00 0 

36 stair 341 7 0 3 0 2,00 0 

39 stair 413 8 0 2 0 1,00 1,00 

40 corridor 370 7 0 3 4 6,00 0 

44 corridor 411 8 0 2 1 2,00 0 

 خالصه داده

Min 30 6 0 0 0   

Mean 50 10 0 3 1,00   

Max 21 46 1 4 4  #VALUE! 

 نمونه دوم، گروه مزاجی گرم و خشک

 

 خانه آبشار فرانک لوید رایت

 ارتباط گروه مزاجی گرم و خشک
  

 بندیدسته

حوزه 

 عملکردی

جمع عمق 

 فضاها
 کنترل هم پیوندی مرتبه نسبی عمق نسبی

شماره 

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

 TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی
13 B 91 3 0 6,00 1 3,00 0 

16 B 103 3 0 5 1 3,00 0 

17 W 130 4 0 3 0 1,00 1,00 

19 B 110 3 0 4 1 2,00 0 

20 W 137 4 0 3 0 1,00 1,00 

21 W 118 4 0 4 0 1,00 1,00 

27 W 129 4 0 3 0 1,00 1,00 

28 B 125 4 0 3 0 2,00 0 

نیمه 

 خصوصی

2 T 119 4 0 4 0 1,00 1,00 

6 T 119 4 0 4 0 1,00 1,00 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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11 T 91 3 0 6,00 0 2,00 0 

12 T 109 3 0 4 0 2,00 0 

23 T 177 6 0 2 0 1,00 1,00 

26 T 129 4 0 3 0 1,00 1,00 

7 K 104 3 0 4 1,00 3,00 0 

 L 92 3 0 5 4,00 6,00 0 5 نیمه عمومی

 0 3,00 1 4 0 3 107 0 0 عمومی

3 E 95 3 0 5 0 3,00 0 

 S 113 4 0 4 0 2,00 0 1 خدماتی

4 S 80 2 0 7 0 3,00 0 

8 S 119 4 0 4 0 2,00 0 

9 S 119 4 0 4 0 1,00 1,00 

10 S 105 3 0 4 1 3,00 0 

14 S 70 2 0 9,00 2,00 5,00 0 

15 S 113 4 0 4 0 2,00 0 

18 corridor 85 3 0 6 1 3,00 0 

22 S 150 5 0 3 1 2,00 0 

24 S 85 3 0 6 0 2,00 0 

25 corridor 102 3 0 5 3,00 4,00 0 

     Min 70,00 2 0 2 0 خالصه داده 

Mean 11 3 0 4 1,00     

Max 17 6 0 9,00 4,00     

 

 نمونه سوم، گروه مزاجی گرم و خشک

 ارتباط گروه مزاجی گرم و خشک     

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

  
 شریخانه ف 

کان ییلو  

جمع عمق 

 فضاها
 عمق نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی

9 B 111 4 0 3 0 2,00 0 

10 W 110 4 0 3 1 3,00 0 

12 W 85 3 0 5,00 1 3,00 0 

17 W 149 5 0 2 0 1,00 1,00 

18 B 149 5 0 2 0 1,00 1,00 

19 B 149 5 0 2 0 1,00 1,00 

20 B 149 5 0 2 0 1,00 1,00 

 K 121 4 0 3 0 3,00 0 3 نیمه خصوصی

 tea shop 103 4 0 3 1 4,00 0 4 نیمه عمومی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



277 

5 L 96 3 0 4 0 2,00 0 

6 L 85 3 0 5,00 1 3,00 0 

 0 5,00 2 4 0 3 94 0 0 عمومی

11 
pre 
entrance 

106 4 0 3 0 2,00 0 

13 F 118 4 0 3 0 1,00 1,00 

14 F 118 4 0 3 0 1,00 1,00 

21 F 149 5 0 2 0 1,00 1,00 

23 F 165 6 0 2 0 1,00 1,00 

24 F 141 5 0 2 2 3,00 0 

25 F 165 6 0 2 0 1,00 1,00 

 corridor 104 4 0 3 1 4,00 0 1 خدماتی

2 S 110 4 0 3 0 3,00 0 

7 corridor 89 3 0 4 1 4,00 0 

8 S 99 3 0 4 0 2,00 0 

15 S 111 4 0 3 0 2,00 0 

16 corridor 125 5,00 0 3,00 5 6,00 0 

22 S 121 4 0 3 0 2,00 0 

     Min 85,00 3 0 2 0 خالصه داده

Mean 12 4 0 3 1,00     

Max 16 6 0 5,00 5     

 

 نمونه چهارم، گروه مزاجی گرم و خشک

 

 

 خانه شخصی ویلیلم لسکازی

 ارتباط گروه مزاجی گرم و خشک

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

جمع عمق 

 فضاها
 کنترل همپیوندی مرتبه نسبی عمق نسبی

ارتباط 

از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 141 4 0 4 0 1,00 1,00 4 خصوصی

12 B 143 4 0 4 1 3,00 0 

13 W 174 5 0 3 0 1,00 1,00 

16 W 151 4 0 4 0 1,00 1,00 

23 B 156 4 0 4,00 1 2,00 0 

24 W 187 5 0 3 0 1,00 1,00 

26 W 158 4 0 3 0 1,00 1,00 

27 B 138 4 0 4 1 3,00 0 

32 B 174 5 0 3 0 1,00 1,00 

نیمه 

 خصوصی
11 K 135 4 0 4 1 3,00 0 

18 study 142 4 0 4 0 2,00 0 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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19 T 135 4 0 4 0 2,00 0 

 عمومی
0 0 123 3 0 5 0 3,00 0 

1 stair 150 4 0 4 0 2,00 0 

2 entarnce 110 3 0 6 3 5,00 0 

3 stair 108 3 0 6 0 2,00 0 

5 facility 141 4 0 4 0 1,00 1,00 

6 facility 124 3 0 5 0 2,00 0 

7 stair 123 3 0 5 1 3,00 0 

8 facility 132 4 0 4 2 4,00 0 

9 stair 163 5 0 3 0 1,00 1,00 

10 stair 179 5 0 3 1 2,00 0 

 stair 104 3 0 6 1 3,00 0 14 خدماتی

15 facility 210 6 0 2 0 1,00 1,00 

17 corridor 120 3 0 5 2,00 4,00 0 

20 stair 121 3 0 5 1 3,00 0 

21 facility 163 5 0 3 0 1,00 1,00 

22 S 114 3 0 6 1 3,00 0 

25 corridor 127 3 0 5 2 4,00 0 

28 facility 169 5 0 3 0 1,00 1,00 

29 stair 131 4 0 5 0 2,00 0 

30 T 139 4 0 4 0 2,00 0 

31 stair 143 4 0 4 1 2,00 0 

     Min 10 3 0 2 0 خالصه داده

Mean 14 4 0 4 1,00     

Max 21 6 0 6 3     

 

 : نمونه اولمرطوبگرم و  یروه مزاجگ

 
 گروه مزاجی گرم و مرطوب      

 ارتباط

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

 خانه هنسلمان مایل گریوز  

جمع عمق 

 فضاها
 عمق نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط 

از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 0 7,00 5 4 0 3 99 خواب 1 خصوصی

 1,00 1,00 0 3 0 4 124 خواب 3

 1,00 1,00 0 3 0 4 124 خواب 5

 1,00 1,00 0 3 0 4 124 حمام 8

 1,00 1,00 0 2 0 6 173 حمام 17

 0 3,00 1 3 0 4 124 خواب 24

 1,00 1,00 0 2 0 6 171 حمام 25

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نیمه 

 خصوصی
 1,00 1,00 0 3 0 4 124 مطالعه 6

 0 2,00 0 3 0 4 125 آشپزخانه 18

 1,00 1,00 0 3 0 4 112 تراس 20

 0 2,00 0 2 0 5 147 تراس 21

 0 4,00 1 5 0 3 87 نشیمن 15 نیمه عمومی

 0 2,00 1 2 0 5 148 نهارخوری 16

 0 3,00 1 4 0 4,00 104 حیاط 0 عمومی

 1,00 1,00 0 3 0 4 129 پارکینگ 7

 0 4,00 1 6 0 3 80 ورودی 13

 0 2,00 0 4 0 3 93 پله 2 خدماتی

 0 2,00 1 3 0 4 122 نورگیر 4

 1,00 1,00 0 3 0 4 129 پله 9

 0 3,00 1 4 0 4,00 104 پله 10

 0 2,00 0 4 0 3 98 پله 11

 0 2,00 0 4 0 3 92 پله 12

 0 2,00 0 5 0 3 87 پله 14

 0 3,00 1,00 5 0 3 88 پله 19

 1,00 1,00 0 2 0 5 147 نورگیر 22

 0 2,00 0 4 0 4 105 پله 23

 0 3,00 1 2 0 5 146 راهرو 26

     Min 80,00 3 0 2 0 خالصه داده

Mean 11 4 0 3 1,00     

Max 17 6 0 6 5     

 

 گروه مزاجی گرم و مرطوب: نمونه دوم

 ارتباط گروه مزاجی گرم و مرطوب   

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

 
خانه مادری رابرت 

 ونچوری

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

  TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی

13 B 77 4 0 2 0 1 1 

14 B 77 4 0 2 0 1 1 

15 B 77 4 0 2 0 1 1 

18 W 75 3 0 3 0 2 0 

19 B 92 4 0 2 0 1 1 

نیمه 

 خصوصی
3 K 71 3 0 3 0 2 0 

 نیمه عمومی

11 tea shop 55 2 0 4 0 2 0 

12 L 59 3 0 4 3 4 0 

6 quarter 55 2 0 4 2 4 0 

 yard 81 4 0 2 0 1 1 0 عمومی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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1 pre entrance 63 3 0 3 3 4 0 

 خدماتی

2 F 81 4 0 2 0 1 1 

4 S 71 3 0 3 1 2 0 

5 S 63 3 0 3 0 2 0 

7 F 73 3 0 3 0 1 1 

8 F 73 3 0 3 0 1 1 

9 S 47 2 0 6 0 3 0 

10 S 47 2 0 6 1 3 0 

16 S 59 3 0 4 1 3 0 

17 corridor 74 3 0 3 1 3 0 

 خالصه داده

Min 47 2 0 2 0   

Mean 68 3 0 3 1   

Max 92 4 0 6 3   

 

 گروه مزاجی گرم و مرطوب: نمونه سوم

 گروه مزاجی گرم و مرطوب      
 ارتباط

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

  
خانه شخصی اسکار 

 1نیمایر

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی
1 B 98 4 0 3 0 1,00 1,00 

2 W 98 4 0 3 0 1,00 1,00 

12 B 98 4 0 3 0 1,00 1,00 

13 W 98 4 0 3 0 1,00 1,00 

18 B 96 4 0 3 0 1,00 1,00 

19 B 96 4 0 3 0 1,00 1,00 

21 W 94 4 0 3 1 2,00 0 

نیمه 

 خصوصی
8 study 76 3 0 4 0 1,00 1,00 

11 T 85 3 0 3 0 1,00 1,00 

15 K 117 5 0 2 0 1,00 1,00 

22 T 115 5 0 2 0 1,00 1,00 

 L 64 2 0 5 1 3,00 0 9 نیمه عمومی

 yard 77 3 0 4 4 5,00 0 0 عمومی

6 parking 85 3 0 3 0 1,00 1,00 

 facility 98 4 0 3 0 1,00 1,00 3 خدماتی

4 facility 98 4 0 3 0 1,00 1,00 

5 S 64 2 0 5 1 3,00 0 

7 S 55 2 0 7,00 2 4,00 0 

10 corridor 77 3 0 4 2 4,00 0 

14 facility 96 4 0 3 1 2,00 0 

16 S 64 2 0 5 0 2,00 0 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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17 corridor 75 3 0 4 4,00 5,00 0 

20 facility 96 4 0 3 0 1,00 1,00 

     Min 55,00 2 0 2 0 خالصه داده

Mean 87 3 0 3 1,00     

Max 11 5 0 7,00 4     

 

 گروه مزاجی گرم و مرطوب: نمونه چهارم

 

 گروه مزاجی گرم و مرطوب      
 ارتباط

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

  
خانه شخصی 

 2اسکار نیمایر

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 خصوصی
2 W 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

6 W 31 2 0 4 0 1,00 1,00 

7 B 31 2 0 4 0 1,00 1,00 

8 B 31 2 0 4 0 1,00 1,00 

9 W 31 2 0 4 0 1,00 1,00 

10 B 31 2 0 4 0 1,00 1,00 

12 W 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

نیمه 

 خصوصی

3 study 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

11 K 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

 L 37 2 0 3 0 1,00 1,00 13 نیمه عمومی

 عمومی

0 0 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

1 pre E 25 1 0 6 3 4,00 0 

 corridor 19 1 0 13 5 7,00 0 4 خدمانی

5 S 25 1 0 6 3 4,00 0 

     Min 19 1 0 3 0 خالصه داده

Mean 31 2 0 4 1     

Max 37 2 0 13 5     

 و مرطوب: نمونه اولگروه مزاجی سرد 

 

      
   ارتباط گروه مزاجی سرد و تر

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

  

خانه فرانسوورث 

 میس وندروهه

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 21 2 0 2 0 1,00 1,00 6 خصوصی

8 W 21 2 0 2 0 1,00 1,00 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نیمه 

 خصوصی
5 K 21 2 0 2 0 1,00 1,00 

   E/L/B 14 1 0 4 4 5,00 4 نیمه عمومی

 1,00 1,00 0 1 0 3 30 0 0 عمومی

3 E 15 1 0 4,00 0 2,00 0 

 S 23 2 0 1 1 2,00 0 1 خدماتی

2 S 18 2 0 2 1,00 2,00   

7 F 21 2 0 2 0 1,00 1,00 

     Min 14,00 1 0 1 0 خالصه داده

Mean 20 2 0 2 1,00     

Max 30,00 3 0 4 4     

 

 گروه مزاجی سرد و مرطوب: نمونه دوم

 

      
 گروه مزاجی سرد و تر

   ارتباط

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

  
خانه شخصی 

 چارلز مور

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی
 کنترل همپیوندی مرتبه نسبی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 8 1 0 7 1 4,00 0 2 خصوصی

3 B 9 1 0 5,00 0 3,00 0 

6 W 11 1 0 3,00 0 1,00 1,00 

نیمه 

 خصوصی
5 K 9 1 0 5,00 0 3,00 0 

 L 8 1 0 7 1 4,00 0 4 نیمه عمومی

 1,00 1,00 0 3,00 0 1 11 0 0 عمومی

1 E 6 1,00 0,00 0,00 3 6,00 0 

 دادهخالصه 
Min 6,00 1,00 0,00 0,00 0     

Mean 8 1 0 4 1,00     

Max 11,00 1 0 7 3 

    

 گروه مزاجی سرد و مرطوب: نمونه سوم

      
 ارتباط گروه مزاجی سرد و تر

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

خانه گلن مارکورت در 

 پینگی پوینت

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی
 کنترل همپیوندی مرتبه نسبی

ارتباط از 

 هر گره

کنترل 

 ارتباط

    TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 B 49 3 0 2 0 1,00 1,00 5 خصوصی

6 B 49 3 0 2 0 1,00 1,00 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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10 B 31 2 0 4 1 4,00 0 

نیمه 

خصوصی/نیمه 

 عمومی

7 K. L 40 3 0 2 1 2,00 0 

1 T 29 2 0 4 1 3,00 0 

8 T 30 2 0 4 1 3,00 0 

9 K. L 36 2 0 3 0 3,00 0 

 0 4,00 1 6 0 1 25 0 0 عمومی

 corridor 37 2 0 3 2 3,00 0 2 خدماتی

3 S 52 4,00 0 2,00 0 1,00 1,00 

4 S 41 3 0 2 0 1,00 1,00 

11 S 38 2 0 3 1 3,00 0 

12 S 42 3 0 2 0 2,00 0 

13 S 37 2 0 3 0 1,00 1,00 

     Min 25,00 1 0 2,00 0 خالصه داده

Mean 38 2 0 3 1,00     

Max 52,00 4,00 0 6 2     

 گروه مزاجی سرد و مرطوب: نمونه چهارم

   
  ارتباط گروه مزاجی سرد و تر

 بندیدسته

 هایحوزه

 عملکردی

 خانه تابستانی آلوار آلتو

جمع عمق 

 فضاها
 عمق نسبی

مرتبه 

 نسبی
 کنترل همپیوندی

ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

  TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 31 2 0 2 0 1,00 1,00 5 خصوصی

6 B 31 2 0 2 0 1,00 1,00 

7 B 31 2 0 2 0 1,00 1,00 

8 B 31 2 0 2 0 1,00 1,00 

 نیمه خصوصی

3 K 31 2 0 2 0 1,00 1,00 

10 study 40 3 0 1 1 2,00 0 

11 F 50 4 0 1 0 1,00 1,00 

 L 26 2 0 3 0 2,00 0 4 نیمه عمومی

 0 2,00 0 3 0 2 26 0 0 عمومی

1 
pre 

entrance 
32 2 0 2 1,00 2,00 0 

9 yard 22 2,00 0 5,00 1 3,00 0 

 corridor 21 1 0 5 5 7,00 0 2 خدماتی

   Min 21,00 1 0 1 0 خالصه داده

Mean 31,00 2 0 3 1,00   

Max 50,00 4 0 5 5   

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  جپیوست 

ریز  بندیدستهو « ای گراف» افزارنرم معماران گروه مزاجی معماران ایرانی به وسیله هایگروه اخذ شده از هایادهد

 عملکردی معماری هایبه حوزه هافضا

 «ای گراف» افزارنرمجدول آنالیزهای در مقیاس خرد با 

 خشک:گروه مزاجی گرم و 

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 هاخانه شریفی

 ارتباط گروه مزاجی گرم و خشک

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 B 299 8 0 2 1 2 0 3 خصوصی

4 W 334 9 0 2 0 1 1 

25 W 231 6 0 3 0 2 0 

27 B 231 6 0 3 0 2 0 

29 B 192 5 0 4 0 2 0 

30 pre E 225 6 0 3 1 2 0 

31 W 260 7 0 2 0 1 1 

 K 175 4 0 4 1 3 0 13 نیمه خصوصی

22 K 193 5 0 4 1 2 0 

26 T 264 7 0 2 1 2 0 

32 K 223 6 0 3 0 1 1 

36 T 256 7 0 2 0 1 1 

 L 266 7 0 2 0 2 0 2 نیمه عمومی

12 
tea 
shop 

188 5 0 4 0 2 0 

14 L 154 4 0 5 1 3 0 

15 L 147 4 0 5 1 3 0 

21 L 169 4 0 4 0 3 0 

24 L 198 5 0 3 1 3 0 

33 
tea 
shop 

188 5 0 4 2 4 0 

34 study 221 6 0 3 1 2 0 

35 study 223 6 0 3 0 1 1 

 yard 214 5 0 3 0 2 0 0 عمومی

5 parking 235 6 0 3 3 5 0 

10 pre E 178 4 0 4 1 3 0 

19 pre E 191 5 0 4 1 2 0 

 S 195 5 0 3 0 2 0 1 خدماتی

6 F 270 7 0 2 0 1 1 

7 F 270 7 0 2 0 1 1 

8 F 268 7 0 2 1 2 0 

9 F 303 8 0 2 0 1 1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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11 E 165 4 0 4 1 3 0 

16 S 151 4 0 5 0 3 0 

17 corridor 158 4 0 5 1 3 0 

18 elevator 160 4 0 5 1 4 0 

20 F 226 6 0 3 0 1 1 

23 F 228 6 0 3 0 1 1 

28 corridor 161 4 0 5 1 4 0 

     Min 14 4 0 2 0 خالصه داده

Mean 21 6 0 3 1     

Max 33 9 0 5 3     

 گروه مزاجی گرم و مرطوب: نمونه اول

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 خانه بهار

 ارتباط مزاجی گرم و مرطوبگروه 

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 B 88 3 0 3 0 1 1 2 خصوصی

7 W 88 3 0 3 0 1 1 

8 W 88 3 0 3 0 1 1 

9 B 88 3 0 3 0 1 1 

13 W 102 4 0 3 0 1 1 

16 W 93 4 0 3 0 1 1 

18 B 93 4 0 3 0 1 1 

22 B 93 4 0 3 0 1 1 

23 W 93 4 0 3 0 1 1 

 K 103 4 0 3 0 1 0 11 نیمه خصوصی

17 K 93 4 0 3 0 1 1 

19 T 93 4 0 3 0 1 1 

 L 61 2 0 6 1 1 0 3 نیمه عمومی

4 L 77 3 0 4 0 1 0 

10 tea shop 82 3 0 4 1 4 0 

20 L 77 3 0 4 0 3 0 

 yard 80 3 0 4 1 2 0 0 عمومی

1 E 60 2 0 6 1 4 0 

12 yard 103 4 0 3 0 2 0 

 S 60 2 0 6 0 3 0 5 خدماتی

6 corridor 66 2 0 5 4 7 0 

14 S 64 2 0 6 0 3 0 

15 corridor 71 3 0 5 7 9 0 

21 yard 92 4 0 3 0 2 0 

     Min 60 2 0 3 0 خالصه داده

Mean 83 3 0 4 1     

Max 103 4 0 6 7     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گروه مزاجی گرم و مرطوب: نمونه دوم

 بندیدسته

فضاهای 

 عملکردی

 خانه شماره هفت

 ارتباط گروه مزاجی گرم و مرطوب

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط 

 از هر گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 pre e 194 4 0 6 0 2 0 4 خصوصی

5 pre E 176 3 0 7 1 3 0 

6 W 220 4 0 5 0 1 1 

10 B 183 4 0 7 0 1 1 

11 B 183 4 0 7 0 1 1 

14 pre w 181 4 0 7 1 2 0 

15 W 225 5 0 5 0 1 1 

16 pre W 181 4 0 7 1 2 0 

17 W 225 5 0 5 0 1 1 

18 B 183 4 0 7 0 1 1 

23 pre E 181 4 0 7 1 3 0 

24 W 225 5 0 5 0 1 1 

36 B 234 5 0 5 0 2 0 

38 B 234 5 0 5 0 2 0 

39 W 236 5 0 5 0 1 1 

40 W 236 5 0 5 0 1 1 

نیمه 

 خصوصی

8 K 171 3 0 7 0 2 0 

29 T 296 6 0 3 0 1 1 

31 K 253 5 0 4 0 2 0 

37 T 276 6 0 4 1 2 0 

42 library 204 4 0 6 1 2 0 

45 T 199 4 0 6 0 2 0 

 L 164 3 0 8 0 3 0 19 نیمه عمومی

20 tes shop 149 3 0 9 1 5 0 

26 L 175 3 0 7 0 3 0 

30 tea shop 211 4 0 5 1 3 0 

32 L 252 5 0 4 1 3 0 

33 L 182 4 0 7 0 2 0 

35 L 192 4 0 6 3 6 0 

 0 3 1 7 0 4 184 0 0 عمومی

1 parking 156 3 0 8 1 4 0 

3 E 201 4 0 6 0 2 0 

9 E 151 3 0 9 0 2 0 

21 E 172 3 0 7 2 4 0 

43 yard 183 4 0 7 1 3 0 

 S 174 3 0 7 1 3 0 2 خدماتی

7 corridor 139 3 0 10 7 12 0 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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12 F 183 4 0 7 0 1 1 

13 S 174 3 0 7 0 2 0 

22 S 163 3 0 8 0 2 0 

25 F 216 4 0 5 0 1 1 

27 S 182 4 0 7 0 2 0 

28 S 185 4 0 7 0 2 0 

34 S 173 3 0 7 1 3 0 

41 S 195 4 0 6 1 2 0 

44 S 188 4 0 6 1 3 0 

     Min 139 3 0 3 0 خالصه داده

Mean 194 4 0 6 1     

Max 296 6 0 10 7     

 گروه مزاجی سرد و خشک: نمونه اول

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 خانه زنجان

 ارتباط گروه مزاجی سرد و خشک

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 86 4 0 2 0 1 1 5 خصوصی

12 B 70 3 0 3 0 2 0 

13 pre E 86 4 0 2 1 2 0 

14 W 104 5 0 2 0 1 1 

16 W 88 4 0 2 0 1 1 

17 B 88 4 0 2 0 1 1 

 نیمه خصوصی

4 K 86 4 0 2 0 1 1 

6 study 72 3 0 3 0 1 1 

 L 68 3 0 3 0 1 1 10 نیمه عمومی

18 L 64 3 0 3 1 2 0 

19 tea shop 82 4 0 2 0 1 1 

 1 1 0 2 0 4 88 0 0 عمومی

2 entrance 54 2 0 4 2 4 0 

3 pre e 68 3 0 3 2 3 0 

 S 66 3 0 3 0 1 1 8 خدمانی

9 S 50 2 0 5 1 3 0 

1 S 70 3 0 3 1 2 0 

7 corridor 48 2 0 5 2 4 0 

11 corridor 56 2 0 4 1 3 0 

15 corridor 70 3 0 3 2 3 0 

     Min 48,00 2 0 2 0 خالصه داده

Mean 73 3 0 3 1,00     

Max 10 5 0 5 2     

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



288 

 گروه مزاجی سرد و خشک: نمونه دوم

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 خانه حیات الهیه

 ارتباط گروه مزاجی سرد و خشک

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 pre E 61 3 0 4 1 2 0 4 خصوصی

5 W 79 4 0 2 0 1 1 

13 W 64 3 0 3 0 1 1 

14 B 64 3 0 3 0 1 1 

15 B 62 3 0 3 1 2 0 

16 W 80 4 0 2 0 1 1 

17 B 64 3 0 3 0 1 1 

 K 73 3 0 3 1 2 0 7 نیمه خصوصی

8 K 91 4 0 2 0 1 1 

 L 75 3 0 3 0 1 1 9 نیمه عمومی

10 L 46 2 0 6 0 2 0 

 1 1 0 2 0 4 79 0 0 عمومی

 S 61 3 0 4 2 3 0 1 خدماتی

2 corridor 56 2 0 4 0 2 0 

3 Entrance 45 2 0 6 1 4 0 

6 corridor 57 3 0 4 1 3 0 

11 corridor 46 2 0 6 5 7 0 

12 F 64 3 0 3 0 1 1 

18 corridor 57 3 0 4 0 2 0 

19 S 62 3 0 3 0 2 0 

     Min 45 2 0 2 0 خالصه داده

Mean 64 3 0 4 1     

Max 91 4 0 6 5     

 گروه مزاجی سرد و مرطوب: نمونه اول

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 ل خانهایخانه

 ارتباط گروه مزاجی سرد و مرطوب

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 59 3 0 3 0 1 1 4 خصوصی

7 W 75 4 0 2 0 1 1 

8 B 58 3 0 3 1 2 0 

10 W 65 3 0 3 1 2 0 

12 B 66 3 0 3 0 2 0 

13 B 66 3 0 3 0 2 0 

 K 59 3 0 3 0 1 1 6 نیمه خصوصی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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11 T 82 4 0 2 0 1 1 

15 roof 58 3 0 3 3 4 0 

17 jacuzzi 75 4 0 2 0 1 1 

 L/tea shop 42 2 0 6 2 4 0 3 نیمه عمومی

14 playroom 67 3 0 3 0 1 1 

 parking 64 3 0 3 0 1 1 0 عمومی

 S 47 2 0 5 2 4 0 1 خدماتی

2 elevator 64 3 0 3 0 1 1 

5 S 43 2 0 6 0 3 0 

9 corridor 50 2 0 4 2 5 0 

16 F 75 4 0 2 0 1 1 

18 F 75 4 0 2 0 1 1 

     Min 42 2 0 2 0 خالصه داده

Mean 62 3 0 3 1     

Max 82 4 0 6 3     

 گروه مزاجی سرد و مرطوب: نمونه دوم

فضاهای  بندیدسته

 عملکردی

 68و  67خانه شماره 

 ارتباط گروه مزاجی سرد و مرطوب

جمع عمق 

 فضاها

عمق 

 نسبی

مرتبه 

 نسبی

هم 

 پیوندی
 کنترل

شماره ارتباط از هر 

 گره

کنترل 

 ارتباط

TDn MDn RA i CV NCn CVe 

 W 40 2 0 3 0 1 1 4 خصوصی

7 B 40 2 0 3 0 1 1 

9 B 44 3 0 3 0 1 1 

10 B 44 3 0 3 0 1 1 

11 W 44 3 0 3 0 1 1 

12 B 44 3 0 3 0 1 1 

 K 38 2 0 3 1 2 0 5 نیمه خصوصی

13 K 39 2 0 3 0 1 1 

 L 39 2 0 3 0 1 1 14 نیمه عمومی

 1 1 0 2 0 3 51 0 0 عمومی

1 E 38 2 0 3 1 2 0 

 corridor 27 1 0 7 3 5 0 2 خدماتی

3 S 26 1 0 7 2 4 0 

6 F 51 3 0 2 0 1 1 

8 corridor 31 2 0 5 4 5 0 

     Min 26 1 0 2 0 خالصه داده

Mean 39 2 0 3 1     

Max 51 3 0 7 4     
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Abstract 

The house is the most familiar element in human mind. Human beings have always tried to provide 

comfort, security and tranquility in primary shelters and secondary homes. In order to achieve security, 

which is the most important human need for achieving balance, not only humans but every living being 

delimits a range of their environment and is always ready to protect their territory. In order to have the 

realm and Your personal boundaries think of ways at home. A home for man with a variety of mental 

imagery. The variation in the mental image of each individual, based on the amount of territory required, 

due to differences in personality-behavioral characteristics, creates a different preference for creating 

safe and desirable conditions. Considering the boundaries and respect of the territory in the Islamic texts 

and the texts of the Islamic theologians as privacy, which is associated with the identification of various 

types of temperament, with a certain degree of determination. The personality differences studied by 

Eisenck are divided into four categories Introspective, outspoken, unstable and unstable. In the character 

category adopted by Eisenck Soren, each brigade has a different level of privacy. In Islamic texts, the 

most important privacy is recommended for motion and visual paths. In order to recognize the 

differences in privacy in any kind of temperament, the amount of attention to open space has been 

measured to cover the quadruple houses in Iran. In order to extract hidden privacy patterns from the 

graphic software, the syntax of the space used in the western and Iranian constructs was used. In order 

to extract the visual privacy pattern, the depsmart software with graphing data, the level of privacy was 

measured. Finally, the dry and warm temperate category in the Eisenck personality category in the IJs 

group (introspective judge) is among the highest level of attention to privacy, is first and foremost 

permissible. The cold temperate group is in the Eysenck personality category in the EJs group. The 

warm and wet temperate group in the Eysenck Personality Classification in the IPs group (flexible 

introverted) is relatively warm and dry, cold and dry in the next degree Is subject to privacy. In the third, 

privacy, the cold and wet temperament group, which is in the Eysenck personality category in the EPs 

group, is less inferior to that of the other group.  

 
Key words: Space Layout, Home, Privacy, Personality Bridges 
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