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Abstract  
Undoubtedly, privacy with the tool of spatial hierarchy has been one of the 
main criteria for designing and building Islamic cities. Islam's emphasis on 
privacy has caused this characteristic to affect all social and cultural aspects 
of which architecture is one of its manifestations. The architecture of 
buildings is designed to respond to the cultural and environmental needs of 
people. Since the model of the contemporary houses of Kermanshah is to 
some extent proof of the disregard for the principle of privacy in Iranian 
architecture and culture, providing a model for maintaining privacy in 
modern houses based on the typology of housing seems to be one of the 
necessities. This research aims to know the spatial hierarchy in creating 
privacy in the historical typology of houses. By investigating the spatial 
hierarchy in creating privacy, the evolution of these spaces in the houses of 
three eras was investigated. The research method is descriptive-analytical, 
with an emphasis on logical reasoning. The research findings show that in 
the historical houses (traditional and transition period) of Kermanshah, the 
hierarchy in entering the house has been proportional to the needs of the 
residents, and this proportionality is less in the priority of attention of today's 
designers. Therefore, by creating a hierarchy in the entrance space, in 
addition to creating privacy, it is possible to achieve a proper definition of 
private and semi-private spaces in contemporary (modern) houses and to 
prevent disruption in the use and identity of other spaces. 

Keywords: Privacy, Historical Typology, Entrance Space, Housing, 

Hierarchy. 
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 کردیها با رو خانه تیمحرم جادیدر ا ییمراتب فضا سلسله یبررس

 یخیتار یگونه شناس

 رانیواحد همدان، همدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو  ازنب  میمر

  

 رانیواحد همدان، همدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو هنرور  نیالد جمال

  

 رانیواحد همدان، همدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاد سروش  یمحمدمهد
 

 رانیواحد اسالم آباد غرب، اسالم آباد غرب، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاد سرمد  یفائزه طاهر

  چکیده
سااتتشاهرهایوطراحا،اصال،معیارهاایازیکا،فضاای،،مراتبسلسلهبدونشک،محرمیتباابزار

و اجتمااع، ابعااد تماام، بار مشخصاه ایا  کاه شاده باعا  محرمیات، بر اسالم تأکید.استبودهاسالم،
 به پاسخ برای هاساتتماندرحقیقت،معماری بگذارد. اثر است آن نمودهای از یک، فرهنگ،کهمعماری،

تاحدودیمعاصرکرمانشاهیهاتانهالگویازآنجاکهاست. شده طراح، افراد، محیط، و فرهنگ، نیازهای
درمحرمیتحفظبرایالگوی،ارائهایراناست،فرهنگومعماریدرمحرمیتاصلبه،توجه،ببرگواه
ایا ازهاد .رساد،مانظارباهمها ضاروریا ازیکا،مسک ،گونهشناس،براساسامروزییهاتانه

بررسا،.بااهاساتتاناهمراتبفضای،درایجادمحرمیتدرگونهشناسا،تااریخ،شناتتسلسلهپژوهش،
قارار،موردبررساساهدوره،یهااتاناهدرفضااهاایا تحولمراتبفضای،درایجادمحرمیت،سیرسلسله
نشاانتحقیاقیهااافتاهلمنطقا،اسات.یاستدالبرروشدیتأکتحلیل،،با-روشتحقیق،توصیف،.گرفت

باانیازهاایتاناهبهوروددرمراتبسلسلهکرمانشاه،دورهسنت،وانتقال()،خیتاریهاتانهدرکهدهد،م
.اساتقرارگرفتاهاماروزیطراحاانتوجاهاولویاتدرایا تناساب،کمتارمتناسببودهاستکاهساکنان

ازدرسات،تعریا باهتاوان،ماایجادمحرمیت،برعالوهورودی،فضایدرمراتبسلسلهایجادبا،رو یازا
وکااربریدراتاتاللازویافاتدساتتجادد(معاصار)یهااتانه،درتصوصمهینوتصوص،فضاهای
.آوردبهعملجلوگیریفضاهادیگرهویت

  .مراتب مسکن، سلسله ،یورود یفضا ،یخیتار یگونه شناس ت،یمحرم :ها واژهکلید
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 مقدمه

کهسخ بگویند،استراحتکنند،دهد،تکاعضایتانوادهفرصتممحیطتانهبهتک

سازند مستحک  را روابطشان و محبتبورزند باشند شاد تصوص. که مکان یتر،تانه

م بشمار فرد اصلدیآ،برای حری ی،هامکان یتر،از و محرمیت رعایت که است

ضروریاست. آن سلسلهتانوادافرادحری تصوص،حفظتصوص،در و مراتبوه

.یسنت،بودهاستهاتانههموارهجزعملکرداصل،معنویوفرهنگ،یهاارزشتوجهبه

عنوانیکاصلبرتمام،شئونزندگ،درمعماریاسالم،ایرانکالبدیافتهمحرمیتبه

حریم،داشتهاستعنصرجامعههمیشهبرایتود یترعنوانکوچکوتانوادهبهاست

(.8811:881حائری،)

 هشت،، پیشورودی، مانند فضاهای، ایران، سنت، معماری هااطیحدر هاداالنو

فضایبهشهرفضایکهفردراازآورند،میازفضاهایحدواسطرابهوجودامجموعه

زادهرساند)سلطان،مشخص، ای 8831:31، اکنونه تانه،بهوروددرمراتبسلسله(

تانوادهتصوص،فضایوشهرفضایعموم،بی مرزکهاستشدهدریکتنهابهتبدیل

بهراعملکردهادراتتاللتواند،م،هاتانهدرورودمراتبسلسلهنظامبهتوجه.عدماست

(.8818:81پیرنیا،باشد)داشتهدنبال

مشترکدر نهکهداشت فضایواسطاستیسنت،هاتانهوجه برایفضای،تنها

بهوجودعدمبلکه،دیآ،مبهشمارمک  برایدیگرفضاها دراما؛آورد،ماشرافیت،را

فضاهاکمبودمعاصریهاتانهیها،بررس بهای  )،ماحساسشد   Rishsefidشوند

Hashempoor,,2015:129.) تصوص، حری  آلتم  تعری  طبق تأثیاتلو  ریتحت

بهتواند،وعالوهبرمفهومبستهبودندربرابردیگرانمباشد،عواملشخص،وموقعیتم

 بهتری محل تانه اسالم، ازنظر نیزباشد. دیگران برابر در بودن بهبرایمعنایپذیرا نیل

عنوانپناهگاه،ام وسرپناه،تصوص،بهوازجهانتارجاست،آرامشوآسودگ

(.Reynolds,2002:13ود)ر،مبهشماربوده
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م را تانه ابعادبهتوان،عملکرد در تانواده توسعه برایآموزشو مرکزی عنوان

درتولیدپایای،درتانوادهوانتقالآنبهجامعهتواند،مختل تفسیرکرد،ای نگرشم

باشد تانوادهمؤثر زندگ، ارتباطا یهاالگوی و همکاری صمیمیت پایه بر ایران،

اج است گرفته شکل تماع، 8811)حائری، :881) که زمان، میاناز هاانسانتعامل

موردتوجه محیط گرفتتصوصاًطراحان قرار محیط روانشناس، حیطه مفاهی در ،

روابط و محرمیت جز افراد برای نیز شدهاشاتصهآن تلق، مه  موجودیی انسان .

فرایندیاستوعانتوداستومحرمیتاجتماع،ونیازمندبرقراریارتباطبادیگرهمن

مشخصمرزمیانفردودیگرانکه بهوجودتعادلدرروابطمیانافراوکند،مرا درا

(.8811:88نورآقای،،آورد)،م

مراتب،هموارهمعتقدبهنظم،فرهنگ،وساتتاریسلسلههاتانوادهدرفرهنگایران،

هاتانهدر ومحرمیتبخشیدنبهمراتبسلسلهفرهنگبخش،ازرو یازایتودهستند.

اعتقادا اسالم،ایشاناستهاتانه از برتواسته ای ؛ دنبالپاسخبه بنابرای پژوهشبه

ایجادسؤال در آپارتمان،)قیتحقیهاتانهمحرمیتاستکه تانه صمدیو سیدی و

وجودداشتهفضای،مراتبلهیمختل قاجاروپهلویومعاصرچهسلسهادورهمعاصر(در

 است.

 چارچوب نظری

راپاپور ،شناسانسانکتابدر اقلی ،چونعوامل،کههادگاهیدسایربرتال مسک ،

،کنند،ممعرف،معمارییریگشکلعاملرا...وجغرافیای،موقعیتساتت،تکنولوژی

عواملبقیهوکند،ممعرف،رافرهنگ،انسانتوسطمصنوعمحیطتلقدرعامل یترمه 

شناسد،مثانویهمتغیرهایرا بهتانهشکلشناتتبرایراپاپور ازنظر نخستی عنوان

انساندرموجودفرمعواملبهبایدبشرمصنوعمحیط تانهوفرهنگ،بی روابطوها

بررس،تانهشکلمورددرمختل نظریا وعواملابتدادرراپاپور نظریهدر.بپردازی 

شده -۴موقعیتوسایت-8ساتتتکنولوژیومصالح1سرپناهبهنیازواقلی -8اند:

دروابدی،ممتنوعیهانمونهمشابهعللمیانازتیدرنهاومذهب-1اقتصاد،1دفاع،
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عدمازنشانکهکند،مپیداتانهیریگشکلدرمشابهعللمتنوعیهانمونهمیانازمقابل

حداکثرییرگذاریتأث )تانهشکلدرمذکورعواملازهرکدام  ,Decarloدارد

1985:83) جایا»کهکند،مبیانچنی فوقعواملمستقی یرگذاریتأثرددرراپاپور .

ای ورااحکامودستورالعملنهوکنند،معرضهرایریپذامکانتنهاجغرافیای،مکان

آبوسایتبهوبگیردتصمی بایدکهاستانسان راپاپور کتابسومفصلدروهوا

 ,Rapoport)کند،ممعرف،فرهنگ،واجتماع،عواملرامسک یریگشکلاصل،عامل

دیگو،مچنی تودپایهفرضیهاثبا جهتدروی(.2000 درکهاستنهادیمسک :

ازآنجاکهنیستساتتاریکصر وآمدهوجودبهپیچیدهمقاصدرشتهیکراستای .

آن،فضای،نظ وسازمانومسک شکلاست،فرهنگ،یادهیپدمسک ،یکساتت 

(.8881:118راپاپور ،)استداردتعلقآنبهمسک کهفرهنگ،محیطازمتأثرداًیشد

شاتصه یترمه ازبرت،راپاپور  معرف،چنی راگذارد،ماثرمسک شکلبرکهها

کند،م اجتماع،روابط1محرمیت۴زنمقاموجا8تانواده1اساس،نیازهای8:

(Rapoport, 2000.)

دراستپژوهش،مازندران،حائریمحمدرضاتوسطتألی طبیعتفرهنگ،تانه،

معماریباآنتطبیقوایرانتاریخ،یهاتانهفرهنگ،ومعماریتصوصیا بررس،باب

ایرانگذشتهسال11درمعاصر وتردمقیاسدرفضا،دهسازمانانواعکتابای در.

 استگرفتهقرار،موردبررسکالن بهبازگشتکتابای ازهد نگارندهگفتهبه.

آنیجابهوداند،مصوریوصر تقلیدیراگذشتهبهبازگشتبلکهنیست،گذشته

اع توانندهوشوندمعرف،تانهدرمندرجمعان،والگوهانیروها،،هاارزششدهکوشش

راتودآیندهتواستورفتارکهبگیردتصمی بتواندباشد،متخصصیادانشجواینکهاز

.کنداستواری،هاارزشچهاساسبرمسکون،،واحدیکازیبرداربهرهواحداثبرای

یهاتانهمعماریفضای،سازمانوزندگ،یهاوهیشا:استشرحبدی کتاب،دهسازمان

معاصروتاریخ، یهاتانهساکنانوتاریخ،یهاتانهساکنانازپرسشگامای در:

معماریشناس،گونه1.پرداتتتحلیلبهنگارندهآنانیهاپاسخازوگرفتانجاممعاصر

،دهسازمانمعیارمعرف،وبستهوبازمهینباز،فضای،الگوهایاساسبرتاریخ،یهاتانه
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معاصریهاتانهفضای،سازمانشناس،گونه8تاریخ،یهاتانهدرفضا ال : بررس،:

معاصریهاتانهدربستهوبازمهینباز،فضای،الگوهای ب: درسکونتشیوهبررس،.

تانه طراح،معیارهایوفرایند۴ها. گذشتهاصولازاستنباطدروپایان،بخشدر:

شیوهاساسبرطراح،شهر،مقیاسدرکالن،سطحدرتانهطراح،جهتمعیارهای،

.(8811حائری،شد)معرف،فضاتوانمندسازیوزندگ،

پرداتتهایران،معماریدری،گراکمالبه«ایرانمعماریدرپایداریهاارزش»کتاب

دورهدر،تصوصبهمعماریایران،هنربررااروپاصنعت،وفکریتأثیرا انقالبواست

ذهن،بهعال ازایران،هنرمندانشدندورراآنعواقبازیک،؛اندکردهقاجاربررس،

کنند،مذکراروپای،هنریهاسبکتقلیدازویسازهیشبرواجوذهن،غیرومادیعال 

(.8818:1۴صارم،،)

 درابعادتطبیق،بررس،»مقاله مدلازاستفادهبامعاصروسنت،مسک حری 

""BDSR،مدلباوپردازد،میزدیهاتانهمعاصرسنت،ومعماریدرحری مقایسهبه

اصولبهپایبندترشیبرایزدسنت،ای ،معماریاساسبر؛کند،متحلیلرادوآنتحلیل،

ازتانهشرحبه«طبیعتفرهنگ،تانه،»کتاب(.در8881:۴3اتو ،داند)،ممحرمیت

مش.ه8811سال داند،محری راتانهفضاهای،دهشکلمعیاروپردازد،.

8811حائری،) درپیرنیاکری محمدمرحوم.(11: به«ایرانمعمارییهاوهیش»کتاب

ازایرانیانکردکهتاطرنشانباید:دیگو،موکند،ماشارهایرانیانمعماریدرمحرمیت

گرادرونمعماری،نوعبهتانوادهوتانهازتلق،تویشطرزبهتوجهباباستاندوران

اصوالًانددادهنشانگرایش مختل یریگشکلدر. فضاهایتصوصبهوفضاهای

آنتصوصیت،ازیک،.استبودهتأثیرگذارایرانیانتاصاعتقادیومسائلمسکون،،

شدنحرمتوتصوص،زندگ،بهاحترام استآنبرایقائل تصوصیت،دیگر.

بودهرگذاریگراتأثدرونتانهیکفضاهایشکلدرنحویبهکهاستایرانیاننفسعز 

کرداشارهمحرمیتبهتوان،مداتل،،فضاهاییریگشکلدرمه عواملازجملهاست.

یک،که .استایرانسنت،معماریدرموضوعا  یترتیپراهماز محرمیت،درباره
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کتابگرفتهصور متنوع،مطالعا  و معماریدرمحرمیتمورددرنیزمقاالت،وها

.(8831:81پیرنیا،است)شدهمنتشر

 قاجار و پهلوی(کرمانشاه )ی تاریخی ها خانهالگوی ساخت 

فشردهیهاتانهاز.استداشتهصمیمانهارتباط،طبیعتباهموارهایران،یهاتانهمعماری

تودبستربانحویبههمگ،تشکوگرمنواح،یهاتانهتاسردسیرمناطقیگرادرون

داشتههماهنگ، فضاهاییبندحوزهونشی تابستانونشی زمستانیهابخشجدای،اند.

ودتلاند.داشتهیتودسازگارمحیطبامادیواقلیم،ازلحاظکهاستای نشانگرتانه

معماریآن،بهدادنمعناوفضاسامانده،و،دهسازماندادن،نسقونظ فضا،درتصر 

Haeri Mazandarani, 2010)آورد،مپدیدراتانه درونالگویساتتار(. درگرا

نداردزیادیتفاو ایرانمرکزیمعماریباکرمانشاهسنت،یهاتانه فضای،ساتتار.

درونکرمانشاهمعماری تیابانحضوروغرب،الگویمعماریورودباکهگراستعموماً

(.Armaghan, 2013)استگرفتهتودبهتلفیق،شیوهقاجاراواتراز

شاملفضاهایزیراست:کرمانشاهسنت،تانهالگوهایکل،ساتتار

هشت،،درگاهجلوتان،کوچه،:ورودیفضای-

اصل،فضای- )ستونسرپوشیدهایواناندرون،،حیاطحولیهااتاقتاالر،: بهدار

(.رواقشکل

تدمات،بخشفضاهای- یهااتاقبهداشت،،سرویسمطبخ،انبارها،پستوها،:

مستخدمی سکونت

زیرزمی ،پلهراهبیرون،،واندرون،حیاطداالن،هشت،،:ارتباط،فضاهای-

کوچه،)ورودیفضایشاملکرمانشاهدرگرابرونگرادرونالگویفضای،ساتتار

بهاتاقمرکزی،هال)اصل،فضای،(ورودیهال،درگاه ها بالک ردیف،،صور 

ستونسرپوشیده موانبار)تدمات،بخشفضاهای،...وکوچهبهرودار باشد،...(

(Pirniya, 1998.)



 5045زمستان |  32 هشمار | هفتمسال  |یا و منطقه یتوسعه شهر یزیر برنامه  فصلنامه  | 514

گرادرون محرمیتهاتانهی،در تفکر از برگرفته و اسالم، تفکر دلیل به ایران ی

با بهتوجهاست. فضایدرمحرمیتازمرادکهعنوانداشتتوان،مگشت،بیانآنچه

جنبهدوازحری دارایکهاستیاگونهبهفضابهدادنکالبدشهرسازی،ومعماری

باشدمعنای،وکالبدی کهاستاصول،برمتمرکزفضای،کالبدحوزهدرداشت حری .

برایراارزشوحرمتکهاستویژگ،معنای،حیطهودردادتواهدشکلرافضاامنیت

آرامشآندرفردکهیاگونهبهآورد؛ارمغانبهمعماریفضای )به وسیفیانبرسد

8811محمودی، :88 از11آیهبهتوان،مموضوعشدنترروش برایوزمینهای در(.

اشارهسوره دیفرما،متداوندکهی،درجاکرد،نحل ...« «کنابیوت م لک وجعل:

ی،هامهیتچارپایان،پوستازودادقرارآرامششمابرایراجای،تانیهاتانهازتداوند

کرکوازپش وباشدانتقالقابلوسبککوچ،واستقرارموقعدرتاکردمقررشمابرای

دیکناستفادهآنازدنیویحیا درتادادقرارتجار مایهوزندگ،اثاثهاآنمویو

تأکیدآرامش،محلعنوانبهتانهازبخش،معرف،شریفه(.اشارهآیه8818:888مکارم،)

مسکون،کالبددرمحرمقلمروهایوفضایریگشکلبر بهتوجهباای کهاستتانه

ی،(.فضا8811:11محمودی،:وسیفیان)است یتعمقابلنیزابنیهسایرعملکردیشرایط

مصونیتحری ،دارایکنندهاستفادهبرایکالبدیازنظرکهدانستمحرمفضایتوان،مرا

 یتأمرافردآسایشوآرامشکهباشدیاگونهبهآنفضای،کیفیا وبودهامنیتو

نماید آنیها،ژگیوازبخش،تنهافضاای دربصریداشت امنیتکهاستپرواضح.

بسیارآرامشوآسایشمفهومواست )،مشاملرایتربزرگدامنه وگردد سیفیان

(.8811:8۴1محمودی،

درشهرهایغرب،ازجملهایرانودری،گرابرونوی،گرادرونبنابرآنچهگفتهشد

کرمانشاه، تاتانهاسالم،،تفکرازناش،فروتن،ومصادرهتطرچوندالیل،بهچون

صور درونبهنوزده قرناواتر یهاجدارهبهراگریجلوههرگونهواستبودهگرا

استکرده،ممحدودتصوص،فضایومرکزیحیاط سفرباونوزده قرناواتر.

تجددمواهبازایران،وایرانتاشدگرفتهتصمی فرنگبهشاه یناصرالدمعرو 

بهره شودمند ازمعماریدرشدباع کهبودروبنای،وسطح،رویکردای چون.
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افرادبعض،کهبودزمانآناز.شودیبردار،کپتنهااروپای،نماهایومسک الگوهای

مرورزمانبهپهلویزماندر.ساتتنداروپای،الگوهایبای،هاساتتمانجامعهثروتمندطبقه

شد.مرسومگرابرونشکلبهیسازساتتمان

 دیدگاه از محرمیت صاحبپردازانهینظرواژه نظران،و معان، مفاهدارای  یو

: یپرداز،م.درجدولزیربهتعری محرمیتباشد،ممتعددی

 نظران صاحب دیدگاه از تیو محرم حریم تعریف .0جدول 

 یفتعر نظران صاحب

آناز،ابیاطالعیاوکشیدنسرکعدممعن،بهمحیطیکدرمحرمیت(818،8818)یاسکندر

.استآنصاحبازاجازهکسببدون

گروهش.بهیااوبهدیگراندسترس،برشخصکنترلآلتم (8811آلتم )

مجلس،

(88ق،8۴83صدرق،8۴11)

برایآنبهشدننزدیککهچیزییعن،است،منعمعنایبهفقهدرحری 

.استممنوعغیرصاحبش

یهاکاوشدرکهاستاشارهکردهنکتهای بهایراناسالم،معماریکتابدرپیرنیادکتر

انجام 1111ازشده اقبلسال آنتوان،مکهشدهیافتی،هاتانه،رانیدر در دروها

زنکهجای،بودتانهاندرون(8818:11پیرنیا،کرد)مشاهدهراهادرطرحتانهنگرای،،

وکندکار،راحتبهبتواندتانهکهزنشدند،مساتتهطوریوکردند،مزندگ،بچهیا

لهیوسبهزیبابهطرزیعموم،وتصوص،زندگ،تربزرگیهادرتانهنبیند.رااوکس،

هشت،حیاط،بیرون،،اندرون،،چونی،هااندام وراهرو، درو،شدند،مجداه از...

ی،درجاپیرنیا.آورد،مبهوجودفضاهادرراتیمحرمکهاستابزارهای،ازیک،نگرای،

مسألتبهنکردنتوجّهوامروزمعماریبهفضاهاینسبتودیگشا،مانتقادبهزباندیگر

اماکند،مابرازراتودمخالفتهاآندرتیمحرم ساتتهامروزهکهی،هاتانهدر،

بهرفت برایتانهوتان گذرد،ماتاقوسطازمهمان،هاآپارتماناغلبدروشوند،م

(.8813:11)پیرنیا،هاگذرکندمهمانوسطازبایدآشپزتانه
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 حریم و آرامش فرد رابطه :0 شکل

ایرانسنت،یهاتانهکالبد نیازهایتانواده ومذهبو تابعفرهنگجامعه بودههمواره

انجامیهایبند یتقسبرعالوه.است توان،مایرانسنت،یهاتانهفضاهایدرموردشده

روزمرهیهاتیفعالتفسیربهتوجهباتوان،م،دسترسوفصل،یهایبند یتقسازاع 

اعضایبهحدیچهتاطراح،دین،الگویکهبردپ،نکتهای بهگذشته،یهاتانواده

تداتلبدونراتودآیین،وتمام،مناسکدین،تابتوانندداده،مراامکانای تانواده

تکروزمرهیهابرنامهوازهاینبا متعادلکردهاجراتانوادهاعضاءتک سازندو

8813حجت،) در811: تانه،داتل،فضایکردنطراح،(. نیازهای وروانشناسانِ

محرمکند،مپیدااهمیتساکنی یها،نگران معیارهایوصوت،محرمیتبصری،تی.

(.8838:88()معماریان،8813:38پیرنیا،)رندیگ،مقرارموردتوجهزیباشناسانه

 خانه  فضای در محرمیت .3جدول 

خانه فضای در محرمیت

 زیباشناسانه معیارهای صوتی محرمیتبصری محرمیت

شخصدیگرانبهدیدکردنمحدود

گویندرا ذات،مشخصا ازیک،.

شرایط،ازکهاستآنهرانسانرفتار

-کنندرامشاهدهاوبتواننددیگرانکه

.کند،ماجتناب-بفهمدکه یابدون

چیدمانتوسطتواند،مبصریدید

دحائلدیوارمبل، وجودبهواریو

.بیاید

توجهباصوت،محرمیت

نوع هابخشکاربریبه

زیادیعواملتوسط

ردیگ،مصور  اندود:

مبلمان،سق ،داتل،

.وزمی تجهیزا 

محیطمعیارای  بهتوسط ریتأثتحتشد 

بگ ردیقرارم برای. یهاتیفیکتعیی 

کهبگیردنظردربایدطراحزیباشناسانه،

وهد مکان،زمان،اساسبرزیبای،تعری 

تغییر احساسبرمعیارهای کند،مزمینه

ازشخص ونیازهابهوگذارند،مریتأثفضا

تواسته ادهند،مپاسخها نیازهابهپاسخ ی.

کند،مالقافرددرراآرامشوامنیت

(8813:11:حجت،مأتذ)

عناصروسلسله
مراتبورود

تفکیکحری 
تصوص،وعموم،

حرمتوارزشرا
بهارمغانم،آورد

ایجادآرامش
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بیشتری هست،برحاک اساس،اصولازیک،عنوانبهمراتبسلسلهاصلداشتعنوانباید

باشد،مداراایرانسنت،شهرسازیومعماریکالبددریمحرمیتریگشکلدررارا یتأث

(Tavassoli, 1986:16)سلسله مجموعهبرحاک اصولازیک،مراتب. اجزاءوها

بهیاکهاستی،هادهیپد یاودارندوجودکلیکعنوانبههست،جهاندرطبیع،طور

کائنا درموجودا هست،اصوالًآنکهبهباتوجهوشوند،مایجادوطراح،انسانتوسط

یککلتعری اجزاءدرآنانکاررقابلیغنقشلذااست،شدهتعری مراتبتابعسلسله

قابلآنبهبخش،هویتومجموعه )ها است (Marcus, 2003:76ذکر یابخشهدر.

قلمروسهکهدستهآنژهیوبهازمکاتببسیاریهماننداسالم،فرهنگبامرتبطمختل 

هستندقائلانسانزندگ،برای(روحان،)معنویو(نفسان،)روان،،(جسمان،)مادیعمده

ایجاد8811ی،محمودسفیان،) بهفضای،مراتبسلسله(. دیربازمحرمیتازحفظمنظور

همچوناسالم،یها یسرزمدرتصوصبهسراسرجهاندرطراحانازبسیاریموردتوجه

111۴نق،زاده،است)قرارگرفتهایران اصولوهنرهایازیک،اصلای درواقع(18:

استیسنت،هاتانهدرطراح،کاررفتهبه نههنرهاای . تود،یریگشکلساتتاردرتنها

مراتبوجودیسلسلهوعال باتوزانبخشیدنبههستند،بلکهمراتب،سلسلهاصولبرمبتن،

قرارمادیمرتبهازباالترکه منطبقداردآن، )،مهماهنگونیز، بحریان،،باشند

واسالم،،نیبجهاندر.استبرتوردارتاص،اهمیتازمراتبسلسله(.اصل8881:818

تاصمراتبسلسلهیکدرگوناگونمنازلومدارجط،اسالم،عرفاندرتصوصبه

یاعدهبهتودتاصیها،ژگیوباحریم،هروفضاهرومنزلهروگردد،مشناتته

وآنبهوصولامکانالزمیها،ستگیباوها،ستگیشاتحصیلتاکهداردتعلقتاص

منزلرسیدنبرایآنزاعبور یچنه  8813حجت،)ستینمیسرباالتربه در(.11:

درمعماری،بناییکیریگشکل ماندومحفوظم،کامالًهاعرصهحدفاصلای رابطه

ساتتمان،داتل،درفضاهایمحرمیتایجادوگردد،مپیوستگ،درون،هرعرصهحفظ

باکارکردهایفضای،قلمروهایبه،دهشکلسببکهابدی،ماهمیتمراتبسلسلهاصل

اصوالZhang, 2020:36ً)دهد،مشکلفضای،رایهایبندحری وشود،ممتفاو  .)

ازالزماع شرایطایجادبدونوآن،صور بهدیگربهقلمروقلمرویازگذروانتقال
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تداتلوها یحررضایتعدمعنوانداشتتوان،مواستنامطلوبفیزیک،وروان،

قلمرودوبرایوفضای،کالبدییکسانومشابهیها،ژگیواستخدامیاقلمروهاونامناسب

(.8811:11ی،محمودسفیان،کاهد)،مفضامطلوبیتکیف،ازمتفاو کردعملبا

فضاها،مناسب،ابیمکانمحرمیت،حفظوحری ایجاددرعوامل یترمه از

تانهتصوص،فضاهایکهصور  یبداست؛هاجدارهرویبازشوهایوها،گشودگ

وغریبهافراد یدمستقیدازکهگیرندقرارپالنازی،هاقسمتدر(محارمحضورمحل)

ی،گرادرونبهتوجهباتانهی.ورودبماندمصون؛ابندی،مراهتانهداتلبهکهمهمانان،

آنکامل ها درونبابصریمستقی ارتباطگونهچیهکهاستشدهساتتهی،هامحلدر

حیاط،وجهچهاردرسنت،یهاتانهفضاهایاصل،(.8881یار،فرخ)دیاینوجودبهتانه

گرفتهقرار کمتری استشدهواقعشکلمستطیلپالنکنجدرورودی،دربواند تا

ورودیبهنسبتبناورودیمحل،ابیمکاندر.باشدریپذامکانبنابیرونبابصریارتباط

نکتههمسایه،منازل دربکهشود،مدیدهای  .شوند،نمبازه نزدیکیاروبروها

ورودییاواندگرفتهقرارکنجپالن،یاوکورنقاطدر،هاتانهای تصوص،فضاهای

آن جدافضاهادیگرازرافضاهاای کهاستتقسیم،فضاهاییاراهروهادروندرها

ی،گرادرونیسنت،،هاتانهاصلدیگردرایجادمحرمیت(.8813:18مرتضوی،کند)،م

راآنیاودانستمراتبسلسلهرعایتبارزتری مشخصهرای،گرادرونبتواناست،شاید

طرزبهتوجهباباستاندورانازایرانیانکهکردتاطرنشانکرد.بایدقلمدادثمرهمحرمیت

دراصوالًاند.دادهگرایشنشانگرادرونمعماری،نوعبهتانوادهوتانهتویشازتلق،

مختل فضاهاییریگشکل تاصواعتقادیمسائلمسکون،،فضاهایتصوصبهو

حرمتوتصوص،زندگ،بهتصوصیت،احترامآنازیک،.استبودهتأثیرگذارایرانیان

شکلدرنحویکهبهاستایرانیاننفسعز تصوصیتدیگر.استبرایآنشدنقائل

8838معماریان،است)بودهرگذاریتأثگرادرونتانهکیفضاهای حیا 1۴: عنوانبه(.

ویک،ازعناصراصل،تپندةقلب ی،هموارهگرادرونتانهدرمعماریسنت،تاورمیانه

موردتوجه است. بوده شناسان حال یبااشرق حیاطدر تاریخ،تحول یهاتانهمراحل
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 در هامکانشرق، مختل و ریرپذیتأثیجغرافیای، مجهول  ,Petruccioli)استیآن

2004: 165.) 

.راداراستتودویژههویتفضاهردرمعماریسنت،ایرانمراتبفضای،سلسلهدر

مراتبسلسلهایجادباتااندگرفتهقراردنباله بهمختل یهابخشفضابهورودهنگاماز

انجامماسنت،درمعماریگونهبدی امرای .دهندشکلمجموعهکالبدمناسببهفضای،

؛وروش بودنمرزمیانفضاهاشده یفضاهاباکالبدهایتعریها:شاتصاستپذیرفته

ازپرهیز-،«میاندر»اصل،؛فضاهایناممیانبهاندازفاصلهوواسطفضاهایازیریگبهره-

هرکیف،وکم،تمایزا وها،ژگیوداشت -مرزهابردنمیانازیافضاهاکردنیکپارچه

(8881:881معماریان،)گریدفضاهایبی درتفردوشدنبرایمتمایزفضا

 ی و معاصرپهلو ی قاجار،ها دورهی ها خانهگونه شناسی 

معماریان،مشترک)مقاصدیاساتتاروفرمبرطبقیبنددستهگونهشناس،عبار استاز

اشارههانگرشداردکهدرجدولزیربهکلیت(.گونهشناس،انواعگوناگون،8888:18

،پهلوی،یمختل قاجارهادورهیهاتانهپژوهشبهگونهشناس،تاریخ، یاشدهاست.

.پردازد،م،معاصر

 ی گونه شناسیبند میتقس .2جدول 

 (نقد)نقاط ضعف  ها دگاهیدعقاید و  نظر صاحب نگرش

 اقلیمی
گانه۴یبند یتقس

اقلیم،
گانهاقلیم،۴یبند یتقس

انواعشکلدراقلی -

 مختل 

 شکلی

دوران

 کرایر

 استدم 

 هردک

یکباشکالاستهنرترمعماری

- ،کارکردریناپذی،جداارتباط

 وشکلسازه

اشکال- ورای در نهفته الگوی

 معماری

هرشکلداراییکساتتارو-

 نظ نهفته

یدرمعمارینگر،سطح-

گزینشاشهیکل- شدن ی

 هانمونه

 اقلی ریتأثعدمتوجهبه-

- گرفت  یهاجنبهنادیده

 کیف،ومعنای،

المارک تاریخی صفا  هاگونهزمان، به-تغییر« صر  کالبدی نگاه
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 (نقد)نقاط ضعف  ها دگاهیدعقاید و  نظر صاحب نگرش

-»تدریج، موراتوری

در- مکان هر معماری میراث

 مفهومگونه

معماری

گونه- شناتت در اشکال

 پایه

 فضاگرا
راپاپور 

 شولتز

سادرآمدشیپ- مانده،زبودن

فضای،

برای- شناس، گونه از استفاده

 شناتتفضا

برت،- ایجاد

یهاتیمحدود

 ی،فضا

هانس -هیلیر زیستی/اجتماعی
زیست،- ازگونه وگونهاستفاده

کالبدی

،کیفیتاندازهبهعدمتوجه-

 ونوعفضا

(8881:811طبرسا):معماریان،مأتذ

درشهروهاآنیحیاطداروبدونحیاطویابراساسمکانقرارگیریهادستهبههاتانه

 پنجگونههاتانهروستا، به براساستعدادشده یتقسیحیاطدار یهاستونومعابدنیز

انواعتاص،تقسی هانظامبیرون،و به اثرشدهیچهارگانه الگویهاقرنویترویوساند.

ایتالیای معماران یک،از در هابخش،بود. معابدو اساسهاآنیبنددستهیکتاببه بر

 (.8881معماریان،طبرسا،کرد)یشکل،اشارهها،ژگیو











 ، ها دورهی بند میتقس .3شکل 

 (065: 0213طبرسا ) برگرفته از معماریان، نگارنده :مأخذ

معماری
 دورهپهلوی
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 دوره سنتی(قاجار )ی تاریخی ها خانهگونه شناسی 


 ی قاجارها خانهمراتب ورود در  . سلسله2 شکل

فضای،اجزاءکهدهد،منشانیقاجارهاتانهفضای،سازماندرشناس،گونههایبررس،

.استحیاطسپسوداالنهشت،،ورودی،دربازمتشکلرود،وکننده یتعر

یها یحرتصوص،،بهعموم،فضایازمقیاس،وفرم،تفاو برعالوهمراتبسلسلهای 

بهرسیدنبرای.استکردهایجادتصوص،و،تصوصمهینفضایبرایرامتعددیبصری

ازگذاروحرکتسپسوجادشدهیاورودیهشت،درتوقف،ابتداتانه،تصوص،فضای

زیست،،فضاییکعنوانبهحیاطبعد،مرحلهدرشود،مریپذامکانحیاطسمتبهداالن

.داردعهدهبهرا،تصوصمهینوتصوص،تدمات،،فضاهایبی واسطحدفضاینقش

(.8881:881غفوریانوهمکاران،)
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 دوره انتقال() یپهلوی دوره ها خانهگونه شناسی 


 ی پهلویها خانهمراتب ورود در  . محرمیت و سلسله4 شکل

حدفضایدوم،واولپهلوییهادورهبهمربوطیهاتانهازشده،بررسیهانمونهدر

سازمانفضای،درورودمراتبسلسلهبیترت یابهوشود،مدیدهمتفاوت،شکلبهواسط

تانهای  داردوجودمتفاوت،شکلبهنیزها فضایسمتبهعموم،فضایازحرکت.

ورودیدربازعبورباتانهتصوص، بودنجنوب،یاشمال،بهتوجهباوآغازشده

حیاطازگذارمرحلهدرسپس.شود،مریپذپلهامکانراهیاحیاطبهدسترس،تانه،استقرار

نقششدنلیتبدآنوکنند،مایجادقاجاردورهیهاتانهبارایاعمدهتفاو کهپلهراهیا

بهحیاط بهریپذستیزوبازفضاییکعنوان استتقسی فضایعنوان فضاهایچنی .

:شوند،ممتفاو مشاهدهشکلدوبهموردپژوهشیهانمونهدرتقسیم،،

 دوره تجدد(معاصر )ی ها خانهگونه شناسی 

عنوانبهحیاطحذ برعالوهمعاصریهاتانهدرورودمراتبسلسلهومعاصریهاتانه-

تقسی فضایحذ بامواردازبسیاریدرحت،وتقلیلزیست،،وارتباط،فضاییک

.دهد،مرختصوص،وعموم،فضایواسطحددرپهلویزمانتط،یامرکزی

فضایبی مرزتنهابهورودیدر»شدنلی:تبدورودیحوزهدرمابی فضایحذ 

باحالتای در.اندینما،مراتودمعاصریهاتانهدرکهاستاتفاق،تصوص،وعموم،
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دیدمعرضدرتدمات،فضاهایحت،یاونشیم ،تصوصمهینفضایتمامدرشدنباز

ونشیم سال رویبهورودیدرشده،بررسمواردتمامدرصور ای در.رندیگ،مقرار

شدنجمعمحلکهجای،،شود،مبازتانواده،تصوصمهینبخشهمانیاپذیرای،

(.8881:881،همکارانغفوریانوهاست)آناستراحتومعاشر برایمحل،وتانواده

فضاهایبهرسیدنبرایکهیطور.بهتقسی ومابی فضایبهپذیرای،ونشیم شدنلیتبد

تواهددره فضایایجادسبباتفاقای وکردعبورهالازبایدتصوص،وتدمات،

(Georgiou, 2006:56).،شود،متبدیلعبوریفضایبهنباشدمبلمان،جاهرکهفضای.

گروهای درموجودفضاهایجزءبرایتعری فقداندره ،فضاهایگروهویژگ،

طریقازشدهسع،ونیستروش پذیرای،ونهارتوریورودی،فضای،حدود.باشد،م

(.8811:811حائری،)شودتکلی یاتعری قضای،،یهامحدودهمبلمان،واشیاچیدمان


ی ها خانهمراتب ورود به فضای خانه و تقسیمات داخلی بدون مرز مشخص در  سلسله .5شکل 

 معاصر

یهاتانهازترمتفاو شکلبهیبندگونهپهلوی،وقاجاریهاتانهبابررس،محرمیتدر

واسطحدفضاهایکردنایجادهد ، یتربرجسته،.درواقعشود،مدیدهمعاصرکنون،

وشدهیزیربرنامهمحرمیت،بهدستیاب،برایهدف،چنی .استدرونوبیرونفضایبی 

برعکسوداتلبهبناتارجازگذاربرایورود،بدودرراتانهساکنانترتیب،بدی 
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وداالنهشت،،ورودی،مراتب،سلسلهالگویقاجار،دورانیهاتانهدر.سازد،مآماده

متبای ،فضاهایازمتنوع،طی ازاستفادهبرعالوهساتتارای .استمشاهدهقابلحیاط

یهاتانهورودیدرمراتب،سلسلهچنی .شود،مساکنانبرایتصوص،حری ایجادباع 

یامرکزیتقسی فضایعمودی،کالسیونسیریاورودیدربازگذرازپسپهلوی،

یهاتانهتحلیلدر.شود،ممشاهدهتانهتصوص،فضایبرایواسطحدعنوانبهتط،

بهمعاصر، غالباً حداقلبهتعری وتقسی فضاهایفضا،ازحداکثریاستفادهمنظور

رسد،م نیازبهی،گوپاسخکه-تانهورودیواسطحدوتقسی فضایترتیب،بدی .

کند،متأمی رامحرمیت حذ مواردازبسیاریدر. کامالً درنتاستشده شاهد،جهی.

تصوص،فضاهایمابی واسط،حدیاتقسی فضایبهپذیرای،ونشیم فضایشدنلیتبد

هستی تدمات،و وشدهه درفضایبهفضاهاای تبدیلموجبتاًینهاموضوعای .

.(8881:8۴8غفوریان،شود)،مآناصل،عملکردهایدراتتالل

 روش تحقیق

روشبرتأکیدباتحلیل،،–روشتوصیف،باکهاستکاربردیپژوهش،حاضرمطالعه

استشدهمنطق،تدوی استدالل نظریادبیا توجهبهباکیف،رویکردبانظریبخش.

معیارهایشناس،گونهحوزهدرموجود درحاصلفضای،کیفیا ارزیاب،برمؤثرو

تحقیقعمل،بخش.گرفتبررس،قرارومحتواتحلیلموردمسکون،،مختل یهاگونه

درموردطریقاز پذیرفتانجاممرحلهدوط،پژوه، شناسای،مرحلهدر. نخست،

میدان،،مطالعا واسطهبهتاریخ،،یهادورهمبنایبرکرمانشاهتاریخ،بافتیهاتانه

تانهترسی ی،بردارعکسبرداشت، یهانقشهومدارکازیریگبهرههمچنی ،وپالن

صور درموجود کرمانشاه فرهنگ، گرفتمیراث واجدیهاتانهکلیهدوممرحله.

باومیدان،شدهبرداشتاطالعا پژوهشبراساس(جهتصمدیوسیدی )تانهشرایط

روشاستفاده عواملوگرفتشناسای،قراروتحلیلمقایسه،موردمنطق،،استداللاز

بهمشترک موردرویکردبهتوجهباتقسی ،فضاهایشناس،گونهانجاممنظور تحقیق،

اند.قرارگرفتهواکاوی
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 ی شهر کرمانشاهها خانهی موردی ها نمونهبررسی 

معاصرپهلوی،قاجار،شاملکهدرکرمانشاهموجودیهاتانهتاریخ،یهادورهبهتوجهبا

شاملتانهجلیان،حکی نصیر،باروخهادورهای یهاازتانهطیف،آماریراجامعه،است

سیدی وصمدی حاجاکبریو بدی تشکیلو اساسمنظور،داد. موجوداطالعا بر

و فرهنگ، میدان،درمیراث تانهازیاهیاولاسناد،آمدهدستبهمطالعا  استخراجها

بودند،ذیلشرطواجدسهی،کههاتانهپالنآماری،جامعهکلمیانازسپسگردید.

 :شدبرداشتیمعاصرهاتانهیازانمونهشاملبنایتانهصمدیوتانهسیدی و

پالندرتغییریگونهچیهکهی،هاتانهال ( آناولیه صور ساکنانتوسطها

رفتامکانکهی،هاتانهب(.بودنگرفته آنبرداشتووآمد سایروجودهادر داشت،

نمونه پالنتصر ودتلدلیلبهنیزها ج(.شدندحذ انتخاب،یهانمونهازاولیهدر

اهکهبهثبتمیراثفرهنگ،رسیدهباشند.بافتقدیم،شهرکرمانشمحلةی،کهدرهاتانه

 توجه وتحمیل،جنگقبیلازعوامل،ازبرت،همچنی وکوهستان،وسرداقلی بهبا

باق،قاجاردورةیهاتانهازچندان،تعدادمتأسفانهگذشته،یهاسالدرشهریتحوال 

دستیاب،عمل،درهاتانهازبسیاریدرالحاقا افزودنوتخریبهمچنی واستنمانده

دیگریعامل.استساتتهغیرممک باًیتقرسالمت،زماندرراهاتانهفضای،ساتتاربه

یهاسالدرهاتانهای تملکشود،مشکلدچارهاتانهازتعدادیساتتارشدهباع که

محافظت،یهااقدامبدونومتروکهفضای،بههاآنتبدیلوفرهنگ،میراثتوسطگذشته

قاجاروتانهسیدی مربوطبه.استبوده درتحقیقحاضرتانهصمدیمربوطبهدوره

 موقعیت و گردیده انتخاب پهلوی هاآندوره شماره نقشه روی 8بر 1شمارهنفشهو

.اندشدهمشخص
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 موردمطالعهی ها خانه: بافت تاریخی کرمانشاه و موقعیت 0نقشه 

 
 از راست: موقعیت خانه صمدی و موقعیت خانه سیدین در بافت تاریخی کرمانشاه :3نقشه 

 ی سنتی کرمانشاهها خانهتاریخی در  یها دوره شناسی گونه
ا پژوهش یدر گونه تقستحلیلدرتاریخ،شناس،از موردییهانمونهیبند یو

استفاده دورهای اصل،یها،ژگیوبررس،بهزیرجدولدرکهشده وروابطازلحاظها
ساتتارمحله شدهپرداتتهاطیوحیوفضاپیرامونیوفضاهااجتماع،اداریاموروها

است.

صمد

 سیدین
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 و سیدین و ی صمدیها خانهمحرمیت در  جادکنندهیامراتب و فضاهای  سلسله بررسی .5جدول 

 شهر کرمانشاهدر  معاصر

 
س 

در
آ

 

ی
خ

ری
 تا

ره
دو

 

ت
 ثب

ره
ما

ش
 

 پالن عکس توضیحات
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11/8/
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-
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اندرون، بخش دو از اعیان، تانه ای 

هرکدام که است برتوردار وبیرون،

یک به ورودی هستند، حیاط دارای

 داالنهشت، و انتهایشود،مباز و.در

یکفضایهشت، بهتربزرگداالن که

بیرون،اطیوحیبیرون،،سرویسهااتاق

دارد. اتاقاطیحدسترس، دو با بیرون،

پستو،محل،برایپذیرای،کیویدرسه

 استازمهمانان




ن
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سی
دق 
ص
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ی
لو
په



11/8/
38

-
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۴1


میانه و زیر از همک  ی،هاپلهورودی

درنظرگرفتهشدهرود،مکهبهطبقهاول

ازطریقیکاستوارتباططبقا تانه

بناصور  نا ییتز.ردیگ،مپلهدرمیانه

شامل سرستونهاستوننما هاو هاپنجره،

 حاشیه و هره طرزهاستآنو به که

اماهرانه وتوردهتراشآجرهای

.اندشدهکاربردهبه


ن 
سک

م
مع

ج
) ی

ن(
ما

رت
آپا

 

- 

صر
معا



-

حدوددرتهرانباراولی جدیدیهاتانه

بعدازآنشدیافتقبلسال81 شهرهای.

استفادهراروشای ،کی،کیبزرگ

شهرهابه همهدرجدیدیها.تانهکردند

ابودندشبیه ساتتمان ی. شکلبهها

بشدظاهرآپارتمان درورودیشتریو

قراربازفضایکهجهت، داشتند

بآنحقیقتدروگرفت،م بهتوجه،ها

ازاستفاده.هستندگیریوجهتوهواآب

مه بیشتری زمی  ممک   یترمقدار

بودهاآندرعامل
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فشردهیهاتانهاز.استداشتهصمیمانهارتباط،طبیعتباهموارهایران،یهاتانهمعماری

تودبستربانحویبههمگ،تشکوگرمنواح،یهاتانهتاسردسیرمناطقیگرادرون

داشتههماهنگ، فضاهاییبندحوزهونشی تابستانونشی زمستانیهابخشجدای،اند.

ودتلاند.داشتهیتودسازگارمحیطبامادیواقلیم،لحاظازکهاستای نشانگرتانه

معماریآن،بهدادنمعناوفضاسامانده،و،دهسازماندادن،نسقونظ فضا،درتصر 

Haeri Mazandarani, 2010)آورد،مپدیدراتانه درونالگویساتتار(. درگرا

نداردزیادیتفاو ایرانمرکزیمعماریباکرمانشاهسنت،یهاتانه فضای،ساتتار.

درونگرکرمانشاهمعماری تیابانحضوروغرب،معماریالگویورودباکهاستعموماً

 (.Armaghan, 2013)استگرفتهتودبهتلفیق،شیوهقاجاراواتراز

 ی معاصر کرمانشاهها خانهی صمدی و سیدین و ها خانهی تاریخی ها دورهگونه شناسی  .6جدول 

 ها دوره بناها

ساختار 

 -یاجتماع

 فرهنگی

 بافت شهری
ساختار 

 کارکردی خانه

ساختار کالبدی 

 خانه

برخی اصول 

 طراحی

ی
د

صم
 

ت،
سن


روابطتویشاوندیو

مه بوده،قوم

هادرکناره تانه

بعضاًشده،ساتتهم

بایکدرورودی

هادارایمرحله

ومرکزمحله

ومرزمحدوده

اندمشخصداشته

سکونتمحله 

ه گاه،تانوادهو

اجتماع،-اموراداری

صور بهیهاتانه

وگرادرون

فضاهاییریگشکل

رامونیشدهدرپساتته

حیاطیافضایباز

مرکزیبوده

-فضاهاپیرامونحیاط

فضاهانماهابهشکل

جهتیاب،-هندس،

جنبهاقلیم،با
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 ها دوره بناها

ساختار 

 -یاجتماع

 فرهنگی

 بافت شهری
ساختار 

 کارکردی خانه

ساختار کالبدی 

 خانه

برخی اصول 

 طراحی

ن
دی

سی
 

ال
نتق
ا



جدیدینهادها

آموزش،،نظام،

یریگموجبشکل

روابطجدید

اجتماع،شدو

ساتتارجیتدربه

اجتماع،دگرگون

شد.نظامقوم،و

ویشاوندیتو

جایتودرایامحله

بهروابطجدیدنوع،

نظامشهریشرق،

داد

دورهقاجاربهمعابر

عریضومستقی 

وباع توجهشد

یهاتیشدفعال

عموم،بهکنار

انتقالیابدهاابانیت

یهاوساتتمان

اقتصادی،آموزش،،

اداریدراطرا 

ساتتههاابانیت

یهامحلهوشوند

مسکون،فقطبه

بخشسکونتگاه،

تبدیلشدند

ریغیهاتیفعال

کهدر،سکونتگاه

یهاواحدهاومحله

مسکون،صور 

هاازآنگرفت،م

جوبهنهادهاوتار

جدیدیفضاها

اداری،اجتماع،و

فرهنگ،انتقالیافت.

نهیدرزم،تحوالت

،تجهیزا سا یتأس

یهاتیمربوطبهفعال

درونتانهپدیدآمد،

وفضا،دهبرسازمان

شکلکالبدیآن

گذاشتریتأث

عرضوبهسببک 

طویلشدنشکل

زمی غالباًفضای

شدهدردوساتته

زمی وبهجبههاز

شد،نحویساتتهم

کهیکجبههازآن

زمی ویسوکیدر

درکنارتیابانیا

دیگریاجبههومعبر

دیگرسویزمی در

شد،قراردادهم

فضایبازیاحیاطدر

.گرفت،موسطقرار

بهباًیجهتتانهتقر

جنوب،بخش

قسمتریگآفتاب

اصل،دردوطبقهو

ریگقسمتغیرآفتاب

ایتدمات،وفضاه

یکطبقهوزیرزمی 

حیاطمیان،،فضاها

شدهدردوساتته

وبخشکنارمعبر

بخشدیگردرسوی

دیگرزمی ،

فضاهاییریگجهت

شدهبراساسساتته

جهتمعابرو

گیریاقلیم،جهت
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 ها دوره بناها

ساختار 

 -یاجتماع

 فرهنگی

 بافت شهری
ساختار 

 کارکردی خانه

ساختار کالبدی 

 خانه

برخی اصول 

 طراحی

نه
خا

 
ها

 ی
ع

تم
ج

ی م
الی

وی
 

ها
 ی

ی
ون

سک
م

 

دد
تج



ساتتارتویشاوندی

کامالًازبی رفتو

قیمتباافزایش

ساتتمانبهکاالی،

تبدیلشد.یاهیسرما

بهدلیلافزایش

مهاجر و

شهرنشین،وبا

یساتت ای واحدها

مسکون،رعایت

حقوقاجتماع،و

صور بهیفرد

معمولبخشتیرضا

یهاینشدوناهنجار

متعددیدرای زمینه

وجوددارد

بافتشهریبه

،شکلشطرنج

توسعهیافت.توسعه

هاازدههشهرک

بیستآغازشد.

ضابطةاحداث

رصد11ساتتمان

ازسطحزمی و

درصد۴1حفظ

فضایبازتحول،

درشکلبافت

شهریبهوجود

آوردوازسوی

دیگرحیاطمیان،

بهحیاطجانب،

تبدیلشد

تحوال اقتصادی

کار یاجتماع،وتقس

واشتغالزناندر

شد،بیرونباع 

کارکردتانه

صور به

استراحتگاه،و

بیشتر،سکونتگاه

تقویتشود.استفاده

ازتکنولوژیجدید

باع شددیگربرای

گرمشدنتانهنیاز

بهنورتورشیدنباشد.

یهامصالحوسازه

جدیدباع شد

هابهفضاهاواتاق

کارکردنسبتاًمعی و

اتتصاص،مشخص

یابد

شدهدربخشساتته

سمتبهشکلیک

پیوستهطراح،و

ساتتهشدنحوة

یاگونهتقسی زمی به

هادربودکهقطعه

یکبلوکشهریدر

کناره قرار

 یواگرفتند،م

هابهدوصور بلوک

پدیدآمدند.

عنوانبهتلو اطیح

یکعنصرمه در

معماریای نوع

هاقرارساتتمان

گرفت

شدهفضاهایساتته

درصور منسج به

یکسمتزمی 

طراح،،حیاط

صور جانب،ودربه

سمتدیگر،از

برایتلو اطیح

هینورگیریوتهو

فضاهایکهبافضای

صور مستقی بازبه

ارتباطندارند،شمارو

نوعفضاهابهمساحت

ساتتمانبستگ،دارد،

فضاهابریبند یتقس

اساسروزوشبو

نوعفعالیت،فضاهای

رکناراصل،ومه د

فضایبازوفضاهای

تدمات،وجنب،دوراز

فضایبازاصل،

طراح،وساتته

شود،م

 

ها،بررس ای  فضای، سازمان در شناس، گونه هاتانهی فضای،دهد،منشان اجزا که

دربورودی،ورودیکننده یتعر از ای ،هشت،،متشکل سپسحیاطاست. و داالن

سلسله عموم، فضای از مقیاس، و فرم، تفاو  بر یها یحرتصوص،بهمراتبعالوه
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،ایجادکردهاست.برایرسیدنبهوتصوص،تصوصمهینبصریمتعددیرابرایفضای

ازوگذرحرکتوسپسجادشدهیاابتداتوقف،درهشت،ورودی،فضایتصوص،تانه

.شود،مریپذامکانمتحیاطداالنبهس

 ی کرمانشاهها خانهی موردی ها نمونهمحرمیت در  جادکنندهیاعناصر  .7جدول 

 سیدین(انتقال ) خانه صمدی() یسنت عناصر
ی ها تجدد )خانه

 ویالیی معاصر(

 

 ورودی

ورودیازگذر،ازبعددین،عدمتجاوز،نینشعقب-

 بهحقوقدیگراناست

شود،اتتال سطحنیزدیدهمدربرت،موارد-

توجهمشخصبودنجنسیتفردنکتةقابل-

کنندهباقراردادندوکوبهباصدایمتفاو مراجعه

حلقه،-)صدایب ،مردانه،بهنامکوبه،سمتچپدر

کلون،سمتراست(

ورودیودربعض،یکسنت،یهاازتانه،دربعض-

سنت،یهارتانهورودیوجودداشتهکهدهادوازتانه

ورودیفاصلهنسب،بسیارباالستول،درکیبا

.باشد،ورودیفاصلهنسب،کمترمدوبای،هاتانه

ورودییابیشتردارندیکدوکهی،هادرتانه-

ورودیبهحیاطکیورودیبهحیاطاندرون،و

بیرون،راهدارد

بعدازورودیهشت،دیده

شود،نم

تنهاعملکرددرها-

برایورودوتارج

شدناستتوانای،

ایجادبسطفضای،بی 

دوفضاراندارند



نظامتاص،برای-

اندازهدرهاوجود

ندارد



ازنظرتنوعدرها-

جنس،نقش،جهت

بازوبستهشدنوجود

ندارد

 حیاط

دووجود-ارتفاعاتتال وپلهعنصرازاستفاده-

حیاط،دوباساتتمانییکجابهساتتماندوباحیاط

وعموم،عرصةتفکیک-طریقزیرزمی ازارتباط

حیاطدیداری،حولگردآوریدرعی تصوص،

فضاهایمختل بی ارتفاعاتتال ایجاد-شنیداری

اندرون،هایحیاطتفکیک-فضاهرحری ایجادجهت

افرادحضورتفکیکجهت،رونیوب

یکفضایعنوانبهحیاط

حدزیست،،نقشفضای

بی فضاهایواسط

تدمات،،تصوص،و

عهدهرابه،تصوصمهین

دارد

 

 

--- 

 هشتی

 ایجادفضایانتظار-

مراتبنورسلسله-

بهداتلفضایتصوص،وجودندارد یدمستقید-

 

--- 

 

--- 
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 سیدین(انتقال ) خانه صمدی() یسنت عناصر
ی ها تجدد )خانه

 ویالیی معاصر(

(81-81)باچرتش-(،ضلعیاهشت-)مستطیل،هشت-

 داالن

:باشد،سنت،بهدوشکلمیهاتانهراهروهایورودی-

کیراستاباکشیدگ،ساتتمانب(راهروه کیال (

راهروعمودبرکشیدگ،ساحتمانج(دوراهروعمود

 برکشیدگ،ساتتمان

--- 
--- 

 

 پنجره

هادولنگههستندوعرضیکلنگهمعموالًپنجره-

توان،کهمشود،پنجرهحری آنپنجرهمحسوبم

 رویآننشستیااشیاگذاشت

مشخصیاتاریخ،ازاندازهیهاهادرتانهپنجره-

ایودرفضاهابرحسببازشدنبهدرونکنند،تبعیتم

 شوند،پنجرهیاپنجرهدیدهم-تانهدرشکلدررونیب

ماننددورهسنت،هاپنجره

هستندباای تفاو که

روبهمعابروهاپنجرهتعداد

ترشدهکوچهبیش

ینظامتاص،برا-

هاوجوداندازهپنجره

ندارد

درها،دلیلناهماهنگ-

نمایشهریهمی ابعاد

متنوعیهاورنگ

هااستپنجره

نقشپنجرهدربسط-

بی دویاندازچش 

فضایبازوبسته

 کمرنگشدهاست.

 انتقال-خانه صمدی() یسنتمراتب و ایدئوگرام ورودی خانه در دوره  سلسله

 مسکن آپارتمانی(تجدد )-خانه سیدین()

فضاهایانواعوجودیصمدیوسیدی ،هاتانه،دهسازماندرفضای،ویژگ، یتر،اصل

ومجزاکنندهنقش،زمانطوره بهواسطحدفضاهای.استهاآندر(حری )واسطحد

متصل داشتهبهرایکدیگربهفضااجزاءکننده کامالًفضاهایازی،هامجموعهوعهده

تداتلهمچنی از،اندکردهایجادتانهفضای،سازماندروندرعموم،راتاتصوص،

نمودن8آورند،معملبهجلوگیرییکدیگردرهاتیفعال ساده بر عالوه ایدئوگرام از

اساسفضاهای یبراعبار توصیف،نیزتواهدکاست.ازمشکال یمعماریهانقشه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 811-881ص،نقشفضادرمعماریایران،حائری.8
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راهاآنیفعالیت،بارنگآب،وارتباطمابی (وفضاهاصورت،ضربدر)وتدمات،بادایره

.شود،مباتطنشانداده

ی مختلف معماری ها دورهصمدی و سیدین و معاصر در  یها خانه ورودی مراتب . سلسله8جدول 

 در کرمانشاه

نام 

 بنا
 مراتب جانمایی فضاها سلسله پالن

ه 
خان

ی
د

صم
 



 



ه 
خان

ن
دی

سی
 



صر
معا

ه 
خان
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خانه انتقال )-خانه صمدی() یسنتمراتب ورودی خانه در دوره  تحلیل سلسله

 مسکن آپارتمانی(تجدد )-سیدین(

ومفاهیم،مانندگرفت،متانهدرگذشتهبراساسایجادحداکثرمحرمیتدرفضاشکل

-سهدوره)سنت،باتوجهبهمقایسهی،برمعماریسنت،حاک بود.گرادرونمراتبوسلسله

حیاطمرکزیمعاصر(تجدد)یدورههاتانهمراتبورودبهدرتحلیلسلسلهتجدد(-انتقال

وقرارگرفتهموردتوجهیدیگرهاوهیشبهمعاصریدورههاتانهمحرمیتدرشدهوحذ 

هاتانهورودی راهروهای، ه جابهبا بعضموارد در اگرچه یهشت،جایگزینششده

باع کاهشجهیدرنت،شود،مورودیمستقی بهداتلمنزلهدایترفتهو یازبمحرمیت

یمعاصرباتوجهبهنظامشهریجدیدوکوچشدنقطعا هاتانهدر.شود،مکارای،فضا

 زمی ،سازنهیبهمسکون،و از باع جایگزی شدهطرفهکییهااطیحیاستفاده اندکه

وفضاهایتط،حرکت،مثلنندگذشتهرعایتنشودمامراتبورودبهتانهشدهسلسله

رودداالن بی  از هشت، مانند مک موقتورود فضاهای و ها تغییرا  حروای   یبر

ترکیبفضاهاوحرکتدرفضاهابسزای،داشتهاست.را یتأثومحرمیتافرادتصوص،

است. ک  بندیبسیار هیچمرزیبی  یازبکامالًهاعرصهنظام تصوص،وعرصةرفته

عموم،تصوصمهینعرصة و قسمتشود،نم،دیده دربتانه شدن باز با طوریکه

.اندگرفتهیتصوص،شاملپذیرای،وآشپزتانهدرمعرضدیدقرارفضاهااعظ 
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 ی موردبررس بناهایمراتب  در سلسله نمادین . فرم1جدول 

 یموردبررسبناهای مراتب  در سلسلهفرم نمادین 

 خانه سیدین(انتقال ) دوره خانه صمدی() یسنت دوره
ی ها تجدد )خانه دوره

 معاصر(

 



 

 

 

 


(8881:سرمدیوهمکاران،مأتذ)

 معاصرخانة  در محرمیت ایجاد برای راهکارهایی

بایدمسکون،واحدهر استقاللتانهافرادبرایوباشدعموم،فضایازمجزاکامالً

آوردمحیط،فراه  راهکارهایموجود،،کی. ایجادبیننده،دیدزاویهدرمانعایجاداز

محرمیتایجادتوان،مآنلهیوسبهفضای،استکهروابطپیچیدگ،وبی فضاهافاصله

شود،ممحسوبعمدهوبزرگمشکلیکجواره یهاتانهامنیتبهتعدیکرد.امکان

یطراح،اگونهبهگیرد.ورودیبایدقرارموردتوجهبایدمسکون،یهاتانهدرطراح،که

بمانداماندرجمع،فضاهایهیاهویشودکهبافاصلهازفضاهایتصوص،قرارگیرداز

سلسله مراتبو شود. حفظ محرمیت ایجاد در  یتأمورود بصری واسطهبهمحرمیت

 ورودی، در موقعیت به هاپنجرهپرداتت  وارهایدو همسایگانجواره و یاگونهبهی

صور باشد،درداشتهداتلرابهرادیدحداقلهاپنجرهقرارگیردکهدرهاوموردتوجه
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رعایتسلسلهک آندیدازپنجرهمشبککردنباتوان،منیاز مراتبفضای،درکرد.

هاوعدمورودمستقی بهداتلبااستفادهازراهرووعناصرمنحر کنندهزاویهورودی

بهطوریکهبایدشود،میایجادمحرمیتمحسوبراهکارهاحفظدرونگرای،ازدید،

بهصور مستقی بهفضاهایدیگرمتصلنشوندوبافضای،بهشکلمیان،یاواسطههااتاق

 حفظ ارتباط )ای  سلسلهشود حفظ فضاها، مابی  راهرو از استفاده فضای،،با مراتب

تعامال حوزةمحرمیتدر یتأم(.کند،م یتأموآنرامحرمیتموردنیازفضاهامرتبط

ازنکا حائز درنظرگرفت نیازهایمردانوزنانبهصور مجزا با اجتماع،تانواده

.شود،میمعاصرمحسوبهاتانهاهمیتدرطراح،


 مفهومی پژوهششکل  .6شکل 

 یریگ جهینت
م،ای ازیک،محرمیت شمار اصولاساس،معماریاسالم،به آندررا یتأثآیدکه

کالبدی -ساتتار ایران معماریسنت، ورقابلیغفضای، محرمیتدیداری است. کتمان
مراتببه.سلسلهابدی،ممراتبنمودی،چونسلسلهابزارهاشنیداریدرکالبد،بااستفادهاز

مندنظام ها یحری و عموم، و تاًینهایتصوص، محرمیتمنجر اصولشود،محفظ .

 عناصرموجدمحرمیت

ونه
گ

ها
خ،
اری
یت

 

تفکیکحری تصوص،و

عموم،

 ایجادآرامش

 حرمتوارزش

 عناصروسلسلهمراتبورود

ی،
ضا
بف

رات
هم
سل
سل

 

 یکرمانشاهبارویکردگونهشناس،تاریخ،هاتانهبررس،سلسلهمراتبفضای،درایجادمحرمیت

 ورودی هشت،

 راهرو حیاط

 فضایتصوص،

 فضایاشتراک،

 فضایعموم،

 سلسلهمراتبفضای،

 ومحرمیت
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هماهنگ،سلسلهمحرمیت، یدورهسنت،وگذاروتجددبههاتانهدرتناسب،ومراتب،
گفتدسترس،بهمحرمیتازطریقایجادفضایحدتوان،م،شود،مشکل،متفاو دیده
سنت،همچونتانهصمدیدورهیهاتانهبیرونودروناست.دربررس،واسطبی فضای
هشت،بهپسازدربیاگردشعمودی،تانهصمدیورودیدرمراتبکرمانشاهسلسله

ی،کهمخصوصپذیرای،مهمانوهااتاقمرکزیبیرون،باسپسحیاطووداالن یرس،م
جداشدهحیاطمرکزیاندرون،لةیوسهازفضایتصوص،بکامالًاموراداریوتدمهکه

ازانتقالهمچونتانهسیدی ،پسیدورههاتانهورودیدرمراتبسلسلهاستوهمچنی 
واسطحدعنوانبهتط،مانندوحیاطیامرکزیتقسی ورودی،بهفضایدربازگذر

تصوص،برایفضای سنت،وشود،ممشاهده،تانهتصوصمهینو دوره دو در گذار.
پهلوی( و باع ازمتنوع،طی ازاستفاده)قاجار برایتصوص،حری ایجادفضاها

برایمعاصر،یهاتانهتحلیلدر.یصمدیوسیدی درگذشتهبودهاستهاتانهساکنان
حداکثری حذ سلسلهتقسی فضاهایزمی ،ازاستفاده فضا به .شوند،ممراتبورود

درایجادمحرمیتنقشبسزای،تانهکهورودیواسطحدوتقسی فضایترتیب،بدی 
عمالًدارد موردتوجهشود،نمطراح، و بسیاریوردیگ،نمقرار کامالًمواردازدر
سلسلهشدهحذ  حفظتاًینهاووعموم،تصوص،یها یحریمندنظامبهمراتباست.

ودهد،مشکلراوحد هندسه،ونظ وتناسبیریکارگبهوشود،ممنجرمحرمیت
سرچشمهاستنشان،ای  پژوهشاصولیکسانیهاشهیرواز منظوربهحاضرسنت،.

واسطحدفضایگرفت نظربادرمحرمیت،ایجاددرمؤثریفضاهایبنددستهوشناسای،
تقسی یا تانهدر بندیفضاهایموجبمحرمیت،ایجادبرعالوهها وتصوص،عرصه
یهاافته.یکند،مجلوگیریفضاهاسایرعملکرددرایجاداتتاللازوشده،تصوصمهین

دیداریافراددرکنارمحرمیتودسترس،فضای،ازکهرعایتحری دهد،متحقیقنشان
یجمع،بهفضاهایمعاصرتعددوتنوعهاتانهیدورهسنت،است.درهاتانهاصولثابت

ای توجهقابلشکل و شده ادغام،کاسته ه  در حذ یا موارد بسیاریاز در فضاها
.اندشده
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