


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
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 محرمیت در خانه های سنتی بر اساس نسبت توده به فضا تحلیل

 اقلیم گرم و خشک( های تک حیاط در)نمونه موردی: خانه
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 استادیار معماری، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران -1

 استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران -2

 

 (81/12/1911 ، تاریخ پذیرش نهائی:11/80/1911)تاریخ دریافت مقاله: : 

 

 چکیده

ت مختلفی درجا ،. در معماری مسکونی ایران بنا به ضرورت و نیازمعماری ایرانی استجزء جدایی ناپذیر  همنشینی توده و فضا،

در . است ساخت های چهار طرفه، سه طرفه، دو طرفه و یک طرفکه نتیجه آن ظهور خانه شوداز همنشینی این دو عنصر دیده می

نابراین فضا در آنها شکل گرفته است. بمتفاوتی از بندی فضا متفاوت بوده و لذا ساختارهای پیکره هرکدام از این الگوها، نحوه

 محرمیت در اینالگوهای متفاوتی از محرمیت در این فضاها به وجود آمده که پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع است. 

اهیم با که هر کدام از این مفبندی فضایی تعریف شده، هپژوهش در قالب سه مفهوم درونگرایی، سلسله مراتب دسترسی و عرص

باط، ها شامل چهار شاخص همپیوندی، ارتاین شاخص. اندهایی در زمینه تئوری نحو فضا مورد تحلیل قرار گرفتهاستفاده از شاخص

فزار افضا و دو شاخص دوم با استفاده از نرم که دو شاخص اول با استفاده از روابط ریاضی نحوِ استعمق و دسترسی بصری 

Depthmap  در سه شهر کرمان، اصفهان  خانه سنتی تک حیاط، 21این تحقیق  های موردی در. نمونهتحلیل قرار گرفته استمورد

و کیفی است؛ به  کمی یتحقیق از نوع ترکیب. شده استهر الگو سه نمونه انتخاب  زبسته به نسبت توده به فضا، ا که هستندو کاشان 

و با استفاده از ابزارهای تحقیق )روابط  ی مورد نظرهاهای نحوی در ارتباط با خانهاین معنی که در بعد کمی، هر کدام از شاخص

ا نسبت توده ه محرمیت در ارتباط بندهای تعریف کنشاخص به تحلیل ریاضی و نرم افزار( مورد تحلیل قرار گرفت و در بعد کیفی،

اپذیر، ن. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اگرچه اصل محرمیت به عنوان یک اصل جداییپرداخته شدهای مورد نظر در خانهبه فضا 

ای ه، اما با این حال با افزایش نسبت توده به فضا در الگوی خانهی مورد توجه سازندگان قرار داشتههای ایرانخانه معماری همواره در

  صل نیز بیشتر صورت گرفته است.این احیاط مرکزی، نمود 

 

 حیاط های تکمراتب دسترسی، خانهبندی فضایی، سلسلهنسبت توده به فضا، محرمیت، درونگرایی، عرصه :هاواژه کلید
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 مقدمه -1

که  هستندهایی کالبدی پدیده، فضاهای معماری

بسیاری از خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی 

با (. 2731)سلطانزاده، دهد یک جامعه را بازتاب می

 یژهومانده از ابنیه سنتی ایران به  یبه جاآثار بررسی 

که اصولی همواره مورد  شودها، مشاهده میخانه

تاکید سازندگان و خالقان این آثار قرار داشته که فرا 

مختلف  هایزمان و فرا مکان بوده و در محدوده

مختلف، به اشکال متفاوتی  جغرافیایی و در ادوار

یت رمحنمود یافته است. یکی از این اصول، اصل م

مفهوم های سنتی ایرانی است. در معماری خانه

ه ن به فضا بدکالبد دامحرمیت در معماری به معنای 

ارای د از دو بعد کالبدی و معنایی، که است ایگونه

حریم باشد. حریم داشتن در حوزه کالبد معماری 

بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را 

 هاییو در حیطه معنایی، ویژگی دهدمیتشکیل 

ضای معماری به است که حرمت و ارزش را برای ف

شود می یجاد حریم در فضااارمغان آورده و باعث 

 بنابراین(. 33-16: 2731نژاد و مشایخی، )مهدوی

هم از حیث کالبدی و هم  محرمیت ابزاری است که

باعث ایجاد آرامش برای ساکنین در از حیث معنایی 

و با  خانه شده و خود تحت تاثیر عوامل مختلف

 تاکنون مقاالتآید. به وجود می های متفاوتیروش

های ایجاد محرمیت در روش بررسیمتعددی به 

 ها، به نوعیاند و در تمام آنهای سنتی پرداختهخانه

اجزای کالبدی فضا و عناصر سازنده آن در  نقش

محرمیت در معماری مورد بررسی قرار گرفته یجاد ا

؛ مومنی و ناصری، 2731یفیان و محمودی، س)است 

؛ حیدری و 2717؛ علی الحسابی و قربانی، 2711

با این حال تاکنون تحقیقی پیرامون  (.2713دیگران، 

نحوه چیدمان فضا و نسبت توده به فضا در 

تی و های سنبندی فضایی خانهگیری پیکرهشکل

ا همحرمیت فضایی در این خانه ایجادتاثیر آن بر 

  انجام نگرفته است.

ساخته شده در شهرهای مرکزی  سنتی هایخانه

در  ند.اهبردایران از الگوی رایج حیاط مرکزی بهره 

اط حی یا چند پیرامون یک هاچینش فضاها این خانه

ضا و بر اساس نسبت توده به ف گرفتهشکل  مرکزی

های یک ها، چهار الگو شامل خانهدر این خانه

های و طرف ساخت، خانهدهای طرف ساخت، خانه

به های چهار طرف ساخت سه طرف ساخت و خانه

. در هرکدام از این الگوها، نحوه آمده استوجود 

بندی فضا متفاوت بوده و لذا ساختارهای پیکره

بنابراین  .گرفته استها شکل در آنفضایی متفاوتی 

 وجود بهالگوهای متفاوتی از محرمیت در این فضاها 

که پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع  آمده

، بنابراین هدف اصلی در پژوهشبرآمده است. 

نسبت توده به فضا در الگوهای مختلف بررسی 

ک و بررسی نقش این گرم و خش اقلیم هایخانه

. با استها موضوع در ایجاد محرمیت در این خانه

این توضیح پرسش اصلی تحقیق به این صورت قابل 

 : استطرح 

ای هچه ارتباطی میان نسبت توده به فضا در خانه -

 روندمحرمیت الگوی سنتی اقلیم گرم و خشک و 

 ها وجود دارد؟ آن
 

 

 

 



 13                                                                          تحلیل محرمیت در خانه های سنتی بر اساس نسبت توده به فضا

 

 
 

 ادبیات تحقیق -2

 توده و فضا  نسبت -1-2

که دهنده فضا به همان میزان اصول سازمان

دهنده حالت کلی انسان هستند بر ارتباطات نشان

.  (Tuan, 1977)دارندها نیز داللت میان انسان

ادموند بیکن در کتاب طراحی شهرها دوجزء اصلی 

معماری را توده و فضا معرفی کرده و معتقد است 

که جوهر اصلی طراحی رابطه متقابل این دوعنصر 

معماری به  به عبارتی دیگر. (2731)بیکن،  است

بخش پر و خالی تشکیل شده که  زبان ساده از دو

ای ههندسی میان آنها بر ویژگیهای عددی و نسبت

 ها که در جهتگذارد. این نسبتاثر می فضاحسی 

 اثبات ،دنشورسیدن به اهداف معماری تبیین می

د طی فراین ،د که هر تفکر و ایده معمارانهنکنمی

های عددی و هندسی خلق اثر معماری به نسبت

 ار تبدیل شده و ساختار کالبدی منحصر به فردی

نسبت میان توده و فضا به معنای رابطه  کند.خلق می

این  که های پر و خالی معماری استمیان بخش

های کمی و کیفی معماری را ها ویژگیبخش

 .(72 :2711)فالحت و شهیدی، دهند تشکیل می

ایی و سلسله مراتب فضایی، درونگر بندیعرصه

یان هستند که بر اثر رابطه م هاییدسترسی، کیفیت

 هایو باعث ایجاد هویت آمدهتوده و فضا به وجود 

 شوند. ی فضاهای مسکونی میاخاص بر

 یا شده ساخته فضاهای گرفتن قرار چگونگی

 دیگر، عبارت به یا باز فضاهای کناردر سرپوشیده

 فضاهای با سرپوشیده فضاهای ترکیب چگونگی

 ساخت و طراحی در مهم نکات از یکی، باز

 هایپدیده و عوامل. است معماری فضاهای

 در باز فضاهای گیریشکل نحوه در گوناگونی

که از جمله آنها  دارند نقش بسته فضاهای با ترکیب

، وضعیت اقتصادی و بنا کارکرد نوعتوان به می

اجتماعی ساکنین، ابعاد زمین و موقعیت استقرار آن 

. با (37 :2731،زاده )سلطاناشاره نمود  و ... در بافت

رم های اقلیم گاین حال نسبت توده به فضا در خانه

و خشک در قالب چهار الگوی غالب نمود دارد که 

، )طرفه چهار( محصور کامل طور های بهشامل خانه

های دو های سه طرف محصور )سه طرفه(، خانهخانه

های یک طرف طرف محصور )دو طرفه( و خانه

 Meir, Pearlmutter) استفه( محصور )یک طر

& Etzion, 1995,564-566) بر همین اساس .

پژوهش حاضر نیز مبنای تحلیل خود را در ارتباط با 

این چهار الگو در اقلیم گرم و خشک ایران قرار داده 

 است. 

 

 در خانهمحرمیت  -2-2

 پیرامون، معنای به حرم کلمه ریشه از محرمیت

 آن از حمایت و دفاع که است قلمرویی و مرز

 از واژه این. (171 ،2716،عمید) است واجب

 معانی دارای نظران، صاحب و پردازان نظریه دیدگاه

این تعدد معانی نشان از اهمیت آن  کهمتعددی است 

زندگی انسان به ویژه در محل  ابعاد مختلف در

وجه تسابقه دارد.  و نوع روابطش با دیگران سکونت

 هایخانه به ایران معماری در محرمیت اصل به

-قبل برمی هزارسال شش حدود قدمتی با دارحیاط

ها با ایجاد الگوهای حیاط مرکزی گردد که در آن

و ساخت خانه به صورت درونگرا، ارتباط درون و 

 نمودندمیبیرون خانه را تا حد زیادی کنترل شده 

 از تاثیر و بابعد از اسالم (. 21 :2737معماریان،)

اصل اهمیت بیشتری یافته تا تعالیم اسالمی، این 
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حدی که در ساخت فضاهای مختلف از جمله خانه، 

محرمیت به عنوان یکی از اصول  رعایت اصل

 تهگرفمد نظر سازندگان قرار  و زیربنایی اساسی

متون اسالمی که بخشی از ، 2در جدول است. 

ها مورد تاکید قرار گرفته موضوع محرمیت در آن

 ت، ارائه شده است.اس
 

 (2711ناصری، مومنی و ماخذ: ) رابطه آیات و روایات با محرمیت دیداری -2جدول

 و توضیح ایات و روات از دیدگاه بزرگان دینی تفسیر آیات و روایات محرمیت دیداری

 سوره نور 22-22آیه 
)ارزشمند دانستن حریم ی ورود به خانه و اذن ورود به آن اشاره به چگونگ

 (2712خانه و تاکید بر محرمیت، مکارم، 

 سوره اسرا 22-22آیه 

رهنمودهایی در مورد محارم و آداب و رفتار و گفتار افرادی که ارایه نکات و 

کنند که در طراحی فضاهای درونی خانه باید در یک منزل با هم سکونت می

مورد توجه جدی قرار بگیرند. محرمیت در فضاهای اختصاصی تمام ساکنین 

 (27، 2731باید لحاظ گردد. )سیفیان، 

 نماید.نوعی درون گرایی در خانه اشاره می بر وجود حریم و سوره حجرات 12آیه 

پیامبر اسالم،آداب ورود به خانه: برای ورود به 

خانه باید سه مرتبه اجازه بگیرید، اگر به شما 

صورت اجازه داده شد وارد شوید، در غیر این

 بازگردید.

 (2731تاکید بر اهمیت حریم خصوصی خانه )اخوت، الماسی فر، بمانیان، 

فضاهایی برای زنان،  جداسازی فضای داخلی خانه و در نظر گرفتنضرورت 

 در اهمیت اذن و رعایت حریم اعضای خانواده

 کالم امیرالمومنین در نهج البالغه

که  حجاب باید درون خانه برقرار باشد و از جای دادن زنان در جاهایی از خانه

( 2731حدیث  ،1،ج2731)شیخ صدوق، به بیرون اشراف دارد نهی شده است. 

 (31، 2731)ناری قمی، 

 

ها، اصل محرمیت در قالب مفاهیم در معماری خانه

یابد که در این پژوهش، سه مفهوم مختلفی نمود می

بندی فضایی و سلسله مراتب درونگرایی، عرصه

 دسترسی مورد بررسی قرار گرفته است:

 

 درونگرایی -

درونگرایی یکی از اصول معماری اسالمی است 

 ه درژهای مختلف بنا به ویکه در سازماندهی اندام

های سنتی، نمود بسیار زیادی یافته است. این خانه

امر برگرفته از اهمیت زندگی خانوادگی و حرمت 

آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که منجر به 

این مرز گیری الگوهای درونگرا در معماری شکل

(. 66: 2711گر و دیگران، و بوم شده است )پیوسته

های ساختمان سازماندهی انداممعماران ایرانی با 

ن بیرون جدا سرا، بنا را از جهاحول یک یا چند میان

ک از طریق ی را اطی میان این دوکرده و تنها راه ارتب

(. 76: 2737)پیرنیا،  نمودندایجاد مییا چند ورودی 

رتیب محرمیت فضایی از طریق تاکید به به این ت

درون و قطع هر گونه ارتباط مزاحم با بیرون در خانه 

آمد که این موضوع تحت تاثیر اصل پدید می

 یافت. درونگرایی نمود می
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 عرصه بندی فضایی -

بندی فضایی به معنای تفکیک فضا به دو عرصه

عرصه عمومی و خصوصی است به نحوی که 

کارکرد یکی بر دیگری تاثیری نگذارد و در عین 

ان نیز مامکان استفاده از هر دو به صورت همزحال 

روابط اجتماعی موجود در خانه وجود داشته باشد. 

در دو سطح اعضای خانواده و مهمان قابل تقسیم 

های ن امر در سازماندهی فضایی خانهکه ای است

 هایگیری دو عرصه به نامسنتی منجر به شکل

اندرونی، محل حضور اندرونی و بیرونی شده است. 

اعضای خانواده بوده و به حوزه زنانه معروف است 

و بیرونی، محل حضور مهمان و روابط اجتماعی 

است که به عنوان حوزه مردانه در  جامعهخانواده با 

شود. نکته قابل توجه در این ه شناخته میخان

خصوص، الزام به عدم وجود دید از عرصه مردانه به 

های عرصه زنانه است که این موضوع به روش

ته گرفمورد توجه قرار های سنتی مختلفی در خانه

ه به بندی فضایی و تفکیک خان. بنابراین عرصهاست

 دو عرصه بیرونی و اندرونی، یکی از مهمترین

های سنتی به راهکارهای ایجاد محرمیت در خانه

 . رودمیشمار 

 

 دسترسیسلسله مراتب  -

بینی اسالمی و به ویژه در عرفان در جهان

مدارج و منازل گوناگون در یک  اسالمی، طیِّ

-گیرد و هر منزل با ویژگیمراتب خاص صورت می

ای خاص تعلق دارد و تا های خاص خود به عده

زم، های الها و بایستگیشایستگیان تحصیل مز

امکان عبور از آن برای رسیدن با منازل باالتر میسر 

بنابراین اصل (. 2717نیست )مهدوی نژاد و ناگهانی، 

سلسله مراتب یکی از اصول اسالمی است که در 

 ایهنرهای سنتی به ویژه معماری، از جایگاه ویژه

اصل معنای برخوردار است. در معماری این 

ماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اساس ساز

ه ها است بخصوصیات کالبدی و یا کارکردی آن

 ،نحوی که منجر به پیدایش مراتبی از قرارگیری

برای ساکنین گردد )سلطان  و یا مشاهده استفاده

وجود سلسله مراتب باعث تعیین (. 271: 2731زاده، 

خصوصی شده و های عمومی، نیمه عمومی و قلمرو

، باعث کاهش در سازماندهی فضایی خانه آنوجود 

پذیری و در نتیجه افزایش محرمیت فضایی دسترسی

 گردد. می

 

 روش تحقیق-2

همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد، هدف 

، بررسی نقش نسبت توده به پژوهشاصلی در این 

های سنتی گیری محرمیت در خانهفضا در شکل

 بنابراین بر اساساقلیم گرم و خشک ایران است. 

ادبیات تحقیق، در ارتباط با نسبت توده و فضا، چهار 

گوی چهار طرفه، سه طرفه، دو طرفه و لالگو شامل ا

یک طرفه انتخاب و با توجه به اینکه پژوهش در 

ه باقلیم گرم و خشک ایران انجام گرفته است، 

در  هاانهخبیشتر نتایج،  منظور امکان تعمیم پذیری

 سه شهر کرمان، کاشان و اصفهان انتخاب شدند. 

به ادبیات تحقیق، اصل محرمیت در این پژوهش  بنا

ی بندی فضایدر قالب سه مفهوم درونگرایی، عرصه

نابراین . باست تعریف شدهو سلسله مراتب دسترسی 

هایی که بتواند به تحلیل این استخراج شاخص

بپردازد، بخشی از فرایند تحقیق به شمار مفاهیم 

با توجه به نگاه فیزیکی تحقیق به موضوع آید. می
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محرمیت )به این معنی که تحقیق به دنبال تحلیل 

های کالبدی محیط بر ایجاد محرمیت ویژگی

هایی به منظور ، ضروری است که شاخصاست(

تحلیل انتخاب شوند که ماهیتی فیزیکی داشته و با 

ها ن تاثیر آنابنا، بتو فضایی -کالبدیساختار تحلیل 

 بر همین اساسبر محرمیت را مورد ارزیابی قرار داد. 

حو نرویکرد نحو فضا، برای این منظور انتخاب شد. 

فضا و  کیفیزیفضا ابزاری است که با تحلیل ساختار 

 گیری ریزفضاها دربر اساس موقعیت قرار

ها، به نآ بینروابط  بنا و نیز نوع بندی کلیپیکره

پردازد )حیدری و دیگران، تحلیل عملکرد بنا می

دارهای توجیهی ودر این روش از دو ابزار نم(. 2716

های به منظور تحلیل نمونه Depthmapافزار و نرم

(. 2711شود )حیدری و دیگران، موردی استفاده می

ردی، های موبنابراین نخستین گام در تحلیل نمونه

 استخراج نمودارهای توجیهی مربوط به هر بنا است. 

 هاییدیاگرام شامل توجیهی، نمودارهای یا هاگراف

 نحوه نیز و فضاها نمایش منظور به که هستند

 و تجزیه از. شوندمی استفاده هاآن میان ارتباطات

 ساختار همچون اطالعاتی نمودارها، این تحلیل

 توزیع میزان فضاها، عمق میزان فضاها، چیدمان

 قابل هاآن میان ارتباط همچنین نحوه و هاآن

 گام، این در آمده دست به نتایج. است استخراج

 را های بعدیگام در استفاده جهت الزم اطالعات

.نمایدمی فراهم

 
: )ماخذاند. ای انتخاب شدهدر آن، دو فضای مختلف به عنوان فضای ریشه یک بنا که مربوط به نمودار توجیهی -2تصویر 

 نگارندگان(

 

پس از استخراج نمودارهای توجیهی مربوط به 

های نحوی مرتبط با ها، به تحلیل شاخصپالن

ن که در ای شودمیعوامل موثر بر محرمیت پرداخته 

پیوندی و ارتباط با استفاده خصوص، دو شاخص هم

دو  واز روابط ریاضی نحو فضا و نموارهای توجیهی 

 دسترسی بصریشاخص میانگین عمق نسبی و 

(Isovist)  افزار نرمستفاده از اباDepthmap  قابل

های تحلیل هستند. در ادامه به توضیح شاخص

ی هاها در ارتباط با نمونهمذکور و نحوه تحلیل آن

 شود.پرداخته میموردی 

از این شاخص به عنوان ابزاری : پیوندیهم -

ف ای بودن یک گرابرای تحلیل نسبی میزان حلقه

دهنده میزان توزیع و یا عدم شود و نشاناستفاده می

 گرابندی فضایی است. توزیع فضاها در یک پیکره

ضایی بندی فبین دو فضا در پیکره مسیر یک تنها

این حالت پالن از یک سیستم  وجود داشته باشد، در
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ل کند. اما در مقابتوزیع نشده یا درختی پیروی می

فضا، بیش از یک مسیر وجود  زمانی که بین دو

داشته باشد، در چنین حالتی سیستم توزیع شده 

هر چه  .( Bellal, 2007,060:05) شودشناخته می

د، بیشتری برخوردار باش شدگی سیستم از توزیع

ه گرفته و در نتیجهای بیشتری در آن شکل حلقه

این  یابد.میزان نفوذپذیری در آن افزایش می

مورد بررسی ( R) پیوند – فضا نسبتموضوع توسط 

 بتنس ،گیری آنه به منظور اندازهکگیرد قرار می

 کی عالوه فضاها به بین شده واقع پیوندهای تعداد

تقسیم  ناب فضایی ساختار در واقع فضاهای تعداد به را

 .(Bellal,2007,060:07) نماییممی

 

 (2) R = 
𝐿+1

K
 

 

پیوندی کلی نشان دهنده میزان هم R در رابطه فوق،

 در موجود های بین فضاهایپیوند تعداد L بنا،

فضاهای  نشان دهنده تعداد K و نمودار توجیهی

 در رابطه فوق Rمقادیر  .است سیستم در موجود

در نوسان است؛ به این معنی که  2پیرامون عدد 

نشان دهنده وجود سازمان فضایی  2 از بیشتر مقادیر

 وای در بنا و توزیع شدگی زیاد در آن است حلقه

دهنده سازمان فضایی خطی  نشان 2 از کمتر مقادیر

زم به ال است. فضایی و در نتیجه عدم توزیع شدگی

های خطی، درجه باالیی از سلسله نظامذکر است که 

به موجب آن  ودهند مراتب دسترسی را نشان می

توان به کاهش دسترسی در این فضاها و در نتیجه می

اشاره نمود؛ در مقابل ها آن افزایش محرمیت در آن

ای بودن فضا نشان دهنده افزایش دسترسی حلقه

 . نتیجه عمومی بودن آن فضا استپذیری و در 

ضا، تحلیل در تئوری نحو ف یکی از مبانی :ارتباط-

کیفیت ارتباطات موجود میان فضاها در یک 

 & Hillier,2007,202) بندی فضایی استپیکره

Penn,2011,193-218).  میزان ارتباطات میان

تواند نشان دهنده میزان عمومی فضاهای مختلف می

یک فضا و در نتیجه میزان و یا خصوصی بودن 

محرمیت موجود در آن باشد؛ به این ترتیب که 

ری با فضاهای تفضاهایی که ارتباطات بیش

همجوارشان دارند، یک فضای عمومی قلمداد شده 

اده تر مورد استفهای عمومیر انجام فعالیتظوو به من

 ییاهاین در حالی است که فضا .خواهند گرفتقرار 

کمتری با فضاهای همجوارش  دارای ارتباطات که

ز تر و در نتیجه ا، از نظر فضایی جدا افتادههستند

اس بر همین اس .هستندردار ومحرمیت بیشتری برخ

بندی فضایی را فضاهای موجود در یک پیکره

توان بر اساس نوع و تعداد ارتباطاتی که با می

ندی بفضاهای پیرامونشان دارند، در چهار دسته طبقه

 کرد:
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 درجه فضایی بودن -1تصویر  

(1) 𝑑

K
=  *d     

𝑐

K
=  *c 𝑏

K−2
=  *b 

𝑎

K−1
=  *a 

   

با فضای  پیوند یکتنها دارای  a نوع فضای

 یک از بیش دارای ،b نوع فضای. استهمجوارش 

ر دی همجوارش، هاارتباط آن با فضا و بوده پیوند

 دارای ،c نوع فضای. قالب یک الگوی خطی است

 اقعو حلقه یک روی بر و بوده پیوند یک از بیش

 پیوند دو از بیش ،d نوع فضای در نهایت. است شده

. تاس گرفته جای حلقه دو روی حداقل بر و داشته

خطی دارند  نمودارهای b و a نوع فضاهای بنابراین،

 ایحلقه هاینمودار دارای d و c نوع فضاهای و

 .(Manum,2009,050:07 ) هستند

 دادتع معنی بهعمق  :میانگین عمق نسبی-

 نظر دمور فضای به رسیدن برای که است فضاهایی

 فضاها تعداد چه رو در این مسیر ه شود طی باید

یجه و در نت یافته افزایشنیز  عمق مقدار ،یابد افزایش

 یابدمی افزایش نیز فضا بودن خصوصی درجه

(Mostafa & Hassan ,2013,160) .برخی در 

 تعداد ،یابد افزایش عمق میزان ها هر چهبریرکا

اید ب نظر مورد فضای به رسیدن راه در که فضاهایی

یابد. این موضوع سبب می افزایش نیز ،طی شود

افزایش زمان دسترسی به فضا، محدود شدن 

نتیجه افزایش درجه خصوصی دسترسی به آن و در 

له سلس " به دستیابی منظور به شود.بودن آن می

 و شاخص این فضایی از مناسب " دسترسی مراتب

 شاخص .شد خواهد بهره گرفته پیوندیهم شاخص

 افزار نرم از استفاده با پژوهش این در عمق

Depthmap گیرد.می قرار ارزیابی مورد 

 

  

  
الگویی از یک فضای خطی که در آن عمق  -7 تصویر

 .یابدفضایی افزایش می

الگویی از یک ضای غیر خطی که فضاها در عمق  -1 تصویر

 کمی نسبت به فضای پایه قرار دارند.
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این شاخص به معنای میزان  :دسترسی بصری - 

 ،طهقن کسطحی از فضا است که توسط ناظر از ی

افزار قابل رویت است. این شاخص در نرم

Depthmap  با استفاده از ابزار ایزوویست(Isovist) 

 ابلیتق این از استفاده با گیرد.مورد سنجش قرار می

 رتغیی هر با ناظر که هاییصحنه توانمی همچنین

ه ب و کرد مشاهده نیز را شودمی ها مواجهآن با مسیر

 ندهبین مقابل در فضا هر در که را موانعی ،موجب آن

میزان ایزوویست در هرچه . نمود بررسی ،دارد قرار

ارتباط با یک فضا یا یک عرصه فضایی کمتر باشد، 

آن فضا دارای محرمیت بیشتری است و در مقابل 

 اشند، دار بفضاهایی که از زاویه دید بیشتری برخور

 آیند.تر به شمار میفضاهایی عمومی

 

 
 (: نگارندگانماخذ) روش انجام پژوهش بر اساس شاخص های مورد مطالعه. -6تصویر 

 
 

  موردی هاینمونه بررسی -2

 دارای یک حیاط وخانه دوازده  وهشدر این پژ

 هایبه عنوان نمونه متفاوت هایبندیبا پیکره

که چهار خانه واقع در شهر  انتخاب شد موردی

واقع چهار خانه در شهر کاشان و چهار خانه  ،کرمان

بر  های مختلف. پیکره بندیبودنددر شهر اصفهان 

 فضای باز در میان توده خانه،قرارگیری  هنحواساس 

اند؛ به این ترتیب که از مجموع این انتخاب شده

، در سه الگوی اول، توده در یک طرف خانه دوازده

وده در ت مودر سه الگوی د .است حیاط شکل گرفته

دو طرف، در سه الگوی سوم، توده در سه طرف و 

در سه الگوی چهارم، توده در چهار طرف حیاط 

بررسی تاثیر طبقه بندی شکلی خانه بر روی عرصه های خصوصی و عمومی 

 در ایجاد محرمیت بصری فضاها

 های نحو فضاشاخص های محرمیتشاخص

بندی عرصه

 فضایی

مراتب  سلسله

 دسترسی

 درونگرایی

 همپیوندی

 ارتباط

میانگین عمق 

 نسبی

 دسترسی بصری

 عمق

ضا
و ف

نح
ل 

مو
فر

 
ضا

و ف
نح

ار 
افز

رم 
ن

 

 ارتباط همپیوندی

 بصری دسترسی

 

 عمق

طرفه و سه  دو طرفه، خانه یک حیاطه: یک طرفه،

 چهار طرفه
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ی اها دارهرکدام از این خانهشکل گرفته است. 

 و باز فضاهای نیمه، حیاط ،ورودییی نظیر هافضا

  .استفضاهای سرپوشیده متعدد و متنوع 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده -5
در بخش روش تحقیق نیز عنوان همانگونه که 

های شد، نخستین مرحله پس از انتخاب نمونه

موردی، استخراج نمودارهای توجیهی مربوط به هر 

پالن است. در ترسیم نمودارهای توجیهی، فضای 

ورودی به عنوان فضای پایه در نظر گرفته شد و در 

هایی که بیش از یک ورودی داشتند، به ازای پالن

گراف ترسیم گردید.هر ورودی یک 

 
: ماخذ) های موردی تحقیق شامل الگوهای یک، دو، سه و چهار طرفه در سه شهر اصفهان، کاشان و کرماننمونه -1جدول 

 (نگارندگان

 کاشان اصفهان کرمان 

ک 
ی

رفه
ط

 

 
  

 خانه باکوچی -7الگوی  ملکخانه انگورستان  -1الگوی  خانه یارمند -2الگوی 

دو 
رفه

ط
 

 

 
 

 خانه کارخانه چی -1الگوی  خانه کریمی -6الگوی  خانه هاشمی -1الگوی 

سه 
رفه

ط
 

 
  

 خانه تهامی -1الگوی  خانه سرتیپی -3الگوی  خانه توالیی -3الگوی 
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ار 
چه

رفه
ط

 

  
 

 خانه جهان آرایی -21الگوی  خانه قدسیه -22الگوی  خانه موحدی -27الگوی 

 : نگارندگان(ماخذ) گراف و دیاگرام پالنی خانه ها -7جدول

 کاشان اصفهان کرمان 

ک 
ی

رفه
ط

 

   
 باکوچیخانه  -7الگوی  خانه انگورستان ملک -1الگوی  خانه یارمند -2الگوی 

دو 
رفه

ط
 

   
 خانه کارخانه چی -1الگوی  خانه کریمی -6الگوی  خانه هاشمی -1الگوی 

سه 
رفه

ط
 

   
 خانه تهامی -1الگوی  خانه سرتیپی -3الگوی  خانه توالیی -3الگوی 

ار 
چه

رفه
ط

 

 
 

 وردی اول
 

 وردی اول
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 وردی دوم

 
 وردی دوم

 خانه جهان آرایی -21الگوی  خانه قدسیه -22الگوی  خانه موحدی -27الگوی 

 

بر اساس موارد مستخرج از نمودارهای توجیهی 

 تباط با دو( و نیز روابط ریاضی که در ار7ول )جد

ارتباط عنوان شد، مقادیر این  پیوندی وشاخص هم

شاخص برای هر خانه به تفکیک استخراج شد  دو

 (. 1)جدول 

 

 : نگارندگان(ماخذ)محاسبه درجه همپیوندی و ارتباط در نمونه های موردی  -1جدول

 )حیاط( همپیوندی الگوهای حیاط
 ارتباط

a* b* c* d* 

رفه
ک ط

ی
 

 72/7 7 21/7 73/7 21/2 2الگوی 

 21/7 21/7 2/7 1/7 23/2 1الگوی 

 7 21/7 22/7 1/7 12/2 7الگوی 

رفه
و ط

د
 

 71/7 26/7 71/7 71/7 16/2 1الگوی 

 21/7 26/7 71/7 17/7 7/2 6الگوی 

 27/7 23/7 16/7 11/7 13/2 1الگوی 

رفه
ه ط

س
 

 2/7 13/7 71/7 16/7 7/2 3الگوی 

 12/7 71/7 71/7 11/7 73/2 3الگوی 

 26/7 71/7 22/7 21/7 11/2 1الگوی 

رفه
ر ط

چها
 

 16/7 77/7 21/7 21/7 61/2 27الگوی 

 61/7 13/7 7 23/7 63/2 22الگوی 

 11/7 62/7 7 21/7 31/2 21الگوی 

 

افزار ها در محیط نرمدر مرحله بعد، پالن

Depthmap  فراخوانی شد و دو شاخص میانگین

عمق نسبی و ایزوویست در ارتباط با هر پالن به 

 (. 6تفکیک استخراج شد )جدول 

 
 

 

 



 73                                                                          تحلیل محرمیت در خانه های سنتی بر اساس نسبت توده به فضا

 

 
 

 : نگارندگان(ماخذ) تحلیل ساختار فضایی با استفاده از نرم افزار. -6جدول 
الگوهای 

 حیاط

 دسترسی بصری عمق

 دید از حیاط دید از ورودی عمق فضا نسبت به حیاط  عمق فضا نسبت به ورودی

رفه
ک ط

ی
 

ی 
گو

ال
2 

    
7212 1233 23276 23621 

ی 
گو

ال
1 

    
2223 1231 23271 13122 

ی 
گو

ال
7 

    
6212 7233 1217 13627 

رفه
و ط

د
 

ی 
گو

ال
1 

    
7221 1221 21212 21621 

ی 
گو

ال
6 

    
3221 6212 1211 16127 
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ی 
گو

ال
1 

    
1221 7221 16213 72621 

رفه
ه ط

س
 

ی 
گو

ال
3 

    
1273 6212 3216 12127 

ی 
گو

ال
3 

    
6221 3221 1212 62321 

ی 
گو

ال
1 

   
 

1221 3271 6221 72627 
رفه

ر ط
چها

 

ی 
گو

ال
27 

    
3212 1222 1211 13721 

ی 
گو

ال
22   

 1222وردی اول:  1236اول: وردی 
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 61721 7212وردی دوم:  21212 3211وردی دوم: 

ی 
گو

ال
21 

 

 

 

 

 1213وردی اول:  22261وردی اول: 

  
 13123 7222وردی دوم:  27237 1231وردی دوم: 

 

مربوط به جداول فوق، های در نهایت با توجه به داده

پیوندی، ارتباط، عمق و زاویه دید چهار شاخص هم

 . دشهای موردی تحقیق، تحلیل در ارتباط با نمونه

 

 پیوندی هم -

 صشاخ عنوان شد، نیز این از پیش که گونههمان

 روابط از استفاده در این پژوهش با پیوندیهم

 نتایج که گرفت قرار ارزیابی مورد نحوفضا ریاضی

شماره  جدول در موردی، هاینمونه در ارتباط با آن

با بررسی نمودارهای توجیهی  .است شده ارائه 1

پیوندترین فضا در شود که هم( مشاهده می7)جدول 

 که این موضوع استها، حیاط ساختار فضایی خانه

از تعدد ارتباطات میان حیاط با سایر فضاهای 

ای هپیرامون آن قابل استنباط است. با این حال داده

دهد که مقدار همپیوندی حیاط در نشان می 1جدول 

( به 21و  22، 27الگوهای چهارطرفه )الگوهای 

که این  است 31/2و 63/2، 61/2ترتیب شامل 

الگوها، در بیشینه مقدار مقادیر در مقایسه با سایر 

پیوندی در قرار دارد. بر همین اساس مقدار هم

الگوهای سه طرفه، دو طرفه و یک طرفه به ترتیب 

های بعدی قرار دارند. به بیانی دیگر، افزایش در رده

توده نسبت به فضا در الگوهای چهار طرفه، باعث 

ها شده و با کاهش پیوندی حیاط در آنافزایش هم

پیوندی نیز کاهش یافته است. بت، مقدار هماین نس

بنابراین الگوی چهار طرفه دارای بیشترین مقدار 

پیوندی و الگوی یک طرفه دارای کمترین میزان هم

 .پیوندی در حیاط استهم
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 ارتباط-

ز نی ارتباط شاخص با رابطه در همانگونه که 

بودن ریزفضاها در  فضایی شد، درجه داده توضیح

بندی فضایی، مبنای تحلیل میزان یک پیکره

ارتباطات آن فضاها با فضاهای همجوارشان است. 

 1بنابراین با بررسی نتایج به دست آمده در جدول 

شود که در الگوهای چهار طرفه مشاهده می

بودن فضاها  cو  d(، میزان 21و  22، 27)الگوهای 

در بیشترین میزان و پس  dافزایش یافته است )مقادیر 

بودن فضاها نمود دارد(. به بیانی دیگر در  cاز آن 

های بیشتری در الگوهای چهار طرفه، تعداد حلقه

نظام فضایی خانه شکل گرفته است که این موضوع 

در مقایسه با سایر الگوها نیز در بیشینه مقدار قرار 

-دارد. با این حال در نقطه مقابل این موضوع، خانه

های ای یک طرف حیاط قرار دارند که دادهه

ها، نشان از پیشی در ارتباط با این خانه 1جدول 

ها دارد. این امر نسبت به سایر دسته aگرفتن مقادیر 

نیز نشان دهنده غلبه الگوی خطی در دسترسی به 

ها و در نتیجه کمترین فضاهای مختلف در این خانه

ا است. هن خانهمیزان تشکیل حلقه در نظام فضایی ای

ه توان چنین اذعان داشت کبنابراین به طور کلی می

با افزایش نسبت توده به فضا، مقادیر ارتباطات بین 

وع که این موض یافتهفضاهای مختلف نیز افزایش 

منجر به افزایش تشکیل حلقه در سازمان فضایی این 

در  پذیری فضاییها و در نتیجه افزایش انعطافخانه

 شود. ها میآن

 

 عمق -

 بر اساس آنچه در ادبیات عنوان شد، عمق به معنای  

 ای است که فرد از یک نقطهتعداد فضاها و یا فاصله

ی کند. تعداد فضاهاای دیگر از پالن طی میتا نقطه

( و 7طی شده بر اساس نمودارهای توجیهی )جدول 

های نرم افزار فاصله طی شده بر اساس خروجی

استخراج است. با بررسی ( قابل 6)جدول 

شود که مشاهده می 7نمودارهای توجیهی در جدول 

ترین فضای تقسیم در حیاط به عنوان اصلی

های ههای سنتی، در اکثر خانفضایی خانهبندی پیکره

واقع شده  7مورد بررسی در این تحقیق در عمق 

ها، اجزای است. به بیانی دیگر در تمام این خانه

اصلی ورودی شامل سه جز درگاه، هشتی و داالن 

که فرد پس از عبور از این فضاها، به حیاط  است

رسد. بنابراین چنانچه ورودی در بخشی مستقر می

باشد که توده بنا در آن بخش قرار گرفته باشد و یا 

وجود نداشته  در بخشی باشد که توده بنا در آن

-منظور ورود به حیاط میبه  هاباشد، در تمام حالت

 بایست از سه مرحله عمق عبور نمود. 

افزاری در های نرمها از خروجیاما بررسی داده

ارتباط با میانگین عمق متریک از ورودی به حیاط 

هایی که دهد که در خانه( نشان می6)جدول 

گیرد که هایی صورت میورودی از یکی از جبهه

مقدار عمق متریک توده در آن جبهه وجود دارد، 

ست که هایی یافته اگیری نسبت به خانهافزایش چشم

ای شکل گرفته که در آن ورودی به آنها در جبهه

توده وجود ندارد. به بیانی دیگر استقرار ورودی در 

دار باعث افزایش عمق متریک در های تودهجبهه

های هایی است که در جبههآنها نسبت به ورودی

تواند به دلیل دارند. این امر میبدون توده قرار 

ها به خاطر عبور از توده به حیاط افزایش طول داالن
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های مکرری که در طول مسیر و همچنین چرخش

آید، ایجاد شود. بنابراین در داالن به وجود می

های چهار طرفه از آنجا که داالن ورودی به خانه

ن یکند، بنابراعبور می ها طور قطع از یکی از توده

میانگین عمق متریک از ورودی به حیاط در این 

های سه طرفه، دو طرفه و یک ها بیشتر از خانهخانه

های این جدول همچنین (. داده6طرفه است )جدول 

عمق متریک از  میزان دهد که بیشتریننشان می

دی به حیاط و نیز از حیاط به سایر فضاها در وور

مقادیر در الگوهای چهار طرفه و کمترین این 

الگوهای یک طرفه نمود یافته است. بنابراین در 

 توان چنین اذعان داشتچنین حالتی به طور کلی می

که با افزایش نسبت توده به فضا، فاصله متریک 

فضاهای اصلی خانه از ورودی )به ویژه حیاط و 

های خصوصی خانه( افزایش یافته که این امر بخش

ها در این خانه نشان دهنده افزایش عمق متریک

 . (1)جدول  است

 
 : نگارندگان(ماخذ)ورودی به فضای باز در نمونه های انتخابی.  و طول مسیر سلسله مراتب دسترسی -1جدول 

 کاشان اصفهان کرمان 

رفه
ک ط

ی
 

   

 خانه یارمند -2الگوی 
خانه انگورستان  -1الگوی 

 ملک
 خانه باکوچی -7الگوی 

رفه
و ط

د
 

   
 خانه کارخانه چی -1الگوی  خانه کریمی -6الگوی  خانه هاشمی -1الگوی 

رفه
ه ط

س
 

   
 خانه تهامی -1الگوی  خانه سرتیپی -3الگوی  خانه توالیی -3الگوی 
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رفه
ر ط

چها
 

   

 آرایی خانه جهان -21الگوی  خانه قدسیه -22الگوی  خانه موحدی -27الگوی 

       

 دسترسی بصری -
گونه که پیش از این نیز عنوان شد، همان

دسترسی بصری به معنای میزان دید از یک نقطه به 

های مختلف فضا است که با استفاده از ابزار بخش

مپ قابل سنجش است. ایزوویست در نرم افزار دپس

در ارتباط با مقادیر دسترسی  6های جدول داده

بصری از ورودی به حیاط و از حیاط به فضاهای 

های یک دهد که در خانهداخلی خانه نشان می

طرفه، بیشترین میزان دید از ورودی به حیاط شکل 

رار ها )و البته استقگرفته و با افزایش تعداد جبهه

دار(، از این میزان دید های تودهههورودی در جب

شده است؛ تا حدی که کمترین میزان دید از  کاسته

ورودی به حیاط در الگوهای چهار طرفه وجود 

های موجود در این بناها به دارد. با تحلیل ورودی

های مکرری رسد که علت این امر، چرخشنظر می

باشد که به واسطه استقرار داالن در توده بنا و به 

د آمده منظور عبور از توده در مسیر داالن به وجو

است. این موضوع امری بدیهی است که زمانی که 

ور نماید، داالن به منظور بورودی از میان یک توده ع

ه خود بانتقال فرد از درگاه به حیاط، طول بیشتری 

ی هایرخشها با چ. این موضوع در این پالنگیردمی

گردد که باعث کاهش امکان دید به حیاط همراه می

هایی که شود. با این حال در خانهدر طول داالن می

نماید، ورود به حیاط دی از یک توده عبور نمیوور

-یاط صورت میحبا یک چرخش ساده از هشتی به 

های یک طرفه( در خانه 1و  2گیرد )مانند الگوهای 

 مورد هاینمونه (. از سویی دیگر در1)جدول 

 ورودی دارای هشتی بررسی در خانه چهار طرفه،

یمه یا ن عرصه خصوصی فضاهای از یک یچه به دید

 عرصه از هاییبخش به تنها و نیست خصوصی

 فضاهای به حیاط غالب دید .دارد اشراف عمومی

که تنها  حالی در است عمومی و نیمه عمومی عرصه

 حیاط از اندرونی، های کوچکی از فضایبخش

 اهایفض تمام ،د و در مقابلهستن قابل رؤیت مرکزی

. ستا حیاط به مستقیم دید اندرونی دارای زیستی

این موضوع به خاطر تاریک بودن فضای داخل 

نسبت به فضای باز حیاط، کوچک بودن سطح 

ها و نیز وجود نقش و نگارهای اسلیمی در پنجره

ها است که باعث عدم امکان طرح بازشوها و پنجره

دید از بیرون به درون و در مقابل امکان رویت 

از درون به بیرون شده است. بنابراین فضای حیاط 

رسد که عدم امکان دید از فضای چنین به نظر می

امکان رویت  ،عمومی به خصوصی و در مقابل

فضاهای عمومی )حیاط( از فضای خصوصی، به 
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 هایعنوان یکی از اصولی است که در معماری خانه

سنتی با الگوهای مختلف همواره مورد توجه بوده 

خص دسترسی احال در ارتباط با شاست. با این 

توان چنین اذعان داشت که با افزایش بصری می

نسبت توده به فضا، دسترسی بصری از بیرون به 

حیاط کاهش یافته و هر چه عمق توده در مسیر 

 ورودی کاهش یابد، میزان دید به فضای درونی خانه

وی چهار ی با الگیهایابد. بنابراین خانهافزایش می نیز

ه، کمترین میزان دید از ورودی به حیاط را طرف

های یک طرفه، به داشته و این مقدار در خانه

 رسد. بیشترین میزان می

 

 بحث -6

ترین مکان برای حضور فرد و خانه، خصوصی

است و در معارف اسالمی، این مکان با  خانواده

مفهوم آرامش گره خورده است. بنابراین یکی از 

تواند باعث ایجاد آرامش در مهمترین اصولی که می

خانه شود، اصل محرمیت و حفظ حریم خانواده در 

خانه است. بر اساس ادبیات موجود، سه عامل 

های سنتی شامل درونگرایی، محرمیت ساز در خانه

بندی فضایی و سلسله مراتب دسترسی هستند عرصه

مبنای تحلیل  ،که این موارد در پژوهش حاضر

موضوع محرمیت در الگوهای مختلف خانه با 

ا توجه به . بهستندهای متفاوت از توده به فضا نسبت

های تحلیل در این نتایج به دست آمده از شاخص

های پژوهش، عوامل مذکور در ارتباط با خانه

های متفاوت توده و فضا مورد با نسبتمختلف 

 بررسی قرار گرفته است. 

 

 

 درونگرایی -

مفهوم درونگرایی در خانه در قالب دو مفهوم 

 "نداشتن ارتباط بصری فضای داخل با بیرون"شامل 

سازماندهی فضاهای خانه حول یک فضای "و 

 نمود دارد "مرکزی )به عنوان مثال حیاط(

های مورد تمام نمونه (. در21: 2737)معماریان، 

بررسی در این پژوهش، حیاط به عنوان فضای 

مرکزی است و سایر فضاهای خانه پیرامون آن شکل 

گرفته است. بنابراین اولین شرط در ایجاد 

شکل گرفته است. اما آنچه که  ،درونگرایی

های مختلف خانه را در این پژوهش به وجود گونه

ت ها اساین خانهآورده است، نسبت توده به فضا در 

که در قالب چینش توده در یک طرف حیاط تا 

های به . دادهاستچینش آن در چهار طرف حیاط 

 دهد کهدست آمده در تحلیل شاخص عمق نشان می

در الگوهای چهار طرفه، بیشترین میزان عمق نسبت 

به ورودی وجود دارد )به بیان دیگر، در الگوهای 

ی تری نسبت به ورودچهار طرفه، فضاها در عمق بیش

که این موضوع نشان دهنده کاهش  (قرار دارند

دسترسی فیزیکی به فضاهای خصوصی خانه و در 

نتیجه افزایش درونگرایی در آنها است. همچنین در 

ود شتحلیل شاخص دسترسی بصری نیز مشاهده می

که با افزایش نسبت توده به فضا در الگوهای چهار 

به حیاط به عنوان عرصه  طرفه، میزان دید از ورودی

هش های سنتی کااصلی تقسیم کننده فضا در خانه

یافته که این موضوع نشان دهنده افزایش محرمیت 

های سه، دو و یک طرفه در این الگو نسبت به نمونه

توان چنین اذعان داشت که با است. بنابراین می

های حیاط افزایش نسبت توده به فضا در خانه

سترسی فیزیکی و بصری از ورودی مرکزی، میزان د
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به فضای درون کاهش یافته که این موضوع نشان 

دهنده افزایش درونگرایی و در نتیجه افزایش نسبی 

میزان محرمیت در الگوی چهار طرفه نسبت به 

 های سه، دو و یک طرفه است. نمونه

 

 سلسله مراتب دسترسی -

 ترکیب و سازماندهیمراتب به معنای سلسله

 البدیک خصوصیات برخی اساس بر عناصر و فضاها

 پدید موجب کهبه نحوی  است هاآن کارکردی

 و استفاده گیری،قرار نحوه در الگویی خاص آمدن

 (.271: 2731 زاده، سلطان) شود عناصر مشاهده یا

ل ها در تحلیعمق فضایی یکی از مهمترین شاخص

ضایی بندی فسلسله مراتب دسترسی در یک پیکره

به این ترتیب که با افزایش عمق فضایی، است؛ 

موقعیت یک فضا نسبت به ورودی افزایش یافته و 

برای رسیدن به آن باید از تعداد فضاهای بیشتر عبور 

 تری را طی نمود. با بررسیکرده و یا فاصله طوالنی

شود که در تمامی های موردی مشاهده مینمونه

الگوهای مورد بررسی این پژوهش، بخش 

صی خانه در بیشترین عمق نسبت به ورودی و خصو

بخش عمومی خانه در کمترین عمق نسبت به 

ورودی قرار گرفته است. بنابراین به طور کلی 

توان اذعان داشت که سلسله مراتب فضایی با می

های بیشتر و استقرار فضاهای خصوصی در عمق

های کمتر به نوعی در تمام فضاهای عمومی در عمق

همواره مد نظر سازندگان قرار داشته است.  ،هانمونه

های با هایی که ورودی در جبههبا این حال در خانه

توده قرار گرفته است، عمق متریک فضایی به طور 

نسبی افزایش یافته است. به عبارتی دیگر در چنین 

حالتی، فرد برای رسیدن به حیاط به عنوان مهمترین 

ایست باها، میفضای تقسیم در خانه و نیز سایر فض

 تری را طی نماید. بنابراین میانگین عمقمسیر طوالنی

های هههایی که ورودی آنها از جبنسبی در خانه

که  هایی استپذیرد، بیشتر از خانهدار انجام میتوده

های بدون توده صورت ههها در جبدی آنوور

توان چنین اذعان داشت که با گیرد. بنابراین میمی

نسبت توده به فضا، میانگین عمق فضایی افزایش 

که این موضوع باعث افزایش سلسله  ،افزایش یافته

مراتب دسترسی و در نتیجه افزایش نسبی محرمیت 

فضایی در الگوهای چهار طرفه نسبت به سایر الگوها 

  شده است.

 

 عرصه بندی فضایی -

ای هعرصه بندی فضایی به معنای تفکیک بخش

خانه به نحوی که کارکرد یکی خصوصی و عمومی 

ران، )حیدری و دیگ ، استبر دیگری تاثیری نگذارد

(. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان 2711

ای هدهد که افزایش نسبت توده به فضا در خانهمی

رامون پی یمورد بررسی، باعث افزایش تعداد فضاها

حیاط و در نتیجه افزایش سطح ارتباط میان حیاط و 

ای پیرامون آن شده است. نتیجه این امر، فضاه

ضای ترین فپیوندی حیاط به عنوان اصلیافزایش هم

اه های سنتی را به همرتقسیم در سازمان فضایی خانه

 خواهد داشت. 

پیوندی حیاط، افزایش دسترسی فیزیکی افزایش هم

و بصری از حیاط به فضاهای پیرامون آن و بالعکس 

که این امر به طور کلی  را به همراه خواهد داشت

تواند باعث کاهش محرمیت فضایی در چنین می
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هایی شود. به همین منظور سازندگان این بناها خانه

به منظور رفع این نقیصه راهکارهایی را در این گونه 

ه توان باند که از جمله آنها میها به کار بستهخانه

 موارد زیر اشاره نمود: 

عمومی و خصوصی  هایتفکیک کامل عرصه -2

های غیر یکسان: یکی از مهمترین در جبهه

های چند طرفه )چهار، سه راهکارهایی که در خانه

و دو طرفه( به منظور افزایش محرمیت فضایی به کار 

گرفته شده است، تفکیک کامل عرصه خصوصی از 

های مقابل یا عرصه عمومی با استقرار آنها در جبهه

ر چنین حالتی فضاهای همجوار با یکدیگر است. د

مالزم با هر عرصه به طور کامل از یکدیگر جدا شده 

گونه تداخل عملکردی میان آنها به وجود و هیچ

 آید.نمی

افزایش عمق فضایی در بخش اندرونی: چینش  -1

فضاها حول حیاط در الگوهای چند طرفه، دسترسی 

بصری و فیزیکی از حیاط به فضاهای پیرامون و 

دهد. بنابراین سازندگان این فزایش میبالعکس را ا

بناها به منظور افزایش محرمیت به ویژه در بخش 

خصوصی خانه، فضاهای این بخش را در عمق بیشتر 

ند. اتری نسبت به حیاط قرار دادهو دسترسی محدود

راد تر و به دور از چشم افبه این ترتیب فضاهایی دنج

وماً در جبهه ها )عمغریبه در بخش اندرونی این خانه

گیرد که به عنوان عرصه خصوصی شمالی( شکل می

خانه و محل حضور خانواده، مورد استفاده قرار 

 گیرد. می

 ،هبه خان : تفکیک ورودهاافزایش تعداد ورودی -7

به دو ورودی عمومی و اختصاصی، یکی دیگر از 

های سنتی به منظور گان خانهدراهکارهای سازن

نین بندی فضایی است. در چتاکید بیشتر بر عرصه

حالتی بخش اندرونی با ورودی مخصوص خود و 

بخش بیرونی نیز با ورودی مخصوص به خود، مورد 

(. 21و  22گرفت )الگوهای شماره استفاده قرار می

این امر عالوه بر جلوگیری از تداخل عملکردی این 

فضایی  بندیدو عرصه، باعث تاکید بیشتر بر عرصه

افزایش محرمیت فضایی در این الگوها  نتیجه و در

 شده است. 

های چندگانه: این موضوع یکی استفاده از حیاط -1

بندی فضایی در دیگر از راهکارهای ایجاد عرصه

های سنتی است که با توجه به تاکید این خانه

، مورد تحلیل قرار های تک حیاطپژوهش بر خانه

 گیرد. نمی

توان چنین اذعان یم ،اساس موارد عنوان شدهبر

ای هافزایش نسبت توده به فضا در خانهبا داشت که 

های مختلف حیاط مرکزی، امکان اختصاص جبهه

های خصوصی و عمومی خانه افزایش یافته به بخش

و لذا عرصه بندی فضایی در این حالت بیشتر 

یی اگیرد. به موجب این امر محرمیت فضصورت می

 یابد. یش مینیز افزا

 

 نتیجه گیری -6

حفظ حریم یکی از مهمترین اصول حاکم در 

 ،فرهنگ مسلمانان و رعایت آن در عرصه زندگی

 .استشکل دهنده مفهومی تحت عنوان محرمیت 

هوم در خانه مسلمانان به اشکال مختلفی این مفنمود 

ها جمله مهمترین آن از صورت گرفته است که

 نتوان به تمایل به درونگرایی در ساخت ایمی

ها، تفکیک خانه به دو عرصه خانواده و مهمان خانه

های شبخ به و نیز ایجاد سلسله مراتب در دسترسی

پژوهش حاضر ضمن مختلف خانه اشاره نمود. 
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بررسی چگونگی تاثیر عوامل مذکور در ایحاد 

های سنتی اقلیم گرم و خشک محرمیت در خانه

ایران، به تحلیل تاثیر نسبت توده به فضا در 

داخته پرها گیری محرمیت فضایی در این خانهشکل

خانه تک  21ساس پس از بررسی بر همین ا. است

های مختلفی از توده به فضا در سه با نسبت حیاط

شهر کرمان، اصفهان و کاشان، به نتایجی در این 

 مهمترین که از جمله ه است،خصوص دست یافت

 توان به موارد زیر اشاره نمود:آنها می

محرمیت به عنوان یکی از اصول زیربنایی در  -

های درونگرای دهی به سازمان فضایی خانهشکل

نتی س هایبنابراین تمام خانهآید. ایرانی به شمار می

ایرانی با هر سطحی از نسبت توده و فضا، از الگوی 

با این حال تحت تاثیر  محرمیت برخوردار هستند.

ها شرایط مختلف، میزان محرمیت در این خانه

 هایی با یکدیگر دارد. تفاوت

که باعث افزایش محرمیت  یمهمترین عوامل -

یر الگوهای مورد های چهار طرفه نسبت به ساخانه

ها در بررسی شده است، امکان تفکیک عرصه

ست. ا های مختلف با بیشترین فاصله از یکدیگرجبهه

افزایش عمق فضایی به ویژه در  این عامل باعث

له افزایش سلسدر نتیجه ها و بخش اندرونی این خانه

مراتب دسترسی به فضاهای مختلف موجود در این 

  شده است.ها خانه

ها به ویژه در الگوهای چهار افزایش تعداد ورودی -

طرفه، عامل دیگری است که باعث تفکیک پذیری 

ا هدر نتیجه محرمیت بیشتر این خانه بیشتر فضاها و

 های مشابه شده است.نسبت به نمونه

دار خانه هایی که ورودی در ضلع تودهدر خانه -

گیرد، عمق متریک فضا به واسطه صورت می

های پیچ و خمافزایش طول داالن ورودی و نیز 

در نتیجه  و داالن افزایش یافته موجود در مسیر

این  هکدسترسی بصری به درون فضا کاهش یافته 

باعث افزایش محرمیت فضایی در  در نهایت موضوع

 شده است.ها این خانه

در نهایت و با توجه به موارد عنوان شده در فوق 

توان چنین اذعان داشت که با افزایش نسبت توده می

های حیاط مرکزی در ایران، به فضا در خانه

ایی بندی فضی بیشتر شده، امکان عرصهدرونگرای

سلسله مراتب در نهایت بهتر صورت گرفته و 

دسترسی به فضاها به ویژه در بخش اندرونی خانه نیز 

وان تافزایش یافته است. بنابراین به طور کلی می

فضا  ت توده بهبچنین عنوان نمود که با افزایش نس

های حیاط مرکزی، محرمیت فضایی در خانه

های چهار طرفه دارای ش یافته و لذا خانهافزای

های یک طرفه دارای بیشترین محرمیت و خانه

 کمترین محرمیت هستند.

 

 منابع 

 ، تهران.، طراحی شهرها، مترجم فرزانه طاهری، انتشارات شهیدی2731 بیکن، ادموند -

 معماری ایرانی، انتشارات سروش دانش، تهران. ، سبک شناسی2737پیرنیا، محمد کریم  -

 های سنتی، بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانه2711گر، یعقوب؛ حیدری، علی اکبر؛ اسالمی، مطهره. پیوسته -

 .11-62: 13، شماره 3های شهر یزد، سال ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی، نمونه موردی: خانه



 33                                                                          تحلیل محرمیت در خانه های سنتی بر اساس نسبت توده به فضا

 

 
 

، سنجش میزان راندمان عملکردی بنا در انواع سازمان فضایی بناهای 2716حیدری، علی اکبر؛ پیوسته گر، یعقوب؛ کیایی، مریم،  -

درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا، نمونه موردی: سنجش موقعیت ایستگاه های پرستاری در بخش بستری، نشریه علمی پژوهشی 

 . 211-211: 21ی و شهرسازی ایران، شماره انجمن علمی معمار

، فصلنامه "خانه"، ارزیابی نقش حیاط در ارتقاء راندمان عملکردی 2711حیدری، علی اکبر؛ پیوسته گر، یعقوب؛ کیایی، مریم،  -

 . 61-71: 37صفه، شماره 

های ایجاد محرمیت در سه نظام ی شیوه؛ ارزیاب2713حیدری، علی اکبر؛ پیوسته گر، یعقوب؛ محبی نژاد، سارا؛ کیایی، مریم،  -

ژوهشی اسالمیبا استفاده از تکنیک نحو فضا، دوفصلنامه علمی پ-بندی مسکن ایرانیپیمون بزرگ، کوچک و خرده پیمون در پیکره

 .13-62: 21، شماره 3مرمت و معماری ایران، سال 

شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، ، تهران: فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، 2731سلطانزاده، حسین،  -

 .شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

 ، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.2731سلطانزاده، حسین،  -

 ، معماری بومی و اقلیمی ایران، دانشگاه آزاد قزوین2731سلطانزاده، حسین،  -

 21-7، 2-2-، محرمیت در معماری سنتی ایران، هویت شهر، 2731اظم، سیفیان، محمدک -

های های فضای ورودی به عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه، بررسی ویژگی2717علی الحسابی، مهران؛ قربانی، ابوالفضل،  -

 .271-31 :6، شماره 1عمومی مجاور، نمونه موردی بندر الفت، فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی، سال 

 ، فرهنگ لغت عمید2773عمید، حسن،  -

فضا در تبیین مکان معماری، مجله باغ نظر، سال دوازدهم،  –، نقش مفهوم توده 2711فالحت، محمدصادق و شهیدی، صمد،  -

 .73-13، 76شماره 

 انشگاه علم و صنعت ایران. ، تهران: دشنایی با معماری مسکونی ایرانی : گونه شناسی درونگرا، 2737معماریان، غالمحسین،  -

، بررسی ابزارها و روشهای ایجاد محرمیت در خانه زینت الملک شیراز، منطبق بر آیات و 2711مومنی، کورش و ناصری، ندا،  -

 76-23، 1روایات اسالمی، پژوهشهای معماری اسالمی، شماره 

ه اجتماعی، فصلنام -مسجد بر مبنای کارکردهای فرهنگیهای طراحی (. بایسته2731نژاد، محمد جواد؛ مشایخی، محمد، )مهدوی -

 . 33-16: 2731، پاییز و زمستان 6آرمانشهر، شماره 

، تاثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری، فصلنامه معماری و 2717نژاد، محمد جواد؛ ناگهانی، نوشین، مهدوی -

 . 11-62: 3شهرسازی آرمانشهر، سال چهارم، شماره 
- Bellal, Taher, 2007, Spatial interface between inhabitants and visitors in M’zab houses, in A.S. 

- Hillier, B.; 2007.Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Space Syntax Laboratory, 

London 

- Manum, B., 2009.A-Graph Complementary Software for Axial-Line Analysis. InProceeding of the 7th 

International Space Syntax Symposium, Stockholm, Sweden,070,1–9 

- Meir, I. A., pearlmutter. D, & Etzion, Y., 1995, on the microclimatic behavior of two semo enclosed attached 

courtyard in the hot dry region, Building and environment, 30(4), 563- 572. 

- Mostafa. A, and F. Hassan. 2013.Mosque Layout Design: An Analytical Study of Mosque Layouts in the Early 

Ottoman Period. Frontiers of Architectural Research (2): 445–456 

- Penn, Alan. (2011) Space Syntax and Spatial Cognition Or, why the axial line? Procceding. 3rd international 

Space Syntax Symposium, Atlanta 

- Tuan, YI-Fu (1977) space and place, the perspective of experience, university of Minnesota press, Minneapolis 

 

 

 

 


