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چکیده
. یابدایرانی معنا می–معماري گذشته و سنتی را می توان سرشار از مفاهیمی دانست که براساس فرهنگ، عقاید و اندیشه اسالمی 

» محرمیت«موضوع گرفتن از فرهنگ اسالمی و باورهاي دینی به عرصه معماري سنتی ایران راه یافته،یکی از مفاهیمی که با ریشه
محرمیت یکی از اصول اساسی و قابل توجه در معماري سنتی ایران است که به نحوي معنادار با هویت ایرانی ـ اسالمی شهر . است

هاي قابل توجهی از این نمونه. هاي مختلف این کشور مشاهده نمودتوان در بخشهاي موفقی از آن را میتهران همراه بوده، و مثال
ها، با ایجاد محرمیت و سلسله مراتب در این نوع خانه.هاي دوران قاجار در شهر تهران مشاهده نمودتوان در خانهمیمهم را

فضاهاي محصور درون خانه معنا شده است؛ فضاهایی که در عین فراهم آوردن فضایی امن براي ساکنان، سرشار از مفاهیم طراحانه 
اصل محرمیت در معماري سنتی ایران به چه -1:ي اصلی در این پژوهش آن است کههاپرسش.هاي معمارانه استو نوآوري

توان از تحلیل اصل محرمیت هایی را میچه آموزه-2هاي سنتی شهر تهران چگونه بوده است؟ معناست؟ و تجلی این اصل در خانه
یی به سوال تحقیق از روش تحقیق استدالل گوتهران به کار گرفت؟ براي پاسخمعماري معاصردر معماري سنتی آموخت و در

هاي سنتی تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار خانههاي ازتحلیلی استفاده شده، نمونه–هاي توصیفیمنطقی با تکیه بر تکنیک
. تهران بر اساس این اصل کلیدي پیشنهاد شده استمعماري معاصرسپس راهبردهایی معمارانه براي هدایت . اندگرفته

تهران، اصل محرمیت، معماري سنتی ایران معماري معاصرایرانی، –هویت اسالمی : هاکلیدواژه
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مقدمه-1
رشدکردهآندرمفاهیماینکهاجتماعیوفرهنگیمحیطدركوشناختبدونایرانمعماريدرسنتیشالودهومفاهیمدرك

بهتوجهبیکهتأویلیوبرداشتهرگونهوگرددنمیمیسرآزادندمانزقیدازکهفرهنگیاساسهايدریافتازآگاهیبدونو
کهکنندمیزندگیمعنويفضايیکدرسنتیجوامع.ماندمیباقیسطححددرالجرمبگیرد،صورتمفاهیماینهايریشه

جهانازمعماريچونیز؛نآنمعماريهايآفریده.استکاملتناسبوهمگنیجویايکمیلحاظازهموکیفیلحاظازهم
بهراجامعهکهکندمیرهنمونغایتیسويبهراآنواندآوردهپدیدراانسانخالقهنیرويکهگیردمیمایهکاملوتامبینی

معماري سنتی را می توان گنجینه اي سرشار از مفاهیم و .1386،4،سیفیان و محموديآوردمیدرواحدمحلیکصورت
، صص 1381نژاد، مهدوي.نسانی دانست که در جهت توجه به امنیت و آسایش ساکنین خانه عمل می نموده استرویکردهاي ا

معماري این سرزمین از دیرباز و حتی در دوران قبل از اسالم و در بناهاي مانند تخت جمشید یا آپادانا به حفظ حریم ها  23-32
اعتقادي و - هاي سنتی سبب شده است که بسیاري از محققان رویکردهاي فرهنگی اي داشته است که این رویکرد در بناتوجه ویژه

با ورود اسالم  66-57صص،1383نژاد، مهدوي.مسائل اقلیمی را مهمترین عوامل  شکل گیري چنین الگوي کالبدي تلقی نمایند
ها این ویژگی.حفظ حریم خانواده تاکید گردیدبا توجه به توصیه ها و سفارش ها و همچنین آیات قرآنی بر مسائل درونگرایی و 

قصد بررسی ،پژوهش حاضر.  مکانی براي آسایش ساکنین محسو گردد،خانه ایرانی عالوه بر حفظ ارتباط با بیرونسبب گردید 
نطقی با تکیه استدالل مدر این تحقیق از روش . جایگاه محرمیت در شکل گیري خانه هاي تهران در دوره قاجاریه را بررسی نماید

.می گیردهاي سنتی تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار ده نمونه از خانهتحلیلی استفاده می شود و  –هاي توصیفی بر تکنیک
هاي اصل محرمیت در معماري سنتی ایران به چه معناست؟ و تجلی این اصل در خانه- 1: عبارتند ازهاي اصلی این پژوهش پرسش

معماري توان از تحلیل اصل محرمیت در معماري سنتی آموخت و در هایی را میچه آموزه-2ه بوده است؟ سنتی شهر تهران چگون
تهران به کار گرفت؟ معاصر

چارچو مفهومی-2
بازخوانی معماري بومی- 1- 2

فتن راه هاي استفاده یا. معماري بومی داراي ویژگی هاي مهمی است که. دلیل اصلی خواندن هر محیطی یادگیري از آن می باشد
شده در معماري بومی و تالش براي انطباق آن ها در ساخت و سازهاي معاصر یکی از مهمترین اهداف مطالعات معماري بومی را در 

محققان بسیاري از جمله سوشا اوزکان بر استفاده از 2006آسکوییت و ولینگا،.میالدي به خود اختصاص داده است21قرن 
الگوهاي ومحیط ساخته شدهنتیجه بازخوانی معماري بومی به درك درست .ر بناهاي معاصر تاکید کرده اندمعماري بومی د

و ناشی از نمادها و ارزش هاياز زبان ماهاییبخشبه زیباییارزش هايبومی وهايفرم .منتهی می شودفرهنگیو معماري
را بازگو می اجتماعیارزش هاي ،و در واقعمنتج می شوند اجتماعیی وشخصاز هویت و نشانه ها این نمادها .می باشنداجتماعی

عالوه بر این مطالعه معماري بومی امکان مقایسه ساخت و ساز معاصر با ابنیه ساخته شده بر اساس معماري 1999لینام،.کنند
این تاثیرات ناشی از .تحت تاثیر قرار دهدمطالعه جامع محیط،ایده هاي اولیه طراحی را می تواند کامالً.بومی را فراهم می آورد

بدین گونه که باید به نیازهاي ساکنین بصورت 2006آسکوییت و ولینگا،.محیطی حاکم بر هر محیط می باشد–عوامل فرهنگی 
. سازمان یافته اي در بناي مورد استفاده پاسخ داده شود



2006راپاپورت: ماخذمی، تعامل طراحی معماري و الگوهاي برگرفته از هویت بو

زمینه تاریخی بحث-2- 2
کهمعنیبدینبود؛سنتیساختاريازبرخوردارفرهنگینظرازچهوکالبدينظرازچهخود،پایتختیاوایلدرتهرانشهر

هواییوحالکامالًغیرهوشهريسازوساختشهر،بافتنقل،وحملوسایلنوعلباس،فرماجتماعی،روابطمشاغل،مراسم،
درکهچشمگیريتغییراتپیدراما.63، 1383قبادیان،کردنمیفرقیچندانخود،ازپیشهايدورهباوداشتسنتی
و دیگران، نژادمهدوياروپافرهنگیواقتصاديواجتماعیوسیاسیتحوالتبروزوصنعتیانقالوقوعچونعواملینتیجه
واروپاییمتخصصانومهندساناستخدامفرنگ،بهدانشجواعزاموابسته،تجارتاستعمار،ایران،ینظامهايشکست الف1389
،به وجود آمدهتحولتاشدموجبجدیدتاریخیشرایطاینازقاجاردولتدرستدركعدم.گرفتصورتتهراندرغیره،
فرض بر این است که دوره سلطنت . بودجامعهدرتجددوسنتتقابلآنها،مهمترینکهگیردصورتبسیارهايتقابلباهمراه

پنجاه ساله ناصرالدین شاه نقطه عطفی در معماري ما به حسا می آید و از این زمان است که به تدریج فرم ساختمان هاي ما به 
بسیار مهمی که در این نکته.1389و دیگران، نژادمهدويیت از فرم هاي سنتی کمرنگ می شودظاهر غربی در می آید و تبع

جایگاه فردوسی برین و بهشت عطر آگین کم . تغییر دیده می شد این بود که آرمان هاي هنرمندان نیز تغییر کرد و جا به جا شد
انتقال یافت و هنرمند الگوهاي کهن را کنار گذاشت و نوآوري نقش پرداز به نزدیک کردن نقش خود به 19کم به اروپاي سده 

صارمی، رادرمرد، . و کارت پستال ها و عکس هایی که شاهان و بزرگان دربار قاجار از اروپا آورده بودند، معطوف شدنقاشی ها 
ولی باید به این نکته اشاره نمود که بیشتر تغییرات در جزئیات اتفاق افتاد و ساختار کلی بناها دستخوش تغییرات .142، 1376

.زیادي نگردید

مفاهیم محرمیت-3- 2
میهانامهفرهنگدرواژهاینلغويتعریفبهنخستمحرمیتواژهازتعریفیارایهبراي:تعریف محرمیت

:استشدهتعبیرزیرشکلبهدهخدانامهلغتدرحرمعربیریشهازمحرمیتواژه.پردازیم
دردخولاذنکهکسی، حرام، تناشایس، محرم.استآمدهمحرممعنیدروخویشی، رازداري، محرمی، بودنمحرم: محرمیت

.داردراشخصیخانهوحرم



دکترفارسیفرهنگدر.ذکر شده استاستپناهدردیگرانتعرضازکهآناطرافوشخصخانهنیز به معنی پناهگاه،حریم
-2حرام.ایستناش-1:استآمدهنیزمحرَممعنايدرواستشدهتعبیربودنمحرَممعنايبهمحرمیتواژهمعین،محمد

.کارواقف-6آشنا- 5خویشاوند.خویش-4زوجه.زن- 3نباشدروااونکاحکهنزدیکخویشاوندي
معناییوکالبديجنبهدوازحریمدارايکهاستايگونهبهفضابهدادنکالبدشهرسازي،ومعماريفضايدرمحرمیتازمراد
معناییحیطهدرودادخواهندشکلرافضاامنیتکهاستاصولیبرمتمرکزبیشترفضاییکالبدحوزهدرداشتنحریم.باشد

نژاد مهدويبرسدآرامشبهآندرفردکهايگونهبهآوردارمغانبهمعماريفضايبرايراارزشوحرمتکهاستهاییویژگی
وجه . خانه مثال هاي فراوانی قابل طرح استي آن با مذهب و رابطهدر بیان اهمیت عامل.78-65، صص 1389و مشایخی، 

ي ورود کسب اجازه. مناسک تشرف همراه استمعموالً ورود به خانه با نوعی . تقدس خانه در فرهنگ هاي مختلف دیده شده است
عیین ا توجه به باورهاي دینی تشکل خانه و جهت قرارگرفتن آن ب. یا نامحرمان مستلزم طی مراحلی خاص است"دیگران"براي 

این تفکیک و تملک . افتدفضاهاي درونی از بیرونی اتفاق میمحرمیت در معماري با جدا کردن .71، 1388راپاپورت،شودمی
فضا بر طی نمودن فضاها و اجازه ورود به هر . گرددبواسطه محرمیت ایجاد می،یافتن بر فضا و یا به نوعی آرامش ایجاد شده از آن

.دهدرامش را به ساکنین خانه ارائه میگیرد که نوعی آرت میطبق سلسله مراتبی صو

سلسله مراتب-4- 2
این هنرها نه تنها در ساختار شکل گیري خود مبتنی بر اصول . به کار رفته در هنرهاي سنتی استسلسله مراتب یکی از اصول

اي که باالتر از مرتبه مادي مربوط به آن قرار وجوديسلسله مراتبی هستند، بلکه با هارمونی ساري و جاري در عالم و سلسله مراتب
ه مراتب یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر براساس لاصل سلس.210، 1380،نصردارد نیز منطبق و هماهنگ می باشند

یا مشاهده عناصر گیري استفادهآمدن سلسله مراتبی در نحوه قرارها که موجب پدیدبرخی از خصوصیات کالبدي یا کارکردي آن
شود در قسمتهاي مختلف فضاهاي معماري رعایت شده که نقطه شروع آن فضاي ورودي است که از کارکردهاي فضاهاي ورودي 

، ورود، تقسیم و تعیین ر مسیر، توقف، انتظارکلیه فعالیتها از جمله تغیی.اتصال فضاهاي درونی مجموعه با فضاهاي بیرون است
ود به فضاي داخلی نیز هر کدام اجزاء متناسب با خصوصیات خود براساس سلسله مراتب در جهت حفظ ، حرکت و ورجهت مسیر

محرمیت باعث شده است که بین اجزاء یا جزء فضاها نیز این اصول رعایت شود تا کارکرد فضاهاي ورودي به بهترین شکل ممکن 
خاصمراتبسلسلهیکدرگوناگونمنازلومدارجطیاسالمیعرفاندرخصوصبهواسالمیبینیجهاندر.صورت پذیرد

بهخودخاصهايویژگیباحریمیهروفضاهرومنزلهرو62- 51صص ،1390نژاد و ناگهانی، مهدويگرددمیشناخته
بهرسیدنبرايآنازعبورچنینهموآنبهوصولامکانالزمهايبایستگیوهاشایستگیتحصیلتاکهداردتعلقخاصايعده

.نیستمیسرباالترمنزل

خانه ایرانیدر عناصر و فضاهاي ایجاد کننده محرمیت -3
ساختار خود را با جالي برگرفته از فرهنگ و رسوم اجتماع و در یک سازي جهان اسالم فضاهاي متنوع و عناصر موجود،در خانه

کنار هم موجب گردیده تا عناصري چون در، حیاط، اتاقها، نان درحریم و قداست حضور مسلماحفظ.کالم دین مزین ساخته اند
بحث محرمیت از همان بدو .با ویژگیهاي خاصی ساخته و پرداخته شوند.. .پنجره، کنگره، دیوارهاي بلند و، ایوان،پشت بام، مشربیه

نهایت نفوذ بیگانه، هشتی و حیاط شود تا آنجا کهمشخص می اولین حوزه محرمیتهاي در خانه ها و کوبهورود توسط حلقه
.را بررسی می نمایم محرمیت و درونگراییدر ادامه فضاهاي برقرار کننده این رویه.خانه است



ورودي- 1- 3
و جلوي خانه هم هنگام ورود به ساختمان، در . خانه استهاي به هم پیوسته و مرتبط کل ی از توالی فضافضاهاي ورودي خود بخش

واردان به مثابه این فضا براي تازه. آشنااي خوش آمدگویی به میهمانان نیمهشوند، هم محلی برورود به خانه دانسته مینعی براي ما
ه گاه براي رفع ک، که ساکنان خانه بعضی از تعارفات معمول را در آنجا انجام می دهند و عابران نیز رودانتظار به کار میورودي

شد، ذکر سنتی رعایت میهايکه باید در طراحی ورودي ساختماندر زیر برخی از اصولی. ه دارندخستگی و سایه آن توقفی کوتا
کنترل -فرایند ورود بیانگر تواضع باشد-ي تدریجی انجام پذیرداجازه ورود طی فرایند- حریم خانه باید حفظ شود- . گرددمی

.1384،165کاتب، نماي خانه در محله متمایز باشد- غیر مستقیم باشد،ورود

محمدیانمنصور : ترسیمدیاگرام نحوه ورود به خانه ایرانی : تصویر

حیاط-2- 3
. گیردمیبا زندگی کامالً خصوصی و خانوادگی مردمان، در معماري اسالمی مورد اهمیت قرارمسکن به واسطه ارتباط مستقیم

ترین تأثیر اسالم در در این راستا عمده. بنا شودق با شئون دین اسالمخانه یک مسلمان باید حافظ حریم خانواده او باشد و مطاب
شد اغلب ازهاي سنتی که در راستاي عقاید مسلمانان ایرانی ساخته میخانه. آن استگرا بودنساختار یک خانه سنتی درون

شوند که حتی با ورود اي طراحی میبه گونهاي فضاهادر چنین خانه... بیرون غیرقابل دید هستند و آنچه دارد در درون نهفته است
خانهمظاهرازراحیاطخوددیگرکتادربورکهارت.خانه مختل نشودافراد غریبه به منزل زندگی خصوصی داخل

درونهايحیاطازمسلمانانهايخانه"نوشته استچنینموردایندراو.استآوردهشماربهمسلمانانهاي
کناردرکهبینیدمیبنگریداسالمیشهرهاينقشهبههرگاه.خیابانازنهگیرند،میاهووروشناییخویش
هايخانهآمدوشدراهکهاندگرفتهقرارپیچاپیچهايکوچهوهابستبنرشتهسراسريعمدههايخیابان

هاي همگون با تنوع ضرورتترکیب بندي حیاط در خانه هاي سنتی اساساً.1369,198بورکهات،هستندپرشماريوانبوه
ها ها ارتباط بین بخش هاي خصوصی و عمومی را نیز توضیح می دهد و براساس همین ضرورتاین ضرورت.فیزیکی و معنوي بود

:بود که چند نوع حیاط پدید آمد
رکبات پوشانده می این نوع حیاط نسبتاٌ کوچک است و در زمستان براي جلوگیري از یخ زدگی درختان م-نارنجستانی - الف

.شوند
از ویژگیهاي این حیاط آن است . این نوع حیاط متوسط و به شکل مربع  یا مستطیل است- حیاط مردانهحیاط بیرونی -

و به ویژه براي مراسم مذهبی به شکل .که محلی نیمه خصوصی دانسته می شد و به میهمانان و غیر وابستگان اختصاص داشت
.شدحسینه استفاده می 

اندرونی منحصر .این اتاق اساساً بزرگ است و تناسبات آن هماهنگ با اتاق هاي است که پیرامونش قرار دارند- حیاط اندرونی- ج
.این نوع حیاط از خصوصی ترین حیاط هاي سنتی به شمار می رود.به خانواده بود و کسی حق ورود به آن را نداشت



هشتی-3-3
این فضا غالبا بالفاصله پس از . ورودي طراحی و ساخته می شده استکه در بسیاري از انواع فضاهايهشتی یا کریاس فضایی است 

در برخی از بناهاي . ورودي به دو یا چند جهت بوده استفضاي ورودي قرار می گرفته است و یکی از کارکردهاي آن تقسیم مسیر 
شده است که هر یک از آنها به فضایی خاص و از جمله به فضاي عمومی با خانه ها دو یا چند راه از داخل هشتی منشعب می 

فضاي هشتی کارکرد ،در بناهاي که از هشتی آنها تنها یک راه منشعب می شده است.داخلی بنا یعنی حیاط منتهی می شده است
مورد استفاده قرار می گرفته بلکه به عنوان فضاي براي انتظار و با شکوه نمودن مسیر ورودي ،یک فضاي تقسیم کننده را نداشته

اما هشتی بناهاي بزرگ .هشتی ها داراي اشکال منظم هندسی بوده و بیشتر داراي ارتفاع کم و مناسب با فضاي ورودي است.است
تمهیداتیورودي،فضايپیشعنوانبهفضا،اینطراحیدر.است.. .سکو و چراغ دان و،کاربندي،مرتفع و مزین به کاشی،و عظیم

فضايداخلبهمستقیمدیدمنزلدرشدنبازبامحرمیتاصلدینیبعدلحاظبهتوانمیجملهازاست،شدهندیشیدها
سکوجودبه،محیطازفرددریافتبهاحترامونوازيمهمانملیهنجارهايوشهاارزبعدنظرازاما.نداردوجودخصوصی

آمادگیایجادبرايفضااینهمچنینانتظارواستراحتشمع،کردنروشنبرايبمناسفضاییایجادجهتهشتیاطرافوهایی
افزایشوگذربهنسبتفضاروشناییکاستنبامرحلهایندرمعماردرحقیقت،.استاصلیفضايبهورودبرايآیندگانذهنی
همچنین.نمایدمیآمادهوکردهنجکاوجدیدکفضاییدیدنبرايراشخصحیاطسمتبهحرکتمسیردرنورمرحلهبهمرحله
1389،بمانیان و دیگرانشود یمآشنامنزلتزییناتبامرحلهبهمرحلهشخصکهبراینعالوهفضا،اینسقفدرکاربنديوجود

دروییندبعدوواريمردمکندنمیحقارتاحساسشوندهواردشخصوکندمینزدیکانسانیارتفاعبهرامحیطارتفاع59-
. یابدیمگیريتصمیمبرايفرصتیفردمرحلههمین

داالن-3-4
.مهمترین کارکرد اصلی آن به شمار می آید،داالن ساده ترین جزء فضاي ورودي است که تامین ارتباط و دسترسی بین دو مکان

تغییر امتداد و جهت مسیر عبوري در داالن ،حمام ها و در مواردي مسجدها و مدرسه ها،در برخی از انواع بناها مانند خانه ها
به این ترتیب مسئله محرمیت توسط داالنی که در امتدادي غیر مستقیم به حیاط منتهی می شد حل می .صورت می گرفته است

ده البته عرض داالن ها متناسب با کارکرد بنا و عده استفا.استباریک و کم عرض ،داالن از لحاظ کالبدي فضاي.کرده اند
متر و عرض داالن خانه 5/3و 2عرض داالنهاي مساجد و مدارس بزرگ به طور متوسط بین .کنندگان از آنها تعیین می شده است

.هاي کوچک به طور متوسط حدود یک متر است

پنجره-3-5
کاربرد ارسی در . ی اشاره نمودي آن می توان به ارسمی باشد که از نمونه هاکاريکاربرد پنجره در معماري ایران سرشار از ظرافت 

درونی و همچنین ایجاد سطح مشبک پنجره هاي ارسی تامین نور فضاي هاي کارکردمعماري ایران پیشینه بسیار کهن دارد یکی از 
ن زیباشناختی و بسیاري از موارد دیگر نیز در شکل گیري ای،البته رویکردهاي اقلیمی.من از نگاه مزاحم بیرونی می باشدفضاي ا

2تصویر.الگو نقش داشته است
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1384کاتب: منبع -ارسی و نقش آن در خانه ایرانی: 2تصویر

چارچو هاي تحلیلی-4
بررسی بافت کهن تهران-4-1

هر واحد مسکونی .واحدهاي مسکونی در چنین بافتی نیز درونگرا بودند.بافت کهن تهران داراي ترکیبی درونگرا و نیمه بسته بود
طریق حیاط هاي سرپوشیده و بسته در خانه از ها و سایر فضااي یک یا چند فضاي باز مرکزي بودکه نور، منظر و تهویه اتاقدار

در دوره به تدریج در پی تحوالت اجتماعی . اي به سوي فضاهاي بیرون از خانه نداشتندگونه حیاط ها پنجرهغالبا این. تامین می شد
از جمله در معماري و ،یات و تکنولوژي هاي کشورهاي دیگر و تقلید از آن ها در بسیاري از مواردکاربرد برخی تجرب،قاجاریه

.احداث خیابان هاي مستقیم در تهران رایج شد،و همچنین دگرگون شدن برخی از پدیده هاي اجتماعی و شهري،شهرسازي
4و 3تصویر

1384کاتب : منبع-نحوه سازماندهی و ارتباط خانه ها در بافت قدیم-4صویر قرارگیري فضاي پر و خالی در بافت      ت-3تصویر

طراحی و احداث خیابان هاي مستقیمتاثیرات 
اي مساعد براي تقسیم بندي هندسیایجاد زمینه
 توجه به حرکت سواره
دگرگونی کارکردي و کالبدي بافت
از بین رفتن سلسله مراتب فضایی
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ريعدم تنوع در فضاهاي شه

نمونه هاي موردي-4-2
فضاهاي خانه در یک سمت حیاط قرار گرفته است و با ایوان رو به حیاط. می گرددقدمت این خانه به سال  قمري بر: 1خانه 

ه از ویژگیهاي عمده این بنا می توان به استفاده و کاربرد شیشه هاي رنگی یا همان ارسی اشاره نمود ک.تلفیقی زیبا ایجاد می نماید
. 6و 5تصویر ا را به چند قسمت تقسیم می نماید به نحوي زیبا فضاه

پالن خانه و الیه هاي حرکتی- 5تصویر

دوره قاجاریه1الگويخانهاز کروکی  -6تصویر

به طرح بنا . قمري ساخته شده است1235باشد و حدود سال متر مربع می 350این خانه داراي مساحتی در حدود : 2خانه
اتصال فضاها در پیرامون حیاط این بنا . صورت فشرده و با یک حیاط اصلی و دو حیاط کوچک قابل پوشش سازمان یافته است

وجود حیاط هاي در مقیاس متفاوت و . نوعی تالش در جهت تملک یافتن و تفکیک این فضا از فضاهاي بیرونی می باشد
این خانه در دو سطح همکف و زیرزمین طرح ریزي شده .خود ایجاد می نمایدنوعی آرامش را براي ساکنین،کاربردهاي متفاوت

تفکیک فضاهاي زنانه و مردانه می باشد به طوریکه درهاي ورودي مردانه و زنانه  نیز از هم جدا می ،است و از نکات جالب توجه



ورت اندرونی و بیرونی بیان کننده اهمیت لذا حیاط هاي فشرده با محصوریت باالي فضاي و تفکیک فضاي هاي باز به ص. باشند
7تصویر .می باشدمسائل فرهنگی و اعتقادي 

تفکیک فضا هاي مردانه و فضاهاي اندرونی:7تصویر

از ویژگیهاي شاخص این بنا .قمري بر می گردد1286متر مربع مساحت می باشد و به حدود سال 400این خانه داراي :3خانه
فضاي حیاط از سه سمت داراي محصوریت فضایی . ر شده به درونگرایی و متراکم بودن فضاها باید اشاره نمودمانند نمونه هاي ذک

می باشد و با ایجاد طبیعت دلخواه در این فضا و همچنین ایجاد فضا هاي آبی در بین باغچه ها سعی در ایجاد فضاي معنوي و 
یز به نام حیاط نارنجستان وجود دارد که بیشتر به منزله فضاي مردانه حیاط کوچکتري ن،عالوه بر این حیاط.بهشتی شده است
سه دري -6قسمت مردانه -5نارنجستانی -4حیاط-3داالن  -2ورودي و هشتی -1فضاهاي این خانه شامل . محسو می گردد

انه به روشنی بیانگر نگرش به طور کلی نحوه سازماندهی و محصوریت در این خ. اتاق  تابستانی می باشد8اتاق خصوصی -7
مذهبی ساکنین آن می باشد و نشان می دهد چگونه چنین باوري مستقیماً در شکل ساختمان تاثیر می گذارد و به - فرهنگی 

.نحوي در طراحی سنتی جاي می گیرد که با دیگر نیازها به خوبی هماهنگ شود

سلسله مراتب حرکتی در خانه سنتی-8تصویر 

گنبد روي . این دوره عناصري یافت مشود که نشانه هاي آن ها را می توان در دوره هاي اولیه هخامنشی ردیابی کرددر خانه هاي 
.همه این ویژگیها در خانه هاي اولیه دیده می شوند،ایوان،تمرکز بر حیاط،بدون اشرافویژگیهاي فضاي درون بسته،هشتی



به فرهنگ باستانی ایران  و الگو هاي ،ز جامعه دانست که در هر یک از عناصر خانهبطور کلی این خانه ها را می توان نمادي ا
.اسالمی توجه شده است

درونگرایی با محصوریت باال در خانه هاي سنتی تهران-1جدول

خانه هاي تهران

اتاق ها باالتر از حیاط قرار می گیرند و داراي در هاي چوبی می باشند که شیشه هاي رنگی در اطراف آن فضاي جذابی را ایجاد 
و از طریق مجموعه اي از سلسله می نمایدو هسته اصلی در طراحی خانه سنتی مفهوم کلی است که در قالب فیزیکی شکل می یابد

و سلسله مراتب از حرکت. 190، 1384،کاتبخصوصی ترین مکان ها اتصال می دهدعمومی ترین فضا ها را به،مراحل
حرکت از عمومی ترین -1. در دو مرحله خالصه نمودفضاهاي عمومی مانند کوچه به خصوصی ترین فضاهاي خانه را می توان 

ي دانست که در ارتباط با فضاهاي بیرون می فضا هاي مانند داالن و هشتی را می توان فضاها: فضاها  به فضاهاي نیمه خصوصی 
در اکثر : حرکت از حیاط به فضاهاي خصوصی- 2. باشد و نسبت به دیگر فضاها از درجه خصوصی بودن کمتري برخوردار می باشد

،ابط یا واسطبنابراین حیاط به عنوان فضاي ر. بین حیاط و اتاق خصوصی می باشندموارد ایوان و فضاهاي نیمه باز یا راهرو واسطه
در ادامه . نقش هاي زیادي را ارائه می نماید و با سازماندهی فضاهاي اطراف و پیرامون خود نوعی آرامش فضایی را ایجاد می نماید

ساختار فضایی این خانه ها براساس درونگرایی شکل گرفته است و بخش . نمونه هاي دیگري از خانه دوره قاجاریه ارائه شده است
.بیرونی و ورودي مردانه در اکثر خانه ها از سایر فضاها تفکیک شده است،هی مردانه

بحث و نتایج-5
هویت شناسی ایرانی معاصر - 1- 5
ایرانیهویتگیريشکلنحوهبه لحاظمتفاوتیهايوضعیتبامدرن،دورهتاکالسیکدورهازایرانتاریخیهايدورهبهتوجهبا

شرایطدیگر،عبارتبه.استشدهدیدهمتفاوتیهايواکنشفرهنگ ایرانیوجامعهازجدید،شرایطعنوهربروزدر.هستیمروبرو
در ایرانیتمدنبارومیویونانیتمدنرویارویی.استشدهایرانیمردموفرهنگ،جامعههاي متفاوتواکنشبروزموجبجدید
.استشدهمتفاوتهايو واکنششرایطبروزموجبهمهغربیمدرنجهانابایرانرویاروییایران،واسالمرویاروییقدیم،دوره

واولمرحلهدرناآشناوعناصر غریبورود.استبودهمتفاوتهاییمولفباایرانیهویتیامربدوازایرانیجامعهآیدمینظربه
حاصلوتمدنیفرهنگیبینتعاملطریقازهمههکبودهگذر تاریخدرایرانیهویتنوسازياصلیراهبعدمرحلهدرقبولمورد



جهان هاي باایرانیجهانپذیريتعاملبماند،باقیکنونتاایرانیفرهنگوتمدنتاشدهآنچه موجبدیگر،عبارتبه.استشده
.باشدمیغربیوعربی،اسالمی،تمدنازاعمدیگر

دارد که به وجودمتعدد مراحلایرانیهویتبهنسبتتاریخیبررسی درتاریخیهايدورهدرایرانیهویتوضعیت2جدول 
آمده استزیر طور خالصه در جدول 

هویتوضعیتایرانیهویتبیرونیصورتتاریخیدوره
مرکزيوضعیت.مستقلایرانیقدیمایران

دراسالم-و اسالمایرانیعناصرازترکیبیاسالمبارویارویی
واسطیوضعیتبرانگیز،سوال.یرانبا امقابل

مرکزيوضعیت،یافتهاستقراروتلفیقیاسالموایرانیعناصرازتلفیقیاسالمیدوره
باغررویاروییورهد

ایرانیتمدن
تمدنوشرایطعناصرازايگونهترکیب

واسطیوضعیتبرانگیز،سوالواسالمیایرانیغربی،

باغررویاروییدوره
واسطیآفرین، وضعیتتناقضوبرانگیزسوالاسالمغربی باعناصرترکیبوتعارضایرانرداسالم

فرهنگیصورتلفیقوترکیبجدیددوره
جهانیواسالمی،ایرانی،

مرکزيمؤثر، وضعیتوجدیدوبرانگیزسئوال
واسطیایران وبهنسبت

1384،آزاد دار مکی: منبع
هویتشرایط،تغییرباولی.استو تلفیقیمنسجمایرانیهویتعاديزماندراست،شدهدادهنشانفوقجدولدرکههمانطور

.استآمدهپیشوضعیتاینعمدهدورهدودر.هستیمروبروجدیدبا وضعیتتاايگونهتناقضوتعارضمتفاوتظهورهايایرانی
به رویارویاییکهمدرنجهانبهورودزمانیعنیدومدورهدرواستماسالباایرانیفرهنگوتمدنزمان رویاروییدراولدوره
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کهاندداشتهاظهارپاسخگویاندرصد61حدوددرکهآنستنشانگراینجادردیگرسؤالمذهبیوملیهویتبحثبهتوجهبا
.»امایرانییکمنچیزهرازبیش«اند کهنمودهبیانبهدرصد1/34ی از طرف»هستممسلمانیکمنچیزهرازبیش«

وجود، اینبا. دانندمیاسالمیهايمؤلفهاندبرگرفتهراخودهویتبیشتر،پاسخگویانآنستنشانگردرصدهااینبنابراین
دردانستنمسلمانوشکاف ایرانینوعیبه. داردوجودافراددانستنمسلمانوایرانیبینآشکاريتفاوتنشان دهندهاطالعات

بهاینالبته. داردوجودمسلمانوایرانیگروهدوجامعه آماريدرکهنموداظهارتوانمینتیجهدر. داردوجودایرانیجامعه
خودبودنمسلمانابتعارضدراند،دانستهایرانیراخودکهافراديزیرا. نیستمسلمان بودنوایرانیبینتعارضوجودمعناي

بردارندهدربودنایرانیبهفتخارا.اندندادهقرارایرانیوایرانباتعارضدرراخوداند،خواندهمسلمانراخودکهو افرادينیستند
ولیدارند،ایرانبهاسالمورودزمانمورددرآگاهیاینکهوجودباایرانیان.هستنیزفرهنگوجامعه،مورد خود،دراسالمیفهم

مردم.استخصمانهکمترنیزخارجبه جهانایرانمردمنگاهدیگر،طرفاز.ببینندبیگانهدینتاخوددینرااسالمتاکردهسعی
دارند،ایرانیتبودنجهانیمورددرکهاحساسیبامقابلدروندادهخود بروزازنوعناصرپذیرشدرخصمانهمقاومتکلیتدر

وایرانی،،اسالمیابعادباایرانیهویتشدمدعیتوانمیکهاستلحاظبدین.دانندمیجهانیرا ارزشهايایرانیهايارزش
.استشناساییقابلمدرن

همچنین تاکید بر ایرانی بودن نیز از توجه نسبتا باالي آن ها بر این . هویت خود را از اسالم می دانند،مردم ایران بیش از هر چیز
می توان گفت تمام ابعاد زندگی انسان معاصر باید بر اساس دو ویژگی ،با توجه به مطالب ذکر شده. حکایت می کندخصیصه

همان گونه که در طول . مسلما معماري نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. شکل گیرد» ایرانی بودن«و» اسالمی بودن«هویتی
البته ورود به دنیاي مدرن باعث شده است که . معماري کهن این سرزمین در همین استهمواره چنین بوده و رمز ماندگاري ،تاریخ

،تغییراتی در ماهیت کالبدي بناها ایجاد شود که ذاتا تغییري مثبت است؛ اما مشکل از اینجا شروع می شود که این تغییرات
شود و این همان ها نیز غربی میه و روح ساختمانمفاهیمی را که چندین قرن سبب پایداري معماري ایران شده اند را کنار زد

و سیر باتاریخنسبتبا موضوعاغلبمعاصر ایران،درمورد معماريبحث. یت ایرانی معاصر سازگاري نداردچیزي است که با هو
بازخورد با عواملو در درگذر زمانمتغیر و شناور می دانند کهرا مفهومیهویتاکثر صاحب نظران.استشدههمراهآنتکاملی
ازکلیدهايیکیعنوانبهایران،درمعماريمفهوماینسیرتکاملیبررسی. گیردمیشکل... وسیاسیاجتماعی،فرهنگی،مختلف

عناصر اینشدهسببتاریخ،مختلفهايدردورهایرانو عناصر معماريالگوهاو پاالیشتکامل. باشدما میامروزگشايراهاصلی
فضائیخالقیتدرمعرضمستقیمصورتنبایدبهوالگوها،مفاهیماین. خودگیرندبهتجریديو شانشدهاز زمانلمستقهویتی

به ایدهبیانیکو یاعبورکردهتجریديمرحلهاز یکفکريروند خالقیتباید دریکبلکهشوند،تبدیلاثر معماريو بهقرارگرفته
.شوندبدلمعمارانه
پرداختهازگذشتهصرفتقلیدیا بهکثیريعده. استبودهمعماريبیانچنیناثرآنها دارايمعمارانیاندكمعاصر،دوراندرطول
شایستهارتباطکههمدر معدود موارديمتاسفانه. اندآمیختهدرهمبا عناصرمدرنالتقاطیصورترابهمعماريبیاناینیا اینکه

براي.استدادهخودرا ازدستبخشیهویتوقابلیتبنا درآمدهتکبصورتمعماريگردیده،برقرارومدرنسنتیمعماريبیناي
تشریفاتیبناییصورتبهخوداطرافمحیطهویتبهدهیشکلمثبت برايهايپتانسیلهمهتهران، علیرغمآزاديبرجمثال

شدهمتوقفآزاديزمان  در مجموعهگویئ.استشدهشهرغفلتدر ساختار فضاییمفصلیکبهطرحتبدیلواز قابلیتدرآمده
محیط بخشیبر هویتعالوهشوند کهمیشهر محسواز روحجزو بخشیتا بازار و میداناز مسجدگرفتهشهرينمادهاي.است
ارتباطبرايعناصرالزمگیريشکلعدم. هستندمشتركايازوجودعقیدهايونشانهمکانبهتعلقحسایجادکنندهشهري،هاي
.استگشتهایرانمعماريروند هویتیتداومقطعسببازگذشته،جدائیبراحساسعالوهامروز،نمادها با معماريایندهی



بودهتالشها نا موفقعمدتا اینآن،تداوموتامینگذشتهبا معماريپیوندبرقراريدرجهتایرانمعمارانهمیشگیدغدغهعلیرغم
کهآنچهبرايحلهاییراهیافتن. باشدمیمعمارانعمدهفرهنگیهايالیهانسجامعدمشهري،مدیریتصرفنظر از ضعفکه

.استآمدهپیشاز بحرانخروجتنها راهنموده،هویتودچار بحرانکردهتهیعالیرا ازمحتوا و مفاهیمامروز ایرانمعماري

مسکن و درونگرایی-2- 5
دراحادیث و آیات مختلف درباره مسکن مسلمانان توصیه .باشدجه به محرمیت میی درونگرایی و توترین تاثیر اعتقادات دینعمده

خدا خانه هایتان را 80نحل آیه » واهللاُ جعلَ لَکُم من بیوتکُم سکَناً«:گرددعدادي از آنها در ادامه اشاره میهاي شده است که ت
اي نوع بشر به منزله مسکن قرار دارد و باید خانه ها طوري طراحی شود در این آیه تصریح شده که خانه بر.جاي آرامشتان قرار داد

-بنابراین در دوران قاجار و با توجه به جنبه هاي اعتقادي سعی می.که براي صاحبان آن آرامش و احساس رضایت به ارمغان آورد

به طور . یت و آسایش افراد خانه ایجاد نمایندنمودند فضاها از محرمیت الزم برخوردار باشد و بدین سان آرامش الزم را براي فعال
- تاثیر رویکرد.گرددرونی سبب پدیدار شدن این ارزش میباشد و با بستن دید به فضاهاي دمتر می7.5نگین داالن داراي طول میا

ادي از آیه هاي در جدول زیر تعد. باشدو هشتی بیش از سایر فضاها می، حیاط داالن،دینی و اعتقادي در فضاهاي وروديهاي
.کند ذکر شده استن کریم که به درونگرایی اشاره میآقر

محرمیت در آیات قرآنی- 4جدول
برداشتاصل طراحیآیهسوره مبارکه

27و 37نور
توجه به قلمرو خصوصی خانهحفظ حریم و محرمیت 23نساء

80نحل

آدا گفتاري و رفتاري 24و 23اسراء
حفظ حریمافراد منزل و

ارائه رهنمود هاي براي طراحی 
فضا هاي درونی خانه

چگونگی ورود به حریم 61نور
شناخت اصول و قواعد فضادیگران

دیدازورفتمیشماربهخانوادهحریمکهايمحدودهوامنفضاییایجادازبودعبارتمهم بنا هاي سنتیکارکردهايازیکی
مورد از منظر دین اسالم، خانواده به مثابه یکی از عناصر بنیادین در حفظ اصول دینی بسیار.بوددورهغریبونامحرمافرادرس

عالوه بر آن، بر حفظ محرمیت نیز بسیار تأکید شده .رو، حفظ حرمت خانواده از اهمیت بسیاري برخوردار استاحترام است و از این
کامالً خصوصی و خانوادگی مردمان، در معماري اسالمی مورد اهمیت قراربا زندگی مسکن به واسطه ارتباط مستقیم. است
.بنا شودخانه یک مسلمان باید حافظ حریم خانواده او باشد و مطابق با شئون دین اسالم. گیردمی



نحوه حرکت و توالی فضاها-9تصویر 

ها سبب میاین فضا. باشندمحرمیت در خانه مینوع جهت ایجادهاي شاخص فضاي مصهاي مانند هشتی و داالن از نمونهفضا
در مسکن سنتی بین محل انجام فعالیت هاي مربوط به همچنین . هاي بنا از بیرون ایجاد نگرددشدند ارتباط بصري به حیاط و فضا

بوط به خانواده هیچ در انجام فعالیت هاي مر. ت هاي خانوادگی تفکیکی وجود داردروابط بیرون مرد خانواده یا محل انجام فعالی
تنها فضاهاي .فضایی به یک فعالیت خاص اختصاص نمی یابد و از فضا استفاده هایی متعددي در ساعات مختلف روز می شود

الزم به ذکر است با ایجاد تغییرات مسکن . پستو یا انبار و مانند آن فضایی مشخص دارند،حمام،مستراح،خدماتی مثل آشپزخانه
هاي فرهنگی و توان گفت در مسکن سنتی رویهمحرمیت از دست رفت و به نوعی میردها مانند درونگرایی وبسیاري از رویک

اعتقادي مانند درونگرایی و محرمیت با بسیاري از رویه هاي دیگر مانند اقلیم همخوانی داشته است که در ادامه کاهش ارزش 
.ه تحلیل می شودنیمه باز و بست،فضایی و رویکردها در هر سه فضاي باز

فضا هاي باز-3- 5
در ،اندیشه دوره قاجار براساس محصور نمودن این فضاي با ارزش و نظم دهنده شکل گرفته بود و عمدتاً با فضا هاي مصنوع زندگی

می به بیانی این فضاي با ارزش در تملک صاحب خانه قرار می گرفت و از برون خانه مجزا . سه یا چهار سمت محصور می گردید
به دلیل،بسیاري از نقش هاي کلیدي حیاط. فضا هاي باز و حیاط به عنوان مکمل هر فضا براي زنده بودن محسو می شد. شد

محصوریت این فضاي با ارزش کم رنگ تر گردید و فضا ها عمدتا در یک یا دو . نحوه تفکر و نگاه به زندگی از دست رفتتغییر 
به طور کلی سیر تحول . ات الگوهاي توده و فضاي باز سبب تعاریف مختلفی از حیاط گردیدتغییر. جانب آن گسترش می یافتند

حیاط در طی دوره هاي گذشته را می توان حرکت از درونگرایی به برونگرایی  دانست که موجب از دست رفتن بسیاري از مفاهیم 
.با ارزش سکونت گردیده  است

فضا هاي نیمه باز- 4- 5
ایوان به عنوان فضاي میانی .دگی بسیار پر رنگ بوده و به لحاظ کوران هوا از اهمیت باالیی برخوردار می باشدنقش ایوان در زن

باشد و بنابراین از لحاظ شرایط آسایش حرارتی فضاي واسط می،نقش اتصال دهنده دو فضاي بسته و باز را ایفا می نماید
از جمله در فصل هاي بهار و پاییز .نت و نشیمن مورد استفاده قرارمی گیرددرزمانهاي از سال به عنوان فضاي مناسب براي سکو

ایوان، در اکثر خانه هاي متقدم، . نمایداین فضا براي سکونت در بعضی از ساعات روز بهتر از حیاط و فضاي مصنوع نشیمن عمل می
ی طنبی بوده که این امر باعث می گردد تا طنبی این فضا، بیشتر در ضلع جنوب. در امتداد محور اصلی ساختمان قرار گرفته است

استفاده بهینه اي از نور آفتا جنوبی داشته باشد، چرا که ایوان در تابستان ایجاد سایه نموده و در زمستان مانع نفوذ آفتا تا 
همچون باران محافظت این ایوان هم چنین پنجره ها، ارسی ها و بدنه هاي خانه را در مقابل عوامل جوي. عمق طنبی نمی گردد

.ولی امروزه ایوان متاسفانه در بیشتر ساختمانها از فضاي زندگی حذف شده استمی کند 

فضاهاي مصنوع- 5- 5
بومی و سنتی کم کم بسیاري از ارزش هاي خود را به سبب ورود تکنولوژي و احاطه آن بر زندگی بشر از دست دادخانه هاي 

اتفاق می افتد ها ي مسکن حذف شود و نوعی گسست از سنت هاي قدیمی به یکباره در این بنابسیاري از فضا ها از ساختار فضا
:در ادامه برخی از این تغییرات و نتایج آن توضیح داده می شود. بدون اینکه از مزایا وخصوصیات بناهاي گذشته استفاده شود



اهمیت و دیگر مسائل داراي تناسبات و ویژگیهاي ،کارکرد،ستفادهفصول مورد ا،بنا هاي دوره قاجاریه با توجه به نوع فضا: تنوع1
لذا معماري کامالً پاسخگرا در این دوره سبب تنوع فضایی . متفاوتی بود و هر فضا با توجه به نیاز انسان طراحی و اجرا می شدند

.منحصر به فردي شده است

با تغییر .می باشدتهرانسته رویکرد طراحی در ساختمان هاي سنتی نیمه باز و ب،اقلیم در هر سه فضاي باز:توجه به اقلیم 2
از بنا حذف شدند  بدین .. .زمستانی و،الگوي فضاي باز و توده، بسیاري از فضا هاي مهم وارزشمند از جمله فضا هاي تابستانی

یاي انرژي محور الگو هاي حیاط ترتیب با قرار گیري حیاط مربع یا مستطیل شکل در یک سمت فضا هاي توده، بسیاري از مزا
. مرکزي مانند نورگیري مناسب فضا ها و سایه اندازي بر روي حیاط  و دیوار ها را از دست دادند

در گذشته بسیاري از فضا ها داراي بیش از یک نقش می بودند و در هر زمان  و حتی در مواقع روز به عنوان .:يانعطاف پذیر3
حیاط خانه . هاي مختلف عمل می نمودند از جمله نمونه هاي این فضا ها می توان به حیاط اشاره نمودکالبدي براي انجام فعالیت 

ها داشته ها و جشنبه دلیل قرارگیري در مرکز خانه محل تقسیم عملکردها بوده و قابلیت تبدیل به فضایی جمعی براي میهمانی
ولی در .ات مورد نیاز در مقیاسهاي مختلف ارتباطات داخلی خانه استکننده تمامی تغییرحیاط در معماري ایرانی تنظیم.است

.مدرن با از بین رفتن محرمیت و درونگرایی حیاط و به انزوا کشیدن حیاط از این ارزش نیز کاسته شدخانه هاي 

نتیجه گیري-6
ابعاد زندگی او را از جمله معماري ایرانی معاصر در عصري زندگی می کند که تکنولوژي با سرعت شگفت آوري در حرکت و تمامی

، همواره جدید ترین فناوري ها را در معماري سنتّی ایران. نو آوري استاو نیز مانند دیگران شیفته تکنولوژي و . در بر گرفته است
نیز باقی اصردر دوران مع. عصر خود به جهانیان معرفی می کرد و از این رو در زمان خود از پیشگامان معماري به شمار می رفت

از طرفی دیگر، بهره گیري از این . ، بدون استفاده از جدید ترین دستاورد هاي روز امکان پذیر نمی باشدماندن در صف برترین ها
علی الخصوص –انسان ایرانی نسل حاضر . تکنولوژي ها نباید به صورتی در آید که در تضاد با  هویت مردمان یک سرزمین باشد

او . شدت گرایش به تکنولوژي دارد و دیدن نشانه هاي آن را در بناهاي خود حاکی از مدرن بودن خویش می داندبه-نسل جوان 
پس لزوما . ظهور عینی معماري سنتّی را در عصر فناوري مدرن بر نمی تابد و آن را نشانی از عقب ماندگی معماري قلمداد می کند

مفاهیمی که در تمام طول تاریخ معماري ایران پایدار بوده اند و در . فاهیم صورت گیردادغام معماري سنتّی و مدرن باید از طریق م
.از جمله این مفاهیم هستند.. .سلسله مراتب، محرمیت، درونگرایی و. روح بناها وجو داشته اند

هار سمت محصور می در سه یا چ،و عمدتاً با فضا هاي مصنوع زندگیحیاط شکل می گرفتبراساس محصور نمودن گذشته مسکن
به بیانی این فضاي با ارزش در تملک صاحب خانه قرار می گرفت و از برون خانه مجزا می شد سیر تحول حیاط در طی . گردید

فاهیم با ارزش که موجب از دست رفتن بسیاري از مدوره هاي گذشته را می توان حرکت از درونگرایی به برونگرایی  دانست 
مسکن امروزي بسیاري از این .نابراین لزوم نگرشی دوباره در مورد مسکن هاي سنتی الزم به نظر می رسدب. سکونت گردیده  است

می توان بسیاري از کیفیات محیط ،با احیا و استفاده از رویکردهاي معماري گذشته.رویکرد ها را فداي تکنولوژي نموده است
وجه به همخوانی رویه هاي تاثیر گذار و همچنین کیفیات فضایی که به سبب از اینرو و با ت. را در مساکن امروزي ترقی دادزندگی

توجه به محرمیت و درونگرایی ایجاد می شده است پیشنهاد می شود در طراحی مسکن معاصر عنایت به محرمیت به عنوان یک 
. اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد
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