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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:

Promoting theoretical foundations of privacy concept in
contemporary housing from perspective of environmental
psychology, A Case study of Milad Tabriz Residential tower

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

ارتقای بنیانهای نظری مفهوم حریم در مسکن معاصر از منظر روانشناسی محیطی،
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چکیده

بیان مسئله :بیحد و مرز بودن فضاها در بسیاری موارد سبب ازبینرفتن آرامش مورد نیاز افراد و عدم
احساس قلمرو و همچنین باعث ارتباطات فضایی ناخواسته با یکدیگر میشود .از لحاظ کالبدی ،درصورت
نبود کنترل و مانعی برای ارتباطات در مرز فضایی ،سبب ارتباطات بویایی ،بصری ،صوتی و دسترسی و
نقض انواع حریمها و در نهایت باعث نقض حریم روانی برای کاربران میشود.
هدف :نوشتار حاضر ،با تعیین عوامل مؤثر بر تأمین حریم در فضای مسکن معاصر از دیدگاه روانشناسی
محیطی ،درصدد ارتقای بنیانهای نظری مفهوم حریم است .روانشناسی محیطی ،با هدف درک رابطۀ
حریم خصوصی با عرصههای زندگی اجتماعی ،رفتار انسان را مطالعه میکند.
روش تحقیق :این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با روش پژوهش از نوع استدالل منطقی است.
نتیجهگیری :نمود معمارانۀ شاخصهای عرصهبندی فضایی ،مرز فضایی ،فضای بینابین ،سلسلهمراتب و
عمق فضایی در پاسخ به نیازهای انسانی ،شامل ایمنی ،احترام ،درونگرایی و قلمروپایی در مسکن معاصر،
خالصه میشود .نتیجۀ اصلی تحقیق روی  6نوع تیپ پالن متفاوت از واحدهای برج مسکونی میالد تبریز
حاکی از آن است که کنترل ارتباطات فضایی در طرح معماری منجر به کنترل ارتباطات رفتاری در
تعامالت انسانی میشود که از مهمترین فاکتورهای تأمین انواع حریمها ازجمله حریم بصری ،دسترسی و،...
و در نهایت حریم روانی در مسکن معاصر است.
واژگان کلیدی :حریم ،روانشناسی محیطی ،ارتباطات فضایی ،مسکن ،کنترل ارتباطات.
مقدمه
تأمین مسکن ،بهعنوان یکی از پدیدههاي واقعی و
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری معماری با عنوان «بازشناسی و
ارتقای بنیانهای نظری مفهوم حریم در معماری خانههای معاصر از منظر
روانشناسی محیطی» ،بهراهنمایی دکتر سحر طوفان و مشاورۀ دکتر سیروس
جمالی ،است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ارائه شده است.
** نویسندۀ مسئول09144112547 ، sahar.toofan@gmail.com :

دومین نیاز بشر پس از غذا ،از نخستین مسائلی است
که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در
تالش براي دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ،معقول
و اندیشیده براي آن بوده است (جوزي و جعفرينسب،
 .)603 ،1393مسکن اسم مکان بر وزن مفعل معادل
عربی واژۀ خانه بهمعنای جای آرامش و سکونت است
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(حمزهنژاد و صدریان .)59 ،1393 ،مسکن بهعنوان بستری
برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش
متقابل است .هر ناحیۀ مسکونی باید با توجه به ساختارهای
گوناگون خانوادگی و نیازهای مکانی و اجتماعی مختلف
ساخته شود و بـا داشتن ویژگیهای فضایی و اجتماعی
خاص خود ،محیطی منحصر به فرد را ارائه کند (آصفی و ایمانی،
 .)57 ،1395فضاي مسکونی باید بتواند شرایط الزم را براي
رشد فردي هریک از افراد خانواده اعم از خرد و بزرگ فراهم
آورد .یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند ،بر حسب
نیازهاي روحی و روانی و عالیق خود ،فضاي مناسب و حریم
الزم را براي انجام فعالیتها و کسب آسایش و آرامش بیابند
(اقبالی و حصاري .)54 ،1392 ،لذا عالوه بر تأمین نیازهای
شخصی ،مسکن باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی فرد
را نیز برآورده کند (پوردیهیمی .)14 ،1390،مسکن تأثیر
عمیقی بر سالمت ،رفاه اجتماعی و بهرهوری اقتصادی فرد
دارد ( .)Jiboye, 2010, 307انسان همواره در حال کنش
متقابل با محیط فیزیکی خود است و بر آن تأثیر میگذارد
(صفارینیا .)68 ،1390،پس توجه ویژه به محیط برای
سالمت و روان انسانها الزم است .در این راستا شناخت
انسان و ویژگیهاي محیط زندگی او و چگونگی برقراري
رابطۀ میان این دو عامل ،اهمیت دارد (امامقلی ،آیوازیان،
زادهمحمدي و اسالمی .)23 ،1391 ،روانشناسی محیطی 1و
شاخههای مرتبط با آن ،با هدف درک رابطة حریم خصوصی
با عرصههای زندگی اجتماعی ،رفتار انسان را مطالعه میکند
(معماریان ،هاشمی طغرالجردی و کمالیپور.)2 ،1389 ،
این پژوهش ،با شناخت حساسیت و اهمیت موضوع مسکن،
ضرورت مطالعه در زمینۀ حریم را ،هم از دیدگاه روانشناسی
و هم درحوزۀ مبانی و اصول مطرح در معماری ،مهم میداند
و درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1مفهوم حریم در معماری فضاهای مسکن معاصر از دیدگاه
روانشناسی محیطی چگونه میتواند ظهوریابد؟
 .2روابط فضای معماری چه جایگاهی در تعریف حریم در
فضای مسکن معاصر دارد؟
بیان مسئله
متأسفانه امروزه به جنبههای کمی مسکن بسیار بیشتر از
جنبههای روانشناختی و کیفی فضاهای آن توجه میشود ،به
همین دلیل کاربران در خانههای خود احساس آرامش روانی
مطلوبی ندارند .اگر طراحی معماری با روانشناسی محیطی
همگام و همسو نشود ،منجر به پیامدهای مخرب بسیاری
از نظر روحی و روانی در افراد خواهد شد .ارتباط فضایی
بین افراد سیستمی است پیچیده از تمایل به نزدیکی،
فرار ،نادیدهگرفتن و توجهنکردن و  . ...به این دلیل فضای
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ساختهشده بهوسیلۀ معماری نمیتواند تنها با توجه به
فضایی ریاضی طرح شده باشد ،بلکه الزم است طرح فضا به
ترتیبی باشد که تمام این ارتباطات اجتماعی-روانی تقویت
شوند یا اینکه الاقل مزاحمتی برای آنها ایجاد نشود (گروتر،
.)179 ،1393
مسکن تاریخی ،ضمن تأمین امنیت ساکنان ،فضای مطلوبی
را برای فعالیتهای خانوادگی و فردی آنان فراهم میکرد و
دیگران نهتنها بهسهولت قادر به خدشهدارکردن امنیت آنها
نبودند ،که حتی وسوسۀ آن را نیز به خود راه نمیدادند.
سیمای عمومی ساختمانهای مسکونی معاصر نهتنها این
احساس و امنیت را به ذهن ساکنان و مردم متبادر نمیکند،
که فراتر از آن ،مردم را به زیستن در زندانهای خودساخته
مجبور میکند و به این ترتیب است که ساکنان از احساس
امنیت و آرامش الزم برخودار نیستند (نقیزاده،1387 ،
 .)119-118در برخی موارد تداخل فضاهای مسکونی با هم
و تداخل آنها با سایر فضاهای عمومی به حدی است که عم ً
ال
حریمهای فضایی بیاثر میشوند و معماران بهسوی ایجاد
تنوع فضایی سطحی و قشری و فرمالیستی کشیده میشوند.
حس قلمرو و ورود به یک فضای خصوصی متمایز از فضای
عمومی وجود ندارد .فضای ورودی عموماً با نشیمن ،هال و
گاه آشپزخانه تداخل دارد .در مقایسه با فضاهای خصوصی،
رضایت فضایی از اتاقهای عمومی بسیار کمتر است ،زیرا
در فضاهای عمومی سطوح زیادی بههدر میرود (نقرهکار،
 .)539 ،1387بیحد و مرز بودن فضاها در بسیاری موارد،
عالوه بر عدم توجه به مبانی نظری و عقیدتی جامعه ،سبب
ازبینرفتن خلوت و آرامش مورد نیاز افرادی است که در یک
فضای خاص تعریفشده قرار دارند ،همچنین ارتباط بصری
و بویایی و شنوایی و روانی فضاهای مختلف و متفاوت با
یکدیگر را فراهم میکند (نقیزاده .)224 ،1385 ،مسئلۀ
اصلی این پژوهش بازشناسی و بازخوانی اصول فراموششدۀ
مفهوم حریم در معماری برای بهرهبرداری و ارتقابخشیدن
به کیفیت موضوع انواع حریم در مسکن ایرانی است ،چراکه
اصول فوقالذکر هماهنگی و درهمآمیختگی عمیقی با
فرهنگ ایرانی و مباحث انسانشناسی بومی دارد و ،با تغییر
الگوی مسکن در سالهای اخیر ،به دست فراموشی سپرده
شده و نادیده انگاشته شدهاند.
فرضیه
فرضیۀ اصلی این نوشتار این است که «تجلی مفهوم حریم
(انواع حریم) با تدوین روابط فضای معماری میتواند در
ارتقای کیفی رفتارهای انسانی در مسکن معاصر تأثیرگذار
باشد» .در مباحث و پژوهشهای پیشین غالباً واژۀ حریم
بدون درنظرگرفتن جوانب معنایی و کالبدی معماری مورد
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حریم خصوصی تمرکز میکند (Altman & Chemers,
 .)1985, 1; Altman, Vinsel & Brown, 1981روانشناسان

بحث قرار گرفته است .در این نوشتار تبیین انواع حریم
(دسترسی ،صوتی ،بویایی ،بصری) بهصورت اکید مورد توجه
است .فرضیه ،با تأکید بر چگونگی روابط فضای معماری در
مسکن معاصر و تجزیه و تحلیل آن ،سعی در یافتن ارتباط
سهگانۀ بین مفاهیم حریم ،کالبد معماری و رفتارهای فردی
و میانفردی دارد .ظهور رفتارهای انسانی متعالی در تعامالت
اجتماعی مسکن معاصر اصلیترین خواستۀ فرضیه است که
در طول پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

مبانی پژوهش

پیشینۀ تحقیق و تبیین واژۀ حریم
حریم یک اصطالح مفهومی گسترده در ارتباط با جنبههای
مختلف از زندگیمان است .حريم در لغت عرب از ریشۀ
«حرم» است و بهمعنای منع و تشدید آمده است (ابنفارس،
.)184 ،1362
در لغتنامۀ دهخدا حریم بهمعنای «چیزی که آن را حمایت
کنند و جنگ کنند بر آن» (لغتنامۀ دهخدا ،1390 ،ذیل
مدخل «حریم») .حریم توسط چند فیلسوف ،روانشناس،
جامعهشناس و معمار مورد توجه بوده است .بسیاری از
مطالعات رفتار اجتماعی در ارتباط با محیط ساختهشده ،بر
مفهوم حریم خصوصی مربوط به محیط فرهنگی ،رفتاری و
محیط زیستی و حریم خصوصی در مسکن و دیگر حوزههای

روانشناسی محیط ،بهعنوان شاخهای از روانشناسی ،به بررسی
روانشناختی رفتار انسان در محیط میپردازد و پژوهشهای
مرتبط با رفتار انسان و چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر ادراک
و شناخت از محیط را واکاوی میکند (نقیزاده و استادی،
 .)5 ،1393از نظر پروشانسکی ،روانشناسی محیطی رشتهای
است که با تعامالت و روابط میان مردم و محیطشان سروکار
دارد (مکاندرو .)1 ،1393 ،از تعامل دو حوزۀ علوم رفتاري و
معماري ،دانش میانرشتهاي روانشناسی محیطی به تکوین
رسیده و نظریههاي طراحی بر پایۀ نیازها و درك انسان
از محیط زندگی تدوین شده است (امامقلی و همکاران،
 .)23 ،1391بهعقیدۀ گرامان روانشناسی محیطی مکمل
روانشناسی عمومی است .با توجه به پیشرفت سریع فناوری،

در تالش هستند این اصطالح مفهومی را شناسایی و
فاکتورهایی را که مفهوم و شکل آن را در بر میگیرد ،درک
کنند .در جدول  1دیدگاههای مختلف در ارتباط با حریم
ارائه شده است.
•روانشناسی محیطی

جدول  .1حریم در نگاه دانشپژوهان حوزۀ جامعهشناسی و روانشناسی و معماری .مأخذ:

.AlKhateeb, 2015

پروشانسکی

تأکید بر عملکرد افزایش آزادی انتخاب و کنترل فرد یا گروه بر فعالیتهای خود

راپاپورت

حریم خصوصی مکانیزمی برای جلوگیری از تعامل ناخواسته و دستیابی به تعامل مطلوب

آلتمن

حریم خصوصی ،کنترل انتخابی دسترسی به یکی

زیپورین

تأکید بر جنبۀ کنترل حریم

بوک

تأکید بر جنبۀ کنترل حریم و حفاظت از دسترسی ناخواسته توسط دیگران

هال

تدوین تئوری همجواریها 2درمورد قابلیت حریم

نیوول

حریم خصوصی بهعنوان یک شرایط موقت در جداسازی انواع مالکیت عمومیها

فاهی

حریم مرز بين فرد ،محيط و بيگانه است.

پدرسن

اهمیت حریم خصوصی درمورد باز و بستهشدن موانع و ویژگی عملکردی آن است.

مارگولیس

حریم خصوصی نشاندهندۀ کنترل ارتباط بین فرد و دیگران

ادوارد

حریم خصوصی بهعنوان نمایندۀ فرهنگی

هشام مرتضی

حریم شخصی بستگی به جدایی جنسیتی و جدایی بین زندگی خصوصی و مراودۀ عمومی

الطباب

حریم خصوصی مربوط به رابطۀ بین فضاهای خصوصی و عمومی در داخل خانه

............................................................

دانشپژوهان

دیدگاه
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که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انسان و محیط را نیز تسریع
کرده است ،هر روزه مسائل محیطی-رفتاری جدیدی برای
انسان معاصر شکل میگیرد که دانش روانشناسی محیطی به
حل و فصل آن میپردازد .آداب ،رسوم ،ارزشها و معیارهای
اجتماعی و فرهنگی موارد مورد توجه در این رشته هستند
(شاهچراغی و بندرآباد.)19 ،1395 ،

...........................................................

•روحیات انسانی در مناسبت با حریم

عدم توجه به روحیات انسانی و کارایی طراحیها برای رفتار
انسان در مجتمعهای مسکونی و عدم توجه به چیستی
و معنا و فلسفۀ خانه با درنظرگیری مقولۀ اقتصادی و
سودآوری مسکن و استفادۀ ابزاری از آن برای تحقق منافع
مادی باعث شده است که معیارهای کیفیت مسکن و تأثیر
آن بر کاربران نادیده گرفته شود .محیط باید بتواند نیازهای
انسان را در خود تأمین کند .بسیاری از پژوهشگران مبنای
تحلیل رابطۀ انسان و محیط را شناخت نیازهای او میدانند
(همان .)33 ،برخی از نیازهای انسانی در ارتباط نزدیک با
حریم است .مازلو سلسلهمراتبی از نیازها را از قویترین
تا ضعیفترین پیشنهاد کرده است .براساس طبقهبندی
مازلو ،سومین سطح نیاز انسان نیازهای ایمنی و چهارمین
سطح نیاز انسان نیاز به احترام و منزلت اجتماعی است.
این طبقهبندی برای تفکر طراحی محیط و مسائل مورد
نظر طراح چارچوب مناسبی را فراهم میآورد (لنگ،
 .)96 ،1396همچنین امنیت یکی از اصلیترین و مهمترین
نیازهای انسان است که هم در فضا و محیط و هم از نظر
فکری و ذهنی و هم در زمینههای مختلف ظاهری و باطنی
بهطور خالصه در همۀ شئونات زندگی نمود و اهمیت و
جایگاه ویژۀ خویش را دارد (نقیزاده .)369 ،1385 ،برای
نمونه همسایگان باید از تحت اشراف و نگاه دیگران بودن
و ترافیک و آلودگی ناشی از تردد مراجعان به بلندمرتبهها
در امان بمانند (نقیزاده .)311 ،1387 ،عالوه بر نیازهای
ذکرشده در هرم نیازهای مازلو ،برخی از پژوهشگران توجه
به نیاز معنوی را نیز برای انسان بسیار مهم میدانند
(شاهچراغی و بندرآباد .)33 ،1395 ،از جمله میتوان به
درونگرایی اشاره کرد .واژۀ درونگرایی از دیدگاه اخالقی
و عرفانی دربرگیرندۀ معانی و مفاهیمی نظیر «توداربودن،
گرایش به حاالت درونی داشتن و پرهیز از نشاندادن
حاالت درونی بهصورت تظاهر» است (معماریان،1386 ،
 .)12ارتباط با درون حریم خصوصی را میتوان بهصورت
حرکت از ظاهر به باطن دید .برای افزایش ارتباط باید تمام
حواس بهکمک بیایند .ارتباط درونگرا اجماالً بهصورت
عدم توجه فضای درون بنا به محیط خارج تعریف میشود
(ناری قمی .)70 ،1389 ،درونگرايي در جستوجوي
حفظ حريم محيطي است كه در آن شرايط كالبدي با
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پشتوانۀ تفكر ،تعمق و عبادت بهمنظور رسيدن به اصل
خويش و يافتن طمأنينه خاطر و آرامش اصيل در درون ،به
نظمي موزون و متعالي رسيده است (سیفیان و محمودی،
 .)9 ،1386همچنین براساس نوشتههای لنگ 16از جمله
رفتارهایی که برای تنظیم حریم بین خود و دیگران
مؤثر است رفتار قلمروپایی است .رفتار قلمرویی یکی از
سازوکارهای نظارت بر مرز میان خود و دیگری است که
بهواسطۀ خصوصیسازی یا عالمتگذاری مکان یا شیء
صورت میگیرد و نشان میدهد که آن مکان یا شیء از
آن فالن شخص یا گروه است .این امر به برآوردن نیازهای
ِ
جسمی و اجتماعی کمک میکند
در صورت تجاوز به مرزهای قلمرو گاه واکنشهای دفاعی
نشان داده میشود (آلتمن .)136 ،1395 ،تجاوز به قلمرو
عبارت است از عبور غیرمجاز از مرز پیرامون فرد یا گروه.
واکنش به تجاوز و تالش برای حفظ قلمرو درجات مختلف
دارد و از هشدار کامل تا ایجاد عالئم در محیط به منظور
جداسازی و مرزبندی فیزیکی را شامل میشود (شاهچراغی
و بندرآباد.)70 ،1395 ،
روش پژوهش
این نوشتار از نوع پژوهش موردي است و با استفاده از روش
تحقیق ترکیبی انجام شده که شامل روشهاي توصیفی-
تحلیلی با روش تجزیه و تحلیل اطالعات از نوع استدالل
منطقی است .گردآوری اطالعات در مباحث نظري بهشیوۀ
اسنادی (کتابخانهای و الکترونیکی) با مطالعۀ اسناد سخت
و نرم است که منابع مورد استفاده در این روش شامل،
مقاالت علمی ،کتابها و شبکههای اطالعرسانی خواهد بود
و ابزار مورد استفاده فیشبرداری است .از دیگر ابزارهای
مورد استفاده در این پژوهش نقشههای معماری هستند
که اطالعات کالبدي در رابطه با پیکربندی فضایی را در
اختیار قرار میدهند .نمونه پالنهای انتخابی ،مربوط به برج
مسکونی میالد تبریز است که با زیر بنایی حدود ۴۵۰۰۰
متر مربع در  ۲۳طبقه سازهای با دو برج متصل به هم،
در جاده ائلگلی ،پشت ایستگاه مترو شماره یک ،در حال
احداث است .از  207واحد مسکونی در این برج 6 ،نوع تیپ
پالن مختلف وجود دارد (تصاویر  1و  )2که در ادامه به
بررسی آنها میپردازیم.
تحلیل دادهها و یافتهها
با توجه پژوهشهای انجامگرفته روی موضوع حریم،
طبقهبندیهای اندیشمندان داخلی و خارجی در جدول 2
آمده است.
در واحدهای مسکونی برج میالد ،ارتباطات فضایی از طریق
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الف) پالن تیپ

د) پالن تیپ

C

F

ب) پالن تیپ

B

ج) پالن تیپ

A

ه) پالن تیپ

E

و) پالن تیپ

D

تصویر  .1شش نوع تیپ مختلف در پالن واحدهای برج مسکونی میالد تبریز .مأخذ :آرمهدال تاوریژ-کارایول.1397 ،

مجاورت فضایی و فضای بینابین باعث انواع ارتباطات از جمله
ارتباطات بصری ،صوتی ،بویایی ،دسترسی میشود (تصویر .)3
در صورتی که کنترلی روی این ارتباطات نباشد ،میتواند
باعث نقض انواع حریمها از جمله حریم بصری ،حریم صوتی،
حریم بویایی ،حریم دسترسی و در نتیجه نقض حریم روانی
برای کاربران شود .با کمترشدن ارتباطات بینایی ،بویایی و
شنوایی و دسترسی فضاهای اطراف به قلمروهای فضایی،
استقالل فضاها بیشتر میشود .تمام نظریهپردازان توافق
دارند که حریم خصوصی میتواند به همان اندازهای که
مفهوم بستهبودن در برابر دیگران دارد بهمعنای بازبودن و

تصویر  .3انواع ارتباطات فضایی در مسکن معاصر .مأخذ :نگارندگان.

............................................................

تصویر  .2جایگاه شش تیپ پالن در پالن مجموعه.
مأخذ :آرمهدال تاوریژ-کارایول.1397 ،

پذیرابودن دیگران باشد .مسئلۀ مهم ،زندگی و کار در شرایط
تنظیمشدهای است که به فرد اجازه میدهد بر دستیابی
دیگران نظارت داشته باشد (گیفورد.)68 ،1378 ،
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انواع ارتباطات فضایی در انواع تیپ پالنها بهطور منفک
در جدولهای  3و  4تحلیل شده است .عالئم اختصاری
بهکاررفته در این دو جدول به شرح زیر است:
ـ پیشورودی خارج واحد LO 1؛
ـ پیشورودی داخل واحد LO 2؛
ـ پیشورودی به بخش خصوصی LO 3؛
ـ پیشورودی دوم در بخش خصوصی LO 4؛
ـ نشیمن و پذیرایی L.R؛
ـ آشپزخانه K؛
ـ اتاق خواب والدین M.B.R؛
ـ اتاق خواب فرزندانB.R؛
ـ سرویس بهداشتی W.C؛
ـ حمام .BA
مواردی که با ارتباطات نامناسب سبب نقض حریم دسترسی
در واحدهای برج مسکونی میالد میشود شامل موارد زیر
است:
 ارتباطات دسترسی بدون مانع از پیشورودی به پذیرایییا نشیمن؛
 ارتباطات دسترسی بدون مانع واحدها به فضای ورودییکدیگر؛
جدول  .2ابعاد مختلف حریم از دیدگاه اندیشمندان .مأخذ :نگارندگان.
نام اندیشمند

ابعاد حریم

شوستر
()Schuster, 1976

حریم خصوصی از جهت سبک زندگی
حریم خصوصی از جهت رویداد
حریم خصوصی از جهت هویت

بورگون ()Burgoon, 1982
پروت ،بورگون ،بورگون و
لپور (Parrott, Burgoon,

...........................................................

Burgoon & LePoire,
)1989

فیزیکی
روانشناختی
اجتماعی
اطالعاتی

نقیزاده
()1385

حریم شنوایی
حریم بویایی
حریم بساوایی
حریم چشایی

سیفیان و محمودي ()1386

حریم کالبدی
حریم معنایی

پیز
()Pease, 1993

حریم صمیمی
حریم شخصی
حریم اجتماعی
حریم عمومی

..............................................................................
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 ارتباطات دسترسی بدون مانع از پذیرایی به آشپزخانه؛ ارتباطات دسترسی بدون مانع از پذیرایی بهسمت اتاقخوابها؛
 ارتباطات دسترسی بدون مانع از ورودی بهسمت اتاقخوابها.
فضاها از طریق بوها نیز با هم در ارتباط هستند .بعضی از
بوها برای انسان خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند هستند.
حس بویایی بر میزان تعامالت انسانها با هم در محیط تأثیر
دارد (شاهچراغی و بندرآباد .)7 ،1395 ،ارتباطات بویایی زیر
را در سازمان فضایی واحدهای برج مسکونی میالد میتوان
در نظر گرفت:
 ارتباطات بویایی فضای پذیرایی با آشپزخانۀ باز؛ ارتباطات بویایی واحدها با کانال تاسیساتی مشترک.همچنین ارتباطات بصری زیر را در سازمان فضایی واحدهای
آن برج مسکونی میتوان در نظر گرفت:
 ارتباطات بصری از سمت ورودی به فضای داخلی واحدها؛ ارتباطات بصری واحدها به فضای ورودی یکدیگر؛ ارتباطات بصری از طرف پذیرایی بهسمت آشپزخانه؛ ارتباطات بصری از طرف پذیرایی بهسمت اتاق خوابها؛ ارتباطات بصری از سمت پذیرایی به سرویس بهداشتی؛ ارتباطات بصری اتاقهای خواب نسبت به هم.چرمایف و الکساندر 3بر این عقیدهاند که میان اعضای خانواده
باید مرزهای فیزیکی وجود داشته باشد و هم اعضای خانواده
مختار و آزاد باشند که بسته به شرایط گرد هم آیند یا جدا
از هم بهسر ببرند .آنها بر اهمیت خانهای خاص برای خانواده
تأکید کردهاند که در آن پدر و مادر و فرزندان بتوانند در
مواقع لزوم جدا از یکدیگر بهسر ببرند و از لحاظ بصری و
صوتی جدا از هم باشند (آلتمن .)48 ،1395 ،ارتباط صوتی
کنترلنشده در بین فضاها میتواند باعث نقض حریم صوتی
و درنتیجه باعث نقض حریم روانی برای کاربران واحدهای
مسکونی شود .ارتباطات صوتی زیر را در سازمان فضایی
واحدهای آن برج مسکونی میتوان در نظر گرفت:
 ارتباطات صوتی از بیرون ساختمان به درون؛ ارتباطات صوتی بین واحدهای طبقات با دیوار مشترک؛ ارتباطات صوتی بین واحدهای طبقات از طریق کف یاسقف؛
 ارتباطات صوتی بین فضای خواب والدین و فرزندان؛ ارتباطات صوتی بین فضای خواب و نشیمن یا پذیرایی؛ ارتباطات صوتی بین فضای اطاق خواب و آشپزخانه؛ ارتباطات صوتی فضای خواب با مشائات ساختمان؛ ارتباطات صوتی نشیمن یا پذیرایی با مشائات ساختمان.با توجه به مفاهیم مطرحشده از دیدگاه جامعهشناسان
و روانشناسان و معماران برای حریم و روحیات انسانی در
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جدول  .3ارتباطات صوتی و بصری در انواع تیپ پالن در واحدهای برج مسکونی میالد .مأخذ :نگارندگان.
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جدول  .4ارتباطات بویایی و دسترسی در انواع تیپ پالن در واحدهای برج مسکونی میالد .مأخذ :نگارندگان.
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مناسبت با حریم ،مکانیزم دستیابی به حریم در معماری
مسکونی از منظر روانشناسی محیطی را بهصورتی که در
تصویر  4آمده است میتوان در نظر گرفت.
كنترل به فرد توان برقراري ارتباط با ديگران را از طريق
مجرايي براي بيان خواستهها ،هويت و قدرت خود اعطا
ميكند .در عين حال به فرد امكان ميدهد تا به حال خود
باشد و از تجاوز و دخالت ديگران در آرامش و در امان بماند.
عرصۀ خصوصي ،با ايجاد تعادل بين آنچه بايد در خفا باشد و
آنچه میتواند آشكار شود ،تعادلی براي درك فرد از خودش و
ايجاد ارتباط با ديگران فراهم میكند (مدنیپور.)88 ،1387 ،

............................................................

تصویر  .4مکانیزم دستیابی به حریم در معماری مسکونی .مأخذ :نگارندگان.

نتیجهگیری
رابطۀ انسان و محیط اطراف او همواره از دغدغههای طراحان
بوده است .سازماندهی و طراحی محیط منطبق بر نیازهای
انسانی در مناسبت با حریم در مسکن معاصر سبب ارتقای
کیفیت زندگی و افزایش احساس رضایت افراد از محیط
پیرامون میشود .مسکن باید دارای حریمی باشد که کاربران
آن را از دیدهشدن ،شنیدهشدن ناخواسته ،نفوذ سر و صدا و
نفوذ آلودگیهای بویایی و  ...حفظ کند و در عین حال باعث
شود از وجود اعضای خانواده در کنار خود و همسایه دلگرم
باشند .پس به طراحی و ایجاد فضاهایی نیازمندیم که در آن
فرد بتواند به یکی از نیازهای خود که احساس امنیت و آرامش
است دست یابد .بنابراین این وظیفۀ معماران است که نسبت
به مسائل رفتاری مخاطبان خود آگاه باشند تا معماری آنها
آثار سوئی در روح و روان کاربران فضاها بر جای نگذارد .لذا
طراحی معماری مسکن میتواند همان طراحی زندگی انسانی
باشد .در ادامه راهبردهای دستیابی به مفهوم حریم از منظر
روانشناسی محیطی ارائه شده است (جدولهای  5و .)6
آسایش اعضای خانواده و فراهمآوردن امکان ارتباط مناسب
اعضای آن با یکدیگر نیازمند پاسخگویی به نیازهای
روانشناختی کاربران ،توجه به نحوه ارتباطات بویایی،
شنوایی ،بینایی و دسترسی فضاها با درنظرگرفتن مفهوم
قلمرو و اولویتبندی برای استقرار فضاها در جهت استقالل
فضایی ،طراحی پررنگتر مرزهای قلمروها ،با عرصهبندی
فضایی ،طراحی فضای بینابین ،توجه به عمق فضایی و
سلسلهمراتب فضایی است .کنترلپذیری ارتباطات فضایی و
اعمال راهکارهایی جهت دستیابی به نیازهای انسانی ،نقش
برجستهای در حفظ حریم خانوادگی و فردی در نظام فضایی
مسکن معاصر دارد.
هرچه امکان کنترل بیشتر برای ایجاد قلمرو خصوصی به
کاربران داده شود ،احتمال دستیافتن به حریم و محل
امن و آرامش ساکنان بیشتر میشود و در نتیجه میتوان
رضایتمندی ساکنان یک فضا را تا حد زیادی تأمین کرد.
مفاهیم حاکم بر نحوۀ ارتباطات فضایی در داخل مسکن
معاصر در چگونگی ادراک انواع حریمها مؤثر است و در
نهایت باعث تقویت یا تضعیف میزان حریم روانی کاربران
میشود .نتیجۀ این پژوهش لزوم توجه به ارتباطات فضایی،
بهعنوان عامل مهم تأثیرگذار بر میزان حریم در سازمان
فضایی مسکن معاصر ،است .با توجه به مسئلۀ اصلی تحقیق،
که در قالب کاستیهای روانشناسانۀ محیط مسکونی معاصر
در متن نوشتار بهتفصیل توضیح داده شده است ،و با گریزی
به فرضیۀ اصلی پژوهش ،که درصدد یافتن تعریفی فضایی
برای تبیین ،تشریح و تقویت معنای حریم بهصورت تدوین
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جدول  .5روحیات انسانی در مناسبت با حریم در راستای دستیابی به مفهوم حریم از منظر روانشناسی محیطی .مأخذ :نگارندگان.
مفهوم

مشخصه

اهداف

نتایج

نیاز به ایمنی

ارتباط این نیاز با تواناییهای اجتماعی و کالبدی محیط(حریم ،خلوت،
فضای شخصی)

 تأمین دومین نیاز انسان(سلسهمراتب نیازهای مازلو)

حریم روانی

نیاز به احترام

 فرد نزد خود و دیگران دارای ارزشی باال باشد. -مثل نیاز به حریم شخصی و حرمت

تأمین چهارمین نیاز انسان(سلسهمراتب نیازهای مازلو)

حریم روانی

درونگرایی

 گرایش به حاالت درونی نپرداختن به ظاهر و کار روی درون عدم توجه فضای درون بنا به محیط خارج -دادن ارزش واقعی به هستۀ باطنی

 رسيدن به اصل خويش يافتن طمأنينه خاطر آرامش اصيل در درون -محافظت از حقیقتی درونی

حریم بصری
حريم محيطي
حریم اقلیمی
حریم روانی

رفتار
قلمروپایی

 سازوکاری برای تنظیم حریم رفتاری در جهت استفاده از فضای محدود حق دفاع در مقابل مزاحمت ایجاد میکند -حس مالکیت فرد نسبت به فضای کالبدی

 تقویت حس متمایزبودن تقویت حس هویت فردی تأمین نیازهای فیزیولوژیک -تأمین نیازهای زیباشناختی

حریم دسترسی
حریم روانی

جدول  .6مفاهیم موثر در ارتباطات فضایی مسکن معاصر در راستای دستیابی به مفهوم حریم از منظر روانشناسی محیطی .مأخذ :نگارندگان.
مفهوم

عرصهبندی فضایی

مرز
فضایی

 دستیابی با مکانیابی صحیح عرصههای فضایی اساسیترین گام در راه تعیین قلمروها -پیروی از سلسلهمراتب خاص

 ایجاد فضای شخصی دستیابی به عزتنفس تأمین نیازهای روانی-کارایی فعالیتهای بنا

حریم دسترسی
حریم بصری
حریم صوتی
حریم روانی

 ابزاری برای تفکیک دو فضا حصار بصری حصار شنفتاری عامل ایمنی و نظم فضایی مشوق نفوذپذيري و برقراري رابطۀ اجتماعی تأمین انتقال از یک حوزه به حوزۀ دیگر کمک به درجهبندى و پیوستگی درونی عرصهها با اهمیت به اندازۀ حوزههای اصلی دیگر کمک به فرايند شكلدادن فضاهاى اطراف -عامل تفکیککننده و سازماندهندۀ فضایى

سلسلهمراتب

 ایجاد مرتبهبندی در دسترسیها تعیین حد و حریم و فضاها و عناصر ارتباطی کمک به گذر تدریجی از قلمرویی به قلمرویدیگر
 -برقراری تداوم مکانی نهفته

 آمادگی ذهنی کاربران براي ورود به فضاي اصلی -شکلگیری ارزشهای پایدار امنیت ،آرامش

عمق فضایی

 تعداد فضاهای طیشده از مبدأ تا فضایی خاص -عمق بار معنایی اجتماعی دارد

 جدایی انواع حریم -سلسلهمراتب اجتماعی

..............................................................................
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حریم بصری
حریم دسترسی
 ارتباط و تمایز جلوگیری از مزاحمت و سروصدای ناهنجار ،آشفتگی و درهمی حریم بویاییحریم صوتی
در درون عرصهها
حریم روانی
 اتصال فضاهای اطراف ارتباط فضاهای اطراف جلوگیری از ورود یکباره به فضا -دستیابی به آمادگی روانی و فیزیکی مطلوب

فضای بینابین
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حریم دسترسی
حریم روانی
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روابط معمارانۀ مسکن معاصر است ،میتوان نتیجۀ نهایی
بررسی را چنین بیان کرد:
توجه به نیازهای انسانی ،امنیت ،درونگرایی و تعاریف
فرهنگی ضمنی پذیرفتهشده در خصوص حریم و مالک
قلمرو ،در کنار محدودیتهای اقتصادی فضای کنونی ،با
ارائۀ راهکارهای طراحی معماری بومی-فرهنگی ،در توسعۀ
شایستۀ کیفی رفتارهای انسان در محیطهای اجتماعی
مجموعههای زیستی نقش اساسی دارند.
این راهکار طراحی ،با تأکید بر سیاست ایرانی-اسالمی با
استعانت از شاخصهای علم روانشناسی محیطی در توجه به
عرصهبندی فضایی ،مرز فضایی ،فضای بینابین ،سلسلهمراتب
و عمق فضایی ،در پاسخگویی به نیازهای انسانی از جمله
ایمنی ،درونگرایی و قلمروپایی در مسکن معاصر تأثیرگذار
خواهد بود.
معماری حریم فضایی در مسکن معاصر ،هماهنگ با اصول
خانوادهمحوری و جایگاه واالی انسانی درعین تأثیرپذیری
از نظام اجتماعی و تعاملی فرد و جامعه ،دستاورد کاربردی
پژوهش حاضر است.
پینوشتها
.1
.2
.3
.4

environmental psychology
proxemics
Chemayeff & Alexander
social hierarchy
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