
1

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سی ام / بهار  1400 / سال نهم

چکیــــده:

شاخص سازی اصل محرمیت در شهرسازی ایرانی- اسالمی
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تاریخ دریافت مقاله: 1400/10/17       تاریخ پذیرش نهایی: 1401/04/25

اصل »محرمیت« یکی از  اصول جهان بینی و فرهنگ اسالمی است که در زندگی اجتماعی مسلمانان، به عنوان یکی از 
ارزش های مهم اخالقی و فرهنگی در نظر گرفته می شود. در طول تاریخ شهرنشینی در ایران مفهوم محرمیت و  رعایت 
حریم خصوصی  از شکل گیری فضای معماری تا سازماندهی فضایی شهرها و نحوه قرارگیری و مکان گزینی عملکردهای 
شهری در کنار یکدیگر تاثیر گذار بوده است. از طرف دیگر، شهرسازی ایرانی- اسالمی باید به گونه ای باشد که عالوه 
بر پاسخ گویی به نیازهای ساحت مادی حیات انسان بتواند نیازهای ساحت های دیگر حیات انسانی )ساحت های روانی و 
روحی حیات( را نیز پاسخ گویی و تامین نماید؛ و در این میان رعایت اصل محرمیت در تامین چنین نیازهایی نقش مهمی 
را بر عهده دارد. در شهرسازی معاصر کشور با به کارگیری اندیشه ها و نظریات غربی و تقلید از الگوهای مدرنیستی، اصل 
محرمیت نیز مانند بسیاری از  مفاهیم با ارزش دیگر به فراموشی سپرده شده است؛ به طوری که در حال حاضر کمتر به 
این مفهوم در برنامه ها و طرح های توسعه شهری توجه می شود. هدف از تحقیق حاضر تدوین معیارها و شاخص هایی 
جهت ظهور و تجلی مفهوم محرمیت در شهرسازی ایرانی- اسالمی است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر بازبینی 
سیستماتیک متون، مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع و تحلیل محتوای اطالعات جمع آوری شده است. مقاله حاضر 
در نتیجه گیری شاخص های مرتبط با اصل محرمیت را در مولفه های مختلف محیط شهری شامل مولفه های کالبدی- 
فضایی، عملکردی و اجتماعی- فرهنگی ارائه نموده است؛ و به کارگیری آن ها را در برنامه ها و طرح های توسعه شهری، 

جهت ارتقای کیفیت محیط های شهری توصیه می نماید.

واژه های کلیدی: محرمیت، سلسله مراتب، درونگرایی، حریم و قلمرو، شهرسازی ایرانی- اسالمی.

محمدامین احمدی بنکدار 
دانشجوی دکتری شهرسازی پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی خراسان، گلبهار.
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1. مقدمه
فرهنگ  و  جهان بینی  اصول  از  یکی  »محرمیت«  اصل 
به عنوان  مسلمانان،  اجتماعی  زندگی  در  که  است  اسالمی 
از ارزش های مهم اخالقی و فرهنگی در نظر گرفته  یکی 
می شود. در طول تاریخ شهرنشینی در ایران مفهوم محرمیت 
و رعایت حریم خصوصی از شکل گیری فضای معماری تا 
سازماندهی فضایی شهرها و نحوه قرارگیری و مکان گزینی 
است  بوده  تاثیرگذار  یکدیگر  کنار  در  شهری  عملکردهای 
از  دیگران 1393(.  و  علیزاده  محمودی 1386؛  و  )سیفیان 
گونه ای  به  باید  اسالمی  ایرانی-  شهرسازی  دیگر،  طرف 
مادی  ساحت  نیازهای  به  پاسخ گویی  بر  عالوه  که  باشد 
حیات انسان بتواند نیازهای ساحت های دیگر حیات انسانی 
)ساحت های روانی و روحی حیات( را نیز پاسخ گویی و تامین 
نماید؛ و در این میان رعایت اصل محرمیت در تامین چنین 

نیازهایی نقش مهمی را بر عهده دارد.
و  اندیشه ها  کارگیری  به  با  کشور  معاصر  شهرسازی  در 
نظریات غربی و تقلید از الگوهای مدرنیستی، اصل محرمیت 
نیز مانند بسیاری از مفاهیم با ارزش دیگر به فراموشی سپرده 
شده است؛ به طوریکه در حال حاضر کمتر به این مفهوم در 
برنامه ها و طرح های توسعه شهری توجه می شود. با وجود 
فرهنگ  در  دیرباز  از  خصوصی  حریم  و  محرمیت  اهمیت 
تکنولوژی  ایرانیان، هجوم مدرنیته و  نزد  و  ایرانی اسالمی 
مسکونی  محالت  زیستی  فضای  کالبدی  تغییر  طریق  از 
با  مسکونی،  بناهای  داخل  در  تغییر  همچنین  و  انسان ها 
آورده  وجود  به  انسان  ها  الگوهای سکونت  در  که  تغییراتی 
است؛ تا حدود زیادی به مخدوش شدن این اصل به خصوص 
در »بعد کالبدی« منجر شده است. در پژوهش ها و تحقیقات 
و  معماری  مباحث  مجدد  یافتن  اهمیت  با  اخیر  سال های 
تبیین  جهت  در  تالش هایی  اسالمی،  ایرانی-  شهرسازی 
رعایت  دیگر،  از طرف  و  است؛  انجام شده  اصل محرمیت 
جدید محالت  کالبد  در  آن  بازآفرینی  و   محرمیت  مفهوم 
مسکونی به عنوان یک نیاز و مطالبه مردمی از سوی ساکنان 
محالت جدید شهری نیز قابل مشاهده است؛ به گونه ای که 
می توان گفت شهروندان همچنان در پی حفظ حریم ها به 
خصوص حریم بناهای مسکونی و عرصه های سکونتی خود 

در سطح شهرها و محالت هستند. 
در طول سال های اخیر متخصصان و نظریه پردازانی در حوزه 
معماری و شهرسازی جنبه های مختلف موضوع محرمیت 
نیز  راهکارهایی  و  نتایج  به  و  داده اند  قرار  بررسی  مورد  را 
جهت محقق کردن اصول کلیدی آن در محالت مسکونی 
اشاره نموده اند؛ ولی کمتر به مطالعاتی که بتواند معیارها و 
نظام های  مختلف  ابعاد  در  را  محرمیت  اصل  شاخص های 

شهری تنظیم و تدوین نماید؛ پرداخته شده است.
و  رعایت محرمیت  که  است  علت  این  به  موضوع  اهمیت 
حریم خصوصی از مقیاس خانه به عنوان خصوصی ترین مکان 
زندگی تا مقیاس شهر مطرح می باشد. رعایت حریم فضاهای 
فرهنگ های  همه  و  جهان  کشور های  همه  در  خصوصی 
گوناگون از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. میزان اهمیت 
این موضوع در کشورهای جهان اسالم و از جمله در ایران که 
رعایت اصول محرمیت وحریم خصوصی در آن امری مهم 
تلقی می شود؛ از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با توجه 
به تغییر ساختار محالت مسکونی در دهه های اخیر و تغییر 
الگوهای ساخت وساز از الگوهای قدیمی مانند حیاط مرکزی 
به الگوهای ویالیی و آپارتمانی باعث اهمیت موضوع تدوین 
سطح  در  محرمیت  اصل  کاربردی  شاخص های  و  معیارها 
شهر و محالت مسکونی شده است. هدف از تحقیق حاضر 
تدوین معیارها و شاخص هایی جهت ظهور و تجلی مفهوم 

محرمیت در شهرسازی ایرانی اسالمی است.

2. روش انجام پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر بازبینی سیستماتیک 
تحلیل  و  موضوع  با  مرتبط  تحقیقات  و  مطالعات  متون، 
محتوای اطالعات جمع آوری شده است. به این منظور پس از 
تبیین مفهوم و معنای محرمیت، فرآیند تحقیق در دو مرحله 
انجام گرفته است. در مرحله اول، مطالعات و تحقیقاتی که در 
ارتباط با مفهوم محرمیت است و در بازه زمانی 15 سال اخیر 
به موضوع پرداخته اند؛ شناسایی گردید. سپس در مرحله دوم، 
تحلیل محتوایی اطالعات جمع آوری شده از این تحقیقات، با 
دسته بندی و طبقه بندی نمودن موضوعات انجام گرفت. در 
نهایت معیارها و شاخص های مرتبط با موضوع محرمیت و در 
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مقیاس بافت های شهر مورد شناسایی قرار گرفت.

3. پیشینه تحقیق   
در ارتباط با اصل محرمیت در حوزه شهرسازی به تحقیقاتی 
میتوان اشاره نمود. حاج اسدپور رزمی و همکاران )1395( 
در مقالهای تحت عنوان »مفهوم محرمیت در شهر ایرانی 
اسالمی« که با روش تحقیق کیفی- توصیفی انجام گرفته 
است؛ به بررسی تاثیر محرمیت بر سازمان کالبدی- فضایی 
معماری سنتی ایران پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که 
با نگاه به سیمای شهرهای گذشته به این نتیجه می رسیم که 
شهرهای ایرانی با رعایت اصل محرمیت و معماری درونگرا، 
ساختاری یکدست، یکپارچه و هماهنگ داشته اند و از هرگونه 
و  محرمی  همچنین  بوده اند.  دور  به  بی نظمی  و  بی ثباتی 
دیگران )1394( در مقاله ای تحت عنوان »محرمیت بصری 
در شهرسازی و تاثیر اجتماعی و فرهنگی رعایت آن بر بافت 
اجتماعی محالت مسکونی شهر بابل« با اشاره به این که 
مسکونی  محیط  ساخت  بر  نظارت  و  شهری  برنامه ریزی 
اسالمی باید هماهنگ با اصول اجتماعی اسالم باشد و نقش 
موثری در پایداری اجتماعی محالت مسکونی دارد؛ معتقدند 
از اسالم  از اصول نشات گرفته  که محرمیت بصری یکی 
بانوان  میان  در  به ویژه  فوق  اصل  به  گرایش  که  می باشد 
مذهبی،  فرهنگی،  دالیل  به  بابل  شهر  محالت  در  ساکن 
دیگران  و  علیزاده  می باشد.  بیشتر  روانشناختی  و  فردی 
)1393( در مقاله ای تحت عنوان »مفهوم محرمیت و فضا 
در شهرهای دوران اسالمی« به این موضوع اشاره می کنند 
به جای اشاره  که در مطالعات شهری فرهنگ غرب عمدتاً 
مستقیم به محرمیت، مفاهیم قلمروپایی و فضای شخصی 
را مورد تاکید قرار داده اند؛ اما در بافت شهری فرهنگ شرق 
اسالمی به ویژه خاورمیانه مفهوم محرمیت به دلیل اهمیت 
زندگی خانوادگی برجسته شده و به آن تاکید زیادی شده است. 
آنها در این پژوهش که با روش تحلیل محتوای متون و اسناد 
مرتبط انجام شده است؛ به این نتیجه رسیده اند که مفهوم 
بوده  کالبدی شهر  کنترل سازمان  بنیادین  عامل  محرمیت 
به طوری که منجر به هدایت توسعه از درون به بیرون شده 
است. امینی و نوروزیان پور )1392( در مقاله ای تحت عنوان 

»خلوت و محرمیت، شناخت تفاوت ها و شباهت های این دو 
مفهوم در معماری و شهرسازی« معتقدند که دو مفهوم خلوت 
و محرمیت به یک معنا نیستند و این مفهوم خلوت است که 
در معماری امروز ایران پررنگ تر از همیشه دیده می شود؛ نه 
محرمیت؛ و استفاده از مفهوم بیگانه خلوت در پی بی توجهی 
به اصول معماری ایرانی- اسالمی در حال خدشه دار کردن 
و از بین بردن یکی از ویژگی های اصالت بخش معماری ما 
یعنی »محرمیت« است. ثقه االسالمی و طباطبایی )1391( 
زندگی  اصول  پیرامون  »تحقیقی  عنوان  تحت  مقاله ای  در 
اسالمی در ظهور یا خلق شهر اسالمی با تاکید بر اصل حریم 
و قلمرو« به بررسی جنبه های کالبدی مفهوم حریم و قلمرو 
در شهرهای گذشته و شهرهای اسالمی امروزی پرداخته و با 
مقایسه وضعیت گذشته و وضعیت کنونی شهرهای اسالمی 
به ارائه الگوهای طراحی پیشنهادی در مقیاس های مختلف 

برای شهرهای معاصر ایران پرداخته اند.
همچنین در ارتباط با اصل محرمیت در حوزه معماری نیز به 
تحقیقاتی می توان اشاره نمود. مرادیلر )1396( در مقاله ای 
تحت عنوان »حریم و محرمیت در خانه های سنتی ایرانی و 
مقایسه آن با خانه های معاصر« که با روش تحقیق توصیفی- 
تحلیلی انجام گرفته است؛ معتقد است که درونگرایی و خلوت 
در خانه های امروزی بسیار کاهش یافته است و به این نتیجه 
از طریق رعایت و مطابقت شکل و فرم  رسیده است که  
طراحی معماری گذشته می توانیم محیطی با محرمیت بیشتر 
و کاهش اشراف خانه ها به یکدیگر داشته باشیم. دهدشتی 
و شجاعی )1396( در مقاله ای تحت عنوان »محرمیت در 
مسکن معاصر ایرانی« ضمن اشاره به تاثیر اصل محرمیت در 
سازماندهی فضایی و نحوه قرارگیری عملکردهای گوناگون 
شهری به بررسی ریشه های شکل گیری محرمیت در معماری 
گذشته و تاثیر آن در سازمان کالبدی- فضایی معماری سنتی 
ایران پرداخته اند. حاجی خداوردی خان و دیگران )1395( در 
از دیدگاه اسالم  مقاله ای تحت عنوان »سنجش محرمیت 
در واحدهای مسکونی معاصر« با روش تحقیق توصیفی- 
تحلیلی و روش تحلیل استدالل منطقی و مورد پژوهی به 
به عنوان  معاصر  مسکونی  واحدهای  بصری  حریم  بررسی 
معیاری جهت سنجش محرمیت پرداخته اند و به این نتیجه 

عمیداالسالم ثقه االسالمی و همکاران: شاخص سازی اصل محرمیت...
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رسیده  اند که جهت تحقق محرمیت در واحدهای مسکونی 
باید معیارهایی همچون حریم بصری، حریم صوتی، حریم 
بویایی و حریم دسترسی رعایت و محقق گردند. خاکی و 
دیگران )1395( در مقاله ای تحت عنوان »بررسی تاثیر فضا 
در هویت ایرانی- اسالمی معماری مسکن تهران معاصر با 
معماری  گرفتن  فاصله  به  اشاره  محرمیت« ضمن  رویکرد 
کنونی از اصول معماری گذشته ایرانی- اسالمی به بررسی 
ماهیت فرم و فضا در فرآیند طراحی مسکن ایرانی با توجه 
به مفهوم سکونت در فرهنگ ایرانی و اسالمی پرداخته و به 
ارائه راهکارهایی معمارانه و خالقانه در خصوص نحوه ارتباط 
فضاها در راستای خلق مسکن ایرانی پرداخته اند. مهدوی نژاد 
مقاله ای تحت عنوان »محرمیت در  در  و دیگران )1394( 
الگوي مسکن بومی و به کارگیري آن در معماري معاصر 
تهران« با اشاره به این که محرمیت یکی از اصول اساسی و 
قابل توجه در معماری سنتی ایران است و به نحوی معنادار 
این  به  بوده،  تهران همراه  ایرانی- اسالمی شهر  با هویت 
نتیجه رسیده اند سیر تحول حیاط در طی دوره های گذشته را 
می توان حرکت از درونگرایی به برونگرایی دانست که موجب 
با ارزش سکونت گردیده  مفاهیم  از  بسیاری  رفتن  از دست 
است. سیفیان و محمودی )1386( در مقاله ای تحت عنوان 
»محرمیت در معماری سنتی ایران« در پی بررسی تعریف 
محرمیت، عوامل موثر بر آن، ریشه های شکل گیری آن و 
تاثیرگذاری آن در سازمان کالبدی- فضایی شهر می باشند و 
به این نتیجه رسیده اند که اصل محرمیت همگام و هم ریشه 
تناسب  و  تقارن  سلسله مراتب،  نظم،  همچون  اصولی  به 

می باشد و از آن ها تاثیر می پذیرد.
مفهوم  با  ارتباط  در  می دهد  نشان  تحقیق  پیشینه  مطالعه 
محرمیت در مقیاس معماری و توجه نمودن به ظهور این 
گرفته  انجام  گسترده ای  مطالعات  سنتی  معماری  در  اصل 
است ؛ولی در ارتباط با تاثیر محرمیت بر بافت های شهری، 
بافت  در  مختلف  عناصر  چیدمان  شهری،  ریخت شناسی 
شهری و موضوعات مرتبط دیگر کمتر پرداخته شده است. 

4. مبانی نظری
مفهوم محرمیت  

بودن  َمحرم  معنی  به  معین  فارسی  فرهنگ  در  َمحرمیت 

می باشد )معین 1386(. در لغت نامه دهخدا نیز واژه محرمیت 
اعتماد  راستی،  و  صداقت  رازداری،  بودن،  محرم  معنی  به 
از  یکی  )دهخدا 1377(.  است  معنی شده  راز  نهفتن  برای 
انسان به حفظ حریم خصوصی خود  نیازهای ذاتی، تمایل 
است. در اسالم به حفظ حریم خصوصی توجه زیادی شده؛ و 
به مسلمانان در این زمینه توصیه شده است. َمحرم در لغت 
از ریشه حرم به معنای حرام قرار داده شده است و جمع آن 
محارم می باشد. در لغت نامه های  فارسی از َمحرم به عنوان 
کسی که اذن دخول به حرم و خانه شخصی را دارد و خویش 
اسالمی شامل  فقه  اصطالح  در  اما  است.  یاد شده  آشنا  و 
گروهی از خویشاوندان نزدیک نسبی و رضاعی می شود که 
ازدواج با آن ها تا ابد حرام است مانند مادر و خواهر و خاله و 
عمه و دختر برادر و دختر خواهر، اما نگاه به آن ها جایز است. 
بر اساس احکام اسالم حجاب اسالمی )پوشش تمام بدن به 
غیر صورت و دستان تا مچ( در میان محارم می تواند رعایت 
نشود. در واقع هنگامي که شخصي به عنوان َمحرم شخص 
برقرار  آنان  میان  اصولي  شرع  نظر  از  مي گیرد؛  قرار  دیگر 
می شود و رابطه اي خاص توأم با اعتماد، اطمینان، آسایش 
و امنیت خاطر میانشان برقرار می شود که حکایت از نزدیکی 

زیاد میان آنان دارد.
در قرآن کریم از جمله در آیات 31 و 61 سوره مبارکه نور، 
همچنین آیه 23 سوره مبارکه نسا به این موضوع اشاره شده 
است. همچنین در قرآن کریم پیرامون فضای مسکونی و 
مساله محرمیت و حفظ حریم، اشارات متعددی وجود دارد. از 
جمله موضوع اذن دخول جهت ورود به واحدهای مسکونی 
تاکید شده است. در سوره مبارکه نور آیه 27 خداوند متعال 
بُُیوتُِکْم  َغْیَر  بُُیوًتا  آَمُنوا اَلتَْدُخُلوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  می فرمایند: »َیا 
لََعلَُّکْم  لَُّکْم  َخْیٌر  َذلُِکْم  أَْهلَِها  َعلَی  َوُتَسلُِّموا  تَْسَتْأنُِسوا  َحتَّی 
که  خانه هایی  به  آورده اید  ایمان  که  کسانی  ای  ُروَن:  تََذکَّ
خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل 

آن سالم گویید«.
همچنین در آیه 80 سوره مبارکه نحل به مفهوم آرامش و 
ُ َجَعَل  آسایش در فضاهای مسکونی اشاره شده است. »واهَّللَّ
لَُکْم ِمْن بُُیوتُِکْم َسَکًنا... : و خداوند برای شما خانه هایتان را 

مایه آرامش قرار داد...«.
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عالوه بر این، در روایات و احادیث دینی در مورد احترام قرار 
دادن حریم دیگران و عدم تجاوز به آن حتي به واسطه دید 
مستقیم تأکید شده است. فضایي را مي توان فضاي محرم 
دانست که از نظر کالبدي براي استفاده کننده داراي حریم، 
مصونیت و امنیت بوده و کیفیت فضایي آن به گونه اي باشد 

که آرامش و آسایش فرد را تأمین نماید. 
به این ترتیب توجه به این نیاز انسان مسلمان )که این نیاز 
محسوب  انسانی  حیات  روحی  و  روانی  نیازهای  سطح  در 
می گردد(، سبب به وجود آمدن اصل محرمیت در معماری 
و شهرسازی جهان اسالم در طول تاریخ شده است. معماری 
و شهرسازی در ایران ارتباط نزدیکی با فرهنگ و جهان بینی 
و  فرهنگ  بر  اسالم  عمیق  تأثیر  به  توجه  با  دارد.  مردم 
ایجاد  جنبه های  از  یکی  ایرانی،  جامعه  در  مردم  اعتقادات 
رضایتمندی در شهر و محالت مسکونی فراهم آمدن شرایط 
محرمیت  جمله  آن  از  و  اسالم  دستورات  اجرای  کالبدی 
سلسله مراتب  اصل  معماری،  در  محرمیت  اصل  می باشد. 
در نظام فضایی از خانه تا شهر و وجود فضاهای عمومی، 
نیمه عمومی، خصوصی، و نیمه خصوصی، درونگرایی و پیوند 
معماری با طبیعت از اصول تأثیرگذار در حفظ حریم خصوصی 
در معماری و شهرسازی سنتی ایران می باشد. مطالب فوق 
نشان دهنده اهمیت، حریم خصوصي افراد خانواده و تأثیر آن 
در رضایتمندی ساکنان خانه می باشد )هاشم نژاد و دیگران 

.)5  ،1392
محرمیت در معماری ایرانی- اسالمی

هر فضا و کالبدي که انسان در آن سکونت گزیند؛ خواه و 
ناخواه نیازمند شکل گیري عرصه هایي َمحرم، مصون، امن و 
آرام است. لذا با توجه به لغت شناسي ریشه محرمیت )حرم( و 
آن چه عنوان گشت؛ در واقع فضایي را مي توان فضاي محرم 
دانست که از نظر کالبدي براي استفاده کننده داراي حریم، 
مصونیت، و امنیت بوده و کیفیات فضایي آن به گونه اي باشد 
که آرامش و آسایش فرد را تامین کند. بنابراین مي توان گفت؛ 
را  معنوي  و  مادی  که شرایط  است  فضایي  فضاي محرم، 
براي استفاده کننده به منظور حصول محرمیت در تمامي ابعاد 

مختلفش فراهم آورد )امینی و نوروزیان پور 1393، 3(.
کالبد  شهرسازي،  و  معماري  درفضاي  محرمیت  از  مراد 

بخشیدن به فضا به گونهاي است که داراي حریم از دو جنبه 
کالبدي و معنایي باشد. حریم داشتن در حوزه کالبد فضایي 
بیشتر متمرکز بر اصولي است که امنیت فضا را شکل خواهند 
داد و در حیطه معنایي ویژگيهایي استکه حرمت و ارزش 
را براي فضاي معماري به ارمغان آورد؛ به گونهاي که فرد در 
آن به آرامش برسد. در بیان اهمیت عامل مذهب و رابطهي 
با خانه مثال هاي فراواني قابل طرح است. وجه تقدس  آن 
خانه در فرهنگ هاي مختلف دیده شده است. معمواًل ورود 
به خانه با نوعي مناسک تشرف همراه است. کسب اجازه ي 
مراحلي  طي  مستلزم  نامحرمان  یا  »دیگران«  براي  ورود 
خاص است. شکل خانه و جهت قرارگرفتن آن با توجه به 
با جدا  معماري  در  تعیین می شود. محرمیت  دیني  باورهاي 
کردن فضاهاي دروني از بیروني اتفاق ميافتد. این تفکیک و 
تملک یافتن بر فضا و یا به نوعی آرامش ایجاد شده از آن، به 
واسطه محرمیت ایجاد می گردد. طي نمودن فضاها و اجازه 
ورود به هر فضا بر طبق سلسله مراتبي صورت ميگیرد که 
نوعي آرامش را به ساکنین خانه ارائه ميدهد )مهدوی نژاد و 

دیگران 1392، 4(.
معماری ایران محرمیت را همواره چه پیش از اسالم و چه در 
سازماندهی پس از اسالم در خود داشته است: اصواًل پیوند 
میان معماری سنتی با باورهای مردم بسیار کارساز بوده است؛ 
یکی از این باورها ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت 
به گونه ای  امر  این  بوده که  ایرانیان  نفس  نیز عزت  و  آن 
پیرنیا  و  )معماریان  است  درون گرا ساخته  را  ایران  معماری 
1378، 35(. محرمیت پس از اسالم نیز جایگاه ویژه ای در 
معماری می یابد. از لحاظ تاریخی معماری اولین هنری به 
شمار می آید که توانست خود را با مفاهیم اسالمی سازگار 
نموده، از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد. معماری 
در  ارزشمندی  آموزه های  خود  در  همواره  ایران  تاریخی 
راستای تامین محرمیت داشته است که چه در طرح کالن و 
چه در جزئیات معماری تجلی یافته است )عشرتی و دیگران 
افزایش تراکم ساختمانی،  با  1395، 2(. در سال های اخیر، 
آپارتمان سازی و نحوه ساخت و سازهای تیپ و همانند هم، 
باعث از بین رفتن محرمیت در فضاهای معماری به ویژه در 

شهرهای بزرگ گردیده است.

عمیداالسالم ثقه االسالمی و همکاران: شاخص سازی اصل محرمیت...
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 محرمیت در معماری و شهرسازی غربی
در  در معماری و شهرسازی غرب، محرمیت آن چنان که 
معماری ایرانی- اسالمی دارای عمق و بعدی وسیع است؛ 
مورد توجه قرار نگرفته است. نبود معادلی دقیق برای این 
مفهوم در زبان التین نشان دهندة این موضوع است. اما این 
موضوع اثباتی بر نداشتن این مفهوم در فرهنگ غرب نیست. 
 privacy تحقیقات نشان می دهد که در فرهنگ غربی واژه
دربردارندة معنای خلوت و محرمیت به طور همزمان اسـت. 
این نکته به طرز ظریفی قابل دریافت است. آن ها هرگاه در 
تحقیقاتشان از واژه )privacy( استفاده کرده اند؛ آن را به فرد 
یا گروهی از افراد نسبت داده اند. بر اساس تعاریف پیشین، 
خلوت در مورد فرد و میزان ارتباط او با دیگران و محرمیت 
در مورد گروهی از افراد دارای ارتباط بخصوصی با یکدیگر، با 
سایر افراد تعریف شده است. آن جایی که چرمایف و الکساندر 
نگرانی خود را از ورود تلویزیون -به عنوان رسانه ای مدرن- 
آن  ساکنان  خلوت  زدن  هم  به  عامل  به عنوان  و  خانه،  به 
مطرح کرده اند؛ منظورشان به  هم خوردن خلوت و حریم ها 
در فضای خانه است )امینی و نوروزیان پور 1393، 5(. به این 
جای  به  عمدتاً  غرب  فرهنگ  مطالعات شهری  در  ترتیب، 
فضای  و  قلمرو پایی  مفاهیم  محرمیت،  به  مستقیم  اشاره 

شخصی را مورد تاکید قرار داده اند. 

5. نتایج و بحث
و  مطالعات  نتایج  در  اصل محرمیت  بررسی  به  این بخش 
شد؛  اشاره  که  همانطور  می پردازد.  گرفته  انجام  تحقیقات 
مفهوم محرمیت در شهرسازی ایرانی اسالمی توسط اصول 
این  است.  شده  متجلی  و  رسیده  منصه ظهور  به  مختلفی 
مرتبط  و شاخص های  معیارها  و  اصول  بررسی   به  بخش 
با آن می پردازد. بررسی ها نشان می دهد محرمیت با اصول 
مستقیم  ارتباطی  دارای  قلمرو  و  درونگرایی  سلسله مراتب، 
در  اصول  این  شکل گیری  با  دیگر  عبارت  به  می باشد. 
بافت های شهری امکان ایجاد اصل محرمیت نیز به وجود 

آمد.  خواهد 

5-1. اصل سلسله مراتب در ایجاد محرمیت
بر   حاکم  اساسي  اصول  از  یکي  به عنوان  سلسـله مراتب 

شکل گیري  در  بسیاری  تأثیر  که  است  مواردی  از  هستي 
محرمیت در فضای معماري و شهرسازي داشته است. اصل 
سلسله مراتب یعني ساماندهي و ترکیب فضاها و عناصر بر 
که  آنها  کارکردي  یا  کالبدي  از خصوصیات  برخي  اساس 
استفاده  قرارگیري  نحوه  پدیدآمدن سلسله مراتبي در  موجب 
یا مشاهده عناصر شود. بررسی تاریخ معماری ایرانی نشان 
می دهد؛ اصل سلسله مراتب در قسمت های مختلف فضاهاي 
ورودي  فضاي  آن  شروع  نقطه  که  شده  رعایت  معماري 
فضاهاي  اتصال  ورودي،  فضاهاي  کارکردهاي  از  که  است 
از  فعالیت ها  بیرون است. کلیه  با فضاهاي  دروني مجموعه 
جمله تغییر مسیر، توقف، انتظار، ورود، تقسیم و تعیین جهت 
مسیر، حرکت و ورود به فضاي داخلي نیز هر کدام اجزای 
متناسب با خصوصیات خود براساس سلسله مراتب در جهت 
حفظ محرمیت باعث شده است که بین اجزا یا جزء فضاها 
به  ورودي  فضاهاي  کارکرد  تا  شود  رعایت  اصول  این  نیز 
بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. در جهانبیني اسالمي و 
بهخصوص در عرفان اسالمي طي مدارج و منازل گوناگون 
در یک سلسله مراتب خاصشناخته ميگردد. و هرمنزل و هر 
فضا و هرحریمي با ویژگيهاي خاص خود به عده ای خاص 
اصل  کاربرد   .)4 دیگران 1392،  و  )مهدوی نژاد  دارد  تعلق 
سلسله مراتب در معماری و شهرسازی سنتی ما در حوزه های 
مختلف در معماری و شهرسازی همانند سلسله مراتب فضایی 
منطقه ای  و  محله ای  عبوری،  عملکردی  سلسله مراتب  و 

همواره دیده شده است )امینی و نوروزیان پور 1393، 3(. 
در همین ارتباط در ساختار فضایی شهرهای تاریخی دو نوع 
نظام فضایي اولیه و ثانویه قابل شناسایی است. نمود نظام 
فضایي اولیه در اندام هاي شهري با راسته بازار شکل مي گیرد 
دروازه هاي  یا  و  فضاها  دیگر  و  قصر  و  مدرسه  و  و مسجد 
اصلي به راسته اصلي بازار وصل می شوند. نظام فضایی ثانویه 
و کوچه ها، دکان ها،  اولیه شـاخه مي گیرد  فـضایي  نظام  از 
به  خانه ها  از  بعضي  حتي  و  کاروانسراها  مساجد،  مدارس، 
از  اتصال  نحوه  توصیف  براي  اصلي وصل مي شوند.  راسته 
الگوي همبندي فضاها استفاده مي شود. همبندي یک فضا به 
فضاي دیگر ناگزیر از الگوي بنیادی، اتصال، انتقال و وصول 
سلسله مراتب  با  ارتباط  در  مهم  بسیار  نکته  مي کند.  پیروي 
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و  )سیفیان  است  فضایي  پیوستگي  سنتي،  شهرسازي  در 
محمودی 1386، 9(.

5-2. اصل درونگرایی در ایجاد محرمیت 
در  هم  محرمیت  شکل گیري  در  که  اصولي  از  دیگر  یکي 
بافت های شهری ما  ابنیه سنتي، و هم در مقیاس  مقیاس 
بتوان  شاید  است.  درونگرایي  مسأله  بوده؛  تأثیرگذار  آشکارا 
درونگرایي را بارزترین مشخصه رعایت سلسله مراتب دانست؛ 
درونگرایي مفهومي  قلمداد کرد.  ثمره محرمیت  را  آن  یا  و 
است که به صورت یک اصل در معماري شهرسازی ایران 
وجود داشته است و با حضوري آشکار به صورت های متنوع 
قابل درک و مشاهده است. باید یکي از ویژگي هاي غیرقابل 
مسجد،  خانه،  همانند  گذشته  انبیه  و  معماري  آثار  انکار 
مدرسه، کاروانسرا، حمام و غیره را خـصوصیت درونگرایانه 
اندیشه اي  مباني و اصول  آنان دانست؛ که ریشه عمیق در 

دارد. این سرزمین  فرهنگي  و  اجتماعي 
به  که  معماري اي  است.  درونگرا  اسالمی  ایرانی-  معماري 
فضا. همچنان  به خود  تا  دارد  کار  کمتر  فضا  درون  احجام 
سیر  آن  در  نفس  که  اسـت  عالمي  بخـش  تعیین  روح  که 
مي کند؛ انسان نیز شکلهایي مي آفریند که فضاهایي را در 
درونشان  ميتواند  انسان  گوهرین  نفس  که  مي گیرند  میان 
معماري  فرهنگ  در  که  دریافت  مي توان  بنابراین  زند.  دم 
شده  داده  آن  باطنی  هسته  و  جوهر  به  واقع  ارزش  ایراني 
کـه  اسـت  مجازي  پوششي  صرفاً  ظاهری  پوسته  و  است 
از حقیقتي محافظت می کند و فضاي دروني و سربسته آن 
تعیین کننده جوهر و هستي راستین بنا است که قابل قیاس 
با وجوهات فضاي بیروني نیست. در سرتاسر معماري سنتي، 
هستند.  صرف  صناعتی  تمهیدات  از  بیش  چیزي  اشکال 
فراسوي  در  اما  دارند؛  معمارانه  عملکردي  همیشه  چند  هر 
عملکردشان که نظمي مادي دارد، واجد عملکردي دیگر با 
اهمیتي فزونتر هستند که همانا یادآور اصول معنوی به انسان 
از جنبه نمادینشان است. اصولي که یک ساختمان یا باغ یا 
چشم انداز سنتي در سطح واقعیت خود باز مي دهد؛ و در عین 
حال با حاالت دروني خود انسان هم خواني دارد. در معماري 
معني  از  هرگز  چیز  هیچ  سنتي  هنرهاي  همه  مانند  سنتي 

منفک نیست؛ و معني هم چیزي جز معنویت نمي باشد. لذا 
درونگرایي در جستجوي حفظ حریم محیطي است که در آن 
شـرایط کالبدي با پشتوانه تفکر، تعمق و عبادت به منظور 
آرامش  و  خاطر  طمأنینه  یافتن  و  خویش  اصل  به  رسیدن 
است  رسیده  متعالي  و  موزون  نظمي  به  درون،  در  اصیل 

)سیفیان و  محمودی 1386، 7(.
باید خاطر نشان کرد که ایرانیان از دوران باستان با توجه به 
طرز تلقی خویش از خانه و خانواده به نوعی معماري درونگرا 
گرایش نشان داده اند. اصواًل در شکل گیري فضاهاي مختلف 
و به خصوص فضاهاي مسکونی، مسائل اعتقادي و خاص 
ایرانیان تأثیرگذار بوده است. یکی از آن خصوصیت احترام به 
زندگی خصوصی و حرمت قائل شدن براي آن است. دیگر 
خصوصیت عزت نفس ایرانیان است که به نحوي در شکل 
فضاهاي یک خانه درونگرا تاثیرگذار بوده است )معماریان و 
پیرنیا 1387(.  در این زمینه استاد پیرنیا در کتاب معماري 
معماري  ایران  از  بیرون  در  می کند  عنوان  ایران  اسالمی 
برون گراست. در باختر زمین کوشک هایی را می بینیم که چون 
قفسی گشاده میان انبوهی از درختان نهاده است و از درون 
آن می توان بیرون را نگریست یا در خاورزمین خانه هایی 
است که پیرامون خود آفتابگردان و سرسایه اي چون مردگرد 
دارد و مانند کوشک هاي باختر زمین به بیرون می نگرد. اما در 
ایران در میان خانه باغچه و استخري می ساخته اند؛ و اتاق ها 
و تاالرها را چون آغوشی بسته گرداگرد آن می چیده اند. در 
بارو و دیوار بیرونی ساختمان، پنجره و روزن و رخنه اي نبود 
تا بتوان از درون، بیرون را دید و نماي بیرونی با طاق نما و 
درگاه و کنگره آرایش می شد و تنها درگاه یا سردري داشت 
که آیگاه ساختمان به شمار می آمد )معماریان و پیرنیا 1387(.

در ابنیه با حیاط مرکزي ارتباط داخل و خارج از طریق یک 
سري فضاهاي واسطه همانند هشتی و داالن و راهرو برقرار 
می گشت و در این الگو از مسکن، قلمروهاي زندگی خانوادگی 
و عمومی به شیوه اي زیبا و خوانا از یکدیگر تفکیک گردید. 
عالوه بر خانه هاي مسکونی در بناهاي عمومی نظیر مساجد، 
مدارس، کاروانسراها، و... نیز می توان این درونگرایی را نیز، 
که نتیجه آن حفظ محرمیت است؛ به وضوح مشاهده کرد. 
وجود بن بست ها و دیوارهاي بلند پیرامون باغ ها و عماراتی 

عمیداالسالم ثقه االسالمی و همکاران: شاخص سازی اصل محرمیت...
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که به صورت کوشک در آغوش باغ و فضاي باز محصور 
بین دیوارها استقرار می یافتند؛ نیز تاکید دیگري بر این مساله 
ارزشی  اصول  این  رعایت  با  که  است  بدین گونه  و  است 
شاهد تعریف قلمروهاي مشخص خصوصی، نیمه خصوصی، 
نیمه عمومی و عمومی با حریم هاي قابل تعریف و خوانا در 
شهرسازي و معماري سنتی ایران زمین هستیم؛ و پاسخ گویی 
عناصر  خلق  بر  عمده  تاثیرات  ارزش ها،  این  به  مناسب 
بازشوها،  اندازه  و  استقرار  محل  معماري،  فرم هاي  واسطه، 
محل استقرار ورودي به انبیه، دست انداز بام ها و جاي گیري 
فضاهاي مختلف زیستی در یک بنا گذارده است )دهدشتی و 

شجاعی 1396، 7-5(.

درونگرایی و تاثیر آن بر سیمای شهرهای اسالمی
پدیده درونگرایی در سیمای شهرهای ایرانی به طریقه های 
مختلف و در زمینه های گوناگون تاثیرگذار بوده است که از 

مهم ترین آن ها موارد ذیل می باشند:
مفهوم  تاریخی  خانه های  در  ارتباطی:  مسیرهای  کیفیت 
سلسله مراتب، معنا و مفهوم درون و بیرون، قلمروها، و... با 
آرایش بافت های مسکونی تعریف شده بود. مراحل ورود به 
یک خانه تاریخی را می توان چنین توصیف نمود: ورودی یک 
خانه تاریخی عموما در یک کوچه کم عرض و یا بن بست 
قرار داشت. در مواردی که درهای چند خانه همسایه در یک 
کوچه بن بست قرار داشتند؛ با نصب یک دروازه اختصاصی و 
تبدیل آن به یک فضای نیمه خصوصی به نام دربند، قلمروی 
خصوصی تر برای رفت و آمد عموم به خانه های واقع در آن 
بن بست، مطرح می شد. هر دربند به معابر کم رفت و آمدی به 
نام کوی و کوی ها در تقاطع خود به گذرها می رسیدند. برای 
رسیدن به مرکز یا مراکز شهری می بایست از دربند و کوی 
و گذر رد می شدیم؛ یعنی گذر از خانه به شهر طی مراحل 
فضایی خانه، دربند، کوی و گذر در دهه های 40،50 و60 در 

تعدادی از شهرهای تاریخی کشور فراهم بود.
سیمای کوچه ها و معابر: نمای خانه سنتی هرگونه جلوه گری 
انتقال  خصوصی  فضای  و  مرکزی  حیاط  جداره های  به  را 
بود و  بیرونی بسیار محتاطانه  تاکید و تزئین نمای  می داد؛ 
بقیه سطح  می گرفت.  ورودی شکل  در  اطراف  در  حداکثر 

نما به صورت دیواری کاهگلی باقی می ماند. معماری سنتی 
نیز که خلق کردن را منحصر به خدا می دانست؛ سعی در 
خودنمایی نمی کرد و خود را صنعتگری سازنده می پنداشت. 
برای او ارزش ها و هنجارهایی چون محرمیت و حجاب بسی 

مهم تر از خودنمایی بود.
نحوه چیدمان خانه های مسکونی: خانه ها فضای زیستی به 
صورت فشرده پشت تا پشت، و تنها نگاه به حیاط دارند؛ از 
بیرون نیز دیوارهای بلند حد خارجی خانه را معین کرده است 
)مانند حصار شهر سنتی(؛ و هیچ راه و روزنی ندارد مگر از 
طریق سردر ورودی که تنها مکان آرایش شده است که بر 
پهنه ساده دیوار خشتی خودنمایی می کند )حاج اسدپور رزمی 

و دیگران 1395، 8(.

5-3. اصل حریم و قلمرو در ایجاد محرمیت
تا کالن فضا )شهر(  از ذره فضا )مسکن(  هر فضای شهری 
حریمی خاص خود دارد. حریمی که دامنه درون را به بیرون 
می گستراند و محدوده ای خاص از برون را متعلق به درون 
می کند. وجود و تعیین حد در تعریف و ارتقای کیفی بسیاری 
از فضاها و عملکرد های شهری نقشی اساسی ایفا می نماید. 
احجام  )لبه ها( و  را خطوط، سطوح  حدود فضاهای شهری 
تعریف می کنند که بسته به موضوع مطالعه متغیر هستند. 
انتخاب فرم و ترکیب احجام در کالبد شهر،  نکته مهم در 
عالوه بر توجه به مختصات و ویژگی هایی که از یک عملکرد 
یا فضای شهری انتظار می رود؛ مستلزم شناسایی ویژگی های 
فرهنگی جامعه و معنایی است که آن فرهنگ خاص برای 
و  دستی  هنرهای  و  مصالح  و  رنگ ها  و  فرم ها  و  اشکال 
تناسبات در بطن خویش پرورانده است. بی حد و بی مرز 
مشکالت  فضاها،  و  عملکردها  حد  و  مرز  اختالط  و  بودن 
فراهم  شهر  ساکنین  برای  آن ها  از  دراستفاده  را  عدیده ای 
خواهد آورد. بی حد و مرز بودن فضاها )و یا تعریف حدود 
و مرزها با خطوط و یا سطوح و احجام شفاف( یا اغتشاش و 
تداخل بی منطق حدود و حرایم در بسیاری از موارد، عالوه 
بر عدم توجه به مبانی نظری و عقیدتی جامعه و تسریع روند 
اضمحالل معانی و نشانه ها و رموز فرهنگی در شهرها، سبب 
از بین رفتن خلوت و خصوصیت و آرامش مورد نیاز افرادی 
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می شود  دارند؛  قرار  تعریف شده  خاص  فضای  یک  در  که 
)نقی زاده 1396، 268(.

پس از تعیین حدود و توجه به لزوم تعیین حدود برای پدیده ها 
و اشیا، به منظور کنترل تزاحم عملکردها و عناصر شهری با 
هم و پیش گیری از تداخل نامطلوب نقش آن ها در یکدیگر، 
تعریف نمودن و مشخص کردن حریم هر عنصر و هر جزء 
)که بسته به ماهیت آن از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار 
خواهند بود( از وجوهی است که رعایت آن ضروری می نماید. 
با عنایت به معنای لغوی و اصطالحی حریم، برای مفهوم 
حریم دو وجه را می توان تعریف و تبیین کرد: یکی فضایی 
بین حدود دو جزء که خود حدودی مشخص و تعریف شده 
دارند؛ و دیگری محدوده داخل حدود یک پدیده که به عنوان 
حریم آن تعریف می شود. هرکدام از این انواع   ها کاربردهایی 
در شهر و شهرسازی دارند؛ اما مهم ترین وجه حریم، فضای 
خارج از حد شیء است. حریم اصلی هر شیء، محدوده ای 
خارج از حد آن است که برای این حریم دو نقش اساسی 
را می توان قائل شد. نقش اول به عنوان فضای آماده کننده 
سایر اشیا و به عنوان فضای بازدارنده و ممنوعه برای ورود 
با شیئی  تماس  یا جهت  به حریم  و موجودات،  اشیا  سایر 
است که حریم برای آن تعریف شده است. در نتیجه وسعت 
و اهمیت حریم هر شی، بسته به جایگاه و مقام و ارزش آن، 
به رابطه اش با سایر اشیا و همین طور به شیوه ارتباطش با 
ارتباطات  این  بر  مرتبط  اهداف  به  و همین طور  اشیا  سایر 
فرهنگ،  و  جهان بینی  عامل  بر  عالوه  دارد.  تام  بستگی 
عامل ویژگی های حواس انسان نیز در تعیین ویژگی حریم 
هر موضوع ایفای نقش می کند. مثال در مورد حریم بینایی، 
عالوه بر جهان بینی فرهنگ جامعه که ویژگی های حریم 
این  می کند.  تعریف  پدیده ها  سایر  به  نسبت  را  پدیده  هر 
حریم در مقایسه با حس بینایی با مسافت )برای تعیین بعد 
حریم( و با شفافیت و کدورت شیئی که بین ناظر و شی قرار 
گرفته؛ تعریف می شود. در همین ارتباط، مفهوم محرمیت 
بصری مطرح می شود. محرمیت بصری عاملی کلیدی در 
شهرهای  شهری  طراحی  و  معماری  در  فضا  سازماندهی 
اسالمی محسوب می گردد. محرمیت بصری به طور ویژه 
به عنوان مفهومی آیینی و اجتماعی، تاثیر به سزایی بر روی 

ایجاد  به ویژه  فرم و شکل ساخته شده شهرهای اسالمی 
تمایز میان حوزه های عمومی و خصوصی در چیدمان عناصر 
فضایی- کالبدی سکونتگاه ها و حتی در پیکربندی فضایی 
داخل خانه و ارتباط با فضای خارج داشته است. اهمیت این 
مفهوم در معماری ایرانی بیشتر در راستای مفاهیم اجتماعی 

محرم و نامحرم شناخته شده است )علیزاده 1393، 7(.
حریم شنوایی با مسافت و قدرت صدا و اشیایی که در مسیر 
صوت قرار داشته و به عنوان سدی در مقابل نفوذ آن عمل 
حریم  دیگر  حسی  حریم های  است.  تعریف  قابل  می کنند؛ 
بویایی، حریم چشایی و حریم بساوایی هستند. برای حفاظت 
ساحت و قلمرو معنوی و روحانی حیات انسان نیز حرایمی 
چون حریم فکری، حریم روانی، حریم فرهنگی، حریم دینی 
و حریم معنوی قابل ذکر هستند که به منظور حفاظت اصول 
و ارزش های فکری و فرهنگی جامعه و آحاد آن باید مد نظر 

قرار گیرند )نقی زاده 1396(. 
تامین خلوت و کنترل قلمرو مکانی در طراحی اهمیت ویژه ای 
از قبیل هویت،  انسان  نیازهای اساسی  از  دارد. زیرا بعضی 
اهمیت  هستند.  ارضا  قابل  طریق  این  از  امنیت  و  انگیزه، 
مفهوم حریم و قلمرو را می توان از تعریف شهرسازی اسالمی 
نیز استخراج کرد: شهرسازی اسالمی با تفکیک روشنی بین 
مرزبندی  این  می شود.  تعریف  خصوصی  و  عمومی  قلمرو 
معماری و ساختار اجتماعی شهرسازی اسالمی را در بر گرفته 
است که باعث تمایز شهر اسالمی با دیگر شهرها شده است 

)ثقه االسالمی و طباطبایی 1391، 2(.
فضاهای  از  اسالمی  شهرسازی  در  حریم  و  قلمرو  وسعت 
عمومی ترین  تا  و  می شود؛  شروع  مسکونی  خصوصی 
و حس  هویت  با  و  دارد  ادامه  بازار  مثل  شهری  فضاهای 
تعلق شهروندان به محله های مسکونی و فضاهای شهری 
هماهنگ است. این وسعت و حس تعلق به مکان، به واسطه 
طراحی سیستم دسترسی، مالکیت، انتخاب نوع کاربری ها و 
فعالیت ها بر پایه اصول قلمرو و حریم، امکان پذیر شده است 
که نمونه های بارز آن را در شهرهای قدیمی ایرانی- اسالمی 
می توان مشاهده کرد. حریم و قلمرو در شهرهای اسالمی، 
قلمرو فضایی را تشکیل می دهد که این قلمرو به دو صورت 
خصوصی و عمومی قابل تشخیص است. بدیهی است که 

عمیداالسالم ثقه االسالمی و همکاران: شاخص سازی اصل محرمیت...
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فضای خصوصی حد و مرز و قلمرو خصوصی یک یا چند نفر را تعریف می کند و فضای عمومی نشان می دهد که متعلق به همگان 
است. اما مسئله قابل بحث حدفاصل بین این دو فضا است که مالکیت، نوع کاربری و سلسله مراتب دسترسی و مفاهیمی از حریم 
و قلمرو در پی آن جلوه می کنند. اگر به بررسی تجربه گذشتگان در شهرهای تاریخی اسالمی پرداخته شود؛ در بسیاری از مجتمع 

های مسلمانان عمدتاً چهار قلمرو می تواند قابل تفکیک و تمیز باشد:
قلمرو خصوصی: شامل فضای داخل خانه که خود به دو قلمرو اندرونی و بیرونی تقسیم می شده است. 

قلمرو نیمه خصوصی: شامل بیرونی )برای اهل خانه آن گاه که بیگانه در آن پذیرایی می شده است(، هشتی و داالن
قلمرو نیمه عمومی: شامل هشتی )که محل دسترسی به دو یا چند خانه بوده(، و بن بست.

قلمرو عمومی: که در بر گیرنده معابر شهر و فضاهای باز عمومی بوده اند )ثقه االسالمی و طباطبایی 1391، 4-3(.
در جدول 1 به نحوه تاثیرگذاری »محرمیت« در قالب اصل »سلسله مراتب فضایی« در نظام و ساختار کلی محالت مسکونی سنتی 

می پردازد؛ و ساختار فضایی از عمومی ترین حالت به خصوصی ترین حالت  دسته بندی شده است )هاشم پور و یزدانی 1396، 7(.

5-4. معیارها و شاخص های اصل محرمیت
پس از بررسی ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با مفهوم محرمیت و حریم خصوصی و با بهره گیری از متون و پژوهش های 

جدول 1. اصل سلسله مراتب فضایی در محالت مسکونی )ماخذ: هاشم پور و یزدانی 1396، 8(

ساختار فضاییعرصه
دروازه و حصار محله

معبر و گذر اصلی محله
مکان های عمومی همانند مسجد محله، حمام، کاروانسرا، مدرسه، آب انبار

و سقاخانه، قهوه خانه، زورخانه، نانوایی
مرکز محله و میدانگاه اصلی محله
معابر و گذرهای فرعی داخل محله

گره ها و گشادگی های داخل بافت محله
معابر و گذرهای جزئی تر و کوچک تر و بن بست و مشترک بین چند واحد مسکونی

نمای خارجی ابنیه یا جداره گذرهای فرعی
نیمه هشتی کوچکی قبل از در ورودی خانه

ورودی خانه
هشتی

داالن زاویه دار به منظور انحراف دید ناظر به داخل خانه
میانسرای حیاط اصلی و عمومی )مختص زن و مرد و کودک و مهمان(

حیاط اندرونی )مختص زن و کودک(
اندرونی: مهمان خانه )مختص مهمان(

اندرونی )نشیمن، زمستان نشین، تابستان نشین(
اندرونی: اتاق و فضای استراحت )خصوصی هر فرد(

عمومی 1
عمومی 2
عمومی 3

عمومی 4
نیمه عمومی 1
نیمه عمومی 2

نیمه خصوصی 1
نیمه خصوصی 2
نیمه خصوصی 3

خصوصی 1
خصوصی 2
خصوصی 3
خصوصی 4
خصوصی 5
خصوصی 6
خصوصی 7
خصوصی 8

عمومی

نیمه عمومی

نیمه خصوصی

خصوصی
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جدول 2. مولفه ها، معیارها و شاخص های اصل محرمیت )ماخذ: نگارندگان(

شاخص
تامین محرمیت بصری خانه ها

تامین فضای شخصی در داخل فضاهای مسکونی
رعایت حریم بصری

رعایت حریم صوتی و بویایی
ثبات کالبدی محیط میان عناصر و فضا

ساختار منظم کالبدی محیط
تامین حریم دسترسی به بناها

تامین حریم ساختمان های بلندمرتبه
استفاده از اصول و الگوهای تاریخی

چیدمان صحیح عناصر و جزئیات فضا
نوع ساختار حیاط خانه ها

شکل و معماری بنا )درونگرا یا برونگرا(
ادراک و شناسایی نشانه ها و رموز فرهنگی در شهرها

خوانایی در کالبد فضاهای شهری
نوع و ساختار پوشش گیاهی
نوع و ساختار کفسازی معابر

رعایت سلسله مراتب فضاهای عمومی به خصوصی
رعایت سلسله مراتب شبکه معابر رعایت سلسله مراتب محله ای

رعایت سلسله مراتب عملکردی )محله ای و منطقه ای(
کاربری و فعالیت فضاها و تک بناها

محل ورودی ساختمان ها
محل قرارگیری بازشوها

نوع کاربری بین قلمرو عمومی و خصوصی
رعایت حریم فکری و روانی

حس آرامش و آسایش خاطر ساکنان محالت
حس اعتماد میان ساکنان و همسایگان در محالت
سطح تعامالت اجتماعی میان ساکنان و شهروندان

تامین عزت نفس  مردم و شهروندان
حس تعلق و وابستگی به مکان

معیار
تامین محرمیت و حریم خصوصی 

ساختار طراحی شهری و معماری 
فضا

خوانایی محیط

سلسله مراتب

عملکرد فضاها و بناها

امنیت روانی و اجتماعی

مولفه
کالبدی- فضایی 

عملکردی

 اجتماعی- 
فرهنگی

ایجاد  تامین و  آنها در  از  پیشین و تحلیل اصول سلسله مراتب، حد، حریم، قلمرو، و درون گرایی و نقشی که هر کدام 
محرمیت دارند؛ به جمع بندی مطالب فوق در قالب چارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود. بر این اساس مولفه های 
تاثیر گذار در ایجاد محرمیت در دو مولفه اصلی )کالبدی- فضایی، عملکردی، و اجتماعی- فرهنگی( تقسیم بندی؛ و سپس 

معیارها و شاخص های مرتبط با هرکدام در جدول 2 معرفی می شود.

عمیداالسالم ثقه االسالمی و همکاران: شاخص سازی اصل محرمیت...
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نتیجه گیری
»محرمیت« به عنوان یکی از نمودهای اخالق اسالمی در 
معماری و شهرسازی سنتی ایران، دربرگیرندة رعایت حریم 
خصوصی بوده و مفاهیمی از قبیل آسوده خاطر بودن افراد 
در مکان معماری از لحاظ ارزشی و مذهبی و ایجاد محیطی 
آرام، و به دور از هیاهوی بیرون برای آرامش خاطر ساکنان 
را تأمین می کند. می توان عنوان داشت منظور از محرمیت در 
فضای معماری و شهرسازی، کالبد دادن به فضا به گونه ای 
است که دارای حریم کالبدی، عملکردی، معنایی و فرهنگی 
اجتماعی باشد؛ بنابراین می توان مفهوم محرمیت را به عنوان 
عامل بنیادین کنترل سازمان کالبدی شهر در فرهنگ اسالمی 
به حساب آورد. اهمیت این مفهوم به گونه ای بوده که نقش 
اساسی در کنترل سازمان کالبدی شهر  آن همانند عاملی 
اسالمی شناخته شده و باعث شده است فرایند توسعه شهر از 
درون به برون عینیت پیدا کرده و اصل سلسله مراتب فضایی 
و رعایت عرصه ها از عمومی به خصوصی به خصلت اساسی 
شهر اسالمی تبدیل شود.  تامین محرمیت و حریم خصوصی 
در سطح شهرها، با توجه به تغییرات گسترده ساختار کالبدی 
محالت و تغییرات الگوهای ساخت و ساز سنتی به الگوهای 
آپارتمانی و برج سازی، موضوع و امری مهم تلقی می شود. 
محرمیت با اصول سلسله مراتب، درونگرایی و قلمرو دارای 
ارتباطی مستقیم می باشد. به عبارت دیگر با شکل گیری این 
اصول در بافت های شهری امکان ایجاد اصل محرمیت نیز 
به وجود خواهد آمد. این مقاله با بررسی و مرور پژوهش های 
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عزت  ساکنین،  میان  تعامالت  و  اعتماد  آسایش،  با  مرتبط 
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فضاهای شهری و محله ای می باشند.
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The principle of «privacy» is one of the principles of Islamic worldview and culture, which 
is considered as one of the important moral and cultural values in the social life of Muslims. 
Throughout the history of urbanization in Iran, the concept of privacy and respect for privacy 
has been influential from the formation of architectural space to the spatial organization of 
cities and locating urban functions side by side. On the other hand, Iranian-Islamic urban 
planning should be such that in addition to supplythe needs of the material realm of human 
life, it can also meet the needs of other realms of human life (psychological and spiritual 
realms of life) and in the meantime Observance of the principle of privacy plays an important 
role in meeting such needs. In the contemporary urban planning of the Iran, by applying 
Western ideas and theories and imitating modernist models, the principle of privacy, like 
many other valuable concepts, has been forgotten, so that now less attention is paid to this 
concept in urban development plans. The purpose of this study is to develop criteria and 
indicators for the emergence and manifestation of the concept of privacy in Iranian-Islamic 
urban planning. Research method in this research is based on systematic review of texts, 
studies and research related to the subject and content analysis of information collected. In 
conclusion, the present article presents the indicators related to the principle of privacy in 
various components of the urban environment, including spatial-physical, functional and 
socio-cultural components, and recommends their application in urban development plans 
to improve the quality of urban environments.
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