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   :دهچكي
نقش غني و زيباي جامعه سنتي، نتيجه غنا و زيبايي تار و پود معنوي آن است كه طرحها و نقشهاي كلي را به  

اصول معنوي حاكم بر معماري سنتي ايران، ريشه هاي عميقي در فرهنگ و انديشه هاي اين مرز و  .هم پيوند مي دهد
مي شئون زندگي، به زيبايي در معماري سنتي ايران كالبد اصل محرميت به عنوان يك اصل حاكم بر تما. بوم داراست

برخورد و آميزش  .يافته و آثار و نتايج عميقي در سازماندهي فضايي و نحوه قرار گيري عملكردهاي گوناگون داشته است
ران پس از معماري اي. عنصر ايراني با جريانهاي فرهنگ و هنر و انديشه اسالمي، سيماي تازه اي به هنر ايراني بخشيد

اسالم از طراحي، ظرافت و دقت نظر بي نظيري برخوردار شد و در اين ميان اصول جهان بيني اسالمي تاثيرات غيرقابل 
  .كتماني در هويت و شكل دهي به آن از خود برجاي گذاشت

ري آن و اين مقاله پي جوي آن است تا تا با ارائه تعريفي از محرميت، عوامل مؤثر بر آن، ريشه هاي شكل گي
  .كالبدي معماري سنتي ايران باز شناساند-تأثير گذاري آن را در سازمان فضايي

  
  
  

 درونگرايي، سلسله مراتب، معماري سنتي محرميت،: كليد واژه ها
 
  
 
تهران  دانشگاه آزاد اسالمي،استاديار گروه معماري دانشكده هنر و معماري، واحد علوم و تحقيقات*   
  تهران  دانشگاه آزاد اسالمي،صصي معماري، واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتراي تخ* 
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  مقدمه
براساس آنچه از نوشته هاي تاريخي به . هنر در ايران زمين به قدمت تاريخ است و معماري از بهترين هنرهاي ايراني است

و به همين علت است كه تمامي  .رددست مي آيد، هنر و صنعت از پنج هزار سال قبل از ميالد در ايران زمين ريشه و نشان دا
با مراجعه به منابع تاريخي . مي دهند گستره اين مرز و بوم مانند كتاب زنده اي از تاريخ، معماري و هنر ايراني ـ اسالمي را نشان

.  نداشته باشدمي يابيم كه در آن معابد باستاني و اماكن زيارتي و مذهبي با ويژگي هاي خاص معماري ايراني وجود كمتر مكاني را
. نظري اجمالي به معماري ايران در عهد باستان بيانگر اصول شكل دهنده آن هم چون آسايش، استحكام، انبساط و غيره است

همه و همه عالوه بر جالل و شكوه و شگفتي، گوياي تاريخ و تمدن با ... پاسارگاد، تخت سليمان، ارگ بم، ميدان نقش جهان و 
اصول، آداب .  از ورود اسالم به سرزمين پهناور ايران، فرهنگ و هنر اين پهنه با عوامل تازه اي تركيب شدپس .شكوه ايران هستند

و رسوم، مراسم مذهبي، روحيه، اخالقيات، انديشه و عقيده نسلها و ساير ويژگيهاي مردمي نه تنها در بناهاي عظيم كه در انبيه 
 معماري ايراني در آميخته است كه ردپاي آن  در تمامي آثار معماري گذشته قابل كوچك نيز نمود دارد و چنان با جوهره ي وجودي

يكي از مهمترين اصولي كه در معماري سنتي ايران زمين باالخص پس از اسالم مورد توجه قرار گرفته است،  .پي جويي است
مومي تا خانه هاي مسكوني و از فضاهاي  مي باشد كه به بهترين وجه در تمامي بناها از بناهاي عظيم و بزرگ عاصل محرميت

مي توان گفت اصل محرميت در شهرسازي و  .عمومي شهري تا فضاهاي نيمه عمومي و خصوصي تر به كار گرفته شده است
در اين مقاله پس  .معماري اسالمي از كالن ترين فضاهاي شهري تا ريزترين فضاهاي معماري را مورد تاثير خويش قرار داده است

ريف و روشن شدن معناي واژه محرميت به بررسي عوامل و شرايط شكل گيري آن در معماري سنتي ايران پرداخته و با از تع
نگاهي به آيات كتاب آسماني، يعني قرآن در اين زمينه، به عنوان محكم ترين مرجع دريافت اصول، چگونگي كالبد يافتن آن در 

  .معماري سنتي ايران را بررسي مي كنيم
 

   يـم و اصول سنتي در معماري ايرانمفاه
درك مفاهيم و شالوده سنتي در معماري ايران بدون شناخت و درك محيط فرهنگي و اجتماعي كه اين مفاهيم در آن رشد                      
كرده و بدون آگاهي از دريافت هاي اساس فرهنگي كه از قيد زمان آزادند ميسر نمي گردد و هرگونه برداشت و تأويلي كه بي توجه                         

جوامع سنتي در يك فضاي معنوي زندگي مي كنند كـه   .ريشه هاي اين مفاهيم صورت بگيرد، الجرم در حد سطح باقي مي ماند    به  
آفريده هاي معماري آن نيز؛ چـون معمـاري از جهـان            . هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي جوياي همگني و تناسب كامل است              

قه انسان را پديد آورده اند و آن را به سوي غايتي رهنمون مي كند كـه جامعـه را بـه                     بيني تام و كامل مايه مي گيرد كه نيروي خال         
صورت يك محل واحد در مي آورد؛ در وراي اين وحدت و پيوستگي يك شالوده انكارناپذير را نمايان مي كند كـه تفهـيم آن بـراي      

سخن سـنت، سـخن از اصـول        .... « :ن مي كند  در راستاي تعريف سنت، سيد حسين نصر چنين بيا        . درك سنت ايران ضروري است    
     تبديل ناپذيري است با منشاء آسماني و سخن از كاربردشان در مقـاطع مختلفـي از زمـان و مكـان در عـين حـال سـخن از تـداوم                          

 درون  آموزه هاي خاص و صوري قدسي است كه محملهايي هستند براي انتقال آموزه ها به انسان و به فعليت در آمدن تعليم سنت                      
   )1379سيد حسين نصر،(» .انسان
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تمدن اسالمي ارائه دهنده نمونه برجسته اي از يك تمدن سنتي است كه بدون حضور بعضي اصول كه بر آن مسلط بـوده                       
به روشني پيداست كه در واقع هنر اسالمي را نمي توان چيزي جز تفكر و تعمقي در عـالم وحـي                     . و تبديل ناپذيرند، شكل نمي يابد     

در بعـد كيهـاني، كالبـد    .  معماري سنتي ايران نيز در واقع تصويري از كيهان يا انسان است          . ي ، عالم نفس و عالم ماده دانست       قرآن
در شهرسـازي نيـز     . انسان معبدي است كه روح در آن سكني گزيده است و كيهان عيناً چون انسان از همان روح جـان مـي گيـرد                       

 و داراي نظامي هماهنگ مي باشد كه تحت تـاثير همـين تفكـر داراي وحـدانيتي اسـت                    همچون معماري چنين دركي مصداق دارد     
اساس اين نظام بر اين عقيده است كه سالم ترين شكل زندگي انسان در محيطي است كـه بـا خـود او همـساز                         «  .غيرقابل اجتناب 

» . ديگر همتـاي كيهـان اسـت برابـري مـي جويـد      بدينسان چنين انگاشته اند كه شهر، وضعاً، با كالبد آدمي، كه خود از سوي  . باشد
 و با توجه به آنكه انسان و كيهان خود محصول هنر قدسي اند و وابسته به صفات الهي هستند، در واقع نوعي وحدانيت            )1380اردالن،(

م و فنـون گـسترده      را به نمايش مي گذارند كه رو به سوي معبود دارد و در راه رسيدن به اين خواست انسان موجب گرديده كه علو                      
پس خود انسان   . انسان هم چون كيهان، اصل الهي را باز مي تاباند         « .اي به وجود آيد كه سلسله مراتب غيرقابل اجتناب را پذيراست          

  )1380نصر، در اردالن، (» .هم چون عالم كبير، بازتابنده حقيقتي ماورايي است. او عالم صغير است . است كه با كيهان انس و الفت دارد     
لذا با درك اين مسأله كه هنر اسالمي منشأ آسماني دارد، حيات ادراكات انسان شكل و جهت مي گيرد و آگاهي او را از فضاي كلي                          
كه مظهر خارجي جهان بزرگ آفرينش بوده و همانند جهان كوچك وجودي اوست شكل مي بخشد و سعي برآن دارد كـه در تـك                         

خود نيز جزيي از جهان بزرگ است؛ به وجود آورد، بـه گونـه اي نمايـشگر جلـوه هـايي از                      تك اجزاء كوچكي كه در اين جهان؛ كه         
هنر ديني اصلي آسماني و ملكوتي دارد زيرا نمونـه هـاي هنـر دينـي                « .صفات الهي باشد و در واقع اين تفكري است براي رسيدن          

 مجمل در قالب تمثيالت نشان دهنده ذات رمـزي و           و با تجديد و تكرار آفرينش يا صنع الهي به صورت          . جلوه حقايق الهوتي است   
بـراين   )1376بوكهـارت،  (» نمادي جهان است و بدينگونه روح انسان را از قيد وابستگي به وقايع مادي خام و گذرا رهايي مـي بخـشد          

و به جهـان هـستي      اساس است كه در معماري سنتي ايران؛ اصولي توسط معمار هنرمند به كار گرفته شده اند كه ريشه در نگرش ا                    
فهم يك اصل فهم معناي آن چيزي است كه به تمام هنر و تمدن جامعـه                . پرداختن به ريشه ها پرداختن به اصول مي باشد        «. دارند

اصولي همانند اصل وحدت، اصل سلسله مراتب،    )1384معماريان،   (».انساني با يك فرهنگ و اداب و عقيده مشترك جهت مي بخشد           
رن ، اصل مقياس و تناسب، اصل تباين فضايي و تضاد، و اصل محرميت به بهترين وجه با استفاده از ابزارهـاي                      اصل نظم، اصل تقا   

در كالبد بناهاي سنتي به چشم مي خورند، كه در بطن خود نشان از اصول   ... معمارانه همانند ماده و مصالح، شكل، رنگ، نور، آب و           
ست كه وابسته است به مركزي ترين كانون وظـايف بـشري كـه همانـا پيونـد دادن و                    معماري مقدس از آن رو زيبا     «  .هستي دارند 

  )1365بوكهارت، (» .نزديك ساختن اسمان و زمين است
  

   اصل محــــــرميت
واژه محرميت از ريشه     .براي ارايه تعريفي از واژه محرميت نخست به تعريف لغوي اين واژه در فرهنگ نامه ها مي پردازيم                 

  : در لغت نامه دهخدا به شكل زير تعبير شده است)حرم(عربي 
  :و در معني محرم آمده است خويشي. رازداري. محرمي. محرم بودن) ع مص جعلي، اِمص] (م ر مي ي. [محرميت
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 و  اهـل سِـر   . آشـنا . خويش. خويشاوند. كسي كه اذن دخول در حرم و خانه شخصي را دارد          . حرام. ناشايست) ع، ص، اِ  ] (م ر . [محرم
  .رازدار. يگانه. خودي. نديم، مقرب. معتمد. آنكه در نزد وي بتوان راز را به وديعه گذاشت

  .معتمد كسي گشتن در حفظ اسرار. محرم شدن؛ رازدار شدن
  .ناموافق و نامعتمد. نامحرم؛ بيگانه
  .خانه شخص و اطراف آن كه از تعرض ديگران در پناه است. حريم؛ پناهگاه

  :تر محمد معين، واژه محرميت به معناي محرَم بودن تعبير شده است و در معناي محرَم نيز آمده استدر فرهنگ فارسي دك
.  واقـف كـار    -6.  آشـنا  -5. خويشاوند.  خويش -4. زوجه.  زن -3.  خويشاوندي نزديك كه نكاح او روا نباشد       -2. حرام.  ناشايست -1
  . نديم.  مقرّب-7

ن عنوان داشت كه مراد از محرميت در فضاي معماري و شهرسـازي، كالبـد دادن بـه    با توجه به آن چه بيان گشت، مي توا    
حريم داشتن در حـوزه كالبـد فـضايي بيـشتر متمركـز بـر               . فضا به گونه اي است كه داراي حريم از دو جنبه كالبدي و معنايي باشد              

 كه حرمت و ارزش را براي فضاي معماري به          اصولي است كه امنيت فضا را شكل خواهند داد و در حيطه معنايي ويژگي هايي است               
 از سـوره  80در اين زمينه و براي روشن تر شدن موضوع مي تـوان بـه آيـه              .ارمغان آورد به گونه اي كه فرد در آن به آرامش برسد           
ان جـايي را بـراي   خداوند از خانه هايتـ » «.وجعل لكم من بيوتكم سكنا   ... « :مباركه نحل اشاره كرد، در جايي كه خداوند مي فرمايد         

آرامش شما قرار داد و از پوست چارپايان، خيمه هايي براي شما مقرر كرد تا در موقع استقرار و كوچ، سبك و قابل انتقال باشـد و از                            
 آيه  اشاره )1361مكارم شيرازي،   ( » .پشم و كرك و موي آنها اثاث زندگي و مايه تجارت قرار داد تا در حيات دينوي از آن استفاده كنيد                    

 در  محـرم شريفه فوق به اين مطلب كه بخشي از خانه را محل آرامش معرفي كرده است، تاكيد بر شكل گيري فضا و قلمروهاي                       
در هر فضا و كالبدي كـه  . كالبد يك خانه مسكوني است كه اين مطلب با توجه به شرايط عملكردي ساير انبيه نيز قابل تعميم است              

لذا بـا توجـه بـه لغـت شناسـي        .اه نيازمند شكل گيري عرصه هايي محرم، مصون، امن و آرام است           انسان سكونت گزيند، خواه ناخو    
كه از نظر كالبدي براي اسـتفاده كننـده   و آنچه عنوان گشت در واقع فضايي را مي توان فضاي محرم دانـست    ] حرَم[ريشه  

 كه آرامش و آسايش فرد را تامين        داراي حريم، مصونيت و امنيت بوده و كيفيات فضايي آن به گونه اي باشد             

پرواضح است كه امنيت داشتن بصري در اين فضا تنها بخشي از ويژگي هاي آن است و مفهـوم آسـايش و آرامـش دامنـه                          . نمايد
در واقع هنگامي كه شخصي به عنوان محرم شخص ديگر قرار مي گيـرد جـدا از آنكـه از نقطـه              . بسيار بزرگتري را شامل مي گردد     

       اصولي ميان آنان حاكم مي گردد، رابطه اي خاص توام بـا اعتمـاد، اطمينـان، آسـايش و امنيـت خـاطر ميانـشان برقـرار                           نظر شرع   
مي گردد كه حكايت از قرابت زياد ميان آنان دارد و يا هنگامي كه انسان شخصي را به عنوان محرم خويش برمي گزيند او را امين،                          

 .مي توان عنوان داشت محرميت به همراه خود ايجاد كننده انس و الفت اسـت               .دي به شمار مي آورد    امانتدار، رازدار و در حقيقت خو     
و چنين است كه مي توان ابراز داشت، فضاي محرم نيز فضايي است كه شرايط مادي و معنوي را براي اسـتفاده كننـده بـه منظـور                     

 توان يكي از اصولي دانست كه گرچه از گذشته هـاي دور در              محرميت را مي  . حصول محرميت در تمامي ابعاد مختلفش فراهم آورد       
معماري ايران زمين به چشم مي خورده است و در ديگر فرهنگها نيز تا حدودي قابل دسترسي است وليكن اوج شكوفايي آن را مي                        

 بـه عنـوان يكـي از        »محرميت و نداشتن ديـد روي بنـاي مجـاور         «در معماري اسالمي از      .بايست در معماري پس از اسالم دانست      
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معيارهاي طراحي در ساخت شهرهاي اسالمي نام برده مي شود و اهميت حريم خصوصي و استحقاق برخورداري از آن و احترام بـه                
  و Privacyدر معماري و شهرسازي مغرب زمين اين مفهـوم البتـه از زاويـه     )1381بسيم سليم حكيم،    (.آن مورد توجه قرار گرفته است     

Security  مسأله محرميت بيشتر در قالب امنيت و حقـوق خـصوصي           .  گونه اي كمرنگ تر و البته با منظوري ديگر مطرح است             به
افراد قابل پي گيري است و به خصوص تا پيش از دوره مدرن و حتي در پاره اي از بناهاي دوره مدرن با عملكرد گرايي خاص خود                           

با ظهور سبكهاي نو از جمله ديكانستراكشن و يا فولـدينگ و غيـره بـا حـذف                  به چشم مي خورد، وليكن در معماري معاصر غرب و           
همـانطور كـه عنـوان شـد در          .سلسله مراتب و با هدف شكل دهي سياليت فضايي اين مقوله تا حدود زيادي كمرنـگ شـده اسـت                   

 دروني با فـضاي شـهري از        بحث نداشتن ارتباط بصري مستقيم فضاي     . معماري ايران باستان نيز مساله محرميت مطرح بوده است        
بخش بزرگي از سرزمين ايران داراي اب و هواي گـرم و خـشك ب بارنـدگي كـم     « . دو زاويه اقليمي و فرهنگي قابل بررسي است    
جغرافيـايي، خانـه را     -سازندگان بناهاي اين مناطق با شناخت اين ويژگيهـاي محلـي          . همراه با طوفانهاي شن و افتابي سوزان است       

رده اند كه هر نوع ارتباط مستقيم با عوامل جغرافيايي يـاد شـده، قطـع و محيطـي امـن بـراي اهـل خانـه فـراهم                    طوري طراحي ك  
.  استفاده از حياط به مفهوم خاص حياط مركزي در بسياري از بناهاي معماري ايران باستان قابل استناد است    )1373معماريـان،   (».گردد

كهندژ، شارستان و ربض، در ميـان بـارو بـه           .  اصول اساسي به شمار مي رفته است       در شهرسازي بحث حريم شهر و محله بنديها از        
عنوان حفاظت كننده در برابر تهاجمات، از اركان شكل گيري شهرهاي ايران باستان بوده انـد، ولـيكن بـه نظـر مـي رسـد مـساله                            

ي جامعه آن دوران و عوامـل اقليمـي بـوده           درونگرايي و محرميت بيشتر متوجه امنيت و حريم بندي هاي سياسي، اجتماعي و طبقات             
با نفوذ جهان بيني اسالمي به ايران در قرن هفتم ميالدي كه اصول مبتني بـر برابـري را ارائـه مـي داد، تغييراتـي در نظـام                             . است

محله . كالبدي شهرهاي ايران باستان صورت پذيرفت، به گونه اي كه متحمل كمترين دگرگوني هاي عمده كالبدي ـ فضايي شوند 
بنديها برپايه شغل، ريشه نژادي و يا زبان صورت پذيرفت و خانه هاي اقشار مختلف در كنار يكديگر قرار گرفت و بازسازي ربـض و                   
يا به عبارتي روشن تر اهميت بخشيدن به آن بخش از شهر كه در آن افراد خارج از طبقه ممتاز مي زيستند، يكي از مهم ترين ايـن                           

، حكايت از اين تغييـر جهـان بينـي          )شهر دروني ( اهميت يافتن و گسترش سريع ربض و مهجور شدن شارستان            .تغييرات بوده است  
بايد عنوان داشت كه شيوه ساخت بناهاي درونگرا و با حياط مركزي در دوره اسالمي نيز ادامه بافت و تعدادي از اولين مساجد                        .دارد

لـذا جهـان بينـي جديـد     . از مسجد جامع فهرج و مسجد تاريخانه دامغان نام بـرد صدر اسالم به اين شيوه ساخته شدند كه مي توان    
. سبب شكل گيري اصولي نو در انديشه هاي مردم ايران گرديد كه پيرو آن تغييراتي در كالبد معماري و شهرسازي صورت پـذيرفت                    

ازه اي گرفت و مسير تكاملي خود را طي نمـود           نگاه نو به مساله محرميت و كاربرد آن در معماري سنتي از اين زمان به بعد شكل ت                 
در اينجا به بررسـي آن دسـته    .به گونه اي كه گيراترين مصاديق به كارگيري اين اصل در معماري سنتي پس از اسالم نمايان است   

موثر بـوده انـد     از ويژگي ها و اصولي از معماري سنتي ايران كه در شكل دادن به مساله محرميت در كالبد معماري گذشته دخيل و                       
  .مي پردازيم

 

   اصـــل سلسله مـــــــراتب
بايد عنوان داشت اصل سلسله مراتب به عنوان يكي از اصول اساسي حاكم بر هستي بيشترين تاثيرات را در شـكل گيـري                       

 و اجـزاء پديـده   سلسله مراتب يكي از اصول حاكم بر مجموعه ها. محرميت در كالبد معماري و شهرسازي سنتي ايران دارا مي باشد  
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هايي است كه يا به طور طبيعي در جهان هستي به عنوان يكي كل وجود دارند و يا توسط انسان طراحي و ايجـاد مـي شـوند و بـا                               
توجه به آنكه اصوالً هستي موجودات در كائنات تابع سلسله مراتبي متقن و تعريف شده است، لذا نقش غيرقابل انكار آن در تعريـف                        

در بخشهاي مختلف مرتبط با فرهنگ اسـالمي هماننـد بـسياري از              .جموعه و هويت بخشي به آنها قابل ذكر است        اجزاء كل يك م   
براي زندگي انسان قائل هـستند،      ) روحاني(و معنوي   ) نفساني(، رواني   )جسماني(مكاتب به ويژه آن دسته كه سه قلمرو عمده مادي           
 جهان بيني اسالمي و به خصوص در عرفان اسالمي طـي مـدارج و منـازل                 در. اصل سلسله مراتب از اهميت خاصي برخوردار است       

گوناگون در يك سلسله مراتب خاص شناخته مي گردد و هر منزل و هر فضا و هر حريمي با ويژگي هاي خاص خـود بـه عـده اي                             
ز آن بـراي رسـيدن بـه        خاص تعلق دارد كه تا تحصيل شايستگي ها و بايستگي هاي الزم امكان وصول به آن و هم چنين عبـور ا                     

لذا بايد عنوان داشت كه در جهان بيني اسالمي، در عالم وجود، هر شيءاي مكان و مقـامي        )1379نقي زاده،   (.منزل باالتر ميسر نيست   
 .خاص را براي خويش دارا است كه ارزش و موقعيت اين مكان و مقام با توجه به ويژگي هـاي مراتـب وجـود مـشخص مـي شـود                 

 از اين قانون تبعيت نموده و اجزاء آن با توجه به ارزش و مقام فعاليتي كه درون آن انجام مي شود و كـساني كـه                           محيط مصنوع نيز  
در آن وجود دارند و ارتباطشان با ساير اجزاء همجوار هريك مقام و موقعيت خاصي را دارا مي باشند، كه اين ويژگي هاي خاص بـه                          

در شكل گيري يك بناي معماري نيز اصل سلـسله مراتـب             . و مجاور مربوط مي شود     خصوصيات كالبدي و نمادين فضاهاي متوالي     
آنگاه كـه   . است كه سبب شكل دهي به قلمروهاي فضايي با كاركردهاي متفاوت مي گردد و حريم بنديهاي فضايي را شكل ميدهد                   

م كنيم، اصوالً انتقال و گذر از قلمروي به قلمرو        عناصر يك بنا را به قلمروهاي متفاوت با كالبد و عملكرد قابل تميز از يكديگر تقسي               
ديگر به صورت آني و بدون ايجاد شرايط الزم اعم از رواني و فيزيكي نامطلوب است و مي توان عنوان داشت عدم رضايت حريمهـا    

كـرد متفـاوت از   و تداخل نامناسب قلمروها و يا استخدام ويژگي هاي مشابه و يكـسان كالبـدي و فـضايي بـراي دو قلمـرو بـا عمل                     
مطلوبيت كيفي فضا مي كاهد و اينجاست كه نقش پررنگ سلسله مراتب در حريم بندي و ايجاد فضاي رابط ميان دو قلمرو پررنگ                       

كاربرد اصل سلسله مراتب در معماري سنتي ما، در حوزه هاي مختلف در معماري همانند سلسله مراتـب فـضايي و در                       .تر مي گردد  
ه مراتب عملكردي عبوري محله اي و منطقه اي سبب شكل گيري چنان ساختارهاي كالبدي فضايي گشته        شهرسازي همانند سلسل  

است كه مهم ترين ثمره آن محرميت و شكل گيري حريم هاي فضايي و تفكيك قلمروهاي متفاوت بـا وجـود پيوسـتگي فـضايي                         
در ايـن راسـتا دو نـوع نظـام          « )1380اردالن،(.مي برد نام  » سلسله مراتب هم بندي هاي فضايي     «است كه اردالن از آن تحت عنوان        

نمود نظام فضايي اوليه در اندام هاي شهري با راسته بازار شكل مي گيرد و مسجد و مدرسه                  . فضايي اوليه و ثانويه معرفي مي گردد      
 از نظام فـضايي اوليـه شـاخه    نظام فضايي ثانويه. و قصر و ديگر فضا ها و يا دروازه هاي اصلي به راسته اصلي بازار وصل مي شوند           

معماريـان،  (» .مي گيرد و كوچه ها، دكان ها، مدارس، مساجد، كاروانسراها و حتي بعضي از خانه ها به راسته اصلي وصل مـي شـوند                       

همبندي يك فضا به فضاي ديگر نـاگزير از الگـوي           « . براي توصيف نحوه اتصال از الگوي همبندي فضاها استفاده مي شود           )1384
جـدايي ناپـذير از بافـت شـهر، معمـاري اي      .حاصل كار يك معماري درونگراست» «.دي اتصال، انتقال و وصول پيروي مي كند    بنيا

درست همچنان كه روح تعيين بخـش عـالمي سـت     .حاكي از اين كه عمل خالقه به احجام درون فضا كمتر كار دارد تا به خود فضا                
ل هايي مي افريند كه فضاهايي را در ميان مي گيرند كه نفس گوهرين انسان مي                انسان مقيم نيز شك   . كه نفس در ان سير مي كند      

      .نكته بسيار مهم در ارتباط با سلسله مراتـب در شهرسـازي سـنتي، پيوسـتگي فـضايي اسـت                    )1380اردالن،(» .تواند درونشان دم زند   
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در اين نوع شهرسازي گذر از فضاي بـسته بـه فـضاي    « با وجود انكه سلسله مراتب در ذات خود نشان از تفكيك و مرز بندي دارد،    
بسته اي ديگر پي در پي تكرار شده است، بي آنكه هرگز اين پيوستگي قطع شود، يعني هيچ گاه فرد نياز به خارج شـدن از محـيط                            

ختمان در تـار و پـودي       زيرا سا . فقط يك سلسله گذرگاه ماهرانه تدارك مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد             . موجود و معين ندارد   
در ساختار فضايي معماري ابنيه نيز مي توان سلسله مراتب نظـام فـضايي را در                ) 1377استيرلن،   (».پيوسته و متراكم تركيب شده است     

قرارگيري سلسله مراتب وار جلو خان و پيش ورودي، ورودي، هـشتي، داالن و راهـرو و حيـاط و سـپس      . مقياسي كمتر بررسي كرد   
نكته حايز اهميت در اين اسـت  . اي عملكردي در پيوند با حياط، الگويي كم و بيش مشابه در تمامي ابنيه سنتي مي باشد         ساير فضاه 

كه به كارگيري اصل سلسله مراتب در نظام هاي فضايي شهري و معماري با تفكيك كـردن حـريم هـاي عمـومي از خـصوصي و                           
مي توان گفـت محرميـت يكـي از         .ت محرميت در ساختار فضايي داشته است      ايجاد مرتبه بندي در دسترسيها نقش پررنگي در تقوي        

مهم ترين تجليات كالبدي رعايت سلسله مراتب در عمارات و شهرهاي دوره اسالمي مي باشد و با بهره گيري از اين اصـول اسـت                         
  . باشيمكه شاهد شكل گيري ارزشهايي پايدار هم چون امنيت، آرامش، خلوت و محرميت در انبيه سنتي مي

  

   ـــراييدرونگــــ
شايد بتـوان   . يكي ديگر از اصولي كه در شكل گيري محرميت در انبيه سنتي ما آشكارا تأثير گذار بوده است مسأله درونگرايي است                    

 درونگرايي مفهومي است كه بـه     . درونگرايي را بارزترين مشخصه رعايت سلسله مراتب دانست و يا آن را ثمره محرميت قلمداد كرد               
بايد يكـي   . صورت يك اصل در معماري ايران وجود داشته است و با حضوري آشكار به صورتهاي متنوع قابل درك و مشاهده است                    

از ويژگي هاي غيرقابل انكار آثار معماري و انبيه گذشته همانند خانه، مسجد، مدرسه، كاروانسرا، حمام و غيـره را خـصوصيت درون                       
اسـتيرلن در توصـيف   . يانه آنان دانست، كه ريشه عميق در مباني و اصول انديـشه اي اجتمـاعي و فرهنگـي ايـن سـرزمين دارد       گرا

مي پردازد و اشاره به مفاهيم روانـي و احـساس نيـاز انـسان بـه سـر                » هميشه در درون چيزي بودن    «ساختار شهر ايراني به مفهوم      
 با يك ارزيابي ساده مي توان دريافت كه در فرهنگ معمـاري ايرانـي              )1384معماريان،  (.دپناهي در همه جا حتي در مقياس شهري دار        

    ارزش واقعي به جوهر و هسته باطني آن داده شده است و پوسته ظاهري صرفاً پوشـشي مجـازي اسـت كـه از حقيقتـي محافظـت                   
. ت كه قابل قياس با وجوهات فضاي بيروني نيست     مي كند و فضاي دروني و سربسته آن تعيين كننده جوهر و هستي راستين بنا اس               

هر چند هميشه عملكردي معمارانه دارند اما در        . در سرتاسر معماري سنتي، اشكال چيزي بيش از تمهيداتِ صناعتيِ صرف هستند           « 
عنوي به انسان از    فراسوي عملكردشان كه نظمي مادي دارد، واجد عملكردي ديگر با اهميتي فزونتر هستند كه همانا يادآور اصول م                 

جنبه نمادينشان است، اصولي كه يك ساختمان يا باغ يا چشم انداز سنتي در سطح واقعيت خود بـاز مـي دهـد و در عـين حـال بـا                              
در معماري سنتي مانند همه هنرهاي سنتي هيچ چيز هرگز از معني منفك نيست و معني                . حاالت دروني خود انسان هم خواني دارد      

لذا درونگرايي در جستجوي حفظ حريم محيطـي اسـت كـه در آن شـرايط       ) 1380نصر، در اردالن،    (» . نمي باشد  هم چيزي جز معنويت   
كالبدي با پشتوانه تفكر، تعمق و عبادت به منظور رسيدن به اصل خويش و يافتن طمأنينه خاطر و آرامش اصيل در درون، به نظمي                        

  .موزون و متعالي رسيده است
ايرانيان از دوران باستان با توجه به طرز تلقي خويش از خانه و خانواده به نوعي معمـاري درونگـرا                    بايد خاطر نشان كرد كه      

اصوالً در شكل گيري فضاهاي مختلف و به خصوص فضاهاي مسكوني، مسائل اعتقادي و خـاص ايرانيـان                  . گرايش نشان داده اند   
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ديگـر خـصوصيت عـزت     .  و حرمت قائل شدن براي آن است       يكي از آن خصوصيت احترام به زندگي خصوصي       . تأثيرگذار بوده است  
در اين زمينه استاد پيرنيا در       )1381پيرنيا،  (. نفس ايرانيان است كه به نحوي در شكل فضاهاي يك خانه درونگرا تاثير گذار بوده است               

در باختر زمـين كوشـكهايي را       . راستدر بيرون از ايران معماري برون گ      « )1371پيرنيا،  (: كتاب معماري اسالمي ايران عنوان مي دارد      
مي بينيم كه چون قفسي گشاده ميان انبوهي از درختان نهاده است و از درون آن مي توان بيرون را نگريست يا در خاورزمين خانـه                          

مـا در  ا. هايي است كه پيرامون خود آفتابگردان و سرسايه اي چون مردگرد دارد و مانند كوشكهاي باخترزمين به بيـرون مـي نگـرد                   
در بـارو و  . ايران در ميان خانه باغچه و استخري مي ساخته اند و اتاقها و تاالرها را چون آغوشي بسته گرداگـرد آن مـي چيـده انـد             

ديوار بيروني ساختمان، پنجره و روزن و رخنه اي نبود تا بتوان از درون بيرون را ديد و نماي بيروني با طاقنما و كرو درگاه و كنگـره                     
امـا كاخهـاي تخـت جمـشيد و شـوش و            .  شد و تنها درگاه يا سردري داشت كه درآيگاه سـاختمان بـه شـمار مـي آمـد                   آرايش مي 

كوشكهاي روزگار ساسانيان گواهي مي دهد كه ايراني هميشه درونگرا بوده و مي خواسته است كه چون شب در خانـه بـا خانگيـان           
د رعايت اصل درونگرايي در ايران پس از اسالم با به وجـود آمـدن جهـان بينـي      بايد متذكر ش   ».خود دور از نگاه بيگانه آرام بياسايد      

جديد و شكل گيري ارزشهايي هم چون محرميت رنگي دوباره به خود گرفت و جدا از مـسائل امنيتـي، اصـول ارزشـي تـازه را بـه                             
بناهـاي حيـاط دار در      « دانست، گر چه كه     بهترين وجه بيانگر شد كه اوج شكوفايي آن را مي توان در تكامل انبيه با حياط مركزي                  

ايران قدمتي در حدود هشت هزار سال دارند و بناهاي مختلف و به طور اخص خانه تا رسيدن به شكل حياط مركزي كامل، زمـاني                         
ر ابنيـه بـا     د. و در هر دوره تاريخي حياط كاربردهاي متفاوتي داشته است         ) 1373معماريان،(» .در حدود شش هزار سال را طي كرده اند        

حياط مركزي ارتباط داخل و خارج از طريق يك سري فضاهاي واسطه همانند هشتي و داالن و راهرو برقرار مـي گـشت و در ايـن         
عـالوه بـر خانـه هـاي         .الگو از مسكن، قلمروهاي زندگي خانوادگي و عمومي به شيوه اي زيبا و خوانا از يكـديگر تفكيـك گرديـد                    

نيز مي توان اين درونگرايي، كه نتيجه آن حفظ محرميت است،           ... ير مساجد، مدارس، كاروانسراها و      مسكوني در بناهاي عمومي نظ    
وجود بن بست ها و ديوارهاي بلند پيرامون باغها و عماراتي كه به صـورت كوشـك در آغـوش بـاغ و     . را نيز به وضوح مشاهده كرد    

د ديگري براين مساله است و بدين گونه است كه با رعايـت ايـن اصـول                 فضاي باز محصور بين ديوارها استقرار مي يافتند، نيز تاكي         
ارزشي شاهد تعريف قلمروهاي مشخص خصوصي، نيمه خصوصي، نيمه عمومي و عمومي با حريم هـاي قابـل تعريـف و خوانـا در                        

ناصر واسـطه، فرمهـاي     شهرسازي و معماري سنتي ايران زمين هستيم و پاسخ گويي مناسب به اين ارزشها تاثيرات عمده بر خلق ع                  
معماري، محل استقرار و اندازه بازشوها، محل استقرار ورودي به انبيه، دست انداز بامها و جايگيري فضاهاي مختلف زيستي در يك                     

  .بنا گذارده است
  

  ـاري با طبيـعتپيــــوند معمــ
بناها همواره به گونه اي شكل  .استنكته حائز اهميت در پيوند ميان معماري سنتي ايران و طبيعت رعايت اصل محرميت 

گرفته اند كه در تركيب با طبيعت و استفاده از عناصر آن، محيط طبيعي را به درون خود كشيده و همانند حجابي آن را در ميان خود                         
طبيعـت دارد و    در معماري ارگانيك غرب كه نگاه ويژه اي به          . گرفته اند و اين وجه تمايز معماري سنتي ايران با ديگر ممالك است            

فرم و فضاي معماري در بسياري از موارد از ويژگي هاي توپوگرافيكي زمين تبيعت مي كند، معماري به گونه اي شاخص در طبيعت                      
حال آنكه در معماري سنتي ايران      . رها مي گردد تا با آن پيوند برقرار كند و مي توان گفت كه خود را در اختيار طبيعت قرار مي دهد                     
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 با طبيعت در گرو اصول ارزشي مهم تري است كه ريشه در جهان بيني معمار و اجتماع دارد و به همين سبب اسـت كـه                           اصل پيوند 
باغ و «  .در بسياري موارد چه در بناهاي عمومي و چه در بناهاي خصوصي، فضاهاي طبيعي در دل فضاي مصنوع جاي گرفته است               

هـشت  . مـي كننـد     را در عصر اسالم در حد صوري تصوري از فردوس حفظ حياط، مكمل فالت گرم و كم آب ايران، اهميت خود      
   ».بهشت صفوي نه تنها در نقشه سراسري اش بلكه در همان طرح كوشـك مركـزي اش، بـي اغـراق آفريننـده بهـشتي پوياسـت                          

ي ايران در عـالم مثـال يـا عـالم           و به عقيده بسياري از جمله استيرلن سرچشمه وجود نمادين اندامهاي كالبدي معمار             )1380اردالن،  (
ملكوت و يا بهشت موعود ديده مي شود و در معماري باغها و حياطها و پيوند با طبيعت، الگو برداري از عناصر باغهاي بهـشتي مـد                           

حتي در طراحي و ساخت باغهاي ايراني شاهد ديواره هاي بلند در اطراف هـستيم كـه شـكل دهنـده فـضاي                       . نظر معمار بوده است   
م درون اند و در دل اين فضاي دروني است كه عمارات و كوشكها به گونه اي بازتر شكل گرفته اند، چـرا كـه حـصار بيرونـي                             محر

لذا بايد عنوان كنيم در شكل گيري معماري سنتي ما اصول ارزشي مقـدم بـر سـاير اصـول،                     .حريم امن دروني را فراهم آورده است      
  .معمار همواره در پي يافتن پاسخ هاي مناسب و خالقانه در به كارگيري اصول بوده استمعيارها و راهكارها قرار گرفته اند و 

  

  نگاهي به اصــل محرميت با توجه به آيـــات و روايـــــات
حال با توجه به آنچه در باب اصول ارزشي و چگونگي به كارگيري آنان در معماري سنتي ايران سخن به ميان آمـد، آيـات                         

ديث ائمه معصومين كه باالترين مرجع دريافت اصول در فقه اسالمي به شمار مي روند را در باب مسأله محرميـت                     قرآن كريم و احا   
چون كه همانگونه كه عنوان شـد جهـان         . مورد بررسي قرار مي دهيم، تا راهكارهاي ارائه شده در حيطه معماري را شناسايي نماييم              

رلوحه تمامي امور او قرار گرفته است و براي خلق آثار خود، تمامي قواعد عملكردي،               بيني و انديشه معمار مسلمان ايراني است كه س        
همانگونه كه مشخص است كتاب خدا، سنت ائمـه، عقـل و             .سازه اي، اقليمي و غيره را از دريچه اصول اعتقادي خود گذرانده است            

ت به شمار مي آيند و مي توان عنوان كرد وظيفه هـر  اجماع مراجع شناخت و تبيين تمامي اصول و احكام زندگاني و رستگاري بشري 
فرد مسلماني است تا با مراجعه به اين مباني اصول ارزشي حاكم بر تخصص خويش را بازشناسد، همانگونه كه معمار سـنتي ايرانـي            

الم نشأت گرفته است و رهنمودها و اصول بنيادي در رابطه با فرايند ساخت و چهارچوب آن از جوهر و روح اس       .نيز چنين كرده است   
در مدينه سكني گزيدند آغاز گشت و با گذشـت زمـان، تكامـل و رشـد                 ) ص(تكامل آنان از سال نخست هجرت و زماني كه پيامبر           

گسترش اسالم، فعاليت ذهني شديد و دانش انبـوهي را بـاالخص            . رهنمودها در انطباق كامل با رشد فقه اسالمي شكل گرفته است          
قرآن كريم جداي از مواد و اصول اساسي         .ت و راهنمايي در عرصه زندگي مطابق اصول و ضوابط ديني فراهم آورد            در رابطه با هداي   

باالخص فرمان مكرر اطاعت . ، هم چنين ابزاري را مشخص نموده كه برخي از مواد آن مي بايست تفسير و تكميل گردد          )محكمات(
گفتـار و   (لـذا شـناخت سـنن       . مي دهد  وان منبع قانون بالفاصله پس از كالم خدا قرار        از خدا و پيامبر، اعمال و كردار پيامبر را به عن          

  .به عنوان منبع الهي كه مكمل قرآن به شمار مي رود بسيار حائز اهميت است) كردار نبوي و ائمه معصومين
 از سـوره    23ن آيـه     سوره مباركـه نـور و هـم چنـي          61 و   31 و   27پيرامون مساله محرميت و حفظ حريم مي توان به آيات           

در اين آيات به مفهوم عينـي بـه          . از سوره مباركه نحل كه قبالً به آن اشاره گشت          80مباركه نساء اشاره نمود و هم چنين است آيه          
بـه مـورد احتـرام قـرار دادن حـريم         . نحوه لباس پوشيدن، قلمرو خصوصي خانه و مضافاً خصوصي بودن مكالمات اشاره گشته است             

 تجاوز به آن حتي به واسطه ديد مستقيم تاكيد شده است و قرآن كـريم الگوهـاي متفـاوت رفتـاري را در رابطـه بـا                            ديگران و عدم  
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   آيـات  )1381بـسيم سـليم حكـيم،       (. رعايت حريم ديگران نظير شيوه ي اعالن حضور، براي ساكنان خانه و ديگران را تشريح مي نمايد                
در باب چگونگي وارد شدن به خانه و نحوه اذن ورود گرفتن و بخـشي از آداب معاشـرت    سوره مباركه نور مطالبي را 29 ـ  28 ـ  27

نخـست آنكـه     )1361مكـارم شـيرازي،     (: بيان مي كنند و در شرح آيات فوق در تفسير نمونه نكاتي مورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت                    

اجتماعي اسالم كه ارتبـاط نزديكـي بـا مـسائل        در اين آيات دستورهاي     ...) يا أيها ألذين أمنوا     ( .مخاطب جامعه اسالمي است   

.  دارد، بيان شده است و پس از آن تاكيد بر اجازه ورود خواستن در هنگام وارد شدن به خانـه اسـت                   حفظ عفت عمومي  مربوط به   
 بسياري فضاي ورودي به عنوان فضايي كه مكان دسترسي به بنا را از مكان مسير حركت عمومي يعني كوي و معبر متمايز كند، در                

     از بناهاي عمومي و بناهاي مسكوني بزرگتر، به چشم مي خورد و به صورت فـضاي رابـط ميـان معبـر و دهليـز ورودي خودنمـايي                       
در بعـضي مـوارد، در دو سـمت آن          . اين فضا عالوه بر كاركرد ارتباطي، فضايي براي توقف، انتظار و گفتگو نيز بوده اسـت               . مي كند 

در بسياري از بناهاي گذشـته    . بيه شده و از آن براي استقبال يا بدرقه ميهمانان نيز استفاده مي شده است              سكوهايي براي نشستن تع   
از جمله منازل مسكوني و بناهاي عمومي كه از حرمت و قداست برخوردار بودند، فضاي ورودي به گونه اي تعبيه مي شد كه مـردم                         

ز ورود به هشتي و مشاهده بخش محدودي از فضاي داخلي بنا از طريـق روزن بـاز          بلكه پس ا  . مستقيماً و يكباره وارد بنا نمي شدند      
يا مشبك تعبيه شده در يكي از ديوارها يا بدنه هشتي به يكي از داالنهاي واقع در طرفين هشتي وارد شده و پس از آن بـه حيـاط و    

دي به گونه اي طراحـي و سـاخته مـي شـد كـه از             در واحدهاي مسكوني غالباً فضاي ورو     . ساير فضاهاي دروني بنا داخل مي شدند      
زيرا كه حريم خـصوصي افـراد خـانواده بـود و نمـي              . داخل آن و حتي از درون هشتي امكان مشاهده فضاهاي داخلي وجود نداشت            

هي در در برخي از خانه ها نيز حياط انـدرون، در جداگانـه اي داشـت و هـم چنـين گـا      . بايست در معرض ديد افراد غريبه قرار گيرد    
اهميت محرميت و حفظ حرمـت موجـب شـده بـود كـه بـراي        )1376سلطان زاده، (.فاصله حياط و داالن، در جداگانه اي تعبيه مي شد       

كوبه اي كه صداي بم داشت مختص مـردان         . مردان و زنان، دو كوبه جداگانه و با شكلهاي معين بر روي لنگه هاي در نصب گردد                
اين تمايز سبب مي شد كه ساكنان خانه و به ويژه كسي كـه بـراي بـازكردن در                   . ت مختص زنان  بود و كوبه اي كه صداي زير داش       

نكته قابل ذكر ديگـر      .مي رفت از صداي كوبه جنس مراجعه كننده را تشخيص داده و براي روبرو شدن با او آمادگي نسبي پيدا كند                    
نسان داراي دو بعد است، بعد فردي و بعد اجتماعي و لذا            بي شك وجود ا    . در محيط خانه است    امنيت و آزادي  در آيات فوق بحث     

قيود ويژه و شرايطي كه انسان       .داراي دو نوع زندگي خصوصي و عمومي با ويژگي ها و آداب و مقررات مخصوص به خود مي باشد                  
ريم خـصوصي خـود     در محيط اجتماعي ملزم به رعايت آنان است، در محيط خصوصي او برداشته مي شوند و به نوعي آزادي در حـ                     

و ائمـه   ) ص(دين اسالم نيز دستورات بسيار مؤكـدي در ايـن بـاب داشـته اسـت و احاديـث فراوانـي از پيـامبراكرم                         . دست مي يابد  
نقل شده است كه به ريزترين نكات حتي در مورد چگونگي در زدن، چگونگي اجازه گرفتن و نحـوه داخـل شـدن در                        ) ع(معصومين  

  . ار مسلمان ايراني نيز به بهترين وجه در كالبد دادن به اين نكات كوشيده استآنها اشاره شده است و معم
شكل گيري اندروني ها و بيروني ها، درونگرايي و مركزگرايي همه نشأت گرفته از اصول جهان بينـي مـردم ايـران زمـين                        

تفكيـك  . ز بـه چـشم مـي خـورد    شاهديم كه حفظ محرميت و سلسله مراتب در فضاهاي خصوصي و كامالً خصوصي ني           . بوده است 
فضاهاي خصوصي كودكان از والدين و از يكديگر، برگرفته از تعاليم عاليه اسالمي بوده است كه حتي براي ورود كودكان به فضاي                      

شاخصه هاي معماري سنتي ايران كه به بهترين وجـه ممكـن در شـكل        .مخصوص پدر و مادر نيز كسب اجازه را الزم دانسته است          
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ريم هاي عمومي، نيمه عمومي، نيمه خصوصي و خصوصي، رعايت اصول سلسله مراتب و محرميت دخيل بـوده انـد، بـه              دادن به ح  
 سوره مباركه نور به بحث محارم و شناخت آنان و اهميت حفظ نگاه و رعايـت                 31 و   30آيات  . تفصيل در ابتداي سخن عنوان گشت     

يت است كه الزمه ي طراحي مناسب همـراه بـا رعايـت اصـول و قواعـد                  شناخت محارم از آن جهت حائز اهم      . محرميت مي پردازد  
 .بدون شناخت الزم، امكان طراحي فضاهاي مناسب ميسر نمي گردد و شاخصه هـاي محرميـت بـه دسـت نمـي آيـد         . ارزشي است 

محرميـت اسـت    شناخت دقيق روابط    . واضح است كه در درون يك خانواده نيز ممكن است كه بعضي به بعضي ديگر نامحرم باشند                
كه سبب طراحي و ساخت فضاهايي مناسب استفاده كنندگان مي گردد و وظيفه يك معمار مسلمان اسـت تـا بـا طراحـي آگاهانـه،                          

 سوره مباركه نـور بـه آداب       60 و   59آيات   .زمينه ساز شكل گيري اصول جهان بيني اسالمي در كالبد فضاهاي مصنوع بشري گردد             
 استثنائاتي براي كساني كه مي توانند در شرايط معين بدون           61ختصاصي پدر و مادر پرداخته و در آيه         ورود و اذن خواستن به منزل ا      

اجازه وارد منزل خويشاوندان و مانند آن شود و حتي بدون استيذان غذا بخورند، قائـل مـي شـود ودر حقيقـت در ايـن آيـات نيـز از                       
با شناخت اين اصول و قواعد است كه مي توان طراحـي    .يان آمده است  چگونگي نحوه ورود به حريم ديگران و آداب آن سخن به م           

اينكه اسالم از اذن خواستن كودكان نابالغ براي ورود به جايگاه پدر و مادر سخن به ميان مي آورد، نشان                    . مناسب با آن را شكل داد     
 سوره مباركه اسراء،    24 و   23آنجا كه در آيات     از اختصاص فضاهاي جداگانه براي كودكان و والدين حتي در زير سن بلوغ است و يا                 

در مورد محارم سخن به ميان مي آيد و آداب رفتاري و گفتاري در مورد افرادي كه در يك منزل با يكديگر سـكونت ميكننـد بيـان                          
محرميت در . دمي دارد در حقيقت ارائه رهنمودهايي است كه مي بايست در طراحي فضاهاي دروني خانه مورد توجه جدي قرار گيرن              

      و يا هنگـامي كـه آداب سـخن گفـتن بـا والـدين مطـرح                 . فضاهاي اختصاصي تمامي افراد ساكن يك خانه مي بايست لحاظ گردد          
مي گردد و اينكه خداوند مي فرمايد وظيفه فرزندان است كه كمترين اهانتي به پدران و مادرشان هنگامي كه به پيـري مـي رسـند                          

از آن دارد كه حتي در اختصاص فضاي سكونت به والدين نيز مي بايست اين حرمت رعايـت گـردد و فـضاي                       نكنند، اين امر نشان     
لذا مشخص  .مسكوني فرزندان و يا حتي بناي مجزاي آنان مي بايست نسبت به فضاي سكونت والدين فروتني و تواضع داشته باشد              

 مطرح گرديده است، جدا از ثمرات اخالقي آنان ارائه راهكارهايي           است كه تمامي دستورات، آداب و قواعدي كه در دين مبين اسالم           
است براي تمامي افراد جامعه از تمامي تخصصها، تا با غور و انديشه در آنان راه حل هايي مناسب با پيشه خود براي زندگي بهتـر و                           

دان گونه بوده است كه نه تنها شكل گيري شـان           در واقع در بسياري از موارد فضاها و كالبد معماري سنتي ما ب             .سعادتمندتر دريابند 
براساس اصول جهان بيني اسالمي بوده است كه ريشه در انديشه معمار آن داشته است، بلكه زمينه را نيز به گونه اي فـراهم آورده                         

از اين اصول هميـشه ثابـت   اند تا فرد استفاده كننده از فضا نيز هرچه بيشتر ملزم به رعايت آداب و قواعد و بهره مندي هرچه بيشتر  
  .هستي گردد

  

  گيري نتيجه  
  

 فضايي -محرميت يكي از اصول اساسي حاكم بر هستي و پديده هاي آن است كه تأثيرات آن در ساختار كالبدي  
ه هاي هر معماري به عنوان كالبد انديشه همواره ابزاري براي بروز تفكر، نگرش و انديش .معماري سنتي ايران غير قابل كتمان است
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رد پاي اصول و جهان بيني حاكم بر فرهنگ اين سرزمين به بهترين وجه در معماري سنتي ايران زمين به . قوم و ملتي بوده است
چشم مي خورد و همانگونه كه بيان گشت معماري گذشته ما در برگيرنده اصولي تبديل ناپذير است با منشأ آسماني كه در دل 

ين اصول تا زماني كه تمدن نشأت گرفته از آن قومي كه اين سنت حكم اصل رهنمون را برايشان دارد ا«. سنتها نمود يافته اند
در اين . پايدارند و بقا و دوام خواهند داشت و حتي هنگامي كه بقاي ظاهري اش متوقف مي شود به تمامي تسليم مرگ نخواهد شد

  )1380اردالن، (» .ذاتي و روحاني اش به مبدأ آسماني خود باز مي گرددحال، سايه زميني اش ناپديد مي شود و خود سنت در واقعيت 
محرميت يكي از اين اصول سنتي است كه به گونه اي بس شاخص و هنرمندانه در معماري پس از اسالم ايران زمين كالبد 

مي دانست، نظم، سلسله در كنار محرميت اصولي همانند وحدت كه بايد آنرا جهت بخش تمامي هنر و تمدن اسال. يافته است
مراتب، تقارن و تناسب و غيره نيز در كالبد بناهاي سنتي قابل پي جويي است و از آنجا كه داراي ريشه هاي مشترك بوده و رو به 

سلسله مراتب به نظام مندي حريم هاي خصوصي و . يك حقيقت ازلي دارند، وجود هر كدام شكل دهنده و مكمل ديگري است
 حفظ محرميت منجر مي شود و به كارگيري تناسب و نظم و هندسه، وحدت را شكل مي دهد و اين نشاني است از عمومي و نهايتا

به نظر مي رسد شناخت درست آن چه در گذشته كرده ايم و بازشناسي اصول و قواعد . سرچشمه و ريشه هاي يكسان اصول سنتي
بان حال، راه را براي رسيدن به آنچه مقصود است، هموار سازد و وظيفه و معيارهاي معماري سنتي مان و كالبد دادن به آنان به ز

اصول محرميت، سلسله مراتب، . يكايك معماران است تا با مراجعه به منابع اصيل و مصاديق ارزشمند در اين راه گام بردارند
تاً مهجور مانده اند و به يقين شناخت و به هماهنگي و تناسب، پيوند با طبيعت، هندسه و غيره همه از آن دسته اند كه امروزه حقيق

آن جا كه صحبت از سردرگمي و بي هويتي معماري امروز ايران است، شايد بتوان بزرگترين معضل . كارگيريشان راهگشا خواهد بود
ماري گذشته آن را عالوه بر غرب گرايي، بي برنامگي، فقدان انديشه هاي قوي و عدم فهم درست معماري معاصر، در گسست از مع

آن جايي كه اصول، ارزشها و راهكارهاي ارايه شده بر پايه تفكرات و اعتقادات فرهنگي مان را به كنار نهاده و روي به . دانست
  .تقليدي كور كورانه آورده ايم
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