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  چكيده:

. باشد مي اسالم به منتسب شهرسازي در شده مطرح هاي ويژگي ترين شاخص از يكي عنوان به گرايي وندر موضوع
 درونگرايي كنيم ذكر دارد وجود اسالمي معماري مطالعات در كه رويكردهايي تمام بين مشترك ويژگي يك بخواهيم اگر

 معيارهاي از يكي عنوان به مجاور  بناي روي ديد نداشتن و محرميت اسالمي معماري در .هاست گزينه اولين از مسلما
 احترام و آن از برخورداري استحقاق و خصوصي حريم اهميت و شود مي برده نام اسالمي شهرهاي ساخت در طراحي

  اين اغلب جديد، شهرهاي در حتي مسكن موجود الگوهاي و ما امروزي شهرهاي دراست گرفته قرار توجه مورد آن به
 پيشنهادي هاي نقشه و ها طرح در دسترسي مراتب سلسله همچون عناويني با تنها را اصل اين و بربسته رخت اصول

تحليلي  توصيفي روشي حاضر پژوهش در تحقيق . روشاست نبرده جايي به راه چندان هم آن كه كرد مشاهده توان مي
 سلسله و محرميت درونگرايي و دو اصل آن، پيرامون  بررسي مقاله هدف از اين باشد. مي و استفاده از منابع كتابخانه اي

 بكارگيري همچنين و و پژوهش هاي صورت گرفته مي باشد مجيد قرآن اسالمي، متون شهري با استفاده از مراتب
 در درونگرايي و محرميت اصل رعايت و در شهرهاي معاصر اسالمي شهر هويت احياي درجهت راهكارها و اصولي

 ارائه آن براي مسكن معماري طراحي در استفاده براي متناظر اصولي نهايت در. باشدمي  امروزي شهرهاي شهرسازي
 هاي مجتمع در درونگرايي و محرميت و فضايي مراتب سلسله الگوي مفهوم احياي جهت راهكارها اين. است گرديده

  .باشد مي پاسخگو مسكوني

  درونگرايي، سلسله مراتب، محرميت، شهر اسالمي  واژگان كليدي:
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  مقدمه

فرهنگ و محيط از عوامل تاثيرگذاري هستند كه نقش مهمي را در شكل گيري فرم سكونتگاه ها ايفا مي كنند. جوامع 
اقتصاد، اعتقادات مذهبي و رفتارهاي محيطي را ارائه مي دهند. -مختلف گونه هاي متفاوتي از فرهنگ، محيط، اجتماع

يان كننده ي هويت فرهنگي جامعه و همچنين رفتار فضايي و بهره اين عناصر در شكل گيري فرم شهري موثر بوده و ب
درك مفاهيم و شالوده ي . (Noorul Huda Mohd Razali, Anuar Talib,2013, 644) مندي از فضا مي باشند

اند ميسر  در آن رشد كرده سنتي در شهرسازي اسالمي بدون شناخت و درك محيط فرهنگي و اجتماعي كه اين مفاهيم
ريشه هاي اين مفاهيم صورت بگيرد، الجرم در حد سطح باقي  برداشت و تاويلي كه بي توجه به ردد و هرگونهنمي گ

مي ماند در شكل گيري شهر اسالمي مي توان اصولي را متصور گرديد كه در غالب ارتباطات انسان با عواملي است كه 
د. اين اصول را مي توان به ارتباطات انسان با مبناي كلي شكل گيري فلسفه ي شهرسازي اسالمي را تشكيل مي دهن

خدا، خود، پيرامون و محيط تقسيم بندي كرد. درونگرايي از جمله اصول اساسي شهر اسالمي است كه در قالب 
بناها  و شهرها در موجود درونگرايي ).14: 1391محرميت و سلسله مراتب خود را نمايان مي كند (تاجر، افشاري آزاد، 

كه  گفت توان مي بوده، جمعي و فردي حيات مختلف قلمروهاي در نظر مورد مراتب سلسله ات اعمالاثر از يكي
 انواع محيطي در شرايط تنظيم سادگي، حيا، خلوت گزيني، امنيت، آرامش، محرميت، مانند: هايي ارزش اعمال و حفظ

در  فرد به منحصر و روشن قوي، مراتب سلسله نوع يك تا شد سبب بيرون از بيشتر درون به توجه و ها اقليم
). فرهنگ اسالمي اين نكته را كه حريم خصوصي هر 37: 1390بيايد (طبيبيان و همكاران،  وجود به اسالمي شهرهاي

فرد بايستي از تعدي و تجاوز مصون باشد، به رسميت شناخته است. از اينرو، حريم خصوصي در بسياري از آيات قرآن 
  ). 135: 1387اي مورد اشاره قرار مي گيرد (هشام مرتضي، كريم به طور قابل مالحظه 

  

  مسئله بيان

 از واحد شكلي به عمدتا شده، آوردهمختلف  جاهاي در آن، علت تحليل در كه مختلفي تفاسير وجود با درون، به گرايش
 خصوصي فضاي دنبو بسته: از است عبارت آن و شده اطالق مسلمانان، هاي سرزمين معماري در كالبدي سازماندهي

 در ).70: 1389 قمي، ناري) (مياني حياط عمدتاً( خصوصي باز فضاي سوي به آن بازشدگي و شهري فضاي به نسبت
 شهرهاي ساخت در طراحي معيارهاي از يكي عنوان به "مجاور بناي روي ديد نداشتن و محرميت" اسالمي معماري
 گرفته قرار توجه مورد آن به احترام و آن از برخورداري حقاقاست و خصوصي حريم اهميت و شود مي برده نام اسالمي

 كه اسالمي فرهنگ از متاثر ايراني شهرسازي اند، نبوده مستثني قاعده اين از ايراني شهرهاي). 1381 حكيم، سليم( است
 گيري شكل در .است داده جاي خود در را شهري فضاي مراتب سلسله و گرايي درون از نوعي بوده آن با آميخته ها قرن
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 به احترام. است بوده گذار تاثير ايرانيان خاص و اعتقادي مسائل مسكوني، فضاهاي خصوص به و مختلف فضاهاي
 تاثير درونگرا ي خانه فضاي يك شكل در نحوي به كه است مواردي از آن براي شدن قائل حرمت و خصوصي زندگي

 نوع و عملكرد در تغيير و موجود الگوهاي در تغيير و زمان گذشت با اما). 14: 1386 همكاران، و سيفيان( است بوده گذار
 و ما امروزي شهرهاي در. باشيم مي شهري مراتب سلسله نوع و شهري فضاهاي در دگرگوني شاهد شهري زندگي

 همچون عناويني با تنها را اصل اين و بربسته رخت اصول  اين اغلب جديد، شهرهاي در حتي مسكن موجود الگوهاي
 است نبرده جايي به راه چندان هم آن كه كرد مشاهده توان مي پيشنهادي هاي نقشه و ها طرح در دسترسي مراتب سلسله

Bahrainy,1995)  .(ايراني شهر عناصر و تفكر نوع كه است آن انتظار ايدئولوژي و حاكم اسالمي نظام به توجه با - 
 و درك قابل كامال ما ي گذشته شهرهاي در كه اصولي جمله از. دگرد نمايان شهرها كالبد در و گرديده تعريف اسالمي
 در بدون آن تفكرات از استفاده و بومي غير الگوهاي با منطبق شده برده بكار الگوهاي و ها طرح نوع اما. اند بوده مشاهده

 طراحي بعد در چه و ريزي برنامه بعد در چه اسالمي -ايراني شهرسازي در توان مي كه معيارهايي و اصول گرفتن نظر
   است. پذيرفته صورت برد بكار

 منطقي و صحيح عملكرد جهات بسياري از تواند مي محرميت نظر از شهري، ساختار در مراتبي سلسله نظام به توجه عدم
 مشاهده قابل سازها و ساخت از بسياري در امروزه كه شود اشراف از اي جنبه موجب و نموده مواجه مشكل با را شهر

 به و شناخت قيني به و مانده مهجور حقيقتا امروزه كه اند بوده اصولي از درونگرايي و مراتب سلسله محرميت،. تاس
 است، يرانا امروز شهرسازي و معماري هويتي بي و سردرگمي از صحبت كه جا آن. بود خواهد راهگشا آنها كارگيري

 و عماريم درست فهم عدم و قوي هاي انديشه فقدان ،گي برنامه بي بر عالوه را آن معضل بزرگترين بتوان شايد
 كلش با مرتبط معيارهاي و ها شاخص بكارگيري. دانست گذشته شهرسازي اصول از گسست در معاصر، شهرسازي

 هدف اين به ابيي دست درجهت ريزان برنامه براي مسيري و راهنما عنوان به را آن بتوان كه اسالمي-ايراني شهر گيري
 اصل دو و رونگراييد با ارتباط در نوشته اين بنابراين. باشد مي راه اين در موجود كمبودهاي و نواقص از دكر استفاده
 ايراني هرهايش در عناصر اين بازخواني بر عالوه تا است آن پي در و باشد مي محرميت و مراتب سلسله آن با مرتبط

 ي گذشته از يژگيو اين بازيابي درجهت مرتبط عوامل و رهامعيا دنبال پاسخگويي به اين پرسش مي باشد كه  به اسالمي
 كدامند؟  شهرهايمان

  نظري مباني

 از هك است "شهر" بشري جوامع و ها تمدن توليدي و صناعي هنري، فلسفي، فكري، دستاوردهاي مهمترين از يكي

 اثر انسان رفتار رب اينكه هم و ودهب جامعه فرهنگي هاي ارزش و باورها تجلي هم شهر. باشد مي برخوردار نسبي ماندگاري

 يكديگر با جامعه دآحا روابط ي كننده تنظيم است، تاريخ و جهانيان انظار در جامعه هويت بيانگر آنكه ضمن و گذارد مي

   (Naghizadeh,1995).باشد مي نيز

 و) باشد بايد كه آنگونه( مسلمين زندگي مناسب محيط و شهر: كرد اطالق توان مي مفهوم دو به را اسالمي شهر اصطالح
 كه باورند اين بر محققين بسياري. اند گرديده بنيان جهان مختلف نقاط در مسلمين توسط تاريخ طول در كه شهرهايي
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 درونگرايي، مراتب، سلسله هماهنگي، تعادل،. باشند مي اسالم تعاليم از برآمده اصول و ها ارزش تجلي مسلمين شهرهاي
 مصنوع محيط در شده مرعي اصول ساير و انساني مقياس تبذير، و اسراف از اجتناب ،خودنمايي و خصوصي حريم

 دارند ماهوي تفاوتي ها تمدن ساير در اصول همين هاي ويژگي با و گرفته اسالم از را خود تعاريف جملگي مسلمين
  ).29: 1378زاده، نقي(

 متاثر هاي وناگونيگ تمام از گذشته است، اسالمي هاي ارزش انعكاس منزله به شهر اسالمي، شهر ساكنان و بانيان براي 
 مسلط و حاكم آن بر زندگي قوانين و معيارها كه حالي در و است واحد ايماني در غرق اسالم در شهر طبيعي، عوامل از

 ).107: 1390تقوايي، و خدايي( دهد مي ارائه را معماري از مشخصي شكل است،

  

  گرايي درون اصل

 حاصل فرهنگ اين اقطع. اند يافته پرورش و شده زاده آن در كه است فرهنگي تابع ها انسان اجتماعي يرفتارها و زندگي
 گر جلوه كند، فبرطر را زمان نيازهاي كه خاصي اندازهاي چشم صورت به را ها ساخت انسان جغرافيا، اين. جغرافياست

 به توجه با شهر گيفرهن هر در. است مساكن معماري و شهر آنها، مهمترين از يا و ها ساخت انسان اين از يكي. سازد مي
 ايران كشور در جغرافيا اين. شود مي ساخته... و ارتفاع ا، هو و آب ادبيات، دين، جمله، از فرهنگ همان جغرافياي
 ساخت در بحجا رعايت و درونگرايي فرهنگ نمود كه گذاشته برجاي خود از سازها و ساخت در را اي ويژه نمودهاي

 واژه اين. كرد باطاستن را مختلفي معاني توان مي درونگرايي ي واژه از). 38: 1389 منصوري،( آنهاست از يكي سازها و
 تودار. باشد مي فاهيميم و معاني ي برگيرنده در نيز عرفاني و اخالقي ديدگاه از بگيرد خود به معماري رنگ اينكه از قبل

 بحث. باشد يم معاني اين از بعضي تظاهر صورت به حاالت آن دادن نشان از پرهيز و دروني حاالت به گرايش بودن،
 داخل به ماريمع مباحث كارشناسان از بعضي طرف از دروني، حاالت و درون روي بر كار عوض در و ظاهر به نپرداختن

 كه خم و پرپيچ ايه گذر در و آن بيرون نماي در كه نظر اين از را ايران معماري كه جايي تا. شد كشيده نيز عرصه اين
 شود يم ناميده درونگرا دارد، پركاري و زيبايي از دنيايي داخل در ولي شود نمي ديده گل و خشت جز چيزي

 ي ثمره را نآ يا و دانست مراتب سلسله رعايت ي مشخصه بارزترين را درونگرايي بتوان شايد ).5:1384معماريان،(
 حضوري با و داشته وجود ايران شهرسازي در اصل يك صورت به كه است مفهومي درونگرايي. كرد قلمداد محرميت

 ايران مردم يباورها از يكي ).37 :1390 همكاران، و طبيبيان(است  مشاهده و درك قابل متنوع هاي صورت به آشكار

 را اناير ياي معمار به گونه امر اين كه بوده ايرانيان نفس عزت نيز و آن حرمت و شخصي زندگي به نهادن ارزش

 در الهي ش هايارز با ايران سنتي معماري ). همسويي8: 1392است (حسن پور لمر، ستاري ساربانقلي،  ساخته درونگرا

ارزش  ن وبيرو از بيش درون به توجه ي ايران، گذشته معماري و شهرسازي مي يابد. در نمود خصوصيت درونگرايي
 و خودپسندي رشد زمينه بردن بين از خودآرايي، و برهنگي از خودنمايي، پرهيز و ريا تفاخر، عدم حيا، چون هايي

 و انفس در سير به پاسخ نوعي درونگرا است. خانه ي مشاهده قابل به خوبي درونگرا ساختمان هاي در وحدت جامعه
   ). 39:1393،دارد (الهي  زاده،سيروسي كامال همخواني قرآني با تعاليم كه است خويش درون
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  اصل محرميت 

 و شناسان جامعه روانشناسان، بعضي و گرفته قرار بحث مورد مختلف علوم تخصصي در خصوصي حريم به توجه
 به نسبت دفر يك كه انتخابي" عنوان به را خصوصي حريم) 1984( چمرز و آلتمن. نموده اند توجه آن به معماران
نظريه ). Noorul Huda Mohd Razali, Anuar Talib,2013,404( .اند كرده تعريف "دارد خود به ديگران دسترسي

ت مطرح از سوي ايروان آلتمن كه در رشته ي روانشناسي اجتماعي تحصيل كرده اس 1975ي حريم خصوصي در سال 
ود و صوصي خخگرديد. هدف از اين نظريه توضيح اين مسئله مي باشد كه چرا افراد گاهي تنهايي و ماندن در فضاي 

 قطع از يحالت عنوان به خصوصي حريم اعي را ترجيح مي دهند. بطور سنتي، حفظگاهي مشاركت و اثر متقابل اجتم
 و تيكديالك عنوان ن را بهآ آلتمن، حال، اين . با)افراد از اجتناب مثال، عنوان به(گرفته شده است  نظر در اجتماعي ارتباط
 زا انتخابي كنترل يك" بلكه ستا نداشته،حالتي اي خصوصي حريم آن در كه درنظر گرفته پويا مرزي تنظيم كننده ي فرايند

خود  سته بودن حريمب و باز به اشاره "ديالكتيك" آلتمن، به ديدگاه توجه با .مي باشد "گروه به يك يا و خود به دسترسي
 ليتماي سطح "پويايي" كه حالي ، در)اجتماعي تعامالت از اجتناب يا دنبال به مثال، عنوان به(بوده است  ديگران به نسبت

 هاي تفاوت تكه به عل ،)خاص زمان يك در تماس از آل ايده سطح مثال، عنوان به( دهد مي خصوصي را نشان از حريم
 محيط به وجهت زمان و با متناسب با خصوصي تمايل به حريم سطح ديگر، عبارت مي باشد. به فرهنگي متفاوت و فردي

 زمان در ارتباط هتمايل ب و خاص زمان يك در افراد ارتباط با پرهيز از خواستار است ممكن بنابراين، .تغيير مي كند
  . (Altman,1977) ديگري باشيم

 از حريم مطلوب سطحي به رسيدن خصوصي، به منظور حريم حفظ مقررات از هدف كه است معتقد همچنين آلتمن

سطحي از  با خصوصي ابي به حريمدستي با مطابقت براي تالش در ما همه ي سازي، بهينه فرايند اين در .خصوصي مي باشد

 سطح اگر حال، اين كنيم. با تجربه را تمايل به تنهايي توانيم مي ما خصوصي، حريم از بهينه سطح در .تمايل مي باشيم

 .Kaya & J) داشت. خواهيم انزوا يا و تنهايي احساس ما تمايل باشد، يك از بيش خصوصي حريم از ما واقعي

Weber,2003)ديگران كنترل كنيم را نسبت به خود بسته بودن حريم و باز موثر طور به ما اگر آلتمن، ديدگاه به توجه . با 

 در توانيم مي ما محيط، و ما تمايل به پاسخ در) ديگران قرار بدهيم دسترس در كمتر يا بيشتر خودمان را مثال، عنوان به(

 نيازمند ،)اجتماعي تعامل مثال، عنوان به( خصوصي يز حريمآم موفقيت تنظيم منظور عملكرد بهتري داشته باشيم. به جامعه

 شخصي و فضاي و سرزمين از محيطي هاي مكانيسم رفتار، كالمي غير و كالمي مانند رفتاري هاي مكانيسم انواع از استفاده

 حريم به حفظتمايل  سطح توان مي ،)تكنيك ها مثال، عنوان به( رفتاري مكانيسم اين تركيب مي باشيم. از طريق غيره

   (Altman,1977).   خصوصي بيان كرد حريم حفظ بهينه سطح به رسيدن منظور به ديگران با را خود خصوصي

 رعايت به ايشان اهتمام پيامبر(ص) سيره در مسلم از امور در تبيين اصل محرميت در اسالم مي توان بيان كرد كه يكي
 و شأن به توجه زيربناي كه است اخالقي و كليدي ارزش يك خصوصي حريم كه چرا. است انسان شخصي هاي حريم
دارد  معنايي قرابت حرام و احرام حرمت، مانند كلماتي با است...  و احاريم حرم، آن جمع كه حريم. است انساني منزلت
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 برابر در شدن حمايت از خودداري براي افراد حق خصوصي حريم .)45: 1389 هاشمي طغرالجردي، و آبادي علي(
 حريم از حمايت .)1385:201 نمكدوست،(است  شان خانواده و خود زندگي و امور در ديگران اجازه بي اخلهمد

 اسالم مبين دين مي باشد. اسالمي هاي آموزه مهمترين از يكي ديگران خصوصي امور در مداخله عدم و افراد خصوصي
 منع و اشخاص خلوت و منزل به ورود وعيتممن مردم، اسرار حفظ همچنين و انسان شخصيت و كرامت حيثيت، براي

 سوره 12 آيه در همچنين نور سوره 28 و 27 آيات مثال عنوان به. مي باشد قائل اي ويژه جايگاه ديگران، امور در تجسس
 مي فرمايند متعال خداوند همچنان. است شده اشاره فرد هر خانه يعني حريم، مصداق بارزترين به وضوح به حجرات

 با)  148 :1389 بمانيان، و فر الماسي اخوت،(بگيريد  اجازه تا نشويد وارد خود خانه از غير در آورده ايد، يمانا كه كساني
 ايجاد با را خصوصي حريم هاي سنتي معماري در تسلسل اصل كه مي يابيم در ايران گذشته معماري فضاهاي بررسي

 بيگانه به اندروني تا منزل ورودي از محورها اين ددتع. مي كرد جدا ديگر فضاهاي از حركت محورهاي در شكستگي
 خانه ساختن از هدف موريس اعتقاد كند. به پيدا اشراف خانه خصوصي حريم و فضاها به مستقيم طور به تا نميداد اجازه
  . )29: 1381 موريس، است ( بوده ممكن شكل هر به خصوصي عرصه محرميت حفظ دار حياط

  اصل سلسله مراتب

 از يكي عنوان هدرونگرايي ب تقويت و بروز ايراني، شهرهاي در مراتب سلسله رعايت كالبدي تجليات ترين همم از يكي

 اعمال ثراتاز ا يكي بناها و شهرها در موجود درونگرايي ديگر عبارت به است. بوده شهرها اين بارز هاي ويژگي

 فت كهگ توان ديگر مي اي گونه به است. دهبو جمعي و فردي حيات مختلف قلمروهاي در نظر مورد مراتب سلسله

 ها اقليم نواعا محيطي در شرايط تنظيم سادگي، حيا، خلوت، امنيت، آرامش، محرميت، مانند: هايي ارزش اعمال و حفظ

 اسالمي هايدر شهر فرد به منحصر و روشن قوي، مراتب سلسله نوع يك تا شد سبب بيرون از بيشتر درون به توجه و

  ).67: 1390يد (طبيبيان و همكاران، بيا وجود به

رز و بوم اين م از آنجا كه اصول حاكم بر معماري و شهرسازي سنتي ايران، ريشه هاي عميقي در فرهنگ و انديشه هاي
هان ر كتاب كيايدر ددارد، شالوده ي معماري اسالمي و فضاهاي سنتي ايراني در تطابق با اصول اسالمي مي باشد. گلزر ه

ن سلمانامجاي تعجب نيست كه معماري  "خدا محوري"ماري اسالمي اشاره مي كند كه بر اساس مسئله ي شناسي و مع
انه هاي خجمله  بدون تجزيه شدن، بصورت مفهومي و فضايي، سلسله مراتب را مطرح مي كند.اين اصل در تمام بناها از

 ). در3: 1391پور،  خود فراهم نموده است (زلفي سنتي ايراني بكار گرفته شده و محرميت و امنيت بصري را براي ساكنان

 صوصي ازخ نيمه و خصوصي فضاهاي در افراد محرميت اسالمي بيني جهان غلبه علت به اسالمي -ايراني شهرهاي

 عرصه، چون يمفاهيم و القا كننده بوده افراد شخصي عنوان حق به محرميت واقع است. به برخوردار اي ويژه اهميت

مي  بر در ار فضاي شهري محرميت، مراتب سلسله از اي شبكه مطلوب، باشد. در شرايط مي نفوذ حوزه و قلمرو حريم،
 ترين يبه عموم و شروع فضا ترين خصوصي و محرم ترين عنوان به مسكوني واحدهاي از مراتب سلسله اين گيرد.

  ).68: 1390شود (طبيبيان و همكاران،  مي ختم شهر مركزي فضاي
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 كه آنها ديكاركر يا كالبدي خصوصيات از براساس برخي عناصر و فضاها تركيب و ساماندهي يعني تبمرا سلسله اصل

 فضاهاي تلفمخ قسمت هاي در عناصر شود. مشاهده يا استفاده قرارگيري نحوه ي در مراتبي سلسله آمدن پديد موجب

 رونيد فضاهاي ورودي اتصال هايفضا كاركردهاي از كه است ورودي فضاي آن شروع نقطه كه شده رعايت معماري

 تعيين جهت و تقسيم ورود، انتظار، توقف، مسير، تغيير جمله از فعاليت ها كليه ي است. بيرون فضاهاي با مجموعه

 جهت در مراتب سلسله براساس خود خصوصيات با متناسب اجزاء كدام هر نيز داخلي فضاي به ورود و حركت مسير،

 بهترين به يورود فضاهاي كاركرد تا شود رعايت اصول اين نيز فضاها جزء يا اجزاء بين كه شده باعث حفظ محرميت

  ). 1391پذيرد (مهدوي نژاد و همكاران:  ممكن صورت شكل

  پيشينه تحقيق:

موضوع درون گرايي به عنوان يكي از شاخص ترين ويژگي هاي مطرح شده در شهرسازي منتسب به اسالم مي باشد. اگر 
گي مشترك بين تمام رويكردهايي كه در مطالعات معماري اسالمي وجود دارد ذكر كنيم درونگرايي بخواهيم يك ويژ

مسلما از اولين گزينه هاست. با توجه به اهميت موضوع و مشتركات مذهبي و فرهنگي ميان جوامع مسلمان و بازتاب اين 
خارج از كشور صورت پذيرفته است. در اين اعتقادات در شهر مطالعات مختلفي در ارتباط با درونگرايي در داخل و 

   ارتباط به برخي از اين مطالعات صورت گرفته اشاره مي گردد.

  : پيشينه تحقيق1جدول شماره 

  خالصه ي پژوهش  عنوان  نويسنده

ايوان آلتمن 
)1977(  

مقررات حريم خصوصي: فرهنگي جهاني يا 
  فرهنگي خاص

ت يند عام در نظر گرفته اساين پژوهش حريم خصوصي را به عنوان يك فرا
 كه در تمامي فرهنگ ها وجود داشته، اما در عمل در فرهنگ هاي مختلف

  بصورت معاني و حالت هاي متفاوتي بروز مي كند.

احمد حريزا هاشم 
و زايتون عبد 

  )2008الرحيم (

تاثير مقررات حريم خصوصي برروي زندگي زنان 
  در شهرهاي مالزي در خانه هاي تراس دار

اي ن پژوهش گزارشي بر هنجارهاي رفتاري به عنوان بخشي از مكانيزم هاي
 وادهرفتاري و محيطي بكار برده شده براي تنظيم حريم خصوصي در ميان خان

  هاي مالزيايي كه در خانه هاي تراس دار زندگي مي كنند.

نوري هدي مهد 
رضايي، انور تاليب 

)2013(  

 مفهوم حريم خصوصي و برنامه ريزي فضاي
  دروني سكونتگاه ها در مالزي

در اين پژوهش به بررسي حريم خصوصي در كشورهاي اسالمي و غربي و 
بررسي حريم خصوصي در سكونتگاهاي سنتي و سكونتگاهاي كم هزينه 

  پرداخته است.

منوچهر طبيبيان و 
  )1390همكاران (

 -ايراني شهرهاي در مراتب سلسله اصل بازتاب

  اسالمي

 همچنين سلسله مراتب و اصل عام مفهوم تشريح به داابت پژوهش اين در
 دابعا سپس است، پرداخته ايراني و اسالمي عرفان در عرفاني آن مفاهيم

 تصويري كمك مصاديق به مصنوع هاي محيط در مراتب سلسله اصل مختلف
  گرفته است. قرار توجه را مورد اسالمي -ايراني شهرهاي

مهدوي  محمدجواد
  )1391نژاد (

 آن كارگيري به و بومي مسكن الگوي در يتمحرم

  تهران معاصر معماري در

ن در اين پژوهش به بررسي اصل محرميت در معماري سنتي ايران و تجلي آ
ن ز ايدر خانه هاي تهران پرداخته است و همچنين اصولي و آموزه هايي كه ا

  ست.ا دهتحليل مي توان استخراج و در معماري معاصر را بكار برد را بيان كر

سيد علي تاجر و 
  سميه افشاري آزاد

 تبيين مفهوم درون گرايي در شهر اسالمي از طريق
  تحليل آيات قرآن كريم و نهج البالغه

در اين مقاله نگاهي مفهومي به موضوع درون گرايي به عنوان يكي از شاخص 
ز ترين ويژگي هاي مطرح شده در معماري منتسب به اسالم پرداخته و پس ا
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ارائه ي تحليل هاي موجود از موضوع درون گرايي و نقد مختصر آنها، با   )1391(
تمركز بر توپولوژي رابطه ي شهر و فضاي معماري به تبيين اين مفهوم 

  پرداخته است. 

  هشام مرتضي
)1387(  

  اصول سنتي ساخت و ساز در اسالم

ن سن زاين كتاب به تجزيه و تحليل آن دسته از اصول و ارزش هاي برگرفته ا
ا راسالمي مي پردازد كه بافت فيزيكي و اجتماعي محيط زندگي مسلمانان 

رزش ابر  تحت تاثير قرار مي دهند. نويسنده با ايجاد نگرش مبتني بودن اسالم
دن زدو ها و نه برقوانين، و ضمن تبيين ابعاد اجتماعي سنت اسالمي، سعي در

  طرز تفكري دارد كه اسالم را خودكامه مي انگارد.

منبع:نگارندگان)(

 

  روش تحقيق:

 در تاريخي تحقيقات برخالف توصيفي مطالعات مي باشد كه تحليلي توصيفي روشي حاضر پژوهش در تحقيق روش
 وضعيت و پرداخته روابط موجود و شرايط تفسير و توصيف به تحقيق نوع اين. پردازد مي بررسي به حال زمان مورد

 ها، نامه پايان كتب، مانند كتابخانه اي كه منابع است ذكر به الزم. دهد مي قرار العهمط مورد را موضوع يا پديده كنوني
در بخش  .است گرفته قرار استفاده مورد مختلف هاي در قسمت نيز مربوطه اساليدهاي و اينترنت مجالت، گزارشات،

دوم  داخته شده، سپس در مرحلهپر موضوع مورد بحث تحقيق پيشينه ي واي به بررسي مباني نظري  مطالعات كتابخانه
 و متوناكرم(ص) از مدارك مكتوب حديث و  هاي حسنه پيامبر برخي از مهمترين اصول و ارزشهاي اخالقي و سنت

 مؤلفه نمود هر يك از اين اصول وي مرتبط استخراج شده و در نهايت نحوه  و شهرسازي ي معماري حيطه در تحقيقات
 محرميت و درونگرايي در شهر شاخص هاي بررسي و توصيف به ر ساختار فضايي خانهها در سبك زندگي و به تبع آن د

 .است شده پرداخته اسالمي

  ها يافته و بحث

 

  تاريخچه درونگرايي 

شهري  فرهنگ نوع يك دهنده ارائه خود حيات تاريخ طول در كه است جهان كشورهاي معدود از ايران بزرگ سرزمين
 و اقليمي ديد زاويه دو از توان مي را شهري فضاهاي با مستقيم بصري ارتباط نداشتن است. بحث بوده جهان به خاص

 و گرم هوايي و آب داراي ايران سرزمين از بزرگي بخش كه شويم ياد آور شروع از قبل. قرار داد بررسي مورد فرهنگي
 ويژگي اين شناخت با مناطق اين يبناها سازندگان. است سوزان آفتابي و شن با طوفان هاي همراه كم بارندگي با خشك

 و شده، قطع ياد جغرافيايي عوامل با مستقيم ارتباط نوع هر كه اند كرده طراحي را طوري خانه جغرافيايي محلي و هاي
 از شن طوفان چگونه كه آگاهند خوبي به اند زيسته يزد مثل شهري در كه آنهايي. فراهم گردد خانه اهل براي امن محيطي

 اين راه سد موانع از يكي. رساند مي ها اتاق اعماق به را خود و كند مي گذر به كوچه، رو بسته پنجره و رد چندين پس
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 محيط به توجه با همچنين. است منفذ بدون بلند ديوارهاي ساخت و خانه محيط بيروني داشتن نگاه بسته ها پديده نوع
 باغ يك ايجاد براي مناسب محيطي خانه داخل اطحي عمومي، سبز فاقد فضاي متراكم بافت و اطراف خشك و گرم

 برخي حمالت برابر در خانواده حفظ و جاني امنيت مطالب موضوع اين به بتوان شايد .است آب و حوض كوچك
  ).12: 1384 ، معماريان(  .نمود اضافه را است مي شده عملي بلند ديوارهاي و بسته محيط يك ايجاد با كه غارتگران

ذيري، پتطابق  به علت موقعيت استراتژيك خود، تهاجمات و ويرانگراي هاي بسياري به خود ديده ولياين خاك و بوم 
راني نيز ان غير اير حاكمعاملي است كه ايرانيان توانسته اند نه تنها فرهنگ ها و سنت هاي ديرين خود را حفظ كنند بلكه ب

پايداري  ست كه اينريخي اه ايران نيز يكي از همين برهه هاي تاتاثير گذاشته و آنها را با خود همراه كنند. ورود اسالم ب
 رفته و درنز بين را به چالش كشيد. اگرچه تداوم حضور اندام هاي ايراني در زمان هايي دچار وقفه شد ولي هيچگاه ا

بوده كه ي ايراني داراي استمرار شهرسازيدر واقع ). 57: 1392فرصت هاي مقتضي دوباره احيا شده است (نظيف، 
به  ين همههرچند بارها بر اثر كشمكش هاي داخلي و هجوم هاي خارجي دستخوش فترت يا انحراف موقتي شده، با ا

 ي مفهوم وه داراسبكي دست يافت كه با هيچ سبك ديگري اشتباه نمي شود. در ايران معماري آثار تاريخي در عين اينك
، فرهنگ منطقه ابسته به عواملي چون اقليم، مصالح موجود، فرهنگهدف ديني و آييني است، مانند ساير نقاط جهان و

 داشته نقش گرادرون هاي خانه اوليه گيري شكل در چند هر موضوعات اين .همسايه، دين و آيين و باور و باني بناست
 از خانواده يمحر داشتن نگه دور بحث. است بوده موثر اين درونگرايي در تشديد نيز ديگري عوامل زمان گذر در ولي
 .است كرده گوندگر اسالم مبين دين ظهور از پس را ايران درونگراي هاي تاريخ خانه حداقل، كه است بحثي غير، ديد

 به بخشيدن تقدس نبهج با اسالم دين ولي رسد، مي اسالم از پيش به در ايران درونگرا هاي خانه پيدايش تاريخ كه هرچند
  .)15: 1384داد (همان، رسوخ ايراني سازندگان اعماق تفكرات تا را آن آن، كردن الهي و خانواده حريم

 تا ودمي ش مشخص) محرميت حوزه اولين( خانه درب كوبه هاي و حلقه ها توسط بدو ورود همان از محرميت بحث
 حطر هميت،ا قابل ). موضوع4: 1391است (مهدوي نژاد و ديگران، حياط خانه و هشتي بيگانه، نفوذ نهايت كه آنجا

 يا ها خانه درونان. كردند نمي ناراحتي آنها احساس ساكنين اند شده ساخته كه خانه هايي در. درونگرايي خانه هاست
زن  كه ساخته اند يم جايي در را آشپزخانه.  باشد زيادي داشته تنوع بايست مي كردند، مي زندگي بچه ها و كه زن جايي
  ). 154: 1374نبيند (پيرنيا،  را او كسي و كند كار آن در راحتي به بتواند خانه

 كار) ورودي( دروازه دربهاي بيروني قسمت در كه بود بكوبهايي حلقه يا سكونتگاه ها، در درونگرايي اصول از ديگر يكي
 ساخته متفاوت دو فلز از و چكشي و اي كوبه بصورت مردها براي و اي بود حلقه بصورت زن ها براي كه گذاشتند مي
: 1389( منصوري، زن يا است پشت در مرد كه باشد مشخص حياط درون از كه صداهاي مختلف، ايجاد يبرا شدند مي
 اين. مي باشند خانه در محرميت ايجاد جهت مصنوع فضاي شاخص نمونه هاي از داالن و هشتي مانند فضاهاي. )42

 محل بين سنتي مسكن در همچنين. دنگرد ايجاد بيرون از بنا فضاهاي و حياط به بصري ارتباط مي شدند سبب فضاها
 انجام در. دارد وجود تفكيكي خانوادگي هاي فعاليت انجام محل يا خانواده مرد بيرون به روابط مربوط هاي فعاليت انجام

 در متعددي هايي استفاده فضا از و يابد نمي اختصاص خاص فعاليت يك به هيچ فضايي خانواده به مربوط هاي فعاليت
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 فضايي آن مانند و انبار يا پستو حمام، مستراح، آشپزخانه، مثل فضاهاي خدماتي تنها. شود مي روز مختلف ساعات
 و فرهنگ از برگرفته جالي با را خود ساختار موجود، عناصر و متنوع فضاهاي اسالم جهان سازي خانه دارند. در مشخص

 تا گرديده موجب هم دركنار مسلمانان حضور قداست و حريم حفظ. اند ساخته مزين دين كالم يك در و اجتماع رسوم
 و ساخته خاصي ويژگيهاي با... و بلند ديوارهاي كنگره، پنجره، مشربيه، بام، ايوان،پشت اتاقها، حياط، در، چون عناصري
  ).4 :1391ديگران، و نژاد مهدوي(شوند پرداخته

  

  ريم و سنتك قرآن آيات اسالمي از طريق تحليل شهر در نگرايي درو مفهوم تبيين

ر ه بتوان دهري، كبا اينكه اسالم بر ماهيت شهرنشيني تاكيد دارد اما قرآن و سنت قواعد دقيقي براي برنامه ريزي ش
لي مطرح م اصوشهرسازي و طراحي مسلمانان از آن ها استفاده نمود عنوان نكرده است. از طرف ديگر، در شريعت اسال

ابطه الگ اين ر فراد و جامعه ي مسلمان و بالطبع محيط زيست مي باشد. درشده است كه تعيين كننده ي شيوه زندگي ا
ل كه بدان دلي ود، نهگرابر مي گويد: اين اسالم بود كه انعطاف پذيري را در شهرهاي اسالمي و طبقه ي حاكم آن وارد نم

نتزاعي ااهيت مون شك اين اسالم از ماهيتي انتزاعي برخوردار است كه قادر به پاسخگويي به تمام مشكالت باشد. بد
  )87: 1387همان شريعت است كه روابط انسان ها را با يكديگر و با محيط پيرامون تنظيم مي نمايد( مرتضي، 

 يزمره  حريم خصوصي يكي از ارزشمند ترين مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است. حق بر حريم خصوصي در
يت از زم حماا كرامت انساني دارد. لذا حمايت از شخصيت انساني مستلمهمترين حقوقي است كه ارتباط تنگاتنگي ب

 يمحر رعايت بر قرآن كه مي آيد بدست چنين قرآن آيات بررسي ). با18: 1383حريم خصوصي است (انصاري، 

 اشخاص خصوصي حريم از حمايت بر كه آياتي مهم ترين قسمت، اين در دارد. بر اين اساس بسياري تأكيد خصوصي

  مي گيرد.  قرار بررسي تحليل و مورد دارد، تصريح

ونَ، َفإِن لَّم لَّكُم لَعلَّكُم َتذَكَّرُ ها ذَلكُم َخيرٌموا علَى أَهلَتُسلّ ا وبيوتكُم حتَّى َتستَأْنسو يا أَيها الَّذينَ آمُنوا َلا َتدُخلُوا بيوًتا َغيرَ
 27(نور، يم،كُم واللَّه بِما تَعمُلونَ علجِعوا هو أَزَكى َلجِعوا َفارإِن قيلَ لَكُم ار حدا فََلا َتدُخُلوها حتَّى يؤْذَنَ َلكُم وَتِجدوا فيها أَ

  ).28و 

 اعراب بين تليزمان جاه در شود. وارد ديگري منزل به قبلي اجازه ي و اطالع بدون ندارد حق هيچ كس آيات اين طبق

 ثاب بن عدي رد.ك منسوخ را رسم غلط اين آيات اين نزول با كريم قرآن بگيرند. اجازه ورود براي كه است نبوده رسم

من  بر حاالتي و اوقات رسول اهللا، گفت: يا و آمد رسول خدا نزد انصار از زني كه بوده چنين آيه علت نزول مي گويد
 به خانه قت سرزدهو هر اينان كه صورتي در ببينند، حاالت و اوقات آن در مرا ندمفرز يا پدرم نمي خواهم كه مي گذرد

 نازل آيه ناي بكنم، سپس مي توانم چكاري بنابراين مي باشم، كراهت و زحمت در حيث اين از من و مي آيند ي من

  ).93: 1391قهفرخي،  است (شهباز شخص خصوصي حريم نقض رابطه با در دقيقا آيه نزول شأن گرديد.

  وابها.قرآن در جاي ديگر مي فرمايد كه به منازل مردم تنها از در آنها وارد شويد: و اتو البيوت من اب
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 :مي خوانيم خدا رسول از حديثى در

ن به منزله آ نشنود) را آن مي كند (كه ديگرى نگاه خود اطراف به سپس مي گويد، ديگرى با سخنى شخصى كه هنگامى
 چنين ابوذر هب پيامبر كه مي خوانيم ديگرى حديث است). در امانت در خيانت همچون سر اين ءافشا است (و امانت ي

  بپرهيز.  آن از خيانت، مؤمن برادر سر افشاء و است امانت خصوصى فرمود:  جلسات

 سمع تراقاس ممنوعيت بدون اذن، ورود ممنوعيت تحسس، و تجسس ممنوعيت مختلف، تعابير ميان از مي رسد نظر به

 به وفمعط هاي پژوهش در و بوده خصوصي حريم حمايت از مصاديق ترين مهم امانت در خيانت ممنوعيت و بصر و

 حفظ با ارتباط در الماس بزرگوار پيامبر همچنين). 67: 1389گيرند (افشار و نعمتي،  قرار مدنظر بايد مي انساني سوژه ي
 در) شويد وارد پسس( شود داده اگراجازه،  شود گرفته بار سه يدبا) منزل به ورود براي( اجازه: فرمودند خصوصي حريم

  ).   4: 1392 اوغاني، و ساربانقلي( گرديد باز صورت اين غير

تفكيك قائل شدن بين زندگي شخصي و اجتماعي، مهم ترين مشخصه ي اجتماعي در فرهنگ اسالمي به شمار مي آيد. 
مي فرمايد: اي رسول ما، مردان مومن را بگو تا چشم ها را از ناروا بپوشانند سوره نور  30قرآن كريم در اين زمينه در آيه 

و خود را محفوظ بدارند كه اين بر پاكيزگي جسم و جان شما اصلح است و البته خدا به هر چه مي كنيد كامال آگاه است. 
). اين كار در محيط سنتي 9: 1389است (نقيبي،  نامحرم افراد مناسبات در خصوصي حريم تشريع مقام در آيه ي شريفه

با موفقيت انجام گرديد زيرا شكل و نظم خيابان ها و فضاهاي خارجي منازل، ضمن اينكه داراي سلسله مراتب بودند، از 
انسجام خوبي هم برخوردار بودند. همه ي خيابان هاي اصلي، از مركز منطقه آغاز مي شدند يعني جايي كه داراي باالترين 

ندگي شهري بود. به تدريج از وسعت خيابان ها كاسته شده و ماهيت، عملكرد و شكل آنها از حالت سطح دسترسي ز
عمومي به نيمه عمومي و كوچه هاي بن بست، تغيير ميافت و در نهايت به حياط خصوصي خانه ها ختم مي شد كه سطح 

فضاي خصوصي خانه، محسوب مي دسترسي آن فقط براي اهل خانه بود. بن بست ها، آنقدر خصوصي بودند كه جز 
شدند.به عقيده ي  فقهاي اسالم، براي اينكه از تجاوز بصري به حريم خانه جلوگيري شود، بايستي هر عاملي را كه باعث 

رابطه ختلفي در م در معرض ديد قرار گرفتن فضاي داخلي خانه مي شود، حذف نمود. فقها در موارد گوناگون، حكم هاي
ورودي، پنجره،   ( دربرجيخابا طراحي سه عنصر

عناصر ويژه  زائده هاي مرتفع) كه مي توانست منجر به تعدي بصري به حريم خصوصي خانه صادر مي نمودند.ارتفاع 
 و ها يايانخان، به (مثل ديوارها، پشت بام ها و كف طبقات)، بايستي از نفوذ صداي ساكنين خانه مخصوصا زن داخل خانه

  .دارد قرار ،سمع استراق از پرهيز بر مبني) ص( پيامبر سخنان پايه بر اصل اين. نمايد جلوگيري مجاور هاي خانه

  ارائه ي اصول و شاخص هاي درونگرايي: 

و با ايجاد فضاهاي محرم مي توان اين بوده حفظ حريم خصوصي و داشتن آرامش و امنيت از مهم ترين نيازهاي انساني 
ي جهت فراهم نمودن سطح قابل قبولي از محرميت در خانه هاي سها و اصول اساشناخت راهكار .نياز ها را بر طرف كرد

و شلوغي فضاي شهري زندگي مي كنند امري ضروري براي آسايش و آرامش و امنيت امروزي كه در يك سردرگمي 
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حياي شهر رواني مي باشند. اين پژوهش اساس خود را بر اين قرار داده كه با بكارگيري اصول و راهنماهايي جهت ا
فاده از ديدگاه و نظرات صاحب تاسالمي در دنياي معاصر با استفاده از قرآن و سنت در درجه اول و در درجه دوم اس

نظران بتواند راهكارها و راهبردهايي منطقي و سازگار را ارائه دهد. لذا اعتقاد براين است كه بايستي اصول اساسي نظير 
وري و درونگرايي تقويت گردند. اين مقاله به بررسي راهبردهاي حاكم بر اصل مسجد محوري، محله محوري، طبيعت مح

  درونگرايي پرداخته و با شناسايي ديدگاه ها و نظرات درجه اول و دوم سعي در گسترش زواياي آن دارد.

نگراييي بر قرآن و سنت در ارتباط با دروپايه مبتناصول  :2جدول شماره

  منابع پايه
  قرآن و سنت

  يشآسا

ونَ، َفإِن لَّم لَّكُم َلعلَّكُم تَذَكَّرُ ا ذَلكُم َخيرٌموا علَى أَهلهَتُسلّ و بيوتكُم حتَّى َتستَأْنسوا يا أَيها الَّذينَ آمُنوا لَا تَدُخُلوا بيوًتا َغيرَ
و  27(نور، م،م واللَّه ِبما َتعمُلونَ عليِجعوا هو أَزكَى َلُكارِجعوا َفإِن قيلَ َلكُم ار كُم وَتجِدوا فيها أَحدا فَلَا َتدُخُلوها حتَّى يؤْذَنَ َل

28.(  
  شود. وارد ديگري منزل به قبلي اجازه ي و اطالع بدون ندارد حق هيچ كس آيات اين طبق

  شنيداري
 :مي خوانيم خدا رسول از حديثى در

 ه منزله يبآن  نشنود) را آن مي كند (كه ديگرى نگاه خود اطراف به سپس مي گويد، ديگرى با سخنى شخصى كه هنگامى

  است). امانت در خيانت همچون سر اين افشاء است (و امانت

  امنيت
 آن از خيانت، نمؤم برادر سر افشاء و است امانت خصوصى فرمود:  جلسات چنين ابوذر به پيامبر كه مي خوانيم حديثي در

  بپرهيز.

  ديداري
و خود را  روا بپوشانندسوره ي نور مي فرمايد: اي رسول ما، مردان مومن را بگو تا چشم ها را از نا 30قرآن كريم در آيه 

  ت.گاه اسمحفوظ بدارند كه اين بر پاكيزگي جسم و جان شما اصلح است و البته خدا به هر چه مي كنيد كامال آ

سلسله 
مراتب 

عمومي و 
  صيخصو

  و اتو البيوت من ابوابها.
  قرآن در جايي مي فرمايد كه به منازل مردم تنها از در آنها وارد

  (منبع: نگارندگان)

  

  گويه هاي مرتبط با شاخص محرميت در شهرهاي اسالمي :3جدول شماره
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  ارتباط انسان با خود (درونگرايي)  شاخص

  گويه ها  زير معيار  معيار

  محرميت

  ديداري

 هاي سايه يد،د امكان كاهش و مجاور فضاهاي بين محرميت، ايجاد بر عالوه كه ديوار و در ها، پنجره نشيني عقب -
يرنيا، پ -1376 دارابي،  – 1387 ، كند (معماريان مي خارج يكنواختي از را نما و اندازد مي پنجره روي دلنشين
1389 ( 

 )1374پيرنيا، -1389خانه (منصوري،    داخل هب ورودي از ديد كردن مسدود و ورودي چرخش نظير تدبيري ايجاد -

 -1390ان،ورودي ها حداقل داراي شكستگي باشند(ديد مستقيم به درون وجود نداشته باشد (طبيبيان و همكار -
 ) 2003عزب،  -1389بمانيان، 

واب خابل اتاق در مق استفاده از نور زياد و كم در خانه ها به عنوان نشانه ي مكث. براي نمونه استفاده از نور كم -
 ) 1382حائري،  -1389(بمانيان، 

 ديدن چشم اندازهاي بيرون از خانه ي خود، همراه با اشراف به خانه هاي همسايگان نباشد -

 )Mortada, 2003 -1386(محمودي و نيك مقدم،               

 )1988بداالمير، ع - 80استفاده از پيش فضاهاي خصوصي تر نظير نشيمن خصوصي (نحل آيه -

 سلطان زاده، - 1387به محض باز شدن درب خانه، كل حياط در معرض ديد خارجي قرار نگيرد (هشام مرتضي،  -
1372 ( 

نيست (سليم  زمال بيرون و داخل فضاي جدايي براي پرده از هميشه استفاده كرده، ايجاد محرميت ايوان زياد عمق -
 )1382حائري،  – 1381حكيم، 

 )1382ائري، ح -1387شام مرتضي،ه -(پيامبر اكرم (ص)  برهمعدم اشراف واحدهاي همسايگي  -

 )1389مانيان، ب - 1387ديد (هشام مرتضي،  كردن محدود براي متناسب گياهان از استفاده -

  ) 1381ارتباط بصري مستقيم بين فضاهاي داخلي با فضاهاي بيرون از خود مناسب باشد (سليم حكيم،  -
 اي كه غريبه ها بر فضاهاي داخلي تسلط نداشته باشندارتباط صحيح فضاهاي داخلي به گونه  -

 )Omer, 2011 -1381(سليم حكيم،               

شام مرتضي، يكديگر (ه به ها اتاق شدن مشرف از جلوگيري جهت در باريك هاي خيابان در سازي مرتبه بلند عدم -
1387( 

  )1372به درون (سلطان زاده،  استفاده از اختالف سطح به منظور جلوگيري از ديد محوطه ي بيرون -

  شنيداري

 نيده وشايجاد يك محيط آگوستيك كه مانع انعكاس و تغيير صدا مي شود و باعث مي شود گفتگوها به وضوح  -
 ) 1392اقري، ب - 1387هشام مرتضي،  -Omer, 2010درك شود (

 )1387شام مرتضي، ه -استفاده از عايق هاي صوتي در ديوارها (پيامبر (ص)  -

شام نند (هحداقل رساندن يا از بين بردن صداهاي خارجي كه براي ساكنين داخل خانه مزاحمت ايجاد مي ك به -
     )Noorul Huda Mohd Razali, 2013 -1387مرتضي، 

امنيت و 
  آسايش

 )1373 ريان،معما -1382ائري، ح -1389بيروني(نقي زاده و همكاران،  فضاي از حياط داخلي فضاي حفظ -

 )1387اران، ضرابي و همك -1381تحرك (سليم حكيم،  پر و عمومي مناطق از مسكوني مناطق بودن دور -

 -1381م، يم حكيقرار دادن درها و پنجره ها براي ايجاد امكان مراقبت طبيعي از ورودي ها و محوطه هاي باز(سل -
Mortada, 2003(  

 )1387اران، ضرابي و همك -1381تحرك (سليم حكيم،  پر و عمومي مناطق از مسكوني مناطق بودن دور -

 )Mortada, 2003 -1390جان، داشت (لنگ خواهد بر در را فضا از كنندگان استفاده راحتي و استقالل محرميت؛ -
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 محسوب در نظر گرفتن فضاي سبز در مراكز محالت كه به عنوان فضاي نيمه خصوصي براي اين محالت مسكوني -
  )1387گردد (هشام مرتضي، 

  تناسب

 انهآشپزخ خصوصي، فضاي عنوان به ها خواب( خانه داخلي فضاي در خصوصي نيمه عمومي، هاي رصهع تفكيك -
 -1389منصوري، –سوره نور  60و59(آيات  عمومي حريم عنوان به پذيرايي و خصوصي نيمه حريم و نشيمن
 ) 1382حائري، 

 )1376يوازيان، آ -2003استفاده از سطوح منحني يا زاويه دار (عزب،  -

 )Lim, 1987 -1381حريم (سليم حكيم،  ايجاد و فضا به بخشيدن مفهوم براي سقف در تنوع ايجاد -

 ) 1372استفاده ار پيش فضاها در كنار قسمت هاي اصلي ساختمان (سلطان زاده،  -

  )1387ايجاد فضاهاي سبز و درخت كاري در مسيرهاي رفت و آمد (هشام مرتضي،  -

 (منبع: نگارندگان)

  اسالمي شهرهاي در سلسله مراتب شاخص با مرتبط هاي گويه :4شماره جدول

  ارتباط انسان با خود (درونگرايي)  شاخص

  گويه ها  زير معيار  معيار ها

سلسله 
  مراتب

سلسله 
مراتب 

عمومي و 
  خصوصي

 ) 1365توسلي، -1392باقري،  -1390در محله فضاهاي عمومي، نميه عمومي، نيمه خصوصي تفكيك شود (تقواي،  -

 )1390طبيبيان،  – 1381مدني پور، Mortada,2003 - له  مراتب در فضاهاي شهري (تامين سلس -

ضايي راتب فمتعامل فضايي بين بيرون و درون به واسطه ي طراحي فضاهاي بينابين بمنظور تقويت الگوي سلسله  -
 )1389ناري قمي،  – 1392(باقري، 

ين ه از اجتماعي و قدرت انتخاب ميزان دلخواگشوده شدن فضاهاي عمومي به روي مردم درجهت كنترل روابط ا -
  )1384 معماريان، -Schwart, 1968 روابط (

  دسترسي

  )1380ردالن و بختيار،ا -1383تعيين سلسله مراتب در شبكه هاي ارتباطي شهري( نقي زاده، -
 )1387هشام مرتضي،  – 1373حداقل معابر بن بست (غفاري سده،  -

 ) 1390تقوايي، - Naghizadeh, 1997اربري ها در محله (در نظر گرفتن سلسله مراتبي از ك -

 ) 1390ارتباط غير مستقيم منطقه ي مسكوني به راه اصلي (تقوايي،  -

 )1381ارتباط و پيوند ميان اجزاء ساختار شهر بوسيله ي مفاصل ارتباطي برقرار شود (سليم حكيم،  -

  (Cratan, 2008)قابليت دسترسي راحت به ويژه براي عابرين در سطح محله  -

تناسب 
فضايي و 

  كالبدي

 -1389نقره كار،  -1381شولتز،  هماهنگي شكلي و همپيوندي واحدهاي مسكوني نسبت به يكديگر (نوربرگ -
 )1389بمانيان،

 (Omer, 2010; Mortada, 2003) طراحي مناسب فضاهاي باز و بسته و ايجاد رابطه مناسب بين آنها -

 ) 1389همكاران،  تعريف مشخص ورودي ها(نقي زاده و -

 )1381(سليم حكيم،   ايجاد گشودگي هاي فضايي در مسيرهاي طوالني -

 )1392توجه به ديدهاي متوالي عابر پياده و تداوم بصري در حركت پياده (باقري،  -

 سوره اسراء) 24و23ايجاد حريم در اماكن مسكوني(آيات  -

 (Salingarous, 2000) طراحي پيش فضاي ورودي جهت ايجاد سلسله مراتب فضايي -

 فضاهاي حائل بين خيابان و خانه ايجاد شود تا بطور مستقيم فضاي داخل خانه ديد نداشته باشد -

 )1384(معماريان،  -
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ست تفكيك عرصه هاي مختلف (عمومي، نيمه عمومي، خصوصي) در عين حال به هم پيوستگي آنها براي يكد -
                (Mortada, 2003)شدن فضاها و ايجاد محيطي آرام 

  (Anuar Talib, 2013)شهري  فضاي با تركيب و مجتمع جلوي محوطه فضاسازي -

  آسايش

ورتر ه اي دفضاهايي كه كمتر جنبه خصوصي دارند در ورودي خانه ها تعبيه گردند و اتاق هاي خصوصي در فاصل -
 )Mursib and Mohamad, 1998 -1381 از درب ورودي (سليم حكيم،

ناصر و فضاي مسكن متناسب با عملكردهاي خانواده بدون تداخل حريم هاي افراد خانواده با تنظيم ارتباط بين ع -
 Noorul Huda)  هم در مواقع خصوصي از قبيل عبادت، تفكر، مطالعه، معاشرت و ساير عملكردهاي دروني

Mohd Razali, 2013 - Anuar Talib, 2013) 

 سبتان فضايي به به منظور دستيابي آمد و رفت پر و شلوغ خيابان هاي به نسبت ها ساختمان نشيني عقب -

  (Mortada, 2003; Asiah 2008) امن و مجزا
 از توان مي فضايي تداوم رعايت منظور به شد آن وارد مستقيم بطور نبايد اما داشته ديد به نياز كه هايي مكان در -

 ) 1390كرد (تقوايي،  استفاده مشبك ديوارهاي

  (Hillier et al, 1993)ه روها به منظور تسهيل در امر رفت و آمد توجه به عرض مناسب پياد -

روايط 
  همسايگي

  

ه و ين خانوادعقول بتوجه به بيرون و درون، با توجه به احكام اسالم و ايجاد فضاهايي مناسب براي تنظيم ارتباط م -
سكوني محدهاي ن همسايگان واجامعه، بي مزاحمتي از نظر ديد و سر و صدا و روشنايي، جريان هوا و ... در ميا

)Abdul-Rahim, 2008  -  ،1387شام مرتضي، ه - 1389بمانيان( 

 اجازه به گروه هاي متفاوت صرف نظر از طبقه ي اجتماعي و قوميت براي در هم جوشيدن -

)- Saoud, 2002 ،1383دانتون( 

 )1385خود انگيختگي و مشاركت ساكنين (غني زاده،  -

 )1390ه اجتماع نه صرفا مجل تجمعي از افراد(تقوايي، ميدان عامل تبديل جامعه ب -

 )1383اجتماعي(نقي زاده، تعامالت و تقويت و امنيت ايجاد عامل روها پياده -

 (Salingarous, 2000)پياده روي ايجاد كننده ي بيشترين سطح تماس با يك مكان شهري  -

  (Mortada, 2003)اعي ايجاد فضاها و تماس بين ساكنين براي حداكثر نمودن تعامالت اجتم -

 (منبع: نگارندگان)

  

 جمع بندي و نتيجه گيري

 مشكالت بزرگترين از يكي .است اسالمي هويت تضمين اسالمي، فرهنگ در توسعه الگوهاي كارگيري به از هدف
يابي ارز جهت را خودي و اسالمي معيارهاي است كه نخواسته يا متأسفانه نتوانسته كه است اين اسالم جهان امروزه

 از را سره بسنجد، آنها با را وارداتي و محصوالت تفكرات و ايده ها و نمايد تدوين مي آيد بيگانه ممالك از كه آنچه
حذف نمايد. رعايت اصل درونگرايي  را معايبش و اشكاالت و كند تقويت و جذب را دهد، خوبي هايش تميز ناسره

قليم و جغرافيا و امنيت رعايت مي شد، به سبب انطباق با اصل در بناها كه تحت تاثير عوامل متعددي، از جمله ا
حرمت خانواده در اسالم مورد تاييد و تشويق قرار گرفت. در شرايطي مطلوب، شبكه اي از سلسله مراتب، فضاي 
شهري را در بر مي گيرد. اين سلسله مراتب براي واحد مسكوني به عنوان محرمترين و خصوصي ترين فضا شروع و 

عمومي ترين فضاي مركز شهر ختم مي شود. ميزان آشنايي يا بيگانگي افراد با يكديگر، وسعت، محدوديت فضا، به 
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تنوع، اندازه فعاليت ها و تراكم استفاده كنندگان از فضا همگي با يكديگر و بر اساس الگوي سلسله مراتب تغيير مي 
وصا از نظر محرميت مي تواند از بسياري جهات يابد. بي توجهي به نظام سلسله مراتبي در ساختار شهر، خص

  عملكرد صحيح و منطقي شهر را با مشكل مواجه سازد.

 در اينكه مگر دارند، به دنبال را زيادي منفي هاي پديده كه ناسازگارند اين جغرافيا با عمدتا هم غيربومي مدل هاي

 كه درونگرايي است. مثال نبوده فرآيند مطلوب اين ما كشور در كه شوند روز به و بومي، بهينه مدل هاي چتر زير

 مي شده اند. اكنون گذاشته كناري به اكنون شدند مي رعايت ديار اين در مساكن ساخت در است دراز ساليان

 امروز نياز و نوين ساختماني هاي روش با را آن و برد بهره ها، خانه گذشته، بويژه، معماري مثبت نكات از بايست

 جانبه همه و زيست سكونت براي را ما شهرهاي مي تواند كه گزينه هايي بهترين از خت.يكيسا هماهنگ مردم
 با. مي باشد خود تاريخي پشتوانه هاي از مدبرانه و وري عالمانه بهره گرداند متناسب مسلمانان معنوي و مادي

 خوبي مي توان به است، آمده كريم قرآن در آن از بخشي كه) ع(الهي ديگر پيامبران و گذشته اقوام تاريخ بررسي
 تقدس از اسالمي شهر كه مي آيد بر چنين آيات الهي مجموع از. كرد تبيين) ع( انبياء تاريخ در را ي شهرها چهره

حفظ و احيا  نظر كوشيد. هر از آن شهروندان و شهر اعتالي و گسترش جهت در بايد است و برخوردار خاصي
رسازي از جمله رويكردهاي مهمي است كه با هدف حمايت از شكل گيري هويت ايراني اسالمي در معماري و شه

الگوي معماري ايراني اسالمي بايد در ساخت بناهايي با اين معماري مورد توجه قرار گيرد. بنابراين، ارزش هاي 
د. به اسالمي، تمدن و معماري ايراني اسالمي بايد به عنوان دو اصل مهم در هويت شهرها مورد مالك قرار گير

اسالمي در ساخت و سازها به مطالبه ايي همگاني  -عبارت ديگر به نظر مي رسد، رعايت الگوي معماري ايراني
تبديل شده است كه همه ي افراد مرتبط با ساخت و ساز اعم از بخش دولتي و خصوصي بايد به سمت اجراي 

ل و سياستگذار در اين زمينه مانند وزارت اسالمي حركت كنند. آنچه مهم است دستگاه هاي مسئو -معماري ايراني
راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي مرتبط كه در اين روند مشاركت دارند، بايد اين معماري را در ساخت و سازها 
نهادينه كنند. آنچه امروزه با عنوان بحران و ناهماهنگي در ساختار شهرهاي اسالمي از آن ياد مي شود، نتيجه اي 

دهه هاي اخير به وجود  ي گسست فرهنگي و تزريق مولفه هاي غير بومي به پيكره فرهنگي جوامع دراست كه در پ
  آمده است.

 اين مقاله بر آن بود تا به بررسي پيرامون درونگرايي، محرميت و سلسله مراتب در متون مرتبط بپردازد و همچنين با
معاصر و رعايت اصل محرميت و  مسكوني هاي عمجتم در اسالمي شهر هويت احياي جهت راهكارهايي بكارگيري

 مدارك از) ص(اكرم پيامبر حسنه سنت هاي مطلوب دست يابد. مهم ترين به نتايج درونگرايي در شهرسازي امروزي
 براي كاربردهايي متناظر نهايت در. است گرفته قرار تفسير و بحث مورد شده و استخراج سنت و حديث مكتوب
 سلسله الگوي مفهوم احياي جهت راهكارها است. اين گرديده ارائه آن براي مسكن ريمعما طراحي در استفاده
 باعث اصول اين از يك هر .باشد مي پاسخگو مسكوني هاي مجتمع در درونگرايي و محرميت و فضايي مراتب
 راحتي و آسايش خلق باعث و شده سنتي خانه هاي فضايي در ساختار مفيدي كاركردهاي و ويژگيها آمدن بوجود
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 به حاصله محورهاي تمامي براي. است شده آن اصيل اسالمي ايراني ارزش هاي پاس داشت عين در انسان، زندگي
 از حاصل هاي يافته از. است شده پرداخته دوران معاصر مسكوني معماري در استفاده جهت راهكارهاي ارائه

 الگوهاي با حدااكثري انطباق عين كشور در مناطق مسكوني معماري سطح ارتقا و پيشرفت براي توان مي پژوهش
   .برد بهره ايراني اسالمي

بوده و در درجه ي اول نيازمند  امري گريزناپذير مراتب سلسله اصل ايجاد در بيني جهان به توجه و محوري انسان
ر و دفرهنگ سازي است تا همگان را متوجه ضرورت امر كند و نظارت و دقت همگان را موقوف خويش سازد 

در مرحله بعد  و يمه ااستخراج كردرا و آنچه مورد قبول است  بودهمقدمه بصورت نهايت اينكه اين پژوهش 
با مقتضيات زندگي روز همخوان  در شهر بايستي توسط معماران وشهرسازان عملياتي و آنها چگونگي كاربست 

  .گردد

  

 منابع و ماخذ:
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 .43-51صفحات 

 طحان اسالمي، كشورهاي در سنتي شهرسازي و معماري )،1389محمدرضا( بمانيان، و نينا فر، هانيه، الماسي اخوت،
 .هله

 .نشرخاك اصفهان شاهرخ، حميد رجمهت معماري، در عرفاني سنت وحدت، )، حس1380بختيار،الله ( نادر، اردالن،

 اسالمي،  راهبرد آموزه هاي مبناي بر انسان به معطوف در پژوهشهاي خصوصي )، حريم1389افشار، ليال، نعمتي، علي( 
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 هاي خانه سنتي معماري در ساز هويت عناصر )،1389پناه(  رحمت جنت و غالمي رستم نسيم رضا، محمد بمانيان، -
 . 55-68صفحات ، اسالمي هنر پژوهشي مطالعات- علمي فصلنامه دو ،ايراني

 تهران. ،علم و صنعت دانشگاه ايران، اسالمي معماري )،1374محمدكريم(  پيرنيا، -
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 كريم قرآن آيات تحليل طريق از اسالمي شهر در نگرايي درو مفهوم )، تبيين1391ي، افشاري آزاد، سميه( تاجر، سعيد عل -

 .5-16هفت حصار، صفحات نهج البالغه، و

  انتشارات پيام، پيوند نو. ) ، ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك، تهران،1381توسلي، محمود( -

 . 11-14صفحات ، آبادي فصلنامه ،)نيازها و ها ويژگي( عاصرم هاي خانه )،1382محمدرضا(  حائري، -

 فرهنگ المللي بين اسالمي، كنگره ايراني شهر يك نماد )، ماسوله1392حسن پور لمر، سعيد، ستاري ساربانقلي، حسن(  -

 . 1-13اتديني، صفح انديشه و

فصلنامه  ،د بر ابعاد كالبدي شهر اسالمي)، شخصيت شناسي شهر اسالمي، با تاكي1390خدايي، زهرا، تقوايي، علي اكبر(  -
  .103-113مطالعات شهر ايراني اسالمي، صفحات 

 .شهرداري تهران، همگامان، مجله امروز، به تا گذشته از اسالمي شهرهاي ويژگي )،1376هليا(  دارابي، -

ار، دفتر پژوهش هاي ، ترجمه مهدي افشمفهوم اجتماعي مكان: شهر در غرب و جهان اسالم)، 1383دانتون، مارتين(  -
 فرهنگي، تهران.

استفاده از الگوي سلسله مراتب فضايي در مجتمع هاي مسكوني با رويكرد احياي هويت  )،1391زلفي پور، نيره(  -
اسالمي، مشهد، موسسه آموزش عال خاوران. صفحه - همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني، ايراني-معماري اسالمي

3 . 

 با معاصر مسكن معماري طراحي پيشرفت و الگوپذيري)، 1392اوغاني، محمدباقر(  ، ولي زادهستاري ساربانقلي، حسن -

 ايران، سنتي هاي فضايي خانه ساختار در محمد(ص) حضرت اسالم پيامبر حسنه سنتهاي نمود تجلي از گيري بهره
   دومين كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: مفاهيم، مباني و اركان پيشرفت

 امور معاونت ،4 شماره  معماري و فرهنگ سنتي ايران، معماري در ورودي ي فضاها )،1372زاده، حسين(  انسلط -

 تهران شهرداري و فرهنگي اجتماعي

(مترجمين، عارف اقوامي مقدم، ، اسالمي، اصول شهرسازي و ساختماني -شهرهاي عربي )، 1381سليم حكيم، بسيم(  -
 تشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول.محمد حسين ملك احمدي)، تهران، ان

- 14صفحات نشريه هويت شهر،  ايران، معماري سنتي در محرميت )،1386سيفيان، محمد كاظم، محمودي، محمدرضا(  -
3 . 

 .تهران فروشي كتاب انتشارات ،معماري و فضا هستي، )،1383كريستيان(  نوربرگ، شولتز -

 تخصصي ، دوفصلنامهروايات و آيات منظر از اشخاص خصوصي حريم از حمايت)، 1391شهباز قهفرخي، سجاد(  -

 .87-100دوم، صفحات  شماره سوم، كريم، سال قرآن ايه رشته ميان پژوهشهاي

بررسي تاريخي از ساختار كالبدي شهرهاي ) 1387ضرابي، اصغر، يونس، غالمي بيمرغ و مسعود، حاج بنده افوسي( -
 ن همايش آرمان شهر اسالمي، دانشگاه اصفهان.نخستي اسالمي با تاكيد بر ايران.

، اسالمي-بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهاي ايراني )،1390طبيبيان، منوچهر، نصيبه، چربگو، عبدالهي مهر، انسيه( -
 . 63-73، صفحات7آرمان شهر، شماره 

 . 2و1ماره ، سومر، شالتراث المعماري لمدينه الحله)، 1988عبداالمير، رضيه و فريال، مصطفي(  -



  و همكارانمشكيني                           
 

513 
 

ساخت  در آن تأثير و اسالمي ايراني فرهنگ در بصري حريم)، 1389 هاشمي طغرالجردي( مجيد و محمد علي آبادي، -
تهران  قراملكي، احدفرامرز: اهتمام به اسالم، و ايران در كاربردي اخالق: كتاب در نقل به. كرمان شهر در خانه

  . 72-41 صفحات اجتماعي، و فرهنگي مطالعات پژوهشكده

 .26-36 صفحات صفه، مجله ،ايران سنتي شهرهاي معماري در فضايي هاي سازمان )،1373علي(  سده، غفاري، -

 . 197-210صفحات، مجله راهبرد ياس، )، نگاهي به شهر در تمدن اسالمي1385غني زاده، مسعود(  -

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، معماري، نظريه )، آفرينش1390جان( لنگ -

 .24-29صفحات  آبادي، نشريه ،نسل ها خاطرات وارث خانه )،1386 نيكقدم( نيلوفر و محمد مهدي دي،محمو -

(مترجمين، ابوالفضل مشكيني، كيومرث حبيبي)، تهران،  )، اصول سنتي ساخت و ساز در اسالم،1387مرتضي، هشام(  -
 اتي و تحقيقاتي شهرسازي ومعماري.انتشار مركز مطالع

، ترجمه جميد زر آزوند، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ريزي تهران: ظهور يك كالنشهر)، 1381مدني پور، علي(  -
 شهري.

 وصنعت علم دانشگاه تهران، . درونگرا شناسي گونه ايران مسكوني معماري با آشنايي)، 1384(  ، غالمحسين معماريان -

 ايران.

 شهر قديم بافت: ميداني پژوهش اسالمي نمونه – ايراني شهرسازي در پوشيدگي و )، حجاب1389منصوري، علي(  -
 . 38-49 فصلنامه مسكن و مجيط روستا، صفحات شيراز،

 صنعت و علم دانشگاهي جهاد تهران، رضازاده، راضيه ترجمه ،)2 جلد(  شهر شكل تاريخ )،1381موريس،جيمز(  -

 و معماري - زيبا هنرهاي نشريه مي،)، مطالعه معناشناختي در باب مفهوم درونگرايي در شهر اسال1389ري قمي( نا -
 .69-82شهرسازي، صفحات 

 .57-68، باغ نظر، صفحات )، پايداري اندام هاي معماري ايراني در گذر از دوران اسالمي1392نظيف، حسن(  -

 ، تهران، انتشارات پيام نور.)، مباني نظري معماري1389نقره كار، عبدالحميد(  -

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ، خانواده اعضاي روابط و مناسبات در خصوصي يمحر )،1389ابوالقاسم(  نقيبي، سيد -
 فرهنگي پرتال جامع علوم انساني.

 شناخت روش و منابع اسالمي، شهر و قدسي معماري نظري مباني شناخت روش و منابع)، 1378( محمد نقي زاده، -
 . 99-116 هنر، صفحات : مجله اسالمي شهر و قدسي معماري نظري مباني

 بر ، تكيه با شهري نماهاي به دهي شكل در فرهنگي مالحظات )،1389كرمي(  اسالم و زماني بهادر و محمد نقي زاده، -

 . 61-74صفحات شهر، هويت پژوهشي علمي نشريه اسالمي، دوران در ايراني شهري نماهاي ساختار

صفحات  رسانه، نشريه ،اطالعات به دسترسي حق و خصوصي حريم حرفه اي، اخالق )،1385 حسن( نمكدوست، -
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