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فصل 1؛ چیستی و چگونگی ادبیات حریم در محیط

فصل 1؛

چیستݡی و چگونگݡی
ادبیات حریم در محیط

مقدمه
در میان تمام فضاهای معماری آفریدهشــده توســط انســان« ،خانه» بهعنوان محلی برای زندگی ،اولین فضایی اســت که هر
فــرد با آن آشــنا میشــود و نســبت به آن احســاس مالکیــت میکند و بدان خــو میگیرد .خانــه فضایی بهیادماندنی ،ســرزنده و
منحصربهفــرد اســت کــه معانــی و مفاهیــم مختلفی را به فرد القــا میکند ،پس کیفیــت فضایی آن باید بهگونهای باشــد که فرد
نســبت به آن حس تعلق داشــته و خاطراتش در آن ریشــه گیرد .در واقع خانۀ ایرانی تنها ســاختار آن نیســت ،بلکه تصویری از
خانه اســت که در ذهن نقش میبندد .این تصویر ذهنی که حاصل فرایندی دوجانبه و مســتمر بین ناظر و محیط اوســت ،در
مکانیابی فضا و تشخیص ارتباط بین فضاها مؤثر است .در معماری مدرن ،توجهنکردن به مسائل روانشناسی ،نادیدهگرفتن
نیازهــای روانــی و عاطفی انســان و بیتوجهی به نوع گرایشها و جهانبینیهای فردی ،تأثیــر نامطلوبی در کیفیت معماری و
در نتیجه ســامتی روحی انســانها داشــته است .بنابراین امروزه تأثیرات معماری بر روی انســان ،باتوجهبه علم روانشناسی
مطالعــه میشــود و در طراحــی معمــاری اهمیت زیادی پیدا کرده اســت .رابطۀ ابعاد روانی انســان با معمــاری و توجه به نقش
کالبد محیط در ایجاد آرامش و شاد زیستن ،مسئلۀ فراموششدهای است که در مطالعات این پروژه بررسی شده است.
بهمنظور برقراری ارتباط هرچه بهتر میان معماری و انســان ،نگاه به معماری از زاویۀ روانشناســی بهویژه شخصیتشناســی
اهمیتــی روزافــزون یافتــه اســت و از آن جهــت کــه ،وا کنشهــای متفاوت افــراد در برابــر یک اثر معمــاری ،از تفــاوت در نگرش و
جهانبینــی افــراد ناشــی میشــود ،شــناخت زاویــۀ نــگاه و درک هرچه بهتــر مطالبات انســان ،راهگشــای این ارتباط اســت .در
ایــن پژوهــش ،بــه معماری از دریچۀ تیپهای شــخصیتی نگاه شــده اســت که نمایانگــر گرایشهای مادرزادی و غیرا کتســابی
افــراد هســتند و میتواننــد اطالعاتــی صحیــح و بیواســطه در اختیــار طراح قرار دهند .ســعی بر آن اســت که با شــناخت میزان
ســنجشپذیری حریــم ،تصویــر ذهنــیای کــه افراد ،بنا بــه ویژگیهای شــخصیتی خود ،از حریــم مطلوب دارند ،بــه عینیت در
آیــد .در ایــن امــر ،طــراح میتوانــد بــا معیاری اصولــی و فار غ از ســلیقۀ تکبعــدی و فردی خــود ،نیازهــای کاربری را کــه قبل از
شــروع طراحی ،ســعی در شــناخت او داشته برآورده کند ،تا در نهایت فضایی که به کاربر ارائه میدهد تا درصد باالیی در نظام
ترجیحــات او باشــد و پیشبینــی نتیجــۀ طــرح را نیــز امکانپذیر کند .پس همان طور که اشــاره شــد ،در ابتدای امر ،شــناخت
ویژگیهــای شــخصیتی کاربــران میتوانــد پیشزمینــۀ نگــرش شخصیتشناســانه بــه معمــاری باشــد و معمــار را بــه طراحی و
ســازماندهی فضای مطلوبتر و مناســبتر در حوزۀ توجه به حریم هدایت کند و رضایتمندی بیشــتری را از سوی مخاطب به
همراه داشته باشد.
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1-111بخش اول :توجه به حریم در خاستگاه انسانی
هر جومرجــی کــه گریبانگیــر محیــط زندگــی ما شــده و نارضایتیهایی که ســهم مــردم از زندگــی در چنین محیطهایی اســت،
یکــی از مســائل مهــم معمــاری به شــمار مــیرود .بهدلیل دخالــت عوامل متعــدد در ایجاد مشــکالت امــروزی ،نمیتوان نقش
معمــاران را نادیــده گرفــت ،زیرا این گروه بهعنوان طراح ،چگونگی صحنۀ زندگی روزمرۀ دیگر انســانها را رقم میزنند .در واقع
میتوان بخشــی از این معضالت را ناشــی از نحوۀ تفکر طراحان و معماران دربارۀ مردم و خواســتههای ایشــان ،و نیز چگونگی
پاســخگویی به این خواســتهها در طر حهای معماری دانســت .در این میان توجه به رابطۀ میان انســان و محیط زندگی او ،با
هدف دستیابی به اصولی برای تأمین رضایت وی ،موجب شکلگیری شاخهای از روانشناسی شده که شناخت و بهکارگیری
ویژگیهای شــخصیتی و گرایشهای فردی را در پی دارد .در واقع ائتالفی میان طراحان و روانشناســان واقع میشــود که در
تالش است ،با هدف سازماندهی محیطی مطلوب برای زندگی افراد ،به نتیجۀ مطلوب برسد .رویکردهای جدید برنامهریزی
و طراحــی مســکن ،متکــی بــه الگوهای جامع بینرشــتهای اســت .ایــن رویکردها که در دهههــای اخیر در کشــورهای مختلف
جهان موردتوجه بودهاند ،به هماهنگی جنبههای انسانی با محیط اهمیت بیشتری میدهند .از سوی دیگر مشکالت زندگی
در شــهرهای بزرگ ،بهدلیل اســتفاده از مجموعههای مترا کمتر ،برنامهریزی و طراحی هماهنگ را اجتنابناپذیر کرده اســت.
توجه به عوامل انسانی مؤثر در برنامهریزی طراحی ،میتواند زندگی در مجموعههای مسکونی را ارتقا بخشد (ثقفی و دیگران،
 .)1396ویژگیهــای شــخصیتی کــه روانشناســان در تیپهــای چندگانــه طبقهبندی کردهانــد ،در کانون توجه قــرار دارند .با
علــم بــه ایــن ویژگیها و گرایشهای شــخصیتی ،برای اینکه ایــن دادهها در کالبدی اصیل عینیت یابد ،تالش بر آن اســت که
شاخصههای پایه از عناصر کالبدی موجود در خانههایی استخراج شود که از نظر تاریخی منوط به دورهای خاص هستند.
امــروزه معمــاران و طراحــان شــهری ،بهدلیل ارتبــاط تنگاتنگ رفتارهای انســانی با محیــط کالبدی ،توجه ویژهای به شــناخت
روانشناسانۀ اینگونه رفتارها دارند .آنچه روانشناسی محیطی را از سایر شاخههای روانشناسی مجزا میکند ،بررسی ارتباط
رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است (مطلبی .)1380 ،پاسخگویی به نیازهای انسان؛ از جمله نیاز به خلوت،
کســب آرامش ،تأمل ،خودارزیابی و خودشــکوفایی (که در هرم نیازی مازلو هم به آن اشــاره شــده است) ،در سایۀ توجه به بحث
حریمــی اســت که در آن این شــاخصهها بــرای کاربر عینیت مییابد .طــراح بهعنوان فردی که هماهنگکنندۀ ســازمان حریمی
فضــای تعریفشــده برای کاربر اســت ،ســعی دارد بــا تنشزدایی و افزایش میزان بهداشــت روان (بهصورت فــردی و جمعی) ،در
چگونگی ارائۀ این سازماندهی حریمی مؤثر باشد .لذا؛ توجه طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحیشده ،پیوندی
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نا گسستنی بین روانشناسان محیطی و آنها ایجاد کرده است .در واقع توجه به محیط بهعنوان بستر فعالیت و زندگی انسان،
تأثیر شرایط محیطی بر انسان و خانه بهعنوان مهمترین رکن این فضای کالبدی ،اجتنابناپذیر است .روانشناسان محیطی
نیــز خــود را ملــزم به پژوهش در رفتار انســان در محیط روزمرهاش ســاختهاند تا بتوانند تأثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم محیط
کالبــدی را بــر رفتــار انســان بررســی کنند .در دهههــای اخیر ،تغییــر در ویژگیهای جمعیتی تأثیر زیادی در شــکلگیری ســازمان
فضایی خانه داشته است .تجربه نشان داده که طبقهبندیهای سادۀ جمعیتی برای مشخصکردن گونههای موردنیاز خانه،
به ســاخت ترکیبی یکنواخت از مجموعههای مســکونی منجر میشــود که میتواند پاســخگوی دامنۀ متنوعتری از نگرشهای
مختلف در شهرهای مختلف کشور باشد .تنها ،توجه به تنوع عوامل انسانی و تفاوت گرایشها در تیپهای مختلف شخصیتی
میتواند به روشنشدن نیازهای اشخاص و تدوین الگوی مسکن مطلوب و متناسب با نیازهای افراد کمک کند.

1-11111واژهشناسی حریم و محرمیت در زبان فارسی
در فرهنــگ لغــت دهخــدا 1واژۀ «حریــم» به معنــای «پیرامون و گردا گرد خانــه و عمارت ،مکانی که حمایــت و دفاع از آن واجب
باشد و قدیمی آنچه حرام شده و َمس آن جایز نباشد» ،آمده است .این واژه متوجه جایگاه شخصی است ،هم حد راهرفتن و
هم مسیر قابل رفتن را روشن میکند و زندگی خصوصی افراد را در نظر میگیرد .2همچنین حریمداشتن در حوزۀ کالبد فضایی،
متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهد داد و در حیطۀ معنایی ویژگیای است که حرمت و ارزش را برای فضای
3
معماری به ارمغان میآورد؛ بهگونهای که فرد در آن به آرامش برسد.
واژۀ «حریم» با کلماتی مانند حرمت ،احرام و حرام قرابت معنایی داشته و جملگی از مادۀ حرم «ح ،ر ،م» مشتق شدهاند 4.در
تعریف واژۀ «حرم» در اغلب کتب لغت ،معانی مختلفی آمده که میتوان آنها را در دو گروه متمایز دستهبندی کرد:
الف) «حرم» به معنای چیز یا مجموعۀ چیزهایی است که برای فرد بهخصوصی محترم بوده و او از آنها حمایت و دفاع میکند.
ب) «حــرم» آن چیــز یــا مجموعــۀ چیزهایی اســت که احترامش بر همۀ انســانها و یــا گروهی خاص از انســانها واجب و هتک
(دریدن) حرمت آنها حرام است.
 -1دهخدا ،ع« .1 .لغتنامۀ دهخدا» ،تهران :مؤسسۀ انتشار و چاپ دانشگاه تهران۱۳۷۷ ،
 -2بدیعی ،ن« ۰۰جدارهها ،حریم وصل» ،رسالۀ دکترای معماری ،دانشگاه تهران۱۳۸۹ ،
 -3سیفیان  ،م ،.محمودی ،م .رم« ،محرمیت در معماری سنتی ایران» ،فصلنامۀ هویت شهر۱۴ -۳ ،۱ ،۱۳۸۶ ،
 -4بازرگان ،ع «بررسی فقهی و حقوقی حریم امال ک» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسالمی اسالمی واحد تهران مرکزی۱۳۸۵ ،
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ادوارد ویلیام لین ،1در تعریف واژۀ «حرم» به موارد زیر اشاره میکند:
•محلی امن و سالمت که بهوسیلۀ حدود و مرزی مشخص شده و نباید به آن وارد شد؛
•زمین یا ماه یا شهر یا هر چیز مقدسی که تحت قانون ویژهای اداره و کنترل میشود؛
•محلی که در آن انجام اعمالی که در مکانهای دیگر حالل است و اشکال ندارد ،حرام و نکوهش شده است.
ً
•همسر ،کنیز ،همسران ،خانواده و کال هرچه که باید مخفی و پوشیده باشد و مرد از آن محافظت کند.
لین ،همچنین دربارۀ واژۀ «حریم» ،تعاریف زیر را از برجستهترین لغتشناسان عرب مطرح میکند:
•آن چه حرام شده و به آن نزدیک یا وارد نشده و به آن دست نمیزنند.
•هر چیز (و هر مکان و یا زمانی) که حمایت و احترام آن واجب باشد.
همچنین لین ،2در تعریف واژۀ «حریم» ،مفهومی دقیقتر ارائه میکند ،مطابق آرای لغتشناسان یادشده «حریم عبارت است
از مجموعــۀ موقعیتهــا و شــرایط ویــژه و مناســب حــال یک انســان ،گروهی از انســانها یا هر چیــز دیگری کــه در محدودهای
خاص مانند مرزهای یک خانه قرار گرفته و ورود به آن محدوده و اســتفاده از آن شــرایط خاص برای هرکس بهغیراز صاحب یا
3
صاحبان آن ممنوع است».
واژۀ محرمیــت َ]م َر مــی َی[ (ع مص جعلی ،امص) از ریشــۀ عربی (حــرم) در لغتنامۀ دهخدا« 4محرم بودن .محرمی ،رازداری،
خوشی» معنا شده و در معنی محرم در این کتب آمده است:
•محرم[َ ،م َر ] (ع ،صِ ،ا) ناشایســت .حرام .کســی که اذن دخول در حرم و خانۀ شــخصی را دارد .خویشاوند .خویش .آشنا.
اهل ِس ّر و آن که در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت .معتمد .ندیم ،مقرب ،خودی .یگانه ،رازدار

•محرمشدن :رازدار شدن ،معتمد کسی گشتن در حفظ اسرار
 -1ادوارد ویلیام لین از پژوهشــگران برجســتۀ زبان عربی اســت .واژهنامۀ عربی -انگلیســی لین ،یکی از اولین و مهمترین واژهنامههای عربی است که بر اساس بیش از
هزار منبع و مطالعات میدانی خود نویسنده نوشته شده است.
 -2به نقل از فیروزآبادی ،بیضاوی و زمخشری۱۳۹۰ ،
 -3علی آبادی ،م ،.دن تأثیر فرهنگ اسالمی بر معماری خانه و محله ،تهران :مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی۱۳۸۰ ،
 -4دهخدا ،ع .ا .لغتنامۀ دهخدا» ،تهران ،مؤسسه انتشار و چاپ دانشگاه تهران۱۳۷۷ .
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همچنین در فرهنگ فارسی دکتر معین ،1واژۀ محرمیت به معنای محرم بودن تعبیر شده و در معنای محرم نیز آمده است:
1 -1زن و زوجه؛
2 -2مقرب و ندیم؛
3 -3آشنا و واقف کاری
4 -4ناشایست و حرام
5 -5خویشاوندی نزدیک که نکاح او روا نباشد.

1-11111واژهشناسی حریم و محرمیت در زبان التین
بحــث محرمیــت و حریــم خصوصــی بهعنــوان یکــی از عالیــق بنیادین انســان در همــۀ فرهنگها دیده شــده اســت ،ولیکن در
معماری و شهرسازی غرب ،محرمیت آنچنان که در معماری ایرانی-اسالمی عمق و بعد وسیعی دارد ،موردتوجه قرار نگرفته
است .تحقیقات نشان میدهد که در معماری و شهرسازی مغربزمین این مفهوم از زاویۀ « »pervasi/Privacyو «sikjooriti/
 »Securityبا عنوان حریم خصوصی مطرح شــده اســت .دایرۀالمعارف فلســفی اســتنفورد ،)۲۰۱۴( 2ریشۀ تاریخی این مفهوم را
ً
در مباحث مشــهور فلســفی ارســطو بررســی کرده اســت؛ بهویژه آنجا که میان قلمرو عمومی فعالیت سیاسی با عینیت  /ظاهرا
مفاهیــم آ گــورا و بلیــس از شــهر دولت و قلمــرو خصوصی مرتبط با خانــوار و زندگی خانوادگی با دنیای پنهــان خانوار (اویکاس /
بــوم) تمایــز قائل شــده اســت .در فرهنگ الفــت مربام وبســتر« )۲۰۰۹( 3محرمیت را بهعنــوان کیفیت یا حالتــی از موجود بودن
در نظــر میگیــرد کــه از همراهــی با جمع یا مشــاهده شــدن برحذر میباشــد؛ یعنــی آزاد از دخول ســرزده و بدون اجــازه و مکان
انزواست» اما بهدرستی مشخص نکرده که آیا این توصیف مربوط به افراد است یا اشیا ،فرهنگ آ کسفورد )۲۰۰۹( 4نیز محرمیت
را حالت یا شــرایطی از بودن/وجود تنها ،بدون مزاحمت یا آزاد از هرگونه توجه و نگاه عمومی در چهارچوب موضوعیت حق و
انتخاب تعریف میکند ،یعنی آزادی از مداخله و دخول بدون اجازه.
 -1معین .هم (فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیر کبیر۱۳۶۴ ،
2- Stanford Encyclopedia of Philosophy
3- Merriam Webster Online
4- Oxford English Dictionary
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1-11111محرمیت

واژۀ محرمیت از ریشۀ عربی َ
(ح َرم) در لغتنامۀ دهخدا ،چنین تعبیر شده است :محرمیت َ(م َر می ی) (ع مص جعلیِ ،امص)
محرم بودن ،محرمی ،رازداری ،خویشی .در معنی محرم آمده است :محرم َ(م ر )( ،ع ،ص ،ا) ،ناشایست ،حرام ،کسی که اذن
دخول در حرم و خانه شخصی را دارد ،خویشاوند ،خویش ،آشنا ،اهل ِسر و آنکه در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت .محرم
شــدن :رازدار شــدن ،معتمد کســی گشتن در حفظ اســرار .نامحرم :بیگانه ،ناموافق و نامعتمد .حریم :پناهگاه ،خانۀ شخص و
اطراف آن که از ّ
تعرض دیگران در پناه اســت .در فرهنگ فارســی دکتر محمد معین ،واژۀ محرمیت به معنای محرم بودن تعبیر
شده است و در معنای َم َ
حرم نیز آمده است:
 -1ناشایست ،حرام -2 ،خویشاوندی نزدیک که نکاح او روا نباشد -3 ،زن ،زوجه -4 ،خویش ،خویشاوند -5 ،آشنا -6 ،واقف
ّ
کارّ -7 ،
محرمیت و در تعریف بهتر آن به ما کمک
مقرب ،ندیم .مفاهیم زیر نیز از جمله مفاهیم مرتبط هستند که در فهم کلمه
میکنند (بدیعی.)1381 ،
حجاب :پرده ،ستر ،نقابی که زنان چهرۀ خود را بدان بپوشانند .سید شریف جودی در تعریف حجاب میگوید :حجاب هر آن
چیزی باشــد که مطلوب تو را بپوشــاند .یا صاحب کشــاف میگوید :هر چیزی که بین دو چیز مانع شــود .حرم :محدودۀ تحت
تســلط .حرمــت :آبــرو ،غیــرت ،احترام بــه آنچه که حفظ آن واجــب بوده ،حرام بــودن ،نهایت تعظیم و فروتنــی در مقابل اوامر
و نواهــی اســت کــه موجب امتنان اوامر حق اســت ،آنچه شکســتن آن روا نباشــد .احترام :اعــزاز ،تکریم ،تعظیــم ،توقیر ،مقام،
منزلــت و قــدر ،رتبت ،شــرف ،بزرگــی ،عظمت-حرمت .حرمت داشــتن :محترم شــمردن ،حرمت دادن و مقامشناســی ،آنکه
بــه ترتیــب و منزلــت هرکــس رعایت حرمت کنــد ،رعایت نهی کردههــا ،پرهیز از ناروا و ضــد حالل .حریم :نهیشــده ،جلوگیری،
ممنــوع ،احتــرامّ ،
توجــه ،رعایــت ،آنچــه پیرامون خانه و عمــارت بدان متعلق باشــد ،قلمرو ،آبــرو ،مکانی که حمایــت و دفاع از
آن واجــب باشــد ،حریم ،احرام ،گردا گرد ،حمایت ،روبهرو ،اطراف ،بازداشــتن از آنچه حرام شــده اســت .حریــم متوجه جایگاه
شخصی است ،هم حد راهرفتن را معلوم میدارد و هم مسیر قابل رفتن را روشن میکند؛ خصوصی ،شخصی ،داخلی و زندگی
خصوصی افراد را در نظر میگیرد (بدیعی .)1381 ،حریم داشتن در حوزۀ کالبد فضایی متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را
شــکل خواهد داد و در حیطۀ معنایی ویژگیای اســت که حرمت و ارزش را برای فضای معماری به ارمغان میآورد؛ بهگونهای
که فرد در آن به آرامش برسد (سیفیان و دیگران .)1386 ،در این زمینه و برای روشنتر شدن موضوع ،میتوان به آیۀ هشتاد از
ً
َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ َ َ ً َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُ َْْ
عام ُب ُيوتا
ن
سورۀ نحل اشاره کرد ،در جایی که خداوند میفرماید« :و اهَّلل جعل لکم ِمن بيو ِتکم سکنا و جعل لکم ِمن جل ِ
ود ال ِ
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َ
َ ً َ َ ً
َ ْ َ ُّ َ
َ َْ
وافها َو َأ ْ
قام ِت ُک ْم َو ِم ْن أ ْ
ونها َي ْو َم َظ ْع ِن ُک ْم َو َي ْو َم إ َ
ي

ل
إ
تاعا
م
و
ثاثا
أ
ها
ــعار
ش
أ
و
ها
بار
و
ص
تســت ِخف
حين» (خداوند از خانههایتان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جایی را برای آرامش شــما قرار داد و از پوســت چارپایان ،خیمههایی برای شــما مقرر کرد تا در موقع اســتقرار و کوچ ،ســبک و
قابلانتقــال باشــد و از پشــم و کــرک و مــوی آنهــا اثاث زندگی و مایــۀ تجارت قرار داد تــا در حیات دنیوی از آن اســتفاده کنید).
(مکارم شیرازی .)1361 ،اشارۀ آیۀ شریفه به معرفی بخشی از خانه بهعنوان محل آرامش ،تأ کید بر شکلگیری فضا و قلمروهای
محرم در کالبد خانۀ مسکونی است که این باتوجهبه شرایط عملکردی سایر ابنیه نیز قابلتعمیم است.

1-11111اشاره به حریم در متون ادبی
توجــه بــه حریــم ،محرمیــت ،محــرم و حــرم ،از بســیاری از متــون تاریخــی و ادبــی فرهنگ ایــران قابلبرداشــت اســت ،در ذیل
نمونههایی از کاربرد این واژگان در متن کلیلهودمنه ،اشعار حافظ ،سعدی و مولوی آمده است:
« ...و ایــن ســر از آنهاســت کــه جــز دو ســر و چهار گوش را شــایانی محرمیــت آن نیســت( ».کلیلهودمنه) «و ا گر در این شــرایط
شــبهتی ثابت شــود ،البته نشــاید که در معرض محرمیت افتد و در اســرار ملک مجال مداخلت یابد که از آن خللها زاید و اثر
آن بهمدت پیدا آمد( ».کلیلهودمنه) «عقل مرد را به هشــت خصلت بتوان شــناخت  ...چهارم موضع شــناختن راز و وقوف بر
محرمیت دوستان به محرم شود ( »...کلیلهودمنه).
«آن کــس اســت اهــل بشــارت کــه اش ـ ـ ـــارت دانــد

نکتهها هست بسی محرم اسرار کجاست» (حافظ)

«رازی ک ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ــر غی ـ ـ ـ ـ ـ ــر نگ ـ ـ ـــفتیم و نگ ــویی ـ ـــم

بــا دوســت بگوییــم کــه او محــرم راز اســت »(حافــظ)

«ز سـ ـ ـ ــر غیـ ـ ـ ــب کــس آ گاه نیس ـ ـ ــت قصـ ــه مخــوان

کــدام محــرم دل ره در ایــن حــرم دارد» (حافــظ)

«ت ـ ـ ـــا نگ ـ ـ ــردی آش ـ ـ ـــنا زیــن پــرده رمـ ــزی نشــنوی

گوش نامحرم نباشــد جای پیغام ســروش» (حافظ)

«م ـ ـــا محرمـ ـ ـــان خلــوت انس ـ ـــیم غـ ـ ـ ـــم مخـ ـ ـ ـــور

بــا ی ــ ـــار آشـ ـ ـــنا سخ ـ ـ ـ ــن آشـ ـ ـ ـــنا بگــو» (حافــظ)

«مشــکن دلـ ـ ـ ـــم کــه حقـ ـ ـ ــه راز نهـ ـ ـ ـــان توسـ ــت

تـ ـ ــرسم کــه راز در کــف نامحـ ـ ــرم اوفتــد» (ســعدی)

«بــه دســت خ ـ ـ ـــودت چشـ ـ ـ ـــم و اب ـ ـ ـ ــرو نگاش ــت

کــه مح ـ ـ ــرم بــه اغیــار نتــوان گذاشــت» (ســعدی)

«کســی در ح ـ ـ ـ ــرم عشـ ـ ـ ــق تـ ـ ـــو محـ ـ ـ ـ ــرم نشــود

هــر براهیــم بــه درگاه تــو ادهــم نشــود» (ســعدی)

«...حج ـ ــاب دیدۀ نامح ـ ــرمان زیادت ب ـ ـ ـ ــاد » (سنایی)
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«چـ ـ ـــون ت ـ ـ ـــویی محـ ـ ـ ـ ــرم م ـ ـ ــرا در ه ـ ـ ـ ــر دو کــون

خلـ ـ ــ ــق عال ـ ـــم جملـ ـ ــه نامحــرم بــه اســت» (عطــار)

«روز و ش ـ ـ ـ ــب در چ ـ ـ ـ ـ ــرخ سـ ـ ـ ــرگردان بمـ ـ ـــاند

چ ـ ـ ـــون ندیــد انـ ـ ـ ـ ـــدر دو عال ـ ـ ـ ـــم محرمــی» (عطــار)

«هــم آدم و آن دم تویــی هــم عیســی و مریــم تویــی

همراز وهممحرمتوییچیزیبدهدرویشرا»(مولوی)
َ َ
َّ
فتاح الف َر ج »(مولوی)
کالصبر ِم
جز حق نباشد محرمی

«دارد خــدا خــوش عالمــی منگــر در ایــن عالــم دمــی

بــا توجــه به موارد مطر حشــده ،میتــوان بیان کرد که محرم به فردی اطالق میشــود که در حریم فــردی راه مییابد و همراز او
میشــود .در بیشــتر مــوارد وقتی صحبت از محرم میشــود ،ســخن از وجود یــک راز و نامحرمانی نیز به میــان میآید؛ بنابراین،
محرمیت خویشی و نزدیکی را به همراه میآورد .از این رو ،میتوان مطرح کرد که حریم و محرمیت ،خصوصیتی انسانی است
و بعدی غیرفیزیکی و معنوی دارد.

 1-2بخش دوم :تنوع فرهنگ شرقی و غربی در پذیرش و تعریف حریم در معماری1-11111ریشههای حریم در معماری ایرانی اسالمی
محرمیــت در معمــاری ،جمعیــت دادن بــه فضا بهمنظور ایجاد حریم از دو جنبۀ کالبدی و معنایی اســت .فضایی محرم اســت
که حریم و امنیت داشــته و برای اســتفادهکنندگان آرامش و آســایش ایجاد کند .خانواده همیشــه بهعنوان یک مقام ارزشــمند
بــرای خــود حریم داشــته و حتی قبل از اســام هــم دارای محرمیت بوده و معمار ایرانی با ســازماندهی فضاهــا بهدنبال ایجاد
محرمیت برای اهالی خانه بوده اســت .منظور از محرمیت در حوزۀ کالبد فضایی ،ایجاد اصولی اســت که امنیت فضا را تأمین
میکنــد ،باعــث آرامش فرد میشــود و در حوزۀ معنایی فضا حرمت و ارزش میبخشــد (فروزانفر و دیگــران .)1393 ،در هر فضا و
کالبدی که انســان ســکونت گزیند ،خواهناخواه ،نیازمند شــکلگیری عرصههایی محرم ،مصون ،امن و آرام اســت؛ لذا با توجه
بــه لغتشناســی ریشــۀ َ
(ح َــرم) و آنچــه عنــوان شــد ،در واقع فضایــی را میتوان فضــای محرم دانســت که از نظــر کالبدی برای
اســتفادهکننده دارای حریــم ،مصونیــت و امنیــت بــوده و کیفیــات فضایی آن بهگونهای باشــد که آرامش و آســایش فرد را
تأمین نماید .پرواضح است که امنیت داشتن بصری در این فضا ،تنها بخشی از ویژگیهای آن است و مفهوم آسایش و آرامش،
دامنۀ بسیار وسیعتری را شامل میشود .در واقع هنگامی که شخصی بهعنوان محرم شخص دیگر قرار میگیرد ،جدا از آن که
از دیدگاه شــر ع اصولی میان آنان حا کم میشــود ،رابطهای خاص و توأم با اعتماد ،اطمینان ،آسایش و امنیت خاطر میانشان
برقــرار میشــود کــه حکایت از قرابت زیاد میان آنان دارد و یا هنگامی که انســان شــخصی را بهعنوان محــرم خویش برمیگزیند،
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او را امین ،امانتدار ،رازدار و در حقیقت خودی به شمار میآورد .میتوان گفت که محرمیت انس و الفت ایجاد میکند و فضای
محرم نیز فضایی اســت که شــرایط مادی و معنوی را برای اســتفادهکننده ،بهمنظور حصول محرمیت در تمام ابعاد مختلفش
فراهــم آورد .محرمیــت اصلــی اســت کــه از گذشــتههای دور در معمــاری ایــران به چشــم میخــورده و در دیگر فرهنگهــا نیز تا
حدودی قابلمشــاهده اســت ،اما اوج شــکوفایی آن را باید در معماری پس از اســام دانســت .در معماری اسالمی «محرمیت
و نداشــتن دیــد روی بنــای مجــاور» یکــی از معیارهای طراحی در ســاخت شــهرهای اســامی به شــمار مــیرود و اهمیت حریم
خصوصی ،استحقاق برخورداری از آن و احترام به آن موردتوجه قرار گرفته است (حکیم.)1381 ،
دکتــر پیرنیــا در کتــاب معمــاری اســامی ایران به این نکته اشــاره کرده اســت که «در کاوشهای انجامشــده از  6000ســال قبل
در ایــران ،خانههایــی یافــت شــده کــه میتوان در آنهــا درونگرایی در طــرح خانهها را مشــاهده کرد .در خانههایــی که بعدها
ســاخته شــدهاند نیز ،ســا کنان احساس ناراحتی نمیکردهاند ».اندرون خانه جایی بود که زن یا بچه زندگی میکردند و طوری
ساخته میشد که زن خانه بتواند بهراحتی کار کند و کسی او را نبیند (پیرنیا« .)1381 ،در خانههای بزرگتر ،زندگی خصوصی
و عمومی بهطرزی زیبا بهوســیلۀ اندامهایی چون اندرونی ،بیرونی ،حیاط ،راهرو ،هشــتی و ...از هم جدا میشــوند» (پیرنیا،
 ،1381ص  .)158درونگرایــی یکــی از ابزارهایی اســت که محرمیت را در فضاها به وجود مــیآورد .پیرنیا در جایی دیگر زبان به
انتقاد میگشــاید و نســبت به فضاهای معماری امروز و توجه نکردن به مســئلۀ محرمیت در آنها مخالفت خود را ابراز میکند:
«اما در خانههایی که امروزه ســاخته میشــوند و در اغلب آپارتمانها ،مهمان از وســط اتاق میگذرد .خانم خانه برای رفتن به
آشپزخانه باید از وسط مهمانها گذر کند»(پیرنیا ،1381 ،ص .)154

1-11111محرمیت در معماری و شهرسازی غرب
در معمــاری و شهرســازی غــرب ،محرمیــت آنچنــان کــه در معماری ایرانی اســامی عمق و بعــد وســیعی دارد ،موردتوجه قرار
نگرفتــه اســت .نبــود معادلــی دقیق برای این مفهــوم در زبان التین نشــاندهندۀ این موضوع اســت .اما این موضــوع ،اثباتی
بــر نبــود ایــن مفهــوم در فرهنــگ غــرب نیســت .تحقیقات نشــان میدهــد کــه در فرهنــگ غربــی ،واژۀ » » privacyدربردارندۀ
معنــای خلــوت و محرمیــت بهطور همزمان اســت .این نکتــه بهطرز ظریفــی قابلدریافت اســت .آنها هرگاه در تحقیقاتشــان
از واژۀ » » privacyاســتفاده کردهاند ،آن را به فرد یا گروهی از افراد نســبت دادهاند .بر اســاس تعاریف پیشــین ،خلوت دربارۀ
فــرد و میــزان ارتبــاط او بــا دیگــران و محرمیت دربــارۀ گروهی از افــراد دارای ارتباط به خصوصی با یکدیگر ،تعریف شــده اســت.
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آنجایی که چرمایف و الکساندر نگرانیشان را از ورود تلویزیون (بهعنوان رسانهای مدرن) به خانه ،و بهعنوان عامل بههمزدن
خلوت ســا کنان آن مطرح کردهاند ،منظورشــان بههمخوردن خلوت و حریمها در فضای خانه اســت .تلویزیون و رســانه ابزار
مدرنــی اســت کــه در بــدو ورود به خانه و محل زندگی انســانها ،نگرانــی نظریهپردازان علــوم رفتاری را از برهمخــوردن حریم و
فضــای خصوصــی خانــواده برانگیخته بــود  Shabani et al., (2011) .شــاید بتوانیم واژۀ التیــن  Intimacyبه معنای صمیمیت
ً
و نزدیکــی را بهعنــوان معادلــی بــرای آن بــه کار ببریم ،امــا نمیتوانیم ادعا کنیم کــه محرمیت در فرهنگ و معمــاری آنها اصال
معنــا نمییابــد؛ بلکه مفهومی اســت کــه بهگونهای کمرنگتر و با منظوری دیگر مطرح اســت .موضــوع محرمیت در معماری و
شهرسازی مغربزمین ،بیشتر در قالب امنیت و حقوق خصوصی موردتوجه قرار گرفته است و کاربرد آن را میتوان در بسیاری
از دستورالعملها و راهنماهای شهری آنها مشاهده کرد .ایروین آلتمن 4رفتار قلمروپایی را میکند که سازوکاری است برای
تنظیــم حریــم بیــن خود و دیگــران (لنگ .)1388 ،از بررســی این مفهوم از زبــان او میتوان فهمید که رفتار موردنظر ،شــباهت
زیــادی بــه رفتــار انســانها در فرهنگ شــرق در حفظ حریم و ایجــاد محرمیت دارد .مســئلۀ محرمیت بیشــتر در قالب امنیت و
حقوق خصوصی  Securityافراد قابلپیگیری است و بهخصوص تا پیش از دورۀ مدرن و حتی در بعضی از بناهای دورۀ مدرن
با عملکردگرایی خاص خود مشــاهده میشــود ،ولی در معماری معاصر غرب و با ظهور ســبکهای نو از جمله دیکانسترا کشــن
و فولدینــگ ،بــا حــذف سلســلهمراتب و با هدف شــکلدهی ســیالیت فضایی ،این مقوله تا حدود زیادی کمرنگ شــده اســت
(سیفیان و دیگران )1386 ،در معماری سالهای اخیر ایران که با تقلید صرف از معماری همدورۀ خود در مغربزمین و بدون
توجه به مبانی نظری موجود در پس آن ،هویت و ماهیت خود را از دســت داده؛ این مســئله بهوضوح دیده میشــود که البته
بهدلیل بیتوجهی و کوتاهی جامعۀ معماران و طراحان ،به وقوع پیوسته است .به هر حال محرمیت همچنان بهعنوان اصلی
ثابت و پایدار در میان مردم ایران به حیات خود ادامه میدهد( .امینی و دیگران)1393 ،

1-111بخش سوم :توجه به حریم در اسالم
1-11111حریم
«حرمت»« ،تحریم»« ،حرام»« ،حرام» ،و «حریم» همگی با هم قرابت معنایی دارند و از ریشــۀ «حرم» مشــتق شــدهاند .برخی
حریم را از «حرمت» به معنای (منع) دانستهاند« :حریم را به این دلیل حریم نامیدهاند که منع صاحبش از تصرف در آن ،یا تصرف
دیگران در آن بیاجازۀ مالک حرام است»( .ابن منظور) «اصل معنای تحریم منع است»( .طریحی) مجموع کلمات اهل لغت،
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حریــم در دو معنــا و مفهــوم آمــده اســت )۱ :حریــم به معنــای آنچه نباید هتک شــود( .نبایدهــا)  )۲حریم به معنــای آنچه مورد
حمایت اســت( .بایدها) حریم در روایات ،احادیث و فقه ،برای تنظیم مطلوب روابط اجتماعی و پیشــگیری از نقض حریمها و
1
تبعات ناشی از آن ،قواعد(بایدها و نبایدها) را وضع کرده است.

1-11111حریم در اسالم
اهمیت بحث حریم خصوصی را میتوان در نظریات اسالم مرتبط با واحد خانواده بهعنوان «اساس ساختار اجتماعی فرهنگی
جامعــه و نهــاد خودپایــداری» کــه ثبــات ایدئولوژیکــی و فرهنگی را در سرتاســر جامعه تضمیــن میکند ،تشــخیص داد .از میان
دیدگاههــای متفــاوت پیرامــون مفهــوم حریــم و محرمیت ،اســام اولویتی خــاص برای رعایت حریــم در ســکونتگاهها بهعنوان
ضرورتی برای حفظ منزهی و پا کی زندگی قائل میشــود .از این رو ،در بســیاری از آیات قرآن و روایات معصومان میتوان توجه
به این مهم را مشاهده کرد .در ادامه به شرح مختصری از این دیدگاهها میپردازیم.

1-11111حریم در روایات و احادیث
اسالم برای حفظ کرامت انسان و رعایت حریم او ،حقوق ویژهای وضع کرده که مسئلۀ «اذن» و آثار آن بهعنوان ضرورتی مهم در
محرمیت دیده میشود .در عصر پیامبر ا کرم (ص) در میان اعراب ،اجازه گرفتن نهتنها متداول نبوده ،بلکه آن را اهانت به خود
قلمداد میکردند و در شهرها ،در خانهها باز بوده؛ لذا بدون اطالع قبلی وارد خانههای یکدیگر میشدند .آیات الهی ذکرشده از
آنها میخواهد تا برای حفظ حریم خانوادۀ دیگران ،بدون اجازه به این حریم وارد نشوند .در بسیاری از روایات ،پیامبر اعظم
(صلیاهللعلیهوآله) تجسس در امور دیگران را امری مذموم دانسته است« :اجازه برای ورود به منزل ،باید سه بار گرفته شود و
ا گر اجازه داده شــود ،ســپس وارد شوید؛ در غیر این صورت بازگردید 2».امام باقر(علیهالسالم) میفرماید« :هرگاه یکی از شما به
خانۀ برادرش وارد شد ،هرجا صاحبخانه گفت همان جا بنشیند؛ زیرا صاحبخانه به وضع اتاق خود از میهمان آشناتر است».
 -1ابن منظور،لســان الغیب ،ج 12ص -125طریحی ،مجمع البحرین ،ج ، 6ص ( ،39اصل التحریم المنع) -ای کســانی که ایمان آوردید ،باید کســانی (از بردگان) ،که
مالک شــده اید و کســانی از کودکان که به بلوغ نرســیده اند ،در ســه مرتبه از شــما رخصت بگیرند .پیش از نماز صبح و هنگام روز که لباسهای (رسمی) خود را فرومی
نهید ،و بعد از نماز عشــاء ،ســه وقت مخصوص بر آنان نیســت که بدون رخصت وارد شــوند .پس باید( در همه اوقات برای ورود به اتاق خصوصی پدر و مادر) رخصت
بگیرد ،همان گونه که کســانی( از بزرگســاالن) که پیش از آنان بودند ،رخصت می گرفتند .این گونه خدا آیاتش را برای شــما روشــن بیان می کند و خدا دانایی فرزانه
است(.نور ،آیه )59-58
 -2در رفتار پیامبر (ص) در ورود به خانه فرزندشان حضرت فاطمه زهرا(ع)
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امــام صادق (علیهالســام) میفرماید« :از ســعادت مؤمن داشــتن خانهای اســت که اســرار مخفی زندگــی او را از دید بیگانگان
بپوشاند ».پیامبر گرامی (صلیاهللعلیهوآله)« :ا گر کسی بهدنبال کسب اطالع از منزل مؤمنی باشد ،چشمانش برای آن مؤمن
مباح است و کسی که بدون اذن صاحبخانهای به آن وارد شود ،خونش مباح است .هر مؤمنی حریم خصوصی دارد و حریم
خصوصی او عنداهلل محترم اســت و شکســتن این حریم با تجســس و تفحص ،بزرگترین گناه و معصیت محســوب میشــود و
مجازات دارد ».بر مبنای آموزههای قرآنی و احادیث ،مفهوم محرمیت و حریم در اسالم ،بهمعنای جداسازی زندگی خصوصی
از تعامالت بیرونی و نیز جداسازی زنان و مردان نامحرم است که با هدف تأمین امنیت خانواده صورت میگیرد.

1-11111حریم اسالمی در قرآن
حریم در اسالم در واحد خانواده «اساس ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه و نهاد خودپایداری» است که ثبات ایدئولوژیکی و
فرهنگی را در سرتاسر جامعه تضمین میکند .از دیدگاههای متفاوت ،اسالم اولویتی خاص برای رعایت حریم در سکونتگاهها
بهعنــوان ضرورتــی بــرای حفــظ منزهــی و پا کی زندگی قائل میشــود .حریم خصوصی ارزشــی کلیــدی دارد و زیربنــای توجه به
شأن و منزلت انسانی است .حریم خصوصی در قالب حریم بصری ،حرکتی ،شنیداری و بویایی قابلارزیابی است (نیری فالح
و دیگــران .)1392 ،یکــی از مهمتریــن آموزههای اســامی ،حمایت از حریــم خصوصی افراد و مداخله نکــردن در امور خصوصی
دیگران اســت .اســام برای حیثیت ،کرامت ،شــخصیت انسان و حفظ اسرار مردم ،ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص
و منع تجســس در امور دیگران ،جایگاه ویژهای قائل اســت .الگ گرابار 1اشــاره میکند« :بیت ،واژهای عام برای خانه اســت که
در آیات مختلف قرآن به معنای حریم خصوصی به کار میرود (آل عمران :۴۹ :نســاء ۱۰۰ .نور .)۲۹-۲۷ ،این واژه دربارۀ منازل
همســران پیامبر به کار رفته (احزاب )۳۴-۳۳ .که حفظ حرمتشــان الزم اســت ».در قرآن ،واژههای «حرم»« ،حریم» و «حرام»
در محــدودۀ زمــان و مــکان ،با «شــهر حــرام»« ،خانۀ حرام»« ،ماه حرام» و  ...آمده اســت .شــعائر حرام یــا مجموعۀ ارزشهای
مقدس و حدود خداوند و آنچه تحت عنوان «محرمات یا حقوق الهی» که احترام آنها بر انســان مســلمان واجب اســت نیز از
جملــه حریمهای تعیینشــده در قرآن هســتند .قرآن کریــم الگوهای متفاوت رفتاری را در رابطه بــا رعایت حریم دیگران ،نظیر
شیوۀ اعالن حضور برای سا کنان خانه و دیگران تشریح میکند( .حکیم)1380 ،

1- Oleg Graber

عام برای خانه است که در آیات مختلف قرآن به معنای حریم خصوصی به کار میرود (آل عمران :49 :نساء 111 .نور .)29-27 ،این واژه
دربارۀ منازل همسران پیامبر به کار رفته (احزاب )34-33 .که حفظ حرمتشان الزم است ».در قرآن ،واژههای «حرم»« ،حریم» و «حرام»
در محدودۀ زمان و مکان ،با «شهر حرام»« ،خانۀ حرام»« ،ماه حرام» و  ...آمده است .شعائر حرام یا مجموعۀ ارزشهای مقدس و حدود
خداوند و آنچه تحت عنوان «محرمات یا حقوق الهی» که احترام آنها بر انسان مسلمان واجب است نیز از جمله حریمهای تعیینشده در
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قرآن هستند .قرآن کریم الگوهای متفاوت رفتاری را در رابطه با رعایت حریم دیگران ،نظیر شیوۀ اعالن حضور برای ساکنان خانه و دیگران
)1381
(حکیم،
میکند.
تشریح
جدول  :1اشاره به بایدونبایدهای حریم در خانه بر اساس آیات

جدول :1اشاره به بایدونبایدهای حریم در خانه بر اساس آیات
توجهات حریم مؤثر در طراحی

سوره و آیه

راهبرد حریمی در کالبد

بعد امنیت

حریم خصوصی بعد
در کالبد
حریمی
چگونگی وارد شدن به خانه راهبرد
گرفتن ودر طراحی
حریم مؤثر
سوره و
خانهامنیتساختاری
حفظ
توجه به
توجهاتورود
،37آیه -61حجرات -1 12نساء-23نحل 80نحوۀ اذن
نور ،31 ،28 ،27
نور  -61 ،37 ،31 ،28 ،27حجرات -4 12نساء-23نحل81

نحوۀ اذن ورود گرفتن و چگونگی وارد شدن به خانه

توجه به حفظ حریم خصوصی خانه

ساختاری

آل عمران ،49یوسف  ،23نساء111

حفظ حریم خصوصی

توجه به حفظ حریم خصوصی خانه

ساختاری

آل عمران ،49یوسف  ،23نساء100
اسراء24-23

اسراء24-23

نور ،29
61 ،61
61 ،60
،59،59
،58 ،58
نور ،29

حفظ حریم خصوصی

آداب رفتاری و گفتاری افراد منزل و حفظ حریم

آداب رفتاری و گفتاری افراد منزل و حفظ حریم

توجه به حفظ حریم خصوصی خانه ساختاری

راهکار طراحی در فضای داخلی

راهکار طراحی در فضای داخلی

اصول فضا
قواعد و
شناخت
پدر و
مختص
اذن به
ورود
اصول فضا
قواعد و
مادر و دیگران شناخت
دیگران
مادر و
منزلپدر و
مختص
به ومنزل
آداباذن
آداب ورود و

روانی

روانی

روانی روانی

توجه به حرکت کالبدی ،منجر به امنیت ساختاری و حرکت معنایی ،منجر به امنیت روانی در برقراری ارتباطات انسان میشود.

بینانســان
ارتباطات
روانــی در
امنیــت
منجر به
امنیت
کالبــدی ،منجر
حرکــت
توجــه بــه
برقراریتفکیک
عملکرد دارد.
فضا و
چیدمان
معنایــی،بیرون،
حرکت درون و
ســاختاری ودو طیف
بندی ،اشاره به
ساخت،بــهبلوک
اشاره به نحوۀ
ساختاری،
امنیت
امنیت،عملکرد
گویفضا و
چیدمان
اشــارهابیبه بهدو طیف
ســاخت ،بلوک
برای نحوۀ
اشــاره به
ســاختاری،
شــود.وامنیت
م
بیرون ،پاسخ
درون وموردنیاز،
سلسلهمراتب
بندی ،دستی
محرمیت است.
ایجاد مفهوم
ورودی
انحراف دید در
بیرون،ی درون
ذیلهمراتب
سلســل
دســتیابی به
برقراریمفهوم
بــرای ایجــاد
ورودی
دیــد در
انحــراف
بیــرون ،درون
تفکیــکو بیــن
که در
اســت .اشاره دارد
محرمیت دیگران
ارتباط با خود و
روانی ،به
امنیت
مراتب).
(حکمتو سلسله
خلوت است
دارد .آرامش
محرمیت،
روانی،دربهخانه
امنیتحریم
مراتب).توجه به
خصوصیات
دهد .از
بروز می
خلوتها را
میان انسان
درونی
حرکت ذهنی و
حریمسازی
اسالمیبا خود
سازی ارتباط
برقراری
سلسله
(حکمت
است
آرامش و
محرمیت،
معنایی،امنیت،
بعدخگوی
درپاس
موردنیاز،
خارج قرار
داخلیرو به
آنها
ورودی
درونی که
اسالمیوو غربی
معنایی،های
برخالف خانه
شوند؛
حریبازم می
داخل
ورودی خان
این واست که
خصوصیات
دهد .از
ها راازبروز م
انسان
میان
غیر ذهنی
حرکت
در بعد
سازی
داردههاکهرودربهذیل
دیگران اشاره
هایمیماند
محفوظ
حرمت و
خصوصییت
آنجاست که
ورودیرود و
شمار می
مملکت فرد
ســازی خانه،
خانهاست که
حریمیدراز آن
امر حاک
دارند .این
غیراسالمی و
اسرارخانه
برخالف
شوند؛
داخل باز م
خانهدرها رو به
اســتبه که
اســامی این
توجه به
.)1389
الیپور
رو به خارج قــرار دارند .و
هاشمی
(معماری
رود و در
خانه ،مملکت فرد به شــمار می
این امر حا کی از آن اســتکمکه
ان ،کــه ورودی آنهــا از داخــل
غربــی
1
آنجاست که خصوصیت حرمت و اسرار محفوظ میماند (معماریان ،هاشمی و کمالیپور .)1389
سلسله مراتب

تنوع حرکت-سکون

صوت و بو)
(دید(،دید،
ارتباطی
ابزارهای
مفهومیحریم
مفهومی
تصویر :1
حرکت،و بو)
حرکت ،صوت
ارتباطی
انواع ابزارهای
حریمدردر انواع
مدلمدل
تصویر :1
« -1ای کسانی که ایمان آورده اید ،در غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید»...
منظر اسالم
 4-1بخش چهارم :حریم مطلوب خانه از
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1-111بخش چهارم :حریم مطلوب خانه از منظر اسالم
1-11111خانۀ مطلوب اسالمی
خانۀ مؤمن بهعنوان محل عبادت او ،باید بهگونهای باشد که امکان سکونت و عبادت را فراهم آورد( اشاره به حریم امنیتی).
در جــدول ابعــاد انســانی ،توجه به حد فردی ،فار غ از جنســیت ،متوجه انســان اســت .بهدلیــل این که طبق روایــات و آیات،
رعایت حدود متوجه مرد و زن میشود .دو نوع دستهبندی فضایی خصوصی و عمومی ،بهصورت کلی مطرح شده است .در
ایــن روایــات« ،عمومی» به فضایی اشــاره دارد که در برگیرندۀ خانه باشــد و منظور از «خصوصی» ،فضاهایی با فردیت بیشــتر،
مانند اتاقها و فضای خدماتی است .یکی از متون فقهی ،طبق روایات فضاهای مطلوب مسکن اسالمی را معرفی کرده است:
ً
ً
ً
َ
(و یتخذ موضعا للوضوء والغسل ،و موضعا للبول و الغائط ،و موضعا للضیافۀ ،ف ُو ِرد« :آنه زکاۀ البیت الزاید وبال على صاحبه یوم
القیامۀ» (النخبۀ للفیض الکاشــانی ،ص )۲۴۸ .؛ یعنی« :و باید مکانی مناســب برای وضو و غســل تعبیه کند ،همچنین مکانی
برای رفع حاجت خود بسازد و جای مناسبی برای پذیرایی از مهمان ببیند؛ چرا که در خبر وارد شده است« :این امور از موارد
زکات خانه بوده و زاید بر آنها در روز قیامت سربار انسان خواهد بود)».
مسکن مطلوب از نظر اسالم دارای ویژگیها و الگوهایی است که باید بر اساس آموزههای تعالیبخش اسالم تنظیم شود .این
ً
ویژگیها از دیدگاههای متعددی قابل بحث و بررســی اســت؛ مثال امنیت آن باید بهگونهای باشــد که درجات مختلف امنیت و
آرامش را برای سا کنان و همسایگان فراهم آورد .از این جهت ،رابطۀ اجزای درونی مسکن و همین طور ارتباط آن با فضاهای
ً
خارجی الزاما باید قلمروهای مشــخص و تعریفشــدهای داشــته باشــد .همچنین حریم و فضاهای ارتباطدهندۀ این قلمروها
بایــد معلوم باشــد .بــرای نمونه ،تعریــف قلمروهایی چون قلمــرو زندگی والدین ،قلمــرو فعالیت فرزنــدان ،قلمروهای عمومی،
قلمرو پذیرایی از مهمانان ،قلمروهای زندگی پسران و دختران خانواده و قلمروهایی از این قبیل ،زمینۀ مناسبی برای زندگی
مطلــوب اســت کــه در صــورت اختــاط آنها بــا یکدیگر و یا بــا فضاهــای عمومی (بهگونــهای که امــروزه در روند آپارتمانســازی
قابلمشــاهده اســت) ،از میزان مطلوبیت مســکن میکاهد .تمایز قلمروها ،یکی از راهکارهای معمارانۀ مصون داشتن خانه از
مشــکالتی اســت نظیر اشراف ،نفوذ سروصدا ،نفوذ آلودگیهای بویایی ،نفوذ آلودگیهای آبوهوایی ،امکان تجاوز بیگانگان و
برهمزدن امنیت .این موارد ،از مباحث قابلتوجه در طراحی و تعریف حریمهای متنوع برای مســکن مطلوب هســتند و باید
مطلوبیتهای معمارانه و مهندسی آنها به طور کامل و دقیق مورد بررسی و توجه قرار گیرد تا نقطۀ مطلوب معماری اسالمی
در زمینۀ عملکردهای شــهری ،از جمله منزل روشــن شــود و در طراحیهای شــهری و پالن خانه ،خارج از آنها عمل نشــود.
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امروزه بهدلیل توجه به عوامل صوری و ظاهری مثل رفاه و راحتی مادی ،مسکن بیشتر از این که جنبۀ آرامش و زیست مؤمنانه
داشته و محلی برای زندگی مطلوب باشد ،ناظر به تأمین اهداف فیزیکی حیات بشر بوده و به فضایی برای استراحت (بهعنوان
خوابگاه) تبدیل شــده اســت .روشــن اســت که غلبۀ چنین نگرشی بر اندیشــۀ معماران و سازندگان ایرانی مســکنهای امروزی را
ایجــاد کــرده اســت کــه در مواردی حتــی از حداقل مبانی ارزشــی و اخالقی اســام نیز بیبهرهانــد .در این وضعیت ،بدیهی اســت
که به حداقل رســیدن متراژ مســکن ،منجر به ازدســتدادن برخی فضاهای مستقل و اساسی نظیر هشتی ،فیلترهای ارتباطی و
دسترسی ،راهرو و سرویسهای بهداشتی مجزا شده و در نتیجه هویت ذاتی خود را که ایجاد آرامش در فضاهای درونی و تسکین
ً
جسم و جان آدمی است ،از دست میدهد و کارکردی کامال متفاوت و مغایر با هویت ذاتی خود مییابد (قربانی.)1393 ،

1-11111ویژ گیهای خانه در آیات قرآن
خداوند در قرآن مجید ،ویژگیها و صفات خانۀ «محل سکونت » انسان را اینگونه توصیف میکند« :همانا اولین خانهای که
برای مردم قرار داده شــد؛ همان اســت که در مکه میباشــد و فرخنده اســت» (آل عمران  . 1)96پس نخســتین خانه برای همۀ
مــردم ،همان خانۀ کعبه اســت که فضای محصوری اســت؛ مکعبیشــکل که شــش وجــه آن یکنواخت ،منظــم ،قرینه ،دارای
قطــب و نقطــۀ مرکــزی و هماهنگی و وحدت بیمانندی در میان اشــکال منظم چندوجهی اســت .انســان در فضای درون آن
ً
کامال حالت توازن ،تعادل و تمرکز پیدا میکند .سکون کامل است و حرکت مادی در آن وجود ندارد .این فضا فرخنده و مبارک
اســت؛ هم بهعنوان خانۀ خدا (بیتاهلل ) ،هم خانۀ تولد انســان کامل ،حضرت علی (علیهالســام) و هم خانۀ قیام همۀ مردم
ً
َ(و َ
ضع ِللناس یا قیاما ِللناس) (نقرهکار ،1393 ،ص.)362-361 .
«خداونــد خانههایتــان را بــرای شــما مایۀ آرامش قــرار داد» (نحــل  2)80خداوند خانــه را ،در مقابل فضاهــای کار و تفریح و،...
فضای ســکون و آرامش و امنیت انســانها قرار داده اســت« :نیکو نیســت که از پشــت خانهها بدانها وارد شــوید؛ بلکه نیکوکار
کسی است که پرهیزکاری کند و از درهای خانه به آن در آید» (بقره  3)189خداوند طراحی خانهها را مستلزم داشتن حریم امن
و دور از هرگونه مزاحمت همجواری و با ورودی مشخص توصیه میکند (یاران و بهرو.)1396 ،
َ َّ
َ َََ
ً
َ
َ
اس لل ِذی ِب َّبک َه ُم َب َارکا :همانا اولین خانهای که برای مردم قرار داده شد؛ همان است که در مکه میباشد و فرخنده است.
یت ُو ِض َع ِل ّلن
ِ -1ا ّن ا ّول َب ٍ
ِ
َ
ُ
َ ُ ََ َ ُ
اهلل َج ّعل لکم ِمن ُب ُیو ِتکم َسک ًنا :خداوند خانههایتان را برای شما مایۀ آرامش قرار داد.
 -2و
ََ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ -3و َل َ
یس ّالب ُر ب َان تأتوا ُالب ُیوت ِمن ظهورها َول ِک َن ّالب َر َمن اتقی َوأت ُ
والب ُیوت ِمن ابو ِابها :نیکو نیســت که از پشــت خانهها بدا نها وارد شــوید؛ بلکه نیکوکار کســی اســت
ِ ِ
ِ
ِ ِ
که پرهیزکاری کند و از درهای خانه به آن درآید.
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«به خانههایی که خانۀ شما نیست؛ داخل نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سالم کنید( ».نور  1)27خداوند ضمن تعریف
خانــه بهعنــوان محــل حریم شــخصی و خانوادگی ،از ورود بدون اجازه به آن نهی کرده و بــه مالقاتی همراه با مهربانی و رحمت
توصیه میکند« .پس هنگامی که به خانههایی (که گفته شد) وارد شدید ،به یکدیگر سالم کنید ،سالمی که نزد خدا فرخنده
و مبــارک اســت( ».نــور 2)61خانــه ،باید هم آرامش جســمی و هم آرامش روحی و معنوی انســان را فراهــم آورد (نقرهکار، 1393 ،
ص)362 .
داشــتن حریــم ،3ایجــاد مــرز میکند و به معنای جدایی نیســت؛ بلکه در تمام شــئون زندگــی و روابط اجتماعی و بــه تبع آن در
معمــاری تأثیرگــذار اســت و در عین آن که حجابی ایجاد میکند ،مانع از تجاوز دیگران میشــود .رعایــت حریم در خانه ،حافظ
خلوت افراد است ،امکان سیر در حاالت درون را به وجود میآورد ،میان بیرون و درون تعادل ایجاد میکند و شادی و آرامش
سا کنان را فراهم میآورد (اخوت .)1393 ،طبق روایات ،خانۀ مطلوب اسالمی در قبال سا کنان ،مهمان و همسایه کارکردهایی
اصلی دارد و باید شــرایط به پا داشــتن نماز ،غســل ،رفع حاجت ،وضو و پذیرایی از مهمان را داشــته باشــد .سایر امور در درجۀ
ضمن کارکردهای اصلی ،ســایر احتیاجات ســا کنان و همســایگان و مهمانان را رفع میکند .این
دوم اهمیت قرار میگیرد و در
ِ
امــور ،نیازهایــی روانــی و انســانی هســتند که در پناهگاهی به نام خانه رفع میشــوند و در متون اســامی به آنها توصیه شــده
اســت؛ از جمله ایجاد شــرایطی برای برقرای ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر ،نحوۀ ارتباط والدین با هم و با فرزندان ،ارتباط
خانواده با مهمان و همســایگان ،انجام کارهای روزانه ،مثل مطالعه ،تفریح و ...شــرایطی از این دســت ،که در متون و روایات
برای این رفتارها ،حدود و ســطوحی بیان شــده اســت .در زیر به بخشــی از این حدود ،براســاس متون و روایات موجود در این
حوزه ،اشاره شده است.

ََ َ
َ َ ُّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ
ُ َ
دخ ُلوا ُب ُی ًوتا َغ َیر ُب ُیو ِت ُکم َح َّتی َت َ
هلها :به خانههایی که خانۀ شــما نیســت؛ داخل نشــوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه
 -1یایها الذین امنوا الت
ستأ ِن ُســوا َو ت ّسـ ِـل ُمو علی ا ِ
سالم کنید.
َّ
َ
َ َ َ َ
ًَ ّ ََ َ ُ ُ َ ًَ
ندال ِل ُم َب َرک ًه َط ِّی َب ًه :پس هنگامی که به خانههایی ]که گفته شــد[ وارد شــدید؛ به یکدیگر ســام کنید .سالمی که
 -2ف ِاذا دخ ُلتم ُب ُیوتا ف َسـ ِـل ُمو علی انف ِســکم ت ِح ّیه ِّمن ِع ِ
نزد خدا فرخنده و مبارک است.
 -3حريم الدار مطرح ترابها و رمادها و کناستها و ثلوجها و مسیل مائها حيث يحتاج إليهما (الروضۀ البهيۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقيۀ ،ج  ،۷ص)۱۶۵ .؛ یعنی« :حریم
خانه عبارت است از محل ریختن خا ک و خا کستر و برف آن ،و نیز مسیر آب ُرو آبهای مربوط به خانه».

