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چكيده
معماري و فرهنگ رابطه م تقابل و دو سويه دارد  .از يك طرف معماري بر فرهنگ تاثير مي گذارد و از طرف ديگر فرهنگ
نسبت به معماري تاثير گذار است  .از اينرو  ،معماري نقش مهمي در شكل گيري روابط و فرهنگ مردمان دارد مبحث اساسي
در معماري  ،فضا هست و از آنجا كه تا حدي رفتار در درون فضا رخ مي دهد  ،مي توان با مديريت فضا  ،رفتارهاي داخل فضا
را كنترل كرد .در معماري گذشته ايران  ،فضاهاي درون خانه راتامين مي كرد و در معماري درونگرا  ،محرميت و سلسله
مراتب رعايت شده است .اصل حرمت و محرميت يكي از اصول اساسي و بنيادين حاكم بر فضاي معماري و جهانبيني ماست
كه قدمتي به درازاي عمر آدمي دارد چرا كه اين مهم ،جزو ويژگيهاي ذاتي و فطري انسان و ابزاري نيرومند براي بروز افكار و
منش اجتماعي اقوام و ملل مختلف بوده است .به عنوان يك اصل حاكم بر تمامي شئون زندگي ،به زيبايي در معماري سنتي
و اسالمي ايران كالبد يافته و آثار و نتايج عميقي در سازماندهي فضايي و نحوهي قرارگيري عملكردهاي گوناگون داشته است.
محرميت يكي از اصول اساسي و قابل توجه درمعماري سنتي ايران است كه به نحو معنادار داراي ارزش ،مفهوم و عملكرد

غني بوده و وجود آن در هويتبخشي به كالبد فضاي معماري ياري ميرساند.
واژههاي كليدي :معماري ايراني-اسالمي ،محرميت ،سلسله مراتب ،درونگرايي.

مقدمه
هنر در ايران به قدمت تاريخ است و معماري از بهترين هنرهاي ايراني است .براساس آنچه از نوشتههاي تاريخي بهدست مي-
آيد  ،هنر و صنعت از پنج هزار سال قبل از ميالد در ايران زمين ريشه و نشان دارد ]1[.به همين دليل است كه تمامي گسترهي
اين مرز و بوم مانند كتاب زندهاي از تاريخ ،معماري وهنر ايراني-اسالمي را نشان ميدهد .معماري سنتي را ميتوان گنجينهاي
سرشار از مفاهيم و رويكرد انساني دانست كه در جهت توجه به امنيت و آسايش ساكنين خانه عمل مينموده است .پس از ورود
انسان به سرزمين پهناور ايران ،فرهنگ و هنر اين پهنه با عوامل تازهاي تركيب شد .توصيهها و سفارشها و روايات متعدد و
همچنين آيات قرآن كريم بر مسائل درونگرايي و حفظ حريم خانواده تأكيد گرديده است .در هر فضاي كالبدي كه انسان سكني
گزيند خواه ناخواه نيازمند شكلگيري محرميت و آسايش و آرامش است .خانه مكاني است كه شخص در آن خود را از ناآراميهاي
جوي محافظت مي كند و نسبت به محيط بيرون از خانه احساس آرامش و آزادي ميكند ]2[.لذا اصل محرميت به عنوان يك اصل
مهم حاكم بر تمامي شئون زندگي يكي از نخستين احتياجات بشر در خانهسازي است .يكي از مهمترين اصول كه در معماري
سنتي ايران زمين باالخص پس از ورود اسالم مورد توجه قرار گرفته است ،اصل محرميت ميباشدكه به بهترين وجه در تمامي
بناهاي عظيم و بزرگ عمومي تا خانههاي مسكوني و از فضاهاي عمومي شهري تا فضاهاي نيمه عمومي و خصوصيتر به كار رفته
است.

مفاهيم و اصول سنتي در معماري ايران
بنا داراي سه ساحت است  :ساحت اول نوعي سرپناه است درجهت حفظ و امنيت انسان در برابر گزندها .ساحت دوم ساختمان
است كه درآن عالوهبر كاركردهاي مورد نياز ،عناصري از زيبايي شناسي و امنيت رواني ظهور مييابد  .ساحت سوم معماري است
يعني بنايي كه درآن معنا مقدم بر فرم است و به يك عبارت در معماري ،معاني و مفاهيم صورت تجسمي مييابند .بنابراين معماري
زبان و بيان معاني و مفاهيم است و به همين دليل دربردارنده هويت و فرهنگ يك ملت وتمدن ميباشد]3[ .
درک مفاهيم و شالوده سنتي در معماري ايران بدون شناخت و درک محيط فرهنگي و اجتماعي كه اين مفاهيم در آن رشد
كرده و بدون آگاهي از دريافتهاي اساس فرهنگي كه از قيد زمان آزادند ميسر نميگردد و هرگونه برداشت و تأويلي كه بيتوجه به
ريشههاي اين مفاهيم صورت بگيرد ،الجرم درحد سطح باقي ميماند .جوامع سنتي در يك فضاي معنوي زندگي ميكنند كه هم از
لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي جوياي همگني و تناسب كامل است .آفريدههاي معماري آن نيز ،چون معماري از جهانبيني تام و
كامل مايه ميگيرد كه نيروي خالقه انسان را پديد آوردهاند و آنرا به سوي غايتي رهنمون ميكند كه جامعه را به صورت يك محل
واحد در مي آورد؛ در وراي اين وحدت و پيوستگي يك شالوده انكارناپذير را نمايان ميكند كه تفهيم آن براي سخن سنت ،سخن از
اصول :درک سنت ايران ،ضروري است .د ر راستاي تعريف سنت ،سيد حسين نصر چنين بيان ميكند :تبديلناپذيري است با
منشاء آسماني و سخن از كاربردشان در مقاطع مختلفي از زمان و مكان در عين حال سخن از تداوم آموزههاي خاص و صوري
قدسي است كه محلهايي هستند براي انتقال آموزهها به انسان و به فعاليت درآمدن تعليم سنت درون انسان]4[ .

مفهوم محرميت
محرميت :محرم بودن ،محرمي ،رازداري ،خويشي و در معني محرم آمده است .ناشايست ،حرام ،كسي كه اذن دخول در حرم و
خانه شخص را دارد .حريم نيز به معني پناهگاه ،خانه شخص واطراف آن كه از تعرض ديگران در پناه است ذكر شده است .مراد از
محرميت در فضاي معماري وشهرسازي ،كالبد دادن به فضا به گونهاي است كه داراي حريم از دو جنبه كالبدي و معنايي باشد.

حريم داشتن در حوضهي كال بد فضايي بيشتر متمركز بر اصولي است كه امنيت فضا را شكل خواهند داد و درحيطه معنايي
ويژگيهايي است كه حرم ت و ارزش را براي فضاي معماري به ارمغان آورد بهگونهاي كه فرد درآن به آرامش برسد .محرميت در
معماري با جداكردن فضاي دروني از بيروني اتفاق مي افتد .اين تفكيك و تملك يافتن برفضا به نوعي آرامش ايحاد شده ازآن،
بواسطه محرميت ايجاد ميگردد .طي نمودن فضاها و اجازه ورود به هر فضا برطبق سلسله مراتبي صورت ميگيرد كه نوعي آرامش
را به ساكنين خانه ارائه ميدهد.
در واقع فضايي را مي توان فضاي محرم دانست كه از نظر كالبدي براي استفاده كننده داراي حريم ،مصونيت و امنيت بوده و
كيفيت فضايي آن به گونهاي باشد كه آرامش و آسايش فرد را تأمين نمايد .پر واضح است كه امنيت داشتن بصري در اين فضا تنها
بخشي از ويژگي هاي آن است و مفهوم آسايش و آرامش دامنه بسياري بزرگتري را شامل ميگردد .در واقع هنگامي كه شخصي به
عنوان محرم شخص ديگر قرار ميگيرد جدا از آنكه از نقطه نظر شرع اصولي ميان آنان حاكم ميگردد ،رابطهاي خاص توام با
اعتماد ،اطمينان ،آسايش و امنيت خاطر ميانشان برقرار ميگردد كه حكايت از قرابت زياد ميان آنان دارد و يا هنگامي كه انسان
شخصي را به عنوان محرم خويش بر ميگزيند او را امين ،امانتدار ،رازدار ،و در حقيقت خودي به شمار ميآورد[.]5

اصل سلسله مراتب
بايد عنوان داشت اصل سلسله مراتب به عنوان يكي از اصول اساسي حاكم بر هستي بيشترين تأثيرات را در شكلگيري
محرميت در كالبد معماري و شهرسازي سنتي ايران دارا ميباشد .سلسله مراتب يكي از اصول حاكم بر مجموعهها و اجزاء پديده-
هايي است كه يا به طور طبيعي درجهان هستي به عنوان يكي كل وجود دارند و يا توسط انسان طراحي و ايجاد ميشوند.
سلسله مراتب يكي از اصول بهكار رفته در هنرهاي سنتي است .اين هنرها نه تنها در ساختار شكلگيري خود مبتني بر اصول
سلسله مراتبي هستند ،بلكه با هارموني ساري و جاري در عالم و سلسله مراتب وجودياي كه باالتر از مرتبه مادي مربوطه به آن
قرار دارد نيز منطبق و هماهنگ ميباشند[ .]6اصل سلسله مراتب يعني ساماندهي و تركيب فضاها و عناصر بر اساس برخي
خصوصيات كالبدي يا كاركردي آن ها كه موجب پديد آمدن سلسله مراتبي در نحوه قرارگيري استفاده يا مشاهده عناصر شود در
قسمت هاي مختلف فضاي معماري رعايت شده كه نقطه شروع آن فضاي ورودي است كه از كاركردهاي فضاي ورودي جهت اتصال
فضاهاي دروني مجموعه با فضاي بيرون است .كليه فعاليتها از جمله تغيير مسير ،توقف ،انتظار ،ورود ،تقسيم و تعيين جهت
مسير ،حركت و ورود به ف ضاي داخلي نيز هركدام اجزا متناسب با خصوصيات خود براساس سلسله مراتب در جهت حفظ محرميت
باعث شده است كه بين اجزاء يا جز فضاها نيز اين اصول رعايت شود تا كاركرد فضاهاي ورودي به بهترين شكل ممكن صورت
پذيرد[.]7

شك
ل  1سلسله مراتب مجموعه ورودي در خانههاي سنتي ايران []6

 -5عناصر و فضاهاي ايجادكننده محرميت در خانههاي ايراني
در خانه سازي جهان اسالم فضاهاي متنوع و عناصر موجود ،ساختارخود را با جالي برگرفته از فرهنگ و رسوم اجتماع و دريك
كالم دين مزين ساختهاند .حفظ حريم و قداست حضور مسلمانان دركنار هم موجب گرديده تا عناصري چون در ،حياط ،اتاقها،
ايوان ،پشتبام ،مشربيه ،پنجره ،كنگره ،ديوارهاي بلند و غيره با ويژگيهاي خاصي ساخته و پرداخته شوند .بحث محرميت از همان
بدو ورود توسط حلقهها و كوبههاي درب خانه (اولين حوزه محرميت) مشخص ميشود تا آنجا كه نهايتاً نفوذ بيگانه ،هشتي و حياط
خانه است[( .]8جدول شماره )1

 -6محرميت در معماري سنتي ايران
قرارگيري سلسله مراتب وار جلوخان و پيش ورودي ،ورودي ،هشتي ،داالن و راهرو حياط و سپس ساير فضاههاي عملكردي در
پيوند با حياط ،الگويي كم و بيش مشابه در تمامي ابنيه سنتي ميباشد .نكته حائز اهميت در اين است كه به كارگيري اصل سلسله
مراتب در نظامهاي فضايي شهري و معماري با تفكيك كردن حريمهاي عمومي از خصوصي و ايجاد مرتبهبندي در دسترسيها
نقش پررنگي در تقويتمحرميت در ساختار فضايي داشته اسي .ميتوان گفت محرميت يكي از مهمترين تجليات كالبدي رعايت
سلسله مراتب در عمارت و شهرهاي دوره اسالمي ميباشد و با بهرهگيري از اين اصول است كه شاهد شكلگيري ارزشهايي پايدار
همچون امنيت ،آرامش ،خلوت و محرميت در ابنيه سنتي ميباشيم[.]9

 -7درونگرايي
يكي ديگر از اصولي كه در شكل گيري محرميت در ابنيه سنتي ما آشكارا تأثير گذار بوده است مسأله درونگرايي است .شايد
بتوان درونگرايي را بارزترين مشخص ه رعايت سلسله مراتب دانست و يا آن را ثمرهي محرميت قلمداد كرد .درونگرايي مفهومي است
كه به صورت يك اصل در معماري ايران وجود داشته است و با حضوري آشكار به صورتهاي متنوع قابل درک و مشاهده است .بايد
يكي از ويژگي هاي غيرقابل انكار آثار معماري و ابنيه گذشته همانند خانه ،مسجد ،مدرسه ،كاروانسرا ،حمام وغيره را خصوصيت
درونگرايانه آنان دانست ،كه ريشه عميق در مباني و اصول انديشه اي اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين دارد .استيرلن در توصيف
ميپردازد و اشاره به مفاهيم رواني احساس نياز انسان به سر «هميشه در درون چيزي بودن» ساختار شهر ايراني به مفهوم پناهي

درهمه جا حتي در مقياس شهري دارد[ .]10با يك ارزيابي ساده ميتوان دريافت كه در فرهنگ معماري ايراني ارزش واقعي به
جوهر و هسته باطني آن داده شده است و پوسته ظاهري صرفاً پوششي مجازي است كه از حقيقتي محافظت ميكند و فضاي
دروني و سربسته آن تعيين كننده جوهر و هستي راستين بنا است كه قابل قياس با وجوهات فضاي بيروني نيست .در سرتاسر
معماري سنتي ،اشكال چيزي بيش از تمهيدات صناعتيِ صرف هستند.
بايد خاطرنشان كرد كه ايرانيان از دوران باستان با توجه به طرز تلقي خويش از خانه و خانواده به نوعي معماري درونگرا
گرايش نشان دادهاند .اصوالً در شكلگيري فضاهاي مختلف و به خصوص فضاهاي مسكوني ،مسائل اعتقادي و خاص ايرانيان
تأثيرگذار بوده است .يكي از آن احترام به زندگي خصوصي و حرمت قائل شدن براي آن است .ديگر خصوصيت عزت نفس ايرانيان
است كه به نحوي خصوصيات در شكل فضاهاي يك خانه درونگرا تأثيرگذار بوده است[ .]11در اين زمينه استاد پيرنيا بيان مي-
كند« كه در بيرون از ايران معماري برونگراست .در باختر زمين كوشكهايي را ميبينيم كه چون قفسي گشاده ميان انبوهي از
درختان نهاده است و از درون آن ميتوان بيرون را نگريست يا در خاور زمين خانههايي است كه پيرامون خود آفتابگردان و
سرسايهاي چون مردگرد دارد و مانند كوشكهاي باختر زمين به بيرون مينگرد»[ .]12اما در ايران در ميان خانه باغچه و استخري
ميساختهاند و اتاقها و تاالرها را چون آغوشي بسته گرداگرد آن ميچيدهاند .در باروها و ديوار بيروني ساختمان ،پنجره و روزن و
رخنهاي نبود تا بتوان از درون بيرون را ديد و نماي بيروني با طاقنما و قوص درگاه و كنگره آرايش ميشد و تنها درگاه يا سردري
داشت كه درآيگاه ساختمان به شمار ميآمد .درحدود شش هزار سال را طي كردهاند حياط مركزي ارتباط داخل و خارج از طريق
يك سري فضاهاي وابسطه همانند هشتي و داالن و راهرو برقرار ميگشت و در اين الگو از مسكن ،قلمروهاي زندگي خانوادگي و
عمومي به شيوهاي زيبا و خوانا از يكديگر تفكيك گرديد .عالوهبر خانههاي مسكوني در بناهاي عمومي نظير مساجد ،مدارس،
كاروانسراها و غيره نيز ميتوان اين درونگرايي ،كه نتيجه آن حفظ محرميت است ،نيز به وضوح مشاهده كرد .وجود بنبستها و
ديوارهاي بلند پيرامون باغ ها و عماراتي كه به صورت كوشك در آغوش باغ و فضاي باز محصور بين ديوارها استقرار مييافتند ،نيز
تأكيد ديگري بر اين مسأله است و بدين گونه است كه با رعايت اين اصول ارزشي شاهد تعريف قلمروهاي مشخص خصوصي ،نيمه
خصوصي ،نيمه عمومي و عمومي با حريمهاي ق ابل تعريف و خوانا در شهرسازي و معماري سنتي ايران زمين هستيم و پاسخگويي
مناسب به اين ارزشها تأثيرات عمده بر خلق عناصر واسطه ،فرمهاي معماري ،محل استقرار و اندازه بازشوها ،محل استقرار ورودي
به ابنيه ،دست انداز بامها و جايگزين فضاهاي مختلف زيستي در يك بنا گذارده است]13[ .

شكل  2سلسه مراتب فضا ها در خانه هاي سنتي []14

 -8پيوند معماري با طبيعت
رعايت اصل محرميت نكته حائز اهميتي در پيوند ميان معماري سنتي ايران و طبيعت است .بناها همواره به گونهاي شكل
گرفتهاند 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 گرفته اند و اين وجه تمايز معماري سنتي ايران با ديگر ممالك است .در معماري ارگانيك غرب كه نگاه ويژهاي به طبيعت دارد
و فرم و فضاي معماري در بسياري از موارد از ويژگيهاي توپوگرافيكي زمين تبعيت ميكند ،معماري بهگونهاي شاخص در طبيعت
رها ميگردد تا با آن پيوند برقرار كند و ميتوان گفت كه خود را در اختيار طبيعت قرار ميدهد.
حال آنكه در معماري سنتي اصل پيوند با طبيعت در گرو اصول ارزشي مهمتري است كه ريشه در جهانبيني معمار و اجتماع
دارد و به همين سبب است كه باغ و غيره در بسياري موارد چه در بناهاي عمومي و چه در بناهاي خصوصي ،فضاهاي طبيعي در
دل فضاهاي مصنوعي جاي گرفته است .حياط ،مكمل فالت گرم و كمآب ايران ،اهميت خود را در عصر اسالم در حد صوري،
تصويري از فردوس حفظ ميكند .هشت بهشت صفوي نهتنها در نقشه سراسرياش بلكه در همان طرح كوشك مركزياش ،بياغراق
آفريننده بهشتي پوياست و به عقيده بسياري از جمله استيرلن سرچشمه وجود نمادين اندامهاي كالبدي معماري ايران در عالم
مثال يا عالم ملكوت ويا بهشت موعود ديده ميشود و در معماري باغها و حياطها و پيوند با طبيعت ،الگوبرداري از عناطر باغهاي
بهشتي مدنظر معمار بوده است .حتي در طراحي و ساخت باغهاي ايراني شاهد ديوارههاي بلند در اطراف هستيم كه شكلدهنده
فضاي محرم دروناند و در دل اين فضاي دروني است كه عمارت و كوشكها بهگونهاي بازتر شكل گرفتهاند ،چراكه حصار بيروني
حريم امن دروني را فراهم آورده است .لذا بايد عنوان كنيم در شكلگيري معماري سنتي ما اصول ارزشي مقدم بر ساير اصول،
معيارها و راهكارها قرار گرفتهاند و معمار همواره در پي يافتن پاسخهاي مناسب و خالقانه در بهكارگيري اصول بوده است]15[ .

شكل  3نمونه اي از پيوند معماري با طبيعت در خانههاي سنتي يزد

 -9نگاهي به اصل محرميت با توجه آيات و روايات
حال باتوجه به آنچه در باب اصول ارزشي و چگونگي بكارگيري آنان در معماري سنتي ايران سخن به ميان آمد ،آيات قرآن
كريم و احاديث ائمه معصومين كه باالترين مرجع دريافت اصول در فقه اسالمي بشمار ميروند را در باب مسأله محرميت مورد
بررسي قرار مي دهيم ،تا راهكارهاي ارائه شده در حيطه معماري را شناسايي نماييم .چون كه همانگونه كه عنوان شد جهانبيني و
انديشه معمار مسلمان ايراني است كه سرلوحه تمامي امور قرار گرفته است و براي خلق آثار خود ،تمامي قواعد عملكردي ،سازهاي،
اقليمي و غيره را از دريچه اصول اعتقادي خود گذرانده است .همانگونه كه مشخص است كتاب خدا ،سنت ائمه ،عقل و اجماع
مراجع شناخت و تبيين تمامي اصول و احكام زندگاني و رستگاري بشريت بهشمار ميآيند و ميتوان عنوان كرد وظيفه هر فرد
مسلماني است تا با مراجعه به اين مباني اصول ارزشي حاكم بر تخصص خويش را بازشناسد ،همانگونه كه معمار سنتي ايراني نيز
چنين كرده است .رهنمودها و اصول بنيادي در رابطه با فرايند و چهارچوب آن از جوهر و روح اسالم نشأت گرفته است و تكامل
آنان از سال نخست هجرت و زماني كه پيامبر(ص) در مدينه سكني گزيدند آغاز گشت و باگذشت زمان ،تكامل و رشد رهنمودها در
انطباق كامل با رشد فقه اسالمي شكل گرفته است .گسترش اسالم ،فعاليت ذهني شديد و دانش انبوهي را باالخص در رابطه با
هدايت و راهنمايي درع رصه زندگي مطابق اصول و ضوابط ديني فراهم آورد .قرآن كريم جداي از مواد و اصول اساسي (محكمات)،
همچنين ابزاري را مشخص نموده كه برخي از مواد آن ميبايست تفسير و تكميل گردد .باالخص فرمان مكرر اطاعت از خدا و
پيامبر ،اعمال و كردار پيامبر را به عنوان منبع قانون بالفاصله پس از كالم خدا قرار ميدهد .لذا شناخت سنن (گفتار و كردار نبوي
و ائمه معصومين) بعنوان منبع الهي كه مكمل قرآن بشمار ميرود بسيار حائز اهميت است .پيرامون مسئله محرميت و حفظ حريم
ميتوان به آيات  27و  31و  61سوره مباركه نور و همچنين آيه  23از سوره مباركه نساء اشاره نمود و همچنين است آيه  80از
سوره مباركه نحل كه قبالً به آن اشاره گشت .دراين آيات به مفهوم عيني به نحوه لباس پوشيدن ،قلمرو خصوصي خانه و مضافا
خصوصي بودن مكالمات اشاره گشته است .به مورد احترام قرار دادن حريم ديگران و عدم تجاوز به آن حتي به واسطه ديد مستقيم
تأكيد شده است و قرآن كريم الگوهاي متفاوت رفتاري را در رابطه با رعايت حريم ديگران نظير شيوهي اعالن حضور ،براي ساكنان
خانه و ديگران را تشريح مينمايد(.بسيم سليم حكيم )1381،آيات 27و 28و  29سوره مباركه نور مطالبي را در باب چگونگي وارد
شدن به خانه و نحوه اذن ورود گرفتن و بخشي از آداب معاشرت بيان ميكنند و در شرح آيات فوق در تفسير نمونه نكاتي مورد
تأكيد قرار گرفته است ]16[ :نخست آنكه مخاطب جامعه اسالمي است( .يا ايها الذين امنوا )...در اين آيات دستورهاي اجتماعي
اسالم كه ارتباط نزديكي با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومي دارد ،بيان شده است و پس از آن تأكيد براجازه ورود خواستن در
هنگام وارد شدن به خانه است .فضاي ورودي به عنوان فضايي كه مكان دسترسي به بنا را از مكان مسير حركت عمومي يعني كوي

و معبر متمايز كند ،در بسياري از بناهاي عمومي و بناهاي مسكوني بزرگتر ،به چشم ميخورد و به صورت فضاي رابط ميان معبر و
دهليز ورودي خودنمايي ميكند .اين فضا عالوهبر كاركرد ارتباطي  ،فضايي براي توقف ،انتظار وگفتگو نيز بوده است .در بعضي
موارد ،در دو سمت آن سكوهايي براي نشستن تعبيه شده و از آن براي استقبال يا بدرقه ميهمانان نيز استفاده ميشده است .در
بسياري از بناهاي گذشته ازجمله منازل مسكوني و بناهاي عمومي كه از حرمت و قداست برخوردار بودند ،فضاي ورودي به گونهاي
تعبيه ميشد كه مردم مستقيماً و يكباره وارد بنا نمي شدند .بلكه پس از ورود به هشتي و مشاهده بخش محدودي از فضاي داخلي
بنا از طريق روزن باز يا مشبك تعبيه شده دريكي از ديوارها يا بدنه هشتي به يكي از داالنهاي واقع در طرفين هشتي وارد شده و
پس از آن به حياط و ساير فضاهاي دروني بنا داخل ميشدند .در واحدهاي مسكوني غالباً فضاي ورودي بهگونهاي طراحي و ساخته
مي شد كه از داخل آن و حتي از درون هشتي امكان مشاهده فضاهاي داخلي وجود نداشت .زيرا كه حريم خصوصي افراد خانواده
بود و نميبايست در معرض ديد افراد غريبه قرار گيرد .در برخي از خانهها نيز حياط اندرون ،در جداگانهاي داشت و همچنين گاهي
در فاصله حياط و داالن ،در جداگانهاي تعبيه ميشد[ ]3اهميت محرميت و حفظ حرمت موجب شده بود كه براي مردان و زنان،
دوكوبه جداگانه و با شكلهاي معين بر روي لنگههاي در نصب گردد .كوبهاي كه صداي بم داشت مختص مردان بود وكوبهاي كه
صداي زير داشتن مختص زنان .اين تمايز سبب ميشد كه ساكنان خانه و بويژه كسي كه براي باز كردن در ميرفت از صداي كوبه
جنس مراجعه كننده را تشخيص داده و براي روبرو شدن با او آمادگي نسبي پيدا كند[.]17
حلقه مخصوص بانوان

كوبه مخصوص آقايان

شكل  4تفكيك جنسيتي در نوع كوبه هاي در ورودي خانه ها

 -10نتيجهگيري
باتوجه به تعاريفي كه از اصل محرميت در اين مقاله ارائه شد ،ميتوان به اهميت محرميت معماري سنتي ايران پي برد.
محرميت يكي از اصول اساسي بر هستي و پديده آن است كه تأثيرات آن در ساختار كالبدي فضايي معماري سنتي ايران غيرقابل
كتمان است .رد پاي اصول و جهان بيني حاكم بر فرهنگ اين سرزمين به بهترين وجه در معماري سنتي ايران به چشم ميخورد.
معماري با ايدئولوژي مردم ارتباط نزديك دارد و معمار بايد بنا و ساختمان را براساس تفكرات ،باورها و فرهنگ مردم سرزمين
بسازد ؛ اما آنچه شاهد هستيم ،امروزه توجهي به آن نمي شود .زندگي مردم و فرهنگ باهم در ارتباط هستند و با طراحي معماري،
طراحي زندگي انسان شكل نمي گيرد .معماري قديم آرامش و امنيت براي ساكنين خود به ارمغان ميآورد و افراد از بودن در خانه
لذت ميبردند .اين درحالي است كه امروزه لذت و خوشگذراني و مالقاتهاي كاري در بيرون از خانه شكل ميگيرد به گونهاي كه
مهمانيهاي خود را در رستورانها و هتلها برگزار ميكنند و براي آرامش و خلوت خود به پارکهاي شهر ميروند .خانه كه قبالً
كاركردهاي فراوان داشت و فضاهاي زيادي در آن طراحي ميشد ،اكنون هم فضاهاي خانه و هم كاركردهاي آن به شدت تقليل
يافته است و اين امر در روحيه ساكنان بسيار تأثيرگذار است .خانهها به گونهاي بوده است كه افراد در درون خانه در امنيت ،آرامش

و آزادي كامل از ديدگاههاي سنتي و اسالمي بودهاند كه ريشه كامل فرهنگي ايرانيان را دارد .تمام عناصر معماري سنتي ايران،
ازلحظه ورود به بنا تا لحظه حضور در تك تك فضاهايش ارتباط بسيار تنگاتنگي بافرهنگ جامعه برقرار كرده است چيزي كه در
معماري امروزي ديده نميشود.
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