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خالصه
مهمترین عاملی که بر شکل شهرها تاثیر گذاشته رفتار مردم است که متاثر از فرهنگ و اعتقادات آنان است ،یکی از
مفاهیم اصلی در این رابطه توجه به موضوع حریم و محرمیت و جایگاه آن در نظام شهرسازی ایرانی-اسالمی تلقی می شود
در اثر گذر زمان و موضوعیت یافتن الگوهای وارداتی معماری و شهرسازی در کشور ایران این توجه به این موضوع کم رنگ
شده که به تبع آن عواقبی جبران ناپذیر گریبانگیر شهرها شده است .در این تحقیق سعی شده است مفهوم محرمیت
بصری در محالت و شاخص های موثر تبیین گردد ،روش تحقیق حاضر در هدف بنیادی و کاربردی می باشد ،جهت جمع
آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و برای تحلیل اطالعات از روش دلفی و مصاحبه با متخصصین رشته استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد ،در بعد روانی شاخص های استقالل و جدایی ابنیه ،ازدحام و امنیت و در مولفه های اجتماعی
سطح تعامالت اجتماعی و کنترل رفتارهای ضد اجتماعی افراد و در بخش کالبدی غریب گز بودن ،سلسله مراتب ،اندازه،
مقیاس و ارتفاع ،جهت گیری ابنیه تاثیرگذارترین محسوب میشود.
کلمات کلیدی :محرمیت ،محله ،شهرسازی اسالمی ،محرمیت بصری

 .1مقدمه
اساسی ترین عاملی که بر معماری و شهرسازی تاثیر گذاشته و به آن جهت م یده د ،اس تفاده کنن دگان آن یعن ی م ردم
هستند ،به همین جهت شهرسازی مطلوب به این وابسته است که تا چند اندازه در تامین آس ایش و راحت ی م ردم موف ق
عمل کرده و توانسته نیازهای آنها را برآورده کند .
در هر فضا و کالبد که انسان سکونت گزیند ،خواه ناخواه نیازمند شکل گیری عرصه هایی محرم ،مصون ،امن و آرام اس ت و
بر همین اساس است که اصل محرمیت در شهرسازی و معماری اسالمی از کالن ترین فضاهای شهری تا ریزترین فض اهای
معماری را مورد تاثیر خویش قرار داده است(سیفیان و محمودی ،)1831،در کتاب های علوم اجتماعی و جامعه شناسی نیز
که غالباً ترجمه متون غربی یا تأثیر گرفته از آنها است ،مسئله حریم تنها از جنبه امنیت ،مالکیت و قوانین مورد بررسی قرار
داده است و جنبههای دیگر حریم که در فرهنگ ما ایرانیان از اهمیت باالیی برخوردار اس ت نپرداخت ه ان د و ب ا توج ه ب ه
مسئله میان رشته بودن این موضوع بین رشته های مختلف در تحقیقات و رس اله ه ای پای ان نام ه نی ز ب ه ای ن امرکمت ر
پرداخته شده است.
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