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تاریخ دریافت - 6931/20/61 :تاریخ پذیرش6931/21/20 :
چکیده
اخالق به عنوان یکی از معیارها و شاخصه های شناخت ابعاد وجودی انسان ،از دیرباز همواره مورد تأیید ادیان به
خصوص دین مبین اسالم بوده و تأثیر زیادی بر جنبههای مختلف زندگی انسان همچون ساختار معماری و
شهرسازی داشته است" .محرمیت" و حریم خصوصی نیز طبق آموزههای دین اسالم به عنوان یک مفهوم
اجتماعی ،ارزش کلیدی اخالقی و زیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی است .بنابر آنچه بیان شد هدف از
نگاشتن پژوهش حاضر تحلیل و بررسی کالبدی محالت مسکونی ،ساختار ،اجزا و فضاهای این محالت با معیار
اخالق اسالمی با تأکید بر رویکرد "محرمیت" بوده است .این پژوهش از نوع موضوعمحور و توسعهای بوده و
روش تحقیق بهکاررفته در آن کیفی و متکی بر روشهای غیر آماری است .در طی فرایند پژوهش ،در مرحلۀ اول
بر اساس رویکرد توصیفی -تحلیلی ،مطالعات نظری و شناسایی شاخصههای محرمیت صورت پذیرفته و در
مرحلۀ دوم به بررسی تحوالت کالبدی زیر محلۀ تاریخی عزب دفتریلر شهر تبریز بر اساس رویکرد تفسیری و
تجزیه و تحلیل کیفی دادهها پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد با وجود اهمیت محرمیت و حریم خصوصی
از دیرباز در نزد ایرانیان  ،هجوم مدرنیته و تکنولوژی از طریق تغییر کالبد فضای زیستی انسانها به خصوص در
داخل ابنیۀ مسکونی ،تا حدودی به مخدوش شدن (نه کتمان کامل) این اصل به خصوص در "بعد کالبدی" منجر
شده است ،اما همچنان تالش هایی برای بازآفرینی این مفهوم از سوی ساکنان در کالبد جدید قابل مشاهده است،
به گونهای که می توان گفت ساختار اصلی محله بعد از گذشت زمان همچنان در پی حفظ حریمها به خصوص
حریم ابنیۀ مسکونی و عرصههای سکونتی در "بعد عملکردی" بوده است.
کلیدواژهها :ابنیۀ مسکونی ،اخالق اسالمی ،تحوالت کالبدی ،محرمیت ،محالت مسکونی.

 .6عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،آذربایجان شرقی ،ایران( .نویسندۀ مسئول) p.hashempour@tabriziau.ac.ir
 .0دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،آذربایجان شرقی ،ایرانsana.yazdani71@gmail.com .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ اﺳﺖ.
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مقدمه و بیان مسئله
فضاهای معماری و شهری پدیدههای کالبدیاند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی
و تمدنی یک جامعه را بازتاب میدهند (سلطان زاده .)69۳1 ،اصول خاص معماری و
شهرسازی کشور ایران نیز از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و اعتقادات مردم این مرز و بوم
دارد .اصل "محرمیت" ،به عنوان یکی از همین اصول حاکم بر تمامی شئونات زندگی ،مفهومی
اجتماعی و ارزش کلیدی در اخالق انسانی و اسالمی ،به زیبایی در معماری و شهرسازی سنتی
ایران کالبد یافته و در سازماندهی فضایی و نحوۀ قرارگیری عملکردهای گوناگون آثار و نتایج
عمیقی داشته است .از طرفی معماری و شهرسازی اسالمی باید به گونهای باشد که عالوه بر
پاسخگویی به نیازهای مادی انسانها در درجۀ باالیی پاسخگوی نیازهای معنوی آنها نیز
باشد؛ و این ایدئولوژی باید در تمام اجزا و ریزفضاهای یک شهر اسالمی ،همانند محالت
مسکونی متجلی شود .از آنجایی که واژۀ سکونت به معنای اقامت کردن و ماندن با آرامش
است ،آن را از ماندن و شب را به صبح رساندن صرف جدا میکند (هاشمپور و کینژاد،
 )60 :6936بنابراین میتوان گفت محالت مسکونی ،به عنوان یکی از اجزای اصلی و کالبدی
شهر اسالمی ،باید دارای معیارهایی باشند که ساکنان را از فشارها و محدودیتهای جامعه به
دور نگاه داشته و به کمک اجزا و فضاهایشان مکانی امن و آرام برای ساکنان ایجاد کنند.
پیروی از اصول و الگوهای اخالق اسالمی و بازتاب آنها در معماری و شهرسازی ،همانند
"محرمیت" این قابلیت را در کالبد فضایی محالت مسکونی گذشته ایجاد کرده است .از طرفی
هویت اصیل بافت مسکونی و محالت شهرهای کهن ایران (همانند محلۀ عزب دفتریلر تبریز
به عنوان نمونۀ مورد مطالعۀ پژوهش) ،که ریشه در فرهنگ و مذهب ایرانیان دارد؛ امروزه
همزمان با حرکت مدرنیسم در غرب با تحوالتی روبرو شده است (پورجعفر ،و تقوایی:6936 ،
 ،)66این تحوالت خواسته و ناخواسته در کنار ساختوسازهای مدرن ،بدون وجود یک الگوی
شیوهمند برای طراحی در حریم محالت بافتهای تاریخی به مرور زمان موجب مشکالت
بسیاریو بهطور خاص مرتبط با ابعاد کالبدی و ریختشناسی شده که انعکاس این مشکالت،
تحوالت اجتماعی -فرهنگی ،آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و پیامدهای نه چندان مطلوبی
از قبیل مهاجرت ساکنان بومی ،جایگزینی اقشار کم درآمد ،کاهش تجانس و همگونی فرهنگی،
ضعف در نظام همسایگی و همبستگی اجتماعی به دلیل افت هویت و اصالت ،و افول
ارزشها ،خاطرات جمعی ،و حس تعلق خاطر افراد در این بافتها (به نقل از خلیلآباد ،و
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درخشانی )9 :6939 ،را به دنبال داشته که این امر نیز موجب فراموشی کهن الگوهای معماری
ایرانی ،نشئتگرفته از فرهنگ ناب اسالمی گشته است.
طبق آنچه پیرامون ضرورت احیای اصول اخالق اسالمی در ساختار فضایی معماری و
شهرسازی عصر حاضر گذشت ،هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم "محرمیت" در کالبد
امروزی محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز است .با توجه به عنوان ،ضرورت و اهداف موضوع
تحقیق ،آنچه اهمیت مییابد پاسخ به سؤاالت زیر است:
 .6مفهوم محرمیت ،ابعاد ،شاخصهها و نحوۀ تجلی آن در معماری محالت مسکونی و
تاریخی اسالمی  -ایرانی به چه ترتیب بوده است؟
 .0تحوالت کالبدی محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز ،در عصر حاضر بر اساس معیارها و
شاخصههای محرمیت به چه ترتیب بوده است؟
پیشینۀ پژوهش
محرمیت ،سلسلهمراتب و خلوت از جمله اصولیاند که در آیات قرآن کریم و احادیث اسالمی
بر آنها تأکید شده است و اسالم این نکته را که حریم خصوصی هر فرد بایستی از تعدی و
تجاوز مصون باشد ،به رسمیت میشناسد (مرتضی .)690 :693۳ ،در این میان برخی محققان
معماری و شهرسازی ایرانی نیز در آثار و تألیفات خویش ،محرمیت را به عنوان مؤلفهای
فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی تفسیر نموده و تجلی آن را در فضاهای معماری و شهری مطالعه
کردهاند .مؤمنی و ناصری ( )6933محرمیت را به عنوان یکی از اصولیترین ویژگیهای
معماری اسالمی دانسته و به بررسی ابزارها و روشهای ایجاد محرمیت در خانۀ زینتالملک
شیراز پرداختهاند .در این پژوهش با بررسی آیات و احادیث اسالمی و تطبیق آن با مصداقهای
محرمیتساز در معماری خانۀ زینتالملک ،این نتیجه حاصل شده که اصل محرمیت در کالبد
بنا به صورت دیداری و شنیداری نمود یافته و از طریق چهار ابزار درونگرایی ،تناسبات،
سلسلهمراتب و مکانیابی ایجاد شده است .زرج آباد ،تقوی ،و مسعودی ( )6939نیز
درونگرایی و محرمیت را به عنوان دو اصل اساسی معماری ایرانی -اسالمی و مؤثر بر
شکلگیری سازمان فضایی شهرها و بناها در خانههای تاریخی بیرجند به عنوان نمونه موردی
پژوهش ،مطالعه کرده و تأمین الیههای محرمیت سهگانۀ عمومی ،خصوصی و نیمهعمومی را
نتیجه گرفتهاند .علیزاده ،و همکاران ( )6939مفهوم محرمیت و فضا را در شهرهای اسالمی
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مطالعه کردهاند .نتیجه حاکی از آن است که هستۀ نیروهای شکلدهندۀ شهرهای اسالمی ،بر
مبنای مفهوم محرمیت و قوانین ساختاری آن می باشد که از قانون اسالمی نشئت گرفته است.
ولیزاده اوغانی ( )6930به بررسی اصول و اندیشههای اخالقی در ساختار فضایی خانههای
سنتی ایران اسالمی از بعد محرمیت و حریم خصوصی پرداخته است .در نتیجه این پژوهش
میتوان گفت خانۀ سنتی در یک کالم ،تجلی اخالق است و مکانی است که در آن ارزشهای
مورد احترام جامعۀ مسلمان تجلی و نمود یافتهاند .برای مثال میتوان نحوۀ نمود و تجلی
محرمیت را در ابعاد مختلف ساختار فضایی همچون ورودی ،هشتی ،حیاط و اتاقها دید.
منصوری ( )6932محرمیت و حجاب را در بافت قدیم شیراز بررسی کرده ومطالب آن مدعی
است درونگرایی و حجاب که سالیان دراز در ساخت مسکن در این دیار نمود داشته ،اکنون
کنار گذاشته شدهاند .معماریان و همکاران ( )6933به تحلیل منطقی موضوع حریم در فرهنگ
اسالمی و تأثیر آن بر شکلگیری خانههای محالت مسلماننشین زرتشتیان و یهودیان کرمان
پرداختهاند و نتایج پژوهش حکایت از پیشیگرفتن فرهنگ اسالمی به عنوان فرهنگ حاکم (در
اصولی همچون حفظ حریم) ،نسبت به رسوم دینی زرتشتی و یهودی داشته است .طغرالجردی
و علیآبادی ( )6933نیز با بهرهگیری از روش تحقیق تحلیلی -منطقی علم فقه و روش صدور
آن را شرح داده و نتیجه گرفته اند یکی از مهمترین اصولی که نظام معماریِ سکونتگاه انسان
سنتی را بنا نهاده ،ناشی از رعایت دستورات شریعت همچون قاعده فقه "الضرر" است که در
حفظ حریم بصری شهروندان تأثیر مهمی دارد.
محرمیت و حریم خصوصی در منابع غربی نیز مطالعه شده است ،به اعتقاد راپاپورت
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مفهوم محرمیت همیشه بیشتر یا کامالً به وسیله فرهنگ تعیین میشود و اثر زیادی بر شکل
خانه دارد (راپاپورت .)029 :6933 ،از کتابهای مرجع مطالعات شهری ،دایره المعارف
مطالعات شهری اثر هاچیسون )0262( 0در بخش مربوط به روانشناسی محیطی ،به مفاهیم
محرمیت و قلمرویابی پرداخته است ،هرچند که در این بخش محرمیت با مفهوم قلمرویابی
همراه شده و به عنوان یک مفهوم خاص با توضیح مجزا تعریف نشده است .شوومن)6333( 9
در مطالعۀ ابعاد فلسفی حریم خصوصی ،مابین محرمیت به عنوان ارزش اخالقی در زندگی
شخصی و محرمیت به عنوان ابزاری برای حفظ روابط انسانی تفاوت قائل شده است .نیول
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( )6333در مقایسهای میانفرهنگی از تعاریف محرمیت را می توان شرایط موقت و نیز جدایی
داوطلبانه از قلمرو عمومی تعریف نمود ،این عبارت با واژه انزوا پیوند داشته و با مفاهیم
اشتراکی ،اجتماعی و دیدگاه اسالمی در تضاد است .فقدان مرجع مستقیم در زمینۀ مطالعات
مربوط به محرمیت و یا تناقضهای تعاریف مربوط به غرب با دیدگاه اسالمی ،به تداخل
حوزههای خصوصی و عمومی در فرهنگ غرب مربوط میشود که از قرن هجدهم به بعد
تغییر کرده است.
چارچوب نظری
* مفهومشناسی محرمیت به عنوان نمودی از اخالق اسالمی
واژۀ "محرمیت" در نگاهی کلی و فارغ از منابع و آموزههای اسالالمی در فرهنالگ لغالت مریالام
وبستر )0223( 6به عنوان کیفیت یا حالتی از وجود /بودن در نظر گرفته میشود که از همراهالی
با جمع یا مشاهدهشدن بر حذر است؛ یعنی آزاد از دخول سرزده و بدون اجازه و مکالان انالزوا،
اما به درستی مشخص نشده که آیا این توصیف مربوط به افراد است یالا اشالیا .فرهنالگ لغالات
آکسفورد ( )0223محرمیت را حالت یا شرایطی از بودن /وجود تنها ،بدون مزاحمت یالا آزاد از
هرگونه توجه و نگاه عمومی در چارچوب موضوعیت حق و انتخاب تعریالف مالیکنالد؛ یعنالی
آزادی از مداخله و دخول بدون اجازه .برای برخی افالراد نیالز ،محرمیالت باله حقالی باله منظالور
جلالالوگیری از تمالالاس یالالا همجالالواری توسالالط افالالراد دیگالالر بالالدون رضالالایت تبالالدیل شالالده اسالالت
(کمینسکی 0229 ،0نقل در گوردن .)0223 ،9به تناسب پیشبرد پژوهش لزوم بررسی دقیالقتالر
این مفهوم در فرهنگ اسالمی مطرح میشود .محرمیت یکی از مؤلفههای اخالق اسالمی اسالت
که بسیاری از اندیشمندان اسالمی در کتابهای اخالق خود با واژههایی همچون عفت و حیالا،
حجاب ،محرمیت و حریم خصوصی باله آن اشالاره کالردهانالد (انصالاریان  ،621 :6930مطهالری
 ،031 :691۳خمینی  .)69 :69۳3واژۀ محرمیت از کلمه حرم میآید و به معنای پیرامون ،مرز و
قلمرویی است که دفالاع و حمایالت از آن واجالب اسالت (عمیالد )393 :6910 ،و در لغالتنامالۀ
دهخدا ( )69۳۳نیز به معنای محرم بودن ،محرمی ،رازداری و خویشالی آمالده اسالت .در قالرآن
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کریم در موضوعات و موارد بسالیاری واژههالای "حالرام" و "حالریم" آورده شالده اسالت ،ایالن
حریمها و مجموع آنکه توسالط آنهالا محافظالت مالیشالود همگالی از "طیبالات"انالد و طیبالات
عبارت اند از آنکه هماهنگ با فطرت الهی انسان است .لذا مطابق بالا تعلیمالات اسالالمی ،انجالام
طیبات (همانند رعایت حریم ها) انسان را در مسیر رشد قرار داده و پرداختن باله خباعالث او را
از مسیر کامل دور میکند (علیزاده و همکاران .)13 :6939 ،در ادامه باله صالورت جالامعتالر باله
مفهوم محرمیت از منظر اندیشۀ اسالمی ،آیات قالرآن کالریم و روایالات بزرگالان دیالن پرداختاله
خواهد شد (جدول .)6

** محرمیت در فضای شهری و معماری محالت مسکونی
ارجاع مستقیم به مفهوم محرمیت در نظریۀ شهری فرهنگ غربی تا به امروز نادیده گرفته شده است
(هوشمند و همکاران.)1۳ :6939 ،مطالعات شهری فرهنگ غرب عمدتاً به جای اشاره مستقیم به
محرمیت ،به مفاهیم قلمرویابی و فضای شخصی تأکید کرده است؛ دو شیوهای که در آن افراد انواع
مختلفی از آستانهها /محدودهها را در محیط برای تنظیم تعامل خود با دیگران ایجاد میکنند (بل:0222 ،
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 .)009در مقابل ،در بافت شهری فرهنگ شرق ،به ویژه خاورمیانه ،محرمیت به دلیل ماهیت زندگی که
در فرهنگ و شرع اسالمی نهادینه شده ،موضوع مهم اسالمی است (هوشمند و همکاران.)1۳ :6939 ،
در کشور ایران نیز ،معماری سنتی ترکیبی از فرهنگ ایرانی  -اسالمی بوده و طوری شکل گرفته است
که افزون بر نیازهای مادی به نیازهای معنوی ساکنان آن نیز توجه کامل داشته باشد ،آنگونه که یکی از
باشکوهترین مشخصههای معماری سنتی ایران ،پایبندی معمار به اصول و اعتقادات اخالقیاش به شمار
میرفته است" .محرمیت" به عنوان یکی از نمودهای اخالق اسالمی در معماری سنتی ایران،
دربرگیرندۀ حق همسایه و حقوق دیگران ،حریم خصوصی و درونگرایی بوده و مفاهیمی از قبیل
آسودهخاطر بودن افراد در مکان معماری از لحاظ ارزشی و مذهبی و ایجاد محیطی آرام و به دور از
هیاهوی بیرون برای آرامش خاطر ساکنان را تأمین میکند (ولیزاده اوغانی .)6936 ،میتوان عنوان
داشت مراد از محرمیت در فضای معماری و شهرسازی ،کالبد دادن به فضا به گونهای است که دارای
حریم کالبدی ،عملکردی ،معنایی و فرهنگی اجتماعی باشد؛ بنابراین میتوان مفهوم محرمیت را به
عنوان عامل بنیادین کنترل سازمان کالبدی شهر در فرهنگ اسالمی به حساب آورد (علیزاده و دیگران،
 )13 :6939اهمیت این مفهوم به گونهای بوده که نقش آن همانند فرمولی اساسی در کنترل سازمان
کالبدی شهر اسالمی شناخته شده و باعث شده است فرایند توسعۀ شهر از درون به برون عینیت پیدا
کرده و"اصل سلسله مراتب فضایی" و رعایت عرصهها از عمومی به خصوصی به خصلت اساسی شهر
اسالمی تبدیل شود(مونتیگوین6339 ،6؛ ابولقد6339 ،0؛ مدنیپور6333 ،؛ معماریان و براون0229 ،؛
استورات .)0226 ،به طوری که در یک محلۀ مسکونی عالوه بر وجود عرصههای عمومی همانند:
گذرهای اصلی ،فضاهای عمومی همچون بازار و مسجد و  ...و وجود عرصههای خصوصی همانند
ابنیۀ مسکونی ،عرصههای نیمهعمومی و نیمهخصوصی به عنوان یک الیۀ میانی و عرصۀ انتقالی مابین
دو الیۀ اصلی عمومی و خصوصی وجود داشتهاند .علت اصلی این عرصهبندی و سلسلهمراتب
آموزههای اسالم در مورد آستانههای تعاملی و کنترل روابط اجتماعی بین زن و مرد است .از نظر قرآن
کریم ،خانه "حرم" خانواده و قلمروی حکمرانی زن است که مرد در آن قلمرو مهمانی بیش نیست.
بدین گونه زندگی خانوادگی از حیات مشترک اجتماعی جدا و سوا گشته ،و فقط باالی آن به سوی
آسمان باز است و آسمان در پایین ،در چشمۀ آب حیاط انعکاس مییابد (بورکهارت .)633 :6913 ،در
ادامه با تنظیم جدول  0به نحوۀ تأثیرگذاری "محرمیت" در قالب "اصل سلسلهمراتب فضایی" در نظام
و ساختار کلی محالت مسکونی پرداخته و ساختار فضایی را از عمومیترین حالت به خصوصیترین
حالت در یک محله چیدهایم .پس از تفکیک عرصهها در محالت مسکونی اسالمی ،به نحوۀ تجلی

1. Monteguin
2. Abu-Lughod
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محرمیت در هریک از اجزای کالبدی و ساختار فضایی این محالت بر اساس اصول اندیشه اسالمی،
آیات قرآن کریم و نیز آموزههای بزرگان دین پرداخته خواهد شد (جدول  )9تا بر این اساس
شاخصههای مطلوب محرمیت در هریک از ریز فضاهای محالت ایدئال شهر اسالمی مشخص شوند.
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،نحوۀ تجلی محرمیت در ساختار فضایی
محالت مسکونی اسالمی بر اساس آموزهها و اندیشههای دین اسالم با شاخصههایی مشخص
میشود که معیارهای مطلوب محرمیت در شهرهای اسالمی و در محالت سنتیاند و تأمین
آنها به تأمین تجلی محرمیت در فضای معماری و شهرسازی منجر خواهد شد .در ادامۀ این
شاخصهها با توجه به نحوۀ تجلی محرمیت ،در  0بعد کلی (بعد کالبدی ،بعد عملکردی ،بعد
ادراکی روانی ،بعد فرهنگی و بعد اجتماعی) به ترتیب جدول  3دستهبندی خواهند شد.
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روش پژوهش
با توجه به هدف نهایی پالژوهش و بخالش چالارچوب نظالری ،ابتالدا بالر اسالاس روش تحقیالق
توصیفی -تحلیلی و به کمک مطالعات کتابخانهای ،کتب اندیشمندان و صاحبنظالران ،آیالات و
روایات اسالمی ،مفاهیم مرتبط با رویکرد محرمیت استخراج شده و برای پاسخگویی به سالؤال
اول تحقیق ،به کمک متون و منابع معتبر علمی ،به شناسایی ریز فضاهای یک محلالۀ مسالکونی
تاریخی بر اساس رویکرد محرمیت و نیز نحوۀ تجلی محرمیت ،ابعاد و شاخصالههالای مطلالوب
محرمیت در این فضاها پرداخته شد .سپس با هدف پاسالخگالویی باله سالؤال دوم پالژوهش ،بالر
اساس روش تحقیق "پژوهش موردی" ،6محلۀ عزب دفتریلر تبریز مطالعاله و بررسالی شالد .در
ادامه نیز مطالعۀ تحوالت کالبدی و تحلیل نحوۀ تجلی محرمیت در ریز فضالاهای محلالۀ عالزب
دفتریلر از طریق مشاهدات میدانی و بر اساس رویکرد تفسیری و مقایسه آنها با شاخصههالای
محرمیت در محالت مسکونی سالنتی صالورت خواهالد گرفالت .نهایتال ًا نیالز در بخالش بحالث و
نتیجهگیری پس از جمعبندی نتایج حاصل از تحلیل نحوۀ تجلالی محرمیالت در کالبالد امالروزی
محلۀ مسکونی تاریخی ،به تفسیر و مقایسه این نتایج با یافتههای پیشین پرداخته خواهد شد ،تا
به این ترتیب نحوۀ تجلی ،تغییر و یا مخدوششدن شاخصههای محرمیالت ،در کالبالد امالروزی
محالالالت مسالالکونی تالالاریخی بالاله واسالالطۀ تغییالالرات اعمالالال شالالده از سالالوی سالالبک زنالالدگی و
ساختوسازهای مدرن نتیجهگیری شود.
یافتههای پژوهش
* معرفی نمونۀ موردی (زیر محلۀ عزب دفتریلر تبریز)
شهر تبریز یکی از کالنشهرهای کشور و مرکز استان آذربایجان شرقی اسالت کاله بالزر تالرین
قطب اقتصادی منطقه و شمال غرب ایران شالناخته مالیشالود .در آخالرین سرشالماری عمالومی
نفوس و مسکن در سال  6333333 ،6932نفر جمعیت داشته و مساحت آن بر اسالاس آخالرین
مصوبۀ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران  09222هکتار بوده است .بافت شالهری تبریالز
همانند شهرهای گذشته به تعدادی محله تقسیم مالیشالده و در سالال  6633هجالری قمالری3 ،

 .6پژوهش موردی جستجویی تجربی است که پدیدهای معاصر را در متن زندگی واقعی مورد بررسی قرار میدهد ،به ویژه زمانی که مرز میان
پدیده و زمینه آن کامال واضح نباشد (گروت ،و وانگ931 :6933 ،؛ به نقل از یین.)69 :6333 ،
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دروازه پیرامون حصار شهر تبریز قرار داشته که هریک از این دروازهها به محلالۀ مربوطالۀ خالود
باز میشدند .درب نوبر یکی از دروازههای قالدیمی تبریالز اسالت کاله محالدوده ایالن دروازه ،از
گذشته محلۀ نوبر نامیده میشود .این محله از زیرمحلههایی تشکیل شالده کاله هالر کالدام بالرای
خود محلهای کوچک به شمار میآمدند (عمرانی و اسمعیلی سنگری )636 :6930 ،و هالر یالک
دروازه ای داشت که در مواقع ناامنی و آشوب آن را میبستند .این زیر محالالت عبالارتانالد از:
حاج اسماعیل ،له له بیگ (کوی شهید یوشاری) ،سیدلر (جزو منطقاله چرنالداب اسالت) ،عالزب
دفتریلر و مقصودیه .زیر محلۀ عزب دفتریلر محلۀ نالوبر (تصالویر  ،)6باله علالت زمینالۀ مناسالب
تاریخی ،هم نشینی بافت سنتی و معاصالر در کنالار یکالدیگر و نیالز محسالوس بالودن مشالکالت
یادشده در ضرورت پژوهش پیرامون وضعیت امروزی محالت مسکونی تاریخی ،میتوانالد باله
عنوان نمونۀ مناسبی برای پژوهش حاضر انتخاب شود .این زیر محلاله دارای کشالیدگی شالرقی
غربی است که از سمت شرق به خیابان ارتش جنالوبی و از سالمت غالرب باله خیابالان طالقالانی
منتهی میشود .پیادهگذر مقصودیه از وسط این محله گذشالته و آن را باله دو قسالمت شالرقی و
غربی تقسیم میکند و در محل تالقی با راستای عزب دفتریلر گره و میدانچه تاریخی مهمالی را
به نام میدان مقصودیه تشکیل میدهد.
شکل  :1موقعیت کوچه عزب دفتریلر و نحوه ارتباط آن با سایر معابر ،منبع :نگارنده

نقشه  :1کاربریها و معابر محلۀ عزب دفتریلر ،منبع :مهندسین مشاور نقش جهان پارس 6931 ،و نگارندگان
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همانطور که در وضعیت کنونی محلۀ عزب دفتریلر قابل مشاهده است (نقشۀ  ،)6این محله
بیشتر کاربری مسکونی داشته ،دو کاربری مذهبی نیز در داخل بافت محلاله وجالود دارد .محلالۀ
عزب دفتریلر از شرق به غرب ،دارای یک معبر اصلی داخل محلهای است که معابر فرعیتر از
معبر اصلی به سمت منازل مسکونی منشعب شدهاند .در برخالی از قسالمتهالای بافالت ،معالابر
جزئیتر و بن بست کم عرضی به سمت یک یا دو بنای مسکونی نیز کشیده شده است.
** بررسی تحوالت کالبدی ریز فضاهای محلۀ عزب دفتریلر از بعد محرمیت
در ادامه تحوالت موجود در کالبد ریز فضاهای محلۀ عزب دفتریلر در مقایسه بالا حالالت
مطلوب یک محلۀ مسکونی سنتی در شالهر اسالالمی (جالدول  )9بررسالی شالده و تالأمین و یالا
مخدوش شدن شاخصه های مطلوب محرمیت نتیجهگیری خواهد شد .بر این اسالاس در پایالان
میتوان استنباط کرد که بیشالترین تحالوالت کالبالدی از جنبالۀ محرمیالت در کالدام یالک از ریالز
فضاهای محلۀ عزب دفتریلر نسبت به حالت ایدئال یک محلۀ مسکونی سنتی رخ داده و علالت
آنچه بوده است.
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* تفسیر یافتهها از نحوۀ تجلی محرمیت در ریز فضاهای محلۀ عزب دفتریلر
همانطور که از تحلیلهای انجامگرفته در زمینۀ اجزای کالبدی محلۀ عزب دفتریلر بالر مالیآیالد،
اصالل محرمیالالت باله دلیالالل عجالالینبالودن بالالا فرهنالگ ایرانالالی و اسالالالمی ،بالا وجالالود تغییالالرات و
دگرگونی های فراوانی که در سبک و سیاق زندگی ساکنان محلۀ عزب دفتریلر باله عنالوان یالک
محلۀ تاریخی پدید آمده ،باز هم رد پای خود را در ساختار کالبدی محله به جا گذاشته اسالت.
البته الزم به ذکر است به دلیل تغییر نیازهای انسان معاصر نمالیتالوان انتظالار داشالت کاله اصالل
محرمیت و نحوۀ تجلی آن در کالبد دنیای مدرن را دقیقاً به شیوۀ سنتی و اسالمی آن دید ،کامالً
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بدیهی است که در برخی از فضاها به دلیل تحوالت کالبدی حاصل باید انتظار مخالدوششالدن
این اصل و یا تجلی آن را به سبکی کامالً متفاوت داشت.

طبق جمعبندی صورت گرفته در جدول  ،1میتوان چنین تفسیر کرد که ساختار اصلی
محلۀ عزب دفتریلر بعد از گذشت زمان تا حد زیادی در پی حفظ حریمها به خصوص حریم
عرصههای سکونتی و رعایت سلسلهمراتب دسترسی در کلیت محله بوده که به تأمین برخی از
شاخصههای محرمیت در عرصههای عمومی و نیمهعمومی منجر شده است .با توجه به تطبیق
نقشۀ کلی محله (نقشۀ  )6و جدول  ،1هنگام ورود به محلۀ عزب دفتریلر از سمت پیادهگذر
مقصودیه ،سلسلهمراتب دسترسی تا حد زیادی رعایت شده ،به این صورت که ابتدا از سمت
معبر اصلی محله که امتداد آن به بازار ختم میشود ،وارد میدانگاه اصلی محله میشویم
(میدانچۀ مقصودیه) ،در اطراف میدان کاربریهای عمومی از قبیل مسجد تاریخی میدان
مقصودیه و سایر کاربریهای تجاری و نیز کاربری آموزشی قرار گرفتهاند .سپس از دو سمت
شرق و غرب وارد معبر فرعی داخل بافت میشویم .کاربریهای مسکونی در دو سمت این
معبر قرار گرفتهاند ،هم چنین معابر فرعیتر بن بست از این معبر منشعب شده و فضاهای
خصوصیتری را برای یک یا دو خانه ایجاد کرده اند .همین سلسلهمراتب در قسمت انتهایی
کوچۀ عزب دفتریلر از سمت شرق و غرب با منتهیشدن به دو خیابان اصلی ارتش و طالقانی،
بدون وجود یک الیه نیمهعمومیتر شکسته شده و محرمیت محله را تا حدودی زیر سؤال برده
است ،تا جایی که معبر فرعی محله رابه یک گذر عمومی میانبر برای خودروها تبدیل کرده که
این تغییر مقیاس از پیاده به سواره و عبور و مرور غیر قابل کنترل یکی از عوامل اصلی
مخدوشکنندۀ محرمیت ،در معابر درون محلهای بوده و به برهم خوردن بعد کالبدی محرمیت
(مخدوش شدن آسایش فیزیکی ،نظم فیزیکی ،بصری و شنوایی) بعد ادراکی محرمیت (از بین
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رفتن خوانایی جدارهها و  )...و بعد اجتماعی محرمیت را منجر شده است .از طرفی وجود
کاربری آموزشی (دبیرستان شهید مصطفی خمینی) در قسمت شرقی محلۀ عزب دفتریلر ،در
داخل بافت مسکونی نیز موجب برهم خوردن حریم ابنیۀ مسکونی شده است .در داخل محلۀ
عزب دفتریلر هرچه از فضاهای عمومی به سمت فضاهای خصوصی پیش میرویم میزان
مخدوششدن شاخصههای محرمیت (تعداد خانههای بدون ستاره نسبت به ستارهدار جدول )1
بیشتر شده و میتوان نتیجه گرفت میزان تحوالت کالبدی در عرصههای خصوصیتر به دلیل
جایگزینشدن بناهای اصیل معماری ایرانی و اسالمی گذشته با گونههای جدید مسکونی
همچون بناهای آپارتمانی نوساز به برهم خوردن شاخصههای نظم بصری در نمای خارجی
ابنیه منجر شدهاند .بازشوها و ورودیها این بناها همگی در راستای بازشوهای بنای مقابل قرار
گرفتهاند و افراد ساکن به دلیل میل ذاتی به حفظ محرمیت خانواده خود اقدام به کوچکتر
کردن پنجرهها ،افزایش ارتفاع آنها از کف ،حصاربندی و یا نصب شیشههای مات کردهاند .در
چنین شرایطی اگر یک بنای نوساز در یک سمت معبر و بنای نسبتاً قدیمی با ارتفاع کمتری در
سوی دیگر معبر قرار بگیرد ،به دلیل اشرافیت کامل بنای نوساز بر بنای قدیمی ،حریم آن به
کلی مخدوش میشود .بناهای مسکونی جدید نه تنها حالت درونگرایی کامل خود را از دست
دادهاند بلکه عرصهبندی فضاهای عمومی و خصوصی در داخل واحدهای مسکونی این
آپارتمانها به طور کلی تغییر کرده ،ریز فضاها یا به کل حذف شدهاند (همانند داالن) ،یا مفهوم
و شکل کالبدی متفاوتی به خود گرفتهاند (همانند هشتی و میانسرا) و یا به دلیل عدم رعایت
روابط فضایی و اصل سلسلهمراتب فضایی دیگر تجلیگر شاخصههای مطلوب محرمیت
نیستند و محرمیت صرفا به طراحی اتاق خواب فردی محدود شده و حفظ حریم زن ،مرد و
مهمان بسیار کمرنگ می باشد .در نهایت ،حیاطهای ابنیۀ امروزی در مقایسه با میانسراها و
حیاط مرکزیهای بناهای تاریخی ،نه تنها جدا از توده ساختمان عمل میکنند بلکه بین چندین
خانواده که خویشاوندی ندارند مشترک و در عین حال غیر قابل استفادهاند.
نتیجهگیری
عدم توجه به کالبد بافت مسکونی تاریخی در پی تحوالت قرن حاضر و هجوم مدرنیتاله بالدون
وجود یک الگوی شیوهمند در بطن آن ،موجب گمشالدن و فراموشالی اصالول معمالاری ایرانالی
نشئتگرفته از فرهنگ ناب اسالمی شده است که یکی از این اصول توجه به "اصل محرمیت"
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است .پس از ورود اسالم به ایران به دلیل اهمیت و تأکید دین اسالالم باله جنبالههالای مختلالف
محرمیت ،این اصل یکی از شکلدهندههای ساختار فضایی شهر اسالمی بوده؛ بنابراین گمشدن
کامل و کتمان این مهم ،حتی در دنیای مدرن و ماشینی امروز انسان مسلمان غیر ممکالن اسالت،
زیرا که نه تنها فطرت انسان مسلمان ،بلکه هر انسان دیگری ذاتاً نیازمند تأمین اصالل محرمیالت
است .طبق مطالعات انجامگرفته بر روی ساختار و کالبد کنونی محله عزب دفتریلر تبریالز ایالن
نتیجه حاصل میشود تالش برای حفظ الگوهایی همچون محرمیت ،و یا بازآفرینی این مفهالوم
در کالبد جدید محالالت تالاریخی شالهرهای ایالران همچنالان قابالل مشالاهده اسالت ،و بالهرغالم
مخدوششدن محرمیت در بسیاری از ابعاد آن و عدم تأمین کامل شاخصهها به دلیالل تحالوالت
کالبدی جدید در بافت قدیمی ،همچنان محلۀ عزب دفتریلر تا حالدودی برخالی شاخصالههالای
محرمیت را دارا بوده و سلسلهمراتب و عرصهبندی فضایی را به طور کامل نقض نکرده اسالت،
از طرفی با وجود تغییرات اساسی در ساختار فضاهای مسکونی عصر حاضر باز هالم مالیتالوان
تالش و دغدغۀ ساکنان را برای حفظ این مهم؛ متناسب با سالبک زنالدگی معاصالر؛ هرچنالد در
ابعاد کمتری مشاهده کرد .با توجه به جمعبندی جدول  ۳میتوان گفت تحوالت کالبدی محلالۀ
عزب دفتریلر بیشترین تأثیر منفی را بر بعد کالبدی محرمیت ( )%91/91داشته ،بعالد عملکالردی
محرمیت تا مقدار زیادی ( )%36در این محله تأمین شالده اسالت و پالس از آن باله ترتیالب بعالد
ادراکی ،بعد اجتماعی و بعد فرهنگی محرمیت حفظ شدهاند؛ بنابراین میتالوان چنالین اسالتنباط
کرد که نتایج حاصل از محاسبه درصد تحقق شاخصههای محرمیت در محلۀ عزب دفتریلالر باله
عنوان نمونۀ کوچکی از محالت تاریخی در شهرهای معاصر ،حکایت از اهمیت بیشتر ابعالادی
دارد که به خواستههای فطری انسان و جنبههای ادراکی ،روانی ،فرهنگی و اجتمالاعی ذات فالرد
مسلمان که متصل به روح و سرشت آدمی است ،مربوط میشود .به ایالن مفهالوم کاله محرمیالت
یک خواستۀ فرهنگی و مذهبی بوده و در ذات و فطرت وجودی فرد مسلمان ریشه دارد؛ و بالر
همین اساس انسان امروزی در فضای سکونت و زنالدگی خالود ،نیازمنالد تالأمین ایالن اصالل در
تمامی ابعاد آن و برای یافتن هویت فردی و جمعالی نیالز نیازمنالد ابعالاد فرهنگالی ،اجتمالاعی و
ادراکی است.
در انتها ،نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه به جنبههای فرهنگالی ،اجتمالاعی و روانالی
در خلق فضاهای کالبدی و معماری ،در طراحی محالت معاصر (مجموعۀ همسایگی) به عنوان
کوچکترین واحد مدنی شهری و نیز فضای سکونتی انسانها (خانه) داللت داشته و ضالرورت
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شناخت آن ها را روشن میکند .محالت امروزی با تمام اجزا و ریالز فضاهایشالان بایالد بتواننالد
بستر زندگی فرهنگی -اجتماعی ساکنان و آرامش ادراکی و روانی آنها را فراهم کنند کاله ایالن
مهم اهمیت شناخت جنبه های فطری انسان ،نحوۀ تجلی آنها در سالبک زنالدگی معاصالر و نیالز
توجه به فرهنگ بومی را به عنوان یک ضرورت غیالر قابالل اجتنالاب در مرحلالۀ طراحالی بیالان
میکنند .آنچه مبرهن است ،ناکارآمدی و عدم توانمندی مدرنیسم ،شیوههای ساختوساز نالو و
نیز سبک بین الملل در پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی و هویتی انسان مسلمان است .باشالد کاله
نتایج نظری این پژوهش راهگشای طراحالیهالا و معمالاریهالای همسالو بالا فرهنالگ ،مالذهب،
ارزشهای فطری و اجتماعی معماری این مرز و بوم ،به عنوان نیاز اساسی انسان معاصر شود.
پینوشت
 .6آیه  0۳سوره نور :یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَُّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلُِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَُّکُمْ لَعَلَُّکُمْ تَذَکَُّرُونَ  -ای کسانی که
ایمان آوردهاید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکُّر شوید!
 .0فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُواهُوَ أَزْکَى لَکُمْوَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ  -و اگر کسی را در آن
نیافتید ،وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شد :بازگردید! بازگردید؛ این برای شما پاکیزهتر است؛ و خداوند به آنچه انجام میدهید
آگاه است!
 .9وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِینَ
غَیْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَۀِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ

ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ  -و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوسآلود) فروگیرند ،و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز
آن مقدار که نمایان است -آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) ،و زینت خود را
آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان ،یا پدرانشان ،یا پدر شوهرانشان ،یا پسرانشان ،یا پسران همسرانشان ،یا برادرانشان ،یا پسران برادرانشان ،یا
پسران خواهرانشان ،یا زنان هم کیششان ،یا بردگانشان ،یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند ،یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛
و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد)؛ و همگی بسوی خدا
بازگردید ای مؤمنان ،تا رستگار شوید.
 .3یَأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا لِیَسْتَالْذِنکُمُ ٱلَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَنُکُمْ وَٱلَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوۀِ ٱلْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ ٱلظَّهِیرَۀِ

وَمِن بَعْدِ صَلَوۀِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَیْکُم بَعْضُکُمْ عَلَىبَعْضٍ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَکُمُ ٱلْءَایَتِ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ
حَکِیمٌ ( )03وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنکُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْیَسْتَالْذِنُوا کَمَا ٱسْتَالْذَنَ ٱلَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَکُمْ ءَایَتِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ( )03وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ

ٱ لَّتِى لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِینَۀٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ( - )12ای کسانی که ایمان
آوردهاید! بردگان شما ،و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیده اند ،در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند :پیش از نماز صبح ،و نیمروز هنگامی
که لباسهای (معمولی) خود را بیرون می آورید ،و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ امّا بعد از این سه وقت ،گناهی بر شما و
بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیّت به یکدیگر خدمت نمایید) .این گونه خداوند آیات را برای
شما بیان میکند ،و خداوند دانا و حکیم است! ( )03و هنگامی که اطفال شما به سنُّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند ،همان گونه که اشخاصی که پیش
از آنان بودند اجازه میگرفتند؛ اینچنین خداوند آیاتش را برای شما بیان میکند ،و خدا دانا و حکیم است! ( )03و زنان از کارافتادهای که امید به
ازدواج ندارند ،گناهی بر آنان نیست که لباسهای (رویین) خود را بر زمین بگذارند ،بشرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند؛ و اگر خود را
بپوشانند برای آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و داناست)12( .

 .0وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِٱلْوَِدَیْنِ إِحْسَنًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ ٱلْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا  -و
پروردگارت فرمان داده :جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو ،یا هر دوی آنها ،نزد تو به سن پیری رسند ،کمترین
اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!
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َ .1ٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَۀِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِى صَغِیرًا  -و بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف ،در برابر آنان فرود آر! و
بگو :پروردگارا! همانگونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند ،مشمول رحمتشان قرار ده.
 .۳انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ  -جز این نیست که همۀ مؤمنان با هم برادرند ،پس بین برادرانتان سازش و
صلح ایجاد کنید ،و از خداوند (اطاعت کرده ،از محرُّماتش) بپرهیزید تا مورد رحمت قرارگیرید.

 .3یَأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱ لظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ

وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ  -ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید ،چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار
دیگران) تجسّس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند ،آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه

شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبهپذیر و مهربان است.
 .3آیه  03سوره احزاب :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِیمًا  -ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو :روسری های بلند خود را بر خویش فروافکنند ،این کار برای اینکه شناخته شوند و
مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگ ر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است.
 .62یَسْأَلُونَکَ عَنِ األهِلَُّۀِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَُّاسِ وَالْحَجُِّ وَلَیْسَ الْبِرُُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَالکِنَُّ الْبِرَُّ مَنِ اتَُّقَى وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَُّقُواْ اللُّهَ
لَعَلَُّکُمْ تُفْلِحُونَ -از تو درباره هاللهای ماه می پرسند ،بگو :برای آن است که مردم وقت ،کارهای خویش و زمان حج را بشناسند و پسندیده نیست که
از پشت خانه هابه آنها داخل شوید ،پسندیده آن است که پروا کنید و از درها به خانه ها درآیید و از خدا بترسید تا رستگار شوید.
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