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جدا شدن حریم اهل خانواده از غیر و همچنین مهمان و تفکیک این دو عرصه از زندگی در عمده خانه های اسالمی 
واجد اهمیت بسیار می باشد و ظهور و تجلیات آن در معماری بسته به بسترهای اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی متفاوت 
بوده است .بررسی الگوهای حریم گذاری در خانه های کشورهای مختلف اسالمی به خوبی این تنوع را نشان می 
دهد. این تحقیق با همین هدف سه الگوی خانه در سه شهر با قدمت و اصالت اسالمی را مورد بررسی قرار می دهد. 
روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و هدف، مطالعه مفهوم حریم و تحلیل نحوه ظهور تجلیات آن در این سه 
الگو می باشد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه مفاهیمی مانند »حریم« متاثر از بوم و 
فرهنگ، تجلیات متفاوتی پیدا می کند؟ لذا با انتخاب خانه از سه شهر اسالمی اصفهان، دمشق، و صنعاء، و مطالعه 
الگوی رفتاری و گونه-شناسی خانه ها در این سه شهر به بررسی مفهوم حریم در آنها پرداخته شده است. بارزترین 
جلوه های حریم در این خانه ها، تفکیک عرصه های خصوصی و عمومی بوده است. در خانه های اصفهان به دلیل 
گسترده شدن خانه در سطح، تفکیک حریم مهمان از اهل خانه از طریق تفکیک حیاط ها، و از سویی تفکیک فضاها 
در جبهه های مختلف یک حیاط بوده است. در خانه های دمشق به دلیل شرایط خاص اقلیمی و گسترده شدن فضاها 
در طبقه اول جهت دریافت باد مطلوب، تفکیک حریم در عمده خانه ها از طریق تفکیک در طبقات مختلف حیاط 
خانه امکان پذیر بوده است. در خانه های صنعاء به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه و وجود زمین سنگالخی و از 
سویی شرایط خاص امنیتی منطقه، تفکیک حریم از طریق توزیع فضاها در طبقات مختلف خانه بوده است. این مقاله 
بر اساس فرضیۀ پژوهش مبنی بر وجود ارتباط میان نحوه ظهور حریم در خانه های اسالمی و جایگاه »بوم– طبیعت 
و انسان« که شامل بسترهای مختلف اقلیمی، جغرافیایی، و فرهنگی می باشد؛ ضمن آزمون فرضیۀ پژوهش نشان 
می دهد بوم منطقه نقش بسیار مهمی در ظهور تجلیات مختلف حریم ها داشته است و میزان این حریم خواهی نیز 

در مناطق مورد مطالعه تفاوت بوده است.

واژه های کلیدی:  حریم، خانه های اسالمی، اصفهان، دمشق، صنعاء.
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مقدمه
دار،  بیت،  های  معادل  خانه  واژه  برای  کریم  قرآن  در 
واژه  پرکاربردترین  است.  رفته  کار  به  و...  منزل،  مسکن، 
مختلف  معناهای  به  بیت  ریشه  از  است.  بیت  خانه  برای 
بار   40 حدوداً  است.  شده  استفاده  کریم  قرآن  در  بار   73
عنوان  به  عوام  نزد  آنچه  و  معمولی  خانه های  معنای  در 
خانه شناخته شده است به کار می رود. در کنار واژه خانه، 
کلمه مسکن و سکونت استفاده می شود. مسکن بر وزن 
مفعل اسم مکان است به معنای محل آرامش و سکونت 
از ریشه » سکن« به معنی آرامش می آید. در قرآن کریم 
صراحتا خانه )بیت( با سکینه همراه شده است و در آیه 80 
اولین  است.  شده  شمرده  سکینه  مایه  نحل-خانه-  سوره 
کارکرد خانه، تامین جسم و تسکین جان اعضای آن است 
که البته مرهون امنیت همه جانبه این محیط برای اعضا 
هست. فضای محدود و امن خانه، حریمی )محل محرم( 
برای ابراز احساسات، بیان اسرار، و تامین نیازهای جسمی 
و روحی انسان و بیانگر ارتباط میان خانه و آرامش است 
از  یکی  خانه  طراحی   .)1395 دیگران  و  سامانی  )کبیری 
موضوعات مهم در حوزه معماری و طراحی شهری است 
که به طور مستقیم با تمامی ابعاد وجودی انسان ارتباط دارد 
و در هر فرهنگ و بوم شکلی متناسب با بستر خود می یابد. 
با توجه به ابعاد همه شمول فرهنگ اسالمی، خانه منتسب 
بوده  ویژگی  بایست شامل چنین  نیز می  فرهنگ  این  به 
کالبدی،  ابعاد مطلوب  و  ها  ویژگی  بودن  دارا  بر  و عالوه 
ابعاد معنایی و آیینی نیز برخوردار باشد )جبل عاملی و  از 
نشان  فرهنگ،  با  هماهنگی  در  ها  خانه   .)1391 دیگران 
خانه  و  است  آنها  در  افراد ساکن  اجتماعی  روابط   دهنده 
های اسالمی در جغرافیای کشورهای مختلف بسته به بوم، 
اقلیم، جغرافیا و فرهنگ نمودهای مختلفی را بخود خواهند 
گرفت و شناسایی این ویژگی ها منوط به دسته بندی این 

خانه ها می باشد. 
رعایت حریم خصوصی خانه در بسیاری از آیات قرآن مورد 
و  معیارها  از  یکی  عنوان  به  اخالق  و  گرفته  قرار  اشاره 
ابعاد وجودی انسان، از دیرباز تأثیر  شاخصه های شناخت 
زیادی بر ساختار فضایی خانه های اسالمی داشته  است. 

از  محرمیت و حریم خصوصی، مفهومی اجتماعی و یکی 
مولفه های اخالقی است که در ساختار فضایی خانه های 
اسالمی نمود یافته است. این مفهوم دارای ارزش کلیدی و 
زیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی است و به معنای حق 
افراد برای حمایت شدن در برابر مداخله بی اجازه دیگران 
 .)47 اوغانی1392،  زاده  )ولی  باشد  می  افراد  زندگی  در 
معماری اسالمی حکایت از عالقه و میل هنرمند به فضایی 
می باشد که در ستر و پوشش عرضه شود و خیال معمار 
با بنایی موافقت دارد که اصل آن در درونش نهفته باشد، 
همچون مرواریدی در صدف )نوایی و حاجی قاسمی1390، 
این پژوهش اهمیت دارد؛ تحلیل و بررسی  25(. آنچه در 
محرمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه های 
اسالمی و تفاوت نمود این حرایم می باشد. جهت تحدید 
انتخاب  خاورمیانه  حوزه  از  اسالمی  های  خانه  موضوع، 
تاثیرگذار  متغیر  یک  اقلیم  متغیر  که  آنجا  از  است.  شده 
بوده است؛ به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده و با 
از  اقلیم گرم و نسبتا خشک  با  انتخاب شهرهای اسالمی 
حوزه خاورمیانه به دسته بندی این خانه ها از منظر سازمان 
فضایی پرداخته شده است. سپس با انتخاب خانه ها از سه 
شهر با سازمان فضایی متفاوت؛ خانه های اصفهان، دمشق 
و صنعاء و گونه شناسی دقیق آنها، مولفه های حریم در این 

خانه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 

2. پیشینه پژوهش
در حوزه حریم و محرمیت در اندیشه های دینی پژوهش های 
مفصلی انجام گرفته است. برخی از مولفین و اندیشمندان 
حیا،  عفت،  جمله  از  مفاهیمی  به  اخالق  کتاب های  در 
و  معماری  محققین  اند.  داشته  اشاره  محرمیت  و  حجاب 
شهرسازی ایرانی نیز در آثار و تألیفات خویش، محرمیت و 
حریم خصوصی را به عنوان مولفه های فرهنگی، اجتماعی 
و اخالقی مورد تحلیل و تفسیر قرار داده اند و به بررسی 
از جمله خانه ها  اسالمی  در مصادیق مختلف  مفاهیم  این 
پرداخته اند. اما در مقوله خانه های اسالمی عمده پژوهش 
ها متمرکز بر خانه های ایران بوده است و کمتر خانه های 
بررسی  و  نقد  مورد  اسالمی  کشورهای  دیگر  در  اسالمی 
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قرار گرفته است. در موضوع خانه های اسالمی در حوزه 
شده  انجام  محدودی  مطالعات  نیز  خاورمیانه  کشورهای 
است و پژوهش های کمتری به زبان فارسی به شناسایی 
وجوه متفاوت کالبدی و فضایی آنها پرداخته است. دانشنامه 
جهان اسالم یکی از منابع معتبری می باشد که به معرفی 

گرفته،  قرار  مطالعه  مورد  کمتر  ها  پژوهش  این  در  آنچه 
شیوه  و  فرهنگی  های  ارزش  و  مفاهیم  تحلیلی  مقایسه 
صورت  به  که  هایی  پژوهش  می باشد.  آنها  عملی  تحقق 
خاص به بررسی وجوه متفاوت حریم خواهی در شهرهای 

باشد.         متفاوت  فرهنگ  و  بوم  با  اسالم  جهان  اسالمی 
3. روش تحقیق

تحقیق،  این  در  استفاده  مورد  )پارادایم(  کلی  رویکرد 
کیفی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. روش 
گردآوری اطالعات این جستار، به صورت میدانی و اسنادی 
)کتابخانه ای( است. در مطالعات کتابخانه ای از مقاالت و 
مطالعات  واسطه  به  ابتدا  در  است.  شده  استفاده  ها  کتاب 

این خانه ها پرداخته است؛ اما عمومًا به شناخت وجوه کلی 
معماری بسنده کرده و کمتر از منظر مفاهیم اسالمی خانه 
از منابع  ها مورد پژوهش قرار گرفته است. مجموعه ای 
مرتبط با موضوع را می توان به صورت ذیل بیان داشت.

تحلیلعنوان کار تحقیقینویسنده )گان(زمان

محمدکاظم 1386
سیفیان، 

محمدرضا 
محمودی

این مقاله با ارائه تعریفی از محرمیت، به بررسی عوامل موثر بر آن، ریشه های شکل گیری و محرمیت در معماری سنتی
نحوه تاثیرگذاری آن در سازمان فضایی- کالبدی معماری سنتی ایران پرداخته است.

بررسی تطبیقی ابعاد حریم در مسکن هانیه اخوت1392
سنتی و معاصر با استفاده از مدل تحلیلی 

BDSR

در این مقاله با ارائه مدلی BDSR به بررسی حریم فضایی بر اساس چهار تعریف مانع، 
فاصله، مرتبه و حلقه می پردازد. در این بررسی خانه های سنتی و معاصر یزد را مورد بررسی 

قرار می دهد و به تغییر مراتب حریم در این سیر تحول اشاره دارد.

آرزو محتشم، 1394
مهدی حمزه 

نژاد

تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای 
داخلی مسکن ایرانی- اسالمی

)با استفاده از فرایند تحلیل 
سلسله مراتبی(

در این مقاله نویسنده با تاکید بر مفهوم حریم در مسکن ایرانی- اسالمی، به چهار بعد اصلی 
حریم از جمله حریم دیداری، حریم شنیداری، حریم بویایی، و حریم حرکتی اشاره کرده است 

و هدف آن است که بتواند از آنها در طراحی فضاهای داخلی مسکن بهره گیرد. 

حامد حیاتی، 1396
احمد امین 
پور، رامین 

مدنی

تاثیر اصل حریم زنان بر معماری 
خانه های ایرانی بر اساس آموزه های 

اسالمی

هدف این مقاله تبیین اصل محرمیت و حریم زنان بر اساس آموزه های اسالمی و تطبیق 
شاخصه های محرمیت ساز در خانه های سنتی بر اساس آموزه های اسالمی می پردازد.

 راحیل ندومی، 1398
علی شرقی

تحلیل حریم دیداری خانه های دارای 
شناشیر؛ نمونه موردی: خانه های بومی 

در ساحل خلیج فارس و درون بافت 
قدیم بوشهر

در این مقاله با بررسی مفهوم حریم و استخراج مولفه های حریم دیداری، به بررسی نقش 
شناشیر در خانه های بومی بوشهر می پردازد و به جلوه های متفاوت آن در خانه های 

مختلف این منطقه و ابعاد و تناسبات و نسبت آنها اشاره دارد.

جدول 1. پیشینه پژوهش در موضوع حریم )ماخذ: نگارندگان(

سپس  و  حریم  مختلف  ابعاد  بررسی  به  ای  کتابخانه 
مفهوم  به  دادن  شکل  در  تاثیرگذار  های  مولفه  استخراج 
گزینش  شد. جهت  پرداخته  اسالمی  های  خانه  در  حریم 
خانه های اسالمی حوزه خاورمیانه، به دلیل تاثیر اقلیم در 
شکل دادن به ویژگی های کالبدی و فضایی متفاوت آنها، 
خانه ها از شهرهایی انتخاب گردید که دارای وجوه مشترک 
با  شهرها  گزینش  با  بوده اند.  اقلیمی  بسترهای  لحاظ  به 
اقلیم گرم و خشک و مطالعه خانه ها در این شهرها، سه 
نظام سازماندهی فضایی در این خانه ها به-دست آمد. از 
سه گونه خانه های اسالمی با سازماندهی فضایی متفاوت، 
شهرهایی که از نظر پژوهشگران امکان دسترسی مناسب 
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وجود  محلی  بازدیدهای  بعضا  و  تکمیلی  اطالعات  به  تر 
داشت انتخاب گردید. در نهایت خانه های اسالمی شهرهای 
اصفهان، دمشق و صنعاء جهت بررسی گزینش شد. با انجام 
گونه شناسی خانه ها در شهرهای مورد مطالعه، مولفه های 
حریم در این خانه ها مورد بررسی و نقش عوامل مکانی 
در نوع و میزان حریم خواهی آنها مورد تحلیل قرار گرفت.

4. سواالت پژوهش
در بیان سواالت پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- چه شباهت و تفاوت هایی در ظهور و بروز جلوه حریم در 
خانه-های کشورهای اسالمی به ویژه سه شهر اصفهان، 

دمشق و صنعاء وجود دارد؟
- چه عواملی منجر به ظهور جلوه های مختلف حریم در 

خانه های اسالمی به ویژه در این سه شهر شده است؟       
                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. مبانی نظری  
1-5. تأملی بر مفهوم حریم و جلوه های آن در معماری

حریم از ریشه لغوی حرمت، حرم، محرم بوده است. حریم 
مانند حرمت،  با کلماتی  احاریم است  و  که جمع آن حرم 
هاشمی  و  )علی آبادی  دارد  معنایی  قرابت  حرام  و  احرام 
»ای  است  آمده  نور  سوره  در   .)45  ،1389 طغرالجردی 
کسانی که ایمان آورده اید! به خانه ای غیر از خانه خودتان 
وارد نشوید تا زمانی که اجازه گرفته باشید و به افراد منزل 
سالم کرده باشید و اگر کسی در منزل نباشد وارد نشوید تا 
زمانی که اجازه یابید. اگر از شما خواستند که بازگردید پس 

می-شود  بیشتر  اخالص  باعث  کار  این  که  نشوید  داخل 
و خدا آگاه است که شما چه می کنید« )سوره نور/ آیات 

                                                                         .)27-28
در اسالم اهمیت زیادی به حریم و حفظ حرمت خانواده نهاده 
حقوق شهروندی،  مباحث  در  حریم خصوصی  است.  شده 
ارزشمندترین  از  یکی  و  می باشد  اساسی  و  مهم  بسیار 
مفاهیم اخالقی است. توجه به حریم خصوصی به عنوان 
یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از احترام ویژه 
شخصی  حیات  از  بخشی  به  مربوط  و  بوده  برخوردار  ای 
انسانی  کرامت  با  تنگاتنگی  ارتباط  که  است  خانوادگی  و 
از اصول سازمان بخش جامعه مدنی  و یکی  داشته است 
است. حریم خصوصی حق افراد برای خودداری از حمایت-

امور و زندگی  برابر مداخله بی اجازه دیگران در  شدن در 
خود و خانواده شان است )نمک دوست 1385، 201(. این 
حریم محدوده ویژه ای از زمان و مکان است که شخص، 
رفتاری  مشخص  و  معین  های  قالب  و  قوانین  از  فارغ 
کند  خلوت  خویش  خویشتن  با  آن،  در  تواند  می  اجتماع 
و به احساسات فردی خویش پاسخ گوید و نیازهای روانی 
خویش را برآورده سازد و اسالم نیز این حق را بر او محترم 
بر هر فرد مسلمان فرض می  را  احترام آن  و  می شمارد 
به  اعتقاد  آبادی 1380، 21(. عامل فرهنگی و  داند )علی 
به  اتاق ها   بر کارکرد  تکریم مهمان و جدایی حریم ها، 
عنوان اتاق های خصوصی و پذیرایی تأثیر می گذارد  )بنیاد 

.)17 اسالمی1390،   دایره المعارف 

 

نمودار 1. مدل مفهومی بررسی و تحلیل جلوه های حریم در خانه های اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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های  خانه  در  حریم  مختلف  معیارهای   .5-2
می  سال ا

خانه های اسالمی عمومًا به موضوع حریم خصوصی در 
کنار تکریم مهمان توجه داشته و برای انجام آن، هم از 
الگوی تداخل قلمرو در فضای واحد و هم از الگوی مجزا 
نمودن مکان آنها استفاده نموده اند )معماریان 1998 ،42(. 
باشد  می  متفاوتی  ابعاد  دارای  محرمیت  و  حریم  مقوله 
حریم  دیداری،  حریم  به  می-توان  آن  ابعاد  بیان  در  که 
روانی  حریم  و  حرکتی،  حریم  بویایی،  حریم  شنیداری، 
و  هر یک  خانه  مختلف  های  بخش  در  که  داشت  اشاره 
یا ترکیبی از این حریم ها باید حفظ شود. طراحی ورودی 

به  عابران  مستقیم  بصری  دید  موانع جهت  ایجاد  و  خانه 
داخل خانه، طراحی گشودگی ها و پنجره ها -به گونه ای 
که امکان روشنایی و دید بصری را به خارج فراهم و مانع 
بندی فضاهای  داخل شود- عرصه  به  دید همسایگان  از 
خصوصی و عمومی در خانه و عدم امکان اشرافیت مهمان 
به فضاهای خصوصی از جمله تالش هایی است که معمار 
در جهت کنترل حریم انجام می دهد. لذا می توان به ابعاد 
مختلف حریم و ضرورت های معماری در شکل دادن به 
هر یک از ابعاد اشاره کرد و در ادامه با بیان ویژگی-های 
مرتبط، به سه مولفه اصلی شکل دهنده مفهوم حریم در 

خانه های اسالمی اشاره کرد.

1-2-5. رعایت اصل تسلسل فضایی 
بیشترین  که  باشد  می  اصولی  از  یکی  مراتب  سلسله 
معماری  کالبد  در  محرمیت  به  در شکل گیری  را  تأثیرات 
در  مراتب  سلسله  رعایت  می کند.  ایجاد  شهرسازی  و 
و  ذهن  پاالیش  به  شایانی  کمک  فضاها  سازماندهی 
آمادگی روان انسان می کند. معمار مسلمان ورودی مسکن 
شریفه  آیه  مصداق  که  نماید  می  طراحی  گونه ای  به  را 
حجاب گردد. او با طراحی هشتی در ابتدای ورود، عرصه 

با  از عرصه خصوصی درون خانه،  را  بیرون خانه  عمومی 
می کند.  مجزا  کاماًل  نامحرمان،  دید  بودن  بسته  رعایت 
اصل سلسله مراتب در معماری اسالمی با ایجاد شکستگی 
 ،1376 )آیوازیان  باشد  می  فضاها  حرکتی  محورهای  در 
49(. در معماری اسالمی ورود به عرصه های خصوصی با 
گذر از عرصه های عمومی خانه امکان-پذیر است که این 
سلسله مراتب می تواند در حفظ حریم فضاهای خصوصی 

باشد. موثر  بسیار 

ابعاد مختلف معیار اصلی
حریم

اهمیت

حریم

رخصت در ورود به فضایی به منظور جلوگیری از دید نامحرم، و... .حریم دیداری

جلوگیری از استراق سمع، جلوگیری از مزاحمت برای دیگر افراد خانه و همسایگان حریم شنیداری

جلوگیری از انزجار افراد خانواده و همسایگان برای همنشینی ها حریم بویایی

توجه به شیوه های ورود به هر فضایی با آداب خاص خودحریم حرکتی

توجه به روحیات انسانیحریم روانی

جدول 2. ابعاد و معیارهای حریم )مأخذ: محتشم و حمزه نژاد 1394، 55(
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و  خصوصی  بندی  عرصه  اصل  رعایت   .5-2-2
مسکن در  عمومی 

در خانه های سنتی مکان های خصوصی و عمومی خانواده 
معمواًل از دید و دسترسی افراد غریبه در امان هستند. معمار 
سنتی بر اساس فطرت پاک خود و با تکیه بر اصول دینی 
به ساخت مسکن می پردازد. محرمیت می توان با جداسازی 
از فضاهای خارجی و هم  قاطع و عمیق فضاهای داخلی 
چنین با استفاده از مفصل بندی های متعدد و تشدید این 
تامین  با  کامل  محرمیت  و  درونگرایی  ایجاد  و  جداسازی 
هستند  خودی  و  آرام  مطلوب،  که  داخلی  باز  فضاهای 
از سویی فضاهای  )نقره  کار 1392، 183(.  صورت گیرد 
مهمان از اهل خانه به گونه ای تفکیک شده است و بسته 
یا  و  به صورت چند حیاطه  اقتصادی خانواده،  به وضعیت 
تک حیاطه بوده اند. در خانه های چندحیاطه با ایجاد حیاط

دوم به نام حیاط بیرونی این تفکیک صورت گرفته است و 

نمودار 3. مدلی از  نسبت میان تسلسل فضایی و عرصه بندی در ایجاد محرمیت 
و بروز رفتارهای متفاوت در خانه های اسالمی. این دو مولفه مکمل در تبیین 
حریم هستند. تسلسل در یک طیف خصوصی تا عمومی و عرصه بندی باعث 
شکل گیری رفتارهای متفاوت در خانه می شود. تعامل این دو  مولفه منجر به 

تقویت میزان حریم خواهی در خانه های اسالمی می گردد
)ماخذ: نگارندگان(

نمودار 2. ابعاد، ویژگی ها و مؤلفه های مؤثر در شکل دادن به مفهوم حریم )مأخذ: نگارندگان(

در خانه های معمول و تک حیاطه در درون یک حیاط این 
جدا سازی صورت می گیرد.
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نقشه عکس ویژگی عرصه بندی و سلسله مراتب افقی و عمودی در خانه های اسالمی

عمومًا خانه ها به صورت دو طبقه و گستردگی در طبقه همکف و زیرزمین می باشند. در 
مواردی این گستردگی در طبقه اول نیز بوده است.

اصفهان-کاشان- یزد

در خانه مرفهین و حتی در خانه های قشر متوسط وجود چند حیاط دیده می شود.ایران

عدم وجود پنجره و یا روزنه هایی به سمت معبر.

مأخذ: حاجی قاسمی 1377 Url1 :مأخذ

خانه ها دو یا سه طبقه می باشد که گستردگی در طبقه همکف، زیرزمین و اول می باشد. 

بغداد

در خانه های مرفهین عالوه بر چند طبقه به صورت چند حیاطه نیز بوده است.عراق

وجود عنصرهای شناشیل در مقابل پنجره اتاق  های طبقه اول و مشرف بر معبر.

مأخذ: امیدواری 1394 مأخذ: امیدواری 1394

وجود خانه ها با الگوی تک حیاطه یا چند حیاطه کویت

گستردگی خانه ها در یک یا دو طبقه کویت

در برخی از خانه های کوچکتر فضاها در طبقه اول نیز سازماندهی شده اند.
Url3 :مأخذ Url2 :مأخذ

خانه ها معمواًل به صورت چند حیاطه و یا تک حیاطه می باشند. منامه

فضاهای زیستی بین حیاط های مختلف و یا در طبقات متفاوت توزیع می شود.بحرین

بعضا خانه ها دارای روزنه و گشودگی به سمت معبر می باشند.

مأخذ: والی 1992 Url4 :مأخذ

عمومًا خانه ها بدون حیاط مرکزی می باشند. مکه- مدینه- جده

عربستان

سازماندهی فضایی چند طبقه و عمودی و تعداد این طبقات به 4 یا 5 می رسد.

مشربیه ها به صورت جداره های مشبک چوبی در جداره رو به معبر قرار گرفته است.

از طریق جعبه پله داخلی امکان دسترسی به طبقات فراهم می گردد.
2016 Ahmed Darwish :مأخذ Url5 :مأخذ

به دلیل مباحث امنیتی و از سویی زمین های سنگالخی منطقه، سازماندهی خانه ها به صورت 
عمودی و در طبقات بوده است.  صنعاء

خانه ها بدون زیرزمین و به صورت 4-5-6 طبقه و حتی بیشتر می باشند.یمن

خانه ها دارای پنجره و گشودگی هایی رو به معبر و فضای سبز مشترک بوده است.
Url7 :مأخذ Url6 :مأخذ

به دلیل موقعیت جغرافیایی و رطوبت منطقه، خانه ها دارای گشودگی های بسیار رو به معبر 
جهت کوران و حرکت هوا داشته است. مسقط

خانه ها معمواًل در چند طبقه سازماندهی شده اند.عمان

وجود جداره های نیمه باز به صورت مشربیه که امکان دید به معبر را ایجاد می کند.

Url9 :مأخذ Url8 :مأخذ

خانه ها در این منطقه در دو گونه یک طبقه و دو طبقه می باشند که خانه های مرفهین عمومًا 
به صورت دوطبقه می باشند. دوحه

عناصر بادگیر نقش مهمی در کوران و خنکی بنا دارد.قطر

خانه ها دارای بازشدگی های زیاد به سمت معبر جهت کوران باد بوده اند.

Url11 :مأخذ Url10 :مأخذ
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سازماندهی فضاها به دور حیاط به صورت یک یا دو طبقه

دبی

ت
وجود روزنه ها و گشودگی ها رو به معبر جهت حرکت و کوران بادامارا

خانه معمواًل دوطبقه و فاقد زیرزمین و در خانه مرفهین چند حیاط می باشند.

مأخذ: امیدواری و دیگران 1398 مأخذ: امیدواری و دیگران 1398

حیاط جزء فضاهای الزامی در این خانه ها می باشند.

قاهره

صر
سازماندهی خانه ها در دو راستای افقی و عمودی و به صورت 2 تا 3 طبقه می باشند. م

این خانه ها دارای مشربیه هایی رو به حیاط یا معبر بوده اند.

Url14 :مأخذ Url13 :مأخذ

عمومًا همه خانه ها دارای حیاط می باشند و خانه مرفهین چند حیاطه است.

شق
دم

خانه معمواًل دوطبقه و فاقد زیرزمین هستند.سوریه

خانه ها عمومًا دارای مشربیه هایی مشرف به معبر هستند.

مأخذ: امیدواری و دیگران 1398 مأخذ: امیدواری و دیگران 1398

تنظیم  و  اشرافیت  عدم  اصل  رعایت   .5-2-3
بازشوهای ارتباط دهنده در انتظام فضایی مسکن

بیگانگان،  دید  از  خانه  داخلی  فضاهای  بودن  مصون 
وابسته  بدان  سخت  خانواده  آسایش  که  است  موضوعی 
است و در نتیجه خانه به عنوان محل امن و آرامش خانواده 
امان  در  گرفتن  قرار  مشرف  از  مناسب،  گونه ای  به  باید 

یا  حیاط  مثل  خانه  از  هایی  مکان  مثال،  طور  به  بماند. 
محل اجتماع خانواده باید از دید و دسترسی بیگانه در امان 
باشد در حالی که اتاق های خاص باید از دید سایر اعضای 
خانواده نیز دور باشد )نقی زاده 1387، 448(. مفهوم بیرونی 
با آداب زندگی خانواده مسلمان هماهنگی  اندرونی که  و 
همانا  که  ساکنان  فطری  خواست  به  معمارانه  پاسخ  دارد 

به دلیل ویژگی های آب و هوایی، منطقه دارای الگوهای معماری متفاوت بوده است.  س
اورشلیم، غزه، نابل

ن
سطی

فل

در مناطق گرم و نسبتا خشک خانه ها به صورت حیاط مرکزی و تک حیاطه می باشند و خانه ها 
عمومًا دو طبقه و بدون زیرزمین می باشند.

دارای روزنه های رو به معبر می باشد.

Url16 :مأخذ Url15 :مأخذ

با توجه به تنوع آب و هوایی الگوهای متفاوت خانه وجود دارد. خانه هایی که در مناطق گرم و 
خشک هستند؛ به صورت حیاط مرکزی و دو طبقه بوده است. ت

بیرو

عمده خانه ها در این اقلیم به صورت برونگرا می باشند.لبنان

دارای روزنه ها و گشودگی هایی رو به معبر جهت کوران باد.
Url18 :مأخذ Url17 :مأخذ

در مناطق با اقلیم گرم و خشک، انتظام فضاها در اطراف حیاط می باشد.

عمان

انتظام فضایی در خانه ها به صورت یک طبقه و عمدتا دوطبقه می باشند.اردن

خانه ها دارای روزنه و گشودگی هایی رو به معبر جهت کوران باد داشته اند.

Url20 :مأخذ Url19 :مأخذ

جدول 3. شهرهای اسالمی حوزه خاورمیانه با اقلیم گرم و نسبتا خشک )مأخذ: نگارندگان(
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است  نامحرمان  دید  از  ماندن  محفوظ  و  داشتن  حجاب 
ایجاد  در  عوامل  ترین  مهم  از   .)32-31  ،1388 )مسائلی 
محرمیت در خانه های اسالمی، مکانیابی مناسب فضاها، 
و  )امین پور  است  ها  جداره  روی  بازشوها  و  ها  گشودگی 
از  داخلی  های  عرصه  جداسازی   .)58  ،1396 دیگران 
خارجی خانه با استفاده از مفصل بندی ها و کنترل ابعاد و 
اندازه گشودگی ها نقش بسیار موثری در تنظیم بازشوهای 

است. داشته  خانه  داخل  به  دهنده  ارتباط 
 

3-5. بررسی خانه ها در کشورهای اسالمی 
مشترک  اندیشه  تاثیر  لحاظ  به  اسالم  جهان  در  ها  خانه 
اسالمی و مفاهیم مرتبط با آن، دارای وجوه اشتراک بسیار 
است. این خانه ها دارای گستره وسیع، از شرق تا غرب و 
از هند تا اندلس را فراگرفته اند. بی شک اگر چه اندیشه و  
مفاهیم دینی مشترک در شکل گیری اشتراکات معماری 
تاثیر گذار بوده است اما به دلیل بوم و فرهنگ متفاوت که 
شامل بسترهای اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی مختلف می 
پهنه  این  های  خانه  در  مفاهیم  این  ظهور  و  نمود  باشد؛ 

کالن فرهنگی یکسان نبوده است.
طبقه بندی های متفاوتی برای خانه ها در پهنه شهرهای 
منظر  یک  از  است.  شده  ارائه  خاورمیانه  حوزه  اسالمی 
می  عربی  های  خانه  روی  بر  تمرکز  با  بندی  طبقه  این 
باشد. این طبقه بندی بر روی خانه های عربی می باشد. 
کشورهای اسالمی در حوزه خاورمیانه با گستردگی وسیع 
در  ها  خانه  شناسایی  در  را  جدیدی  بندی  دسته  جنوبی، 
ارائه می دهند.  به مخاطبان  این منطقه  فرهنگ اسالمی 
جنوبی  حوزه  در  شهرها  و  کشورها  شامل  جنوبی  عرب 
جهان عرب و شامل کشورهای عربستان، یمن، امارات و 
عمان می باشد و ویژگی های این منطقه عمومًا متمرکز 
بوده است. عرب شمالی  بیابانگرد  و  نشین  بادیه  اعراب  بر 
تمدن  با  تعامالت فرهنگی  در  که  است  کشورهایی  شامل 
فرهنگ های  تاثیر  لذا  و  اند  بوده  روم  و  یونان  های کهن 
تبع آن در معماری  به  الگوی سبک زندگی و  اروپایی در 
آنها موثر بوده و چهره متفاوتی از معماری اسالمی را در 

دهد. ارائه می  مناطق  این 

از منظر معماری، دسته بندی متفاوت تری برای این منطقه 
ارائه شده است. جهت این دسته بندی ناگزیر از شناسایی 
گونه متفاوت خانه ها در این منطقه می باشد. لذا با تمرکز 
ویژگی  شناسایی  به  و خشک،  گرم  اقلیم  با  شهرهایی  بر 
های کالبدی و معماری این خانه-ها پرداخته شده است. 
بیانگر آن است که خانه ها در شهرهای مورد  بررسی ها 
این  است.  شده  سازماندهی  متفاوت  گونه  سه  در  مطالعه 
در  فضاها  گسترش  و  سازماندهی  از  متفاوت،  گونه های 
سطح تا کشیدگی و امتداد آنها در ارتفاع را شامل می شود. 
توان سه گونه سازماندهی  بررسی ها نشان می دهد می 
فضایی برای خانه های خانه های اسالمی حوزه خاورمیانه 

برشمرد.
گونه اول؛ شامل خانه های اسالمی می باشد که عمومًا 
سطح  در  آنها  فضایی  گسترش  و  باشند  می  طبقه  یک 
تعدد حیاط ها  افزایش  با  نیاز  تامین فضاهای مورد  است. 
و ساماندهی فضاها در اطراف آن امکان پذیر بوده است. 
شهرهای اصفهان، بغداد، کویت، و بحرین دارای این الگوی 

اند. بوده  سازماندهی 
گونه دوم؛ شامل بخشی از خانه های  اسالمی است که 
غالبًا سازماندهی فضاها در آنها به صورت دو طبقه می باشد 
و بخشی از فضاها در طبقه همکف و بخش دیگر فضاها 
در طبقه اول گسترش یافته اند. شهرهای دمشق، قاهره، 
اورشلیم، بخش هایی از بیروت و... دارای خانه هایی با این 

ویژگی بوده اند.
گونه سوم؛ شامل خانه هایی چندطبقه و به اصطالحی 
برجی شکل می باشند. تعداد طبقات در این خانه ها عمومًا از 
دو طبقه بیشتر بوده است و حداقل 4 تا 5 طبقه می باشند. 
معمواًل به واسطه جعبه پلکان امکان دسترسی به طبقات 
فراهم بوده-است. پلکان در این خانه ها نقش اساسی را 
داشته است. توسعه فضاها در این گونه از خانه ها در طبقات 
صورت می گیرد. خانه های اسالمی در شهرهای صنعاء، 
عمان، مکه، مدینه، جده دارای این گونه فضایی بوده اند. 
منظر  از  خاورمیانه  حوزه  اسالمی  های  خانه  بررسی  لذا 
خانه  از  شناسی  گونه  یک  تواند  می  فضایی  سازماندهی 
های این منطقه را ارائه دهد که این گونه شناسی می تواند 
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بستر مناسبی برای پژوهش های این منطقه ایجاد نماید.

6. معرفی محدوده پژوهش )شرح داده ها(
اسالمی  های  خانه  پژوهش،  و  مطالعه  مورد  محدوده   
آنها  برای  حریم  مفهوم  که  باشد  می  خاورمیانه  حوزه  در 
گزینش  و  موضوع  تحدید  جهت  است.  داشته  موضوعیت 
شهرهای انتخابی، از دو منظر به انتخاب نمونه ها پرداخته 

شد.  خواهد 
اساس  بر  تواند  می  ها  نمونه  انتخاب  نخست  منظر  از 
گونه شناسی سازماندهی فضایی خانه های اسالمی حوزه 
خاورمیانه صورت گیرد. همانطور که پیش تر اشاره شد؛ سه 
گونه سازماندهی فضایی برای خانه های این منطقه مورد 
شناسایی قرار گرفت که از هرگونه سازماندهی فضایی، یک 

نمونه مصداقی می تواند به صورت تصادفی انتخاب شود. 
اسالمی  های  خانه  بررسی  با  توان  می  دوم  منظر  از  اما 
حوزه خاورمیانه از منظر بوم فرهنگی به تفکیک کشورها 
و شهرهای این منطقه پرداخت. از منظر بوم فرهنگی خانه 
های این منطقه را می توان در دو بوم فرهنگ، ایرانی و 
عربی تقسیم کرد. حوزه کشورهای عربی نیز همانطور که 
و  شمالی  حوزه عرب  در  به کشورها  تواند  می  اشاره شد 
کشورها در حوزه عرب جنوبی تقسیم شود. سه حوزه بوم 
فرهنگی منطقه خاورمیانه را می توان به صورت زیر بیان 
داشت و لذا از هر حوزه می توان یک شهر با اقلیم نزدیک 

به گرم و خشک انتخاب شود.
انتخاب شهرهای مورد مطالعه  بررسی ها نشان می دهد 
از هر دو منظر سازماندهی فضایی و از منظر بوم فرهنگی 

می  موضوع  این  که  اند  بوده  وسیع  اشتراکات  دارای 
انتخاب  در  دهد.  افزایش  را  انتخابی  مصادیق  اعتبار  تواند 
شهرهای انتخابی، موضوع امکان دسترسی به اطالعات و 
مستندات و همچنین امکان بازدید برای نگارندگان در نظر 
گرفته شده است. در میان شهرهایی با گونه های یک طبقه 
ایرانی  فرهنگ  بوم  دارای  که  سطح  در  گستردگی  و 
کانون  مهمترین  از  یکی  به عنوان  اصفهان  شهر  بوده اند؛ 
سیچانی  )قاسمی  است  شده  انتخاب  ایران  معماری  های 

و معماریان 1389، 87-94(. اگر چه بر اساس اشتراکات 
بسیار زیاد در الگوهای فضایی مناطق مرکزی ایران، می 
تواند هر یک از شهرهای کاشان، شیراز، و اصفهان و غیره 
ها  خانه  سازماندهی  با  میان شهرهایی  در  گردد.  انتخاب 
به صورت دو طبقه و شهرها در حوزه بوم فرهنگ عرب 
توسط  بازدید محلی  امکان  دلیل  به  شمالی، شهر دمشق 
نگارندگان و دسترسی به مستندات کامل انتخاب گردید. 
با  کشورها  و  جنوبی  عرب  فرهنگ  بوم  سوم  حوزه  در 

تصویر 1. محدوده کشورهای حوزه خاورمیانه با پهنه بندی متفاوت بوم فرهنگی در انطباق با کشورها با گونه سازماندهی فضایی یکسان 
)مأخذ: Url21 با دخل و تصرف نگارندگان(
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سازماندهی بلندمرتبه، خانه های صنعاء به دلیل دسترسی 
لذا در میان  به اطالعات و مستندات گزینش شده است. 
محدوده شهرهای مورد مطالعه سه شهر اصفهان، دمشق، 
و صنعاء به دلیل ویژگی های خاص و برجسته معماری و 
حفظ و نگهداری بسیاری از مصادیق گزینش شده است. 
در نمونه برداری اولیه از هر منطقه 30 نمونه مورد مطالعه 
گونه-شناسی خاص  به شناخت  ابتدا  در  گرفته است.  قرار 
خانه ها در این سه منطقه و سپس به بررسی و تحلیل جلوه 

های مختلف حریم در این خانه ها پرداخته شده است.
1-6. گونه شناسی خانه های اصفهان

معماری  های  کانون  مهم ترین  جمله  از  اصفهان  شهر 
ایرانی است که تعدد خانه های ارزشمند باقیمانده در این 
شهر لزوم شناخت بهتر این نوع از معماری را فراهم می 
آورد. این منطقه با مشخصات اقلیمی نیمه گرم و خشک، 
عمدتًا الگوهای معماری درونگرا را برای خود رقم می زند 
باعث  از سویی بستر جغرافیایی و سطح هموار منطقه،  و 

گستردگی بسیار زیاد خانه ها در سطح شده است )همان، 
94(. بر اساس نمونه های موجود و دیگر شواهد تاریخی، 
خانه های اصفهان عمومًا واجد سه الگوی متفاوت بوده اند 
که به تفصیل به بیان این سه گونه پرداخته شده است.                                                                                            

1-1-6. گونه برونگرا یا کوشک مانند 
در این الگو خانه ها در میان انبوه باغات قرار داشته است. 
متمرکز  باغ  وسط  قسمت  در  فشرده  به صورت  بنا  حجم 
در  چلیپایی  الگویی  به صورت  اصلی  اتاق  که  است  شده 
وسط و دیگر اتاق ها و فضاهای نیمه باز در چهار محور 
یا جهت اصلی در چهار سوی آن قرار گرفته اند. این گونه 
اختصاص  خود  به  را  اصفهان  های  خانه  از  کمی  درصد 
از  و  است  بوده  تاجران  و  حکام  به  متعلق  عمومًا  و  داده 
چهل  بهشت،  هشت  مارتاپیترز،  خانه های  آن  نمونه های 

می باشد.  ستون 
2-1-6. گونه دو یا چند حیاطه

 در این الگو خانه ها عمدتًا شامل دو تا سه حیاط می باشند 

 

نمودار 4. فرآیند انتخاب جامعه آماری و گزینش نمونه های نهایی )مأخذ: نگارندگان(
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می-باشند. در این منطقه اقلیم معتدل و کوران مناسب باد 
و سازماندهی  اوج گرفتن  باعث  اول  تراز طبقه  در سطح 
گونه  واجد  ها  خانه  این  است.  اول شده  طبقه  در  فضاها 
های مختلفی به لحاظ شیوه زیست و سکونت بوده اند که 

در یک نگاه کلی می توان به دو گونه زیر اشاره داشت.

گونه برون گرا

کوشک هشت بهشت

گونه چند حیاطه

خانه قزوینی ها

ک حیاطه
گونه ت

خانه حاج رسولی ها

جدول 4. گونه شناسی خانه های اصفهان
 )ماخذ: نگارندگان، ماخذ نقشه: حاجی قاسمی 1377، ماخذ تصاویر: امیدواری 1390(

گونه های چندحیاطه

خانه قصرالعظم )مأخذ: امیدواری و دیگران 1398(

ک حیاطه
گونه ت

فاخر
خانه العقاد )مأخذ: امیدواری و دیگران 1398(

معمولی

خانه الخالدی )مأخذ: امیدواری 1390(

که حیاط اصلی، متعلق به خانواده و به عنوان حیاط اندرونی 
شناخته می شود. حیاط دوم به عنوان حیاط بیرونی، متعلق 
به مهمان است و در بعضی از این خانه ها حیاط سومی نیز 
وجود-داشته که متعلق به بخش خدمات خانه می باشد و 
به عنوان حیاط خدماتی شناخته می شود. بعضا اتاق های 
چلیپایی یا چهار صفه در حد واسط حیاط اندرونی و بیرونی 
خانه قرار گرفته است. این گونه نیز عمدتًا متعلق به قشر 
مرفهین بوده و حیاط بیرونی به دلیل حضور مهمانان دارای 

تزئینات بسیاری بوده است. 
3-1-6. گونه تک حیاطه 

اصلی  نقش  حیاط  یک  تنها  ها  خانه  از  گونه  این  در 
سازماندهی فضاهای باز، بسته و فضاهای میهمان را ایفاء 
می نماید. خانه ها عمدتًا شامل دو محور شمالی جنوبی و 
شرقی غربی بوده اند. جبهه ای از خانه متعلق به صاحبخانه 
و اهل خانه بوده و جبهه ای دیگر متعلق به میهمانان است 
مستقیم  دسترسی  امکان  خانه  ورودی  طریق  از  بعضا  و 
مهمان به این فضا بدون وارد شدن به حیاط و حریم خانواده 
فراهم می شود. مهمانان در این خانه ها برخالف خانه های 
حرفه  و  شغل  به  کمتر  و  خانواده  نزدیکان  از  حیاطه  چند 

صاحبخانه وابسته بوده اند.
2-6. گونه شناسی خانه های دمشق   

خانه ها در بافت قدیم دمشق غالبًا متعلق به دوره عثمانی 

جدول 5. گونه شناسی خانه های دمشق )مأخذ: نگارندگان(

1-2-6. گونه های چندحیاطه 
در میان خانه های دمشق شاید بتوان تنها 5 درصد از خانه  
ها را واجد گونه چند حیاطه دانست که غالبًا متعلق به سران 
حکومت و تجار دمشقی بوده است. در این خانه ها بخش 
اندرونی و بیرونی در دو حیاط مجزا تعریف شده و گاه یک 
در  است.  یافته  اختصاص  خدماتی  فضاهای  به  نیز  حیاط 
میان خانه های دمشق تنها می-توان به چند خانه خاص 
از جمله خانه خالدبن العظم، قصر العظم، مکتب عنبر با این 

گونه فضایی اشاره داشت. 

6-2-2. گونه تک حیاطه                                                                     
تقریبا 95 درصد از خانه های دمشق واجد گونه تک حیاطه 
بوده اند که این گونه نیز می تواند به دو گونه فرعی خانه 
ها با حیاط فاخر و خانه ها با حیاط های ساده تقسیم شود. 
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خانه های تک حیاطه با الگوی فاخر غالبًا واجد فضاهایی 
با ابعاد بزرگ تر و از سویی وفور تزئینات در بخش های 
مختلف سقف ها، کف ها و جداره ها بوده-است. خانه های 
تک حیاطه از نوع دوم عمومًا بسیار ساده و حیاط دارای ابعاد 
بسیار کوچک بوده است و فضاهای مختلف نیز در حداقل 
ابعاد و سادگی بنا گردیده اند. نحوه توزیع بخش اندرونی و 
بیرونی در این خانه ها در دو طبقه مجزا بوده است که از 
طریق پلکان نزدیک ورودی امکان مجزا شدن این بخش 

ازخانه فراهم می شود.

6-3. گونه شناسی خانه های صنعاء
 شهر صنعاء یکی از شهرهای قدیمی در نیمه غربی یمن 
و  منطقه  این  در  سنگالخی  های  زمین  وجود  می باشد. 
در  موضوعات  ترین  اساسی  از  یکی  که  امنیت  سویی  از 
ساماندهی خانه های یمن می-باشد؛ باعث شده گونه های 
برجی  غالبًا  آن  مجاور  شهرهای  و  شهر  این  در  مسکن 
شکل و دارای تعداد طبقات زیاد باشد. این خانه ها در پهنه 
جغرافیایی شهر صنعاء دارای دو گونه اصلی بوده است.                                                              

1-3-6. گونه های برجی شکل
خانه های بخش شرقی شهر صنعاءی قدیم عمدتًا واجد 
این نوع سازماندهی بوده است. تعداد طبقات این خانه ها 
پنج یا شش طبقه و حتی در مواردی به نه طبقه نیز می 
رسد. نحوه سازماندهی خانه ها در کنار یکدیگر به گونه ای 
است که فضای باز مرکزی در وسط واحدها را ایجاد کرده 
و به عنوان باغ مشترک در وسط خانه ها عمل می نماید. 
دور  به  ها، طبقات  خانه  این  در  غازی 2008، 31(.  )نزار 
پلکانی بنا می گردند که از همکف تا پشت بام ادامه دارد. 
محل نگهداری حیوانات و انبارها در طبقه همکف، فضای 
پذیرایی1 در طبقه اول، اتاق های متعدد کوچک در طبقات 
بعدی، و اتاق بزرگی به نام مفرج2 در باالترین طبقه قرار 

دارد )بنیاد المعارف اسالمی 1390، 38(.

2-3-6. گونه برجی شکل و حیاط دار 
خانه ها در این گونه واجد ارتفاع کمتری به نسبت گونه 

های برجی شکل بوده اند و غالبًا به با طبقات کمتر و حیاط 
داخلی می باشند. تراکم این گونه ها بیشتر در بخش غربی 
شهر صنعاء و متعلق به بخش های قابل توسعه شهر در 
دوران عثمانی بوده است که تاریخ ساخت آنها نیز به قرن 
شانزدهم میالدی باز می گردد. از مهم ترین وجوه متمایز 
این گونه ها وجود اتاق مهمانی و استقبال از مهمانان در 
طبقه همکف می باشد؛ چرا که باغ و حیاط، لطافت و دید 
مناسب و خنکای هوا را فراهم می آورد. در این خانه ها 
مکان مفرج )مکان واجد دید و تفرجگاه( و مهمان از طبقات 
باال به طبقات پایین تغییر مکان می یابد )نزار غازی 2008، 

 .)31

گونه برجی شکل

Url22 :ماخذ نقشه

گونه حیاط دار
Soltanzadeh et al. 2015 :ماخذ نقشه

جدول 6. گونه شناسی خانه های صنعاء. )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 2. وجود پلکان در ابتدای ورود به حیاط )مأخذ: امیدواری 1398(
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7. تحلیل داده ها 
در شهرهای  و  باشد  می  متفاوتی  جلوه های  دارای  حریم 
جغرافیایی،  اقلیمی،  بسترهای  به  بسته  اسالمی  مختلف 
فرهنگی و امنیتی این جلوه ها متفاوت است. با شناخت و 
گونه شناسی خانه ها در شهرهای مورد مطالعه، به بررسی 
جلوه های مختلف حریم در این مناطق پرداخته خواهد شد.

1-7. جلوه های حریم در خانه های اصفهان
تجلیات حریم در خانه های اصفهان به صورت های متفاوتی 
ظهور پیدا می کنند که می توان به صورت زیر بیان داشت. 

1-1-7. تسلسل فضایی- سلسله مراتب تقرب
عمومًا ورود به خانه با گذر از هشتی و داالن طویل پر پیچ 
و خم اتفاق می افتد تا مانع از دید مستقیم به داخل خانه 
شود. در برخی از خانه ها جهت رعایت بهتر سلسله مراتب، از 
قابلیت های دربند و همسایگی جهت ایجاد تسلسل فضایی 
استفاده شده است. این تسلسل فضایی در تفکیک عرصه 
یا  واسط  فضاهای  و  می-افتد  اتفاق  نیز  خانه  داخل  های 
میانجی نقش بسیار موثری در این تفکیک فضایی داشته 

اند.
در  عمومی  و  خصوصی  عرصه  تفکیک   .7-1-2

خانه داخل 
در خانه های اعیان و تجار، خانه های چند حیاطه با تفکیک 
امکان رعایت محرمیت را  بیرونی  اندرونی و  در دو بخش 
فضاهای  واجد  خود  درون  در  حیاط  هر  می-کنند.  فراهم 
تاالر و اتاق های پنج دری، هفت دری و شکم دریده جهت 
بوده  مهمانان  و  خانواده  اهل  نیازهای عملکردی  به  پاسخ 
است. در خانه های معمولی و تک حیاطه تفکیک بخش 
مهمان از اهل خانه به صورت مشخص قابل تشخیص نمی 
باشد. در این خانه ها، اتاق های موجود در جبهه نزدیک به 
ورودی به مهمانان خانه اختصاص پیدا می-کند که مستقیم 
از هشتی و بدون گذر از حیاط، از داالن امکان ورود به این 

اتاق ها فراهم می شود. 

3-1-7. تنظیم بازشوهای ارتباط دهنده
از  در گونه های متفاوت خانه های اصفهان اغلب به غیر 

معبر  به سمت  ای  گشودگی  و  روزنه  هیچ  ورودی-خانه، 
وجود نداشته است و لذا دید از معابر به داخل خانه ها بسیار 
نوع  به  بسته  نیز  خانه  حیاط  داخل  در  باشد.  می  محدود 
اتاق های عمومی و خصوصی در اطراف حیاط  فضاها و 
و تفکیک عرصه های خصوصی و عمومی، کنترل دید به 
داخل فضاها معمواًل با تغییر در ابعاد گشودگی ها و پنجره 
ها و بعضا با استفاده از شیشه های مشبک-رنگی صورت 

می گیرد.

2-7. جلوه های حریم در خانه های دمشق 
خانه  در  محرمیت  و  حریم  تجلیات  بخش  مهم ترین  اگر 
ها را دور ماندن اهل خانه از نگاه مهمانان و افراد غریبه 
بدانیم؛ در خانه-های دمشق بر اساس گونه های مختلف، 
گردد.                                                                                                                                             تبیین  ذیل  صورت  به  تواند  می  حریم  تجلیات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1-2-7. تسلسل فضایی- سلسله مراتب تقرب

از  گذر  با  معمواًل  خانه  داخل  به  دسترسی  سلسله مراتب 
فضاهای مکث ورودی و داالن پر پیچ و خم صورت می 
گیرد. اما عمومًا فضاهای مکث واجد هندسه هشت ضلعی 
نبوده و با هندسه های مربع یا مستطیل این فضا تعریف 
های  اتاق  به  دسترسی  در  مراتب  سلسله  این  شود.  می 
خصوصی عمومًا با گذر از پلکان کنار حیاط و جدا شدن از 

می باشد. امکان پذیر  خانه  عمومی  عرصه 

2-2-7. تفکیک عرصه خصوصی و عمومی 
مختلف  های  گونه  در  بیرونی  و  اندرونی  بخش  تفکیک 
خانه های دمشق، متفاوت می باشد. در خانه های تجار و 
بزرگان خانه ها به صورت چندحیاطه بوده است و تفکیک 
بخش مهمان از اهل خانه به واسطه جدا شدن حیاط ها 
اتفاق می افتد. از آنجا که عموم خانه های دمشق به صورت 
تک حیاطه می باشند؛ تفکیک بخش مهمان از صاحبخانه 
از طریق قرارگیری فضاها در دو طبقه مجزا است. عمومًا 
در این گونه جدا شدن بخش مهمان از اهل خانه از طریق 
پلکان های موجود در هشتی و یا جداره حیاط و دسترسی 
اساس  بر  است.  بوده  پذیر  امکان  اول  طبقه  به  مستقیم 
حضور و یا عدم حضور مهمان، این عرصه ماهیت انعطاف 
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پذیری پیدا خواهد کرد و بدین گونه اهل خانه می توانند در 
زمانی که مهمانان در طبقه همکف خانه پذیرایی می شوند 
بدون برخورد با آنها، مستقیم به طبقه اول راه یابند. طبقه 
بیرونی در اصطالح محلی »سلملک3«  همکف و بخش 
خوانده می شود. طبقه اول که عمومًا به نام »حرملک2« 
یا اندرونی خانه شناخته می شود؛ مکاني براي زندگي زنان 
و محل استراحت و آرامش آنها بوده است که شامل اتاق 

های خواب می باشد. 

3-2-7. تنظیم بازشوهای ارتباط دهنده
دهنده،  ارتباط  بازشوهای  تنظیم  ابعاد  مهمترین  از  یکی 
کنترل دید از معبر و فضاهای شهری به داخل خانه است. 
اقلیمی،  به دلیل شرایط  آنجا که در خانه های دمشق  از 
ضرورت وجود پنجره-هایی در تراز اول و رو به معبر جهت 
کوران و حرکت هوا وجود داشته است؛ لذا یکی از راهکار 
بومی جهت کنترل دید، استفاده از مشبک های چوبی در 
مقابل پنجره ها به نام مشربیه4 می باشد. این مشبک های 
چوبی با ابعاد کوچک و بعضا با شیشه های رنگی امکان دید 
از داخل اتاق به معبر را فراهم می آورد و از سویی مانع از 

دید به داخل و اشرافیت به حریم خانه می گردد. 

3-7. جلوه های حریم در خانه های صنعاء
وجود  و  صنعاء  منطقه  جغرافیایی  خاص  شرایط  دلیل  به 
زمین های سنگالخی و از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط 
امنیتی در این منطقه جلوه های ظهور حریم در این خانه 

ها تا اندازه ای متفاوت بوده است. 

1-3-7. تسلسل فضایی- سلسله مراتب تقرب 
ورود به خانه های صنعاء معمواًل با گذر از سلسله مراتبی 
نسبتا طوالنی و سپس با گذر از پلکان عمودی در داخل 
در  معمواًل  ورودی  سلسله مراتب  افتد.  می  اتفاق  ها  خانه 
ساماندهی  همکف  طبقه  در  خدماتی  فضاهای  مجاورت 
بسیار  پلکان در خانه های صنعاء نقش  شده است. جعبه 
مهمی را در تفکیک عرصه های خصوصی و عمومی ایفا 
در  معمواًل  عمومی  های  عرصه  که  آنجا  از  نمایند.  می  
طبقات پایین تر خانه قرار داشته اند لذا ورود به آنها معمواًل 
های  عرصه  نسبت  به  کمتری  مراتب  سلسله  از  گذر  با 

گرفت. خواهد  صورت  خصوصی 

2-3-7. تفکیک عرصه خصوصی و عمومی 
از آنجا که گونه خانه های یمن عمدتًا برجی شکل و بدون 
از  خصوصی  عرصه  تفکیک  لذا  است؛  بوده  مجزا  حیاط 
عمومی از طریق توزیع در سطح عمودی امکان پذیر بوده 
است. به صورت عام طبقه همکف اختصاص به ورودی و 
فضاهای خدماتی خانه داشته است. طبقه اول اختصاص به 
مهمانان خانه داشته است که با گذر از جعبه پلکان ورودی 
خانه امکان دسترسی سریع به این فضاها برای مهمانان 
فراهم می شده است. طبقه دوم و سوم در اختصاص زن 
های خانواده قرار داشته است این دو طبقه معمواًل دارای 
اتاق-های کوچکتری می باشند که یا به عنوان فضاهای 
یا اختصاص  آید و  خواب برای خانواده ها به حساب می 
طبقه  است.  داشته  خانواده  این  جدید  داماد  و  عروس  به 
چهارم به باال عمومًا در باالترین تراز خانه قرار داشته است 
واجد اتاق یا فضایی به عنوان اتاق استراحت و تفریح می 
باشد. این اتاق معمواًل یکی از اتاق های خاص خانه برای 
مهمانی های مردانه است که همچنین محل جمع شدن 

آنها در شب های تابستان نیز می باشد. 

تصاویر 3 و 4. نمونه ای از مشربیه در دمشق و نحوه امکان اشرافیت به معبر 
)Url24 چپ  ، Url23مأخذ: راست(

تصاویر 5 و 6. نمونه ای از گشودگی ها در خانه های صنعاء
)Url26 ؛ راست Url25مأخذ: چپ( 
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3-3-7. تنظیم بازشوهای ارتباط دهنده
ابعاد  دارای  معمواًل  ها  بازشوهای، گشودگی  تنظیم  جهت 
و  گچی  های  مشبک  سویی  از  باشد.  می  کوچک  بسیار 
معبر  به  رو  های  پنجره  مقابل  در  کوچک  ابعاد  با  چوبی 
در تراز پایین، جهت کنترل دید به فضاهای داخلی وجود 
دارد. جهت تنظیم مناسب تر دید، عرصه های خدماتی و 
عمومی معمواًل در طبقات پایین و عرصه های خصوصی 
در طبقات باال قرار داشته است که امکان دید به داخل را 

دهد. می  کاهش 

8. یافته های پژوهش
شکل گیری حریم در خانه های اسالمی، دارای ابعاد ظریفی 
می-باشد. به این ترتیب که نه تنها خانه های اسالمی به 
پیروی از مباحث دینی تحت تأثیر حریم می باشند، بلکه 
می توان ادعا نمود که اساسًا در شکل گیری مفهوم حریم 
و نحوۀ بکارگیری آن در خانه های اسالمی، بوم- طبیعت 
و انسان تأثیر گذار است. مفهوم »حریم« و ظهور و تجلی 
آن در معماری بسته به بسترهای بوم- طبیعت که شامل 
اقلیم و جغرافیا است و بسترهای انسانی که شامل فرهنگ 

ی اصفهان
خانه ها

تفکیک اندرونی و بیرونی در گونه های 
متفاوت خانه های اصفهان به دو صورت 
چند حیاطه،  خانه های  در  باشد.  می 
تفکیک در دو حیاط مستقل و در گونه 
در  تفکیک  تک حیاطه،  و  عام  های 
جبهه های مختلف حیاط خانه می باشد.

تفکیک اندرونی و بیرونی در دو حیاط مستقل؛ خانه قزوینی ها

تفکیک اندرونی و بیرونی در دو جبهه مختلف در خانه های اصفهان؛ خانه داوید، خانه حاج رسولی ها.

شق
ی دم

خانه ها

خانه  در  بیرونی  و  اندرونی  تفکیک 
باشد.  می  صورت  دو  به  دمشق  های 
در  تفکیک  چند حیاطه،  خانه های  در 
عام  های  گونه  در  و  مستقل  حیاط  دو 
طبقات  در  تفکیک  حیاطه،  تک  و 
است. امکان پذیر  خانه  حیاط  مختلف 

تفکیک اندرونی و بیرونی در دو حیاط مستقل در خانه های دمشق؛ خانه امیرالجزایری، خانه سباعی

تفکیک اندرونی و بیرونی در دو طبقه مستقل در خانه های دمشق؛ خانه جمعه، خانه العقاد و غیره

ی صنعاء
خانه ها

بیرونی در خانه های  اندرونی و  تفکیک 
صنعاء به صورت عام از طریق تفکیک 
فضاها در طبقات مختلف می باشد و از 
طریق پلکان که بخش بزرگی از مساحت 
خانه را به خود اختصاص می دهد امکان 
می سازد. میسر  را  فضاها  به  دسترسی 

تفکیک اندرونی و بیرونی در طبقات مستقل در خانه های صنعاء؛ نمونه ای از خانه های صنعاء
جدول 7. تجلیات حریم و تفکیک اندرونی- بیرونی در خانه های اصفهان، دمشق و صنعاء )مأخذ: نگارندگان( 
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و امنیت می باشد، نمود و ظهور متفاوتی دارد.
عامل اجتماعی- فرهنگی نقش ویژه ای در تفکیک حریم 
لحاظ  به  اصفهان  شهر  دارد.  اصفهان  های  خانه  در  ها 
بلندی  و  پستی  با  )پهنه وسیع  موقعیت جغرافیایی مساعد 
های مالیم(، باعث شده است که محدودیتی از لحاظ زمین 
اجتماعی- عوامل  لحاظ  بدین  و  باشد  نداشته  مساحت  و 

فرهنگی نقش پر رنگ تری را در ایجاد حریم ایفا نماید. 
گسترش کالبد خانه ها روی سطح زمین صورت گرفته و 
بدین گونه تفکیک عرصه ها در روی سطح اتفاق می افتد. 
نظام اجتماعی موجود در خانواده های گسترده، همزیستی 
فرزندان ذکور یک خانواده را در یک خانه در پی داشته است 
و بسته به سطح اقتصادی خانواده ها میزان این گسترش و 

توسعه در سطح متفاوت بوده است.  
دمشق به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای سرزمینی با پهنه 
وسیع با پستی و بلندی های خفیف می باشد و محدودیتی 
از بابت توزیع کالبد خانه ها بر روی سطح زمین وجود ندارد؛ 
اما عامل تأثیرگذار اقلیم و وجود سرزمین های خشک در 
در  بیرونی  و  اندرونی  بخش  توزیع  باعث  دمشق،  منطقه 
طبقات مختلف شده است؛ تا بدین گونه حداکثر بهره وری 
را در استفاده از کوران هوا داشته باشد. این خانه ها معمواًل 
سه طبقه و شامل زیرزمین ، طبقه همکف )بخش بیرونی( 
طبقه  اتاق های  است.  بوده  اندرونی(  )بخش  اول  طبقه  و 
اول از طریق مشربیه  های چوبی امکان دید به داخل فضا 
را از طرف معبر محدود می کند. در این منطقه نیز بسته 
به جایگاه اقتصادی خانواده ها میزان این گسترش افقی و 

عمودی متفاوت بوده است.                                                                                                                                   
کوهستانی  و  جغرافیایی  خاص  موقعیت  لحاظ  به  صنعاء 
لحاظ  به  از سویی محدودیت های خاص  و  منطقه  بودن 
به  راحت  و  امکان دسترسی سریع  و عدم  امنیت خانه ها 
آنها، دستورالعمل های خاصی را در ایجاد حریم ها ایجاب 
نموده است. بدین لحاظ در الگوی سکونت این خانه ها و 
بخصوص در محدوده مرکز شهرها، غالبًا تجمع خانه ها به 
صورت مرتفع و چندطبقه بوده است. هر خانواده می تواند 
اختصاص  به خود  را  منطقه  زمین  از  تنها سهم  کوچکی 
دهد و به این علت گسترش خانه ها در ارتفاع و تفکیک 

طبقات  در  و عرصه خصوصی(  عمومی  )عرصه  ها  حریم 
ها  خانواده  از  حفاظت  و  امنیت  است.  می-گرفته  صورت 
این  با  ارتباط  در  همیشه  که  بوده-است  مسائلی  از  یکی 
خانه ها مطرح بوده و این موضوع به طور مثال برای منطقه 
ای مانند »صنعاء« که در مسیر راه تجارت کاروانیان قرار 
و  اقوام  حمله  و  یورش  خطر  مقابل  در  همیشه  و  داشته 
راهزنان دیگر مناطق بوده است؛ یکی از موضوعات کلیدی 
ابعاد  ایجاد حریم ها می باشد. چرا که کاهش  و مهم در 
زمین و گسترش در ارتفاع به جای سطح،  امکان بهتری 

برای کنترل و حفاظت از خانه را فراهم می آورد.  
مورد مطالعه  در سرزمین های  تجلیات مختلف حریم  اما 
در  ها  خانه  خواهی  حریم  میزان  و  نوع  در  تفاوت  بیانگر 
این مناطق تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف بوده است. 
تحلیل مدل گراف ها در خانه های هر یک از کشورهای 
مورد مطالعه و بررسی تعدد و میزان فضاهای میانی و واسط 
تا رسیدن به عرصه های خصوصی نشان دهنده میزان توجه 
آنها به مقوله حریم بوده است. این تعدد فضاهای واسط در 
خانه های یمن دارای سلسله مراتب بیشتری بوده و ورود به 
حریم خصوصی در این مناطق، گذر از الیه های بیشتری 
سلسله مراتب  که  حالی  در  کند  می  مطرح  را  فضاها  از 
فضاهای واسط در خانه های اصفهان و دمشق به ترتیب 
کاهش یافته و میزان این فضاهای میانجی برای ورود به 
عرصه های خصوصی )دایره ها زرد رنگ( تقلیل می یابد. 
در خانه های اصفهان به دلیل تفکیک عرصه بندی در دو 
حیاط، فضاهای واسط یا میانجی در مدل گراف به صورت 
دو محور به موازات یکدیگر سازماندهی شده اند و فضاهای 
و  های صنعاء  خانه  از  متفاوتی  نظام  یک  در  میانی   زرد 

دمشق سازماندهی شده اند.
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9. نتیجه گیری
و  نقش  بررسی  و  تحلیل  به  تا  بود  پژوهشی  حاضر  مقاله 
جایگاه »بوم- طبیعت و انسان« در سرزمین های مختلف، 
در نوع برخورد با »محرمیت و حریم خصوصی«، در ساختار 
فضایی خانه های اسالمی مختلف بپردازد. جدا شدن حریم 
اهل خانواده )عرصه خصوصی( و مهمان )عرصه عمومی( 
های  خانه  عمده  در  زندگی  از  عرصه  دو  این  تفکیک  و 
مورد  محدوده  در  موجود  های  خانه  بخصوص  و  اسالمی 
مطالعه، واجد اهمیت بسیار بوده است. سه مولفه شاخص 
تعیین میزان حریم خواهی در خانه های مورد مطالعه  در 
مولفه های عرصه بندی، تسلسل فضایی و میزان گشودگی 
ها بوده است. هر یک از این مولفه ها نسبت های متفاوتی 
را با هر یک از عوامل »بوم- طبیعت و انسان« داشته اند؛ و 
لذا ماتریس حاصل از این ارتباطات، صورت های متفاوتی 
توان  می  دارند.  می  بیان  را  خواهی  حریم  این  میزان  از 
اذعان کرد مفهوم حریم که یکی از مفاهیم و مقوله های 
مهم و با اهمیت در هر اندیشه و فرهنگ بوده است؛ عالوه 
بر وابسته بودن به تئوری های نظری، بسته به »بسترهای 
اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی« نمود و ظهور متفاوتی را دارا 

می باشد. 

نمودار 6. نسبت مولفه های تسلسل فضایی و عرصه بندی در میزان 
حریم خواهی. شهرها با تسلسل فضایی قوی تر در باالی محور حریم خواهی و 
شهرها با عرصه بندی فضایی قوی تر در پایین این محور قرار خواهند داشت 

)مأخذ: نگارندگان(

صنعاءدمشقاصفهانعوامل مختلف
بوم- 
طبیعت

+++عامل اقلیم
+++عامل جغرافیا

انسان- 
اجتماع

+++عامل امنیت
+++عامل فرهنگ

جدول 8. عوامل موثر در شکل گیری جلوه های مختلف حریم 
میزان شدت رنگ ها بیان کننده قوت و یا ضعف عامل موثر در 

ایجاد حریم در هر منطقه بوده است )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 5. تعدد فضاهای میانجی )دایره  های زرد رنگ( تا رسیدن به عرصه  های عمومی و خصوصی در خانه های مورد مطالعه
)از چپ به راست به ترتیب خانه های صنعاء، خانه های دمشق، خانه  های اصفهان( )مأخذ: نگارندگان(

طیف عرصه بندی
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در میان این سه مولفه، دو مولفه عرصه بندی و تسلسل 
فضایی ارتباط تنگاتنگ تری با یکدیگر داشته اند؛ به طوریکه 
میزان حریم خواهی در هریک از شهرها در ارتباط تنگاتنگ 
های   خانه  در  است.  یافته  معنا  حریم  از  مولفه  دو  این  با 
تفکیک  سطح،  در  خانه  شدن  گسترده  دلیل  به  اصفهان 
حریم مهمان از اهل خانه از طریق جدا شدن حیاط ها و 
از سویی تفکیک فضاها در جبهه های مختلف یک حیاط 
بوده است و تفکیک عرصه ها نقش بسیار قوی تری در 
این حریم خواهی داشته است. در خانه های دمشق به دلیل 
شرایط خاص اقلیمی و توسعه فضاها در طبقه اول، تفکیک 
حریم در عمده خانه ها از طریق تفکیک در دو طبقه امکان 
پذیر بوده است و تسلسل فضایی از طریق پله های واسط 

نقش خاص-تری را ایفا می نموده  است. 
از  در خانه های یمن به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و 
سویی شرایط امنیتی منطقه، تفکیک حریم از طریق توزیع 
فضایی  تسلسل  است.لذا  بوده  مختلف  طبقات  در  فضاها 

نموده اند.  می  ایفا  را  مهمی  بسیار  نقش  ها  خانه  این  در 
بی-شک می توان گفت شرایط خاص منطقه از لحاظ بوم، 
فرهنگ و اجتماع راهکارهای کامال متفاوتی را در پی ریزی 
 4 نمودار  دهد.  می  ارائه  معماری  آثار  در  دینی  باورهای 
و  بوم- طبیعت  از عوامل  اهمیت هر یک  می تواند درجه 
انسان- اجتماع را در جلوه های حریم بیان دارد. در صنعاء 
این حریم خواهی  امنیت نقش قوی تری در میزان  عامل 
داشته است و عامل اقلیم در مقایسه با عوامل جغرافیا و 
فرهنگ نقش ضعیف تری را داشته است. در دمشق عامل 
اقلیم نقش نقش فعال تری را ایفا می نماید و عامل جغرافیا 
و امنیت در درجه ضعیف تری از عوامل فرهنگی می باشد. 
اما در اصفهان شاید نتوان به یک عامل نقش بسیار قوی 
را می  لذا عوامل جغرافیا و فرهنگ  را نسبت داد و  تری 
توان در درجه اول اهمیت قرار داد و عامل امنیت و اقلیم 
را می توان در درجه بعدی اهمیت در شکل گیری حریم 

در این منطقه دانست.

 
نمودار 7. تجلی میزان حریم خواهی در هریک از شهرهای اسالمی تحت تأثیر عوامل بوم فرهنگی )مأخذ: نگارندگان(
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An Analytical Approach to the Invitation quality of 
Contemporary Mosques (Case Study: Mosques of Tehran)

Somayeh Omidvari 
(Responsible author)

Abstract

Respecting family privacy, as well as guests, and separation of these two domains of life, 
is particularly significant in Islamic households, and its inception and manifestation in 
architecture have varied based on climatic, geographical, and cultural contexts. A study of 
privacy practices in the homes of different Islamic countries exemplifies this variability. With 
this aim, this study examines three patterns of houses in three cities with Islamic antiquity 
and origin. The descriptive-analytical method was employed in this paper to investigate the 
concept of privacy and the examination of how it displays itself in these three modules. 
This research seeks to determinehow the concept of «privacy» manifest various forms and 
appearances in different lands depending on different cultures and geographies. Hence, the 
concept of privacy has been investigated by researching the behavioral patterns and typology 
of dwellings in three Islamic cities including Isfahan, Sana›a, and Damascus.The separation 
of private and public spaces has been the most visible embodiment of privacy in these 
homes. Due to the extension of the home on one level, the separation of the visitors› spaces 
from the family occurred in the houses of Isfahan through the separation of the yards and 
spaces surrounding the yards. Owing to the peculiar climatic conditions in Damascus and 
the extension of spaces on the first floor to get the desired wind, it was feasible to divide the 
privacy in the main residences by dividing the different floors. According to the region›s 
unique geographical conditions, including the presence of rocky land, and, on the other hand, 
the region›s specific security conditions, privacy in Sana›as’ homes has been accomplished 
through the distribution of spaces on separate floors of the house. This article is based on the 
research hypothesis that there is a link between the emergence of privacy in Islamic homes 
and the status of «ecology - nature and man,» which includes various climatic, geographical, 
and cultural contexts; while testing the research hypothesis, it reveals that the region›s 
environment has played an important role in the emergence of various manifestations of 
privacy, and the extent of this privacy has also varied in these three case studies.
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