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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نهم / زمستان 1394 / سال سوم

چکیــــده: 

کوروش مؤمنی*

ندا ناصری**
استادیار گروه معماری، دانشگده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول )نویسنده ی مسئول(.

کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

تاریخ دریافت مقاله: 94/06/3  تاریخ پذیرش نهایی:94/11/20

محرمیت را می توان یکی از اصولی ترین ویژگی های معماری اسالمی دانست. خانه که خصوصی ترین مکان برای فرد به شمار 
می آید؛ از اصلی ترین مکان هایی است که رعایت محرمیت و حریم خصوصی در آن، ضروری است. دین اسالم به خصوص آیات 
قرآن، سخنان و احادیث پیامبران و امامان معصوم )ع( بر این اصل و رعایت آن در مسکن، تأکید ویژه ای داشته است. معماری 
اسالمی که پیرو اصول اسالمی است؛ این آیات و روایات را در تجلی معماری، مورد استفاده قرارداده است. بدین ترتیب معماران 
سنتی ایران محرمیت را به عنوان اصلی اساسی در ساخت بناها به ویژه مسکن، رعایت نموده اند. بنابراین این سؤال مطرح می گردد 
که آیات و روایات اسالمی چگونه بر ایجاد اصل محرمیت در خانه تأکید دارند و نمود اصل محرمیت و تطبیق آن با آیات و احادیث 
اسالمی در فضاهای خانه  به چه صورت است؟ در جهت پاسخ به سؤال مزبور، تحقیق حاضر بر روی خانه ی زینت الملک شیراز 

به عنوان یک نمونه موردی شاخص در شهر شیراز، متمرکز گردید.
این مقاله بر آن است تا ضمن شناخت اصل محرمیت و احادیث اسالمی مربوط به این اصل، به بررسی عوامل محرمیت ساز 
در خانه ی تاریخی زینت الملک به عنوان یکی از بناهای شاخص شهر شیراز بپردازد و ضمن تطبیق آیات و روایات اسالمی با 
عوامل محرمیت ساز در کالبد این بنا، به بررسی تأثیر این اصل در سازمان دهی فضایی این خانه بپردازد و ترفندهای خاص به 
کارگرفته شده در حفظ محرمیت این خانه را بازشناسد. در جهت تحقق این هدف در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی 
استفاده گردیده است. بخش مبانی نظری با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی معتبر به بررسی و تفکیک آیات 
و احادیث اسالمی مربوط به اصل محرمیت پرداخته است و بخش بررسی نمونه مودی با استفاده از مطالعات میدانی به صورت 
مصاحبه و مشاهده ی مستقیم از بنای زینت الملک انجام گرفته است. با بررسی آیات و احادیث اسالمی و تطبیق آن با مصداق های 
محرمیت ساز در معماری خانه ی زینت الملک می توان گفت که اصل محرمیت در کالبد بنا به صورت دیداری و شنیداری نمود 
می یابد و از طریق چهار ابزار درون گرایی، تناسبات، سلسله مراتب و مکان یابی ایجاد شده است که این اصول منطبق بر آیات قرآن 
و احادیث پیامبر و معصومین )ع( می باشند. معماران در گذشته با استفاده از این ابزارهای معمارانه به روش های مختلف، محرمیت 

بنا را تأمین می کرده اند.

واژه های کلیدی: محرمیت، سلسله مراتب، قرآن مجید، احادیث معصومین )ع(، خانه ی زینت الملک. 

*k_momeni@jsu.ac.ir **nedanaseri90@yahoo.com

بررسی ابزارها و روش های ایجاد محرمیت در خانه ی زینت الملک 
شیراز منطبق بر آیات و روایات اسالمی
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مقدمه
حریم، محرمیت، سلسله مراتب و خلوت از جمله اصولی هستند 
که در خانه های سنتی رعایت می شدند. امروزه با وجود اینکه 
افراد در خانه های مدرن زندگی می کنند و در تالشند تا خود 
را با معماری مدرن تطابق دهند؛ اما همچنان یک خانه سنتی 
را خانه ای مطلوب می دانند. لذا، باوجوداینکه معماری ایرانی 
امروزه از معماری سنتی فاصله گرفته و متفاوت گردیده است؛ 
خصوصیات خانه های سنتی بیشتر پسندیده می شود. معمار 
سنتی با پوشاندن دید و ایجاد حریم در خانه، محرمیت برای 
ساکنین ایجاد می نماید و با تفکیک بیرون و درون و همچنین 
انحراف دید در ورودی و نوع ورود از هشتی به داالن و به 
خانه و متفاوت کردن صدای کوبه در برای زنان و مردان 
نیک مقدم  و  )محمودی  می کند  خلق  محرمیت  و  حجاب 
1386(. متأسفانه امروزه، اصل محرمیت که از اساسی ترین 

اصول معمـاری در ساختـن مسکن و سایر بناهاست؛ نادیده 
اصل  -که  سنتی  خانه های  بررسـی  لذا،  می شود.  گرفته 
می تواند  است-  شده  رعایت  خوبی  به  آن ها  در  محرمیت 
راه گشای معماران در به کارگیری و بازشناسی این اصل در 
معماری مسکن باشد. ازاین رو، در این نوشتار پس از روشن 
روایات  و  آیات  به  اشاره  و  محرمیت  اصل  مفهوم  ساختن 
اسالمی مربوط به آن، به بررسی شاخصه های محرمیت ساز 
در خانه ی سنتی زینت الملک شیراز و تطبیق آن با آیات و 
احادیث اسالمی، پرداخته شده است. محرمیت از کلمه حرم 
می آید و در لغت به معنای پیرامون، مرز و قلمرویی است که 
دفاع و حمایت از آن واجب است )عمید 1365، 939(. این 
واژه از دیدگاه نظریه پردازان و صاحب نظران، دارای معانی و 

مفاهیمی متعددي می باشد )جدول 1(.

جدول 1. تعریف محرمیت و حریم از دیدگاه افراد مختلف )مأخذ: نگارندگان(

منبع تعریف صاحب نظران
)آلتمن 1382( کنترل شخص بر دسترسی دیگران به او یا به گروهش. آلتمن

)مجلسی 1406 ق، صدر 
1417 ق، 99(

حریم در فقه به معنای منع است یعنی چیزی که نزدیک شدن به آن برای غیر 
صاحبش ممنوع است.

مجلسی

)همان، 99( درصورتی که واژه حریم به انسان اضافه شود، به معنای چیزی است که باید از آن 
دفاع کرد و به خاطر آن جنگید.

ابن منظور

)اسکندری 1389. 159( محرمیت در یک محیط به معنی عدم سرک کشیدن و یا اطالع یابی از آن بدون 
کسب اجازه از صاحب آن است.

اسکندری

رعایت  که  دریافت  می توان  محرمیت،  معانی  به  توجه  با 
این مسئله برای انسان امری ضروری است و لزوم ایجاد 
در  است.  فضاها  سایر  از  بیشتر  مراتب  به  مسکن  در  آن 
دیداری،  صورت  به  محرمیت  ایجاد  ایران  سنتی  معماری 
این مقاله صرفًا  نمایان است.   بویایی و... کاماًل  شنیداری، 
به بررسی محرمیت در زمینه های دیداری و شنیداری  آن 
می پردازد. در آیات قرآن و احادیث امامان و معصومان دین 

که مهم ترین مراجع دین اسالم هستند؛ اشاره به این نوع از 
است. نیز، مشهود  محرمیت 
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تفسیر و توضیحات آیات و روایات از زبان بزرگان دین آیات و روایات محرمیت دیداری
)اشاره به چگونگی ورود به خانه و اذن ورود به آن( ارزشمند دانستن 
حریم خانه توسط خداوند و تأکید بر محرمیت آن )مکارم شیرازی 

)1361

)آیه ی 28 و 27 سوره نور(1 1

ایجاد حریم خصوصی اتاق های خواب و جداسازی آن ها از دیگر 
فضاهای خانه، ضرورت جداسازی فضای خواب فرزندان دختر و پسر 

)مرتضی 1387، 146(

)در آیه ی 58 تا 60 سوره نور( 2

ارائه نکات و رهنمودهایی در مورد محارم و آداب و رفتار و گفتاری 
افرادی که در یک منزل با هم سکونت می کنند که در طراحی 

فضاهای درونی خانه باید مورد توجه جدی قرار گیرند. محرمیت در 
فضاهای اختصاصی تمامی افراد ساکن یک خانه می بایست لحاظ 

گردد )سیفیان 1386، 13(.

آیات 23 و 24 سوره ی اسرا 3

بر وجود حریم و به وجود آمدن نوعی درون گرایی در خانه اشاره 
می کند.

آیه ی 12 سوره ی حجرات 4

تأکید بر اهمیت حریم خصوصی خانه
)اخوت، الماسی فر و بمانیان 1389، 148(

ضرورت جداسازی فضاهای داخلی خانه و در نظر گرفتن فضاهایی 
برای زنان، دراهمیت اذن و رعایت حریم خلوت اعضا دیگر خانواده

پیامبر اسالم: آداب ورود به خانه
»برای ورود به خانه باید 3 مرتبه اجازه بگیرید؛ اگر به 

شما اجازه ورود به خانه را داده شد وارد شوید، در غیر این 
صورت بازگردید.«2

5

تفکیک فضای خواب پسر و دختر، تفکیک فضای خواب فرزندان و 
پدر و مادر )نقیبی 1390، 16(

سخن پیامبر اکرم، امام محمد باقر و امام موسی کاظم3 6

حجاب باید درون خانه برقرار باشد و اینکه از جای دادن زنان در 
بخش هایی از خانه )باالخانه های مشرف به بیرون( نهی شده است 
)شیخ صدوق 1376، ج 2، حدیث 1089( )ناری قمی 1389، 79(.

کالم امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه4 7

- امام صادق: کسی که بر اسرار درونی همسایه اش سر کشد 
و در صدد اطالع از وضع درونی خانه او برآید؛ پرده  هایش 

دریده شود )غررالحکم، باب همسایگی(5

8

عدم دید به حیاط همسایه و داشتن حریم برای خانه بدون اجازه همسایه با افزایش ارتفاع ساختمان خود به حریم 
وی تجاوز نکنید )مرتضی 1387، 51 و 52(.

9

- احادیث ائمه در مورد تفکیک حریم حمام و سرویس 
بهداشتی از بقیه ی فضاها )نقره کار 1387، 673(

 10

جدول 2. رابطه ی آیات و روایات با محرمیت دیداری )مأخذ: نگارندگان(
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تفسیر و توضیحات آیات و روایات از زبان بزرگان دین آیات و روایات محرمیت شنیداری
ممنوعیت تجسس اشاره به وجود حریم شنیداری برای افراد سوره مبارکه الحجرات آیه ی 12 6 1

به بارزترین مصداق حریم، یعنی خانه هر فرد اشاره دارد )ستاری 
ساربانقلی و ولی زاده اوغانی 1392، 5(

پیامبر اسالم )ص(: هر کس به مکالمات دیگران در حالي 
که آن ها مایل نیستند؛ گوش فرا دهد؛ در روز قیامت به 

گوش وي سرب گداخته ریخته مي شود.

2

ممنوعیت استراق سمع آیه ی 31 سوره نور 3

جدول 3. رابطه ی آیات و روایات با محرمیت شنیداری )مأخذ: نگارندگان(

دین اسالم در پی ایجاد راه کارهایی جهت زندگی بهتر و 
محرمیت  مسئله ی  »وجود  به  و  است  انسان  سعادتمند تر 
را الزمه ی  آن  و  تأکید می کند  انسان  خانه ی  در  و حریم 
رسیدن به آرامش و امنیت می داند« )نقره کار 1387، 502(.

حریم  وجود  به  اسالم  دین  که  دریافت  می توان  همچنین 
تأکید  شنیداری  چه  و  دیداری  صورت  به  چه  افراد  برای 
بسیار دارد و بیشترین نمود آن را در خانه و فضاهای داخلی 
آن می داند. لذا، در معماری اسالمی رعایت اصل محرمیت 

است. امری ضروری 
گرچه سابقه ی رعایت اصل محرمیت در ایران به خانه های 

به  و  دارند  شش هزارسال  حدود  قدمتی  که  داری  حیاط 
صورت حیاط مرکزی و درون گرا هستند می رسد )معماریان 
معماری  در  محرمیت  شکوفایی  اوج  ولی  16(؛   ،1373

است. اسالمی 
دیداری  به صورت  مؤلفه های محرمیت ساز  مقاله  این  در   
تناسبات،  مکان یابی،  نظیر  ابزارهایی  به  شنیداری  و 
درون گرایی و سلسله مراتب دسته بندی شده اند که هر کدام 

هستند. محرمیت  ایجاد  زمینه ساز  گونه ای  به 

دیاگرام 1. ابزارهای اصلی محرمیت ساز در خانه ی زینت الملک )مأخذ: نگارندگان(

خانه ی زینت الملک؛ یکی از شاخص ترین خانه های سنتی 
از لحاظ رعایت اصل محرمیت در  در شهر شیراز است و 
ادامه  در  بنابراین  می باشد.  شاخص  نمونه ای  شیراز  شهر 
و  بررسی  به  زینت الملک،  خانه ی  اجمالی  معرفی  از  پس 
صورت  به  محرمیت ساز  روش های  و  ابزارها  بازشناسی 
می شود. پرداخته  خانه  این  کالبد  در  شنیداری  و  دیداری 

2. تاریخچه و معرفي خانه ی  زینت الملک شیراز
تاریخی شهر شیراز  از خانه های  خانه ی زینت الملک یکی 
)انتهای  قاجار، در محله ی گود عربان  است که در دوره ی 

کنار عمارت  باریک  در کوچه ی  زند(،  لطفعلی خان  خیابان 
عمارت ها  این  دوی  هر  است.  شده  بنا  قوام،  نارنجستان 
به دست »محمدخان قوام الملک« در سال 1290 هجری 
قمری و در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده 
محمد رضا  وسیله ی  به  قمری،  هجری   1302 سال  در  و 
 خان قوام الملک سوم، به پایان رسیده است. این عمارت به 
دلیل سکونت زینت الملک قوامی، دختر قوام الملک چهارم 
که فردی مذهبی بوده است؛ به این نام معروف شده است. 
کاشی کاری ها،  با  قاجاری  اعیانی  عمارت  یک  خانه   این 
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منبت کاری ها، آینه کاری ها و حجاری های خیلی چشم نواز و 
دیدنی است. از ویژگی های شاخص این بنا، ایجاد محرمیت 
مختلف  راه کارهای  از  استفاده  با  ساختمان  حریم  حفظ  و 
است. خانه های قاجاری معمواًل دارای دو حیاط اندرونی و 
بیرونی هستند؛ اما معمار این خانه، به جای ساختن یک خانه 
با دو حیاط، دو خانه ی مجاور یکدیگر ساخته که عمارت 
زینت الملک  عمارت  و  بیرونی  بخش  قوام،  نارنجستان 
بخش اندرونی مجموعه است. این عمارت ها از طریق راه 
زیرزمینی که اکنون مسدود است به هم متصل  می شدند. 
بنا شامل یک زیرزمین و دو طبقه ی همکف و  ساختمان 
اول می باشد که زیر زمین آن، اکنون به نگارخانه ی فارسی 

تبدیل شده است.
3. ابزارهای محرمیت ساز در خانه زینت الملک شیراز

3-1. رعایت مکان یابی
محرمیت،  حفظ  و  حریم  ایجاد  در  عوامل  مهم ترین  از 
روی  بازشو های  و  گشودگی ها  فضاها،  مناسب  مکان یابی 
خانه  فضاهای خصوصی  که  بدین صورت  است؛  جداره ها 
قرار گیرند  از پالن  )محل حضور محارم( در قسمت هایی 
داخل  به  که  مهمانانی  و  غریبه   افراد  مستقیم  دید  از  که 
به  توجه  با  خانه  ورودی  بماند.  مصون  می یابند؛  راه  خانه 
درون گرایی کامل آن ها در محل هایی ساخته  شده است که 
هیچ گونه ارتباط مستقیم بصری با درون خانه به وجود نیاید 
در  زینت الملک  خانه ی  اصلی  فضا های   .)1390 )فرخ یار 
چهار وجه حیاط، قرار گرفته اند و درب ورودی، در کنج پالن 
مستطیل شکل واقع شده است تا کمترین ارتباط بصری با 

بیرون بنا امکان پذیر باشد )تصویر 5(. در مکان یابی محل 
ورودی بنا نسبت به ورودی  منازل همسایه، این نکته دیده 
نمی شوند.  باز  هم  نزدیک  یا  روبرو  درب ها  که  می شود 
فضاهای خصوصی این خانه، در نقاط کور و یا کنج پالن، 
قرار  گرفته اند و یا ورودی آن ها در درون راهروها یا فضاهای 
تقسیمی است که این فضاها را از دیگر فضاها جدا می کند.

»با وجود اینکه اسالم پذیرایی از مهمانان را امری پسندیده 
زنان  و  مذکر  غریبه ی  مهمانان  بین  اختالط  اما  می داند؛ 
خانواده، ممنوع می باشد« )مرتضی 1387، 146(. بنابراین 
در مکان یابی فضاهای داخلی خانه این نکته مورد توجه قرار 
از فضای خصوصی خانه  گرفته است که فضای مهمانان 
تفکیک شود. »آشپزخانه در جایی ساخته می شده است که 
زن خانه بتواند به راحتی در آن کار بکند«)منصوری 1389، 
41(. محل قرارگیری آشپزخانه در خانه ی زینت الملک در 
کنج پالن تعبیه شده است؛ به گونه ای که زنان به راحتی 
مربوطه  امور  به  می توانستند  مزاحمی،  دید  هیچ  بدون  و 
بپردازند. همچنین اتاق خواب ها که در اسالم، مکان هایی 
از دیگر فضاها تفکیک شده اند.  مقدس و محترم هستند؛ 
بدین صورت که این اتاق ها در وجهی از بنا واقع شده اند 
همچون  مهمان  اتاق های  که  است  وجهی  با  مخالف  که 
اتاق های شاه نشین و پنج دری قرار گرفته اند. بعالوه، فضای 
خواب والدین از فرزندان، توسط اتاق های پستو و سه دری 

تفکیک شده است.

نام 
فضاها

نوع مکانیابی
محرمیت

تطابق با آیات و روش استفاده از ابزار مکان یابی
احادیث

نمایش بر روی پالن

- قرارگیری در کنج ورودی
پالن مستطیل شکل

- قرارگیری تجارت خانه 
در طبقه باال و 

قرارگیری راه پله ورودی 
آن در داالن

دیداری، 
شنیداری

قرارگیری در نقطه ی کور جهت 
مسدود کردن دید به داخل بنا
تفکیک فضاهای عمومی و 

خصوصی در طبقات مختلف جهت 
مسدود شدن دید و صدا

)آیات 27 و 28 سوره 
نور و جدول 2: شماره 

)1
)کالم امیرالمؤمنین، 
جدول 2: شماره 7(

جدول 4. استفاده از ابزار مکان یابی جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانه ی زینت الملک )مأخذ: نگارندگان(
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نام 
فضاها

نوع درون گرایی
محرمیت

تطابق با آیات و روش استفاده از ابزار درون گرایی
احادیث

نمایش روی شکل

-----ورودی
- وجود حیاط مرکزی و حیاط

استفاده از حیاط اندرونی 
)تصویر 1(

دیداری، 
شنیداری

- احاطه شدن حیاط توسط اتاق ها 
جهت کاهش دید به آن

)جدول 2: شماره 9(

- قرارگیری در مرکز حیاط
خانه و احاطه شدن 
توسط سایر فضاها

- وجود حیاط اندرونی 
و بیرونی
)تصویر 9(

دیداری، 
شنیداری

- قرار دادن فضا در نقطه ای که 
دید از بیرون به آن نیست

- تفکیک حیاط های مختلف جهت 
نداشتن دید و کاهش عبور صدا

)حدیث امام صادق، 
جدول 2: شماره 8(

- قرارگیری پنج دری ها اتاق ها
)نشیمن( در دو محور 

موازی با هم و به 
صورت کاماًل قرینه 

)ایجاد جلب توجه کمتر(
- قرارگیری شاه نشین 
در محور اصلی حیاط

- قرارگیری در محور فرعی و دور دیداری
در معرض دید

- قرارگیری فضاهای نیمه عمومی 
در محور اصلی و در معرض دید

)آیات 58 تا 60 سوره 
نور، جدول 2: شماره 

)3
)حدیث پیامبر، جدول 

2: شماره 6(

سرویس 
بهداشتی

- قرارگیری در کنج 
پالن و حیاط

قرارگیری فضا در نقطه  ی کور پالن دیداری
و دور از معرض دید

)احادیث ائمه، جدول 
2: شماره 10(

3-2. رعایت درون گرایی
و  دیداری  محرمیت  کنترل  عوامل  دیگر  از  درون گرایی 
و  درونی  حاالت  به  گرایش  بودن  »تودار  است.  شنیداری 
از نشان دادن آن حاالت، به صورت تظاهر« است  پرهیز 
تفکر  نوعی  به عنوان  )معماریان 1373، 12(. درون گرایی 
در جهان معنی است و عامل فرهنگی و اجتماعی پدیدآور 

خانه  در  را  درون گرایی  »اگر   .)1387 )نقره کار  است  آن 
نداشتن  یکی  می رسیم  بارز  ویژگی  دو  به  کنیم؛  جستجو 
دیگری  و  بیرون  با  داخل  فضای  مستقیم  بصری  ارتباط 
اصل به وجود آمدن فضاهایی که توسط حیاط سازمان دهی 
می شوند« )معماریان 1373، 12(. البته این نداشتن دید از 

است. بررسی  قابل  ایجاد محرمیت  و  اقلیمی  جنبه ی  دو 
جدول 5. استفاده از ابزار درون گرایی جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانه ی زینت الملک )مأخذ: نگارندگان(
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- عدم وجود پنجره در اتاق
اتاق پستو و آشپزخانه 
و پنجره های کمتر 

در اتاق های سه دری 
نسبت به بقیه اتاق ها 

)تصویر 3(
- تنوع مصالح در 

شاه نشین و شاخص 
کردن این فضا

دیداری، 
شنیداری

- کاهش پنجره ها جهت کاهش 
دید به داخل فضاها و عبور صدا

- سادگی و یا تنوع در مصالح نما 
جهت افزایش و یا کاهش جلب 

توجه به فضاها

)آیات 58 سوره نور 
و 12 سوره حجرات، 
جدول 2: شماره 2 

و 4(

)تصاویر 1، 2 و 3(

سرویس 
بهداشتی

- استفاده از دیوارهای 
بلند اطراف فضا

- افزایش ارتفاع حصارها جهت دیداری
کاهش دید

)احادیث ائمه )ع(، 
جدول 2: شماره 8(

)تصویر 4(

به  و  زیاد  ارتفاع  با  زینت الملک  خانه ی  بیرونی  دیوارهای 
به  رو  دیدی  و  پنجره  هیچ  شده اند.  طراحی  ساده  صورت 
بیرون بنا وجود ندارد و تنها عاملی که از بیرون خودنمایی 
ارتفاع  افزایش  است.  آن  ورودی  فضای  و  در  می کند؛ 
دیوارها، به محصور کردن هر چه بیشتر خانه، جدا کردن 
آن و نداشتن دید از عرصه ی عمومی به عرصه ی خصوصی 

بیرونی حریم  واقع حصار  در  است.  خانه  انجامده  درون  و 
بیرونی  دیوارهای  ضخامت  می کند.  ایجاد  را  درونی  امن 
حریم  ایجاد  نشانگر  نیز،  داخلی  دیوارهای  به  نسبت  بنا 
شنیداری امنی برای خانه است. به این ترتیب که دیوارهای 
ضخیم بیرونی از عبور صدا به خانه های مجاور و کوچه ها 

می کند. جلوگیری 

تصویر 1. نمای داخل شاه نشین     تصویر 2. نمای بیرونی شاه نشین       تصویر 3. پنجره های اتاق سه دری            تصویر 4. حیاط سرویس بهداشتی 
)مأخذ: نگارندگان 1392( 

3-3. رعایت سلسله مراتب
در  را  تأثیرات  بیشترین  که  است  اصولی  از  سلسله مراتب 
شکل گیری محرمیت در کالبد معماری و شهرسازی سنتی 
سلسله مراتب  جغرافیا  لغت نامه ی  در  می باشد.  دارا  ایران 
عبارت است از: »هر گونه نظمی از عوارض و پدیده ها که 
به صورت یک طبقه بندی یا رتبه بندی ذکر شود« )مایهیو7 
تعبیر  با  خانه  در  محرمیت  سلسله مراتب   .)247  ،2003
)وثیق،  می شود  شناخته  محرمیت  و  حضور  سلسله مراتب 

قلمروهای  اصل  این  بنابراین   .)56  ،1388 پشوتنی زاده 
خصوصی  تا  عمومی  از  را  زندگی  محیط  در  مختلفی 
تعریف  نیمه خصوصی و خصوصی(  نیمه عمومی،  )عمومی، 
و تبیین می کند )نقی زاده 1379(. »اصل سلسله مراتب در 
ایجاد شکستگی  با  معماری سنتی حریم های خصوصی را 
از دیگر فضاها جدا می کرده است«  در محورهای حرکت 
به  دسترسی  سلسله مراتب  وجود   .)49  ،1376 )آیوزیان 
فضاها عالوه بر محدود کردن و جلوگیری از دید مستقیم، 
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تصویر 5. ورودی                              تصویر 6. پیرنشین                          تصویر 7. هشتی                تصویر 8. داالن منتهی به حیاط
)مأخذ: نگارندگان 1392(

مختلف  قلمرو های  و  می گردد  فضا  در  صدا  کنترل  باعث 
قلمرو خصوصی  و  قلمرو حد فاصل  قلمرو عمومی،  از  اعم 
را از هم جدا می کند. بسته به موقعیت اجتماعی، مذهبی و 
فرهنگی فرد صاحب خانه، سلسله مراتب دسترسی به فضای 
داخلی خانه تعریف می شود. این گونه که در معماری سنتی 
در خانه های اشراف و تجار، این سلسله مراتب بسیار قوی تر 

و با تشریفات بیشتری نمود پیدا کرده است.
3-3-1. ورودی

و  پیش خوان  یک  زینت الملک،  بنای  درب  جلوی  در 
سکوهای  آن  طرف  دو  در  که  دارد  وجود  عقب رفتگی 
سنگی )پیرنشین( وجود دارد )تصاویر 5 و 6( و باعث ایجاد 
حریم در ابتدای ورود می شود. استفاده  از پیرنشین ها برای 
افرادی بوده که با صاحب خانه کار داشته ولی ارتباط آن ها 
با صاحب خانه به گونه ای نبوده که به حریم داخلی خانه راه 
یابند. بنابراین به دور از جریان تردد درون کوچه به انتظار 
شکل های  به  گذشته  خانه های  در  ورودی  می نشستند. 
فضای  می شده است.  تعریف  مختلفی  عناصر  با  و  متفاوت 
با  و  مارپیچ  مسیر  یک  به وسیله  زینت الملک  خانه  ورودی 

گذر از هشتی و داالن به حیاط می رسد.
به معنای گذراندن می آید و  از مصدر هشتن  »هشتی که 

برای گذر است؛ اولین فضا از خانه ایرانی است که با بیرون 
ارتباط دارد و برای ایجاد مکث، محل انتظار و تقسیم فضایی 
می باشد« )فرخ یار 1390، 32(. هشتی خانه ی زینت الملک 
آن  وجه  هر  در  و  است  منتظم  هشت وجهی  شکل  به 
سکوهایی جهت انتظار افراد تعبیه شده است )تصویر 7(. این 
فضا به صورت تاریک و با ارتفاع بلندتری نسبت به دیگر 
قسمت های خانه، تعبیه شده است. امنیت و حریم خانه به 
گونه ای حفظ شده که اگر درب ورودی خانه هم باز بماند؛ 
از هشتی هم دید به داخل بنا، وجود ندارد. پس از گذر از 
هشتی، ورود به داالن مستطیل شکل، صورت می گیرد. این 
معماری  در  خانه  است.  بسیار کشیده  فرمی  نظر  از  داالن 
سنتی، عالوه بر اینکه محلی امن برای زندگی خانواده بوده؛ 
محلی برای کسب و کار مرد خانه هم حساب می شده است. 
ازاین رو در این خانه در طبقه ی دوم، تجارت خانه ای وجود 
دارد که راه ارتباطی و راه پله ی آن در انتهای داالن است. 
کاماًل واضح است که با طی کردن مسیر های خاص، افراد 
مختلف، اجازه حضور در خانه را تا قسمت مشخصی، پیدا 
می کنند. مهمان مرد خانه نیز بعد از گذراندن هشتی، با باال 
رفتن از راه پله ی موجود در داالن به طبقه ی اول بنا می رسد 

و نمی تواند وارد حریم خصوصی افراد خانه شود.
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با گذشتن از این سلسله مراتب فضایی، یک سلسله مراتب نور 
در این فضاها دیده می شود به طوری که ابتدا وارد فضای 
هشتی کاماًل تاریک شده؛ سپس با گذر از داالن نیمه تاریک 
سلسله مراتب  این   .)8 )تصویر  می رسد  حیاط  روشنایی  به 
نبودن دید  امکان پذیر  باعث  نیز  نور  به  تاریکی  از  رسیدن 
محرمیت  و  می شود  خانه  داخلی  فضا های  به  غریبه ها 
دیداری را ایجاد می نماید. همچنین با گذر از سلسله مراتب 
سلسله مراتب  خانه،  اصلی  فضاهای  به  رسیدن  و  فضایی 
این  که  فضاهایی  بدین گونه  می شود.  درک  نیز  شنیداری 
سلسله مراتب را ایجاد می کنند؛ از عبور صدا به بیرون خانه 
جلوگیری کرده و هرچه این مسیر پیش تر می رود؛ صداها 

می شوند. واضح تر 
3-3-2. حیاط

به  دهخدا  فرهنگ  در  و  است  محصور  محوطه ای  حیاط 
معنای صحن، سرای خانه، صحن سرای، میان سرا و هر جای 
دیوار بست آمده است. حیاط محیطی سبز و بانشاط، عنصر 
»حریم  یک  نشانه ی  طبیعت،  با  معماری  پیونددهنده ی 
تملک، به عنوان حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده 
و عنصری جهت سازمان دهی فضاهای مختلف یک خانه 
این عملکرد ها حس تملک و حفظ  از میان همه ی  است. 
حریم کاربرد قوی تری دارند« )معماریان 1373، 15(. حیاط 

به عنوان یک عنصر مستقل در خانه ی زینت الملک است 
از  پایین تر  پله  یک  به اندازه  اختالف سطح  با  آن  حریم  و 
اطراف  در  فضا ها  همه ی  است.  گردیده  تفکیک  داالن، 
در  دارد.  قرار  بنا  دل  در  حیاط  و  سازماندهی شده  حیاط 
خانه ی زینت الملک با وجود اینکه همه ی فضاها در چهار 
وجه حیاط سازمان دهی شده اند ولی حریم هر فضا کاماًل 
مشخص شده است و فضاها از حیاط تفکیک شده اند. این 
تفکیک فضایی با اختالف ارتفاع، وجود ایوان، پیش فضا و 
تنوع مصالح مشخص گردیده است. برای حفظ محرمیت 
حیاط  دو  معمواًل  گذشته،  خانه های  در  بیشتر  چه  هر 
اندرونی و بیرونی وجود داشته است که حیاط اندرونی برای 
استفاده ی اهل خانه و حضور محارم و حیاط بیرونی برای 
حضور افراد غریبه تر و مهمان ها بوده است )مسائلی 1388، 
32(. همان گونه که پیش تر گفته شد؛ دو حیاط و عمارت 
زینت الملک و نارنجستان قوام از طریق یک راه زیرزمینی 
متصل  هم  به  است؛  مسدود  حاضر  حال  در  متأسفانه  که 
شده اند. این راه فقط برای استفاده ی اهل خانه از این دو 
عمارت بوده است و به نوعی محرمیت دیداری را در مقابل 
نظارت بیگانگان ایجاد می کرده است )تصویر 9( )اشاره به 

آیات 23 و 24 سوره ی اسرا، جدول 2: شماره 3(.

تصویر 9. رسم احتمالی مسیر ارتباطی مسدودشده بین زیرزمین عمارت  نارنجستان قوام و خانه ی زینت الملک
 )مأخذ نقشه ها: معماریان 1373، 216(

3-3-3. اتاق هاي خانه
پستو  و  سه دری  پنج دری،  شاه نشین،  شامل  که  اتاق ها 
و  نیمه خصوصی  نیمه عمومی،  عمومی،  بخش  ترتیب  )به 
کاماًلخصوصی( می شوند؛ باوجود اینکه از حیاط دسترسی 

است.  شده  تفکیک  حیاط  از  و  حفظ  حریمشان  اما  دارند 
در  لذا  است؛  مهمانان  به حضور  مربوط  فضای  شاه نشین، 
از نظر تنوع  اتاق  این  امتداد محور اصلی حیاط قرار دارد. 
و  گچ بری ها  آینه کاری ها،  با  و  است  پرکار  بسیار  مصالح 
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تزیینات چوبی کاماًل شاخص شده و بسیار چشمگیر است؛ 
به طوری که هر کس وارد حیاط شود در ابتدا متوجه این 
فضا می شود. این اتاق با اختالف ارتفاع چند پله از حیاط 
اطرف آن  راهرو در  آن توسط دو  به  و ورود  جدا می شود 
صورت می گیرد. این اختالف سطح و وجود پیش فضا، باعث 
و  نشده  اتاق  فضای  وارد  حیاط،  از  یکباره  به  که  می شود 
حریم اتاق از حیاط، تفکیک شود. عواملی که باعث افزایش 
عنوان  به  که  نیمه عمومی  -اتاق  پنج دری ها  محرمیت 
استفاده  نزدیک تر  مهمان های  پذیرایی  گاهی  و  نشیمن 
از:  عبارت اند  می شوند؛  شاه نشین  به  نسبت  می شدند- 
قرارگیری این اتاق ها در ضلع شرقی و غربی ساختمان به 
صورت کاماًل قرینه که این قرینگی باعث جلب توجه کمتر 
و وجود  شاه نشین می شود  و شاخص شدن  پنج دری ها  به 
ایوان به عنوان پیش فضا که کاربرد اقلیمی نیز، دارد. این 
ایجاد حریم دیداری، محرمیت شنیداری  بر  عوامل عالوه 
را ایجاد می کردند. به این صورت که اتاق هایی که ارتفاع 
بیرون  به  کمتر  و  حبس  خود  در  را  صدا  داشتند؛  کمتری 

منتقل می کردند. همچنین وجود پیش فضا و سلسله مراتب 
قبل از اتاق ها، به عبور کمتر صدا به بیرون از فضای اتاق، 
کمک کرده است. در اتاق های سه دری این خانه این تفاوت 
نسبت به سایر خانه ها وجود دارد که در همه ی خانه های 
کاماًل خصوصی  پستویی  بعد  و  سه دری  وارد  ابتدا  سنتی، 
شده که هیچ ارتباط و نورگیری مستقیمی برای آن وجود 
بیش تر  سه دری  محرمیت  اهمیت  خانه  این  در  اما  ندارد. 
از پستو است به طوری که ابتدا وارد پستو شدخ و بعد از 
به  فقط  و درهای سه دری  دارد  راه  به سه دری  آن  طریق 
عنوان پنجره استفاده می شدند و ورودی مستقیمی به آن ها 
بنا هستند و یک  وجود ندارد. سه دری ها به صورت قرینه 
حریم  بر  آن ها  جلوی  در  مشترک  ایوان  و  عقب نشستگی 
نصف  تقریبًا  ابعادی  دارای  اتاق ها  این  می کند.  تأکید  آن 
این  و  اتاق ها، هستند  بقیه  از  کمتر  ارتفاعی  و  پنج دری ها 
به افزایش حریم و خصوصی تر شدن فضا، کمک می کند 

)تصاویر 11 و 12(.

                           تصویر 10. شاه نشین                               تصویر 11. اتاق سه دری      تصویر 12. نمای اصلی پنج دری
        )مأخذ: نگارندگان 1392( 

3-3-4. سرویس بهداشتی
فضای دیگری که بر روی محرمیت آن بسیار تأکید شده 
است و به دلیل استفاده ی زنان خانواده از این فضا از دید 
غریبه ها محفوظ است؛ سرویس بهداشتی است. در خانه ی 
دید مستقیم  در معرض  این فضا  اینکه  برای  زینت الملک 
نباشد؛ حیاط جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شده که این 

حیاط توسط چند پله و یک داالن از حیاط اصلی جدا شده 
شده  احاطه  مرتفعی  دیوارهای  با  نیز  حیاط  اطراف  است. 
است که مانع دید همسایه ها به داخل این حیاط می گردیده 

است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 22

http://jria.iust.ac.ir/article-1-351-en.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نهم / زمستان 1394 / سال سوم 28

تطبیق با آیات و روایاتروش استفاده از ابزار سلسله مراتبنوع محرمیتسلسله مراتبنام فضا

ورودی

- وجود پیرنشین های سنگی در دو طرف 
در ورودی )تصویر 6(

- استفاده از سکوهای پیرنشین در تمام 
وجوه هشتی

- وجود سلسله مراتب نور و تناسبات با طی 
کردن مسیر ورودی

- ورود غیرمستقیم به صورت مارپیچ 
و گذر از فضای پیش خوان، در ورودی، 

هشتی و داالن )تصویر 8(

دیداری

- ایجاد تعدد فضایی جهت 
مرحله بندی حضور افراد در خانه و 

کاهش عبور صدا
- ایجاد سلسله مراتب تاریکی به نور 

جهت کاهش دید به فضای داخل
- کاهش ارتفاع با عبور از فضاها 
جهت ایجاد محرمیت بیشتر در 

فضاها
- ایجاد شکستگی در محور ورود 

جهت کاهش دید

)حدیث پیامبر، جدول 2: 
شماره 5(

)آیات 27 و 28 سوره ی 
نور، جدول 2: شماره 1(

حیاط

- استفاده از عنصر پله و اختالف ارتفاع
- وجود دو حیاط با دو ساختمان به جای 
یک ساختمان با دو حیاط، ارتباط از طریق 

زیرزمین )تصویر 9(
- تفکیک عرصه ی عمومی و خصوصی در 

عین گردآوری حول حیاط

دیداری،
شنیداری

- ایجاد اختالف ارتفاع بین فضاهای 
مختلف جهت ایجاد حریم هر فضا
- تفکیک حیاط های اندرونی و 
بیرونی جهت تفکیک حضور افراد

-

اتاق ها

- ورود به سه دری ها از طریق اتاق پستو
- وجود عقب رفتگی در جلوی سه دری های 

کاماًل قرینه
- اختالف سطح با حیاط و دسترسی از 

راهروهای کناری
وجود ایوان مشترک برای سه دری ها

- وجود پیش فضا و ورودی غیرمستقیم 
)تصویر 13(

دیداری، 
شنیداری

- ایجاد سلسله مراتب فضایی برای 
ورود به اتاق ها جهت کاهش دید و 

عبور صدا
- ایجاد اختالف سطح جهت 
تفکیک حریم فضاها و ایجاد 

سلسله مراتب حضور
- ایجاد شکستگی در محور دید

)آیات 23 و 24 سوره ی 
اسرا، جدول 2: شماره 

3 و 6(
)جدول 3: شماره 1 و 2(

سرویس 
بهداشتی

- وجود حیاط جداگانه برای این فضا و 
جداسازی آن با پله و ورود به حیاط به 

صورت مارپیچ )تصویر 13(

دیداری، 
شنیداری

- تفکیک حیاط سرویس بهداشتی 
و شکستگی در محور دید جهت 

کاهش دید و صدا

)احادیث ائمه، جدول 2: 
شماره 10(

جدول 6. استفاده از سلسله مراتب جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانه ی زینت الملک )مأخذ: نگارندگان(
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3-4. رعایت تناسبات
یکی دیگر از اصولی که در ایجاد محرمیت دیداری و شنیداری 
مؤثر است؛ تناسبات فضایی است. تناسبات از طریق کاهش و 
یا افزایش ارتفاع فضاها و یا ابعاد آن، می تواند محرمیت فضا 
را بیشتر و یا کمتر نماید. معمار در خانه ی زینت الملک با عبور 
از سلسله مراتب فضایی ورودی خانه با کاهش ارتفاع فضاها، 
میزان محرمیت فضاها را بیشتر می کند. این گونه که هشتی 
که جنبه ی عمومی تری دارد؛ ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر 
فضاهای ورودی دارد و داالن دارای ارتفاع کمتری می باشد. 
فضایی  محرمیت  که  می گردد  سبب  ارتفاع  کاهش  همین 
بیشتر شود و داالن نسبت به هشتی محرمیت بیشتری داشته 

باشد.
تناسبات مقیاسی در طراحی فضاهای این خانه نیز در ایجاد 

محرمیت نقش داشته است. بدین ترتیب که در طراحی اتاق ها 
فضاها  محرمیت  میزان  فضاها،  ابعادی  تناسبات  کاهش  با 
بیشتر می شود. از نظر تناسبات و مقیاس، اتاق شاه نشین از 
همه بزرگ تر و دارای ارتفاعی به اندازه ی دو طبقه است و بعد 
از آن به ترتیب اتاق های پنج دری، سه دری و پستو کاهش 
ارتفاعی و ابعادی پیدا می کنند. اهمیت محرمیت اتاق ها نیز 
به همین ترتیب بیشتر می شود. به طوری که اتاق شاه نشین 
اتاق  عمومی،  نیمه  بخش  پنج دری  اتاق  عمومی،  بخش 
سه دری بخش خصوصی و اتاق پستو بخش کاماًلخصوصی 
خانه است. ارتفاع اتاق  پنج دری تقریباً نصف شاه نشین است 
و ابعاد آن نیز کوچک تر از اتاق شاه نشین است. به عبارت دیگر 
می توان گفت که کاهش مقیاس و ابعاد اتاق ها در این خانه، 
از عوامل مؤثر در ایجاد محرمیت بیشتر در فضاها بوده است.

تطبیق با آیات و احادیثروش استفاده از ابزار تناسباتنوع محرمیتتناسباتنام فضا

ورودی

- ارتفاع زیاد دیوارهای بیرونی بنا
- وجود هشتی با ارتفاع زیاد و پس ازآن کم 

شدن ارتفاع با عبور از فضاها )تصویر 6(
دیداری، 
شنیداری

- افزایش ارتفاع جداره ها جهت 
کاهش دید

- کاهش ارتفاع فضاهای متوالی 
جهت افزایش محرمیت در حین 

عبور از فضاها

)جدول 2: شماره 9(
)حدیث امام صادق، 
جدول 2: شماره 8(

جدول 7. استفاده از ابزار تناسبات جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانه ی زینت الملک )مأخذ: نگارندگان(

تصویــر 13. نمایــش فضاهــای خانــه ی زینت الملــک و سلســله مراتب ورود بــه آن هــا بــر روی پــالن؛ در ایــن تصویــر، فضــای ورودی بــا رنــگ آبــی، 
ــا رنــگ قرمــز نمایــش داده شــده اســت.  اتــاق پســتو خاکســتری، اتــاق ســه دری ســبز، ایــوان مشــترک زرد، اتــاق پنــج دری نارنجــی و شاه نشــین ب

مســیر و جهــت ورود و خــروج هرفضــا بــا پیــکان  مشــخص گردیــده اســت. )مأخــذ نقشــه ی اصلــی: معماریــان 1373، 214(
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حیاط

- ایجاد کشیدگی محور حیاط به سمت 
شاه نشین )البته این کشیدگی عالوه بر 
محرمیت تحت تأثیر عوامل دیگری از 
جمله مسائل اقلیمی و ... نیز بوده است(.

دیداری

- ایجاد کشیدگی به سمت فضاهای 
نیمه عمومی جهت هدایت افراد به 
این فضاها و جلب توجه کمتر به 

دیگر فضاها
-

اتاق ها

- ارتفاع زیاد شاه نشین به اندازه دو طبقه 
و کمتر شدن ارتفاع اتاق های پنج دری، 

سه دری و پستو )تصویر 15(
- کوچک تر شدن اتاق ها با خصوصی تر 

شدنشان

دیداری، 
شنیداری

- کاهش ارتفاع و ابعاد در فضاهای 
-خصوصی تر جهت افزایش محرمیتد

سرویس 
بهداشتی

- ارتفاع زیاد دیوارهای اطراف حیاط
- افزایش ضخامت دیوارهای اطراف 

سرویس بهداشتی )این افزایش ضخامت 
عالوه بر محرمیت به دلیل عوامل اقلیمی 

و سازه ای نیز می باشد(

دیداری، 
شنیداری

- افزایش ارتفاع جداره ها جهت 
کاهش دید از بیرون

- افزایش ضخامت جداره ها جهت 
کاهش عبور صدا

)جدول 2: شماره 8( 
)جدول 3: شماره 2(

تصویر 14. نمایش تناسبات ارتفاعی اتاق های خانه ی زینت الملک بر روی برش ها؛ شاه نشین: قرمز، پنج دری: نارنجی، سه دری: سبز و پستو: خاکستری. 
)مأخذ نقشه های اصلی: معماریان 1373، 128-217(

4. نتیجه گیری
از  استفاده  با  کالبد،  در  شنیداری  و  دیداری  محرمیت 
و  مکان یابی  سلسله مراتب،  درون گرایی،  چون  ابزارهایی 
تناسبات، نمود می یابد و هر یک از این ابزارها با بهره گیری 
از روش ها و عناصر مختلفی محرمیت را تعریف می کنند. 
در خانه ی زینت الملک بر محرمیت این خانه، بسیار تأکید 
زیادی است.  دارای مراحل  آن  شده است و سلسله مراتب 
و  محرمیت  به  مربوط  اسالمی  احادیث  و  آیات  بررسی  از 
یک  عنوان  به  زینت الملک  خانه ی  معماری  با  آن  تطبیق 
نمونه موردی شاخص در شهر شیراز، می توان به موارد ذیل 
در مورد رعایت اصل محرمیت در فضاهاي اصلي این بنا 

نمود: اشاره 

الف( فضاهاي ورودی خانه
قرارگیری دیوارهای مرتفع  محرمیت دیداری و شنیداري: 
به هشتی،  نسبت  داالن  ارتفاع  بنا، کمتر شدن  اطراف  در 
عدم وجود پنجره در نمای بیرونی، عقب نشینی در ورودی 
نسبت به کوچه، استفاده از مصالح عایق صدا و ضخامت 
زیاد در جداره های اطراف بنا، وجود دیوارهای بسیار ضخیم 

در اطراف هشتی و محل ورودی.
ب( حیاط خانه

محرمیت دیداری و شنیداري: استفاده از دیوارهای مرتفع در 
اطراف و طبقه دوم بنا جهت منع دید خانه های همسایه به 
حیاط، تفکیک دو حیاط های اندرونی و بیرونی و ایجاد ارتباط 
از طریق راه زیرزمینی برای اتصال عمارت نارنجستان قوام 
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از  بهداشتی  فضای سرویس  تفکیک  زینت الملک،  خانه  و 
قرارگیری  و  کوچک تر  حیاط  یک  ایجاد  با  اصلی  حیاط 

سرویس بهداشتی در آن.
ج( اتاق هاي خانه

محرمیت دیداری و شنیداري: قرارگیری درب ورودی اتا ق ها 
در فضای تقسیمی عمود بر محور اصلی حیاط، استفاده از 
پنجره های  و  شاه نشین  در  بیشتر  و  بزرگ تر  پنجره های 
قاب های  وجود  پنج دری ها،  و  سه دری   در  کوچک تر 
مشبک چوبی با تقسیمات ریزتر از ابعاد پنجره در اتاق های 
خصوصی خانه جهت جلوگیری از دید مستقیم افراد از حیاط 

به اتاق ها، تورفتگی پنجره های سه دری و پنج دری نسبت 
جداگانه  محوری  در  سه دری  اتاق های  قرارگرفتن  نما،  به 
ورودی  پیش فضاهای  تعریف  خانه،  عمومی  فضاهای  از 
و  سه دری  اتاق  کردن  ترکیب  اتاق ها،  جلوی  در  ایوان  و 
استفاده  اتاق ها،  بین  درهای  توسط  آن ها  تفکیک  و  پستو 
از مصالح عایق صدا در محل های خصوصی تر خانه، مانند 
وجود  عدم  پستو،  اتاق  دیوارهای  افزایش ضخامت  پستو، 
چسبیده  پستوی  اتاق  قرارگیری  پستو،  اتاق  در  گشودگی 
در  فضایی  سلسله مراتب  از  استفاده  بنا،  بیرونی  دیواره  به 

اتاق ها. تمامی  پیش ورودی 

تطبیق با آیات و احادیث
نمود ایجاد محرمیت در فضاها

عناصر 
محرمیت شنیداریمحرمیت ساز محرمیت دیداری

ورودی حیاط اتاق ها ورودی حیاط اتاق ها
آیات 27 و 28 سوره نور، 12 حجرات، کالم 

امیرالمؤمنین و حدیث امام صادق، آیات 58 تا 60 سوره 
نور، حدیث پیامبر

√ √ √ √ √ √ مکان یابی

آیات 58 تا 60 سوره نور،12 سوره حجرات، احادیث ائمه )ع(  √ √ - √ √ √ درون گرایی
حدیث پیامبر، آیات 27 و 28 سوره ی نور، 12 حجرات، 

آیات 23 و 24 سوره ی اسرا، احادیث پیامبر و  ائمه
√ - √ √ √ √ سلسله مراتب

احادیث امام صادق )ع(، حدیث پیامبر √ - √ √ √ تناسبات

جدول 8. رابطه محرمیت دیداری و شنیداری فضاهای خانه ی زینت الملک با آیات و احادیث )مأخذ: نگارندگان(

پی نوشت 
ُرون * َفاِن لَّم تَِجُدوا ِفیَها اََحدأَ َفاَل  1. یَا اَیَُّهَاالَّذیَِن آَمنُوا اَل تَدُخلُوآ بُیُوتأ َغیَر بُیُوتُِکم َحتَّی تَسَتأنُِسوا َوُتَسلُِموا َعلَی اَهلَِها ذلُِکم َخیُرلَُّکم لََعلَُّکم تََذکَّ

تَدُخُلوَها َحتَّی ُیؤَذَن لَُکم َواِن ِقیَل لَُکُم ارِجُعوا ُهَو اَزَکی لَُکم َوالّل بَِما تَعَملُون َعلیَم.
2. »مرد نباید به طور سرزده و پنهانی حتی وارد خانه خویش شود. او باید ورود خود را به نحوی به اطالع افرادی که در خانه هستند؛ برساند 
تا چنانچه مادر، خواهر یا دخترش در وضعیت نامناسبی باشند؛ همدیگر را نبینند« )مرتضی 1387، 135(. به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایی این 

اجازه گرفتن برای ورود به خانه، کمک می کند که ساکن خانه، خود را بپوشاند و از خودش ایمن و خاطرجمع باشد )ریشهری 1375، 118(.
3. رسول اکرم می فرماید: »بستر خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سن ده سالگی باید از هم جدا 
شود«، )هما 1391 ق، 28( و همچنین می فرماید: »زمانی که فرزندان شما هفت ساله شدند بستر خوابشان را از یکدیگر جدا کنید« )مجلسی 
1403 ق، 114(. امام باقر می فرماید: »باید بستر خواب پسر بچه ده ساله را از زن ها جدا کنید« )نوری طبرسی 1372، 223(. درحدیث دیگري 

از موسی بن جعفر آمده است که بستر خواب کودکان در شش سالگی از هم جدا می شود )همان، 223(.
4. در پرده ی حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زیرا که سخت گیری در پوشش، عامل سالمت و استواری آنان است )نهج البالغه، 

ترجمه ی دشتی، نامه ی 31(. حریم بصری بیت مستقل از وجود یا عدم وجود زنان در خانه، معنادار و موجود است )ناری قمی 1389، 79(.
5. امام صادق )ع( مي فرماید: »هرگاه مردي از باال بر گروهي اشراف پیدا کند؛ یا از سوراخ چیزي )مانند درب یا دیوار آنان(، به )درون خانه( آنان 

نگاه کند و آنان به طرف او تیري شلیک کنند که به او اصابت کند و او را بکشد یا چشم او را کور کند؛ بر آنان غرامتي نیست.
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سُوا... یعني اي اهل ایمان از بسیار پندارها )و گمان بد( در حق  ٌ  َو التََجَسّ اِْجَتنِبُوا َکثیرا ِمن الَْظِنّ إَِن بَْعَض الَْظِنّ إثْم اَیَها الَّذیَن ءاَمنُوا  6. یا 
یکدیگر اجتناب کنید که برخي ظن و پندارها )باطل و بي حقیقت( معصیت است و نیز هرگز از حال دروني هم تجسس مکنید و جاسوس بر 

احوال خلق مگمارید.
Mayhew .7
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Abstract

Introduction
Privacy is known as one of the most basic features of Islamic architecture. Home is the most private 
place. So confidentiality and privacy are two important factors in designing the house. Islam, 
Quran Verses and Hadiths of Prophet Mohammad and imams have focused on creating privacy in 
the houses. In this way, the privacy has been the basic principle in traditional architecture of Iran, 
especially in housing.
Literature Review
Creating privacy is a necessary point in Islamic Architecture, particularly in designing the house. 
In Traditional Iranian architecture, Privacy has been considered in both audio and visual aspects. 
Although this was the case in in Iranian traditional architecture before Islamic age, but in Islamic 
architecture the focus on this principle significantly increased. As Quran verses and Hadiths 
of imams and Prophet Mohammad are the most important references of Islam, this article has 
reviewed these references to find the ways of creating privacy in the house.
Methodology
This paper aims to: 1. Explore the meaning of privacy, 2. review the factors that create privacy 
in Zinatol Mulk historical house as a distinguished building in Shiraz city, 3. recognize the 
confidentiality principle in organizing spaces of this house and introduce the special strategies that 
used in making privacy. So the privacy principle, Quran verse and Islamic hadiths are reviewed at 
the first part of the research using relevant documents and resources. After that, empirical studying 
the case is done using interview and direct observation of the Zinatol Mulk building. So at first part 
of article a brief introduction of Zinatol Mulk house has been provided then the elements that create 
privacy in Zinatol Mulk house are reviewed in both audio and visual type.
Discussion
By studying the Quran verses and hadiths, it can be said that Islam insists on creating privacy 
especially at home into both audio and visual aspects. So providing the privacy is necessary in 
Islamic architecture. Although this principle was considered in Iranian buildings about 6000 
years ago in the courtyard houses, but it is considered more in Islamic architecture. Therefore the 
successful case study in traditional architecture of Iran has been reviewed to understand the privacy 
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principle. Zinatol Mulk house in Shiraz city was selected for evaluation. This house was chosen because 
of two reasons, first, Shiraz residential architecture is unique and it has productive and rich houses in 
its traditional architecture and second, because this house is one of the most distinguished historical 
houses in Shiraz. The results also show the special features of confidentiality in this house. The factors 
that make visual and audio privacy in this house are divided into 4 main methods. These methods are 
location, proportions, introversion and the hierarchy. Each of these methods have special role in creating 
privacy in this house.
Results
Audio and visual privacy will be appeared as the introversion, hierarchy, location and proportions 
principles in the framework of the building. Each of this principles use special ways to provide the 
confidentiality. The privacy has important role in Zinatol Mulk house design. So the architecture has 
emphasized on making privacy in this house. Therefore the hierarchy is much stronger and has more 
steps than the other houses.
Conclusion
By reviewing the Quran Verses and Islamic hadiths that related to privacy and Compliance them with 
the architectural of Zinatol Mulk house (a distinguished case study in Shiraz city), it obtain that creating 
confidentiality in the main spaces of this building are as below:
Entry spaces in this House:
The privacy in the entry space has been created by these factors: high walls around the buildings, losing 
the height of the corridor than the vestibule, the lack of windows in the exterior elevation, retreat the 
entrance to the alley, increasing the thickness of the around walls and entrance space.
Yard of house:
Privacy in the yard has been provided by these elements: using high walls around the building and in 
second floor to block the neighbor’s view on the yard, separation of two inside and outside yards and 
communicate them through an underground connection between Narangestan Qavam and Zinatol Mulk 
buildings, creating a separate yard for the toilet.
The rooms of house:
The factors that make privacy in the rooms are: locating the entrance perpendicular to the main axis 
of the yard, using larger and more windows in the gusts room (Shah Neshin) and smaller windows in 
living room (3 doors room and 5 doors room), recessing the windows of 3 doors room and 5 doors room, 
locating the 3 doors rooms apart from the public spaces of Home, providing the entrance spaces and 
patio in front of the rooms, communication between the rooms by the doors, increasing the thickness 
of walls in more private rooms, lack of openness in the closet room, creating the space hierarchy in the 
entrance of all the rooms.

Keywords:Privacy, Hierarchy, Quran Verses, Hadiths, Zinat-ol-Mulk House.
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