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محرمیت را میتوان یکی از اصولیترین ویژگیهای معماری اسالمی دانست .خانه که خصوصیترین مکان برای فرد به شمار
میآید؛ از اصلیترین مکانهایی 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 ویژهای 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 نمودهاند .بنابراین این سؤال مطرح میگردد
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 خان ه به چه صورت است؟ در جهت پاسخ به سؤال مزبور ،تحقیق حاضر بر روی خانهی زینتالملک 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 محرمیتساز
در خانهی تاریخی زینتالملک به عنوان یکی از بناهای شاخص شهر شیراز بپردازد و ضمن تطبیق آیات و روایات اسالمی با
عوامل محرمیتساز در کالبد این بنا ،به بررسی تأثیر این اصل در سازماندهی 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 بهرهگیری از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی معتبر به بررسی و تفکیک آیات
و احادیث اسالمی مربوط به اصل محرمیت پرداخته است و بخش بررسی نمونهمودی با استفاده از مطالعات میدانی به صورت
مصاحبه و مشاهدهی مستقیم از بنای زینتالملک انجام گرفته است .با بررسی آیات و احادیث اسالمی و تطبیق آن با مصداقهای
محرمیتساز در معماری خانهی زینتالملک میتوان گفت که اصل محرمیت در کالبد بنا به صورت دیداری و شنیداری نمود
مییابد و از طریق چهار ابزار درونگرایی ،تناسبات ،سلسلهمراتب و مکانیابی ایجاد شده است که این اصول منطبق بر آیات قرآن
و احادیث پیامبر و معصومین (ع) میباشند .معماران در گذشته با استفاده از این ابزارهای معمارانه به روشهای مختلف ،محرمیت
بنا را تأمین میکردهاند.
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مقدمه
حریم ،محرمیت ،سلسلهمراتب و خلوت از جمله اصولی هستند
که در خانههای سنتی رعایت میشدند .امروزه با وجود اینکه
افراد در خانههای مدرن زندگی میکنند و در تالشند تا خود
را با معماری مدرن تطابق دهند؛ اما همچنان یک خانه سنتی
را خانهای مطلوب میدانند .لذا ،باوجوداینکه معماری ایرانی
امروزه از معماری سنتی فاصله گرفته و متفاوت گردیده است؛
خصوصیات خانههای سنتی بیشتر پسندیده میشود .معمار
سنتی با پوشاندن دید و ایجاد حریم در خانه ،محرمیت برای
ساکنین ایجاد مینماید 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
حجاب و محرمیت خلق میکند (محمودی و نیکمقدم
 .)1386متأسفانه امروزه ،اصل محرمیت که از اساسیترین
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اصول معمـاری در ساختـن مسکن و سایر بناهاست؛ نادیده
گرفته میشود .لذا ،بررسـی خانههای سنتی -که اصل
محرمیت در آنها به خوبی رعایت شده است -میتواند
راهگشای معماران در بهکارگیری و بازشناسی این اصل در
معماری مسکن باشد .ازاینرو ،در این نوشتار پس از روشن
ساختن مفهوم اصل محرمیت و اشاره به آیات و روایات
اسالمی مربوط به آن ،به بررسی شاخصههای محرمیتساز
در خانهی سنتی زینتالملک شیراز و تطبیق آن با آیات و
احادیث اسالمی ،پرداخته شده است .محرمیت از کلمه حرم
میآید و در لغت به معنای پیرامون ،مرز و قلمرویی است که
دفاع و حمایت از آن واجب است (عمید  .)939 ،1365این
واژه از دیدگاه نظریهپردازان و صاحبنظران ،دارای معانی و
مفاهیمی متعددي میباشد (جدول .)1

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

صاحبنظران

تعریف

مجلسی

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

آلتمن

ابن منظور
اسکندری

کنترل شخص بر دسترسی دیگران به او یا به گروهش.

درصورتیکه واژه حریم به انسان اضافه شود ،به معنای چیزی است که باید از آن
دفاع کرد و به خاطر آن جنگید.
محرمیت در یک محیط به معنی عدم سرک کشیدن و یا اطالعیابی از آن بدون
کسب اجازه از صاحب آن است.

(آلتمن )1382

(مجلسی  1406ق ،صدر
 1417ق)99 ،
(همان)99 ،

(اسکندری )159 .1389

که مهمترین مراجع دین اسالم هستند؛ اشاره به این نوع از
محرمیت نيز ،مشهود است.
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با توجه به معانی محرمیت ،میتوان دریافت که رعایت
این مسئله برای انسان امری ضروری است و لزوم ایجاد
آن در مسکن به مراتب بیشتر از سایر فضاها است .در
معماری سنتی ایران ایجاد محرمیت به صورت دیداری،
شنیداری ،بویایی و ...کام ً
ال نمایان است .این مقاله صرف ًا
به بررسی محرمیت در زمینههای دیداری و شنیداری آن
میپردازد .در آیات قرآن و احاديث امامان و معصومان دین

منبع
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جدول  .2رابطهی آیات و روایات با محرمیت دیداری (مأخذ :نگارندگان)

تفسیر و توضیحات آیات و روایات از زبان بزرگان دین

آیات و روایات محرمیت دیداری

1

(آیهی  28و  27سوره نور)

2

(در آیهی  58تا  60سوره نور)

3

آیات  23و  24سورهی اسرا

ایجاد حریمخصوصی اتاقهای خواب و جداسازی آنها از دیگر
فضاهای خانه ،ضرورت جداسازی فضای خواب فرزندان دختر و پسر
(مرتضی )146 ،1387

4

آیهی  12سورهی حجرات

ارائه نکات و رهنمودهایی در مورد محارم و آداب و رفتار و گفتاری
افرادی که در یک منزل با هم سکونت میکنند که در طراحی
فضاهای درونی خانه باید مورد توجه جدی قرار گیرند .محرمیت در
فضاهای اختصاصی تمامی افراد ساکن یک خانه میبایست لحاظ
گردد (سیفیان .)13 ،1386

5

پیامبر اسالم :آداب ورود به خانه
«برای ورود به خانه باید  3مرتبه اجازه بگیرید؛ اگر به
شما اجازه ورود به خانه را داده شد وارد شوید ،در غیر این
2
صورت بازگردید».

بر وجود حریم و به وجود آمدن نوعی درونگرایی در خانه اشاره
میکند.

تأکید بر اهمیت حریم خصوصی خانه
(اخوت ،الماسیفر و بمانیان )148 ،1389
ضرورت جداسازی فضاهای داخلی خانه و در نظر گرفتن فضاهایی
برای زنان ،دراهميت اذن و رعايت حريم خلوت اعضا ديگر خانواده

6

سخن پیامبر اکرم ،امام محمد باقر و امام موسی کاظم

7

کالم امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبالغه

8

امام صادق :کسى که بر اسرار درونى همسایهاش سر کشد
و در صدد اطالع از وضع درونى خانه او برآید؛ پردههایش
دریده شود (غررالحکم ،باب همسایگی)5

10

احادیث ائمه در مورد تفکیک حریم حمام و سرویس
بهداشتی از بقیهی فضاها (نقرهکار )673 ،1387

9

(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

1

3

4

بدون اجازه همسایه با افزایش ارتفاع ساختمان خود به حریم
وی تجاوز نکنید (مرتضی  51 ،1387و .)52

تفکیک فضای خواب پسر و دختر ،تفکیک فضای خواب فرزندان و
پدر و مادر (نقیبی )16 ،1390
حجاب باید درون خانه برقرار باشد و اینکه از جای دادن زنان در
بخشهایی از خانه (باالخانههای مشرف به بیرون) نهی شده است
(شیخ صدوق  ،1376ج  ،2حدیث ( )1089ناری قمی .)79 ،1389
-

عدم دید به حیاط همسایه و داشتن حریم برای خانه
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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جدول  .3رابطهی آیات و روایات با محرمیت شنیداری (مأخذ :نگارندگان)

آیات و روایات محرمیت شنیداری

1

سوره مباركه الحجرات آیهی 12

3

آیهی  31سوره نور

2

6

پيامبر اسالم (ص) :هر كس به مكالمات ديگران در حالي
كه آنها مايل نيستند؛ گوش فرا دهد؛ در روز قيامت به
گوش وي سرب گداخته ريخته ميشود.

دین اسالم در پی ایجاد راهکارهایی جهت زندگی بهتر و
سعادتمندتر انسان است و به «وجود مسئلهی محرمیت
و حریم در خانهی انسان تأکید میکند و آن را الزمهی
رسیدن به آرامش و امنیت میداند» (نقرهکار .)502 ،1387
همچنین میتوان دریافت که دین اسالم به وجود حریم
برای افراد چه به صورت دیداری و چه شنیداری تأکید
بسیار دارد و بیشترین نمود آن را در خانه و فضاهای داخلی
آن میداند .لذا ،در معماری اسالمی رعایت اصل محرمیت
امری ضروری است.
گرچه سابقهی رعایت اصل محرمیت در ایران به خانههای

تفسیر و توضیحات آیات و روایات از زبان بزرگان دین

ممنوعیت تجسس اشاره به وجود حریم شنیداری برای افراد

به بارزترین مصداق حریم ،یعنی خانه هر فرد اشاره دارد (ستاری
ساربانقلی و ولیزاده اوغانی )5 ،1392
ممنوعیت استراق سمع

حیاط داری که قدمتی حدود ششهزارسال دارند و به
صورت حیاط مرکزی و درونگرا هستند میرسد (معماریان
)16 ،1373؛ ولی اوج شکوفایی محرمیت در معماری
اسالمی است.
در این مقاله مؤلفههای محرميتساز به صورت دیداری
و شنیداری به ابزارهایی نظیر مکانیابی ،تناسبات،
درونگرایی و سلسلهمراتب دستهبندی شدهاند که هر کدام
به گونهای زمینهساز ایجاد محرمیت هستند.

دیاگرام  .1ابزارهای اصلی محرمیتساز در خانهی زینتالملک (مأخذ :نگارندگان)
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خانهی زینتالملک؛ یکی از شاخصترین خانههای سنتی
در شهر شیراز است و از لحاظ رعايت اصل محرمیت در
شهر شيراز نمونهای شاخص میباشد .بنابراین در ادامه
پس از معرفی اجمالی خانهی زینتالملک ،به بررسی و
بازشناسی ابزارها و روشهای محرمیتساز به صورت
دیداری و شنیداری در کالبد این خانه پرداخته میشود.
 .2تاريخچه و معرفي خانهی زینتالملک شیراز
خانهی زینتالملک یکی از خانههای تاریخی شهر شیراز
است که در دورهی قاجار ،در محلهی گودعربان (انتهای

خیابان لطفعلیخان زند) ،در کوچهی باریک کنار عمارت
نارنجستان قوام ،بنا شده است .هر دوی این عمارتها
به دست «محمدخان قوامالملک» در سال  1290هجری
قمری و در اواسط سلطنت ناصرالدینشاه قاجار ساخته شده
و در سال  1302هجری قمری ،به وسیلهی محمدرضا
خان قوامالملک سوم ،به پایان رسیده است .این عمارت به
دلیل سکونت زینتالملک قوامی ،دختر قوامالملک چهارم
که فردی مذهبی بوده است؛ به این نام معروف شده است.
این خانه یک عمارت اعیانی قاجاری با کاشیکاریها،
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منبتکاریها ،آینهکاریها و حجاریهای خیلی چشمنواز و
دیدنی است .از ویژگیهای شاخص این بنا ،ایجاد محرمیت
و حفظ حریم ساختمان با استفاده از راهکارهای مختلف
است .خانههای قاجاری معمو ًال دارای دو حیاط اندرونی و
بیرونی هستند؛ اما معمار این خانه ،به جای ساختن یک خانه
با دو حیاط ،دو خانهی مجاور یکدیگر ساخته که عمارت
نارنجستان قوام ،بخش بیرونی و عمارت زینتالملک
بخش اندرونی مجموعه است .این عمارتها از طریق راه
ل میشدند.
زیرزمینی که اکنون مسدود است به هم متص 
ساختمان بنا شامل يك زیرزمین و دو طبقهی همكف و
اول میباشد که زیرزمین آن ،اکنون به نگارخانهی فارسی
تبدیل شده است.
 .3ابزارهای محرميت ساز در خانه زينتالملك شيراز
 .1-3رعايت مکانیابی

از مهمترین عوامل در ایجاد حریم و حفظ محرمیت،
مکانیابی مناسب فضاها ،گشودگیها و بازشوهای روی
جدارهها است؛ بدین صورت که فضاهای خصوصی خانه
(محل حضور محارم) در قسمتهایی از پالن قرار گیرند
که از دید مستقیم افراد غریبه و مهمانانی که به داخل
خانه راه مییابند؛ مصون بماند .ورودی خانه با توجه به
درونگرایی کامل آنها در محلهایی ساختهشده است که
هیچگونه ارتباط مستقیم بصری با درون خانه به وجود نیاید
(فرخیار  .)1390فضاهای اصلی خانهی زینتالملک در
چهار وجه حیاط ،قرار گرفتهاند و درب ورودی ،در کنج پالن
مستطیلشکل واقع شده است تا کمترین ارتباط بصری با

بیرون بنا امکانپذیر باشد (تصویر  .)5در مکانیابی محل
ورودی بنا نسبت به ورودی منازل همسایه ،این نکته دیده
میشود که دربها روبرو یا نزدیک هم باز نمیشوند.
فضاهای خصوصی این خانه ،در نقاط کور و یا کنج پالن،
قرارگرفتهاند و یا ورودی آنها در درون راهروها یا فضاهای
تقسیمی است که این فضاها را از دیگر فضاها جدا میکند.
«با وجود اینکه اسالم پذیرایی از مهمانان را امری پسندیده
میداند؛ اما اختالط بین مهمانان غریبهی مذکر و زنان
خانواده ،ممنوع میباشد» (مرتضی  .)146 ،1387بنابراین
در مکانیابی فضاهای داخلی خانه این نکته مورد توجه قرار
گرفته است که فضای مهمانان از فضای خصوصی خانه
تفکیک شود« .آشپزخانه در جایی ساخته میشده است که
زن خانه بتواند به راحتی در آن کار بکند»(منصوری ،1389
 .)41محل قرارگیری آشپزخانه در خانهی زینتالملک در
کنج پالن تعبیه شده است؛ به گونهای که زنان به راحتی
و بدون هیچ دید مزاحمی ،میتوانستند به امور مربوطه
بپردازند .همچنين اتاق خوابها که در اسالم ،مکانهایی
مقدس و محترم هستند؛ از دیگر فضاها تفکیک شدهاند.
بدین صورت که این اتاقها در وجهی از بنا واقع شدهاند
که مخالف با وجهی است که اتاقهای مهمان همچون
اتاقهای شاهنشین و پنجدری قرار گرفتهاند .بعالوه ،فضای
خواب والدین از فرزندان ،توسط اتاقهای پستو و سهدری
تفكيك شده است.

جدول  .4استفاده از ابزار مکانیابی جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانهی زینتالملک (مأخذ :نگارندگان)

نام
فضاها

مکانیابی

دیداری،
شنیداری

قرارگیری در نقطهی کور جهت (آیات  27و  28سوره
نور و جدول  :2شماره
مسدود کردن دید به داخل بنا
)1
تفکیک فضاهای عمومی و
خصوصی در طبقات مختلف جهت (کالم امیرالمؤمنین،
جدول  :2شماره )7
مسدود شدن دید و صدا
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 قرارگیری در کنجورودی
پالن مستطیل شکل
 قرارگیری تجارتخانهدر طبقه باال و
قرارگیری راهپله ورودی
آن در داالن

نوع
محرمیت

روش استفاده از ابزار مکان یابی

تطابق با آیات و
احادیث

نمایش بر روی پالن
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حیاط

 قرارگیری در مرکزخانه و احاطه شدن
توسط سایر فضاها
 وجود حیاط اندرونیو بیرونی
(تصویر )9

دیداری،
شنیداری

 قرار دادن فضا در نقطهای کهدید از بیرون به آن نیست
 تفکیک حیاطهای مختلف جهتنداشتن دید و کاهش عبور صدا

اتاقها

 قرارگیری پنجدریها(نشیمن) در دو محور
موازی با هم و به
صورت کام ً
ال قرینه
(ایجاد جلب توجه کمتر)
 قرارگیری شاهنشیندر محور اصلی حیاط

دیداری

 قرارگیری در محور فرعی و دور (آیات  58تا  60سورهنور ،جدول  :2شماره
در معرض دید
)3
 قرارگیری فضاهای نیمه عمومیدر محور اصلی و در معرض دید (حدیث پیامبر ،جدول
 :2شماره )6

سرویس
بهداشتی

 قرارگیری در کنجپالن و حیاط

دیداری

قرارگیری فضا در نقطهی کور پالن (احادیث ائمه ،جدول
 :2شماره )10
و دور از معرض دید

23

(حدیث امام صادق،
جدول  :2شماره )8

آن است (نقرهکار « .)1387اگر درونگرایی را در خانه
جستجو کنیم؛ به دو ویژگی بارز میرسیم یکی نداشتن
ارتباط بصری مستقیم فضای داخل با بیرون و دیگری
اصل به وجود آمدن فضاهایی که توسط حیاط سازماندهی
میشوند» (معماریان  .)12 ،1373البته این نداشتن دید از
دو جنبهی اقلیمی و ایجاد محرمیت قابل بررسی است.

 .2-3رعايت درونگرایی

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

جدول  .5استفاده از ابزار درونگرایی جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانهی زینتالملک (مأخذ :نگارندگان)

نام
فضاها
حیاط

-

-

 وجود حیاط مرکزی و دیداری،استفاده از حیاط اندرونی شنیداری
(تصویر )1

 احاطه شدن حیاط توسط اتاقهاجهت کاهش دید به آن

(جدول  :2شماره )9

-

-

-
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ورودی

درونگرایی

نوع
محرمیت

روش استفاده از ابزار درون گرایی

تطابق با آیات و
احادیث

نمایش روی شکل
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 عدم وجود پنجره دراتاق پستو و آشپزخانه
و پنجرههای کمتر
در اتاقهای سه دری
نسبت به بقیه اتاقها
(تصویر )3
 تنوع مصالح درشاهنشین و شاخص
کردن این فضا

سرویس  -استفاده از دیوارهای
بلند اطراف فضا
بهداشتی

دیداری،
شنیداری

 کاهش پنجرهها جهت کاهشدید به داخل فضاها و عبور صدا
 سادگی و یا تنوع در مصالح نماجهت افزایش و یا کاهش جلب
توجه به فضاها

(آیات  58سوره نور
و  12سوره حجرات،
جدول  :2شماره 2
و )4

(تصاویر  2 ،1و )3

دیداری

 افزایش ارتفاع حصارها جهتکاهش دید

(احادیث ائمه (ع)،
جدول  :2شماره )8

(تصویر )4

دیوارهای بیرونی خانهی زینتالملک با ارتفاع زیاد و به
صورت ساده طراحی شدهاند .هیچ پنجره و دیدی رو به
بیرون بنا وجود ندارد و تنها عاملی که از بیرون خودنمایی
میکند؛ در و فضای ورودی آن است .افزایش ارتفاع
دیوارها ،به محصور کردن هر چه بیشتر خانه ،جدا کردن
آن و نداشتن دید از عرصهی عمومی به عرصهی خصوصی

تصویر  .1نمای داخل شاهنشین

و درون خانه انجامده است .در واقع حصار بیرونی حریم
امن درونی را ایجاد میکند .ضخامت دیوارهای بیرونی
بنا نسبت به دیوارهای داخلی نیز ،نشانگر ایجاد حریم
شنیداری امنی برای خانه است .بهاینترتیب که دیوارهای
ضخیم بیرونی از عبور صدا به خانههای مجاور و کوچهها
جلوگیری میکند.

تصویر  .3پنجرههای اتاق سهدری
تصویر  .2نمای بیرونی شاهنشین
(مأخذ :نگارندگان )1392

پشوتنیزاده  .)56 ،1388بنابراین این اصل قلمروهای
مختلفی در محیط زندگی را از عمومی تا خصوصی
(عمومی ،نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی) تعریف
و تبیین میکند (نقیزاده « .)1379اصل سلسلهمراتب در
معماری سنتی حریمهای خصوصی را با ایجاد شکستگی
در محورهای حرکت از دیگر فضاها جدا میکرده است»
(آیوزیان  .)49 ،1376وجود سلسلهمراتب دسترسی به
فضاها عالوه بر محدود کردن و جلوگیری از دید مستقیم،
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 .3-3رعايت سلسلهمراتب
سلسلهمراتب از اصولی است که بیشترین تأثیرات را در
شکلگیری محرمیت در کالبد معماری و شهرسازی سنتی
ایران دارا میباشد .در لغتنامهی جغرافیا سلسلهمراتب
عبارت است از« :هر گونه نظمی از عوارض و پدیدهها که
7
به صورت یک طبقهبندی یا رتبهبندی ذکر شود» (مایهیو
 .)247 ،2003سلسلهمراتب محرمیت در خانه با تعبیر
سلسلهمراتب حضور و محرمیت شناخته میشود (وثیق،

تصویر  .4حیاط سرویس بهداشتی

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

باعث کنترل صدا در فضا میگردد و قلمروهای مختلف
اعم از قلمرو عمومی ،قلمرو حدفاصل و قلمرو خصوصی
را از هم جدا میکند .بسته به موقعیت اجتماعی ،مذهبی و
فرهنگی فرد صاحبخانه ،سلسلهمراتب دسترسی به فضای
داخلی خانه تعریف میشود .اینگونه که در معماری سنتی
در خانههای اشراف و تجار ،این سلسلهمراتب بسیار قویتر
و با تشریفات بیشتری نمود پیدا کرده است.
 .1-3-3ورودی

در جلوی درب بنای زینتالملک ،یک پیشخوان و
عقبرفتگی وجود دارد که در دو طرف آن سکوهای
سنگی (پیرنشین) وجود دارد (تصاویر  5و  )6و باعث ایجاد
حریم در ابتدای ورود میشود .استفاده از پیرنشینها برای
افرادی بوده که با صاحبخانه کار داشته ولی ارتباط آنها
با صاحبخانه به گونهای نبوده که به حریم داخلی خانه راه
یابند .بنابراین به دور از جریان تردد درون کوچه به انتظار
مینشستند .ورودی در خانههای گذشته به شکلهای
متفاوت و با عناصر مختلفی تعریف میشدهاست .فضای
ورودی خانه زینتالملک بهوسیله یک مسیر مارپیچ و با
گذر از هشتی و داالن به حیاط میرسد.
«هشتی که از مصدر هشتن به معنای گذراندن میآید و

برای گذر است؛ اولین فضا از خانه ایرانی است که با بیرون
ارتباط دارد و برای ایجاد مکث ،محل انتظار و تقسیم فضایی
میباشد» (فرخیار  .)32 ،1390هشتی خانهی زینتالملک
به شکل هشتوجهی منتظم است و در هر وجه آن
سکوهایی جهت انتظار افراد تعبیه شدهاست (تصویر  .)7این
فضا به صورت تاریک و با ارتفاع بلندتری نسبت به دیگر
قسمتهای خانه ،تعبیه شده است .امنیت و حریم خانه به
گونهای 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 میگیرد .این
داالن از نظر فرمی بسیار کشیده است .خانه در معماری
سنتی ،عالوه بر اینکه محلی امن برای زندگی خانواده بوده؛
محلی برای کسب و کار مرد خانه هم حساب میشده است.
ازاینرو در این خانه در طبقهی دوم ،تجارتخانهای وجود
دارد که راه ارتباطی و راهپلهی آن در انتهای داالن است.
کام ً
ال واضح است که با طی کردن مسیرهای خاص ،افراد
مختلف ،اجازه حضور در خانه را تا قسمت مشخصی ،پیدا
میکنند .مهمان مرد خانه نیز بعد از گذراندن هشتی ،با باال
رفتن از راهپلهی موجود در داالن به طبقهی اول بنا میرسد
و نمیتواند وارد حریم خصوصی افراد خانه شود.

تصویر  .7هشتی
تصویر  .6پیرنشین
(مأخذ :نگارندگان )1392

تصویر  .8داالن منتهی به حیاط
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تصویر  .5ورودی
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با گذشتن از این سلسلهمراتب فضایی ،یک سلسلهمراتب نور
در این فضاها دیده میشود به طوری که ابتدا وارد فضای
هشتی کام ً
ال تاریک شده؛ سپس با گذر از داالن نیمهتاریک
به روشنایی حیاط میرسد (تصویر  .)8این سلسلهمراتب
رسیدن از تاریکی به نور نیز باعث امکانپذیر نبودن دید
غریبهها به فضاهای داخلی خانه میشود و محرمیت
دیداری را ایجاد مینماید .همچنین با گذر از سلسلهمراتب
فضایی و رسیدن به فضاهای اصلی خانه ،سلسلهمراتب
شنیداری نیز درک میشود .بدینگونه فضاهایی که این
سلسلهمراتب را ایجاد میکنند؛ از عبور صدا به بیرون خانه
جلوگیری کرده و هرچه این مسیر پیشتر میرود؛ صداها
واضحتر میشوند.
 .2-3-3حیاط

حیاط محوطهای محصور است و در فرهنگ دهخدا به
معنای صحن ،سرایخانه ،صحنسرای ،میانسرا و هر جای
دیوار بست آمده است .حیاط محیطی سبز و بانشاط ،عنصر
پیونددهندهی معماری با طبیعت ،نشانهی یک «حریم
تملک ،به عنوان حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده
و عنصری جهت سازماندهی فضاهای مختلف یک خانه
است .از میان همهی این عملکردها حس تملک و حفظ
حریم کاربرد قویتری دارند» (معماریان  .)15 ،1373حیاط

به عنوان یک عنصر مستقل در خانهی زینتالملک است
و حریم آن با اختالف سطح بهاندازه یک پله پایینتر از
داالن ،تفکیک گردیده است .همهی فضاها در اطراف
حیاط سازماندهیشده و حیاط در دل بنا قرار دارد .در
خانهی زینتالملک با وجود اینکه همهی فضاها در چهار
وجه حیاط سازماندهی شدهاند ولی حریم هر فضا کام ً
ال
مشخص شده است و فضاها از حیاط تفکیک شدهاند .این
تفکیک فضایی با اختالف ارتفاع ،وجود ایوان ،پیشفضا و
تنوع مصالح مشخص گردیده است .برای حفظ محرمیت
هر چه بیشتر در خانههای گذشته ،معمو ًال دو حیاط
اندرونی و بیرونی وجود داشته است که حیاط اندرونی برای
استفادهی اهل خانه و حضور محارم و حیاط بیرونی برای
حضور افراد غریبهتر و مهمانها بوده است (مسائلی ،1388
 .)32همانگونه که پیشتر گفته شد؛ دو حیاط و عمارت
زینتالملک و نارنجستان قوام از طریق یک راه زیرزمینی
که متأسفانه در حال حاضر مسدود است؛ به هم متصل
شدهاند .این راه فقط برای استفادهی اهل خانه از این دو
عمارت بوده است و به نوعی محرمیت دیداری را در مقابل
نظارت بیگانگان ایجاد میکرده است (تصویر ( )9اشاره به
آیات  23و  24سورهی اسرا ،جدول  :2شماره .)3

 .3-3-3اتاقهاي خانه

اتاقها که شامل شاهنشین ،پنجدری ،سهدری و پستو
(به ترتیب بخش عمومی ،نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و
کام ً
الخصوصی) میشوند؛ باوجود اینکه از حیاط دسترسی

دارند اما حریمشان حفظ و از حیاط تفکیک شده است.
شاهنشین ،فضای مربوط به حضور مهمانان است؛ لذا در
امتداد محور اصلی حیاط قرار دارد .این اتاق از نظر تنوع
مصالح بسیار پرکار است و با آینهکاریها ،گچبریها و
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تصویر  .9رسم احتمالی مسیر ارتباطی مسدودشده بین زیرزمین عمارت نارنجستان قوام و خانهی زینتالملک
(مأخذ نقشهها :معماریان )216 ،1373
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تزیینات چوبی کام ً
ال شاخص شده و بسیار چشمگیر است؛
به طوری که هر کس وارد حیاط شود در ابتدا متوجه این
فضا میشود .این اتاق با اختالف ارتفاع چند پله از حیاط
جدا میشود و ورود به آن توسط دو راهرو در اطرف آن
صورت میگیرد .این اختالف سطح و وجود پیشفضا ،باعث
میشود که به یكباره از حیاط ،وارد فضای اتاق نشده و
حریم اتاق از حیاط ،تفکیک شود .عواملی که باعث افزایش
محرمیت پنجدریها -اتاق نیمهعمومی که به عنوان
نشیمن و گاهی پذیرایی مهمانهای نزدیکتر استفاده
میشدند -نسبت به شاهنشین میشوند؛ عبارتاند از:
قرارگیری این اتاقها در ضلع شرقی و غربی ساختمان به
صورت کام ً
ال قرینه که این قرینگی باعث جلب توجه کمتر
به پنجدریها و شاخص شدن شاهنشین میشود و وجود
ایوان به عنوان پیشفضا که کاربرد اقلیمی نیز ،دارد .این
عوامل عالوه بر ایجاد حریم دیداری ،محرمیت شنیداری
را ایجاد میکردند .به این صورت که اتاقهایی که ارتفاع
کمتری داشتند؛ صدا را در خود حبس و کمتر به بیرون

تصویر  .10شاهنشین

 .4-3-3سرویس بهداشتی

منتقل میکردند .همچنین وجود پیشفضا و سلسلهمراتب
قبل از اتاقها ،به عبور کمتر صدا به بیرون از فضای اتاق،
کمک کرده است .در اتاقهای سهدری این خانه این تفاوت
نسبت به سایر خانهها وجود دارد که در همهی خانههای
سنتی ،ابتدا وارد سهدری و بعد پستویی کام ً
ال خصوصی
شده که هیچ ارتباط و نورگیری مستقیمی برای آن وجود
ندارد .اما در این خانه اهمیت محرمیت سهدری بیشتر
از پستو است به طوری که ابتدا وارد پستو شدخ و بعد از
طریق آن به سهدری راه دارد و درهای سهدری فقط به
عنوان پنجره استفاده میشدند و ورودی مستقیمی به آنها
وجود ندارد .سهدریها به صورت قرینه بنا هستند و یک
عقبنشستگی و ایوان مشترک در جلوی آنها بر حریم
آن تأکید میکند .این اتاقها دارای ابعادی تقریب ًا نصف
پنجدریها و ارتفاعی کمتر از بقیه اتاقها ،هستند و این
به افزایش حریم و خصوصیتر شدن فضا ،کمک میکند
(تصاویر  11و .)12

تصویر  .11اتاق سهدری
(مأخذ :نگارندگان )1392

تصویر  .12نمای اصلی پنجدری

حیاط توسط چند پله و یک داالن از حیاط اصلی جدا شده
است .اطراف حیاط نیز با دیوارهای مرتفعی احاطه شده
است که مانع دید همسایهها به داخل این حیاط میگردیده
است.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

فضای دیگری که بر روی محرمیت آن بسیار تأکید شده
است و به دلیل استفادهی زنان خانواده از این فضا از دید
غریبهها محفوظ است؛ سرویس بهداشتی است .در خانهی
زینتالملک برای اینکه این فضا در معرض دید مستقیم
نباشد؛ حیاط جداگانهای برای آن در نظر گرفته شده که این
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جدول  .6استفاده از سلسلهمراتب جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانهی زینتالملک (مأخذ :نگارندگان)

نام فضا

سلسلهمراتب

 وجود پیرنشینهای سنگی در دو طرفدر ورودی (تصویر )6
 استفاده از سکوهای پیرنشین در تماموجوه هشتی
ورودی  -وجود سلسلهمراتب نور و تناسبات با طی
کردن مسیر ورودی
 ورود غیرمستقیم به صورت مارپیچو گذر از فضای پیشخوان ،در ورودی،
هشتی و داالن (تصویر )8

حیاط

اتاقها

سرویس
بهداشتی

 استفاده از عنصر پله و اختالف ارتفاع وجود دو حیاط با دو ساختمان به جاییک ساختمان با دو حیاط ،ارتباط از طریق
زیرزمین (تصویر )9
 تفکیک عرصهی عمومی و خصوصی درعین گردآوری حول حیاط

 ورود به سهدریها از طریق اتاق پستو وجود عقبرفتگی در جلوی سهدریهایکام ً
ال قرینه
 اختالف سطح با حیاط و دسترسی ازراهروهای کناری
وجود ایوان مشترک برای سهدریها
 وجود پیشفضا و ورودی غیرمستقیم(تصویر )13
 وجود حیاط جداگانه برای این فضا وجداسازی آن با پله و ورود به حیاط به
صورت مارپیچ (تصویر )13

نوع محرمیت

دیداری

دیداری،
شنیداری

دیداری،
شنیداری

دیداری،
شنیداری

روش استفاده از ابزار سلسلهمراتب

تطبیق با آیات و روایات

 ایجاد تعدد فضایی جهتمرحلهبندی حضور افراد در خانه و
کاهش عبور صدا
(حدیث پیامبر ،جدول :2
 ایجاد سلسلهمراتب تاریکی به نورشماره )5
جهت کاهش دید به فضای داخل
(آیات  27و  28سورهی
 کاهش ارتفاع با عبور از فضاهانور ،جدول  :2شماره )1
جهت ایجاد محرمیت بیشتر در
فضاها
 ایجاد شکستگی در محور ورودجهت کاهش دید
 ایجاد اختالف ارتفاع بین فضاهایمختلف جهت ایجاد حریم هر فضا
 تفکیک حیاطهای اندرونی وبیرونی جهت تفکیک حضور افراد

-

 ایجاد سلسلهمراتب فضایی برایورود به اتاقها جهت کاهش دید و
عبور صدا
 ایجاد اختالف سطح جهتتفکیک حریم فضاها و ایجاد
سلسلهمراتب حضور
 -ایجاد شکستگی در محور دید

(آیات  23و  24سورهی
اسرا ،جدول  :2شماره
 3و )6
(جدول  :3شماره  1و )2

 تفکیک حیاط سرویس بهداشتیو شکستگی در محور دید جهت
کاهش دید و صدا

(احادیث ائمه ،جدول :2
شماره )10
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تصویــر  .13نمایــش فضاهــای خانـهی زینتالملــک و سلســلهمراتب ورود بــه آنهــا بــر روی پــان؛ در ایــن تصویــر ،فضــای ورودی بــا رنــگ آبــی،
اتــاق پســتو خاکســتری ،اتــاق س ـهدری ســبز ،ایــوان مشــترک زرد ،اتــاق پن ـجدری نارنجــی و شاهنشــین بــا رنــگ قرمــز نمایــش داده شــده اســت.
مســیر و جهــت ورود و خــروج هرفضــا بــا پیــکان مشــخص گردیــده اســت( .مأخــذ نقشـهی اصلــی :معماریــان )214 ،1373

 .4-3رعايت 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 ،میتواند محرمیت فضا
را بیشتر و یا کمتر نماید .معمار در خانهی زینتالملک با عبور
از سلسلهمراتب فضایی ورودی خانه با کاهش ارتفاع فضاها،
میزان محرمیت فضاها را بیشتر میکند .اینگونه که هشتی
که جنبهی عمومیتری دارد؛ ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر
فضاهای ورودی دارد و داالن دارای ارتفاع کمتری میباشد.
همین کاهش ارتفاع سبب میگردد که محرمیت فضایی
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 اتاقها
با کاهش تناسبات ابعادی فضاها ،میزان محرمیت فضاها
بیشتر میشود .از نظر تناسبات و مقیاس ،اتاق شاهنشین از
همه بزرگتر و دارای ارتفاعی به اندازهی دو طبقه است و بعد
از آن به ترتیب اتاقهای پنجدری ،سهدری و پستو کاهش
ارتفاعی و ابعادی پیدا میکنند .اهمیت محرمیت اتاقها نیز
به همین ترتیب بیشتر میشود .به طوری که اتاق شاهنشین
بخش عمومی ،اتاق پنجدری بخش نیمه عمومی ،اتاق
سهدری بخش خصوصی و اتاق پستو بخش کام ً
الخصوصی
ق پنجدری تقریب ًا نصف شاهنشین است
خانه است .ارتفاع اتا 
و ابعاد آن نیز کوچکتر از اتاق شاهنشین است .بهعبارتدیگر
میتوان گفت که کاهش مقیاس و ابعاد اتاقها در این خانه،
از عوامل مؤثر در ایجاد محرمیت بیشتر در فضاها بوده است.

جدول  .7استفاده از ابزار تناسبات جهت ایجاد محرمیت در فضاهای خانهی زینتالملک (مأخذ :نگارندگان)

ورودی

 ارتفاع زیاد دیوارهای بیرونی بنا وجود هشتی با ارتفاع زیاد و پسازآن کمشدن ارتفاع با عبور از فضاها (تصویر )6

دیداری،
شنیداری

 افزایش ارتفاع جدارهها جهتکاهش دید
 کاهش ارتفاع فضاهای متوالیجهت افزایش محرمیت در حین
عبور از فضاها

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

تناسبات

نوع محرمیت

روش استفاده از ابزار تناسبات

تطبیق با آیات و احادیث
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حیاط

اتاقها

 ایجاد کشیدگی محور حیاط به سمتشاهنشین (البته این کشیدگی عالوه بر
محرمیت تحت تأثیر عوامل دیگری از
جمله مسائل اقلیمی و  ...نیز بوده است).
 ارتفاع زیاد شاهنشین به اندازه دو طبقهو کمتر شدن ارتفاع اتاقهای پنجدری،
سهدری و پستو (تصویر )15
 کوچکتر شدن اتاقها با خصوصیترشدنشان

 ارتفاع زیاد دیوارهای اطراف حیاط افزایش ضخامت دیوارهای اطرافسرویس
سرویس بهداشتی (این افزایش ضخامت
بهداشتی
عالوه بر محرمیت به دلیل عوامل اقلیمی
و سازهای نیز میباشد)

دیداری

دیداری،
شنیداری

دیداری،
شنیداری

 ایجاد کشیدگی به سمت فضاهاینیمهعمومی جهت هدایت افراد به
این فضاها و جلب توجه کمتر به
دیگر فضاها

 کاهش ارتفاع و ابعاد در فضاهایخصوصیتر جهت افزایش محرمیتد

 افزایش ارتفاع جدارهها جهتکاهش دید از بیرون
 افزایش ضخامت جدارهها جهتکاهش عبور صدا

-

-

(جدول  :2شماره )8
(جدول  :3شماره )2

تصویر  .14نمایش تناسبات ارتفاعی اتاقهای خانهی زینتالملک بر روی برشها؛ شاهنشین :قرمز ،پنجدری :نارنجی ،سهدری :سبز و پستو :خاکستری.
(مأخذ نقشههای اصلی :معماریان )128-217 ،1373

 .4نتیجهگیری

محرمیت دیداری و شنيداري :قرارگیری دیوارهای مرتفع
در اطراف بنا ،کمتر شدن ارتفاع داالن نسبت به هشتی،
عدم وجود پنجره در نمای بیرونی ،عقبنشینی در ورودی
نسبت به کوچه ،استفاده از مصالح عایق صدا و ضخامت
زیاد در جدارههای اطراف بنا ،وجود دیوارهای بسیار ضخیم
در اطراف هشتی و محل ورودی.
ب) حیاط خانه

محرمیت دیداری و شنيداري :استفاده از دیوارهای مرتفع در
اطراف و طبقه دوم بنا جهت منع دید خانههای همسایه به
حیاط ،تفکیک دو حیاطهای اندرونی و بیرونی و ایجاد ارتباط
از طریق راه زیرزمینی برای اتصال عمارت نارنجستانقوام
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محرمیت دیداری و شنیداری در کالبد ،با استفاده از
ابزارهایی چون درونگرایی ،سلسلهمراتب ،مکانیابی و
تناسبات ،نمود مییابد و هر یک از این ابزارها با بهرهگیری
از روشها و عناصر مختلفی محرمیت را تعریف میکنند.
در خانهی زینتالملک بر محرمیت این خانه ،بسیار تأکید
شده است و سلسلهمراتب آن دارای مراحل زیادی است.
از بررسی آیات و احادیث اسالمی مربوط به محرمیت و
تطبیق آن با معماری خانهی زینتالملک به عنوان یک
نمونه موردی شاخص در شهر شیراز ،میتوان به موارد ذیل
در مورد رعایت اصل محرمیت در فضاهاي اصلي این بنا
اشاره نمود:

الف) فضاهاي ورودی خانه
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و خانه زینتالملک ،تفکیک فضای سرویس بهداشتی از
حیاط اصلی با ایجاد یک حیاط کوچکتر و قرارگیری
سرویس بهداشتی در آن.
ج) اتاقهاي خانه
محرمیت دیداری و شنيداري :قرارگیری درب ورودی اتاقها
در فضای تقسیمی عمود بر محور اصلی حیاط ،استفاده از
پنجرههای بزرگتر و بیشتر در شاهنشین و پنجرههای
کوچکتر در سهدری و پنجدریها ،وجود قابهای
مشبک چوبی با تقسیمات ریزتر از ابعاد پنجره در اتاقهای
خصوصی خانه جهت جلوگیری از دید مستقیم افراد از حیاط
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به اتاقها ،تورفتگی پنجرههای سهدری و پنجدری نسبت
به نما ،قرارگرفتن اتاقهای سهدری در محوری جداگانه
از فضاهای عمومی خانه ،تعریف پیشفضاهای ورودی
و ایوان در جلوی اتاقها ،ترکیب کردن اتاق سهدری و
پستو و تفکیک آنها توسط درهای بین اتاقها ،استفاده
از مصالح عایق صدا در محلهای خصوصیتر خانه ،مانند
پستو ،افزایش ضخامت دیوارهای اتاق پستو ،عدم وجود
گشودگی در اتاق پستو ،قرارگیری اتاق پستوی چسبیده
به دیواره بیرونی بنا ،استفاده از سلسلهمراتب فضایی در
پیشورودی تمامی اتاقها.

جدول  .8رابطه محرميت دیداری و شنیداری فضاهای خانهی زینتالملک با آیات و احادیث (مأخذ :نگارندگان)

عناصر
محرمیت ساز

نمود ایجاد محرمیت در فضاها

محرمیت دیداری

محرمیت شنیداری

اتاقها

حیاط

ورودی

اتاقها

حیاط

ورودی

مکانیابی

√

√

√

√

√

√

درونگرایی

√

√

√

-

√

√

سلسلهمراتب

√

√

√

√

-

√

تناسبات

√

√

√

-

√

تطبیق با آیات و احادیث
آیات  27و  28سوره نور 12 ،حجرات ،کالم
امیرالمؤمنین و حدیث امام صادق ،آیات  58تا  60سوره
نور ،حدیث پیامبر

آیات  58تا  60سوره نور 12،سوره حجرات ،احاديث ائمه (ع)
حدیث پیامبر ،آیات  27و  28سورهی نور 12 ،حجرات،
آیات  23و  24سورهی اسرا ،احادیث پیامبر و ائمه
احاديث امام صادق (ع) ،حدیث پیامبر
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پینوشت
َ
دخُ
َیر بُی ُوت ُِکم َحتَّی َتس َتأن ُِسوا َوت َُسل ُِموا َعلَی اَهلِ َها ذل ُِکم خَ ُیرلَّ ُکم لَ َعلَّ ُکم َت َذ َّک ُرون * َفاِن لَّم َت ِج ُدوا فِی َها اَ َحدأَ َف َل
غ
تأ
و
ی
ب
آ
و
ل
ت
ال
ا
و
ن
م
آ
ن
ی
 .1ی َا اَیُّ َه َاالَّذ ِ َ َ ُ َ ُ ُ ُ
َ
ِیل لَ ُک ُم ار ِج ُعوا ُه َو اَز َکی لَ ُکم َو ّ
تَدخُ ُلو َها َحتَّی ُیؤ َذ َن لَ ُکم َوا ِن ق َ
لیم.
الل ب ِ َما تَ َ
عمل ُون َع َ
« .2مرد 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  .)135 ،1387به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایی این
اجازه گرفتن برای ورود به خانه ،کمک میکند که ساکن خانه ،خود را بپوشاند و از خودش ایمن و خاطرجمع باشد (ریشهری .)118 ،1375
 .3رسول اکرم میفرماید« :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  1391ق )28 ،و همچنین میفرماید« :زمانی که فرزندان شما هفت ساله شدند بستر خوابشان را از یکدیگر جدا کنید» (مجلسی
 1403ق .)114 ،امام باقر میفرماید« :باید بستر خواب پسر بچه ده ساله را از زنها جدا کنید» (نوری طبرسی  .)223 ،1372درحدیث دیگري
از موسیبنجعفر آمده است که بستر خواب کودکان در شش سالگی از هم جدا میشود (همان.)223 ،
 .4در پردهی حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زیرا که سختگیری در پوشش ،عامل سالمت و استواری آنان است (نهجالبالغه،
ترجمهی دشتی ،نامهی  .)31حریم بصری بیت مستقل از وجود یا عدم وجود زنان در خانه ،معنادار و موجود است (ناری قمی .)79 ،1389
 .5امام صادق (ع) ميفرمايد« :هرگاه مردي از باال بر گروهي اشراف پيدا کند؛ يا از سوراخ چيزي (مانند درب يا ديوار آنان) ،به (درون خانه) آنان
نگاه کند و آنان به طرف او تيري شليک کنند که به او اصابت کند و او را بکشد يا چشم او را کور کند؛ بر آنان غرامتي نيست.
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ض الْ َظ ِّن إثْ م ٌ َو التَ َج َّسس ُوا ...يعني اي اهل ايمان از بسيار پندارها (و گمان بد) در حق
ذين ءا َمن ُوا ا ِْج َتنِب ُوا َكثيرا مِن الْ َظ ِّن إِ َن بَ ْع َ
 .6يا اَي َها الَّ َ
يكديگر اجتناب كنيد كه برخي ظن و پندارها (باطل و بيحقيقت) معصيت است و نيز هرگز از حال دروني هم تجسس مكنيد و جاسوس بر
احوال خلق مگماريد.
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
* k_momeni@jsu.ac.ir

** nedanaseri90@yahoo.com
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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.
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