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  سلسله مراتب فضايي و حرمت و محرميت در خانه سازي جهان اسالم

  
 ،1دكتر حسن كريميان

  2عبد الكريم عطارزاده
  

  

  چكيده
ابتدا تا امروز اصول فني و مهندسي با تكيه بر شناخت مواد و مصالح و اگر چه در ساختار يك خانه از 

جغرافياي محيط معيار اصلي بوده است، ليكن از آنجا كه آدمي در كنار نيازهاي مادي و رفاهي هنرنمايي و 
ه ي برگرفته از انديشهاذوق و سليقه خود را به منصه ظهور رسانده و جبين بناهاي خود را به ژرفاي خالقيت

سازي جهان اسالم فضاهاي متنوع و عناصر موجود،  و آرمان و فرهنگ خويش جال داده است، در خانه
. حفظ  اند هساختار خود را با جالي برگرفته از فرهنگ و رسوم اجتماع و در يك كالم دين مزين ساخت

 ،ايوان ها،اقات ،حريم و قداست حضور مسلمانان در كنار هم موجب گرديده تا عناصري چون در، حياط
ي خاصي ساخته و پرداخته شوند. در اين هاديوارهاي بلند و ... با ويژگي ،كنگره ،پنجره ،مشربيه ،پشت بام

ي عناصر مذكور در معماري رايج در سرزمينهاي هامقاله تالش گرديده تا ضمن بررسي كاركرد و ويژگي
محرميت خصوصي ترين و امن ترين نقش آنها در ايجاد سلسله مراتب فضايي و حفظ حرمت و ، اسالمي

  حريم مسلمين (خانه) مورد مطالعه قرار گيرد.
  مسلمانان ،خانه ،حرمت و محرميت ،دستورات شرع مقدس، سلسله مراتب فضايي واژگان كليدي:

  
  

                                                
hkarimi@utعضو هيات علمي گروه باستانشناسي دانشگاه تهران   1- ac ir  
دانشجوي دكتراي تخصصي باستانشناسي دانشگاه تهران دانشگاه سوره و   علميعضو هيات  2-

a arzadeh92@yahoo.com  
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  مقدمه :
هم خون  ،محل سكونت قبايل صحرانشين عرب ،آنگاه كه در سرزمين عربستان
خورشيدي فروزان  ،كرد موقعيت افراد را تعيين مي ،بودن و از يك طايفه و قبيله بودن

انوار معنوي مكتبي را گسترانيد كه توانست تعداد زيادي از افراد بشر را به دور از 
جغرافيايي و زباني در كنار هم گرد آورد  ،قومي ،خوني ،قبيله اي ،هرگونه ادعاي نژادي

رار چنين تفكر و هدف وااليي كه با انگيزه نفي هرگونه محدودة خاكي و . الزمة استم
ايجاد فضايي معنوي و اخالقي و بياني شيوا بود تا بدان  ،گرفت قراردادي انجام مي

وسيله اتحادي ميان تمامي ممالك مفتوحة اسالمي برقرار گردد به گونه اي كه 
. در اين ميان، هنر جايگاه عه بدانندمسلمانان در هر نقطه از جهان خود را از يك مجمو

شود در كنار  اي دارد ؛ چرا كه آنچه امروزه ميراث هنري مسلمانان محسوب مي ويژه
ريشه در حقايقي دارد كه مبين امت  ،خالق و تاريخي ،جغرافيايي ،خصايص بومي

واحده بوده و هنرمند مسلمان چون ديگر انديشمندان مؤمن سعي در ساخت آثار با 
اهي فرامرزي و ملهم از باورهاي ديني داشته است . در اين نوع ساختارها، هنرمند ديدگ

ي واحد ها ي فردي و محيطي و قومي با تكيه بر انديشههامسلمان در كنار ويژگي
هاي واحد در ميان همة مسلمانان  اسالمي اثر خود را ارائه كرده است . يكي از ويژگي

  جهان حرمت و محرميت است . 
تين اصول و مباني عقيدتي اسالم، حفظ حريم شخصيت انسان و پاكدامني از نخس

اوست . قرآن كريم حفظ حرمت همديگر را در آيه آيه خود گوشزد نموده است . در 
اي كساني كه ايمان آورده ايد، در غير از خانه  "آمده است :  28و  27سوره نور آيات 

خانه سالم كنيد و اين براي شما بهتر است  خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن
. شايد متذكر شويد و اگر كسي در آن خانه نيافتيد داخل نشويد تا به شما اجازه داده شود 

دهيد  و اگر گفتند برگرديد، بازگرديد كه براي شما پاكيزه تر است و خدا به آنچه انجام مي
ز ياران خود به نام اباسعيد . از پيامبر اكرم (ص) نقل است كه به يكي ا"آگاه است

هنگامي كه خواست از آن حضرت اجازه ورود بگيرد و روبروي در خانه پيامبر(ص) 
  ).  58ايستاده بود، فرمود: در هنگام اجازه گرفتن روبروي در نايست ( مهدوي كني، ص 
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پژوهشگراني كه با تاريخ زندگاني پيامبر و امامان و بزرگان دين آشنا باشد اذعان 
چه در بعد اخالقي و چه در بعد قانوني مورد توجه ويژه  هاند كه حفظ حريم انساندار

بايست شئونات  مي ،آنها بوده است . چرا كه آنان به عنوان معلمان جامعه اسالمي
اخالقي و فرهنگ ديني را به عنوان زيباترين وجه بنمايانند. اين رويه عملي سبب آن 

رسد كه حرمت گذاشتن و حفظ قداست انساني بود تا امت اسالمي به اين باور ب
هاي بس فراواني دارد و معماران و هنرمندان نيز با نبوغ خويش سعي در ترويج و  راه

  . اند هتصوير آن داشت
هاي معنوي و اخالقي رايج  شيوه نامه ،در معماري سنتي و در ميان بنايان مسلمان

نمردي كه خصوصيات اخالقي مشهور است. اين آيين جوا "فتوت نامه"بوده كه به 
برگرفته از آيات قرآن و سخنان پيامبر(ص) و امامان  ،داده مشاغل مختلف را تشكيل مي

و ديگر بزرگان ديني بوده و بنايان از نظر اخالقي ملزم به رعايت آن » عليه السالم « 
ي داشتند . در بخش حرمت شغلي خود را پاس مي ،و با حفظ اين گونه شئونات اند هبود

 ،... اگر پرسند كدام خصلت بيشتر به كار آيد؟ بگو حيا"از فتوت نامه بنايان آمده است 
هاي جوانمردانه است . به خصوص بنايان  از خصلت ،چرا كه حيا و چشم پاك داشتن

(خان "دارند و در خانة ديگران ننگرندرا به كار آيد كه چون بركار باال روند چشم پاك 
چرا كه جايگاه  ،مثال، مسجد بايد مكاني پاك و مطهر باشد به عنوان ).71محمدي، ص

خلوت با خداست و در نگرش مسلمانان قداست اينگونه بناها بيش از بقيه آثار مورد 
  گيرد .  دقت قرار مي

حفظ حريم و شأنيت مسلمانان از نظر جنس و سن موجب گرديده تا مسلمانان 
بسازند و اين در ساخت منازل مسكوني  ي خود را ذيل توجه به اين باور دينيها خانه

و اماكن عمومي به نوعي تقسيم بندي فضاها از نظر عملكرد منجر گرديده كه در 
نام گرفته است. به عبارت ديگر، فضاهاي مسكوني  "سلسله مراتب فضايي "معماري 

مسلمانان اگر چه با تكيه بر مهندسي و رعايت اصول معمارانه و تحت تاثير عوامل 
هاي تعبيه  شكل يافته است، اما گاه در ساخت آنها عناصر و اجزايي با شيوه موثر

تواند مبين نگاهي فراتر از حدود معمول ميان افراد و متضمن ايجاد  گرديده كه مي
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فضاهاي مسكوني  هاي كلي ويژگيتبيين  حريمي قدسي باشد. در ادامه، پس از
يت حرمت و محرميت مورد مسلمانان، نقش عناصر اصلي معماري مذكور در رعا

  بحث قرار خواهد گرفت. 
  

  هاي عمومي: رعايت حرايم و سلسله مراتب فضايي ويژگي
ايجاد حريم در اماكن مسكوني مسلمانان از جمله اصول ثابت در فرم يابي 
فضاهاي زيستي آنان است كه به رعايت سلسله مراتب فضايي در اينگونه ابنيه مي 

سازي مسلمانان چنان شايع و عميق است كه حتي در ميان انجامد. اين اصل در خانه 
عشاير و كوچروهاي مسلمان چادرهاي بزرگ معموالً دو قسمت جدا براي زنان و 

ي آذوقه و ها يا كيسه اي همردان دارند. درون چادر نيز با استفاده از پشم يا پردة پارچ
ص  ،1ورپوس لوانتشود(ك ي ظريف قسمت مجزايي براي مهمان در نظر گرفته ميهاني

تنها با يك پرده  ها ). ً در آالچيق تركمانان و يا چادرهاي عشاير كردستان گاه حريم 14
  شد.  حفظ مي

معنويت حريم زندگي خانوادگي اجازه تزيينات غير عرفي و غير شرعي را در 
آني يي از آيات قرها ي مسلمانان لبنان شامل كتيبهها خانهدهد . تزيينات در  نمي ها خانه

را از  ها خانه).در عربستان ديوارهاي بلند  89 – 86، ص 1ج  ،است ( رفيق تميمي
كند . قسمت داخلي خانه نسبت به بيرون آن جذاب تر است(  گذر عمومي جدا مي

ي ها ي كشورهاي اسالمي نوعي توازن ميان قسمتها خانه). در  50-48ص  ،لعيبي
خصوصي حول حياط و داراي كمترين ي ها خصوصي و عمومي وجود دارد . قسمت

) . در تركيه خانه به دو قسمت 122-121ص  ،روزن به جانب بيرون است ( نويصر
معروف و مكان برگزاري  2"سالملك"شود : قسمت استقبال كه به  كلي تقسيم مي
كه حريم  3"حرملك"و سكونت مردان بوده و قسمت سكونت يا  ها مراسم و جشن

                                                
1 - Corpus Levant
2 - Selamlik
3 - Haremlik
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 ،1ي بزرگ اين دو قسمت بسيار گسترده هستند ( اونسالها خانهخصوصي بوده و در 
شد و طبق آداب قديمي  ي تركي به روايتي براي زنان ساخته ميها خانه) . 68ص 

شد . در بعضي كشورهاي اسالمي شرق  ازدواج به معني داشتن خانه براي زن تلقي مي
 2"سرامبي"توان در  مي آسيا مانند مالزي نمود كالبدي ايجاد حريم و تكريم به مهمان را
ست كه در آن از ها خانهيا ايوان ورودي ديد . سرامبي نخستين فضاي معماري در اين 

   م كردن مكاني راحت براي مردهاست.شود و نقش آن فراه مي مهمان يا نامحرم پذيرايي
ي مسلمانان به دو قسمت اندروني و بيروني تقسيم ها خانه در سرزمين مالزي

اندروني به زنان  ت بيروني يا جلويي خانه به مردان و قسمت عقبي ياشوند . قسم مي
شود (  ي گسترده و بزرگ انجام ميها خانهاختصاص دارد. البته اين تقسيم بندي در 

گاه سه قسمتي است : قسمت اول  ها خانه). در ميان مسلمانان مااليي  25ص  ،3كلينگ
ي ها در قسمت جلو براي مهماني نام دارد كه فضاي بزرگ و باز 4"سرامبي دپان"

در ميانة خانه است و از سطح زمين باالتر  5"روآنگ تنگاه"مردانه است . قسمت دوم 
 6"سرامبي بليكنگ"است . قسمت سوم  تر و براي اعضاي متأهل و مهمانان خصوصي

است كه در عقب خانه و براي دختران خانواده احداث مي گردد و معموالً به آشپزخانه 
  ) .  265ص  ،نيز راه دارد ( علي درنايب عثمان

ي سنتي در بخش مسلمان نشين كشورهاي آسياي مركزي نيز به دو قسمت ها خانه
و ازبكستان  شوند كه اين شيوه هنوز در كشورهاي تاجيكستان مردانه و زنانه تقسيم مي

جاري است و قسمت سوم فضاي مشتركي است كه در آنجا اعضاي خانواده همديگر 
ي بين حرم و اتاق  در فاصله ها خانهنمايند . در اندروني  را ديده يا از مهمان پذيرايي مي

                                                
1 - Unsal
2 - Serambi
3 - Kling
4 - Serambi Depan
5 - Ruang tengah
6 - Serambi belaking
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شد كه محل تجمع بود و بدين طريق زنان و مردان  ساخته مي اي هپذيرايي جدار
  ) .  196ص  ،و ديگران 1و مراسم باشند ( گروبه ها توانستند ناظر جشن مي

رياض و نجد جدايي  ،مكه ،بويژه در مدينه در شهرهاي شبه جزيره عربستان و
مكان خانواده و مهمان در فضاي ورودي صورت مي گيرد. در اين الگو كه بيشتر 

ي يك طبقه است، پيش فضاي ورودي و به صورت مجزا از حريم ها خانهخاص 
پذيرايي از مهمان در مجلس و يا  ها انواده سازماندهي ميشود. در اين نمونهخصوصي خ

ي چند طبقه ها خانهگيرد . در الگوي دوم، كه مخصوص  اتاق مخصوص صورت مي
در طبقات مجزا انجام ميگيردو معموالً  ها به تفكيك كامل عرصه هااست، جدايي حريم

مي يابد. طبقه همكف فضاي  سه فضاي مجزا در سه ارتفاع به اين امر اختصاص
عمومي آمد و شدهاي موقت و گذراست. طبقه اول براي پذيرايي از مهمان و طبقات 
فوقاني حريم خصوصي خانواده است و اين به معناي جدايي كامل حريم خصوصي و 

جيزان و  ،ي چند طبقه واقع در شهرهاي جدهها خانهدر  ها مهمان است. از اين نمونه
ت مي شود. در اين الگو حريم مهمان با محدوده بصري و عملكردي ينبع بوفور ياف

در ارتباط مستقيم با ورودي و يا در  ،ي ارتباطيهاتعريف شده به وسيله پلكان
يابد.  ين فاصله نسبت به آن به صورت مجزا از حريم خصوصي سازمان ميتر نزديك
با تعدد  ،به خانه در بدو ورود هاگاه تفكيك حريم ،در هر دو الگوي مذكور "ضمنا
  صورت مي گيرد. هاورودي
  

  نقش عناصر معماري در رعايت حرايم و سلسله مراتب فضايي

  وروديها : -1
گيرد ولي  اتصال به حياط يا قلب خانه تنها از طريق دروازة ورودي صورت مي

هيچ گاه اين اتصال مستقيم نيست بلكه فضاي هشتي نخستين توقفگاه است تا ساكنان 
حريم امن خانه خود را براي پذيرش ميهمان آماده سازند. مسير نسبتا طوالني داالن كه 

                                                
1 - Grube
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در حد فاصل هشتي تا حياط مركزي تعبيه گرديده نيز فرصت كافي در اختيار ساكنان 
) . تفكر ايجاد فاصله در فضاي جدا  64ص ،زلباش و ابوالضياءخانه قرار مي دهد ( ق

ي قديم ها خانهكننده دو فضا حتي به درون فضاهاي مسكوني نيز راه مي يافت. در 
كه در حد  اي هشدند به گون به واسطة يك طاق ضخيم به هم متصل مي هاسنندج اتاق

يك در يا  اهم باشد.فاصل هر اتاق به طاق ديگر امكان مكث و كسب اجازه دخول فر
نمود. در نتيجه دو اتاق و ميان  شد و بدين طريق حريم اتاق را حفظ مي پرده تعبيه مي

شد كه بدون ديد مستقيم رفت و آمد از آن مسير  دو ضلع طاق خلوتگاهي ايجاد مي
گرفت . بر تمامي دربهاي ورودي فضاهاي مسكوني كوبه اي براي مردان (با  انجام مي

ي هاحلقه اي با صداي زير براي زنان تعبيه مي گرديد كه يكي از راه حلصداي بم) و 
ايجاد حريم و اعالن آمادگي به ميزبان در جهت رعايت دستورات شرع مقدس مي 
باشد. گاهي به منظور جلوگيري از ديد مستقيم به درون واحدهاي مسكوني ديوارهايي 

).  395ص  ،1384 ،عماريانشود ( م در پشت درب ورودي تعبيه مي "حجاب"به نام 
ي زنان و مردان از هاچند ورودي داشته و بدين طريق ورودي ها خانهدر عربستان گاه 

با  ). آستانة وروديهاي مسكوني نيز عموما 144ص  ،هم تفكيك مي گشته ا ند ( قاجه
شد تا ضمن پيشگيري از ورود آب و گرد و غبار به درون  ي خاصي ساخته ميهاويژگي

معنوي ايجاد نمايد تا وارد شونده خود را آمادة حضور كرده با حالت   ميبنا، حري
ي بناهاي مذهبي و اماكن مسكوني ها خضوع و خشوع به درون راه يابد. بوسيدن آستانه

ي مجلل و ها خانهو  هاصاحبان موقعيت مذهبي و حرمت نهادن به آستانة ورودي كاخ
م از همين انديشه سر چشمه مي گيرد. تأكيد بر توجه به حريم آستانه در جهان اسال

شود ساكنين بدون  گاهي فضاي سردرها به شيوه خاصي مشبك شده است كه باعث مي
ميهمان خود را شناسايي نمايند. بيرون را نظاره نموده و  ،از داخل خانه ،ديده شدن

  )4- 1تصاوير شماره (
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  حياطها:- 2
ي بزرگ و مجلل چندين حياط ها خانهدر خانه سازي جهان اسالم گاه به ويژه در 

شود كه در اين صورت يك حياط به عنوان حياط مركزي و اصلي براي تجمع  تعبيه مي
و استفاده اعضاي خانواده است . حياط دوم مخصوص زنان با اندازة متوسط و حياط 

ي ها خانهسوم براي استراحت مردان و مهمانان است . حياط مركزي معموالً در 
توانستند در آنجا بدون پوشش  دنياي بيرون براي زنان بوده است كه ميمسلمانان 

شد كه مردان بدون اجازه وارد  فعاليت نمايند و گاهي چنان اين مكان انحصاري مي
دور تا دور  هايي كه حياط مركزي محوريت يافته و تمام اتاقها خانهشدند. در  نمي

اط مركزي و نه خيابان و گذر عمومي تنها به جانب حي ها ، پنجرهاند هاستقرار يافت
شدند و اين ويژگي درونگرايانه معماري مسكوني رايج در سرزمينهاي  گشوده مي

بلند و در مركز خانه حياطي  ها خانهاسالمي است . در تركيه به دليل ايجاد حريم ديوار 
  )8- 5). ( تصاوير شماره  104ص  ،با حوض و چاه و باغچه است ( حقي

  

  اتاقها :- 3
ي متعلق به قرون اولية اسالمي مكشوفه از اردن، اتاقي ها خانهپالن تهيه شده از 

دهد كه افراد مي بايست از دري منفصل از خانه به درون آن را يابند  بزرگ را نشان مي
ي مسلمانان در جهان اسالم معموالً اتاقي ها خانه) . در 343، ص 1( مينكل و والمسلي

وجود دارد كه يا دربي منفصل از ورودي اصلي خانه دارد بزرگ و مزين و قابل توجه 
نمايد . اين اتاق بزرگ به  تا رفت آمد بدان مزاحمتي براي اهل خانه ايجاد نمي

يا اتاق پذيرايي معروف است . مجلس از  "تاالر" ،"مضافه" ،"ديوان" ،"مجلس"
هي زيادي ي عربي است كه هميشه با تزئينات و امكانات رفاها خانهعناصر اصلي 
 هامعموالً در كنار ورودي مردان قرار دارد و از بقية قسمت "مجلس"همراه است . 

هنوز در اردن و فلسطين وجود دارد كه  "ه  مضاف") .فضاي  145ص  ،جداست ( قاجه

                                                
1- Menicoll and alan walmsley
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براي استقبال و پذيرايي است . چراغ آن هميشه روشن است . در آنجا مهمانان با 
ال به دليل مهمان دوستي زياد همواره در آنجا غذا خورند و رج صاحب خانه غذا مي

كالً در لبنان از زن خالي است  "ديوانها") .  71- 70ص  ،نمايند ( جواهري صرف مي
  . )89 – 86ص  ،1ج  ،و مخصوص مهمانان مرد است ( رفيق تميمي

هاي بزرگ در دورة مملوكيها از آن شيخ يا رئيس قبيله است  هاي اردن خانه در قريه
كه در آن مضافه تعبيه شده كه جداي از خانه است و براي مالقات كنندگان بزرگ قبيله 
است تا بدون حضور و ورود به خانه بتوانند به آن تاالر رفت و آمد كنند (غوانمه، ص 

هاي تركي بهترين اتاق را دارد كه  مرد خانه به عنوان رئيس خانواده در خانه ) . 365، 346
ا اتاق پذيرايي معروف است و كاربري اصلي آن تجمع افراد مذكر است ي 1"باش اودا"به 

ها محلهاي مختص خدمتكاران، مهمانان و رئيس خانواده به طور واضح  . در اين خانه
هاي تركي بعد از در ورودي اتاقها،  تعريف شده است . نكتة قابل توجه ديگر در خانه

شود . در بعضي از كشورهاي اسالمي  يم ميهايي است كه مانع ديد مستق ها يا پارچه پرده
مانند عربستان گاه اتاقهايي در نقش رابط و به صورت پل، دو خانه را در دو طرف يك 

هايي وجود دارد (  كند . در شهرهاي القطيف و العلي چنين خانه كوچه به هم متصل مي
ياي مركزي ) . نيز در اتاقهاي نشيمن و خواب در كشورهاي مسلمان آس 37مرتضي، ص 

ها رايج است . بدين ترتيب كه سقف اتاقهايشان را با قابهاي  تخته نويسي ميان خانواده
چوبي پوشانده و قبل از نصب، اعضاي خانواده و همسايگان و خويشان هر يك بر آنها 

نويسند  يادگاريهايي را كه نشان دوستي و محبت طرفين ضمن توجه به حريمهاست، مي
  )11-9). (تصاوير شماره  94 – 92(ستوده، ص 

  

  . مشربيه يا كيشك :4
هاي متصل بهم و برآمده و باز شده در قسمتي از ديوار  مشربيه كيوسكها و پنجره

اتاق در طبقات باالي خانه است كه به خارج از ديوار كشيده شده و به بالكنهاي بسته 

                                                
1 - Bes oda1 . Serambi
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يروني است كه از مانند و عنصر مهم اتاقها و محل نشيمن و نظارة فضاهاي ب چوبي مي
اي كه چند  شده به گونه قرن دوازده هجري رواج يافته و در تركيه بزرگتر ساخته مي

). اين عنصر معماري به  85، 81( زين العابدين، ص  گرفت ستون زير آن قرار مي
دهد بدون اينكه از بيرون ديده شوند، به مشاهدة گذر عمومي  ساكنان خانه امكان مي

ا ويژگي معماري عثماني بوده كه در همان دوره به ساير كشورهاي بپردازند . كيشكه
تحت سلطة عثمانيها مانند سوريه راه يافته است . ساختار چوبي كيشكها بر روي 

هاي مدرن، تيركهاي فوالدي جانشين كنسولهاي  گيرد . در سازه كنسولهاي سنگي قرار مي
ها و برآمدگيها  توجه خاصي به گوشهها ساده بوده اما  سنگي شده است . تزيينات مشربيه

شده است . سقف آنها از تختهاي چوبي تشكيل و توسط ستونهاي چوبي پشتيباني  مي
هاي كيشكها معموالً در ساختار چوبي بيروني آن گنجانده شده و محلي  اند . پنجره شده

 هاي بزرگ هاي مشربيه ) .نمونه 22مناسب براي تزيينات است ( كورپوس لوانت، ص 
قديمي عربستان امروزه در بناهاي بزرگي چون برج النبك االهلي شهر جده مورد استفاده 

  )13-12) .( تصاوير شماره  81قرار گرفته است ( لعيبي، ص 
  

  : ها پنجره- 4
معماران در كشورهاي اسالمي در  ،به واسطة التزام به عدم اشراف بر جوانب

ي روبرو بوده و در نواحي گرم و همواره با مشكالت فراوان ها خانهخصوص تهويه 
لذا  ،ي تعبيه شده نبودندها خشك قادر به تأمين نور و هواي الزم تنها از طريق پنجره

 203ص  ،جهت رفع اين معضل استفاده از بادگير مدنظر قرار گرفت ( گروبه و ديگران
به سمت بيرون گسترش يافته اما  ها خانه).در تركيه نيز اگر چه در بعضي موارد  204 –

ي طبقه پايين بسيار كم ها پنجرهي رو به بيرون كنترل شده و تعداد و اندازة ها پنجره
  ) . 104ص  ،است(حقي
ي مسلمان در جهان اسالم اغلب كوچك و ساده ها خانهي نماي بيروني در ها پنجره

شراف عابرين به داخل شوند تا از ا هستند و در قسمت باالتر از طبقه اول ساخته مي
  جلوگيري شود . 
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درِ ورودي خانه آن را زينت  ،ديوار بلند و ممتدي بود كه تنها ها خانهنماي بيروني 
بخشيد . روزنهاي تعبيه شده در طبقات همكف نيز معموالً كوچك بود و در باالي  مي

حياط يا ي فوقاني با حفظ عدم اشراف بر ها پنجرهخط ديد عابران قرار داشت . ليكن 
  ) .  197ص  ،شد ( گروبه و ديگران تراسهاي همسايگان مجاور معموالً بزرگتر نهاده مي

  

  بامها:- 5
در مناطق گرم دنياي اسالم مانند عربستان در فصل تابستان فضاي پشت بام در 
بعداز ظهرها و ساعات اوليه شب به عنوان فضاي نشمين و خواب شبانه مورد استفاده 

ي اطراف بام با ديوارهاي بلند ها جداره ،وم حفظ حريم خصوصياست و بر اساس لز
مشبك به ارتفاع دو متر محصور مي شود.اگر ارتفاع اين ديوارها كمتر بود روي آنها 
شرفه يا كنگره به صورت زيگوراتي يا پلكاني تعبيه مي شود كه عالوه بر ايجاد ارتفاع 

يشتري نيز ايجاد مي شود تا اعضاي حريم ب ،بيشتر در نماي بنا و تزئين و حصار كردن
ص  ،خانواده در مواقع لزوم به راحتي در آن قسمت به استراحت بپردازند ( آل زلفه

  )15-14)( تصاوير شماره 116، نويصر، ص 67
  
   گيري نتيجه

با آنچه در اين مختصر آورديم روشن گرديد كه حرمت و محرميت برگرفته از 
ي خود وروديها را غير ها خانهمانان در ساختار ي ديني موجب شده تا مسلها داشته

را محلي براي استراحت و آزادي زنان و اهل خانواده كنند.  هاحياط ،مستقيم گردانيده
هر اتاق ويژه يك يا چند فعاليت بوده و در سلسله مراتبي چيدمان داشت تا حضور 

د نسازد. بررسي لطمه اي وار ها خانوادهمحرم و نامحرم به شرعيات معمول در زندگي 
عناصر و اجزاء معماري مسكوني مسلمانان ثابت نمود كه اين عناصر معماري عموما 

 و امنيت حريم را اند هدر جهت رعايت بخشي از دستورات شرع مقدس كاربرد داشت
  .اند هكرد ايجاد
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