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های طراحی در تفکیک  نقش فرهنگی محرمیت و روش
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 ، حسین سلطان زادهافتخاریهانیه سادات 
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 چکیده
های معنوی نیاز به یک مکان داشتند، این فضای عبادی  زنان در طول تاریخ برای رسیدن به ارزش

گیری داشته است.  نهایت تحوالت بسیاری در نحوه شکلهمواره دستخوش تغییرات بوده و در 

ین پژوهش بررسی فضای خاص عبادت برای زنان و چگونگی تفکیک آن از فضای مردانه موضوع ا

در مساجد است. اهمیت این پژوهش در این است که مسجد فضایی مهم و همواره به صورت روزانه 

گیرد و متناسب با توسعه جمعیت و گسترش شهرها  و هفتگی در جوامع اسالمی مورد استفاده قرار می

ها  آن شود که چگونگی طراحی فضای زنانه در قابل توجهی مسجد، طراحی و ساخته میهمواره شمار 

شود و منجر  بسیار اهمیت دارد. با اختصاص دادن فضایی متعلق به زنان امکان حضور آنان فراهم می

باشد و از روش  ها کیفی می شود. این پژوهش از جنبه داده عبادی زنانه می-های دینی به ایجاد مکان

 تحلیلی و همچنین روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده شده است. -قیق توصیفیتح

های گوناگون تفکیک فضای زنانه در مساجد و مزایا  هدف از انجام این پژوهش این است که راه حل

های  های جداسازی فضای زنان، در سرزمین ها و شناسایی انواع روش حل های هر کدام از راه و کاستی

 بررسی قرار گیرد.  اسالمی مورد

)تفکیک با پرده،  های تفکیک و تمایز فضای زنانه از مردانه دهد که هر یک از شیوه نتایج تحقیق نشان می

ها هم با توجه به  ی داشته است که انتخاب هر یک از گزینههای محاسن و کاستی نیم طبقه، طبقه و...(

 .( و هم امکانات ساختمانی بوده است.های کارکردی مسجد )مسجد جامع، مسجد محله و .. جنبه

 مسجد، معماری مساجد، ورودی زنانه و جنسیت و معماری، فضای زنانه، زنان کلیدواژگان:
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 مقدمه

مساجد به دالیل عقیدتی و فرهنگ آن جامعه بر مبنای حضور مردان شکل ، در تاریخ اسالم

اتب خاصی برای دسترسی بوده دارای محدودیت و یا سلسه مر، گرفته و فضاهای مربوط به زنان

در گذشته حضور زنان بسیار کمرنگ بوده و در بعضی از کشورهای اسالمی مانند چین و  است.

به مرور زمان و رفته رفته این حضور ، عثمانی زنان امکان حضور در فضاهای عبادی را نداشته

این نگاه به  اند. دادهبانوان اختصاص   تر شده و فضایی را در مساجد به منظور استفاده پررنگ

های  و همچنین ارتباط مثبتی بین نگرش ی زنانه به صورت مستقل کمک کردها ساخت شبستان

های  از نمونه بارز عالقه زنان به نگرش مذهبی و ایجاد فضایی مستقل برای زنان ایجاد نمود.

اعیاد مذهبی  ها و ع( و برپایی جشن(حضور پررنگ زنان در مجالس عزاداری اهل بیت ، مذهبی

 توسط آنان است که در برخی از مساجد این حضور امکان پذیر بوده است.

، یابد نسبت به بخش مردانه از نظر کیفیت دسترسی فضاهایی که به زنان اختصاص می 

نامناسب بودن  تری قرار دارد. متغیرهای فیزیکی از نظر معماری و جداسازی در سطح پایین

حساس راحتی و قرار دادن آن در طبقات برای افرادی که سن و سال فضای زنانه از نظر عدم ا

این در صورتی  منجر به حضور کمتر آنان شده است.، باالیی دارند و مشکالتی از قبیل زانو درد

در فرهنگ و خانواده از ها  آن دهند و نقش است که زنان نیمی از اعضای جامعه را شکل می

ست و نباید از تاثیر حضور آنان در جهت رشد فرهنگی و ی یک جامعه اها ترین نیاز اساسی

برخی از علما در مورد حضور زنان با حفظ های  با توجه به صحبت معنوی جامعه غفلت کرد.

های  تغییراتی در جوامع سنتی شکل گرفت و امکان حضور زنان را در عرصه، مسئله محرمیت

فضاهای عمومی متناسب با حضور زنان که در گذشته ای  مختلف اجتماعی ایجاد کرد به گونه

ی چوبی و... شکل گرفته بود اما ها پارتیشن، طراحی نشده و اغلب فضاهای زنانه توسط پرده

امروزه با حمایت برخی از علما و تاکید بر مسائل شرعی این روند به اختصاص یافتن فضایی 

 مناسب برای زنان منجر شده است.

ی جداسازی و ها ه سه محتوای اصلی یعنی انواع روشدر این پژوهش سعی بر این است ک

که در نوع شکل گیری فضاهای زنانه ها  مسئله محرمیت و ورودی، تاثیر آن در معماری معاصر
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ی از های توان به ورودی تاثیر بسیاری در معماری مساجد داشته است را بررسی کنیم. همچنین می

ها  مدرسه– به گونه ایی که در ایران مسجد، کردی پشتی برای زنان اشاره ها پشت مسجد و کوچه

ها و  در این پژوهش به انواع روش باشد. ی اصلی میها ی زنانه مستقل در جبههها دارای ورودی

ضرورت بررسی ، توجه به این نکته پردازیم. ی زنانه در طول گسترش اسالم میها تحول شبستان

بتوانند فضایی مستقل با حفظ محرمیت داشته کند که اگر زنان جامعه  این موضوع را مشخص می

امکان توسعه اسالم و نوعی همدلی بین ، ی زنانهها باشند در حقیقت مشارکت آنان در گروه

 .جوامع و زنان را در بردارد

 پیشینه تحقیق

گیری فضای زنانه و جداسازی از فضای مردانه در مطالعات  تاریخچه حضور زنان در نحوه شکل

برای بررسی این موضوع به نوشتارهایی در باب مسائل  .ررسی قرارگرفته استمتعددی مورد ب

اسالمی رجوع کردیم که به حضور زنان برای نماز در مساجد اشاره کرده و با تاکید بر مسائل 

باید در نظر داشت  اند. امکان حضور زنان را در مساجد امکان پذیر اعالم کرده، شرعی و اسالمی

وم برخی از کشورها امکان این حضور برای زنان متغیر بوده و در برخی از به دلیل آداب و رس

( پژوهشگر دیگری در کتاب ۰۶: 1۱۳۱، 1لیوجی (مساجد حضور زنان امکان پذیر نبوده است.

ی زنانه در ها به شبستان، از کتابای  به طور مختصر در چند صفحه، معماری اسالمی در چین

امکان حضور زنان در ، قبل از این سلسه وگسترش دین اسالم سلسله چینگ اشاره کرده است که

 .مساجد امکان پذیر نبوده است

2گانتون
( نوشتاری در باب ساخت و مرمت مساجد سنگال آفریقا ارائه کرد که در 2۶: 2۶۶۰) 

ی زنانه از ابتدای شکل گیری مساجد ها آن به حضور زنان در مساجد آفریقا و طراحی شبستان

ی که در کشورهای چین و اوایل حکومت عثمانی بوده های گیری به طوری که سختاشاره کرده 

عقیدتی در کشورهای مختلف جهان، باعث ایجاد  -ی اسالمیها است را نداشته است. این گرایش

فضاهای متفاوت با معماری متفاوت بوده است. همچنین در کتاب معماری مساجد جهان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انه و نحوه جداسازی در مساجد اشاره نموده و معماری بخش ( به بخش زن۷۳: 1۱۳۱) 1پروجازکا

ای تحت عنوان میراث  ترسیم شکل و دیاگرام ارائه کرده است. همچنین در مقاله زنانه را با 

ترسیمات دقیق معمارانه در   تمایل به (Disli, 2017: 22) فرهنگی، جنسیت و ردپای زنان نمازگزار،

های تفکیک جنسیتی در  مای جداسازی در گذر زمان و اولین قدترفنده  نحوه ورود زنان، انواع

اط با بناهای سنتی ایران در ی که در ارتبهای با توجه به بحث فضای مساجد را داشته است.

ی ها گیری فضای ورودی و فرآیند تکامل ورودی جهت بررسی شکلهای اسالمی بوده است،  دوره

  ( رجوع کردیم که در آن۳۶: 1۱۳۱معی از اساتید، نامه )ج ها به گنج مدرسه-زنانه در مسجد

آوری  ارد که جمعی از اساتید آن را جمعهای زنانه و مردانه وجود د ترسیمات دقیق از ورودی

گیری فضای زنانه را با  این مقاله سعی دارد که نحوه شکلها،  با وجود تمام این پژوهش اند. کرده

تواند نتیجه را مورد  رسی قرار دهد. این نوع نگاه میتوجه به فرهنگ و مسئله محرمیت مورد بر

  بازبینی قرار دهد و یک نوآوری در فرآیند طراحی فضای زنانه در مساجد ایجاد کند.

 روش پژوهش 
ها به صورت اسنادی و در  تحلیلی در این پژوهش استفاده شده و داده -از روش تحقیق توصیفی

این پژوهش در پارادایم کیفی قرار دارد و از روش  میدانی گردآوری شده است.، چند مورد

مادی مورد بررسی های  تحلیل محتوای اسناد و عناصر مادی فرهنگ استفاده شده است. نمونه

که امکان تحلیل مکان زنانه را داشتند مورد توجه قرار گرفته ها  قرار گرفته و آن دسته از نمونه

ی طراحی ها یک فضای زنانه از فرهنگ و روشاست. فرضیه تحقیق متکی بر این است که تفک

 .تاثیر پذیرفته است

 مفاهیم بنیادی و ادبیات نظری

 جنسیت 

در بسیاری از جوامع، تفکیک فضای عمومی و یا خصوصی به دو دسته مردانه و زنانه انجام 

ت و ی فضایی، بسته به شرایط فرهنگی هر جامعه متغیر اسها میزان نفوذ پذیری به محدوده شد. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این فرضیه را دافنه  آداب و رسوم مختلف در نحوه شکل گیری فضای زنانه تاثیر گذار بوده است.

: 1۱۳۰به روشنی پیش کشیده است )زرین پناه،  در کتاب خود به نام فضاهای جنسیتی 1اسپین 

(. جنسیت در طراحی فضاهای جنسیتی به عواملی چون فرهنگ، مذهب و اجتماع بستگی 2۳۱

 شود. ی جنسیتی، بر اساس عوامل مختلف و فرهنگ جوامع تعیین میها فاوت نقشدارد و ت

ی زنانه متفاوت ها در شکل گیری مکان، موضوع رابطه جنسیت و فضا در جوامع سنتی 

 ( و این موضوع در ساختار مساجد قابل مشاهده است.2: 1۱۳۱، ورمقانی و سلطان زاده(است 

محرمیت و واجبات طراحی ، اصول و عقایدها،  ارزشفضای زیست زنان در مساجد بر اساس 

ی بومی و هنجارهای جامعه اسالمی شکل ها توان گفت مساجد بر اساس سنت باشد. می می

  .گرفته است

 
 شکل گیری فضای زنان. ترسیم: نگارندگان های . انواع مولفه8تصویر

داند که در نحوه شکل گیری  می اجتماعی -فرهنگیمناسبات جنسیتی را عوامل  راپاپورت

نقش موثری در ، به اعتقاد وی عامل فرهنگ (Rappaport, 1969: 60 ). فضای زنانه نقش دارد

 از ظهور اسالم، زنان در مساجدهای  تقسیمات فضایی داشته است. شواهد مربوط به فعالیت

اما حضور زنان در ، زیادی داشته استباشد که گرچه فضای زنان در مساجد با مردان تفاوت  می

ی اسالمی ها در مکان، نقش فضای زنانه .(Roded, 2014: 1)شود  می مساجد از آن زمان مشاهده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در  همزمان امکان بازتولید نقش زنان، ها به عنوان فضای جنسیتی مدرسه-مسجد، از جمله مساجد

ی اجتماعی ها و اجتماعی برای رویدادعبادی های  مساجد به عنوان مکان جوامع اسالمی را دارد.

حضور و مشارکت زنان ، ترتیب باشند و به این ی عیدین و نماز جماعت میها از جمله نماز

بر اساس برخی از منابع اسالمی که احادیث و اخبار صحابه را نیز شامل  باشد. امکان پذیر می

با  کردند. استقبال می جد محلیزنان از مسا، زنان در مساجد حضور داشتند و در تاریخ، شود می

توانند به تنهایی دور از نگاه مردانه فضای امنی  زنان می، این دیدگاه در وجود فضای تفکیک شده

ی متعددی ها زنان برای حضور در مسجد انگیزه(Nyhgen, 2019: 7) . را برای خود فراهم کنند

ردن حمایت عاطفی و نیز معاشرت و به دست آو، دعا، ی دینیها از جمله یادگیری آموزه

مسلمانان در جوامع اسالمی به دنبال تحقیق درباره اصول و  احساس تعلق خاطر به فضا دارند.

 Utaberta).در کنار فضای مردانه هستند  عقاید خود و چگونگی طراحی و ساخت فضاهای زنانه

; et al, 2018: 4) مطالعه .اند  ر آن بودهی است که زنان آفریدگاهای تاریخ اسالم سرشار از صحنه

ی مختلف عمومی و ها تاریخ اسالم و مشارکت زنان در عرصه، ی دینیها و بررسی آموزه

ی ها مانند حضور در مساجد و دیگر مکانها  اجتماعی یا استفاده آنان از این فضاها و عرصه

 کند.  به شناخت چگونگی طراحی فضاهای زنانه بسیار کمک می، عبادی

تواند اشکال مختلفی پیدا کند  مسائل جمعی یک نظام است. این حضور می همان، نکته مهم

و ، نماز جمعه، مثل حضور در مسجد برای نماز جماعت و فراگیری احکام و دستورات دینی

هم شامل مردان و هم شامل ، های اجتماعی که در جامعه تاثیرگذار است. این حیطه سایر فعالیت

)ص( زنان با حفظ حجاب و پوشش اسالمی به  مان رسول خداطور که در ز همان شود زنان می

ای از فقهای شیعه معتقدند که نه  کردند. عده رفتند و در مسجد حضور پیدا می نماز جماعت می

های اجتماعی حائز اهمیت بلکه امری نیکو و  تنها حضور بانوان در مسجد مانند دیگر عرصه

مسائل اسالمی جز از طریق رفتن به مسجد وجود  باشد و اگر راهی برای یاد گرفتن مستحب می

تمام  (. به گفته آنان مساجد متعلق به۱۰2: 1۱۰۷، واجب است به مسجد بروند )نوری، ندارد

 (.۰۵۶: 1۱۰۱، متقی هندیمردم اعم از زن و مرد است )
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ی )ص( در مدینه به عنوان الگوی نخستین شکل گیر پیامبر اکرم  در بسیاری از منابع به خانه

  مساجد در قرون نخستین هجری اشاره شده است و همچنین مسجد در صدر اسالم به منزله

اقشار از زن، مرد، پیر و جوان در آن گرد هم   ترین نهاد اجتماعی بود که همه نخستین و با اهمیت

آمدند. حضور زنان در مساجد در زمان پیامبر اکرم مشهود بوده است و از دالیل مهم اهتمام  می

است که دری بود در مسجد نبی در سمت شرق که  باب النسایامبر برای حضور زنان در مساجد، پ

که، رسول اهلل دری را برای زنان قرار  در تصویر زیر نشان داده شده است. از خلفا نقل شده است

ان )ص( دری ویژه برای زن دادند و فرمودند هیچ یک از مردان از این در رفت و آمد نکنند. پیامبر

  (.۵: 1۱۳۰از آن در خارج شوند )حمزه نژاد و آقایی،  قرار داده و به دختران و زنان فرموده بود که

 
 

 عملکرد اهل سنت در قبال حضور زنان در مساجد 

ای که پس از  اهل سنت که بیشتر برگرفته از عملکرد خلفا بود و تداوم سیره در فقه

تشویق زنان به رفتن به مساجد یا نهی از آن وجود   ص( بوجود آمد، روایاتی دربارهپیامبر)

دارد که در این زمینه تمایل برای حضور زنان بسیار کمرنگ است و گویا چندان در مساجد 

 شود )جعفریان و حضور نداشتند، هر چند که در عصر حاضر تغییراتی در این زمینه دیده می

 (.۳ :1۱۳۱شمی شهیدی، ها 

 

 . باب النساء در مسجد پیامبر. بازترسیم: نگارندگان.9تصویر 

 

 باب النساء 



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    25 

  

 

 قرار گرفتن زنان نسبت به امام جماعت  امام جماعت و نحوه

از وظایف امام جماعت رهبری نماز جماعت بود و برای این منظور مهم بـود کـه او در فضـایی    

آمـدن نمـازگزاران در صـفوف     ترتیب رسم بـه صـف در   تر قابل رویت باشد. بدین هر چه وسیع

برای صدها نفر این امکان به وجـود مـی آمـد کـه از      طوالنی موازی با دیوار قبله شکل گرفت و

ی معدود طوالنی با فاصـله ای  ها حرکات امام تبعیت کنند. ولی گروه بندی نماز گزاران در صف

دیـد آسـان متقابـل نمـازگزاران را     ، ی متعدد کوتاه نزدیـک بـه یکـدیگر   ها مناسب به جای صف

 دادند. های جماعت را تشکیل می ن صفتضمین می کرد و طبق آیین دینی زنان اغلب پشت مردا

 ها و چگونگی حضور زنان در آنها  آن انواع مساجد بر اساس کارکرد

لحاظ برگزاری نماز جمعه و نقش پر رنگتر سیاسی نسبت به ه مساجد جامع: این مسجد ب -1

مساجد محلی حائز اهمیت است .مکان یابی این مساجد نسبت به دیگر مساجد بسیار 

 هم است.تر و م خاص

و در هر محله اند  بوده ترین مساجد در جامعه اسالمی  محلی: این مساجد در دسترس مساجد -2

شود. طبق  برگزار میها  آن باشند و نماز جماعت در و ساختار شهری قابل قرارگیری می

 باشد. تر از دیگر مساجد می حضور زنان در این مساجد پررنگ، ها و مقاالت بررسی نمونه

های تجاری قرار دارد که  جد بازار: این مسجد در محل کسب و کار مردان یا در مکانمس -۱

گرفته است )نقره کار  بندرت صورت میها  آن کنند و حضور زنان در کسبه به آن مراجعه می

 (.۰۶: 1۱۳۶، و همکاران

  بخش زنانه در مسجد

ای از مسجد که برای آنان زنان اگر به صورت فردی در خانه نماز نخوانند در بخش جداگانه 

نامند(.  اوقات این بخش را مقصوره نیز می )گاهی خوانند نماز میدر نظر گرفته شده است، 

خوانند یا اینکه محوطه ای یا یک ورودی  زنان در بخش جداگانه ای در عقب مسجد نماز می

در نظر ها  آن ترکیه با یک گنبد و یک فضای داخلی بلند( برای )مدلی برای مساجد  جداگانه

گرفته می شود. بندرت فضاهایی موازی یکدیگر یکی برای مردان و دیگری برای زنان می 
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وسط یک یابیم که هر کدام محرابی مخصوص خود داشته باشند اما فضایی وجود دارد که ت

شود؛ به استثنای بخشی که به دیوار محراب نزدیک است. در  دیوار به دو بخش تقسیم می

حضور زنان در مسجد نهی شده است مانند زمانی که آنان پریود باشند یا بعضی موارد 

مواردی که بیم پدید آمدن گناه باشد مانند حضور زنان مجرد و رفت و آمد زیاد آنان در 

 (.۷۳: 1۱۳۱مسجد. )پروچازکا، 

 
 89۳9ازکا: . انواع جداسازی بخش زنانه در مساجد. ماخذ: پروچ9تصویر

 چگونگی متمایز کردن فضای زنانه در مساجد

 به طور معمول چند روش برای متمایز کردن فضای زنانه در مساجد وجود داشت که عبارتند از:

 اند. بخش زنانه در طبقه باال و بخش مردانه در طبقه همکف قرار داده شده -1

 بخش زنانه در قسمت عقب مسجد قرار داده شده است. -2

 بخش زنانه به موازات بخش مردانه است اما به وسیله یک دیوار یا پرده تفکیک شده است.  -۱

ی زنانه  تری در ارتباط با فضا برای دستیابی به اهمیت فضای زنان نیاز به اطالعات دقیق

داریم و در کشورهای اسالمی این نیاز به فضای زنان با توجه به فرهنگ کشورهای اسالمی 

در کشورهای  تغییراتی در طول تاریخ است .حال با بررسی مسائل جنسیتی متفاوت و شاهد

 توان به یک طبقه بندی رسید. اسالمی می

 

       ۳       5        ۱    
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 فضای زنان در مساجد عثمانی

سال حکومت عثمانی مساجدی برای مسلمانان احداث شده است.  ۵۶۶به دلیل تسلط اسالم و 

م.  1۰و  1۵های  انان و مهاجران در سدهعثمانی بود و مسلم  م. تحت سلطه1۳12مقدونیه تا سال 

و نیکوکاران بسیاری مساجدی را ساختند و ملزومات آن را تامین  در مقدونیه مستقر شدند

  کردند. به گزارش یونسکو مقدونیه یکی از شهرهای استراتژیک تاریخی بوده است. منطقه 

 اث فرهنگی خارق العاده است.های قومی دارای میر ها و پاک سازی مقدونیه با جنگها و ویرانی

م. انجام داد 2۶1۱کار مرمت برخی مساجد را در سال  NIمرکز محافظت ملی مقدونیه و موسسه 

 م. خالصه نتایجی را منتشر کرد که در آن بخش زنان هم بررسی شده است.2۶1۰و در سال 

ه مساجد پرونده در کل بافت اسالمی مقدونیه به این شکل استدالل شده که به طور عمد

از نظر اجتماعی محافظه کار برای حضور مردان هستند و به دلیل اینکه مسلمانان مقدونیه 

، ها ، پارتیشنها نظر بیگانگان محفوظ باشند. پرده اند بیشتر تمایل داشتند که زنان از بوده

 اند. های تفکیک در فضای مساجد بوده ها اولین قدم های چوبی مشبک و بالکن دیوار

فضایی جداگانه برای نماز خواندن در مسجد دیده نشده است ، پارچگی طراحی اصلیدر یک

های پشتی مردان در سالن اصلی نمازخانه ممکن است مورد استفاده زنان بوده باشد که  و ردیف

 توان گفت یک مکان موقت و نشان از ردپای زنان نمازگزار در مساجد بوده است. می

های اسالمی زنان بیشتر در ایام مذهبی و رمضان در مساجد  در گذشته در بعضی از سرزمین

و در اوایل قرن بیستم رفتند به سمت طراحی جنسیتی که بخش چوبی زنانه به  اند شرکت داشته

شود و بر اساس مدارک در مرمت مسجد بخش زنان به آن اضافه  فضای مسجد اضافه می

یین زیرپله به این دلیل به زنان اختصاص شود و یک استدالل عمومی وجود دارد که فضای پا می

 .(Disli, 2017: 22)  های عمومی کمتر بوده است شده که حضور زنان در مساجد و مکان داده می
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 . مکان زنانه در مساجد مقدونیه )عثمانی(. بازترسیم: نگارندگان.۴تصویر

 ن فضای زنان و توجه به محرمیت در کشور چی

ها  شد اما بعد گرفته نمی فضایی برای زنان در مساجد در نظر، ی دورها طبق مطالعات در گذشته

شبستان زنانه در نظرگرفتند که خارج از شبستان اصلی و فضای ، در مرمت مساجد اسالمی

مردانه بوده است. یک نمونه از مساجدی که مرمت شده است شامل فضاهای بزرگ و یک 

محل سکونت روحانی ، حمام، های درس اتاق، در طرف چپ و راست آن شبستان بزرگ که

شبستان ها  آن شبستان زنانه و حمام زنانه برای مسلمین است. تعداد مساجدی که در، مسجد

زنانه نیز وجود داشته باشد خیلی زیاد نیست و فقط مساجد خیلی بزرگ دارای شبستان زنانه نیز 

ث نیز به احتمال زیاد در زمان سلسله چینگ ساخته شده است. باشند. شبستان زنانه مورد بح می

ی مینگ و چینگ به اوج خود رسیده بود ها پیشرفت اسالم در ایالت گوآنگ شی در زمان سلسله

گذرانید. معماری اسالمی نیز بالطبع همواره توسعه و گسترش  و دوران با شکوهی را می

عظیمی از ساختمانها از جمله مساجد آتش یافت. متاسفانه در دوران جنگ ژاپن قسمت  می

 سالم باقیمانده است، گرفتند به طوری که هم اکنون در گویی لین فقط یک مسجد به طور کامل

ساختمان شبستان در شروع سلسله چینگ ، (. بر طبق شواهد به دست آمده۰۶:1۱۳۱، )خرم

های مسجد بعدها و به  متساختمان سایر قس ساخته شد و بعدها دو مناره هم برای آن ساختند.

 



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    55 

  

 

اواخر سلسله چینگ و شروع دوران جمهوری یک مسجد زنانه نیز به آن اضافه  مرور ساخته شد.

ها  آن شد. از نظر بزرگی و کوچکی اگر بخواهیم این دو قسمت را با یکدیگر بسنجیم تفاوت

 .(11۳همان: ( بسیار زیاد است

 
 زنانه در مساجد چین. ترسیم: نگارندگان.. مکان ۵تصویر

 مکان زنانه در مساجد آفریقا 

در بسیاری از مناطق آفریقا امکان حضور زنان برای عبادت در مساجد فراهم بوده است و 

کم اهمیت تری نسبت به مردان داشت. از  شد که جایگاه در نظر گرفته می برای زنانای  محدوده

را نداشتند و برای حضور زنان ا امکان شرکت در نماز جمعه زنان جوان غالب، نظر فرهنگی

های دینی و گسترش اسالم درهای  شد و به ندرت به دلیل تحقق یافتن آموزش گیری می سخت

دعا کردن و در بعضی ، برای نمازها  آن شد و مساجد به روی زنان جوان در برخی موارد باز می

طبقه نبودند و  افتند. مساجد سنگال بیش از یکی های دینی در مسجد حضور می موارد آموزش

شد که یک اتاق کوچک برای نماز همراه حیاطی  فضایی خارج از مسجد در نظر گرفته می

داشت و یا خارج از مسجد یک شبستان زنانه در  ایی از حیاط اصلی مسجد در گوشه کوچک

 .(Cantone, 2006: xlii)گرفته شد  نظر می
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 ترسیم: نگارندگان. . مکان زنانه در مساجد سنگال)آفریقا(.  ۶تصویر

 فضای زنانه در مساجد مالزی

گیرند. به طور سنتی مساجد  فضای زنان را در مسجد نوعی پذیرش فرهنگی زنان در نظر می

ل سا ۰۶۶عبادگاهی برای مردان است و بیش از ، مالزی برای آقایان ساخته شده و نقش مساجد

فضایی برای زنان در مساجد مالزی مطرح نبود اما آرام آرام تفکیک جنسیتی فضا صورت گرفت 

و فضای زنان در داخل مساجد به وجود آمد. ویژگی فضای زنان در مساجد در امتداد فضای 

گرفته است. برای زنان یک محل دائمی در  مردانه در سمت چپ و راست و پشت مردان قرار می

 قابلیت توسعه و گسترش در ایام مذهبی و عیدها را داشته است شد که این فضا نظر گرفته می

(Nawawi & et al, 2016: 3). 
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 . مکان زنانه در مساجد مالزی. بازترسیم: نگارندگان.۳تصویر

 مکان زنانه در مساجد هند 

آداب و رسوم منطقه متفاوت است و های اسالمی در معماری با توجه به نگرش،  تحقق ارزش

اول به   در طبقه محلی در نحوه شکل گیری فضا تاثیر گذارتر است. در هند شبستان زنانه  جامعه

های غیر  باشد که همچنین دارای پنجره دائمی در مسجد می صورت مستقل و به عنوان فضای

کند. دیوان عالی کشور هند  می اول است که دید از خارج به فضای زنانه را محدود  شفاف در طبقه

ضیاء االسالم روزنامه  .برای ورود زنان مسلمان در کلیه مساجد کشور است به دنبال منافع عمومی

های مسلمان اجازه  بنابراین، نهاد نگار و نویسنده معتقد است قرآن هیچ تبعیضی علیه زنان ندارد

ای برای عبادت دو جنس در  ای جداگانهه دادند تا زنان به مسجد بروند همچنین ورودی و محوطه

به دنبال  "زنان در مسجد"نظر گرفتند. این نویسنده ادبی و اجتماعی در کتاب جدید خود به عنوان

 (2018 :8رسد. ) کند که نماز در جماعت به کمال می تالش برای عدالت است و عنوان می
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 د هند. ترسیم: نگارندگان.. مکان زنانه در مساج1تصویر
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 زنانه در مساجد ایران مکان

تردیدی نیست که در اسالم چگونگی بنای مسجد همچون هر بنای دیگری، تا حدودی زیاد تابع 

شرایط زمان و مکان است. بسته به میزان مشارکت و حضور زنان شبستان زنانه را طراحی 

های شبستانی بزرگ و مجزا داشتند. البته  اسالم بخش تر مساجد بزرگ و قدیمیکردند. بیش می

مسئله کلیت ندارد زیرا در عصر نبوی پیامبران اسالم از همان ابتدا بخشی برای زنان و دری  این

شیعیان، برای  دادند. تداوم حضور زنان در مساجد به خصوص در میان برای آنان اختصاص می

داشت. از بقایای بر جا مانده  بخش زنانه نیاز بهمعصومین   )ع( و ائمه حسینهای امام  عزاداری

آید که بیشترین جدا سازی با وسایل ساده مانند پارچه و  از مساجد صدر اسالم چنین بر می

  شده است. اما بعدها در دوره گرفته و کمتر از دیوار برای این امر استفاده می چوب انجام می

اهلل به وجود  لطفاجدی با فضایی مختص برای زنان مانند مسجد شیخ صفوی در ایران مس

 (.11: 1۱۳۰آمدند )حمزه نژاد و آقایی، 

 
 . مکان زنانه در مساجد ایران. بازترسیم: نگارندگان.8۱تصویر
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 ورودی زنانه در مساجد 

ه اسالمی جهت بررسی شکل گیری فضای ها را بهترین نمونه بناهای سنتی ایران در دور مسجد

توان دانست. ورودی مساجد همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده زیرا اولین جزء از  ورودی می

فضاهای مسجد است که عالوه بر کارکرد عملکردی، انتقال دهنده معانی و مفاهیم معنوی نیز 

ر سیر تحول معماری سنتی دارد. (. ورودی مساجد نقش مهمی د1۵: 1۱۳)سلطان زاده،  باشد می

ای که در ابتدا  باشد به گونه یکی از نکات مهم در مورد طراحی، فرآیند تکاملی فضاهای ورودی می

های استفاده کنندگان اضافه  های فرعی به بنای اصلی برای تامین نیاز ورودی اصلی و بعدها ورودی

ه که از سه جهت دسترسی دارند شکل های سه گان شدند. در مساجد، کنار ورودی اصلی، ورودی

 .(Aali; et al, 2017: 5) گیرند تا بتوان از اطراف حیاط روابط مورد نیاز را تامین کرد می

ی اسالمی زنان مجاز نیستند از طریق در اصلی وارد ها با توجه به عقاید بعضی از کشور

ی باریک از ها یبرای آنان ورودی فرعی از پشت مسجد یا ورود، مسجد شوند و در عوض

 (Utaberta; et al, 2018: 6).  اند گرفته میاطراف حیاط مسجد در نظر 

 
 . ورودی زنان در مساجد. ترسیم: نگارندگان88تصویر
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 مدرسه. ترسیم: نگارندگان. -. تفکیک ورودی زنانه در مسجد 89تصویر

 

– اری اسالمی ایران شاهد فضایی مختص برای ورود زنان در مساجد و مسجددر معم

ها هستیم و امروزه گسترش این امر در جهان اسالم بازتاب داشته است به طوری که در   مدرسه

ها شکل گرفته و تبدیل به یک مکان خاص برای ورود و  جداسازی ورودی، شهر کلکته هند

 .خروج زنان شده است
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 های جداسازی زایا و اشکاالت روشبرخی از م

کشورهای اسالمی متفاوت بوده و دارای برخی مزایا و مشکالت  تفکیک فضایی در مساجد و

های چوبی مشبک جداسازی  باشد. در مساجد نخستین، فضای زنانه توسط پرده و یا پارتیشن می

ا بوده است اما دارای های مذهبی و عیده ی اصلی آن امکان توسعه در مراسم شد که از مزایا می

، تفکیک سازی ها باشد. از دیگر روش مشکالتی از قبیل نداشتن خلوت کافی برای زنان نیز می

مستقل برای زنان است که امکان دسترسی برای بانوانی که مشکالتی   توسط نیم طبقه یا یک طبقه

فضا مختص زنان بوده و کند اما این  های مفصلی دارند را محدود می از قبیل زانو درد و یا درد

فضایی مستقل را دارد. در نهایت، روش جدا سازی توسط شبستان زنانه در خارج از   امکان تجربه

های اجتماعی و مذهبی به صورت مستقل  مسجد وجود دارد که زنان به راحتی آزادی انجام فعالیت

 دشوار است. را دارند، اما از شبستان مردانه جدا و تعامل با فضای اصلی مسجد کمی

 
 ترسیم: نگارندگان. های جداسازی. . مزایا و اشکاالت انواع روش89تصویر

 گیری نتیجه
  های اسالمی تحوالت بسیاری در نحوه فضای زنان در طول تاریخ با توجه به فرهنگ کشور

ست به دلیل اینکه زنان شگل گیری داشته است. هدف معماری جداسازی تفکیک زنان و مردان ا

تواند به تقویت حس  فضا را بازنمایی یا تثبیت کنند. این جداسازی می بتوانند هویت جنسیتی

های  آن بتوان حضور زنان را در مکان همبستگی در میان زنان منجر شود و با اعمال فضایی
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نیاز ، به فضای زنانهتوان اشاره کرد که مشارکت و تعلق  عبادی بیشتر و بهتر ببینیم. همچنین می

عرصه بندی مسجد و سلسله مراتب ، دهد که بر حریم مسجد زنان را به فضای مستقل نشان می

باشد. اسالم  مذهبی و اجتماعی می، های فرهنگی گذارد و واجد خاستگاه فضایی مسجد تاثیر می

گفت که توان  یک مذهب جمعی با احترام به دو جنسیت است که با توجه به این دیدگاه می

حضور زنان همواره در جهت پیشرفت اسالم است و امکان تعامل زنان در اجتماع نیازمند به 

باشد. از این رو رشد معنوی  های محرمیت یافته می یک فضای مستقل برای ابراز خود در مکان

باشد و به  زنان در اسالم باعث گسترش اسالم از طریق مادران فرزندان سرزمین اسالمی می

در بعضی  شود. در معماری مساجد باعث هویت سازی زنان در جوامع اسالمی میای  گونه

گرفتند اما با توجه به تبلیغات اسالمی در  کشورها ابتدا فضایی مستقل برای زنان در نظر نمی

آغاز شد  فضای زنان در مرمت مساجد بزرگ، زمینه حضور زنان و ارتباط آن با گسترش اسالم

عناصر کالبدی و فضای مساجد نشان ها،  در مساجد اجرا شد. تحلیل یافتهو معماری جداسازی 

دهد که حضور زنان تحت تاثیر فرهنگ و نوع نگرش مذهبی آن منطقه است. طبق عقاید  می

مذهبی و فرهنگی, شبستان زنانه در بعضی موارد جدا از شبستان مردانه و در برخی موارد درون 

باشد. گاهی فضای زنان وابسته به شبستان اصلی و  نه میفضای اصلی و در دل شبستان مردا

این فضا به ها،  ها و ورودی کند اما در سلسه مراتب دسترسی گاهی به صورت مستقل عمل می

کند. نگاه جامعه به زنان و نیاز به حضور آنان در اجتماع  صورت مجزا و مختص زنان عمل می

قش زنان را در گسترش فرهنگ اسالمی و ن، شود و عوامل فرهنگی توسط محیط ساخته می

که این حضور نسبت به گذشته ای  دهد به گونه های عبادی شکل می پذیرش آنان را در مکان

های اسالمی به  فضایی برای بانوان سرزمین، بیشتر و بیشتر شود و با طراحی فضای جنسیتی

 آزادی و آسایش هرچه بیشتر ایجاد گردد. ، منظور حس تعلق خاطر
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