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چکیده

بیــان مســئله :خلــوت از مهمتریــن ویژگیهــای یــک خانــۀ مطلــوب و از نیازهــای اساســی افــراد
در فضــای مســکونی اســت و بــه معنــای فراینــدی اســت کــه در آن ،بشــر میتوانــد بــه تجربــۀ
خویشــتننگری دســت یابــد و دامنــۀ ارتباطــی خــود بــا ســایرین را تنظیــم کنــد .باتوجهبــه
اینکــه انســان نیازمنــد فضاهایــی بــا خلــوت فــردی و خلــوت جمعــی اســت ،بنابرایــن الزم اســت
تعــدادی از فضاهــا خلــوت فــردی را تأمیــن نمــوده و موجــب آرامــش انســان شــوند و تعــدادی
از فضاهــا نیــز خلــوت جمعــی را جهــت ارتبــاط و تعامــل بــا ســایر افــراد خانــواده تأمیــن نماینــد.
اهمیــت و ضــرورت انجــام تحقیــق :در صــورت عــدم توجــه همزمــان بــه خلــوت فــردی و خلــوت
جمعــی ،نیازهــای انســان بــه طــور کامــل تأمیــن نمیشــود و فضــای خانــه بــه محیطــی ناکارآمــد
تبدیــل خواهــد شــد؛ لــذا شــناخت و بررســی نحــوۀ دســتیابی بــه طیــف خلــوت در نمون ههــای
موفــق و بهکارگیــری آنهــا در جهــت ایجــاد تعــادل میــان خلــوت فــردی و جمعــی امــری ضــروری
اســت.
اهــداف مقالــه :هــدف ایــن مقالــه شــناخت طیــف خلــوت در فضــای مســکونی و بررســی و
مقایســۀ تطبیقــی خلــوت فــردی تــا جمعــی در مســکن ســنتی و معاصــر اســت.
ســؤال پژوهــش :جهــت دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،ایــن پرسـشها مطــرح اســت :جهــت
تأمیــن نیازهــای انســان بــه چــه طیفــی از خلــوت در فضــای مســکونی نیــاز اســت؟ خلــوت فــردی
تــا جمعــی در خانههــای ســنتی و خانههــای معاصــر چگونــه تحقــق یافتــه اســت؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر از لحــاظ ماهیــت کاربــردی و از حیــث روش ،کیفــی اســت .در
گام اول بــا بررســی مطالعــات کتابخانـهای و اســنادی ،مــدل مفهومــی پژوهــش اســتخراج شــده
اســت و در گام دوم از طریــق مطالعــات میدانــی بــه مقایســۀ تطبیقــی خلــوت فــردی تــا جمعــی
در نمونـهای از دو گــروه خانههــای ســنتی (خانــۀ داروغــه) و خانههــای معاصــر ایــران (خانــۀ پــدر
و دختــر ) پرداختــه شــده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان میدهــد در خانههــای ســنتی از جملــه خانــۀ داروغــه بیشــتر بــه
خلــوت جمعــی و در خانههــای معاصــر از جملــه خانــۀ پــدر و دختــر بیشــتر بــه خلــوت فــردی
توجــه شــده اســت.
کلمــات کلیــدی :خانــۀ ســنتی ،خانــۀ معاصــر ،خلــوت فــردی ،خلــوت جمعــی ،خانــۀ داروغــه ،خانــۀ
پــدر و دختــر.
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Abstract:
Statement of Problem: Privacy is one of the most important features of a desirable home
and one of the basic needs of people in a residential space and means a process during
which a person achieves regulation of how he interacts with others and experiences selfesteem. The comfort of the family and the possibility of proper communication of its
members with each other and even with other relatives, requires privacy in housing;
Because housing means a place where peace and tranquility flow, requires a kind of
solitude. Due to the fact that human beings need spaces with individual privacy and
collective solitude, so it is necessary for a number of spaces to provide individual privacy
and bring peace to human beings, and a number of spaces also provide collective privacy
for communication and interaction with other family members.
Importance and necessity of conducting research: If both individual and collective privacy
are not considered at the same time, human needs will not be fully met and the home
space will become an inefficient environment. Therefore, it is necessary to know and
study how to achieve the range of privacy in successful examples and use them to create a
balance between individual and collective privacy.
Aims of the article: The purpose of this article is to identify the range of privacy in
residential space and to study and compare comparative individual to collective privacy
in traditional and contemporary housing.
Research Question: In order to achieve the objectives of the research, the following questions
are asked: What range of privacy is needed in a residential space to meet human needs?
How is individual to collective solitude realized in traditional and contemporary homes?
Research Method: According to the subject, the present research is practical in nature
and qualitative in terms of method. In the first step, it has been used through library
and documentary studies to reach the theoretical foundations and study the research
background. The authors first traced the lexical roots of housing and privacy and
examined the theories related to each, then analyzed the content of the concept of privacy
in housing and obtained a conceptual model of the research. In the second step, through
field studies, case studies are examined and the realization of individual privacy and
collective privacy in a sample of two groups of traditional houses (Darogheh house) and
contemporary Iranian houses (father and daughter house). Has been studied. In the third
step, through inferential analysis, privacy is compared in case samples and the obtained
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data are classified and presented in a table.
Conclusion: In the first step of this study,
the spectrum of privacy in traditional and
contemporary residential space has been studied
and the findings show: on one side of the spectrum
of privacy, individual privacy and on the other
hand, collective privacy. While both belong to
the same nature. Paying attention to one aspect
of privacy alone creates spaces in which family
members will either lose their privacy due to the
lack of individual privacy or due to the lack of
collective privacy necessary for social interactions
and They do not have to be together. According
to the issues raised in traditional houses, each
member of the family was not assigned a private
room, and due to the way the space was designed,
the number of openings and entrances in each room
was high, and this reduced and eliminated Going
into solitude is personal; Also, in contemporary
houses, with the disappearance of some spaces
and also the personalization of spaces, collective
solitude is eliminated and there is no tendency
to gather together in a collective space. In the
next step, through field studies, case studies
(drug house and father and daughter house) are
examined and the realization of individual and
collective privacy in a sample of two groups of
traditional houses and contemporary houses in
Iran is studied. Is located. Analyzes show in the
case study of a traditional house (drug house);
The crypt has too much solitude, which leads to
isolation, loneliness and boredom in this space;
The kitchen and bathroom have a personal
privacy that creates a personal space and a specific
territory; The mezzanine, the winter solstice, the
windbreak, and the window sill have a collective
privacy that promotes interpersonal relationships
with other family members and self-evaluation
among others; The vestibule and the front have
lost privacy, which creates a sense of congestion,
aggression, and encroachment on the privacy
of others. In the case of a contemporary house
(father and daughter house); The warehouse
has more privacy than needed, which leads to
isolation, loneliness and boredom; The bedroom,
the parents’ room, and the bathroom have
individual privacy that creates a border-area,
personal independence, and personal space; The
courtyard, kitchen and reception have a collective
privacy that expands relationships with other

family members; The hallway and the entrance
filter have lost privacy, which causes congestion,
encroachment and invasion on the privacy of
family members.
key words: Traditional house, contemporary
house, individual privacy, collective privacy,
pharmacy house, father and daughter house.
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مقدمه

خانــه ،مکانــی اســت کــه اولیــن تجربههــای بیواســطه بــا فضــا،
در انــزوا و جمــع در آن صــورت میگیــرد .بیتردیــد بســیاری از
انســانها در زندگــی روزانــۀ خــود ،گاهــی نیــاز بــه تنهــا بــودن
را احســاس میکننــد تــا بــه آرامــش جســمی و روحــی خــود
بپردازنــد و پاســخ بــه ایــن نیــاز را در محیطــی بــه نــام خانــه
جســتجو میکننــد" .خلــوت" از مهمتریــن ویژگیهــای یــک
خانــه مطلــوب اســت .وجــود خلــوت در محیــط زندگــی ،میتوانــد
بــه ایجــاد زمینــه مناســب در ابعــاد فــردی و اجتماعــی بیانجامــد.
انســانها پاســخ نیــاز بــه خلــوت را در خانــه و محیــط زندگــی خــود
جســتجو میکننــد .گاهــی بــه تنهــا بــودن نیــاز دارنــد تــا شــرایط
دســتیابی بــه آرامــش روحــی و جســمی آنهــا تأمیــن گــردد؛ و
گاهــی نیازمنــد ارتبــاط بــا ســایر همنوعــان خــود هســتند زیــرا
بشــر بهصــورت بالقــوه ،موجــودی اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن
خلــوت مکانیســمی بــرای تعییــن حــدود روابــط میــان فــرد و
ســایرین بهشــمار مــیرود و هــدف غایــی آن ایجــاد تعــادل در
روابــط مابیــن انســانها اســت.
مهمتریــن نیــاز هــر فــرد بــه خانــه حفــظ «خــود» اســت کــه
میتوانــد بــا مفهــوم «بقــا» مرتبــط باشــد .حفــظ خــود شــامل
حفــظ فــرد (بهصــورت فیزیکــی) و مقابلــه بــا خطــرات انســانی
و طبیعــی و همچنیــن حفــظ دنیــای ذهنــی فــرد اســت .در
ایــن مفهــوم ،خانــه مکانــی بــرای« :خلــوت بــا خــود و دیگــران،
بیتعــرض غیــر» بــه شــمار مــیرود (حائــری مازندرانــی:۱۳۸۸ ،
کشــدن فضــای خانــه ،دسترســی
 .)۴۹در عصــر معاصــر ،کوچ 
بــه خلــوت را دچــار مشــکل کــرده اســت؛ درحالیکــه خانــه
مفهومــی ورای پناهــگاه دارد و بایســتی قــادر بــه پاســخگویی
کلیــۀ نیازهــای شــخصی هــر فــرد باشــد؛ بنابرایــن جهــت تأمیــن
ایــن نیــاز ،شــناخت معنــای خلــوت در خانــه ،امــری ضــروری
اســت.
تاکنــون تحقیقــات زیــادی در زمینــه خلــوت ،خلــوت
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فــردی و خلــوت جمعــی در خانههــای ســنتی و معاصــر ایرانــی
صورتگرفتــه اســت .امــا در تحقیقــات محــدودی بــه بررســی
ایــن دو نمونــه بهصــورت همزمــان پرداختــه شــده اســت.
ازایـنرو در ایــن مقالــه بــا انتخــاب دو نمونــه خانــۀ ســنتی ایرانــی
(خانــه داروغــه) و خانــۀ معاصــر ایرانــی (خانــه پــدر و دختــر ) بــه
بررســی تطبیقــی جایــگاه خلــوت در هرکــدام پرداختــه شــده
اســت .اهــداف ایــن مقالــه دســتیابی بــه طیفهــای خلــوت و
چگونگــی نشــان دادن خلــوت در مســکن ســنتی و معاصــر
اســت .ازای ـنرو ایــن پژوهــش بحــث خــود را در پاســخ بــه ایــن
پرســش طــرح مینمایــد کــه «خلــوت چــه طیفهایــی دارد؟»
و «خلــوت در مســکن ســنتی و معاصــر چگونــه خــود را نشــان
میدهــد؟» .برایناســاس ،ایــن پژوهــش انــواع خلــوت را در
مســکن ســنتی و مســکن معاصــر تحلیــل و نتایــج حاصــل از
آن را بررســی میکنــد.

پیشینۀ تحقیق

محققیــن زیــادی ،موضــوع خلــوت و نیــاز بــه آن را بررســی
کردهانــد .در ادبیــات ایرانــی ،خانــه از ارکان اساســی حیــات
جامعــۀ ایرانــی اســت ،امــا اثــرات فرهنگــی آن ،از ســوی معمــاران
و محققیــن بهصــورت محــدود مطالعــه شــده اســت .پیرنیــا
اظهــار میکنــد ،کــه« :خانــه مکانــی اســت کــه ســاکنین آن
احســاس ناراحتــی نکننــد .انــدرون خانــه بایــد تنــوع زیــادی
داشــته باشــد ،تــا موجــب ایجــاد احســاس خســتگی نشــود»
(بمانیــان و زنــدی .)1396 ،از دیــدگاه باشــار ،خانــه دارای دو
قســمت اساســی اســت :فضــای محصــور درون و فضــای بــاز
ً
تشــده
بیــرون .فضــای خصوصــی درون ،صرفــا بــرای افــراد دعو 
بــه خانــه یــا ســاکنین آن نمایــان میشــود و فضــای عمومــی
بیــرون ،بــرای نمایــش خانــه بــه ســایرین اســت (کوپــر.)1382 ،
چرمایــف و الکســاندر ،در کتــاب عرصههــای زندگــی جمعــی
و زندگــی خصوصــی بیــان نمودهانــد کــه بــا ورود فناوریهــای

جدیــد بــه زندگــی روزانــۀ انســانها و آمــدن مدرنیتــه ،خلــوت
و آرامــش افــراد بــه خطــر افتــاده اســت و ســعی نمودهانــد تــا
راهکارهایــی جدیــد بــرای کســب مجــدد آرامــش و خلــوت در
حیــات انســانها معرفــی نماینــد (چرمایــف و الکســاندر.)۱۳۷۶ ،
بنابرایــن ،خلــوت در رابطــه بیــن فــرد و گــروه بــا مابقــی افــراد
جامعــه موضوعــی قابــل اهمیــت اســت .راپاپــورت ()۱۹۷۷
خلــوت را توانایــی افــراد بــرای کنتــرل تعامــل اجتماعــی ،حــق
انتخــاب و امــکان تعامــل اجتماعــی دلخــواه تعریــف کــرده اســت
(لنــگ .)165 :۱۳94 ،ازای ـنرو ،خلــوت موضــوع مهمــی اســت کــه
بــر رابطــۀ افــراد بــا ســایرین تأثیــر میگــذارد .وســتین ( )۱۹۷۰در
تعریــف خــود از خلــوت آن را بــه چهــار دســتۀ (تنهایــی ،قرابــت
و نزدیکــی ،گمنامــی ،خــودداری یــا تــو داری) طبقهبنــدی نمــوده
اســت (آلتمــن .)23 :۱۳۸۲ ،خامنــهزاده در پژوهشــی بــا عنــوان
«مفهــوم خلــوت و چگونگــی تحقــق آن در زیســت-جهان
خانــه ایرانــی مطالعــه تطبیقــی آن در خانــه ایرانــی ماقبــل مــدرن
و خانــه مــدرن ایرانــی» بیــان نمــوده اســت کــه «در بســیاری از
مــوارد ،برخــورد تکبعــدی بــا ماهیــت طیــف گونــه خلــوت در
هــر یــک از ایــن دو گــروه خانههــا ،بــه حــذف بخشــی از قلمروهــا
منجــر شــده اســت .همیــن امــر ســبب شــده تــا هویــت فــردی و
جمعــی ســاکنان خانــه ،در هــر یــک از ایــن خانههــا بیشــتر بــروز
یابنــد؛ لــذا بهمنظــور تأمیــن همــۀ نیازهــا و ایجــاد تعــادل بیــن
ایــن دو ،توجــه بــه طیــف خلــوت بایســتی موردتوجــه قــرار گیــرد»
(خامنـهزاده .)31 :1396 ،حامــد بیگدلــی و همــکاران در پژوهشــی
بــا عنــوان «بررســی نقــش خلــوت در معمــاری خانههــای ســنتی»
معتقدنــد کــه «طراحــان بایــد بــا اســتفاده از تکنیــک و معمــاری
پالنهــای قدیمــی و بهرهگیــری از آنهــا را در خانههــای عصــر
حاضــر جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی و رســیدن بــه آرامــش
نســبی اســتفادهکنندگان تــاش کننــد ،چــرا کــه خانــه محلــی
بــرای رســیدن بــه آرامــش و گرفتــن انــرژی دوبــاره اســت و ایــن
آرامــش میتوانــد در زندگــی اجتماعــی و روابــط مــا بــا دیگــران
تأثیــر بســزایی داشــته باشــد» (بیگدلــی و همــکاران.)1397 ،
نصیــری در مقالـهای بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی معنــای خلــوت
در خانــۀ درونگــرای ایرانــی و خانــۀ برونگــرای غربــی» اظهــار
داشــته اســت :خلــوت در خانــه و حفــظ حریــم آن ،مفهومــی
فطــری بــوده و در ذات بشــر نهفتــه اســت .انســان بــرای حریــم
خصوصــی خــود ،حرمــت قائــل اســت و از آن بــا اســتفاده از
تمهیداتــی متفــاوت همچــون دیــواری محکــم ،پرچینــی ســاده
یــا حاشــیهای ســبز از گیاهــان محافظــت میکنــد .انســان بــا
احتــرام بــه حریــم شــخصی خــود ،میتوانــد هویــت و شــخیصت

خــود را بــاز یابــد و آنچــه کــه در ازدحــام جامعــه ،دچــار اختــال
شــده را ترمیــم نمایــد (نصیــری.)44 :1388 ،

روش پژوهش

باتوجهبــه موضــوع ،تحقیــق حاضــر بــه لحــاظ ماهیــت ،کاربــردی
و از حیــث روش ،کیفــی اســت .درگام اول از طریــق مطالعــات
کتابخانــهای و اســنادی جهــت رســیدن بــه مبانــی نظــری و
بررســی پیشــینۀ تحقیــق اســتفاده شــده اســت .نگارنــدگان
ابتــدا بــه ریشــهیابی لغــوی مســکن و خلــوت و بررســی
نظریههــای مربــوط بــه هرکــدام پرداختــه ،ســپس مطالــب
پیرامــون مفهــوم خلــوت در مســکن را تحلیــل نمــوده و بــه
مــدل مفهومــی پژوهــش دســت یافتنــد .در گام دوم از طریــق
مطالعــات میدانــی بــه بررســی نمونههــای مــوردی پرداختــه
شــده و تحقــق خلــوت فــردی و خلــوت جمعــی در نمون ـهای از
دو گــروه خانههــای ســنتی (خانــۀ داروغــه) و خانههــای معاصــر
ایــران (خانــۀ پــدر و دختــر ) موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
دلیــل انتخــاب دو نمونــۀ مذکــور ،وجــود قابلیــت دسترســی
و بازدیــد و وجــود طیــف خلــوت در هــر دو نمونــه اســت .در
گام ســوم ،از طریــق تحلیــل اســتنتاجی بــه مقایســۀ خلــوت در
نمونههــای مــوردی پرداختــه شــده و دادههــای بهدس ـتآمده
طبقهبنــدی و در جدولــی ارائــه شــدهاند (نمــودار شــماره .)1
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مبانی نظری
خانه

مســکن از گونههــای اولیــه و اصلــی معمــاری اســت .خانــه از
لحــاظ لغــوی ،بــه معنــی محــل زندگــی ،اســتراحت و آرامــش
بــوده و مکانــی اســت کــه انســان بــرای نخســتینبار در آن
ً
مســتقر شــده اســت .غالبــا فــرد یــا گروهــی از افــراد کــه خانــواده
را تشــکیل میدهنــد در خانــه زندگــی میکننــد .از میــان تمــام
فضاهــای پیرامــون فــرد در جامعــه ،خانــه خصوصیتریــن و
نزدیکتریــن مــکان بــه وی محســوب میشــود کــه انســان در
آن از امنیــت و حریــم شــخصی برخــوردار اســت .ســاکنین خانــه،
بــه طــور روزمــره بــر آن تأثیــر میگذارنــد و از آن تأثیــر میپذیــرد
(بمانیــان و زنــدی.)1396 ،
بــا مراجعــه بــه احســاس خــود در مــورد خانــه ،میتــوان گفــت
کــه در شــرایط فعلــی افــراد از تمــام هیجانــات و شــلوغیهای
پیرامــون خــود فــرار کــرده و در ملجــأ خانــه آرامــش مییابنــد و
انــرژی خــود را درون آن بازیابــی میکننــد .فــرد بــا قرارگیــری در
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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نمودار شماره  :1روند انجام پژوهش تحقیق .مأخذ :نگارندگان
Figure 1: Research process. Source: Authors

جدول شماره  :1تعریف خانه از نظر محققین .مآخذ :نگارندگان
Table 1: Definition of home by researchers. References: Authors

پژوهشگران

تعریف خانه

منبع

پیرنیا

خانه جایی که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی میکنند میبایست تنوع
زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود.

پیرنیا154 :1387 ،

حائری

از میان فضاهای پیرامونی ،خانه بالفصلترین فضای مرتبط به آدمی است .به طور روزمره بر او تأثیر میگذارد .اولین
ً
فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه میکند و مجموع حواس پنجگانه دائما سرتاسر آن را طی
میکند و در مدت کوتاهی بدان خو میگیرند .خانه مکانی است که اولین تجربههای بیواسطه با فضا در انزوا و جمع
صورت میگیرد و خلوت با خود ،با همسر و فرزندان ،با دوست و دیگران همهوهمه بیتعرض غیر در آن ممکن میگردد.

سوره نحل ،آیه 80

مسائلی

مسکن سنتی همانند انسان سنتی دارای یک صورت ظاهری و یک سیرت باطنی است.

مسائلی1387 ،

اهری

در کل مسکن بهعنوان یک فضای فیزیکی و بهعنوان سرپناه ،نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب میآید .در این
سرپناه ،برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد تأمین میشود؛ مانند خواب ،خوراک ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی
و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت.

اهری1367 ،

مور

1خانه مرکز جهان است برای ساکنانش و برای محلهاش شاخصترین بنا در تحکیم مکان.

مور1974 ،

راسکین

2این ماهیت حقیقی یک کاشانه است -آن یک مکان صلح است  -سرپناهی نه فقط در مقابل شداید ،بلکه در مقابل
ترس ،شک و جدایی .اگر چنین نباشد ،یک کاشانه نیست ،بلکه فقط بخشی از یک جهان خارج است که شما بر باالیش
سقف زدهاید.

گیفورد1378 3،

شولتز

4خانه مکانی است که وقوع زندگی ّ
روزمره را در خود گرفته ،جایی که انسان هویت فردی خویش را بازمییابد.

شولتز1384 ،

خوشفر

مسکن فضای اجتماعی ،کالبدی ،مکان و زمینه سازگاری فرد با اجتماع پیرامون را فراهم میسازد.

خوشفر1375 ،

تادائو آندو

5خانه شخصی را میتوان بهعنوان فضایی سهبعدی که خانوادهای متشکل از تعداد معینی از افراد دربرگرفته است
دانست .بدیهی است که باید ارتباط مستقیمی میان زندگی درونی بشر و فضایی که مبنای کنشهای عینی زندگی
روزمره اوست ،وجود داشته باشد.

میاواکی1376 6،

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

112

جدول شماره  :2تعریف خلوت از نظر محققین .مآخذ :نگارندگان
Table 2: Definition of privacy from the perspective of researchers. References: Authors

مفهوم خلوت

منبع

نظریهپرداز

سال
7

چیزی غیر از گوشهگیری از جمع و تمایل به انزوا.

Schwarz,1968

اسوارتس

1968

حق تصمیمگیری فرد در مورد اینکه چه نکاتی دربارۀ شخصیتش و تحت چه شرایطی بهتر است
به دیگران منتقل شود.

Westin,1970

وستین

8

1970

فرگاس

1947

زیمل

1950

چاپین

1951

بیتس

1964

ژورارد

1966

شیلز

1966

ایتلسون،
پروشانسکی،
ریولین

1970

راپاپورت

1972

بکر

1973

آلتمن

2001

9

ً
مفهوم نسبتا پیچیده؛ بهکارگیری در چهار معنای متفاوت :آزادی در انتخاب انزوا ،آزادی در
داشتن صمیمیتی بدون مزاحمت بین خود و افراد منتخب ،آزادی برای بینام ماندن در بین
دیگران و آزادی برای محفوظ بودن از طریق مضایقه اطالعات درباره خود.

فرگاس1947 ،

10

ٔ
فاصله افراد از یکدیگر.
کنترل محرکهای دریافتی از دیگران ،میزان اطالعات و

Simmel,1950

11

ارزش تنها ماندن و آسودگی از فشار حضور دیگران.

Chapin,1951

12

این احساس فرد که دیگران باید از آنچه برای او مهم است جدا و دور باشند ،و در ضمن اذعان
به اینکه دیگران نیز حقی از آن چیز دارند.

Bates,1964

13

نتیجه تمایل فرد به پنهان نگاهداشتن تجربیات گذشته و زمان حال خود و اهدافش برای آینده
 ...تمایل به معما بودن برای دیگران ،یا حالتی که بیشتر معمول است ،تمایل به کنترل نظر باور
دیگران در مورد خود.

Jurard,1966

14

نظارت بر انتقال اطالعات از فردبهفرد ،فرد به گروه ،گروه به گروه ،یا گروه به فرد.

Shils,1966

15

رسیدن و آزادی انتخاب و تعیین اهداف الزم برای نظارت بر اینکه در مورد خود چه اطالعاتی را
انتقال دهیم.

Ittelson,
& Proshansky
Rivlin,1970

16

توانایی نظارت بر تعامل ،در اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم برای
جلوگیری از تعامل ناخواسته و دستیابی به رابطه مطلوب.

Rapoport,1972

17

خلوت ،محدودهای از محیط طبیعی یا مصنوع است که بهعنوان قلمرو تعیین شده باشد.

Becker,1973

دوری و نزدیکی فرد به دیگران و آزادی انتخاب در مورد رابطه با دیگران.

آلتمن22 :1382 ،

18

خانــه ،امــکان مییابــد تــا خــود را بازیابــد .درواقــع ،خانــه مــکان
اولیــه بــرای تجربــۀ بیواســطه بــا فضــا چــه در تنهایــی و چــه
در جمــع اســت و امــکان ارتبــاط و خلــوت بــا خــود و اعضــای
خانــواده از جملــه خلــوت بــا همســر و فرزنــدان ،بــا والدیــن ،بــا
خواهــر و بــرادر و بــا دیگــران ،بــدون وجــود و تعــرض اشــخاص
دیگــری درون خانــه فراهــم میشــود (ارژمنــد و خانــی.)27 :۱۳۹۱ ،
از نظــر پیرنیــا ،درون خانــه بایــد بســیار متنــوع باشــد ،چــرا
کــه خانــواده در آن زندگــی میکننــد و نبایــد درون آن احســاس
خســتگی یــا ناراحتــی داشــته باشــند (پیرنیــا .)1387 ،راپاپــورت،
خانــه را چنیــن تعریــف میکنــد« :خانــه مرکــز جهــان اســت بــرای
ســاکنانش و بــرای محلــهاش شــاخصترین بنــا در تحکیــم
مــکان» (راپاپــورت .)۲۴ :۱۳۷۶ ،انســان خــود و حقیقــت خــود را

شماره پنجم
تابستان 1400

درون خانــه پیــدا میکنــد .وقتــی شــخصی درون خانــه اســت،
بایــد قــادر باشــد همــه آن نایافتنیهــای بیــرون از خویــش را در
خانــه بیابــد .ســکون و آرامــش ،هــدف و صفــت وجــودی خانــه
در تفکــر و فرهنــگ اســامی اســت ،چنــان کــه در آیــۀ  80ســورۀ
نحــل میخوانیــم« :پــروردگار ،خانههایتــان را بــرای شــما مایــه
ُ
َ َ ُ
آرامــش و راحــت قــرار داد» َ(و ُ
اهلل َج َعــل لکــم ِمــن ُبیو ِتکــم
َ
َ
َســک ّنا) .واژۀ مســکن ،بــر وزن مفعــول از ریشــه عربــی َســکن ،و
اســم مــکان اســت .مفهــوم ایــن واژه ،ســکون و آرامــش اســت
و در اصطــاح بــه مکانــی کــه انســان در آن زندگــی میکنــد،
میگوینــد (بهشــتی .)1386 ،در جــدول شــمارۀ  ،1تعریــف خانــه از
دیــدگاه محققیــن مختلــف ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت.
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تعریف خلوت

شماره پنجم
تابستان 1400

در لغتنامههـای فرهنـگ آریانپـور ،فرهنـگ معیـن ،فرهنـگ
جامـع دهخـدا ،فرهنـگ عمیـد ،فرهنـگ نویـن و دانشـنامه
بریتانیـکا ،کلمـات ذیـل بهعنـوان متـرادف بـرای واژۀ خلـوت،
بیـان شـدهاند :تنهایـی ،تنهـا نشسـتن ،تنهایـی گزیـدن ،انـزوا،
مجموعـهای از مخالفـت بـا نفـس و ریاضتهـا بهصـورت
کاسـتن از خـواب و غـذا و روزهداری و کـم سـخنگفتن؛
تـداوم ذکـر خـدا و قطـع ارتبـاط بـا دیگـران و نفـی خواطـر و
سـخنگفتن بـا خـدا آنگونـه کـه بـرای غیـر جایـی نباشـد (امینـی
و نوروزیانپـور .)100 :1393 ،در برخـی از شـاخههای علومانسـانی،
بـرای مثـال جامعهشناسـی ،علـوم سیاسـی ،حقـوق و معمـاری،
انسانشناسـی و روانشناسـی ،مفهـوم «خلـوت» اسـتفاده و
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .آلتمـن معتقـد اسـت« :خلـوت
را میتـوان نظـارت انتخابـی بـر رابطـۀ فـرد یـا گـروه بـا سـایرین»
تعریـف شـود .اشـخاص گاهـی در ارتباطـات خـود ،خواسـتار
جداشـدن از سـایرین هسـتند ،و برخـی اوقـات نیـز ،خواهـان
داشـتن ارتبـاط و پیونـد بـا سـایرین هسـتند .تأمیـن خلـوت
فراینـدی اسـت کـه طـی آن ،فـرد بیـن داشـتن و نداشـتن ارتبـاط
بـا دیگـران ،تعـادل برقـرار میسـازد (آلتمـن .)22 :1382 ،خلـوت
بـه معنـی خـود را از سـایرین و محیـط پیرامونـی آزاد سـاختن
اسـت (ترقی .)176 ،1359 ،وسـتین معتقد اسـت «خلوت باعث
تأمیـن اسـتقالل فـردی و کمک بـه خودارزیابی میشـود و از این
طریـق ارتباطـات را محـدود نمـوده و از آنهـا محافظـت میکنـد»
(لنـگ .)166 :۱۳94 ،بنابرایـن ،خلـوت از جهت رابطـۀ فرد و گروه و
جامعـهای کـه در آن زندگـی میکنـد ،دارای اهمیـت اسـت .برخی
اوقـات شـخص و گـروه بـه «بـودن در کنـار سـایرین» و برخـی
اوقـات نیـز «بـه جدا مانـدن از بقیه» نیـاز دارند .در جدول شـمارۀ
 ،2تعریـف خلـوت از دیـدگاه محققیـن و نظریهپـردازان ایـن حوزه
تعریـف شـده اسـت.

انواع خلوت

در مفهــوم خانــه ،بــرای دو حــد نهایــی طیــف خلــوت میتــوان
بــه «خلــوت شــخصی» و «خلــوت گروهــی» اشــاره نمــود .جهــت
دســتیابی بــه حالــت ایدئــال خلــوت بایســتی میــزان خلــوت
مطلــوب و خلــوت کســب شــده ،بــا هــم برابــر باشــند .بیشــتر
بــودن خلــوت بهدســتآمده از خلــوت مطلــوب ،بــه معنــای
قطــع ارتبــاط شــخص بــا ســایرین اســت و بــه کســالت ،تنهایــی
یــا انــزوای اجتماعــی منجــر میشــود .امــا اگــر میــزان خلــوت
بهدسـتآمده از خلــوت مطلــوب کمتــر باشــد ،یعنــی فــرد دارای
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روابــط اجتماعــی زیــادی اســت و دچــار ازدحــام اســت (بیرانونــد،
 .)1395باتوجهبــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه خلــوت شــامل
طیــف بهین ـهای مابیــن انــزوا و ازدحــام اســت کــه خلــوت کمتــر
از میــزان مطلــوب بــه ازدحــام و خلــوت بیشــتر از آن بهتنهایــی
میانجامــد .از نظــر وســتین ،خلــوت در  4گــروه دســتهبندی
میشــود و قابــل تجزیهوتحلیــل اســت .بــر اســاس دیــدگاه
وســتین ،اولیــن نــوع خلــوت «تنهایــی» اســت کــه فــرد
بهتنهایــی و در انــزوا و دور از ســایرین در خلــوت خویــش
قــرار میگیــرد .دومیــن نــوع «نزدیکــی و محرمیــت» اســت کــه
در ایــن حالــت ،جمــع کوچکــی از انســانها (مثــل یــک زن و
شــوهر ) از ســایرین جــدا میشــوند تــا تنهــا باشــند .نــوع ســوم
«گمنامــی» اســت ،یعنــی فــرد درون جمــع قــرار دارد ،امــا کســی او
را نمیشناســد .ازای ـنرو در جمــع ،تنهــا حضــور فیزیکــی داشــته
و بــه دلیــل تعامــل ســطحی بــا دیگــران در گمنامــی قــرار دارد و
بــه خلوتــش لطمــهای وارد نمیشــود« .تــوداری یــا خــودداری»
چهارمیــن حالــت خلــوت از نظــر وســتین اســت کــه مانعــی
روحــی در مقابــل مزاحمتهــا و دخالتهــای ناخواســته ایجــاد
میکنــد (وســتین .)32 :1970 ،یعنــی در ایــن حالــت فــرد برطبــق
خواســت خــود ،ســایرین را از زندگــی خویــش دور نگــه م ـیدارد
(آلتمــن.)23 :1382 ،

خلوت فردی

ایــن مقولــه همجهــت بــا هــدف اساســی خلــوت میکوشــد تــا
هویــت فــردی را تحقــق بخشــد .هویــت فــردی ،بــر توانایــی فــرد
در تعییــن و تعریــف محدودیتهــا و مرزهــای پیرامــون خــود
متکــی اســت .در واقــع توانایــی یــا شکســت در نظــارت بــر مــرز
میــان فــرد بــا ســایرین از فاکتورهــای اساســی در دســتیابی بــه
هویــت فــردی بــوده ،زیــرا انســان میتوانــد باتوجهبــه تعاملــش
بــا ســایرین ،بــه اطالعــات مهمــی دربــارۀ خــود و فردیتــش
دســت یابــد .ازایــنرو ،یکــی از عملکردهــای اساســی خلــوت،
نظــارت بــر حــد میــان خــود و دیگــران اســت و کمــک میکنــد،
اساســیترین هــدف خلــوت بــرآورده شــود .فضــای شــخصی
میتوانــد ،بــا هــدف دســتیابی بــه خلــوت مطلــوب و نظــارت بــر
تعامــل میانفــردی اســتفاده شــود .فضــای شــخصی ،اغلــب
بهصــورت فاصلــۀ فیزیکــی فــرد بــا دیگــران تعریــف میشــود
(همــان.)61 :

خلوت جمعی

ایــن کارکــرد در تعییــن راهبردهــا و برنامههــای فــرد بــرای رابطــه

شماره پنجم
تابستان 1400

نمودار شماره  :2مدل مفهومی پژوهش .مآخذ :نگارندگان
Figure 2: Conceptual model of research. References: Authors

بــا دیگــران و ارزیابــی ارتبــاط شــخص بــا ســایرین ،دارای جایــگاه
برجســتهای اســت .یکــی از نمونههــای ارتبــاط متقابــل فــرد
بــا دیگــران ،در روابــط شــغلی افــراد ظاهــر میگــردد .از نظــر
شــوارتز ( )1968خلــوت میتوانــد بــه تــداوم ارتبــاط رئیــس و
ً
کارکنــان کمــک کنــد .مدیــران و مســئولین باالدســتی ،عمدتــا
حــق تجــاوز بــه خلــوت کارکنــان را دارنــد ،امــا عکــس ایــن امــر
صــادق نیســت .نــوع روابطــی کــه فــرد بــا دیگــران دارد ،یکــی از
عملکردهــای اساســی خلــوت اســت .در واقــع ســازوکارهای
خلــوت ،بــر روابــط متقابــل فــرد بــا دیگــران نظــارت داشــته و
باعــث گســترش روابــط بــا ســایرین و طــرح برنامــه و نقشــه در
ارتبــاط بــا دیگــران میشــود (همــان.)59 :
خلــوت در هــر لحظــه از زمــان ،حالــت بهین ـهای دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،درج ـهای بهینــه از دســترس بــودن مطلــوب فــرد بــرای
تعامــل او بــا دیگــران وجــود دارد .انحــراف از آن بــه تعامــل
بیشــتر یــا کمتــر از حــد فــرد بــا دیگــران میانجامــد و حالتــی
نامطلــوب ایجــاد میکنــد (همــان.)14 :
مـدل مفهومـی پژوهـش ،شـامل طیـف خلـوت ،از خلـوت
جمعـی تـا فـردی (خلـوت ازدسـترفته ،خلـوت کمینـه ،خلـوت
بیشـینه ،خلـوت بیـش از نیـاز ) در نمودار شـماره  2آمده اسـت.

خلوت در معماری سنتی

خانـه بایـد امکانی فراهـم آورد که فرد در آن رابطۀ درسـتی با خود
برقـرار کنـد ،امـا متأسـفانه اغلـب خانههـای امـروزی فاقـد چنیـن

ویژگی هسـتند (حجت .)1387 ،به طور خاص در معماری تمدن
اسلامی ،شـاهد ایجاد مکانهایی با هدف تأمین خلوت درون
بناهایـی ماننـد مدرسـه ،خانقـاه یـا مسـجد هسـتیم .در برخـی
از ایـن بناهـا ،مکانهایـی همچـون «گوشـه»« ،خلوتخانـه» یـا
«زاویـه» مشـاهده میشـود کـه افـراد سـالک و خلوتگزیـده در
آنجـا بـه عبادتهای خـاص خود ازجملـه چلهنشـینی و اعتکاف
میپردازنـد .خانـه نیـز بایسـتی فضاهایـی را در اختیار انسـان قرار
دهـد کـه فـرد بتوانـد بـا خود خلـوت کنـد و بـه عبـادت و مراقبه و
تفکـر در بـاب خویشـتن بپـردازد .این امـر در صورتـی امکانپذیر
اسـت کـه فضـای مسـکونی اجـازه چنیـن کاری را هـم از لحـاظ
فضـا (وجـود گوشـه یـا زاویـه در اتـاق گوشـوار یـا «باالخانـه») و
هـم از لحـاظ امـکان تحقـق ،فراهـم آورد (ارژمنـد و خانـی:1391 ،
ً
 .)35خانههـای سـنتی ایرانـی ،غالبـا بهصـورت محصـور و بسـته
طراحـی شـدهاند و در آنهـا فضاهایـی جهـت خلـوت خصوصـی
افـراد و همچنیـن ارتبـاط فـرد بـا سـایرین در نظـر گرفتـه شـده
اسـت .اتاقهـا پیرامـون حیـاط قـرار داشـتند و دسترسـی آنهـا
از طریـق ارتبـاط غیرمسـتقیم و بهواسـطۀ پلههـا و راهروهـا بـا
حیـاط برقـرار بـود (فر خیـار .)1392 ،سـردر ورودی ،هشـتی ،داالن و
حیـاط در خانههـای سـنتی ایرانـی موجـب ایجـاد سلسـلهمراتب
در حیـن ورود بـه خانـه (از بیـرون بـه درون) م یشـوند .در ایـن
خانههـا ،طراحـی فضـای ورودی بسـیار حائـز اهمیت اسـت ،زیـرا از
ورود ناگهانـی افـراد بـه خانـه جلوگیـری نمـوده ،تـا دید مسـتقیم از
بیـرون بـه درون خانـه وجود نداشـته باشـد (بانـی مسـعود:۱۳۸۰ ،
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جدول شماره  :3بررسی تطبیق خلوت فردی تا جمعی در خانههای سنتی و معاصر .منبع :نگارندگان
Table 3: A study of the application of individual to collective privacy in traditional and contemporary homes. Source: Authors

وضعیت خلوت

انواع قلمرو

برخوردار از
خلوت فردی

قلمرو
خصوصی
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قلمرو
نیمهخصوصی
قلمرو نیمه
عمومی
برخوردار از
خلوت جمعی

انواع اتاق در نمونۀ موردی سنتی

سیر خلوت در نمونۀ
سنتی

انواع اتاق در نمونۀ
موردی معاصر

سیر خلوت در
نمونۀ معاصر

پستو (اتاقی بدون روزن دارای جامهدان و
گنجه)

فضای شخصی

اتاقخواب

فضای شخصی

گوشوار (باالخانههای دو طرف تاالر ،فضایی
با ارتفاع کم با کاربری خواب ،کار ،خلوت و
کتابخانه)

روابط میانفردی

اتاقخواب

فضای شخصی

اتاق سهدری (اتاقخواب خانه)

فضای شخصی

اتاقخواب

فضای شخصی

___

___

اتاق کار

فضای شخصی

اتاق انبار (محل نگهداری وسایل)

انزوا

انباری

انزوا

اتاق پنجدری (اتاق مهمان و دارای شاهنشین
بوده است)

روابط میانفردی

نشیمن

روابط میانفردی

مطبخ (آشپزخانه فعلی خانه)

فضای شخصی

آشپزخانه

روابط میانفردی

اتاق هفت دری (اتاق پذیرایی مهمان)

روابط میانفردی

پذیرایی

روابط میانفردی

میانسرا (بخش روباز خانه که اتاقهای
گوناگون در گرداگرد آن ساخته شده و رو به
آن باز میشدهاند)

روابط میانفردی

حیاط

روابط میانفردی

ایوان (فصل مشترک بین دو فضای باز و
بسته)

روابط میانفردی

بالکن

روابط میانفردی

هشتی ورودی (فضای میانجی درون و بیرون
ساختمان)

ازدحام

ورودی خانه

ازدحام

پیشگاه (در برابر سردر قرار دارد و دارای دو
سکو است)

ازدحام

___

___

 .)289هنگامـی کـه سـاکنان خانـه بـهدوراز جهـان بیـرون ،دور هـم
جمـع میشـوند «خلـوت جمعـی» ایجـاد میشـود .گیفـورد تأکیـد
میکنـد کـه «همنشـینی نیـز نوعـی از رونـد خلوتگزینـی اسـت»
(گیفـورد .)70 :۱۳۷۸ ،در حیـاط خانههـای سـنتی ،خلـوت جمعـی از
طریق گرد هم زیسـتن چند خانواده که اغلب با یکدیگر نسـبت
خانوادگـی داشـتند یا اعضای یـک خانواده باهم ،محقق م یشـد.
در ایـن خلـوت ،انسـانها با افـراد بیرون از خانه ،بیگانـه اما با افراد
درون خانـه ،محـرم هسـتند .علاوه بـر حیـاط ،فضاهایـی همچون
ایـوان ،تـاالر نیـز مکانـی بـرای جم عشـدن افـراد خانـواده بودهانـد
و بـرای اعضـای خانـه قلمرویـی جهـت تحقـق «کاراکتـر جمعـی»
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ایجـاد میکننـد؛ بنابرایـن میتـوان اظهـار نمـود که خلـوت جمعی
در خان ههـای ماقبـل مدرن بسـیار حائز اهمیت بـوده ،اما فرصت
و امـکان ایجـاد خلـوت شـخصی بـرای اعضـای خانـواده ،در ایـن
خانههـا نادیـده گرفتـه شـده اسـت .از منظـر گیفـورد «تنهـا بـودن
در یـک فضـا نوعـی خلـوت بـه شـمار میآیـد» (گیفـورد)70 :۱۳۷۸ ،
و در صـورت عـدم توجـه بـه آن در طوالن یمـدت بـه ازبینرفتـن
هویـت فـردی یـا عزتنفـس منجـر شـود (آلتمـن.)61 :۱۳۸۲ ،

خلوت در معماری معاصر

«خلـوت فـردی» موضوعـی اسـت کـه در معمـاری معاصـر

خان ههـای ایرانـی بـا تقلیـد از تحـوالت معمـاری مـدرن غربـی،
اهمیـت و تحققیافتـه اسـت .در ایـن دوره بـه هریـک از اعضـای
خانـواده ،فضاهـای فـردی اختصاصیافتـه و ایـن امـر موجـب
ارتقـاء هویـت فـردی شـده اسـت .امـا بـا یکپارچهسـازی فضاهـای
خلـوت جمعـی ،تنـوع و قوام آنها از بین رفته اسـت و در معماری
معاصـر ،فضاهایـی همچـون پذیرایـی ،اتـاق نشـیمن و حتـی
آشـپزخانه ،بهعنـوان یـک اتـاق یـا فضـای خصوصـی از جداسـازی
و تفکیـک الزم برخـوردار نیسـتند (قاسـمزاده .)7 :۱۳۸۹ ،بعـد از
جنـگ جهانـی دوم در دنیای غـرب ،فضاهای عمومی و خصوصی
بـه هـم نزدیکتـر شـدند؛ بنابرایـن فضاهـای واسـط بیـن فضـای
بیـرون و درون خانـه ،یـا همـان فضاهـای بینابینـی در خانههـا
از بیـن رفتـه اسـت .از طرفـی ،بـا طراحـی اتاقهـای شـخصی بـرای
هـر فـرد ،جداسـازی اتـاق فرزنـدان از پـدر و مـادر و سـپس جدایـی
قهـای فرزنـدان از یکدیگـر ،بیـن افـراد خانـواده نیز مـرزی ایجاد
اتا 
شـده اسـت؛ بنابراین گرچه در این نوع معماری ،فضای بینابینی
از بیـن رفتـه و سـالن پذیرایـی و مهمانخانـه و حتـی آشـپزخانه
بـه هـم نزدیـک شـده و حتـی درهـم ادغـام شـدهاند ،امـا فضـای
خصوصـی افـراد خانـواده بهصـورت فـردی مدنظـر قـرار گرفتـه

تصویر  :1پیشگاه و سکوی ُ
پاخره .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 1: Front and foot platform. Source: Kimia Asadi, 1400.

اسـت (بانـی مسـعود .)289 :۱۳۸۰ ،کوپـر مارکـوس در پژوهشـی با
نشـناختی خانـه و قلمرو
عنـوان «خانـه نمـاد خویشـتن» بعـد روا 
گزینـی را در طراحـی داخلـی یکـی از مجتمعهـای شـهری تحلیـل
نمـوده اسـت« :طراحـی اتاقخـواب بهعنـوان بخـش خصوصـی
سـاختمان ،بـه نحـوی گیـرا و شـخصی انجـام شـده ،طـوری کـه در
مخاطـب حـس تعلـق ایجـاد مینمایـد .درحالیکـه طراحـی اتـاق
نشـیمن بهعنـوان قلمـرو جمعـی بـرای شـخصیتهای متفاوت
آرایـش سـادهای داشـت ،زیـرا درنظرگرفتـن نیاز و سـلیقه چند نفر
با خویشـتن متفاوت بسـیار دشـوار اسـت (مارکوس.)94 :۱۳۸۲ ،
در فضـای جمعـی خانـه بـه دلیـل حضـور افـراد مختلـف ،ظهـور و
ً
شـکوفایی خویشـتن افـراد مشـکل اسـت و هویـت افـراد صرفـا
در فضـای فـردی آنها میتوانـد بروز یابد (خامنـهزاده.)38 :1396 ،
در جـدول شـماره  3خلـوت فردی تا جمعی در خانههای سـنتی و
معاصـر بهصـورت تطبیقـی مـورد مقایسـه قـرار گرفتهانـد.
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نمونۀ موردی :خانه داروغۀ مشهد

بـه فرمـان یوسـفخان هراتـی (داروغـۀ مشـهد) ،خانـۀ داروغـه در
اواخـر دورۀ قاجـار ب هصـورت دو اشـکوب همکـف و اول سـاخته
شـده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)1خانـه داروغـه از نظـر فـرم و شـکل
معمـاری بـه شـیوۀ مرسـوم خانههـای تاریخـی ایـران (سـه طـرف
سـاخت) بنـا شـده اسـت عناصـر معمـاری ایـن بنـا ،بهخصـوص
تزئینـات و طـرح تـراس پلههـای دوطرفـه از معمـاری روسـی
الگوبـرداری شـده اسـت .در سـال  1381ایـن اثـر ،بهعنـوان یکـی از
آثار ملی ایران به ثبت رسـید (اسـماعیلی و شـکوری .)7 :1394 ،در
ابتـدای ورودی ایـن خانـه پیشـگاه قـرار دارد .در مقابـل سـردر ،دو

تصویر  :2میانسرا و نمائ دو اشکوبۀ خانۀ داروغه .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 2: The mezzanine and the view of the two floors of the drug
house. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.
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تصویر  :3زمستاننشین .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 3: Winter dwelling. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.

سـکو در دو طـرف پیشـگاه خانـه ،تحـت عنـوان ُ
پاخـره قـرار دارند.
ً
اگـر کسـی ،صرفـا بـا صاحبخانـه کار داشـت و لزومـی بـه ورود بـه
خانـه نبـود ،در همان مکان پیشـگاه مینشسـت و برخی اوقات
نیـز از سـکوها بـرای سوارشـدن بـه پشـت چهارپایـان اسـتفاده
میکردنـد (پیرنیـا( )1387 ،تصویـر شـمارۀ .)1
پـس از پیشـگاه هشـتی قـرار دارد .هشـتی ،فضایـی مابیـن
بیـرون و درون خانـه اسـت ،زیـرا فضـای درون خانـه حریـم دارد

تصویر  :5آبانبار .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 5: Water storage. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.
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تصویر  :4مطبخ .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 4: Kitchen. Source: Kimia Asadi, 1400.

و نم یتـوان بـه یکبـاره وارد انـدرون خانـه شـد .هشـتی ایـن
خانـه ب هصـورت چهارگـوش و بعـد از پیشـگاه قـرار دارد .پـس از
نسـرا
فضـای هشـتی ،بخـش روبـاز و بـی آسـمانۀ خانـه یعنـی میا 
قهـای گوناگـون
ـان سـرا جـای داشـته و اتا 
واقـع اسـت کـه در می ِ
پیرامـون آن قـرار گرفتـه و رو بـه آن بـاز م یشـدهاند (همـان)13 :
(تصویـر شـمارۀ .)2
زمستاننشـین (تصویـر شـمارۀ  )3و مطبـخ در جبهه شـرقی
ایـن خانـه واقـع شـدهاند و باتوجهبـه اینکـه آفتاب مایل زمسـتان
به آن میتابد ،از گرمای بیشتری برخوردار است (قبادیان.)1389 ،
در فرهنـگ دهخـدا مطبـخ بـه معنـای جـای پختـن ،آشـپزخانه و
جایـی کـه در آن طعـام طبـخ میکننـد یـاد شـده اسـت (لغتنامـه
دهخـدا) (تصویر شـمارۀ .)4
جبهۀ شـمالی مخصوص خدمـات و رفتوآمد خدمه بوده و
دارای فضاهایی مثل آبانبار اسـت (تصویر شـمارۀ  .)5در جبهه
غربـی ایـن بنـا اتـاق پنـجدری و اتـاق بادگیـر جـای گرفتـه کـه اتـاق

تصویر  :6پنجدری .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 6: Panjdari. Source: Kimia Asadi, 1400.
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تصویر شمارۀ  :8حیاط مرکزی واقع در پروژه ..مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 8: The central courtyard of the project.
References: Afshin Khosravian, 1398.

تصویر  :7نمای کلی خانۀ پدر و دختر .مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 7: Overview of father and daughter house
References: Afshin Khosravian, 1398.

پنـجدری بهعنـوان اتـاق نشـیمن یـا مهمانخانـه مورداسـتفاده
قـرار میگرفتـه اسـت (پیرنیـا( )1387 ،تصویـر شـمارۀ .)6

خانه پدر و دختر:

ایـن خانـه در سـال  1398در زمینـی به مسـاحت  500مترمربع و در
دوطبقـه سـاخته شـده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)7نیـاز کارفرمـا در
ایـن پـروژه بـه یـک واحـد مسـکونی دوبلکـس سـاده بوده اسـت
کـه قابلیـت تفکیـک مالیمـی بـا فرزنـد دختـر ایشـان را در آینـده
داشـته باشـد و طبقـه فوقانـی به فرزنـد وی اختصاص یابـد .عالوه
بـر خانـه دوطبقـه ،یـک حیـاط مرکـزی دوبلکـس حـال و هـوای
پـروژه را بهتـر نمـوده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)9ایـن دو حیـاط
از طریـق یـک پلـه کـم عـرض و صمیمـی فضـای بـاز همسـایگی
مناسـبی را بـرای پـدر و دختر ایجاد نمودهاند (تصویر شـمارۀ ( )8ا.
خسـرویان ،مصاحبـه شـخصی 15 ،خـرداد .)1400

یافتههای پژوهش

باتوج هبـه اهـداف تحقیـق و مطالعـات اسـنادی صورتگرفتـه

تصویر  :9حیاط مرکزی واقع در پروژه ..مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 9: Central courtyard located in the project.
References: Afshin Khosravian, 1398.

در خصـوص شناسـایی طیـف خلـوت فـردی تـا خلـوت جمعـی،
ابتـدا مـدل مفهومـی ایـن پژوهـش تدویـن گشـت .سـپس در
گام بعـدی نحـوۀ شـکلگیری خلـوت فـردی تـا خلـوت جمعـی در
خانههـای سـنتی و معاصـر مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در گام آخـر
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نیـز ،بـر مبنـای مشـاهدات میدانـی و مصاحبههـای انجـام شـده
بـه بررسـی تطبیقـی انـواع خلـوت (خلـوت بیـش از نیـاز ،خلـوت
فـردی ،خلـوت جمعی و خلوت ازدسـترفته) در نمونههای مورد
بررسـی (خانـۀ داروغـه و خانـۀ پـدر و دختر ) ،پرداخته شـد که نتایج
ایـن تحلیلهـا در قالـب جـدول شـمارۀ  4ارائـه شـده اسـت.
تحلیلهـا نشـان میدهـد ،در خانههـای سـنتی ایرانـی
فضاهـای متنوعـی جهـت حضـور اعضـای خانـواده در کنـار
یکدیگـر یـا انجـام یـک فعالیت در جمع سـایر افـراد وجود داشـته
اسـت ،وجـود ایـن فضاهـا بـه گسـترش روابـط میانفـردی
و همچنیـن خودارزیابـی افـراد کمـک میکنـد .ویژگیهـا و
خصوصیـات ایـن فضاهـا از جملـه :ابعـاد ،محـل اسـتقرار و حتـی
تعـداد بازشـوهای آنهـا نشـاندهندۀ آن اسـت کـه ایـن فضاهـا
جهـت فعالیتهـای جمعـی طراحـی شـدهاند؛ در مقابـل ،در ایـن
خانههـا تعـداد فضاهایـی کـه مختـص بـه خلـوت فـردی اعضـای
خانـه باشـد ،بسـیار انـدک اسـت .در سـوی دیگـر در خانههـای
معاصـر ،تنـوع فضاهـای جمعـی کاهشیافتـه و ایـن فضاهـا در
بسـیاری مـوارد حـذف یـا در هـم ادغـام شـدهاند؛ امـا در مقابـل ،در
اغلـب ایـن خانههـا موضـوع اختصـاص فضـا بـرای خلـوت فـردی
افـراد خانـواده بهخوبی موردتوجه قرار گرفته اسـت کـه این وجود
ایـن فضاهـا بـه داشـتن قلمـرو و مـرز شـخصی افـراد و اسـتقالل
شـخصی آنهـا کمـک میکنـد .میتـوان بهعنوانمثـال بـه اتـاق
والدیـن و اتاقهـای مجـزای فرزنـدان اشـاره نمـود.

نتیجهگیری

در گام اول ایـن پژوهـش بـه مطالعـه و بررسـی طیـف خلـوت
در فضـای مسـکونی سـنتی و معاصـر پرداختـه شـده اسـت و
یافتههـا نشـان میدهـد :هـر فـرد در زندگـی خـود نیازمنـد وجـود
قلمـرو شـخصی بـرای دسـتیابی بـه آرامـش و امنیـت اسـت .در
علـم روانشناسـی محیـط ،خلـوت فقـط بـه معنـی تنهـا بـودن
نیسـت ،بلکـه فراینـدی اسـت کـه در طـی آن فـرد رابطـۀ خـود را با
فـرد یـا جمعـی از افـراد تنظیـم میکنـد .در واقـع میتـوان خلـوت
را مکانیـزم نظـارت بـر فواصـل بینشـخصی نامیـد .خلـوت
مطلـوب ،برقـراری تعـادل در میـزان و نحـوۀ ارتبـاط بـا دیگـران
اسـت و در حدفاصـل انـزوای اجتماعـی (خلوت بیـش از خلوت
مطلـوب) و ازدحـام (خلـوت کسـب شـده کمتـر از خلـوت
مطلـوب) قـرار دارد؛ بنابراین در یکسـوی طیـف خلوت ،خلوت
فـردی و در سـوی دیگـر آن خلـوت جمعـی قـرار دارد درحالیکـه
هـر دو متعلـق بـه یـک ماهیـت واحـد هسـتند .توجـه بـه یکـی از
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جنبههـای خلـوت بهتنهایـی فضاهایـی را بـه وجـود مـیآورد کـه
اعضـای خانـواده یـا بـه علـت عـدم وجـود خلـوت فـردی ،حریـم
شـخصی خـود را از دسـت خواهنـد داد و یـا بـه علـت عـدم وجود
خلـوت جمعـی شـرایط الزم بـرای تعاملات اجتماعـی و دور هـم
بـودن را ندارنـد .باتوجهبـه مباحـث مطـرح شـده در خانههـای
سـنتی بـه هـر فـرد از اعضـای خانـواده ،اتاقـی شـخصی اختصاص
داده نم یشـد و بـه دلیـل نحـوه طراحـی فضـا ،تعـداد بازشـوها و
ورودیهـای هـر اتـاق زیـاد بـوده و ایـن موضـوع موجـب کاهـش
و ازبینرفتـن خلـوت فـردی م یشـده اسـت؛ همچنیـن در
خانههـای معاصـر بـا ازبینرفتـن بعضـی از فضاهـا و همچنیـن
شخصیسـازی فضاهـا خلـوت جمعـی از بیـن رفتـه و گرایـش بـه
جمعشـدن دور هـم در فضـای جمعـی وجـود نـدارد.
در گام بعـد از طریـق مطالعات میدانی به بررسـی نمونههای
مـوردی (خانـۀ داروغـه و خانـۀ پـدر و دختـر ) پرداختـه شـده و
تحقـق خلـوت فـردی و خلـوت جمعـی در نمونـهای از دو گـروه
خانههـای سـنتی و خانههـای معاصـر ایـران موردمطالعـه قـرار
گرفتـه اسـت .تحلیلهـا نشـان میدهـد در نمونـه مـوردی خانـۀ
سـنتی (خانۀ داروغه)؛ سـرداب دارای خلوت بیش از نیاز اسـت
کـه باعـث بهوجودآمـدن انـزوا ،تنهایـی و بیحوصلگـی در ایـن
فضـا میشـود؛ مطبخ و سـرویس بهداشـتی دارای خلوت فردی
هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن فضایـی شـخصی و قلمـرو
مشـخص اسـت؛ میانسـرا ،زمستاننشـین ،بادگیـر و پنـجدری
دارای خلـوت جمعـی هسـتند کـه باعـث گسـترش روابـط
میانفـردی بـا دیگـر اعضـاء خانـواده و ارزیابـی خـود در جمـع
دیگران میشـود؛ هشـتی و پیشـگاه دارای خلوت ازدسـترفته
هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن حـس ازدحام ،تعـرض و تجاوز
بـه خلـوت سـایرین میشـود .در نمونـۀ مـوردی خانـۀ معاصـر
(خانـۀ پـدر و دختـر )؛ انبـار دارای خلـوت بیـش از نیـاز اسـت کـه
باعـث بهوجودآمـدن انـزوا ،تنهایـی و بیحوصلگـی میشـود؛
اتاقخـواب ،اتـاق والدیـن و سـرویس بهداشـتی دارای خلـوت
فـردی هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن قلمرو-مـرز ،اسـتقالل
شـخصی و فضـای شـخصی اسـت؛ حیـاط ،آشـپزخانه و پذیرایـی
دارای خلـوت جمعـی کـه باعـث گسـترش روابـط بـا سـایر
اعضـاء خانـواده میشـود؛ راهـرو و فیلتـر ورودی دارای خلـوت
ازدسـترفته هسـتند کـه باعـث ازدحـام ،تجـاوز و تعـرض بـه
خلـوت اعضـاء خانـواده میشـود.

جدول شماره  :4یافتههای پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
Table 4: Research Findings. Source: Authors.
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اسماعیلی ،سیده ناهید؛ شکوری ،رضا ،)1394( ،بررسی هویت فرهنگی مسکن در مشهد در دونمونه موردی :خانه تاریخی
(داروغه) و (امیری) ،سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری.
ّ
محرمیت شناخت تفاوتها و شباهتهای این دو مفهوم در معماری و
امینی ،ندا؛ نوروزیانپور ،هیربد ،)1393( ،خلوت و
شهرسازی ،فصلنامه شهر ایرانی اسالمی ،شماره .15
اهری ،زهرا؛ حبیبی ،سید محسن؛ خسروخاور ،فرهاد؛ ارجمندنیا ،اصغر ،)1367( ،مسکن حداقل ،تهران :مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
بانی مسعود ،امیر ،)1380( ،معماری معاصر ایران ،نشر هنر معماری قرن.
بمانیان ،محمدرضا؛ زندی ،مسلم ،)1396( ،مسکن ایرانی و سبک زندگی ،انتشارات اول و آخر.
بهشتی ،سیدمحمد ،)1386( ،خانه و فرهنگ ایرانی ،فصلنامه آبادی ،شماره .55
بیرانوند ،لیال ،)1395( ،تجلی مفهوم خلوت در خانههای ایرانی ،انتشارات راه دکتری.
بیگدلی ،حامد؛ باقری،محمد؛ اسدی ،فرخ ،)1397( ،بررسی نقش خلوت در معماری خانه های سنتی ،فصنامه معماری شناسی،
دورۀ  ،1شمارۀ .4
پیرنیا ،محمد کریم ،)1387( ،معماری ایرانی ،انتشارات سروش دانش.
حجت ،مهدی ،)1387( ،مجموعه گفتارهایی درباره خانه ،مرکز هنر پژوهی نقش جهان.
چرمایف ،سرج؛ الکساندر ،کریستوفر ،)1376( ،عرصههای زندگی جمعی و زندگی خصوصی :به جانب یک معماری انسانی ،ترجمۀ
منوچهر مزینی ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
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خامنهزاده ،حنانه ،)1396( ،مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در زیست-جهان خانه ایرانی مطالعه تطبیقی آن در خانه ایرانی
ماقبل مدرن و خانه مدرن ایرانی ،مجلۀ باغ نظر ،سال چهاردهم ،شماره .49
خسرویان ،افشین 15( .خرداد  .)1400مصاحبه شخصی.
خوشفر ،غالمرضا ،)1375( ،کاربرد شاخصهای اجتماعی در توسعۀ مسکن ،نشریۀ مسکن و انقالب.
راپاپورت ،آموس ،)1384( ،معنی محیط ساخته شده :رویکردی در ارتباط غیرکالمی ،ترجمۀ فرح حبیب ،انتشارات شرکت پردازش
و برنامهریزی شهری.
شولتز ،کریستین .نوربرگ ،)1384( .مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی .ترجمۀ امیر یاراحمدی ،تهران :نشر آگه.
فرخیار ،حسین ،)1392( ،صد خانه صد پالن (ویژگیهای معماری خانههای قدیمی در بافتهای تاریخی (اقلیم گرم و خشک))،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان.
فرگاس ،جوزف ،)1947( ،روانشناسی تعامل اجتماعی :رفتار میان فردی ،ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت،1373 ،
ابجد ،تهران.
قاسم زاده ،مسعود ،)1389( ،جایگاه پایهای اتاق در طراحی مسکن ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره .41
قبادیان ،وحید ،)1389( ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
قرآن کریم ،سوره نحل ،آیه  40و آیه .80
گیفورد ،رابرت1378( ،الف) ،روانشناسی محیطهایمسکونی ،ترجمه وحید قبادیان ،نشریه معماری و فرهنگ ،شماره .2
گیفورد ،رابرت1378( ،ب) ،حریم خصوصی (نهان خواهی) ،ترجمه اکبر سرداری زنوز ،نشریه معماری و فرهنگ ،شماره .8
لنگ،جان،)1394(،آفرینشنظریهمعماری(نقشعلومرفتاریدر طراحیمحیط)،ترجمهعلیرضاعینیفر،انتشاراتدانشگاهتهران.
مارکوس ،کلر کوپر ،)1382( ،خانه به مثابه نماد خویشتن ،ترجمه احد علیقلیان ،فصلنامه خیال ،شماره .5
مسائلی ،صدیقه ،)1387( ،نقشه پنهان به مثابه دستآورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران ،نشریه هنرهای زیبا،
شماره.38-27 ،37
میاواکی ،مایومی ،)1376( ،ده پرسش از هشت معمار ،ترجمه مهندسین مشاور جودت و همکاران ،نشر خاک.
ترقی ،محمدعلی ،)1359( ،فرهنگ خیام عربی -فارسی ،ناشر کتابفروشی خیام ،چاپ نهم ،تهران.
نصیری،نگار،)1388(،مطالعهتطبیقیمفهومخلوتدر خانهدرونگرایایرانیوخانهبرونگرایغربی،نشریههنرهایزیبا،شماره.39
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