سال اول

شماره  4دی 1397

بررسي نقش خلوت در معماري خانه هاي سنتي
حامد بيگدلي :دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  ،موسسه آموزش عالي و غيرانتفاعي روزبه ،زنجان
bigdeli.hamed@roozbeh.ac.ir

محمد باقري :استادیار ،گروه معماري ،موسسه آموزش عالي و غيرانتفاعي روزبه ،زنجان
bagheri..mohammad@roozbeh.ac.ir

فرخ اسدي :دانشجوي كارشناسي ارشد معماري،موسسه آموزش عالي و غير انتفاعيروزبه،زنجان
Farokh.asadi@roozbeh.ac.ir

چكيده
امروزه خلوت و فضاي شخصي به عنوان هالهاي نامرئي ،كمتر مورد توجه طراحان در معماري خانه هاي عصر حاضر قررار گرفتره اسردق دقرد در معمراري ایرران
پيش و پس از اسالم نشان مي دهد كه چنين فضاهایي همواره به عنوان یك مكان خصوصي در برخي بناهاي با كاركرد خاص وجودداشته اسردق اعتقرادات ریشره دار
در عرفان شرقي و آئين ها و مسالك مختلف در ایران موجب شده كه داشتن یك حریم شخصي براي خلوت یكي از عناصر مهم در معماري ایرانري باشردق در معمراري
تمدن اسالمي مشاهده مي كنيم كه به طور خاص در بعضي بناهاي اجتماعي مثل مسجد ،خانقاه یرا مدرسره ،مكرانهرایي بره ایرن امرر اختصراص داده شرده اسردق
مكانهایي كه به زاویه یا گوشه یا خلوتخانه نيز شهرت دارند كه "ساكالن الي اهلل" در آنها جاي گير مي شدند و براي انجرام عارادات خرویش مثرل اعتكراچ یرا چلره
نشيني به سر مي برده اندق در این پژوهش سعي بر آن اسد ضمن مروري بر تعاریف مختلف خلوت ،انواع آن و بعضي نظریه ها در این حوزه ،به بررسي این مفهروم در
حوزهي فرهنگ اسالمي و دو نساد جدید«خلوت با خویشتن»و«خلوت با خدا» پرداخته شودق همچنين با بررسي معماري خانه هاي سنتي كره برا وجرود شرفافيد و
محرميد ،فضاي خصوصي نيز در آنها رعاید شده به عنوان تكنيكي جهد بهاود كيفيد معماري عصر حاضر مي تواند مورد توجه قرار گيردق
واژگان كليدي :خلوت در معماري ،تعامالت اجتماعي ،خانه هاي تاریخي ،فضایشخصي ،خلوت باخویش ،خلوت با خداق
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مقدمه
بي تردید روابط متقابل ما با دیگران نقش مهمي در اولویدهایمان در سكونتگاه دارد و محيط ساخته شده باید بتوانرد نيازهراي مربروه بره ایرن روابرط را پاسر
گویدق از سوي دیگر ،مي دانيم كه فضاها ،نقش هاي اجتماعي خاصي را بر ساكنان خود تحميل مي كنند و برخي الگوها و معيارهاي رفتاري را تقوید و برخري دیگرر
را تضعيف ميكنند و در نهاید جهد و ابعاد جدیدي به رفتارهاي ساكنان خود مي بخشدق
عطف به این مفاهيم و با نظري به معماري گذشته در ميیابيم كه در آن معماري ،این نيازها– نياز به تعامالت اجتماعي و ارتااه با هم نوعان ،حفظ حرریم هرا و نيراز
به خلوت– در جاي خود به خوبي پاس مي گرفتند،به گونه اي كه تامين ،تعریف و شفافيد مناسب قلمروهاي خصوصي ،نيمه خصوصي و عمومي ،همرراه برا افرزایش
تعامالت اجتماعي مد نظر قرار داشتندق
در نظریه هاي طراحي محيط ،اظهار نظرهایي راجع به چگونگي تاثير طراحي بر تعامل اجتماعي شده اسدق با نظري به الگوهاي تعامل اجتمراعي و قابليرد هراي
محي ط ساخته شده در مي یابيم كه همان قدر كه طراحي محيط و مواد و مصالح تشكيل دهنده آن ،كانال هاي ارتااه اعضاي هرحلقره رفتراري را تحرد تراثير قررار
ميدهند ،محيط ساخته شده نيز فرآیندهاي اجتماعي انسان را متاثر مي سازدق

پيشينه تحقيق
حسين الشركاوي در رساله دكتراي خود در دانشگاه پنسيلوانيا تحد عنوان (قلمرو گرایي) ،طراحي مدلي را كه به طور مستقيم به طراحري محريط ربرط داشرته
باشد در چهار گونه قلمرو و پيوسته(شخصي) مركزي(خصوصي) حامي(نيمه خصوصي ) و پيرامون(عمومي) تعریف كررده اسردق سريدمحمود معينري اسرتادیار گرروه
معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالیر و مهرنوش زندي ،پژوهشگر كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالیر مقاله اي تحد عنوان (بررسري خلروت
در معماري ایراني و تاثير نادیده گرفتن آن در معماري معاصر) به همایش ملي فرهنگ ،گردشگري و هوید شهر در بهمن ماه  1394ارایه نموده اسدق محمود ارژمنرد
دانشجوي دكتراي مرمد ابنيه و بافد دانشگاه هنر اصفهان و سميه خاني دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات معماري ایرران دانشرگاه هنرر اصرفهان مقالره اي تحرد
عنوان نقش خلوت در معماري ایراني در فصلنامه(شهر ایراني اسالمي) علمي ر پژوهشي شماره هفتم در بهار  1391به چاپ رسانده اندق در فرهنگ اسرالمي برا توجره
به اهميد و در نظر گرفتن نساد فرد با خود و خدا ،بزرگان آن ،به ویژه عرفا ،ضمن تاكيد این موضوع در خلوت گزیني به جستجوي نوعي رشد فردي برآمده انردق بره
طور مثال نجم الدین رازي از عرفاي بزرگ قرون ششم و هفتم بحث مفصلي در این خصوص دارد و براي تحقق صحيح آن شرایطي شمرده اسد(مرصرادالعااد،1366 ،
)134ق

 .1نگاهي به رفتار شناسي انسان ها در تعامالت اجتماعي
اگر روان شناسي اجتماعي ،مطالعه نحوه تعامل مردم با یكدیگر و نحوه تاثير حضور واقعي یا ضمني دیگران بر افكار و احساسات و رفترار و مقاصرد مرردم تعریرف
شود ،هر الگوي جاري رفتار آدمي در تعامل با مسكن ،نيازمند سطح مطلوبي از ارتااه فردي در برابر تعامالت اجتماعي اسدق خلوت به عنوان نوعي از ایرن ارتااطرات،
ویژگي خاصي اسد كه حضورش در مسكن بيش از هر جاي دیگري دیده مي شود كه به تناسب نياز فرد یا افراد و هم چنين در رابطه با هر فعاليتي ،معنراي خاصري
خواهد داشد(فرگاس)16 ، 1947 ،ق
تعامل اجتماعي با نظام هاي اجتماعي
درباره تعامل اجتماعي نظریه هاي مختلفي مطرح شده اسد كه از آن جمله نظر بوم شناسي جوزچ فرگاس اسدق وي در مورد مفهوم خلوت چهرار مشخصره برر
ميشمارد:
ارتااه محيط و رفتار بر بنياني فلسفي بنا مي شود كه بر سطوح چندگانه رفتار تاكيد مي كندق افراد معموال براي رسيدن به سرطح مطلروخ خلروت از سراز و كارهراي
رفتاري گوناگون مثل رفتار كالمي ،غير كالمي،رفتار محيطي ،و هنجارها و كنش هاي فرهنگي بهره مي گيرندق با ساز و كرار رفتراري متفراوت مري تروان بره درجرات
گوناگون خلوت دسد یافدق برخي از این ساز و كارها عاارتند از:
الف)رفتار كالمي(محتواي سخن)
یكي از ابزارهاي مهم كنش متقابل اجتماعي ارتااه كالمي اسدق كلمات قادر هستند همه حاالت و تمرایالت فررد را منتقرل كننردق از ایرن رو،الزم اسرد از نظرر
محتوا و ساختار ،مورد بررسي قرار گيرندق منظور از محتواي كالم ،جوهر ارتااه كالمي یا در واقع چيزي اسد كه بر زبان مي آیدق
ب) رفتار فرا كالمي(بلندي لحن ،زير و بمي و آهنگ صدا)
رفتار غير كالمي یا فرا كالمي ،استفاده از اعضا و حاالت بدن براي برقراري ارتااه اسد ،مانند طرز قرار گرفتن دسد و پا ،حاالت بدن و حركات سر یرا رفتارهراي
خاص یا استفاده از قسمد هاي خاصي از بدنق
ابعاد ساختاري رفتار كالمي همان چيزي اسد كه ویژگي فرا كالمي ،فرا زباني یا زباني سخن ناميده مي شود كه شامل :اسلوخ زبران ،تلفرظ و لهجره ،انتخراخ و تنروع
واژگان ،پویایي صدا ،آهنگ كالم ،ویژگي هاي زماني و بازده یا برون داد كالمي،كيفيد صدا و توليد آوا اسدق
ج) رفتارهاي مرتبط با محيط ،مثل فاصله گري شخصي(فاصله بين فرد از ديگران)
این رفتار به جناه هایي از محيط كه به فرد نزدیك تر اسد(مثل پوشاك و زیور آالت) و فضاي شخصي(حاابي فرضي در پيرامون فرد كره تعردي دیگرران بره آن
باعث تنش و ناراحتي او مي شود) و ابعاد دورتر و گسترده تر محيط(مثل قلمرو و اشياي مورد عالقه) مي پردازدق
د) كنش هاي فرهنگي
نياز به خلوت ،به ميزان زیادي به فرهنگ ارتااه دارد و طراحي محله ،ساختمان ها و نظارت بر خلوت سه هدچ مهم را برآورده مي سازد:
الف) رابطه فرد یا گروه با جامعه،
خ) وجوه مشترك فرد و جامعه،
ج) هوید فردي و یگانگي با خودق
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سازو كارهاي جداسازي فرد از دیگران – یا به عاارت دیگر نظارت بر مرزهاي بين افراد براي دسد یابي به سرطح مطلروخ خلروت جهران شرمول اسرد و در تمرامي
جوامع وجود داردق ممكن اسد برخي از فرهنگ ها به مقوله فرهنگ توجه اندكي داشته باشند ،اما این امر احتماال معلول نگرش سنتي آنان به مقوله خلوت اسرد كره
آن را فقط فرآیندي مربوه به محيط فيزیكي مي دانند ،نه یك نظام پيچيرده رفتراري برا كاركردهراي بسريار(آلتمن )54-37 ، 1382 ،ق بره ایرن ترتيرب نشران داده
مي شود كه درك كامل ضابطه خلوت مستلزم شناختن عملكرد سطوح مختلف رفتاري اسد كه در خدمد ایجاد این ضابطه هستندق
سطوح رفتاري مرتاط با مفهوم خلوت ،نظامي یكپارچه را تشكيل مي دهد كه گاهي جاي یكدیگر را مي گيرند(مثل وقتي كه فرد به جاي «بلره» گفرتن سررش را بره
تایيد تكان مي دهد) ،گاهي یكدیگر را تشدید مي كنند(مثل وقتي كه فرد عالوه بر«نه» گفتن سرش را هم به نفي تكان مي دهد و در را به هم مري كوبرد) ،و گراهي
یكدیگر را تلطيف و تعدیل مي كنند( مثل وقتي كه پس از بيكار كردن كسي حضورا از او عذر خواهي شود)ق بنابراین رفتارها هم چون سازهاي اركسرتري هسرتند كره
در كنار هم نظامي پيچيده و تاثيري واحد ایجاد مي كنندق
نظام ضابطه خلوت نظامي پویا و متغير اسدق تركيب خاص رفتارهاي كالمي و غير كالمي و محيطي به هيچ وجه ثابد و راكرد نيسردق برا تغييرر شررایط ،الگرو و
تركيب رفتارها نيز تغيير مي كندق بنابراین بهتر اسد روابط محيط و رفتار را در چشم اندازي بلند مدت و پویا ترسيم كنيم تا بتوانيم رشد و تغييرر آن هرا را در طرول
زمان مشاهده و بررسي كنيمق
دیدگاه نظام اجتماعي ،روابط محيط و رفتار را از دو جناه مورد نظر قرار مي دهدق در رویكردي سنتي ،محيط مجموعه اي از عوامل معرفي مي شود كه برا رفترار
رابطه ي عالي دارد ،یعني محيط در فرد تاثير مي گذارد و باعث رفتارهاي گوناگون او مي شودق این نظریه بي شك در مواردي كه شكل یا قالب محيطي خاصي ،مثرل
شهرك هاي بسته ،در رفتار اجتماعي افراد تاثير مي گذارد درسد اسدق اما مي توان محيط را پيامد رفتار فرد یا گروه دانسد،مثال وقتي افراد با تعيين و به كرارگيري
مناطق و اشيایي مشخص یا نزدیك شدن و دور شدن از یكدیگر قلمرو خود را تعيين و تثايد مي كنندق بنابراین در این جا محريط را از دیردگاهي دو جاناره بررسري
مي كنيم ،هم آن را مشخصه اي ساب ساز رفتار به شمار مي آوریم و هم پيامد و معلول رفتار(همان )7-6ق

 .2رويكردهايي به مطالعه تعامل اجتماعي
 .1-2رويكرد جامعه شناختي كالن
ا یده زیربنایي آن جارگرایي اجتماعي اسدق در این دیدگاه نظام هاي اجتماعي و هنجارها به طریق علي نحوه رفتار افراد را تعيين مي كنندق عواملي چرون طاقره
اجتماعي ،نژاد ،درآمد یا نظام سياسي حاكم همگي بر رفتارهاي تعاملي ما تاثير مي نهندق
 .2-2ديدگاه فردي(رويكرد روان شناختي)
در این دیدگاه عواملي چون تربيد ،هوش ،ظاهر جسماني ،نگرش هاي فردي یا مهارت هاي ارتااطي در نحوه تعامل مردم با یكدیگر نقش مهمي ایفا مي كنندق
 .3-2بررسي فرآيندهاي تعاملي در سطح خودشان
سيستم هاي اجتماعي وسيع تر و شخصيد هاي منفرد ،در واقع خود مخلوق جریان تعامل اجتماعي هستندق نتيجه هر تعامل جدید ایرن خواهرد برود كره دربراره ي
طرق صحيح رفتار در آن وضعيد ،دانش و انتظاراتي را پي ریزي مي كنيم(فرگاس)26 ، 1947،ق

 .3مفاهيم و عوامل رواني موثر در رفتار اجتماعي
درباره ي تعامل اجتماعي مفاهيمي مورد بحث قرار مي گيرد كه عاارتند از :خلروت ،قلمررو ،حرریم ،فضراي شخصري ،ترراكم و ازدحرامق ایرن عوامرل در تحليلري
اجتماعي و روان شناختي ،در نحوه ي تعامل رو در روي افراد و تاثير محيط فيزیكي بر این تعامل و نيز نحوهي بهرهبرداري افرراد از محريط برراي برقرراري اجتمراعي
تاثيرگذارندق
خلوت ،فضاي شخصي ،ازدحام و رفتار قلمروپایي ادراك راحتي و كيفيد محيط را تحد تاثير قرار مي دهندق نياز بره خلروت،فضراي شخصري و قلمروپرایي در انسران
عموميد دارد و به ارضاي نيازهاي دیگري چون امنيد ،خودشكوفایي و عزت نفس ربط داردق مفاهيم خلوت ،قلمرویابي و فضاي شخصي باهم ارتااه نزدیكي دارندق
«ایروین آلتمن» مدلي مفهومي را پيشنهاد كرده كه در آن فضاي شخصي و قلمروپایي سازوكارهاي اصلي دسد یافتن به خلوت قلمداد شده اند(نمودار شماره)1ق
نمودار شماره  :1مروري بر روابط ميان خلوت ،فضاي شخصي ،قلمرو و ازدحامق مناع :آلتمن10 ،1382 ،

 .1-3خلوت
مفهوم«خلوت» در چندین رشته از علوم انساني و از جمله در روان شناسي ،جامعه شناسي ،انسان شناسي ،علوم سياسي ،حقوق و معماري به كار رفته و بررسي شرده
اسدق «خلوت» توانایي كنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداري ،شنيداریو پویایي با دیگران اسدق «امس راپاپورت» خلوت را«توانرایي كنتررل تعامرل اجتمراعي ،حرق
انتخاخ و امكان تعامل اجتماعي دلخواه فرد» تعریف كرده اسد(لنگ)165، 1381،ق
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بنابراین خلوت از جهد رابطه بين فرد و گروه و مابقي جامعه قابل اهميد اسدق فرد و همين طور گروه ،گاه نياز به«با دیگران بودن» دارد و گاه نياز به«جردا برودن از
دیگران»ق
بر خالچ انتظار ،تحقيقات نشان مي دهد كه در افراد برون گرا نساد به افراد درون گرا نياز به خلوت بيشتر اسد(پيشين)176 :ق عالوه بر ویژگيهاي شخصريتي،
تفاوت در نياز به خلوت تا حدودي به نگرش گروه هاي اجتماعي و نقشي كه مردم در جامعه و پایگاه اقتصادي – اجتماعي خود ایفا مي كنند ،باز مري گررددق نگررش
افراد به خلوت ،بخشي از فرآیند اجتماعي شدن آنهاسد و ارزشي قابل آموختن اسد ،وقتري افرراد بزرگترر مري شروند ،بره خلروت بيشرتري نيراز دارنرد و بيشرتر از
نشانههاي خلوت استفاده مي كنندق در واقع كودكان در سنين رشد ،هنگام گفتگو با كودكان هم سن خود ،نساد به بچه هاي بزرگترر ،فاصرله ي فيزیكري كمترري را
رعاید مي كنندق
تامين خلوت مطلوخ براي ساكنان هر خانه و همسایگان ،در روابط اجتماعي في مابين ،افزایش تعامالت اجتماعي در فضا را نشان مي دهدق تامين ،تعریرف و شرفافيد
مناسب قلمروهاي خصوصي ،حاكي از نيمه خصوصي و عمومي در مسكن ایراني و ارتااه همسایگي ،افزایش تعامالت اجتماعي بوده اسدق تعردادي از تعراریف مفهروم
خلوت از برخي نظریه پردازان در جدول شماره  1آمده اسدق
جدول شماره  :1تعاریفي از مفهوم خلوت :مناع :آلتمن22 ،1382 ،
تعاريفي از مفهوم خلوت

نظريه پردازان
اسوارتس

چيزي غير از گوشه گيري از جمع و تمایل به انزواق

زیمل1950 ،

كنترل محرك هاي دریافتي،ميزان اطالعات و فاصله ي افراد از یكدیگرق

چاپين1951،

ارزش تنها ماندن و آسودگي از فشار حضور دیگرانق

بيتس1964 ،

«ققق این احساس فرد كه دیگران باید از آنچه براي او مهم اسد جدا و دور باشند ،و در ضمن اذعان به اینكه دیگران نيز حقي از آن چيز
دارندققق»

ژورار1966 ،

« ققق نتيجه تمایل فرد به پنهان نگاه داشتن تجربيات گذشته و زمان حال خود و اهدافش براي آیندهققق تمایل به معما بودن براي دیگران ،یا
حالتي كه بيشتر معمول اسد،تمایل به كنترل نظر و باور دیگران در مورد خودققق»

ایتلسون،پروشانسكي،ریولين،
1970

رسيدن و آزادي انتخاخ و تعيين اهداچ الزم براي نظارت بر اینكه در مورد خود چه اطالعاتي را انتقال دهيمق

راپاپورت1972،

«ققق توانایي نظارت بر تعامل،در اختيار داشتن حق انتخاخ و تمهيدات و ساز و كارهاي الزم براي جلوگيري از تعامل ناخواسته و دستيابي به
رابطه مطلوخققق»

آلتمن2001،

دوري و نزدیكي فرد به دیگران وآزادي انتخاخ در مورد رابطه با دیگرانق

 .2-3كاركردهاي خلوت
كاركردهاي ميان فردي :این كاركرد بيش تر در خدمد تامين هدچ اساسي خلوت یعني هوید فردي اسدق هوید فردي تا اندازه اي متكي اسد بر توانرایي فررد
در تعيين و تعریف محدودید ها و مرزهاي پيرامون خودق توانایي یا شكسد در نظارت بر مرز ميان خود و دیگري از عوامل مهم رسيدن به هوید فردي اسدق
كنش متقابل فرد با دیگران  :این مقوله در تعيين راهاردها و برنامه هاي فرد براي رابطه با دیگران و همين طور ارزیابي فرد در مناساد با دیگران نقشي قابرل توجره و
مهم داردق یكي از نمونه هاي كنش متقابل فرد با دیگران در ارتااه هاي حرفه اي افراد متجلي مي شودق مقامات باال غالاا ایرن حرق را دارنرد كره بره خلروت دیگرران
تجاوز كنند ،اما عكس این امر صادق نيسدق سازوكارهاي خلوت نه تنها به فرد كمك مي كند بر كنش متقابل خود با دیگران نظارت داشته باشد ،بلكه باعث گسرترش
روابط با دیگران و طرح برنامه و نقشه در ارتااه با دیگران مي شودق
هوید فردي :این كاركرد خلوت ریشه اي عميق در نهاد فرد دارد و دسد كم دو جناه دارد :خویشتن نگري و هوید فررديق خویشرتن نگرري مسرتلزم فرصرتي
اسد كه افراد یا گروه ها به خود نگاهي بيندازند و خود را توصيف و ارزیابي كنند و این كار معموال در حضور غير انجام نمي گيردق
خویشتن نگري قدمي اسد به سوي خود ارزشي و هوید فرديق هوید فردي عاارتسد از درك رواني و عاطفي فرد یا گروه از خود و نيز درك ایرن كره كردام یرك از
جناه هاي دنياي مادي ،بخشي از خود اوسد و كدام یك بخشي از دیگرانق هوید فردي ،درك فرد اسد از توانایيها ،محدودیدها ،ضعفهرا ،احسراسهرا ،عواطرف و
باورهاي خود ا ین درك و به فرد كمك مي كند تا خود را ارزیابي نماید كه آیا به حال خود و دیگران مفيد اسد یا خير(آلتمن  ( )60-1382،53 ،نمودار شماره)2ق

نمودار شماره  :2كاركردهاي خلوت وساز و كارهاي نظارت بر خلوتق مناع :آلتمن50 ،1382 ،
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 .3-3فضاي شخصي در مناسبت با خلوت
فضاي شخصي سازوكاري اسد كه از آن براي نظارت بر تعامل ميان فردي و دسرد یرابي
به خلوت مطلوخ استفاده مي شودق فضاي شخصي غالاا به فاصله فيزیكي فرد با دیگران تعايرر
مي كنندق هال ،تاكيد كرده اسد كره خرود فاصرله مهرم نيسرد ،نشرانه هراي ارتاراطي قابرل
دسد یابي در فواصل گوناگون اسد كه در مفهوم فضاي شخصي اهميرد پيردا مري كنردق در
واقع فضاي شخصي محيطي اسد كه در آن درجات و شكل هراي گونراگون تمراس اجتمراعي
امكان پيدا مي كند(آلتمن()65-66 ،1382 ،تصویر شماره )1ق
تصویر شماره  :1حااخ هاي نامرئي احاطه كننده اطراچ انسان وتعریف كننده
فضاي شخصي در نظریه همجواريق مناع :هال148 ،1376 ،

منظور از فضاي شخصي«هاله اي نامرئي» اسدق تجاوز دیگران به این فضا یا حرریم باعرث
ناراحتي یا نگراني فرد مي شودق همه ي انسان ها با توجه به نساد نزدیكي خود با شخص مقابل و یا مقام او ،این فاصله را رعاید مي كنندق حااخ هاي نامرئي احاطره
كنندهي اطراچ هر انسان و تعریف كننده ي فضاي شخصي ،فرآیندي دیالكتيكي و متغير اسد(هال)148 ،1376 ،ق
هال اصطالح هم جواري را در نحوه ي استفاده ي انسان از فضا براي توضيح و بررسي فرهنگ به كار مي برد و نتيجه مي گيرد كه نحوه ي هم جرواري انسران هرا در
فضا و مكان بخشي از فرهنگ اسدق او مهم ترین بحث فضاي انسان ساخد را ایجاد هم جواري مناسب با هویرد فرهنگري مري دانرد كره باعرث جلروگيري از تجراوز،
ازدحام و استرس در انسان ها مي شودق او معتقد اسد ،رشد بريش از حرد طايعري خواسرته هراي انسران بعرد جدیردي را برا عنروان بعرد فرهنگري بره وجرود آورده
اسد(پيشين)222،ق
فضاي شخصي به مثابه یكي از سازوكارهاي تنظيم مرز ميان خود و دیگري احتماال در روابط اجتماعي مختلف شكل متفاوتي به خود مري گيرردق فررد یرا گرروه
وقتي مایل به تعامل با دیگري اسد خود را بيشتر در دسترس مي گذارد و وقتي به تعامل با كسي تمایلي نداشته باشد ،از او دوري مي كندق
رابرت سامر تعریف ساده اي از فضاي شخصي پيشنهاد مي كند« :فضاي شخصي ناحيهاي اسد با پيوندهاي نامرئي كه بدن شخص را احاطه كرده انرد ترا امكران ورود
عنصري مزاحم وجود نداشته باشد(گيفورد»)54 ، 1378،ق
«فضاي شخصي» نااید با «فضاي شخصي شده» اشتااه شودق اولي به فاصله اي گفته مي شود كه حيوانات همگونه ،به جز در مواردي كه تمراس هراي خصوصري
بين آنها جریان دارد ،بين خود رعاید مي كنند ،و دومي به محدوده اي از محيط طايعي یا مصنوع به عنوان قلمرو تعيين شده گفته مي شرودق اگرر شرخص دیگرري
وارد این فضا ش ود ،فرد احساس مزاحمد مي كند و عدم رضاید خود را نشان مي دهدق حتي اگر عالئم بيرونري عردم رضراید پنهران بمانرد ،در مقابرل مزاحمرد هرا
واكنش هایي نشان مي دهد(لنگ()167 ،1381 ،تصویر شماره ) 4 ،2،3ق

تصویر شماره  : 2مناع :گيفورد54 ، 1378،

تصویر شماره  : 3مناع :گيفورد54 ، 1378،

تصویر شماره  :4مناع :گيفورد54 ، 1378،

بسياري از پژوهش هاي مربوه به روابط بين افراد حاكي از آن اسد كه:
وجود رابطه ي مثاد بين افراد به كم شدن فاصله یا كوچك شدن محدوده ي فضاي شخصي بين آنها منجر مي شودق
افرادي كه نزدیك هم قرار مي گيرند ،افرادي هستند كه رابطه ي مطلوخ باهم دارندق
 .4-3فواصل مختلف در ارتباط با تعامل افراد
تا همين اواخر فكر مي شد كه نيازهاي فضایي انسان به اندازه ي هواي جابجا شده توسط بدنش اسدق این حقيقد كه انسان در اطراچ خود فضراهایي بره عنروان
نشانه هایي از شخصيتش دارد ،عموما نادیده گرفته شده بودق
در این بين افرادي چون«ادوارد هال» در یك طاقه بندي چهار مرحله اي ،فواصل اصلي اجتماعي را بر شكل تعامل افراد از گفتگوي صميمي ترا حضرور رسرمي ارائره
كرده اسدق وي مطرح ساخد كه ما محيط اجتماعي خود را به محدوده هاي متمایزي كه بدن هایمان را احاطه مي كنند ،تقسريم مري كنريم و گرویي حاراخ هرایي
نامرئي با خود داریمق او در كتاخ خود ،بعد پنهان ،فضاي شخصي و اجتماعي و درك انسان از آن هرا را بررسري مري كنرد(هال)1-2 ،1376،ق در ایرن جرا بره فواصرل
مختلف در ارتااه با تعامل افراد مي پردازیم( فرگاس ()198 ،1373 ،جدول و تصویر شماره )5ق
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جدول و تصویر شماره  :5چهار نوع قلمرو فضاي شخصي -مناع :فرگاس198 ،1373 ،
فاصله ي صميمي

در فاصله ي صميمي ،حضور شخص دیگر تردیدناپذیر بوده و ممكن اسد به دليل غلاه ي داده هاي حسي به دفعات ناراحد كننده باشندق بينایي اغلب ،بویرایي،
گرماي بدن شخص دیگر ،صدا ،بو و احساس نفس شخص دیگر همگي عالمد تماس و برخورد با شخص دیگر اسد(هال)140 ،1376 ،ق
فاصله ي شخصي

فاصلهي شخصي اصطالحي اسد كه توسط هایدیگر براي فضاسازي عادي در بين حيوانات غيرتماسي براي حفظ آن بين خود و اطرافيران بره كرار گرفتره شرده
اسدق این فاصله به صورت حاابي نامرئي ،پيرامون موجود زنده را احاطه مي كندق خارج از این حااخ ،براي دو موجود زنده بدان گونه كه هنگام تالقي دو حااخ با هرم
درگير مي شوند ،برخوردي اتفاق نمي افتدق سازماندهي اجتماعي عاملي در تعيين فاصله شخصي اسدق
فاصله ي اجتماعي

فاصله ي اجتماعي صرفا فاصله اي نيسد كه در آن هر حيوان تماس خود را با گروه خود از دسد مي دهد بلكه فاصله اي اسد كره حيروان دیگرر در آن فاصرله
نمي تواند دیگر اعضاي گروه را بايند ،صداي آنها را بشنود و یا بوي آن ها را استشمام كنرد و ترجيحرا فاصرله اي روان شرناختي اسرد كره در آن ،ظراهرا در حيروان
احساس اضطراخ آغاز مي گرددق خط مرزي بين فاصله ي شخصي در حالد دور و حالد نزدیك در فاصله ي اجتماعي« ،حد تسلط» را مشرخص مري كنردق جزئيرات
معني دار بصري از صورت قابل مشاهده نيسد و نمي توان انتظار تماس با فرد دیگري را در این فاصله داشد مگر با كوشش زیادق
فاصله ي عمومي

تغييرات حسي متعدد مهمي در انتقال از فواصل شخصي ،اجتماعي به فاصله ي عمومي پدید مي آید كه به طور كامل خارج از دایره ي برخورد افراد اسردق فاصرله ي
عمومي معمول مختص چهره هاي برجسته و دولتي نيسد ،بلكه هر كس در صحنه هاي عمومي مي تواند آن را به كار گيرد و باید برا تعردیل هراي ویرژه اي صرورت
بگيرد(پيشين)141-148 :ق
 .5-3قلمرو(حريم در مناسبت با خلوت)
نقش قلمروها ،تسهيل تعامل اجتماعي و تثايد نظام هاي اجتماعي تامين كننده ي خلوت اسدق قلمروهاي اوليه مثل فضاهاي خصوصي(خانه) بره راحتري قابرل
تشخيص اسد ،ولي تشخيص قلمروهاي ثانویه مثل فضاهاي عمومي و مشترك ،گاه دشوار اسدق رفتار قلمروپایي سرازوكاري اسرد برراي تنظريم حرریم برين خرود و
دیگران كه با شخصي سازي یا نشانه گذاري مكان یا شي مورد نظر و تعلق آن به ف رد یا گروه بيان مي شودق رفتارشناسران حيوانرات اولرين كسراني بودنرد كره رفترار
قلمروپایي حيوانات را مطالعه و ثاد كردندق مطالعه ي قلمروپایي در رفتار انسان جدیدتر اسدق لئون پاستاالن راجع به قلمرو مكاني انسران تعریرف زیرر را ارائره كررده
اسد :قلمرو مكاني فضاي محدود شده اي اسد كه افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده ي اختصاصي استفاده و دفاع مي كنندق قلمرو برا یرك مكران ،هویرد روان
شناختي مي یابد و با احساس مالكيد و تركيب كالادي به صورت نماد در مي آید(لنگ)169 ،1381 ،ق طراح مي تواند با دسد زدن بره ابرداعات و ابتكراراتي تعریرف
این قلمروها را وضوح باخشد و با این كار از بروز مشكالت جلوگيري نمایدق حسين الشركاوي در رساله ي دكتري خرود در دانشرگاه پنسريلوانيا تحرد عنروان«قلمررو
گرایي» طراحي مدلي را كه به طور مستقيم به طراحي محيط ربط داشرته باشرد ،در چهارگونره قلمررو مكراني شرامل قلمررو پيوسته(شخصري) ،مركزي(خصوصري)،
حامي(نيمه خصوصي یا نيمه عمومي) و پيراموني(عمومي) تعریف كرده اسد(پيشين)170 :ق
 .6-3تراكم و ازدحام
تفكيك ميان مفاهيم تراكم و ازدحام مهم اسدق تراكم یك شاخص عيني از تعداد نفرات در هر واحد فضاسد ،ازدحام اشاره به حالرد ذهنري و روانشرناختي دارد
كه به احسا سات منفي منجر ميشودق در حالي كه تراكم معموال یك عنصر مهم در ازدحام اسد ،ادراك ازدحام تحد تاثير سایر متغيرهاي موقعيتي و جغرافيایي مثرل
معماري ،نيازمندیهاي تكليف و سن و جنسيد فرد قرار مي گيردق
جاي هيچ شكي نيسد كه مواجهه طوالني با تراكم باال مي تواند پيامدهاي بسيار منفي بر سالمتي و رفتارهاي اجتماعي گونه هاي مختلف حيواني داشرته باشردق
با این كه این مورد درباره انسان ها نيز صادق اسد ولي فرد بایستي در تعميم نتایج مطالعات حيواني به انسان ها شيوه اي مستقيم و ساده ،كمال احتياه را بنمایدق
پژوهش هاي مربوه به واكنش هاي انسان در برابر تراكم باال را مي توان به مطالعات ازدحام كوتاه مدت و دراز مدت تقسيم نمودق مطالعات ازدحام كوتراه مردت داراي
شكلي آزمایشي هستند و به ندرت بيش از چند ساعد به طول مي انجامدق پژوهش روي ازدحام كوتاه مدت نشان مي دهد كه این تجربه مري توانرد اثرري منفري برر
احساسات بگذارد و عملكرد را در تكاليف پيچيده مختل سازدق مطالعات ازدحام دراز مدت به شكلي طايعي گروههایي را مورد بررسي قرار مي دهدكه به مردت درازي
تحد شرایط با تراكم باال زندگي ميكنندقبا این كه این پژوهش ها كامل نيستند ولي حاكي از آنند كه تجربره طروالني ترراكم براال در ایرن موقعيرد هرا بره ویرژه در
محيطهاي آزاردهنده اي مثل زندان معموال منفي اسدق
نظریه هاي مختلفي براي تايين اثرات تراكم روي انسانها مطرح گردیده اسدق الگوهاي بوم شناسي موقعيد هاي رفتاري را با توجه به حضور تعداد بهينه اي از افراد
براي عملكرد مناسب در محيط ،مورد بررسي قرار مي دهندق الگوهاي اضافه بار حسي ازدحام را به عنوان پاسخي به تحریك و اطالعات بيش از حد محيطي تايين
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مي نمایدق الگوي تراكم – شدت فریدمن عنوان ميكند كه تراكم به خودي خود نه مثاد و نه منفي اسد ،اما هر رفتاري كه در موقعيرد حضرور داشرته باشرد شردت
مي بخشدق الگوهاي برانگيختگي ،ازدحام را به عنوان محصول فرعي سطوح افزایش یافته برانگيختگي حاضر در موقعيد هاي با تراكم باال توصيف مي كننردق الگوهراي
كنترل بر نقش فقدان كنترل فرد بر محيط به عنوان عامل اصلي تجربه ازدحام تاكيد دارندق تمام این نظریه ها تا اندازه اي از حماید پژوهشري برخوردارنرد ،امرا برراي
رسيدن به یك نظریه قطعي تر درباره ماهيد ازدحام انساني باید منتظر پژوهش هاي آتي باشيم(اندرو)207-235 ،1387 ،ق

 .4خلوت در حوزه ي فرهنگ اسالمي
در فرهنگ اسالمي درباره ي خلوت غير از تعابيري كه تاكنون در نساد ميان فرد با انسان هاي دیگر بيان شد ،نساد هاي دیگري نيز مطرح اسد :نساد فرد برا
خود ونساد فرد با خداق خلوت جویي یا خلوت گزیني اگر در مااحث مربوه به خلوت ،گاه مورد تایيد و گاه مردود شناخته شده اسد ناظر به اهدافي بروده اسرد كره
در حوزه ي شخصي یا اجتماعي معنا مي شده اسد ،حال آنكه در فرهنگ اسالمي با توجه به اهميد و در نظر گرفتن نساد فرد برا خرود و خردا ،بزرگران آن ،برویژه
عرفا ،ضمن تاكيد این موضوع در خلوت گزیني به جستجوي نوعي رشد فردي برآمده اندق به طور مثال نجم الدین رازي از عرفاي برزرگ قررون ششرم و هفرتم بحرث
مفصلي در این خصوص دارد و براي تحقق صحيح آن شرایطي شمرده اسد(مرصادالعااد)134 ،1366 ،ق «بدانكه بناي سلوك راه دین و وصرول بره مقامرات یقرين برر
خلوت و عزلد اسد و انقطاع از خلقق و جملگي انايا و اوليا در بداید حال داد خلوت داده اند تا به مقصود رسيده اند»ق وي با تاكيد بر چهل روز خلوت نشريني اضرافه
مي كند« :و نشستن اربعينات را شرایط و آداخ بسي اسد ،اما آنچه مهمتر اسد هشد شره اسد كه اگر یك شره از این شرایط به خلل باشد مقصود كلي از خلروت
به حصول دشوار پيونددق و تعيين عدد هشد ،به هشد بهشد اسد كه بهشد دل را هشد در اسد ،هر شرطي از شرایط خلوت كليرد درگشراي یرك در اسرد ،اگرر
شرطي فروگذارند یك در بسته ماند»ق در توضيح شرایط مذكور و به عنوان شره اول مي نویسد « :اول شره تنها در خانه ي خالي نشستن اسد ،روي به قالره آورده،
دستها بر ران نهاده ،غسل كرده به نيد غسل مرده و خلوتخانه را لحد خویش شمرده و از آنجا جز به وضو و حاجد و نماز بيرون نياید»ق چنان كه مولروي مري گویرد:
«من نخواهم شد از این خلوت برون  /زانكه مشغولم به احوال درون»ق
این معنا از خلوت از سایر عرفا نيز فراوان نقل شده اسدق بنابراین عطف به این تعاير از «خلوت»  ،دو نساد دیگر نيرز مري تروان بره فهرسرد فروق اضرافه كررد:
«نساد شخص با خود» و «نساد شخص با خدا» ق از قضا این دو نساد همواره در فرهنگ اسالمي مستحسن والزم(مثال در عاادات) شناخته شده اسدق
با توجه به اینكه مفهوم خانه چيزي اسد كه ما را از بيرون به درون خود دعوت مي كند ،آن ظرفي كه امكان حركد بيرون بره حركرد درونري را فرراهم كنرد ،خانره
ناميده مي شودق اگر در شرایط كنوني به حس خودمان نساد به خانه مراجعه كنيم ،احساس مي كنيم از آن شر و شور و آن همه حركد كه در بيرون اتفاق مي افترد
به خانه پناه مي بریم و تجدید قوا مي كنيمق انسان هنگامي كه مستقر مي شود امكان آن را پيدا مي كند تا به سمد یافتن خویشتن خویش برودق چون هنگرامي كره
انسان مستقر مي شود از دویدن و توجه به عالم بيرون و عالم حركد منصرچ مي شودق هنگامي كه مستقر مي شود فرصد این را پيدا مي كند كه متوجه خود شودق
در واقع یافتن حقيقد ،نياز به یك سفر دروني دارد و خانه محل این سفردروني اسدق خانه مكاني اسد كه انسان خویشتن و حقيقد خویش را در آن مي یابرد و بایرد
بيابدق هنگامي كه انسان در خانه قرار مي گيرد ،باید بتواند همه ي آن نایافتني هاي بيرون از خویش را درون خانه بيابدق

 .5خلوت در معماري

براي انسان – به ویژه انسان دین دار -چهار نوع رابطه وجود دارد :رابطه با خود ،رابطه با دیگران ،رابطه با طايعد و رابطره برا خرداق از سروي دیگرر خانره نيرز بره
عنوان ظرچ زندگي انسان ،مي باید تامين كننده ي این چهار نوع رابطه باشدق خانه باید امكاني فراهم بياورد كه هر انساني هنگرامي كره در آن حضرور دارد ،رابطره ي
درستي با خود برقرار كند و متاسفانه این همان كيفيتي اسد كه امروزه تقریاا تمام خانه ها فاقد آن هستندق در معماري تمدن اسالمي مشاهده مي كنيم كه به طرور
خاص در بعضي بناهاي اجتماعي مثل مسجد ،خانقاه یا مدرسه ،مكان هایي به این امر اختصاص داده شده اسدق مكان هایي كه به زاویره یرا گوشره یرا خلوتخانره نيرز
شهرت دارند كه "ساكالن الي اهلل" در آنها جاي گير مي شدند و براي انجام عاادات خویش مثل اعتكاچ یا چله نشيني به سرمي برده اندق
علي رغم كامل ناودن مصادیق در دسترس و در غياد مساكن دوره هاي قال از قاجار ،اگر چه چنين مكان هایي در بناهاي مسكوني كامال در اختيارمان نيسرد،
ولي مي توان از بعضي گزارشهاي تاریخي یا حتي ماتني بر تحليل این امور عاادي ،فضاي خاص– یا امكان ایجاد فضاي خاص– در گستره ي خانره را حردس زد یرا
در نظر گرفد ،چرا كه وقتي در فضاهاي پرجنب و جوش اجتماعي براي این امر فضایي در نظر گرفته مي شد ،به علد اولي وجود آن براي فضرایي مسركوني شخصري
نيز مي تواند توجيهي بيابد ،به ویژه این كه از سایر منابع تاریخي مثل داستانها و روایات استنااه مي شود كه براي عاادت در خانه فضراهایي خراص ایرن امرر وجرود
داشته اسدق صندوق خانه ها ،پستوخانه ها ،زاویه ها ،كنج ها و انواع فضاهایي كه وجود داشته مصادیق آن فضاها هستندق خانه هایي با ایرن كيفيرد ایرن امكران را در
اختيار انسان قرار مي دهد تا با خویش خلوت كند و به مراقاه و محاساه بپردازد ،در خویش تامل كند،خویشرتن و حقيقرد خرویش را جسرتجو كنرد و بيابرد و ایرن
ممكن نيسد جز اینكه فضاي مسكوني چه از لحاظ جزء فضا ،زاویه یرا گوشره ،بخصروص در باالخانره هراو یرا اتراق گوشروار،كره امرروزه برراي آن عملكررد مشخصري
نمي شناسند و گاهي وجود آنها را فقط به ایجاد تناسب یا قرینه سرازي معمرار در بنرا نسراد مري دهنرد وچره از لحراظ امكران تحقرق آن ،اجرازه چنرين كراري را
بدهد(ارژمند ،خاني)35 ،1391 ،ق

 .6خلوت در خانه هاي معاصر ايران
فن آوري جدید رابطه ميان خيابان و خانه و فضاي عمومي و خصوصي را در بسياري از شهرهاي امروزي تغيير داده اسدق اكنون سركوند یرك فضراي خصوصري
نساي را به وجرود مي آوردق در دنياي توسعه یافته دیوارها و درهاي خانه هاي ما شاید رایج ترین مكانيزم هایي هستند كه براي اداره حریم خصوصي و خلوت به كار
مي روند و در بيشتر موارد هيچ توجهي به این مسئله نشده و راه كار خاصي براي حفظ و تامين آن در نظر گرفته نشده اسدق امروزه در مجموعه هراي مسركوني نره
خلوت دیداري قابل تامين اسد و نه خلوت شنيداري وضعيد مطلوبي داردق پنجره هایي كه كامال رو به روي هم قرار گرفته اند و دید مسرتقيم بره دیگرري دارنرد بره
طوري كه ساكنين خانه ها براي حفظ خلوت و حریم خصوصي خود از دیدن ساختمان هاي بلند مجاور ناچرار بره اسرتفاده دائمري از پررده و غيرره مري باشرند ،كره
نمونه هایي از تجاوز خواسته یا ناخواسته همسایه ها به حریم یكدیگر اسدق
مرحل قرارگيري درخ هراي ورودي آپارتمان ها نيز مرعموال به گرونه اي اسد كه در صرورت باز بودن درخ خانه ،هر رهگذري به راحتي مي تواند به درون خانه دید
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داشته باشد(معيني ،زندي ( )8 ،1394 ،تصویر شماره)6ق

تصویر شماره  :6معایب خانه هاي مدرن ،مناع :معيني ،زندي8 ،1394 ،

 .7معماري ايراني
معماري در ایران بيش از  600سال تاری پيوسته داردق این معماري نه تنها فراتر از مرز جغرافيایي ایران امروزي نمودي بارز دارد بلكه از نظر تنوع ،پهنه وسريعي
را در بر مي گيردق عناصر طراحي نيز در معماري ایراني از قدمتي  3هزار ساله برخوردار اسدق این عناصر از تاالر گوردخمه ها گرفته تا سرقف چهارطراقي هرا و چهرار
ایوانيها همواره در دورانهاي مختلف حضور داشته و تاثيرگذاري خود را در زندگي امروز نيز حفظ كرده اندق در واقع معماري ایرانري داراي اسرتمراري بروده كره هرر
چند بارها بر اثر كشمكشهاي داخلي و هجوم هاي خارجي دستخوش فطرت یا انحراچ موقتي بوده ،با این همه به ساكي دسد یافد كه با هيچ ساك دیگري اشرتااه
نمي شودق در ایران معماري آثار تاریخي در عين اینكه داراي مفهوم و هدچ دیني و آئيني اسد ،مانند سایر نقاه جهان وابسته به عواملي چون اقليم ،مصرالح موجرود،
فرهنگ منطقه ،فرهنگ همسایه ،دین و آئين و باور و باني بناسد(نورآقایي)1386 ،ق
در معماري ایراني داالن ،فضاي ارتااطي بيرون و درون به شمار مي رودق فضاي داالن در معماري خانه هاي ایراني چنان اهميتي مي یابد كه به جررات مري تروان
آن را جوهر اصلي فضاهاي خانه ها دانسدق در این فضاسد كه گسستن از بيرون و پيوستن به درون به تدریج حاصل مي شودق زندگي جهان بيررون ،صرداها ،رنگهرا و
حركد در فاصله زماني كه در این فضاي ميانجي طي مي شود ،كم كم محو مي گرددق این فضایي اسد كه واسطه ميران بشررید(ميدان بررون) و روحانيد(شاسرتان
درون) ،عالمي اسد ميان جسم و روح و سيري اسد براي رساندن انسان به نيستي و به هيچ ،و جایي كه از بند حواس رهرایي یابرد و ظرواهر و زوائرد را بشناسرد و از
خود دور كند ،خود را درك كند و به دریاي حقيقد بپيوندد و راه رسيدن به فطرت را طي كند(فيروز بهر)1388 ،ق
در جامعه سنتي ،آثار معماري ،آثاري مصنوع و منفك از خلقد ناود ،بلكه جزئي از آن شمرده مي شدق از این رو معمار ،نهاید هنر خود را این نمري دانسرد كره
اثري متااین با طايعد بسازد ،بلكه در این مي دانسد كه اثر او ،هم در عمل آسياي به طايعد نرساند و هم در سيماي خود با طايعد متااین نااشدق در عرالم پريش
از مدرن ،معمار خود را مستحيل در جامعه و معيارهاي آن مي دید و وظيفه ي خود را در نهاید ،بهاود بخشيدن آن ضروابط مري دانسردق نروآوري در آن زمران نيرز
ممدوح بود ،اما مفهومي دیگر داشدق نوآوري به معناي در انداختن طرح هاي تازه در چهارچوخ زیااشناسي مقاول و با حفظ اصولي بود كه سرند ایجراخ مري كرردق
تجاوز از این حدود را نه نوآوري ممدوح ،بلكه بدعد مذموم مي شمردند و خود را موظف به بهره گيري از تجارخ هزاران ساله معماران پيش از خرود در فرراهم آوردن
سكوند گاه مطلوخ انسان مي دانستند(قيومي بيدهندي)74-75 ،ق

 .8فضاي ورودي بناهاي درونگرا
« فضاهاي ورودي بناهاي درونگرا داراي دو نما هستندق نخسد نمایي كه از بيرون دیده مي شرود و دوم نمرایي كره از درون(درون فضراي براز داخلري) مشراهده
ميگردد (سلطان زاده)166 ،1372 ،ق»
فضاي ورودي ،یك فضاي رابط و اتصال دهنده اسد ،زیرا بسياري از بناهاي قدیمي درون گراي واقع در بافد هاي پيوستهاز لحاظ كالادي ،كراركردي و بصرري غالارا
تنها از طریق فضاي ورودي با معار یا سایر فضاهاي عمومي ،پيوند و تركياي فعال مي یافته اند ،چون بيشتر این گونه بناهرا فاقرد نماهراي بيرونري طراحري شرده اي
بودندق به این ساب فضاي ورودي یك فضاي ارتااطي و اتصال دهنده یك بنا با محيط پيرامونش مي باشد(سلطان زاده)172 ،1372 ،ق
در ورودي هر بنا را مي توان مهمترین عامل در نظارت بر ارتااه دانسدق در عمومي ترین و ساده ترین شكل ،با بسته شدن در ورودي ،ارتااه قطرع مري شرود و
سپس در هر زمان كه مالكان یا استفاده كنندگان از فضا اراده نمایند ،این ارتااه را به صورت دلخواه(در زمان هاي مختلف و براي افرراد گونراگون) مري تواننرد ایجراد
كنندق وجود دو نوع وسيله آگاه كننده :كوبه وحلقه ،در روي درهاي ورودي براي مردان و زنان ،همچنين وجود ورودي هاي جداگانره برراي زنران و مرردان در بعضري
مساجد ،ورودي هاي جداگانه ،براي بخش بيروني و اندروني در برخي از خانه ها ،نمونه هایي از شريوه هراي مربروه بره كنتررل ارتاراه اسردق نظرارت برر ارتاراه برا
روش هاي گوناگوني صورت مي گرفته اسدق یكي دیگر از این روش ها ،نحوه ي طراحي فضاي ورودي به گونه اي اسد كه هدچ یرا هردچ هراي الزم را در چگرونگي
ایجاد ارتااه بين یك فضا با فضاهاي پيرامون آن تامين نمایدق در خانه ها كه نمي خواستند یك شخص نامحرم از جلوي فضراي ورودي بره داخرل خانره دیرد داشرته
باشد و نيز برایتامين حداكثر امنيد سعي مي كردند مسير حركد در داخل فضاي ورودي را تا حد امكان طوالني نمایند(سلطان زاده)173 ،1372 ،ق
در بسياري از تاالرها یا اتاق ها به طور معمول در ورودي در دهانه مياني دیوارهاي جاناي قرار داده مي شدق به این ترتيب فضاي داخلي اتاق به دو ناحيره كره در
مواردي به اصطالح رایج بخشي از آن را باالي اتاق و بخش دیگر را پایين اتاق مي ناميدند ،تقسيم مي شدق باالي اتاق محل استقرار بزرگترها بودق به این ترتيرب محرل
ورود به اتاق در ميان دو حوزه فوق كه فضا را به دو بخش تقسيم مي كرد ،قرار داشدق در بعضي خانه ها به ویژه خانه هاي بزرگ طراحي شده ،بين فضراي تراالر و دو
اتاق گوشوار طاقه ي فوقاني واقع در دو سوي آن از طریق پنجره هاي ارسي یا سطوح مشاك ارتااه بصري پدید مي آمد تا در برخي از مجالس و مهمراني هرا ،زنران
واقع در اتاق هاي گوشوار طاقه ي فوقاني بتوانند مجلس واقع در تاالر را تماشا كنند ،بدون آنكه به صورتي روشن دیده شوندق این نوع طراحري برراي رعایرد موضروع

٨

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

شماره  4دی 1397

محرميد و متمایز شدن مجالس برزرگ مردانره از مجرالس زنانره صرورت مري گرفردق در مهمراني هراي كوچرك خویشراوندان نزدیرك ،همره در یرك فضرا مسرتقر
مي شدند(سلطان زاده)187 ،1374 ،ق

 .9محرميت و امنيت
براي حفظ محرميد ساكنان یك فضا ،مسير فضاي ورودي را به صورت پيچ در پيچ و غير مستقيم طراحي مي كردند ،به نحوي كره از جلروي درگراه یرا هشرتي
نتوان فضاهاي داخلي را مشاهده كردق این هدچ بيشتر در طراحي فضاي ورودي خانه هاي درونگرا در نظر گرفته مي شدق الاته در برخري مروارد برراي ترامين امنيرد
بيشتر براي ساكنان یك فضا نيز مسير دسترسي را پيچ در پيچ مي ساختند(سلطان زاده)184 ،1372 ،ق
معمار به صورت تعمدي فضا را به گونه اي طراحي مي كرد تا مسير رسيدن به درون خانه ،طوالني و پيچ در پيچ باشد ،تا ساكنين از دیرد دیگرران در امران باشرند و
امنيد و آرامش براي ایشان فراهم شودق از یك جهد فضاي پيچ در پيچ امكان روید شدن فضاي دروني را نمي دهد و از طرچ دیگر زمان بيشتري صرچ مي شود ترا
افراد به درون خانه وارد شوند و امكان آمادگي بيشتري براي ميزبان فراهم مي آوردق یكي از باورهاي مردم ایران زندگي شخصي و حرمد آن بوده كه این امر بره گونره
اي معماري ایران را درون گرا ساخته اسدق معماران ایراني با ساماندهي اندام هاي سا ختمان در گرداگررد یرك یرا چنرد ميانسررا ،سراختمان را از جهران بيررون جردا
مي كردند و تنها یك هشتي این دو را به هم پيوند مي داد(نورآقایي)1386 ،ق
جدول شماره :6خانه هاي تاریخي شهر زنجان و محل اتاق هاي خلوت ،كنج ،پستو در آنهامناع :نگارندگان
خانه مورد بررسي

مكان ايجاد شده

ذوالفقاري

اتاق شخصي– وجود كنج

داوودي

اتاق شخصي – وجود پستو

جمالي

اتاق شخصي – اتاق خلوت

خدیوي

اتاق شخصي – اتاق خلوت

پالن يا عكس مكان خلوت
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نتيجه گيري
روابط متقابل ما با دیگران نقش مهمي در اولوید هایمان در سكونتگاه دارد و محيط ساخته شده باید بتواند نيازهاي مربوه به این روابط را پاس گویردق از سروي
دیگر ،مي دانيم كه فضاها ،نقش هاي اجتماعي خاصي را بر ساكنان خود تحميل مي كنند و برخي الگوها و معيارهراي رفتراري را تقویرد و برخري دیگرر را تضرعيف
مي كنند و در نهاید جهد و ابعاد جدیدي به رفتارهاي ساكنان خود مي بخشدق با نگاهي به گذشته در مي یابيم كه در معماري گذشته نياز بره تعرامالت اجتمراعي و
ارتااه با هم نوعان ،حفظ حریم و نياز به خلوت در جاي خود به خوبي پاس مي گرفتندق بر خالچ انتظار تحقيقات نشان مي دهد كه در افرراد بررون گررا نسراد بره
افراد درون گرا نياز به خلوت بيشتر اسدق عالوه بر ویژگي هاي شخصيتي ،تفاوت در نياز به خلوت تا حدودي به نگرش گرروه هراي اجتمراعي و نقشري كره مرردم در
جامعه و پایگاه اجتماعي– اقتصادي خود ایفا مي كنند باز مي گرددق در معماري خانه هاي سنتي ،معمار به صورت تعمدي فضا را بره گونره اي طراحري مري كررد ترا
مسير رسيدن به درون خانه ،طوالني و پيچ در پيچ باشد ،تا ساكنين از دید دیگران در امان باشند و امنيد و آرامش براي ایشان فراهم شودق از یك جهد فضاي پريچ
در پيچ امكان روید شد ن فضاي دروني را نمي دهد و از طرچ دیگر زمان بيشتري صرچ مي شود تا افراد به درون خانه وارد شروند و امكران آمرادگي بيشرتري برراي
ميزبان فراهم مي آوردق در نهاید این نتيجه به دسد مي آید كه طراحان باید با استفاده از تكنيك و معماري پالن هاي قدیمي ،و بهرره گيرري از آنهرا در خانره هراي
عصر حاضر جهد بهاود كيفيد زندگي و رسيدن به آرامش نساي استفاده كنندگان تالش كنند ،چرا كه خانه محلي براي رسيدن به آرامرش و گررفتن انررژي دوبراره
مي باشد ،و این آرامش مي تواند در زندگي اجتماعي و روابط ما با دیگران تاثير بسزایي داشته باشدق
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