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نقش خلوت در معماری خانه ایرانی

چکيده
خانه، مکاني است كه اّولين تجربه هاي بي واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت مي گيرد و »خلوت« با خود، 
با همسر و فرزندان، با والدین و خواهر و برادر و دیگران همه و همه بي تعّرض غير در آن ممکن مي گردد. خلوت در 
مسکن از ضرورّیات هر محيط مناسب براي زیست انسان به شمار مي رود. وجود خلوت در محيط زندگي، مي تواند به 
ایجاد زمينة مناس�ب در ابعاد فردی و اجتماعی بيانجامد. عالوه بر آن، آس�ایش خانواده و فراهم آمدن امکان ارتباط 
مناس�ب اعضاي آن با یکدیگر و حّتي با س�ایر نزدیکان، نيازمند خلوت در مس�کن اس�ت؛ چرا كه مسکن به معنای جایی 
كه سکينه و آرامش در آن جاری است، نيازمند نوعی خلوت است. ایجاد تعادل ميان خلوت و تعامل اجتماعی امری 
ضروری است كه به وسيلة عناصر كالبدی و در بستر فردی و اجتماعی هر جامعه ای و مبتنی بر ارزش های فرهنگی آن 
ميّسر می شود. این مقاله با پرداختن به مفهوم »خلوت« به روش كيفی و با مروری بر تعاریف مختلف و بعضی نظرّیه های 
این حوزه، به بررسی این مفهوم در حوزة فرهنگ اسالمی می پردازد و در ادامه، دو نسبت جدید »خلوت با خویش« و 
»خلوت با خدا« را به مفاهيم مربوط به حوزة این نوع مطالعات می افزاید. هم چنين، ضمن نشان دادن اهمّيت این معنا 
در این فرهنگ به عنصر فضایی و كالبدی آن در معماری نمونه های مورد بررسی اشاره می نماید كه به صورت عناصر 
كالبدی، هم چون صندوق خانه ها، پس�توخانه ها، خلوت خانه ها، زاویه ها و یا كنج ها، ش�کل گرفته اند. در پایان مبتنی بر 
تعاریف و مصادیق مربوط و با توّجه به پاسخ هایی كه ساكنان فعلی مساكن ایرانی- اغلب به ناچار و در محدودة فعلی 
بناهای خود- به این نياز داده اند، پيشنهاد می كند كه طراحاِن معماِر مساكِن ایرانی، فضاهایی را چه به صورت مستقل 

و چه به صورت همراه با فضاهای دیگر -كه امکان تفکيک داشته باشد - در طّراحی فضاهای مساكن لحاظ نمایند.

واژگان كليدي: معماری ایرانی، خانة ایرانی، خلوت، فضای شخصی، حریم و قلمرو. 
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مقّدمه
معماری »ظرف« زندگی انسان در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی 
)و منطبق بر شرايط زيستی و بومی( است. با اين نگاه، برای تحّقق 
معم��اری عالوه بر توّجه به وجوه ملموس و مادی )کالبد( آن، بايد 
حوزه های انس��انی چه در حیثیت فردی و چه در حیثیت اجتماعی 

را نیز مورد تأمل و مطالعه قرار داد. 
اّولین نقطة اس��تقرار انس��ان، خانه بوده اس��ت. به  اين معنا که 
نخس��تین فضايی که  انسان برای استقرار و قرار يافتن خود برگزيد، 
خانه اس��ت. مسکن به معنای ساکن شدن )خالف حرکت کردن( و 
منزل به معنای محل نزول و مستقرشدن است. انسان در طی سیر 
تاريخ��ی خويش به منظور يافتن آن چه ک��ه در حرکت نمی يافت، 
اس��تقرار پیدا کرد. به  اي��ن معنا که اگر انس��ان درون خانه ای قرار 
نمی گرفت، اين امکان برای او فراهم نمی شد تا رشد انسانی بیابد1.

واژة مسکن از ريشة »َسَکَن« به معناي هر چیزي است که انسان 
به وس��یلة آن تسکین يابد2. ما به هم������ان اندازه که احتیاج به 
هم نش��ینی با افراد خان��واده داريم، به همان ان��دازه نیز احتیاج به 
داش��تن محیط خلوت )با خود بودن، تفّکر و عبادت( داريم. واضح 
اس��ت که انسان عالوه بر نیاز به اس��تقرار در خانه، به محلي براي 
تسکین آالم روحي، رها ش��دن از برخي قیود اجتماعي، استراحت 
ب��ه نحو دل خواه، ارتباط با محرمان خود، خلوت کردن با خويش و 
راز و نیاز با خدا نیاز دارد. اگر خانه تأمین کنندة اين نیازها نباش��د، 

مسکن به معنای فوق نخواهد بود.

پرسش پژوهش
از آن ج��ا که نخس��تین حضور انس��ان در معم��اری، در فضای 
سکونتی است و اين فضا هنوز هم بزرگ ترين و گسترده ترين بستر 
تحّق��ق اين زندگی اس��ت، يافتن عواملی که کیفّی��ت محیط را به 
گونه ای تحت تأثیر قرار مي دهند و نهايتاً موجب رضايت س��اکنان 
از مح��ل زندگ��ی خود می ش��وند و فضای خاطره انگی��زی را برای 
س��اکنان خود رقم می زنند، از پرسش های اّولیة اين پژوهش است. 
در بررس��ی خانه ها مس��ائل مختلفی مطرح می شود که از آن میان 
مسأله »خلوت« و فضاهايی که می توانند در تحقق آن نقش بیابند 
و ب��ه نوع��ی در تأمین آن در خانه کمک نمايند - به عنوان يکی از 
مسائلی که کم تر بدان پرداخته شده- مورد توّجه اين پژوهش قرار 
گرفته اس��ت. از اي��ن رو، اين مقاله بحث خود را در پاس��خ به اين 
پرس��ش ها طرح  می نمايد که »خلوت چیس��ت، چگونه در معماری 
خانه های ايرانی ظهور می يابد و س��اکنان اين خانه ها چگونه به آن 

پاسخ می دهند؟«

محدوده پژوهش
در بررس��ی موضوع اين پژوهش، خانه هاي��ی از بافت محلّه های 
شهش��هان، علی قلی آقا و پش��ت مس��جد ش��یخ لط��ف اهلل )محله 
باقالفروش ها( در اصفهاِن دورة پهلوی اول، به عنوان نمونه انتخاب 

شدند که مصاديق مربوط به آن را دربر دارند.

معماری و تعامالت اجتماعی
ب��ی تردي��د رواب��ط متقاب��ل ما ب��ا ديگ��ران نق��ش مهمی در 
اولويّت هايمان در سکونت گاه دارد و محیط ساخته شده بايد بتواند 
نیازهای مربوط به اين روابط را پاسخ گويد. از سوی ديگر، می دانیم 
ک��ه فضاها، نقش های اجتماعی خاصی را بر س��اکنان خود تحمیل 
می کنند و برخی الگوها و معیارهای رفتاری را تقويت و برخی ديگر 
را تضعیف می کنند و در نهايت جهت و ابعاد جديدی به رفتارهای 

ساکنان خود می بخشند.
عطف به اين مفاهیم و با نظری به معماری گذش��ته در می يابیم 
که در آن معماری، اين نیازها - نیاز به تعامالت اجتماعی و ارتباط 
با هم نوعان، حفظ حريم ها و نیاز به خلوت - در جای خود به خوبی 
پاس��خ می گرفتند؛ به گونه ای که تأمین، تعريف و شفافیت مناسب 
قلمروه��ای خصوصی، نیمه خصوصی و عموم��ی، همراه با افزايش 

تعامالت اجتماعی مّد نظر قرار داشتند. 
در نظريّه ه��ای طّراحی محیط اظهار نظرهايی راجع به چگونگی 
تأثیر طّراحی بر تعامل اجتماعی ش��ده اس��ت. با نظری به الگوهای 
تعام��ل اجتماعی و قابلّیت ه��ای محیط ساخته ش��ده در می يابیم 
که همان ق��در که طراحی محیط و مواد و مصالح تش��کیل دهندة 
آن، کانال های ارتباط اعضای ه��ر حلقه رفتاری را تحت تأثیر قرار 
می دهند، محیط ساخته ش��ده نیز فرآيندهای اجتماعی انس��ان را 

متأثر می سازد. 

نگاهی به رفتارشناسی انسان ها در تعامالت اجتماعی
اگر روان شناس��ی اجتماعی، مطالعة نحوة تعامل مردم با يکديگر 
و نحوة تأثیر حضور واقعی يا ضمنی ديگران بر افکار و احساس��ات و 
رفتار و مقاصد مردم تعريف ش��ود )فرگاس، 1947: 16(، هر الگوي 
ج��اري رفتار آدمی در تعامل با مس��کن، نیازمند س��طح مطلوبي از 
ارتب��اط فردی در برابر تعامالت اجتماعی اس��ت. »خلوت« به عنوان 
نوعی از اين ارتباطات، ويژگي خاصي اس��ت که حضورش در مسکن 
بیش از هر جای ديگری ديده می شود که به تناسب نیاز فرد يا افراد 

و هم چنین در رابطه با هر فعالّیتي، معناي خاصی خواهد داشت.
1. تعامل اجتماعی با نظام های اجتماعی

دربارة تعامل اجتماعی نظريّه های مختلفی مطرح ش��ده اس��ت 
که از آن جمله نظر بوم شناس��ی جوزف فرگاس است. وی در مورد 

مفهوم »خلوت« چهار مشخصه برمی شمارد :
1-1. ارتباط محیط و رفتار بر بنیانی فلس��فی بنا می شود که بر 
س��طوح چند گانة رفتار تأکید می کند. افراد معموالً برای رس��یدن 
به سطح مطلوب خلوت از سازوکارهای رفتاری گوناگون مثل رفتار 
کالم��ی، رفتار غیر کالمی، رفت��ار محیطی، و هنجارها و کنش های 
فرهنگ��ی بهره می گیرند. با س��ازوکار رفتاری متف��اوت می توان به 
درج��ات گوناگون خلوت دس��ت ياف��ت. برخی از اين س��ازوکارها 

عبارتند از: 
الف( رفتار کالمی )محتوای سخن(

يک��ی از ابزارهای مه��م کنش متقابل اجتماع��ی ارتباط کالمی 
اس��ت. کلمات قادر هس��تند همة حاالت و تمايالت فرد را منتقل 
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کنند. از اين رو، الزم اس��ت از نظر محتوا و س��اختار، مورد بررسی 
قرار گیرند. منظور از محتوای کالم، جوهر ارتباط کالمی يا در واقع 

»چیزی« است که بر زبان می آيد. 
ب( رفتار فراکالمی )بلندی لحن، زير و بمی و آهنگ صدا (

رفتار غیرکالمی يا فراکالمی، استفاده از اعضا و حاالت بدن برای 
برقراری ارتباط است؛ مانند طرز قرار گرفتن دست و پا، حاالت بدن 
و حرکات سر يا رفتارهای خاص يا استفاده از قسمت های خاصی از 
بدن. ابعاد ساختاری رفتار کالمی همان چیزی است که ويژگی فرا 
کالمی، فرا زبانی يا زبانی س��خن نامیده می شود که شامل: اسلوب 
زبان، تلف��ظ و لهجه، انتخاب و تن��وع واژگان، پويايی صدا، آهنگ 
کالم، ويژگی ه��ای زمانی و بازده يا برون داد کالمی، کیفّیت صدا و 

تولید آوا است. 
ج( رفتارهای مرتبط با محیط، مثل فاصله گیری شخصی )فاصلة 

بین فرد از ديگران( 
اين رفتار به جنبه هايی از محیط که به فرد نزديک تر اس��ت )مثل 
پوشاک و زيورآالت( و فضای شخصی)حبابی فرضی در پیرامون فرد که 
تعّدی ديگران به آن باعث تنش و ناراحتی او می شود( و ابعاد دورتر و 

گسترده تر محیط )مثل قلمرو و اشیای مورد عالقه( می پردازد.
د( کنش های فرهنگی

نی��از به خلوت، به میزان زيادی به فرهن��گ ارتباط دارد و طّراحی 
محلّه، ساختمان ها و نظارت بر خلوت سه هدف مهم را برآورده می سازد: 

الف.رابطه فرد يا گروه با جامعه،
ب. وجوه مشترک فرد و جامعه،

ج. هويّت فردی و يگانگی با خود. 
سازوکارهای جداسازی فرد از ديگران– يا به عبارت ديگر نظارت 
ب��ر مرزهای بین افراد برای دس��ت يابی به س��طح مطلوب خلوت– 
جهان ش��مول اس��ت و در تمامی جوامع وجود دارد. ممکن اس��ت 
برخی از فرهنگ ها به مقولة فرهنگ توّجه اندکی داش��ته باش��ند، 
اّما اين امر احتماالً معلول نگرش س��ّنتی آنان به مقولة خلوت است 
که آن را فقط فرآيندی مربوط به محیط فیزيکی می دانند، نه يک 
نظام پیچیدة رفتاری با کارکردهای بسیار )آلتمن،1382: 37-54(.
به اين ترتیب نش��ان داده می شود که درک کامل ضابطة خلوت 
مس��تلزم ش��ناختن عملکرد س��طوح مختلف رفتاری است که در 

خدمت ايجاد اين ضابطه هستند. 
1-2. سطوح رفتاری مرتبط با مفهوم خلوت، نظامی يکپارچه را 
تشکیل می دهد که گاهی جای يکديگر را می گیرند )مثل وقتی که 
فرد به جای »بله« گفتن س��رش را به تأيید تکان می دهد(؛ گاهی 
يکديگر را تشديد می کنند )مثل وقتی که فرد عالوه بر »نه« گفتن 
سرش را هم به نفی تکان می دهد و در را به هم می کوبد(؛ و گاهی 
يکديگ��ر را تلطیف و تعديل می کنن��د )مثل وقتی که پس از بیکار 
کردن کس��ی حض��وراً از او عذرخواهی می ش��ود(. بنابراين رفتارها 
هم چون سازهای ارکستری هستند که در کنار هم نظامی پیچیده 

و تأثیری واحد ايجاد می کنند.
1-3. نظ��اِم ضابطة خل��وت نظامی پويا و متغّیر اس��ت. ترکیب 
خ��اص رفتارهای کالمی و غیر کالمی و محیطی به هیچ وجه ثابت 

و راکد نیس��ت. با تغییر ش��رايط، الگو و ترکی��ب رفتارها نیز تغییر 
می کند. بنابراين بهتر است روابط محیط و رفتار را در چشم اندازی 
بلند مدت و پويا ترس��یم کنیم تا بتوانیم رش��د و تغییر آن ها را در 

طول زمان مشاهده و بررسی کنیم. 
1-4. ديدگاه نظام اجتماعی، روابط محیط و رفتار را از دو جنبه مورد 
نظر قرار می دهد. در رويکردی سّنتی، محیط مجموعه ای از عوامل معرفی 
می شود که با رفتار رابطة عالی دارد؛ يعنی محیط در فرد تأثیر می گذارد 
و باعث رفتارهای گوناگون او می شود. اين نظريّه بی  شک در مواردی که 
شکل يا قالب محیطی خاصی، مثل شهرک های بسته، در رفتار اجتماعی 
افراد تأثیر می گذارد درست است. اّما می توان محیط را پیامد رفتار فرد 
يا گروه دانست؛ مثالً وقتی افراد با تعیین و به کارگیری مناطق و اشیايی 
مشّخص يا نزديک شدن و دور شدن از يکديگر قلمرو خود را تعیین و 
تثبیت می کنند. بنابراين در اين جا محیط را از ديدگاهی دو جانبه بررسی 
می کنیم: هم آن را مشّخصه ای سبب ساز رفتار به شمار می آوريم و هم 

پیامد و معلول رفتار )همان: 6-7 (.

2. رویکردهایی به مطالعة تعامل اجتماعی
2-1. رويکرد جامعه شناختی کالن

اي��ده زيربناي��ی آن جبرگراي��ی اجتماعی اس��ت. در اين ديدگاه 
نظام ه��ای اجتماع��ی و هنجارها به طريق علّی نح��وة رفتار افراد را 
تعیین می کنند. عواملی چون طبق��ه اجتماعی، نژاد، درآمد يا نظام 

سیاسی حاکم همگی بر رفتارهای تعاملی ما تأثیر می نهند. 
2-2. ديدگاه فردی )رويکرد روان شناختی(

در اي��ن دي��دگاه عواملی چ��ون تربیت، هوش، ظاهر جس��مانی، 
نگرش های فردی ي��ا مهارت های ارتباطی در نح��وة تعامل مردم با 

يکديگر نقش مهمی ايفا می کنند. 
2-3. بررسی فرآيندهای تعاملی در سطح خودشان

سیستم های اجتماعی وسیع تر و ش��خصّیت های منفرد، در واقع 
خود مخلوق جريان تعامل اجتماعی هستند. نتیجه هر تعامل جديد 
اين خواهد بود که دربارة طرق صحیح رفتار در آن وضعّیت، دانش و 

انتظاراتی را پی ريزی می کنیم )فرگاس، 1947: 26(.

3. مفاهیم و عوامل روانی مؤثّر در رفتار اجتماعی
در ب��ارة تعامل اجتماعی مفاهیمی م��ورد بحث قرار می گیرد که 
عبارتند از: خلوت، قلمرو، حريم، فضای شخصی، تراکم و ازدحام. اين 
عوام��ل در تحلیلی اجتماعی و روان ش��ناختی، در نحوة تعامل رو در 
روی افراد و تأثیر محیط فیزيکی بر اين تعامل و نیز نحوة بهره برداری 

افراد از محیط برای برقراری اجتماعی تأثیر گذارند3.
خلوت4، فضای شخصی5، ازدحام6 و رفتار قلمروپايی7 ادراک راحتی 
و کیفّی��ت محیط را تحت تأثیر ق��رار می دهند. نیاز به خلوت، فضای 
ش��خصی و قلمروپايی در انس��ان عمومّیت دارد و به ارضای نیازهای 
ديگری چون امنّیت، خودش��کوفايی و ع��ّزت نفس ربط دارد. مفاهیم 
خل��وت، قلمروپايی و فضای ش��خصی ب��ا هم ارتب��اط نزديکی دارند. 
»ايروين آلتمن « مدلی مفهومی را پیش��نهاد ک��رده که در آن فضای 
شخصی و قلمروپايی سازوکارهای اصلی دست يافتن به خلوت قلمداد 

شده اند )نمودار شماره 1(.
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نمودار شمارة 1: مروری بر روابط میان خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام )آلتمن 1382، 10(

3-1. خلوت
مفهوم »خلوت« در چندين رش��ته از علوم انس��انی و از جمله در 
روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناس��ی، علوم سیاسی، حقوق و 
معماری به کار رفته و بررس��ی شده اس��ت. »خلوت« فرآيند نظارت 
بر مرز خود/ديگری اس��ت. »خلوت« توانايی کنترل افراد يا گروه ها بر 
تعامل ديداری، شنیداری و پويايی با ديگران است. »امس راپاپورت«8  
خلوت را »توانايی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امکان تعامل 
اجتماعی دلخ��واه فرد«، تعريف کرده اس��ت9 )لن��گ،1381: 165(. 
بنابراي��ن خلوت از جهت رابطه بین ف��رد و گروه و مابقی جامعه قابل 
اهمّیت اس��ت. فرد و همین طور گروه، گاه نیاز به »با ديگران بودن« 

دارد و گاه نیاز به »جدا بودن از ديگران«.
برخالف انتظار، تحقیقات نشان می دهد که در افراد برون گرا نسبت 
به افراد درون گرا نیاز به خلوت بیش تر است )پیشین: 176(. عالوه بر 
ويژگی های ش��خصّیتی، تفاوت در نیاز به خلوت تا حدودی به نگرش 

گروه های اجتماعی و نقش��ی که م��ردم در جامعه و پايگاه اقتصادی- 
اجتماعی خود ايفا می کنند، باز می گردد. نگرش افراد به خلوت، بخشی 
از فرآيند اجتماعی ش��دن آن هاس��ت و ارزش��ی قابل آموختن است؛ 
وقتی افراد بزرگتر می شوند، به خلوت بیش تری نیاز دارند و بیش تر از 
نشانه های خلوت استفاده می کنند10. در واقع، کودکان در سنین رشد، 
هنگام گفت وگو با کودکان هم سن خود، نسبت به بچه های بزرگ تر، 

فاصله فیزيکی کم تری را رعايت می کنند. 
تأمین خلوت مطلوب برای ساکنان هر خانه و همسايگان، در روابط 
اجتماعی فیمابین، افزايش تعامالت اجتماعی در فضا را نشان می دهد. 
تأمین، تعريف و شفافّیت مناسب قلمروهای خصوصی، حاکی از نیمه 
خصوصی و عمومی در مس��کن ايرانی و ارتباطات همسايگی، افزايش 
تعامالت اجتماعی بوده است. تعدادی از تعاريف مفهوم خلوت از برخی 

نظريّه پردازان در جدول شماره 1 آمده است.

جدول شماره 1: تعاریفی از مفهوم خلوت از دید نظریّه پردازان

تعاریفیازمفهومخلوتنظریهپردازان

چیزی غیر از گوشه گیری از جمع و تمایل به انزوا اسوارتس11

کنترل محرک های دریافتی از دیگران، میزان اطالعات و فاصلة افراد از یکدیگرزیمل، 1950

ارزش تنها ماندن و آسودگی از فشار حضور دیگرانچاپین، 1951

»... این احساس فرد که دیگران باید از آنچه برای او مهم است جدا و دور باشند، و در ضمن اذعان به اینکه دیگران نیز بیتس، 1964
حقی از آن چیز دارند ... «

»... نتیجه تمایل فرد به پنهان نگاه داشتن تجربیات گذشته و زمان حال خود و اهدافش برای آینده ... تمایل به معما ژورار، 1966
بودن برای دیگران، یا حالتی که بیشتر معمول است، تمایل به کنترل نظر و باور دیگران در مورد خود ...«

ایتلسون،پروشانسکی، 
رسیدن و آزادی انتخاب و تعیین اهداف الزم برای نظارت بر اینکه در مورد خود چه اطالعاتی را انتقال دهیم.ریولین، 1970

»... توانایی نظارت بر تعامل، در اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم برای جلوگیری از تعامل راپاپورت، 1972
ناخواسته و دستیابی به رابطة مطلوب ... «

دوری و نزدیکی فرد به دیگران و آزادی انتخاب در مورد رابطه با دیگران .آلتمن، 2001
    مأخذ: آلتمن، 1382: 22
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از نظر فرگاس خلوت، مفهوم نس��بتاً پیچیده ای است. اين کلمه 
حداق��ل به چهار معنای متفاوت ب��ه کار می رود. آزادی در انتخاب 
انزوا، آزادی در داش��تن صمیمّیتی بدون مزاحمت بین خود و افراد 

منتخ��ب، آزادی برای بی نام مان��دن در بین ديگران و آزادی برای 
محف��وظ بودن از طري��ق مضايقه اطالعات درب��ارة خود )فرگاس، 

1947: 367( )جدول شماره 2(.

جدول شمارة 2: چهار نوع خلوت و مقصد از نظر وستین

انواعخلوت
ازنظروستین12

آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگرانانزوا

معاشرت با فردی دیگر و رها بودن از محیط خارجقرابت

ناشناخته بودن در میان جمعگمنامی

به کارگرفتن موانع روان شناختی برای کنترل مزاحمت های ناشناختهمدارا

مقاصدتأمینشدهتوسط
خلوت

ازنظروستین

استقالل فردی را تأمین می کند.

هیجان ها را تخفیف می دهد.

به خود ارزیابی کمک میکند.

ارتباطات را محدود و از آن محافظت میکند.
      مأخذ: آلتمن، 1382: 23

جدول شمارة 3: خلوت و عملکردهای آن از دیدگاه وستین و آلتمن

عملکردهایمختلفخلوتاز
دیدگاهوستین

حفاظتوکنترلارتباطاتخودسنجیتخلیهعاطفیاستقاللفردی
بهمنظورارتباطاتمحدود

عملکردهای مختلف خلوت از 
دیدگاه آلتمن

توانایی فرد در تعیین محدودّیت ها و 
مرزهای پیرامون فرد

نظارت بر کنش 
متقابل افراد

خویشتن نگری و 
هوّیت فردی

    مأخذ: آلتمن، 1382: 24- 22

جدول شماره 4: جنبه های مختلف خلوت از دیدگاه آلتمن

جنبه های مختلف خلوت از 
دیدگاه آلتمن

فرآیند بین فرد با فرد، فرد با گروه، گروه با 
فرد و گروه با گروه

فرآیند تنظیم مرز میان افراد و تعیین 
میزان رابطه با دیگران13

فرآیندی دیالکتیک که به برآیند نیروهای 
مخالف و متضاد منتهی می شود14

     مأخذ: آلتمن، 1382: 27-36

3-2. کارکردهای خلوت 
کارکردهای خلوت عبارت است از :

کارکرده��ای میان ف��ردی: اين کارک��رد بیش تر در خدمت . 1
تأمین هدف اساسی خلوت يعنی هويّت فردی است. هويّت 
فردی تا اندازه ای مّتکی اس��ت بر تواناي��ی فرد در تعیین و 
تعري��ف محدوديّت ه��ا و مرزهای پیرامون خ��ود. توانايی يا 
شکست در نظارت بر مرز میان خود و ديگری از عوامل مهم 

رسیدن به هويّت فردی است. 
کن��ش متقابل فرد با ديگران: اين مقوله در تعیین راهبردها . 2

و برنامه ه��ای ف��رد ب��رای رابطه ب��ا ديگ��ران و همین طور 
ارزيابی فرد در مناس��بت با ديگران نقشی قابل توّجه و مهم 
دارد. يک��ی از نمونه ه��ای کنش متقابل فرد ب��ا ديگران در 
ارتباط های حرفه ای افراد متجلّی می شود. مقامات باال غالباً 
اين حق را دارند که به خلوت ديگران تجاوز کنند، اما عکس 
اين امر صادق نیس��ت. س��ازوکارهای خلوت نه تنها به فرد 
کمک می کند بر کنش متقابل خود با ديگران نظارت داشته 
باش��د، بلکه باعث گسترش روابط با ديگران و طرح برنامه و 

نقشه در ارتباط با ديگران می شود. 
هويّت ف��ردی: اين کارکرد خلوت ريش��ه ای عمیق در نهاد . 3

فرد دارد و دست کم دو جنبه دارد: خويشتن نگری و هويّت 
فردی. خويش��تن نگری مس��تلزم فرصتی اس��ت که افراد يا 

گروه ه��ا به خود نگاهی بیندازند و خود را توصیف و ارزيابی 
کنند و اين کار معموالً در حضور غیر انجام نمی گیرد .

خويشتن نگری قدمی است به سوی خود ارزشی و هويّت فردی. 
هويّ��ت فردی عبارت اس��ت از درک روانی و عاطفی فرد يا گروه از 
خود و نیز درک اين که کدام يک از جنبه های دنیای ماّدی، بخشی 
از خود اوس��ت و کدام يک بخش��ی از ديگران. هويّت فردی، درک 
فرد اس��ت از توانايی ها، محدوديّت ها، ضعف ها، احساس ها، عواطف 
و باورهای خود اين درک و به فرد کمک می کند تا خود را ارزيابی 
نماي��د که آيا به ح��ال خود و ديگران مفید اس��ت يا خیر )آلتمن، 

1382: 60 – 53( )نمودار شاره 2(.

نمودار شمارة 2: کارکردهای خلوت و سازوکارهای نظارت بر خلوت
مأخذ: آلتمن، 1382: 50

3-3. فضای شخصی در مناسبت با خلوت
فضای ش��خصی سازوکاری است که از آن برای نظارت بر تعامل 
میان فردی و دست يابی به خلوت مطلوب استفاده می شود. فضای 
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شخصی را غالباً به فاصلة فیزيکی فرد با ديگران تعبیر می کنند. هال، 
تأکید کرده اس��ت که خود فاصلة مهم نیس��ت؛ نشانه های ارتباطی 
قابل دس��ت يابی در فواصل گوناگون اس��ت ک��ه در مفهوم فضای 
شخصی اهمّیت پیدا می کند. در واقع فضای شخصی محیطی است 
که در آن درجات و شکل های گوناگون تماس اجتماعی امکان پیدا 

می کند )آلتمن،1382: 6-65 ( )تصوير شماره 1(.

Arch
ive

 of
 SID تصویر شماره 1: حباب های نامرئی احاطه کنندة اطراف انسان و

تعریف کننده فضای شخصی در نظریّه همجواری هال
مأخذ: هال، 1376: 148

منظور از فضای شخصی »هاله ای نامرئی« است15. تجاوز ديگران 
ب��ه اين فضا يا حري��م باعث ناراحتی يا نگرانی فرد می ش��ود. همة 
انس��ان ها با توّجه به نسبت نزديکی خود با شخص مقابل و يا مقام 
او، اي��ن فاصله را رعايت می کنن��د. حباب های نامرئی احاطه کنندة 
اط��راف ه��ر انس��ان و تعريف کنن��دة فض��ای ش��خصی، فرآيندی 

ديالکتیکی و متغّیر است )هال، 1376: 148(.
هال اصطالح هم جواری را در نحوة اس��تفادة انسان از فضا برای 
توضیح و بررس��ی فرهنگ به کار می برد و نتیجه می گیرد که نحوة 
هم ج��واری انس��ان ها در فضا و مکان بخش��ی از فرهنگ اس��ت. او 
مهم ترين بحث فضای انسان س��اخت را ايجاد هم جواری مناسب با 
هويّ��ت فرهنگی می داند ک��ه باعث جلوگیری از تج��اوز، ازدحام و 
اس��ترس در انسان ها می ش��ود. او معتقد است، رش��د بیش از حد 
طبیعی خواسته های انسان بُعد جديدی را با عنوان بعد فرهنگی به 

وجود آورده است )پیشین: 222(.
فضای ش��خصی به مثابه يکی از س��ازوکارهای تنظیم مرز میان 
خود و ديگری احتماالً در روابط اجتماعی مختلف شکل متفاوتی به 
خود می گیرد. فرد يا گروه وقتی مايل به تعامل با ديگری است خود 
را بیش تر در دس��ترس می گذارد و وقتی به تعامل با کسی تمايلی 

نداشته باشد، از او دوری می کند.
رابرت س��امر تعريف ساده ای از فضای شخصی پیشنهاد می کند: 
»فضای شخصی ناحیه ای است با پیوندهای نامرئی که بدن شخص 
را احاطه کرده اند تا امکان ورود عنصری مزاحم وجود نداشته باشد 

)گیفورد، 1378: 54(.«
»فضای ش��خصی« نبايد با »فضای شخصی ش��ده« اشتباه شود. 
اّول��ی به فاصله ای گفته می ش��ود که حیوان��ات هم گونه، به جز در 
م��واردی که تماس های خصوصی بین آن ها جريان دارد، بین خود 
رعايت می کنند، و دومی به محدوده ای از محیط طبیعی يا مصنوع 

به عنوان قلمرو تعیین ش��ده گفته می شود. اگر شخص ديگری وارد 
اين فضا شود، فرد احساس مزاحمت می کند و عدم رضايت خود را 
نشان می دهد. حّتی اگر عالئِم بیرونِی عدِم رضايت پنهان بماند، در 
مقابل مزاحمت ها واکنش هايی نشان می دهد )لنگ، 1381: 167( 

)تصوير شمارة 2، 3 و 4(.

تصویر شماره 2: فضای شخصی، ادوارد هال
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تصویر شماره 3: این دو نفر به فضای شخصی هم وارد نشده اند و ایجاد 
مزاحمت نمی کنند.
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تصویر شماره 4: این دو نفر به فضای شخصی هم وارد شده اند و ایجاد 
مزاحمت می کنند.

مأخذ: گیفورد، 1378: 54

بس��یاری از پژوهش های مربوط به روابط بین افراد حاکی از آن 
است که:

وجود رابطة مثبت بین افراد به کم ش��دن فاصله يا کوچک . 1
شدن محدودة فضای شخصی بین آن ها منجر می شود.

افرادی ک��ه نزديک هم قرار می گیرند، افرادی هس��تند که . 2
رابطه ای مطلوب با هم دارند16.
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3-4. فواصل مختلف در ارتباط با تعامل افراد 
تا همین اواخر فکر می ش��د که نیازهای فضايی انس��ان به اندازة 
هوای جابه جا ش��ده توس��ط بدنش است. اين حقیقت که انسان در 
اطراف خود فضاهايی به عنوان نش��انه هايی از ش��خصّیت اش دارد، 

عموماً ناديده گرفته شده بود.
در اي��ن بی��ن افرادی چ��ون »ادوارد هال« در ي��ک طبقه بندي 
چهار مرحله اي، فواصل اصلي اجتماعي را بر ش��کل تعامل افراد از 

گفت و گوي صمیمي تا حضور رس��مي ارائه کرده است. وی مطرح 
س��اخت که ما محیط اجتماعی خود را ب��ه محدوده های متمايزی 
ک��ه بدن های م��ان را احاطه می کنند، تقس��یم می کنی��م و گويی 
حباب هاي��ی نامرئی با خ��ود داريم. او در کتاب خ��ود، بعد پنهان، 
فضای شخصی و اجتماعی و درک انسان از آن ها را بررسی می کند 
)هال، 1376 :2-1(. در اين جا به فواصل مختلف در ارتباط با تعامل 
افراد می پردازيم)فرگاس، 1373: 198( )جدول و تصوير شماره 5(.
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فاصلة صمیمی
در فاصله صمیمی، حضور شخص ديگر ترديد ناپذير بوده و ممکن 
اس��ت به دلیل غلبة داده های حس��ی به دفعات ناراحت کننده باشند. 
بینايی اغلب، بويايی، گرمای بدن ش��خص ديگر، صدا، بو و احس��اس 
نفس ش��خص ديگر همگی عالمت تماس و برخورد با ش��خص ديگر 

است )هال، 1376: 140(.
فاصلة شخصی

فاصلة شخصی اصطالحی است که توسط هايدگر برای فضاسازی 
عادی در بین حیوانات غیرتماسی برای حفظ آن بین خود و اطرافیان 
به کار گرفته ش��ده است. اين فاصله به صورت حبابی نامرئی، پیرامون 
موجود زنده را احاطه می کند. خارج از اين حباب، برای دو موجود زنده 
بدان گونه که هنگام تالقی دو حباب با هم درگیر می شوند، برخوردی 
اتفاق نمی-افتد. سازماندهی اجتماعی عاملی در تعیین فاصله شخصی 

است. 
فاصلة اجتماعی

فاصله اجتماعی صرفاً فاصله ای نیس��ت که در آن هر حیوان تماس 
خود را با گروه خود از دس��ت می دهد بلکه فاصله ای است که حیوان 
ديگر در آن فاصله نمی تواند ديگر اعضای گروه را ببیند، صدای آن ها را 
بشنود و يا بوی آن ها را استشمام کند و ترجیحاً فاصله ای روان شناختی 
است که در آن، ظاهراً در حیوان احساس اضطراب آغاز می گردد. خط 
مرزی بین فاصلة ش��خصی در حالت دور و حال��ت نزديک در فاصله 
اجتماعی، »حد تسلّط« را مشّخص می کند. جزئیات معنی دار بصری از 
صورت قابل مشاهده نیست و نمی توان انتظار تماس با فرد ديگری را 

در اين فاصله داشت مگر با کوشش زياد.
فاصلة عمومی

تغییرات حسی متعّدد مهّمی در انتقال از فواصل شخصی، اجتماعی 
به فاصله عمومی پديد می آيد که به طور کامل خارج از دايرة برخورد 

افراد است. فاصلة عمومی معمول مختص چهره های برجسته و دولتی 
نیست، بلکه هر کس در صحنه های عمومی می تواند آن را به کار گیرد 

و بايد با تعديل های ويژه ای صورت بگیرد )پیشین: 148- 141(.
نتیجه: بنابراين طّراحی کالبدی مناس��ب برای فضاهای داخلی هر 
مسکن ايرانی و ارتباطات فضايی مناسب اين مسکن با مساکن هم جوار 
و فضای باز خصوصی، ديوار مش��ترک، ارتفاع، تراکم جمعّیتی و صدا، 
به نحوی که فضای شخصی مطلوب منطبق بر فرهنگ و روان شناسی 
ش��خصّیتی فردی س��اکنان را فراهم نمايند، باع��ث افزايش تعامالت 

اجتماعی بین ساکنان می گردد.

3-5. قلمرو )حریم( در مناسبت با خلوت
نقش قلمروها، تسهیل تعامل اجتماعی و تثبیت نظام های اجتماعی 
و تأمین کنندة خلوت اس��ت. قلمروهای اّولیه مثل فضاهای خصوصی 
)خانه( به راحتی قابل تشخیص است، ولی تشخیص قلمروهای ثانويه 
مثل فضاهای عمومی و مش��ترک، گاه دش��وار است. رفتار قلمروپايی 
س��ازوکاری اس��ت ب��رای تنظی��م حريم بین خ��ود و ديگ��ران که با 
شخصی سازی يا نشانه گذاری مکان يا شیء مورد نظر و تعلّق آن به فرد 
يا گروه بیان می شود. رفتارشناسان حیوانات17  اولین کساني بودند که 
رفتار قلمروپايي حیوانات را مطالعه و ثبت کردند. مطالعة قلمروپايي در 
رفتار انسان جديدتر است. لئون پاستاالن راجع به قلمرو مکاني انسان 
تعريف زير را ارائه کرده اس��ت: قلمرو مکانی فضای محدود ش��ده ای 
اس��ت که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدودة اختصاصی اس��تفاده 
و دفاع می کنند. قلمرو با يک مکان، هويّت روان ش��ناختی می يابد و با 
احس��اس مالکّیت و ترکیب کالبدی به صورت نماد در می آيد )لنگ، 

.)169 :1381
ط��ّراح می تواند با دس��ت زدن به ابداع��ات و ابتکاراتی تعريف اين 
قلمروها را وضوح ببخشد و با اين کار از بروز مشکالت جلوگیری نمايد.

جدول شماره 5: فواصل مربوط به  فضای شخصی
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حس��ین الش��رکاوی18 در رس��اله دکت��رای خ��ود در دانش��گاه 
پینس��یلوانیا تحت عنوان » قلمرو گراي��ی« طّراحی مدلي را که به 
طور مس��تقیم به طّراحي محیط ربط داش��ته باش��د، در چهارگونه 
قلمرو مکانی ش��امل قلمرو پیوسته )شخصی(، مرکزی )خصوصی(، 
حام��ی )نیم��ه خصوصی يا نیم��ه عمومی( و پیرامون��ی )عمومی( 

تعريف کرده است19. 
قلمرو پیوس��ته »حباب فضايي« متعلّق به فرد است. قلمروهاي 
مرکزي مکان هايي چون خانه، اتاق دانش��جو، فضاي کار ش��خصي 
هس��تند که به ش��ّدت ش��خصي مي ش��وند، مگر اين که در مقابل 
شخصي س��ازي آن ها مانعي وجود داشته باشد. افراد از اين مکان ها 

به شّدت محافظت مي کنند. 
اس��کار نیومن اي��ن مکان ه��ا را فضاي خصوصي نامیده اس��ت. 
قلمروه��اي حامي، نیمه خصوص��ي يا نیمه عمومي هس��تند. نوع 
اول فضاهاي��ي چون نش��یمن عمومي خوابگاه ها، اس��تخر ش��ناي 
مجموعه هاي مس��کوني، ي��ا محوطه هاي باز ب��ا مالکّیت خصوصي 
مثل ايوان جلويي خانه ها را ش��امل مي ش��ود. ن��وع دوم فضاهايي 
چ��ون مغازه هاي محلّي و پیاده روي جلوي خانه ها را دربر مي گیرد. 
ب��ر فضاه��اي نیمه خصوص��ي مالکّی��ت وج��ود دارد، در حالي که 
اس��تفاده کنندگان فضاهاي نیمه عمومي مالک آن نیستند، ولي به 
نوع��ي آن را متعلّ��ق به خود مي دانند. قلمروه��اي پیراموني همان 
فضاهاي عمومي هس��تند. اين قلمروها مکان هايي هستند که مورد 
اس��تفاده افراد و گروه ها هستند، ولي کسي مالک آنها نیست. بايد 
به اين نکته توّجه داش��ت که اين ادراکات در فرهنگ هاي مختلف 

تفاوت دارند )پیشین: 170(.
کنت��رل قلمرو مکانی در طّراحی معم��اری اهمّیت ويژه ای دارد، 
زيرا بعضی از نیازهای اساس��ی انس��ان های استفاده کننده از فضای 
معم��اری از قبیل هويّت، انگیزش، امنّی��ت و خلوت، از اين طريق 

قابل ارضا هستند20. 
به طور خالصه می توان نتیجه گرفت که رفتار قلمروی در تنظیم 
تعامل اجتماعی، رفع تنش های زندگی، تعیین نقش افراد و تأمین 
خلوت نقش مهم��ی دارد. برقراری تعادل میان حريم خصوصی در 
بینش و درک انزوا، گوشه نش��ینی يا صمیمّیت و هم ارزی و اجتماع 
)ارتباط با همسايه ها( در طرح هر خانه می تواند مشکل باشد. معمار 
باي��د بر مبنای روابط متقابل اجتماعی، به وجود آوردن فرصت های 
الزم را ه��دف طراحی قرار دهد و به اين ترتیب امکان اس��تفاده از 

سودمندی های تعامل اجتماعی را برای مردم فراهم آورد. 
هم چنی��ن، ن��وع و می��زان خل��وت مطل��وب به الگ��وی جاری 
فعالّیت ها، زمینة فرهنگی و ش��خصّیت و انتظارات فردی وابس��ته 
است. نش��انه گذاری های نمادين و واقعی برای تعیین قلمرو مکانی 
و فاصله ه��ا، همگ��ی روش هايی برای تأمین خلوت هس��تند که تا 

حدودی تحت کنترل طّراحان محیط هستند. 

3-6. ازدحام )تراکم(
مفهوم ازدحام و مفهوم وابس��ته به آن يعن��ی انزوای اجتماعی، 
نتیجة شکس��ت فرد در دست يابی به س��طح مطلوب خلوت است. 
ازدحام به دلیل ربط مستقیم به »فشار اجتماعی« موجب رفتارهای 

منفی می شود21. 

درک مفهوم ازدحام مس��تلزم روش��ن ش��دن ابع��اد و پذيرش 
پیچیدگی آن اس��ت. ازدحام فرآيندی میان فردی اس��ت که حّتی 
در م��ورد جفت ها وگروه های کوچک نیز، که افراد با يکديگر رابطه 

متقابل دارند، رخ می دهد )پیشین: 182(.
در اين میان، تراکم به خودي خود شاخصي بیش از جمعّیت در 
واحد س��طح نیست. بنابراين، بايد با احتیاط بیش تري با اين نتیجه 
که تقلیل تراکم جمعّیتي در مناطق مسکوني به طور خود به خود 
کیفی��ت زندگي را باال مي برد، برخورد ک��رد. هم مناطق کم تراکم 
و هم مناطق پر تراکم مي توانند دلپذير باش��ند. تراکم، ش��رط الزم 
احس��اس ازدحام اس��ت، اما شرط کافي آن نیس��ت. به بیان ديگر، 
افزايش تعداد افراد در واحد فضا از ش��رايط مهم احس��اس ازدحام 
اس��ت، اما همیشه لزوماً به ايجاد اين احساس منجر نمي شود. براي 
مثال، فرد مي تواند با گروهي از دوس��تانش باشد و احساس ازدحام 
نکند، اما ممکن اس��ت با همان تعداد افراد غريبه باش��د و احساس 
کند اطرافش ش��لوغ يا پر ازدحام است. بنابراين وقتي شرايط ديگر 
– هم چون اندازه و ش��کل فضا، سر و صدا، و مانند اين ها � با تراکم 

زياد جمع مي شود، احساس ازدحام پديد مي آورد.
يک��ی از مهم ترين عوامل محیطی مؤثّر بر تعامل اجتماعی، صرفاً 
تعداد افراد موجود برای تماس در محدودة فضايی مورد نظر تعريف 
ش��ده اس��ت. مجاورت فضايی يکی از عمده ترين تعیین کننده های 
روابط آتی ما است. اما، حضور عّده ای زياد در فضايی بسیار کوچک 
می تواند منجر به درک روان ش��ناختی ازدحام شود. بسته به مبنای 
مقايس��ه، تفاوت های فاحش��ی در آن چه که مردم ازدحام می دانند 
مش��اهده می شود. شخصی اهل شهری کوچک با 500 سکنه شايد 
س��یدنی را فوق العاده پر ازدحام بداند؛ حومه نشینان سیدنی اغلب 
نیوي��ورک را به ش��کلی غیر قاب��ل تحمل ممل��و از آدم می دانند و 
نیويورکی هايی که به هنگ کنگ می روند، واکنش مشابهی دارند.

واکنش انسان ها به ازدحام از برانگیختگی تا واکنش های آسیب شناختی 
قابل تغییر اس��ت. ولی از آن جا که مردم ساکنان محیط های پر ازدحام 
معموالً دچار ناتوانی های ديگ��ری از قبیل درآمد کم، تحصیالت کم و 
خانه هايی با کیفّیت بد هستند، واکنش های منفی نمی تواند صرفاً معلول 
ازدحام باشد. وقتی عوامل ديگر کنترل شوند ظاهراً ازدحام هیچ پیامد 

منفی در بر ندارد)فرگاس،1373: 367(.
تراک��م به انواع تراکم اجتماعی22 و تراکم فضايی23، تراکم درونی 

و بیرونی24 قابل تقسیم است )مرتضوی، 1380(.
علت نامطبوع بودن احس��اس ازدحام کاهش »کنترل شخصی« 
اس��ت. دسور25 نشان داده اس��ت که چگونه ديوارها و تیغه ها، جای 
دره��ا و ديگر ويژگی های معماری س��اختمان، می تواند احس��اس 
ازدح��ام را تغییر دهد و اين که فضا هر چه بیش تر انعطاف داش��ته 

باشد فرد کم تر احساس ازدحام می کند )آلتمن، 1382: 193(.
نتیجه آن که بايد محیط هايی تأثیرپذير طّراحی گردد، که انتقال 
از حال��ت تفکیک��ی به حالت با هم بودن را میّس��ر س��ازد. به بیان 
ديگر با توّجه به آن که خلوت فرآيندی ديالکتیکی و متغّیر اس��ت، 
بايد به افراد، محیط هايی ارائه ش��ود که با تمايالت متغّیر آن ها به 
تماس داشتن يا نداشتن با ديگران سازگار باشد. بنابر اين طّراحان 
محیطی يا معماران و شهرسازان بايد به خلق محیط هايی بپردازند 
که نظارت بر تماس با ديگران را به درجات مختلف میّسر می کند. 
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4. »خلوت« در حوزة فرهنگ اسالمی
در فرهنگ اس��المی دربارة »خلوت« غی��ر از تعابیری که تا کنون 
در نس��بت میان فرد با انسان های ديگر بیان شد، نسبت های ديگری 
نیز مطرح اس��ت: نسبت فرد با خود و نسبت فرد با خدا. خلوت جويی 
ي��ا خلوت گزين��ی اگر در مباحث مربوط به خل��وت، گاه مورد تأيید و 
گاه مردود ش��ناخته شده است ناظر به اهدافی بوده است که در حوزة 
شخصی يا اجتماعی معنا می شده است، حال آن که در فرهنگ اسالمی 
با توّجه به اهمّیت و در نظر گرفتن نس��بت ف��رد با »خود« و »خدا«، 
بزرگان آن، بويژه عرفا، ضم��ن تأکید اين موضوع در خلوت گزينی به 
جست وجوی نوعی رشد فردی بر آمده اند. به طور مثال نجم الدين رازی 
از عرفای بزرگ قرون ششم و هفتم بحث مفصلی در اين خصوص دارد 
و برای تحقق صحیح آن شرايطی شمرده است )مرصاد العباد، 1366: 
134(: »بدانکه بنای سلوک راه دين و وصول به مقامات يقین بر خلوت 
و عزلت است و انقطاع از خلق. و جملگی انبیاء و اولیاء در بدايت حال 
داد خلوت داده اند تا به مقصود رس��یده اند«. وی با تأکید بر چهل روز 
خلوت نشینی اضافه می کند: »و نشس��تن اربعینات را شرايط و آداب 
بسی است، اما آنچه مهمتر است هشت شرط است که اگر يک شرط از 
اين شرايط به خلل باشد مقصود کلی از خلوت به حصول دشوار پیوندد. 
و تعیین عدد هشت به هشت بهشت است که بهشت دل را هشت در 
اس��ت، هر شرطی از ش��رايط خلوت کلید درگشای يک در است، اگر 
ش��رطی فروگذارند يک در بسته ماند«. در توضیح شرايط مذکور و به 
عنوان ش��رط اول می نويسد: » اول شرط تنها در خانة خالی نشستن 
است، روی به قبله آورده مربع، دستها بر ران نهاده، غسل کرده به نیت 
غس��ل مرده و خلوتخانه را لحد خويش شمرده و از آنجا جز به وضو و 
حاج��ت و نماز بیرون نیايد«. چنان که مولوی می گويد: »من نخواهم 

شد از اين خلوت برون / زانکه مشغولم به احوال درون«
اين معنای از خلوت از ساير عرفا نیز فراوان نقل شده است26. بنابراين 
عطف به اين تعبیر از »خلوت«، دو نسبت ديگر نیز می توان به فهرست 
فوق اضافه کرد: »نسبت شخص با خود« و »نسبت شخص با خدا«. از 
قضا اين دو نسبت همواره در فرهنگ اسالمی مستحسن و الزم ) مثاًل 

در عبادات( شناخته شده است.
 ب��ا توّجه به اين که مفهوم »خانه« چیزی اس��ت که ما را از بیرون 
ب��ه درون خود دعوت می کن��د،  آن ظرفی که  امکان حرکت بیرون به 
حرکت درونی را فراهم  کند، خانه نامیده می شود. اگر در شرايط کنونی 
به حس خودمان نس��بت به خانه مراجعه کنیم، احساس می کنیم از 
آن ش��ّر و شور و آن همه حرکت که در بیرون اتفاق می افتد، به خانه 
پناه می بريم و تجديد قوا می کنیم. انسان هنگامی که مستقر می شود 
امکان آن را پیدا می کند تا به سمت يافتن خويشتن خويش برود. چون 
هنگامی که  انسان مستقر می ش��ود از دويدن و توّجه به عالم بیرون و 
عالم حرکت منصرف می شود. هنگامی که مستقر می شود فرصت اين را 

پیدا می کند که متوّجه خود شود.
در واقع يافتن حقیقت، نیاز به يک س��فر درونی دارد و خانه محل 
اين سفر درونی است. خانه مکانی است که  انسان خويشتن و حقیقت 
خويش را در آن می يابد و بايد بیابد. هنگامی که  انس��ان در خانه قرار 
می گیرد، بايد بتواند همة  آن نايافتنی های بیرون از خويش را در درون 

خانه بیابد. 

5. خلوت در معماری
حکومت اتابکان همان طور که اشاره شد برای انسان- بويژه انسان 
دي��ن دار- چهار نوع رابطه وج��ود دارد: رابطه با خود، رابطه با ديگران، 
رابطه با طبیعت و رابطه با خدا. از سوی ديگر خانه نیز به عنوان ظرف 
زندگی انسان، می بايد تأمین کنندة اين چهار نوع رابطه باشد. خانه بايد 
امکانی فراهم بیاورد که هر انسانی هنگامی که در آن حضور دارد، رابطه 
درس��تی با خود برقرار کند و متأس��فانه  اين همان کیفّیتی است که 

 امروزه تقريباً تمام خانه ها فاقد آن هستند27.
در معماری تمّدن اس��المی مشاهده می کنیم که به طور خاص در 
بعضی بناهای اجتماعی مثل مس��جد، خانقاه يا مدرس��ه، مکان هايی 
به اين امر اختصاص داده ش��ده اس��ت. مکان هايی که ب��ه »زاويه« يا 
»گوشه«28 يا »خلوت خانه«29 نیز شهرت دارند که ساکالن الی اهلل در 
آن ها جای گیر می ش��دند و برای انجام عبادات خويش مثل اعتکاف يا 

چله نشینی به سر می برده اند. 
علی رغم کامل نبودن مصاديق در دس��ترس و در غیبت مس��اکن 
دوره های قبل از قاجار، اگر چه چنین مکان هايی در بناهای مسکونی 
کاماًل در اختیارمان نیست، ولی می توان از بعضی گزارش های تاريخی 
يا حّتی مبتنی بر تحلیل اين امور عبادی، فضای خاص- يا امکان ايجاد 
فضای خاص- در گس��ترة خانه را حدس زد يا در نظر گرفت؛ چرا که 
وقتی در فضاهای پر جنب و جوش اجتماعی برای اين امر فضايی در 
نظر گرفته می شد، به علّت اولی وجود آن برای فضای مسکونی شخصی 
نیز می تواند توجیهی بیابد، بويژه اين که از س��اير منابع تاريخی مثل 
داستان ها و روايات استنباط می شود که برای عبادت در خانه فضاهايی 
خاص اين امر وجود داشته است. صندوق خانه ها، پستوخانه ها، زاويه ها، 

کنج ها و انواع فضاهايی که وجود داشته مصاديق آن فضاها هستند. 
خانه هايی با اين کیفّیت اين امکان را در اختیار انسان قرار می دهد 
تا با خويش »خلوت« کند و به مراقبه و محاس��به بپردازد، در خويش 
تأمل کند، خويش��تن و حقیقت خويش را جستجو کند و بیابد و اين 
ممکن نیست جز اينکه فضای مسکونی چه از لحاظ جزء فضا )زاويه يا 
گوش��ه، بخصوص در »باالخانه« ها و يا اتاق گوشوار30، که امروزه برای 
آن عملکرد مشخصی نمی شناسند و گاهی وجود آن ها را فقط به ايجاد 
تناس��ب يا قرينه سازی معمار در بنا نس��بت می دهند( و چه از لحاظ 

امکان تحقق آن، اجازه چنین کاری را بدهد. 
در اي��ن پژوهش، برای يافتن و س��پس نش��ان دادن اين فضاها در 
بناهای تاريخی، به جمع آوری مصاديقی از میان خانه های دورة پهلوی 
اول در اصفه��ان پرداخت��ه ش��د . البته اين مصاديق محدود اس��ت و 
علّت محدود بودن تعداد اين مصاديق نیز اين اس��ت که مقّرر بود اوالً 
خانه هايی انتخاب شوند که سالم و سرپا باشند و ثانیاً خانه ها صاحِب 
ساکنانی باشند که بتوان از نزديک زندگی جاری را در آن معاينه کرد. 
مبتنی بر اين پیش فرض ها و پس از جست و جوی بسیار- در محدودة 
زمانی پژوهش- تنها شش مصداق يافت شد که عبارتند از: خانه های 
منتظرالقائم، آذری، بهمن پور، علیدوست، طباطبايی و خواجه. در پاسخ 
س��اکنان به اين پرس��ش که برای ايجاد خلوت کدام مکان از خانه را 
انتخاب می کنید، س��اکنان پنج خانه »پستو«، »صندوق خانه«، »کنج 
ي��ا خلوت خانه« را برای اين امر معرف��ی کردند و تنها خانة بهمن پور 

»ايوان« را بدين منظور معرفی نمود )جدول شمارة 6(.
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نتيجه گيری
خانة مسکونی اّولین فضايي است که آدمي احساس تعلّق فضايي 
را در آن تجرب��ه مي کن��د و در مدت کوتاهي ب��دان خو مي گیرد. 
طّراح��ی کالبدی مناس��ب فضاه��ای داخلی هر مس��کن ايرانی و 
ارتباطات فضايی مناسب اين مسکن با مساکن هم جوار، بر افزايش 
تعامالت اجتماعی بین س��اکنان اثر مطلوب داشته است؛ خاطرات 
خوش زندگی در آن مساکن، که حتی تاکنون همراه تجربه کنندگان 
زندگی در آن ها هس��ت، از جملة اين داليل است؛ چرا که خاطرات 
خوش، هم »ناش��ی از« و ه��م »همراه با« درک نوع��ی مطلوبّیت 
اس��ت که آن را می توان در آرامش ناش��ی از زندگی در آن مساکن 
جس��ت وجو کرد. آرامش��ی که ن��ه تنها به عناصر کالبدی مس��کن 
بلک��ه با فرهنگ جاری در آن ها نیز نس��بت می يابد. بديهی اس��ت 
نس��بت کّمی و کیفی مناسب بین وسعت و حجم فضاهای مسکن 
ايرانی، که می تواند ناشی از ازدحام و تراکم متناسب، تعداد افراد يا 
خانوارهای ساکن در آن و نحوة زندگی در آن دوران باشد، کیفّیت 
اين »سکینه« و آرامش را در بعد اجتماعی و با هم بودن و آرامش 
ناشی از داشتن همراه و هم راز )که غیر از کمک مادی، نوعی کمک 
معنوی به دنبال دارد – غم خوار يا يار ش��نوای درد دل ها( تعريف 
می نمايد. ش��ايد به همین لحاظ است که اثرات کالبدی اين مسأله 
تنوع هايی را نش��ان می دهد که اگر چه در مبانی وحدت و اشتراک 
دارند، مصاديق متعّددی را صورت می بندند و بدين ترتیب مساکن 
ايرانی مبتنی بر اين اش��تراکات »هويّت« و مبتنی بر اين متغّیرات 

»تّنوع« می يابند. 
هم چنین بنا به آموزه های دينی تأکید ويژه ای بر اهمّیت و جايگاه 
خانه  مس��کونی برای کسب آرامش روحی و معنوی شده است؛ چرا 
که مهم ترين نتیجة آرامش، تلطیف و معنويّت فضای خانه، قابلّیت 
تأمی��ن و توانايی پاس��خ گويی به نیازهای معنوی و روحی انس��ان، 
چون تفکر، حضور و آرامش قلب است که مناسب ترين زمینه براي 
انديش��ه، ذکر، يادآوري کالم خدا و ذکر حکمت هاي الهي است که 
يا خود عبادت هستند و يا مقّدمات عبادت در نظر گرفته می شوند.
در چنی��ن فضاهاي��ی عمده تري��ن عناصر و عوامل کس��ب اين 
قابلّیت ه��ای ويژه، نوع ترکیب بندی س��اختاری و تزيینی فضاهای 
خان��ه و تع��ّدد و تنّوع مکان هايی اس��ت که دو رابط��ة خاص اين 
فرهنگ، يعنی خلوت با خود و با خدا، را ممکن می سازند؛ روابطی 
که از ديرباز مورد توّجه س��اکنان خانه ها و ب��ه تبع آن ها معماران 
ايرانی بوده اس��ت که گاه به صورت عناص��ر کالبدی، هم چون باال 

خانه ها و يا اتاق های گوشوار، برای خلوت شکل می گرفته اند.
با توّجه به مطالب گفته ش��ده، اين نتیجه حاصل شد که مفهوم 
خلوت در اکثر خانه ها در پس��تو، صندوق خانه و خلوت خانه )و تنها 
در يک خانه، ايوان( تعريف می شود که باعث تفّکر، حضور و آرامش 
قلب و برآوردن نیازهای معنوی اس��ت. اين نیز نشانگر آن است که 
ساکنان مساکن ايرانی علی رغم تغییراتی که در معماری دوره های 
اخیر در آن داده ش��ده اس��ت، هنوز به مس��ألة »نی��از به خلوت« 
می انديش��ند و حّتی اگر هم چون گذش��ته، در مساکن شان فضای 

ويژه ای همچون باالخانه يا گوش��وار تعبیه نشده باشد، از فضاهايی 
همچون پس��تو برای پاسخ به آن نیاز بهره می گیرند. با اين مقدمه، 
به نظر می رس��د چندان بی وجه نباش��د که طّراحاِن معماِر مساکِن 
ايران��ی، فضاهايی را چه به صورت مس��تقل و چه به صورت همراه 
ب��ا فضاهای ديگر -که امکان تفکیک داش��ته باش��د - در طّراحی 

فضاهای مساکن لحاظ نمايند.

پی نوشت
دکتر مهدی حج��ت )1387(، مجموعه گفتارهاي��ی دربارة خانه، . 1

مرکز هنر پژوهی نقش جهان، تهران.
اي��ن تأکی��د به آرامش در خانه به حّدی مهم اس��ت که در آيات و . 2

روايات محیط آرام و مأنوس خانه، مناسب ترين محل براي انديشه، 
ذکر، يادآوري کالم خدا و ذکر حکمت هاي الهي بیان ش��ده است. 

چنان که خطاب به رسول گرامي اش مي فرمايد:
»رفعت و علو حقیقي خاص خداوند متعال اس��ت؛ خانه اي که مس��جد 
خداوند و محل تس��بیح او باشد، نیز عظیم و مرفوع است؛ »في بیوت اذن 
اهلل ان ترفع و يذکر فیها اسمه يسّبح له فیها بالغدّو و االصال« )نور:36( 

آن چه از اين آيه و تفس��یر مرحوم عالمه طباطبايي )المیزان( استفاده 
مي ش��ود، اين است که اگر خانه از هر پلیدي و لوثي منزه بماند و به ذکر 
خدا و عبادت او مزيّن ش��ود، رفعت مي يابد و از يک چهارديواري س��رد و 
بي روح خارج مي شود و هرچه صبغه  الهي و معنويش بیش تر شود، مقامي 
رفیع تر مي يابد که مصداق کامل آن کعبه، خانه خدا است )طباطبايي، ج 

.)178-179 :1363 ،15
اين مفاهیم با گیرنده های فاصله، مثل چشم، گوش و بینی مرتبط . 3

اس��ت که ادوارد هال آن را در کتاب بعد پنهان فصل 4 مورد بحث 
و بررسی قرار داده است. )هال،1376 : 50-70(

4. Privacy
5. Personal Space
6. Growding
7. Territorid Behavior
8. Amos Rapoport
9. Rapoport,1977
10. Guardo 1969, 143-151
11. Schwarts
12. Westin A, 1970

مرزها يا موانعی است که فرد يا گروه با استفاده از آن بر دسترسی . 13
ديگ��ران به خود نظارت می کنند و در واق��ع مفهوم مرز به معنای 
قائل شدن تمايزی میان خود و غیرخود است. پذيرا شدن يا نشدن 
ديگ��ران به درون قلمرو خود تابع ش��رايط اس��ت وکمال مطلوب 

خلوت بر اساس زمان و شرايط تغییر می کند.
منظور از بهینه س��ازِی خلوت بررس��ی هر گونه انحراف از س��طح . 14

مطلوب تعامل اس��ت. اگر افراد جامعه ای بتوانند به س��طح مطلوب 
تعامل دس��ت يابند، می توان گفت که آن نظام اجتماعی در حالت 
تعادل يا توازن اس��ت. اّما اگر میزان رابطه کم تر يا بیش تر از سطح 

مطلوب باشد، موقعّیت نامتعادل است. 
رفت��ار متقابل اجتماعی نتیجه کنش متقاب��ل دائم نیروهای گوناگونی 
اس��ت که افراد را به يکديگر نزديک و از ه��م دور می کند. در واقع، افراد 
گاهی می خواهند تنها و دور از دس��ترس ديگران باش��ند و زمانی دوست 
دارند، کس��ی را داشته باشند که شنونده گفتارشان باشد. خلوت آمیزه ای 
اس��ت از رابطه داشتن و رابطه نداش��تن با ديگران. تمايل افراد به اين دو 
حالت در زمان ها و شرايط مختلف فرق می کند )آلتمن، 1382: 27-36(.
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  محدوده ای پیرامون بدن شخص. 15
  ديدگاه های نظری در مورد فضای شخصی) آلتمن، 1382: 70(. 16
17 .Nice, 1961, Howard: 1920 از قبیل  

18. Hussein El Sharkawy
حسین الش��رکاوی، در رسالة دکترای خود در دانشگاه پینسیلوانیا . 19

تحت عنوان » قلمرو گرايی« تعريفی از قلمروهای مکانی به دس��ت 
داده است.

هويّ��ت که در مدل سلس��له مراتب نیازهای مازل��و مترادف نیاز به . 20
احس��اس تعلق، عزت نفس و خودش��کوفايی در نظر گرفته ش��ده، 
ايجاد شناس��ه برای فرد و تعیین نقش او در جامعه اس��ت. نیاز به 
انگیزش همان نیاز به خودشکوفايی است. نیاز به امنیت صورت های 
مختلفی دارد؛ آزاد بودن از سرزنش، آزاد بودن از حمله های بیرونی 

و اطمینان قلب از جمله آن هاست ) لنگ، 1381: 170(
تراک��م توصیفی عینی اس��ت و ازدحام پديده ای اس��ت تابع تجربه . 21

فرد. هر چند تراکم جمعیت در پیدايش احس��اس ازدحام نقش��ی 
اساس��ی دارد، ولی اين احساس پديده ای اس��ت ذهنی، زيرا تحت 
تأثیر عوامل روان شناختی از يک سو و عوامل محیطی و فرهنگی از 

سوی ديگر قرار می گیرد ) مرتضوی، 1380( .
ازدح��ام اجتماعی پیش از هر چیز حاصل حضور بیش از حد افراد . 22

در فضاست و حاصل فضای ثابت و تعداد متفاوت افراد است.
تراکم فضايی: تراکم فضايی عبارت اس��ت از مقايس��ه گروه هايی با . 23

تعداد يکسان در فضاهايی غیرهم اندازه )مرتضوی، 1380(.
تراکم درونی و بیرونی: تراکم درونی بیان کننده نسبت تعداد نفرات . 24

به فضای درونی ساختمان است و تراکم بیرونی نسبت تعداد نفرات 
به فضای بیرون از ساختمان )مانند فضای باز مدرسه يا فضای سبز 

و آزاد مجموعه های آپارتمانی(.
25.  J.A. Desor

به طور مث��ال بنگريد به: مصباح الهدايه و مفت��اح الهدايه عزالدين . 26
کاش��انی، رسائل ش��اه نعمت اهلل، دس��تورالعلماء قاضی عبدالنبی، 

االنسان الکامل عزيزالدين نسفی )سجادی، 1366: 815-813(.
دکت��ر مه��دی حجت، مجموع��ه گفتارهاي��ی درباره خان��ه، مرکز . 27

هنرپژوهی نقش جهان، 22 اسفند 1387.
گوش��ه در فرهن��گ معین ب��ه معنای، جای خل��وت و جای دور از . 28

مردم تعريف می شود. مترادف با آن کلمة زاويه است که به معنای 
کنج، گوشه، خلوتخانه ای در خانقاه مخصوص عبادِت زاهدان است. 
)معین، 1381(. گوشه س��ازی در معماری هنگامی اس��ت که يک 
جهت به جهت ديگر تبديل ش��ده و تداخلی صورت گیرد تا فضای 
خاصی را به وجود آورده و بر آن تأکید شود )شفائی، 1386: 19(.

معموالً محلی که درويش��ان چله نشینی کنند، خلوت خانه گويند و . 29
نیز محلی که خالی از اغیار بود و درويشان نماز گزارند و ذکر خدا 

کنند )انسان کامل، نسفی؛ سجادی، 1366: 128(.
اتاقی که در طبقه باال کنار تاالر قرار می گیرد و به آن ارتباط دارد . 30

)باالخانه های دو طرف تاالر( )حاجی قاسمی، 1377(
* اين مقاله مس��تخرج از پايان نامه کارشناس��ی ارشد رشته مطالعات 

معماری ايران می باشد.
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