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:چکیده  

لوبیت مسکن در فرهنگ های مختلف و دوره های زمانی مورد توجه بوده و همواره یکی از خلوت به عنوان یکی از ارکان مط

به مثابه مفهومی پر تکرر در معماری مسکن ، باعث بروز  عالوه بر این ،. شاخصه های مطرح برای ارزش گذاری یک خانه بوده است

ست که به مطالعه ای تطبیقی بر حضور این مفهوم در خانه این تحقیق بر آن ا. فرم ها یا فضاهایی نمادین در خانه ها شده است 

های دوره ی قاجاری و پهلوی اول بپردازد ؛ تا با کنکاش بر این موضوع ، هم اهمیت این مطلب  در دو دوره ی زمانی قاجاریه و 

صول این مفهوم شده اند را و هم عناصر معمارانه متفاوت و یا مشابهی را که منتهج به ح . پهلوی را مورد تاکید قرار می دهد

پس ابتدا به شناخت انواع و درجات خلوت در این دو فرهنگ پرداخته شده و سپس با تحلیل مراحل ورود به یک .شناسایی نماید 

به بروز نماد های معمارانه خاص در خانه ها  ، خانه قاجاریه و پهلوی ، تحقیق شده است که چگونه خلوت به عنوان مفهومی فطری

 . ج شده است و توانسته صورت هایی متفاوت یا مشابه از یک مفهوم را در فرهنگ های متفاوت به خود بگیردمنته

 خلوت ، خانه ، قاجاریه ، پهلوی اول ،تبریز :واژگان کلیدی
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  مقدمه

ی خود بپردازد و این نیاز را انسان در طول تاریخ به طور فطری به محیط امن و آرام نیازمند بوده که در آن به آرامش جسمی و روح

خانه باید مکانی باشد امن و مصون از مزاحمت های محیط ، تا آن . در گذر سال ها در محیطی با نام خانه جستجو کرده است 

 خلوت از مهمترین خصوصیات. هنگام که انسان به مکانی آرام برای خلوت گزینی نیاز دارد به آن پناه برد و آرامش خود را بازیابد

یک خانه ی مطلوب است که مرزی مکانی و زمانی برای آن در اندیشه معماران و طراحان عالم متصور نیست ، و در هر دوره و هر 

 .زمان ،توجه شده است –مکانی به تقدس حریم خانه و خصوصی بودن آن ،متناسب با فرهنگ موجود در آن مکان 

مذهبی خاص خود ، و گاه نیز با آزمون و خطا ، راهی برای ایجاد این مفهوم  فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی بر اساس تجارت نسلی و

 .با استفاده از چه عناصری ایجاد شده است ، جای بحث و تحقیق دارد که در طول این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت

همراهی اش با خلوت در اندیشه اسالمی  پس در ابتدا به دانستن معنای واژه خلوت و جایگاه و اهمیت آن در کتب مذهبی و نیز

مقایسه ای به جستجوی عناصر معمارانه متاثر از این مفهوم در خانه هایی ایرانی  –پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی 

خلوت به  ساخته شده در دوره های زمانی قاجار و پهلوی اول پرداخته می شود و در نهایت به این پرسش اندیشیده میشود که آیا

 عنوان یک مفهوم فطری ، عامل تاثیر گذاری بر حدوث یک نماد معمارانه است؟

در این صورت خلوت مشتمل است بر کنترل ...اگر خلوت توانایی کنترل تعامالت نامطلوب برحسب خواست فرد درنظر گرفته شود

به نظر می رسد .مانی،اجتماعی و روانی می باشدفیزیکی،فضایی،ز-تمامی اطالعات درباره مستلزم مجموعه ای از تدابیر تدافعی

محیط ایده آل و مرجع آن باشد که امکان کنترل این جریان های اطالعات را در تمام ابعاد محسوس فراهم کند و در عین حال در 

 .زمان مطلوب،تعامل اجتماعی و انتقال اطالعات حسی را ممکن سازد

اما .ژه درباره ی خانه،از اولیه ترین اصول است که مورد قبول تمام محققین می باشدبدیهی است که محرمیت در شهر اسالمی و بوی

 .مطرح می کند "خلوت"به خلوت شخصی،اسالم نگاه دیگری را به پدیده ی "غریبه"در مقابل این ترس از تهاجم 
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 سیر تحول خانه های تبریز

طالعاتی که انجام شده است و رولوه های موجود از خانه های قدیمی با سیر به اول و نحوه قرار گیری خانه های سنتی و بر طبق م

 :شهر ، سیر تحول خانه هارا میتوان به دو دوره تاریخی تقسیم کرد 

 از اوایل دوره قاجار تا اواسط آن : دوره اول 

 .از اواسط حکومت قاجار تا دهه ی اول حکومت پهلوی اول : دوره دوم 

خانه های آغازین دوره ی قاجار،که از الگوی کهن خانه های ایرانی پیروی می .فافیت استخانه های تبریز،سیر تحلیل ش

هرچه به سوی پهلوی اول نزدیک می شویم،این الگو کم رنگ تر می شود،تا آنجا که در .کنند،کمابیش دارای اندرونی و بیرونی اند

 .را به خود می گیرنددوره ی پهلوی اول کامال از بین می  رود و خانه ها جلوه ای برونگ

 از اوایل حکومت قاجار تا اواسط آن : دوره اول 

اکثریت خانه ها مطابق با الگوی خانه های سنتی ایران است ، : از مشخصات اصلی و مهم این دوره می توان به مواردی اشاره کرد 

طبقه با آسمانه مسطح در طبقه همکف و با تقسیمات پالن با نما متناسب و این دو از هم تبعیت می کنند ؛ وجود هانه های یک 

آسمانه تاق و قوس در زیرزمین ؛ وجود اصلی خانه از قبیل پنج دری ، سه دری با فرم های شکم دریده و چلیپا و ساده به نام تاالر 

سیله ی کتیبه فقط به و) و طنبی در روی محور اصلی ساختمان و حوضخانه و انباری در زیرزمین ؛ نماهای ساده بدون تزئینات 

وفاداری معمار به معماری بومی و سنتی ، حیاط های مستطیل شکل و گاه مربع با نحوه ی جایگیری ( های آجری قاب بندی شد 

و آرایش کرت ها ؛ باغچه ها و آبنما که درست مطابق با الگوی هندسی باغ های ایرانی است و در مواردی با کمی تغییر به کار برده 

؛ با توجهی به نماهای خارجی بنا و عدم وجود پنجره و روزن به داخل ( سردر ، هشتی یا داالن ) ی فضای ورودی شده است ؛ دارا

 .کوچه یا گذر

 

 از اواسط حکومت قاجار تا دهه ی اول حکومت پهلوی اول : دوره دوم 

. پیشین هنوز در این دوره ساخته می شود  با شروع این دوره ، دوره قبلی به پایان نمی رسد ، و بناهای منطبق بر اصول دوره های

از این دوره است که عناصر و تزئینات اروپایی وارد معماری خانه ها شده است و با تاثیر قرار دادن تزئینات نماها ، رفته رفته به 

ی معماری ایرانی است ،  در این دوره هنوز سازماندهی فضاها مطابق با الگو. معماری فضای های داخلی خانه ها نیز تعمیم می یابد 

ولی عناصری از جمله ایوان ستوندار ، سرستون های به سبک معماری اروپا ، فرم در و پنجره ، کتیبه ها و فرم سر در ها ، ائینه 

رم و کاری در تاالر و طنبی ، وجود نقاشی های دیواری در اتاق ها و موتیف های مورد استفاده در تزئینات بنا تغییر می یابد و به ف
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هنوز در این دوره پالن با نما منطبق است و یکی از بارزترین مشخصه های این دوره ، قرارگیری . اشکال اروپایی نزدیک می شود 

رفته رفته فضاهای خلوت کمتر شده و معماری کارت پستالی اروپایی جایگزین آن می شود .راه پله در محور اصلی ساختمان است 

. 

 آیین اسالملزوم خلوت در خانه در 

و خداوند قرار داد ) 1خانه در قرآن کریم به عنوان محل سکنی و خلوتگاه انسان معرفی شده است ؛ واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا

در این آیه بر سکینه و آرامشی که در خانه است اشاره ( برای سکونت شما بخشی از خانه های شما را محلی برای سکونت و آرامش 

که محل اقامت دائمی انسان و پناهگاه و مامن مسلمان است ؛ فضایی است که از تزاحم های محیط بدان پناه برده شده؛ خانه ای 

 .می شود ؛ و محل آرامش درون و راز و نیاز انسان با خداست

ی شدن ، خالی فعل آن تخلی و به معنای منزو. خلوت کلمه ای عربی و به معنای تنهایی و گرد آمدن در پنهان با کسی می باشد 

 .و آزاذ شدن از محیط پیرامون می باشد . کردن خود از غیر 

به عیارتی معنای خلوت در این تحقیق ، حالتی از خالی کردن خود از غیر از خدا و آزادی از قیدو بند های دنیوی محیط اطراف 

ا داراست ، همانی که همواره در کنارش حالتی که در آن فرد توان رسیدن به ژرفای درون و حق موجود در درون خویش ر. است

 .است ولی آن را سبب دنیای پر زرق و برق اطرافش به فراموشی سپرده است

 خلوت جسمانی خلوت روحانی

خلوت جسمانی ، همان است که فرد بریا رسیدن به آرامش و دور شدن از قید و بندهای دنیوی به گوشه ای رود و خود را در 

چرا که آنچه که انسان های عادی می بینند و به آن در تعاملند بر روح و جان آنان اثر گذارده و باعث بر .  خلوتی فیزیکی قرار دهد

هم خوردن تفکر و خیال آنان می شود و به همین سبب برای خالی کردن حواس خود از غیر و قطع ارتباط با جهان بیرون ، نیاز به 

 . خلوتی فیزیکی دارند 

 :طاهر عریان به این مساله به زیبایی اشاره کرده است در این دو بیتی بابا

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد    که هرچه دیده بیند دل کند یار

 بسازم خنجری نیشش ز فوالد        زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

ای راه سیر و سلوک و عرفان است است ، انسانی که در مسیر تکامل و در ابتد( انسان ناقص)در اینجا بحث بر سر انسان عادی است

 .و هنوز نمی تواند به توانایی کنترل  ارتباطات اجتماعی اش دست پیدا کنند 
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اما خلوت روحانی در توان روحی است که متعالی تر است و کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرد، در این حالت انسان قادر است 

این انسان ها از . با حق درون خود به آرامش و تعادل جسمی و روحی می رسد  در عین اینکه با جمعی در معاشرت و تعامل است

کسانی که در . دلبستگی شدید به دنیا دست برداشته و در محیط و طبیعت اطرافشان به دنبال هرفی باالتر و جاودانه تر هستند 

چرا که انسان در دنیا و در عالم . در جلوتند  خلوت روحانی خود قادر به تعامل با مردمند ، آنهایی که هستند که در عین خلوت

ماده ، ناگزیر از تعامل است و هرگز نمی تواند از محیط جسمانی خود بریده شود ، پس انسان می باید در بعد این جهانی اش در 

 (1831.علی آبادی) جلوت باشد و در بعد الهی اش در خلوت فرو رود 

 :تفکیک درجات خلوت در خانه 

از دیدگاه او نخستین . وستین به درجات خلوت اشاره کرده و آن را در چهار نوع و چهار عملکرد طبقه بندی و تحلیل کرده است 

نوع خلوت تنهایی است که کی می توان آن را به خلوت فردی تعبیر کرد ، دومین نوع خلوت محرمیت است که جز با حضور دو نفر 

: نک.)ی توان در این بحث از آن به خلوت گروهی تعبیر کرد ؛ و نوع آخر خلوت یا توداری استو یا بیشتر معنا نمی شود ، که م

 (18-11-1831آلتمن

دستیابی به خلوت در محیط خانه را می توان به سه مرحله تقسیم بندی کرد که هر کدام از آنها به قسمتی از خلوت دست یافته 

ا ، که پر جز ترین قسمت خانه و به عبارتی شاید محل تشریح این مفهوم است ، را به بنابراین می توان ورودی و اجزا آن ر. می شود

مرحله تبیین خلوت توصیف کرد ، فضاهای مرکزی خانه را محل تقسیم خلوت و تفکیک دسترسی ها به اجزای دیگر خانه دانست و 

دانست ، آنچه که از این تقسیمات و اثر گذاری  فضاهای شخصی تر خانه چون اتاق ها را به محل تخصیص خلوت به افراد یک خانه

آنان بر حصول درجات خلوت به نظر می رسد این است که خلوت یا همان تنهایی و محرمیت وستین ، بیشتر در مرحله سوم و دوم 

حی است که ، و خلوت روحانی یا توداری در هر سه مرحله قابل تصور است ، چرا که رسیدن به مرحله خلوت روحانی در توان رو

 .متعالی تر است و کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرد

       

 

 

 3مرحله  2مرحله  1مرحله 

+ هشتی + درگاه + ورودی  خانه های دوره قاجار

 داالن

نقطه + )حیاط مرکزی 

( + آب و طبیعت : مرکزی 

 شاه نشین

فضاهای عمومی خانه 

فضاهای خصوصی (+بیرونی)

 اندرونی)خانه 
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+ فضای سبز +پله+ ورودی ی دوره پهلوی اولخانه ها

 کنسول

فضای +فضاهای عمومی خانه نقطه مرکزی+ فضای نشیمن 

فضاهای خصوصی + ارتباط 

 خانه  

 

 .تقسیم بندی مراحل خلوت :  1جدول 

 ورودی خانه: تبیین خلوت 

اصری که در ایجاد آن دخیلند ، مورد در این چند بخش ، چگونگی تاثیر گذاری فضای خانه در ایجاد مفهوم خلوت و تشخص عن 

در قرآن کریم دو آیه در سوره نور در جهت لزوم عدم . اولین عنصر قابل بررسی ، فضای ورودی خانه است . بحث قرار می گیرد 

 "علکم تذکرون یا ایها الذین امنوا ال تدخلو بیوتکم حتی تستانسوا و تسملوا علی اهلها ذالکم خیر لکم ل ": تطلع به خانه آمده است 

ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های  خودتان تا با صاحبش انس ندارید داخل نشوید و چون رخصت یافته داخل شدید )

فانلم تجدوا فیها احدا فال تدخلوها حتی یوذن لکم واهلل .( و به اهل آن خانه نخست سالم کنید شما را بهتر است که متذکر شوید 

و چون به ( تا به سرقت متهم نشوید ) و اگر به خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگاه درآئید . )علیم بما تعلمون 

 .(خانه ای در آمدید و گفتند برگردید بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست

به طراحی پرداخته ، ابتدا به چگونگی ورود به خانه توجه کرده و با تمهیدات معمارانه از تطلع پس معماری که در این حوزه تفکر 

به حریم خانه ممانعت کرده ، که همین امر آغاز تبیین خلوت خانه است ؛ پس بدین سبب ورودی خانه های درونگرای ایرانی از 

چ در پیچ و غیر مستقیم یه حیات مرکزی رسیده ، چنان که دیدن قسمت درگاه آغاز می شده و پس از عبور از هشتی با داالنی پی

؛در مورد ابعاد ورودی هم نکته قابل توجهی وجود (1تصویر )فضای حیاط تا رسیدن به قسمت های انتهایی داالن میسر نبوده است 

ت که حس ورود به فضایی خصوصی را دارد ، و آن کوتاه بودن نسبی ارتفاع در ، نسبت به سردر ، در خانه های درونگرای ایرانی اس

بودند ( کوبه)این درها دارای چکشی ( . 1تصویر ) تداعی می کند ، کهع این موردسبب بروز نوعی ار امنیت برای خانه شده است 

بم هر کوبه روی یک لته قرار می گرفته ؛ که چکش دارای صدایی . که در ساده ترین شکلش دارای کارکرد اطالع رسانی بوده است 

،  1831سلطان زاده ) بود برای مردان ، و حلقه برای زنان استفاده مس شد ، تا ساکنان خانه از جنسیت مراجعه کننده مطلع شوند 

21 . ) 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 هشتی داالن دو خانه درونگرا – 1تصویر 

 

 

 تناسبات در به سردر یک خانه درونگرای تبریز -1تصویر

 (113-1831سلطان زاده: ) ماخذ 

 

 فضای مرکزی خانه:م خلوت تقسی

فضای مرکزی در خانه خلوتگاه جمعی انانی است که به حریم خانه راه می یابد و در ان فضا امکان خلوتی گروهی حاصل 

این فضا فضای تقسیم خلوت خانه است که پس از عبور از ان به فضاهای خصوصی خانه دست یافته میشود وخلوت .میشود

طه مرکزیت در خانه های ایرانی حوض و طبیعت میان حیاط مرکزی خانه بود که خانه بروجردی نق.تخصیص یافته حاصل میشود

ها و طباطبائی ها و بسیاری دیگر در این دسته قرار میگرفتند، شاه نشین و یا نشیمن اصلی خانه هم به عنوان یک فضای سر 

 .پوشیده چنین نقاشی را انجام می داده است
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 تبریزدانشکده هنر  -8تصویر 

شرایط به گونه ای بوده ،عالوه بر امکان نور گیری اتاق ها از سه جهت و اختصاص هر بازو به یک قسمت خانه،در این نوع پالن ها

فضایی باز در اختیار استفاده کننده گان از ،است که با گشودن درهای کشویی که در این اتاق ها را به هم مرتبط می نرده است

بیشتر ،فضای خلوت خانواده در خانه های درون گرای ایرانی با طرح حیاط مرکزی.  خانه ایزابل رابرتس .ستخامه قرار می گرفته ا

که البته با توجه به برتری فصل ،در دورترین نقطه از قسمت ورودی و در ضلع جنوبی بنا در انتهای شاه نشین قرار می گرفته است

ی خلوت خانواده در ضلع جنوبی حیاط واقع می شده ولی قسمت دیگری نیز گرما در نمونه های انتخاب شده طبیعتا فضای اصل

در این طرح ها عموما انتها و گوشه های پالن به فضاهای خصوصی .برای زمستان نشین در ضلع شمالی حیاط وجود داشته است

 .خانه اختصاص می یافت 

 

 گیری نتیجه

باعقث ایجقاد جزئیقات بیشقتری در خانقه هقای ایرانقی شقده          ،دهتعریف دقیقق تقر اسقالم از اهمیقت خانقه و حفق  خلقوت خقانوا        

اما نگققاه علمققی ،اما نگققاه علمققی وطبیعققت گققرای غربققی بققه درونگرایققی یکققی از انهاسققت ،اسققت کققه درونگرایققی یکققی از انهاسققت

ظقر  بقه ن .سقبب برونگرایقی خانقه هقا در مقوارد مقورد مطالعقه در غقرب شقده اسقت          ،وطبیعت گرای غربی به عقالوه عوامقل اقلیمی  

می اید تقویت نگاه بقه بیقرون در اندیشقه غقرب بقه سقبب روش سقنتی معرفتقی اسقت کقه در فلسقفه ی ارسقطوئی بقه بهتقرین               

میتقوان تفقاوت ایقن دو اندیشقه را در نگقاه شقرقی و       .وجه نمایان اسقت و ان مبتنقی اسقت بقر تعریقف هقر چیقز در جهقان خقار          

و در اندیشقه غقرب دریچقه ای اسقت از بقرون      ،از درون بقه بقرون  غربی چنین تعریف کقرد کقه پنجقره در شقرق دریچقه ای اسقت       

مفهققومی فطققری ،از بررسققی بناهققای یققاد شققده چنققین دریافققت میشققود کققه خلققوت در خانققه و پاسداشققت حققریم ان  . بققه درون

انچقه کقه مقی یقابیم حرمتقی اسقت کقه انسقان بقه          .است کقه در ذات بشقر نهفتقه و فراتقر از تعقالیم القت شقده از مقذهب اسقت         

حفاظققت مققی  ،زمققان ان مصققطلح اسققت -خصوصققی اش مققی نهققد و از ان بققا ایجققاد تمهیققداتی کققه در فرهنققگ مکققان   حققریم 

چقرا کقه انسقان بقا تعیقین حریمقی بقرای        .خواه با پرچینقی سقاده و یقا بقا حاشقیه ای سقبز از گیاهقان       ،خواه با دیواری محکم.کند

می ،حققام جامعققه در درونققش بققر هققم خققورده  شخصققیت و هققویتش را بققاز مققی یابققد و بققه تققرمیم هققر انچققه کققه در ازد    ،خود
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درگقاه  ،عناصقری چقون ورودی  .همین مفهوم زمقان نمادهقایی را بقرای یقک خانقه در دو فرهنقگ متفقاوت ایجقاد مقی کنقد          .پردازد

نکتقه مهمتقر اینکقه فضقایی کقه      . و هشتی به عنوان نمادهایی مطرحند که تحقت تقاثیر مفهقوم فطقری خلقوت حاصقل شقده انقد        

چرا کقه حقق در   ،مجازی اسقت و ایقن انسقان اسقت کقه حقیققت موجقود در ان اسقت        ،خلقوت را حاصقل کنقد   با عناصری توانسته 

او را بقه جلقوت حقق    ،کقه تخلقی مقی یابقد و در خلقوتی خقود خواسقته       ،ایقن تجلقی گمگشقتگی اوسقت در عقالم ماده     .درون اوست

فضقاهای تبیقین و تقسقیم و     ومهقم مققام خلقوت اسقت کقه در جلقوت بقا اشقیا بقه دسقت ایقد و           .درون و خدای دلش مقی رسقاند  

تخصققیص خلققوت همققه فضققاهایی محیققا بققرای خلققوت روحققانی و خلققوت در جلققوت هسققتند کققه در ایققن فضققاهای خصوصققی و   

 .خواب تخصیص یافته ترین فضا به خلوت فردی هستند
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