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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و یکم / زمستان 1397 / سال ششم

چکیــــده: 
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تاریخ دریافت مقاله:97/01/10        تاریخ پذیرش نهایی: 97/08/11

خلوت به عنوان نیازی انسانی، حاصل تنظیم تعامل بین انسانها در محیط است؛ که تحت تأثیر الگوهای جاری فعالّیت و زمینه ی فرهنگی، 
خلوت مطلوب را سبب می شود. تنظیم خلوت در خانه های ایران، از ویژگی های بنیادین معماری ایرانی است که تأثیر بسزایی در شکل گیری 
سازمان فضایی و عناصر کالبدی خانه های سنتی داشته است. با این حال، تنوع اقلیمی و فرهنگی در گسترۀ جغرافیایی ایران، گونه های 
متفاوتی از خانه  ایرانی را موجب شده و شرایطی از این دست، در شهرهای حاشیۀ دریای خزر سبب شکل گیری معماری برون گرا گردیده 
است. معماری برونگرای خانه های روستایی گیالن به گونه ای متفاوت خلوت مطلوب را، مطابق با ضروریات اعتقادی اسالمی و فرهنگ 
بومی، در بناها مهیا کرده و حریم فضاهای درون خانه را تأمین نموده است. به عبارت دیگر، ویژگی های تنظیم خلوت در این خانه ها از نظر 
ساختار فضایی و عناصر معمارانه منحصر به فرد بوده و متفاوت با خانه های درون گرا در نواحی مرکزی ایران است. راهکارهای معمارانۀ این 
گونه از خانه ها در تأمین و تنظیم خلوت، تاکنون مورد مطالعۀ پژوهشگران قرارنگرفته است. به همین جهت، این مقاله به تشریح و تبیین 
تنظیم خلوت و سازوکارهای آن می پردازد و چگونگی تحقق خلوت مطلوب را در آثار شاخص معماری برون گرا، در خانه های روستایی گیالن 
جستجو می کند. این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، ساختار فضایی و ویژگی های معمارانۀ بناهای منتخب 
را شناسایی کرده است. سپس، پژوهشگران از طریق حضور همراه با مشارکت در میدان تحقیق و نگریستن از عینک ساکنین به ادله ی 
نهفته در پس رفتار ها و کنش های قلمروپایی ایشان دقت کرده اند و سعی در آشکارسازی معانی عمیق داده های تجربی حاصل از مصاحبه ها 

و مشاهدات داشته اند و به »توصیف ضخیم« از پدیده مورد نظر دست یافته اند. 
 یافته های این تحقیق نشان می دهد که تنظیم خلوت نقش مهّمی در شکل گیری ساختار فضایی و عناصر معماری خانه های برون گرا ایفا 
می کند. وجود درختان و پرچین1 در اطراف حیاط تا حدودی مانع دید به داخل و سبب محصورّیت فضایی می گردد و مرز خانه ، مزرعه و 
شالیزار را معیین می کند. ورودی  با چرخشی، سبب شکستن دید به درون بنا می شود و در نتیجه، ارتباط بصری به داخل بنا از بین می رود. 
بَلته2 مانع ورود غیر به خانه می شود. همچنین قرارگیری پله ها در محور فرعی، سبب شکستگی و کاهش دید هنگام ورود به اتاق است. ایوان 
و کوتوم3 و اسبو4 در جلوی اتاق ها، موجب تعدد فضایی و همچنین مرحله بندی برای حضور افراد به خانه می شود. اصواًل تَالر5 و تاَلراتاق6 که 
محل پذیرایی مهمان است، در طبقۀ باال قرار می گیرد و ُیلَ که7 و جیربن8 که آشپزخانه و محل زندگی خانواده است در طبقۀ همکف یا نیم 
طبقۀ اول جای می گیرد. این عناصر ضمن عملکرد اصلی خود سبب تسلسل ارتباطی، عدم اشرافیت بصری و محصورّیت فضایی می شوند 

و بدین ترتیب حوزۀ خصوصی خانواده حفظ می گردد. 

واژه های کلیدی: تنظیم خلوت، خانه های روستایی، معماری برونگرا، معماری بومی، گیالن.

*fatemeh.jabaran68@gmail.com     **talischi@basu.ac.ir     *** nima.deimary@gmail.com      ****alidorri@yahoo.com       
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مقدمه
و  خلوت  تنظیم  یعنی  محیط،  در  انسانها  بین  تعامل  تنظیم 
برقراری تعادل مطلوبی از خلوت و تعامالت اجتماعی از نیازهای  
اساسی آدمی است که تا کنون توجه پژوهشگران بسیاری را 
جلب نموده   است)هال 1393،آلتمن 1395، لنگ 1394، پالسما 
1389(. تنظیم خلوت فرآیندی پویا و حائز نیروهایی است که فرد 
را به سوی میزان مشّخصی از پذیرا شدن دیگران یا قطع رابطه 
با آنها هدایت می کند. که متناسب با زمان و موقعّیت فرد شّدت 
و ضعف می یابد )آلتمن 1395، 14(. تأمین خلوت مطلوب به 
الگوهای جاری فعالّیت، زمینۀ فرهنگی، شخصّیت و انتظارات 
فردی وابسته است )لنگ، 1394(. از این روی تأثیر فرهنگ 
بر شکل گیری تعادل بین خلوت و تعامالت اجتماعی، یکی از 

پرسش هایی است که همواره بر آن تأکید شده است. 
از دیرباز، در تمامی فرهنگ ها، خانه مهم ترین مکان برای تأمین 
خلوت بشر بوده است. میزان کنترل و کیفّیت خلوت در خانه، 
اساس برقراری ارتباطات اجتماعی مطلوب و از ارکان اصلی 
تأمین کنندۀ سالمت اجتماعی خانواده  است که به ویژه تحت 
تأثیر عوامل فرهنگی، و یا به عبارت دیگر، از فرهنگی تا فرهنگ 
دیگر متفاوت است. به طور کلی، در جوامع سنتی، شکل خانه، 
سازمان و تقسیمات فضایی آن، قبل از آنکه توسط اقلیم و 
مصالح و فناوری تعیین شود، با درک انسان از جهان و فرهنگ 
وی شامل اعتقادات مذهبی، ساختار قبیله و خانواده، سازمان 
اجتماعی، روش زندگی و شیوه ارتباطات اجتماعی افراد نسبت 
دارد)Rapoport 1969, 47(. از این جهت، خانه های سنتی ایرانی 
مصداق بارزی از تحقق اعتقادات و باورهای مذهبی و فرهنگی 
ایرانیان بوده است. یکی از وجوه بارز این تأثیرات در شکل خانۀ 
ایرانی، حفظ حریم خانواده و یا به تعبیر معمول خلوت خانه و 

خانواده توسط عوامل کالبدی است.
مطالعات روانشناسی محیطی بر تأثیر فرهنگ به عنوان وجهی 
اساسی در تأمین خلوت تأکید ورزیده  است. تنظیم خلوت در 
خانه های ایرانی عالوه بر تأمین امنیت محیطی، حرمت و ارزِش 
حریم معنوی خانواده را پاس می دارد؛ به گونه ای که  »دین 
اسالم به وجود مسئلۀ حریم در خانه های انسان تأکید کرده و 
آن را الزمه ی رسیدن به آرامش و امنیت می داند« )نقرهکار 
1394، 502(. در باور عمومی حریم محدودۀ ویژه ای است که 

شخص، فارغ از قوانین، قالب های معین و مشخص رفتارهای 
اجتماعی، می تواند در آن با خویشتن خویش خلوت کند و به 
احساسات فردی خویش پاسخ گوید و نیازهای روانی خویش 
را برآورده سازد. اسالم نیز این حق را برای انسان محترم 
می شمارد و احترام آن را بر هر فرد مسلمان فرض می داند 

)معماریان 1390، 7(. 
تأمین خلوت کیفیتی از فضا در خانه های ایرانی است که با توجه 
به مسائل فرهنگی و جغرافیایی، راهکارها و اشکال مختلفی 
دارد. در این میان شهرهای حاشیۀ دریای خزر به دلیل شرایط 
فرهنگی، اجتماعی، نوع طبیعت یا اقلیم، از شرایط ویژه ای 
برخوردار ند. ویژگی های معماری خاص منطقۀ گیالن گونه ای 
از ترکیبات فضایی در معماری خانه را به وجود آورده است؛ 
که کامال متفاوت با عناصر و ساختار فضایی خانه ها در مناطق 
مرکزی و نجد9 ایران است. واضح است که تأمین خلوت و 
حریم برای ساکنین ایرانی و مسلمان شهرهای حاشیۀ دریای 
خزر، متناسب با شرایط دینی و عرفی، از دغدغه های بنیادین 
بوده است؛ از این رو، به گونه ای ویژه و متناسب با شرایط 
اقلیمی به این نیاز پاسخ داده اند و خانه های بومی این خطه از 
معماری برونگرا برخوردارند. ویژگی های تنظیم خلوت در این 
خانه ها از نظر ساختار فضایی و عناصر معمارانه منحصر به فرد 
و متفاوت با خانه های درون گرا در نواحی مرکزی ایران است. 
راهکارهای معمارانه این گونه از خانه های در تأمین و تنظیم 

خلوت، تاکنون مورد مطالعۀ پژوهشگران قرارنگرفته است.
پژوهش حاضر، پس از تشریح مفهوم خلوت و سازوکارها 
و کارکردهای خلوت مطلوب، به فرهنگ و چگونگی تأمین 
خلوت در جوامع مسلمان می پردازد. سپس این کیفیت را در 
ساختار فضایی خانه های برون گرای گیالن جستجو می کند. 
در واقع این مقاله درصدد پاسخ گویی به این سوال است: 
چگونه پیکره بندی و سازمان فضایی موجب تنظیم خلوت در 

خانه های برون گرا  می شود؟ 
پیشینه تحقیق

پژوهشگران بسیاری در رابطه با خلوت و سازوکارهای دستیابی 
به آن مباحث و مطالعاتی را ارائه نموده اند. این موضوع در حوزه 
علوم انسانی و رفتاری و همچنین در حوزۀ روانشناسی محیط 
در معماری و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
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ادوارد تی هال، به بررسی رابطۀ انسان و فضا می پردازد و در 
کتاب بعد پنهان موضوع خلوت، همجواری، فضای شخصی و 
فضای عمومی را معرفی می کند و با استفاده از همجواری10 و 
تنظیم قلمروها، نیاز به خلوت را در فرهنگ ها گوناگون می سنجد 

)هال، 1393(.
و  محیط  روانشناسی  حوزۀ  به  که  نظریه پردازیست  آلتمن   
رفتار  و  »محیط  کتاب  در  او  پرداخته است.  انسانی  تعامالت 
اجتماعی« چهار مفهوم "خلوت" ،"ازدحام" ،"قلمرو" و "فضای 
شخصی انسان" را بر اساس دیدگاه اجتماعی ـ روان شناختی 
تحلیل می کند )آلتمن، 1395(. همچنین در کتاب »فرهنگ 
و محیط« در بخش نظریه های رفتاری، خلوت را به عنوان 
فرهنگی جهانی معرفی کرده و استراتژی های گوناگون برای 
 ,Altman( تأمین خلوت درفرهنگ های مختلف را معرفی می کند
1984(. او در مقاله ای تحت عنوان »تنظیم خلوت: فرهنگی 
خاص یا فرهنگی عمومی« خلوت را مقوله ای عمومی معرفی 
می نماید که برای تنظیم سطح مورد نظر خلوت در فرهنگ های 
 ,Altman  ( گوناگون سازوکارهای رفتاری مختلفی وجود دارد
1977(.  جان لنگ به ماهیت محیط و ماهیت فضای انسانی و 
رفتار در آن پرداخته است. او در در بخشی از کتاب »آفرینش 
نظریۀ معماری« خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی را تشریح 
می نماید )لنگ، 1394(. الکساندر درحوزه روانشناسی معماری 
مطالعه نموده است و علت نیاز انسان به خلوت در محیط های 
معماری و به خصوص خانه را مورد کنکاش و مطالعه قرار 
داده است )الکساندر، 1393(. راپاپورت)1392( در کتاب »انسان 
شناسی مسکن« به تأثیر فراوان فرهنگ در نوع تأمین خلوت و 

شکل گیری کالبد خانه تأکید می کند. 
هاچیسون در کتاب »دایره المعارف مطالعات شهری« )2010( 
در بخشی مربوط به روانشناسی محیطی، به مفاهیم خلوت 
و قلمرویابی پرداخته است. نیول )1988( در مقایسه ای میان 
فرهنگی، خلوت را شرایط موقت و نیز جدایی داوطلبانه از قلمرو 
عمومی تعریف می کند، این عبارت با واژه انزوا پیوند داشته و با 

مفاهیم اشتراکی، اجتماعی و دیدگاه اسالمی در تضاد است.
در رابطه با تحقق خلوت در خانۀ ایرانی، مطالعاتی صورت گرفته 
است. غالمحسین معماریان در مقاله ای تحت عنوان »خلوت 
خانه-ها در فرهنگ اسالمی« بر رابطۀ مستقیم مفهوم خانواده 

و تنظیم خلوت در مقیاس گوناگون و متناسب با فرهنگ تأکید 
می کند )Memarian, 2011(. عینی فرد)1379( خلوت را یکی 
از عوامل محیطی و انسانی موثر در شکل گیری مجتمع های 
مسکونی می داند و معتقد است احساس خلوت بیشتر با کنترل 
انسان در محیط زندگی خصوصی و احساس اختیار در برخوردهای 
متقابل اجتماعی به دست می آید. ارژمند و خانی)1391( ضمن 
تأمین  کالبدی  و  فضایی  عناصر  خلوت،  مفهوم  به  پرداختن 
کنندۀ این کیفیت درخانه را بررسی می نمایند. رییسی و حسینی 
)1391( به بررسی خلوت و تعامل اجتماعی می پردازد و تأمین 
خلوت را مانع احساس ذهنی ازدحام و تنش می داند که برکیفیت 
روابط متقابل مردم تأثیر می گذارد. خامنه زاده )1396( با ارزیابی 
طیف خلوت در دو گروه خانههای پیشامدرن و مدرن ایرانی 
نتیجه گرفت که برخورد تک بعدی و یک جانبه با ماهیت طیف 
گونه خلوت در هر یک از این دو گروه خانه ها، به حذف بخشی 

از قلمروها منجر شده است.  
روش تحقیق

صاحبنظران برای ارزیابی داده ها و گزارش های کیفی، معیارهای 
متنوعی ارائه داده اند که از جمله این معیارها می توان به مفهوم 
انتقال پذیری، ارائه شده توسط گوبا و لینکن اشاره کرد. در این 
مفهوم، تنها چیزی که محقق می تواند واقعاً بداند، یافته های به 
دست آمده از میدان مطالعه است )Guba & Lincoln 1989(. به 
عبارت دیگر انتقال پذیری درجه ای است که در آن نتایج یک 
مطالعه کیفی می تواند به یک محیط متفاوت دیگر نیز منتقل 
شده و برای یک جمعیت متفاوت به کار رود. ابزار اولیه ایجاد 
انتقال-پذیری استفاده از توصیف مناسب در ارائه ی همه جزییات 
مرتبط با فرایند تحقیق یا توصیف ضخیم است )محمدپور1388 

.)83،
رو،  این  از  دارد.  تفسیری  کیفی-  رویکردی  حاضر،  تحقیق 
پژوهشگران تالش کرده اند پدیدۀ تأمین خلوت را در شرایط 
طبیعی خود مورد مطالعه قرار دهند و به تفسیر این پدیده از منظر 
معانی و تصورات مورد نظر مردم بپردازند. این گونه از مطالعات 
به نحوی مدیریت  می شوند که چارچوب هاي معنابخش، معانی 
ذهنی و معانی پایه اي و عمیق حاکم بر فرهنگ گروهها و جوامع 
به خوبی فهم شوند. از این رو، با در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان 
شبکه اي از معناها که انسانها در آن معلق هستند و با تاکید بر 
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تفسیر معنا، پژوهش حاضر رویکردی  مفسرانه را اتخاذ کرده و از 
توصیف مجمل پدیده به توصیف فربه یا توصیف ضخیم آن نیل 
می یابد )في 1381، 167(. به عبارت دیگر، این مطالعات زمانی 
به فهم درست از پدیده دست می یابند که از »توصیف مجمل« 
به »توصیف ضخیم« گذر کرده باشند؛ توصیفی که محقق از 
طریق حضور همراه با مشارکت در میدان تحقیق، و نگریستن 
از عینک خود عامالن اجتماعی به ادلۀ نهفته در پشت هر عملی 

به آن دست می یابد. 
این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهدات 
میدانی، ساختار فضایی و ویژگی های معمارانۀ بناهای منتخب را 
شناسایی کرده است. سپس، پژوهشگران از طریق حضور همراه 
با مشارکت در میدان تحقیق و نگریستن از عینک ساکنین به 
ادله-ی نهفته در پس رفتار ها و کنش های قلمروپایی ایشان 
دقت کرده اند و سعی در آشکارسازی معانی عمیق داده های 
تجربی حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات داشته اند و به »توصیف 

ضخیم« از پدیده مورد نظر دست یافته اند. 
مبانی نظری تحقیق

1- مفهوم خلوت 
معنای لغوی خلوت، تنها نشستن، تنهایی گزیدن، تنهایی، انزوا، 
فاقد ازدحام و شلوغی است )معین، 1387(. مفهوم »خلوت« در 
معماری و چندین رشته از علوم انسانی از جمله در روانشناسی، 
علوم سیاسی، حقوق، انسان شناسی، جامعه شناسی به کار رفته 
 ،2004 Hall ،1968 Westin ،2010 Omer( و بررسی شده است
چرمایف  و  الکساندر   ،1393 هال  لنگ1394،  آلتمن1395، 

.)1393
خلوت حفاظی  است که فرد، در اطراف خود برای دوری از نفوذ و 
قدرت دیگران به وجود می آورد. )آلتمن1395، 26(. خلوت فرآیند 
نظارت بر مرز خود و دیگری است و توانایی کنترل افراد یا 
گروهها بر تعامل دیداری، شنیداری و بویایی با دیگران می باشد 
)لنگ1394، 165(. آلتمن خلوت را فرایندی دیالکتیکی می داند 
که هم با محدودّیت تعامل سروکار دارد و هم در جست و جوی 
تعامل می باشد. بنابر نظرّیۀ سّنتی، خلوت به معنای "قطع کردن 
رابطۀ خود با دیگران" است. اما او خلوت را نتیجۀ کنش متقابل 
نیروهای متضاد می داند که فرد را به سوی میزان مشّخصی از 
پذیرا شدن دیگران یا قطع رابطه با آنها می داند که با توّجه به 

زمان و موقعّیت فرد شّدت و ضعف پیدا می کند )آلتمن 1395 
 .)14،

2- خلوت و تعامالت اجتماعی
در تعاریف مربوط به خلوت و تعامل اجتماعی اندیشمندان آنها را 
دو مفهوم متقابل یکدیگر می دانند)آلتمن1395، لنگ1394، هال 
، راپاپورت، Sommer1969(. راپاپورت )1977( خلوت را توانایی 
کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعی 
دلخواه فرد تعریف کرده است. در واقع نحوۀ تعامل مردم با 
یکدیگر و نحوۀ تأثیر حضور واقعی یا ضمنی دیگران بر افکار، 
احساسات و رفتار یکدیگر، الگوهای گوناگونی دارد )فرگاس 
1394، 16(. الگوی رفتار آدمی، نیازمند سطح مطلوبی از ارتباط 
فردی در برابر تعامل اجتماعی است. »خلوت« به معنای نوعی از 
تعامل با ویژگی خاص که حضورش در مسکن بیش از هر جای 
دیگری دیده  می شود و به تناسب نیاز فرد یا افراد و همچنین 
در رابطه با هر فعالیتی، معنای خاصی خواهد داشت )ارژمند 
از شخصیتی  فرد،  به عقیدۀ پالسما هر  و خانی1391، 28(. 
اجتماعی و خصوصی برخوردار است که خانه قلمرو شخصیت 
نخست و واسطۀ حریم خصوصی و عمومی است )پالسما1389، 
119(. از طرفی خلوت توانایی نظارت بر تعامل، در اختیار داشتن 
حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم برای جلوگیری از 
تعامل ناخواسته و دستیابی به آرامش و رابطه ی مطلوب تعریف 

شده است )راپاپورت 1972 به نقل از آلتمن 1395، 22(.
در طراحی خانه، خلوت و تعامل اجتماعی دو مفهوم متقابل 
هستند؛ تاکید بیش از اندازه بر خلوت می تواند موجب انزوا، و 
تعامل خارج از کنترل می تواند موجب از دست رفتن خلوت 
زندگی خصوصی شود )عینی فرد 1379، 112(. یکی از راه های 
اقوام  شیوه های  بررسی  خلوت  مفهوم  تحلیل  برای  مناسب 
گوناگون در تنظیم ارتباط های اجتماعی خود است. بدیهی است 
که فرهنگ های گوناگون برداشت های متفاوتی از مقولۀ خلوت 
دارند. مشاهدۀ دقیق تر نشان می دهد که در تمام فرهنگ ها 
سازوکارهای رفتاری خاصی برای تعامل اجتماعی افراد وجود 
دارد آنچه در فرهنگ ها متفاوت است شیوه نظارت بر تعامل 

اجتماعی است )همان،15(.
3- سازوکارهای خلوت و کارکردهای آن

افراد معموال برای رسیدن به سطح مطلوب خلوت از سازوکارهای 
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رفتاری گوناگون چون رفتارها، هنجارها و کنش های فرهنگی 
بهره می گیرند. عالوه بر این، سازوکارهای خلوت بر حسب زمان 
و موقعیت ممکن است تغییر کند. آلتمن سازوکارهای محیطی 
خلوت را یکی از روش ها برای تنظیم سطح مطلوب خلوت 
معرفی می کند. نقش محیط فیزیکی در مقولۀ خلوت بسیار 

پیچیده  است )آلتمن 1395، 44(. 
درخصوص نقش محیط فیزیکی در تأمین خلوت تحقیقات 
دیگری نیز در حیطه زندگی خانوادگی و خانه انجام شده است. 
اتاق  هیل11 )1969( نشان داده است که وجود پنجره و پردۀ 
خواب در خانه ها برای جلوگیری از ورود و خروج صدا و نگاه 
دیگران بسیار مفید است. شوارتز12 )1968( به این نتیجه می رسد 
که وسایلی مثل در، دیوار، نرده و تابلو از ورود ناخواسته دیگران 
به حریم فرد در خانه جلوگیری می کند. کوپر13 )1953( ساختمان  
خانه های انگلیسی را تحلیل کرد و متوجه شد که دیوارهای نازک 
مشترک بین اتاق خواب های مجاور، درها و راهروها دستیابی به 
خلوت را دشوار می کند. مک گینلی14 )1959( اشاره می کند که 
خلوت همواره از دارایی های ارزشمند انسان به شمار  می رود و 
در بسیاری از تمدن ها، مانند دنیای امروز مورد اهمّیت بوده است. 
باغ های خود  اطراف  دیگران  تعّدی  از  ممانعت  برای  عّده ای 
درخت می کاشتند، یونانیان اطراف خانه های خود ایوان درست 
می کردند و انگلیسی ها خانه های ییالقی خود را در میان پارک ها 
محصورمی کردند )آلتمن 1395، 45(. چرمایف و الکساندر در 
همین زمینه پژوهش هایی انجام داده و پیشنهاد کرده اند که خانه 

باید مرزی محکم و استوار میان فرد و دنیای بیرون او ایجاد کند 
و طراحی داخلی آن طوری باشد که هم رابطۀ متعادل اعضای 
خانواده با طبیعت بیرون میسر باشد و هم تعامل افراد در داخل 

خانه تأمین شود )کریستوفر الکساندر و چرمایف،1393(. 
از آن جا که خانه مکاني مقدس قلمداد شده، باید شاخصه هاي 
مکان مقدس را نیز دارا باشد. در کالبد بنا هر آنچه مقّدس است 
تنها در صورتي تقّدس خود را حفظ مي کند که دسترسي به 
آن سخت یا غیر ممکن باشد، براي رسیدن به آن نیاز به گذار 
از چندین گذرگاه است، صبوري حرف اول را می زند، مراحلي 
براي رسیدن به آن وجود داشته باشد و باید دروازه هاي زیادي 
خلوت  174(.کسب   ،1393 )الکساندر  گذاشت  سر  پشت  را 
مطلوب از طریق فضای شخصی و قلمروپایی محقق می گردد. 
اصل قلمروپایی با ایجاد قلمرو، حریم شخصی افراد را معیین 
می نماید. به گونه ای که رفتار قلمروپایی دربرگیرندۀ نشانه گذاري 
و شخصي کردن مکان است و انسان ها معمواًل از طریق دامنۀ 
وسیعی از موانع یا نشانه های نمادین، از قلمرو خود محافظت 
می کنند. رفتار قلمروپایی دربرگیرندۀ نشانه گذاري و شخصي 

کردن مکان است. 
یافتن به نظارت بر  فضای شخصی، سازوکاری برای دست 
تعامل میان فردی و دستیابی به خلوت دلخواه است که انسان 
با انجام برخی رفتارها؛ به سایرین اطالع می دهد که مرزهای 
فضای شخصی کدام است. بدین صورت خلوت مطلوب برای 

انسان محقق می گردد )لنگ1394، 167(.

نمودار1: مدل تحلیلی پژوهش مأخذ: نگارندگان
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شماری از نوشته های نظری، سازوکارهای تنظیم حریم را 
 .)Sommer1969، Altman, Nelson& Lett 1972( تبیین کرده اند
استفاده  با  گروه،  یا  فرد  که  است  موانعی  یا  مرزها  حریم 
و در  نظارت می کنند  به خود  بر دسترسی دیگران  آنها  از 
واقع مفهوم مرز به معنای قائل شدن تمایزی میان خود و 
غیرخود است. پذیرا شدن یا نشدن دیگران به درون قلمرو، 

4- تأثیر فرهنگ بر خلوت مطلوب
دیگر  عبارت  به  یا  دیگران  از  فرد  سازوکارهای جداسازی 
نظارت بر مرزهای بین افراد برای دستیابی به سطح مطلوب 
دارد.  تمامی جوامع وجود  در  و  است  خلوت جهان شمول 
ممکن است برخی از فرهنگ ها به مقولۀ خلوت توجه اندکی 
داشته باشند )آلتمن 1395، 37(. رابطه بین انسان و محیط 
نشان می دهد که احساس خلوت بیشتر با کنترل انسان بر 

اساس  بر  خلوت،  مطلوب  کمال  و  است  شرایط  تابع  خود 
تعامل   .)29 )آلتمن 1395،  کند  می  تغییر  شرایط  و  زمان 
مابین قلمروهای عمومی و خصوصی معموال با تسلسل و 
دسترسی های غیرمستقیم و شکسته با انحنای زیاد می باشد 
 ,Bianca2000( که خود افزایش بخش درجۀ محرمیت است

.)37

برخوردهای  در  اختیار  احساس  و  زندگی خصوصی  محیط 
متقابل اجتماعی به دست می آید. ایجاد تعادل میان خلوت و 
تعامل اجتماعی هم به وسیله مفاهیم کالبدی و هم مفاهیم 
ایجاد  را  الزم  روانی  های  زمینه  که  اجتماعی؛  فرهنگی- 
می نمایند، میسر است. پس نیاز به خلوت در فرهنگ های 

مختلف متفاوت است. )عینیفرد 1379، 112(. 
ارزش ها،  از  مجموعه اي  فرهنگ  راپاپورت  تعریف  مطابق 

جدول 2. گونه شناسی دیوارهای هو بر اساس نوع بازشو )مأخذ: نگارندگان(

چگونگی تأمین خلوت عناصر معماری تأمین کننده خلوت صاحب نظران ردیف
جلوگیری از ورود و خروج صدا و نگاه 

دیگران)عدم اشرافیت بصری( پنجره و پردۀ اتاق خواب هیل 1

مانع ورود ناخواسته دیگران به حریم فرد 
است. در، دیوار، نرده و تابلو، پله شوارتز 2

ایجاد سلسله مراتب برای ورود دیوارهای نازک مشترک بین اتاق خواب ها مجاور، 
درها و راهروها کوپر 3

جلوگیری از اشرافیت بصری و ایجاد سلسله 
مراتب برای ورود

کاشتن درخت و ساختن ایوان در اطراف خانه، 
قرارگیری خانه در  حیاط هایی بزرگ چون پارک مک گینلی 4

حفظ تقّدس خانه و دسترسي سخت یا غیر 
ممکن به آن

گذار از چندین گذرگاه، پشت سر گذاشتن 
دروازه هاي متوالی الکساندر 5

حفظ اندرون خانه طوری که زن خانه بتواند 
به راحتی کار کند و کسی او را نبیند.

جداسازی زندگی خصوصی و عمومی توسط اندام 
هایی چون اندرونی، بیرونی، حیاط و راهرو و ... پیرنیا 6

حفظ حریم خانه و خانواده شکل گیری حوزه ها و قلمروهای مختلف فضایی 
در خانه نقی زاده 7

کنترل روابط شخصي افراد با دیگران، به 
ویژه با دنیاي خارج از قلمرو خصوصي

تمایز میان دو عرصۀ اصلي زندگي: عرصۀ عمومي 
و عرصۀ خصوصي مدنی پور 8

کنترل آرامش و امنیت افراد تأکید بر وجود حریم در خانه های انسان  نقره کار 9
کنترل خلوت مطلوب شخص، فارغ از قوانین 
خاص اجتماع و پاسخ به نیازهای روانی افراد

تأکید بر حریم به عنوان محدودۀ ویژه ای از زمان 
و مکان   معماریان 10
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فرآیند  در  که  است  مردم  از  گروهي  ایده آل هاي  و  عقاید 
فرهنگ آموزي ، میان اعضاي آن گروه منتقل مي شود و 
منظور او از فرهنگ آموزي، انتقال ارزشها و عقاید از نسلي 
است  فرهنگ مشابه  اعضاي یک  میان  در  دیگر  نسل  به 
تاثیر  بر معماری،  (. در واقع فرهنگ   9 ,2005 Rapoport(
می گذارد. به آن فرم می دهد و به گونه ای غیر مستقیم یکی 
ادراک  انسان هاست. پس  روانی  زندگی  اصلی  پایه های  از 
انسان از محیطی که اطرافش می سازد تابع فرهنگ اوست 

)هال 1393، 159(.
با  نهاد  یک  باشد،  کالبدی  ساختاری  آنکه  از  بیش  خانه 
آئین  فرهنگ،  اجتماع،  از  متأثر  بُعدی  چند  عملکردی 
 ,1969 Rapoport( مذهبی، اقتصاد و شرایط محیطی است
46 (. با توجه به تحقیقات گیفورد اغلب افراد در خانه هایی 
باشد.  آنان  فرهنگ گذشتۀ  با  زندگی می کنند، که مطابق 
مکمل  فرهنگ اند؛  از  تبلوری  که  سکونت گاه ها  زیرا 
 Gifford( می گیرند  فرهنگ شکل  همان  رفتاری  الگوهای 
2007, 85(. از آن جهت که محیط های مصنوع )همچون 
فرهنگی  تفاوت های  به سبب  آن،  از  افراد  ادراک  و  خانه( 
قرارگاه ها،  به  خانه  شکل  بنابراین  باشد،  متفاوت  می تواند 
رابطه  راپاپورت  می باشد.  وابسته  کاربران  گروه  و  مکان ها 
بین فرهنگ و شکل خانه را در  ارزش هاي ذاتي و به ویژه 
شیوۀ  و  ارزش ها  این  بین  ارتباطات  نیز  و  فرهنگي  گروه 
زندگي و فعالیت هاي آنها جستجو مي کند. ارزش های ذاتی 
و فعالیت ها  در این مورد به  صورت مستقیم بر شکل خانه 

.)11  ,Rapoport1998( تأثیرگذارند. 
1-4 خلوت در خانه های مسلمانان 

به عقیدۀ پالسما هر فرد از شخصیتی اجتماعی و خصوصی 
برخوردار است که خانه قلمرو شخصیت نخست و واسطۀ  
 .)119 )پالسما1389،  است  عمومی  و  خصوصی  حریم 
فرهنگ اسالمی، حفظ حریم و حرمت خانواده را یک اصل 
ماندن  محفوظ  و  پوشیدگی  خصلت  بر  همواره  و  می داند 
عنوان  به   خصوصی  »حریم  دارد.  تأکید  خانواده  زندگی 
عالقۀ بنیادین انسان در همۀ فرهنگ ها دیده می شود. این 
به  دلیل  بدون  نباید  و  دارد  حدود  که  است  مکانی  حریم 
آن تعرض شود« )Hansson 128 ,2008(.  همچنین فراهم 

آوردن مفهوم خلوت به عنوان داشتن کنترل و اختیار به جای 
انعطاف  قابل  راه حل های  به  نیاز  مسکن  طراحی  در  انزوا، 
دارد که در شرایط عادی مشکل به دست می آید )عینیفرد 
1379، 113(. از طرفی خلوت توانایی نظارت بر تعامل، در 
اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم 
برای جلوگیری از تعامل ناخواسته و دستیابی به آرامش و 
رابطه ی مطلوب تعریف شده است )راپاپورت 1972 به نقل 

از آلتمن 1395، 22(. 
از  جدا  اسالمی  جوامع  در  خصوصی  و  اجتماعی  زندگی 
یکدیگر است و حتی در درون خانه ها نیاز به میزان خلوت 
می کند  تبیین  را  آن  معماری  ساختار  که  است  آرامش  و 
آمده است: »خداوند  قرآن کریم  )میشل، 1391: 184(.در 
برای سکونت شما خانه هایتان را قرارداد« )نحل،80( 15. 
آیه شریفۀ فوق خانه را محل آرامش معرفي کرده است و 
بر شکل گیري فضا و قلمروها در خانه تاکید دارد. همچنین 
در آیات »27 تا 34 سوره نور«16 به لزوم اذن، برای ورود 
به خانه ی دیگران اشاره می کند؛ چنین نیازی بیانگر آشکار 
می توان  این گونه  است.  خلوت  حفظ  و  خانه  داخل  نبودن 
در  زیستي  فضاهاي  شکل گیری  در  ثابت  اصول  از  یکی 
از  که  دانست  حریم  ایجاد  را  مسلمانان  مسکوني  اماکن 
طریق سازوکارهای خلوت و کارکردها، در سازمان فضایي 

مي گردد.   رعایت  خانه 
5- خانه های برون گرای گیالن

البرز از بقیه ایران جدا  استان گیالن به وسیله حصار بلند 
کوه های  شمالی  های  دامنه  بین  گیالن  جلگه  و  می شود 

دارد.  قرار  دریای خزر  و سواحل جنوبی  البرز 
گرفتن  نظر  در  بدون  گیالن  معماری  فرهنگی   حوزه 
می شود.  دسته بندی  حوزه  زیر  نه  به  کشوری  تقسیمات 
تقسیم بندی این حوزه ها بر اساس عوامل زیست محیطی، 
فرهنگ و نوع معماری بومی روستایی صورت پذیرفته است 
)طالقانی1390، 26(. ساختمان ها در این مناطق جدا از هم 
و  مي شوند،  ساخته  وسیع  و  باز  فضاهای  و  حیاط ها  با  و 
حصار دور این فضاها اغلب کوتاه تر از قد انسان است. دلیل 
میان  از  هوا  تا  هواست،  جریان  از  استفاده  همان  امر  این 
ساختمان ها عبور کرده و هوای مرطوب و راکد را با خود 
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به بیرون محوطه و فضاهای زیستی ببرد. )قبادیان 1393 ، 
38(. شرایطی از این دست، در شهرهای حاشیۀ دریای خزر 
سبب شکل گیری معماری برون گرا گردیده است. »بناهای 
شامل  خود،  بیرونی  فضای  با  که  هستند  بناهایی  برونگرا 
بیرونی در  عناصر شهری مثل گذر، مسیر و دیگر عناصر 
ارتباط مستقیم بوده و فضاهای داخلی آن نیز همین ارتباط 
را با فضای بیرونی دارند. تفاوت بارزی که با بناهای دیگر 
دارند، در عنصری بنام حیاط است.« )معماریان1391، 7(. 
استان گیالن از نظر بافت و معماری جزء یکی از استانهای 
مهم تاریخی ایران به شمار می آید. اما به جهت شرایط آب 
و هوایی آن و نابودی آثار تاریخی و معماری، بناهای زیادی 

باقی نمانده است )ریچاردز1389، 328(. 
 تغییر شیوه زندگی روستاییان و تزریق فرهنگ غرب، که 
ریشه در ساختار فرهنگی و اجتماعی اروپایی داشت، موجب 
دگرگونی در ساختار روستایی شده است. همچنین بسیاری 
از آثار تاریخی این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی و رطوبت 
این  غنی  میراث  از  صیانت  برای  لذا  رفته اند.  بین  از  باال 
بنا   1381 سال  در  گیالن  روستایی  میراث  موزه  منطقه، 
گردید. در هر بخشی از گیالن، گونه های شاخص معماری 
مطالعات  انجام  از  پس  و  شدند  شناسایی  روستایی  بومی 
واچینی17  شده،  خریداری  بناها  مردم شناسی،  و  معماری 
در   .)23، )طالقانی1390  می شوند.  دوباره چینی  موزه  در  و 
در  خلوت  تحقق  چگونگی  به  پاسخ  برای  حاضر  پژوهش 
موزه  های  خانه  از  تعدادی  گیالن،  برون گرای  خانه های 
انتخاب  سده   2 الی   1 قدمت  با  گیالن،  روستایی  میراث 

گردید.
معرفی نمونه ها

1- خانه محتشم طلب 
معماری  فرهنگی  حوزۀ  در  هدف  بناهای  از  یکی  بنا  این 
مناطق  از  بخشی  حوزه  این  است.  گیالن  غرب  جلگۀ 
جلگه ای گیالن را در رودخانه سفیدرود در برمی گیرد. که 
شفت،  فومن،  صومعه سرا،  شهرستان های  از  بخش هایی 
می شود.  شامل  را  آستارا  و  تالش  رضوان شهر،  ماسال، 
واقع  گشت  روستای  در  محتشم طلب  مسکونی  مجموعه 
فومن  شهرستان  مرکزی،  بخش  گشت،  دهستان  در 

تصویر1: حوزه های نه گانۀ فرهنگی جغرافیایی گیالن

شناسایی شده است. هستۀ مرکزی این بنا حدود 200 سال 
پیش ساخته شده و از ویژگی های آن سیر تکاملی بنا از 
و  است  چندخانوار  گنجایش  با  بنایی  به  اولیه  هستۀ  یک 
بخش های الحاق شده به بنا کامال با الگوی فضایی، سازه 
وارد  خدشه ای  بنا  اصالت  به  و  دارد  مطابقت  منطقه  ای 

.)28  ،1389 )طالقانی  نشده است 
2- خانه مرادی

این بنا مربوط به حوزه جلگه مرکزی گیالن است. بناهای 
مناطق جلگه ای گیالن به دلیل رطوبت بسیار زیاد و لزوم 
ایجاد جریان هوا دارای بدنه های شفاف اند. این جداره های 
بنا را در برمی گیرد، غالبًا امکان  شفاف که هسته مرکزی 
گردش دورتادور بنا یا حداقل دو جناح را فراهم می کنند. به 
طور کلی در مناطق جلگه ای، پالن ها گسترده و باز هستند 
باریک است. خانۀ مرادی در  آنها طویل و  و فرم کالبدی 
روستای نشرودکل در منطقۀ جلگه ا ی شهرستان رشت قرار 
بنا قدمت و اصالت آن نسبت به  این  از ویژگی های  دارد. 
سایر بناهای سنتی موجود در حوزۀ مورد نظر است. این بنا 
حدود 65 سال پیش ساخته شده و از لحاظ معماری دارای 

ویژگی ها خاصی می باشد )طالقانی1390، 28(.
3- خانه موسی زاده

معماری  فرهنگی  حوزۀ  در  هدف  بناهای  از  یکی  بنا  این 
مناطق  از  بخشی  حوزه  این  است.  گیالن  غرب  جلگۀ 
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جلگه ای گیالن را در رودخانه سفیدرود در برمی گیرد. که 
شفت،  فومن،  صومعه سرا،  شهرستان های  از  بخش هایی 
می شود.  شامل  را  آستارا  و  تالش  رضوان شهر،  ماسال، 
واقع  گیالنده  روستای  در  زاده  موسی  مسکونی  مجموعه 
در دهستان اسالم، بخش اسالم، شهرستان تالش شناسایی 
شده است. این بنا حدود نود سال پیش ساخته شده و به 
به  و  است  خود  خاص  ویژگی های  دارای  معماری  لحاظ 
رغم قدمت نسبی، وضعیت ساختاری آن سالم مانده، زیرا 
بوده است.  خانوادۀ موسی زاده  تا سال 1384محل سکونت 
که  است  منطقه  این  قدیمی  نمونه های  از  یکی  بنا  این 
و  داشته است  تعلق  روستایی  جامعه  مرفه  نسبتًا  قشر  به 
معیشت،  نوع  فرهنگ،  به  مربوط  اطالعات  از  گنجینه ای 
اقتصاد خانوارهای طبقۀ مرفه این منطقه را به همراه دارد 

.)25 )طالقانی1390، 

4- خانه موسوی
این بنا مربوط به حوزۀ جلگه غرب گیالن است. این حوزه 
از سمت شمال با دو شهرستان ماسال و بندر انزلی، از سمت 
با رودبار و از سمت غرب  با رشت، از سمت جنوب  شرق 
با استان زنجان مجاور است و سه شهرستان صومعه سرا، 
روستای  در  موسوی  خانه  دربرمی گیرد.  را  شفت  و  فومن 
شهرستان شفت  سرگوراب،  احمد  دهستان  در  واقع  شالما 
شناسایی شده است. با توجه به  نوع چوب های به کار رفته 
در بنا قدمت آن حدود به صد سال برآورد می شود. محوطه 
یک  با  نامنظم  ضلعی  چند  شکل  به  موسوی،  خانه  اولیه 
وجه منحنی بوده و مساحت تقریبی محوطه آن حدود هزار 
مترمربع است و شیب اندکی به سمت جنوب شرقی دارد. 
جنوب  به صورت  و  محوطه  غربی  جنوب  در  اصلی  بنای 

غربی – شمال شرقی است )طالقانی 1389، 29(.

تصویر1: خانه محتشم طلب )باال سمت راست(، خانه مرادی )باال سمت چپ(، خانه موسی زاده )پایین سمت راست(، خانه موسوی )پایین سمت چپ(؛ مأخذ: 
طالقانی، 1390

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1111-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و یکم / زمستان 1397 / سال ششم 112

سازوکارهای تنظیم خلوت در خانه های برون گرا
1- حیاط

در این منطقه رابطه بین احجام ساختمانی مجموعه، چه در 
محیط روستایی و چه در بافت شهری، بر مبنای باز بودن و 
امکان جریان هوا به داخل مجموعه، طرح گشته است. درجوامع 
روستایی و شهری وجود فضای آزاد بین ساختمان و احتراز 

از چسبیدن بناها به یکدیگر هیچ گاه فراموش نمی شود و هر 
ساختمان به صورت مستقل ساخته شده و چهار طرف آن باز 
است. همچنین بناها در محدوده های گیاهی قرار می گیرند. 
مرز این مالکیت ها، توسط درخت، شمشاد، پرچین و نظایر آن 

مشخص می شود )دیبا و یقینی 1372، 12(.

جدول2. شیوه تأمین خلوت در حیاط خانه های برون گرا )مأخذ: نگارندگان(

تصویر پالن خانه

خانه محتشم طلب

خانه مرادی

خانه موسی زاده

خانه موسوی
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2- ورودی
یکی از مهم ترین عناصری که نقشی اساسی در تنظیم خلوت، 
به واسطه قرارگیری در محل پیوند عرصه خصوصی و عمومی 
قربانی،  و  الحسابی  )علی  است  خانه  ورودی  دارد؛  عهده  بر 
88(. معماری سنتی با پوشاندن دید در ورودی خانه، حرمت 
برای ساکنین ایجاد می کند. با انحراف دید در ورودی و نوع 
ورود از هشتی به داالن، و سپس خانه، حجاب و حریم ایجاد 

3- پلکان
آب های  بودن  باال  دلیل  به  گیالن  منطقه  خانه های  عمدتاً 
سطحی و دیگر عوامل اقلیمی از کف فاصله گرفته و به صورت 
2 و یا 3 طبقه ساخته شده است )معماریان 1391، 8(. درصورت 
چند طبقه بودن بنا، طبقات باال به فضای نشیمن  و یا مهمان 
اختصاص داشته، و طبقات پایین به علت رطوبت زیاد آن، به 
انبار، طویله و دیگر فضاهای خدماتی اختصاص می یابد )دیبا 
و یقینی 1372، 11(. پله در خانه های برون گرا عمدتاً در محور 

می  گردد)اخوت همکاران1391 ، 147(. در خانه های روستایی 
بنا است.  به  بَلته به نوعی مانعی نمادین برای ورود  گیالن 
همچنین ورودی بنا با چرخش، فضای بیرونی را به داخل خانه 
ارتباط می دهد و ارتباط بصری به داخل بنا قطع می شود. در 
برخی بناها نیز ورودی، مستقیم و بدون چرخش به حیاط راه 
دارد لیکن در این حالت، با امتداد دادن راه ها و داالن ها بخش 

عمده ای از حریم فضاهای داخلی حفظ می گردد. 

فرعی قرار گرفته و مانع توجه و شاخص شدن محور اصلی، 
می شود. همچنین شکستگی در محور ورود به خانه و ایجاد 
اختالف ارتفاع بین فضاها، افزایش حریم را به دنبال دارد. در 
چیدمان فضایی خانه های پله دار، جداسازی فضاهای خصوصی، 
عمومی و نیمه خصوصی به  وضوح دیده  می شود؛ به  نحوی که 
طبقۀ همکف بسیاری از بناها، بدون گشایش وسیع به بیرون 
می باشد؛ این الگو در جهت تأمین خلوت فضاهای همکف که 

در معرض گذر عمومی تر قرار دارد؛ شکل گرفته است.

جدول3. شیوه تأمین خلوت در ورودی خانه های برون گرا )مأخذ:نگارندگان(

جدول4. شیوه تأمین خلوت در پلکان خانه های برون گرا )مأخذ: نگارندگان(

خانه موسوی خانه موسی زاده خانه مرادی خانه محتشم طلب خانه

ورودی

تصویر پالن خانه

خانه محتشم طلب
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4- ایوان
ایوان، به عنوان فضای نیمه باز خانه، مهم ترین و پرکاربردترین 
فضاست، که دارای عملکردی چندگانه می باشد. ایوان ها، عمومًا 
از دو یا سه طرف باز می باشند که اگر در طبقه ی باال قرار گیرد، 
تَالر نامیده می شود. تالر در جلوی تالراتاق یا باالخانه؛ اتاق 
پذیرایی مهمان جای می گیرد که به دلیل ارتفاع و ویژگی های 
اطراف، کوران  به محیط  اشراف  از نظر منظر و  خاص خود 
مطلوب و نسیم مطبوع، فضای متنوعی را به ارمغان می آورد 
.)دیبا و یقینی1372، 11(. ایوان، عملکردهای مختلف دارد و 

انواع گوناگونی دارد. اسبو و  نسبت به طرز قرارگیری اتاق ها، 
کوتوم از ایوان های کاربردی در حوزۀ روستایی گیالن است و 
به عنوان محلی برای نشستن، خوابیدن، غذا خوردن، کار و ... مورد 
استفاده قرار می گیرند. این فضا، در اکثر مساکن بومی، در الیه ی 
اول نمای اصلی قرار گرفته که خود پیش فضایی برای ورود به 
حریم خانه است و باعث محصور و محدود شدن اتاق در قلب 
بنا می گردد. ایوان ها مانعی برای دسترسی به اتاق است و چون 

حصاری اتاق ها را در بر می گیرند.

خانه مرادی

خانه موسی زاده

خانه موسوی
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5- نظرگاه درونی: 
عبور از یک فضای همگانی به صورتی بالفصل و بی واسطه 
تحقق نمی یابد و همواره فضایی به سان یک مفصل، فضای 
همگانی را از فضای اندرون جدا کرده است )فالمکی 1394 
، 600(. یل که و جیربن که فضاهای مورد استفادۀ افراد خانه 
است در همکف یا نیم طبقۀ اول قرار می گیرد و تالر یا باالخانه 
که مختص پذیرایی مهمان است در طبقۀ باال جای می گیرد. 
مهمان بدون وارد شدن به حریم خصوصی خانه در جای خود 

استقرار می یابد. به طوریکه سلسله مراتب دسترسی در خانه به 
ترتیب عرصه عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد.

جدول5. شیوه تأمین خلوت در ایوان خانه های برون گرا )مأخذ: نگارندگان(

تصویر پالن خانه

خانه محتشم طلب

خانه مرادی

خانه موسوی

خانه موسی زاده
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جدول6. شیوه تأمین خلوت در نظرگاه درونی خانه های برون گرا )مأخذ: نگارندگان(

پالن طبقۀ اول پالن همکف خانه

خانه محتشم طلب

خانه مرادی

خانه موسوی

خانه موسی زاده

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر درتنظیم خلوت 
مولفه های  نهایتًا  و  گرفته است  صورت  برون گرا  خانه های 
این کیفیت معرفی می گردد.  ارتقاء  موثر در شکل گیری و 

که بدین منظور از خانه های موزۀ میراث روستایی گیالن 
استفاده شد. از این رو نظریه های مطرح شده پیرامون خلوت 
و شیوۀ تحقق آن در خانه ها، مطالعه شد. صاحبنظران در 
فرهنگی  زمینه های  نقش  بر  مطلوب  خلوت  تأمین  بحث 
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فرهنگ های  که  باورند  این  بر  آنها  می کنند؛  تأکید 
دارند؛  مطلوب  خلوت  از  مختلفی  برداشت های  گوناگون 
هر فرهنگی سازوکارهای خاصی را برای تحقق این نیاز 
افراد ایجاد می کند. پژوهش حاضر به نقش سازوکارهای 
محیطی، محیط فیزیکی و عوامل کالبدی در تأمین خلوت 
مطلوب اشاره می کند که با بررسی گونه های برون گرای 
پایۀ روش کیفی  بر  روستایی گیالن  مناطق  ایرانی  خانۀ 

یافته است. ذیل دست  داده های  به  تفسیری 
واقع  بزرگ  محوطه های  درون  برون گرا  خانه های  اکثر 
شده اند. وجود درختان درون حیاط تا حدودی مانع دید به 
داخل می شود و خانه را محصور می کند. همچنین دورتادور 
حیاط خانه، پرچین، مزارع کشاورزی و شالیزارهاست که 
بنا، سبب  نمودن مرز و محدوده های  بر مشخص  عالوه 
می شود.  خانه  اطراف  همسایگی های  رسیدن  حداقل  به 
عمومی  و  خصوصی  عرصۀ  بین  پیوند  ایجاد  با  ورودی 
نقش مهمی در تأمین خلوت خانه ها ایفا می کند. بَلته به 
عنوان نشانه ای نمادین ورود غیر را مانع می شود. چرخش 
ایجاد شکستگی در محور ورود و  از حیاط، سبب  و گذر 
ورود،  راه  داشتن  امتداد  همچنین  می شود.  دید  کاهش 
سبب ایجاد فاصله بین خانه و ورودی می گردد؛ که خود 
در  پله   خانه ها  این  در  می گردد.  ارتباطی  تسلسل  موجب 
محور فرعی قرار می گیرد به گونه ای که شخص هنگام 
عبور از آن با چرخشی وارد ایوان و خانه می شود. همچنین 
مانع  باال،  طبقۀ  در  اتاق ها  قرارگیری  و  ارتفاع  اختالف 
دید مستقیم به خانه می شود و حریم بصری را به دنبال 
ایجاد  و  رطوبت  با  مقابله  برای  بناها  گونه  این  در  دارد. 
کوران از فضاهای نیمه باز همچون ایوان و کوتوم و اسبو 

بهره می گیرند. ایوان  با قرارگیری در الیۀ اول از  نمای 
این طریق  از  را در قلب خود جای می دهد.  اصلی، خانه 
افزایش  خانه   درون  فضایی  محرمیت  و  بصری  اشرافیت 
می یابد. یل که مکانی برای دودی کردن برنج و جیربن به 
عنوان فضای زندگی و آشپزخانه کاربرد دارند. به عبارت 
دیگر ساکنین این خانه ها برای هر فعالیت  فضای تعریف 
محل  از  کاماًل  زندگی خصوصی  فضای  و  دارند  شده ای 
پذیرایی مهمان یا باالخانه مجزاست. یعنی هنگام ورود به 
فضای زندگی و حریم خصوصی خانه، مفصلهای ارتباطی 
سبب  فضایی  تعدد  و  شده  فضایی  تسلسل  ایجاد  سبب 
بدین سبب  و  خانه می گردد  در  افراد  مرحله بندی حضور 

افزایش می یابد.  سلسله مراتب ورود به خانه 
روابط  افراد،  معیشت  نوع  خانواده،  نیازهای  واقع  در 
اجتماعی، و نیازهای اقلیمی، باعث اختصاص عملکردهای 
ویژه به بنا گشته  است که این خود مرزها و محدوده های 
کردن  و شخصي  گذاري  نشانه  می نماید.  ایجاد  را  مرئی 
مکان از طریق دامنه وسیعی از موانع یا نشانه های نمادین، 
با  متناظر  منطقه  این  در  می نماید.  ایجاد  را  قلمروهایی 
گستردگی فضای اجتماعی بین داخل و خارج خانه و استفادۀ 
محدود از فضای درونی، حریم خانه ها به گونه ای متفاوت 
عرضه می شود. تنظیم خلوت در قالب الگوهای رفتاری و 
عناصر معماری اعمال می گردد. درعین یکپارچگی فضا، 
محدوده ی شخصی افراد دارای ارزش خاصی است که هم 
با عناصر معماری و هم با روابط اجتماعی محقق می گردد. 
در نتیجه، خانه های برونگرا در عین داشتن رابطۀ شفاف 
برای  سازوکارهایی  دارای  بیرون،  و  درون  بین  متداوم  و 

تنظیم خلوت، حریم و محصوریت است. 

پی نوشت:
1. دیواری به بلندی 1 متر که از ستونکهای چوبی و ترکه های چوب و یا مواد در دسترس هر منطقه، که به یکدیگر مهار می شوند و به 

عنوان حصار دور خانه، شالیزار و مزرعه کاربرد دارد. 
2. نوعی دروازۀ چوبی در محوطۀ خانه های روستایی گیالن 

3. ایوان مسقف در طبقۀ اول خانه های روستایی، که به طول نمای اصلی خانه است.  
4.ایوان مسقف که فضای ارتباطی اتاق ها را فراهم می کند. این ایوان در طبقۀ همکف قرار دارد یا با چند پله از زمین فاصله می گیرد.

5. ایون مسقف در طبقۀ اول خانه که به عنوان نشیمن، پذیرایی در فصول گرم سال کاربرد دارد.
6. اتاق طبقۀ اول خانه که محل پذیرایی مهمان است.

7. اتاق اصلی خانه در طبقۀ همکف یا نیم طبقۀ خانه که در فصول سرد سال به عنوان آشپزخانه، اتاق نشیمن و محل خواب استفاده می شود. 
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یکی از کارکردهای این اتاق دودی کردن جوی برنج است. به این اتاق مینَ که به معنای اتاق میانی نیز گفته  می شود.
8. اتاقی در طبقۀ همکف خانه، محل زندگی در فصل زمستان و همچنین جهت استقرار کارگران فصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 9. نَجد فالتی است کوهستانی در کشور عربستان سعودی که ارتفاع آن بین 750 تا 1500 متر می باشد، از شمال به عراق وکشور اردن، از 
جنوب به ربع الخالی، از مشرق به احساء و از مغرب به حجاز محدود است. از این رو به مناطق کوهستانی فالت ایران نجد می گویند.

Proxemics .10
Hill .11

Schwartz .12
Kuper .13

Phyllis McGinley .14
ونََها َیْوَم َظْعنُِکْم َوَیْوَم إَِقاَمتُِکْم  َو ِمْن أَْصَواِفَها  نَْعاِم بُُیوتًا تَْسَتِخُفّ 15. سوره نحل آیه 80 » َوالَلّ َجَعَل لَُکْم ِمْن بُُیوتُِکْم َسَکًنا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن ُجُلوِد اْلَ

َوأَْوبَاِرَها َو أَْشَعاِرَها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَی ِحیٍن«
ْم إَِنّ الَلّ َخبِیُر بَِما َیصَنُعوَن)30( َو ُقل لِّلُْمْؤِمَنِت  16. سوره نور  آیه 30و 31 » ُقل لِّلُْمْؤِمنِیَن َیُغضوا ِمْن أَبْصِرِهْم َو یْحَفظوا ُفُروَجُهْم َذلِک أَْزکی لَهُ
َیْغضضَن ِمْن أَبْصِرِهَنّ َو یْحَفظَن ُفُروَجُهَنّ َو ال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهَنّ إاِل َما ظَهَر ِمْنَها َو لَْیضِربَْن بُخُمِرِهَنّ َعلی ُجُیوبِهَنّ َو ال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهَنّ إاِل لُِبُعولَتِِهَنّ 
أَْو َءابَائِهَنّ أَْو َءابَاِء بُُعولَتِِهَنّ أَْو أَبَْنائِهَنّ أَْو أَبَْناِء بُُعولَتِِهَنّ أَْو إِْخَونِِهَنّ أَْو بَنی إِْخَونِِهَنّ أَْو بَنی أََخَوتِِهَنّ أَْو نِسائِهَنّ أَْو َما َملََکت أَْیَمُنُهَنّ أَِو الَتّبِِعیَن َغیِر 
َجاِل أَِو الطْفِل الَِّذیَن لَْم َیظَهُروا َعلی َعْوَرِت النِّساِء َو ال َیضِربَْن بَِأْرُجلِِهَنّ لُِیْعلََم َما یْخِفیَن ِمن ِزیَنتِِهَنّ َو ُتوبُوا إِلی الَلّ َجِمیعًا  ُأولی االْربَِۀ ِمَن الِرّ

أَُیَّه الُْمْؤِمُنوَن لََعلَّکْم ُتْفلُِحوَن)31(
17. جداسازی عناصر و قطعات یک بنا با روش شناسی مشخص، که امکان دوباره چینی بنا را مطابق نمونۀ اولیه در مکان دیگر ممکن می سازد.
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Abstract

Privacy as a human need, is the result of adjustment of the interaction between human environment, 
which under the influence of current patterns of activity and cultural background, leads to a 
favorable atmosphere. Adjusting the privacy in Iranian homes is one of the fundamental features 
of Iranian architecture, which has had a profound effect on the formation of the spatial organization 
and the physical elements of traditional houses. However, the climatic and cultural diversity of 
the Iranian geographic region has caused different types of Iranian homes. The similar situation 
in the marginal cities of the Caspian Sea has caused the development of extroverted architecture. 
The extraterrestrial architecture of the rural homes of Gilan has provided a distinctly desirable 
privacy setting, in accordance with the requirements of Islamic belief and indigenous culture. 
In other words, the privacy setting in these homes is unique in terms of spatial structure and 
architectural elements and is different from introverted houses in the central regions of Iran. 
Architectural solutions to these types of homes in the provision of privacy have not yet been 
studied by researchers. For this reason, this paper outlines and describes the setting of privacy and 
its mechanisms, and looks at how to realize the desirable privacy in the works of the outsourcing 
architectural index in the rural homes of Gilan. The study first identified the spatial structure and 
architectural features of the selected buildings using library resources and field observations. Then, 
the researchers, through presence in the field of research, have focused on the evidence behind the 
behavior and reactions of the inhabitants, and tried to reveal the profound meanings of empirical 
data obtained from interviews and observations.
The findings of this research show that adjusting the privacy plays an important role in the formation 
of spatial structure and architectural elements of extroverted houses. The presence of trees and 
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hedge around the yard somewhat prevents the view of the interior and causes the enclosure of the space 
and determines the boundaries of the house, farm, and rice fields. Rotating inputs break the view into 
the building, and as a result, the visual connection to the building is lost. Bөltө prevents others from 
entering the house. Also, the stairs in the minor axis cause fractures and reduced visibility when entering 
the room. Ivan and Kotum and Esbo in the front of the room, causing plenty of space and staging the 
presence of people at home. Basically, Tallar and Tallar room, which are the guest›s place of stay, are 
in the seconf floor. Yelka and Jirben, the place of kitchen and the living room are placed in the ground 
floor or the first half floor. In addition to their core functions, these elements lead to a communication 
sequence, lack of visual aristocracy, and space contention, and thus the private sphere of the family is 
preserved.

Keywords: privacy adjustment, Rural Homes, Extroverted Architecture, Native Architecture, Gilan.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            21 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1111-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            22 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1111-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1111-fa.html
http://www.tcpdf.org

