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 چکیده: 

دین اسالم بر محیط های ساخته شده توسط مسلمان در صدر اسالم توجه خاص داشته است که آن به دلیل جامعیت اسالم در تمامی زمینه 

محل زندگی افراد نیز دستورالعمل هایی را آورده است. قران و احادیث دستوراتی را در باب خانه سازی به ها می باشد. و این دین مبین درباره 

ه اند که در نهایت به هدف خلقت خانه که همان آرامش می باشد می توان دست یافت. خانه سنتی نیز بر همین اساس مسلمانان ارائه کرد

 ه شد. رامش می باشد برای آن برگزیدشکل گرفت و نام مسکن را که به معنای محل آ

ع دینی استخراج گردید روش ویژگی های آرامش بخش در خانه از منظر مناب ایجاد آرامش در خانه به اثبات رسید و در ادامه در این پژوهش

 تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و از منابع کتابخانه ای بهره جسته است.

 آرامش، معماری اسالمی، خانهاسالم،  کلمات کلیدی:

 مقدمه: -1

اسالم دین حقیقت گرا و واقع گراست. لغت اسالم  .اسالم، نام دین خداست که یگانه است، همه پیامبران برای آن مبعوث شده اند

به معنی تسلیم است و نشان دهنده این حقیقت است که اولین شرط مسلمان بودن تسلیم واقعیت ها و حقیقت ها بودن است. 

 مسلمان واقعی چه مرد و چه زن، به حکم روح حقیقت جوی خود، حکمت و حقیقت را هر کجا و نزد هر کس یافت اقتباس می

از نظر فرد مسلمان، واقعیات این جهان درجه تنزل یافته و مرتبه نازله واقعیات جهان  (88، ص1377مطهری، کند و فرا می گیرد.)

دیگر است که جهان غیب نامیده می شود، آنچه در این جهان به صورت امری مقدر و محدود است در مرتبه ای و در جهانی مقدم 

این جهان ماهیت به سوی اویی دارد یعنی همانطور که از اوست به  مقدر و نامحدود وجود دارد.بر این جهان به صورت وجودی نا

انا هلل و انا » سوی او هم هست. پس جهان در خود یک سیر نزولی طی کرده و در حال طی کردن یک سیر صعودی به سوی اوست.

که انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت الهی  در جوامع دینی این اعتقاد وجود دارد (151بقره، آیه «)الیه راجعون

پنهان است که این دو بر یکدیگر منطبق و غیر قابل تفکیک اند. به همین ترتیب معماری هم که یک رابطه مستقیم با انسان دارد، 

ه کمال رسیدن انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت معنوی پنهان می باشد و این سیرت پنهان در معماری موجب ب

بدون شک، کمال مطلوب آن است که زندگی انسان سراسر آئینی باشد و تفاوتی میان امر قدسی (28، ص1388 مسائلی،)می گردد.

و دنیوی باقی نماند. این واقعیتی است که در زندگی اولیاء مشاهده می شود، به گونه ای که مجموعه حیات آنان همچون پرده ای 

معمار مسلمان هم که مسئولیت طراحی را بر عهده دارد باید در هنرنمایی خود  (135ص ،1381قدسی است.)نصر، از یک نمایش 

زمانی بنابراین خانه خود را بر مبنای اصول اسالمی بنا می کند. ( 1، ص1332حاجی بابایی، رضایت حضرت حق را در نظر بگیرد.)

کمال مسکن  (33ص ،1331، اخوت و دیگرانفته از تعالیم و قوانین الهی باشد.)هنر به کمال می رسد که معانی نهفته در آن، برگر

 و در نهایت انسان در خانه اسالمی به آرامش دست می یابد.چیزی آرامش نمی باشد نیز 



 مفهوم مسکن: -2

ماده مسکن به ( در واقع ریشه کلمه سکن از 1312معین، مسکن، در فرهنگ لغت فارسی به معنای محل سکون و آرامش است. )

معنای آرام گرفتن بعد از حرکت، سکونت، آرامش باطن و انس گرفته شده است. مسکن اسم مکان کلمه ساکن است یعنی جاییکه 

اینانلو، محل آرامش و اسکان می باشد. پس عمده ترین کاربری مسکن آرامش جنبه جسمانی و روحی انسان را در بر میگیرد.)

 (11، ص1381

-)نحل«واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا»ه را محلی برای آرامش انسان قرار داده است. و در قران کریم آورده استخداوند نیز خان

 بنابراین می توان رسالت خانه را ایجاد محلی آرامش بخش برای انسان ها دانست (81

 آرامش: -3

و نیز به معنای آرامش و  (38ص، 1377دهخدا، )اتثبآرامش در لغت به معنی حالتی نفسانی همراه با آسودگی و  معنای آرامش:

این کلمه با سکینه مترادف است و در قاموس قران آمده است که سکن به معنی آرام (1135، 1113ابن منظور، د )باشسکون می

 (7ص ،1375شرفی،گرفتن بعد از حرکت است و سکون نیز از همین ریشه لغوی آمده است)

گونه بحث در باب آرامش ضروری است واژه هایی که در این رابطه به کار می روند کالبد قبل از شروع هر معناشناسی لغوی:

شکافی شوند و کاربرد و استعمال هریک دقیقا مشخص شود. الفاظ متعددی در ارتباط با مفهوم آرامش وجود دارند که عبارتند از: 

 غیرهاطمینان سکینه قرار امن، وقار، انس، راحت و 

، 1111لفظ اطمینان از ریشه طمن دارای هم خانواده هایی است نظیر: مطمئن، طمأنینه و تطامن است )ابن منظور، اطمینان: 

 تن معنا شده است.فاین کلمه به معنی آرامیدن و قرار گرفتن بدان)دهخدا،(و آرامش خاطر یا( 218ص

خو گرفتن و آرام گرفتن بچیزی و الفت  ،ژمان شدنآرام یافتن به چیزی و بی پدر لغت نامه دهخدا این کلمه به معنای انس: 

 (32، ص1377، آمده است.)دهخدا نسٔتا وخرمی و بی پژمانی ضد وحشت  استئناس  ،خوگر شدن ،گرفتن

رسیدن به آرامش هدف غایی همه تالش های جامعه بشری است؛ چنان که بشر در راستای تحقق این میل  ضرورت آرامش:

فطری گاهی به بیراهه می رود و سر از بحران روحی، از جمله عرفان های دروغین یا کاربرد مواد مخدر در می آورد.)مظاهری سیف، 

و  نة مُغنمّ و ترکها مُغرمّ:  آرامش غنیمتی است و ترک آن خسارتی استالسکی(. پیامبر اکرم در این باره می فرماید: 22ص، 1381

نیکویى به زیبایى لباس و ظاهر نیست، بلکه « لیس البرّ فی حسن اللّباس و الزّیّ و لکنّ البرّ السّکینة و الوقار.»همچنین آورده است 

بر شما باد آرامش و :ر علَیکُم بِالسَّکِینَةِ و الوَقا :ه و آلهپیامبر خدا صلى اهلل علی(  111ص، ق1118 ،نوری .)به آرامش و وقار است

همانا...  مانِ؛یمَعَ الْا نَةُیالرَّجُلِ السَّک نَةِیاِنَّ... أَحْسَنَ ز» همچنین پیامبر اکرم میفرمایند: )1112ق، ص1113، متقی هندی)وقار 

 (335ص، 1333، صدوق)«است. مانیفرد، آرامش خاطر به همراه ا ىیبایز نیکوترین

به آرامش هدف است یا این امر به عنوان یک روش وسیله مطرح می شود. مرور بر آیات و روایات پاسخی  رسیدنآیا  :دلیل آرامش

 دوگانه پیش رو قرار می دهد 

بعد اول: از یک سو با مضامینی مواجه میشویم که تانی و سکونت را به عنوان روش در نظر گرفته اند. امیرالمومنین به این حقیقت 

اشاره دارد که تانی و آرامش راهی است جهت نیل به مطلوب. اگر کسی بخواهد به مقصود خویش نایل آید تنها از طریق حفظ 

 آرامش خویش ممکن است 



کسی که به آرامش ناب نائل گشت وی مخاطب خدا شده، جنبه رحمانی او را در بر میگیرد جذبه ها او را باال برده تا به  بعد دوم:

 (31ص، 1331فعالی، بهشت برین تعالی میبخشند؛ بهشتی که برترین و باالترین است. )

 (27-31لدخلی جنتی)فجر/یا ایتها النفس المطمئنه* ارجعی الی ربک راضیه مرضیه* فادخلی فی عبادی* وا

 نه خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من در آی و در بهشت من داخل شو.ئای نفس مطم

 مسکن وآرامش: -4

در تفکر اسالمی اصل، رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان فطرتا وجود دارد. مسکن سنتی به علت جوابگویی به 

 و انسان با آن به آرامش میرسد. (23ص، 1388 ،ی)مسائل د فطری با انسان انس دارد.این نها

لذا مسکن  (318ص، 1383 ،یهیفقاست.) شهیتعقل و اند ت،یهمراه با حساس یارزش دارد، آرامش ینیکه در منطق د یآن آرامش 

سنتی را نمی توان تنها به لحاظ کالبدی، هندسی و فرمی توصیف کرد، بلکه معانی ورای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 (23ص، 1388اجزای مختلف مسکن سنتی بر اساس معانی حاصل از فراآگاهی معماران، شکل گرفته اند. )مسائلی، 

های انسان جامعه مذهبی در برخورد با گیریبیانگر بسیاری از جهتطول تاریخ نیز  اعتقادات مذهبی هر جامعه و تنوع آن در

 (121ص، 1381 ،تیـبهشابیم)ـی تـسد کینهـس هـب تا میگزینیم سکنیدر آن  که جایی یعنی «مسکن»، موضوع مسکن است

سکونت و مسکن یعنی به آرامش قلبی رسیدن. لذا اعتقادات و باورهای دینی برای رسیدن به آرامش قلبی در مسکن سنتی تاثیر 

به فرط  دنیکه در راه رس یبه مسکن دارد؛ نه به عنوان سرپناه بلکه به عنوان مکان ازیانسان ن( 28ص، 1388گذار است.)مسائلی، 

انسان باشد تا  یفطر یها یژگیهماهنگ با و ییها یژگیو یدارا دیسکونتگاه با نیکند. لذا ا یبه او کمک م ،یپاک نهفته درون

صفات گردد و انسان  نیصفات باشد که خود مکان متخلق به ا نیمتصف به ا تواندیم یبرساند.  در صورت یبتواند اورا به آرامش قلب

باشد  یفطر یها یژگیو یخود دارا دیبا ،یانسان و خود زندگ یزندگ. خانه به عنوان ظرف دینما تیجهت هدا نیو خانواده را در ا

ما »فرماید: خداوند در قرآن می برای مثال  (31ص ،1388 ،ی.)مسائلدینما تیهدا دنیشیتا بتواند انسان را به تامل کردن و اند

که محل آسایش و آرامش خاطر او این انسان برای ایجاد مسکنی ( 81-)نحل «مسکن را محلی برای آرامش انسان، قرار دادیم.

داند و این توجه او را به زیرا که این انسان، آرامش خود را در توجه به تعالیم مذهبی خود می ؛کندباشد، اقدام به تعریفی خاص می

دیده ی های قدیمکند. این امر در معماری مسکن خانهباشد، هدایت می تگر این توجهاسوی احداث بنایی خاص که نمود و جلوه

همگی های منقش به آیات قرآنی استفاده از کاشیگرا بودن، تقدس آستانه ورودی خانه و همچون محرمیت، درون ائلی. مسشودمی

 (531، ص1387کار، نقره.)هستندباورهای مذهبی انسان دهنده نشان

 جوامع در را تنش افزایش موجبات مثبت پیامدهای بر عالوه تکنولوژیک، های پیشرفت از ناشی شتاب و شهرنشینی روزافزون رشد

 و منظور بدین این از پیش که فضاهایی تحلیل و بررسی به اینرو از .است کرده دوچندان را بخشش آرام فضاهایی نیاز به و فراهم

 حیات و تفکر و غور برای را زمینه آسایش و آرامش ایجاد سایه در تا شده طراحی انسان غیرمادی به نیازهای پاسخگویی برای

 .رسد می به نظر ضروری کند، فراهم وی معنوی

باشد و امروزه با توجه به کمبود زمان مان میمفهوم خانه برای هر یک از ما تداعی کننده محل امنیت و آرامش خود و خانواده

شود و خوردار میصرف شده در کنار یکدیگر در منزل نسبت به گذشته، سطح ارتقای کیفیت فضای زندگی از اهمیت بیشتری بر

نکته مهم این است که باال بودن سطح کیفیت فضای زندگی الزاماً به مفهوم لوکس و یا گران قیمت بودن واحد مسکونی و یا وسایل 

باشد، بلکه تناسب و تطابق فضا با فعالیت افراد ساکن و همچنین ایجاد و القای حس آرامش در فضا، تعیین کننده درجه آن نمی



آرامش را برای خانه به  داوند خانه را محل آرامش قرار داده و اگر طبق دستور خداوند خانه سازی انجام گیردخ .باشدیکیفی فضا م

 می توان به موارد زیر اشاره نمود:واردی که موجب آرامش در خانه اسالمی می شود از جمله م. ارمغان می آورد

امام  در روایات دیگر (111، ص1333، برقیتحقق عیش، وسعت منزل است.) اباالحسن علیه السالم می فرماید: بستر وسعت خانه:

یکی از راههای نجات داشتن خانه ای است که از وسعت الزم برای گنجایش فرد و خانواده اش برخوردار صادق)ع( می فرماید: 

را با کلماتی چون بستر ایجاد شادابی و تفریح، راحتی، ایجاد  در مجموع روایات وسعت خانه (317ص ،ق1111حسن بن علی، باشد)

 که می تواند زمینه ساز ایجاد آرامش در خانه گردد.سعادت دنیوی، عقالنیت تعریف نموده اند 

بهره مندی از دنیا بیش از کفاف از مواردی است که موجب سلب آرامش انسان می  پرهیز از ساخت فضاهای بال استفاده: 

المومنین علیه السالم می فرماید: کسی که به اندازه کفاف زندگی، از دنیا بردارد به آسایش دست یابد و آسوده خاطر شودامیر

وسعت خانه از مواردی است که مورد تأیید اسالم می باشد اما وسعت بیش از اندازه به حدی که ( 711، ص1373، سیدرضیگردد.)

م می باشد. امام صادق علیه السالم در روایتی اشاره مستقیمی به ساخت فضاهای موجب ساخت فضاهای بال استفاده گردد مذمو

خانه بیش از حد مورد نیاز نموده و می فرماید: هر بنایی که افزون بر حد کفاف باشد، در قیامت وبال گردن صاحبش خواهد 

بیش از حد نیازش بسازد، روز قیامت ( همچنین در روایت دیگری می فرمایند: کسی که ساختمانی 337ص ،1351کلینی، بود.)

( روایات ذکر شده اهمیت موضوع در ساخت خانه به اندازه نیاز ساکنین را 151ص ،ق1111مجلسی، وادار به حمل آن خواهد بود.)

 .نشان می دهد

 «نعلی اَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّروُ تُسَلِّمُوایا ایّها الذّینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتا غیرَ بُیُوتِکُمْ حَتّی تَسْتَأنِسُوا و »  حفظ حریم:

ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه ای غیر از محل سکونت خود، بدون آن که اجازه گرفته و بر ساکنانش سالم کرده  (27-نور)

 .باشید داخل مشوید. این برایتان بهتر است باشد که پند گیرید

هلیت افراد بدون اجازه به خانه همدیگر وارد می شدند و حتی اجازه خواستن را نوعی اهانت به خود تلقی می نمودند. در زمان جا

به نظر عالمه طباطبایی اجازه گرفتن برای آمدن به داخل خانه این اما در اسالم به حریم خصوصی افراد توجه ویژه ای شده است. 

نزل خود را بپوشانند و از ناحیه خویشتن ایمن و خاطر جمع باشند و این شیوه شایسته زمینه را فراهم می سازد که ساکنین م

(  118، ص1371 ،طباطبایی.)کمک می کند روح اخوت در مسیر گسترش فضایل و مکارم و پوشانیده شدن امور ناروا استمرار یابد

عمار سنتی با توجه به اصل حریم اقدام به طراحی مسکن سنتی می کند. در اصل، تحقق مفهوم بیرونی و اندرونی پاسخی م

معمارانه به فرمایشات قرآن و احادیث در زمینه محرمیت و خواست های فطری ساکنان مسلمان که همانا محجوب بودن و دوری از 

حرمت و احترام میهمانان نیز رعایت می شود؛ بدین ترتیب با حفظ حریم اهل خانه چشم نامحرمان است، می باشد و در عین آن، 

زندگی خانوادگی مختل نمی گردد و باعث افزایش آرامش و تعادل روانی می شود. همچنین  از دیگر مصداق های رعایت حریم و 

و استقالل خانه از محیط پیرامون نیز خود باعث ایجاد آرامش روانی، طراحی خانه ها به صورت درون گرا می باشد. این نوع تفکیک 

  (32ص، 1381به ارمغان آمدن آرامش درونی می گردد. )مسائلی، 

تنوع مکانها و فضاها به تنوع اعمال روزمره امکان می داد. بام به عنوان یک مکان تعریف شده فضایی مستقل را برای  تنوع مکانی:

ر طیف گسترده از تجربه های فضایی قرار می گرفته اند: از فضاهای بسیار کوچک و بسته تحقق عملکردها فراهم می آورد. بچه ها د

تا فضاهای بزرگ، پوشیده و باز. سازمان فضایی خانه های سنتی باسطوح و فضاهای متعدد آن، موجب آزادی بی حد و حصر و 

  (21، ص1375کشف و تجربه های فضایی بسیار می شد.)حائری، 

انسان جزئی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت باعث ادامه حیات و دوام زندگی اوست و این ارتباط  :ارتباط با طبیعت

گرفته است از سوی دیگر حیاط خانه ایرانی گزیده نمادین طبیعت است آب، ر ارزشمند در تعالیم دین اسالم نیز مورد تاکید قرا



ساماندهی حیاط با عناصرمنظر شرط اصلی در معنابخشی و ایجاد حس . استدرخت، گل و پرنده اجزای اصلی منظره سازی آن 

ایرانی  در معماری حیاط خانه های سنتی و قدیمی طبیعت را به درون خود کشیده اند.( 1، ص1383.)مهری، زیبایی در آن است

اقع برشی از طبیعت را محصور کرده جدا نشده است . در و  طبیعت از  حال عین در  اما است،  معمارانه  فضای  حیاط خانه، یک

مستمر نیاز است همه یک جا همساز و    زندگی یک برای که  کارکردهایی  است تا در آن زندگی کند .عناصری از طبیعت به اضافه

دو نمونه از موارد  .گردد فراهم وی برای مطلوبی جسمی و  روحی شرایط تا اند، شده ساخته انسان  هماهنگ برای خدمت به

 ارتباط با طبیعت آب و گیاه می باشد که در زیر با تفصیل بیشتری بررسی شده است.

گیاهان و درختان از عناصر محسوس محیط طبیعی محسوب می شوند و آثاری خیره کننده و مؤثر بر روان انسان و گیاهان و آب: 

صر به کاهش فشار روانی در انسان نیست بلکه آنها در تعادل دمای زمین، آرامش بخشی او ایفا می کنند آثار درختان و گیاهان منح

 (31ص ،1331 فعالی،) حفاظت از خاک و لطافت بخشی به هوا دخالت مؤثر دارند.

نمونه های مختلفی در قران به چشم می خورد که جنبه های استحسانی یا زیبا شناختی و نشاط زایی طبیعت، باغ ها سبزه ها و 

ا بیان نموده اند . از جمله تاکید بر واژه خضر به معنای سبزه می باشد در آیه ای با تفصیل به عوامل زیستی و طبیعی این گیاهان ر

گونه اشاره شده است: از آسمان آبی نازل شد، گیا هان با باران های آسمانی روییدند، سبزه ها پدید آمدند، دانه های متراکم شکفته 

ان و درختان پدید آمدند. خداوند با انگشت نهادن بر مفاهیمی چون گیاهان میوه های رنگین، گیاهان و شدند، از شکوفه ها گیاه

 سبزه ها حس زیبایی شناختی انسان را ارضا می کند.

 ( پس به وسیله آن باغ های بهجت انگیز رویاندیم.11-)نمل«فانبتنا به حدائق ذات بهجه»

 ت.مثبت گیاهان و درختان در قرار و آرامش روانی انسان اشاره نموده اسامام صادق علیه السالم به تاثیرات 

نگاه به گل های رنگارنگ و درختان سرسبز و خرم چنان لذتی می بخشد که هیچ لذتی را نمی توان با آن برابر کرد.)مجلسی، 

 (123ص، 1111

و »تمامی موجودات زنده به آب بستگی دارد. آب از مهمترین عناصر در چرخه حیات موجود زنده است. شکل گیری و استقرار 

 ( و هرچیز زنده ای را از آب پدید آوردیم.31-)انبیا«جعلنا من الماء کل شی حی

زالل آب در تامین سالمت روح و روان انسان تاثیری چشمگیر دارد و به منظور تامین سالمت روانی شرایطی دلپذیر را برای انسان 

گاه کردن به آب روان را بسیار دوست می داشت. تفریح با آب به هرشکلی که باشد در روحیه بخشی به فراهم میسازد. پیامبر اکرم ن

 (1شکل)(15ص، 1111انسان تاثیر مستقیمی دارد.)مجلسی، 



 
 : ارتباط خانه های سنتی با طبیعت 1شکل

 نتیجه گیری: -5

محل زندگی انسان ها یکی از فضاهایی است که در ، دین اسالم نسبت به هیچ یک از امور زندگی مسلمانان بی توجه نبوده است

اسالم به آن توجه خاص شده و حتی بعضی از آن خانه ها را محل ذکر خداوند می داند. و در نهایت در این خانه به آرامش کامل 

خلق نماید می ین الهی بنابراین اگر انسان مخلوق خداوند طبق فرام برسد، خداوند نیز خانه را برای همین آرامش خلق نموده است.

تواند به هدف خلقت خانه که همان آرامش است دست یابد. وسعت خانه، حفظ حریم، تنوع مکانی، ارتباط با آب و گیاهان از جمله 

  از منابع دینی در این رابطه استخراج گردید.مواردی است که 

ن آناشی از ایمان داشته باشد آرام  و معماری که قلبیکند.  اگر انسان قلبی مومن داشته باشد خداوند سکینه را به قلب او نازل می

خانه اسالمی بر اساس فطرت انسان شکل گرفته و به او . بنابراین نه ای آرامش بخش خلق می کندرا به منصه ظهور می رساند و خا

و سرانجام او هم در آن خانه به آرامشی دست می یابد که  اجازه می دهد به دور از هیاهوی بیرون به تفکر درباره خالق خود بپردازد

فی قُلوبِ المُؤمِنینَ لِیَزدادوا إیمانًا مَعَ  هُوَ الَّذی أَنزَلَ السَّکینَةَ»ایمانی بر ایمان  او بیافزاید چنانکه در قران کریم آمده است 

 (1-فتح«)...إیمانِهِم

 :قدردانی -6

که برای پایانامه اینجانب زحمات زیادی را متحمل  سید جلیل موسویو آقای دکتر  نیخانم مهندس مریم طایفه چمدر پایان از 

خانه اسالمی: " با عنوان اجی باباییحسجاد نامه ناین مقاله مستخرج از پایاشدند تقدیر و تشکر می نمایم. الزم به ذکر است 

 .است مهندس مریم طایفه چمنیبه راهنمایی   "طراجی مجموعه مسکونی بر اساس فرهنگ ایرانی اسالمی
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