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  سال سیزدهم/ شماره 45/ اسفند 1395

چکیده 
این نوشتار به معنی خانه، واژگان قرآنی در مورد خانه و مفاهیم مرتبط با مسکن و سکونت در قرآن می پردازد، ابتدا با 
توجه به آیه 80 سوره نحل که خداوند می فرماید : »واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا و ... خدا خانه هایتان را جای آرامشتان 
قرارداد و ...« شرط اول سکونت »سکینه« را تبیین  می کند و سپس رابطه »سکینه« و »آرامش« را در قرآن تشریح   کرده و 
با استناد به آیه 28 سوره رعد »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب«،  که »ذکراهلل«  شاه کلید رسیدن به آرامش است به این مهم 
دست  می یابد که خانه تنها زمانی می تواند بستری برای رسیدن به آرامش باشد که محلی برای به یادآوردن خداوند بوده و 
ذکراهلل در آن تجلی یابد. در ادامه به تجلیات »ذکر« در عرصه آفرینش، همچون شب و روز، زمین و همسران  می پردازد که 
مصداق آرامش در نعمت   های الهی هستند و از آنجایی که مطابق نّص صریح قرآنی، هستی بر مدار قدر و اندازه وجود یافته 
و قدر و انداره همان هندسه است این گونه امتداد  می یابد که هندسه و قدر، شاه کلید معماری ذاکرانه آفرینش است. در 
نتیجه برای ساختن خانه ای که موجب ذکر یاد خدا  می     شود و در نتیجه آرامش بخش باشد.     باید ابتدا کلید و رمز آفرینش 
در طبیعت کشف و استخراج     شده و ثانیاً در روند طراحی و ساخت خانه باید ارتباط بالواسطه ای بین طبیعت،کالبد و فضای 
خانه برقرار کرد تا معماری خانه همچون پنجره ای رو به سوی آیات اهلل باشد. بنابراین از منظر قرآنی هندسة خانه ای که 
معماری آن مذکِّر خداوند و آیاتش است می تواند آرامش و سکونت انسانی را مهیا کند. از آنجایی که ذکر ]یادآوری[ مقدمه ای 
ر بودن انسان را فراهم   آورده و سرانجام چنین بیان  برای فکر و تفکر انسان است در نهایت مذکِّر بودن، خانه بستری برای مفکِّ
ر است. مقاله حاضر در حوزه تحقیقات کیفی قراردارد که با روش هرمنوتیک و  ن و مفکِّ  می شود که خانة مذکِّر؛ خانة مسکِّ
    تأویلی سعی در استخراج مفاهیم و معانی مرتبط با خانه از منظر قرآنی دارد. در نحوه رجوع به آیات قرآنی از تفسیر قرآن 
یا از روش تفسیر آیه به آیه بهره گرفته شده و کلمات و معانی استخراج شده در روش     تأویلی و هرمنوتیک، از واژگان قرآنی 

استفاده شده است.
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مقدمه 
و  ارزنده  نمونه   های  تاریخ  در طول  ایرانی  مسکونی  معماری 
بی نظیری به عرصه هنر معماری تقدیم داشته است. نمونه هایی 
که مصادیق بی بدیلی از فضای انسانی و در خور حیات طبیعت 
انسان را به نمایش  می گذارد. متاسفانه معماری ایرانی و به تبع 
آن معماری مسکونی در ایران با ورود الگوهای غربی زیستن، 
که با زندگی شرقی و ایرانی ناهماهنگ و ناسازگار بود. کیفیت 
سکونت در معماری ایران را روز به روز رو به کاستی و افول 
نهاد. ورود معماری غربی عالوه بر اینکه به همراه خود الگوی 
زندگی غربی را به حیات ایرانی تزریق کرده، آن را از کیفیات 
و  به خویشتن  باور  معنوی پیشین خود تهی  می سازد. عدم 
به نفس در ساختن و حتی  اعتماد  تدریجی  از دست رفتن 
زیستن، در کنار فراموش شدن ارزش ها و توانائی های پیشین 
در عرصه ساخت به خصوص در معماری مسکن باعث شد تا 
این  یابد.  رفتن کیفیت سکونت شتاب  از دست  نزولی  روند 
درحالی است که نیاز به مسکن و     خانه سازی     هیچ گاه مرتفع 
نشده و از نظر کمی ساخت و سازها رو به فزونی است. البته 
با مسئله کیفیت حیات  به مسکن  نیاز کمی  و  این موضوع 
به  نیاز  این همه  با  که  معتقدند  افرادی  تداخل  می یابد.  نیز 
ساخت و ساز و مسکن، کمبود زمین و مشکالت این حوزه، 
اندیشیدن به کیفیت زندگی امری فرعی است و تنها     باید از 
نظر کمی به این موضوع پاسخ داد. حتی هنگامی که سخن از 
بحث کیفیات معماری و سکونت می شود سریع موضع گیری 
که  پیش  می آورند،  را  مسکن  نبود  مشکالت  بحث  و  کرده 

آپارتمان های »مسکن مهر« دلیل بر این ادعاست.
امروزه نگاه به مقوله مسکن و سکونت تا حد نیازی مادی و 
امری مانند سود و سرمایه )بساز و بفروش( تنزل پیدا کرده 
و سیاست های کلی در حوزه مسکن دیگر خانه را برای رشد 
و تعالی روحانی انسان مد نظر قرار نمی دهد. حریم، حرمت، 
انس، سکون و آرامش و سایر مفاهیمی که به تعالی و بزرگی 
روح انسان کمک  می کرد در حوزه برنامه ریزی امروزین مورد 

غفلت قرار  می گیرد. 
آنچه مقالة حاضر به دنبال آن است، بررسی معنی و هندسه 
و  است  کریم  قرآن  منظر  از  انسان  سکونت  مکان  کیفی 
نگارندگان بر این اعتقادند که برای حل مسئله سکونت     باید 
نگریسته شود.  به موضوع سکونت  باالتر  از منبعی  نگاهی  با 
نیاز به نوعی از معرفت و بینش درست-وحی- می تواند دراین 

حوزه راه گشا باشد. 
و  مفاهیم  در  بنیادین  بازنگری  به  نیاز  که  دورانی  در  لذا   
معانی مرتبط با معماری احساس می    شود رجوع به نص صریح 
قرآن کریم به عنوان چراغ راهنمایی برای چگونه زیستن، در 
کنار مصادیق سنتی مسکن که ترجمانی از دین و آموزه های 
به  را  راه  مادی هستند،  می تواند  کالبدهای  قالب  در  قدسی 

سوی فهم درست و اصالح روش ساخت مسکن امروز بگشاید. 
رجوع به الفبای هندسه به عنوان واسطه العقد پیوند صورت 
و معنا و بازخوانی معانی مکنون در پس این هندسه از یک 
سو و حرکت از معنا به صورت از سوی دیگر  می تواند الگوهای 
سکونت را استخراج   کرده والگویی برای نحوه ساخت مسکن 
در دوره امروز بگشاید. البته بی شک این راه، راهی است پس 
دراز که نمی توان ادعا داشت در یک مقاله تمامی مسایل این 
حوزه حل شود. تنها امید است روزنی به سوی بهبود کیفیت 

حیات در مسکن امروزی گشوده     شود. 

روش تحقیق
روش  با  که  قراردارد  کیفی  تحقیقات  حوزه  در  حاضر  مقاله 
معانی  و  مفاهیمی  استخراج  در  سعی  و     تأویلی  هرمنوتیک 
مرتبط با خانه از منظر قرآنی دارد. البته تفاوت بنیادین روش 
موجود با نگاه هرمنوتیک غالب مبنای این روش است که به 
منبع وحی بنیان نهاده  می شود، برخالف هرمنوتیک رایج که 
براصل وجوهره چیزها و نام ها با تکیه بر تحلیل های ذهنی 
بریده از عالم ماوراء تکیه  می کند. در هرمنوتیک علمی رایج 
هیچ پیش فرض برتری پذیرفته ن می شود در حالیکه در نگاه 
قرآنی  و  دینی  نگاه  تحقیق حاضر  روش  و  موضوع  به  دینی 
غالب است و مبنا و اصل رجوع به واژگان براساس بازخوانی 
سلسله مراتب معانی و بطن های پنهان معانی قرآنی است. در 
نحوه رجوع به آیات قرآنی نیز از تفسیر قرآن یا از روش تفسیر 
آیه به آیه بهره گرفته شده و کلمات و معانی استخراج شده 
استفاده  قرآنی  واژگان  از  نیز  هرمنوتیک  و  روش     تأویلی  در 
شده است. از آنجا که قرآن کریم دارای بطن ها و معانی تو 
در توی بسیار است. رجوع به معانی واژگان یکی از راه های 
مقاله  امر  بدین  است که  قرآن  پنهان  بطن های  به  دستیابی 
حاضر رجوع به ریشه معانی واژگان را در زبان عربی و فرهنگ 
قرآنی مدنظر قرارداده است. رجوع به مبانی نظری معماری 
آن  ماورایی  مفاهیم  در  که  حوزه  این  اندیشمندان  نظریه  و 
مقاله حاضر  است که  مواردی  از  نیز  و غور کرده اند  تفحص 

بدان رجوع کرده است.

پیشینه تحقیق
به صورت  بتواند  که  تحقیق حاضر  در  بررسی  قابل  پیشینه 
مستقیم یا غیرمستقیم بر روند مطالعات تحقیق تأثیر داشته 
باشد در دو حوزه کلی قابل بررسی است : نظریات مرتبط با 
مسکن و سکونت و دیگری سابقه رجوع به منابع قرآنی در 
ادبیات معماری که در زمینه ادبیات حوزه مسکن آثار بسیاری 
تألیف شده است که از رویکردهای مختلفی به موضوع مسکن 

پرداخته اند. 
مختلف  وجوه  از  که  بسیاری  پایان نامه های  و  کتب  میان  از 
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به مسئله سکونت ومسکن پرداخته اند کمتر نگاهی می توان 
یافت که از این زاویه نگاه به بعد کیفی و معنایی مسکن و 
نگاه قرآنی به آن پرداخته باشد. برخی از مطالعات نگاه کمی و 
اقتصادی خاص به مسکن داشته و با رویکرد مسکن حداقل و 
ارزان قیمت به موضوع مسکن می پردازند )سازمان ملی زمین 
 و مسکن، 1382؛ اهری، 1367 ؛ آبرو دیسیو، 1364؛ شکویی، 
 1355؛ دانشگاه تهران، 1356 و دالل پورمحمدی، 1379(.
باالی  قیمت های  و  مسکن  حوزه  در  موجود  مشکالت  با 
ساخت وساز که خود نتیجه ای از رویکرد به مصالح گران قیمت 
و روش های ساخت بیگانه با فرهنگ ساخت بومی و ... است؛ 
مطالعات بسیاری به نحوه کاهش هزینه ها و رویکرد به سوی 
مسکن ارزان قیمت به عنوان یک راه حل برای بحران مسکن 
در دنیای امروز می پردازد که در جای خود قابل تأمل است. 
برنامه ریزی در حوزه مسکن و توسعه مسکن در کشور در کنار 
مباحثی  جمله  از  سیاست گذاری  و  استاندارد سازی  مباحث 
است که در اغلب این دسته کتاب ها بدان پرداخته شده است. 
به  کیفی  نگاهی  کمتر  تحقیقات  این  باالی  ارزش  وجود  با 
مسئله سکونت و نیاز روحی انسان به این امر در این تحقیقات 

دیده می شود.
در سال های اخیر کسمایی با مسئله تأمین انرژی و مشکالت 
موجود در این حوزه برخی تحقیقات نیز در حوزه راهکارهای 
حوزه  در  مطالعات  است.  داده  انجام  مسکن  ساخت  اقلیمی 
است  رویکردهایی  از  نیز  مسکن  مردمی  و  اجتماعی  ابعاد 
بوده است و برخی وجوه،  اقبال  بدان  اخیر  که در سال های 
معیارها و شاخص های اجتماعی این حوزه را بررسی می کند. 
نگاه  سکونت  مسئله  به  فیلسوف  یک  نگاه  زاویه  با  هایدگر 
با  اندیشه اش  ظاهر  در  که  شباهت هایی  وجود  با  و  می کند 
اندیشه دینی و سنتی دیده می شود، مبنای اندیشه اش بر هیچ 
پیش فرض دینی یا عرفانی بنا نهاده نشده است )نگاه کنید 
به مقدمه کتاب متافیزیک چیست؟(. لذا با وجود شباهت های 
اندیشه  با  اساسی  تفاوت های  فکری،  مبانی  در  ظاهری 
اندیشه های  در  شولتز  دارد.  حاضر  تحقیق  در  مطرح شده 
نگاه  است.  هایدگر  فلسفه  و  نگاه  نوع  از  متأثر  معمارانه اش 
به  معناگراست  و  تمثیلی  نگاهی  سکونت  مفهوم  به  شولتز 
حدی که کمتر وارد واقعیت شده است. همان گونه که از نام 
کتابش پیداست مفهوم سکونت را در معنایی تمثیلی بررسی 
دانشگاه های  در  آن  مشابه  نمونه های  و  آثار  این  می کند. 
معماری و ادبیات معماری امروز به عنوان منابع قابل اعتمادی 
شناخته شده اند، همان گونه که هایدگر در اندیشه امروز یک 
فیلسوف متاله شناخته می شود. لیک     باید در بنیادهای نگاه 
بازنگری کرد. به خصوص  با نگاهی ژرف تر  اندیشمندان  این 
در دورانی که به تعبیر گنون دوران در هم آمیختن حقیقت 

و سایه های کاذب آن به شکلی معکوس است. 

رجوع به آیات و احادیث قرآنی در فهم و بازشناخت مبادی و 
اصول معماری ایرانی امری است که در بسیاری موارد ذهن 
است.  داشته  مشغول  خود  به  را  عرصه  این  نظریه پردازان 
در  که  است  ندیمی  هادی  دکتر  اندیشمندان  این  جمله  از 
مانند  اسالمی  و  ایرانی  معماری  با  مرتبط  مفاهیم  بسیاری 
و  اخالق  به  گرایش  رمز،  و  و جمال، هندسه  زیبایی شناسی 
و  مطالعات  سرلوحه  را  قرآنی  مفاهیم   ... و  انسانی  مضامین 
تحقیقات  است.  داده  قرار  معماری  مبانی  در  خویش  تعمق 
و مقاالت ایشان به لحاظ ژرف نگری و عمق نگاه و تسلط بر 
مفاهیم قرآنی و دینی در کنار فهم فلسفه و حکمت اسالمی از 
ریشه و عمق بیشتری برخوردار است. تحقیقات مشابه دیگری 
نیز در حوزه بازشناخت مفاهیم معمارانه از خالل کالم الهی 
صورت گرفته است که از عمق و مراتب متفاوتی برخوردارند. 
ژرف  برخی  دارند،  موضوع  به  صوری  و  شکلی  نگاه  برخی 
اندیشانه تر به آیات الهی رجوع کرده اند ولی نگارنده در خالل 
تحقیق کمتر نوشتاری را مشاهده   کرده به طور اخص مقوله 

خانه را از منظر قرآن واکاوی کرده باشد.

 واژگان قرآنی در مورد خانه 
در قرآن کریم برای واژه خانه معادل های بیت، دار، مسکن، 
خانه  برای  واژه  پرکاربردترین  است.  رفته  کار  به  و...  منزل 
واژه بیت است که از ریشه بیت به معناهای مختلف 73 بار 
در قرآن کریم استفاده شده است. حدوداً 40 بار در معنای 
شناخته  خانه  عنوان  به  عوام  نزد  آنچه  و  معمولی  خانه های 
شده است به کار  می رود. در 16 مورد واژه بیت برای خانه 
خدا استفاده شده و دریک مورد به خانه های بهشتی اشاره 
دارد. در مورد خانه حیوانات )مورچه و عنکبوت( نیز از واژه 
بیت استفاده شده است. درجایی به معنی اتاق )اتاق های خانه 
رسول( به کار رفته و از ترکیبات مشهور این واژه اهل بیت 
است که نشان دهنده اهمیت معنایی خانه به عنوان کانونی 
در  آنهاست.  به  بخش  هویت  و  انسان ها  میان  دهنده  پیوند 
مواردی نیز به مصالح سازنده خانه اشاره شده است که سه بار 
کندن خانه در سنگ و یکبار به خانه ساختن زنبور عسل در 
سنگ و درخت و نیز به خانه ساخته شده در پوست حیوانات 
اشاره  نقره  و  از طال  به خانه های ساخته شده  و در مواردی 
موجب  )بیت(  خانه  نیز  نحل  سوره   80 آیه  در  است.  شده 

آرامش انسان شمرده شده است. 
در زبان عربی کلمه بیت به معنای خانه است که جمع کلمه 
قاموس  در کتاب  بیت  کلمه  معنی  در  بیوت  است که  بیت، 
قرآن این چنین آمده که »بیت : مسکن، اعم از آنکه از سنگ 
مأوی  و  منزل  و  بیت  خیمه(،  )اتاق-  غیره  و  موی  یا  باشد 
نظیر هم اند و بیت شعر را از آن جهت بیت گویند که حروف 
و کالم را جمع کرده مثل منزل که اهلش را جمع  می کند.« 
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)قرشی،1371 : 249( بیتوته کردن به معنای شب را به صبح 
رساندن است و از ریشه بیت، ترکیبات دیگری مانند خواب 
شبانگاهی، شبیخون زدن و ... نیز در قرآن استفاده شده است. 
»بیت مکانی است که در آن بیتوته شود یعنی شب به روز 

آورده شود« )ارژمند،64:1390(.
است:  آمده  چنین  این  بیت  کلمه  درباره  راغب  مفردات  در 
»اصل بیت، جایگاه وپناهگاه انسان در شب است زیرا  می گویند 
بات- یعنی در شب اقامت گزید و ساکن شد. همان طور که 
برای روز  می گویند ظل بالنهار، یعنی در پناه روز و روشنی 
روز قرار گرفت سپس به مسکن و خانه بدون درنظرگرفتن 
بیوت-  و  ابیات  جمعش-  که  اند  گفته  بیت-   – شب  تعبیر 
برای  ابیات  و  هاست  خانه  مخصوص  بیوت  واژه  ولی  است. 
شعر و اشعار، خدای عز و جل  می فرماید: فتلک بیوتهم خاویه 
)یونس/87( قبله-  بیوتکم  واجعلو  )نمل/52(و  ظلموا-  بعا 

در  بیت-  معنای-  که  نور/27(  بیوتاغیربیوتکم-)  والتدخلوا 
آیات فوق شامل خانه هائی است که از سنگ و گل و گچ یا 

پشم و کرک ساخته  می شود.« )اصفهانی،320:1387( 
از واژه – دار- نیز در زبان قرآنی به معنی سرا و خانه استفاده 
شده است که سیزده بار در ترکیب های مختلف به کار رفته، در 
پنج مورد به معنی خانه معمولی و در دو ترکیب سرای هالکت 
و سرای فاسقین نامیده شده است. ترکیب های دارالمتقین، 
دارالقرار، دارالخلد، دارالمقامه و دارالسالم اشاره به جهان ابدی 
 : است  شده  نقل  کلمه-دار-  درمعنی  دارد.  آخرت  سرای  و 
 محلی است که جامع نباء و عرصه است )قرشی، 251:1371(.
 کلمه- دار- یعنی فرود آمدن و سکنی گزیدن با اعتبار این 
که اطرافش و دورش با دیوار احاطه شده آن را- دار- گفته اند 

جمع آن- دیار- است. 
شهر و بیابان و ناصیه هم- دار- نامیده شده و دنیا هم چنان 
که هست و  می     شود، - دار- نامیده شده است. »الدار الدنیا و 
الداراالخره« اشاره به اقامتگاه و زیستگاه در آفرینش یعنی حیات 
و قیام در دنیا و آخرت است که آنها را – دار دنیا - و - دار آخرت- 
 یعنی خانه دنیا و خانه آخرت گویند )اصفهانی،694:1387(.

 منزل از واژگان دیگری است که به معنی خانه در زبان عربی 
به کار  می رود. این واژه از ریشه- نزل- و مصدر- نزول- است 
که به معنی پایین آمدن و قرار گرفتن در پایین و نیز حرکت 
از باال به پایین به کار  می رود. شکل جمع این کلمه به شکل 
به کار رفته و  برای قرارگاه های ماه و خورشید دوبار  منازل 
منزل جای فرود آمدن و وارد شدن  است،  می توان این گونه 
تعبیر کرد که محل نزول سکینه و آرامش نیز  می تواند باشد.

واژه دیگری که به معنای خانه در قرآن به کار  می رود "مسکن" 
است که از ریشه- سکن- و به معنی- سکونت و آرام شدن- 
است. سکون، ضدحرکت و به معنی سکونت و آرام یافتن از 
حرکت و اضطراب معنی شده است )ابن منظور، 211:1414( 

واژه سکن 19 بار در معنای آرامش یافتن در قرآن کریم با 
معنای  در  دوبار  و  است  رفته  کار  به  سکینه  و  سکن  ریشه 
سکونت گزیدن و به خصوص شکل جمع آن مساکن 10 بار 
در قرآن به کار رفته که 6 بار به معنی معمول خانة زمینی ، 
یکبار به سرای ظالمان و دوبار به خانه های بهشتی اشاره شده 
و حتی در مورد خانه مورچگان نیز از مسکن استفاده شده 

است. 
با تعمق در کاربرد واژگان مرتبط با خانه و سکونت در قرآن 
کریم در  می یابیم که معانی و مفاهیم کالبدی خانه با مفاهیم 
فراکالبدی به طرز محکمی پیوند خورده و این نشان دهنده 
و  ادراک  سکونت  و  مسکن  زمینی  شکل  در  آنچه  می دهد 
دریافت  می شود مستلزم معانی ماورایی و آسمانی است که 
بتواند معانی سکونت را در خانه کامل کند. به تعبیر دیگر فعل 
سکونت در خانه از منظر قرآن، فعلی لطیف و دارای شرایط و 
اصول خاص است که     باید همة این عوامل در کنار هم جمع 
شوند تا مکانی در خور فعل سکونت     شود. برای پرداختن به 
مفاهیم معنایی و ماورایی آمیخته با مفهوم خانه، کلید واژه 
سکونت به عنوان یک مفهوم بنیادین برگزیده شده است. این 
انتخاب به استناد آیه شریفه 80 سوره نحل »هوالذی جعل 
لکم من بیوتکم سکنا« برگزیده  می شود. واژة بیت که  می توان 
آن را عام ترین کلید واژة خانه در قرآن نامید با سکن به معنی 
آرامش که به معنی سکونت گزیدن نیز  است همراه شده و 
به کار  برای خانه  را  آیاتی است که معنی خاصی  از معدود 
 می برد. از آنجا که فعل سکونت و مسکن نیز با معنای آرامش 
با  مرتبط  واژه های  کلید  به  رجوعی  عجین هستند  و  همراه 

سکینه و معنای آن در قرآن خواهیم داشت.
 

مفاهیم مرتبط با مسکن و سکونت در قرآن
مسکن و سکونت با کلمه »سکینه« به معنای آرام، آرامش، 
بخشد  اطمینان  و  کند  قوی  را  دل  آنچه  طمأنینه،   وقار، 
)معین، 1381 : 868( هم ریشه  است. مسکن بر وزن مفعل 
از ریشه  آرامش و سکونت  به معنای محل  اسم مکان است 
»َسَکن« به معنی آرامش  می آید. در فرهنگ معین، مسکن 
چنین معنی شده : »جای بخشش و خانه، منزل و بیت، جای 
سکونت و مقام، محل سکونت، جایباش، منزل، جای آرام....« 

)همان : 1728(. 
درقرآن کریم صراحتاً خانه )بیت( با سکینه همراه شده است. 
در آیه 80 سوره نحل- خانه- مایه سکینه شمرده شده است. 
این آیه یکی از شاه کلیدهای بحث سکونت و آرامش درخانه 
است که بیت را مایه سکن و آرامش انسان شمرده است لذا 
برای فهم معنای آرامش     باید به کنه معنای سکینه و ریشه آن 

در زبان عربی و نیز تفسیر آیه نگاهی انداخت. 
واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلود األنهام 
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اضوافها  من  و  أقامتکم  یوم  و  ظعنکم  یوم  تستخفونها  بیوتاً 
)نحل/80( »خدا  إلی حین  متاعاً  و  اثاثاً  اشعارها  و  اوبارها  و 
خانه هایتان را جای آرامشتان قرار داد و از پوست چهارپایان 
برایتان خیمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت از 
حمل آنها در رنج نیفتید، و از پشم و کرک و مویشان تا روز 

قیامت برایتان اثاث خانه و اسباب زندگی ساخت«.
المیزان، برای شرح و معنای آیه فوق چنین آمده  درتفسیر 
است : »و اهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا« معنایش این است 
که خدا بعضی از بیوت شمار ا برای شما مایه سکونت قرارداد 
سکونت  قابل  بیوت  از  بعضی  زیرا  شوید  ساکن  آن  در  که 
نیست مانند انبار هیزم، ... )طباطبایی،455:1374( و اما کلمه 
سوره   248 آیه  در  آرامش  و  »سکینه«  از  »منظور  َسکینه 
جان  به  و  آرامش  انسان،  قلب  به  که  است  الهی  روح  بقره، 
سکینه  رو  این  از   ... استقرار  می بخشد  و  ثبات  نوعی  آدمی 
آرامش و حالتی الهی و نوع ویژه ای از آرامش است که تنها 
بر دل های پاک و جان های پرهیزکار فرود  می آید و همواره 
ایشان  در  تقوا  روح  افزایش  و  مومنان  ایمان  تثبیت  موجب 
 می شود. از این رو باید گفت که سکینه، آرامشی خاص ویژه 
مومنان در مراحل عالی است و دیگران از آن بهره ای نمی برند 

)موسوی همدانی،1374 :222(.
واژه سکینه از ریشه »سکن« به طمأنینه، وداع و وقار معنی 
شده است. در قرآن کریم نیز بیش از سایر واژگان مترادف 
خویش تکرار شده و برای بیان انواع تجلیات و مراتب آرامش 
از  نشان  معانی وسیع خود  و  کاربرد  این  است.  رفته  کار  به 
متنوعی  و گرچه   نمودهای  دارد  فراگیر  و  عام  آرامش  نوعی 
دارد لیک همه از یک اصل ثابت و واحد سرچشمه  می گیرند 
از  که  آرامشی  یعنی  نامید،  الهی  آرامش  را  آن  که  می توان 
سوی خداوند عالم در تمام هستی سایه گستر است و در هر 

مخلوقی نمود و تجلی  می یابد )یادگاری، 1390 : 65(.
در  واژه  جامع ترین  و  عام ترین  عنوان  به  سکینه  که  گفتیم 
این  برگزیده شد،  الهی  آرامش  نهاد  عنوان  به  آرامش  حوزه 
به  که  کرد  تشبیه  الهی  عام  رحمت  به  می توان  را  آرامش 
به  نیز  اندیشمندان  برخی  بارانی  می بارد.  چون  عالم  همه 
فوق  موضوع  که  دارند  اعتقاد  واژه  این  برای  دیگری  معنای 
و  عربی  سکینه  واژه  که  معتقدند  برخی  تأیید  می کند.  را 
مشتق از سکون نیست بلکه کلمه ای عبری است )که ممکن 
عبری  اصل  و  باشد(  یافته  راه  عربی  به  سریانی  از  است 
است  الهی  مجرد  و  معنوی  معنی  به  )شخینه(  شکینه  آن 
شود  جلوه گر  نور  یا  ابر  آتش،  صورت  به  است  ممکن   که 

)جعفری،263:1384؛ خرمشاهی 1377 :85(
 : »Shelchinal« : بورکهات در تعریف آن چنین گفته است
صلح و سلم الهی، شخینه واژه عبری )Shanti در سانسکریت( 
به معنای تحت اللفظی مسکن و اقامتگاه که مجازاً به تجلی 

خداوند در عرصه جهان اشاره دارد. از این رو غالباً به معنی 
مورث  بنابراین  و  شده  تفسیر  و  تعبیر  پروردگار  جالل  نور 
آرامش و سکون و سکینه و جای امن برای آسایش در پناه و 

سایه لطف الهی است )بورکهارت، 1369: 48(.
آرام  : سکون  است  آمده  معنای سکن  در  قرآن،  قاموس  در 
آرامش  فرس(  وزن  )به  سکن  است.  حرکت  از  بعد  گرفتن 
و جمع  مکان  اسم  مسکن  است.  شده  معنا  آرامش  محل  و 
که  همان طور  است.  قرآنی  واژگان  از  که  مساکن  است  آن 
گفته شد، واژه »َسَکن« به معنای هرچیزی است که انسان 
نیازها  این  کننده  تأمین  خانه  اگر  یابد.  تسکین  آن  وسیله 
نباشد، »مسکن« نخواهد بود. این سکونت و آرامش و امنیت 
را خداوند به خود نسبت  داده و  می فرماید : و اهلل جعل لکم 

من بیوتکم سکنا )قرشی،282:1371(.
اولین کارکرد خانه، تأمین جسم و تسکین جان اعضای آن 
برای  محیط  این  جانبه  همه  امنیت  مرهون  البته  که  است 
اعضاست. فضای محدود و امن خانه، حریمی )محل محرم( 
برای ابراز احساسات، بیان اسرار و تأمین نیازهای جسمی و 
آرامش  تنگاتنگ میان خانه و  ارتباط  بیانگر  و  انسان  روحی 

است. 
پیش از ورود به مبحث آرامش در خانه الزم است به تفاوت 
مفهوم آسایش و آرامش نگاهی داشته باشیم. با وجود تمایز 
مشهود میان این دو مفهوم اغلب در عمل میان آن دو تمایزی 
قائل نمی شوند و این دو مفهوم را به جای هم به کار  می برند. 
در حالی که آسایش امری جسمانی و آرامش امری روحانی 
اولین کانون شکل گیری روح و حیات  است، خانه به عنوان 
بر  و  باشد  آرامش روح  برای  امنی  بتواند جایگاه  بشری     باید 
هیچ کس پوشیده نیست که آسایش بدون آرامش روح و روان 

بی فایده و گاه عذاب آور  می شود. 

نگاهی به عوامل آرامش دهنده در قرآن
 می توان گفت در قرآن کریم واژه ای که بیش از سایر واژگان 
برای بیان معنای آرامش به کار رفته است– سکینه- است. 
اشاره دارد.  الهی  نعمت های  آرامش در  به  آیات  البته برخی 
این آیات را براساس نوع آرامشی که بدان اشاره دارند  می توان 

چنین بیان کرد : 
الف( شب و روز : وله ماسکن فی اللیل و النهار و هو السمیع 
العلیم )قصص/ 73(و)قصص/ 72(و )یونس/67( و)الضحی/2( 
که  شب  از  دیگری  برصفت  کریم  قرآن  در  96( ؛  و)انعام/ 
و  یغشی(  اذا  )واللیل  شده  تأکید  نیز  است  آن  پوشانندگی 
)جعلنا اللیل لباسا(. با توجه به نقش پوشانندگی در معماری 
]که لباس دوم انسان نامیده شده است[  می توان ارتباط آن را 

با آرامش بیشتر و عمیق تر یافت. 
ب( خانه : در سوره نحل آیه 80 به نحوی مستقیم به نقش 
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شده  اشاره  نشینان  کوچ  مسکن  و  خانه  در  بخشی  آرامش 
است. گاه نیز به خانه یا سرزمین انسان - مسکن- گفته است، 

که از ریشه سکن و به معنای مکان آرامش است.
ج( زمین : در سوره نبأ آیه6، 7 و 15 زمین به عنوان مهد 
واضح  است.  آرام  واژه  معانی  از  یکی  مهد  و  یاد شده  انسان 
است که در این آیه اشاره به نقش آرام بخشی و حرکت آرام و 

متناسبی است که مهد دارد و مایه آرامش  می شود. 
د( همسران : درسوره روم آیه 21، اشاره شده »و من آیاته ان 
خلق لکم من انفسکم اَزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده 
و رحمه )روم/ 21(. یکی از نشانه های قدرت خداوند این است 
که برای شما از جنس خودتان همسر آفریده تا وسیله سکون 
و آرامش شما باشد و در میان شما دوستی و رحمت قرارداده 
است«. در این آیه به نقش آرامش در کنار همسر اشاره شده 
که با مودت و رحمتی که آن را نیز خداوند میان زوج مرد 
و زن قرار  می دهد، نسبت دارد. خداوند در این آیه آرامش و 

رحمت و مودت خویش را آیاتی برای اهل تفکر  می داند. 
هـ( اشاره به آرامش روحانی : دسته دیگری از آیات قرآنی با 
کلید واژگان سکینه و اطمینان، اشاره به آرامش در مرتبه ای 
روحانی دارد که فراتر از آرامش موجود درحیات دنیوی است. 
مطمئنه(  )نفس  انسان  نفس  و  قلب  را  آرامش  این  جایگاه 
الهی است  دانسته و تأکید  می کند که این آرامش، آرامشی 
که از سوی خداوند بر قلب مومنان و آنان که به خداوند ایمان 
 دارند نازل  می     شود. )هوالَّذی انزل السکینه فی قلوب المومنین(

انسان  آرامش  باعث  خداوند  28ذکر  آیه  رعد  سوره  در  و 
 می شود.

را  زیر  نکات  شده  می توان  اشاره  آیات  خالل  از  بنابراین 
استخراج کرد : 

منزل   -2 است.  سبحان  خداوند  آرامش،  نزول  منبع   -1
برای   -3 است.  انسان  وجود  یا  قلب  نزول(  )مکان  آرامش، 
آرامش در نعمت های الهی فعل- جعل- به معنی قراردادن به 
کار رفته است، به معنی اینکه آن را خداوند در نعمت هایش 
قرارداده است. 4- به جز دو مورد آرامش، معرفه به کاررفته 
است : توبه 103 و بقره 248، شاید بتوان از این امر چنین 
استنباط کرد که آرامش امری درونی شناخته شده برای بشر 
است. 5- ذکر یاد خدا موردی است که خدا آرامش را تنها در 
گرو آن دانسته است )رعد/28( و از مهم ترین مفاهیمی است 

که موکداً به آن اشاره شده است. 

ذکر، شاه کلید آرامش
عنوان  به  آرامش-  فهم شد-  پیشین  بخش های  در  چنانچه 
شمار  به  خانه  حقیقی  معنای  فهم  در  عنصراساسی  یک 
از  تاثیر  می گذارد  آرامش  بر  که  عواملی  همچنین   می رود. 
نص قرآن استخراج شده و ذکر به عنوان شاه کلید وصول به 

القلوب«  آرامش به استناد آیه شریفه »اال بذکر اهلل تطمئن 
معرفی  می     شود. درادامه به تفسیر آیه و شرح و بسط معنای 
ذکر در ادبیات قرآنی و عرفانی پرداخته خواهد شد. در تفسیر 
ین  »الذَّ  : است  شده  تفسیر  و  معنا  چنین  آیه  این  المیزان 
القلوب  آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکراهلل أال بذکر اهلل تطمئن 
یاد خدا  به  و دل هایشان  آورده اند  ایمان  آنان که  )رعد/28( 
آرامش  خدا  یاد  به  دلها  که  باشید  آگاه  آرامش  می یابد. 
 می یابد«. ظاهر این است که مقصود از ذکر، اعم از ذکر لفظی 
انتقال ذهن و خطور قلب  است و بلکه مقصود از آن مطلق 
است، چه اینکه به مشاهده آیتی و برخوردن به حجتی باشد، 
یا به شنیدن کلمه ای صورت گیرد. شاهدش این است، بعد 
یاد خدا  با  القلوب-  تطمئن  »االبذکراهلل   : آنکه  می فرماید  از 
دلهای آرامش  می گیرد« و این خود قاعده ای عمومی است 
که شامل همه انحاء ذکر  است، چه اینکه لفظی باشد و چه 
غیر آن و چه اینکه قرآن باشد یا غیرقرآن. و در اینکه فرمود : 
»االبذکراهلل تطمئن القلوب« تنبیهی است برای مردم به اینکه 
متوجه پروردگار خود بشوند و با یاد او دل های خود را راحت 
سازند. در معنای واژه ذکر آمده است : فعل زبانی که با تکرار 

الفاظی یکسان رخ  می دهد« )طباطبائی، 1361 : 256(.
با  است.  سپردن  خاطر  به  و  آوردن  یاد  ذکر،  لغوی  معنای 
اینجا گفته شد،  می توان  تا  برآنچه  تکیه  با  و  نگاهی مجمل 
آن  اصیل  معنای  به  ذکر  باید  لغوی  معنای  که  زد  حدس 
نزدیک تر باشد تا معنای مصطلح آن. چرا که »به یادآوردن« ، 
ذاتاً فعلی زبانی نیست، هرچند که  می تواند بر زبان نیز جاری 
شود. در جلد سوم قاموس قرآن صفحه 15 واژه ذکر چنین 
معرفی شده : ذکر : یادکردن، خواه با زبان باشد یا باقلب یا 
درشرح  همچنین  ذکر.  ادامه  از  یا  باشد  نیسان  بعد  دو  هر 
خطبه متقین ذکر چنین معنا شده : یاد کردن، تذکر، گفتن، 
بیان کردن، به زبان راندن، در مقابل صمت، بدان که ذکر را 
معانی بسیار است : 1- ذکر به معنای تلفظ به شی 2- حاضر 
ساختن چیزی در ذهن، 3- ذکر معنای مصدری 4- مواظبت 
اینها  برعمل خواه واجب خواه مستحب 5- ذکر زبان و جز 

)دشتی، 1379: 357(.
درکتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ذکر به 
دل را به دو گونه معرفی  می کند که یکی نظر و دیگری فکر 
باشد و آن سر و اصل عبادات است که سکون نفس و طمأنینه 
معنای  در   )232 رازی،1408:  )ابوالفتوح  است.  آن  در  دل 
 : چنین  می خوانیم  مفردات،  ترجمه  دوم  جلد  در  ذکر  واژه 
»الذکر : یادآوری است گاهی چیزی به یاد  می آید و مراد از 
آن حالتی است در نفس که به وسیله آن انسان چیزی را که 
معرفت شناخت آن را قباًل حاصل کرده است حفظ  می کند. 
واژه حفظ به اعتبار، به دست آوردن و دریافتن چیزی گفته 
 می شود ولی ذکر به اعتبار حضور در ذهن و به خاطر آوردن 
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برای حضور در دل و سخن هر  را  نیز ذکر  آن است. گاهی 
دو به کار  می برند. از این جهت گفته  می شود که ذکر دوگونه 
یادآوری ها  این  از  زبانی هر یک  و دیگری  قلبی  یکی  است، 
فراموشی  از  بعد  که  و ذکری  یاد   – اول   : است  نوع  دو  هم 
برای  بلکه  نیست  فراموشی  از  پس  که  ذکری  دوم-  است، 
هرسخنی  لذا  است.  سپردن  خاطر  به  و  کردن  حفظ  ادامه 
را- ذکر- گویند و از نوع اول که نمودهای ذکر زبانی است« 

)دشتی،10:1379(.
ائمه اطهار و رسول اکرم نیز به ذکر  از  در احادیث بسیاری 
ذکر  جایگاه  و  اهمیت  به  حتی  و  شده  اشاره  آن  اهمیت  و 
به عنوان  نیز اشاره شده است.  در خانه و منزلت و قدر آن 
 : )ص(  می خوانیم  اکرم  رسول  حضرت  از  حدیثی  در  مثال 
»خانه ای که قرآن در آن قرائت شود و ذکر خدا در آن باشد 
آن  از  شیطان  و  حاضر  آن  در  مالئکه  و  شده  زیاد  برکتش 
که  چنان  آسمان  می درخشد  اهل  برای  و  هجرت  می کند 
 ستاره درخشان برای اهل زمین چنین است« )همان : 191(. 
باشد  آن  در  خدا  ذکر  که  خانه ای  »مثل   : فرمود  نیز 
و  زنده  مثل  نباشد  آن  در  خداوند  ذکر  که  خانه ای  و 
. )215-224  :  1375 شیرازی،  )مکارم  است«   مرده 
لذا تا اینجا دانسته شد که معنا و مفهوم خانه از منظر قرآنی 
با ارامش ارتباطی تنگاتنگ دارد و خانه از نگاه قرآن، جایی 
است که روح در آن آرامش و استقرار  می یابد. همچنین ذکر 
به عنوان شاه کلیددستیابی به آرامش از نگاه کالم وحی به 
همراه برخی تفاسیر مطرح شد و به برخی معانی ذکر اعم از 

زبان، قلبی و ... اشاره شد.

تجلیات ذکر در عرصه آفرینش و طبیعت
اما تجلیات ذکر در عرصه آفرینش و طبیعت می توان به این 
تجلی  و  محل  الهی  آفرینش  عرصه  که  کرد  اشاره  حقیقت 
القرآن  هذا  انزلنا  ما  »و  شریفه  آیه  استثنای  به  است.  ذکر 
اال ذکری للعالمین« که هدف نزول قرآن را جز- ذکر- بیان 
الهی نیز قرآن  از آنجا که عرصه خلقت و طبیعت  نمی کند. 
تکوینی محسوب  می     شود )نصر، 1379: 122(. لذا تدبیر در 
آیات آفرینش به بیان دیگر همان ذکر است که اسماء الهی 
را یاداوری  می کند و با این یادآوری حضور خداوند در عرصه 
آفرینش موجب آرامش روح و جان  می     شود. بدون شک، یک 
امتیاز اساسی قرآن، دعوت به مطالعة عالم طبیعت و شهادت 
متوقف  منظور  به  نه  دعوت،  این  است  الهی  آیات  عنوان  به 
ماوراء طبیعت  به  از طبیعت  عبور  برای  بلکه  آن،  در  ماندن 
از مسیری محسوس  از معقول است که  نشانی  یعنی  است، 

می گذرد )مطهری،67:1374(.
به  الهی،  آیات  تما می   اینکه  قید  با  هماره-  دوم،  ذکر  این 
هم   – بر شمرده  می شوند  نیز  نعمت  قطعاً  بودن،  آیه  صرف 

موجب سپاسگزاری  می     شود و هم موجب فزونی معرفت آد می 
 نسبت به دستگاه هستی و در نهایت باعث معرفت به خداوند 
 می شود. این شأن »ذکر«، تعریف کنندة جایگاه فکر در حیات 
طیبه آدمی است. حیاتی که همه ارکان زندگی وی، در زیر 

سایه اش معنی  می شود )ضیائیان،1386: 71(.
در  و  معمارانه  تحقیق  که  حاضر  مقاله  نگاه  دریچه  از  حال 
حوزه ساخت مسکن است     باید برخی مفاهیم به زبان معمارانه 
ترجمه و بیان شود. در بخش های پیشین به اولین وغنی ترین 
منبع »قرآن« رجوع شد و سعی شد تا به قدر ادراک، بخشی 
از مفاهیم مرتبط با سکون و خانه از قرآن کریم است استخراج 
شود. در ادامه با رجوع به طبیعت و خلقت الهی و همچنین 
سعی  وحیانی  معانی  از  صوری  نمود  دو  عنوان  به  معماری 
 می     شود تا نحوه ترجمان کالم وحی و آرامش و ذکر الهی در 

خانه بازخوانی شود. 

هندسه و قدر شاه کلید مذکر بودن آفرینش و طبیعت 
معانی و مفاهیم مستتر در علم غیب الهی در اشکال و نمود 
موجودات متجلی  می     شود، سؤالی که در قرآن کریم به رمز 
آیات  اشاره بدان توجه داده شده است. خداوند بزرگ در  و 
الذی  و  الذی خلق فسوی  االعلی*  ربِّک  شریفه »سبح اسم 
قدر فهدی« )اعلی/3-1( به مراتب خلقت اشاره  می کند که 
در آن پس از خلق، و بعد از شکل دادن و قدر آن را مشخص 
اندازه  و  هندسه  معنی  به  عربی  زبان  در  قدر  است.  ساخته 
آمده است که در ادامه به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد. 
در آیات دیگری از قرآن کریم نیز به این امر تأکید شده است. 
مثال در آیه »من نطفه خلقه فقدره« )عبس/ 19( نیز بالفاصله 
پس از خلق واژه قدر به کار رفته است، یا آیه مشابه دیگری 
که در مورد خلقت انسان گفته شده است. »الم نخلقکم من 
ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم. فقدرناه فنعم 
القادرون« یا در سوره حجر آیه 21 این چنین آمده که »ما 
نزله اال به قدر معلوم« و همچنین در دعای معروف جوشن 
»یا من جعل کل شیء   : مفاتیح الجنان می خوانیم  در  کبیر 

قدرا« )قمی، 1368:  195(.
اما اگر بخواهیم به معنای گسترده ای که لغت قدر در قرآن 
دارد اشاره ای بکنیم می توان به معنای قدرت، اندازه، منزلت و 

تنگ گرفتن اشاره کرد که در ذیل به آن می پردازیم : 
»1- علمای لغت آن را در ابتدا قدرت معنا کرده اند : »القدره 
اذا وصف بها االنسان« و از آنجایی که یکی از اسماء خداوند در 
قرآن قدیر است : »انه علی ما شاء قدیر« نیز آیه »عند علیک 
مقتدر«2- قدر به معنای تنگ گرفتن که نقطه تقابل بسط و 
توسعه است : »اهلل یبسط الرزق لمن یشاء و تقدیر«3- قدر به 
معنای تقدیر، اندازه و اندازه گیری است »القدر و التقدیر لغین 
کمیته شیء« شاهد مثال این معنا آیات زیر است»قد جعل 
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اندازه ای معین  برای هر چیزی  را  اهلل لکل شیء قدرا« خدا 
قرارداده است : »انا کل شی خلقناه به قدر« »و فجرنا االرض 
به  را  زمین  شکافتیم  قدر«  قد  امر  علی  الماء  فالتقی  عیونا 
چشمه هایی پس آب آسمان و زمین به هم رسیدند به نحوی 
که تقدیر شده بود بدون زیادت و نقصان.4- قدر به معنای 
شأن و منزلت، یعنی بنا به تعبیری قدر تنها بیان کمیت اشیاء 
کار  به  نیز  معانی غیر محسوس  برای  بلکه  نیست  محسوس 
می رود و در این راستا به معنای احترام، وقار، عظمت و شأن 
اجتماعی شخص است : »و ما قدرو اهلل حق قدره اذ قالو ما 

انزل اهلل علی بشر من شیء« )بلخاری،392:1390(.
نکته مهمی که الزم است در این اثنا به آن اشاره شود ارتباط 
تنگاتنگی است که بین لغت »قدر« و »هندسه« در حدیثی پر 
محتوا از امام هشتم که هندسه را همان قدر معرفی می کند. 
عبدالرحمن  بن  یونس  به  خطاب  حدیثی  در  )ع(  رضا  امام 
پاسخ  قدر چیست؟  که  میدانی  مالقدر؛  »فتعلم   : می فرماید 
می دهد : ال، حضرت می فرمایند : هی الهندسه و وضع الحدود 
من البقاء و الفتا، قدر همان هندسه و مرزبندی است، مانند 

مقدار بقاء و زمان فنا« )کلینی، 1384: 219(.
در این آیات به خوبی دیده  می شود که پس از خلق از واژه قدر 
استفاده شده است. گویی خداوند خود رمز خلقت را در زبانی 
قرآنی باز گشوده است که خلقت با هندسه و قدر بخشیدن 
به مخلوقات صورت  می گیرد. این صورت سازی لطیف قرآنی 
یادآور مراتب وجود در نظر عارفان مسلمان است که در آن 
خداوند هنگامی که از پرده غیب برون  می آید و سر به تجلی 
بر  می دارد  تجلی  به  که سر  ازلی  پرتو حسن  آن  بر می دارد. 
اشکال  و  موجودات  در صورت های  آغاز  می کند  را  و خلقت 
مختلف وجود رخ  می نماید. از مرتبه الهوت به مرتبه اسماء 
آغاز  خلقت  که  هنگامی  تجلی  می یابد.  و  صفات  می رسد  و 
 می     شود خالقیت ابتدا به اسم فاطر رخ  می نماید که از فطرت و 
گشودگی نخستین سخن  می گوید )فاطر السموات و االرض( 
و پس از آن در خالق بودن خداوند )خالق الحب و النوی(که 
در آن قدر و اندازه و کمیت و ماهیت موجودات رخ  می نماید. 
پس هر صورتی که مسبوق به اندازه در عالم ماده است با اصل 
نشانه ای  و  آیتی  و چون  باال همتایی می یابد  عوالم  خود در 
یادآور اصل خود است پس در هر ظهوری، هندسه موجبات 
ظهور را فراهم می آورد، و به تبع این مهم در نزول هر امری از 
عوالم باال به پایین تر هندسه نقش بی بدیل خود را ایفا می کند 
و نقشی غیرقابل انکار در سلسله  مراتب طولی هستی می یابد.
از این رو هندسه واسطه العقد مراتب هستی است و امکان 
امر  بدین  و  می کند  ایجاد  را  معقوالت  از  محسوسات  زایش 
هندسه در هبوط موجودات در سلسله  مراتب طولی هستی و 
تجلی در هر مرتبت از هستی را باعث می شود و به تعبیری 
می     شود.  خداوندی  صفات  و  اسماء  تجلی  ریسمان  روشن تر 

پس در کل هندسه اوالً پیوند مراتب هستی را باعث می شود 
و ثانیاً جریان انزال قدر را ممکن می سازد و ثالثاً هندسه نقش 
یادآوری کننده ای را ایفاء می کند که هر صورتی را به صورت 

برین و معنایی معقول ارتباط می دهد )ندیمی،128:1386(.
تا اینجا دانسته شد که طبیعت از آنجا که آینه ذات الهی و 
تجلی جمال او در اشکال موجودات و مذکر یادآورنده صورت 
نمود  بودن طبیعت  آیینه  و  تجلی  این  است،  الهی  و جمال 
اسماء الهی  می     شود چیزی است که آن را سرشار از ذکر یاد 
است  تنها ذکر خداوند  الهی  آیات  استناد  به  و  خدا می کند 
که موجب آرامش  می     شود، در نتیجه آفرینش و طبیعت به 
واسطه مذکر بودن مثل اعالی آرامش است و تحقیق در آن 
فکر  برای  مقدمه ای  نتیجه  در  و  ذکر  و  یادآوری  باعث  نیز 

 می     شود.
از آنچه تاکنون درباره هندسه گفته شد  می توان جایگاه قدر و 
هندسه در نظام آفرینش عالم هستی را چنین توصیف کرد : 
با دقیق شدن در نظام آفرینش و اینکه هر موجودی با هیبتی 
خاص آفرینش شده، به این مهم  می توان پی برد که هستی 
را اندازه هایی معلوم هدایتگری  می کند. از آنجایی که هستی 
در مراتب سه گانه عالم عقل، عالم خیال و عالم ماده متجلی 
می    شود )همان(. در عالم ماده، هندسه باعث تعین موجودات 
ماده  از  اندازه هایی  و  قدر  در  خیالی  صورت  یعنی   می شود 
متجلی می شود که ماحصل شکل و نقوش  می شود که حاوی 
عالم  در  به طور خالصه هندسه  است پس  معنی  و  کیفیت 
ماده،نقش پرداز در عالم خیال،صورتگر در عالم عقل، ماهیت 
ساز است. )همان : 129(. پس هندسه در عروج، کمیت را 
پیوند  می دهد.  کمیت  به  را  کیفیت  نزول،  در  و  کیفیت  به 
پس به خاطر آفرینش تحت نظام هندسه است که موجودات 
عالم  می توانند نقش ذاکرانه ای در عالم هستی داشته باشند. 
اگر معمار نیز در طول نظام عالم دست به آفرینش معماری 
نقش  عالم  موجودات  چونان  معماری  می توانند  بزند،کالبد 

مذکری »یادآورندگی« داشته باشند.

مبانی نظری خانه
باب  در  آمد  پیشین  فصول  در  که  مطالبی  به  توجه  با  حال 
آن  به  که  می توان  ای  مسئله  مهم ترین  خانه  نظری  مبانی 
»مذکر«  اول  درجه  در  باید  خانه  که  است  این  کرد  اشاره 
باشد که در تشریح این کالم این چنین باید گفت که خانه 
یعنی  باشد  »مذکِّر«  یا  آورنده«  »بیاد  که  است  ؛خانه  ای 
تا  باشد-  شده  مهندسی  طوری  باید  خانه  هیئت  و  ترکیب 
همچون طبیعت که نقش بیاد آورندگی دارد- بستری برای 
ذاکر شدن انسان فراهم آورد البته این بدان معنی نیست که 
خانه  می تواند انسان را ذاکر کند بلکه فقط  می تواند همچون 
طبیعت بستری باشد برای به یاد آوردن خداوند. همان طور 
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که درمطالب پیشین آمد ذکر خداوند تنها راه آرامش انسان 
خانه  مذکِّر،  خانه  پس  القلوب-  تطمئن  ا...  بذکر  اال  است- 
انسان است، خانه ای  القلوب، خانه آرامش و سکینه  تطمئن 
که آرامش را برای انسان به ارمغان  می آورد، آرامش حقیقی 
نه صرفاً کاذب، آرامشی که روح انسانی را در مأمن فضاهایش 
 می تواند برای اتصال به سرمد وجوه یاری رساند، این خانه از 
خانه  مخلوقات،  اشرف  خانه  است،  انسان  خانه  قرآنی  منظر 

خلیفه ا...، خانه جانشین خداوند در زمین است.
همان طورکه پیش تر هندسه را شاه کلید ذکر معرفی کردیم 
این چنین می توان گفت که خانه مذکِّر، خانه ای است که با 
در  عبارتی  به  یا  است  شده  تقدیر  اندازه«  و  قدر  »هندسه، 
آفرینش و ایجاد خانه، اندازه هایی دقیق و نکاتی رعایت شده 
است تا هر ساحت فضایی و مکانی خانه، اطمینان و آرامش 
به جهت  بدین منظور  بیاورد  ارمغان  به  انسان  برای  را  قلب 
خانه  مهندسی  در  معمار  خانه،  ذاکرانه  معماری  به  رسیدن 
در  اندازه ای  به  را  صورتی  هر  است،  هستی«  »هندسه  تابع 
کالبد خانه مستقر  می کند که به معنایی بیانجامد، معمار در 
بنای  کالبد  و عناصر طبیعت در  اشکال  و  اجزا  به کارگیری 
را  عناصر  بر ساحت کمی، حضور ساحت کیفی  خانه عالوه 
کیفی  و  معنایی  ساحت  اینکه  برای  معمار  دارد  مدنظر  نیز 
در  برسد،  ظهور  به  خانه  معماری  کالبد  در  اشیاء  و  عناصر 
نحوه و چگونگی استفاده از عناصر طبیعت، اندازه هایی را به 
کار  می بندد که هر شی با توجه به صورت مادی خویش در 
مکانی قرار گیرد که با صورت کیفی )معنایی( خویش انطباق 
یابد. در این صورت، صورت ملکوتی اشیاء در کالبد معماری 
هدایت  نشاندار  به  نشانه ای،  و  آیت  چون  و  حضور  می یابد 
پنهان  معانی  و  مثالی  های  به صورت  رمز  و چون   می کنند 
بنابراین معمار،  )ندیمی130:1386(.  اشاره  می کنند  خویش 
عناصر و اجزاء طبیعت را به میزان و قدر و اندازه ای )کمیت( 
در کالبد معماری خانه وارد  می سازد تا به صورت یک حیثیت 
آگاهی  از  نشان  این  و  کند  ظهور  خانه  کالبد  در  )کیفیت( 
معمار به صورت های ملکوتی اشیاء وهندسه است که  می تواند 

حقیقت اشیاء را آشکار کند به قول سعدی :

 ملک وجود است کران تا کران                  مظهر جوالن هنرگستران
 مغز هنرورچو درخشان شود               سنگ سیه لعل بدخشان شود

درواقع معمار با متبلور کردن عناصر طبیعی در دنیای هندسه 
)قدر و اندازه( چه در ایجاد کالبد و فضاهای خانه و چه در 
خانه  بنای  که  را  می رساند  پیام  این  مصالح  و  مواد  ترکیب 
قصد مقابله با طبیعت و اندازه های مستتر در آن را نداشته و 
در پی مهار کردن آن نیست، بلکه در عوض بر آن است که 
با آن یگانه شوند.  و  با طبیعت برسند  به همنوایی صمیمی 

به تعبیری خانه در عین حال که حایل محل سکونت انسان 
از طبیعت است، طبیعت را نیز به درون  می کشاند، در واقع 
فضاهای  و  کالبد  در  که  هندسه  رمزآلود  دنیای  در  معمار 
خانه تجسم  می یابند انسان را قادر  می سازد تا طبیعت را از 
کالبد  به  دهی  این شکل  بینند،  روشن تر-  دیگر-  دیدگاهی 
و  معانی  بیان  برای  وسیله  بلکه  عنوان هدف  به  نه  فضاها  و 
کاربردهاست که وجود این معانی در پس شکل ها، توان دیدن 
طبیعت را هم به جلوه ای نامرئی ومرئی امکان پذیر  می سازد 

)کبیری سامانی،171:1392(.
خدا  یاد  ذکر  موجب  که  خانه ای  ساختن  برای  نتیجه  در 
 می     شود یاد آورنده و در نتیجه آرامش بخش باشد     باید ابتدا 
کلید و رمز آفرینش در طبیعت کشف و استخراج     شده و ثانیاً 
در روند طراحی و ساخت خانه باید ارتباط بالواسطه ای بین 
خانه  معماری  تا  کرد  برقرار  خانه  فضای  و  کالبد  و  طبیعت 
همچون پنجره ای رو به سوی آیات اهلل باشد. این چنین است 
که ذکر ]یادآوری[ می تواند مقدمه ای برای فکر و تفکر انسان 
مهیا  بستر خانه  در  است  انسانی  که مهم ترین هدف خلقت 
    شود. این همان معناست که مولوی در مثنوی و معنوی در 

دفتر ششم به آن پرداخته و در ابیاتی موجز می فرماید : 

این قدر گفتیم باقی فکر کن          فکر اگر جامد بود رو ذکر کن
آن چنان که غوک اندر آب جست       تا در آب از زخم زنبوران برست
آب ذکر اهلل و زنبور این زمان            هست یاد آن فالنه آن فالن
دم بخور در آب ذکر و صبر کن        تا رهی از فکر و سودای کهن...
ذکر گو تا فکر رو باال کند             ذکر گفتن فکر را واال کند
نام او را می شنو بی امتحان              از زبان جمله ذرات جهان

ذاکرانه  معماری  که  آید  پیش  سؤال  این  است  ممکن  حال 
خانه دارای چه ویژگی ها و مشخصه هایی  است؟ برای جواب 
دادن به این سؤال نخست همچنان که پیش تر یادآور شدیم 
زمین،شب  نعمت ها چون  از  بعضی  قرآن که  به نص  باتوجه 
کرده  مهیا  انسان  آرامش  برای  خداوند  را  همسران  و  روز  و 
و  قدر  همین  و  اندازه  است  و  قدر  تابع  هستی  آفرینش  و 
است،  کرده  مهیا  را  انسان  آسایش  و  آرامش  شرایط  اندازه 
باید گفت که اساس خلقت این نعمت ها بر اساس چهارعنصر 
آب، باد، خاک و آتش بوده )نصر،371:1377( و چهار عنصر 
انسان را فراهم کرده در واقع  در کنار همدیگر مهد آرامش 
تقدیر این چهار عنصر و نزول به اندازه این چهار عنصر چه 
آرامش  با همدیگر  ترکیب  به صورت  و چه  مجزا  به صورت 
را برای انسان به ارمغان آورده اند. معماری نیز چون بر روی 
از  وجودیش  اساس  پرداخته  می شود،  و  ساخته  خاکی  کره 
عناصر اربعه است یعنی اینکه معمار از این چهار عنصر، کالبد 
معماری را به جود  می آورد که در پی آن فضایی برای زندگی 
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چهار  این  تقدیر  به  بسیار  خانه  معماری  پس  می شود  مهیا 
عنصر وابسته است یعنی اینکه معمار به هر صورتی که این 
کار  به  با همدیگر  ترکیب  یا  به صورت مجزا  را  چهار عنصر 
ببرد  می تواند خانه را بستری برای آرامش، ذکر و فکر کند، 
 می تواند هر مکانی از خانه را مهد آرامش کند اعم از فضای 
واقع  و در   ... و  آرمیدن، فضای نشستن، فضای غذا خوردن 
این چهار عنصر ضمانت  بر  معرفت و جان روشن بین معمار 
خانه  ذاکرانه  معماری  ضمانت  خانه،  معماری  بودن  سکینه 

است. 
به طور مثال در قرآن شب را مایه آرامش معرفی کرده که اگر 
در این معنی دقیق شویم تفاوت شب و روز در اندازة نوری 
است که شب را از روز مجزا کرده و در شب نور ماه حس و 
حالی ایجاد  می کند که انسان را به آرام گرفتن سوق  می دهد؛ 
در  یا  وسیع  دشتی  دیدن  دریا،  آب  دیدن  است  همان طور 
گرم  آفتاب  نور  زیر  در  یا  گرفتن  قرار  خنک  نسیمی  مسیر 
شدن یا در کویری گام برداشتن و... همه این نعمت ها چنان 
که  می تواند  انسان  می بخشند  به  آرامشی  که  تقدیر شده اند 
دلیلی بر این ادعا قلمداد کرد، در واقع  می توان گفت که عالم 
طبیعت معماری ذاکرانه ای دارد یعنی هر پدیده ای، انسان را 
به یاد خداوند دعوت  می کند و همین مسئله است که آرامش 
به  البته  رقم  می زند،  انسان  روح  و  جان  انسانی،  نهاد  در  را 

شرط سلیم بودن فطرت انسانی.
به جهت روشنایی مطلب در ادامه به طور مفصل به تشریح 
چگونگی حضور کمی )مادی( و کیفی )صوری( چهار عنصر 
در به منصه رسیدن معماری خانه مذکر توسط معمار خواهیم 
پرداخت و در این مجال ما برآنیم تا مطالبی درباره ایجاد خانه 
با موضوع تحقیق سنخیت داشته و از یک  یادآور شویم که 
دیدگاه کلی نگر و نه صرفاً جزء نگر به موضوع خانه بنگریم. 
به همین خاطر تقدیر عناصر اربعه )آب، باد، خاک و آتش( را 
در معماری خانه ای که نقش ذاکرانه ای در زندگی انسان ایفا 

کند مورد بررسی قرار  می دهیم. 

 تقدیر خانه و عنصر خاک
ساکن  که  عنصر  چهار  از  متشکل  عنصری  عنوان  به  خاک 
کره  شکل گیری  اساس  است،  اشیاء  اشکال  کننده  حفظ  و 
از  موجودات  همه  بنگریم  عمیق  اگر  واقع  در  است  خاکی 
خاک موجود و بعد از فنای مادی به این عنصر بدل  می شوند 
خاک  از  نیز  معماری  اساس شکل گیری  )نصر،371:1377(.  
است بشر از آن زمانی که ترکیب آب و خاک را شناخت و با 
فرم دادن آن به صور گوناگون اعم از خشت، آجر، کاشی و ... 
معماری را از سطح تصور و ذهنیت به عینیت رساند، در واقع 
آنچه را که در ذهن تصور  می کرد با خاک به تصویر کشید تا 
در برابر انظار قرار گیرد. خانه نیز همچون بناهای معماری از 

خاک ساخته  می شود ولی نکته مهم و اساسی در چگونگی 
شکل کالبدی خانه است که  می تواند خانه ای را بستری برای 

آرامش و آسایش یا صرفاً بستری برای آسایش قرار دهد. 
ابتدا  روبروست  مهم  عامل  دو  با  خانه  با  مواجهه  در  معمار 
به  به مربوط  هندسه کلی خانه و سپس هندسه جزوی که 
را طوری  به همین خاطر صورت خانه  فضاهای خانه  است، 
آیات طبیعی داشته  با  رابطه مستقیمی  طراحی می کند که 
نسبتی  و  رابطه  نوع  به  توجه  با  فضاها  آن  دنبال  به  و  باشد 
که با طبیعت و مظاهر طبیعی برقرار می کنند اسم و مسمی 
اغلب  که  گذشته  در  خانه ها  کالبد  صوری  تفاوت   می یابند. 
گوناگون  اقلیم های  در  تقریباً  ]که  بودند  مرکزی  حیات 
وآپارتمان(  )ویالیی  معاصر  و  دیده  می شود[  ایران  معماری 
گویای این مطلب است. در گذشته طبیعت و آیات طبیعی 
در مرکز خانه و فضاها گرد آن شکل می گرفتند و در زمان 
طبیعت،  به  عنایت  بدون  و  است  پر  فضای  به  توجه  معاصر 
فضای پر شکل می گیرد و مابقی زمین را فضای حیاط در نظر 
می گیرند که بعضاً رابطه ای با فضاها ندارد. اسامی چون تاالر 
)زمستان  پنج دری  و  مهتابی، هفت دری  نشین(،  )تابستان 
نشین( ، حوضخانه، پایاب و سرداب و حیات نارنجستان و ... 
پذیرایی  و  اتاق خواب  نشیمن، هال،  اسامی چون  مقابل  در 
گویای تفاوت این دو منظر به مقوله خانه است. در ضمن قدر 
و اندازه اشکالی که کالبد کل و جزء خانه را تشکیل  می دهد 
بسیار دقیق و حساب شده جستجو و انتخاب  می شده، اشکالی 
ضلعی،  شش  ضلعی،  هشت  مستطیل،  مربع،  چون  منتظم 
خانه را در مقیاس کل دارای معنا و نظم و در مقیاس جزء هر 
فضایی دارای معنای مختص آن فضا  می شود به طوری که هر 
فضا با توجه به عملکرد آن و نوع رابطه اش با طبیعت دارای 

شکل ظاهری و ابعاد و اندازه ای خاص  می شده است.
خاک،  بالقوه  استعدادهای  شناخت،  با  معمار  کلی  طور  به 
بالفعل  می کند. این  آن را در صور و نقوشی در پیکره خانه 
صور در حیطه معماری اعم از کالبد و حجم بناها با تزیینات 
به کار رفته در پیکره بناها، کالبد خانه را به سمت کیفیت 
انسان  زندگی  به  کالبد  این  با  همنشینی  که  سوق  می دهد 
معنی و صفا  می بخشد. در واقع معمار با قدر و اندازه ای که 
به خاک  می بخشد کالبد خانه را پنجره ای برای رؤیت مظاهر 
نیت  و  قصد  مهم ترین  روشن تر  عبارتی  به  طبیعی  می کند 
این است که رابطه و نسبتی عمیق  معمار در طراحی خانه 
با طبیعت برقرار کند تا خانه بستری برای یادآورندگی و به 
تبع آن آرامش  می شود. محصول آن در چگونگی زندگی قابل 
مشاهده است که انسان  می تواند بی واسطه با شب و روز، گذر 
از  پاییزی، حوض مملو  نورگرما بخش  بهاری،  نسیم  فصول، 
آب، سبزی درختان، رویش گل ها و طلوع و غروب خورشید و 
شب نشینی زیر نور ماه و ... ارتباط برقرار کند و آرامش را با 
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صمیم جان درک کند.
به  قبال گفته شد معمار در هندسه بخشیدن  همان طور که 
ساختن  فکر  اگردر  مثال  عنوان  به  است،  هندسه  تابع  خانه 
روزنی است که نور را از سقف وارد فضا کند یا حوض آبی 
که باعث تلطیف فضایی خانه باشد بی محابا بدین خاطر که 
هرچه نور وآب در فضا بیشتر حضور داشته باشند فضا زیباتر 
جلوه  می کند، عمل نمی کند بلکه در قدر و اندازه ای روزن 
سقف یا ابعادحوض آب)طول،عرض و ارتفاع( را مقّدرمی کند 
که نتیجه اش حضور باندازه نور و حضور باندازه آب است تا 
این دو پدیده به تجلی برسند و صفات مستتر دروجودشان به 
آشکارگی برسد. این سروده حکیم نظامی گنجوی پیرو همین 

مضمون است که می فرماید : 
 نسبتی گیرم از سپهربلند         تا نیاید خواجه را از آن به گزند 

یافرموده حکیم ابوالقاسم فردوسی که  می فرماید: 
 بفرمود پس دیو ناپاک را             به آب اندر آمیختن خاک را
 هرآنچ از گل آمد چو بشناختند          سبک خشت را کالبد ساختند 
 به سنگ به گچ دیو دیوار کرد        نخست از برش هندسی کار کرد
 چو گرمابه و کاخهای بلند                 چو ایوان که باشد پناه از گزند

قالب  در  به خاک  منزلت بخشی  با  معمار  این چنین  بنابراین 
هندسه، ظرفیت هایی ایجاد  می کند که کالبد خانه بستری 
چونان  خانه  هندسه  واقع  در  آرامش  می شود،  و  ذکر  برای 
انفس  و  آفاق  آیات  در  تفکر  و  خداوند  ذکر  برای  محملی 

 می شود.

تقدیر خانه و عنصر آب
اما آب یکی دیگر از آفریده های خداوندی که در قرآن از سوره 
انبیا آیه 30 این چنین بر می آید که آب نقش »حی« در کائنات 
دارد، مظهر حیات و زندگی است، آبادانی و سرسبزی در عالم 
خانه  کالبد  در  عنصر  این  بود  حال  است،  آب  وجود  زاییدة 
آن هم به قدر و اندازه در قالب اشکالی متعین و مکان هایی 
معلوم می تواند از دو منظر )کمی و کیفی( مفید فایده باشد، 
نخست به تلطیف و تنظیم شرایط محیطی، به دلیل داشتن 
طبع سرد و تر در کنار هوا که دارای طبع گرم و تر است، 
و  آب  قراردادن  با  معمار  واقع  در  ایجاد می شود.  تعادل  این 
تبخیر  روند  در  آب  تا  می کند  ایجاد  را  شرایطی  باد  جریان 
خود )تبدیل عناصر اربعه به یکدیگر( گرمای هوا را گرفته و 
تبخیر  می شود و هوا به دمای تعادل )خنکی(  می رسد. نتیجه 
آن تلطیف فضایی و رسیدن به آسایش و به تبع آن آرامش 
کارگیری  به  در جریان  معمار  نیت  و  تمامی قصد  اما  است. 
که  فیزیکی  شرایط  تنها  معماری  کالبد  در  آب  بهره وری  و 
تنظیم شرایط محیطی و ایجاد ترکیبات مصالح نیست، بلکه 

به خصوصیات کیفی آب نیز نظر دارد و کوشش می کند تا در 
بهره وری آب در مکان های خاصی از کالبد به قدر و اندازه و 
کمیت و اطواری ظهور پیدا کند و وجه کیفی آب )صورت( 
آشکار     شود. اما وجه کیفی آب به مصداق »وجعلنا من الماء 
کل شی حی: از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم«. به حیات و 
زندگی که هستی از آن زاییده می شود، پاکی و خلوص، آیینه 
و انعکاس کننده آسمان بر روی زمین، مظهر تفکر طبیعت و 
نمادی از مرکز هستی چرا که جهان طبیعت از آن زندگی و 

حیات می یابد )علم الهدی،   1378: 311(.
معماری  فضای  و  میانسرا  قلب  در  خانه  بنای  در  آب  وقتی 
و  حیات  و  آب  بودن  هستی  مرکز  از  نمادی  می گیرد  جای 
زندگی است و همچنین انعکاس کننده آسمان بر روی زمین 
و مرکزیت و وحدت است. و آنگاهی که آب در فواره نمایان 
می شود »نشان دهنده حرکت کلی آب است که هرگز از عمل 
خود باز نمی ایستد« )همان( و در واقع نمادی از حرکت پویای 
جهان هستی است و هنگامی که در قدر و اندازه ای مشخص 
و معلوم در هندسه ای منفعل، راکد و مسکوت است در واقع 
خبر از روح متفکر طبیعت می دهد و انسان را دعوت به تفکر 
در آیات طبیعت می کند. از آنجایی که راکد بودن آب، آینه وار 
انعکاس کنندة، تصاویر اطراف است، نشان دهنده صورت های 
آسمانی اشیاء و از آنجایی که منعکس کننده آسمان و عمق 
آسمان بیکران را در روی زمین تکرار می کنند نماد آسمان 
است )همان:306( و به عبارتی زمین بازتابی از آسمان است 

را مورد عنایت قرار می دهد.
به طور مثال درخانه های ایرانی، حضور شاعرانه آب را باید به 
تماشا نشست، قرار گرفتن در مرکز و محور مرکزی، اطواری 
بودن حضور آب که در هر موقعیت با توجه به نحوه حضور 
در حریم  آب  می آورد؛  وجود  به  فضا  در  حالی  و  آب، حس 
امن حوضخانه خاموش یا بیقرار از فواره می جوشد، با لبریز 
شدن از کاسه وجودی خویش سرود خود را در فواره حوض 
به نمایش گذاشته و از قید ساحت مادی و زمینی فراتر رفته 
و ابعاد آسمانی پیدا می کند. وجوه کیفی و سرشت )طبیعت( 
ورای ظاهر آب  و  معماری خانه جلوه گر شده  کالبد  در  آب 

آشکار می شود.
پیوستگی  نوع  یک  اینکه،  بر  عالوه  آب  اوضاعی  چنین  در 
بین اجزاء معماری خانه برقرار می کند، کالبد خانه را نیز با 
روح طبیعت در هم می آمیزد تا انسان با قرارگرفتن در بنا، 
جدایی با عالم طبیعی را احساس نکند، بلکه به طور روشن تر 

و ملموس تر، با جلوه های الهی طبیعت آشنا     شود.
آب در بنای خانه با تمامی حواس، ارتباط برقرار می کند تا آب 
با تمام وجود در کالبد و فضای خانه احساس شود، چشم را 
نوازش می دهد، زمزمه مزامیری اش در گوش، ما را به سکوت 
و آرامش دعوت می کند، تماس با آن پاکی و خلوص را به ما 
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هدیه می دهد، مزه آن یادآور حیات و زندگی و ... و ترکیب 
آن در بناها در واقع نوعی باطن فراموش ناشدنی به معماری 
هدیه می کند که تنها به چشم ظاهر نمی توان آن را دید بلکه 

باید با تمامی وجود معماری را به نظاره نشست.
این اطواری بودن حضور آب در خانه درواقع به علم و معرفت 
و  طبیعت  شناخت  و  آب  ماده(  و  )صورت  ماهیت  از  معمار 
سرشت آب )کمی و کیفی( نتایجی چندسویه از حضور آب در 
کالبد برداشت می کند، هم شرایط آسایش را به وجود می آورد 
و هم انسان را به واسطه صورت ملکوتی آب و معنای آب، با 
عوالم باالتر وجود، پیوند می زند تا بار دیگر عنصر آب نیز چون 
عناصر دیگر در به فعلیت رسیدن خانه انسانی نقش مهم خود 
را ایفا کند این چنین خانه ای الیق انسان است که اجزاء آن 
رو به سوی کلیتی واحد دارند. به تعبیری کثرت در وحدت 
آفرینش  به  نتیجه،  این مهم در  و وحدت در کثرت است و 

کالبدی می انجامد که واحد است.

تقدیرخانه و عنصر باد 
همچنان که گفته شد باد نیز یکی دیگر از عناصر اربعه که در 
قرآن )اعراف/57( و )حجر/22( از این عنصر به عنوان »مبشر« 
بشارت دهنده و »بارور کننده« یاد شده است که مسلماً این 
ایفا  بسزایی  نقش  عالم  تمشیت  و  خلقت  جریان  در  عنصر 
تلطیف  تخلخل،  کاینات  در  آن  فایده  که  همچنان   می کند. 
و سبک و کم کردن اشیاست و دارای طبع گرم و تر است 
بناهای معماری اعم  )نصر،371:1377( که در جریان تولید 

از خانه نقش مهمی دارد که در ذیل به آن اشاره  می کنیم.
بارور کننده و بشارت دهنده  به عنوان  این عنصر که  وجود 
در عرصه کائنات معرفی شده است،  می تواند در تولید بستری 
برای آرامش و به تبع آن نقش مذکری خانه ایفا نقش کند 
فضاهای  در  عنصر  این  هندسی  براساس حضور  مهم  این  و 
خانه حاصل  می شود چه اینکه تفاوت بسیاری بین یک تندباد 
بار  به  ویرانی  یکی  دارد.  وجود  در طبیعت  مالیم  نسیمی  و 
 می آورد و دیگری موجب فرح جسم و جان  می شود. همین 
فرحبخشی  در  عنصر  این  از  معمار  کارگیری  به  در  نیز  امر 
نیز  عنصر  این  که  است  مسلم  دارد.  مصداق  خانه  فضاهای 
چون عناصر دیگر وقتی  می تواند معناهای مستتر در وجودش 
منظر  از  که  بگذارد  نمایش  به  خانه  کالبدی  عرصه  در  را 
هندسه نگریسته شود. وقتی باد  می تواند چون آیتی از آیات 
و  جاودانه  و  عمیق  آرامشی  و  آسایش  را جوالنگاه  خانه  ا...، 
نوید  مختلف  فصول  در  اندازه اش  به  حضور  که  کند  لطیف 
بخش بارورکنندگی فضاهای خانه از آرامش باشد و  می تواند 
بشارت دهندة زندگی مملو از آرامش باشد، وقتی تقدیر این 

عنصر در فضاهای مختلف خانه روی دهد. 
باد در کائنات  فایده  اینکه  به  با توجه  از سویی دیگر معمار 

تلطیف و سبک کردن اشیاست با ایجاد جریان باد و کوران 
هوایی شرایط آسایش و آرامش را فراهم  آورده و باعث تلطیف 
و تازگی و سبکی فضاهای معماری خانه  می شود. به عنوان 
و  خشک  و  گرم  از  اعم  متفاوت  اقلیم های  در  معمار  مثال 
باد،  سرشت  و  حرکت  و  رفتار  بر  آگاهی  با  مرطوب،  و  گرم 
بر  تا عالوه  برقرار  می کند  در کالبد خانه، آنچنان تمهیداتی 
جریان طبیعی و کوران باد با استفاده از فشار هوا و سنگینی 
و سبکی وزن هوا به واسطه گرم شدن و سرد شدن آن، به 
وسیله احجام معماری چون بادگیر و کاله فرنگی و فضاهای 
پر و خالی و ایجاد سایه و روشن، در کالبد خانه به »تولید«و 
بهینه  زندگی  به  امر  این  که  کمک  می کند  باد  »جریان« 

استفاده کنندگان کمک شایانی  می کند. 
همچنان که باد در طبیعت با وزیدن خود روح حیات را در 
کالبد طبیعت  می دمد در کالبد خانه با وزیدن و حرکت دادن 
شایستگی  فضاها  تازه،  هوای  شدن  دمیده  با  و  راکد  هوای 
زندگی  می یابند. چنان که در ادبیات نیز شاعران از خصوصیات 
و ویژگی های این پدیده الهی بسیار یاد کرده اند به طور مثال 

مولوی  می فرماید : 

 آب اندر حوض چون زندانی است     باد نشفش می کند کار کانی است
 

فضایی  هر  باد،  از  فیزیولوژی  استفاده  بر  عالوه  معمار  پس 
باد به  به نحوه استقرار و حرکت  باتوجه  را  از معماری خانه 
مکانی برای زندگی تبدیل می کند، به عنوان مثال حرکت باد 
و  گرم  و  و خشک  گرم  دراقلیم های  بادگیر  عنصر  به کمک 
مرطوب در فضاهای خانه هنگام شب و عصر تابستان و ظهر 
تابستان، همه این فضاها به لحاظ حرکت و رفتار باد، تلطیف 
انسانی  رفتارهای  بروز  جهت  مکانی  به  تبدیل  و   می یابند 
البه الی  و  فضا  در  باد  احساسی، حرکت  لحاظ  از   می شود. 
شاخ و برگ درختان صحنه زیبا و تماشایی را بر  می انگیزاند 

که موجبات آسایش و آرامش روح و روان را فراهم  می آورد.
به  باد  کیفی  و  کمی  خصوصیات  به  نظرگاهی  این چنین 
همراهی عناصر دیگر در کالبدخانه، خانه را درآرامشی حقیقی 
غوطه ور  می کند که این آرامش نتیجه تجلی حقیقت مستتر 
در یکایک عناصر است. نقش ذاکرانه این عناصر در مکان های 
مختلف خانه در مجموع خانه را مذکِّر خالق هستی  می نمایاند.

تقدیر خانه و نور
درباره نور همین گواه مبرهن،کافی است که خداوند در قرآن 
سوره نور آیه 35 خود را نور آسمان ها و زمین معرفی  می کند، 
النور...  نور  بسم اهلل  النور...  اهلل  نور»بسم  دعای  استناد  به  یا 
.)208  : )قمی، 1368  النور...«  من  خلق النور  الذی   بسم اهلل 

کتاب  در  نسفی  عزیزالدین  است.  شده  یاد  نور  به  خداوند 
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که جان  است  نور  یک  که  می گوید  الکامل« چنین  »انسان 
وجود  به  را  متکثر  صورت های  نور،  این  تجلی  و  است  عالم 
می آورد  و از آنجایی که این نور صفات بسیار دارد، هر صورتی 
مظهر صفتی می شود تا صفات این نور به تمامی ظاهر شود 

)نسفی،   1371 : 186(.
یکدیگر  با  تقابل  در  روز  و  شب  اینکه  به  علم  با  نیز  معمار 
باعث آشکار شدن نور می شود، تاریکی و نور را در فضاهای 
خانه آنچنان وارد می کند که تمامی صفات نور آشکار شود 
تا بدین وسیله عالوه بر هستی یافتن فضا، فضای خانه دارای 
خصوصیت و کیفیت منحصر بفرد شود، زیرا منظر نظر معمار 
در این است که نور به تنهایی روشنایی نمی بخشد، باید تاریکی 
باشد تا نور، نور شود و با جالل و قدرت بدرخشد. تاریکی که 
ذاتاً  می کند،  آشکار  را  نور  قدرت  و  می افزود  بر  را  نور  تأللو 
نور،  وارد شدن  با چگونگی  این حال  با  است.  نور  از  بخشی 
اشیاء و نسبت هاشان  نور، هستی  نفوذ  زاویه  تغییری در  هر 
بازآفرینی می شود و فضا مدام نو می شود. در این میان است 
که انسان می تواند ملزومات زندگی خود را با توجه به کیفیت 
فضا مورد توجه قرار دهد زیرا معماری به وسیله نور معمار 
با قدرت نور شکل  را نسبت به زندگی آگاه ساخته و آن را 

می دهد )کبیری سامانی،172:1392(.
از  را  نور  کمیتی  و  اندازه  و  قدر  به  بناها  در  معمار  واقع  در 
تا اوالً شأن و منزلت نور- از کالبد وارد فضا می کند  روزنی 

معنی  ثانیاً  نور آسمان ها و زمین است-آشکار شود،  خداوند 
به  معماری  فضای  ثالثاً  و  نمایان شود  فضا  در  نور  مفهوم  و 
آن  به  مختص  کیفیت  حاوی  نور،  کیفیت  و  کمیت  واسطه 
فضا     شود، این مهم در فضاهای خانه های ایرانی در اقلیم های 
اعم ازحوضخانه،  متفاوت به خوبی مشهود است. هر فضایی 
اسم  به  توجه  با  نور   ، … و  داالن  و  پنج دری، هشتی  تاالر، 
و  فضا شده  وارد  کالبد  از  مکانی  از  فضا  در  موجود  رفتار  و 
تاریکی فضا را به روشنی تبدیل کرده و فرم را به فضا و فضا 
را به فرم می پیوندد تا مسمی با اسم مطابقت یابد و همچنین 
وبه  )همان(.  فضا     شود  اندازه  و  قدر  و  هندسه  رؤیت  باعث 
همین امر این پدیده می تواند نقش بسیار مهمی در معماری 
»خانه مذکِّر« ایفا کند، حضور هندسی نور در معماری خانه 
اندازه و اطوار نور در  در بازی سایه و نیم سایه و حضور به 
رنگی  با شیشه های  پنجره ها  یا  ارسی  تعبیه  دلیل  به  فضاها 
معمار  به دست  انتخاب گرانه  کیفیتی  با  و  ترتیبی خاص  به 
فضاهای خانه، مسمی و زینت  می یابند )ندیمی،100:1386( ، 

بنابراین معمار با هندسه نور با توجه به شدت و زاویه تابش، 
تمامی  با  وفضا  می سازد  جلوه گر  را  فضا  کیفیت  و  کمیت 
وقتی  این  می     شود،  بخش  آرامش  فضایی  کیفیت،  و  کمیت 
خلوتی  و  سکوت  آفرینش  جهت  به  نور  که  می شود  حاصل 
برای تمرکز وخوض در درون به اندازهای مشخص و معلوم از 
روزنی وارد فضا  می شود. )همان :101( روحیه ای خانه را در 
بر می گیرد که همچون طبیعت بکر مهد آرامش و صفاست، 
صفایی که نتیجه حضور نور الهی در پیکره خانه است و به 

قول شاعر که می گوید : 

 در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست 
  آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست 

این چنین است که نور نیز در آفرینش فضایی »خانه مذکِّر« 
می تواند نقش بی بدیل خود را ایفا کند،فضاهای متعدد خانه 
که  خانه  می بخشد  به  حالی  و  حس  نور  روحانی  حضور  با 
درنتیجه آرامش روح وروان انسانی را در پی دارد و این چنین 
آرامشی به تبع رؤیت تجلیات و صفات مستتر در نور است که 
ادراک انسانی را به سمت سرمد وجود سوق میدهد و شاید 
به  یاد-  بیند دل کند  این مصرع-که هر چه دیده  شاعر در 
باشد  چه  هر  انسان  نظرگاه  که  می کند  اشاره  مضمون  این 
دل در طلب آن خواهد رفت،حال اگر در خانه چون طبیعت 
مظاهر جمال یار در تجلی باشد واضح است که انسان هایی 
بسر خواهند  یار  یاد  در  بصیرت هستند. همواره  که صاحب 
برد و از غفلت که خصم جان انسانی است در امان خواهند 
حضور  با  را  خانه  وجودی  عناصر  همه  معمار  که  چرا  بود. 
هندسی و تجلی نمادینه آب، باد، خاک و آتش درکالبد خانه، 
قالب های  در  عنصر  چهار  این  مثالی  و  ملکوتی  صورت های 
مختلف، را به آشکارگی رسانده است، در واقع همان طور که 
پیش تر گفته شد موجودات عالم نمایانگر ذات یگانه و صفات 
به  اسماء  این  با ظهور  که  است  الهی  اسماء  تجلی  و  متعدد 
شرط مقدر شدن در مکان های مختلف، خانه مذکِّر به منصه 
ظهور می رسد و هر آنچه در کتاب مبین »قرآن« درباره خانه 
محقق  است  کرده  معرفی  انسان  سکینه  را  خانه  که  انسان 

می شود.
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جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه در تحقیق حاضر آمد تفحصی بود در کالم الهی که در مورد خانه الیق انسان که ابتدا با پرداختن به واژگان قرآنی در 
مورد خانه و تبیین رویکرد قرآن در مورد خانه انسان مشخص شد که سکونت و سکنی گزیدن مفهومی است که در قرآن به آن 
اشاره شده است. همان طور که پیش تر گفته شد در سوره نحل آیه 80 آمده است »واهللَّ جعل لکم من بیوتکم سکنا...« اشاره 
صریح به این معنی دارد. سپس با تفسیر آیه فوق مشخص شد که سکنی گزیدن رابطه بال واسطه ای با آرامش دارد و آرامش 

شرط اول سکونت در خانه است.
 سپس واژگان قرآنی آرامش و مفاهیم مرتبط با آرامش در قرآن جستجو شد و با توجه به نص صریح قرآن که در آیه 28 سوره 
رعد آمده است که »الذین آمنوا و تطمئُن قلوبهم بذکر اهلل أال بذکر اهلل تطمئُن القلوب« و با تفسیر آیه مزبور مشخص شد که 
ذکر شاه کلید آرامش است یعنی با یادآوری خداوند است که دل انسانی آرامش  می یابد و چنین نتیجه گرفته شد که اگر خانه 

محل آرامش انسانی است باید به طرقی محل یادآوری خداوند در متن زندگی انسان باشد.
پس از آن تجلیات ذکر در عرصه آفرینش مورد واکاوی قرار گرفت و به این مهم پرداخته شد که نحوه چگونگی خلقت باعث شده 
که پدیده ها و موجودات مهد ذکر و به تبع آن آرامش دهی باشند. با توجه به اینکه در قرآن به چگونگی خلقت بر اساس هندسه 
و قدر اشاره شده، مشخص شد که هندسه و قدر شاه کلید ذکر در عرصه آفرینش است. با توجه به مطالب پیشین و نتیجه گیری 
کلی چنین دانسته شد که اگر خانه ای مهد آرامش باشد، محل ذکر یادآوری خواهد بود و این مهم حاصل نخواهد شد اال به نحوه 

طراحی و ایجاد خانه که اگر تابع قدر و هندسه ای خاص باشد-همچون آفرینش هستی-می تواند به تعبیری خانه مذکِّر باشد.
در فصل آخر تحقیق به چگونگی آفرینش خانه به دست معمار پرداخته شد. از آنجایی که جهان خلقت از چهار عنصر آفریده 
شده و معماری نیز از چهار عنصر به وجود  می آید و خانه نیز زیر مجموعه بناهای معماری است، قدر و هندسه ای که معمار در 
بهره وری از این عناصر در کالبد و فضای معماری به کار  می بندد می تواند معماری خانه ای به وجود آورد تا در خدمت آرامش 
دهی به انسان باشد. به تعبیری می توان گفت »خانه مذکِّر«، خانه ای که به یاد  می آورد هر آنچه را در اثر غفلت در زندگی روزمره 

غبار فراموشی آن را در بر  می گیرد.
اگر بخواهیم به یافته های تحقیق اشاره ای کنیم، همان طور که در پیشینه تحقیق یادآور شد رجوع به نص صریح قرآن و واکاوی 
در آیات مربوط به خانه و تفسیر قرآن به قرآن، به نتایجی رهنمون شده که می توان این نتایج را در چند قسمت دسته بندی 

  کرد :
1. دست یافتن به بیانیه ای که ماحصل تحقیق حاضر  است که در یک جمله می توان چنین گفت : خانه ای که محل ذکر 
ر است. ن و مفکِّ یادآوری خداوند و آیاتش باشد بستری برای آرامش و تفکر ایجاد می کند مجمل اینکه خانة مذکِّر ؛ خانة مسکِّ

ر بودن  ر معرفی  می کند که می توان گفت مفکِّ ن بودن خانه، که خانه را مذکِّر و مفکِّ 2. دستیابی به مفاهیمی دیگر به غیر از مسکِّ
خانه بستری برای خردمند شدن و پرورش قوای عقلی انسان فراهم  می آورد.

ن و مذکِّر بودن  3. از آنجایی که بیشترین تجلیات آیات الهی در طبیعت و عناصر طبیعی مشهود است و خانه به جهت مسکِّ
باید محلی باشد که بی واسطه با این آیات آفاقی در ارتباط باشد، این چنین می توان گفت خانه ای که با طبیعت مالزم نباشد 

نمی تواند بستری برای زندگی آدمی و مسمایی در خور اسم خانه باشد.
4. به دست آوردن معیاری که بتوان با آن معیار، طراحی خانه های گذشته و معاصر را در هر آیین و مکتبی مورد بازبینی قرار داد.

5. بازشناسی منظومه های کالبدی خانه های معماری ایرانی از منظر مبانی نظری به دست آمده در نوشتار حاضر تابه علل اربعه 
)علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی( عباراتی چون حیات مرکزی، درونگرایی و ... پی برد.

6. واکاوی کیفیت خانه و رسیدن به کمیاتی کالبدی که راهنمایی در جهت طراحی خانه است.
مجمل اینکه اگر خانه یکی از همنشینان انسان باشد به تعبیر شاعر »همنشین تو به باشد/تا تو را عقل و دین بیفزاید« باید 
خانه بستری از ذکر و تفکر باشد تا خواسته و ناخواسته چون دامی، هوشیار و ناهوشیار را به دام اندازد که باعث رشدی بطئی 
و پیوسته در نهاد آدمی شود.  البته این بدان معنی نیست که خانه نقش صددر صدی در ذاکر بودن انسان ایفا می کند بلکه به 
آینه دل مخاطب نیز بستگی دارد که بی زنگار باشد تا خانه همچون بستری برای مذکر شدن انسان باشد؛ دیدن آیات طبیعی 
در هر لحظه و هر روز و مؤانست یافتن با این آیات می تواند همچون هم صحبتی روشن رآی آهسته و پیوسته اثرات حسنه خود 

را در ضمیر انسانی بجا گذارد. 
  اکنون این پرسش می تواند مطرح شود که در زمان معاصر بشر امروز چه مبانی نظری در ساخت مسکن خود دارد؟ و با چه 
رویکردی اقدام به ساخت مسکن مألوفش می کند؟ و از آن مهم تر در کشور خودمان ایران آیا سیاست های کلی در زمینه معماری 

مسکن بر طبق آموزه های دینی و اسالمی است؟
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درخاتمه کالم چه نیکوست که سخن را با کالم آسمانی قرآن به پایان ببریم که خود شاهدی به این مدعاست که خانه ای 
)کالبدی( که مهد یاد خدا باشد- خانه انسان- است. در سوره نور پس از آن که خداوند خود را روشنایی بخش آسمان ها و زمین 
معرفی  می کند،  می فرماید : »اهلل نورالسموات و االرض مثل نوره کمشکات ... )35( فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه 
یسبح له فیها بالغدو و اآلصال )36(« »خداوند نور آسمانها و زمین است...)35( آن نور در خانه هایی است که خداوند رخصت 

داده که آنجا رفعت یابد و در آنها یاد خدا شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند )36(«.
پس خانه ای می تواند محل سکونت انسان     شود که با قدر و اندازه هایی معین و متعین و با هندسه ای خاص در پیکره کالبدی 
و فضایی چون نشانه ای به نشاندار رهنمون باشدو بستر ذکر اهلل وبه تبع آن تطمئن القلوب باشد،این چنبن خانه ای نقش 
مذکرانه ای ایفا می کند که با زندگی در بستر این خانه در طول مدت زمان عمر انسانی می تواند غبار غفلت را از پرده فهم و 
عقل و احساس انسانی بزداید تا آهسته و پیوسته انسان بتواند با چشم دل و گوش جان ببیند و بشنود و به راستی همنشینی 
با این خانه چونان تعبیر زیبای سعدی شیراز همنشینی با ُگل است که ِگل وجود انسانی را خوشبو می کند. در پایان امید است 
کوشش نگارندگان توانسته باشد در این نوشتار چون پیمانه ای از اقیانوس نامتناهی کالم الهی را چشیده باشد و چون شمعی 

روشنایی بخش اندیشه     شود و مبرهن است تمامی قصور نوشتار بر عهده نگارندگان است. 
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