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 چکیده

شود. در قبال این نیاز فطری، مکاتب الهی و های آدمی محسوب مینیل به آرامش، هدف نهایی تالش

ترین اند، اما پاسخ به این سؤال که خانه به عنوان یکی از اساسیی راهکارهایی پرداختهبشری، به ارائه

کند، هنوز جای کار دارد. هدف این کمک میفضاهای زندگی چگونه به انسان جهت نیل به این مهم 

باشد. تحقیق واکاوی مفهوم آرامش در متون اسالمی و نمود و ظهور این مفهوم در معماری اسالمی می

های نیمه جهت نیل به این منظور با روش کیفی و رویکرد گراندد تئوری با استفاده از مصاحبه

واخر قاجار شهر ارومیه انجام گرفته و برای ارزیابی نهایی و های اساختاریافته از ساکنین تعدادی از خانه

آوری اطالعات در بخش  استفاده شده است. شیوه جمع MAXQDAها از نرم افزار تجزیه تحلیل داده

نگاری و مصاحبه با ساکنان ای و در بخش نمونه موردی، میدانی و از طریق خاطرهمبانی نظری، کتابخانه

رسد اطمینان و طمأنینه، یات تحقیق، در مقایسه با اصطالحات قرآنی به نظر میبا توجه به ادباست. 

سکینه، اخبات و قلب سلیم از نوع آرامش معنوی و اعتقادی، أمنه و وقار و در برخی آیات، سکینه از 
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باشند، نفس مطمئنه نیز باالترین حد آرامش معنوی و بهترین حیات نوع آرامش روانی و جسمانی می

باشد که برای بندگان شایسته خداوند، انواع آرامش را به همراه دارد. انسان، حیات طیبه میبرای 

روح مکان، مکان مقدس، وحدت، ترجیح و زیبایی از  دهد کهارزیابی و نتایج تحلیل نشان میهمچنین 

 شوند.های محیطی، معماری و شهری، موجب آرامش معنوی میویژگی

 معنوی، نفس مطمئنه، حیات طیبه، روح مکان، خانهآرامش  کلید واژه ها:

 مقدمه و بیان مسئله

دانند که اگر پرسش خانه آیینه معماری است تا آنجا که، برخی آن را دارای چنان جامعیتی می

خانه »از معماری، از خانه آغاز شود، بخش قابل توجهی از پاسخ به چیستی معماری در پرسش 

ای است  بینی برخی معتقدند خانه در قالب معماری مردمی، جهانیابد. حتی  پاسخ می« چیست؟

. خانه فضایی است که همه مردم (13: 1311راپاپورت، ) که به صورت دیگری بیان شده است

کنند. در آن کارهای شخصی خود به آن نیازمندند و بسیاری از اوقات خود را در آن سپری می

بخشند پردازند و با زندگی در آن، به آن معنا میخود می دهند، به خود و به خانوادهرا انجام می

و این معنا بخشیدن بین انسان و خانه دو سویه خواهد بود. خانه؛ مکانی است که انسان با 

های روزانه در آن به جمعیت خاطری برای تفکر در باب خویش و خدای کاهش دغدغه

انواده. رسیدن به احساس آرامش یکی یابد. فضایی برای رشد و تعالی افراد خخویش دست می

در خانه چیزهایی » .(21: 1331حمزه نژاد و دشتی، ) از مهمترین اهداف در طراحی خانه است

داریم؛ ما آنها را با خود بیرون آورده و به  شان می یابیم که بر آن ها وقوف داشته و گرامی را می

پردازیم. ما آنها را در  رشان به زندگی میسازند در کنا را می« جهان ما»از « بخشی»خاطر آن که 

های  زندگی روزمره خود به کار بسته، در دستهایمان نگاهشان داشته و تحت عنوان بازنمود

را در « خصوصی»بریم. بدین ترتیب کیفیت درونی از مفاهیمشان لذت می 1خاطرات خود

رو، هنگام  نماید. از ایناختیار گرفته و به صورت متممی برای نفس باطنی خود ما عمل می

-خوانده شده پرداخته« آرامش داخلی»تحقق بخشیدن به سکونت خصوصی، به آزمون آن چه 

های  . انسان در طول زندگی خود، ممکن است در خانه(141: 1311نوربرگ شولتز، ) «ایم

ها احساس آرامش بیشتری به انسان متفاوتی زندگی کند اما چرا زندگی در بعضی از خانه
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شود. هنر و  دهد؟ مفهومی که در بسیاری ازخانه های امروزی اثری از آن دیده نمی می

های فیزیکی و ذهنی احساسی سایت یا حساسیت معماران ایرانی، میزان درک آنها از ویژگی

کرد تا شود، به آنان کمک میحس مکان که تنها با حضور و زندگی در یک مکان حاصل می

. در حالی که در (15: 1331بهمنی و همکاران، ) ا بهتر درک و ایجاد کنندارتباط بنا با اطراف ر

شرایط امروز به خانه، بیش از آن که به عنوان فضای آرامش و تسکین انسان نگاه شود، به 

گردد. به عبارت بهتر، دیگر خانه به کاالیی سودآور و یا یک نیاز اقتصادی خانواده تعبیر می

سکونت، جای خود را به سرپناه داده و ارتباط با آن نیز دچار  عنوان مکان تعلق و فضای

یابد. فضایی که کند و تربیت میضعف شده است. خانه فضایی است که انسان در آن رشد می

کند. معماری خانه کند و در کنار خانواده خود احساس آرامش و تعلق پیدا میدر آن زندگی می

ای دارد، از طرفی با توجه رفتارهایشان اهمیت ویژهها و حتی گیری شخصیت انساندر شکل

به اینکه، تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی مفهوم آرامش معنوی و نمود و ظهور این مفهوم در 

ها نپرداخته لذا، پرداختن به آن به خصوص در عصر پرهیاهوی امروز ضروری به معماری خانه

 رسد. نظر می

 اهداف و پرسش های پژوهش

با مفاهیم مرتبط در  این مقاله، ارائه مدل مفهومی رابطه میان مفهوم آرامش معنوی  هدف اصلی

در    شهرسازی محیطی، معماری و  های متون اسالمی و نشان دادن ارتباط این مفاهیم با ویژگی

آرامش معنوی چیست؟ . پرسش اصلی مقاله این است که  باشدجهت ارتقاء کیفیت طراحی می

همچنین، رابطه  شوند؟های مد نظر میی موجب آرامش معنوی ساکنین خانههایو چه ویژگی

با مفاهیم مرتبط در متون اسالمی چیست؟ و این مفاهیم چه ارتباطی  میان مفهوم آرامش معنوی 

 با ویژگی های محیطی، معماری و شهرسازی دارند؟

 پیشینه پژوهش

های گوناگون تفسیر شود.  تواند به شکل دهد که مفهوم آرامش می مروری بر تحقیقات نشان می

بخش، عالیق ذهنی ایجاد کرده و در مقایسه با  های آرام در رشته روانشناسی محیطی، محیط
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خستگی ذهنی حاصل از توجه پایدار، ترمیمی هستند. آرامش یک حالت ذهنی است که در 

 های حسی و تجربه ذهنی  شود، مثالً احساس ارتباط بین ورودی می یک زمینه حسی ظاهر

(Berto, 2005; Herzog & Barnes, 1999; Hunter et al., 2010; S. Kaplan, 1995; Ulrich 

et al., 1991) ستهای ترجیحی دارد، هرچند از آن متمایز ا آرامش رابطه مستقیمی با واکنش 

(Herzog & Bosley, 1992) .کاربردی، آرامش با نبود تأثیر آشکار بشر،  ی آکوستیک در رشته

تجربه ذهنی توسعه شهری، و صدای ترافیک و جاده مرتبط است. اگرچه آرامش ضرورتاً یک 

های سمعی و بصری در محیط قابل  سازی ویژگیاست، بیشتر تغییرات در میزان آن با کمی

 ,.Pheasant et al., 2010; G. R. Watts & Pheasant, 2013; G. R. Watts et al) توضیح است

2011) (Pheasant  et al.، 2008، 2011;   Watts et al.، 2011، 2013.)  ،در رشته علوم اجتماعی

های احساسی مهم، همچون تشویش و آرامش  چندین مطالعه ارتباط بین مذهب و سایر حالت

 ,.Bradley, 1995; Ellison et al) آمیخته بود را نشان دادند و نتایج آن تحقیقات تا حدی درهم

2009; Shreve-Neiger & Edelstein, 2004) Ellison (2009) .  ارتباط ممکن بین مذهب و

سالمت ذهنی را بررسی کرد. تکرار حضور در جلسات مذهبی و اعتقاد به زندگی پس از مرگ 

 Calvert,et) با تشویش رابطه عکس داشته و رابطه مثبتی با احساس آرامش از خود نشان داد

al , 2004; Ellison,et al, 2009) . آرامش به طبیعی بودن ریزی شهری و مناظر برنامهدر زمینه ،

شود. در حقیقت،  و کنترل مربوط میهای احساسی دلپذیری، آرامش  و دور بودن و یا واکنش

 گری های احساسی دلپذیری و آرامش مرتبط است تا وحشی آرامش بیشتر مربوط به مقیاس

(Hewlett et al., 2017; Watts & Pheasant, 2014;. Watts et al., 2011)معماری . در زمینه، 

با اینکه مقاالت متعددی در رابطه با آرامش معنوی در معماری مساجد وجود دارد اما تاکنون 

های معنوی در این ارتباط با معماری خانه بررسی نشده است. از نظر بررسی کیفی شاخصه

مرزبند و ) (،11-23:  1333راد و طاهباز، هومانی) ان به پژوهشهای؛تومعماری مساجد می

های ( اشاره کرد، همچنین در پژوهش35-44: 1311بمانیان، ) (،13-33:  1331زکوی، 

( با عنوان 13-52: 1335مهدی نژاد، عظمتی و صادقی حبیب آباد، ) صورت گرفته توسط

در معماری مساجد ایرانی « حس معنویت»قای بندی مؤلفه رنگ مبتنی بر ارتتبیین و اولویت»
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و در مقالة دیگری از همین  («MADM) دورة اسالمی با استفاده از مدلهای چند شاخصه

حس »های حسی در معماری مساجد مبتنی بر درک تبیین راهبردی مؤلفه»پژوهشگران با عنوان 

های موثر بر ارتقای هبه صورت کمی به بررسی و تأثیر مؤلف« به روش تحلیل مسیر« معنویت

حس معنویت در معماری مساجد به صورت تخصی پرداخته شده است. در حوزه قرآنی و 

نامد، روان در روانشناسی برخی از محققان، بر اساس آنچه بهداشت روانی اسالمی می، اسالمی

 را معادل نفس در قرآن و نیز، قلب سلیم، سکینه، حیات طیبه و نفس مطمئنه را از مراتب

. (3-1ش:  1313ابراهیمی، ) ( و11-15ش:  1351حسینی، ) سالمت روانی برشمرده است

موحدی محب، ) داندموحدی در تفسیر موضوعی، سکینت را به معنای آرامش طبیعی می

. کتاب تفسیر موضوعی قرآن، نیز با ارائه تعاریفی از بهداشت روانی، آرامش و (113: 1313

بهجت پور و همکاران، ) ها می پردازدراهکارهای قرآنی تامین آنآرامش روانی به تحلیل 

ها در روانشناسی . عثمان نجاتی، در کتاب قرآن و روانشناسی، پس از تبیین انگیزه(1331:113

ها و تسلط بر آنها معنا و مصادیق آن، معنای پیروی نکردن از هوای نفس را معادل مهار انگیزه

-. همچنین، تعادل روح و بدن را شاخص آرامش روانی می(15: 1314عثمان نجاتی، ) کندمی

ی ترابی و نصیری، آرامش روانی، با اطمینان قلبی و . در مقاله(251: 1311عثمان نجاتی، ) داند

. (111-11ش:  1331آقایی زاده ترابی و نصیری، ) اندنیز نفس با روان، یکسان قلمداد شده

طبیعی، توجه به شرایط بیرونی و توجه به سطح متعالی برخی از محققان، توجه به نیازهای 

اند. مرعشی نیز در های آرامش روانی از دیدگاه اسالم بر شمردهشخصیت را به عنوان شاخصه

مرعشی، ) شودپردازد و تفاوتی میان روان و نفس قائل نمیکتاب خود، به اثبات تجرد روان می

نسبت میان آرامش با آرامش روانی از نظر  . از دیدگاه ویس کرمی نیز،(233-331: 1315

ی آرامش ی نازلهمفهومی عموم و خصوص مطلق است؛ از نظر مصداقی، آرامش روانی، مرتبه

حقیقی است که در سیستم اعصاب و تا حدودی هورمون، منعکس و با علم حضوری، ادراک 

یافت که آرامش در توان در. با توجه به پیشینه پژوهش می(14: 1331ویس کرمی، ) شودمی

های مختلف بررسی شده، اما تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی مفهوم آرامش معنوی و حوزه

ها نپرداخته. همچنین قرآن مجید، به مراتب گوناگون نمود و ظهور این مفهوم در معماری خانه

-شای که مصادیق گوناگون آرامش، در این کتاب آسمانی قابل ارزآرامش پرداخته به گونه
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گذاری است. لذا در مباحث قرآنی، بررسی مفاهیم متناظر، یعنی اطمینان قلبی، سکینت، امنه، 

اخبات، قلب سلیم، حیات طیبه ضرورت دارد. همچنین، مفهوم آرامش معنوی در اخالق و 

باشد، بنابراین در این مقاله پس از بررسی مفاهیم مرتبط با آرامش در عرفان نیز قابل توجه می

سالمی به ارائه مدل مفهومی آرامش معنوی استنباط شده از متون اسالمی و نشان دادن متون ا

 شهرسازی پرداخته خواهد شد.  محیطی، معماری و  های ارتباط این مفاهیم با ویژگی

 تعریف مفاهیم 

 مفهوم آرامش در اخالق -

 شود می گفته میاطمینان در علم اخالق به اعتدال صفات و حاالت انسان و ثبات شخصیت آد 

ای از تمایل . انسان، آمیزه(111: 1311مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ) (221ق: 1423المناوى، )

طلبی محض و نیز آگاهی و قضاوت عقالنی است. از یک سو ناخودآگاه انسان صرف و لذت

قرار طلبی را وجهه نظر و لذت او را به جلب لذائذ و دفع آالم سوق داده و راحتی، آرامش

دهد و از سوی دیگر عقل با خودآگاهی و قضاوت عقالنی انسان را به طرف حیات معتدل  می

دهد. این تعارض موجب رشد شخصیت آدمی است و اگر انسان هر قدر در حیات سوق می

خویش اصالت را به عقل داده و تالش کند خودآگاهی خویش را نسبت به جهان درون و 

اظ نظری و عملی، عقل را حاکم کند، به همان میزان شخصیتی بیرون افزایش داده و از لح

های خاص انسانی دسترسی یافته است. قرآن مجید برای رشد شخصیت رشدیافته و به ویژگی

بر اساس مالک عقل و هوای نفس سه مرحله قائل است؛ مرحله نفس امّاره، مرحله نفس لوّامه 

هنگامی که عقل بر سه قوه دیگر غلبه . »(152-151: 1354احمدی، ) و مرحله نفس مطمئنّه

بیابد، و نفس آدمی منقاد و مطیع گردد، اضطراب حاصل از تعارض بین آن قوا و عقل از بین 

-آید و از این روست که به این نفس، نفس مطمئنّه گفته میرفته و مرحله اطمینان به وجود می

نرسد، و تنازع و تعارض ادامه پیدا شود. ولی هنگامی که غلبه عقل بر سه قوه دیگر به اتمام 

کند، هرگاه که عقل مغلوب گشته و نفس مرتکب معاصی شود، برای او سرزنش و پشیمانی 

نامند. هنگامی که نفس، یکسره مغلوب قوای سه حاصل شده و از این رو آن را نفس لوّامه می

ن نفسی، نفس امّاره گونه مقاومتی از جانب عقل وجود نداشته باشد، به چنیگانه شود و هیچ
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ع( مطالب فوق را در بیان موجز و زیبایی خالصه ) . امام علی(31تا: النراقی، بی) «شودگفته می

. همچنین، طمأنینه آرامشی است (234: 1353آمدی، ) «1بالعقل کمال النفس»فرماید: کرده، می

های الهی  م به وعدهشود. بنابراین نفس مطمئنه، نفسی است که ه که در پرتو ایمان حاصل می

اطمینان دارد و هم به راه و روشی که برگزیده. فردی که به نفس مطمئنّه رسیده، هم در اقبال و 

هم در ادبار دنیا، هم در حوادث و بالها و از همه باالتر در وحشت و اضطراب عظیم قیامت، 

 .(452: 21، ج 1312مکارم شیرازی و همکاران، ) آرام است

 در عرفان مفهوم آرامش  -

ای دیگر است. هرچند تأمین آرامش روحی از نتایج  سخن از آرامش در کالم عارف به گونه 

شود، بلکه اساساً  فرایند عملی سلوک است، الجرم هیچگاه آرامش به عنوان هدف مطرح نمی

آید. تنها هدف عارف  هیچ حالت و لذت دیگری در مسیر سلوک عارف مطلوب به شمار نمی

بدان که عارف خواهان حق اولیه است، نه از برای هر »گوید:  سینا می حق است؛ چونان که ابن

در کالم  .(243: 1332ابن سینا، ) «چیز دیگر، و هیچ چیز را بر شناخت و عبادت او اختیار نکند

رود که  رود، ذهن به سمت آرامش درونی می برخی عارفان وقتی از آرامش و آرامی سخن می

شود. آرامش عارف  رسد و صاحب آرامشی خاص می ین میعارف به واسطه مشاهده به یق

شود که وی به واسطه یقین صرفاً قدرت حق را ببیند و تمام وقایع خارجی را  باعث می

شود که هرگز اضطراب، ترس و هر آنچه موجب سلب  گاه حق پندارد. همین موجب می جلوه

داند و در  ش امن حق میآرامش درونی است بر وی عارض نشود. او همواره خود را در آغو

این حال، سلب آرامش برای او معنایی ندارد. اما نکته آن است که درجه آرامش و اطمینان دل، 

کند؛ ضمن اینکه ارادت عارف برای  ای بسنده نمی غایت سلوک نیست و عارف به چنین مرحله

ست، ورود به سلوک، هرگز بر پایه کسب آرامش در جهت پیروزی بر مشکالت خارجی نی

الدین عربی در بیان ماهیت مگر اینکه در چنگال مصائب دنیوی به تنگنا آمده باشد. محی

فرماید: چون انسان شرایط ایمان را کامل کرد و استوارش ساخت، از جانب  آرامش عرفانی می

یابد. آن تجلی ذوق  ای بر قلب آن مؤمنی که به این صفت است، حصول می حق متعال تجلی

                                                           
 تکامل نفس به عقل است. 1
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باشد، تا آنکه این سکینه بابی یا نردبانی  د و آن آغاز قرار سکینه در قلب او میشو نامیده می

شود. بنابراین با او همراه است؛  باشد برای حصول امر پنهان، که برایش ایمان بدان واقع می

گرداند، و این اصال از غیب نیست، بلکه از مانند سکون کسی که اسباب را به اسباب بازمی

معاینه و مشاهده است؛ زیرا انسان اگر توشه روزش نزدش باشد، نفسش از آن ذوق است و آن 

یابد. پس اگر ایمان هم نزد او به  آید، آرامش و سکون می که آن روز برایش پیش می  ناآرامی

. بیان (232: 1311ابن عربی، ) این گونه در تحت حکمش حصول یابد، او صاحب سکینه است

و ماهیت آرامش عرفانی، حد اعالی رسیدن به طمأنینه از  روند صعودی رسیدن به آرامش

 طریق عرفان اسالمی است.

 مفهوم آرامش در قرآن  -

کند و ماهیتی روحی و روانی دارد؛ البته  آرامش، کیفیت نفسانی است که در انسان بروز می

ادی یا گذارد، ولی این بدان معنا نیست که امری م آرامش در جسم و بدن آثار مادی برجا می

توان درباره  عددی را تعیین کرد، ولی می 1توان برای آرامش و ضد آن کمی باشد. بنابراین نمی

شدت و ضعف آن سخن گفت و بر پایه آثار و پیامدهای بیرونی، بر شدت و ضعف آن حکم 

، سکینت، امنه، اخبات، قلب سلیم، حیات طیبه   هایی مانند طمأنینه کرد. در قرآن کریم واژه

 خالصه شده است. 1د مفهوم آرامش است. معانی هریک از این موارد در جدول نمو

 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه -1جدول

 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه

 ازنوع معنوی( ) سکینه اطمینان و طمأنینه

خطر، صلح و آسودگی، راحتی، آسایش خیال، ایمنی بی

 (233: 1351قریشی، ) خاطرآرامش

: 13ق: ج 1411راغب اصفهانی، ) زوال ترس است

 (241(: 2) قرآن کریم، بقره) .(234

راغب اصفهانی، ) تابی و اضطراب آرامش خاطر بعد از بی

 (442ق: 1411فراهیدی، ) (،111ق: 1411

قرآن ) ،(252: 1351قریشی، ) آرامش باطن و انس

 (113(: 5) کریم، اعراف

ابن ) / الطمأنینه: سکونت و آرامش طَمَنَ: ثابت و آرام

 (211ق: 1411منظور، 

قررآن کرریم،   ) .(213: 1351قریشی،) محل آرامش

 ( 31(: 1) انعام

                                                           
 نگرانی و تشویش 1
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 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه -1دولادامه ج

 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه

 ) ازنوع معنوی( سکینه اطمینان و طمأنینه

قرار گرفتن، رفاه، سکون قلب، اطمینان آرامش، آرامیدن، 
: 11، ج 1355دهخدا،) .(31: 1، ج1355دهخدا، ) قلب

11121) 

: 1351قریشرری، ) آرامرش قلررب و اطمینران خرراطر  
 (4(: 41) قرآن کریم، فتح) (.252

. طمأنینه روح 2. طمأنینه دل1طمأنینه را سه درجه است: 
 (211: 1353انصاری،  ) طمأنینه شهود .3به سبب کشف

فراهیرردی، ) اسررتقرار و ثبررات در برابررر حرکررت  
 (312: 1ق، ج 1411

، 1311مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ) نوعی آرامش مستقر
 (111: 3ج 

طریحری،  ) آرامشی که همراه با وقار و متانت است
 (211: 1، ج 1351

 (121(: 2) قرآن کریم، بقره) «لِیطمَئنَّ قَلبی»
پایداری؛ نوع خاصی از اطمینان و  غیر از سکون و
 (11: 1، ج 1314شمس، ) آرامش نفسانی

(: 13) قرآن کریم، رعد) یابد تنها با یاد خدا دلها آرامش می
 (211: 11، ج 1354طباطبایی، ) (.21

، ج 1354طباطبرایی،  ) طهارت دل و صفای براطنی 
4 :35) 

 (111: 1، ج 1353شرباصى، ) «اطمینان قلب»

رشرید  ) طمأنینه نفس، ایمران قروی   ثبات روحی و
، به نقرل از شریخ عبراس قمری:     1313پور تهرانی، 

121-133) 

اطمینان قلبی فراتر از ایمان است، یا دست کم با ایمان 
 (14ق: 1424مفید، ) متعارف و معمولی تفاوت دارد

جرجرانی،  ) نوری در قلب انسان، ثبرات و آرامرش  
 .(113ق: 1411

قرآن ) .(211(: 2) رآن کریم، بقرهق) آرامش مستقر و مطمئن
 (.112 - 113(: 1) کریم، مائده

بره هنگرام   ) موهبتی غیراکتسابی از جانب خداونرد 
: 2ق، ج 1422ابررن جرروزی  ) نگرانرری و هررراس(

134). 

 اخبات
، ج 1354طباطبایی، ) آرامش دل، استقرار و آرامش

3 :415). 

: 1طوسری، بری ترا، ج    ) انابه، اطمینران، خشروع  و خضروع   
415). 

مکررارم شرریرازی و  ) آرامررش و اطمینرران خرراطر  
 .(413: 5، ج 1312همکاران، 

طباطبرایی،  ) .(415: 11، ج 1354طباطبرایی، ) نرمی و تواضع
 (213: 11، ج 1354

، 1351میبردی،  ) آرامش و اطمینان ناشی از ایمران 
 (323: 5ق، ج 1413مجلسی، ) .(215: 3ج 

 (.121(: 2) بقرررهقرررآن کررریم،  ) هررای نرررم و خاشررع   دل
 (33: 13، ج 1354طباطبایی، )

دهرد   روح الهی است که به قلب انسان آرامش مری 
 بخشررد و برره جرران آدمرری اسررتقرار و ثبررات مرری  

(: 2) قررآن کرریم، بقرره   ) .(435: 1354طباطبایی، )
 قررآن کرریم، فرتح   ) (.3) قرآن کریم، توبره ) .(241

(41 :)4) 
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 مش در متون دینیهای مرتبط با آرا واژه -1دولادامه ج

 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه

 ) ازنوع معنوی( سکینه اطمینان و طمأنینه

: 2ق، ج  1411راغرب اصرفهانی،   ) زمین مطمرئن و محکرم  
121) 

 ازنوع طبیعی( ) سکینه

آرام دل و سلوک جان و سکون جوارح در طاعت؛ رسرته از  
: 4، ج 1351میبدی، ) تراجع و دور از تردد و نزدیک به حق

354) 

خداوند میان زن و شوهر محبرت و مرودت پدیرد    
 بخررش دیگررری قرررار داد   آورد و هریررک را آرام

، 1311طبرسری، ) (.453: 3ق، ج1415زمحشری، )
 .(21(: 31) قرآن کریم، روم) (.451: 1ج

 وقار 
طبرری،  ) خداوند شب را مایه آرامش توصیف کرد

 (25ق: 1412

آدمی است و سکینه مربوط بره براطن و   وقار متعلق به ظاهر 
 (225: 3، ج 1354طباطبایی، ) درون اوست

خانه نیز از دیگر مواردی است که موجب آسایش 
قررآن کرریم،   ) و آرامش جسم و روح آدمی اسرت 

  (11(: 11) نحل

ای آراسته و خوشایند خواهد  مسلمان بدون وقار، فاقد چهره
 (41: 2، ج 1352کلینی، ) بود

ق:  1411راغررب اصررفهانی، ) نیررروی عقررلهمرران 
415) 

 منهأ قلب سلیم

عروسری  ) قلبی کره از شررک و هروای نفرس، خرالی باشرد      
 (411: 4، ج 1411حویزی، 

ایمن شدن، در امان بودن، اطمینان خراطر یرافتن و   
: 1، ج 1312معررین، ) برطررف شردن ترررس اسرت   

314) 

 شرعراء قررآن کرریم،   ) کسی که با دلی سالم به نزد خدا آیرد 
 (13 -14(: 35) قرآن کریم، صافات) .(11 - 13(: 21)

شخص از نظر روحی و روانی بدون هیچ تررس و  
گیررد، اطمینران    اضطرابی در وضعیت آرام قرار می

 (13: 1، ج 1355شایان مهر، ) خاطر

راغررب ) آرامررش نفررس و از بررین رفررتن ترررس    حیات طیبه
 .(31ق:  1411اصفهانی، 

با آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبرت،  ای قرین  تحقق جامعه
مکرارم شریرازی و   ) دوستی، تعاون و مفاهیم سازنده انسانی

 (331: 11، ج 1312همکاران، 

: 11، ج 1354طباطبرایی،  ) نوید امنیرت و آرامرش  
 (11(: 24) قرآن کریم، نور) .(213

 

 زنرردگی سرشررار از نررور و معنویررت برررای شررخص مررؤمن
 (211: 1، ج 1351جوادی آملی، )

 از برکات الهی بر مرؤمنین و مایره افرزایش ایمران    
 (415: 11، ج 1354طباطبایی، )

الگو، مبرانی، ارکران، صرفات و اصرول و راهبردهرای شرهر       
 (133: 1331نقی زاده، ) آرمانی اسالم

: 3قیومی، بری ترا، ج   ) امنیت، آرامش و زوال ترس
. ضد ترس و (33(: 12) قرآن کریم، یوسف) (.34

 (311: 1ق، ج 1411فراهیدی، ) خوف
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 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه -1دولادامه ج

 های مرتبط با آرامش در متون دینی واژه

 ) ازنوع معنوی( سکینه اطمینان و طمأنینه

حیاتی خالص که خباثتی در آن نیست که فاسدش کند و یرا  
 .(433: 12، ج 1354طباطبایی، ) آثارش را تباه سازد

 .(33: 13، ج 1354طباطبررایی، ) امنیررت تشررریعی 
 .(121(: 2) قرآن کریم، بقره)

حیاتی معنوی از ایمان و عمل صالح و رزق طیب، قناعرت،  
طاعت و لبراس و خروراک حرالل درحکرم نترایجی کره از       

: 2ق، ج 1422ابرن جروزی،   ) شرود  زندگی معنوی ناشی می
 (35(: 11) قرآن کریم، نحل) .(112

 (.11(: 1) قرآن کریم، انعام) باطلتمییز حق از 

 چارچوب مفهومی -

، فضا «آرامش دهندگی»است که به صورت « آرامش»یکی از شئونات اصلی زندگی انسان 

شود. انسان در طلب و طمع موقعیتی برتر و وصول به مقام امن و لقاء الهی، بسیاری مطرح می

خریده و همواره در پی رجوع و از معضالت و مشکالت زندگی مادی و دنیوی را به جان 

وصول به اصل خویش و دست یافتن به آرامش است. در حقیقت، آرامش مورد طلب انسان را 

ای از طلب زیبایی معرفی کرد. آرامش مورد نظر، در فضاهای مختلف توان به عنوان جلوهمی

وردن ارتباط های گوناگون خواهد داشت از جمله؛ ایجاد احساس آرامش در اثر فراهم آجلوه

انسان با طبیعت، تقویت حس آرامش با تأمین انواع مراتب امنیت، ایجاد آرامش از طریق 

های انسانی، توجه به آرامش حقیقی و اصیل مصونیت انسان در مقابل عوارض سوء فعالیت

ناشی از آگاهی و علم، در عین عدم غفلت از القاء آرامش روانی و تامین آسایش فیزیولوژیک؛ 

اند. این امری باید توجه کرد که آرامش حقیقی با آرامش جاهالنه و غافالنه کامال متفاوت اما

های طبیعی است که تقریبا همه کسانی که به وجهی در مورد انسان و نیازهای او و ویژگی

، سخن بگویند. در این «آرامش»گویند، از موضوع مهمی چون اش سخن میفضاهای زندگی

قابل تمیزند، که به وجهی در « آرامش»ی اصلی ازاست دو نوع یا دو مرتبهمقوله، قابل ذکر 

خیالی و عدم احساس خبری، بیی غفلت، ناآگاهی، بیتقابل با یکدیگر هستند. وجه اول، نتیجه

تعهد و مسئولیت است. اما وجه دوم، در عین آگاهی و احساس تعهد و مسئولیت، به دلیل 
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رسد. تقاد و اتکا و اتکال به وی، انسان به آرامش و سکینه روحی میارتباط با منبعی الیزال، اع

یا آسایش( جسمانی ) و در بهترین حالت و حداکثر( آرامش) به بیان دیگر، وجه اول، فقط

است و وجه دوم، آرامش روحانی و معنوی است که حتی تحمل شداید را نیز میسر و سهل 

ضرورتی برای حیات مطلوب انسان است که مورد گرداند. لذا آرامش روحانی و معنوی ، می

. (132-131: 1332زاده، نقی) توجه، تاکید و تذکر تعالیم وحیانی قرآن کریم قرار گرفته است

همچنین دائرة المعارف قرآن کریم آرامش قرآنی را به سه بخش اعتقادی، روانی و طبیعی دسته 

. بنابراین در مقایسه با اصطالحات (111: 1311مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ) بندی کرده است

رسد اطمینان و طمأنینه، سکینه، اخبات و اشاره شده است، به نظر می 1قرآنی که در جدول 

قلب سلیم از نوع آرامش معنوی و اعتقادی، أمنه و وقار و در برخی آیات سکینه از نوع آرامش 

باشد که برای بندگان ات طیبه میباشند و بهترین حیات برای انسان، حیروانی و جسمانی می

ارتباط مفاهیم قرآنی با نواع آرامش  2شایسته خداوند، انواع آرامش را به همراه دارد. در جدول 

 و نتیجه مطالعات نظری پژوهش ارائه شده است.

 رابطه مفاهیم قرآنی با انواع آرامش -2جدول

 انواع آرامش از دیدگاه قرآنی مفاهیم مرتبط انواع آرامش

 آرامش معنوی

یبه
 ط

ت
حیا

 

 اطمینان و طمأنینه

 سکینه

 قلب سلیم

 اخبات

 آرامش اعتقادی

 آرامش جسمانی

 آرامش روانی أمنه

 وقار
 آرامش طبیعی

 سکینه

 روش تحقیق

انتخاب شده است. در فرایند  1در این پژوهش، روش تحقیق کیفی با رویکرد گراندد تئوری

کند. این سؤال باید موضوع  نظریة گراندد، نخست پژوهشگر با سؤالی کلی، پژوهش را آغاز می

                                                           
1 Grounded Theory 
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. (13: 1331ذوالفقاریان و لطیفی، ) مورد مطالعه و تمرکز اصلی پژوهش را مشخص کند

ست، ضمن آنکه هایی کلی و باز اشود عموماً، سؤال هایی که در نظریة گراندد مطرح می سؤال

پیچیدگی چندان زیادی ندارد. در این پژوهش پرسش اصلی عبارت است از اینکه آرامش 

 شوند؟های مد نظر میهایی موجب آرامش معنوی ساکنین خانهمعنوی چیست؟ و چه ویژگی

بر این  (111: 1311هالووی و ویلر، ) نظر به انتخاب روش نظریة گراندد، هالووی و ویلر

مشارکت کننده برای مطالعات کافی است. منابع مختلف در مورد راهبردهای  41تا  4باورند که 

حجم نمونه( بر اساس هدف تحقیق، ) انتخاب، مشاهده و تحلیل واحدهای مورد پژوهش

گردد که  اند. منطق و قدرت این نوع انتخاب به این مفهوم باز می راهکارهای مختلفی ارائه کرده

ها و های قابل دسترس بوده، ثانیاً با توجه به قدمت خانهوالً، تنها نمونههای انتخاب شده ا نمونه

به دلیل اینکه هنوز افرادی داخل آنها سکونت دارند، بیشترین میزان اطالعات را بر اساس 

گیری را  آورد. این توجه ویژه به هدف پژوهش این نوع نمونه سؤال پژوهش فراهم می

گیری غیر احتمالی،  مند که به آن نمونه گیری هدف نمونهسازد.  مند می گیری هدف نمونه

دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش گویند، به معنای انتخاب هدف دار یا کیفی نیز می هدف

ها، نتایج حاصل از  . برای تجزیه و تحلیل داده(1331رنجبر و همکاران، ) یا اطالعات است

بندی شده  آوری و دسته پیشینه پژوهشی مرتبط جمعای، سند کاوی و بررسی  مطالعات کتابخانه

های میدانی است، لذا از فنون مشاهده مشارکتی و   است. از آنجا که نظریه بنیانی مبتنی بر داده

های میدانی بر اساس اصول  ها استفاده شد و داده ی عمیق جهت گردآوری داده مصاحبه

مورد 3و کدگذاری انتخابی2دگذاری محوری، ک1ی کدگذاری باز ی بنیانی و در سه مرحله نظریه

در این پژوهش با توجه به دامنة پژوهش و محدودیت  تحلیل و تبیین قرار خواهند گرفت.

خانه اواخر دوره  1زمانی و مکانی، حجم نمونه ده نفر در نظر گرفته شد. بدین صورت از 

-سال، مصاحبه عمیق نیمه 11 قاجار ارومیه بازدید و از ساکنین آنها  مرد و زن، با میانگین سنی

ها محدود نیست.  ساختاریافته انجام شد. در حالی که حجم نمونه محدود است، دامنة پاسخ

گیری، اشباع نظری است. اشباع نظری فرایند پرسیدن سؤال پژوهش هدف اصلی در نمونه

                                                           
1 Open Coding  
2 Axial Coding  
3 Selective Coding  
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رویکردی  است تا زمانی که هیچ پاسخ معنادار جدیدی پدیدار نشود. به طور کلی، اشباع نظری

شود. اشباع نظری با  گیری استفاده می های کیفی برای تعیین کفایت نمونه است که در پژوهش

شود و به معنای این است  گیری نظری مرتبط است که در روش نظریة گراندد استفاده می نمونه

دهد که  که خصوصیات یک دسته یا طبقه نظری به اشباع رسیده است. این حالت زمانی رخ می

تر شدن یا اضافه شدن به نظریه موجود به پژوهش  اده بیشتری به سبب توسعه، تعدیل، بزرگد

پاسخ  22. در این پژوهش، حدود (241-241: 1331رنجبر و همکاران، ) وارد نشود

گیری  ای از پاسخ هاست. در ادامه فرایند نمونه فرد ثبت شد که بیانگر دامنه گسترده منحصربه

بندی مفاهیم جدیدی  خ جدیدی مشاهده نشد که بتواند در روند مقولهمشخص شد که هیچ پاس

 تر است. ای بزرگ را به وجود آورد. این امر بیانگر کفایت حجم نمونه به عنوان تلقی از جامعه

 هامعرفی خانه

 مرکز استان آذربایجان غربی() شهرستان ارومیهخانه اواخر دوره قاجار  1در این پژوهش، از 

ساختاریافته سال، مصاحبه عمیق نیمه 11ز ساکنین آنها مرد و زن، با میانگین سنی بازدید و ا

باشد. ویژگی قابل مشاهده می 3ها در جدول انجام شد. تصاویر و موقعیت قرارگیری خانه

ها، وجود حیاط و پوشش گیاهی، سادگی و حس و ها، سلسله مراتب ورودی آنمشترک خانه

 باشد.حال افراد ساکن می
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 هاتصاویر و موقعیت قرارگیری خانه -3جدول 

 1: موقعیت قرارگیری؛ خیابان مدنی 1خانه شماره 

 کوی دهم کوچه قره دربند

: موقعیت قرارگیری؛ خیابان باکری 2خانه شماره 

 محله جارچی باشی

 

 

: موقعیت قرارگیری؛ خیابان باکری 3خانه شماره 

 کوچه قره آغاچ

موقعیت قرارگیری؛ خیابان امام پشت : 4خانه شماره 

 مسجد یوردشاهی
  

: موقعیت قرارگیری؛ محله هفت 1خانه شماره 

  1آسیاب کوی 

 : موقعیت قرارگیری؛ خیابان باکری1خانه شماره 

  

: موقعیت قرارگیری؛ خیابان امام پشت 5خانه شماره 

 مسجد یوردشاهی

 هفت آسیاب : موقعیت قرارگیری؛ محله1خانه شماره 
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 های پژوهش یافته

شود.  پرداخته می« ها مصاحبه»آوری شده از های جمع در این بخش به تجزیه و تحلیل داده

مورد تجزیه  MAXQDAهای اواخر قاجار ارومیه با نرم افزار نفر از ساکنین خانه 11های  پاسخ

های اواخر قاجار ارائه الگوی نهایی دیدگاه ساکنین خانه»و تحلیل قرار گرفته تا بر اساس آن 

ارائه شود. این تحلیل با اتخاذ روش تحلیل تفسیری « ارومیه در ارتباط با آرامش معنوی

و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفته و در کدگذاری  1«استراوس و کوربین»

ها خط به خط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس  های مربوط به مصاحبه برداریباز، نسخه

های محقق هر خط در قالب یک مفهوم مرتبط کدگذاری شد و سپس در مرحله بعد  برداشت

سطحی با انتزاع باالتر دسته بندی شدند و مقوالت  ی مشترک بودند، در مفاهیمی که دارای ایده

اولیه را تشکیل دادند و در نهایت بر اساس اشتراکاتی که میان مقوالت اولیه وجود داشت، 

بندی شدند. در ها شکل گرفتند و در الگوی پارادایم داده بنیاد صورت های اصلی یا تم مقوله

 22نفر در زمینه پژوهش که شامل  11 ( اطالعات حاصل از مصاحبه با4جدول ) این بخش

 شوند.  اند، به تفکیک ارائه می مقوله قرار گرفته 1مفهوم است که تحت 

 ها ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه مقوله-4جدول
 ، ترجیح3مقوله  ، روح مکان1مقوله 

یم
اه

مف
 

 (2)  حس درونی

یم
اه

مف
 

 (1) خلوت

 (1)  انسان شخصیت (3) صفا و صمیمیت محله قدیمی

 (4) عالقه به خانه پدری (2) فرزندان

 (2) عالقه به بافت سنتی (3) خانواده

 (2)    عالقه به خانه قدیمی (1) حضور پدر و مادر

 ، مکان مقدس4مقوله  (2)  خاطرات کودکی

 (3) یاد و خاطره پدر و مادر

یم
اه

مف
 

 (2) مسجد
 (1) وجود همسر

   (2)    حضور مادر

 ، زیبایی1مقوله  ، وحدت2مقوله 

یم
اه

مف
 

 (1) ارتباط با خداوند

یم
اه

مف
 

 (2) حوض آب

 (3) طبیعت (3) نماز

   (2) اعتقاد به جهان آخرت

   (3) ذکر خدا

   (1) دین

                                                           
1   Strauss & Corbin 
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های مورد بررسی در ارتباط با پاسخ به پرسش آنچه که بدست آمده نظرات ساکنین خانه

ها مشخص شده است، در ارتباط بین مقوله 1باشد. همان طور که در نمودار اصلی تحقیق می

های توان به مقولهشود؟ میمی هایی موجب آرامش معنوی ساکنینچه ویژگیجواب سوال 

روح مکان، وحدت، ترجیح، مکان مقدس و زیبایی اشاره کرد. در واقع وجود این هر یک از 

ها و مفاهیمی که یادآور این مقوالت هستند آرامش معنوی را به همراه دارد. حس این مقوله

 درونی، صفا و صمیمیت محله 

 
 : ارتباط مقوله های پژوهش با مفهوم آرامش معنوی1نمودار 

قدیمی، فرزندان، خانواده، حضور پدر و مادر، خاطرات کودکی، یاد و خاطره پدر و مادر، 

ارتباط با خداوند،  کنند.مفاهیمی هستند که روح مکان را یادآوری میوجود همسر، حضور مادر 

 کنند.نماز، اعتقاد به جهان آخرت، ذکر خدا و دین مفاهیمی هستند که وحدت را یادآوری می

  خلوت، شخصیت انسان، عالقه به خانه پدری، عالقه به بافت سنتی، عالقه به خانه قدیمی
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کنند. وجود مسجد در نزدیکی خانه، مکان مقدس را یادآوری میمفاهیمی هستند که ترجیح را  

 کند و وجود حوض آب و طبیعت در حیاط خانه، زیبایی را به همراه دارد.یادآوری می

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به مروری که بر تحقیقات انجام شد مفهوم آرامش در روانشناسی محیطی، علوم 

معماری مساجد و در حوزه قرآنی و اسالمی، عرفان و  اظر،ریزی شهری و من اجتماعی، برنامه

ارتباط مفاهیم قرآنی با انواع آرامش و نتیجه مطالعات نظری اخالق مورد بررسی قرار گرفت و 

پژوهش در قالب چارچوب مفهومی ارائه شد. سپس جهت بررسی نمود و ظهور این مفاهیم 

ساختاریافته با رویکرد یمههای ناحبههای موردی انتخاب و مصدر معماری اسالمی نمونه

های و این نتیجه حاصل شد که طبق نظر ساکنان، وجود هر یک از مقولهای انجام گرفت  زمینه

روح مکان، وحدت، ترجیح، مکان مقدس و زیبایی به همراه مفاهیمی که یادآور این مقوالت 

م آرامش در اخالق و عرفان هستند آرامش معنوی را به همراه دارد. از طرفی در بررسی مفهو

تکامل نفس و یا به تعبیر روان شناسی تکامل شخصیت، از دیدگاه  این نتیجه حاصل شد که

اسالمی در تنوع رفتاری و تطابق دقیق با محیط نهفته نیست، بلکه تکامل شخصیت از دیدگاه 

انی را به اسالمی در افزایش خودآگاهی و شناخت عقالنی است که در نهایت آرامش و اطمین

نفس »بخشد که این اطمینان، وجه تسمیه عالیترین مرحله تکامل شخصیت یعنی انسان می

قرار گرفته است. لذا با بررسی تحلیل و نتایج بدست آمده و همچنین با توجه به « مطمئنه

نمودار  ) های محیطی، معماری و شهریادبیات تحقیق، مدل مفهومی آرامش معنوی و ویژگی

رسد اطمینان و دهد در مقایسه با اصطالحات قرآنی به نظر می( به دست آمد که نشان می2

طمأنینه، سکینه، اخبات و قلب سلیم از نوع آرامش معنوی و اعتقادی، أمنه و وقار و در برخی 

باشند، نفس مطمئنه نیز باالترین حد آرامش آیات سکینه از نوع آرامش روانی و جسمانی می

باشد که برای بندگان شایسته خداوند، انواع معنوی و بهترین حیات برای انسان، حیات طیبه می

های ساکنین آرامش را به همراه دارد؛ همچنین ارزیابی و نتایج تحلیل بدست آمده از مصاحبه

هایی که دهد که افراد در نزدیکی مکان های مقدس و محیطهای مورد بررسی، نشان میخانه

روح مکان، وحدت، زیبایی و هارمونی هستند، آرامش معنوی بیشتری دارند و ترجیح  دارای
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، طراحان را در دستیابی به راهکارهایی برای ایجاد آرامش معنوی  نتایج این پژوهش می دهند.

توان  های آرامش بخش سوق می دهد، در این صورت می و نیل به اصولی برای خلق خانه

یی بود که نه تنها آسایش فیزیکی و آرامش روانی بلکه آرامش معنوی هاامیدوار به خلق خانه

ساکنان خود را در پی داشته و به سکینه خاطر انسان در خانه که هدف نهایی از سکنی گزیدن 

 است، یاری رساند.  

 های محیطی، معماری و شهری: مدل مفهومی آرامش معنوی و ویژگی2نمودار 

ویژگی های 

محیطی،  معماری 

 شهری و

 مفاهیم مرتبط انواع آرامش
انواع آرامش از دیدگاه 

 قرآنی

 نفس مطمئنه

 روح مکان

 مکان مقدس

 وحدت

 ترجیح
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 ط

ت
حیا

 

 اطمینان و طمأنینه

 سکینه

 قلب سلیم

 اخبات

 آرامش اعتقادی

 آرامش جسمانی 
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 وقار
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