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جستاری میان رشته ای در اصول طراحی اتاق خواب با استناد به
1
آموزه های نَقلی مکتب اسالم
محمدمنان رئیسی

*

استادیار معماری دانشگاه قم
تاریخ دریافت مقاله 94/8/19 :تاریخ پذیرش نهایی95/6/24 :

چکیــــده:

آموزه های نَقلی اسالم (اعم از آیات و روایات) حاوی ظرفیت قابل توجهی برای کاربست در دانش معماری و زیرشاخه
های آن است که تاکنون در مجامع علمی بخش قابل توجهی از این ظرفیت برای پاسخ گویی به مسائل دانش معماری
به طور شایسته مورد تدقیق قرار نگرفته است .یکی از این مسائل ،عدم تناسب برخی مؤلفه های طراحی اتاق خواب با
کالبدی استراحت و خواب) در برخی آثار و مصادیق معماری معاصر است .در
عملکرد اصلی این اتاق (به عنوان بستر
ِ
این مقاله سعی شده است این مسئله با استناد به آیات و روایات مورد ژرفکاوی قرار گیرد و لذا تحلیل های ارائه شده در
این پژوهش از نوع تحلیل های میان رشته ای هستند که با دو دانش اصلی (شامل دانش معماری از یک سو و علوم
قرآن و حدیث از سوی دیگر) تعامل دارند .هدف از این مهم ،استنتاج اصول (اعم از اصول سلبی و ایجابی) برای مؤلفه
کالن طراحی اتاق خواب می باشد که در چهار عنوان اصلی شامل موقعیت ،هندسه ،نور و رنگ ارائه شده است.
های
ِ
روشی که این پژوهش برای استنتاج این اصول از آن بهره گرفته است روشی ترکیبی (مر ّکب از تحلیل محتوای کیفی
نقلی مکتب اسالم ،نکات نغزی برای هر
و استدالل منطقی) است که با استفاده از این روش و با استناد به آموزه های ِ
یک از مولفه های مذکور استنباط شده است که کاربست آنها می تواند ضمن کمک به عملکرد بهتر اتاق خواب ،قدمی
رو به جلو در راستای تحقّق معماری اصیل اسالمی باشد.

* m.raeesi@qom.ac.ir

نقلی مکتب اسالم ،آموزه های برگرفته از متون اسالمی (شامل آیات و روایات) است .الزم به ذکر است که امروزه در مکتب اسالم ،مذاهب فقهی
 .1منظور از آموزه های ِ
مختلفی تعریف شده است و مذهبی که محور این پژوهش است ،مذهب جعفری (موسوم به شیعه اثنی عشری) می باشد .لذا این پژوهش مبتنی بر دو دسته متون اسالمی
انجام شده است :آیات قرآن کریم و روایات ائمه شیعه (علیهم السالم).
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نقلی اسالم.
واژه های کلیدی :اتاق خواب ،موقعیت ،هندسه ،نور ،رنگ ،آموزه های
ِ
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 -1مقدمه

مستقیم دارند؛ از یک سو دانش معماری و از سوی دیگر علوم
قرآن و حدیث.
از آنجا که پرداختن عمیق به همه زوایای این مسئله در یک
مقاله محدود میسر نمی باشد در این پژوهش به چهار مورد از
مهمترین مؤلفه های طراحی این فضا (شامل موقعیت یا مکان
یابی ،هندسه و فرم ،نور و رنگ) پرداخته می شود .دلیل دیگری
که سبب شده است این مقاله صرف ًا به این چهار مؤلفه بپردازد
این است که مؤلفه های طراحی هر ریزفضا را می توان در دو
مقیاس اصلی دسته بندی نمود .مقیاس اول (مقیاس کالن
کالن طراحی آن فضا است که
طراحی) حاوی مؤلفه های
ِ
کلی کالبدی و در واقع حجم و فرم
طی این مقیاس ،شاکله ِ
آن ریزفضا به همراه کلیاتی نظیر نور و رنگ آن مشخص می
شود ولی در این مقیاس به جزئیات طراحی ورود نمی شود و
مسائل مربوط به این جزئیات (نظیر آرایه ها و مبلمان و غیره)
در مرحله بعد (مقیاس خُ رد طراحی) مشخص خواهد شد .بر
این اساس ،طی این پژوهش به مؤلفه های کالن طراحی
اتاق خواب پرداخته می شود و بررسی جزئیات طراحی نظیر
تزئینات و آرایه های اتاق و چگونگی قرار گیری مبلمان در اتاق
به پژوهش آتی موکول می گردد .نمودار شماره  ،1ساختار کلی
این پژوهش را به اجمال نمایش می دهد.

نمودار شماره  :1ساختار کلی پژوهش
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مسکن یکی از مهمترین کاربری هایی است که از دیرباز نقش
بسیار مهمی در وجوه مختلف نظام معماری و شهرسازی (اعم
از وجوه کالبدی و عملکردی) ایفا می کرده است .به لحاظ
میزان زمانی که انسان در کاربری های مختلف سپری می
نماید هیچ کاربری توان رقابت با مسکن را ندارد و درصد قابل
توجهی از عمر آدمی در این کاربری سپری می شود .در میان
فضاهای مختلف این کاربری نیز (اعم از آشپزخانه ،نشیمن،
پذیرایی ،اتاق خواب ،حمام و غیره) اتاق خواب به لحاظ میزان
زمانی که انسان در آن سپری می کند سهم بسیار باالیی دارد
و اغلب انسان ها بخش قابل توجهی از عمر خود را در این
ریزفضای مسکونی سپری می کنند .لذا می توان گفت در میان
ریزفضاهای مختلف ،اتاق خواب باالترین و یا حداقل یکی از
باالترین اهمیت ها را (با توجه به مدت زمانی که انسان به
عنوان کاربر فضا در آن سپری می کند) دارا می باشد تا جایی
که به تصریح نوربرگ شولتز ،این ریزفضا تمثیلی است برای
چرخه حیات کامل زیرا انسان روزش را از آنجا آغاز می کند
و شب نیز به آنجا ختم می نماید (پرتوی  .)144 ،1387این
امر ،اهمیت هرچه بیشتر پژوهش پیرامون اصول و راهکارهای
ارتقاء کیفیت فضایی این ریزفضای مسکونی را می رساند.
ژرفکاوی آموزه های اصیل اسالمی ،نکات
از سوی دیگر ،با
ِ
مهمی راجع به برخی از فضاهای زیست انسان قابل استنباط
است که مسکن در این خصوص دارای جایگاهی ویژه می
باشد؛ به نحوی که متون دست اول دینی (شامل آیات و
روایات) اشارات متعددی (اعم از اشارات مکنون یا صریح)
به این کاربری و ریزفضاهای مختلف آن (اعم از آشپزخانه و
پذیرایی و اتاق خواب و غیره) کرده اند لیکن این ظرفیت متون
دینی ،تا کنون به طور شایسته در مجامع علمی معماری مورد
توجه قرار نگرفته است .این پژوهش در صدد است تا با استناد
نقلی
به متون دست اول دینی ،از بخشی از ظرفیت آموزه های ِ
اسالم برای استنباط اصول طراحی اتاق خواب بهره ببرد .لذا
مسئله ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد
عبارت است از «چیستی اصول طراحی اتاق خواب از منظر
متون دینی» که از نوع مسائل میان رشته ای تلقّی می گردد؛
چراکه حداقل دو دانش اصلی بر وجوه مختلف این مسئله تأثیر
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 -2پیشینه تحقیق

 -3روش تحقیق

برای پرداختن به مسئله این تحقیق از روشی ترکیبی استفاده
شده است .به نحوی که در مقام گردآوری داده ها از روش
مطالعات اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است و با جستجوی
موضوعی در متون دست اول دینی (شامل آیات و روایات)،
گزاره ها و داده هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با
مسئله این پژوهش ارتباط دارند گزینش شده اند .سپس در مقام
داوری داده های حاصل از گزاره های دینی از روش
تحلیل و
ِ
های تحلیل محتوای کیفی و استدالل منطقی استفاده شده
است؛ به این ترتیب که ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی،
مضامین گزاره ها (اعم از مضامین صریح آیات و روایات و یا
مضامین تفسیری و مکنون آنها) استنباط شده است و سپس
با استفاده از روش استدالل منطقی ،یافته های پژوهش در
خصوص هریک از مؤلفه های مورد بحث (شامل موقعیت،
هندسه ،نور و رنگ) استنتاج شده است.
 -4بحث و تحلیل

همان طور که از وجه تسمیه اتاق خواب بر می آید ،مهمترین
عملکرد جاری در این ریزفضای مسکونی ،استراحت و خواب
می باشد و لذا گرچه در سبک زندگی معاصر ،فعالیت های
دیگری نیز در این فضا انجام می شود (نظیر مطالعه و انجام
برخی امور شخصی و غیره) اما مهمترین فعالیت جاری در این
ریز فضا ،استراحت و خواب است و اغلب به لحاظ زمانی نیز
این فعالیت بر سایر فعالیت هایی که ممکن است در این اتاق
انجام شود غلبه دارد (این امر را می توان از مقایسه مدت زمانی
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در خصوص طراحی اتاق خواب ،مطالب بسیاری تاکنون ارائه
شده است اما اغلب آنها ارتباط مؤثری با رویکرد حاکم بر
این پژوهش ندارند زیرا او ًال اغلب این مطالب صرف ًا متمرکز
بر موضوع دکوراسیون داخلی اتاق خواب هستند  -که ناظر
بر مقیاس دوم یا مقیاس خُ رد طراحی است و به موضوعات
فرادست در مقیاس کالن طراحی نظیر مکان یابی یا فرم
کالبدی اتاق توجهی ندارند -و ثانی ًا هیچ یک از آنها به این
ِ
موضوع از منظر متون دست اول دینی (مبتنی بر آیات و
روایات) ورود نکرده اند .البته در خصوص مسکن (به طور عام
و نه ریزفضاهای مسکونی مانند اتاق خواب) تاکنون چندین
پژوهش از منظر اسالمی انجام شده است که از مهمترین آنها
می توان به کتاب «درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و
شهرسازی» تألیف عبدالحمید نقره کار اشاره نمود .ایشان در
بخش هایی از این کتاب به مؤلفه های مختلف مسکن نظیر
هندسه و آرایه ها و عملکرد و غیره از منظر اسالمی پرداخته
است (نقره کار .)1387
محمد نقی زاده نیز در خصوص مسکن مطلوب اسالمی
پژوهش های قابل توجهی انجام داده است .ایشان در مقاله ای
با عنوان «مسکن ایرانی ،مبانی نظری تا جلوه های عینی در
گذشته و حال» به معرفی برخی ویژگی های مسکن در متون
اسالمی (نظیر امنیت ،آرامش و غیره) و تطبیق آنها بر وضعیت
معاصر مسکن ایرانی پرداخته است (نقی زاده )47-67 ،1392
نهم یکی دیگر از آثار خود با عنوان «شهر و معماری
و در فصل ِ
اسالمی ،تجلیات و عینیات» به موضوع چگونگی تدوین مبانی
نظری طراحی مسکن با توجه به آموزه های اسالمی پرداخته
است (نقی زاده  .)1387حمزه نژاد و صدریان نیز در پژوهشی
با عنوان «اصول طراحی خانه از منظر اسالمی و الگوهای
کاربردی معاصر» به تبیین اصول طراحی مسکن از منظر متون
دینی پرداخته اند و دو دسته اصول سلبی و ایجابی برای این
موضوع پیشنهاد کرده اند اما اغلب این اصول با طراحی اتاق
خواب ارتباط مؤثری ندارند (حمزه نژاد و صدریان -76 ،1393
.)58
محققان دیگری نظیر هشام مرتضی ،سلیم حکیم ،بمانیان،
وثیق و غیره نیز به اصول مختلف معماری مسکن از منظر

اسالمی (شامل هویت ،حریم و محرمیت ،نفی ا ِشراف بصری
و غیره) پرداخته اند (وثیق و همکاران 1986; Hakim(1388
 2003; Mortadaاما وجه تمایز این مقاله و در واقع بداعت
پژوهش حاضر در این است که پژوهش های فوق الذکر به
مسکن اسالمی به طور عام پرداخته اند و هیچ یک از آنها بر
طراحی اتاق خواب (به عنوان یکی از مهمترین ریزفضاهای
مسکونی) متمرکز نشده اند و اغلب به ارائه اصول یا راهکارهای
عام طراحی مسکن پرداخته اند .در این پژوهش سعی شده
نقلی مکتب اسالم به این خ ً
ال
است با استناد به آموزه های ِ
پرداخته شود و برای مؤلفه های کالن طراحی اتاق خواب،
اصولی مبتنی بر متون دست اول دینی استنتاج شود.
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به كار پردازید) یقین ًا در این (نظام حكیمانه) نشانه هایی برای
گروهی است كه می شنوند" (یونس .)67/أَلَ ْم َی َر ْوا أَنّا َج َعلْ َنا اللَّ ْی َل
ل َِی ْس ُک ُنوا فِیه" :آیا ندیدند که ما شب را براى آرامش آنها قرار
بودن است که
دادیم" (نمل .)86/ویژگی دیگ ِر شب ،پوشاننده ِ
کمک می کند پدیدارهای مختلفی که در طول روز در معرض
اسا :و شب را (براى
دید هستند ،مستور شوندَ :و َج َعلْ َنا ال َّ ْي َل ل َِب ً
شما) پوششى قرار داديم (نباءَ .)10/و ُه َو الَّذِی َج َع َل لَ ُک ُم اللَّ ْی َل
اسا َوال َّن ْو َم ُس َباتًا َو َج َع َل ال َّن َه َار نُشُ و ًرا" :او کسی است که شب را
ل َِب ً
برای شما پوشش و خواب را مایه آرامش گردانید و روز را زمان
برخاستن (و تالش شما) قرار داد" (فرقانَ .)47/واللَّ ْي ِل إِ َذا َيغْشَ ى:
"قسم به شب آنگاه که می پوشاند" (لیل .)1/بر اساس ویژگی
های مذکور ،طی بخش های بعد ،اصول مؤلفه های طراحی
اتاق خواب (مؤلفه های در مقیاس کالن) استنباط می شود.
 -1-4موقعیت اتاق خواب

اولین مرحله در طراحی هر فضا ،تعیین موقعیت آن فضا است
و پس از آن است که می توان به سایر موارد نظیر فرم و رنگ
کالن
و غیره پرداخت .لذا مکان یابی را بایستی اولین مؤلفه
ِ
طراحی دانست .همان طور که اشاره شد ،الزمه طراحی اتاق
خواب ،توجه به الزامات استراحت و خواب (به عنوان فعالیت
اصلی جاری در این فضا) است و توجه به این موضوع در تعیین
یابی اتاق خواب حائز اهمیت اساسی است .با
موقعیت و مکان ِ
توجه به مضمون برخی آیات و روایات ،اتاق های خواب نباید
رو به معابر عمومی مکان یابی شوند .زیرا او ًال همان طور که
زمانی خواب) آرامش بخش است –که
شب (به عنوان بستر
ِ
مکانی خواب نیز
آیات آن در بخش قبل ذکر گردید -بستر
ِ
بایستی تأمین کننده آرامش الزم برای استراحت باشد و تأمین
این مهم در فضاهای رو به معابر عمومی (به ویژه در بافت های
شهری معاصر که مملو از انواع آلودگی های صوتی در ساعات
مختلف شبانه روز است) کاری بسیار دشوار است .ثانی ًا همان
زمانی
طور که به تصریح آیات ذکر شده در بخش قبل ،بستر ِ
پوشش
خواب ،پوشاننده است و انجام این عملکرد را در ستر و
ِ
خود میسر می دارد ،بست ِر مکانی خواب نیز بایستی به نحوی
باشد که پوشاننده باشد تا موقعیت مستو ِر آن ،فرد را از دامنه
دید دیگران به کلی محفوظ دارد و این اطمینان را به وی دهد
که در فضایی مستور و کام ً
ال پوشاننده می تواند به استراحت
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که فرد در طول شبانه روز در اتاق خواب به استراحت و خواب
می گذراند با مدت زمان سایر فعالیت ها نظیر مطالعه و غیره
استنتاج نمود ،برای مثال در منابع مختلف ،آماری از  2دقیقه تا
حدود  76دقیقه در روز برای سرانه مطالعه در ایران اعالم شده
است که این ارقام قابل مقایسه با مدت زمانی که عموم افراد
در طول شبانه روز به خواب و استراحت می پردازند نیست).
توجه به این مهم در تبیین اصول طراحی اتاق خواب حائز
اهمیت بسیار است .زیرا اغلب بین فعالیت های مختلف جاری
در یک فضا ،تعارضاتی بروز می یابد که تأمین شرایط متناسب
با همه این فعالیت ها ممکن نمی باشد و لذا بایستی در طراحی
فضاهای مختلف ،به الزامات عملکرد و فعالیت اصلی جاری در
آنها توجه بیشتری شود و بر این اساس در طراحی اتاق خواب،
بایستی به الزامات استراحت و خواب مطلوب به عنوان فعالیت
غالب این اتاق توجه ویژه شود.
در ادبیات قرآنی ،واژه «لیل»  -به معنای شب -در آیات
زمانی خواب معرفی شده است و خواب
مختلف به عنوان بستر ِ
مطلوب ،خوابی است که در این بستر زمانی انجام شود .طبق
تحقیقات انجام شده ،خواب روز گرچه خواب عمیقی هم باشد
به هیچ وجه اثر خواب شب را ندارد و ترک خواب شبانه ،نوعی
خستگی مزمن و مفرط را به وجود می آورد (ویلسون ،1388
 .)42لذا الزم است ویژگی های شب در ادبیات قرآنی مورد
ژرفکاوی قرار گیرد تا مشخص شود که شب در کالم الهی
حائز چه ویژگی هایی است که سبب شده است بستر مناسبی
برای استراحت و خواب را فراهم آورد .بدیهی است که چنانچه
بتوان این ویژگی ها را عالوه بر بستر زمانی ،در اتاق خواب (به
مکانی خواب) نیز محقّق نمود آنگاه هم بُعد زمانی
عنوان بستر
ِ
و هم بُعد مکانی ،تأمین کننده شرایط الزم برای استراحت و
خواب مطلوب خواهند بود که این امر به عملکرد بهتر اتاق
خواب منجر خواهد شد .اولین ویژگی که با استناد به آموزه های
بودن آن است
قرآنی برای شب معرفی می گردد آرامش بخش ِ
که در آیات مختلف به این مهم تصریح شده است؛ َو َج َع َل ال َّ ْي َل
َس َك ًنا" :و شب را مایه آرامش (سکون) قرار داد "(انعامُ .)96/ه َو
َّهار ُم ْبصِ راً إِ َّن فِی ذل َِك
اَلَّذِی َج َع َل لَ ُك ُم اَللَّ ْی َل ل ِ َت ْس ُك ُنوا فِی ِه َو اَلن َ
ون" :اوست كسی كه شب را برای شما قرار
َل ٍ
یات ل ِ َق ْو ٍم َی ْس َم ُع َ
داد تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش گردانید (تا

133

134

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

بپردازد .الزمه چنین امری ،عدم مجاورت با معابر عمومی است
زیرا فضاهای مجاور معابر عمومی ،غالب ًا در دامنه دید دیگران
قرار دارند (مگر آنکه با روش هایی نظیر پوشاندن بازشوها با
انواع پرده و غیره دید به داخل اتاق کام ً
ال مسدود شود که این
امر سبب خواهد شد دامنه دید فرد نیز به محیط بیرون مسدود
شود و نور و تهویه اتاق نیز به خوبی تأمین نشود) .لذا مکان
یابی اتاق خواب رو به معابر عمومی با ویژگی مستور بودن این
ِ
فضا در تقابل است و ترجیح ًا بایستی این نوع اتاق ها در جبهه
پشت به معابر عمومی مکان یابی شوند .در نظام شهرسازی
معاصر ایران که الگوی تفکیک زمین غالب ًا در دو طرف معبر
در دو گونه زمین های شمالی و زمین های جنوبی انجام می
شود هر پالک فقط از دو جبهه قابلیت نورگیری دارد؛ جبهه
حیاط و جبهه خیابان یا کوچه (مگر آنکه در داخل پالک هم از
نورگیر استفاده شود) .این امر سبب تغییر الگوی مسکن معاصر
از درونگرا به برونگرا شده است که تنها گزینه ممکن برای
یابی مطلوب اتاق خواب در چنین الگویی،
تأمین الزامات مکان ِ
جبهه حیاط است (البته آن هم به شرطی که حیاط مشاع نباشد
زیرا در پالک هایی که حیاط مشاع است – مانند آپارتمان ها-
نقش حیاط به لحاظ خصوصی یا عمومی بودن تفاوت چندانی
با نقش معبر ندارد و در چنین حالتی ،مکان یابی اتاق خواب
رو به حیاط کمک چندانی به مستور بودن آن نمی کند) .اما در
بودن الگوی مسکن ،مکان یابی
مسکن سنتی ،به دلیل درونگرا ِ
میسر بود و همه این جبهه
اتاق خواب در چهار جبهه مختلف ّ
ها ،ضمن تأمین نور و تهویه الزم ،امکان رعایت ویژگی مستور
بودن از معابر عمومی را نیز تأمین می کردند.
الزم به ذکر است که ویژگی مستور بودن مکان خواب ،عالوه
بر آیات مربوط به معرفی شب ،از برخی روایات نیز قابل استنباط
ِن
است .امام صادق(ع) در روایتی چنین می فرمایند :ث ََلثَ ٌة لِلْ ُم ْؤم ِ
َّاس َو
فِي ِه َ
ن َر َاح ٌة َدا ٌر َواسِ َع ٌة ُت َوا ِري َع ْو َرتَ ُه َو ُسو َء َحال ِ ِه م َِن الن ِ
ُ
َ
َ
ْ
ا ْم َرأَ ٌة َصال َِح ٌة ُتعِي ُن ُه َعلَى أ ْم ِر ال ُّدن َْيا َو الخ َِر ِة َو ابْ َن ٌة أ ْو أخْ ٌت
يج :سه چیز است که در آنها
ُيخْ ِر ُج َها م ِْن َم ْن ِزل ِ ِه ب ِ َم ْو ٍت أَ ْو ب ِ َت ْز ِو ٍ
برای مؤمن آسایش (راحتی) است؛ خانه ای وسیع که ساتر امور
خصوصی او و نقصان ها و بدی حالش از چشم مردم باشد و
( ...ابن بابویه  .)159 ،1362گرچه این روایت به اتاق خواب
تصریح نکرده است اما الزمه آسایش انسان را مستور بودن

امور خصوصی و شخصی وی در منزل دانسته است و از آنجا
مختلف منزل ،اتاق خواب بیش از همه
که در میان فضاهای
ِ
با این موضوع مناسبت دارد (زیرا خصوصی ترین فضای منزل
محسوب می شود که محل بروز شخصی ترین رفتارها است)
لذا از مهمترین فضاهایی که این روایت ناظر بر آن است ،اتاق
خواب می باشد .پس طبق متون فوق ،اتاق خواب بایستی ساتر
امور خصوصی فرد باشد تا بتواند آسایش و راحتی وی را تأمین
نماید و لذا با توجه به تحلیل ارائه شده در پاراگراف قبل ،او ًال
نقش ساتر
نباید رو به معابر عمومی مکان یابی شود تا بتواند ِ
شخصی کاربر خود را ایفا نماید و ثانی ًا نباید
بودن برای احواالت
ِ
موقعیت آن مجاور فضاهای عمومی تر منزل (نظیر ورودی
و پذیرایی) باشد .زیرا این نوع فضاها نیز (گرچه در مقیاسی
ضعیف تر از معابر عمومی) مستور بودن اتاق خواب را تضعیف
می نمایند .ضرورت رعایت این مهم برای اتاق خواب والدین به
مراتب بیشتر است .زیرا با توجه به تغییر الگوی مسکن معاصر
و کاهش قابل توجه مساحت ابنیه مسکونی ،اغلب نمی توان
حریم الزم میان همه اتاق های خواب و فضاهای عمومی تر
منزل نظیر پذیرایی و نشیمن را تأمین نمود اما رعایت این حریم
برای اتاق خواب والدین ضروری است که این مهم از برخی
روایات که توصیه اکید بر عدم آگاهی فرزندان از امور زناشویی
والدین دارند استنباط می شود.
در این خصوص پیامبر اکرم(ص) چنین می فرمایندَ :و الَّذِي
ت َصبِ ٌّي ُم ْس َت ْيق ٌِظ
نَ ْفسِ ي ب ِ َي ِد ِه لَ ْو أَ َّن َر ُج ًل َغشِ َي ا ْم َرأَ َت ُه َو فِي الْ َب ْي ِ
َي َر ُاه َما َو َي ْس َم ُع َك َل َم ُه َما َو نَف ََس ُه َما َما أَ ْفلَ َح أَبَدا" :قسم به کسی
که جانم در دست اوست اگر مردی با همسر خود درون اتاقی
که کودک در آنجا حضور دارد نزدیکی کند و کودک به آنها نگاه
کند یا صدای صحبت یا تنفس آنها را بشنود هرگز رستگار نمی
شود" (کلینی 1407ق ،جلد .)500 ،5مالحظه می شود که طبق
این روایت ،اتاق خواب والدین بایستی در موقعیتی کام ً
ال مستور
مکان یابی شود و عالوه بر آنکه نباید در مجاورت فضاهای
عمومی تر منزل مانند پذیرایی و نشیمن باشد ،بایستی میان
حوزه فضایی آن و حوزه فضایی سایر اتاق های خواب نیز حریم
مشخصی وجود داشته باشد تا رعایت الزامات مربوط به روایت
میسر باشد .لزوم رعایت این مهم را از برخی آیات قرآن
فوق ّ
ْ
َ
َّ
ِین آ َم ُنوا ل َِی ْس َتأ ِذن ُْک ُم
کریم نیز می توان استنباط نمودَ :یا أیُّ َها الذ َ
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ات
ِین لَ ْم َی ْب ُلغُوا الْ ُح ُل َم ِم ْن ُک ْم ث ََل َث َم َّر ٍ
ِین َملَ َک ْت أَ ْی َمان ُُک ْم َوالَّذ َ
الَّذ َ
ون ث َِیابَ ُک ْم م َِن َّ
یر ِة َوم ِْن
الظ ِه َ
م ِْن َق ْب ِل َصلَو ِة الْف َْج ِر َوح َ
ِین تَ َض ُع َ
اح
س َعلَ ْی ُک ْم َو َل َعلَ ْی ِه ْم ُج َن ٌ
بَ ْع ِد َصلَو ِة الْعِشَ ا ِء ث ََل ُث َع ْو َراتٍ لَ ُک ْم لَ ْی َ
ض َک َذل َِک ُی َب ّیِ ُن اللَّـ ُه
ون َعلَ ْی ُک ْم بَ ْع ُض ُک ْم َعلَى بَ ْع ٍ
بَ ْع َد ُه َّن َط َّوا ُف َ
ِیم َوإِ َذا بَلَغَ ْ َ
ال ْطف ُ
َال ِم ْن ُک ُم الْ ُح ُل َم
لَ ُک ُم ْال َی ِ
ِیم َحک ٌ
ات َواللَّـ ُه َعل ٌ
ِین م ِْن َق ْبلِ ِه ْم َک َذل َِک ُی َب ّیِ ُن اللَّـ ُه لَ ُک ْم
َفلْ َی ْس َت ْأ ِذنُوا َک َما ْاس َت ْأ َذ َن الَّذ َ
آ َیاتِ ِه َو َّ ُ
ِیم (نور .)58-59 /طبق این آیات ،کودکان
ِیم َحک ٌ
الل َعل ٌ
ممیز الزام ًا در سه وقت برای ورود به اتاق والدین بایستی
غیر ّ
استيذان اطفال در این سه وقت
اجازه بگیرند اما محدود کردن
ِ
ممیز شدن یا رسيدن به حد بلوغ معتبر است ولی
فقط تا قبل از ّ
پس از آن که کودک توانایی تمییز مسائل را می یابد بايستی
همچون دیگران همواره (و نه فقط در این سه نوبت) برای
ورود به اتاق خواب والدین اجازه بگيرد (طباطبایی 1417ق ،جلد
 .)15با توجه به نص آیات فوق ،مشخص است که دلیل این
استیذان و عدم ورود به اتاق خواب والدین بدون کسب اجازه
این است که ممکن است که والدین در حالى باشند كه چه بسا
ميل نداشته باشند دیگران در آن حال ايشان را ببينند (همان).
روشن است که این امر ،خود ناشی از لزوم رعایت حریم های
رفتاری در تعامل والدین و فرزندان است و لذا جهت حفظ
حریم های مذکور ،اتاق خواب فرزندان و اتاق خواب والدین
نباید در مجاورت یکدیگر مکان یابی شوند .با همین استدالل،
لزوم رعایت حریم قوی تر بین اتاق خواب والدین با فضاهای
عمومی تر منزل (نظیر پذیرایی و نشیمن) استنباط می شود
و لذا در مکان یابی ریزفضاهای منزل بایستی حداکثر سِ تر
و حریم به اتاق خواب والدین و پس از آن به سایر اتاق های
خواب اختصاص یابد.
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کالبدی مناسب تری
را برای این اتاق انتخاب نمود که بستر
ِ
را برای استراحت فرد تأمین نماید .همان طور که در بخش
مکانی خواب مطلوب،
زمانی و
ِ
های قبل تشریح شد ،از الزامات ِ
بودن بستر زمانی و مکانی آن
آرامش بخش بودن و مستور ِ
َّ
است؛ أَلَ ْم َی َر ْوا أَنّا َج َعلْ َنا اللَّ ْی َل ل َِی ْس ُک ُنوا فِیه (نملَ )86/و َج َعلْ َنا ال ْي َل
اسا (نباء .)10/به همین ترتیب هندسه ای که برای طراحی
ل َِب ً
اتاق خواب مورد کاربست قرار می گیرد نیز بایستی تأمین
کننده ویژگی های آرامش و سکون زایی باشد و حداکثر ستر و
مکانی خواب نیز
پوشش برای اتاق خواب را فراهم آورد تا بستر
ِ
زمانی آن ،الزامات متناسب با این عملکرد را به
همسو با بستر ِ
بهترین وجه تأمین نماید.

محرک
تصویر  :1هندسه دایره یکی از مصادیق هندسه های پویا است که ّ
قوای بصری انسان بر مدا ِر محیط خود می باشد .این هندسه فقط زمانی
می تواند سکون بخش باشد که با تعبیه شی ئی ثانوی در مرک ِز آن ،محور
دید از محیط دایره به سمت آن شیء معطوف شود (کعبه در مسجدالحرام از
نمونه های این امر است) .اما مبرهن است که چنین کاری در طرح فضای
میسر نمی باشد .مأخذ :برگرفته از نقره کار32 ،1389 ،
داخلی اتاق خواب ّ

 -2-4هندسه و فرم اتاق خواب

تصویر  :2هندسه مربع به عنوان یکی از مصادیق هندسه های کام ً
ال ایستا و
سکون آفرین .برایند نیروهای هندسی این شکل کام ً
ال یکدیگر را خنثی می
بخشی این شکل منتج می شود .مأخذ :برگرفته
کنند که این امر به سکون
ِ
از نقره کار33 ،1389 ،
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یابی اتاق خواب بایستی به
موضوع مهمی که پس از مکان ِ
آن پرداخته شود چگونکی فرم و هندسه مطلوب برای این
فضا است .به بیان دیگر ،پس از آنکه موقعیت اتاق خواب در
منزل مشخص شد بایستی به این موضوع پرداخته شود که
این موقعیت با استفاده از چه هندسه و کالبدی سامان یابد تا
بتواند با عملکرد این اتاق تناظر بیشتری داشته باشد .برای این
یابی اتاق خواب بایستی
موضوع نیز همچون موضوع مکان ِ
به الزامات استراحت و خواب مطلوب دقت شود و هندسه ای

136

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

لذا او ًال بایستی از هندسه و کالبد کام ً
ال بسته برای طراحی
اتاق خواب استفاده شود زیرا هندسه ها و فرم های باز
یا نیمه باز ،میزان پوشش و سِ تر اتاق خواب را تضعیف
می نمایند که این موضوع با الزامات خواب و استراحت
مطلوب در تقابل است .ثانی ًا بایستی برای این اتاق از فرم
ها و هندسه های پویا (نظیر هندسه های سیال و مد ّور و
غیره) اجتناب شود و از هندسه های ایستا و سکون آفرین
(نظیر مربع یا مستطیل) استفاده شود زیرا در هندسه ها و
فرمهای ایستا بر خالف پویا ،عالوه بر آنکه مرکز ثقل و
کانونی مشخصی وجود دارد ،وجوه مختلف شکل،
نقطه
ِ
وزن هندسی یکدیگر را خنثی می کنند و برایند نیروهای
هندسی در جبهه های مقابل یکدیگر به سمت صفر میل
می کند که این امر به سکون فضا و بالتبع ،سکون و آرامش
فردی که در آن فضا مستقر است منتج می شود (رئیسی
.)109-111 ،1392
البته برخی از فرم های هندسی پویا نظیر دایره یا بیضی نیز
حاوی مرکز ثقل مشخص هستند اما به دلیل حرکت مداوم
نیروهای هندسی در محیط آنها ،قوای بصری فرد مستقر
در این فرم ها دائم ًا تحریک می شود و حول محیط آنها
به گردش در می آید که این امر سکون و آرامش بصری
فرد را تضعیف می نماید (تصویر .)1لذا بهترین نوع هندسه
برای اتاق های خواب ،هندسه های ایستا نظیر مربع و
مستطیل است؛ ضمن آنکه این نوع هندسه ها عالوه بر
آنکه با عملکرد اصلی اتاق خواب تطبیق دارند ،با اغلب
عملکرد های ثانوی این اتاق (نظیر مطالعه) نیز تطبیق
دارند زیرا الزمه بسیاری از این عملکرد های ثانوی (نظیر
مطالعه ،کار با رایانه و غیره) نیز همچون استراحت ،سکون
و آرامش است که این سکون در فرم ها و هندسه های
ایستا به خوبی تأمین می شود (تصویر.) 2
طبق بررسی نگارنده ،در قرآن کریم آیه ای که به طور
صریح به نور مطلوب برای محیط خواب اشاره نماید وجود
ندارد اما از برخی آیات می توان قرائن مهمی را در این
خصوص استنباط نمود که از مهمترین آنها ،آیات مربوط
ون
به خواب اصحاب کهف استَ :وإِ ِذ ا ْع َت َزلْ ُت ُم ُ
وه ْم َوما َي ْع ُب ُد َ
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 -3-4نور اتاق خواب

إِ َّل َّ َ
حمتِ ِه َو ُي َه ِّي ْئ
الل َف ْأ ُوا إِلَى الْ َك ْه ِف َينشُ ر لَ ُك ْم َرب ُّ ُكم مِن َر َ
س إِ َذا َطلَ َعت تَزا َو ُر
لَ ُكم م ِْن أَ ْم ِر ُكم مِر َفقًا (َ )16وتَ َرى الشَّ ْم َ
مال
ِين َواذا غ ََربَت تَّ ْق ِرضُ ُه ْم َذ َ
َعن َك ْه ِف ِه ْم َذ َ
ات الشِّ ِ
ات الْ َيم ِ
آيات َّ
اللِ َمن َي ْه ِد َّ ُ
الل َف ُه َو
َو ُهم في َفج َو ٍة ِم ْن ُه َذل َِك م ِْن ِ
الْ ُم ْه َت ِد َو َمن ُيضل ِْل َفلَن تَ ِج َد لَ ُه َول ِ ًّيا ُمرشِ ًدا(" :)17و آنگاه
که از مشرکان و آنچه جز خدا می پرستند فاصله گرفتید،
به غار پناه برید تا پروردگارتان از رحمت خود برای شما
گشایشی قرار دهد و برای شما آسایش و گشایش فراهم
می آورد .خورشید را می دیدی که هنگام طلوع به سمت
راست غارشان متمایل می شود و چون غروب کند ،ایشان
را وا می گذارد و به چپ متمایل می شود و آنان در محلی
وسیع از آن (غار) قرار داشتند .این از آیات و نشانه های
خداست .هرکس را خداوند هدایت کند او هدایت یافته
واقعی است و هر که را گمراه کند هرگز برای او یاوری
راهنما نخواهی یافت" (کهف .)16-17/این آیات نشان
می دهد که خواب اصحاب کهف در غار ،خوابی آسوده و
مطلوب بوده است زیرا او ًال در پایان آیه  16واژه «مِر َفقًا»
به معنای آسایش و راحتی نشان می دهد که خداوند برای
آنان مقدمات خواب آسوده و راحت را فراهم ساخته است و
ثانی ًا قرائن دیگری در آیات قبل (نظیر آیه  )11وجود دارد
که نشان می دهد خواب اصحاب کهف خوابی کام ً
ال آسوده
نين َع َدداً" :ما
بوده استَ :ف َض َربْنا َعلَي آذان ِ ِه ْم فِي الْ َک ْه ِف سِ َ
(پرده خواب را) در غار بر گوششان زدیم و سالها در خواب
مطلوبیت خواب
فرو رفتند" (کهف .)11/موضو ِع راحتی و
ِ
اصحاب کهف یکی از مواردی است که تفسیر المیزان در
شرح این آیه به آن تصریح می نماید" :مقصود از زدن بر
گوش اشاره به آن رفتارى باشد كه زنان هنگام خواباندن
بچه هاى خود انجام مى دهند و آن اين است كه يا با
كف دست و يا با سر انگشت به گوش بچه آرام مى زنند
تا حواسش از همه جا جمع شده در يك جا متمركز شود و
به اين وسيله خوابش ببرد پس جمله مذكور كنايه از اين
است كه خداى تعالى با شفقت و مدارا آنان را به خواب برد
همانطور كه مادر مهربان با بچه شيرخوار خود عمل مى
كند" (طباطبایی 1417ق ،جلد  .)13لذا از قرائن موجود
در آیات فوق چنین استنباط می شود که خواب اصحاب
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بر پایه تحلیل ارائه شده با استناد به آیات فوق ،وضعیت
نورگیری در اتاق خواب به عنوان مکان استراحت و خواب
کل طول روز ،امکان
آسوده بایستی به نحوی باشد که در ِ
بهره مندی از نور طبیعی فراهم باشد (به ویژه آنکه در اتاق
خواب ،فعالیت هایی ثانوی همچون مطالعه نیز انجام می
جنوبی اتاق خواب
گیری شمالی-
گیرد) که این امر با جهت
ِ
ِ
میسر می گردد (زیرا مکان های با جهت گیری شرقی –
ّ
غربی حداقل نیمی از روز از این نور محروم هستند) و
ثانی ًا این نور نباید به طور مستقیم فرد را تحت الشعاع قرار
دهد زیرا آسودگی خواب وی را  -حداقل در خواب های
روزانه نظیر خواب قیلوله  -مختل می سازد که از این
موضوع ،لزوم وسعت اتاق خواب استنباط می شود .زیرا اگر
کل طول روز ،نور طبیعی وارد اتاق شود ولی اتاق فاقد
در ِ
وسعت کافی باشد آنگاه در امان ماندن از تابش مستقیم
آفتاب بسیار دشوار خواهد شد .نکته حائز توجه آن است
که طبق تفاسیر مختلف ،واقعه اصحاب کهف در نیم کره
شمالی اتفاق افتاده است (برخی روم شرقی و برخی اردن را
محل این واقعه دانسته اند) و لذا تحلیل های ذکر شده در
نورگیری مکان خواب از جبهه جنوبی،
خصوص ارجحیت
ِ
برای مکان هایی صدق می نماید که همچون این غار ،در
نیم کره شمالی واقع شده باشند اما بدیهی است که برای
نیم کره جنوبی ،موضوع بالعکس است و در این مناطق
ترجیح ًا بایستی اتاق خواب امکان نورگیری از جبهه شمالی
را داشته باشد.
 -4-4رنگ اتاق خواب

به روال بخش های قبل ،رنگ های متناسب با اتاق خواب
اصلی عملکرد غالب این اتاق (استراحت
بر اساس الزامات
ِ
و خواب) و با استناد به آیات و روایات استنتاج می شود.
با توجه به نوع عملکرد اتاق خواب ،بایستی از رنگ هایی
در این ریزفضا استفاده شود که الزامات اصلی این اتاق
(آرامش بخشی و سکون آفرینی) را تأمین نمایند .طبق
متون دینی ،برخی از مهمترین رنگ های متناسب با این
الزامات عبارتند از سبز ،آبی ،زرد و سفید.
در خصوص مطلوبیت رنگ سبز در اتاق خواب ،شواهد
متعددی در متون دینی وجود دارد که نشان می دهد این
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کهف ،خوابی آسوده و مطلوب بوده است و بالتبع ،مقدمات
خواب آسوده نیز از طرف خدای متعال برای آنها فراهم
این
ِ
بوده است که یکی از این مقدمات ،نحوه نورگیری غار و
مکانی بوده است که آنها در آن مکان به خواب رفته اند
زیرا اگر نور ،آنها را در طول مدت خواب آزار می داد آنگاه
آسودگی خواب آنها (که در شرح آیات فوق
دال بر
قرائن ِ
ِ
ِ
مورد اشاره قرار گرفت) توجیهی نداشت.
پس تا اینجا مشخص شد که نورگیری مکان و غاری که
آنها در آن به خواب رفته بوده اند مزاحمتی برای خواب
مطلوب آنها ایجاد نمی کرده است .اما در خصوص نحوه
نورگیری این مکان ،نکات نغزی را می توان از عبارت « َو
ِين َواذا
س إِ َذا َطلَ َعت تَزا َو ُر َعن َك ْه ِف ِه ْم َذ َ
ات الْ َيم ِ
تَ َرى الشَّ ْم َ
ات الشِّ مال» در آیه  17استنباط نمود.
غ ََربَت تَّ ْق ِرضُ ُه ْم َذ َ
"خداى سبحان با همين بيان كوتاه اين معانى را فهمانده
كه اوال غار اصحاب كهف شرقى و غربى قرار نگرفته بوده
كه از شعاع آفتاب فقط يك وعده ،يا صبح و يا بعد از
ظهر استفاده كند ،بلكه ساختمانش قطبى (شمالی -جنوبی)
بوده ،يعنى درب غار به طرف قطب جنوبى بوده كه هم در
هنگام طلوع و هم در هنگام غروب شعاع آفتاب به داخل
آن مى تابيده و ثاني ًا آفتاب به خود آنان نمى تابيده ،چون
از در غار دور بودند و در فضاى وسيع غار قرار داشتند.
خداوند به اين وسيله ايشان را از حرارت آفتاب و دگرگون
شدن رنگ و رويشان و پوسيدن لباسهايشان حفظ فرموده
و ثالث ًا در خواب خود راحت بوده اند" (طباطبائی ،همان).
لذا با استناد به آیات فوق چنین استنباط می شود که او ًال
نور مکان خواب بایستی به نحوی باشد که مزاحمتی برای
خواب مطلوب و آسوده ایجاد ننماید و ثانی ًا برای تأمین نور
مطلوب در مکان خواب آسوده ،بایستی نورگیری محل به
نحوی باشد که هم در صبح و هم در عصر ،امکان بهره
مندی از نور مستقیم فراهم باشد اما در عین حال ،این نور
نباید به طور مستقیم به فرد بتابد زیرا تابش مستقیم با
الزامات خواب آسوده و راحت در تقابل است؛ عدم تابش
مستقیم را می توان از عبارت « َو ُهم في َفج َو ٍة ِم ْن ُه» در
آیه  17نیز استنباط نمود که دال بر وسعت آن مکان و دور
بودن آنها از تابش مستقیم آفتاب است.
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رنگ برای فضاهایی که الزمه آنها آرامش است ایده آل
است؛ در بهشت که محل سکونت جاوید بهشتیان است
از این رنگ به وفور استفاده می شود و حتی رنگ لباس
ِين َعلَى َر ْف َر ٍف خُ ْض ٍر
و تکیه گاه بهشتیان سبز استُ :م َّت ِكئ َ
ان" :بر بالش هاى سبز و فرش هاى زيبا
َو َع ْب َق ِر ّي ح َِس ٍ
تكيه مىزنند" (الرحمن )76/از آنجا که بهشت دار قرار و
آرامش بهشتیان است بایستی مقدمات تحقّق آرامش در
همه جزئیات آن (از جمله رنگ) برای بهشتیان فراهم باشد
که از این امر چنین استنتاج می شود که از منظر قرآنی،
سبز ،رنگی آرامش بخش است وگرنه تأکید قرآن بر استفاده
گسترده از آن در بهشت توجیهی نداشت .از دیگر ویژگی
های این رنگ ،نشاط و بهجت بخشی است .قرآن کریم
ضمن نسبت دادن صفت بهجت بخشی به درختان سبز
ماوات َو ْ َ
ض َو
ال ْر َ
الس ِ
رنگ چنین می فرماید :أَ َّم ْن خَ لَ َق َّ
ذات بَ ْه َجةٍ" :يا
السما ِء ما ًء َف َأن َْب ْتنا ب ِ ِه َحدائ َِق َ
أَنْ َز َل لَ ُك ْم م َِن َّ
آن كسى كه آسمان ها و زمين را آفريد و براى شما آبى
از آسمان فرود آورد ،آنگاه به وسيله آن بوستان هايى خرم
(و پرطراوت) رويانيديم" (نمل .)60/به نظر می رسد که از
دالیل این بهجت بخشی ،رنگ سبز درختان است؛ چنانچه
امام رضا(ع) در تأیید این مدعا می فرمایند :نگاه کردن به
سبزه سرور آفرین است (صحیفه اإلمام رضا .)72 ،1377
لذا با توجه به آیات فوق ،رنگ سبز به دلیل برخورداری از
برخی ویژگی های مالزم با اتاق خواب  -همچون آرامش
بخشی و بهجت بخشی  -مناسبت زیادی برای استفاده در
این اتاق دارد.
رنگ آبی نیز از دیگر رنگ هایی است که طبق آموزه های
اسالمی ،می توان از آن در اتاق خواب بهره جست .البته
در آیات قرآن این رنگ به طور مستقیم مورد اشاره قرار
نگرفته است اما در برخی روایات به آثار آن از جمله تأثیر
آن بر تقویت چشم اشاره شده است .در این خصوص ،امام
مفضل چنین می فرمایند" :در رنگ
صادق (ع) خطاب به ّ
نیکویی تدبیر در آن اندیشه کن ،به درستی که
آسمان و
ِ
این رنگ سازگارترین رنگ برای چشم و موجب تقویت آن
است" (میرصانع  .)137 ،1391پیامبر اکرم (ص) نیز نگاه به
آبی
دریا را عبادت شمرده اند که در تفسیر این حدیث ،رنگ ِ

دریا محل تأمل و تع ّمق است به ویژه آنکه دریا از مصادیق
بخشی قابل
موجود در طبیعت است که قابلیت آرامش
ِ
توجهی دارد .ضمن آنکه طبق بسیاری از پژوهش های
انجام شده رنگ آبی رنگی سکون بخش است (میرصانع،
همان؛ لوشر  )1381و مغز انسان با دریافت سیگنال های
رنگ آبی ماده ای ترشح می کند که آرامش بخش است؛
فشار خون ،نبض و تنفس در اثر این رنگ کاهش می یابد
و در عین حال بدن ،تجدید قوا کرده و نیرو می گیرد (لوشر،
همان) که این ویژگی ها دقیق ًا بر الزامات استراحت و خواب
مطلوب تطبیق دارد.
رنگ زرد نیز از رنگ هایی است که به سبب قابلیت فرح
بخشی ،کاربست آن همسو با الزامات خواب مطلوب است.
این قابلیت رنگ زرد را می توان از آیات مربوط به داستان
حضرت موسی (ع) و قوم بنی اسرائیل استنباط نمود که
طبق این آیات ،خداوند برای یافتن قاتل فردی از قوم
یهود دستور داد تا گاوی زرد رنگ که پیر نباشد را قربانی
ال إِنَّ ُه َيق ُ
ك ُي َب ِّي ْن لَ َنا َما لَ ْونُ َها َق َ
کنندَ :قالُوا ا ْد ُع لَ َنا َربَّ َ
ُول إِنَّ َها
ين" :گفتند از پروردگارت
بَق ََر ٌة َصف َْرا ُء َفاق ٌِع لَ ْونُ َها َت ُس ُّر النَّاظِ ِر َ
بخواه كه براى ما توضيح دهد رنگش چگونه باشد؟ گفت
خدا مىگويد گاوى است زرد و رنگش روشن كه بينندگان
را شاد مىكند" (بقره .)69/در برخی روایات از جمله این
بخشی
روایت نقل شده از امام علی (ع) نیز به ویژگی فرح
ِ
این رنگ تصریح شده است :کسی که کفش زرد بپوشد غم
او کم می شود به خاطر قول خداوند که فرموده است تَ ُس ُّر
ين (قمی مشهدی  .)40 ،1368لذا به تصریح متون
النَّاظِ ِر َ
دینی ،این رنگ به دلیل فرح بخشی و تسکین بخش بودن
از جمله رنگ هایی است که مناسب کاربست در اتاق خواب
می باشد.
یکی دیگر از رنگ های مطلوب برای اتاق خواب ،رنگ
سفید است که در قرآن کریم نشانه زیبایی و رضایت مندی
است تا جایی که در سوره آل عمران چهره بهشتیان با این
رنگ توصیف شده استَ :ي ْو َم تَ ْب َي ُّ
ض ُو ُجو ٌه َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما
اب
ِين ْاس َو َّد ْت ُو ُج ُ
الَّذ َ
يمان ُِك ْم َف ُذو ُقواْ الْ َع َذ َ
وه ُه ْم أَ ْكف َْرتُم بَ ْع َد إِ َ
وه ُه ْم َففِي َر ْح َم ِة ّ
الل
ِين ابْ َي َّض ْت ُو ُج ُ
ب ِ َما ُك ْن ُت ْم تَ ْكف ُُرونَ َوأَ َّما الَّذ َ
ون" :روزى كه چهرههايى سپيد و چهرههايى
ُه ْم فِي َها خَ ال ُِد َ
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سياه گردد اما سياهرويان (به آنان گفته شود) آيا بعد از
ايمانتان كفر ورزيديد پس به سزاى آنكه كفر مىورزيديد
عذاب را بچشيد و اما سپيدرويان همواره در رحمتخداوند
جاويدانند" (آل عمران .)106 -107 /در برخی روایات از
جمله این روایت پیامبر اکرم(ص) به پاک و پاکیزه بودن
این رنگ تصریح شده است :جامه سپید بپوشید که پاکتر
و پاکیزه تر است (کلینی  .)445 ،1377باتوجه به این مهم
که پاکیزگی و آرامش الزم و ملزوم یکدیگرند کاربست این
رنگ در اتاق خواب  -که بستر آرامش است -مناسب می
باشد.
مقابل رنگ های فوق الذکر ،برخی دیگر از رنگ ها
در
ِ
نیز طبق آموزه های اسالمی نبایستی در اتاق خواب مورد
استفاده قرار گیرند که از مهمترین آنها رنگ قرمز است.
محرک بسیار نیرومندی است و انرژی بدن
این رنگّ ،
تحت تاثیر پرتوهای رنگ قرمز بر هموگلوبین باال می رود،
حرارت بدن بیشتر می شود و گردش خون سریع تر انجام
می گیرد (میرصانع ،همان) .لذا قرمز ،رنگی بسیار گرم و
محرک است و به همین دلیل از این رنگ در قرآن
فعال و ّ
به عنوان یکی از شاخص های قیامت استفاده شده است:
ون الْ ِج َب ُ
رنگين
ُوش" :و كوهها مانند پشم
ِ
ال َكالْ ِع ْه ِن الْ َم ْنف ِ
َوتَ ُك ُ
حالجى شده (پشم قرمز) گردد" (القارعهَ .)5/فإِ َذا انْشَ َّق ِت
ان" :و ناگهان آسمان بشكافد و
الس َما ُء َف َكانَ ْت َو ْر َد ًة َكال ِّد َه ِ
َّ
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چون چرمى سرخ رنگ و گلگون شود" (الرحمن .)37/هر
بودن
محرک ِ
دو این آیات به ویژگی گرم و فعال بودن و ّ
این رنگ اشاره دارند .لذا این رنگ با الزامات اتاق خواب
بودن آن
به ویژه با تسکین بخش بودن و آرامش بخش ِ
در تقابل است و استفاده از آن در این اتاق مطلوبیت ندارد.
روایات متعددی نیز مبنی بر اجتناب از این رنگ (مگر در
شرایط خاص) نقل شده است .برای مثال ،امام باقر(ع) این
رنگ را رنگ لباس حاکمان سرکش دانسته اند و آنها را
اولین گروهی شمرده اند که این رنگ را برای خود انتخاب
کرده اند (کلینی  )467 ،1377و در جایی دیگر آن را رنگ
لباس شیطان دانسته اند (ابن بابویه  .)1385این روایات
نقلی اسالم به این
نشان دهنده سیاق منفی آموزه های ِ
رنگ (مگر در شرایط خاص ) است.
از دیگر رنگ های نامناسب برای اتاق خواب ،رنگ سیاه
است که طبق آموزه های اسالمی در انسان القاء غم می
کند .امام صادق(ع) به حنان بن سدیر فرمودند" :نعلین سیاه
غم را به همراه دارد" (ابن بابویه  .)99 ،1372در روایتی
امیر المؤمنین (ع) به اصحابشان فرمودند" :لباس سیاه بر
تن نکنید که آن جامه فرعون است" (همان )251 ،و لذا این
رنگ عالوه برغم ،نماد کبر و نخوت نیز می باشد .بدیهی
است که هیچ یک از این موارد ،تناسبی با خواب و استراحت
ندارد و لذا بایستی از این رنگ در اتاق خواب اجتناب شود.

ﻣﺄﺧﺬ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺹﻑﻫﺎﻥ )(www.isfahancht.ir
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تصاویر 3و  :4تمایز نور و رنگ در تصویر سمت راست (تاالر در خانه طباطبایی های کاشان) با تصویر چپ (سه دری در همین خانه) .در سه دری نورگیری
ﺳﻪ
ﺧﺎﻧﻪ(.
ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﺭﻱ ﺩﺭ
ﻛﺎﺷﺎﻥ(
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻪ
)ﺗﺎﻻﺭ ﺩﺭ
ﺭﻧﮓ ﺩﺭ
جنوبی ﻧﻮﺭ ﻭ
جبهه :ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮاز3ﻭ 4
قابلﺩﺭتأمل
فضا نیز
این دو
)ﺳﻪ های
ﭼﭗ رنگ
ﺗﺼﻮﻳﺮمقایسه
شدهﺑﺎاست.
ﻫﺎﻱانجام
نورگیری
غربی نیز
شرقی و
ﺭﺍﺳﺖهای
ﺳﻤﺖاز جبهه
ﺗﺼﻮﻳﺮدر تاالر
است اما
انجام شده
فقط
ﻫﺎﻱ
سکونﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺷﺮﻗﻲدر ﻭسهﻏﺮﺑﻲ
شدهﻫﺎﻱ
ﺟﺒﻬﻪ
ﺗﺎﻻﺭ ﺍﺯ
ﺍﺳﺖ
ﺟﻨﻮﺑﻲ
ارسیﻓﻘﻂ
ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺩﺭﻱ
ﺭﻧﮓ نظیر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪبخش
آفرین و فرح
رنگ های
دری،ﻧﻴﺰغلبه با
است اما
استفاده
قرمزﺍﻣﺎبهﺩﺭوفور
ﺷﺪﻩمانند
محرک
ﺟﺒﻬﻪرنگ
های ﺍﺯتاالر از
است .در
هایﺍﻧﺠﺎﻡ ّ
ً
دارد.
تطبیق
شد
استنباط
دینی
متون
از
که
آنچه
با
ال
کام
ها
ویژگی
این
که
است
زرد
و
آبی
و
سفید
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻻﺭ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺮّﻙ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺭﻱ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ
مأخذ :برگرفته از پایگاه رسمی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان ()www.isfahancht.ir
ﻫﺎﻱ ﺳﻜﻮﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺯﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺷﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺭﺩ.
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قبل از ارائه بخش نتیجه گیری الزم است به این مهم اشاره
شود که بسیاری از مواردی که طی این پژوهش استنباط
شد ،در اغلب خانه های سنتی ایرانی لحاظ می شده است.
برای مثال ،رنگ و نور فضاهای موسوم به سه دری – که
در اغلب خانه های سنتی به عنوان فضای خصوصی و اتاق
خواب مورد استفاده قرار می گرفته است – با نکاتی که از
متون دینی استنباط شد تطبیق داشته است و تمایز نحوه
نورگیری و رنگ های به کار رفته در سه دری با برخی دیگر
از فضاهای عمومی ت ِر خانه های سنتی (نظیر تاالر) کام ً
ال
مشهود است (تصاویر  3و .)4
 -5نتیجه گیری

با توجه به مباحث ارائه شده در بخش های قبل ،طی جدول
شماره  1اصول مربوط به مولفه های چهارگانه مورد بحث

ستون
در این پژوهش ارائه شده است .طی این جدول در
ِ
ستون اصول ایجابی بایدهای
اصول سلبی ،نبایدها و در
ِ
طراحی اتاق خواب به شرح زیر تبیین شده است .البته
همان طور که در مقدمه مقاله اشاره شد ،این پژوهش صرف ًا
به اصول مربوط به مؤلفه های کالن پرداخته است و اصول
مؤلفه های خُ رد طراحی نظیر آرایه ها و تزئینات و مبلمان
و غیره در این مقاله و بالتبع در جدول زیر تبیین نشده است
و به پژوهش دیگری موکول می گردد .با توجه به آنکه
اصول ارائه شده در این جدول ،حاصل تحلیل متون دینی و
منتج از آیات و روایات می باشد ،کاربست آنها در معماری
معاصر می تواند قدمی رو به جلو در تحقّق معماری اصیل
اسالمی باشد.

جدول شماره  :1اصول سلبی و ایجابی مؤلفه های کالن طراحی اتاق خواب با استناد به متون دینی-مأخذ :نگارنده
مؤلفه های کالن طراحی اتاق خواب

اصول سلبی

اصول طراحی اتاق های خواب

موقعیت و مکان یابی

عدم مکان یابی رو به معابر عمومی ،عدم
مکان یابی در مجاورت فضاهای عمومی ت ِر
منزل همچون پذیرایی

نور

اجتناب از نورگیری شرقی -غربی ،اجتناب از
گسترش دامنه ورود نور به عمق اتاق

هندسه و فرم

اجتناب از کاربست هندسه ها و فرم های
نامتناسب با سکون و آرامش نظیر فرم های
محرک قوای بصری (همچون انوع
پویا و ّ
هندسه های بی شکل و سیال و نامتعادل)

رنگ

محرک و سکون زدا
پرهیز از رنگ های ّ
نظیر قرمز و مشکی

اصول ایجابی

مکان یابی در موقعیت های کام ً
ال آرام و
مستور و دارای حریم بصری قوی
لزوم کاربست هندسه ها و فرم های ایستا،
متوازن ،متعادل و سکون آفرین نظیر مربع
و مستطیل
لزوم جهت گیری شمالی -جنوبی برای
امکان ورود نور به اتاق در تمام طول روز

لزوم استفاده از رنگ های آرامش بخش و
سکون آفرین نظیر سبز و سفید و آبی
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

پی نوشت
سن بلوغ نرسیدهاند ،باید در سه وقت [برای ورود به اتاق شما] از شما
 .1ای کسانی که ایمان آورده اید بردگان شما و کسانی از شما که به ّ
اجازه بگیرند پیش از نماز صبح ،و نیمروز ،هنگامی که لباس از تن بیرون میکنید و بعد از نماز عشاء ،این سه وقت هنگام (استراحت و) خلوت
شماست .در غیر این سه وقت ،بر شما و آنان گناهی نیست آنان گرد شما می گردند و بعضی بر بعضی دیگر وارد می شوید [با یکدیگر نشست
و برخاست دارید] .خداوند این گونه ،آیات را برای شما بیان میکند و خداوند دانا و حکیم است و هرگاه کودکان شما به ح ّد بلوغ رسیدند ،پس
باید [در تمام اوقات برای ورود به اتاق خصوصی والدین] اجازه بگیرند ،همانند کسانی که پیش از آنان اجازه میگرفتند .خداوند اینگونه آیات
خود را برای شما بیان میکند و خداوند دانا و حکیم است.
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 .2یکی از این شرایط خاص ،رنگ لباس عروس است که در این خصوص مستثنی شده است .امام صادق(ع) در این باره می فرمایند :رنگ
قرم ِز تند مکروه است مگر برای عروس (کلینی .)1377
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن بابويه ،محمد بن على .1362 .الخصال .تصحیح علی اکبر غفاری .قم :انتشارات جامعه مدرسین.
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Abstract
The Holy Quran and hadiths as the most important Islamic religious texts have significant capacities
in various fields of human knowledge which have been often neglected. Among the issues raised in
this religious texts are some of architectural problems. One of these problems is quality of bedroom
design. In this article, this problem will be probed by citing verses and hadiths to deduct bedroom
design principles. These principles will be presented in four main areas, including location, geometry,
light and color.
Search in religious texts is done by using two main sources. To search in the verses, the holy Quran
has been used to gather verses which are related to the problem of this article especially verses related
to the introduction of night and its features and to explore hadiths, “Jame-al-ahadith” software has
been used which contains hundreds of narrative books. After searching the key words related to the
bedroom design, those verses and hadiths that allow inference architectural results were analyzed
using qualitative content method and finally, the results of this analysis are explained in the presented
table in conclusion section of the article.
The most important verses discussed in this article are the verses related to night, because it seems
that the bedroom (as sleeping location) and night (as sleeping time), have common features. Some
of these verses are as follows: «He splits the sky into dawn. He has ordained the night for rest and
the sun, and the moon for reckoning. Such is the ordinance of the Almighty, the Knowing» (Sura 6/
Verse 96); «He it is who has made the night for your rest and the day to see. Surely, in this there are
signs for people who listen» (Sura 10/ Verse 67); «Have they not seen how We have made the night
for them to rest in and the day to see? Surely, there are signs in this for the nation who believe» (Sura
27/ Verse 86); «It is He who has appointed the night a mantle for you and sleep for a rest. The day
He has appointed for rising» (Sura 25/ Verse 47).
In addition to above verses, some other verses like these verses are related with topics such as
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location, color and light of bedroom: «Believers, let those your right hand owns and those who have
not come of age ask permission of you three times before the dawn prayer, when you put aside your
garments, in the heat of noon, and after the night prayer. These are the three occasions of privacy.
There is no fault in you or them, apart from these, that they go about you, you are of each other. As
such Allah makes plain to you His verses, Allah is the Knower, the Wise. And when children reach
the age of puberty, let them ask permission as those before them asked permission. As such Allah
makes clear to you His verses. Allah is the Knower, the Wise»(Sura 24/ Verses 58-59); «When you
depart from them and from what they worship, other than Allah, seek refuge in the Cave. Allah will
extend His Mercy to you and will furnish you with a gentle issue of your affair. You might have seen
the rising sun incline towards the right of their Cave, and, as it set go past them on the left, while they
stayed within an open space in the Cave. That was one of the signs of Allah. He whom Allah guides
is rightly guided; but he whom He leads astray you shall not find for him a guardian to guide him»
(Sura 18/ Verses 16-17); «›Call on your Lord, ‹ they said, ‹to make known to us what her color shall
be.’ ‹Your Lord says: The cow is yellow, a rich yellow pleasing to the onlookers» (Sura 2/ Verses
69).
In this article, by analyzing the above verses, bedroom design principles are deduced (For position,
geometry, color and light of bedroom). Implementation of this article results not only helps to better
performance of bedrooms, but also is a step forward towards the achievement to original Islamic
architecture.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Keywords: bedroom, position, geometry, light, color, narrative teachings of Islam.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

