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 بسمه تعالی 

 ر طراحی خانه های مناسب و مطلوبایرانی ( د –تذکرات اجمالی پیرامون تحقق هویت )اسالمی 

 

 ختمان.مطلوب سا «هنر»مناسب ساختمان بعالوه  «مهندسی»، معماری یعنی در تعریف اجمالی از معماری -1
، ستاتا نقض نشده  محیطی است ومهندسی ساختمان علومی جهانی و بشری و وابسته به مجموع شرایط 

ا ا معماری مشرایط بومی رعایت شود ت، مبتنی بر ی مربوطه باید در ساختمان سازیهااز طریق استاندارها

 باشد.  «ایرانی»

از منظر یشود. میار متکثر و متفاوت تعریف امّا هنر تجلی زیبائی ها و وابسته به مکاتب انسان شناسی، بس

کصد صفت خداوند در فرایندهای انسانی است و در قرآن با ی «فعلیو اسماءصفاتی »اسالمی هنر، تجلی 

 یورت نسبا به صت، لی مجموع اسماء الحسنی الهی باشدخانه باید نسبتاً تج بنابراین معرفی شده است.

 و مطلوب باشد. «اسالمی»

 
ت انسانها اسالمی ، معماری یعنی آباد کردن فضا و محیط زیس ریف جامع تری از معماری در فرهنگدر تع -2

ختیاری و با عناصر طبیعی و مصنوعی، متناسب با نیازهای مادی انسانها و بستر ساز نیازهای روحی، ا

 تکاملی آنها.
ت ماهنگ با طبیعهمعماران باید ابتدا آباد کننده محیط طبیعی بوده و فضای مصنوع یا خانه ها را  بنابراین

ات ا حیوانانسانها و ب «حسی و غریزی»یعنی فضای طبیعت مناسب بُعد مکمل آن طراحی و خلق نمایند.  و

انها بوده انس «عقالنی و روحانی» ، امّا فضای مصنوع باید مناسب بُعدمشترک و برای سیر در آفاق است

 ، امنیتکز آفریندرونگرا، تمر ییمتضمن سیر در انفس انسانها و وجه تکاملی آنها باشد. بنابراین باید فضا

  باشد.، وحدت آفرین، مهمان پذیر و بدون مزاحمتهای همجواری بخش، آرامش بخش

 

حیات  خانه به عنوان مهم ترین سلول بنیادی یک محله، باید متضمن آزادی، استقالل، حرمت و حریم -3

س و داماد عرو ،و پدر بزرگ ادر و پدر، مادر بزرگفردی و جمعی اهالی خانه از فرزندان پسر و دختر، م

، حیات فردی السید شبانه روز و در تمام فصول . خانه بامیل و همسایه ها مهمان پذیر باشدبوده و برای فا

یرا خداوند ز .زندگی و امید و تالش خستگی ناپذیر نماید ، شورسرشار از نشاط رااهل خانه  گیو خانواد

 . «تِكُمْ سَكَنًاوَاللََّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُو»یفرماید خانه را محل امنیت و آرامش قرار داده و م
، ارزان یسریع ساز»ست و دولتها باید بستر ، حق همه زوجین اداشتن خانه با مالکیت مستقل راینبناب

 فراهم آورند.زوجین را برای همه  سازی یفیکِو انبوه سازی ،سازی
 

اید در مراکز ، بکند، بنابراین مکان یابی خانه هامکان خانه باید در محلی باشد که معاش شما را تأمین  -4

  و پایدار ساکنان را فراهم آورد. مفیدتولیدی باشد، تا متضمن اشتغال 
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تولیدی و  ، استانی، شهری و روستائی، در جهت کشف استعدادهایای، منطقهبرنامه ریزی ملّی بنابراین

 . مقدم بر خانه سازی است« مکان یابی خانه ها»برای تغال زا، اش
 

طرح های  باید بعد از مکان یابی، شهرسازان برای شهرها و محالت است. دانشیمیانمعماری رشته این  -5

ندسان مشاور جامع و تفصیلی و برای روستاها طرح های توسعه مناسب و مطلوب را ارائه نمایند، آنگاه مه

طلوب مبه صورت مناسب و  ه، برق و غیره کمک مهندسان عمران، مکانیکمعماری طرح های معماری را ب

 ه نمایند. برای اجرا ارائ
و  «رسازانشه»به باید طراحی شهری را ، «شهری برنامه ریزی»به متخصصان باید یابی را مکان بنابراین

 هداشت« ایرانی-اسالمی»هویت متخصص و متعهد واگذار نمود تا  «معماران»طراحی معماری را باید به 

  باشد.

 

ضروریات یک  نترنت و غیره ازگاز ، تلفن، ایرق، ، نظیر جاده ها، پل ها، آب، بشهری ساختهایزیرتأمین  -6

غاز شده و اجرا آتأمین آنها قبل و یا حداقل همزمان با ساختن خانه ها باید  بنابراین گی امروزی است.زند

 گردند.
 

طراحی بنابراین است.  محالتسلول بنیادی مجموعه های مسکونی،  .انسان موجودی اجتماعی است -7

اید به تدریج ، بهمحدودی از واحدهای مسکونی بوده و خدمات مورد نیاز اهالی محل ادمحالت باید برای تعد

منیتی، انظیر مراکز مذهبی، آموزشی، بهداشتی،  .با ساختن واحدهای مسکونی پیش بینی و ساخته شوند

  ورزشی، تجاری، فضاهای سبز و غیره.
 

ه امکان پذیر شده تا توسعه افقی و پایدار خان ی در اختیار روستائیان قرار گیردزمین کاف باید روستاهادر  -8

رش و فضای مناسب و مطلوب برای تولیدات خانگی نظیر میوه ها، حبوبات، سیفی جات و امکان پرو

 حیوانات اهلی و آبزیان و صنایع دستی و غیره امکان پذیر باشد.
 

انواده و خمساحت زمین کافی باشد تا توسعه خانه متوازن با توسعه در آمد  باید شهریدر مجموعه های  -9

دار را برای ر در حد دو طبقه بوده و امکان اسکان پایآن قابل توسعه افقی و عمودی حداکثتعداد اعضاء 

اء خانواده خانواده ها فراهم آورد. خانه مناسب و مطلوب که متضمن استقالل، آزادی، حریم و حرمت اعض

یاط و فضای سبز ، با پارکینگ و حک خانواده و یا چند خانواده مَحرَمباشد، خانه با مالکیت مستقل برای ی

 مطلوب میباشد .
 

و نامطلوب است و انواع برای واحدهای مسکونی بسیار نامناسب  آپارتمان سازیمشاء سازی و  -10

میتوان از آپارتمانهائی  «موقتیفقط اضطراری و »های همجواری را تشدید مینماید. در شرایط مزاحمت
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دی یک ورودی، با کمترین مزاحمت دیداری، شنیداری، بویائی و غیره، با حداکثر سه طبقه و در هر پاگر

 .ایجاد نمود، حیاط و فضای سبز مطلوب پارکینگ
 

 .و اعضاء خانواده از فضای مهمان ضروری است تفکیک فضای خصوصی افراد های مستقلخانه در  -11

د. حفظ حریم ، کوران و دید مناسب باشنمتضمن نور، آفتاب باید به حیاطهای داخل باز شوند و ره هاجپن

ضاهای ف، از موع حفظ حریم فضاهای خصوصی اعضاءاطاق خواب والدین از فرزندان دختر و پسر و در مج

 عمومی و خدماتی الزم و ضروری است.

 

 در کنار یکدیگر باید دارای یک فضای عمومی سرسبز برای بازی مشترک  واحد همسایگیچند  -12

ندسه ای هابعاد آن نباید  تفکیک زمینها وتگوی بزرگان و خدمات ضروری باشد. بچه ها، مالقات و گف

یال و سهندسه فضاهای عبوری باید مبتنی بر شرایط طبیعی،  .، منظم و یکنواخت داشته باشدشطرنجی

 سواره و پیاده حتی المقدور تفکیک شده و فاقد تقاطع باشند. یترسی هامواج بوده و دس

 

رکت کالسکه حاز سواره رو ها و زیبا سازی پیاده روها و تسهیل دوچرخه سواری و  پیاده روهابا تفکیک  -13

، هنگیپیاده روی شده و تعامالت فر ر در آنها، مسیر خانه تا فضاهای خدماتی مشوقیو ویلچکودک 

 قوق همسایگی امکان پذیر خواهد شد.تقویت و احیاء ح هاهالی محلاجتماعی 
 

و سایر فضاهای فرهنگی و خدماتی ، نظریه ای مناسب و مطلوب  محوری با مرکزیت مسجد محله -14

یر از خانه تا برای شهرهای جدید است . در این نظریه با تفکیک پیاده از سواره ، پیاده روی تشویق و س

خود  «ینیازهای ماد»مسجد تسهیل میشود و خانواده ها میتوانند در زمان نمازهای واجب ضمن تأمین 

 «لینیازهای متعا»، معنوی یعنی مسجد مسجد ایجاد شده است، در یک فضای فرهنگیه از خانه تا ک

جد هستند همسایه مسا و چهل خانه از هر طرف مخود را نیز تأمین نمایند. زیرا تا چهل خانه همسایه 

بسیاری  و تکالیف رند تا حقوقانماز خود را به جماعت در مسجد بگذمسلمانان ست که و مستحب موکد ا

د و مسجد مشکالت اجتماعی در مساجد محقق شو حلّ ، عمالً باسالم برای همسایگان قائل شده استاکه 

 باشد.« تعاونوا علی البرّ و التقوا»و مرکز عمل به آیة  تعامالت خیر و معنوی اهالی محله سنگر
 

یر مفید در به کابردن هر جزء یا عضو اضافی و غ بنابراین و بیهوده حرام است. لغوم هر کار در اسال -15

 ساختمان خانه ها مجاز نیست و باید از اسراف و تبذیر در ساختمان سازی پرهیز نمود.
 

. خداوند آسمان تیره و تاریک را نسبت داده شده است و هم به شیطانهم به خداوند  تزئیناتدر قرآن  -16

حسی »ست که با تزئین آنچه زمینی یعنی سم یاد نموده او شیطان ق .به نور ستارگان تزئین نموده است

در احکام اسالمی مجوز تزئینات  بنابراین، همه انسانها را گمراه نماید، مگر مخلصین را. است «و غریزی
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آنچنان که در   .هندسی از بافت و نقش و رنگ و نور و در نهایت از کالم های معنوی داده شده است

جسمه از موجودات زئینات از نقاشی و نقش برجسته و مشود. امّا تالحظه میتجربیات دوران اسالمی م

ماری شرق و غرب عالم به صورت آنچنان که در مع خصوص انسانها ممنوع اعالم شده است.زنده به 

و غرایز انسانها هستند و فضای  حواسکه برانگیزاننده  مالحظه می نماییم نما، نیمه عریان یا عریان،بدن

 نماید.مینموده و تبدیل و مبتذل معماری را به موزه و نمایشگاه نامناسب و نامطلوب 
 

چنان آن اده و صورتهای مناسب و مطلوب است.اسالمی، تجلی مفاهیم عالی و حقیقی در م نمادگرائی -17

ورت نظیر ص .کند تبعیت می «عملکردفرم از »یعنی  .شود که در هنر و معماری آفرینش مالحظه می

راحی ط وش اگر به جای چشم، گ خلق شده اند. انسان که چشمها مشابه و گوش ها هم مشابه به یکدیگر

بوده « ختمانتابع عملکرد سا»باید  «ایده های فضائی  و هندسی» بنابراینشود، مصیبتی خواهد بود ... 

 د پرهیز نمود.بای «توهمی یا تقلیدی» و از نماد پردازی های

 

ایت اصل رع» :به صورت اجمالی عبارتند از اصول حاکم بر سبک معماری از منظر اسالمی مجموعدر  -18

ها در رعایت اولویتدستاوردهای علوم تجربی و مهندسی، اصل همه جانبه نگری مادی و معنوی، اصل 

ظ شرایط محیطی با حف، اصل خالقیت مبتنی بر مجموع (هنگام محدودیت امکاناتفرهنگ اسالمی )

تحب، )حالل، مسگانه اسالمی اصول ثابت زیبائی شناسی و حکمت هنر اسالمی، اصل رعایت احکام پنج

 احکام»، اصل موقتی و محدود تا اجرای ساختمانیمباح، مکروه و حرام( در همه مراحل طراحی 

ا ب« م ثانویه حکومتیاحکا»در شرایط نامناسب طبیعی و مصنوعی، اصل موقتی و محدود  «اضطراری

 اجازه ولی فقیه. 
 

 

 

ا نیت خیر رعایت مجموع پیشنهادات فوق با تمسک و توکل به خداوند متعال و ائمه معصومین و البته ب

معماری  هنر و»در « حکمت اسالمی»متخصص، متعهد و آشنا با  زانو انگیزه متعالی معماران و شهرسا

واهد در آثاری مناسب و مطلوب خ «ایرانی –اسالمی »به لطف الهی موجب تحقق هویت  ،«و شهرسازی

  شد.

 

 والحمدهلل اوال و آخرا 


