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 چکیده 

-عنوان مهمباشد، بهها میهای زندگی انسانوشزیست که ناشی از رهای تغییر اقلیم و نیز آلودگی محیطکاهش بحران         

وساز و سبک زندگی در های ساختهنجار معماری، شیوههای نابهترین مسائل جهانی در دنیای امروز مطرح شده است. فعالیت

موثر در بهبود وضع های ها و بکارگیری روشرو ابداع ایدهاند. ازاینسزایی در ایجاد مسائل مذکور داشتهبناهای متداول، سهم به

ها و اقدامات مرتبط با این نوع معماری، با های توسعه معماری قرار گیرد. مجموعه اندیشهموجود باید در راس اهداف برنامه

-های تجدیدپذیر از روشهای قدیم برای استفاده صحیح از انرژی، شناخته شده است. ایرانیان در زمان"معماری پایدار"عنوان 

های گوناگون جغرافیایی و اند. موقعیتوهوایی متفاوت بودهنمودند که باتوجه به اقلیم و شرایط آباستفاده میهای مناسبی 

شده تا الگوهای معماری سنتی ایران های طبیعی آمیختهگیری از انرژیاقلیمی با ذوق و هوش گذشتگان این مرز و بوم در بهره

منظور تحقیق حاضر معماری پایداری حائز اهمیت است. بدینعنوان جلوه کامل پدید آید. پس شناخت معماری سنتی ایران به

وجود گویی به این مساله دارد که یک خانه ایرانی دارای چه ساختاری بوده که توانسته پایداری در معماری را بهسعی در پاسخ

ای و میدانی بهره گرفته ط از مطالعات کتابخانهتحلیلی و تاریخی بوده و در این ارتبا -آورد. این مقاله دارای ماهیت توصیفی

و الگویی برای برای نمونه خانه عباسیان کاشان(، شده است. در نتیجه این تحقیق ساختار کلی یک خانه ایرانی مشخص شده)

 دست آمده است.صورت مدرن بهطراحی خانه به

 

 خانه ایرانیپایداری، معماری پایدار، خانه عباسیان، ساختار  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

ونقل، های مختلف اعم از تولید، حملهای بزرگی در عرصهبا پیشرفت تکنولوژی و ظهور انقالب صنعتی، دگرگونی         

و  گام با محیط، فرهنگ و آداب و رسوممعماری بومی که هم. (5731)تکلیفوجود آمد کشاورزی، معماری و شهرسازی و... به

ناپذیر را سبب گردید. معماری دست فراموشی سپرده شد و همین مسئله از دست رفتن منابع جبرانبود به باتوجه به طبیعت

است که حلی برای این مشکالت مطرح شد و اصول و ضوابطی نیز برای آن تعیین گردید. این درحالیپایدار به عنوان راه

آن پی برده و باتوجه به اقلیم، فرهنگ و ذشته این مرز و بوم بهباشد، و معماران گمعماری کهن ایران مملو از این قواعد می

صورت عددی توسط پژوهشگران ایرانی (. در این راستا تحقیقات مت2931)اللهیای، اند بردهکار میآداب و رسوم منطقه آنها را به

وی پایدار معماری با تکیه بر بناهای سنتی ارائه الگ "ای با عنوان در مقاله (،2939) پوراقدم و همکارانجلیلگرفته، از جمله: 

به ابتکارات معماران قدیم ایران، به شناختی پرمایه در  ، با نگاهی موشکافانه"کاشان یاسینایران )نمونه موردی: خانه تاریخی آل

، در تحقیقی با (5749) اند. بیهقی و برقچی آل که برخواسته از حرکتی آگاهانه است رسیدههای ایدهیابی به مولفهجهت دست

های ، پس از بررسی نظریه توسعه پایدار و شاخص"بررسی اصول توسعه شهری پایدار در شهر سنتی ایرانی اسالمی "عنوان 

-محیطی و کالبدی و نیز شناخت شهر اسالمی، به برخی اصول شکلپایداری شهری اعم از پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست

پیوند اصول توسعه پایدار با ران پرداخته و در پایان به مقایسه تطبیقی شهر اسالمی و شهر پایدار و جگونگی فضاهای شهری سنتی ایگیری 

های ایران در منطقه ساز در معماری سنتی خانهالگوهای بومی هویت"ای با عنوان ، در مقاله(5747)شهر اسالمی پرداخته است. موسوی 
پرداخته و در نهایت های ایران در منطقه کویری کاشان ساز در معماری سنتی خانهو الگوهای هویتتعاریف هویت ، ابتدا به "کویری کاشان

دار و همین مسئله سبب خاص بودن و هویت مشخص نموده که کهن الگوهای شهر کاشان بومی و متناسب با منطقه کویری خود هستند
، اما تحقیق های تاریخی ایران کامال متناسب با بوم، اقلیم و فرهنگ بودهدهد که خانهمیها شده است. پیشینه تحقیقات نشانبودن آن

گویی به این مسئله دارد که خانه ایرانی دارای چه ساختاری منظور سعی در پاسخحاضر سعی دارد ساختار یک خانه ایرانی را نشان دهد. بدین
ای و میدانی بهره گرفته شده است. و در این راستا از مطالعات کتابخانهتحلیلی و تاریخی بوده  -باشد. این مقاله دارای ماهیتی توصیفیمی

فرآیند تحقیق شامل سه گام اساسی است. در گام نخست به معرفی اصول پایداری پرداخته، سپس در گام دوم ضمن معرفی خانه ایرانی به 
های خانه ایرانی به مقایسه ویژگیاسیان کاشان(، در نهایت نحوه قرارگیری فضاها در آن، در کنار یکدیگر پرداخته )برای نمونه: خانه عب

به عنوان یک الگو برای طراحی ساختاری از نحوه قرارگیری فضاها در یک خانه ایرانی تاریخی کاشان با معیارهای پایداری پرداخته و سپس 
 آید.دست میپالن مسکونی مدرن به

 مفهوم پایداری و معیارهای مرتبط با آن -2

 ی پویا میان عوامل موثر فراوان نظیر عوامل طبیعی،، به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنهریپایدا

مطلوب بودن و  ،پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن باشد.اجتماعی، اقتصادی مورد نیاز نوع بشر می

. در زبان التین نیز از پایداری تحت عناوین زیر یاد شده (5747)کامرانی، ند کامکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی

کند که به چیزی را توصیف می )2Sustainable(باشد و صفت به معنای نگه داشتن و حفظ کردن می )5Sustain(است: فعل 

وسیع خود به توانایی جامعه، اکوسیستم  پایداری در معنای .(5731)بهادری نژاد، شود تداوم زندگی و طوالنی کردن آن منجر می

شود، بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق می یا هر

 (.5747)نصیری، ها، به ضعف کشیده شود منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آن

ها که مبنایی تئوری های خود را وامدار نگرش توسعه پایدار است. برخالف بسیاری از رویکردها و نگرشماری پایدار اندیشهمع

                                                        
1 To make sth. Continue for some time without becoming less 

2 involving the use of natural products and energy in a way that does not harm the environment     
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 (.Steele, 1997: 284)ها استوار ساختها و کمیسیوندارند، توسعه پایدار مسیر زایش و حیات خود را بر محور کنفرانس

 م5442و کنفرانس ریو  م5433یسیون جهانی محیط زیست و توسعه برانتلند ، کم م5432زیست استکهلم کنفرانس محیط

این رویکرد در کمیسیون استراتژی حفاظت (. 5731)زاهدی، مهمترین نقش را در تبیین رویکرد توسعه پایدار برعهده داشتند

توسعه پایدار  .(5734)گرجی،  تشکیل شد، مدون گردیدم 5431 المللی برای حفاظت طبیعت در سالزمین که توسط اتحادیه بین

کند که برطرف کردن نیازهای نسل امروز، نیازهای نسل فردا را به مخاطره نیندازد. توسعه پایدار مدلی از توسعه را جستجو می

به عبارت  (.5749چی، )گالبگرفته است محیطی، اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر شکلگویی به مشکالت زیستدر راستای پاسخ

باشد. گفتنی است از زمان مطرح شدن گانه میهای سهر پایداری در علوم مختلف از جمله معماری نیازمند تحقق پایداریدیگ

 ها و معیارهای مختلفی برای بسط آن ارائه شده است. ایده پایداری تاکنون، تعاریف، مدل

 مفهوم معماری پایدار -2-1

دهد و معماری و طبیعت ا به سوی هنر بلکه به سوی هنرسکونت در طبیعت سوق میتنهمعماری پایدار، معماری را نه          

تواند صرفا ساختن سریع در هر باید آینده همگنی داشته باشند که امکان موجودیت آنها را با هم فراهم نمود، پس معماری نمی

پایدار متفاوت است، . برداشت افراد از معماری(5734)برایان، مکان بدون در نظر گرفتن احتیاجات و امکانات طبیعت موجود باشد 

اما همه در این نکته که این معماری توجه زیادی به ساخت محیط مصنوع، با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و استمرار آن 

جه به افزایش است که محیط مصنوع را با توپایدار برای معماران ایناند. بهترین مفهوم معماریبرای آیندگان دارد، موافق

 (.5734)آذرباییجانی،کیفیت زندگی حال و مرتفع ساختن نیازهای آیندگان بسازیم 

 اصول معماری پایدار -2-2

 بندی نمود:صورت زیر طبقهتوان بهاین اصول را می

 (5731)بحرینی،  پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمیتاثیر -5

 (5737)سفالیی، زیست) حداقل آسیب به طبیعت( طهماهنگی و سازگاری با طبیعت و محی -2

 (5732کیم، )جینجویی و نگهداری( جویی در مصرف انرژی) صرفهصرفه -7

 (5733منش، )گلشنیپاسخ درست به نیازهای عملکردی  -9

 (5737)محمودی، خوانایی دور از ابهام) درک مردم(  -1

 (5739) قبادیان، محیطیزیستاستفاده درست از مصالح، هم از لحاظ بصری و هم  -1
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 های تاریخی کاشانخانه ویژگی -3

 های جغرافیایی و اقلیمی کاشانویژگی -3-1

کیلومتری تپه سیلک واقع شده است،  1کاشان از شهرهای مرکزی ایران و همجوار اصفهان و تهران است. این شهر در      

     هایی چون قاسان،مدنی قدیمی در این ناحیه است. کاشان را با نامهای بدست آمده از این تپه حاکی از استقرار تکاوش

کاشان شهری مهمترین علل قرارگیری شهر معلول )آب( و )راه( است. ( 5735پیرنیا،  .)شناختندآشیان و کاسان میرود، کیکاس

غبار( و بادهای وطلوب ) توام با گردباشد، بارندگی آن کم و درجه حرارت زیاد دارد که بادهای نامخشک میوبا اقلیم گرم

پناهی،  .)وزند. حرارت هوای کاشان )برحسب طول و عرض جغرافیایی( غالب و خشک استمطلوب از جهات مختلف به شهر می

ماه گراد در دیدرجه سانتی 5/1گراد در تیرماه و کمترین آن درجه سانتی 32/72بیشترین دمای متوسط در طول سال ( 5747

 (5733فر، خورشیدی)ماه است.در دی 3/1 ماه ودر تیر 5/95ترتیب حداقل و حداکثر درجه حرارت ماهانه هوای کاشان بهاست. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سایت اینترنتی (: موقعیت شهر کاشان در نقشه ایران، ماخذ: 1شکل )                                                      

 ) دوره قاجار(های شهر کاشانخانه -3-2

ه.ق  5217-5757ها، عباسیان و...، غالبا در دوره ناصرالدین شاه، ها، طباطباییها، مثل خانه بروجردیتاریخ این خانه            

میراحمد و کوشک صفی مستقر هستند، که تراز ارتفاعی باالتری نسبت به سایر ها بیشتر در محله سلطانگردد. خانهمیبر

 (5749)تاکی، رند.ها دامحله

 امامزاده میراحمد

 های تاریخیموقعیت خانه

 حمام میراحمد

             قلعه جاللی

 
 ها در نقشه شهر کاشان، ماخذ: نگارندگان(: موقعیت خانه2شکل)                                                          
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 خانه عباسیان -3-3

به همت  5293الی  5291های ر محله سلطان امیراحمد کاشان واقع شده است. این مجموعه در حوالی سالاین خانه د           

حاج محمد ابراهیم )تاجر کاشی( شروع به ساخت گردید. معمار این مجموعه ناشناس است که این بنا را در مدت بیست سال 

مترمربع به دلیل تعدد طیقات آن است. این خانه  3111 متر مربع با زیربنایی حدود 1111ساخته است. مساحت این مجموعه 

خانه است. دارای پنج درب ورود و خروج است. کل مجموعه دارای دو دارای پنج حیاط بیرونی، اندرونی، باغ، خدمه و حوض

در اوج زیبایی  بندی، قطاربندی، مقرنس و مشبکبندی، یزدیباشد.این خانه دارای تزئینات معماری رسمیبادگیر و دو چاه می

خانه و پذیر صاحببیرونی خانه محل کار و مهمان )دفتر( بخش .وسعت و مرتفع استو ظرافت است. این خانه دارای حیاط کم

اش بوده است. بخش خانه و خانوادهآمده است. بخش اندرونی محل اسکان صاحبشمار مینیز محل پذیرایی مهمانان تجاری به

باغ محل برگزاری نماز جماعت به امانت سید محمد علوی بروجردی بوده و خدمه محل زندگی خدمتکاران خانه بوده و حیاط

ها با درختان چهها، باغتناسب حوض اهلل سید محمد علوی بوده است. نظم هندسی حیاط وحیاط حوضخانه محل تدریس آیت

 کشند.ای از بهشت را در کویر به تصویر میهای زیبا، گونهزیتون و گل

 

 

 

 

 

 : نقشه خانه عباسیان کاشان، مآخذ: سایت اینترنتی 3شکل                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 1331گارندگان، : کاربری فضاهای خانه تاریخی عباسیان، مآخذ ن 4شکل                                                 
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 کیفیت نور در خانه تاریخی عباسیان، مآخذ نگارندگان  : 1شکل                                                     

 عباسیان های معماری خانه ویژگی  -3-4

 معماری محجبه  -3-4-1

این دوران به دارالمومنین معروف بوده، از این رو رعایت معماری دوره قاجار یک معماری مذهبی است و کاشان نیز در            

شود. از جمله تقسیم بنا به دو بخش مسائل مذهبی در معماری آن دوره مشهود است و در معماری خانه عباسیان نیز دیده می

نیز دو دستگیره با صدای ها های تودرتو، دیوار حجاب در اطراف فضای بام و...)دفتر( حتی درکوبه درباندرونی و بیرونی، اتاق

 (5741آصفی،  )شده به جنسیت فردی که پشت درب است پی برد متفاوت تعبیه شده است که از طریق صدای کوبه می

 گرامعماری درون -3-4-2

خانه بناهای قدیمی دارای ظاهری ساده و تزئینات کم )برخالف بناهای امروزی( و دارای درونی زیبا و باشکوه بودند.           

 (5741پیرنیا، ) که دیوارهای خارجی آن از خشت و گل هستند.باشد در حالیهایی میبریعباسیان دارای حیاطی مجلل با گچ

 تنوع فصلی -3-4-3

های خاصی از بنا متناسب با نشین بوده و در هر فصل از سال قسمتنشین و زمستانها تابستانبنا دارای قسمت          

 (5745خجسته قمری، ) شده است.ایی آن فصل، استفاده میهوووضعیت آب

 سازیقرینه -3-4-4

همه اضالع این حانه کامال قرینه بوده که همین قرینه بودن زیبایی و استحکام خاصی به بنا داده. )دفتر( در هر ضلع          

های بنا و از این ویژگی در تمام قسمت شونداین بنا اگر خط فرضی در وسط ضلع ترسیم شود، طرفین ضلع کامال قرینه می

استفاده شده که زیبایی خاصی به بنا داده است و نیز برای ازدیاد استحکام بنا در مقابل زلزله نیز موثر است. )اولین( حتی در 
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... متقارن ها وها، طاقچهدری است، اصل تقارن وجود دارد و اتاق 4و  3، 1، 7ها که مبنا بر اساس اعداد فرد انتخاب درب

 (همانهستند)

 تناسب در معماری -3-4-1

-هر بخش متناسب با اندازه زیربنا ساخته شده است. یک خانه متناسب با فصول سال و کاربری که داشته ساخته می         

ق رو به آفتاب گرم ای بوده که تابستان با بادگیرها خنک و زمستان با اتاگونهشده. خانه عباسیان با توجه به جهت جغرافیایی به

 (5747پناهی، .)شده استمی

 خودبسندگی -3-4-6

ترین مکان ممکن تهیه نموده تا کار ساخت با سرعت بیشتری معماران قدیم سعی داشتند مصالح خود را از نزدیک          

 (همان) باشد.یپیش رود. یک نمونه خودبسندگی همان گودال باغچه است که خانه عباسیان هم این ویژگی را دارا م

 حفظ حقوق همسایگی -3-4-7

تراز همدیگر ساخته ها همهای تاج و رزاقیان نیز وجود دارند، اما بام همه این خانهدر کنار خانه عباسیان در کاشان خانه          

ها ته تا بر سایر خانهاش را مرتفع نساخاند)خط آسمان( یعنی در عین حال که حاج ابراهیم بضاعت مالی زیادی داشته خانهشده

 (5745خجسته قمری، ) توان به ویژگی مردم شناسی شهر کاشان پی برد.مشرف شود، از این می

 اصول کلی در طراحی خانه ایرانی -4

توان اصولی را برای طراحی خانه های انجام شده و شناخت عناصر تشکیل دهنده خانه تاریخی ایرانی، میطبق بررسی           

صورت مدرن های تاریخی را بههای خانهدست آورد که با رعایت آنها بتوان همان محرمیت، آسایش و در کل ویژگیی بهایران

 آمده است. 5اجرا نمود. این اصول در جدول شماره 

 (: اصول کلی در طراحی خانه ایرانی، ماخذ: نگارندگان5جدول شماره )

 توضیحات اصول کلی

 

 حریم 

شود که موضوع حرمت است و سبب وجود اقدامی که به ادب جاری ما به چیزی گفته میحریم در فرهنگ و 

برداشتی شود که به هایی میها و الزامتشخیص و تعیین مکانی خاص انجامیده. حریم سبب پیدایش محدودیت

و خلوت  ای، خانوادگی، صمیمی، شخصیای، خانهحریم کشوری، حریم شهری، محلهعامیانه باری منفی دارند. 

-صفاری) فردی. در طراحی خانه باید حریم را در ورودی ساختمان و پنجره که همان هشتی در قدیم بوده، بکار برد.

 (5741نیا، 

 یابد و چون چنین است به نظم فضایی نیز نیاز دارد.معماری مسکونی به حکم ماهیت خود در فضا تحقق می تنظیم فضایی

ها و اندازه

 استانداردها

گیرد یکی پاسخ به نیازهای کالبدی آدمی و دیگری تاثیر آن بر روح و پارامترها از دو جهت مورد توجه قرار می این

 (5734پور، عباس) روان انسان.

های فرم های ساختمانی و بکارگیری صحیح یا غیر صحیح مفاهیم و شیوهتوجه یا عدم توجه به مصالح و روش امکانات

 (5734خامه، ) شود.م موفقیت یک اثر معماری میساخت سبب موفقیت یا عد

توان بر معماری نصب کرد یا از آن آویخت. زیبایی معماری چیزی است که باید از درون آن مالحظات زیبایی را نمیکیفیات هنری 
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 (5741آصفی، ) تجلی نموده و به بیرون بتراود. و بصری

-اطراف آن طراحی نمود، زیرا محیط هم بر معماری مسکونی تاثیر بهتوان بدون توجه به هیچ اثر معماری را نمی محیط

 (5741عبدالحسینی، ) .پذیرسزایی داشته و هم از آن تاثیر می
 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -1
صورت مدرن توان به یک دیاگرام فضایی کلی در طراحی پالن مسکونی بهبا توجه به مطالعات انجام شده در سطرهای باال، می

 . دست یافت

 

 ورودی                                                                      

 

 

 فیلتر                                                                       

 

 

 عمومی   WCاتاق مهمان             پیش ورودی                            WCحمام و                

 رختکن                                                                                                         

      

 

 بخش خصوصی                                                   بخش عمومی                           

 

                                                                   

 

 نشیمن عمومی                نشیمن خصوصی                 آشپزخانه                            

 

 

 مطبخ                        غذاخوری             اتاق خواب                                          

 فیلتر                         

            صبحانه خوری                                              WCحمام و 

 

 حبوبات                                       دسترسی به فضای باز

                                                                       

  
                                         دیاگرام فضایی کلی در طراحی پالن خانه ایرانی )مآخذ: نگارندگان(                                     
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( بیهقی، سمیرا و برقچی، معصومه، بررسی اصول توسعه شهری پایدار در شهر سنتی ایرانی اسالمی، همایش ملی معماری و شهرسازی 3

 5749 اسالمی، دانشگاه پیام نور، استان گیالن، رشت،-ایرانی
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 5747خانه عباسیان، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، 

 5741( پیرنیا، م، آشنایی با معماری اسالمی ایران، تدوین غالمحسین معماریان، انتشارات سروش دانش، 4

 های کاشان دوره قاجار، انتشارات سیمای دانش ، مروارید کویر، بررسی معماری خانه5749تاکی، ندا، ( 51

 (5731)تکلیف، ا، انقالب صنعتی، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات علمی فرهنگی،  (55

  پشتی، عاطفه و زارع، لیال، ارائه الگوی پایدار معماری با تکیه بر بناهای سنتی ایران )نمونه موردی:تورانپوراقدم، سیما و دهقان( جلیل52

  5747یاسین کاشان(، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، آل خانه

 5734ای خانه ایرانی، های سنتی و معاصر ایرانی، همایش منطقه، مفهوم روانشناسانه خلوت در خانهعصومهخامه، م( 57

تی و فرهنگی، همایش ملی صد سال خجسته قمری، م، فرامرزی اصلی، م، طراحی معماری مسکن ایرانی بر مبنای الگوهای سن (59

 5745معماری و شهرسازی معاصر، 

 فر، انتشارات همگام با هستیسادات خورشیدی، خانه تاریخی عباسیان، به کوشش عفت5733فر، زهره، ( خورشیدی51

 31-97، صص 94، مدرس علوم انسانی، شماره بسط مفهومی توسعه پایدار، (5731) الدین و غالمعلی نجفیزاهدی، شمس (51

 (5737، )92، کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدار، مجله آبادی، شماره رزانهسفالیی، ف (53

 5741، 5، شماره 5های روانشناسی اجتماعی دوره های مسکونی مختلف بر سالمت روان پژوهشنیا، م، تاثیر محیطصفاری (53

 5734ای خانه ایرانی، ی معماری خانه ایرانی، همایش منطقههاپور، ا، اسفندیارپور، م، ویژگیعباس( 54

پژوهشی باغ نظر، سال -های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی، فصلنامه علمیعبدالحسینی، ج، سازگار کردن طراحی خانه (21

 5741، 53هشتم، شماره 

 تشارات دانشگاه تهرانبررسی ابنیه سنتی ایران، تهران: ان ،5739،حید قبادیان، و (25

 ، مفهوم پایدار، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران5747کامرانی، اشکان،  (22

 ای برای طراحی پایدار،ترجمه دبیدیان، نازلی و مروه فرهودی، فصلنامه معماری ایران،شماره کیم، جین، واحد معماری پایدار، مقدمه( 27
59 ،5732 
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