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 تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای توسعه ی توریسم در خانه های تاریخی

 )نمونه موردی: خانه تاریخی عباسیان کاشان(  

 

 3، آسیه عباسیان 2، پریناز زورمند1صدیقه کیانی سلمی

 s.kiani@kashanu.ac.ir جغرافيا و اکوتوريسم، دانشگاه کاشان.عضو هيات علمي گروه  -1

  parinazzoormand@yahoo.com .، دانشجوي کارشناسي ارشد اکوتوريسم، دانشگاه کاشانپريناز زورمند -2

 asiyeh.abbasian@yahoo.com کاشان دانشگاه اکوتوريسم، ارشد کارشناسي دانشجوي عباسيان،آسيه -3

 

 چکیده

گردشگري به عنوان يکي از صنايع تاثير گذار در اقتصاد و فرهنگ جوامع در قرن اخير مطرح شده است. در کشور ما نيز با 

توجه به غناي فرهنگي و وجود جاذره هاي تاريخي بسيار، الزم است براي پيشي گرفتن در اين صنعت به معرفي جاذبه هاي 

رو بر آن شديم با پتانسيل سنجي خانه تاريخي عباسيان کاشان در جهت ارتقاي گردشگري اين مرز و بوم پرداخته شود. ازين 

پژوهش حاضر با هدف ارائه استراتژي مناسب براي توسعه گردشگري در خانه تاريخي گردشگري در اين شهرستان گامي برداريم. 

پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردي و از عباسيان به بررسي فرصت ها، نقاط قوت، تعيين نقاط ضعف و تهديدها مي پردازد. اين 

تحليلي و پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش تعدادي ازکارشناسان  –نظر ماهيت و روش، از نوع تحقيقات توصيفي 

است و براي انتخاب نمونه، از روش نمونه هاي تصادفي استفاده شده است. روش گردآوري داده ها و  1392گردشگري درسال 

ت در اين پژوهش، روش کتابخانه اي و روش ميداني )پرسشنامه ( و مصاحبه است و جهت تجزيه و تحليل داده ها از اطالعا

بهره گرفته شده است. يافته هاي تحقيق مبين آن است که بنا از لحاظ تاريخي و معماري پتانسيل بااليي جهت   SWOTمدل

ش خصوصي و اختصاص بودجه و مديريت مناسب مي تواند به يکي از جذب گردشگران را داراست و در صورت سرمايه گذاري بخ

قطب هاي گردشگري شهرستان مبدل شود. لذا براي بهبود شرايط آتي، اصالحات مديريتي و اقداماتي در جهت مرمت و بهسازي 

 بنا الزم است.

 

 

 swotواژگان کليدي: توريسم ، ،  خانه هاي تاريخي ،کاشان ،  مدل 
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 مقدمه: -1

شهر کاشان يکي از شهر هاي قديمي و تاريخي ايران است که قدمت آن به ادوار ماقبل تاريخ مي رسد . گرچه آغاز پيدايش 

شهر کاشان را به زيبده خاتون، همسر هارون الرشيد،خليفه عباسي يا صفيه، دختر مالک اشتر نسبت مي دهند، اما بررسي هاي 

سال پيش از ميالد بر مي  4200شان نشان مي دهد که سابقه سکونت و مدنيت در اين منطقه به باستان شناسي در تپه سيلک کا

 (85فبرگرفته از آروين،1379گردد. )ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان،

ندان دور خانه محلي براي آسايش،آرامش و محلي براي رفع نياز هاي فکري و جسمي افراد ساکن در آن است. در گذشته نه چ

خانه متعلق به يک خانواده با تعريف امروز)پدر، مادر، فرزندان(نبود، بلکه مربوط به خاندان بود. خانداني که در راس آن پدر بزرگ و 

مادر بزرگ قرار داشت و بقيه اهل خانه، فرزندان، نوه ها و گاه نبيره ها نيز در آن مي زيستند. به همين دليل فضاهاي تعريف شده 

ه تر از ميزان تعاريف براي خانواده امروزي است. خانه بايد جايي براي ديد و بازديد ها، مکاني براي تفريح و تفنن، فضايي گسترد

براي بازي کودکان، اتاقي براي سرور خانه و مراجعينش داشته باشد. در سراسر ايران بنا به اقليم هر منطقه و هم چنين بنا به نياز 

فضاهاي سرباز و سر پوشيده و نيمه باز است. در شهر کويري کاشان، خانه جايي است که در تابستان هاي هر جامعه، خانه داراي 

گرم، پناهگاه ساکنين آن و در سرماي شکننده زمستان، گرما بخش خانواده است. عالوه بر سرمايش و گرمايش، بسياري از خانه 

کرده اند و يا با تنوري کوچک نان و خوراک ساکنين تامين مي شد. با  هاي کاشان مسئله آب را با ساختن آب انبار و يا چاه حل

ايجاد گودال باغچه، حوضخانه و آب هاي ميان حياط، خشکي و گرماي حياط، خشکي و گرماي هوا در تابستان تعديل مي گشت . 

ت در رعايت مي کردند. حرمت خانه هاي کاشان، چه آنان که بسيار متمول بودند، چه آنان که نه، حريم خانه را حتي در پش

خانواده تا آنجا پاس داشته مي شد که نواي کوبه ها صاحبخانه را از فرد پشت در آگاه مي ساخت که بانوي خانه به پشت در رود يا 

 (2: 86آقاي خانه تا از ميهمان استقبال شود. )پيله فروش، 

 پیشینه پژوهش -2

،به معماري خانه هاي مسکوني، به اهميت معماري خانه ها و طراحي 86ر سال .در مقاله خانه هاي تاريخي کاظم مالزاده،د1

 آنها اشاره شده است.

،به گردشگري فرهنگي و 87.در مقاله مقدمه اي بر ارتياط باستان شناسي و گردشگري فرهنگي از بهروز افخمي در سال 2

 تعامل آن با باستان شناسي صحبت هايي به ميان آمده است.

تاريخي کاشان ،ويژگي هاي اقليم شناختي معماري بومي شهر کاشان که توسط عباسعلي آروين و محسن نيازي  .خانه هاي3

تدوين شده است هم در مورد خانه هاي تاريخي کاشان،نقش اقليم در معماري بناهاي شهر کاشان به عنوان شهري  85در سال 

 تاريخي صحبت شده است.

 روش بررسی: -3

پژوهش از نوع تحليلي، توصيفي و پيمايشي است. ابزار گردآوري در اين تحقيق به صورت کتابخانه اي، روش تحقيق در اين 

 استفاده شده است.  swotو براي تحليل اثرات از مدل  ميداني و استفاده از منابع سازمانهاي مربوطه مي باشد

 :swotمدل استراتژیک  -2-1
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 Carter , Reillyاست. ) swotيکي از روش هاي مهم در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک، روش 

PO,1999:22-14(اين روش نتيجه مستقيم مدل دانشکده تجاري هاروارد است .)Garrod,2003:33-53)swot ه مخفف ک

براي سياست گذاري است و اغلب به عنوان واژه هاي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد ها است، يکي از ابزارهاي بسيار مهم 

( از طريق Horn-Haache. L,2001:3يک وسيله تحليلي سيستماتيک از عوامل داخلي و خارجي يک سازمان بهره مي گيرد. )

اين مدل سعي مي شود ضعف ها به قدرت ها تبديل شوند و با به حداقل رساندن ضعف هاي داخلي و تهديد هاي خارجي، از 

کامال به کار رود، مي swot( وقتي KarimipoorA,IsmailM,Yarali N,2009:6داکثر استفاده به عمل آيد. )فرصت ها ح

 Liang Lee,K. ,ChihHuang,W. ,Yuanتواند پايه اي مناسب براي فرمول بندي سياست و خط مشي ارائه دهد. )

Teng,J,2009:87-107 ) براي تحليل وضعيت و تدوين راهبرد است و رايج به طور اجمالي مي توان گفت که اين تکنيک ابزاري

ترين کاربرد آن فراهم کردن يک چارچوب منطقي براي هدايت نظامند بحث هاي سيستم، راهبرد هاي مختلف و در نهايت انتخاب 

)نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات ( يک ابزار  swot( اساساً روش McDonald,M. H. B,1993:578راهبرد است.  )

  (Yuksel,I,Dagdeviren,M,2007:3364-3382ستراتژيک است.)ا

 معرفی بنای تاریخی خانه عباسیان -3

 تاریخچه 3-1

 1248تا  1245مجموعة تاريخي عباسيان در محلة سلطان امير احمد کاشان واقع شده است. اين مجموعه در حوالي سالهاي 

هجري قمري و به همت حاج محمد ابراهيم تاجر کاشي )از تجار معروف و بنام چيني و بلورجات در کاشان( شروع به ساخت 

زير  وهزار  5سال ساخته است. وسعت مجموعه حدود  20ين بنا را در مدت گرديد. معمار اين مجموعه فردي ناشناس است که ا

)ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  د. هزار متر مربع مي باشد. همچنين داراي پنج طبقه مي باش 7بناي آن در حدود 

 (1393کاشان، 

استفاده از معماري غني و انواع تزئينات و  معماري اصيل ايراني و اسالمي، طرح هاي بديع و نقشهاي خيال انگيز گچبري و

که طبق نظر کارشناسان خبره و صاحبان نظر، اين مجموعه نامزد دريافت  تا جايي استهنرهاي معماري در ساخت اين مجموعه 

چنين م( ه1393ت. )ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان، اسالمي گرديده اس –جايزة زيباترين بناي مسکوني ايراني 

به علت وجود چشم اندازهاي زيباي معماري ايراني و اسالمي تاکنون جهت ساخت مجموعه هاي تلويزيوني و سينمايي چون سريال 

مورد استفاده قرار  هاي مسافر ري )زندگي حضرت شاه عبدالعظيم(،  مالصدرا، خانه اي در تاريکي )ماه تابان(، جابر بن حيان و ... 

ريخي عباسيان داراي پنج حياط است که هر يک از حياط ها صرفنظر از اشتراکات داراي معماري منحصر گرفته است. مجموعه تا

بفرد مي باشند. اين تمايز در معماري به حدي است که پس از مرگ صاحب اولية بنا، مجموعه به پنج قسمت تفکيک شده و به 

ي از يکتا بودن مجموعه در گذشته اظهار بي اطالعي و حتي تعجب مرور زمان در اختيار افراد مختلف قرار مي گيرد و صاحبان بعد

توسط هيأت امناي احياء و مرمت بافت تاريخي کاشان و با مساعدت مالي وزارت صنايع و  1374مي کنند. اين مجموعه در سال 

)ميراث فرهنگي، د. در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسي 2020به شماره  1377در سال  و معادن خريداري و مرمت گرديد

 (1393صنايع دستي و گردشگري کاشان، 

وجه تسمية بنا نيز در نوع خود شنيدني مي باشد. همانطور که اشاره شد پس از مرگ صاحب اولية بنا، مجموعه به پنج قسمت 

د سال پيش يکي از وراث نيز پس از مدتي سهم خود را به افراد مختلف فروختند. در حدود ص تفکيک و به وراث واگذار گرديد.
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حياطهاي مجموعه )حياط بيروني( به يکي از تجار فرش کاشان به اسم آقاي عباسيان به مبلغ هزار تومان فروخته 

شد. خبر فروخته شدن خانه اي با اين قيمت در زمان خود در کل شهر پيچيده و تا در مدتها نقل محافل گرديد.از آن پس کل اين 

 (1393)ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان،  د.روف و مشهور شمجموعه به خانة عباسيان مع

 :سایر ویژگی های بکار رفته در معماری این بنای ارزشمند به شرح زیر می باشد -3-2

در هر ضلع اين بنا اگر خطي فرضي در وسط ضلع ترسيم شود، طرفين ضلع کامالً قرينه مي باشد. اين :زیقرینه سا -1

جاي جاي بنا استفاده شد که زيبايي خاصي را موجب گرديده است. کاربرد جالبي از اين ويژگي در يکي از قسمت هاي ويژگي در 

 (1393)ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان،  د.بنا، در ادامه ذکر خواهد ش

ال از قسمتهاي خاصي از بنا، متناسب بنا داراي قسمتهاي تابستاني و زمستاني نشين بوده و در هر فصل از س: تنوع فصلی-2

 با وضعيت آب و هوايي آن فصل، استفاده مي شده است. 

باشد. در بناهاي قديمي، ظاهر بنا بسيار ساده و  مي که داراي تزئينات ظاهريبرخالف بناهاي امروزي  :معماری درونگرا-3

 داراي تزئينات کم مي باشد و بالعکس درون بنا بسيار با شکوه و زيبا مي باشد. 

به علت آنکه معماري دوران قاجار يک معماري مذهبي است و شهر کاشان نيز از دير باز به  (:معماری محجّبه )نقاب دار -4

يت مسائل مذهبي در معماري خانه عباسيان بسيار مشهود مي باشد. از مصاديق اين امر، تقسيم بنا به رعا دارالمومنين معروف است،

دو بخش اندروني و بيروني، اتاقهاي تو در تو و متعدد، جدايي محل سکونت آقايان و خانمها در تاالرها، وجود ديوار حجاب در اطراف 

؛ کوبة درب ها نيز دو دستگيره با صداهاي متفاوت تعبيه ب.. مي باشد. حتي درفضاي بام براي گرفتن ديد همسايه به داخل بنا و.

 شده است که از طريق صداي کوبه مي شده به جنسيت فردي که پشت درب است پي برد. 

 مختلف بنا  بخشهای -3-3

 مجموعه به سه بخش اصلي تقسيم مي گردد. بخش اندروني، بخش بيروني و بخش خدمه. 

  (بخش بیرونی: )طبقات باال -3-3-1

بيروني قسمتي از خانه است که براي اسکان موقت از آن استفاده مي شده است. در اين بخش اتاق ها و فضاهايي وجود دارند 

که براي اقامت ميهمانان تجاري، مسافران و اقوام از آنها استفاده مي شده است. حتي اتاق هاي کار صاحبخانه هم در بخش بيروني 

 :ار داشته اند. قسمت هاي مختلف بخش بيروني به شرح زير مي باشندقر

 :آیینهاتاق  -3-3-1-1

اتاق هاي شاه نشين،  زيباترين و مجلل ترين اتاق هاي خانه هاي قديم بوده اند.  تزئينات بسياري اعم از گچبري ها،  آيينه 

همانطور که در شکل کاري ها،  درها و پنجره هاي رنگين،  پنجره هاي گچي نازک و. . .  در ساخت اين اتاق ها به کار رفته است. 

اي سقف اين اتاق آيينه کاري هاي زيبا به شکل ماه،  ستاره و شمسة مرکزي وجود دارد که به همراه در فض يک مشاهده مي کنيد. 

منشورهاي شيشه اي معلق شده با نخهاي ابريشمين،  جلوة بسياري زيبايي را بوجود آورده اند.  اين آينه کاريها عالوه بر تزيين 

کاس نور،  ضمن تامين قسمتي از روشنايي اتاق.  طرح يک آسمان اتاق،  در شب و با روشن کردن چراغي کوچک،  توسط انع

مي « ارسي»مجازي را )در سقف( باز سازي مي کرده اند.  يکي ديگر از تزئينات بکار رفته در اتاق شاه نشين،  درهاي موسوم به 
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د.  از اتاق شاه نشين باشد.  فضاي فوقاني اين درها،  دو جداره بوده و لذا اين درها به صورت عمودي حرکت مي کنن

جهت پذيرايي از مهمانهاي ويژه و نيز مراسم خاص مثل عروسي استفاده مي شده است.  از اين جهت به آن اتاق عروس مي گفته 

 اند. 

 
 . اتاق آيينه1کل شماره ش

 :سر پوشیدة بزرگ -3-3-1-2

و... استفاده مي شده است. سر پوشيده ها معادل سر پوشيده فضايي است که از آن در مراسم مذهبي، جشن ها،  عزاداري ها 

سالن هاي اجتماعات يا اتاقهاي کنفرانس امروزي بوده اند. سر پوشيده در دو طبقه بنا شده است. طبقة پايين مخصوص آقايان و 

قف سر پوشيده داراي س طبقة باال مخصوص خانم ها بوده است. هواي سرپوشيده توسط يک بادگير تهويه مي شده است.

مخصوصي است که آنرا کاله فرنگي مي گويند. کاله فرنگي داراي پنجره هاي مشبکي به اسم پنجره هاي موشي مي باشد که نور 

 داخل سر پوشيده را تأمين مي کنند. 

 سر پوشيدة بزرگ به واسطه قرار گرفتن در بخش بيروني، وسيعتر و داراي تزئينات کمتر بوده و براي برگزاري مراسم عمومي

 )1393)ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان،  استفاده مي شده است. 
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 . سرپوشيده ي بزرگ 2شکل شماره 

  :یوان بهارها-3-3-1-3

قرينه سازي يکي از ويژگي هاي  ،همانطور که قبالً گفته شد از ايوان بهاره در فصول معتدل سال استفاده مي شده است.

معماري بناي عباسيان مي باشد. معماري اين بنا از اين ويژگي به طرز هوشمندانه اي در اين قسمت استفاده کرده است. طرفين 

 ايوان بهاره به صورت کامالً قرينه و مشابه يکديگر ساخته شده است. در کنار ضلع سمت چپ ايوان، اتاقهاي متصل به سر پوشيده

واقع شده است. حال آنکه در ضلع سمت راست اتاقي وجود ندارد. به عبارت ديگر پشت ضلع راست، زمين همسايه قرار دارد و در 

دارد. معمار با استفاده از اصل قرينه سازي دو وجه را کامالً شبيه به هم ساخته و « قناصي»اصطالح معماري، زمين در اين قسمت 

  (1393ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان، ) ت.عيب زمين را پوشانده اس

 
 . ايوان بهاره3شکل 

  :اتاق های آیینه -3-3-1-4
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اين اتاق هاي کوچک، گويا محل کار صاحبخانه بوده اندد. در پشدت ايدن اتداق هدا درب کدوچکي قدرار دارد کده         

مستقيماً به بيرون خانه راه دارد. اتاقهاي آيينه داراي يک ويژگي جالب مي باشند. اگر روبه روي يکي از درهاي اين اتاقهدا بايسدتيد،   

نه هاي موازي بوده و اين تکرار منظرة زيبايي را بوجود آورده است. از اين رو اين اتاقها تکرار چارچوب درب ها به مانند تصوير در آي

  را آيينه مي گويند. 

قسمت پايين تمام درها، تخته اي وجود دارد که در نگاه اول به نظر مي رسد عامل مزاحمي در برابر رفت و آمد مدي باشدد. بده    

از ورود گرد و خاک و نيز حشرات موذي مثل  -1آن داراي چند خاصيت مي باشد:  مي گويند که وجود« جناب در»اين قسمت در، 

در هنگام عبور از در، متذکر مي شود که شخص، کفش هاي خدود را در بيدرون از اتداق     -2عقرب به داخل اتاق جلوگيري مي کند. 

خم شود و نوعي ادب و احترام را نسدبت بده    به علت آنکه پاي در بلند بوده و سقف در کوتاه است، شخص مجبور است -3در آورد. 

 (1393)ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان،  افراد داخل اتاق به جاي آورد. 

  :سر پوشیدة کوچک -3-3-1-5

اين سرپوشيده نيز به مانند سرپوشيدة بزرگ مي باشد که توضيحات آن در قبدل ذکدر شدد. سرپوشديدة کوچدک در حدفاصدل       

روني واقع شده و براي برگزار مراسم خصوصي تر از آن استفاده مي شده است. لذا کوچکتر بوده ولي تزئينات آن بيشدتر  ياندروني و ب

است. براي تزئين اين سر پوشيده از دو رنگ تيره و روشن استفاده شده و با استفاده از تضاد رنگ ها منظدرة جدالبي خلدق گرديدده     

 ه هايي وجود دارد که مخصوص آويزان کردن وسايل روشنايي بوده است. در گرداگرد سر پوشيدة کوچک حلق است.

 :اتاق مرکزی-3-3-1-6

آن هم  و  اين اتاق به علت قرار گرفتن در مرکز بنا به نوعي قلب ساختمان به حساب آمده و داراي يک ويژگي شاخص مي باشد

اندروني بنا را نگاه کرد و هم قسمت بيروني را زير نظر داشت. بدين تسلط و ديد به طرفين مي باشد. از اين اتاق هم مي توان بخش 

علت اين اتاق مربوط به صاحب خانه بوده است. تزئينات بسيار زيبايي در اين اتاق کدار شدده اسدت کده از آن جملده مدي تدوان بده         

ه هداي مشدبک گچدي در ايدن اتداق      گچبريهاي زيبا، درب هاي ارسي و پنجره هاي مشبکي گچي اشاره نمود. تعداد زيادي از پنجدر 

افت خاصي مي باشد. قالب )بدنة( اين پنجره ها از گچ تقويت شدده مدي باشدد و تکده شيشده هداي       راستفاده شده است که داراي ظ

رنگي به پشت آنها چسبانده شده است و در حقيقت روي اصلي اين پنجره ها، سمت داخل اتاق مي باشد که خود دليلي بر معماري 

مي باشد. در گوشه اي از اين اتاق شومينة گچي زيبايي وجود دارد که مربوط به بنداي اوليده نمدي باشدد. بلکده در جريدان       درونگرا 

به دو قسمت تقسيم شده و اين شومينه در يکي از وجه هاي آن سداخته   تفکيک صورت گرفته در مورد بناي اوليه، اتاق مرکزي نيز

 ، ديوار کاذب برداشته شد و خود شومينه هم به طور سالم جدا گرديد.  شده بود. در جريان مرمت و بازسازي بنا

 (بخش اندرونی: )طبقات باال -3-3-2

اندروني مکاني براي زندگي روزمرة خانواده بوده است. در حقيقت اندروني متعلق به محارم خانواده بوده است و توسدط درب هدا   

  شده است و لذا نامحرم ها و مهمانان به اين قسمت دسترسي نداشته اند.و راه هاي مخصوص به خود از ساير قسمت ها جدا مي 

 :اتاق شاه نشین -3-3-2-1

قسمت اندروني نيز داراي يک اتاق شاه نشين مخصوص به خود مي باشد. در سقف اين اتداق نيدز طدرح هداي شمسده و سدتاره       

)البته به نحوي زيباتر( بکار رفته است که تعداد زيادي از قطعات آيينة آن، اصيل مي باشد. اين اتاق مجهز به يک شومينة زيبا مدي  
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از آب طال کاري و رنگ هاي طبيعي، طرح هاي تزئيني زيادي ايجاد شده اسدت.   باشد. اطراف اين شومينه با استفاده

فضاي باالي اين شومينه دو جداره است که مخصوص هدايت دود به بيرون بوده و نيز سوراخ هايي جهدت تزريدق هدوا )بده منظدور      

 .در پايين شومينه تعبيه شده است کمک به سوختن بهتر

  :دریچه راه مخفی -3-3-2-2

گوشة يکي از اتاق هاي اندروني دريچه اي وجود دارد که زير آن تعدادي پله وجود دارد و به يک نقب طوالني متصدل اسدت   در 

که راه فرار يا راه مخفي خانه مي باشد. در قديم از طريق اين راهها، ساکنان بنا به خانه ها و يا حتي محلده هداي اطدراف دسترسدي     

  ا نيز جهت رفت و آمد به حمام هاي عمومي از اين راه ها استفاده مي کرده اند. داشته اند و گويا در قديم خانم ه

  :اتاقک مخفی -3-3-2-3

ريچه اي وجود دارد که برخالف قبلي به جايي وصدل نيسدت بلکده بده اتاقدک      ددر گوشة يکي ديگر از اتاق هاي بخش اندروني، 

کوچک و تاريکي متصل است. حدس هاي مختلف دربارة کاربري اين اتاقک زده مي شود که آنچه قدويتر مدي باشدد بددين صدورت      

خفي را در طبقات باال طراحي است که محلي جهت نگهداري اشياء قيمتي و گرانقيمت بوده است. معمار با هوشياري تمام،  مکان م

  کرده است در صورتيکه تصور عمومي اين است که مکانهاي مخفي بايد در طبقات پايين و زير زمين ها باشند. 

 (بخش اندرونی: )طبقات پایین -3-3-3

 :سرویس های بهداشتی قدیمی -3-3-3-1

شده اند. در اين مکان ها رفت و آمدد کدم اسدت، ديدد     توالت هاي قديمي بنا در پشت راه پله هاي متصل کنندة طبقات ساخته 

مستقيم وجود ندارد و بوي بد نيز آزار دهنده نمي باشد. توالت بخش اندروني پشت راه پلة ابتدايي آن بوده و در کنار آن هدم کاندال   

کده فاصدلة بدين توالدت تدا       آبي جهت استفاده وجود دارد. جالب است بدانيد که در طراحي توالت ها رعايت اين نکته الزامدي بدوده  

قدم است. )مي دانيم که در مسايل شرعي آمده که پاي نجس با هفت قدم راه رفتن روي زمين پداک مدي    7نزديکترين اتاق حداقل 

 (1393(. )ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کاشان، شود

 :سردر راه پلة بخش اندرونی -3-3-3-2

رين گچبري شده است که اشاره به شغل صاحب اولية بنا دارد. در قديم مرسوم بدوده کده   در اين سر در نقوش شمعدان هاي بلو

بنا داخل گچبري ها و تزئينات منعکس شود تا نوعي تبليغ و معرفي باشد که از اين دست مي توان به طدرح فدرش در    صاحب شغل

 . خانه طباطبايي ها و طرح سماور و ساعت در خانه بروجردي ها اشاره نمود

 :حوضخانه -3-3-3-3

به علت قرار گرفتن شهر کاشان در ناحيه گرم و نيز مجاورت با کوير، معماران و طراحان بناهاي قدديمي سدعي مدي کدرده اندد      

جهت تعديل دماي بنا و نيز خنک شدن ساکنين خانه در فصول گرم سال، حداکثر استفاده را از معماري بنمايند که طراحي فضداي  

ن تمهيدات مي باشد. حوضخانه به خاطر وجود حوض ها و نهر هاي آب، کانال هاي گردش آب از اطدراف اتداق   حوضخانه از جملة اي

هاي آن، کانال هاي متصل به بادگير و مسايل خاص معماري داراي هوايي مطبوعي است که خنکي آن در مقايسه با سداير قسدمت   

تفريح در فصول گدرم سدال اسدتفاده مدي شدده اسدت. ندورگير         هاي بنا کامالً محسوس مي باشد. از حوضخانه جهت خنک شدن و

)پاسيو( مرکزي حوضخانه باعث تامين روشنايي آن مي شود و در طرفين آن اتاق هاي مخصوصي وجود دارد. آب قنات در ابتدا وارد 
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در  حوضخانه شده و سپس به يکي از اتاق هاي جنبي هدايت مي شود. داخل اين اتاق حوض کوچکي وجود دارد کده 

طرفين اين اتاق کانال هاي عبور آب وجود دارد که باعث خنکي فضاي اين اتاق مي شود. عايق بندي دقيدق ايدن کاندال هدا بسديار      

جالب است و با توجه به آنکه هر گونه نشتي باعث تخريب پايه ها و طبقات فوقاني مي گدردد، دقدت عمدل و شدجاعت معمدار قابدل       

هاي حوضخانه با استفاده از هنر گره چيني ساخته شده اند کده در ايدن هندر از چسدب و مديخ      تحسين مي باشد. درب ها و پنجره 

استفاده نمي شود بلکه قطعات چوب به مانند پازل در يکديگر فرو رفته و طرح هاي زيبايي را ايجاد مي کنندد. حوضدخانه از لحداظ    

  به ورودي اصلي خانه دارد.  معماري داراي يک حياط ويژة دو طبقه است که راه مستقيم و انحصاري

   چاه آب -3-3-3-4

سيستم آبرساني بنا عالوه بر آب قنات از چاه هاي آب نيز استفاده مي کند. دو حلقه چاه عميق در بنا وجود دارد که يکي از آن 

ها جهت ذخيرة آب و ديگري جهت تأمين آب مورد نياز حوض ها، باغچه ها و ساير قسمت ها مي باشد. آب اين چداه هداي عميدق    

ص و توسط نيروي انساني باال آورده مي شده است. اين چرخ ها داراي دو سطل بدوده اندد   )چندين ده متر( توسط چرخ هاي مخصو

که سطل ها در خالف جهت همديگر حرکت مي کرده اند و آب را در حوضچه هاي کناري ريخته و سپس توسدط کاندال هداي زيدر     

 سطحي به سيستم آب رساني بنا تزريق مي کرده اند.  

  :حیاط باغ -3-3-3-5

ط در گذشته داراي حوض هاي آب و درختان سر سبز بوده که محيط دل گشا و مفرح آن باعث شادي روح اهالي خانه اين حيا

مي شده است. به علت آنکه مرمت اين حياط به اتمام نرسيده است هنوز قابل بازديد نمي باشد. نکته قابل توجه در مورد اين حياط 

شان آيت ا... سيد محمد علوي بروجردي از علماي مشهور و برجستة معاصر کاشان مدي  مربوط به فرزند صاحب اوليه بنا مي شود. اي

حوضدخانه و بدا ( کده از     –باشند. سه حياط از مجموعه حياط هاي پنجگانه در سهم االرث ايشان قرار مي گيرد، )حيداط انددروني   

ا محل اقامة نماز جماعت خويش قرار مدي دهندد   حياط حوضخانه به عنوان مکتب خانه و محل تدريس استفاده نموده و حياط با  ر

 که بدين علت در بين اهالي شهر به سيد با  يا آسيد محمد با  معروف و ملقب مي گردند.  

  :سرداب بزرگ -3-3-3-6

بواسطة گرماي هواي مناطق کويري )پس از صرف ناهار( به انسان حالت خواب دست مي دهد و لذا در قدديم از سدرداب بدراي    

ت و خنک شدن استفاده مي کرده اند.  هواي سرداب خنک است ولي ايدن خنکدي، مرطدوب نيسدت بلکده مطبدوع اسدت و        استراح

عواملي چون، معماري خاص سرداب، اختالف سطح زياد با کوچه، بادگيرها، کانالهاي عبور آب از زير سطوح و نيز پس سرداب هداي  

اب ها، اتاقک هاي کوچکي هستند که داخدل خداک و بدا اسدتفاده از ندوک      کناري در خنکي هواي آن تأثير بسزايي دارند. پس سرد

تيشه حفر مي شوند و در بدنة آن هيچگونه مصالحي بکار نمي رود و خنکي زياد آن موجب مي شده که مواد غذايي فاسد شددني را  

 در پس سرداب نگهداري کنند.  

  :رخشویخانه -3-3-3-7

ورود و خروج آب وجود دارد که از فضا براي شستشوي لباس ها و پارچه هاي کثيف داخل رخشويخانه، حوض آب و کانال هاي 

  استفاده مي شده است. 

  :عبادتگاه -3-3-3-8
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در مجموعه تاريخي عباسيان تقريباً تمامي امکانات الزم براي زندگي روزمدره انسدان وجدود دارد. ايدن بندا حتدي       

مجهز به نوعي مسجد هم مي باشد. پس سردابي که در حد فاصل اندروني و بيروني قرار گرفته است به عندوان عبادتگداه و خلوتگداه    

ه، ادعيه و آيات قرآن تزئين شده است. همچنين در گوشده اي از ايدن پدس    خصوصي بوده که داخل آن توسط گچبري اسماء مقدس

به چشم مي خورد که تنها سند موجود در بنا بوده و سدال اتمدام سداخت عبادتگداه را مشدخص مدي       « 1252سنة »سرداب،  تاريخ 

  سازد. 

 (بخش بیرونی: )طبقات پایین -3-3-4

اسدت، آب   نبودهبندي بوده و در تمام ساعات شبانه روز دسترسي به آب ميسدر به علت آنکه در قديم، آب قنات جيره  :آب انبار

در مخازني مخصوص ذخيره شده و مورد استفاده قرار مي گرفته است. آب انبار مجهز به چاه آب، چرخ چاه و مخدزن آب اسدت. آب   

پس از تست سالم بودن، مصرف مي توسط چرخ چاه در مخزن ذخيره شده، با روش هاي فيزيکي و شيميايي خاص، تصفيه گشته و 

  شده است. عايق بندي و سيستم خنک سازي آب قابل توجه مي باشد. 

  :بخش خدمه -3-3-5

اين بخش متعلق به خدمتکاران و مستخدمين بوده و داراي حياط و راه عبور و مرور جداگانه مي باشد. اين بخدش شدامل اتداق    

   هاي کار خدمه،  مطبخ و حياط خدمه مي باشد.

  :مطبخ -3-3-5-1

مطبخ همان آشپزخانه هاي قديمي است که از آن براي تهية غذا و پخت و پز استفاده مي شده است. داخل مطبخ حدوض آبدي   

وجود دارد که مجهز به کانال هاي ورود و خروج آب بوده و از آن براي شستشو استفاده مي شده است و ابعاد آن هدم بدراي رعايدت    

محل هاي نگهداري ظروف، تنور و اجاق ها به چشم مي خدورد. همچندين يدک مکنددة     درون مطبخ،  حدّ آب کر مناسب مي باشد. 

قوي هوا باالي سر تنور و اجاق ها تعبيه گرديده است که نقش يک هود طبيعدي را بدازي کدرده و دود و د ما ناشدي از پخدت غدذا را       

ورگيرهايي که به حيداط خدمده راه داشدته    نور فضاي مطبخ توسط ن توسط يک کانال مرتفع به فضاي بيرون مطبخ منتقل مي کند.

  اند. تأمين مي شده که اکنون مسدود گشته اند. 

  :حیاط خدمه -3-3-5-2

اين حياط مکاني براي اقامت، استراحت و کار خدمه بوده و داراي راهي به مطبخ نيز بوده که در حال حاضر بسته مي باشد. اين 

ي خريد آن توافقي با ورثه صورت نگرفته است و لذا در حال حاضر مسکوني بوده و حياط تنها قسمت مجموعه است که تا کنون برا

  راه ارتباطي آن با ساير قسمت هاي مجموعه مسدود مي باشد. 

 :ورودی مجموعه 3-3-6

عبور ورودي مجموعه عباسيان در نوع خود جالب توجه مي باشد.  پس از ورود از سمت کوچه به داخل بنا از يک سطح شيبدار 

. وجدود هشدتي   گيرد مي کنيم تا به يک هشتي زيبا و سقف برسيم. سطح شيبدار باعث مي شود تا تغيير ارتفاع به آهستگي صورت

باعث مي شود که ديد مستقيم از داخل کوچه به داخل بنا از بين رفته و ندوعي حجداب ايجداد شدود. مسدقف بدودن هشدتي و نيدز         

افران و منتظران بيرون از بنا مي زدايد.  اين هشدتي ابتددايي داراي دو شداخه مدي باشدد      سکوهاي اطراف آن، خستگي را از تن مس

راهي به بخش خدمه و راهي به درون بنا. پس از اين هشتي و عبور از درب اصلي بنا به يک هشتي کوچکتر مي رسيم که آن نيز دو 
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پدس از آن داالن   خدل بندا مدي رود.    شاخه شده. يکي از شاخه ها به قسمت حياط حوضخانه و ديگري بده سدمت دا  

شيبدار، پر پيچ و خمي وجود دارد که موسوم به داالن حجاب بوده و وظيفه از بين بردن ديد مستقيم به داخل بنا را دارد. با عبور از 

اسدت. پلده   داالن حجاب به هشتي رو باز بزرگي مي رسيم که عالوه بر ورودي، از آن به عنوان اصطبل موقت هم استفاده مي شدده  

هاي ورودي اين هشتي ارتفاع کمي جهت عبور و مرور چهارپايان دارد و در گوشه اي از آن محل هايي براي علوفة حيواندات تعبيده   

شده است. فضاي بام اين هشتي مجهز به ديوارهاي حجاب بوده و خود هشتي داراي سه درب مي باشد که هر درب به قسمت هاي 

 براي بخش بيروني،  دربي براي بخش اندروني و دربي براي طبقات پايين.  مختلف بنا متصل است. دربي 

 :کریاس

پس از ورود به بنا از سمت کوچه، داالني طويل و نسبتاً پيچ و خم دار وجود دارد که با عبور از آن به ورودي بنا مي رسيم. اين 

ه داخل بنا، داراي شيب ماليمي است که به علت داالن که موسوم به داالن حجاب مي باشد ضمن از بين بردن ديد مستقيم ب

طوالني بودن آن، افراد بدون آنکه متوجه شوند، اختالف ارتفاع زيادي را با سطح کوچه پيدا مي کنند.  پس از گذشتن از هشتي 

د که هر يک به ابتدايي و نيز داالني ديگر به هشتي اصلي ورودي بنا مي رسيم. در اطراف اين هشتي درب هاي متعددي وجود دار

قسمتي از خانه راه دارد.  استفاده ديگري که از اين هشتي مي شده، بدين صورت بوده که اشخاصي که به صورت موقتي با اهل 

خانه کار داشته اند، چهار پايان خود را در اين قسمت جاي مي داده اند و به عبارت ديگر،  اين قسمت، اصطبل موقت بنا بوده است. 

 هشتي ظروف و جايگاههاي مربوط به آب و علوفة چهار پايان به چشم مي خورد.در گوشة اين 

 :اتاق آیینه

عروسي  و يکي از مجلل ترين اتاق هاي اين مجموعه است که به دليل زيبايي خاصش مهماني هاي مهم از جمله مراسم عقد

نيز در آن صورت مي گرفته به همين دليل به اتاق عروس هم معروف بوده، يکي از شاهکارهاي اين اتاق پديد آوردن آسمان زيباي 

کوير به صورت مجازي در شب بوده که اين عمل توسط منشورهايي که با ريسمان هاي ابريشمي به سقف متصل شده اند رخ 

اتاق مي توان به گچ بري بسيار ظريف و آيينه کاري هاي زيبا و درهاي اُرسي و در رديف هاي  ميداده از ديگر قسمت هاي مهم اين

 باالي آن پنجره هاي مشبک گچي اشاره کرد. 

 swotتحلیل چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری در خانه تاریخی عباسیان کاشان با کمک مدل -4

اي مورد نظر و پتانسيل هاي باالي آن به عنوان يک جاذبه توريستي در با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص معرفي بن

با رويکرد بهينه سازي بستر شهر کاشان الزم است تحليلي بر نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديد هاي خارجي بنا 

 لذا با استفاده از روش .  گسترش گردشگري در حوزه خانه هاي تاريخي و به طور اخص خانه تاريخي عباسيان صورت پذيرد

swot  يک چهارچوب علمي نقاط قوت و ضعف و نيز تهديدها و فرصتهاي پيش روي توسعه گردشگري در خانه تاريخي عباسيان

 مورد بررسي قرار مي گيرد

-ها و پااليش و طبقه بندي آنها، مجموعه اين شاخص ها در چهار دسته موضوعي بافت تاريخي پس از تهيه فهرست شاخص

با عنوان نقاط قوت و ضعف که داخلي هستند و  4، 3، 2، 1اجتماعي،  اقتصادي و نهادي در جدول هاي شماره -عماري، فرهنگيم

 فرصت ها و تهديد ها که خارجي هستند، به صورت مجزا دسته بندي شده اند. 
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اجتماعي، –گي معماري، فرهن-مجموعه اي از عوامل دروني بنا به تفکيک بافت تاريخي 1در جدول شماره 

 نقطه ضعف قابل مشاهده است.  13نقطه قوت و  11نهادي آورده شده است که –اقتصادي 

مجموعه اي از عوامل بيروني و تاثير گذار بر بنا استخراج  ومانند عوامل دروني تفکيک شده اند.  تعداد فرصت هاي پيش روي 

 قابل بحث مي باشد. 2در جدول  12و تهديدات  8بنا 

 STRENGTH. نقاط قوت 1جدول

 متراژ باالوجود يک خانه تاريخي از زمان قاجار با   بافت تاريخي

 فرد به منحصر معماري 

 ساختار خاص پنجره ها که باعث ايجاد رقص نور در بنا شده است 

 خانه خشتي مطبق تنها 

فرهنگي و 

 اجتماعي

   واقع شدن خانه در قسمت بافت سنتي شهر 

 يونسکو طرف از تاريخي خانه زيباترين عنوان به شدن منتخب 

 توانايي جذب هر نوع گردشگر با هر سليقه و زمان 

و  نهادي

 اقتصادي

 شهرداري توسط بنا حفاظت از و حمايت 

 داشتن قسمت تهيه بليط 

 گذاري سرمايه جهت بودن مستعد 

 مثل اب سردکن يداشتن تجهيزات 

 WEAKNESSESنقاط ضعف 

 عدم استفاده مطلوب از محيط  بافت معماري

 وسعت زياد 

فرهنگي و 

 اجتماعي

 فصول تمام در کنندگان بازديد تعداد بودن کم 

 کافي اطالعات نداشتن 

 زياد وسعت دليل به ها بودن بازديد بر زمان 

  بروشورهاي مناسب)انگليسي(نداشتن تبليغات و 

نهادي و 

 اقتصادي

 بنا شکوه با مقايسه در بليط ارزش بودن پايين 

 مديريت و ريزي برنامه جهت مديرمشخص نبود 

 گردشگران راهنمايي براي کار نيروي عدم 

 خانه داخل نمايش موزه اي وسايل جهت موزه نبود 

 فرهنگي ميراث حمايت عدم 

 خانه بودن سنتي با محوطه در موجود سردکن اب تناسب عدم 

 خارجي تورهاي براي مناسب بهداشتي سرويس نداشتن 
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 OPPORTUNITIES. فرصت ها 2جدول

 شهر هاي جاذبه تعدد  بافت معماري

 به فرد نحصرمعماري م 

برخورد خوب مردم با فرهنگ کاشان در جهت   فرهنگي و اجتماعي

 حفاظت از بنا

 

 

 نهادي و اقتصادي

 دسترسي آسان به بنا 

  امکان ايجاد اشتغال بيشتر در زمينه صنايع

 دستي و گردشگري

 سرمايه خصوصي در جهت  بخش انگيزه افزايش 

 گذاري

  وجود بستر مناسب جهت ايجاد فرصت هاي

 شغلي

 وجود هتل هاي سنتي مناسب در منطقه 

 TREATSتهديدات

 وسعت زياد و مشکل در متمرکز کردن افراد تور  بافت معماري

 مناسب مرمت نبود 

 بنا نزديکي در سنتي هاي خانه وجود 

 نبود تبليغات کافي  فرهنگي و اجتماعي

 عدم آشنايي مردم محلي از خانه تاريخي 

 عدم آموزش کافي کارکنان و گردشگران 

 

 نهادي و اقتصادي

 مرمت ي هزينه باالبودن 

 کمبود بودجه الزم 

 واحد مديريت نداشتن 

 ريزان برنامه توجهي بي 

 روز معيارهاي با انها تطابق عدم و کمبودهتل 

 دنيا

 نداشتن پارکينگ مناسب 

نقطه ضعف  14نقطه قوت در عوامل داخلي در مقابل  12مشاهده مي شود در خانه تاريخي مذکور  3 همان طور که در جدول

نقطه قوت و   18تهديد خودنمايي ميکند. بنابراين در مجموع  13فرصت در مقابل  6مشاهده ميشود و هم چنين در عوامل خارجي 

د در داخل و خارج بنا به عنوان محدوديت قابل مشاهده است. نقطه ضعف و تهدي 27فرصت در داخل و خارج بنا به عنوان مزيت و 

است  با توجه به باال بودن ضعف وتهديدت فراوان بايد سياستگذاري هاي مناسب در جهت بهبود وضعيت صورت گيرد. ولي اميد

 . شرايط بهبود يافته و نواقص و کاستي ها مرتفع گردد

 ر گردشگري خانه تاريخيعوامل اصلي تاثير گذار ب swot. ماتريس 3جدول
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 داخلي خارجي

 قوت ها فرصت ها

 شهر هاي جاذبه تعدد 

 معماري منحصر به فرد 

                                                                                  برخورد خوب مردم با فرهنگ کاشان در جهت

 حفاظت از بنا

 دسترسي آسان به بنا 

  اشتغال بيشتر در زمينه صنايع امکان ايجاد

 دستي و گردشگري

 خصوصي در جهت  بخش انگيزه افزايش 

 گذاري سرمايه

  وجود بستر مناسب جهت ايجاد فرصت هاي

 شغلي

 وجود هتل هاي سنتي مناسب در منطقه 
 

 با متراژ باال 

  منحصر معماريوجود يک خانه تاريخي از زمان قاجار 

 فرد به

  باعث ايجاد رقص نور در بنا ساختار خاص پنجره ها که

 شده است

  واقع شدن خانه در قسمت  تنها خانه خشتي مطبق

 بافت سنتي شهر

 طرف از تاريخي خانه زيباترين عنوان به شدن منتخب 

 يونسکو

 توانايي جذب هر نوع گردشگر با هر سليقه و زمان 

 شهرداري توسط بنا حفاظت از و حمايت 

 داشتن قسمت تهيه بليط 

 گذاري سرمايه جهت بودن مستعد 

 داشتن تجهيزاتي مثل اب سردکن 

 

 ضعف ها تهديد ها
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 وسعت زياد و مشکل در متمرکز کردن افراد تور 

 مناسب مرمت نبود 

 نبود تبليغات  بنا نزديکي در سنتي هاي خانه وجود

 کافي

 عدم آشنايي مردم محلي از خانه تاريخي 

 باالبودن عدم آموزش کافي کارکنان و گردشگران 

 مرمت ي هزينه

 کمبود بودجه الزم 

 واحد مديريت نداشتن 

 ريزان برنامه توجهي بي 

 دنيا روز معيارهاي با انها تطابق عدم و کمبودهتل 

 رنداشتن پارکينگ مناسب 

 عدم استفاده مطلوب از محيط 

 تمام در کنندگان بازديد تعداد بودن کم وسعت زياد 

 فصول

 کافي اطالعات نداشتن 

 زياد وسعت دليل به ها بازديدبودن  بر زمان 

 )پايين نداشتن تبليغات و بروشورهاي مناسب)انگليسي 

 بنا شکوه با مقايسه در بليط ارزش بودن

 مديريت و ريزي برنامه جهت مديرمشخص نبود 

 گردشگران راهنمايي براي کار نيروي عدم 

 خانه داخل نمايش موزه اي وسايل جهت موزه نبود 

 فرهنگي ميراث حمايت عدم 

 سنتي با محوطه در موجود سردکن اب تناسب عدم 

 خانه بودن

 براي مناسب بهداشتي سرويس نداشتن 

 

 (swot. نظام تحليل راهبرد ها و استراتژي گردشگري در خانه تاريخي) مدل 4جدول

w s  

 لزوم مرمت مناسب و درخور بنا .1

لزوم حمايت مسئوالن در حفظ و نگهداري بهتر  .2

 بنا

لزوم دعوت از بخش خصوصي جهت سرمايه  .3

 گزاري 

لزوم اختصاص بودجه کافي جهت حفظ و حراست  .4

 و بازسازي بنا

لزوم برنامه ريزي و مديريت مجموعه به دست  .5

 کارشناسان مجرب

 

امکان مطالعه و پژوهش در بنا به دليل قدمت بنا و  .1

 اهميت باالي معماري

بخش سنتي دسترسي آسان به بنا به دليل واقع شدن در  .2

 شهر

افزايش انگيزه سرمايه گذاري بدليل انتخاب به عنوان  .3

 ميراث يونسکو

 حمايت مردم و مسئوالن از بنا .4

 داشتن فرصت مناسب شغلي .5

لزوم داشتن امکانات و تجهيزات مناسب براي جذب  .6

 ردشگران‘

 

 

 

 

 

O 
 

 مرمت بنا .1

 اختصاص بودجه .2

 سهيم کردن بخش خصوصي  .3

 برنامه ريزي متناسب .4

 درخورمديريت  .5

 حمايت مسئوالن .6

 شناسايي بافت و معماري بنا در جهت مرمت شايسته بنا .1

دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت معرفي بنا  .2

 و ايجاد قسمت هاي رفاهي و خدماتي

برنامه ريزي در جهت حفظ و حراست و تعيين نرخ واقعي  .3

 استاندارد هابليط با توجه به 

تکميل کادر راهنمايي و اطالعات در خور جهت آگاهي  .4
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 معرفي بنا .7

 سرمايه گذاري .8

 اختصاص بودجه .9

 گردشگران

برنامه ريزي براي اموزش مناسب وتهيه برشور تبليغاتي  .5

 درخور بنا

 مکانيابي براي ايجاد وتوسعه ي هتل در منطقه .6

t 

 . نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات5

از آنجا که گردشگري يکي از بزرگترين صنايع جهان به شمار مي رود و نقش بي بديلي در رشد و بالندگي جوامع انساني دارد 

توجه به آن از ملزومات جوامع به حساب مي آيد. يکي ار عناصر کليدي در اين صنغت بناها و اثار به جا مانده از اعصار مختلف مي 

ار فرهنگي، اجتماعي و تمدن گذشتگان نقش بسزايي در جذب گردشگران مختلف دارد. در بررسي باشد که عالوه بر معرفي ساخت

هاي انجام شده پيرامون اين بنا مهمترين نکته که مورد توجه قرار گرفت مرمت و حفاظت از بنا و معرفي شايسته و درخور آن 

بنا صورت گيرد چرا که با وجود داشتن پتانسيل هاي  است. بايدبرنامه ريزي هاي مناسب و درستي در جهت استفاده بهينه از

گسترده امکانات و تجهيزات مناسب براي آن در نظر گرفته نشده است. توجه به اين بنا نه تنها ميتواند موجب جذب گردشگران 

 ئوالن است. شده بلکه مي تواند ايجاد اشتغال براي جوانان بسياري بکندکه همه ي اين موارد مستلزم توجه و رسيدگي مس

اميد است مقاله حاضر قدمي براي بهبود و معرفي خانه عباسيان بناي دوره قاجار برداشته و سنگ بنايي براي تحقيقات آتي اين 

 بنا و ساير ابيه تاريخي شر به جهت ارتقاء سطح کيفي آنها باشد.
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