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 چكيده
هايي است كه جامعه به آنها تمايل  معماري داراي هويتي است كه بيانگر ارزشهاي حاكم بر جامعه و مبين ارزش

 از معضالت و تواند راهگشاي بسياري ميي بومي امروزه ها ي خانهها ي سنتي از شاخصهها برگيري طرح. دارد
 به ها ي پيراموني ما باشد، معماران گذشته براي اينكه خانهها ي طراحي شهري و منازل مسكوني و محيطها كمبود

اند و در اين رابطه تجارب ارزشمندي  بسته ميكار  واقع مظهر و مايه آرامش و آسايش شوند تدابير گوناگوني را به
ي سنتي در شهري نظير اصفهان در ها توان با بررسي ميداني خانه ميادگي س اي كه به گونه به. دست آورده بودند به

فرهنگ سازگار با روحيه  يي مناسب با اقليم وها ي مناسب طراحي خانهها ي مختلف تاريخي، به كليد واژهها دوره
قابل بيان در از آنجا كه بررسي همه اين تجارب نيازمند به پژوهشي جامع و كامل داشته و . افتي واري دست مردم

باشد به اين جهت براي نشان دادن نمودي كوچك از هنر معماران گذشته در اين مقاله  ميچندين مجلد كتاب 
ي ها ي اثرگذار و متناسب با طرحها االسالم سعي شده به شاخصه خانه شيخ موردي صورت محدود با بررسي نمونه به

 است و گرفته قرار مطالعه مورد االسالم شيخ ر، خانه سنتيدر پژوهش حاض .افتي ي جديد دستها امروزي در طراحي
 يها مؤلفه با كامل آشنايي معمار ايران، سنتي يها خانه طراحي در كه دهد مينشان  بررسي اين از حاصل ي نتيجه
  در نظر.است نموده وارد معماري در را ها شيوه آن ي همه كه دارد ... و ديني و ملي هاي يعني ارزش ساز هويت

عنوان عنصر شاخص مورد مطالعه در اين پژوهش، به دليل پر رنگي  االسالم به گرفتن هويت در بررسي خانه شيخ
ارائه  معماري در سازي هويت و هويت از تعريفي ابتدا به اين جهت در.  در اين ساختار سنتي بوده استمؤلفهاين 
 كه دهد نشان مي بررسي اين از حاصل ي نتيجه و تاس گرفته قرار مطالعه مورد االسالم، شيخ ي خانه سپس و شده

 دارد ... و ديني و ملي هاي يعني ارزش ساز هويت يها مؤلفه با كامل آشنايي معمار ايران، سنتي يها خانه طراحي در

 .است نموده وارد معماري در را ها شيوه آن ي همه كه
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