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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هفتم / تابستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

اعظم سادات رضوی زاده **
استادیار،گروه معماری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسالمی، کاشان، ایرانایران

تاریخ دریافت مقاله: 97/03/10           تاریخ پذیرش نهایی:99/01/04 

عدم شناخت کافی و درست مبتنی بر انگاره های بنیادین و اصیل تداوم یافته الگوهای معماری خانه، منجر به آشفتگی هایی در ساختارهای بنیادین 
در معماری خانه های امروزی شده است. هدف  پژوهش، بررسی کهن الگوهای پایدار در معماری خانه های مورد مطالعه دوره قاجاریه کاشان و یزد، 
شناخت و بازنمایی در معماری خانه های امروزی  است؛ تا بتواند تداوم کهن الگوها مورد پژوهش قرار  گیرد. پرسش اصلی این است که چه ارتباطی 
بین انگاره ها، زبان معماری بومی و نظام ارزشی و زیست انسانی به خصوص در ساماندهی فضاهای معماری وجود داشته است؟ بر همین اساس 
فرضیه اصلی با رویکردی به نگرش معماری ایرانی، شناسایی کهن الگوها در مؤلفه های بومی، فضایی و فرهنگی جهت شکل گیری ساختار 
خانه های مورد پژوهش  است. لذا با   استناد به روش زمینه ای از تبدیل داده ها به الگوهای پارادایمی  که نمایانگر انگاره های بنیادین در شکل گیری 
معماری خانه های ایرانی هستند؛ پژوهش انجام می پذیرد. جهت ایجاد شناخت نظری، با تحلیل محتوای متون از طریق کدگذاری روی مفاهیم و 
معانی مشترک و جمع بندی نظریات، منجر به  استخراج مؤلفه های شکل دهنده کهن الگوها در ساختار طبیعی، ساختار کالبدی- فضایی و ساختار 
بصری می گردد. پس از بررسی پایایی مؤلفه ها توسط کارشناسان، میزان تأثیرگذاری و اصول جامع تر شناسایی گردید. در ادامه روند پژوهش، 
تحلیل معنایی هریک از آن ها در نمونه های مورد مطالعه صورت گرفت. بررسی الگوهای بنیادین در مؤلفه های شناسایی شده در ابعاد مختلف 
زندگی انسان به ویژه عناصر محیطی و معماری نشان می دهد که زبان مشترکی برای تداوم در معماری خانه وجود دارد. نتایج پژوهش نشان 
می دهد که کهن الگوهای معماری خانه های مورد مطالعه در ساختارهای طبیعی، کالبدی- فضایی و بصری از طریق پانزده مفهوم سلسله مراتب، 
تناسبات  فضایی، انعطاف پذیری، درونگرایی، فعالیت جمعی، حس  مکان، امنیت، انرژی کارآیی، محرمیت، محصوریت، مصالح مناسب،  ایستایی، 
مردم واری، عناصر طبیعی و معماری  تراز منفی قابل بازنمایی  است.  این مفاهیم در شکل گیری معیارهای فضاگرایی، درونگرایی، طبیعت گرایی، 
بوم گرایی و ساختارگرایی معرفی می گردند..در نهایت، با ارزیابی  این معیارها، کهن الگوهایی که قابلیت تداوم در معماری خانه های  امروزی را دارند؛ 

در قالب یک مدل تحلیلی- کاربردی ارائه  شده اند.  

واژه های کلیدی: کهن الگو ، طراحی معماری، خانه، کاشان، یزد.

* a.razavizadeh@iaukashan.ac.ir

بررسی  ابعاد پایداری کهن الگوهای معماری گذشته  به منظور تداوم در 
طراحی خانه امروز ) استخراج احکام طراحی مبتنی بر  کهن الگوهای اقلیم 

گرم و خشک(*

* این مقاله مستخرج از بخش نظری طرح پژوهشی با عنوان »طراحی مرکز پژوهش انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان با 
رویکرد معماری انرژی صفر« می باشد که در مرکز تحقیقات معماری وانرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان انجام گرفته است.
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مقدمه
زمین  روی  سکنی گزیدن  زمان  از  انسان  برای  خانه 
سابقه  بوده است.  پیچیده  حال  عین  در  و  مفهومی آشنا 
طوالنی زیستن در فضایی که بتواند نیازهای انسان را در 
ابعاد مختلف مادی و معنوی برآورده نماید، موضوعی است 
که رابطه طوالنی با نوع بشر دارد. »رابرت ونتوری«1 مسکن 
را پیچیده ترین نوع بنایی می داند که تاکنون طراحی کرده و 
بیان می کند که طراحی آن موضوعی فرای یک پاسخ ساده 
انسان  خصوصی  زندگی  به  منجر  که  برنامه هایی است  به 
مختلفی چون سیاست،  ابعاد  زمینه  در این  آن می شود.  در 
فرهنگ، اقتصاد و حتی جهان بینی و فلسفه فردی ساکنان 
که  نمود  ادعا  می توان   .)13،1394 مؤثر است)ونتلینگ  نیز 
هیچ یک از عملکردهای معماری، همانند خانه، واجد اهمیت 
و گوناگونی نیستند. ازیک سو خانه از ابتدایی ترین نیاز های 
به عنوان  خانواده  ساختار  از  متأثر  از سوی دیگر  و  انسان 

نظام جامعه می باشد. در  اجتماعی  واحد  کوچکترین 
گسترش کمی  مسکن در جهت پاسخ گویی به نیاز روز افزون 
پیامدهای منفی به دنبال داشته است که منجر به  جمعیت، 
فراموشی بسیاری از کیفیت های خانه در جهت پاسخ دهی 
نیاز های روحی و معنوی انسان شده است. یکی از مفاهیمی که 
بنیادین،  »انگاره های  خانه ایرانی مشهود  باشد  در  می تواند 
که  5(  است   ،1395 کاکاوند  و  )براتی  پایداری«  و  اصیل 
در ماهیت و اصالت خانه تداوم  داشته است. به عبارت دیگر، 
 این انگاره ها منجر به شکل گیری مفهومی  به نام کهن الگو 
در  بومی  را  فرهنگ  تاریخی،  معنایی،  بار  که   شده  است 
در  خانه  دارد2.  همراه  به  انسان ساخت  فضاهای  طراحی 
آرامش،  آسایش،  چون  مفاهیمی   با  خود  محتوایی  معنای 
امنیت روحی و روانی همراه  است. اما بسیاری از خانه های 
امروزی فاقد ارزش های معمارانه و ویژگی های الزم برای 
بناها  انسان هستند )طوفان 1386 ، 74 (  نیاز های  برآوردن 
می توانند روابط با محیط را درونی  کنند. هر گونه جزئیات 
یا ویژگی های کالبدی یا غیر کالبدی در معماری می باید در 
به معنای  به  کار   رود و  این  راستای تشخیص خوِد مکان 
 .)1387 )شولتز  قدیمی نیست  نمونه های  از  نسخه برداری 
بلکه به معنای بازنمایی انگاره های اصیلی  است که امکان 

تداوم در طول زمان را دارند. بازنمایی  این ابعاد، در مدل ها 
و الگوهایی در شکل دهی نظام ارزشی خانه ها  قابل شناسایی  

می باشند. یونگ 1384؛ الکساندر 1387؛ شولتز 1381(.
محققانی چون یونگ )1387( و الکساندر )1387( الگوهایی 
را معرفی کرده اند که شکل دهنده و هدایت کننده ارزش ها، 
انتظارات و مطلوبیت های فضایی در شکل گیری فضاهای 
پژوهش،  این  در   مطرح  فرضیه  هستند.  معماری  کالبدی 
در  خانه ها  معماری  در  پایدار  کهن الگوهای  بازنمایی 
معماری های  در  ویژه  به  اسالمی است که  نگرش  ایرانی-  
و  رؤیت  است؛  قابل  و  مشهود  قاجاریه  دوره  از  به جا مانده 
تالش هایی در دوره معاصر به دنبال بازخوانی آن ها انجام 
مورد  موضوع  روی  پیش  چالش های  دلیل  به  است.  شده 
بررسی، نمی توان روش ثابت و غیر قابل انعطافی را پیش  
و  ادراِک  استنباطی  بر  مبتنی  رویکردی  اتخاذ  با  و  گرفت 
اکتشافی قابل  دست یابی  است. ساختار کلی تحقیق منجر 
ابتدا  می گردد.  ترکیبی  و   کیفی  روش های  از  به استفاده 
مفاهیم مورد پژوهش )خانه و کهن الگو( در نگاهی اجمالی 
انتخاب  می گردد.  مطالعه  صاحبنظران  دیدگاه  از  دقیق  و 
ثبت شده  خانه های  میان  از  و  هدفمند  به صورت  نمونه ها 
دو  در  یزد  و  بومی  کاشان  معماری  نمونه های  عنوان  به 
دوره ساخت گذشته و معاصر انتخاب  شده است. نمونه هایی 
که در شکل گیری ساختار آن ها، معیارهای مشترکی قابل 
مقایسه  شیوه  از  نمونه ها  مطالعه  برای  هستند.  بازنمایی 
محتوای معنایی در ساختار فضایی از طریق مطالعه پالن، 
و  شناسایی  منظور  به  می گردد.  احجام  استفاده   و  برش 
بازنمایی الگوهای معماری در طراحی خانه در زمینه شیوه ها 
آن،   موردی  پژوهش های  بررسی  با  طراحی  روش های  و 
خانه  معماری  کهن الگوهای  تداوم  در  اثر گذار  معیار های 
بدست می آید. سپس با  استناد به میزان تأثیر گذاری معیارها 
در یک مقایسه تطبیقی، می توان به اهمیت تأثیر گذاری آنها 

برد. پی  در شکل گیری فضاها 
این مقاله به دنبال یافتن پاسخی به پرسش های زیر است:

1. کهن الگوهای معماری گذشته در شهرهای کاشان و یزد 
کدامند؟

ساختارهای  در  سازگارسازی  قواعد  و  ارزش ها  چه   .2
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کهن الگوهای  در  طبیعی  و  بصری  کالبدی،  فضایی- 
مشاهده است؟ قابل  مناطق  معمارانه  این 

3. تا چه حد می توان از کهن الگوهای گذشته خانه با اهداف 
خانه ها  امروز  طرح  در  محیطی  بعد  از  به ویژه  گوناگون 

کرد؟  استفاده 

خانه
که  آن جهت  از  سهل  ممتنع  است.  و  مفهومی سهل  خانه 
همه  برای  تاریخ  طول  در  انسان  سکنی گزینی  واسطه  به 
به همان میزان همواره  که  آن رو  از  آشنا می باشد؛  و ممتنع 
دغدغه ذهنی صاحب نظران و معماران بوده است. خانه در 
اتاق،  باشد؛  دارای سقف  به چهار دیواری که  فرهنگ عمید 
نشیمن  و  مکان  منزل،  زندگی کند؛  آن  در  انسان  جایی که 
دهخدا  فرهنگ  در   .) 985  ، 1363 )عمید  شده است  بیان  
خانه به جایی که آدمی در آن سکنی می گزیند؛ سرا، منزل، 
مستقر، بیت ، اتاق، تاق، چادر، خیمه و سراپرده و... اطالق 
و  خانه  معین،  فرهنگ  در  می شود)دهخدا  1385، 1079(. 
سرای با یکدیگر متفاوت اند؛ خانه به معنای اتاق است و سرا 

)معین 1384 ، 1000 (. به معنای حالیه خانه می باشد 
پیرنیا در کتاب آشنایی با معماری اسالمی بیان  می کند خانه 
جاییست که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون 
می بایست  می کنند؛  زندگی  بچه  و  زن  که  جایی  یا  خانه 
احساس نشود  آن  در  خستگی  تا  داشته باشد  زیادی  تنوع 
)پیرنیا1371، 153(. لوکوربوزیه در کتاب چگونه به مسئله 
در  پوششی است  خانه  بیان می کند  بیندیشیم  شهر سازی 
محیط  بین  را  رابطه صحیحی  شرایط،  از  برخی  با  تطابق 
خارج و پدیده های زیستی انسان برقرار می سازد. در خانه 
می بایستی یک فرد یا یک خانواده زندگی کند. یعنی اینکه 
بخوابد؛ راه برود؛ دراز بکشد؛ ببیند؛ و فکر کند. مور در کتاب 
محل خانه می گوید خانه مرکز جهان است برای ساکنانش 
وبرای محله اش شاخص ترین بنا در تحکیم مکان )حایری 
پناهگاه  را  خانه  فایده  باشالر3   ) 48  ،1388 مازندرانی، 
در  انسان  خیال  نقش  بر  تأکید  با  که  می داند  پشتیبانی  و 
و  تجارب  یونگ4   .)6  ،1391 )باشالر  می یابد  آرامش  آن 
معلوماتی را که از نیاکان به ارث رسیده و ناخودآگاه همگانی 

تعبیر  تایپس«5  »آرکی  به  تشکیل  یافته  است؛  آنها  از  ما 
نمود )یونگ 1387(. سکنی گزیدن با مفاهیم کیفی آن از 
از   .)16  ،1381 )شولتز  انسان بودن است  مقدماتی  شروط 
نگاه الکساندر انگاره ها و الگوهای تاریخی و بومی  می تواند 
در سطح عموم بحث شود  و  تازه ای مطرح شده  به صورت 
و  امنیت  که  مکانی است  خانه   .)214  ،1387 )الکساندر 
رفاه را در آن می جوئیم )شولتز 1387، 101(. مفهومی که 
به  زمان،  بهینه شده طی  اقلیمی   الگوهای  از  بهره مندی  با 
فرهنگی  و  اجتماعی  خواست های  به  پاسخ گویی  همراه 
انسان شکل می گیرد. به باور شولتز، اگر مکان ها از هویت 
تهی شوند؛ وجود بی معنا می شود و بشر بی خانمان، چرا که 

ندارد )شولتز 1382، 31(.  بامعنا  تمامیت  به یک  تعلقی 
خانه در درجه اول یک نهاد  است؛ و نه یک سازه؛ و  این نهاد 
برای مقاصد بسیار پیچیده ای به وجود آمده است. از آنجا که 
احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی به شمار می آید؛ شکل 
فرهنگی است  تأثیر  تحت  شدت  به  آن  فضایی  سازمان  و 
نوعی  انسان شناختی  دید گاه  از  خانه  تعلق دارد.  بدان  که 
»فرهنگ« است و ریشه ها، کارکردها و الگوهای فرهنگی 
از   .)7  ،1391 )راپاپورت  معین است  جامعه  هر  در  مسکن 
ابتدا انسان تنها محلی را به عنوان سرپناه فراهم می کرد تا 
از باد و باران در امان باشد. اما با گذشت زمان و پیشرفت 
در ساخت، خانه هایی را به وجود آورد که شامل چندین فضا 
با  می یافت.  اختصاص  خاص  فعالیتی  به  فضا  هر  و  بود 
مهاجرت ها  اجتماعی،  روابط  افزایش  تکنولوژی،  گسترش 
و بروز خانه های گوناگون از خانه های تک واحدی مستقل، 
شهری  خانه های  شهر،  در  مرکزی  حیاط  خانه های 
آپارتمان های  اشتراکی،  مسکونی  مجموعه های  برونگرا، 
مجتمع های  متوسط،  ارتفاع  با  مسکونی  مجتمع های  بلند، 
)شوئنوئر  چندعملکردی  ساختمان های  و  جمعی  مسکونی 
1380 ( در شهرها پدیدار شدند. اما در تمام انواع  این سکونت، 
مبنایی یکسان در شکل گیری فضاهای سکونتی  می توان 
وجودی  ماهیت  در  الگویی  مثابه  به  که  نمود  شناسایی  را 
خانه های ایرانی-  ساختاری  فهم  می گردد.  نمودار  خانه ها 
اسالمی  همانند بررسی یک جزء در کل هم پیوندی  است 
بازنمایی  الگوها  قالب  در  را  ارتباطات فضایی  که می تواند 
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روابط  شناخت  معنی  به  الگوها  و  طرح ها  شناخت این  نماید. 
شکل دهنده فضاهایی است که شامل مجموعه اطالعاتی است 
که درون یک »گونه یا نوع« وجود دارد. بنابراین در تحلیل 
روابط الگوهای زیستی و الگوهای کالبدی )معماریان 1392، 
106( مفهوم الگوهای تداوم یافته و قابل تکرار وجود دارد که 

در ادامه مقاله به شکل دقیق تر بررسی می گردد.
کهن الگو6

معنای  به  روانشناسی  هم  و  فلسفه  در  هم  آرکی تایپ  واژه 
بار  نخستین  کار رفته است.  به  الگو  کهن  یا  آغازینه  الگوی 
به  الگویی  یا  و  به معنای مدل  تیپوس7  آرکه  یونانی  واژه  از 
یونگ  می ساختند.  آن  روی  از  را  چیزی  که  کاررفته است 
خاطره  از  گنجینه ای  را  کهن  مفاهیم  و  همگانی  ناخودآگاه 
آثاری که آدمی از نیاکان بسیار دور دست و حتی غیر انسانی 
خود به ارث برده است؛ می داند که تأثیر آن در مشهودات حسی 
و ادراکات هستند و در نسل های متوالی تکرار شده است )یونگ 
1387(. مفهوم الگو در این مقاله با مفهوم گونه8 متفاوت است9. 
گونه به معنای اشکال مختلف از یک رده می باشد. برای هر دو 
واژه جنوتایپ10 )الگوی زیستی( و فنوتایپ11 )الگوی کالبدی( 
اشتراکاتی است که  به معنی  به کاربرده شده که  تایپ  پسوند 
هر کدام از واژه ها به عنوان نماینده ای از گروهی هستند که 
اطالعاتی در درون یک نوع یا گونه آن موجود است )معماریان 
در  به کاررفته  الگوهای  بررسی  در  پژوهش  1392(.  این 
نمونه های مورد مطالعه، به دنبال شناخت وجوه مشترک به 
مثابه آنچه در گونه شناسی به کار رود نیست؛ بلکه شناسایی 
ساختارهای نظم دهنده در تداوم الگوهای به کاررفته مد نظر 
قرار دارد12. الگوهای به کار رفته در معماری کهن ایرانی برآمده 
بودند مشکالت  توانسته  بوده و  انسان  بوم و متن زندگی  از 
اقلیمی و نبود تکنولوژی را حل کنند )بمانیان و امینی 1295، 
چند  به  می توان  الگوها  نقش  به  اجمالی  بررسی  در   )56
کارکردی بودن آن در پاسخگویی به نیازهای زمان خود اشاره 
)ساخت  باغچه  گودال  حیاط مرکزی،  مانند  الگوهایی  نمود. 
بسط  فضایی،  سلسله مراتب  منفی(،  در تراز  اصلی  فضاهای 
فضایی و نظایر آن از  این نمونه اند. به عنوان مثال، قرار دادن 
فضای باز در مرکز خانه، جهت گیری بر مبنای بهره مندی از 
نمودن  دوالیه  گیاه،  و  آب  آفتاب،  همچون،  طبیعی  عوامل 

بام،  استفاده از تابش بند و حتی پرداختن به جزئیات تزئینی 
چون شیشه های رنگی از مجموعه الگوهایی است که در بعد 
پاسخ دهندگی  و عملکردی  زیبایی شناسی  نیارش،  اقلیمی، 
22؛   ،1375 حائری  5؛   ،1375 )پیرنیا  داشته است  خوبی 
غفاری و بنایی 1390، 20؛ نقره کار 1387؛ اردالن و بختیار 
حائری   ،1386 بهشتی  1380؛  بانی مسعود  45؛   ،1390

.)1389 معماریان  1388؛ 
مفهوم الگو در دو دهه اخیر در بسیاری از مطالعات معماری 
از  مفهوم  قرار گرفته است.  این  بررسی  مورد  شهرسازی  و 
بناها به  دیرباز نیز برای بیان الیه های پنهان شکل گیری 
کاررفته است. )الکساندر 1387( به دنبال آن الگوهای کهن 
 )6  ،1395 کاکاوند  و  )براتی  پایدار  بنیادین  انگاره های  یا 
مفهومی است که در عین ظهور و بروز در مظاهر کالبدی و 

ساختاری، بنیان های معنایی را نیز شامل می شود13.
که  دارد  وجود  خانه های ایرانی  معماری  در  ویژگی هایی 
در  می تواند  مداوم  الگوی  یک  مثابه  به  آنها  از  هریک 
شناسایی  قرار  گیرد.  مدنظر  امروزی  خانه های  طراحی 
معیارهای  به  دستیابی  جهت  ویژگی ها  در این  بازنمایی  و 
فعالیت های  برای  صحیح طراحی و فراهم  آوردن کالبدی 
و  زیست  شیوه های  با  منطبق  بنا  از   استفاده کنندگان 
معیشت الزم و ضروری  است. تاکنون عوامل مختلفی در 
شکل گیری فضاهای خانه در یک مکان تأثیر گذار بوده است 
که به دلیل پیوستگی و تداوم آن در مقاطع مختلف تاریخی 
در  می باشد.  خانه  در  فضاها  از  گوناگونی  پدیداری  باعث 
میان آنها مؤثر ترین زمینه شکل گیری، انطباق و سازگاری 
با محیط طبیعی می باشد )حبیبی و احمدی 1389، 385(. از 
منظر فرهنگ و هویت نیز الگوهایی در طول تاریخ به مثابه 
عالمی از درک انسان از جهان و حیات، نقش بسیار مؤثری 
در مسکن و سازمان فضایی خانه داشته است. خانه از دیدگاه 
انسان شناختی نوعی فرهنگ است؛ و ریشه ها، کارکردها و 
الگوهای فرهنگی در هر جامعه معین است )راپاپورت 1391، 
49(. از بعد اقتصادی، خانه مشابه کاالیی است که آن را از 
که  درون گرایی  می نماید.  متمایز  اقتصادی  کاالهای  سایر 
حسب  بر  هم  خانه  ایرانی  است؛  یک  برجسته  صفات  از 
مقتضیات اقلیمی  و هم بر مبنای بوم و فرهنگ  ایرانی باعث 
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در  خانه های ایرانی  در  خانه  شده است.  فضایی  سازماندهی 
گذشته ارتباطی آهسته و تدریجی از فضای بیرون به درون 
وجود داشته است. این الگوی فضایی علی رغم تغیرات سیر 
تحول تاریخی خانه تا دوران  گذار مدرنیته  ایرانی همچنان 
پابر جا بوده است؛ اما با مرور زمان و تغییر در سازمان فضایی 
باعث  ورود  بدو  در  خانه  فضاهای  آشکار  و  عیان  پیدایش 
)حائری  می شود  خانه  فضایی  الگوی  در  عمده ای  تغیرات 
خانه ایرانی  در  که  پیوسته  الگوهای  دیگر  از   .)22  ،1375
در  که  بناست  ساخت  جهبه  و  جهت گیری  متجلی  است؛ 
اقلیم،  به  نظر  می گفتند.  »رون14«  آن  به  سنتی  معماری 
بهره مندی از نور طبیعی در فصول سال به میزان اهمیت و 
 استفاده از فضاهای خانه، مبنای جهت ساخت خانه بوده است 
)پیرنیا و دیگران 1387؛ 31؛ 43(. خانه همواره با طبیعت 
و آب و درخت پیوندی نزدیک داشته است و در سازگاری 
با توجه به  با محیط پیرامون شکل  گرفته است.  حداکثری 
عدم  استفاده از تکنولوژی های پیشرفته کنونی، بهره مندی 
از مواهب طبیعی به شکل دست نخورده و همراه شدن با باد 
و آفتاب از مزایای  استفاده از الگوی بوم گرایی در خانه های 

 ایرانی  است. در نهایت روابط شکل گیری خانه های  ایرانی 
طبیعی  عوامل  از  بهره مندی  حداکثر  که  شکلی  است  به 
مرکزی  حیاط  الگوی  داشته است.  وجود  متن  با  تطابق  در 
امینی  و  )بمانیان  دهد  پاسخ  نیازها  از  بسیاری  به  توانسته 
1395(. در این مقاله، زبان الگویی دنبال می شود که بتواند 
الگوها را به یکدیگر متصل نماید. الگویی که بتواند الگوی 
در  که  الگویی  شود.  شامل  خردتر  مقیاس  در  را   دیگری 
جهت تکمیل الگوی دیگر به کار رود و مسائل مختلفی را 
داشته  الگوهایی که ساختاری مشابه  نماید. همچنین  حل 
باشند و در سطوح باالتر به یکدیگر ارتباط یابند. بنابراین در 
ابتدا مفاهیم معنایی بیان شده در نظریات مرتبط با مفهوم 
الگو و الگوشناسی در معماری ایرانی بررسی گردید. با توجه 
به زمینه های شکل گیری الگوهای مختلف در خانه ایرانی- 
اسالمی در ابعاد و جنبه های مختلف ساخت و نظریات مطرح 
در این زمینه در جدول 1، جمع بندی گردیده است. این جدول 
نشان می دهد که  اصول به کار رفته در معماری خانه های 
مشترک،  و  تأکید   مورد  اصولی  چه  اسالمی در   ایرانی- 

دارند.  بازنمایی  قابلیت 

اصول مورد تأکید
کتاب یا مقاله نطریه پرداز ردیف

فرهنگی فضایی بومی

سلسله مراتب خانه، فرهنگ، 
طبیعت

محمدرضا حائری 
مازندرانی درونگرایی1

انعطاف پذیری
تناسبات فضایی

درونگرایی

محمدرضا بمانیان 
و معصومه امینی 2

حریم
سلسله مراتب

فعالیت های جمعی
تناسبات فضایی

جدول 1. اصول مورد توجه نظریه پردازان در طراحی معماری خانه
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تناسبات فضایی حس وحدت
نادر اردالن و
الله بختیار سلسله مراتب3

حس مکان
روش زندگی فرهنگ و مسکن

شهرام پوردیهیمی 4

امنیت
سلسله مراتب

مصرف مناسب 
انرژی

انعطاف پذیری

تناسبات فضایی مبانی نظری 
معماری عبدالحمید 

نقره کار انرژی طبیعی5
درونگرایی

سلسله مراتب
اصول طراحی 
خانه از منظر 
اسالمی  و 

الگوهای کاربردی 
معاصر

مهدی حمزه نژاد 6

محرمیت
محصوریت

تناسبات فضایی
پرهیز از بیهودگی

سلسله مراتب
انرژی طبیعی

الفبای کالبد 
سنتی خانه

محمدرضا 
قزلباش و فرهاد 

ابوالضیا
7

مصالح
معماری تراز منفی

درونگرایی
سلسله مراتب

تناسبات فضایی

تناسبات فضایی
بررسی کاربرد 

هندسه در معمار 
ی گذشته ایران

بهزاد مولوی 8
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انرژی طبیعی بررسی 
اقلیمی ابنیه 
سنتی ایران

وحید قبادیان معماری  تراز منفی9
مصالح

مردم واری

سبک شناسی 
معماری ایرانی محمد کریم پیرنیا 10

خودبسندگی خودبسندگی
پیمون

درونگرایی
پرهیز از بیهودگی

درونگرایی

خشت و خیال

کامبیز نوایی و 
کامبیز حاجی 

قاسمی 11
تناسبات فضایی

مصالح
سلسله مراتب

درمطالعات  تداوم یافته  و  تأکید  مورد  اصول  این جدول  در  
خانه های  ایرانی بیان  شده؛ و با توجه به معنای آن در یک 
دسته بندی کلی تر قرار  گرفته است. گاه یک مفهوم در بیش 
از یک اصل قابل شناسایی  است. بنابراین، برای رسیدن به 

یک ساختار منسجم که امکان بازنمایی آن در نمونه های 
مورد مطالعه وجود داشته  باشد؛ در شکل 2 در قالب یک 

مدل بیان گردیده  است. 

شکل 1. مدل مفهومی  بر مبنای ارزش های رسیدن به کهن الگوهای تجلی یافته در اصول طراحی معماری
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روش شناسی پژوهش 
امروز  معماری  در  دیروز  کهن الگوهای  از  منظور استفاده  به 
اینکه  شود.  توجه  کهن الگوها  آمدن  پدید  چرایی  به  باید 
هر کهن الگو به چه دلیل به وجود آمده است و در راستای 
پاسخ دهی به کدام نیاز بوده است؟ در نهایت چگونه می توان 
با تداوم آنها در شکل گیری فضاهای خانه های امروزی به 
ارتقا بعد کیفی آن افزود؟ در پرداختن به هر یک از ابعاد مورد 
نظر به شناسایی معیار های مورد نظر می رسیم که با  استناد 
از  تاثیر گذاری هریک  تأثیر پذیری و  آنها می توان میزان  به 
معیار ها را در راستای شکل گیری فضا مبتنی بر الگو مورد 
تحلیل  نوع  از  و  کیفی  روش  به  پژوهش  قرار داد.  ارزیابی 
محتوای متون نظری در رسیدن به تأکیدات و در انطباق با 
نمونه های مورد پژوهش است. به  این منظور، مرور تحلیلی 
رویکردها و مالحظات منطبق با محتوای مفاهیم نظریات به 
منظور ارزیابی کیفی معیارهای بدست آمده است. موضوعات 
مطرح شده از طریق بازکدگذاری مورد بررسی قرار می گیرد. 
با بهره گیری از  این روش خانه های مورد پژوهش بر اساس 
توجه  مورد  شکلی  ساختار  اساس  بر  معرفی شده  معیارهای 

قرار  گرفته اند.  لذا در این بخش در جمع بندی ابعاد موردنظر، 
الیه های اثر گذار در ابعاد اقلیمی، سازماندهی فضایی، ارتباط 
در  فضایی  هندسه  و  تناسبات  مصالح،  بکار گیری  زمین،  با 
چهار نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. باتوجه به بنیان 
پژوهش که بر مبنای تحلیل کیفی  است؛ انتخاب نمونه ها 
دوره  در  بین خانه های ساخته شده  از  و  به صورت هدفمند 
گذشته و حال در دو شهر کاشان و یزد انتخاب  شده است. در 
 این دوشهر عالوه بر وجود عناصر با ارزش معماری خانه های 
دیروز، زندگی در بافت  این شهرها و در خانه های مورد بررسی 
همچنان جریان دارد. بدیهی  است با توجه به فرضیه مطرح 
 شده در این پژوهش و با توجه به روش زمینه ای ) میرمقتدایی 
به  توجه  با  پژوهشی  و گنجی زاده  1397، 92(  گونه های 
مبانی  از بخش  آمده  بدست  اصول  و  تأکیدات  معنایی  بعد 
نظری، بررسی شده است. همچنین به عنوان در نظر گرفتن 
پایایی فرضیات تحقیق -که همانا امکان تداوم کهن الگوها 
خانه هایی  امروزی است -  خانه های  فضایی  ساختار های  در 
مبتنی بر همان کهن الگوها در این دو شهر ساخته  شده است 
که مشخصات نمونه های مورد مطالعه در جدول 2 آمده است.

جدول 2. مشخصات نمونه های مورد مطالعه

مدارک مشخصات مساحت
)مترمربع( قدمت نام خانه شهر ردیف

این خانه در محله سرسنگ واقع شده است و 
این خاندان، میرزا حسن خان  توسط بزرگ  
مبصر الممالک ساخته  شده است. معمار بنا 
بوده.  آبادی  حسن  محمود  احتمااًل  استاد 
اندرونی  و  بیرونی  شامل  خانه  مجموعه 
بوده که خانه فعلی تنها اندرونی بنای اولیه 
می باشد. فضای اصلی این خانه  ترکیبی از دو 
مجموعه فضایی در دو جبهه رو به روی هم، 
واقع در جنوب و شمال حیاط  است که ارتفاع 
 این دو جبهه بیشتر از دو جبهه دیگر حیاط 

می باشد.
مهم ترین بخش خانه در جبهه جنوبی واقع 
 است. در این جبهه سه تاالر تقریبا یک شکل 
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که ارتباطی با 

هم ندارند.

2050 قاجاریه خانه صالح کاشان 1
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طرح خانه محبوب، طرحی است که 
شهرداری احیای بافت تاریخی کاشان ، آن را 
برای حفظ بافت سنتی  ایجاد کرده است.  این 

خانه در محله سوریجان کاشان واقع است.
هدف اصلی در این طرح این است که 

کهن الگوهای معماری سنتی کاشان در 
بناهای نوظهور حفظ شوند و همچنین 
بناهای کنونی در بافت سنتی همگونی 
بشتری با بافت زمینه خود داشته باشند.

این طرح در حال حاضر ساخته  شده است و 
 این هدف را دارد تا عالوه بر رفع نیاز های 
انسان امروزی، کهن الگوهای معماری را 
حفظ و بازنمایی کند. در  این طراحی از 
سرداب و حیاط مرکزی  استفاده  شده است.

170 معاصر خانه 
محبوب کاشان 2

این خانه در محله مصلی یزد، از 
مجموعه خانه های ملک می باشد. 
در کتاب الفبای کالبد خانه سنتی ، 

یزد نشریه شماره 91 دفتر تحقیقات 
و معیارهای فنی سازمان برنامه و 

بودجه مدارک آن استخراج شده است. 
در این کتاب الگوهای معماری 

خانه های سنتی در ساختارهای فضایی 
شکل دهنده آن بررسی  شده اند.

980 قاجاریه
خانه الف

)مجموعه 
ملک(

یزد 3

گودال باغچه مهدوی، برگرفته از عناصر 
تأثیرگذار در شکل گیری یک خانه در 
بافت تاریخی یزد  است؛ تجربه ای از 
عدم تکرار فرم های تاریخی، تغییرات 

فصول و دیگر تغییرات طبیعی در کالبد 
معماری، و با در نظرگرفتن مسائل 

اجتماعی و اقلیمی که پدرام جعفر بیگی 
آن را طراحی کرده است.

در ابتدای  این پروژه، فضاهای باز و 
فضاهای بیرونی طراحی شد و سپس، 
فضاهای بسته بر اساس دیاگرام ها و 
ارتباطات شکل گرفت. این خانه بر 
مبنای حیاط و گودال  باغچه جهت 
رسیدن به الگوی فضایی خانه های 

سنتی یزد شکل گرفته است.

830 معاصر
گودال 
باغچه 
مهدوی

یزد 4
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و  اسنادی  مطالعات  از  نخست  بررسی  در  منظور  بدین 
کتابخانه ای و بررسی آرا و نظریات مرتبط با آن با  استفاده از 
تحلیل معنایی، معیارهای بدست آمده در  مؤلفه های ساختار 
طبیعی، ساختار کالبدی- فضایی، ساختار بصری دسته بندی 
از  هریک  آزمایی   راستی  و  تأثیر گذاری  میزان  گردیدند. 
کارشناسان  از  نفر  توسط20  مذکور  مؤلفه های  در  مفاهیم 
و متخصصان رشته معماری نظرسنجی گردید. نظرات در 
جداول ارائه شده به ایشان و امتیاز دهی بر مبنای 1،3،5،7،9 
انجام پذیرفت که در مجموع برای هر مفهوم و نقش آن در 
مؤلفه مورد پرسش، میانگین امتیاز نظریات مشخص گردید. 
می باشد  حداکثر-  و  -حداقل   9 تا   1 امتیاز  از  میانگین ها 

)جدول 3(. با توجه به مفهوم مورد تأکید با امتیاز بیشتر، در 
نهایت با جمع بندی نظریات، مؤلفه های با میانگین باالتر در 
نمونه های معرفی شده مورد بررسی قرارگرفته و مشاهدات 
ارزش گذاری   1 شکل  در  امتیاز دهی  فرآیند  به  توجه  با 
گردیدند. در نهایت با  استناد به جمع بندی امتیازات بدست 
در  بکار رفته  الگوهای  نقش  تطبیقی  بررسی های  از  آمده 
سؤاالت  با  مطابق  تا  می گردد  مشخص  خانه ها  معماری 
را در خانه های ایرانی- الگوها  تداوم  بتوان میزان  پژوهش 

تطبیقی  مقایسه  طریق  از  معاصر  و  قاجاریه  اسالمی دوره 
نمود. بازنمایی 

جدول 3.  وزن دهی مفاهیم و مؤلفه ها و معیارهای مستخرج از آن

معیار زیرمعیار

 مؤلفه های کهن الگوها
اصول مورد 

تأکید ساختار ردیف
بصری

ساختار
کالبدی- 

فضایی

ساختار 
طبیعی

فضا گرایی
ارتفاعی، فضاهای باز و نیمه باز 

و بسته ، حرکت و مفصل و 
سکون

6.2 8.2 3.25 سلسله مراتب 1

5.6 8.7 2.15 تناسبات 
فضایی 2

6.4 6.5 5.4 انعطاف پذیری 3

درونگرایی
نبود ارتباط مستقیم از بیرون 

به درون، محرمیت،رفع نیاز در 
داخل خانه

7.1 7.2 3.2 درونگرایی 4
6.8 8.5 5.4 فعالیت جمعی 5
6.5 7.3 3.4 حس مکان 6
7.5 6.4 7.4 امنیت 7

طبیعت گرایی نور طبیعی )خورشید(، باد
5.4 7.4 7.1 انرژی کارآیی 8
6.4 6.4 5.4 محرمیت 9
6.4 8.3 7.1 محصوریت 10

بوم گرایی بوم آورد، سازگار با اقلیم و 
زمینه ،گیاهان،آب

7.8 8.1 6.4 مصالح مناسب 11

3.4 5.2 3.4 ایستایی 
)نیارش( 12

3.4 5.4 5.4 مردم واری 13
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جدول 4. طیف امتیاز دهی به معیارها

جدول 4. طیف امتیاز دهی به معیارها

ساختارگرایی
نسبت سطوح و هندسه ، 

نسبت فضای کالن بر خرد، 
گودال باغچه ، زیرزمین

6.4 7.5 8.6 عناصر طبیعی 14

3.4 8.9 8.4 معماری 
15 تراز منفی

4 3 2 1 ردیف
زیاد متوسط کم فقدان/ ناچیز درجه

تصویر

نمونه های مورد پژوهش
در  آن  از  معیارهای مستخرج شده  زیر  و  معیارها  شناسایی 
بررسی نمونه های مورد مطالعه منجر به بازنمایی دقیق و 
چهار  در  دارد.  تأکید  مورد  مؤلفه های  و  مفاهیم  شناسایی 
نمونه مورد بررسی با یک مقایسه تطبیقی بین آن ها می توان 
کار رفته  به  الگوهای  امتیاز دهی،  و  ارزش گذاری  طریق  از 
شناخت  در  متن  به  پرداختن  نمود.   را مشخص  آن ها  در 
الگوها نیازمند تحقیقات گسترده تری  است که از مجال این 
پژوهش خارج می شود.  اما از آنجا که نمی توان شناسایی 
آن  شکل دهنده  متن  گرفتن  نظر  در  بدون  را  کهن الگوها 

بازشناخت؛  این موضوع به عنوان زمینه اثر گذار در معیارهای 
منتخب مورد توجه بوده است. نکته اساسی در  این پژوهش 
انتخاب خانه هایی  است که در بافت منسجم و پیوسته ای 
از همین  از کهن الگوها  از محله قرار  گرفته اند که بخشی 
مسئله منتج شده اند. از این طریق تعامالت فضایی- کالبدی 
خانه ها با محیط شکل گرفته است و نتایج آن در معیارهای 
ساختارگرایی  مناسب(  نور  از  ) بهره مندی  طبیعت گرایی 
درونگرایی  و  و  تراز منفی(  خانه  مرکز  در  حیاط  )ایجاد 

آمده   است. نفوذ پذیری(    و  )محرمیت 
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در این جدول الگوهایی که در خانه ها بررسی شده بودند بر 
طبق تبدیل امتیازات کیفی به کمی به اعداد تبدیل  شدند و 
در نهایت هرخانه مجموع امتیاز خود را دریافت نموده  است 
که باتوجه به حضور 17 زیر معیار که باالترین امتیاز هرکدام 
از انها 4 و پایین ترین امتیاز هرکدام از آنها 1  است مجموع 
آنها به 68 می رسد. در دسته بندی خانه های امروزی خانه 
را  امتیاز  بهترین  امتیاز   49 با  یزد  مهدوی  باغچه  گودال 
صالح  قدیمی خانه  خانه های  دسته بندی  در  و  کرده  کسب 
کاشان با 64  امتیاز بیشترین امتیاز را کسب کرده است. اگر 
نتیجه  برابر 1 در نظر  گرفته شود؛ در  امتیازات  سقف  این 
امتیاز خانه گودال باغچه مهدوی یزد برابر 0/72 و امتیاز 
بسیار  تفاوت  که  می باشد   0/94 برابر  کاشان  صالح  خانه 

کمی را نشان می دهد و معیار ها به هم نزدیک هستند. 
بحث و جمع بندی

معماری  نمونه های  در  که  کهن الگوهایی  پژوهش  در این 
خانه های مورد بررسی در دو شهر کاشان و یزد وجود دارند؛ 
قواعد  و  ارزش ها  به  رسیدن  منظور  به  گردید.  شناسایی 
سازگارسازی با شرایط زندگی امروزی این کهن الگوها هم در 
نمونه های قدیم و هم نمونه های امروزی مطالعه گردید که 
نشان می دهد بخشی از آن در نمونه های معماری امروزی 
وجود دارد. در میان آنها با نظر به جمع بندی و دسته بندی 
 )1 )جدول  نظریات  تحلیل  جدول  از  آمده  بدست  مفاهیم 
بازنمایی  قابلیت  نمود که  اشاره  زیر  معیار های  به  می توان 
در نمونه های موردی را دارند. پرداختن به معیارهای مبتنی 
جوهره  اصلی ترین  عنوان  به  معماری  کهن الگوهای  بر 
و  گذشته  در  خانه ایرانی  معماری  فضای  به  شکل دهی 
در  بازنمایی است.  و  بررسی  قابل  مختلفی  ابعاد  در  امروز 
که  می دهد  نشان   5 جدول  شناسایی شده،  کهن الگوهای 
فضایی ،  و  ساختاری  کهن الگوهای  از  علی رغم استفاده 
همان  به  را  معیارها  تمام  اند  نتوانسته  معاصر  نمونه های 

دست  آوردند.   به  گذشته  مطالعه  مورد  نمونه های  اندازه 
بهره مندی از انرژی طبیعی در بعد اقلیمی به استفاده طبیعی 
نور خورشید، بهره مندی از باد در تهویه و کوران طبیعی در 
رسیدن به دمای مطلوب محیط ازجمله الگوهای مورد نظر 
در بعد ارتباط با طبیعت است.  این موارد، در نمونه های خانه 

صالح و خانه الف یزد از امتیاز بیشتری برخوردار  است. در 
معبر  از تراز صفر  ساختن  پایین تر  فضایی،  سازماندهی  بعد 
)معماری تراز منفی (، گودال باغچه به معنای بهره مندی از 
ارتباط  از نور و روشنایی و  حیاط در مرکز خانه و  استفاده 
که  بررسی است؛  قابل  در سطحی گسترده تر  باز  با فضای 
در هیچ یک از نمونه های ساخته شده دوران معاصر ) خانه 

محبوب و خانه مهدوی( امتیاز باالیی نگرفتند. 
در بعد سلسله مراتب فضایی، ارتباطات فضا در دو بعد افقی 
و ارتفاعی ، تسلسل فضایی باز ، نیمه باز ، بسته و تنظیم روابط 
فضا و حرکت با  استناد به فضای حرکت و مفصل و سکون 
مدنظر قرار دارد. در الگوی درونگرایی نبود ارتباط بصری 
در  بازشوها  طراحی  به  توجه  درون،  به  بیرون  از  مستقیم 
ارتباط بصری مستقیم را به وجود می آورد؛  نما که امکان 
محرمیت به منظور ایجاد محدودیت برای رسیدن به آسایش 
ذهنی ساکنان در داخل خانه و رعایت حریم امن، ارتباطات 
فضایی در جهت بروز فعالیت های ساکنان خانه مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
خانه  فضاهای  شکل دهی  در  طبیعت  به  توجه  الگوی  در 
مورد  بخش  حیات  عناصر  مثابه  به  آب  و  گیاهان  نقش 
توجه است که تا چه میزان می تواند بر رسیدن به آسایش 
اقلیمی  و ارضای نیاز زیبایی شناسی مؤثر واقع شود. مصالح 
بر معماری ایران مد نظر است. به کار رفته در مبانی مبتنی 

رعایت شده  تاریخی  بناهای  اکثریت  در  فضایی  تناسبات 
اند و دراکثریت فضاها، طول و عرض با هم نسبت معین 
داردو فضاهای متوالی هم نسبت به هم تناسب معین دارد. 
تناسبات فضایی در نمونه های موردی در دو بخش بررسی 
اساس  بر  طراحی  به  توجه  سطوح:  نسبت  الف(  می شود: 
تقسیمات صحیح دایره که نسبت های شناخته شده ای برای 
طول ها  ایجاد می کند )نسبت هایی نظیر 1،  1/4 ، 1/618 ، 

2/5(؛   ، 1/73
ب( نسبت فضای کالن برخرد: هر فضای کالن می تواند 
باشد.  اطرافش  خرد  فضاهای  به  مشخصی  نسبت  دارای 
) این نسبت ها شامل 1/5 برابر تا 3 برابر است(. در مجموع، 
در ساختار معماری ایرانی کهن الگوهای قابل تداوم در ابعاد 
قابل  درون گرایی  و  بوم گرایی  ساختارگرایی،  فضاگرایی، 
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شناسایی است. جهت رسیدن به یک طراحی مناسب برای 
خانه های امروزی و در پاسخ به نیاز انسان امروزی، می توان 
با  نهایت  در  نمود.  تازه ای  استفاده  زبان  به  الگوها  از این 
در  تداوم  قابلیت  که  کهن الگوهایی  معیارها،  ارزیابی این 
مدل  یک  قالب  در  دارند؛  را  امروزی  خانه های   معماری 

اند. ارائه شده  کاربردی  تحلیلی- 
کهن الگوها  معیارهای  شناسایی  مدل  به  توجه  با  بنابراین 
در  معیارها  تجلی این  از  با  استفاده  می توان   )2 )شکل 
الگوهای طراحی در تداوم آنها و رسیدن به معماری ناب 

برد.  بهره  خانه های  ایرانی  در   ایرانی 

شکل 2. مدل مفهومی معیارهای شناسایی شده کهن الگوهای معماری، مبتنی برتحلیل اصول و ساختارها
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پی نوشت
Robert Venturi .1

2. برای مطالعه بیشتر ن.ک. براتی، ناصر، و الهام کاکاوند. 1394. کندوکاوی پدیدارشناسانه در راستای شناخت یک انگاره کهن در معماری 
 ایرانی-   اسالمی ) نمونه های موردی: میدان توپخانه تهران، میدان نقش جهان  اصفهان، پارک الله  تهران، باغ شاهزاده ماهان  کرمان(.

Gaston Bachelard .3
Carl Gustav Jung .4

Archetypes .5
Archy type .6

Archery pops .7
Type .8

9. از منظر موراتوری ها گونه می تواند حاوی اطالعات قبلی باشد که به ضمیر ناخودآگاه معمار به صورت تدریجی وارد شده و حاوی ارزش های 
گونه شناسانه  است. معمار از طریق شناسایی آن می تواند بین حال و گذشته برقرار نماید. شناسایی مسیر تداوم زنجیرگونه ای که آن را روند 
گونه شناسی می شناسند )برای مطالعه بیشتر ن.ک. معماریان، غالمحسین، و محمدعلی طبرسا. 1392. گونه و گونه شناسی معماری. نشریه 

علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران )103(: 114-103(.
Genotype .10

phenotype .11
12. مفهوم گونه شناسی از دو هزار سال پیش در آثار ویتروویوس، بناهای یونانی و حتی آثار معماری اسالمی  مورد توجه بوده است. همچنین 
در علوم مختلفی مانند زیست شناسی دسته بندی موجودات زنده بر مبنای ویژگی های مشترک یکی از زمینه های مطالعه می باشد )برای مطالعه 
بیشتر ن.ک. معماریان، غالمحسین، و محمدعلی طبرسا. 1392. گونه و گونه شناسی معماری. نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و 

شهرسازی ایران )103(: 114-103(.
الگوهایی  اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته؛  الگو گاه به نادرستی به معنای گونه و شناخت گونه به کار رفته است.  13. مفهوم 
تداوم یافته در طی زمان هستند که ماهیت وجودی خانه را شکل می دهد. آنچه که بعد از حذف تمام تزئینات و تفاوت ها در مساحت ، وسعت، 

و... از خانه باقی می ماند.
14. رون به جهت قرار گرفت هرخانه یا بنا در معماری سنتی گفته می شود؛ که به سه دسته رون اصفهانی ، رون راسته و رون کرمانی تقسیم 

می گردد.
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