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 معماريگروه آموزشی  

 
 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 عنوان: واحدي بر اساس اصول و الگوهاي خانه هاي سنتی در منطقه گرم و خشک کاشان 05تمع مسکونی جم حیطرا

 :استاد راهنما لمان نقره کارسآقاي دکتر 

 مشاور: ستادا حمد علی خان محمديمقاي دکتر آ

 دانشجو: رضوي زادهاطمه ف
   

 واژه هاي کليدي: کاشان ،کشاورزي شهري ،الگو ،معماري سنتی  ،مسکن

 ساختارهاي اجتماعیشرایط محيطی و مسکن در ميان مباحث معماري موضوعی است که بستگی شدیدي با 
ميت ویژه اي برخوردار است. طراحی مناسب گونه هاي مسکن و ایجاد روش مناسب براي برقراري هو از ا تهشدا

و تامين  نيازهاي افرادبه ارتباط بين مسکن و محيط پيرامون از جمله عواملی است که نقش کليدي در پاسخگویی 

با اشراف به این موضوع و با معماران سنتی نيز . داشته و زمينه کمال وي را فراهم می آوردآسایش و آرامش او 
دست به خلق فضاهایی زده اند که ساختار آن مناسب زندگی دنيوي و اخروي بوده و  ،اصول اعتقادي بهره گيري از

و  ولی امروزه بدنبال رشد فزاینده جمعيت و پدیده شهر نشينی .توقعات کمی و کيفی افراد را برآورده می سازد

و توجه به  فزونی تعداد مساکن انجام گرفته در ایران، بيشتر تالش ها در جهتافزایش تقاضا براي مسکن  متعاقبا
جنبه هاي کيفی بناها، راه کارهاي مهم اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ... ساکنان مسکن به هنگام برنامه ریزي و 

مان در شرایط ایجاد طرح هاي مسکونی نادیده انگاشته شده است، حال آنکه می دانيم بدليل قرار گيري کشور
نگرش مشارکتی و ارتباطی که شامل  ،اقتصادي سخت ناشی از تحریم ها و لزوم توجه به مسئله خودکفایی نسبی

این یکی از  .است نيازها و ترجيهات محلی و سازگاري با بستر منطقه اي و محلی می باشد، ساز و کار اصلی
که می تواند به عنوان راه حلی کليدي براي رسيدن به مطلوبيت در  تقویت مفهوم کشاورزي شهري استراهکارها 

محيط هاي مسکونی مطرح باشد و در طرح هاي آتی ما را به ارائه طرح هایی از مسکن بهينه شهري رهنمون 

استخراج ، اصول و الگوهایی از مسکن سنتی جهت استفاده براي طرحسازد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا 
اساس دانش  "انسان"از آنجا که بحث  و ائه شوند که همسازي حداکثري با شرایط حال جامعه داشته باشدو ار

ترده اي را در بر سبسيار مهم می نماید. این رابطه ابعاد گنيز معماري است، در این خصوص فهم رابطه بين این دو 

در گام اول به آشنایی با رساله این  در این راستامی گيرد: از مراتب وجودي و نيازهاي انسان تا کيفيت زندگی وي . 
به  ؛ شناخت انسان و مفهوم مکان، با تعریف معماري بر اساس مدل علل اربعه پرداخته و در گام بعدي«مفاهيم»

؛  نمونه هایی از آثار معماران مسلمان ایرانی در منطقه گرم و «مصادیق»طی بررسی بررسی الگوهاي خودکفایی 

به  و مصادیق خودکفایی و کشاورزي شهري در جهان که بطور نسبی آن اصول را رعایت کرده اند کاشان خشک
معماري و حتی اجتماعی در پهنه ي گرم و  اصول و الگوهاي»و برخی از رداخته پدور روش کتابخانه اي و ميدانی 

ن به استخراج الگوهایی چون که از مهمترین موارد می توا ،بعنوان نتيجه پژوهش استخراج گردیده است« خشک

اشاره   عنوان قلب تپنده خانه و مکان توليد و فرآوري بسياري از محصوالت خانگی بوده حياط مرکزي که به
 .داشت
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