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 چکیده 

 تاریخی مهم مباحث جمله از آن شییهرهای معماری در آن تأثیر و منطقه هر اقلیمی شییرای  بررسییی

 معماری دارای خشیی  و گرم مناطق در گرفتن قرار دلیل به اصییاهان شییهر که طوری به. باشیید¬می

صی شد¬می خا صاهان به قزوین از پایتخت جابجایی دلیل به صاوی دوره در شهر این. با  توجه مورد ا

 بر. شد ساخته اقلیمی شرای  از متأثر آن در مهمی معماری و تاریخی آثار و گرفت قرار وقت حکومت

 با صاوی دوره معماری بر اقلیم تأثیر بررسی دنبال به تحلیلی -توصیای شیوه با پژوهش این اساس، این

 مناطق شهرهای وضعیت بررسی در که است آن از حاکی پژوهش نتایج. باشد¬می اصاهان شهر بر تکیه

 که آنها بافت باشند، شده ایجاد که شرایطی هر تحت شهرها این گات باید اصاهان شهر جمله از خش 

. باشد می اقلیمی شرای  از متأثر شدیداً است، خصوصی و عمومی سازهای و ساخت و معابر شبکه شامل

صاهان شهر معماری  جهت معموالً و بوده آنها محی  شرای  و اقلیم بر منطبق کامالً صاوی دوره در ا

ساجد، بازار، ها،¬خانه های¬بافت حااظت ضاها، کلیه م س ف شرده هم به و متراکم یارب  ورود از و بوده ف

 شیییهر در معابر بافت همچنین. نمودند¬می جلوگیری خورشییییدی مسیییتقیم تابش و نامطلوب بادهای

صاهان صر سایر چون هم نیز ا  اقلیم ویژه به محیطی عوامل از متأثر شکل ترین¬منطقی به کالبدی عنا

    .اند¬بوده

 

 .خش  و گرم صاوی، هان،اصا معماری، اقلیم، :کلیدی واژگان
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 مقدمه 

 پیشییرفت این گوناگون ابعاد. دانسییت ایران شییهرسییازی و معماری تاریخ ادوار ترین¬درخشییان باید شیی  بدون را صییاوی دوره

. گیرد قرار پژوهش و بررسی مورد اینها از بیش تا است آن شایسته نشد، تکرار سرزمین این تاریخ در هیچگاه دیگر که معماری

 توسعه اثر در شهرها توسعه ساختمان، فناوری پیشرفت و ابداعات حکومت، ثبات از ناشی امنیت مقتدر، مرکزی حکومت یجادا

 و رشد در موثر عوامل جمله از اول، عباس شاه ویژه به صاوی، پادشاهان هنرپروری و دوستی هنر خصلت و خوی و اقتصادی،

سازی و معماری نظیر بی شکوفایی  موقعیت اهمیت همچون دیگری عوامل این، بر عالوه. آیند می شمار به وراند آن در شهر

 و هنرمندان نبوغ و خالقیت کنار در اینها، همه. اند¬بوده مؤثر دوره این معماری رشییید و توسیییعه در نیز هوا، و آب جغرافیایی،

شینه مورد رد. اند¬شده صاویان معماری طراحی در هایی¬ویژگی پیدایی باعث دوره، این معماران  هر کرد بیان باید تحقیق پی

 تأثیر و نقش به کامل صورت به کدام هیچ اما است شده نگارش صاوی دوره در اصاهان معماری مورد در مقاالتی و کتاب چند

صاهان معماری در اقلیم شاره صاوی دوره در ا ساس، این بر اند،¬نکرده ا سی به مقاله این ا شنا  ماقلی های¬ویژگی معرفی و باز

 .پردازد¬می اصاهان در صاوی دوره معماری در آن تأثیر و ایران

 

 اقلیم تعریف. 1

 انسان رفاه و آسایش به که آنجا تا اقلیم و گذارد می تاثیر بنا معماری بر که است خارجی عوامل بیانگر اقلیم کلی تعریف ی  در

 باشد، می بارندگی میزان و باد وزش هوا، رطوبت و دما آفتاب، تابش چون عواملی و عناصر متقابل تاثیر نتیجه شود،¬می مربوط

ضاها سازماندهی فرم، در تغییر باعث آنها تاثیرات که سبات و ف ضاهای بر حاکم تنا  شده ها سازه و ها ساختمان کلیه داخلی ف

ست سی ها خانه بر اقلیمی تاثیرات ها ساخت مجموعه این از. ا ست گردیده برر ضاهایی مجموعه به ایرانی معماری در خانه. ا  ف

 جماله محله در مدنی خانه خاص طور به مقاله این در. باشد¬می خانواده برای بخش آرامش و امن سرپناهی که شود¬می گاته

صاهان شهر سی ا ست گردیده برر سئله این بیان دلیل. ا صالح انتخاب در منطقه اقلیم به توجه عدم م  و ،حجم فرم طراحی و م

ضاها سازماندهی ست شده امروزی محی  در ناپایدار بناهای ساخت باعث که.شدبا می ف ساس بر. ا صیای روش ا  و تحلیلی تو

 در معاصییر خانه نمونه ی  با مدنی خانه مقایسییه همچنین و مسییکن و اقلیم ی زمینه در موجود اسییناد و کتب از اسییتااده

 تاثیر عوامل و اقلیم گرفتن نظر در با قبل ایه دوره همچون صییاویه دوره در که میرسیییم نتیجه این به مدنی خانه همسییایگی

ضاهای بر آن گذار سته و باز ف سب و اند¬داده شکل ب ضا با متنا صر دوره معماری در ولی دادند،¬می کاربری آن به ف  این معا

 که پذیرد صییورت ای¬گونه به طراحی اقلیمی، عوامل این گرفتن نظر در با باید اکنون. اسییت گرفته قرار توجه مورد کمتر موارد

 (7: 1392 اصل، حردانی نوشاد،.) شود گرفته بهره کاربر آسایش سطح افزایش برای مطلوب، بادهای و خورشید حرارت و نور از

 

 صفوی دولت تشکیل های¬. زمینه2

سی های¬زمینه( الف شی از پس: سیا شان، ایرانی قلمروی ایلخانی، حکومت فروپا سل  و اختیار در ای  محلی های¬حکومت ت

سله. گرفت قرار تقلمس سماعیل شاه که زمانی. بودند جنگ در یکدیگر با همواره مختلف دالیل به غالباً محلی، های¬سل  برای ا

سب ست، پا به قدرت ک سایگان و خارجی عوامل این، بر عالوه. بود حاکم و پراکنده ایران در متکثری قدرت چنین خا  ایران هم

 .آیند¬می شمار به صاویه تحکوم ایجاد سیاسی بسترهای زمره در نیز

 از یکی باید را عشیییری اثنی شییییعه دولت ی  قالب در ایران، در صیییاویه حکومت گیری¬شیییکل: مذهبی های¬زمینه( ب 

ضول ترین¬مهم سالم و ایران تاریخ ف  مذهب آنکه تا یافت ادامه قرن نه از بیش شیعیان، مبارزات و تالش زیرا آورد؛ شمار به ا

سمی دین شیعه، صوف دیگر، مهم بخش( 28: 1368 مزاوی،.)شد نایرا ر ست ت شم قرن در. ا  احترام مورد صوفیان هجری، ش
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 مردم مذهبی مشکالت صوفیان،. پرداخت¬می مردم زندگی واقعی های¬جنبه به تصوف که بود آن اقبال، این علت. بودند مردم

مازهای با و کردند¬می برطرف خودشیییان زبان به را عادی هایت در را بازار و کوچه مردم دل جماعت، ن  جذبه و شیییو  ن

 .بود صوفیان همین از یکی نیز اردبیلی الدین صای شیخ( 117 همان،.)ربودند¬می

 طریقت به طریقت این. گذاشت بنیان خویش که بود طریقتی مرشد سال، 35 مدت الدین صای شیخ: اجتماعی های¬زمینه( ج

سیاری وانپیر زودی به و شد مشهور صاوی طریقت یا اردبیل  ترین¬مهم از دیگر یکی شیخ، شمار بی مریدان بر عالوه. یافت ب

سب ارتباط صاوی، حکومت اجتماعی های¬زمینه ست بوده گر حکومت های¬خاندان با خانواده این منا ( 3: 1361 هینتس،.)ا

 صییاویه حکومت اعیاجتم های¬زمینه دیگر از توان¬می نیز را حروفیه و سییربداران نظیر اجتماعی و سیییاسییی های¬جنبش

 (27-30: 1381 فرد، غااری و نوایی.)دانست

 

 صفویه دوره معماری اجمالی . بررسی3

 شییوه اسیت؛ سیرگذاشیته پشیت را شییوه چهار اسیالمی، دوره در ایران معماری پیرنیا، محمدکریم اسیتاد مرحوم نظر طبق بر

سانی، صاهانی شیوه و آذری، شیوه رازی، شیوه خرا ست ایران معماری شیوه آخرین شیوه، این. ا ستگاه که ا  شهر نه آن خا

صاهان، ست بوده آذربایجان که ا صاهان در ولی ا  پیرنیا،.)یافت توان¬می شهر این در را شیوه این بناهای بهترین و کرده رشد ا

ست دوره( 272 ،1380 صاهانی، شیوه نخ  روزگار پایان در و شده آغاز قویونلوها، قره دوره در یعنی صاویان از پیش کمی از ا

 شده آغاز افشاریان زمان از است، نامیده انحطاط دوره را آن پیرنیا استاد که آن، دوم دوره. رسد¬می پایان به قاجار، شاه محمد

 از مذکور دوره دو ترتیب، به( همانجا.)شود¬می آغاز محمدشاه زمان از کامل، پسرفت ولی یابد¬می ادامه نیز زندیان زمان در و

صاها شیوه شانی یکدیگر با تاریخی مقاطع از برخی در نی،ا  دوره با مرتب  که شیوه این از آنچه فق  مجال، این در. دارند همپو

 .باشد¬می پژوهشگران نظر مورد است صاویه

 اهش دوره آثار تمامی متقدم، دوره. است تقسیم قابل متأخر و متقدم دوره دو به صاوی، دوره در هنر که داشت توجه باید اساساً

سماعیل شینان و عباس شاه دوره آثار شامل متأخر، دوره و گیرد¬می بر در را تهماسب شاه و ا  اولی، تبع به. شود¬می وی جان

 شییاه به و آغاز اسییماعیل شییاه با که متقدم، دوره. کرد تقسیییم متاخر و متقدم بخش دو به توان¬می نیز را دوران این معماری

سب شمگیری معماری دارای عمدتاً شود، می ختم تهما صتی پیاپی های¬جنگ سو ی  از زیرا نبود چ  باقی معماری برای فر

 معماری به اول عباس شاه مانند چندان اول تهماسب شاه و اول اسماعیل شاه دیگر سوی از و( 249: تا بی پوپ،.)بود نگذاشته

 متوالی های هجوم اثر در تبریز در سییماعیلا شییاه از مانده جای بر آثار( 2: 1380 اللهی، آیت.)نداشییتند ای¬عالقه شییکوهمند

 نابود مکرر های¬زلزله اثر در قزوین، در ویژه به تهماسییب، شییاه دوره آثار و( 248: تا بی پوپ،)شیید ویران آذربایجان به ترکان

 و اصاهان در توالی هارون بقعه هرچند نمانده؛ باقی ارزشمندی چندان آثار دوران این از بنابراین( 274: 1380 اللهی، آیت.)شد

 .است برجا اسماعیل شاه دوره از ساوه جامع مسجد

سید خود اوج به اول عباس شاه با و صاوی حکومت دوم دوره در معماری شگران همه تقریباً. ر شاهی هیچ که متاقند پژوه  پاد

سازی و معماری به اول عباس شاه اندازه به ایران در ست نبوده مند¬عالقه شهر : 1380 اللهی، آیت ؛249 تا، بی پوپ،: رک) ا

 در معماری، دهنده تشییکیل اجزای و بود ویژه اهمیتی دارای فراگیر، جامع طرح و نقشییه داشییتن اول، عباس شییاه دوره در( 27

 برای را زیر های¬ویژگی مجموعاً پیرنیا، اسیییتاد مرحوم( 249: تا¬بی پوپ،.)یافت¬می اهمیت و شییید¬می دیده بنا کلی طرح

 :شوند¬می دیده صاوی دوره بناهای در آنها همه تقریباً که اند،¬ردهبرشم اصاهانی شیوه

 شکسته؛ خطوط و اشکال وسیع کاربرد و بنا، هندسه و ها¬طرح سادگی -

 بناها؛ نقشه در( نهاز و نخیر) رفتگی پس و آمدگی پیش شدن کمتر -
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 (279: 1380،پیرنیا.)بنا در یکسان های¬اندازه و ها¬اندام از گیری¬بهره و بندی پیمون -

 رونق برای وی تعجیل که رسیید¬می نظر به چنین عباس، شییاه دوره در معماری شییکوه و سییاز و سییاخت سییرعت خالف بر اما

 بلرو.)کند پیدا چشمگیری افت بناها، تزیین و ساخت کیایت که شد باعث صاویان، جدید پایتخت به تر¬سریع چه هر بخشیدن

 باشد¬می ایران اسالمی معماری تجلی آخرین و اوج دوره، این چند هر که است معتقد پوپ، آرتور پروفسور( 475: 1381 بلوم،

ست نبوده توام معماری ابداع نوع هیچ با اما  ی  از اول عباس شاه دوره در که رسد¬می نظر به مجموع در( 249: تا بی پوپ،.)ا

 یا بناها کیایت بر بناها، کمیت و ساز و ساخت در سرعت دیگر، سوی از و آن؛ در منارد بناهای جایگاه و مجموعه کلی طرح سو

 مستقیماً یا نیز شهرها سایر در اصاهان، شکوهمند سازهای و ساخت بر عالوه اول عباس شاه. یافت ارجحیت معماری در ابداع

شهد همچون) سطه به یا و( م شت وافر اهتمام شهری های¬مجموعه تکمیل یا ساخت به( کرمان نظیر) وا  شاه، ماماهت این. دا

 .دهند نشان خاص توجه شهرها در المناعه عام بناهای ساز و ساخت به نیز درباریان سایر و وزرا شاهزادگان، تا شد¬می باعث

 

 خشک و گرم مناطق معماری . ویژگی4

سله و رفتاری های عرصه تنظیم ها، محرومیت و درونگرایی  عوامل رینت مهم از کویری، اقلیم با هوشمندانه انطبا  و مراتب سل

 فاکتورهای ترین مهم. رود می شمار به ایران کویری سنتی شهرهای در بنا مختلف های¬گونه کالبدی ساختار بر تأثیرگذاری

 تشکیل باد و بارندگی رطوبت، هوا، دمای خورشیدی، تابش: چون عواملی را منطقه معماری و رندگی شرای  بر تأثیرگذاز اقلیمی

 (55: 1390 ندان،آرزوم و تاجریزی.)دهند می

 قیاسوند،.) شوند می محسوب بناها ماندن پایدار برای الزم اصول از شهری، و معماری فضاهای با اقلیم هماهنگی اساس، این بر

ضاهای طراحی راهکاهای ارائه جهت در گام اولین منطقه، ی  اقلیم شناخت رو این از( 25: 1385 سب ف  اقلیمی شرای  با متنا

 را ما کشور مساحت از ای¬عمده بخش که فالت های¬دشت. است نوشتار این اصلی موضوع اصاهان خش  و گرم اقلیم. است

 طور به ایران، مرکز در لوت کویر و کویر دسییت منطقه دو. دارند قرار ایران شییرقی و مرکزی نواحی در عمدتاً شییوند، می شییامل

 بادهای با همراه اهالی روزانه شییرب و کشییاورزی مصییارف هتج آب کمبود. باشییند می اندکی بسیییار بارندگی با و یزرع لم کلی

 سکونت جهت را مطلوبی چندان محی  معماری، و ساز و ساخت جهت چوب کمبود نیز و خاک و شن با توأم کویری شدید

 های حل راه خود، ساله هزار چند تجربه اثر در ما سنتی معماری فو ، اقلیمی مشکالت به توجه با ولی. نماید نمی فراهم انسان

 ترکیب بررسییی در بنابراین( 123: 1385 قبادیان،.)اسییت نموده فراهم مناطق این در مطلوب نسییبتاً زدنگی ی  برای منطقی

 به منطقی دادن شکل در هوا و آب عامل که بریم می پی مورد این به خش  و گرم نواحی روستاهای و شهرها بافت و معماری

شته ای¬عمده نقش نواحی این معماری ترکیب و شهرها بافت ساس، این بر( 64: 1381 توسلی،.) است دا  وضعیت بررسی در ا

 شامل که آنها بافت باشند، شده ایجاد که شرایطی هر تحت شهرها این گات باید اصاهان شهر جمله از خش  مناطق شهرهای

 پراکندگی به نگاهی. باشیید می اقلیمی شییرای  از متأثر شییدیداً اسییت، خصییوصییی و عمومی سییازهای و سییاخت و معابر شییبکه

 که اند¬گرفته قرار هم از دور مسییافت نظر از شییهرها این که اسییت آن دهنده نشییان ایران خشیی  مناطق شییهرهای جغرافیای

 به اجازه طبیعی های¬محدودیت و شرای  که گات توان می. باشد¬می کیلومترها از بیش همدیگر از شهرها این فاصله متوس 

صل در را شهرها آمدن وجود ست؛ نداده تر¬نزدی  فوا  شرای  امر این بر مؤثر طبیعی های¬محدودیت و شرای  میان از که ا

شد¬می هیدرولوژیکی سعه مانع ترین بزرگ و زیرزمینی و سطحی از اعم آب منابع محدودیت. با سترش و تو  ایجاد و شهرها گ

 (14-13: 1383 کسمائی، ؛345: 1390 شاطریان،.)است همدیگر جوار در آنها

شکی این، بر عالوه ش  نواحی شهرهای های¬ویژگی ترین مهم از یکی زیاد دمای با توأم هوا خ شد می خ  شهرها این اکثر. با

 شب و کم نسبی رطوبت با ابر بدون و صاف آسمانی با آفتابی روزها فصل در که باشند، می طوالنی خش  و گرم فواصل دارای
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سبتاً حرارت درجه با هایی شند¬می معتدل ن ستان. با  درجه گاهی ها شب در که تااوت این با دارند را ویژگی همین نیز ها زم

سیع باعث که آید می پایین برابر دو حرارت سان دامنه شدن و صل در معموالً بارندگی. کند می ایجاد را هوا دمای نو  که سرد ف

 تاریخ طول در شهرها ساخت و بافت برای خاصی ماریمع اقلیم وضعیت این افتد،¬می اتاا  شود¬می شروع ماه آذر از تقریباً

 (351 همان،.)باشیم¬می اصاهان شهر در جمله از های¬نمونه شاهد امروزه که است آورده بوجود

 این روسییتاهای و شییهرها فیزیکی کالبد و سییازها و سییاخت روی بر را تأثیر ترین¬بیش خشیی  مناطق اقلیمی ویژگی بنابراین

ست آورده وارد مناطق ست طوری مساکن طراحی و سازها و ساخت مناطق، این بومی معماری که طوری به. ا  ترین¬بیش که ا

سایش میزان ست آورد فراهم ساکنین برای را آ  و نموده ناوذ مساکن این درون به تر¬کم محی  کننده ناراحت و گرم هوای و ا

 به رسیدن برای معماران. بینند می آسیب غبار و گرد با همراه بادهای های¬وزش و حرارت درجه نوسانات از کمتر آنها ساکنان

سایش حد ساس بر گذشته در آ صاهان شهر در آن از هایی¬نمونه به ادامه در که اند¬نموده اجرا و ابداع را هایی طرح تجربه ا  ا

 .شود¬می پرداخته

 

 اصفهان اقلیمی معماری . ویژگی5

 خانه محصور بافت( الف

 معموالً و بوده آنها محی  شرای  و اقلیم بر منطبق کامالً صاوی دوره در اصاهان شهر جمله از خش  مناطق در ها¬خانه بافت

 مستقیم تابش و نامطلوب بادهای ورود از و بوده فشرده هم به و متراکم بسیار فضاها، کلیه و ها¬خانه های¬بافت حااظت جهت

شیدی صال. کنند¬می جلوگیری خور سبتاً دیوارهای با باری  و تنگ برمعا وجود یکدیگر، به بناها ات سیر در و بلند ن  خ  ی  م

سته صور و شک ضاهای کلیه بود مح شد می تمهیداتی جمله از خانه ف ساعد عوامل با مقابله جهت در که با  این در محیطی نام

 .است گردیده اتخاذ دوره

ص مانند خش  و گرم مناطق گرای¬ درون های¬خانه در اقلیمی آسایش نمونه برای  در ساختمان از بخشی دادن قرار با اهانا

 حیاط ی  دور به و جغرافیایی جهت چهار در بناها سیییاخت یعنی طرف، چهار از حداکثر آن کل کردن محصیییور و زمین درون

 (123 -122: 1391 خدابخشیان،) .است شده¬می مهیا هستند،  معروف فصل چهار های¬خانه به که مرکزی

 طور به باشییند مسییتقیم خ  به آنکه جای به ها کوچه» : اسییت نوشییته اصییاهان های کوچه معماری از جالبی توصیییف تاورنیه

شتر دیگر خانه از ای خانه و یابند می ادامه مارپیچ شم به این و رود می پی ست نامطبوع کامالً چ  دیگر سیاح یا( 48 همان،.) «ا

سد می باره این در و دارد را تاورنیه دیدگاه همین شاردن  پیچ در پیچ چنان و ناهمواره باری ، عموماً دیگر های خیابان...  »:نوی

 دبیلو،«.)...دید را پایی دویست فاصله با آخر اول، شد نمی نیز آن میانه از حتی نبود، رویت قابل ابتدایش را آن انتهای که بودند

 به که باشد می اصاهان خش  و گرم یاقلیم شرای  دلیل به مارپیچی های¬خانه ساختن دلیل گات توان¬می اما( 96: 1384

ستقیم تابش از نوعی سمت بودن سایه امکان و کند می جلوگیری منازل به آفتاب م  روز اوقات تمام در کوچه از مختلای های ق

 .است نبوده مطلوب چندان تاورنیه دیدگاه از معماری شیوه این که کند می فراهم

 برخی در تنها و اسییت اصییاهان شییهر نقاط دیگر های¬خانه به شییبیه نو جلاای انارمنی های¬خانه کالبدی کلیات این بر عالوه

 شرای  در گوناگون، های¬فرهنگ گرفته صورت تازگی به که تحقیقاتی بنابر. شود¬می دیده هایی¬تااوت فرهنگی های¬جنبه

 معماری دسییتاوردهای به وت،متاا اقلیمی شییرای  در مشییابه، های¬فرهنگ و مشییابه معماری دسییتاوردهای به مشییابه، اقلیمی

 های¬خانه به نو جلاای های¬خانه شییباهت. بود خواهد فرهنگ از فراتر اقلیم تأثیر رویکردی چنین با. اند¬شییده منجر متااوت

صاهان ارمنی غیر تاریخی های¬محله دیگر شابه دلیل به نیز ا ستااده و اقلیمی ت صالح و ها¬روش از ا ست منطقه بومی م  که ا

 موارد به توان¬می همسییایه محالت های¬خانه با نو جلاای های¬خانه های¬تااوت مورد در. اسییت بوده گل و خشییت زا غالباً
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شاره ساختمان های¬جبهه گیری¬شکل و کالبدی  نوع این از توان¬می را جنوبی و شمالی ساخت جبهه دو های¬خانه. کرد ا

 و نشییینزمسییتان فضییای که اسییت جنوبی و شییمالی جبهۀ دو دارای نو جلاای گرای¬درون های¬خانه از برخی. دانسییت

ستان شینتاب شکیل را ن صل، چهار صورت به ساخت، جبهه چهار با مرکزی حیاط رایج الگوی مقابل در سب  این. دهدمی ت  ف

 (45: 1394 خدابخشیان،).است بوده ایران معماری بومی سب  که دارد قرار

 بصییری های¬ارتباط ها،¬حریم و اشییرافیت به مربوط مسییائل رعایت ضییمن در هان،اصییا نو جلاای های¬خانه در نمونه برای

سمت با متنوعی شتی مثابه به ورودی بخش. آید¬می وجود به خانه مختلف های¬ق ضای یا ه سقای ف شنایی که م  کمتری رو

. شود¬می خانه اصلی اهایفض به مستقیم دید از مانع گیرد¬می صورت بنا ورودی در که چرخشی و دارد بیرون فضای به نسبت

 به نورگیرها، و ها¬گشییودگی ایجاد. شییود¬می خصییوصییی فضییاهای و ها¬اتا  دید مانع حیاط دیوارهای بلند ارتااع همچنین،

 نسبت زیبایی های¬ارسی و تر¬بزرگ بازشوهای دارای تاالر مانند اصلی فضاهای نمونه، برای است؛ بوده متااوت فضایی تناسب

 مشیییب  صیییورت به ها¬پنجره برخی. بود متااوت های¬طرح دارای و چوبی غالباً ها¬پنچره قاب. اند¬بوده اه¬اتا  دیگر به

. باشد آفتاب مستقیم تابش برابر در مانعی هم و آید فراهم تهویه امکان هم خارج به داخل از دید ایجاد ضمن تا شد¬می ساخته

 فضییاهای با عمومی های¬گذرگاه ارتباط( 1394 میرخانی،: ک.ر.)کرد¬یم محدود را بسییته به باز فضییای از دید ها¬پنجره این

صاهان نو جلاای در ها¬خانه داخلی سله طریق از ا شتی، ورودی، شامل ای¬یافته سازمان مراتب سل  سپس، و حیاط داالن، ه

 .شود¬می بررسی تاصیل به ادامه در که گرفت¬می صورت ها¬اتا 

ش  هوای و آب اقلیمی شرای  از متأثر که صاهان،ا های¬خانه متراکم بافت بنابراین شد¬می خ  یافته نمود آنها بناهای در با

ست شترک دیوار دارای بناها آنها در که طوری به ا شت و بودند م شت به پ  اتالف کمترین سبب شدند،¬می ساخته یکدیگر پ

ستان در حرارت ستان در گرما جذب میزان کمترین و زم ضاها گرفتن قرار. شد¬می تاب صل صورت به ف  بر جایی¬جابه و چهارف

 فسیییلی سییوخت از که بوده دورانی در آسییایش ایجاد برای عاملی گوناگون های¬فصییل در خورشییید نور بهینۀ دریافت اسییاس

 بهره نو جلاای های¬خانه در حرارت تأمین برای کرسییی اتا  گاه و هیزمی های¬شییومینه از حداکثر یا و شییده¬نمی اسییتااده

ستان بخش بنا شمالی جبهۀ. دبردن¬می شین زم شکیل را ن سبت بخش این. کند¬می دریافت را جنوب نور و دهد¬می ت  به ن

 تا دارد کمتری ارتااع گیرد،¬می قرار سایه در تابستان هنگام و شود¬می محسوب نشین  تابستان بخش که بنا، شمالی جبهۀ

 مناسب تابستان برای و کند¬می دریافت را شمال نور که جنوبی، ۀجبه. شود مهیا سهولت به داخلی فضاهای کردن گرم امکان

 تمهیدات، دیگر کنار در جبهه، این زیاد ارتااع. اسییت داخل در یا خارجی بدنۀ کنار در آب حوض دارای موارد بیشییتر در اسییت،

 .است بوده آسایش به رسیدن منظور به منطقه اقلیم به توجه از ناشی

 مکان یا غذایی مواد انبار منزلۀ به آن از و گرفت¬می قرار نشیییین تابسیییتان بخش زیر در بودن، دارا صیییورت در بنا، زیرزمین

 قرار زیرزمین در آب حوض هوا بیشتر تلطیف منظور به نیز موارد برخی در. جستند¬می بهره تابستان ظهر هنگام در استراحت

 به را پایین های اتا  روزگار، آن متمکن بارزگانان اروپایی، سیاح تاورنیه، گاته به( 67 -65: 1391 خدابخشیان،.) شد¬می داده

 نجف رسیییتمی.)بود تر نزدی  آنان باراندازهای و انبارها به هم و تر خن  تابسیییتان در هم زیرا دادند، می ترجیح باال های اتا 

 (148: 1388 آبادی،

 معابر بافت( ب

 مشیییخ  آنها مکانی اهمیت گذر یا کوچه بدنه در تغییراتی با که پیچ در پیچ و باری  و باز فضیییاهای با پیوسیییته های¬کوچه

 دیده شیییهری معابر مدرن های¬طراحی در آنها از اثری امروز دیگر که کنند می بیان را خاصیییی های¬ویژگی شیییوند¬می

 عوامل از متأثر شییکل ترین¬منطقی به کالبدی عناصییر سییایر چون هم صییاوی دوره اصییاهان شییهر در معابر بافت. شییود¬نمی

سته و متراکم بافت که طوری به. اند¬بوده اقلیم ویژه به محیطی سته وجود و ب  در همگرائی وجود و شهرها این دل در مرکز ه
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 صورت آن از ناشی فشارهای تقلیل و محی  از بهینه استااده جهت در اجتماعی و امنیتی های¬جنبه بر عالوه آنها معابر شبکه

ست، گرفته ستان در خورشید با ممستقی تماس کاهش ا  بیگانگان ناوذ از جلوگیری مواردی در و معابر کلیه در سایه ایجاد و تاب

شکال ایجاد انگیزه تر بیش امنیت حاظ و ست شده خش  مناطق معابر و گذرها خاص ا ساکن کلیه که ای¬گونه به ا  ابنیه و م

شرده های¬توده صورت به مناطق این در سنتی صال حلقه و شده ساخته یکدیگر کنار در و هم به ف  های شبکه یعنی آنها ات

 سییاکنین روزانه آمدهای و رفت در آنها اقلیمی شییرای  تعدیل در را تأثیر ترین بیش خود کم عرض و بلند دیوارهای با ارتباطی

شته صاهان یعنی ایران پایتخت از صاویه دوره دره که اروپایی سیاحان از یکی تاورنیه( 364: 1390 شاطریان،.)اند¬دا  دیدن ا

 به اسیت، تاری  بسییار غالباً و نامسیاوی و تنگ ها کوچه» ... :نویسید می اصیاهان شیهر معماری و معابر ویژگی مورد در کرده

 دویسییت حدود گاهی اند¬زده دیگر خانه به خانه این از پنهانی  رفتن برای ها¬کوچه باالی که هایی طا  سییبب به که طوری

  (44: 1382 تاورنیه،«.)...برداشت قدم باید مال کور مال کور قدم

 بازار بافت( ج

 را محصور فضائی پیوسته، پوشش داشتن با خش  مناطق شهرهای در اقتصادی -ارتباطی شاهرگ و اصلی معبر عنوان به بازار

جاد فذ طریق از که نموده ای نا نه و م یاز مورد نور های¬روز ند می تأمین را خود ن باطی نقش لکردعم عین در بازار. ک  – ارت

صادی شی بار دارای خود اقت سب به و بوده فراوانی ارز شته در محیطی شرای  تنا  دارای علت همین به و شده¬می طراحی گذ

 با و باشییند¬می کثرت و تنوع عین در یافته وحدت فضییائی بیانگر که ای¬گونه به باشیید¬می خود اطراف بناهای کالبدی پیوند

 (388: 1390 شاطریان،.)است یافته توسعه مراتبی سلسله و اسبمن عملکردها تعداد وجود

 متااوت مختلف مناطق در یکدیگر با عناصر ترکیب چگونگی و معماری فضای شکل لحاظ از جغرافیایی موقعیت دلیل به بازارها

 به ایرنا در اشییکال ینا ترین مهم که گردد برخوردار مختلای اشییکال از بازار که شیید می سییبب جغرافیایی موقعیت این و بوده

 .باشد متمرکز بازار و خطی بازار صورت

 در طولی جهت در که ای راسته. هستند خطی شکل به غالباً دائمی ویژه به ایرانی بازارهای بیشتر(: طولی) خطی بازار -

 با یا و( ارگانی ) طبیعی صورت به یا خطی بازارهای. داشتند جای آن سوی دو در ها خان و بود کرده رشد معابر و راهها امتداد

 و ارگانی  معابر امتداد در تدریج به که هسیییتند بازارها از دسیییته آن ارگانی  بازارهای. شیییدند می مظاهر منظم و قبلی طرح

 زاده، سلطان.)شد می ساخته آنها امتداد در جدید فضاخای شهر، توسعه با همراه و گرفتند می شکل شهری ی¬نشده طراحی

1380 :95) 

 بر در را سراها و ها خان های مجموعه که متقاطع یا متوازی های راسته از گسترده است ای شبکه: محوری چند زاربا -

 قبلی طرح و ریزی برنامه با معموالً اند یافته توسییعه عرضییی جهت در هم و طولی جهت در هم که بازارها گونه این. گرفت می

 (339: 1375 بروشانی،.) است آن در تحرک و رددت سهولت در بازارها این ویژگی. اند¬شده احداث

 در فاصله بی که است سرپوشیده های داالن و ها راسته از بزرگی مجموعه بازار، شکل این(: ای منظومه) متمرکز بازار -

 وجود شیبخ سه مجموعه ی  بازار این در. است برگرفته در را آنها کمربندی شکل به ها خان و اند گرفته قرار یکدیگر مجاورت

 (340 همان،.) ها خان دست، صنایع و فروشی خرده های راسته مرکزی، های داالن: داشت

ست گرفتند؛ شکل متمرکز صورت به حالت دو در ایرانی بازارهای  و بزارگاه صورت به موقت یا ادواری بازاری که حالتی در نخ

ضایی در متمرکز  طراحی شکل به ای ناحیه یا شهری میدان ی  به که حالتی در دوم. آمد می پدید معبری یا راه کنار در باز ف

 .گرفت می قرار برداری بهره مورد بازار عنوان به( طبیعی) نشده طراحی و ارگانی  شکل به مواردی در یا شده
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 راسییته دو بازار شییکل، این در. اسییت شییده تشییکیل متقاطع صییورت به اصییلی محور دو با که بازاری: طبیعی بازار -

صلی ست یافته تراکم محوری چند صورت به تقاطع محل در که برهم عمود( یخط)ا صلی ورودی ی  دارای بازار نوع این. ا  و ا

 (31: 1379 جباری،.)کردند می معین را شهر محدوده انتهای و ابتدا گاهی کوچ  بازارهای مورد در که باشد می خروجی ی 

 تاریخ و پژوهشگران نویسندگان، از بسیاری که طوری به بود؛ استوار آن بازار بر صاوی دوره در نیز اصاهان شهر اصلی ساختار

 راسته توان¬می را شهر این در بازار سازنده اصلی عنصر. دانند می بازار این مکانیزم اصول بر مبتنی را شهر این ساختار نگاران

 سازها، سماور. داشت امتداد جامع، مسجد و صلیا میدان تا شهر درون به ها دروازه از قدیم در که نامید آن، فرعی و اصلی های

 یا باری  هایی-راه از ها¬راسته. هستند قیصریه بازار های¬راسته از برخی َشله گلشن، آورد نیم هارونیه، بی ، مقصود مَخل ،

 سیییرا آن به که دهد¬می تشیییکیل طبقه ی  در هایی¬حجره را حیاط این دور دورتا که شیییوند می وصیییل حیاطی به درب

ساری. گویند¬یم شن، ها،¬خوان صریه بازار سراهای از تعدادی سوخته پادرخت فخر، جارچی، گل شند¬می قی  سلطانزاده،.)با

1362 :56- 58) 

 با بازارهایی ایجاد باعث اصییاهان هوایی و آب وضییعیت. اسییت داشییته تأثیر بازارها معماری نوع در ایران جغرافیای و هوا و آب

 گرد که ختمی تخمدان معنای به) هرنو یا هورانه بازار، در معتدل، و گرمسیییری مناطق در. بود شییده نورگیر و بلند سییقاهای

 شییده اسییتااده کمتر کاری¬کاشییی و گچبری از و اسییت آجری ایران بازارهای اکثر( 126: 1371 پیرنیا،.)سییاختند¬می( اسییت

 است مرتاع سقاها و خشتی یا آجری چشمه طلق دارای و است سرپوشیده تمام نیز اصاهان بازارهای( 63: 1385 شاقی،.)است

: گوید می اصاهان بازارهای تعریف در نیز شاردن( 49: 1368 االصاهانی،.)دارند کمتری وسعت بعضی و عریض بازارها بعضی که

سقف های کوچه بازار» شیده و م ست سرپو ست شده ساخته آجر از بازارها اگثر. شود می دیده جا آن در دکان فق  که ا  و ا

ضی و دارند شکل طاقی سقاهای شیده گنبدی با بع ست شده پو شنایی. ا  شده، تعبیه سقاها بر که عظیمی منافذ از بازارها رو

 در سقف ساختن با( 65 /7: 1345 شاردن،.)شود می استااده بازار به متصل و متقاطع های کوچه نور از نیز و گردد¬می تأمین

 را اصاهان بازار. بودند امان در باد و خورشید تابش از هم و شدید سرمای و گرما و رندگیبا از هم فروشندگان و خریداران بازار،

 شهر جنوبی یدروازه تا شمال یدروازه از که نمود معرفی است، سرپوشیده که شهر اصلی و قدیمی خیابان عنوان به توان¬می

 ساختار. است اجتماعی و اقتصادی مبادالت و وردبرخ محل که است بوده شهر توسعه اصلی محور واقع در. است شده کشیده

 و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زندگی و است ساخته را شهر تپنده قلب و بوده استوار بازار محور بر اصاهان شهر اصلی

صاهان شهر حقیقت در. دارد برعهده را مذهبی ستوار محوری روی بر ا ست ا شکیل را آن بازار، که ا  مکان ینهم و دهد می ت

 .است آمده وجود به اجتماعی مبادالت و اقتصادی های فعالیت تمرکز علت به که است جغرافیایی

صیف در شاردن صریه بازار تو سد می قی صریه سردر از» :نوی صاهان بازارهای ترین بزرگ و ترین مجلل وارد قی  که شویم می ا

ست قیصریه سوی چهار مقصود)دارد قرار آن وس  در که بزرگی گنبد و بهاست گران های پارچه فروش محل  چهار را آن که ا

 شییده بنا بی  هلل کاروانسییرای آن دیگر طرف در و خانه ضییراب گنبد این راسییت طرف در( گویند می خانه ضییراب سییوی

 (104: 1374 شاردن،.)«است

 بازار ی  از» :نویسد می اصاهان اقلیمی موقعیت دلیل به آنها بودن پوشیده و یکدیگر بر بازارها ارتباطی راههای مورد در تاورنیه

ست بزرگ خیلی که روند می دیگر بازار به سرای بازار انتهای در... ا سیار کاروان ست زیبایی ب ستند بازرگانانی آن در که ا  که ه

ش  ست و تیماج و م شند می خز و روباه پو شیدگی نیز شاردن ژان( 61: 1382 تاورنیه،.)«فرو صاهان بازارهای پو  دلیل هب را ا

 (324 /9: 1374 شاردن،.) «اند¬سرپوشیده داالنهای بازارها» :نویسد می و داند می آفتاب تابش عدم

شمندترین از یکی توان می را بازارها شبکه گات توان می بنابراین سازی های تجربه ارز  موقعیت از گرفته الگو معماری و شهر

 دادن اهمیت و شده حاظ بازارها بافت در سبز فضای و باز و سرپوشیده فضاهای میان تناسب زیرا. دانست منطقه هر جغرافیای
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 می القا بازار فضییای بر گرایی درون نوعی دادند، می شییکل را بزار سییقف که شییکل گنبدی و ای دایره و منحنی های شییکل به

 .گردید

 مساجد بافت( د

 حاکم خاص جهانگری و ارزشی بار دارنده تنها نه  خش مناطق ویژه به ایران سنتی فضاهای در نمادین عنصر عنوان به مساجد

شند می جامعه بر شانه بلکه با ستند نیز شهرها این ساخت بر ایدئولوژی و تاکر حاکمیت ن ساجد میان در. ه  در صاوی دوره م

 تلایق و آب حوض ایوان، چهار با خانه گنبد و محور به نسبت محوری تقارن با وسیع نسبتاً مرکزی های¬حیاط وجود اصاهان،

سجد ساختمان بدنه  با تماس سطح کاهش دنبال به منطقه در موجود بناهای سایر چون هم مجاور های¬ساختمان سایر با م

  .باشد¬می بناها این شاخ  های¬ویژگی جمله از خورشیدی های¬تابش دریافت سطح شدن تر¬کم ویژه به بیرونی فضاهای

 نیز محیطی مسائل با مستقیم ارتباط اسالمی جامعه نماد و ایرانی شهرهای های¬ساختمان ترین مرتاع عنوان به مساجد ارتااع

 و مسییاجد داخل هوای تهویه جهت آنها بدنه در شییو باز سییطوح وجود و گنبدخانه بخش در ویژه به ارتااع بلندی این و داشییته

 و محصور فضائی با شبستان ی  قمناط این. است اقلیمی و محیطی ویژگی به خاص توجه مبین خود( شبستان)فضاهای وجود

 (381: 1390 شاطریان،.) است شده طراحی زمستان فصل در عبادت برای کم نسبتاً ارتااع

ست شاه مسجد نمود، مشاهده آن ساخت در توان می را خش  و گرم اقلیم تأثیر که صاویه عصر مهم مساجد جمله از  این. ا

. است معروف امام مسجد به امروزه همچنین. داشت شهرت عباسی جامع و جدید سلطانی مسجد های نام به گذشته در مسجد

 عباسی جامع مسجد نام به جا همه االعوام و السنین وقایع تاریخ و عباسی آرای عالم مانند صاوی عهد مشهور تاریخی کتب در

 (1677 /3:  1350 ترکمان، ؛507: 1352 آبادی، خاتون.)است شده یاد عباسی جدید جامع مسجد و

 معماری آثار ترین برجسیییته از اقلیمی، معماری های ویژگی نظر از و گردیده واقع جهان نقش میدان جنوبی ضیییلع در بنا این

 گنبدخانه مربع صورت طوری به. باشد می عالی نورگیرهای و بزرگ گنبدهای وجود مسجد این مهم ویژگی جمله از. است ایران

 برای گنبد ارتااع. اسییت شییده نهاده آن بر متر 21 حدود دهانه به بنا پوسییته دو گنبد و تبدیل دایره به سییازی گوشییه با باال در

 گسسته پوسته دو از بنا گنبد اساس، این بر. است متر 54 خارج از و متر 34 داخل از خورشید مستقیم تابش رفع و هوا تهویه

صله با سته دو بین متر 15 فا ست پو شی با تماماً گنبد. ا شش کا شت آن، گردنی در و یافته پو شب  های پنجره با نورگیر ه  م

 (167: 1385 ریاحی،.)کند تأمین را داخل فضای روشنایی که شده تعبیه کاشی

 سوار کوچ ، گنبد هشت به قرینه طور به که دارند قرار شکل مستطیل دار ستون های¬شبستان خانه، گنبد فضا طرف دو در

 حد از بیش گرمای دلیل به قسییمت این که. اند¬یافته پوشییش گوش، تهشیی ظریف سیینگی های سییتون و آجری های طا  بر

ش  مناطق ستااده نمازگزاران برای بودن خن  و خ سجد این غربی ایوان این، بر عالوه. شد می ا سته دارای باال در م  ای¬گلد

( 168 همان،.)گرفت می قرار اسیییتااده مورد گنبدخانه روشییینایی جهت معر  مشیییب  های پنجره دارای زیر در و اذان برای

سب نورگیری برای همچنین سجد این های ایوان منا شب  معر  از نورگیر چهار دارای م ست م شنایی که ا شتی داخلی رو  را ه

 (169 همان،.)کند می تأمین

 عنصر عنوان به بادگیرها چنانچه. است مساجد جای جای در بادگیرها وجود مساجد این دیگر ویژگی این بر عالوه

 نیز محراب و شبستان ویژه به مساجد داخلی فضاهای نمودن خن  و تهویه جهت مناطق این عماریم در شاخ 

 به زیاد ضخامت لحاظ به که باشد¬می آجر و خشت مناطق این مساجد در رفته کار به مصالح عموماً. اند¬شده ساخته

 االصاهانی، دورن در را اقلیمی آسایش و شدن فضا خارج و داخل بین حرارت تبادل مانع حرارتی عایق ی  عنوان

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 
  

 
 
 
 

10 

 انتشارات تهران، ستوده، منوچهر تصحیح دوم، چاپ االصاهان، تعریف فی جهان نصف محمدمهدی،

 .1368 امیرکبیر،

 .1380الهدی،  المللی بین انتشارات ،تهران هنر، تاریخ ایران؛ کتاب اهلل، حبیب الهی،آیت

 .1375نیاد دایره المعارف اسالمی، بروشانی، ایرج، بازار، دانشنامه جهان اسالم، ب

 فرهنگسرا، انتشارات ،تهران افسر، اهلل کرامت ترجمه رنگ، و شکل پیروزی ایران، معماری آرتور، پوپ،

 تا.بی

 ایران، صنعت و علم دانشگاه معماریان، غالمحسین تدوین ایران، اسالمی معماری محمد کریم، پیرنیا،

1371. 

 انتشارات ،تهران معماریان، غالمحسین تدوین ایران، معماری اسیشنسب  ،ییییییییییییییییی 

 .1382دوم،  چاپ معمار، نشر پژوهنده،

تاجریزی، الهام، آرزومند، راضیه، ویژگی های اقلیمی خراسان جنوبی و بهره گیری از انرژی های تجدید 

، 1390، 1، ش 6، سپذیر در معماری هم ساز با اقلیم، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

 .52 -73ص 

 .1382تاورنیه، ژان باتیست، سارنامه تاورنیه، ترجمه حمید ارباب شیرانی، تهران، نیلوفر، 

 .1350، تهران، امیرکبیر،3ترکمان، اسکندر بیگ، تاریخ عالم آرای عباسی، ج

ام و پیوند نو، توسلی، محمود، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خش  ایران، تهران، انتشارات پی

1381. 

 .1379جباری، مینا، همیشه بازار، تهران، نشر اگر، 

خاتون آبادی، عبدالحسین، وقایع السنین و االعوام، تصحیح محمد باقر بهبودی، تهران، کتاباروشی 

 .1352اسالمیه، 

 اری،معم دکتری ایران، رساله های خش اقلیم در پناه خاک بناهای شناسیگونه خدابخشیان، مقدی،

 .1391تهران،  تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

های تاریخی ارمنیان جلاای نو اصاهان، فصلنامه فرهنگی پیمان، ش ، معماری خانهییییییییییییییی

 .1394، زمستان 19، س 74

فروزان، دبیلو، رانلد، برگزیده و شرح سارنامه شاردن، ترجمه حسین هژبریان، حسن اسدی، تهران، نشر 

1384.  

 .1388رستمی نجف آبادی، محمد، معماری اصاهان، تهران، نشر واژه آرا، 

ریاحی، محمد حسین، ره آورد، ) مجموعه مقاالت اصاهان شناسی(، اصاهان، نشر سازمان فرهنگی 

 .1385تاریحی شهرداری اصاهان: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصاهان، 
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 .1362آگاه،  انتشارات در ایران، تهران، مذهبی شهر و مراکز گیریشکلروند  حسین، سلطانزاده،

 .1380یییییییییییییییی، بازارهای ایران، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 

 .1374شاردن، ژان، سارنامه، ترجمه اقبال یغمائی، تهران، انتشارات توس، 

 .1345 امیرکبیر، اتانتشار تهران، محمدعباسی، ترجمه سارنامه، ،ییییییییییی

 .1390شاطریان، رضا، اقلیم و معماری ایران، تهران، انتشارات سیمای دانش، 
 اصاهان، شهرداری تاریحی فرهنگی سازمان اصاهان، اول، چاپ اصاهان، بزرگ بازار سیروس، شاقی،

1385. 

 .1385قبادیان، وحید، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 

 .27 -22، ص 1385، 4های نو، نشریه راه و ساختمان، ش یاسوند، جواد، تعامل معماری و انرژیق

 .1383 خاک، انتشار: تهران معماری، و اقلیم مرتضی، کسمائی،

 نامه منطقه، پایان بومی معماری به نگاهی با جلاا در مسکونی مجموعه طراحی میرخانی، زهرا،

 .1394 اصاهان، اسالمی آزاد دانشگاه معماری، ارشد کارشناسی

نوشاد، محمدرضا، حردانی اصل، مرضیه، تأثیر عوامل اقلیمی بر شکل گیری فضاهای خانه های دوره 

، 1392صاویه محله جماله شهر اصاهان، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، تهران، 

 .8-7ص 
ضای ساجد ف سایش این افزایش جهت حتی و کند می ایجاد م سته دو گنبدهای آ ساجد این برفراز جداره دو یا پو  می ساخته م

 (382 -381: 1390 شاطریان،.) شود

 

 گیری نتیجه

 از یکی. است شهرسازی و معماری به مرتب  مختلف های زمینه در ای آموزنده های درس حاوی ایران، تاریخی سنتی معماری

 از برگرفته که اقلیمی طراحی های فن. اسییت بناها سییاخت و طراحی در رفته کار به شییگردهای زمینه این در تأمل قابل نکات

شد، بومی معماری هوایی و آب معیارهای  ساختمان طبیعی گرمایش و سرمایش های روش. بود خواهد کارایی حداکثر دارای با

 از اعتقادی و فلسییای های¬برداشییت که دهد¬می نشییان تحقیقات این بر عالوه. اسییت بوده رایج بومی معماری در دیرباز از ها

صر صاهان معماری در آب نظیر معماری، در طبیعی عنا  که ای¬گونه به. گردد¬می باز اقلیمی الزامات به همگی صاوی، دوره ا

شکی دلیل به آب، حوض وجود شتر در تبخیری، برودت ایجاد و هوا خ  بوده الزامی نو جلاای جمله از اقلیم این های¬¬خانه بی

ست صاهان شهر جمله از خش  مناطق شهرهای وضعیت ررسیب در همچنین،. ا  که شرایطی هر تحت شهرها این گات باید ا

 اقلیمی شرای  از متأثر شدیداً است، خصوصی و عمومی سازهای و ساخت و معابر شبکه شامل که آنها بافت باشند، شده ایجاد

 بوده آنها محی  شرای  و اقلیم بر منطبق کامالً اویص دوره در اصاهان شهر جمله از خش  مناطق در ها¬خانه بافت. باشد می

 و نامطلوب بادهای ورود از و بوده فشییرده هم به و متراکم بسیییار فضییاها، کلیه و ها¬خانه های¬بافت حااظت جهت معموالً و

 و آب اقلیمی شییرای  از متأثر که اصییاهان، های¬خانه متراکم بافت همچنین. کنند-می جلوگیری خورشیییدی مسییتقیم تابش

شد¬می خش  هوای ست یافته نمود آنها بناهای در با شترک دیوار دارای بناها آنها در که طوری به ا شت و بودند م شت به پ  پ
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 عوامل از متأثر شکل ترین¬منطقی به کالبدی عناصر سایر چون هم نیز اصاهان شهر در معابر بافت. شدند¬می ساخته یکدیگر

سته و متراکم بافت که طوری هب. اند¬بوده اقلیم ویژه به محیطی سته وجود و ب  در همگرائی وجود و شهرها این دل در مرکز ه

 صورت آن از ناشی فشارهای تقلیل و محی  از بهینه استااده جهت در اجتماعی و امنیتی های¬جنبه بر عالوه آنها معابر شبکه

 .است داشته مدنظر را تابستان در خورشید با مستقیم تماس کاهش است، گرفته

 شیییاهرگ و اصیییلی معبر عنوان به بازار. اسیییت بازار بود، خشییی  و گرم مناطق اقلیم از متأثر دوره این در که دیگری معماری

صادی -ارتباطی ش  مناطق شهرهای در اقت شتن با خ شش دا سته، پو ضائی پیو صور ف  و منافذ طریق از که نموده ایجاد را مح

ساجد میان در. کند¬یم تأمین را خود نیاز مورد نور های¬روزنه صاهان، در صاوی دوره م سبتاً مرکزی های¬حیاط وجود ا  ن

 سیییایر با مسیییجد سیییاختمان بدنه تلایق و آب حوض ایوان، چهار با خانه گنبد و محور به نسیییبت محوری تقارن با وسییییع

ضاهای با تماس سطح کاهش دنبال به منطقه در موجود بناهای سایر چون هم مجاور های¬ساختمان  تر¬کم ویژه به یرونیب ف

 مانده باقی آثار طبق بر بنابراین. باشد¬می بناها این شاخ  های¬ویژگی جمله از خورشیدی های¬تابش دریافت سطح شدن

 هوای دمای اخالف و باد جریان از استااده با دوره، این در ایرانی مهندسان و معماران که گات توان می صاوی دوره اصاهان از

 و انرژی مصییرف کمترین منطقه بر حاکم جوی شییرای  یا سییال طول در بنا که کنند خلق شییاهکارهایی ندتوانسییت روز و شییب

 .باشد داشته را بازدهی بیشترین
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 .1381 نو، پیوند و پیام انتشارات تهران، ایران، خش  و گرم اقلیم در معماری و شهر ساخت محمود، توسلی،
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 .1391 تهران، تحقیقات و علوم واحد
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 . 1384 فروزان، نشر تهران، اسدی، حسن هژبریان، حسین ترجمه شاردن، سارنامه شرح و برگزیده رانلد، دبیلو،
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: اصاهان شهرداری تاریحی فرهنگی سازمان نشر ،اصاهان ،(شناسی اصاهان مقاالت مجموعه)  آورد، ره حسین، محمد ریاحی،

 .1385 اصاهان، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره

 .1362 آگاه، انتشارات تهران، ایران، در مذهبی مراکز و شهر گیری¬شکل روند حسین، سلطانزاده،
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