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 چکیده

ش هر   کی   یاس ت. فا ا   یعم وم  یبس تر زن دگ   کی  عنوان  و راحت و پرورنده به نینش دل یطیمح جادیشهر ا کی ییهدف غا

 انی  م یبط در تعامالت اجتماعار یفاا کیصورت  به زیو خود ن دساز یبرقرارم رامونشانیپ ستگاهیحداکثر ارتباط را با مردم و ز

 طیواس طه مح    ب ه  گریک د یشهروندان با  انیشهر و شهروندان و م انیدرست م ارتباط یتنها راه برقرار. کند یمل مشهروندان ع

 دنیدر جهت س امان بشش    یبه عناصر مکمل ازیها و بناها ن ساختمان انیم یفاا در.است یو ارائه امکانات مناسب شهر یشهر

 در .به شهر بازگردانده ش ود مکانی و روح  میو اضطراب تنظ حی، تفرحرکت، سکون انیتا جر خورد یبه چشم م یشهر یبه زندگ

 نیب   رنگ شدن و از باعث کم راتییتغ نیا گهگاهکه  شود یم یشهرها دچار تحوالت یرشد و توسعه پرشتاب جامعه، فاا طیشرا

 وهیش یماد انیب ی،ستیز یها هها و مجموع خانه .شود یم شان یکالبد یها و فاا انسان نیتعلق ب جهیرفتن حاور نمادها و درنت

ام ل س ازنده   وع آن،. ع الوه ب ر   س ازد  یه ا را م    آن کیس مبول  ی ج وهره  ،ینوع زن دگ  ای وهیکه ش یمعن ندیب؛ باشد یم یزندگ

 یمل   تیو ششص   تیو خصوص   یمفه وم هس ت   ای ینیب فرهنگ، اخالق، جهان میشامل مفاه «یزندگ شیوه» یفرهنگ-یاجتماع

پ ا   ی  محل ه  ییای  جغراف تیانس با موقع نیگذشته و همچن اتیاز تجرب یریگ بر آن شده که با بهره یپژوهش سع نیدر ا .است

، انگ ور س تان مل ک و مس جد مل ک،      یخوراس گان  چون چشمه باقر خان ییها مکان انیدر م یطراح یها آزمون قلعه اصفهان و

تب   آن   معاص ر و گذش ته و ب ه    یبناه ا با مناسب  ینینش فرم و عملکرد ارائه شود که در هم کیبه تفک ییمالحظات و راهکارها

 اتیخود را در برابر تجرب ،دیجد یاز تکنولوژ یریگ بهره رغم یکه عل یا وهیگذشته را باعث شود. ش دیمف اتیانسان با تجرب یآشت

مج دد ق رار    شیاآزم   گذشته، انسان را کمت ر م ورد   اتیاز تجرب یریگ با بهره جتاًیگذشته که خود متولد آن است قرار ندهد: نت

ط راح در رابط ه ب ا طراح ی      ازیموردنطراحی در پاسخ به مالحظات  ازیموردنبا در نظر گرفتن عوامل محیطی، راهکارهای  دهد.

 ی با عناصر تاریشی، به تفکیک فرم، عملکرد و آمیزش فرم و عملکرد ارائه شد.نینش هممسکن در 
 

 مسکنمحله،  ت،یفرهنگ، هوهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

رنگ شدن و از بین  این تغییرات باعث کم که گاهاً شود یدر شرایط رشد و توسعه پرشتاب جامعه،فاای شهرها دچار تحوالتی م

 یحل وظیفه معمار یافتن راه .در این شرایطشود یم شان یها و فاای کالبد تعلق بین انسان یجهرفتن حاور نمادها و درنت

هاست.درواق  انسان نماد را دفااها و نما گونه ینیت و به معنای دیگر باز زنده ساختن خاطره امناسب در راستای بازگرداندن هو

.در این مرحله برای یک معمار همواره این پرسش وجود دارد که مقوله فاا شود یآن دگرگون م یلهوس بلکه به کند یخلق نم

مار چه معنا و مفهومی دارد؟درواق  فاا یکی از و حتی خود ششص مع کند یبرای یک اجتماع و فردی که در آن زندگی م

 (.70: ص0931اسالمی مکان روح جهانی است )اردالن، یشناس نمادهای وجود است.ازلی، نافذ و در جهان ترین یحصر

 :آید یتاریشی، دو تصویر ذهنی برای معمار به وجود م یها در این مرحله فکری ،در طراحی بافت

 .باشد یدرونی م یزناپذیریفاای مسکونی که نوعی گر ندیب یبتصویر شاعرانه در ترک-0

 شوند یاز حل معمایی که معمار باید با پاسخ دادن به آن از عهده عناصری که از خارج تحمیل م یزناپذیریک تصویر عملی گر-2

 .یدبرآ

ماعی مورداستفاده قرار فرهنگی، مادی، معنوی و اجت یها را شامل تمام جنبه «نوع زندگی»واژه یا عبارت  0«ماکس سور»

. به این معنی که شیوه یا نوع باشند یزندگی م ی یوهزیستی بیان مادی ش یها ها و مجموعه گفت خانه توان ی. پس مدهد یم

فرهنگی نوع زندگی شامل مجموع -فاکتور اجتماعی ی . عالوه بر این عامل سازندهسازد یها را م سمبولیک آن ی زندگی، جوهره

مورداستفاده قرارگرفته « رد فیلد»یا مفهوم هستی و خصوصیت و ششصیت ملی که توسط  ینیب اخالق، جهان مفاهیم فرهنگ،

تنها نسبت به آنچه راحتی تلقی  ، برای تمام افراد ارزش یکسانی ندارد، نهشود یاست. حتی مفهوم آسایش چنانچه که تصور م

فارغ از مفهومی که سودمندی  -فایده یا سودمندی -بر مفهوم ندتوا ییک فرهنگ م .یراحت ، بلکه نسبت به نیاز بهگردد یم

دیگر بر مذهب  یها نماید؛ به همان طریق که فرهنگ یدبینش آن فرهنگ از جهان دارد تأک دهنده یلعنوان عنصر اصلی تشک به

رهنگ به بعای از ، نوع پاسشگویی خاص آن فباشد یم -، و دارای معنایتاساسی، بااهم-آنچه در یک فرهنگیددارند. تأک

آن گسترده باشد، زیرا این نیازها بستگی به برداشت و تعبیر از مفهوم  ی اندازه کافی زیاد و دامنه به توانند ینیازهایی است که م

پناهگاه نیازی است  دارند. یرهوطنان و حفاظت از خود در برابر اقلیم، دشمنان و غ زندگی، داشتن روابط با هم ی اعتقاد، فلسفه

شکلی  یجهاست. درنت یداشدهجدید( بسیار زود پ های یافتهبر خالف سرپناه )بر اساس اکتشافات و  اسی و از طرفی فکر خانهاس

. که این تعریف در تفسیرهای دهد یبه دست م« نیاز»و « سرپناه»، به تعریفی بستگی دارد که گروه از کند یکه خانه پیدا م

که  کند ی.راپاپورت خانه را یک کنش انسانی بیان مشود ییت و قلمرو منعکس م، محرم«Home»مشتلف مفاهیمی چون خانه 

 یها محدود، انسان بازهم با روش های یکشرایط و در میان شدیدترین تنگناها و قیود فیزیکی و با تکن ینتر حتی در سشت

عنوان مکانیسمی  به تواند یه نظر او خانه مفرهنگی است.ب یها متفاوتی اقدام به احداث بناکرده است که این رفتار متأثر از ارزش

ها نیز کمک  ( یک قوم بوده و به پیدایش آن Ethosو اخالق ) ینیب جهان ی کننده فیزیکی تلقی گردد، مکانیسمی که منعکس

ر تفاوت )تقسیم دوگانه پایه مبتنی ب« Dichotomie»تنها خانه را نسبت به  حائز اهمیت است که نه جهت ین. خانه ازانماید یم

عنوان جزئی از نظام  ها و مشتقات آن نسبت به مقیاس کلی استفاده از فاا قرار دهیم، بلکه باید آن را به و تااد( انواع مجتم 

اشکال بناها  یگرد عبارت . بهکنند ینیازها را منعکس م یخوب خاصی که خانه به آن تعلق دارد در نظر گرفت.شکل بناها به

 (2101، . )راپاپورتکنند یاند( منعکس م نیازها را )از طریق پاسشی که به آن دادهها و  صراحت خواسته به

                                                           
1 Max Sorre 
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 یتاجتماعی بستگی دارد.اگرچه در حقیقت طبیعت فیزیکی سایت درنها-فرهنگی یها انتشاب موقعیت یا سایت اساساً به ارزش

که متغیرهای  باشد یل انتشاب اولیه سایت متوجه است انتشاب و دالی ، اما آنچه قابلگذارد یم یربر شکل و ساختار بنا تأث

)ساختار  باشند یو شکل یک بنا نشاءت گرفته از عوامل اجتماعی م یریفیزیکی را دخالت داده است. در اصل محل قرارگ

به روابط با دیگران، روابط ششصی و فاایی افراد با مشاغل و مسائل روزمره( و یا نگاه  یریگ شکل ی خانواده یا قبیله، نحوه

موجود میان انسان و منظر، اولین  ی منظر(. رابطه های یژگیمقدس و سمبولیسم و یا طبیعت )نیاز به داشتن جهت افسانه

برخورد در برابر طبیعت و سایت عامل مهمی در ایجاد شکل و ساختار  ی یوهعاملی است که باید موردتوجه قرار گیرد. چون ش

با توجه به اینکه اولین پاسشی که از جانب انسان, در جواب به  .باشد یم آید یبه وجود م خانه و تغییراتی که در اثر سایت در آن

عنوان سکونت بوده,که در تمامی  و مکانی به «سرپناه»مسائل مشتلفی که همیشه از جانب محیط پیرامونی مطرح بوده، 

موردمطالعه خواهد  «مسکن»این مطالعه موضوع عامل حیاتی ایفا نموده,در  ینتر عنوان مهم زمانی نقشی اساسی به یها دوره

، اما شده یمکان محسوب م ینتر عنوان مهم زمانی مشتلف به یها عنوان مکانی جغرافیایی که در دوره را به «اصفهان»بود.و شهر 

مسئله  به دلیل حساسیت و همچنین نیاز به مطالعات گسترده در رابطه با موضوع فرهنگ و مکانی مناسب در جهت رسیدن به

 گیری یمدر رابطه با سایت طراحی موردنظر تصم توان ینم یدرست موردمطالعه با توجه به حساسیت موضوع،در حال حاضر به

مکانی و مسائل دیگری که در رابطه با موضوع  _نمود و نیاز به مطالعات گسترده در رابطه بافرهنگ، هویت، متغیرهای زمانی

 یها محله رسد یشده، به نظر م و مطالعات انجام ی. اما با توجه به موضوع موردبررسخورد یموردمطالعه نقش دارند، به چشم م

و شاید هم قلعه تبرک به دلیل پیشینه تاریشی مناسب موضوع و  ها یرازیآباد، محله نو، چهارسوق ش یددرب کوشک، ب

 سب جهت روشن شدن موضوع باشند.منا ییها ها به وجود آمده مکان همچنین تغییراتی که در چند سال گذشته در آن

 

 ی تحقیق فرضیه

متأثر از محیط فرهنگی است که  یداًفرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فاایی آن، شد ای یدهساختن یک مسکن، پد

یا یک شهر به یک فرهنگ معین تعلق دارد.اگر قدرت و توان یک پناهگاه، نقش انفعالی  خانه یکمسکن به آن تعلق دارد.

 .زندگی یک قوم هماهنگ و منطبق باشد ی یوهباشد، هدف فعال مسکن؛ ایجاد محیطی است که به بهترین شکل با ش خانه کی

 

 روش تحقیق

.مرحله اول به توصیف تئوری معماری زمینه  کاربردی می توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد هدف به توجه با پژوهش این در

 شناخت و نظری مباحث به که نوشتار این نشست ن را مورد سنجش قرار می دهیم بششگرا می پردازیم و متغییر های ا

 اینترنتی و مقایسه مناب  ای، همچنین کتابشانه بستر در کیفی راهبردهای از استفاده به واسطه دارد، اختصاص موضوع ادبیات

نیاز را در جداول و  مورد های منطقی داده استدالل است.مرحله دوم با استفاده از روش شده میسر پیشین مرتبط های پژوهش

نمودار ها مورد نظر تدوین می کنیم سپس معیارهای طراحی فاا را از جداول  و نمودارها ی طراحی شده استشراج نموده و از 

 به مرحله این. است اولیه مطالعات اساس بر معماری طراحی شامل سوم ان در  جهت پیشبرد طراحی استفاده می کنیم. مرحله

نامه  پرسش پس از تهیه مرحله این در.میگیرد بر در را تحقیق عملی بشش و میگیرد روش نمونه موردی )مورد پژوهی( صورت

 و مدارک از استفاده و عکسبرداری ، کارشناسان با مصاحبه میدانی، مطالعات نظری، مباحث اساس بر شهروندان ادراک برای

 می صورت مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش بر اساس تطبیقی تحلیل و گرفته صورت الزم های بررسی موجود های نقشه
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 جهت مناسب مکانیابی و شهر وضعیت از فیزیکی مطالعه و بازدید به فن، واهل متشصص و کارشناس افراد با مصاحبه .گیرد

 سپس و گرفته شکل انتشابی مکان در پایه مطالعات اساس بر اولیه و ایدهی فرم آن از پس و شده پرداخته سایت انتشاب

 است، انجام خواهد. شده تکمیل مطالعات اساس بر که معماری نظری مبانی با منطبق طراحی

 

 ابزارهای گردآوری اطالعات

 شود که: یمدر سه مرحله انجام 

 .هاست آنو اسناد قدیمی و آنالیز  ها نقشه،بررسی ها گزارش،ها کتابدر مرحله اول مطالعه مقاالت،

در  آنچهشناخت و برخورد نزدیک با  منظور بهی از آن بردار عکسو  موردمطالعهوم بازدید محدوده محالت انتشابی د درروش

 در محل قرار دارد. حاضرحال 

 باشد. یمی سنتی و جدید اصفهان ها بافتینی نش هممرحله سوم طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد 

 

 ها دادهتجزیه تحلیل 

و  میپرداز یمتاج و استدالل از کل به جزء است و با استفاده از آن به واکاوی مشکالت ساختمان موجود در دو مرحله اول استن

ی به طرح بوده نگر یکل. اکثر این مشکالت ناشی از میرس یم آورده به وجوداز کلیات ساختمان موجود به جزئیات مشکالت 

این جزئیات شامل زمینه گرایی،  اند ندادهقرار  مدنظرزئیاتی را ج گونه چیهنگاه اقتصادی به موضوع شده است و  صرفاًاست و 

انجام خواهد شد  کل بهدر مرحله بعدی استنتاج از جزء  .باشد یمی سایت، اقلیم و فرهنگ ها تیمحدودمعماری بومی، 

این  شود یمت ترسیم کلیا ها آنی ها دادهشده و با استفاده از  لیوتحل هیتجزدر باال  ذکرشدهکه کلیه جزئیات  صورت نیبد

به محیط  واردکردنشده و بدون خدشه  مدنظری ها یکاربرباعث ایجاد وحدت بافت و زمینه با اقلیم و فرهنگ و  ها لیتحل

 نتایج درستی را استشراج نمود. توان یمپیرامونی 

 

 تحلیل سایت طراحی

 بررسی وضعیت جغرافیای طبیعی

های اردستان، نطنز و کاشان، از جنوب به  شده و از شمال به شهرستان رود واق  زاینده اصفهان در مرکز ایران و در دشت سبز و خرم

شهر، فالورجان، گلپایگان، دلیجان و  آباد، خمینی شهرستان قمشه و استان فارس، از شرق به نائین و استان یزد، از غرب به نجف

النهار گرینویچ  دقیقه طول شرقی از نصف 93درجه و  00دقیقه عرض شمالی و  90درجه و  92محالت محدود است. اصفهان بین 

های مرکزی، کوهپایه، جرقویه سفلی،  بشش به نام 6متر است. این شهرستان دارای  0041واق  است. ارتفاع متوسط آن 

 (0942جهان پارس،  باشند. )مهندسین مشاور نقش دهستان می 03رود و هشت نقطه شهری و بن  جرقویه علیا، جلگه

 

 رود ندهیزاخانه رود

گیرد، از غرب به شرق تا باتالق گاوخونی جریان دارد.  کوه بشتیاری سرچشمه می رود از جبهه شمال شرقی زرد رودخانه زاینده

کیلومتر است. عرض  241کیلومتر است، ولی حدفاصل آن به خط مستقیم  721تا  961های آن،  وخم طول این رودخانه با پیچ

های مسطح عرض آن  مرورزمان با اضافه شدن آب و رسیدن به جلگه کند ولی به متر تجاوز نمی 21تا  01رودخانه در ابتدا از 
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رسد، عرض بستر رودخانه در شهر اصفهان  متر می 411که در شمال فالورجان و روستای فوسیان به حدود  طوری شده، به افزوده

 (0949 کند. )هنر فر، متر تغییر می 911تا  011متفاوت بوده و از 

 

 توپوگرافی

ای و کوهستانی  های متعدد جلگه شده است، به علت گستردگی طول آن دارای بشش شهر اصفهان که در فالت ایران واق 

متر است. این شهر از طرف شمال به ارتفاعات جعفرآباد، از غرب در  0041باشد و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود  می

فر،  شود. )هنر های پراکنده جنوب گورت محدود می کوه و از شرق به تپه جنوب به کوه صفه و شاه های السمیان، از امتداد کوه

0949) 

 

 پوشش گیاهی

وهوای خوب  رود به علت خاک مرغوب و آب اصفهان ازنظر پوشش گیاهی جز مناطق کم پوشش ایران است، ولی در حوزه زاینده

وجود آمده است. طبیعت اصفهان در دو موق  جلوه خاص دارد. یکی در ماه  ، شرایط مناسبی برای رویش گیاهان و درختان به

شود و این جلوه گری در اواخر اردیبهشت و  اردیبهشت که ازلحاظ سرسبزی و خرمی مزارع و باغات اصفهان مانند بهشت می

شود و جلوه  رگ درختان طالیی میب رسد. دیگر در اواخر مهرماه که های سرخ به کمال اعتبار می اوایل خرداد با ظاهر شدن گل

وسه چشمه تا پل فلزی و پل مارنان و از طرف دیگر تا پل  رود بین پل سی گردد و همیشه، ساحل زاینده خزانی اصفهان آغاز می

فر،  نظیر اصفهان هستند. )هنر های بی خواجو و ازآنجا تا پل شهرستان، هر دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه از گردشگاه

0949) 

 

 بررسی وضعیت جغرافیای انسانی

کیلومترمرب  دارای سه شهر، شش بشش، هفت دهستان و دویست و هجده آبادی  0060001شهرستان اصفهان با مساحت 

بوده و جمعیت شهرستان رشد آرامی  42/0نرخ رشد جمعیت شهرستان % 70-00های  باشد. در طی سال دارای سکنه می

رسیده که در این دوران شهرستان اصفهان شاهد  2-9نرخ رشد به % 00-60های  که در سالداشته است و این در حالی است 

رسیده است که کاهش رشد جمعیت به میزان  2نرخ رشد به % 60-41های  افزایش در موالید و باروری بوده است. در سال

منظور  0/0، %40-40د جمعیت در دهه وبودجه نرخ رش گرفته توسط سازمان برنامه دهد. طی بررسی انجام را نشان می %2/0

 شده است. نفر محاسبه 0464744حدود  40شده است و برحسب این میزان جمعیت شهرستان اصفهان در سال 

 58-58ی ها سال(: جمعیت شهرستان اصفهان طی 1جدول )

0970 0900 0960 0941 0940 0940 

462929 0199043 0721732 0762641 0601100 0464744 

 0940سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مآخذ: 
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 بررسی وضعیت اقلیمی

عناصری چون میزان بارندگی، درجه حرارت، باد و رطوبت هرگونه عملکردی را چه مصنوعی و چه طبیعی تحت تأثیر قرار 

د.الزم به آی شهرسازی، از ارکان اصلی به شمار می های معماری و دهند بنابراین مطالعات جغرافیایی یک مکان در طرح می

شده است. )سازمان هواشناسی  یادآوری است که در بررسی شرایط اقلیمی از اطالعات ایستگاه سینوپتیک اصفهان استفاده

 (0949کشور، 

 

 میزان بارش

رود و عبور آن از میان شهر، مناب   طورکلی شهر اصفهان یکی از شهرهای کم بارش است. ولیکن رودخانه زاینده ازنظر بارش به

باشد.میانگین کل بارش ساالنه در  زیرزمینی و پوشش گیاهی اطراف شهر به میزان بسیار در تعدیل اقلیمی شهر مؤثر میآب 

متر و  میلی 6/22ماه  متر است. بیشترین مقدار بارش در این ناحیه در دی میلی 020این ناحیه در دوره آمارگیری حدود 

درصد و بارش  7/23درصد، فصل پاییز  74متر است. بارش فصل زمستان  و صفر میلی 2/1کمترین آن در مرداد و شهریور 

 (0949اند. )سازمان هواشناسی استان اصفهان،  درصد بارش ساالنه را به خود اختصاص داده 29فصل بهار 

 

 رطوبت

اشیه این شهر درصد و اندک است، در فاای طبیعی ح 06/72رغم آنکه میزان رطوبت نسبی ساالنه در شهر اصفهان حدود  علی

دلیل تبشیر و تعریض پوشش گیاهی و تبشیر حاصل از آب رودخانه میزان رطوبت نسبی بیشتر است. با  و بستر رودخانه، به

درصد نیز رسیده است.  64طور متوسط حدود  ماه به یابد. این رقم در دی کاهش درجه و آغاز بارندگی، رطوبت هوا افزایش می

 (0)نمودار

 
 وهوا آبنسبت دما، رطوبت و بارندگی در  مودار(: ن1نمودار )

 0942یی، کسمامأخذ: 
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 وزش باد

شده و شکل ظاهری منطقه به صورتی است  ها واق  باشد زیرا منطقه اصفهان در پناه کوه وزش بادهای اصفهان شدید و قوی نمی

ر بیشتر فصول سال از طرف جنوب غربی های مستقیم برای ایجاد بادهای شدید در آن وجود ندارد. جهت اصلی باد د که کانال

 وزد. و غرب است و تنها در تابستان از شمال شرقی و شمال می

 

 
 (: جهت و سرعت باد اصفهان2نمودار )

 0942یی، کسمامأخذ: 

کمترین سرعت متوسط ساالنه باد مربوط به متر بر ثانیه هست و  43/9سرعت متوسط ساالنه بادهای جنوب غربی در این شهر  

 (0باشد. )تصویر متر بر ثانیه می 10/2ادهای شمالی با ب

 
 : جهت وزش باد در اصفهان(1)تصویر 

 0944: نگارنده، مأخذ

 دمای هوا

ترین میانگین دمای هوای ماهانه در این ناحیه در  گراد است. پایین درجه سانتی 0/06دمای متوسط ساالنه شهر اصفهان، 

 70سال اخیر  07شده است. حداکثر دمای اصفهان طی  درجه ثبت 4/24ن در تیرماه، درجه و بیشترین میانگی 0/9ماه،  دی

رود  شده است. باوجوداین دما در مرکز شهر بیشتر از حاشیه شهر و کنار زاینده درجه گزارش -09گراد و حداقل  درجه سانتی

 باشد. می
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 (: میزان درجه حرارت هوا و رطوبت در روزهای مختلف سال2جدول )

 
 0942یی، کسمامأخذ: 

درجه  7دهد عواملی چون فاای سبز، درختان و رودخانه در کاهش حرارت حداکثر تا  شده نشان می های انجام بررسی

باشد.  ساعت می 9066روز و جم  ساعات آفتابی  42کند. کل روزهای یشبندان در شب حدود  گراد نقش مؤثر را ایفاء می سانتی

ساعت  042ساعت و کمترین ساعت آفتابی ماهانه مربوط به آذرماه با  974ه مربوط به تیرماه با بیشترین ساعات آفتاب ماهان

 (0949باشد. )سازمان هواشناسی استان اصفهان،  می

 
 (: میزان تابش خورشید در اول تیرماه3نمودار )

 0942یی، کسمامأخذ: 

 

 
 (: زاویه تابش خورشید در اصفهان2تصویر )

 0944مأخذ: نگارنده، 
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 تابش خورشید 

که کشور ایران و بشصوص شهر اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در وضعیتی قرارگرفته که از نور خورشید بهره  ازآنجایی

وهوای اصفهان که بشصوص در مناطق حاشیه رودخانه  توان با توجه به زاویه تابش نور خورشید و آب برد، می فراوان می

وهوای بهتری برخوردار است از امکانات طبیعی این منطقه استفاده نمود.  ه و درختان از آبدلیل رودخان رود به زاینده

که مقدار تشعش  نور خورشید با توجه به جهات و زوایای مشتلف قرارگیری آن نسبت به زمین در طول سال بر روی  ازآنجایی

باشد. براین اساس با توجه به عرض  میاحی اقلیمی گذارد، از عوامل مؤثر در طر مقدار انرژی رسیده به سطوح قائم اثر می

 اند. صورت زیر آمده جغرافیایی اصفهان نمودارهای دریافت انرژی به

 

 
 (: مقدار تشعشع نور خورشید بر سطوح قائم5نمودار )

 0942یی، کسمامأخذ: 

 

 
 (: زاویه و جهت تابش خورشید در اصفهان8نمودار )

 0942یی، کسما: مأخذ

 

 ساختمانگیری  جهت

 (0940شده است. )شفقی،  گیری ساختمان در اصفهان معموالً به سمت جنوب یا جنوب شرقی توصیه جهت
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 (: جهت قرارگیری ساختمان در اصفهان3تصویر )

 0942یی، کسمامأخذ: 

 شکل ساختمان

غربی  -شیده در طول محور شرقیبا توجه به اینکه اصفهان در اقلیم گرم و خشک قرار دارد و فرم آن در شرایط زمستانی باید ک

 (0942نماید. )کسمایی،  و در شرایط تابستان فشرده گردد. بنابراین فرم مکعب شکل ضروری می

 
 (: فرم مناسب ساختمان در اصفهان5تصویر )

 0942: کسمایی، مأخذ

 

 اجتماعی –بررسی وضعیت فرهنگی 

ای  جامعه« شهر»شود. خود کلمه  کنند، مطرح می آن زندگی می عنوان معماری مطرح نیست بلکه باکسانی که در شهر صرفاً به

منزله  ها، به منزله راهرو و خانه ها، به ها و کوچه گرم و متحد باشند. در این صورت خیابان آورد که باید منسجم، را به یاد می

(بنابراین بررسی 0943دهد. )بمات،  یخانه را تشکیل م کنند و تمام شهر یک که یک خانواده از آن استفاده می هایی هستند اتاق

تواند عوامل سازگار و  نحوه زندگانی و نوع احتیاجات ساکنان گذشته و حال شهرهای تاریشی، همچون بررسی کالبد آن شهر می

 ها را توسعه بششد. دیگر امکانات و محدودیت عبارت ناسازگار به
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 دوران صفویه

الشعاع قرارگرفته اهداف ملی، مذهبی و آرمانی ایران  پس از یک دوره طوالنی تحتنظام فکری حاکم بر کشور در دوران صفویه، 

عنوان مذهب رسمی  وجود آید. این فاا با انتشاب تشی  به کند تا بر اساس آن حرکتی تکامل و پیشرفته به فاایی را ایجاد می

وجود آمد. شهر جدیدی که  مرسوم در ایران بههای  ریزی در جهت استقالل ملی کشور را طریق ملی کردن آیین کشور و برنامه

ها و  شهری که در آن امکان ظهور عقاید، زندگی اقلیت شود، یک مترو پولیتن به تمام معناست. کالن در دوره صفویه ایجاد می

نوبه  بههای فلسفی، سیاسی و اقتصادی محکمی برای نظام صفوی وجود دارد که تأثیراتش را  گسترش مذاهب وجود دارد. بنیان

 (0942گذارد. )کرباسی،  خود در معماری و شهرسازی می

 

 دوران قاجار

آمدن والیان قاجاری، شهر اصفهان با فراهم آمدن استقرار  با سپری شدن دوران صفویه و پس از یک قرن بالتکلیفی، باروی کار

اصلی، بشش درباری و حکومتی شهر دوران گیرد. ولی مشکل  به خود می "لعلم دارا"شود و حتی نام  و امنیت جمعیت پذیر می

ها  هرحال باغ داده است. به صفوی است که حدود بیست درصد کل سطح شش هزار هکتاری این شهر گسترده را تشکیل می

علت فقر و اقتصاد ضعیف مردم  شوند. بناهای عمومی نیز به های بایر و بیشه و ... تبدیل می زودتر از فاای شهری دیگر به زمین

رود. از همین زمان است که در محوطه وسی  باغات پشت مسجد جام  عباسی،  زوال می مصرف ماندن، روبه دولت و بیو 

شود. دورانی که سیاست سعی بر کسب  های اجتماعی مشاهده می وساز و سکونت گروه های جدی ساخت نشستین نشانه

 (0944مشروعیت در وجهه عمومی از طریق مذهب دارد. )جابر انصاری، 

 

 دوران معاصر

اصطالح مدهای جدید و سابق  ها و به وجود آمدن سبک تغییرات ایجادشده در سیستم اقتصادی، مسئله قیمت و ارزش زمین، به

سو و مشکالت اجتماعی مربوط به کار و اشتغال و  گوناگون در معماری و پدید آمدن مفاهیم منطقه دمای خراب و آباد از یک

جایی و دور  تدریج تمایل به جابه جویی در زمان به های ناشی از آن و از سوی دیگر مسئله سرعت و صرفهظهور اتومبیل و پیامد

(. از اوایل انقالب با 0942کند )کرباسی،  ها ایجاد می اصطالح کهنه و قدیمی را در میان ساکنان این بافت های به شدن از بافت

هایی که  های مجاور خیابان و نیز زمین تدریج قیمت زمین سی، بهوسازهای جدید در محدوده موردبرر پدید آمدن ساخت

 شود. های نوساز، مرتف  و چندطبقه آغاز می پس احداث ساختمان یابد. ازاین تر شده افزایش می ها آسان دسترسی سواره به آن

 

 جوار همی ها یكاربربررسی وضعیت 

 .باشد یمی اطراف سایت مسکونی ها یکاربر

 

 عابر اطراف سایتبررسی وضعیت م

 .شود یمفرعی  ی اصلی ورهایمسمعابر اطراف سایت شامل 

 مسیرها اصلی

 .باشد یمخیابان ملک  موردنظرسایت  به مشرفمسیر اصلی 
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 ی فرعیرهایمس

،کوچه خجسته،کوچه شهید احمد سام  و کوچه شهید حسن احمدی زاده میابراهشامل خیابان استاد همایی،کوچه شهید  

 .باشد یم

 

 سی عناصر شاخص اطراف سایتبرر

 انگورستان ملک )محله شیخ یوسف،خیابان ملک( 

. در گردد یبازم نادرشاه افشار یک باغ انگور و عمارت تاریشی در اصفهان است. پیشینه این باغ به زمان انگورستان ملک

 د.این باغ در اختیار مسئول امورمالی حکومت اصفهان درآم ناصرالدین شاه قاجار زمان

باشد و به برگزاری  می سازمان اوقاف اکنون در دست است که هم یهانگورستان ملک از بناهای بسیار زیبای دوران قاجار

 .مسابقات قرائت قرآن و تعزیه و سوگواری اختصاص دارد

 
 ی مجموعه انگورستان ملکبعد سه(: 8تصویر )

  

 (:پالن انگورستان ملک6تصویر )
 پالن ارتباط بین طبقات انگورستان ملک:(7تصویر )

 

 
 (:پالن مجموعه انگورستان ملک5تصویر )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81
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 ی انگورستان ملکها برش(: 9تصویر )

 

 گزارش خانه مالباشی

 نه مالباشیاخ

شده است. حد شرقی خانه به خیابان ملک و حد جنوبی آن به کوچه مالباشی  در محله پاقلعه اصفهان و در خیابان ملک واق 

 کی آن واق  گردیده است.. این بنا در کنار خانه تاریشی استکی است و انگورستان ملک در نزدیگردد یمحدود م

 
 : موقعیت خانه مالباشی(11تصویر )

 تاریخچه بنا

خانه مالباشی که از دوره قاجار به یادگار مانده متعلق به حاج صادق مالباشی از طالب حوزه علمیه بوده که از پدر به ارث برده 

سازان خانه  . شرکت مسکنباشد یسال پیش م صد یکاست. بنا به استناد تاریخ کتیبه ارسی نه دری ساخت بنا متعلق به حدود 

انجام پذیرفته و متعلق  0941را از ورثه مالباشی خریداری نموده است.و در حال حاضر مرمت آن توسط آقای معتمدی از سال 

 .باشد یبه وی م
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 مشخصات بنا

دارای سه ورودی است که از طریق خانه است. خانه مالباشی  کامل شامل اندرونی، بیرونی و حوض یا مجموعه خانه مالباشی

مشتلف خانه دسترسی پیدا کرد. ورودی شرقی که عمود بر محور خیابان است به  یها صورت جداگانه به بشش به توان یها م آن

. رسد یخانه و حیاط اندرونی م که در امتداد ضل  شمالی بنا کشیده شده و به حیاط بیرونی، حوض یابد یداالن طویلی راه م

.ورودی دیگر در ضل  جنوبی خانه با سردر و جلوخان گیرد یخانه نیز از طریق این راهرو صورت م ی به چاه و منب  آبدسترس

به حیاط بیرونی راه یافت. ورودی دیگر بنا در معبری است که در جنوب بنا واق   توان یکه از این طریق نیز م یافتهاستقرار

خانه راه یافت.این ورودی دارای هشتی نگین شکلی است که توسط دو  رونی و حوضبه بشش اند توان یگردیده و از طریق آن م

. بشش بیرونی خانه دارای حیاط مستطیل شکلی است که فااها در ضل  غربی یابد یخانه بنا ارتباط م داالن به اندرونی و حوض

اشکوبه است و با سقف مسطح پوشش موجود در ضل  شرقی حیاط بیرونی دو  یدر است. اتاق سه یافتهو شرقی آن استقرار

شده  یبر گچ یها الذکر ایوانی است که در اشکوب فوقانی با ستون است. در جلوی اتاق فوق یبر گچ یها یافته و مزین به طرح

صورت دو اشکوبه بنا گردیده  و به یضلع خانه که در بشش میانی مجموعه واق  گردیده دارای فرم هشت تزئین یافته است. حوض

خانه که روی  بشش اندرونی و بیرونی اشراف دارد. سقف مسطح حوض یها شرقی و غربی به اتاق های یدر و توسط سه است

که به بام مشرف  ییها است که همراه پنجره یوجه شده استوار گشته، دارای نورگیری هشت یبر گچ یها جرزها و ستون

بشش بنا است دارای حیاط مرکزی مرب  شکلی است  یباترینز نور مطبوعی به فاا بششیده است. بشش اندرونی که شوند یم

اند. اتاق نه دری در ضل  شمالی که تاالرخانه محسوب  گرفته و نه دری در اطراف آن شکل یدر ، پنجیدر سه یها که اتاق

تاق با بته بری و به شیوه استادانه تزئین یافته است. ارسی ا کاری یینهنفیس و آ های یبر با نقوش گل و مرغ و گچ شود یم

نفیس هستند و  های یچوبی در این جبهه منقوش به نقاش یسرها یرتزئینی بر زیبایی تاالر افزوده است و ش های یشهش

انداز و مطبخ خانه مجاور آن در گوشه شمال غربی جای گرفته  . در پشت تاالر برفکنند یجبهه اصلی عمل م بان یهعنوان سا به

این  یننش . شاهیابد یر جبه غربی این بشش قرار دارد از طریق دو پلکان طرفین اتاق به حیاط راه مکه د یدر است. اتاق پنج

. در طرفین اتاق دو پستو و پلکانی برای باشد یم کاری یینهو آ ی، قطار بندیبر و گچ یکار اتاق دارای تزئینات زیبای مقرنس

است که با  یدر سرداب خانه در بشش زیرین اتاق نه دری و اتاق پنجشده است.  دسترسی به اشکوب فوقانی و بام در نظر گرفته

 عنوان تابستان نشین خانه مورداستفاده بوده است. هوایی مطبوع به

 
 ی خانه مالباشیها پالن(: 11تصویر )
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 ی خانه مالباشیها برش(: 12تصویر )

 

 

 

 

 (: خانه مالباشی13تصویر )

 مسجد ملک

 کمل انگورستان جنب –خیابان ملک 

 تاریخچه بنا

 .باشد یبا توجه به شواهد تاریشی و سبک و شیوه معماری بنا مربوط به دوره قاجار م
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 (: موقعیت مسجد ملک15تصویر )

 مشخصات بنا

مسجد ملک ازجمله مساجد تک ایوانه است و دارای فااهای گنبد خانه،شبستان، شبستان تابستانه و فااهای جانبی دیگر 

اند. شبستان در ضل  شرقی واق  گردیده و  که فااهای معماری حول حیاط چیده شده باشد یحیاط به فرم مستطیل م باشد یم

سنگی چهارگوش با مقط  مرب  استوار گشته است محراب آن  یها پوشش طاق و چشمه آن با نورگیرهای مدور بر روی ستون

صورت نیم طاق و طاق آهنگ است. شبستان نسبت به صحن  ش محراب به. پوشباشد یبه شیوه صابونکی م کاری یمزین به کاش

 با آن اطراف دیوارهای کهقرارگرفته  تابستانه شبستان –نشسته است و بر روی شبستان  تر یینو دیگر فااها حدود یک متر پا

. شود یم میسررگرفته قرا جنوبی و شرقی ضل  تقاط  در پلکانی طریق از آن دسترسی و است گشته مزین جناغی قوس نمای

پوشش طاق و چشمه است. نمای شبستان با قوس کلیل مزین گشته و  یای گرفته و داراج جنوبی ضل  در خانه گنبد

نمای گنبد خانه گشته است ورودی از ضل  شمالی صحن با نمای ساده که در قسمت پیشانی و  بشش ینتجناغی ز یها قوس

نسبتاً بلند و با یک تغییر جهت  ییبا راهرو خورد یالجوردی به چشم م ٔ ینهسفید درزماطراف آن نواری از آیات قرآن به رنگ 

 70.مسجد دارای ورودی دیگری در ضل  جنوب غربی صحن هست که با راهرویی کوتاه و خم شود یبه صحن مسجد میسر م

 یها ارای شبستان دو اشکوبه با ستوند هک باشد ی. فااهای ضل  شمالی از الحاقات مسجد مکند یدرجه به خارج ارتباط پیدا م

 است. یوانفلزی است و نمای آن قرینه نمای ا

 

 
 (: پالن مسجد ملک18تصویر )
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 مسجد ملکهای  (: برش16تصویر )

 

 اطراف سایت كننده تیتقوی تهدید و ها لیپتانسبررسی 

 ی تهدیدها لیپتانس

 مركزیت شهر-1

افزایش تراکم همیشگی مرکز شهر دامن بزند برحزر  از هرگونه ساخت و سازی که به با توجه به بافت متراکم در مرکز شهرباید

ی استفاده کرد که جم  کننده ترافیک انسانی خدمات پیرامون سایت در زمان اداری و ها یکاربرباشیم در این بافت باید از 

 باشد. ها زماندر همه  شیآسامحلی برای 

 حریم تاریخی اطراف سایت-2

از  شود یمرا شامل  دوطرفهکه همواره تهدیدی  باشد یمتاریشی اطراف سایت  میحرابحث در مورد تهدیدات، وجود  نیتر مهم

ی شود و از طرفی الملل نیبتاریشی و هشدارهای  آثاربرای سایت باعث مشدوش کردن  شده گرفتهارتفاع در نظر  تواند یمطرفی 

 کامل سایت گردد..ی ها لیپتانسو  ها ییکاراباعث عدم استفاده از 

 

 كننده تیتقوی ها لیپتانس

 تبدیل بافت فرسوده به بافت جدید-0

 به سایت. و مناسبی متعدد ها یدسترسوجود -2

 

 نتیجه گیری

ی غلبه بر ها حل راهی آن با بافت تاریشی یکی از نیوهم نشاستفاده از معماری بومی  شود یماز تجمی  موارد فوق حاصل  آنچه

رعایت نمود و اقلیم گرم و خشک  توان یمتاریشی را  میحرا. باشد یمبافت تاریشی و متراکم مرکزی اصفهان مشکالت ناشی از 

ی طرح را هم در نظر گرفت. یکی از مشکالت حال ها خواستهتمام  زمان همتبدیل کرد و  شیآسافالت مرکزی را به محیط 

قبل محیطی را با جذابیت باال  ذکرشدهبا استفاده از موارد  ندتوا یمکه طراح  هستحاضر اصفهان عدم توجه به فرهنگ غنی آن 

 ی برداشت.مؤثری ها قدمایجاد نماید تا بتوان در جهت شکوفایی فرهنگ آن 
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