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   چکیده
مسجد نیایشگاه و مکانی براي گرد همایی مسلمانان است و در دین اسالم جایگاه ویژه ایی دارد . هدف از این 

رکن الملک می باشد لذا متناسب با این موضوع از  پژوهش بررسی معماري مطابق با شرایط آب و هوایی مسجد
حداقل و حداکثر رطوبت نسبی اصفهان استفاده -حداقل و حداکثر دماودار زیست اقلیم ساختمانی اولگی ،نم

م جوالي و آگوست حاکشهر اصفهان گرما در ماه هاي ژوئن،شده است.نتایج این پژوهش حاکی از ان است در 
سپتامبر و  کم است و در ماه هاي آوریل ، می ،نوامبر و دسامبر حا یه ،فور انویه ،است و سرما در ماه هاي ژ

اکتبر شرایط مطلوب بر قرار است . در این مسجد به بهترین نحو نورگیري ها انجام شده و با توجه به اقلیم 
. در پس هر منطقه اي  شهر اصفهان همه ي جوانب معماري بنا با اقلیم سازگار در نظر گرفته شده است 

ارتفاع سقف  بق اقلیمی الزم از نظر پنجره ها ،قسمت از این مسجد رازي گرانقدر نهفته است . و در نهایت تطا
  ها و... در معماري مسجد مذکور وجود دارد .

  شهر اصفهانهمساز ، اقلیم ، معماري ، مسجد رکن الملک ، کلیدي: هاي واژه
   مقدمه -1

و در اصطالح به مکانی گفته می شود که در  لغت از ریشه (سجده ) مآخوذ است ، در ،گاه به معناي سجده  ،واژه مسجد 
ملکیت کسی نباشد و تنها براي اهللا باشد و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده شود . یکی از فلسفه هاي اقامه ي نماز با 

ن روزانه پنج بار در یک صف با نظم خاصی در کنار هم جماعت ایجاد وحدت و همبستگی میان نماز گزاران است . نماز گزارا
در محیط زندگی و جامعه میان ان ها همبستگی ایجاد می کند و در نتیجه انان می تند و این عمل در خارج از مسجد ،می ایس

ده از بین می در این صف فشر لباس و همچنین امتیازات طبقاتیگر احترام بگذارند . تفاوت زبان ، فرهنگ ،کوشند به هم دی
از درد و غم یکدیگر با خبر می شوند و به مساعدت مادي و معنوي یکدیگر می پردازند . دستور قران است : (و اقیموا  رود ،

(و نماز بر پاي دارید و زکات بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع کنید .)  43الصاله و آتو الزکاه وارکعوا مع الراکعین ) بقره : 
اه و محل گرد همایی مسلمانان است . کعبه طبق آیه قران اولین مسجد روي زمین است مساجد در ابتدا بسیار مسجد نیایشگ

ساده ساخته می شدند و معموال سقف حصیري داشتند .هنگامی که اسالم در ایران استحکام یافت مساجد با گنبد ساخته شد 
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می ترین نمونه مسجد با گنبد چار تاقی مربوط به مسجد االقصی گنبد بیشتر در معماري ایرانی نمود پیدا کرده است . قدی
ایوان و ...  ر موجود در مساجد میتوان از صحن ، مناره ، گنبد ،است که از قبل از اسالم ساخته شده است . به طور کلی از عناص

به شرح زیر می باشد  اشته ،نقاط مختلف به خود معطوف د نام برد از دسته مطالعاتی که در این خصوص نظر محققان را در
مساجد با گنبد ساخته شد گنبدبیشتر در معماري ایران نمود پیدا کرده است . قدیمی ترین نمونه مساجد با گنبد چار تاقی 

د میتوان از صحن ، مناره مربوط به مسجد االقصی است که قبل از اسالم ساخته است . به طور کلی از عناصر موجود در مساج
وان و ... نام برد از دسته مطالعاتی که در این خصوص نظر محققان را در نقاط مختلفبه خود معطوف داشته به شرح ای ،گنبد ،

)نموداري را پیشنهاد داد که در ان نقش پدیده هاي جوي در آسایش انسان به تفکیک روشن  1957(  1اولگی زیر می باشد : 
در جدول   بر روي اسایش انسان ،ایی بودند که به جهت اثر مستقیم ان ها شده بود . دما و رطوبت نسبی مهم ترین فاکتور ه

) منطقه اسایش و شرایط زیست اقلیمی مختلف را در ارتباط با  1976( 2بیوکلیماتیک  اولگی بر ان ها تاکید شده است گیونی
متوسط بیشینه دما و  اختمانی ،یست اقلیمی و نیاز هاي سدو عنصر دما و رطوبت نسبی مشخص نمود . براي تعیین شرایط ز

) در رابطه با برنامه ریزي محیطی براي توسعه ي 2002و همکاران (  3کمینه ي رطوبت نسبی مورد استفاده قرار گرفت . بییر
 14.4دامنه هایی متفاوت دارد . این طیف از  راحتی انسان از نگاه پژوهش گران ،زمین نشان دادند که دماي مناسب براي 

درجه سلیسیوس که به عنوان  26.6یسیوس که به عنوان پایین ترین درجه قابل قبول در انگلستان پیشنهاد شده تا درجه سل
) در مقاله ایی با عنوان مساجد و روش سنتی پایدار به بررسی پایداري در معماري مساجد می 2006(  5و با هوبیل  4التسن

این  ي اشاره نمودند که طراحان مساجد ،المادي واقع در عربستان صعود پردازند . با بررسی در طراحی مساجد الرحمانیه و
پایداري و ایستایی بناها را نیز در مقابل  و همراه با حفظ هویت معاریسنتی ، پتانسیل را دارند که راه حل هایی فنی ارائه کنند

هاي مسکونی زواره استفاده از زمین به  ) اشاره نموده که از ویژگی هاي خانه2006( 6شرایط جوي تامین کنند .  واتسون 
) در مقاله ایی به نام 2012و همکاران ( 7عنوان یک ظرف تخلیه حرارت با قرار گیري ساختمان در دل زمین است . بودایی

مقاوم سازي و راهبردهاي عملیاتی تهویه مطبوع و کاهش مصرف انرژي در مساجد اب وهواي باال ترین درجه اسایش توسط 
گرم به بررسی عملکرد هاي حرارتی ساختمان مبادرت نمود و علت ان را  امریکا پیشنهاد شده تغییر پیدا می کند . محققین

عملیات ترموفیزیکی و شرایط اب وهوایی دانستند . در این پژوهش اشاره شده که با توجه به ان که هر مسلمان در طول شبانه 
عنوان ساختمان هایی منحصر به فرد هستند که نیاز به طراحی درست و دقیق و روز پنج مرتبه به ان ها رجوع کند مساجد به 

عملیات مقاوم سازي دارد و این امر در اقلیم گرم و خشک اهمیت بیشتري می یابد و از جمله عوامل مهم و تاثیر گزار در 
) در مقاله ایی با عنوان 2012(  8المحمود ، فرهنگی و اقلیمی بیان شده است.معماري متنوع مساجد تفاوت هاي منطقه ایی 

به همین دلیل اسایش حرارتی و  را قلب جامعه اسالمی معرفی کرد، طراحی و بهینه سازي حرارتی مساجد در عربستان مساجد
.ارامش روانی مردم را از ضروریات معماري مساجد بر شمرده است  
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در این پژوهش به توصیف ویژگی هاي فیزیکی و اقلیمی مساجد در راض و جده پرداخته شده و دستورالعمل هایی براي  
طراحی و عملکرد حرارتی مطلوب مساجد این دو شهر ذکر شده است . در مناطق گرم و خشک (مانند عربستان ) بهینه سازي 

از  رف انرژي در ساختمان ها از عوامل مهمی است که  در این مقاله راهکارهایی براي ان ارائه شده است . از جمله : استفادهمص
عایق بندي ساختمان در مقابل گرما با رنگ هاي روشنحداقل از بازشوهاي شیشه ایی براي جلوگیري از تبادل  مصالح مناسب ،

) در مقاله ایی تحت عنوان انرژي هاي تجدید پذیر شرایط اسایش حرارتی را در 2013( 10وفیلد 9گرماي تابستان می باشد برد
ایالت متحده امریکا و ... مورد  شورهاي  استرالیا ، کانادا ، المان ، هند ، ایرلند ،سنگاپور،ساختمان هاي سازگار با محیط در ک

یی با عنوان بررسی اصول توسعه پایدار در نظام معماري و گذشته ) در مقاله ا1389داعی اهللا و همکاران ( بررسی قرار داده اند
اقلیم گرم و خشک ایران به رشد جمعیت و افزایش شهر نشینی به ویژه در کشور هاي در حال توسعه همراه با به کارگیري 

یده و سبب شده تا برخی از زمینه هاي فناوري و صنعت موجب بروز تقییرات منفی و سریع زیست بوم در سال هاي اخیر گرد
انسانها با بحران محیط زیست در شهرهاي خود روبه رو شوند که این بحران عدم استفاده از روش هاي  برنامه ریزي صحیح در 
نظام معماري و شهرسازي براي رشد و توسعه شهرها در اینده استقرار نابجاي عملکردها در شهر و ساختار ان در الودگی ها 

نقلیه و نظایر ان از مهمترین مشکالت زیست کالن شهرهاي امروز به شمار امده و شهرها را به زیست  ناشی از تردد وسایل
)در مقاله ایی با 1391بومی ناپایدار و کامال مصرف کننده و وابسته به منابع طبیعی تبدیل کرده اند مالیی شمس و همکاران (

یرانی اموزش معماري براي انتقال مفاهیم و تجارب انسانها جهت بهبود عنوان فرایند اموزش معماري با رویکرد معماري پایدار ا
شرایط زندگی همواره از تحوالت علمیفرهنگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادي تاثیر پذیرفته و خود را با این تقییرات هماهنگ 

ی بوده و در دوره هاي مختلف نموده است معماري ایران تحت تاثیر فرهنگ و مذهب شرایط اقلیمی مصالح و فناوري هاي بوم
) در مقاله ایی با عنوان استفاده از انرژي  1391روشهاي خاصی براي اموزش ارائهشده است .. مالیی شمس و همکاران (

ظهور فناوري هاي نوین ی رویه جمعیت توسعه ي شهر نشینی ،خورشیدي در مناطق بیابانی با رویکرد توسعه ایدار رشد ب
 طبیعی و جغرافیایی از سوي دیگر ، هاي صنعتی و تغییر الگوهاي مصرف از یک سو و محدودیتهاي شرایطتوسعه انواع فعالیت

ناسازگاري هاي زیست محیطی شده است .  موجب بروز انواع الت عدیده در کیفیت زندگی انسان ،عالوه بر بوجود اوردن مشک
ناصر اقلیمی در معماري بومی ایران ساخت خانه هاي سنتی با )در مقاله ایی با عنوان بهره وري از ع 1392مهري و همکاران (

حیاط هاي زیبا به دالیلی همچون عدم توجه به معنا و کیفیت فضایی  غفلت از تاثیر گزاري محیط بر روان ادمی مورد بی 
یات و دوام زندگی توجهی قرار گرفته است . درحالیکه انسان جزیی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت باعث ادامه ح

) در مقاله ایی با 1392درستی و همکاران ( اوست . این ارتباط ارزشمند در تعالیم دین اسالم نیز مورد تاکید قرار گرفته است
 ریف جامعه به جمعیت ،عنوان بررسی تاثیر جامعه مدنی بر معماري و شهرسازي با نگرش در اقلیم معتدل و مرطوب با تع

ن پی برد . یکی از مظاهر فرهنگ خت الگوهاي ذهنی و عینی یک جامعه می توانبه ابعادفرهنگی و تمدن انیازهاي بشري و شنا
ی بردن به ریشه ها و اصول بنیادي ان و هویت معماري و شهرسازي ان است ، چرا که با پتمدن و مدنیت هر جامعه ساختار ،

) در مقاله ایی با عنوان ارائه راهکارهاي طراحی اقلیمی  1393(می توان هویت یک جامعه را تعریف کرد . کالنتري و همکاران 
در نواحی معتدل و مرطوب بر مبناي معماري بومی منطقه (مطالعه موردي : روستاي فرح اباد ساري ) تحلیل و شناخت ویژگی 

ار دهد . کشور ایران به هاي معماري بومی منطقه می تواند اطالعات مفیدي را براي طراحی مناسب و بهینه در اختیار ما قر
دلیل داشتن مناطق اب و هوایی مختلف داراي معماري ارزشمند متناسب با هر اقلیم و منطقه می باشد . معماري بومی و ناب 
اقلیم معتدل و مرطوب که بخش عمده کشور ایران در حاشیه جنوبی دریاي خزر را به خود اختصاص داده در طول زمان مورد 

  .فته و بیشتر بافت هاي سنتی این مناطق از بین رفته اندبی توجهی قرار گر
9George Baird 
10Carmeny Field 
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  موقیعت محدوده ي مطالعاتی -2
خبابان فیض واقع گردیده است . شرایط  با اطالعات موجود موقیعت نسبی مسجد رکن الملک واقع درمجموعه تخت فوالد  .

غالب آب و هوایی این منطقه گرم و خشک است . این مسجد در مختصات 51درجه و39دقیقه و40ثانیه شرقی و عرض 
واقع گردیده است بر اساس تحقیقات و شواهد موجود در می یابیم که ساخت  ثانیه شمالی30دقیقه و38درجه و32جغرافیایی 

عنوان  به 1604 شماره ثبتبا  1357اردیبهشت  25است و  این اثر در تاریخ  ه. ق. 13 ◌ٔ مربوط به سدهمسجد رکن الملک  
است. به ثبت رسیده آثار ملی ایرانیکی از   

  

  
  :نما وبرش: 1شکل 

  
بحث - 3  
  

% براي 75ناسب با کمینه ي دما نشانگر ان است که در محیط داخلی یک بنا نیازمند بیشتر از در ماه ژانویه  در شب مت
این ماه نشانگر شرایط مطلوب است . با گذر از این  کالري است ، 75به طوري که در روز  ،تولید گرما در محیط ضرورت دارد 
مقدار مصرف کالري در محیط در طی روز کاهش یافته به  اده ،که در دما در روز اتفاق افت ماه و ورود به ماه بعدي با تغیراتی

مایی که کیلو کالري در ساعت براي فراهم شدن شرایط مطلوب نیازمندیم اما در طی شب سر 40طوري که در این ماه نیازمند 
روز نسبت به دو  نشان از مصرف کیلو کالري می باشد . در طی ماه مارس نوسان دما بین شب و در این محدوده حاکم است ،

کیلو کالري هستیم که با اندك تمهیداتی میتوان  12نیازمند مصرف  وري که در طی روز ،ماه قبل بیشتر شده است به ط
کیلو کالري 75شرایط مطلوب را در محیط فراهم نمود . اما در طی شب همانند دو ماه قبل مصرف انرژي بایستی بیش از 

طی روز نشانگر تعادل دما مارس ) در طی ماه اوریل شرایط در  –فوریه  - سرد سال (ژانویه  درساعت باشد . با گذر از سه ماه
به طوري که اغلب این افراد در این ماه در طی روز احساس اسایش دارند اما در طی شب در طی این ماه ضرورت به  میباشد ،

در ماه می اگرچه دما افزایش پایدار کرده اما همچنان  استفاده از سیستم هاي گرمایشی همچنان مانند ماه هاي قبل وجود دارد
شرایط مطلوب اب و هوایی در منطقه حاکم می باشد با این تفاوت کمی از شرایط مطلوب دور شده و با ایجاد کوران هوا در 

افزایش دما و خصوص تهویه بازشوها و جهت باد می توان شرایط باد محیط را مطلوب نمود در ماه بعدي ژوئن : با توجه به 
کاهش رطوبت نسبی در طی روز شرایط گرم و خشکی احساس می شود که در این شرایط نیازمند تزریق رطوبت به هوا می 
باشیم اما در شب شرایط نسبتا خوبی در محیط موجود می باشد در ماه هاي بعدي در طی گرم شدن سه ماه سال شرایط 

یدا کرده بطوریکه در این ماه نیازمند وسایل سرمایشی هوا و تزریق ÷ي افزایش نامطلوبی وجود دارد شدت گرما در ماه جوال
رطوبت در محیط احساس می شود در ماه آگوست به بعد مثل ماه هاي قبل می باشد . از ماه سپتامبر به بعد و ورود به ماه 

یت نیازمند وسایل گرمایشی و سرمایشی اکتبر و نوامبر مجددا محدوده ي مطلوب اب وهوایی ورود یافته بطوریکه در این وضع
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کیلو  75تا بیش از  25نمی باشیم اما از ماه نوامبر تا پایان دسامبر مجددا براي محیط نیازمند وسایل گرمایشی به میزان 
  کالري خواهیم بود . این مشخصات در شکل در نموداري تنظیم شده است .

  
   .روش اولگی: وضعیت زیست اقلیم شهر اصفهان بر اساس  2شکل

  
  داده ها و روش ها - 4

به منظور ارزیابی شرایط همساز با اقلیم مسجد رکن الملک از روش زیست اقلیم ساختمانی اولگی که این روش مبتنی بر 
کلیما کرامی است که شرایط فیزیولوژیکی انسان را با توجه به شرایط اقلیمی محیط پیرامون مشخص می نماید و متناسب با 

ایستگاه  2011تا1951اصر اقلیمی کمینه و بیشینه ي دما و رطوبت نسبی طی شبانه روز در دوره ي آماريان از عن
هواشناسی اصفهان استفاده شده است سپس با مراجعه حضوري به مسجد رکن الملک و برداشت هاي صورت گرفته به بررسی 

  ولی که در طراحی آن رعایت گردیده مبادرت شده است.تطابق و عدم تطابق این بنا با شرایط اقلیمی حاکم بر اصفهان و اص
 

  یافته ها -5
مسجد رکن الملک به وسیله ي میر سلیمان خان شیرازي ملقب به رکن الملک در ابتداي محله تخت فوالد اصفهان بنا شده و 

ند محمد ابراهیم اصفهانی سردر مسجد و مدرسه که به وسیله محمد تقی فرز ي مشهور دوره قاجاریه است کتیبه ،یکی از بناها
نوشته شده با خط ثلث بر زمینه کاشی خشت الجوردي آیات قرانی کتابت کرده است و ارامگاه رکن الملک در یکی از اتاق هاي 

تا 1319ي سراسري ورودي صحن ان قرار دارد کتیبه هاي این مسجد و مدرسه کوچک متصل به ان که تاریخ سال ها
داراي اشعار فارسی است که در اطراف صحن مسجد با کاشی کاري زیبا جا گذاري شده اند  هجري قمري را دارد ،1325

مسجد رکن الملک اصفهان به لحاظ در برداشتن نمونه هاي بدیع و جالب معماري دوران قاجاریه و همچنین وجود خط ثلث و 
بر ان این مسجد و مدرسه بیانگر عالقه و  نستعلیق متعلق به استادان ان روزگار از اهمیت ویژه اي برخوردار است. عالوه

 دلبستگی برخی از دولتمردان دوران قاجار به علم و دانش و شعر و ادب است.
این مسجد داراي صحن بزرگ و کوچک و شبستان بزرگ و گنبد با نماي خارجی تمام کاشی و از اشعار خود ان مرحوم در 

هجري قمري وتاریخ اتمام کل  1318.تاریخ اتمام شبستان سال کتیبه ي دورتادور صحن بزرگ مسجد نوشته شده است 
هجري قمري می باشد. 1321مسجد سال   
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دینی رکن الملک : - کتابخانه و مجتمع فرهنگی  
کالس) بین سال هاي 10مترمربع مخزن کتاب و  120متر مربع سالن مطالعه و1000متر زیر بنا(شامل 3000با حدود
سردرها ، ساخت سردرهاي جدید  تعمیر کاشی هاي گنبد و درسه با تعویض کلیه درها ،سجد و ممرمت کلی م 1381تا1375

توسعه شبستان به سبک طاق چشمه اي و ساخت محراب جدید با نماي کاشی  براي مسجد ، کتابخانه و مدرسه ي علمیه ،
 انجام یافت.

و راسته است که از معماري منحصر به فردي  مطبخ ها و نماي اجري خفته صحن و گنبدي در وسط حجره ها ،4مل این بنا شا
 برخوردار بوده است.

  به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 1604با شماره ثبت  1357اردیبهشت 25مسجد رکن الملک در تاریخ 
    

  نتیجه گیري -6
حداقل  –ده  که حداقل و حداکثر دما تحلیلی اماري مشخص ش اختمانی اولگی و تحقیقات میدانی ،با توجه به جدول زیست س

هر وژهش حاکی از ان است که در ش÷و حداکثر رطوبت نسبی اصفهان در کدام از ماه هاي سال موجود است . نتایج این 
است و نوامبر و دسامبر حاکم  کم است و سرما در ماه اي ژانویه ، فوریه ،جوالي و اگوست حا اصفهان گرما در ماه هاي ژوئن ،

تامبر و اکتبر شرایط مطلوب (شرایط اسایش اقلیمی ) برقرار است و در کلیه فصول گرم و سرد سال ه هاي اوریل ، می،سدر ما
تطابق الزم از نظر رعایت نکات الزم براي به حداقل رساندن استفاده از مقدار کیلو کالري و انرژي درمعماري مسجد مذکور 
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