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سـال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1400
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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ریشه یابی الگوی معماری مسجد كبود تبریز
محسن دهقانی تفتی/ زهرا السادات مدرس زاده/ غالمحسين معماريان

توسعة چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار به عنوان راهبردی پایدار در حفاظت از بناهای میراثی
پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 115-136

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه های دورة قاجار 
شهر نطنز

محسن جاوری* 
حسن كريميان**

سيده سارا محمدی***

چكیده
آنچنان كه نتايج مطالعات مرتبط با شهرهای ايرانی روشن ساخته است، اقليم و فرهنگ را می توان دو عامل اثرگذار 
و كليدی در شكل يابی و توسعۀ استقرارگاه های بشری و فضاهای زيستی به شمار آورد. اين تأثير تا بدان حد است كه 
بسياری از پژوهشگران، بافت های كهن شهری را به مثابۀ آيينه ای دانسته اند كه فرهنگ ساكنانشان را منعكس می سازند. 
در شهر نطنز، خانه های سّنتی متعددی وجود دارد كه متعلق به دورۀ قاجار و اوايل دورۀ پهلوی هستند. اين خانه ها كه 
عناصر كاركردی متمايزی نسبت به ديگر بناهای مسكونی دارند، با ساختار پيچيده و متفاوت خود، به اين شهر هويتی 
فرهنگی بخشيده اند؛ بدين سبب است كه مطالعۀ ساختار فضايی و الگوی كالبدی اين خانه ها موضوع پژوهشی مستقل 
شدند. پژوهشی كه نتايج آن در نوشتار حاضر ارائه می شود، در پی آن است تا ضمن معرفی خانه های تاريخی شهر نطنز، 
به اين پرسش پاسخ گويد كه عناصر و ويژگی های كالبدی فضايی خانه های تاريخی اين شهر چيستند؟ هدف آن است 
كه اصول و ارزش های فرهنگی حاكم بر معماری »خانه« در بافت كهن اين شهر معلوم و چرايی و چگونگی ساختار 
اين بناها مطالعه شود. پژوهش حاضر با رويكردی تاريخی و با روش توصيفی تحليلی و با استفاده از منابع كتابخانه ای و 
بررسی های ميدانی مستندنگاری صورت گرفته است. در دستيابی به اين هدف، ده خانۀ شاخص تاريخی در محله های 
قصبه و افوشته متعلق به دورۀ قاجار به لحاظ عناصر كالبدی بررسی شدند. در نتيجۀ اين پژوهش روشن شد كه معماران 
و شهرسازان نطنز در عهد قاجار توانسته اند هماهنگی منطقی چشمگيری در تركيب فضايی خانه ها و نوع اقليم منطقه 
به وجود آورند. به طور كلی، جهت گيری متفاوت بناها و تفاوت در ساختار كالبدی معماری خانه ها بر محور حياط به عنوان 

نقش هماهنگ كننده و ارتباط دهنده ميان ساير عناصر بنا به عنوان الگوی قابل تأمل در شهر نطنز است.

كلیدواژه ها: 
نطنز، خانه های تاريخی، بافت تاريخی، قصبه، افوشته.

javeri@kashanu.ac.ir ،استاديار، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه كاشان. نويسندۀ مسئول *
** استاد، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

*** دانش آموخته دكتری باستان شناسی، گرايش دوران اسالمی

تاريخ دريافت: 1399/06/17          تاريخ پذيرش: 1400/05/12
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پرسش های پژوهش
1. چه عواملی بر ساختار معماری خانه های تاريخی نطنز تأثيرگذار بوده اند؟

2. شرايط اقليمی چگونه بر شكل گيری الگوی معماری خانه های تاريخی نطنز تأثيرگذار بوده است؟
3. ساختار فضايی و الگوی كالبدی خانه های تاريخی قاجاری شهر نطنز چگونه است؟

 

مقدمه
فضاهای مسكونی در مطالعات سير تحوالت تاريخی معماری و بافت های شهری، با توجه به فراوانی شان، از اهميت 
ويژه ای برخوردارند. اين ابنيه عالوه بر ارزش تاريخی، سبك زندگی مردمان، هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و همچنين 
مهارت های آن ها در استفادۀ بهينه از اقليم منطقه را به نمايش می گذارند. بافت كهن شهر نطنز از جمله موارد درخور 
توجه در حوزۀ مطالعات شهری است كه تعداد زيادی از خانه های عهد قاجار و پهلوی اول را در خود جای داده است. 
اگرچه تعدادی از خانه های سنتی اين شهر تاكنون مرمت يا نوسازی شده و با تغيير از انهدام نجات يافته اند، بقيۀ بناها 
يا تخريب شده اند يا در حال تخريب هستند. بررسی ها نشان می دهند مطالعات محدودی بر روی اين خانه ها صورت 
گرفته و شناخت جامعی دربارۀ آن ها وجود ندارد. اين پژوهش در راستای مستندسازی به منظور حفاظت از هويت معماری 
شهر نطنز، تعيين خصوصيات كالبدی و تزيينی آن ها به انجام رسيده است. در راستای اين هدف، ده خانۀ شاخص 
قاجاری در محله های قصبه )خانه های ميرترابيان، ارباب زادگان، قائمی ها، عمارت، فخار، باقری، سيد مرتضی( و افوشته 
)انتخاب السلطان، واقفی، حجازی( انتخاب و با استفاده از روش توصيفی تحليلی، مورد واكاوی و مطالعه قرار گرفته اند. 
و  اقليمی  تأثير عوامل  مانند پالن و شكل حياط،  ويژگی های كلی  مؤلفه هايی چون  اساس  بر  گونه شناسی خانه ها 
جغرافيايی در جهت گيری بنا، مشخصات سردر خانه ها و نحوۀ ورود به قسمت های مختلف بنا، اهميت بازشوها به نسبت 

ابعادشان، مصالح و سازه و تزيينات به كاررفته در آن ها انجام پذيرفته است. 

۱. پیشینة پژوهش
به رغم تأثيرگذاری شهر نطنز در تحوالت فالت مركزی ايران، پژوهش های مرتبط با تاريخ، فرهنگ و معماری اين شهر 
تاريخی اندك است. مطالعات مرتبط با خانه های تاريخی شهر نطنز نيز عموماً به منظور ثبت آن ها در فهرست آثار ملی 
و همچنين در چهارچوب طرح جامع شهر بوده است؛ اعظم واقفی از محققانی است كه در كتاب ميراث فرهنگی نطنز 
)1396ـ1397( به توصيف خانه های نطنز پرداخته است. بر اين اساس، انجام پژوهش پيش  رو با توجه به نبود مطالعه 

در معماری خانه های شهر نطنز ضرورت می يابد. 
با وجود كمبود مطالعات مرتبط با شهر نطنز، پژوهش های متعددی در ارتباط با معرفی و بررسی عوامل كاربردی و 
كالبدی خانه ها در شهرهای ايران انجام پذيرفته است كه در ادامه به چند مورد شاخص از پژوهش های انجام شده در 
اين حوزه پرداخته می شود: معماريان  در كتاب سيری در مبانی نظری معماری )1384(، به بررسی گونه شناسی معماری 
در ايران پرداخته و در كتاب آشنايی با معماری مسكونی ايران )1387( دو گونه معماری درون گرا و برون گرا در ايران 
را بررسی كرده است؛ همچنين وی در بخشی از كتاب آشنايی با معماری اسالمی ايران )1396( به اجمال، به بررسی 
خانه ها پرداخته و اجزای مختلف خانه های ايرانی را معرفی كرده است. معماريان و دهقانی تفتی )1397( در مقالۀ »در 
جست وجوی معنايی نو برای مفهوم گونه و گونه شناسی در معماری؛ مطالعۀ موردی: خانه گونۀ تاالردار شهر تفت«، به 
بررسی گونه شناسی خانه های شهر تفت پرداخته اند. سلطان زاده نيز پژوهش های متعددی در اين حوزه انجام داده كه از 
آن جمله می توان كتاب های پنجره های قديمی ايران )1375(، فضاهای ورودی در معماری سنتی ايران )1384(، خانه 
در فرهنگ ايرانی؛ مفاهيم و بعضی از كاربردها )1396( و فضاهای شهری در بافت های تاريخی ايران )1392( را نام برد؛ 
همچنين سلطان زاده و قاسمی نيا در مقالۀ »گونه شناسی ساختار كالبدی كاركردی معماری مسكونی استان گلستان« 
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)1390(، گونه شناسی ساختار كالبدی خانه های استان گلستان را ارائه كرده اند. از ديگر محققان اين عرصه، قباديان 
)1393( است كه در قسمتی از كتاب بررسی اقليمی ابنيۀ سنتی ايران، به چگونگی ساخت خانه ها پرداخته و به نحوۀ 
نگهداری از آن ها اشاره كرده است.                         جيحانی و ديگران در مقالۀ »گونه شناسی خانه های تاريخی دورۀ قاجاريۀ نراق« 

)1398( به بررسی الگوهای كالبدی فضايی خانه های تاريخی شهر نراق پرداخته اند.

۲. بستر شكل گیری خانه های نطنز 
نطنز يكی از شهرستان های تابع استان اصفهان است كه بين شهرستان های آران و بيدگل و كاشان از شمال و اصفهان 
از جنوب قرار دارد )قباديان 1393، 41(. هوای آن به نسبِت پستی و بلندی زمين متغير است؛ قسمت غربی و جنوبی 
بخش كوهستانی و سردسير است و قسمت شرقی و شمالی آن دشت شنزار است و هوايی معتدل دارد )رزم آرا 1368، 
105(. نواحی شمالی شرقی در مجاورت كوير و طوفان های ريگ روان قرار گرفته و از اين رهگذر، ساليانه متحمل 
خسارات بسياری می شدند )بيات 1372، 214(. مسير آب و جريان آن در شهر در نطنز، يكی از داليل شكل گيری 
محالت و تقدم و تأخر شكل گيری آن است؛ زيرا شهر در مسير رودخانه ها قرار گرفته و دره های آن عمدتاً گسلی هستند 
و چشمه های كوچكی در آن در جريان است؛ مانند گورهر، طامه، اوره، چيمه و برز كه در نقاط كوهستانی بستری عميق و 
تنگ و در جلگه ها بستری گسترده دارند، آنچنان كه در نواحی كويری به كلی از بين می روند؛ ولی اين رودخانه ها خشك 
و بی آب بوده و بيشتِر آن ها فقط هنگام زمستان يا بهار، اندك آبی در آن ها جريان پيدا می كند )ماهيان 1374، 26(. از 
عوامل ديگر شكل گيری نطنز، استقرار در ميانۀ بستری كوهستاني و گسترۀ پيوسته ای از باغات و اراضي كشاورزی است. 

تصوير 1، نظام توزيع عوامل طبيعي مذكور را در شهر نطنز نشان می دهد.

تصوير 1: توزيع عوامل طبيعی در حوزۀ داخلی شهر نطنز بر پايۀ نقشۀ طرح تفصيلی
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تصوير 2: جايابی محله های تاريخی شهر نطنز بر پايۀ نقشۀ طرح تفصيلی

چنان كه در تصوير 2 آورده شده، بافت تاريخی نطنز يازده محلۀ تاريخی قصبه، باغستان، افوشته، ريسه، ويشته، 
كندز، سرشك، مزرعۀ خطير، مزيدآباد، وشوشاد و رهن را در خود جای داده است. هستۀ اوليه و كانون توسعۀ شهر در 
محلۀ قصبه1 قرار داشته كه بر اساس وجود بقايای معماری چهارتاقی و بقايای دژ يا قلعۀ باغباد از عهد ساسانی در محلۀ 
افوشته2 به احتمال بسيار، نطنز در دورۀ ساسانيان، به عنوان يك شهر فعال بوده است.3 اولين كتيبۀ دوران اسالمی نطنز 
در زير گنبد ضلع جنوبی مسجدجامع در محلۀ قصبه شناسايی شده كه تاريخ ساخت اين بنا را سال 389ق معّين می كند 
)قوچانی و شيرازی 1367، 231(. محلۀ افوشته نيز در قرن نهم به واسطۀ حضور شخصی به نام سيد حسن حسينی 
مشهور به سيد واقف مورد توجه قرار گرفت و مجموعه ای شامل خانقاه4، خانه سورگاه، شربت خانه، مسجدجامع، حمام، 

قلعۀ باغباد و بقعۀ سيد واقف، در آن ايجاد شد. 
پس از انتقال پايتخت صفويان به اصفهان، نطنز نيز جزء امالك خاصۀ شاه عباس قرار گرفت و حاكمانی را از دربار 
برای ادارۀ آنجا فرستاد. به روزگار شاه عباس، عمارت باغ حرم و كاروان سرای مير ابوالمعالی5 در محلۀ قصبه احداث و 
محلۀ باغستان مدفن چندين تن از بزرگان صفوی شد. در اين دوره، نطنز در مسير يكی از  شاهراه های بزرگ ارتباطی 

به سوی پايتخت بود )الكهارت 1383، 4( و اصفهان را به ديگر نقاط كشور مرتبط می ساخت )سيرو 1370، 10(.
در دورۀ قاجار، بازار مركزی نطنز در محلۀ قصبه و مجاورت مسجدجامع داير شد و در دوران پهلوی به صورت 
مجموعه ای شامل كاروان سرا6، مدرسه، حمام، آب انبار، تكيه، عصارخانه و تعدادی كارگاه تكامل يافت. در حقيقت، 
ساختار شهری شهر نطنز از اواخر دورۀ قاجار و دورۀ پهلوی دستخوش تحوالتی شده است؛ روستاهای تاريخی اطراف 
به محلۀ قصبه پيوستند7 و شاكلۀ اصلی شهر شكل گرفت و در دورۀ بعدی تكامل يافت. ليكن ساختار بافت تاريخی 
شهر مربوط به دورۀ قاجار بوده و تك عنصر ها مربوط به دوره های ديگر است. به همين روی، در نوشتار حاضر خانه های 
تاريخی دو محلۀ قصبه و افوشته، به عنوان اصلی ترين و قديمی ترين محالت قديمی شهر، مورد بحث قرار گرفتند 

)تصوير 3(.
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تصوير 3: جايابی خانه های مورد مطالعه در محالت قصبه و افوشته شهر نطنز بر پایۀ نقشۀ طرح تفصيلی

۳. معرفی اجمالی خانه های مورد مطالعه
با توجه به اينكه تاكنون در پژوهشی به اين خانه ها پرداخته نشده و اغلب آن ها كمتر شناخته  شده اند، الزم است پيش از 
ورود به بحث، به طور اجمالی و با اتكا به نتايج مطالعات ميدانی و منابع مكتوب، خانه های شاخص در محله های تاريخی 
قصبه و افوشته شهر نطنز )تصوير 3( از نظر پيشينۀ تاريخی، ساخت و سازه و ابعاد هنری )تزيينات وابسته به معماری( 

)جدول 1( معرفی شوند. 
ـ خانة میرترابیان

اين خانه در بلوك فرعی محلۀ قصبه به نام حاجی ها واقع شده، 1450 مترمربع مساحت دارد و با الگوی حياط مركزی 
با چهار جبهۀ ساخت در يك طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شمالی واقع شده است كه از طريق دو راهرو از 
هشتی وارد حياط می شود، ورودی اتاق های شمال شرقی حياط نيز در اين داالن ها قرار دارد. حياط دارای آب نما و باغچه 
است كه از آب قنات خواجه قاسم مستوفی بهره مند می شود. در جبهۀ شرقی و غربی، دو شاه نشين با پالن صليبی شكل 
قرار گرفته اند و در انتهای ضلع شرقی خانه، محل اصطبل و حصاربندی خانه قرار دارد كه از طريق دِر مجزا با بيرون خانه 
و با داخل بنا از طريق دو راهرو ارتباط می يابد. مطبخ و انبارها و محل نگهداری هيزم در فضاهای ضلع جنوبی قرار دارد 
)نك: پروندۀ ثبتی خانۀ تاريخی ميرترابيان 1380(. ضلع غربی و شمالی بنا دارای دو طبقۀ همكف و اول است و دسترسی 
به طبقۀ اول از طريق پلۀ چرخان داخل هشتی می باشد؛ همچنين زيرزمين ها در ضلع شمالی قرار گرفته اند )تصوير 4(.

ـ خانة باقری ها
اين خانه در بلوك فرعی محلۀ قصبه روبه روی مسجدجامع واقع شده است. بنا دارای 926 مترمربع مساحت و با الگوی 
دوطرفه )L شكل( در دو طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شمال شرقی آن واقع شده كه از هشتی به واسطۀ 
راهرويی به فضای داخلی و حياط راه پيدا می كند. بنا دارای اتاق سه دری بزرگی بوده كه در طرفين آن، راهروها دسترسی 

به طبقۀ فوقانی و بهارخواب را تسهيل بخشيده است )تصوير 5(.
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ـ خانة عمارت

خانۀ عمارت بنای تاريخی ديگری است كه در محلۀ قصبه، كوچۀ حاجی ها قرار دارد؛ دارای 960 مترمربع مساحت و با 
الگوی سه طرفه )U شكل( با چهار جبهه در دو طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شمال غربی واقع شده كه 

از طريق هشتی، به حياط و فضاهای داخلی خانه متصل می شود. بنا دارای يك شاه نشين و اتاق های سه دری است.
ـ خانة ارباب زادگان

اين خانه با مساحتی معادل 1150 مترمربع، در بلوك فرعی محلۀ قصبه به نام حاجی ها واقع شده است. بنا با الگوی 
حياط مركزی )با چهار جبهۀ ساخت( در دو طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شرقی آن واقع شده كه پس از 
هشتی به واسطۀ راهرويی به فضای داخلی و حياط راه پيدا می كند. فضاهای ضلع شمالی مشتمل بر سه اتاق سه دری با 
پوشش طاق و تويزه است. فضاهای جبهۀ شرقی را شاه نشين و دو اتاق سه دری تشكيل می دهند. راهروی ارتباطی بنا با 
فضای خارج و راهرويی متقارن با آن در طرفين تاالر و در حد فاصل آن با اتاق ها قرار گرفته است. اتاق های ضلع غربی 
از ديگر فضاهای خانه است كه در طبقۀ فوقانی با عقب نشينی فضاها بهارخوابی در اين جبهه پديد آمده است. فضای 

طبقۀ فوقانی توسط در به اين بهارخواب مشرف می شوند. 

تصوير 4: نمای خانۀ تاريخی ميرترابيان

 تصوير 5: نمای خانۀ تاريخی باقری
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ـ خانة قائمی ها
اين خانه نيز از بناهای شاخص تاريخی ديگر نطنز است كه در بلوك فرعی محلۀ قصبه به نام حاجی ها واقع شده؛ دارای 
631 مترمربع مساحت و با الگوی دوطرفۀ موازی، در يك طبقه ساخته شده است. دو ورودی كه در اضالع جنوب غربی 
و شمال شرقی قرار دارند، دسترسی به فضاهای درونی بنا را تسهيل می بخشند. ورودی شمال غربی از هشتی به واسطۀ 
راهرويی ارتباط به فضای داخلی را ميسر می سازد. بنا دو فضای درونی و اندرونی دارد؛ فضای اندرونی پيرامون حياط 
شكل گرفته است. در ضلع شرقی حياط، شاه نشين با ايوانی ستون دار در مقابل و دو اتاق سه دری در طرفين قرار دارد. 
بنا دارای فضای زيرزمين است كه از طريق پله هايی منطبق بر محور طولی خانه با حياط مرتبط می شود. جبهۀ غربی 
مشتمل بر دو اتاق با ابعاد متفاوت بوده كه اين اتاق ها در فضای داخلی نامتقارن و در نمای بيرون متقارن هستند )نك: 
پروندۀ ثبتی خانۀ تاريخی قائمی ها 1384(. در طرفين اتاق ها دو راهرو برای دستيابی به فضاهای خدماتی در پشت 
جبهۀ غربی تعبيه شده است؛ اين راهروها ارتباط حياط اندرونی و بيرونی را كه ساختاری قديمی تر دارد، برقرار می سازد. 

فضاهای پيرامون حياط بيرونی انبار، مطبخ و محل نگهداری دام بوده است. 
ـ خانة فخار 

اين خانه در بلوك فرعی محلۀ قصبه و در موقعيتی مشرف بر مسجدجامع و چهارتاقی )بنای آتشكده( واقع شده است. 
بنا دارای 1258 مترمربع مساحت و با الگوی يك طرف ساخت، در دو طبقه ساخته شده است. اين خانه نيز دارای دو 
ورودی است كه در اضالع شرقی و جنوب شرقی قرار دارند؛ ورودی ضلع شمال شرقی كه به واسطۀ راهرويی به فضای 
داخلی خانه راه پيدا می كند، دارای دو فضای درونی و اندرونی است؛ اين دو فضا از طريق راهروی ورودی از گوشۀ حياط 
بيرونی و از طريق ايوان نيمه باز با حياط اندرونی مرتبط می شود. در طبقۀ اوِل بنا اتاق هايی سه دری وجود دارد و فضاها 
از طريق راهرويی به طبقۀ دوم مرتبط می شود. حياط دوم كه نسبت به حياط بيرونی عرصه ای عمومی تر دارد، از طريق 

ايوان رو به حياطی بزرگ، چشم انداز وسيعی ايجاد می كند؛ اين جبهه دارای زيرزمين است.
 ـ خانة سید مرتضی 

از ديگر بناهای تاريخی بلوك فرعی محلۀ قصبه )بلوك چهارتاقی(، خانۀ سيد مرتضی است كه با وسعتی معادل 1040 
مترمربع، در دو جبهه و دو طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شمال غربی واقع شده و هشتی به واسطۀ دو 
راهرو مجزا به فضاهای اندرونی راه پيدا می كند. فضای بيرونی به عنوان هستۀ اصلی بنا دارای دو جبهۀ ساخت در 
جهت شمالی و جنوبی حياط مختص عملكردهای نيمه خصوصی و عمومی خانوار شامل شاه نشين، اتاق های سه دری و 
فضاهای ارتباطی است. محل نگهداری احشام مشتمل بر سه اتاق با چيدمان متوالی با دسترسی مجزا به بيرون خانه و 
بدون ارتباط با دسترسی های داخلی در جبهۀ غربی حياط بيرونی شكل گرفته است. جبهۀ شمالی و جنوبی حياط بيرونی 
دوطبقه بوده و ساختارهای همسان به لحاظ معماری و سازه ای با طبقۀ اول دارد. دسترسی به طبقۀ باال از طريق دو پلكان 
كه در دو طرف جبهۀ شمالی و جنوبی قرار دارند، ميسر می شود. حياط اندرونی در جهت جنوبی حياط بيرونی و مشتمل 

بر دو جبهۀ ساخت در جهت شرقی و غربی حياط است. 
ـ خانة اشرف واقفی 

اين خانه در محلۀ سادات افوشته قرار دارد؛ بنايی است با وسعت 690 مترمربع و الگوی سه طرفه )U شكل( كه در 
يك طبقه ساخته شده است. ورودی بنا در ضلع شمال شرقی آن قرار دارد كه هشتی به واسطۀ راهرو به فضای خانه را 
پيدا می كند. جبهۀ شمالی مختص فعاليت هايی با سلسله مراتب ثانوی نظير آشپزخانه و انبار و دو جبهۀ ديگر مختص 
كاربری های عمومی و جمعی تر است. در ضلع غربی و جنوبی شاه نشين و دو راهروی جانبی دسترسی به تاالر را ميسر 

می كند و اتاق های سه دری و فضای ايوان قرار گرفته است. 
 ـ خانة حجازی

از ديگر بناهای تاريخی شاخص محلۀ افوشته، خانۀ حجازی است كه با وسعتی معادل 830 مترمربع و الگوی دوطرفه 
)L شكل( در يك طبقه احداث شده است. ورودی در ضلع شمال غربی واقع شده كه هشتی به واسطۀ راهرويی ارتباط 
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به فضای داخلی را ميسر می كند. بنا دارای دو فضای بيرونی و اندرونی است؛ فضای اندرونی دو طرف حياط در قالب 
دو شاه نشين و فضاهای جانبی، آشپزخانه، انبار، سرايداری قرار گرفته اند كه به واسطۀ راهروهای ارتباطی دو حياط به 

هم مرتبط می شوند. 
ـ خانة انتخاب السلطان 

خانۀ انتخاب السلطان نيز بنايی است تاريخی با مساحت 1468 مترمربع كه در محلۀ پايين افوشته جای گرفته و با الگوی 
سه طرفه )U شكل( در يك طبقه و در دو دوره )شامل دو بخش قديم و جديد( ساخته شده است. بخش قديم اين بنا 
توسط ميرزا هادی خان وزير و بخش جديد توسط فرزند ايشان ميرزا باقرخان انتخابی )ملقب به انتخاب السلطان( احداث 

شده است )اعظم واقفی 1397، 119(.
اين عمارت شامل دو فضای بيرونی و اندرونی است؛ فضای اندرونی شامل سرسرا، زيرزمين، تاالر، اتاق های خواب و 
فضای بيرونی شامل آشپزخانه، شربت خانه، باغچۀ بيرونی، سرطويله و انبارهاست كه در دو دورۀ متوالی ساخته شده اند. 
ساختمان قديم شامل چهار اتاق پيوسته به يكديگر است كه اتاق ميانی به پنج دری مشهور است. ساختمان جديد يا 
ساختمان احداثی انتخاب السلطان، بخش عمدۀ بنا را تشكيل می دهد و دارای دو طبقه است )تصوير 6(. طبقۀ اول شامل 
محوطۀ مركزی معروف به گلخانه با سقفی بلند است. زيرزمين ميانی محل استراحت تابستانی و دو زيرزمين ديگر يكی 
ويژۀ نگهداری ميوه و ديگری محل پخت غذا بوده است. آشپزخانه و شربت خانه در جنوب شرقی حياط واقع شده است. 

در پشت ديوار آشپزخانه و باغچۀ بيرونی )در جنوب شرقی( طويله و انبارهای نگهداری علوفه قرار دارد.

تصوير 6: نمای خانۀ تاريخی انتخاب السلطان
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جدول 1: ويژگی عناصر و معماری خانه های مورد مطالعه در بافت تاريخی نطنز )پروندۀ ثبتی اثر، اصالح و بازترسيم از نگارندگان(
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۴. ویژگی های كالبدی 
عوامل مختلفی در شكل گيری الگوی خانه ها در يك محل تأثيرگذار بوده اند كه به دليل ارتباط محكم و پيوستۀ ميان 
آن ها با تحول هريك از اين عوامل در هر مقطع تاريخی، ساير عوامل نيز متحول شده اند؛    در ادامه، عناصر كالبدی و 
گونه شناسی خانه های مورد مطالعه بر اساس مؤلفه هايی چون فضاها، الگوی ساخت )فضاهای پر و خالی(، جهت گيری 
بنا، مشخصات سردر خانه ها، الگوی ورودی )سلسله مراتب دسترسی(، اهميت بازشوها و نسبت اندازۀ آن ها، مصالح و 

سازه و همچنين تزيينات به كاررفته مورد بررسی تحليلی قرار می گيرند. 
۴. ۱. فرم متأثر از فضاهای پر و خالی 

بنا در سطوح پر و خالی كه نقش  خانه های تاريخی مورد بررسی نطنز را از لحاظ ساختار شكلی، بر اساس تراكم 
تعيين كننده ای در زمستان و تابستان برای ساكنان داشته، می توان در پنج الگوی »حياط مركزی«، »يك طرفه با حياط 

يا باغ«، »دوطرفه )موازی(«، »دوطرفه )L شكل(«، »سه طرفه )U شكل(« تقسيم كرد.
چنان كه در جدول 2 ارائه شده است، در خانۀ ميرترابی و خانۀ ارباب زادگان )الگوی حياط مركزی( تمامی فضاها 
حول حياط مركزی يا ميانسرا شكل گرفته اند و اين فضاها رو به حياط دارند. در اين حالت، معماران سنتی، حياط بناهای 
مسكونی را در انطباق با ميزان تابش خورشيد طراحی كرده و بهره برداری ساكنان از نور و حرارت خورشيد را به حداكثر 

رسانده اند. 
         خانۀ فخار با الگوی يك طرفه، در يك جبهه دارای ساخت می باشد.

خانۀ قائمی ها و خانۀ سيد مرتضی با الگوی دوطرفه )موازی(، در دو جبهۀ رو به رو دارای ساخت می باشد. 
خانۀ حجازی و خانۀ باقری ها با الگويی دوطرفه )L شكل( خانه هايی هستند كه فضاهای معماری آن ها در دو سوی 

حياط چيدمان شده اند. در اين شيوه، نور و تهويۀ بيشتر فضاها از طريق حياط فراهم می شود.
در ساخت خانۀ انتخاب السلطان، خانۀ واقفی و خانۀ عمارت نيز الگوی سه طرفه )U شكل( استفاده شده و فضاها به 

شكل )U( در سه طرف حياط سامان دهی شده اند )جدول 2(. 

جدول 2: الگوی ساخت خانه های مورد مطالعه در بافت تاريخی نطنز
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۴. ۲. جهت گیری متأثر از عوامل جغرافیایی 
استقرار بنا در بناهای بومی به وضعيت حركت خورشيد )جهات تابش( و جهت وزش بادهای مختلف بستگی دارد 
)زمرشيدی 1391، 57(. از ويژگی های معماری مسكونی نطنز، پيروی نكردن از جهت يا رون خاص است. از آنجا كه 
در تعيين جهت استقرار بناهای تاريخی نطنز عالوه بر نور خورشيد، عواملی همچون شيب زمين و وجود باغات نيز 
تأثيرگذار بوده اند، هر بنايی با توجه به شيب و عوارض جغرافيايی مكانی كه در آن واقع شده، در يك جهت خاص 
شكل گرفته است. در جدول )3( تفاوت جهات بناهای تاريخی مورد مطالعه نشان داده شده است.                                                                                                                                                                                                                              همان گونه كه در 
اين جدول و تصوير 8 مالحظه می شود، اين الگوها يك جهت ثابت جغرافيايی ندارند و در جهت های مختلف دارای 

چرخش هستند    .                

جدول 3: چگونگی جهت گيری خانه های نطنز )پروندۀ ثبتی اثر، اصالح و بازترسيم از نگارندگان(

معماران خانه های نطنز با توجه به نياز اقليمی و تغيير جهت خانه ها، در برابر شرايط بهينۀ متناسب با جهت جغرافيايی 
و آفتاب و سايه ها، فضاهای زيستی تحمل پذير و بهينه ای را ايجاد كرده اند )تصوير 7(.
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۴. ۳. اجزا و فضاهای خانه ها 
۴. ۳. ۱. ورودی

الگوهای فرهنگی و اجتماعی بر ساخت گونه های خانه ها تأثير بسزايی داشته است و ريشه های آن را بايد در نگرش 
سازندگان و ساكنان اين فضاها جست وجو كرد. در خانه های مورد بررسی نطنز فضاها به اندرونی و بيرونی تقسيم شده اند 
و اندرونی به گونه ای پنهان مانده است. در حقيقت، يكی از اهداف مهم در طراحی فضای ورودی خانه ها نه تسهيل 

حركت، بلكه كنترل آن و طوالنی كردن مسير حركت از بيرون به درون بوده است )سلطان زاده 1384، 60(. 

تصوير 7: مقايسۀ تابش خورشيد در تابستان و زمستان خانۀ  ميرترابيان محلۀ قصبه                                                                           

تصوير 8: نمونۀ فضای پر و خالی و جهت گيری خانه های نطنز بر پايۀ نقشۀ طرح تفصيلی شهر                                                                          
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سلسله مراتب ورودی خانه ها مشابه يكديگر است، اما در اجزا تفاوت هايی دارند؛ برای نمونه، خانۀ فخار هشتی ندارد. 
در برخی از خانه ها مانند خانۀ عمارت، دسترسی به باغ نيز از طريق فضای هشتی ميسر می شود. در خانه هايی مانند 
خانۀ انتخاب السلطان، قائمی ها و خانۀ فخار، كه فضای بيرونی و اندرونی دارند، يك درگاه ورودی اصلی و گاهی يك 
درگاه ورودی فرعی ديگر تعبيه شده تا از بخش های مختلف خانه به داخل آن دسترسی داشته باشند؛ جايگاه و جهت 
اصلی اين درگاه ها در خانه های مختلف متفاوت است. در پژوهش های ميدانی نگارندگان، درگاه ها و سلسله مراتب ورودی 

خانه های مورد مطالعه بررسی و در جدول 4 نمايش داده شده اند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
جدول 4: الگوی ورودی خانه های مورد مطالعه در بافت تاريخی نطنز )پروندۀ ثبتی اثر، اصالح و بازترسيم از نگارندگان(

۴. ۳. ۱. ۱. سردر و بازشوها 
سردر خانه جزئی از بناست كه به خصوص در مناطق مهم شهر و در ابنيۀ متعلق به اشخاص مرفه، آراسته به تزييناتی 
است )سلطان زاده 1384، 95(. در برخی از سردرها، كوبه هايی روی در ها نصب می كردند كه دارای دو شكل متفاوت بود 
و هركدام مخصوص زن و مرد برای كوبيدن در بود. درگاه ورودی در خانه های مورد بررسی در شهر نطنز، يك در چوبی 
دولّته ای دارند و دو سكو در دو طرف آن ها تعبيه شده است. البته خانۀ فخار و انتخاب السلطان و باقری ها اين سكوها 
را ندارند. به جز خانۀ فخار، درگاه ورودی ساير خانه های مورد بررسی، سردر و پيش طاق دارد. در باالی درب ورودی 
آن ها تزيينات بسيار ابتدايی آجركاری خفته راسته )خانه های تاريخی قائمی ها و انتخاب السلطان(، كاشی كاری، كاربندی 
و مقرنس های سادۀ گچی )خانۀ تاريخی ارباب زادگان، ميرترابی، واقفی، انتخاب السلطان، حجازی( به كار رفته است؛ 

به گونه ای كه اين فضا از ديوارهای مجاور و متصل به آن كاماًل متمايز می شد )جدول 5، تصوير 9(.                                            
خصوصيات كلی بازشوها در نواحی سرد و كوهستانی به صورت بازشوهايی در اندازه های كوچك است )قباديان 
1393، 102(. بر اساس بررسی های انجام شده، در جدارۀ هيچ كدام از بناهای تاريخی شهر نطنز، در ورودی با ابعاد بزرگ 
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تعبيه نشده و نبوِد بازشوهای بزرگ در جدارۀ اين خانه ها متأثر از هوای سرد منطقه است )تصوير 10(.
به طور كلی از نظر اقليمی، دمای هوای سرد تأثير مهم تری از گرما در شكل گيری بافت نطنز دارد. در بناهای تاريخی 
اين شهر، نسبت سطح اشغال بازشو در كل بدنۀ خارجی ديوارهای پيرامونی بنا، جز در خانه های  فخار، ميرترابی و عمارت 
بيشتر از 50 درصد نبوده است و ساير خانه های بررسی شده طبق جدول 5، بين 10 تا 25 درصد قرار گرفته اند كه با توجه 
به طول مدت سرما در شهر، اين تمهيدات به منظور كاهش جريان هوای سرد در داخل بنا و بهره گيری از نور بيشتر در 

عمق فضاها بوده است )جدول 5(.
جدول 5: عناصر ورودی خانه های مورد مطالعه در بافت تاريخی نطنز                                                                               
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۴. ۳. ۲. حیاط
در خانه های مورد مطالعه، حياط نقش اساسی را در ميان ديگر عناصر سازندۀ خانه های تاريخی مورد مطالعه ايفا می كند. 
طرح هندسی، درون گرايی، محوريت، هستۀ مركزی و محصور بودن توسط يك يا چند اتاق ، از ويژگی های حياط در اين 
منطقه است. بر اساس جدول 6 كه مساحت حياط را نسبت به مساحت كل مشخص می سازد، در خانه های مورد بررسی، 

حياط خانه ها نسبت به كل بنا مساحت قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند )جدول 6(. 

تصوير 9: نمونه سردر و بازشوهای ورودی خانه های تاريخی قائمی ها و انتخاب السلطان )برداشت و ترسيم از نگارندگان 9931(                                                                              

تصوير 10: نمونه بازشوهای خانه  در بافت تاريخی نطنز )برداشت و ترسيم از نگارندگان 1399(                                                                              
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در خانه هايی با محوريت حياط مركزی )خانۀ ميرترابيان و ارباب زادگان در محلۀ قصبه( جبهۀ جنوبی، بخش سايه گير 
و بخش شمالی، آفتاب گير در نظر گرفته است. ضلع شرقی بنا در نيمۀ اول روز )صبح( و ضلع غربی در نيمۀ دوم روز 

)عصر( در سايه قرار می گيرد و آفتاب گير نيست. 
جدول 6: سطح اشغال حياط در خانه های مورد مطالعه در بافت تاريخی نطنز 

۵. مصالح و سازه
مصالح مورد استفاده در ابنيۀ مناطق كوهستانی و سرد، تابع اقليم آن مناطق است. اين مصالح بايد استحكام، ظرفيت و 
مقاومت حرارتی بااليی داشته باشند تا گرمای بنا در فضای داخلی آن حفظ شود؛ بنابراين بدنۀ اين ابنيه از خشت و آجر 
يا تركيبی از چوب، سنگ و كاهگل است و پوشش سقف و بام از تيرهای چوبی و كاهگل. از سنگ و مصالح مقاوم و 
سنگين برای پی سازی و در برخی نقاط بنا از كرسی چينی با مصالح سنگين برای جلوگيری از رطوبت به كار رفته است 
)شاطريان 1392، 425(. خانه های نطنز با استفاده از مصالح آجر )در ديوارها و سقف زيرزمين(، خشت )در ديوارچينی(، 
كاهگل )در روكش ديوارهای بيرونی(، سنگ )در پی ريزی و ديوارچينی( و چوب )در سقف، كالف بندی ديوارهای باربر و 
بازشوها( ساخته شده اند. نمای اصلی ساختمان ها معمواًل از آجر و كاهگل بوده است. پوشش بام ها به شكل تخت با اندود 
كاهگل و سازۀ آن به صورت تيرپوش با الوار و زيرسازی تزيينی چوبی است. مصالح تمامی درها و پنجره ها از چوب بوده 
كه غالباً به صورت دولنگه به كار گرفته شده اند. در پوشش های طاقی و قوسی، از آجر و در سازۀ ايوان، از ستون چوبی 
و آجری استفاده شده است. در بناهای اعيانی، مصالح مصالحی نظير آجر، سنگ های تراش خورده،  خشت و اندود گل و 

گچ و انواع مختلف لوازم چوبی استفاده شده است. 

۶. تزیینات خانه  ها
تقريباً تمامی خانه های مورد مطالعه به وسيلۀ عناصری نظير تزيينات آجری )به صورت گره چينی هندسی در سردر و 
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نماهای بيرونی( تزيينات چوبی مشبك )به ويژه در پنجره ها و نورگيرهای خانۀ ميرترابيان، باقری و ارباب زادگان و انتخاب 
السلطان( و تزيينات كاشی كاری، گچ بری و نقاشی روی گچ زينت يافته اند )تصاوير 11، 31 و 41(.                  در باالی درب ورودی 
برخی خانه ها )مانند خانۀ فخار و قائمی ها( تزيينات بسيار ابتدايی آجركاری خفته و راسته نيز ديده می شود )تصوير 12(. 
در باالی در ورودی اندرونی خانۀ تاريخی انتخاب السلطان، دو ستون بلند با پوشش گچی و سرستونی گچ بری شده و 
سقف دارای قاب چوبی منقش و تابلوی نقاشی روی گچ مشاهد می شود. نمای بيرونی اتاق ها دارای گچ بری كنگره ای 

است و باالی درها و پنجره ها و بادگير با كاشی های آبی رنگ معلقی كنگره دار تزيين شده اند )تصوير 51ـ61(.

تصوير 12: تزيينات آجركاری سردر خانۀ قائمی هاتصوير 11: تزيينات كاربندی گچی هشتی ورودی خانۀ ميرترابيان 

تصوير 13: تزيينات چوبی بدنۀ خارجی خانۀ 
ارباب زادگان هاشمی

تصوير 14: تزيينات گچ بری خانۀ انتخاب السلطان

 تصوير 16: تزيينات گچ بری خانۀ  ارباب زادگان تصوير 15: تزيينات تخته كوبی چوبی، گچ بری و آجركاری خانۀ انتخاب السلطان
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۷. بررسی ساختار و الگوی خانه های نطنز 
   بررسی تحليلی عناصر كالبدی و خانه ها در شهر نطنز بر اساس مؤلفه هايی چون جهت گيری بنا، مشخصات سردر خانه ها 
و نحوۀ ورود به داخل حياط و فضاهای داخلی، راه ورودی به قسمت های مختلف بنا، اهميت بازشوها و نسبت اندازۀ 
آن ها، مصالح ساخت و همچنين تزيينات آن ها انجام يافته است. بر اساس ويژگی های مشخص شده می توان هنجارها 

و الگوهای حاكم بر معماری مسكونی نطنز را به شرح زير معّين كرد:
بناهای مسكونی موجود در بافت تاريخی نطنز                                                                      ، به ويژه در محالت قصبه و افوشته، به دليل ويژگی های مشخص 
اقليمی، جّوی و حركت خورشيد، دارای فرم ساختمانی بر محوريت حياط و حوض بوده اند؛ همچنين نحوۀ ساخت خانه ها 
ارتباط مستقيم با وضعيت معيشت مردم داشته است. خانه های مورد مطالعه در اين محالت، عموماً توسط قشر متمول 
نظير بازاريان،  تاجران، زمين داران بزرگ،  خوانين، دولتيان و برخی روحانيون ساخته شده اند؛ برای نمونه، خانۀ تاريخی 
انتخاب السلطان مربوط به يكی از حكام دورۀ قاجار بوده است.                      اين خانه ها به دليل سطح رفاهی باالی مالكانش، با وسعت 
زياد ساخته شده  و به سبب وجود خدمت گزاران و نگهبانان، فضاهای متعدد با كاركردهای متنوع در آن ها ايجاد شده است. 
تفكيك فضاها در خانه ها در مقياس كالن به گونه ای است كه خانه های اعيانی معمواًل دارای چند قسمت بيرونی درونی 
و فضای خدماتی )خانۀ قائمی ها، فخار، سيد مرتضی و حجازی( است؛ به اين صورت كه هركدام از اين قسمت ها دارای 
حياط و مجموعه فضاهای مجزا بودند و دو بخش خانه معمواًل از طريق هشتی های ورودی، به عنوان مفصل ارتباطی، 
با يكديگر ارتباط داشتند )محمدحسينی و ديگران 1398، 40(. ساختار حياط آن ها بيشتر مستطيل شكل بوده و عمومًا 
در مركز آن ها حوض آبی تعبيه شده است؛ در يك دو يا چهار طرف حياط اتاق هايی با كاربری های مختلف در دو و گاه 
يك طبقه قرار گرفته است. بخش اصلی خانه ها شامل يك فضای درون گرای اصلی با اتاق های سه دری در برای اقامت 
ساكنان خانه بوده است. در اين ميان، به دليل مراجعات بسياری كه مالك اين ابنيه داشته،  اتاق های شاه نشين يا پنج دری 

برای مراجعان و مهمانان خاص می ساخته كه اغلب اين فضاها به واسطۀ راهروها و داالن ها به يكديگر مرتبط هستند.
به عالوه، الگوی ساخت خانه ها در نطنز ارتباط مستقيم با باغات داشته و بر محوريت حياط، در پنج نوع مشخص 
می شوند. در خانه های اعيانی و خانه های واقع در شيب كم، الگوی حياط مركزی و سپس سه طرفه )U شكل( بيشترين 

تعداد را دارند. 
خانه ها دارای جهت ثابت جغرافيايی نيستند و در جهت های مختلف چرخش دارند؛ اين تغيير جهت خانه ها در برابر 
شرايط بهينۀ متناسب با جهت جغرافيايی و آفتاب و سايه ها، فضاهای زيستی تحمل پذير و بهينه ای را ايجاد كرده اند. اصل 
محرميت يكی از ويژگی های شاخص و مهم در خانه های مورد مطالعه به صورت »معبر، هشتی، راهرو و حياط« است. 
الگوی درگاه ورودی در خانه های تاريخی نطنز نيز عمومًا  شامل يك دِر چوبی دولّته ای و دو سكو در دو طرف آن است. 
بازشوهای خانه ها متأثر از هوای سرد منطقه در مقياس كوچك تعبيه شده و نسبت سطوح بازشو در نماهای اصلی 
بين 10 تا 25 درصد قرار گرفته اند. حياط نقش اساسی را در ميان ديگر عناصر سازندۀ خانه های تاريخی نطنز ايفا می كند 
و در خانه های مورد بررسی، حياط خانه نسبت به كل بنا مساحت چشمگيری را به خود اختصاص داده اند. مصالح مورد 
استفاده در بناهای مورد مطالعه، آجر، خشت، كاهگل، سنگ و قلوه سنگ هستند. تزيينات در بناهای مورد مطالعه به شيوۀ 

آجری، كاشی كاری، چوبی و گچ بری به صورت يكسان مشاهده می شود.

نتیجه
نتايج مطالعات ميدانی مشخص ساخت كه عمدۀ خانه های تاريخی برجای مانده در شهر نطنز به ادوار قاجار و پهلوی 
اول تعلق دارند. در اين پژوهش مشخص شد كه الگوی ساخت خانه های تاريخی اين شهر بر محور حياط و پيرامون آن 
شكل گرفته كه به صورت فشرده و تجميع بناها حول محور اين قسمت بوده است. بر اين اساس، در پاسخ به پرسش 
مرتبط با الگوی ساختار فضايی اين خانه ها، پنج الگوی يك طرفه، دوطرفه )موازی(، حياط مركزی، سه طرفه )U شكل(، 
دوطرفه )L شكل( احصا و نمونه های هركدام مشخص شدند. الگوی حياط مركزی عموماً در خانه های اعيانی مانند خانۀ 
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ميرترابی و ارباب زادگان ديده می شود. همچنين در اين محالت، خانه ها عموماً توسط قشر متمول نظير بازاريان،  تاجران، 
زمين داران بزرگ،  خوانين، دولتيان و برخی روحانيون ساخته شده اند. در پاسخ به پرسش مربوط به عوامل مؤثر بر ساختار 
معماری خانه های تاريخی شهر نيز روشن شد كه تأثيرات فرهنگی و اجتماعی در دوره های مختلف بر شكل گيری 
خانه های نطنز نقش اساسی داشته اند؛ الگوهای فرهنگی مانند تأكيد بر درون گرايی در پالن، كاربرد هشتی و داالن 
يا دهليز، رعايت سلسله  مراتب برای دسترسی به فضاهای گوناگون خانه، حياط مركزی و اصل نفوذپذيری بصری با 
به كارگيری بازشوها و تهميدات به كاررفته در قسمت های مختلف كه امكان ديد مستقيم ناظر به درون را محدود می كند، 
به خوبی اصل محرميت در خانه های تاريخی شهر نطنز را نشان می دهد. بدين سبب، شاخص ترين تركيب فضايی در 
خانه های مورد بررسی، تفكيك حوزه های اندرونی و بيرونی است. حياط نقش اساسی را در ميان ديگر عناصر سازندۀ 
بناهای سّنتی ايفا می كند؛ برای دستيابی به فضای حياط، بايد از هشتی و داالن ورودی با اختالف سطح چند پله گذر 
كرد. در خانه های مورد بررسی، حياط خانه نسبت به كل بنا مساحت چشمگيری را به خود اختصاص داده  است؛ ساختار 
حياط آن ها بيشتر مستطيل شكل بوده و عموماً در مركز آن ها حوض آبی تعبيه شده است. در يك، دو يا چهار طرف 
حياط اتاق هايی با كاربری های مختلف در دو و گاه يك طبقه قرار گرفته است. بخش اصلی اين خانه شامل يك فضای 
درون گرای اصلی با اتاق های سه دری در طرف برای اقامت ساكنان خانه بوده و اتاق های شاه نشين يا پنج دری برای 
مراجعان و مهمانان خاص بوده است. تزيينات خانه های مورد مطالعه نيز تابع رتبۀ اجتماعی صاحب خانه بوده است و 
بيشتر به تزيينات آجری، اُرسی ها، گچ بری و مقرنس محدود شده است؛ هرچند تزيينات ديگری مانند تزيينات گياهی 
در بعضی از خانه ها كاربرد داشته است. ورودی و سردر خانه ها نيز يكی از عناصر مهم خانه های اين شهر محسوب 
می شود؛ زيرا عالوه بر اينكه عنصر ارتباطی بيرون و درون خانه محسوب می شده، از لحاظ زيبايی بصری نيز شاخصی 
برای تشخيص ارزش هويت و معماری هر ساختمان بوده است؛ به همين دليل، سعی معمار بر اين بوده كه اين قسمت 

را به بهترين شكل ممكن طراحی و استوار كند. 
در پاسخ به پرسش ناظر بر عوامل مؤثر بر شكل گيری معماری خانه های تاريخی نطنز نيز مشخص شد كه اقليم و 
عوامل محيطی تأثيرگذارترين عوامل بوده اند. آنچنان كه معلوم شد عالوه بر جهت تابش خورشيد، عواملی همچون شيب 
زمين و هم پيوندی فضاهای شهری با باغات موجب شده در اين شهر با جهت گيری ثابتی مطابق با رون های راسته، 
كرمانی و اصفهانی مواجه نباشيم و هر بنايی با توجه به شيب و عوارض جغرافيايی مكانی كه در آن واقع شده، در يك 
جهت خاص شكل گرفته است. طراحی خانه ها با جهت گيری متفاوت و متناسب با آفتاب و سايه ها و با انتخاب اتاق ها 
در فصول تابستان و زمستان، فضاهای مطلوب برای زندگی راحت را تأمين می كنند. همچنين ابعاد بازشوها به دليل 
سرمای هوا در اغلب سال، به اندازه های كوچك انتخاب شده اند و نسبت سطوح بازشو در نماهای اصلی به جز در برخی 
خانه ها بيشتر از 50 درصد نبوده است و بيشتر خانه های بررسی شده بين 52 تا 40 درصد قرار گرفته اند؛ بر همين اساس، 
تناسب همۀ بازشوها به صورت عمودی بوده است. در محله های مورد بررسی، به دليل آنكه زمين هايی با شيب كم شكل 
گرفته اند، خانه ها با مقياس بزرگ و اغلب دوطبقه ساخته شده اند. مصالح به كاررفته در اكثر خانه های بررسی شده، در خود 
محل موجود بوده كه از نظر اقليمی مناسب بناهاست. مصالح خشت و آجر و چوب، بنا را از نفوذ هوای سرما به داخل 
ساختمان نگه داشته است. كاربرد سنگ در ازارۀ بناها و ديوارچينی زيرزمين به كار می رفته كه باعث فرسوده نشدن بنا 

و كم شدن رطوبت به داخل بنا می شود. 

پی نوشت ها
1. در مجموعۀ ناصری در خصوص قصبه چنين آمده است: »... سفلی كه قصبۀ نطنز است و محل عبور قافله، كاروان سرايی دارد 
كه قافله انداز در آن است؛ بازاری دارد كه قدری از آن خرابه است؛ ميدانی دارد كه مشهور است به ميدان هالل بين كه در هر جمعه، 

 بازاری می گيرند« )اصفهانی 1294، 644(.
2. افوشته مركب از دو واژۀ »آف« و »اوشتا« است كه نخستين واژه به معنی آفتاب و دومی به معنی مكان يا جای بلند است و به طور 
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كلی، معنی مكان بلندی را می دهد كه در معرض تابش آفتاب قرار دارد. فاصلۀ محلۀ افوشته از محلۀ قصبه حدود 1/5 كيلومتر است 
كه پس از شهر شدن نطنز، افوشته نيز جزء محدودۀ شهر به شمار آمد )اعظم واقفی 1397، 7(. 

در نسخۀ خطی مجموعۀ ناصری نيز دربارۀ محالت چنين ياد شده است: »... افوشته كه محل حكومت است و مشتمل است بر پنج 
محله )محلۀ باغباد، محلۀ باال، محلۀ مير سيد، محلۀ ديزاب و محلۀ پايين(، تخيمناً دويست خانوار می شود. اعيان در اين ِده سكنا 

دارند، دو ميدان تا قصبه مسافت دارد، هفت رشته قنات بزرگ و كوچك دارد« )اصفهانی 1294، 639(.
واژۀ باغباد در واقع همان بغ بت اشكانی است كه تيرداد اشكانی پس از پيروزی بر سلوكيان بر خود برگزيد و بدين سبب دژ جنگی 
باغباد )بغ بت( را در سر راه نسا و مرو شاهجان بنيان نهاد و عالوه بر باغباد در ساير جاهای كشور نيز به ايجاد شهر و دژهای بزرگ 
همت گماشت )مؤمنی بی تا، 16(. توماس هربرت در زمان شاه عباس اول به نطنز مسافرت كرده و چنين نوشته است: »بنا بر روايتی 
كه در ناطان )نطن( شنيدم، داريوش آخرين پادشاه دودمان كيانی، در اين محل قتيِل خيانت كاری بسوس باختری گرديد« )هربرت 
1360، 210(. شايد بتوان گفت تيرداد سوم به يادبود داريوش سوم، دژ باغباد را در اين مكان بنا كرده است. همچنين در سال 1320، 
تقی پرتو قطعه زمينی را در محلۀ باغباد خريداری و موقع خاك برداری به چند تدفين و سفال مربوط به قبل از اسالم برخورد كرده 

است )اعظم واقفی 1396، 196(. نگارندگان پس از بررسی سفال ها قدمتشان را اوايل دورۀ ساسانی می دانند )بررسی نگارندگان(.                                                                                                          
3. شهرهای دورۀ ساسانی حول قلعه ای شكل می گرفتند و طبقات اجتماعی در مناطق و محالت درون قلعه جای می گرفتند و مردم 

عادی در بيرون از آن زندگی می كردند )كريميان 5831، ج. 5(.                     
4. در بقايای كتيبه ای كه به خط درشت  بر روی كاشی های بخش های بااليی سردر خانقاه مشخص است، چنين نوشته شده: »به 
فيض فضل حضرت الهی و امداد كرم نامتناهی، در ايام خالفت و دولت حضرت خاقان بن الخاقان ظل اهلل فی العالمين المؤيد به 
تأييد ملك المنان معين السلطنة والخالفة فی الدنيا و الدين، شاهرخ بهادرخان خلد اهلل تعالی خالفته و ايد علی العالمين رأفته كه 
واليت از ممالك مخصوصه بود، بسيط آن خطۀ نور حدقة السلطنة نور حدیقة المعدلة السلطان بن السلطان بن السلطان المخصوص 
به عنايت ملك الرحمن عالءالدوله والسلطنة والدنيا والدين شاهرخ بهادرخان خلد اهلل تعالی ملكه بناء اين بيت السعادة والسیادة كه 
هميشه قواعدش به روابط دوام احكام مربوط باد، از خالص المال بنده محتاج الفقير الی رحمة اهلل الغنی حسن بن حسين الحسينی 
به اتمام رسيد فی شهر محرم الحرام سنة تسع و اربعين و ثمانمائة، عمل الفقير شيخ حسن بن نظام الدين بنا اصفهانی« )نراقی 
1383، 408؛ اعظم واقفی 1397، 56( نام شاهرخ بهادرخان برای دومين بار در كتيبۀ اين بنا آمده است و از سال ساخت بنا  )849ق( 
نيز می توان هم زمانی آن با دورۀ حكومت شاهرخ را دريافت. آخرين بخش از كتيبه روشن می كند كه »حسن  بن  حسين  الحسينی« 
)سيد حسن واقف( بانی ساخت بنا بوده است؛ همچنين تاريخ ساخت گنبد آرامگاه سيد واقف سال 828ق است. مضمون اشعار 
چنين است: »... به عون خالق بی چون خدای هر دو جهان/ به عهد شاه جهان شاهرخ بهادرخان// به يمن همت عالی تاج دولت 
و دين/ حسن كه منبع جود است و معدن احسان// به سال )كذا( ثمان عشرين از ثمانمائة/ به سعی صاحب اين روضه مرتضای 
زمان// تمام شد به سعادت بنای اين مرقد/ كه روضه ای ست منور ز روضه های جنان؛ و دنبالۀ آن كه به طور افقی در قاعدۀ لوحه 
كنده كاری شده حاوی اين دو بيت است: سواد قصر بهشت است زانكه دربانش/ درخت های گران است و آب های روان// در اين 

مزار كه هيچ... درنمی يابد/ به غير بانك نماز و تالوت قرآن«  )نراقی 1383، 412(.
5. در سه طرف باالی سردر كاروان سرای نطنز، تزييناتی با سنگ مرمر موجود وجود دارد كه در قسمت های باقی مانده از كتيبۀ آن 
چنين نوشته شده است: »... و سلم ابو مظفر شاه عباس الصفوی الحسينی بهادرخان. بندۀ درگاه شاهی ابوالمعالی الشهير به آقا مير 
ابن اسداهلل ابن علی الحسينی النطنزی توفيق ساختن اين بقعۀ خير به تاريخ 1029 هجری يافت و به اتمام رسانيد و به اهتمام اين 

بندۀ درگاه عالءالملك امير كه ثواب آن به روزگار فرخنده آثار عالی حضرت شاهی و بانی...«
6. يكی از نخستين سفرنامه هايی كه از بازار نطنز نام می برد، سفرنامۀ ِفَدت آفاناس يويچ كاتف، بازرگان روسی است كه در زمان 
صفويه در سال 1033ق از اين شهر ديدار و آن را اين گونه توصيف كرده است: »... وضع بازار بد است و كاروان سرای سنگی آن 

نوساز می باشد. سبزی ها و تره بار از هر نوع يافت می شود...« )كاتف 1356، 201(. 
در دورۀ قاجار در نسخۀ خطی مجموعۀ ناصری، بخش جغرافيايی اصفهان و نطنز، ضمن اشاره به بازار نطنز، برای نخستين بار 
از جمعه بازار اين شهر در ميدان هالل بين )ميدان بازار كنونی( نام می برد: »... سفلی كه قصبۀ نطنز است و محل عبور قافله، 
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كاروان سرايی دارد كه قافله انداز در آن است؛ بازاری دارد كه قدری از آن خرابه است؛ ميدانی دارد كه مشهور است به ميدان 
هالل بين كه در هر جمعه، بازاری می گيرند. از اصفهان و كاشان هم روز جمعه قافله می آيد. اغلب دهات نطنز هركس متاعی دارد 
در روز جمعه برای فروش می آورد؛ بلكه از ارجستان )اردستان( هم می آيند. برای خريدوفروش اجتماع زيادی می شود. از همه جور 

متاعی در آن ميدان می آورند« )اصفهانی 1294، 644(.
7. روستاهای تاريخی اطراف شهر مانند روستاهای افوشته، ريسه، ويشته، كندز، سرشك، مزرعۀ خطير، مزيدآباد، وشوشاد و رهن 

به بدنۀ شهر متصل شده و امروزه جزئی از محله های تاريخی شهر هستند.
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Research results on the historical context of Iranian cities show that climate and culture 
are two key factors that have influenced the structure, formation, and development of 
human settlements. There are several traditional houses in the city of Natanz that date 
back to the Qajar and early Pahlavi periods. These houses which have distinct functional 
elements and a complex configuration compared to other residential buildings have 
created a cultural identity in the historical context of the city. For this, their spatial 
configuration and physical patterns are the subjects of this study. This article intends to 
introduce the historical houses of Natanz, their constituent elements, and spatial features 
by understanding the principles and cultural values governing residential architecture to 
determine the reasons behind their architectural configuration. This study is done using 
the historical approach and the descriptive-analytical method, and the architectural 
data was documented based on a collection of library resources and field studies. To 
achieve the goal, ten historical houses in the Qasbeh and Afoshteh neighborhoods from 
the Qajar period were chosen and their physical elements were surveyed. The results of 
the research indicate the logical coordination between the spatial compositions of the 
studied historical houses with the type of climate in the region. In general, the different 
orientation of buildings and the difference in the physical configuration of houses with 
regard to the courtyard axis (coordinating and connecting the other elements of the 
building) is a thought-provoking pattern in the city of Natanz.
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