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 :چكیده

توان آن را دوران ای که ميدوران فرمانروایي صفویه به لحاظ تاریخي و اعتقادی، اهمیت چشمگیری دارد به گونه

ای را در نو دنبال آن رسمي شدن مذهب شیعي، باب تازه شكوفایي تاریخ ایران نامید. گسترش اسالم و تشیع و به

ها و شدن اندیشه و افكار غالب در جامعه آن روزگار باز کرد که این امر سبب گسترش و پیشرفت جامعه در رشته

ها گردید. معماری همواره به عنوان کالبدی که های مختلف هنری از جمله معماری، خطاطي و انواع صنعتشاخه

رو شود. از اینباشد شناخته ميهای اجتماع بوده و تأثیرگذار بر رفتار و روح آدمي ميز اندیشه، نگرش و سنتمتأثر ا

های حاکم بر جامعه روز پیدایش آن اثر ها و مباني اندیشهتوان یک اثر معماری را بدون شناخت بنیانگاه نميهیچ

شناخت آراء و عقاید فالسفه دوره صفوی و ارتباط این پژوهش  مورد تحلیل قرار داده و آن را شناخت. هدف از انجام

روش تحقیق در این پژوهش به صورت و تأثیرات هویت شیعه بر معماری عصر صفوی است.  بیني صفویانها با جهانآن

وره صفوی و تحلیلی است که در پی چگونگی تأثیرات هویت شیعی بر معماری د -ای از نوع کیفی و با رویکرد توصیفیکتابخانه

های شیعی هستند، تحلیل اندیشه های فلسفی در معماری این دوره و اینکه کدام نوع از بناهای این دوره بیشتر نمایانگر اندیشه

مراتب وجود در ارتباطات فضایی تر سلسلهرسد تبلور اصل عدالت، عالم مثال، نظریه اجتهاد و از همه مهمهستیم. به نظر می

ترین فاکتورهایی است که در تکوین بناهای دوره صفویه مؤثر بوده است و اندیشه بهشت در عالم از مهم بناهای عصر صفویه

به جهت اهمیتی که در  هاو آرامگاه گیری معماری عصر صفوی مؤثر دانست، همچنین مساجدتوان در شکلمثال مالصدرا را می

معماری گردد که نهایت مشاهده میهای شیعی هستند. در ر اندیشهنظام دینی مسلمانان دارند، در دوره صفوی بیشتر نمایانگ

شیعي عصر صفوی در حقیقت انعكاسي از یک منظره خیالي و به بیاني دیگر سمبل و نماد عالم ملكوت بوده و پیوند 

که نوع  ای که گویي برشي از آسمان در روی زمین قرار گرفته است چراخود با طبیعت را همواره حفظ کرده، به گونه

ندی بین عالم ماده و عقول ای است که پیوکار رفته در معماری این دوره و به طور خاص؛ مساجد به گونههندسه به

صورت نقش نظم و تكرار، و نقش طبیعت و باغ و به عبارتي وحدت در کرده است. در اجزاء معماری تمثیالتي بهبرقرار 

نمایش بهشت موعود است که در مكتب اصفهان و مبتني بر مكتب  اندیشه خلق جامعه و به مفهومي دیگر سعي در

 صدرائي در عصر صفوی بصورت چشمگیری محقق گشته است.
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 .Error! Bookmark not defined .............. (.161: 1931 ،یپورنادر: منبع) چهارباغ سهمدر نقوش از یگوشها: 49-4شكل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. (.www.fouman.com: منبع) شاه مادر مدرسه: 44-4شكل

 ،ينیحس: منبع) لیاردب نیالدیصف خیش بقعه جنتسرا، بزرگ طاق یباال احزاب، سوره 49 تا 41 سوره اتیآ: 41-4شكل

1988 :111.) ...................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 



 و

 

 بقعه جنتسرا، راست سمت ینما طاق يشانیپ یباال ات،یذار سوره 16 و 11 اتیآ ،يآب نهیزم بر دیسف ثلث خط: 46-4شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ (.112: 1988 ،ينیحس: منبع) لیاردب نیالدیصف خیش

: 1988 ،ينیحس: منبع) لیاردب نیالدیصف خیش بقعه جنتسرا، وانیا چپ سمت احزاب، سوره 21 و 21 اتیآ: 42-4شكل

112.) ..................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !Error ... (.171: 1988 ،ينیحس: منبع) لیاردب ن،یالدیصف خیش بقعه ث،یدارالحد وانیا چپ سمت ینما طاق: 48-4شكل

Bookmark not defined. 
(.118: 1988 ،ينیحس: منبع) مشهد ،یرضو حرم قیعت صحن نقارهخانه، يشرق وانیا یورود در معرق، يکاش: 43-4شكل

 ................................................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 یها پنجره یها قاب از يكی احقاف، 191 صافات،61 توبه،71 انعام، سوره172 رم، سوره 11 اتیآ ،يقرآن بهیکت:11-4شكل

 .Error! Bookmark not defined .....................(.111: 1988،ينیحس: بعمن) لیاردب نیالدیصف خیش بقعه دارالحفاظ، ینما

(.117: 1988 ،ينیحس: منبع) مشهد ،یرضو حرم قیعت صحن طال وانیا هیحاش دورتادور ،يقرآن بهیکت: 11-4شكل

 ................................................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 !Error ... (.118: 1988 ،ينیحس: منبع) مشهد یرضو حرم ق،یعت صحن ،يغرب وانیا طاق ریز ،يثیحد بهیکت: 17-4كلش

Bookmark not defined. 
 ،ينیسح: منبع) لیاردب ن،یالد يصف خیش بقعه ث،یدارالحد راست سمت ینما طاق سردر هیحاش ،يثیحد بهیکت: 19-4شكل

1988 :171.) ...................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 ،ينیحس: منبع) لیاردب نیالدیصف خیش بقعه ل،یاسماع شاه مقبره گنبد، دور يخارج هیحاش ،یيدعا بهیکت: 14-4شكل

1988 :171.) ...................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

: منبع) مشهد ،یرضو حرم گوهرشاد، مسجد يشرق وانیا يغرب یها شبستان یورود سردر ،یيدعا بهیکت: 11-4شكل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................................... (.171: 1988 ،ينیحس

 بقعه گنبد نیکوچكتر ل،یاسماع شاه آرامگاه يخارج جدار ناتییتز ،(ع) يعل حضرت نام ،(ع)ائمه اسماء بهیکت: 16-4شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ (.171: 1988 ،ينیحس: منبع) لیاردب نیالدیصف خیش

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یرضو حرم مطهر گنبد ،یطالکار: 12-4شكل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... .مشهد ،یرضو حرم دارالمرحمه، یکار نهیآ: 18-4شكل
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 مقدمه-1-1

جایگاهي ویژه و مشخصاتي  های متفاوت در هنر اسالمي، هنر شیعي، دارایدر میان گرایش

سازد. در بررسي کیفیت تأثیر تشیع بر هنر اسالمي متمایز مي فرد است که آن را از سایر مكاتبمنحصربه

شود تأثیراتي است که تشیع بر هنرمند، بر باورهای او و دریافتش، هنر معماری، آنچه غالباً مغفول واقع مي

گذارد. این را معموالً کمتر مورد توجه برای نگاهش به عالم، و برای کیفیت تجلي این عقاید در دلش مي

)آثار هنری( از تشیع  کنیم که عناصر ظاهری و بیرونيدهند. غالباً ما به کیفیت تأثیراتي توجه ميميقرار 

یابد. اند، درحالي که اصل موضوع تأثیراتي هستند که دل هنرمند از توجه به معارف شیعي ميپذیرفته

فلسفي اصفهان، های شیعي در عصر صفوی و در چارچوب مكتب بدین ترتیب، رواج و گسترش اندیشه

نكته قابل توجه . اهلل استهای آن مسجد شیخ لطفشماری گشت که یكي از نمونههای بيسرآغاز نوآوری

گذاری شده بود. در این است که در زمان حاکمیت صفویان ارتباط بین هنر و مفاهیم دیني به خوبي پایه

)  رودهای این عصر به شمار ميویژگي این دوران بناهای معماری بازگوکننده عناصر شیعي بودند که از

ای که پس از ورود اسالم به ایران توانستند با تشكیل (. صفویان به عنوان اولین سلسله41: 1986شریعت، 

دولت متمرکز و قدرتمند، هویتي مبتني بر مذهب تشیع را برای این سرزمین و ساکنان آن ایجاد نمایند، 

ی معادالت و مناسبات جهاني شدند و از دیگر سوی، ایراني را حنهسو موجب بازگشت ایران به صاز یک

باید، در مطالعات اند؛ بر این اساس ميهای بعد از خود نیز منشا اثر فراوان بودهبنیان نهادند که در دوره

های دیني، مذهبي، فرهنگي و تمدني به اهمیت و نقش صفویه توجه ویژه تاریخي ایران باالخص در حوزه

-های شیعه مذهب در طول تاریخ اسالم، مهمها و حكومت. در واقع صفویان در میان تمامي سلسلهنمود

طور ناگهاني و اند. عناصر شیعي بهترین و مؤثرترین نقش را در پیشرفت تشیع و نهادینه کردن آن داشته

ل کنار رفت و با های هنری مغوبدون سلسله مراتب هنری به وجود نیامدند. در این دوره برخي از سنت

        (. 61: 1984)فراست،  بیني شیعي عرضه شدهای نویني همراه با ایدئولوی و جهانساختهتالش، دست

-پیوندی که مذهب با مباحث کالمي و فلسفي، به خصوص آراء فالسفه شیعي برقرار کرده یكي از چالش

 های بزرگ پژوهشگران بوده است. 



 ج

 

تن تشیع در دولت صفوی، معماری دوره صفوی و مذهب تشیع؛ تاریخ دوره صفوی، رسمیت یاف

هایي است که در این پژوهش کار خواهد شد. همچنین به تحلیل هویت شیعه در معماری دوره بخش

 صفوی نیز خواهیم پرداخت.

 

 تعاریف -1-2

 شیعه -1-2-1

گویند ا شیعه ميها رشیعه به معني تابع و ناصر است و هر جمعي که بر یک امر اجتماع کنند آن

)اصحابي دامغاني،  ای که از پیروان حضرت علي)ع( هستند شده استبعداً این لفظ شیعه مخصوص عده

1911 :2) 

 

 صفوی -1-2-2

سال بر ایران  771ه.ق. حدوداً 1191ه.ق. تا 312صفویان دودماني ایراني و شیعه بودند که از سال 

یلي جد پادشاهان این دودمان است الدین اردببه صفي اند صفوی صفت نسبي و منسوبفرمانروایي کرده

 (.1927)سیوری، 

 

 معماری -1-2-3

محتوا و  -ی المونت مور، معماری یعني تبدیل ذهنیت به کالبد عیني در قالب فرمطبق گفته

 .(1981)پیرنیا،  عملكرد

 

 بیان مسأله  -1-3

اولین حكومت ملي در ایران، پس ه.ق،  311با به دست گرفتن قدرت شاه اسماعیل صفوی در سال 

از اسالم به وجود آمد. جریان مذهبي که مبتني بر تعالیم شیعه بود با اتحاد مریدان طریقت خود، طي 

چند قرن جنبشي سیاسي تحول یافت که در نهایت تحت رهبری شاه اسماعیل به حكومتي مقتدر تبدیل 

ار گرفت. امنیت و رونق به وجود آمده در دوره شد که بیش از دو قرن مسند قدرت را در ایران در اختی

صفوی بستر مناسبي بود که شكوفایي حیات عقلي شیعي را فراهم ساخت و موجب باروری و رشد هنر 

ترین ادوار هنر اسالمي و نیز فلسفه و متافیزیک ها شد. این دوره یكي از خالقاسالمي در همه زمینه



 د

 

ادبیات، نقاشي و موسیقي که پیوندهای عمیق با مذهب تشیع  های مختلف هنر شاملاسالمي است. رشته

شوند. منابع مكتوب از های این مذهب ميیابند، زبان بیان بروز اندیشهفلسفي آن مي –های فكری و نحله

رسانند. سو و هنر از سوی دیگر را به اثبات مياین دوره وجود رابطه بین معنویت و تفكر اسالمي از یک

شهر دولت صفوی مبتني به آرا حكمي و فلسفي اصفهان و بنای شهر اصفهان مانند آرمان توان گفتمي

 (.31: 1981فضایي مفاهیم آن است )اهری،  –نماد و تجسم و تجسد کالبدی 

آنچه در نگاه اول از معماری بناهایي مانند مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف اهلل و سایر 

اند، اعجاز حققین را به خود جلب نموده است و در باب آن سخن گفتهبناهای این دوره مستشرقین و م

است. به طوری که فضایي و سپس نقش و نگارهایي است که بر در و دیوار این معماری نقش شده

کشف کامل رمز پیام این بناها »استرلین در این خصوص در کتاب اصفهان تصویر بهشت بیان مي کند: 

اند آیا اینها فقط حكم تزئین را دارد پوش را آکندهت که سطوح وسیع کاشيهایي اسمتضمن کشف نگاره

-ای نگریسته شوند رو به ناکجا آباد گشوده ميیا متضمن نمادهایي هستند؟ اگر این سطوح به مثابه آیینه

(. یكي از اعتقادات مهم در این زمینه سلسله مراتبي بودن حقیقت است که 31: 1922)استرلین، « شوند

گیرد. مقام های دیگری مانند عالم مثال میان حقیقت محض و عالم کثرات مادی قرارشود عالماعث ميب

آید. احدیت در اولین تكثیر خود به مقام و احدیت و از آنجا به صورت نور در کسوت موجودات در مي

ز یک نقطه حرکت هستي نه در مسیر خطي و وابسته به زمان بلكه در مسیری دوری است. با حرکت ا

شود و پس از طي قوس نزولي بار دیگر با روی نهادن به سوی کمال در قوس صعودی به همان شروع مي

گردد. بنابراین حقیقت وجود از او و قائم به او و هستي هم در یگانگي او است )طهوری، نقطه باز مي

1984 :1 .) 

ره به واسطه کشف و شهود در عالم تصور بهشت در معماری ابعاد مختلف را به صورت نماد و استعا

های آن بوده است. در تزئینات مسجد امام است که تزئین در مسجد یكي از زمینهمثال ظاهر نموده

شود. آبي الجوردی و فیروزه است دیده ميکه در آیات قرآن برای بهشت استفاده شده 4و  8اصفهان عدد 

اند های عالم مثال و حكمت علویه دانستهها را رنگنگاست. این رای بیش از سایر رنگ ها استفاده شده

(. از آنچه در اندیشه مالصدرا و نیز اعتقادات شیعي حاکم بر جامعه صفوی 14: 1928)احمدی ملكي، 

توان دریافت بهشت در عالم مثال ساخته انسان شیعي است. از اینرو او در مكاشفات خود از است، مي

کند. فلسفه عالم مثال مالصدرا در ( آن را ساخته و سپس دریافت ميطریق خیال )طبق نظر مالصدرا

عصر شیعي که اعتقاد به جهان برزخ دارند به خوبي بارور و منطبق با آن شده چنانكه هنرمند سنتي 
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-سازی آن در شهرسازی و معماری خود داشتهآید سعي در پیادهصفوی و حتي حاکمان عصر به نظر مي

ظر مالصدرا ساخته خود انسان است و انساني که به دنبال بهشت است آن را در دنیای اند. این عالم در ن

مثالي خویش ساخته است. اما منابع او برای ساخت دنیای مثالینش قرآن، روایات و احادیثي است که 

کند. از این رو معماری و شهرسازی این عصر همواره توسط محققین مانند شیعه بسیار به آن رجوع مي

سترلین با رجوع به آیات و روایات تفسیر شده است. از آنجایي که مذهب تشییع در ایران در دوره صفوی ا

گردد، مساجد این دوره از نظر موقعیت زماني انتخاب و از نظر تنوع از جایگاه مهمتری برخوردار مي

گردند. در بررسي مياقلیمي و مكاني در چهار اقلیم سرد، معتدل و مرطوب، گرم و خشک، گرم و مرطوب 

دهند و مساجد اهل اقلیم گرم و مرطوب جنوب کشور، اهل تسنن درصد بیشتری از افراد را تشكیل مي

(. چنانچه به نحوه ورود و حرکت مساجد 711: 1929سنت از اهمیت بیشتری برخوردارند )قبادیان، 

وه حرکت در فضا، کامالً هدفدار طوری که نحشود، بهشیعي توجه شود گونه ای از تسلسل فضایي دیده مي

طراحي شده است. در ابتدا انسان با یک حرکت چرخشي نیمه، در ورودی مسجد به حیاط مرکزی که 

شود، رود )با اینكه حیاط مرکزی از وسعت مناسبي برخودار است( وارد مينوعي فضای مكث به شمار مي

بلكه گویي مجددًا نیرویي از طرف عالم  کند،با این توضیح که آدمي در آنجا احساس سرگشتگي نمي

ی مداوم کند، در صاحب اهل سنت مسیر هدایت کنندهالهوت وی را به سمت حرکت به جلو تشویق مي

گیرد. نقشه و پایداری وجود ندارد و پس از گذر از سر در ورودی مسیرهای متعددی در پیش روی قرار مي

این مساجد از قانون خاصي تبعیت نكند، در بعضي از  شود ورود بهشبستان مساجد اهل سنت باعث مي

عباس و مسجد جامع قشم، شبستان مسجد از سه طرف یا از هر آنها مانند مسجد جزیره ای، مسجد ابن

پذیر است. ولي در برخي مساجد دیگر، چهار طرف باز است و امكان ورود به مسجد از هر جهتي امكان

اند، سه طرف آنها بسته گرفتهلنگه، با اینكه در اقلیم گرم و مرطوب قرارالعلما در بندرمانند مسجد سلطان

گیرد. بنابراین در مساجد اهل سنت راه واحد است و راه ورودی به آن مسجد تنها از یک سمت صورت مي

رو، وجود هدایت فضایي که در مساجد شیعي و مشخصي که بتوان آن را شاخص کرد، وجود ندارد. از این

توان به اعتقاد به امامت در مذهب شیعه نسبت داد. در حقیقت معماران مساجد شیعي، گتر است. ميرنپر

همواره سعي داشتند مفهوم امامت و والیت را در ارتباط بین فضاهای مسجد نشان دهند. پس طراحي 

 وجه اتفاقي و ناگهانيگیرد و به هیچنحوه حرکت در این مساجد کامالً حساب شده صورت مي

 .(718)همان، نیست
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شود صورت تناسب و توازن در دو بعد مادی و معنوی مطرح ميعدالت در معماری همواره به

(. معمار شیعي با شناخت نیازهای روحي و معنوی انسان فضای مسجد را همچون 171: 1924)مددپور،

تباطات فضایي مساجد است. دقت در ارای مناسب برای رشد و تعالي انسان طراحي نمودهبستر و زمینه

های جدید، از دیگر اند. اجتهاد و یافتن راهدهد تمامي اجزا و عناصر در جای خود واقع شدهنشان مي

-بیني همواره باعث پیشرفت و خالقیت معماران شیعه بودههای شیعه است. توجه به این جهانمشخصه

های پیشین نوین و متفاوت با دوره است. آنها همواره با حفظ اصولي مشخص، دست به آفرینش فضاهای

گیرد که زدند. ارتباطات فضایي مساجد اهل سنت از نوع شبستاني و بیشتر به صورت خطي صورت ميمي

(. ولي الگوی 34: 1928توان آن را تقلید از مساجد قرون اولیه اسالم و مسجد نبي دانست )مالزاده، مي

اند، حیاط مرکزی، حوض و عتدل و مرطوب واقع شدههای سرد و محرکتي مساجد شیعي که در اقلیم

شود که فضا در مساجد ایوان وجود دارد.  ارتباط میان مساجد شیعي با عالم مثال به این شكل بیان مي

شیعي در واقع نمودار فضای ملكوتي عالم مثال است و عناصر و اجزای دورن مسجد بیانگر عالم  –ایراني 

که پس از گذر از محدوده ورودی مسجد و وارد شدن به حیاط با آن مواجه مثالي است. یكي از عناصری 

-شویم، حوض وسط مسجد است که تفسیرهای متعددی درباره آن صورت گرفته است. مال فیضمي

در این جهان، ارواحنا اجسدنا و » نویسد: ه.ق مي 1131کاشاني از فالسفه و علمای شیعه، در سال 

ها منعكس ها در آیینهگردند( ظهور شكلشوند و اجساد، متروح ميمتجسد مياجسدنا ارواحنا )ارواح، 

(. بنابراین الگوی ارتباطات حرکتي 782ق:  1131کنند نیز به این جهان تعلق دارد )فیض کاشاني، مي

است. فضایي که در آن اصول دیني و نظر معمار شیعي بودهدهد فضاسازی مفهومي همواره مدنشان مي

های فكری و کند و بر محیط زندگي روزمره انسان که تأثیری عمیق بر گرایشدر ماده تجلي مي روحاني

گذارد. ارتباطات فضایي بناها و بخصوص مساجد و تبلور اصل عدالت، عالم مثال ، روحي او دارد، اثر مي

ویه در ذهن تر سلسله مراتب وجود در ارتباطات فضایي بناهای عصر صفنظریه اجتهاد و از همه مهم

تر شد. نگارنده با بررسي بناهای عصرصفویه و بررسي حول ای برای تحقیق و پژوهش دقیقنگارنده انگیزه

موضوعات فكری و مذهبي رایج در این دوره، قصد در شناسایي ارتباطات دقیق میان این جریانات فكری و 

تری نسبت به گذشته منظر دقیق هنری را دارد. در نهایت امید است بتوان معماری عصر صفوی را از

 بررسي و تحلیل کرد.
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 های( پژوهش:سؤال )سؤال  -1-4

 برخي از سواالتي که در این پژوهش پیش روی ما قرار خواهد گرفت به شرح ذیل است:

 تأثیرات هویت شیعي در معماری دوره صفوی به چه صورت است؟ -1

 توان تحلیل کرد؟نه ميهای فلسفي را در معماری دوره صفوی چگواندیشه -7

 های شیعي هستند؟گر اندیشهکدام نوع از بناهای دوره صفوی بیشتر نمایان -9

 

 های( پژوهش:فرضیه)فرضیه -1-5

 توان به صورت ذیل مطرح نمود:در ارتباط با سواالتي که پیش روی داریم، فرضیاتي را مي

ه مهمتر سلسله مراتب وجود در ارتباطات تبلور اصل عدالت، عالم مثال ، نظریه اجتهاد و از هم -1

هایي است که در تكوین بناهای دوره صفویه موثر بوده ترین فاکتورفضایي بناهای عصر صفویه از مهم

 است.

گیری معماری عصر صفوی موثر توان در شكلاندیشه بهشت در عالم مثال مالصدرا را مي -7

 دانست.

اهمیتي که در نظام دیني مسلمانان دارند، در دوره به جهت  هاو همچنین آرامگاه مساجد -9

 های شیعي هستند.صفوی بیشتر نمایانگر اندیشه

 

 : هدف )اهداف( پژوهش -1-6

 اهداف این پژوهش به شرح ذیل است:

 بیني صفویانها با جهانناخت آراء و عقاید فالسفه دوره صفوی و ارتباط آنش. 

 ر صفوی .شناخت تأثیرات هویت شیعه در معماری عص 

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش: -1-7

های تاریخ معماری و شهرسازی ایران دانست. ترین دورهعصر صفوی را بدون شک باید از درخشان

اند مورد بررسي و پژوهش لذا شایسته است از زوایای گوناگون، عواملي که در شكوفایي آن دخیل بوده

های اجتماع بوده و که متأثر از اندیشه، نگرش و سنت معماری هم همواره به عنوان کالبدی .قرار گیرد

توان یک اثر معماری را گاه نميرو هیچشود. از اینباشد شناخته ميتأثیرگذار بر رفتار و روح آدمي مي
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های حاکم بر جامعه روز پیدایش آن اثر مورد تحلیل قرار داده و آن ها و مباني اندیشهبدون شناخت بنیان

 را شناخت.

ی ای را در جامعههای گستردهی حكومتي صفویان دگرگونيترین اندیشهیع به عنوان اصليتش

های شیعه مذهب در طول تاریخ ها و حكومت. در واقع صفویان در میان تمامي سلسلهآوردوجود ایران به

ت صفوی اند. حكومترین و مؤثرترین نقش را در پیشرفت تشیع و نهادینه کردن آن داشتهاسالم، مهم

اولین حكومت شیعه مذهب ایران، توانست بر سرتاسر ایران تسلط یافته و از طریق تولید آثار هنر کیفي، 

به گسترش سیره اهل بیت اطهار)ع( بپردازد. در پي رسمیت یافتن مذهب تشیع، توجه و در مواردی 

های تي و محدودیتجوار که تا آن زمان با سخمهاجرت شیعیان مناطق مختلف ایران و کشورهای هم

های مذهبي خود بودند به شهرها و اماکن مقدس شیعي به صورت فراوان قادر به اجرای مراسم

های شیعي مهاجران، ها، با توجه به طرز فكر و اندیشهشک این مهاجرتچشمگیری افزایش یافت. که بي

خي از مراکز شهری به علت موقعیت ی مزبور، بروجود آوردند. در دورهتغییراتي را در معماری این دوره به

های شهری از سایر شهرها برتر ای برخوردار بودند و به لحاظ پیشرفتسیاسي و مذهبي، از اعتبار ویژه

ایران به عنوان کشوری اسالمي با مذهب شیعه مطرح است، بنابراین بررسي هنر بودند و همچنین چون 

 شیعي بگشاید. -ر اسالميتواند راهكارهای مناسبي در راستای هنصفوی مي

 

 ی پژوهش:پیشینه -1-8

شناسي معماری ایران با موضوعیت شیعه صورت گرفته ای که حول سبکمطالعات جسته گریخته

توان در این زمینه به برخي کارهای روی نیست. با این وجود ميوجه پاسخگوی سواالت پیشاست به هیچ

 صورت گرفته اشاره نمود.

به بررسي شیوه معماری مناطق مختلف « بررسي اقلیمي ابنیه سنتي ایران»کتاب وحید قبادیان در 

کشور از منظر اقلیم هر منطقه پرداخته است. ایشان ضمن بحث در ارتباط با محیط و تأثیرات آن بر 

 (.1929اند )قبادیان، ی بین بناهای سبک اهل تسنن و شیعیان نیز پرداختهمعماری به مقایسه

مراتب در معماری و شهرسازی )مجموعه مقاالت دومین کنگره معماری و شهرسازی کتاب سلسله 

 (.1928زاده نیز در این زمینه حائز اهمیت و توجه است )تقي زاده، ایران( به اهتمام محمد تقي
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اند دارای نكات قابل ای که منصور محمدیان در ارتباط با سلسله مراتب در تفكر شیعه نوشتهمقاله

ارتباط با موضوع این تحقیق است. ایشان در این مقاله به تبیین نحوه ورود به فضا و نحوه ورود  توجهي در

 (. 1986اند )محمدیان، به فضای بعدی در معماری ایران از منظر تفكر شیعي پرداخته

بررسي تفكر شیعه در شعر »اسحاق طغیاني اسفرجاني در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان 

ضمن بحث در ارتباط با شعر شیعه در دوره صفوی به مباحثي در ارتباط با سلسله مراتب « ه صفویدور

 (.1961در تفكر شیعه و نمود آن در معماری نیز توجه نموده اند )طغیاني اسفرجاني، 

-( راهنمای دقیقي در جهت شناخت سبک1981) کریم پیرنیاشناسي محمدشک کتاب سبکبي

توان به برخي از خصوصیات معماری ن و دوره صفوی خواهد بود، که در اثنای آن ميشناسي معماری ایرا

ی معماری ایران را شامل: گانهایران از منظر دیني و مذهبي نیز پي برد. پیرنیا در این کتاب اصول پنج

 برد.واری، خودبسندگي و نیارش نام ميگرایي، پرهیز از بیهودگي، مردمدرون

ای شد تا کتابي با ضمینه 1984ت در کنفرانس علمي شیعه شناسي در سال سخنراني مهدی حج

 (.1984شناسي به چاپ برسد )حجت، در نشریه شیعه« تشیع و تاثیر آن بر هنر»عنوان 

محمد مددپور در کتاب تجلیات حكمت معنوی در هنر اسالمي به تشریح برخي کلیات مباني هنر 

وعات از جمله عدالت در معماری، در ارتباط با تفكر شیعي در اسالمي پرداخته که طرح برخي از موض

 (.  1924معماری است )مددپور، 

که در دو دفتر جداگانه « مباني عرفاني هنر و معماری اسالمي»( در کتاب 1984) قهيبلخاری

ه ای دیگر ب)وحدت وجود و وحدت شهود( و )کیمیای خیال( در یک مجلد به نگارش درآمده است به گونه

این موضوع پرداخته است. دفتر اول شرح مباني و دفتر دوم تطبیق این مباني بر مصادیق است. دفتر دوم 

 های نور و قدر در هنر اسالمي است.شرح آرای حكیمان مسلمان و ذکر عالم خیال و سپس جلوه

عصر  تجلي عالم مثال در تزیینات معماری» ای با عنوان ( در مقاله1931) پرویزی و پورمند

کند که ایراني دانسته و بیان مي -، فضای حاکم بر معماری و شهرسازی صفویه را فضایي شیعي«صفوی

های عقلي و مثل افالطوني معتقدند. در ادامه چنین بیان اندیشمندان این دوره به وجود مستقل صورت

گان در تفكر اشراقي عصر گرایش به اشراق نوری، رویاهای مثالي، تجرد خیال ارواح و فرشت»دارند که:مي

 «شیعي را محقق کرده بود... -صفوی، مباني نظری حكمت هنر اسالمي

ی نور و ی تلقي عارفان مسلمان دربارهی مشترکي، به نحوه( در مقاله1983) نظر و همكارانخوش

 اند.مراتب آن و عالم مثال پرداخته
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بر رمز و رمزپردازی در معماری درآمدی »( در پژوهشي تحت عنوان 1939) رییسي و همكاران

به مباحثي مانند: تبیین رویكردهای مختلفي که معماران مسلمان برای رمزپردازی در آثار « دوران اسالمي

 جستند خود از آن بهره مي

( در کتاب هنر ایران، اطالعات اجمالي در مورد کلیه هنرهای اسالمي ارایه داده 1922) محمد زکي

ایراني، مغول و صفوی تقسیم –رهای اسالمي را به چهار سبک عباسي، سلجوقي است. در این کتاب هن

 دهد.کند و خصوصیات هر سبک را توضیح ميمي

(. این کتاب به 1964ی اروپائیان، تألیف سیبیال شوستر والسر )ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه ها

های اروپائیان پرداخته و دیدگاه سفرنامهطور مختصر به ابعاد اجتماعي، فرهنگي و علمي جامعه ایران از 

 بخشي نیز به مبلغان مذهبي اختصاص یافته است.

( است. هدف راجر سیوری در کتاب حاضر ارائه بررسي 1968ایران عصر صفوی، اثر راجر سیوری )

ی ی حاکم بر حوادث و جامعه عصر صفوکلي و فراگیر از تاریخ عصر صفویه و در عین حال ردیابي روندها

 و علل ظهور و سقوط این سلسله است.

های ناشناخته مرتبط با معماری ( در کتاب اصفهان، تصویر بهشت؛ جنبه1922) هانری استرلین

دهد و منظور اصلي خود را اسالمي ایران و تزیینات کاشیكاری آن در اصفهان را مورد مطالعه قرار مي

ه.ق. این شهر استثنایي را به 17تا1صفهان، که از قرن داند که سازندگان بناهای اکشف و تجزیه پیامي مي

 اند برایمان برجای گذاشتند.صورت یكي از عجایب معماری جهان درآورده

( در مقاله ای تحت عنوان بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای 1931) طبیبیان و همكاران

موجود در عرفان اسالمي و مورد ترین اصول مراتب به عنوان یكي از مهماسالمي؛ به سلسله -ایراني

 پردازند.اسالمي مي -استفاده در شهرسازی ایراني

شناختي شناسي و معنایابي مفاهیم عرفانای تحت عنوان نشانه( در مقاله1939) روشن و شیباني

های ؛ فرآیند خلق معاني و شیوه«عرفان اسالمي و رمزگان امبرتواکو» در معماری و شهرسازی با تلفیق

 دهند.ن مضامین عرفاني، در معماری شهری عصر صفوی را مورد بررسي قرار ميبیا

های فكری ای تحت عنوان بازشناسي نقش و تأثیر جریان( در مقاله1931) نسبطبسي و فاضل

مراتب های فكری اصل سلسلهگیری ورودی مساجد مكتب اصفهان؛ به بررسي زمینهعصر صفوی در شكل

 اندگیری نظام ورودی مساجد، پرداختهر آن  بر شكلدر اندیشه حاکم، تأثی
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Abstract:  
Safavieh reign age is of significant importance historically and religiously; in such a way 

that it can be called prosperity age of Iran’s history. Development of Islam and Shiism and 

consequently formalization Shiite religion opened a new gate in renewing dominant 

thoughts in that time’s society that this issue caused it to be improved in different artistic 

branches and courses including architecture, calligraphy and other industries. Architecture 

is known as a body influenced by thought, approach and conventions of community and 

effective on human’s manner and soul. Hence, you can never analyze and recognize an 

architectural work without identifying foundations and principles of thoughts dominating 

on that work’s society of appearance time. This study aims to know ideas and beliefs of 

Safavieh philosophers and their relationship with Safavieh ideology and effects of Shiite 

identity on Safavieh architecture. The method of research is desk – study, qualitative, with 

descriptive- analytic approach. We seek to find out how Shiite identity influenced on 

Safavieh architecture, analyze philosophical thoughts at this time’s architecture; and what 

kinds of buildings in this period are more indicative about Shiite thoughts. It seems that 

crystallization of justice principle, world of ideas, Ijtihad hypothesis and the most 

important of all, existence hierarchy in spatial relationships of Safavieh buildings are from 

the most basic factors that has been effective in emergence of this period’s buildings. We 

can say that Paradise thought in Mulla sadra’s world of ideas was influential in creation of 

Safavieh’s architecture. Also, because of the importances that have in Muslims religious 

system, Mosques and tombs are more indicative about Shiite thoughts in this period. 

Ultimately, it can be seen that Shiite architecture of Safavieh has been in fact, a reflection 

of an imaginative sight and in other words a symbol of kingdom world and always 

maintained its own relationship with nature; in such a way as if a slice of the sky lied on 

the Earth; Because the type of geometry applied in this period’s architecture, and specially, 

mosques is in such a way that has created a connection between world of materials and 

world of intelligence. Within components of architecture, allegories in the shape of 

patterns, order and repetition, picture of nature and gardens, and in other word, unity in 

creation thought of community, that is, an effort for displaying promised paradise has been 

fulfilled significantly in Isfahan school based on Sadraee School and in Safavieh period. .    
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