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  چکیده
 همچـون  ،با ظهور دولت شیعۀ صفویان، معماري با اقبال بیشتري رو به رو شد و شاهان مقتدر و هنر دوست این سلـسله            

     ل و شاه عبل، بناهاي بـسیاري سـاختند کـه از جملـۀ بهتـرین آثـار معمـاري ایـن دوره مـی تـوان بـه                   شاه تهماسب اواس او     
 شیخ صفی در اردبیل، که شامل تعدادي از بناهاي دوره هاي مختلف است که نخستین بار شاه تهماسب آن هـا را بـه                 بقعۀ

اس باعـث افـزودن بناهـاي مهـم بـه ایـن مجموعـه و اصـالحاتی در آن                      صورت مجموعۀ واحدي درآورد و بعدها شاه عبـ
 که هر دو جلوه اي کم نظیر از هنـر و زیبـایی بـه شـمار     گردید، نیز مسجد شیخ لطف اهللا و مسجد امام اصفهان اشاره کرد           

  .می آیند
  در بررسی حکومت صفویان، مذهب و نیروهاي وابسته به آن نقش عمـده اي ایفـا مـی کننـد، در واقـع حکـومتی کـه                  

.  هجري قمري تأسیس کرد، حکومتی مذهبی بر پایۀ شاخص هاي دینی موجـود در جامعـه بـود        907شاه اسماعیل اول در     
نقـش دیـن و مـذهب    .  روند شکل گیري قدرت دنیوي خود را تسریع بخشند،حاکمان صفویه توانستند با اتّکا بر نهاد دین     

  .در شکل گیري، رسمی شدن، تداوم و استمرار و سرانجام فروپاشی دولت صفویه کامل نمایان است
   بـادرت کردنـد ولـی بنـایی بـا اسـلوب ویـژة        ۀ دیگـر م گرچه پادشاهان صفوي تماماً به ساختمان مساجد، مدارس و ابنی

مسجد جمعۀ ساوه که در زمان مؤسس سلـسلۀ صـفوي بـر روي      .  شخصیت خود را پیدا کرد     ،صفوي در دوران شاه عباس    
شــالوده اي از دورة آل بویــه بــه بعــد و احتمــاالً بــه جــاي مــسجدي از دورة ســلجوقی بنــا گردیــده و در دوره هــاي بعــد،  

الحاقاتی در آن صورت گرفته است؛ با شبستان، نقشۀ چهارایوانی و طرح گنبد کامالً مشابه معمـاري          تعمیرات، تغییرات و    
ه                   . دوران گذشته می باشد    ولی این آخرین بـاري اسـت کـه معمـاري ایـن دوره بـه نقـشه هـاي سـلجوقی و تیمـوري توجـ       

  .می نماید
 عمـدتاً مطـابق نقـشۀ چهـارایوانی سـاخته مـی شـوند و        ،ادر عهد صفوي مجدداً سبک قدیم ایران احیاء می شود و بناه       

تزیینات آن به صورت کاشی کاري معرّق همچون گنبد، ایوان، تاق نما، سردر ورودي و حتّی مناره هـا بـا کاشـی تـزیین                
در معمـاري صـفوي، اصـل بزرگـی      . همچنین استفاده از خطّاطی و خوش نویسی روي کاشی رواج بسیار یافت           . می شود 

این اصل به ویـژه در بنـاي مـسجد امـام اصـفهان و      . اختمانی که در معماري تیموري رواج داشت، تداوم می یابدمقیاس س 
در مشهد که هر یک در نوع خود، بزرگ ترین نمونه محسوب می شوند، به خـوبی مـشهود        ) ع(حرم مطهر حضرت رضا     

برد ترکیبـات بـدیع و دلنـشین رنگـی در     از همـین رو کـار  . در معماري صفوي رنگ نقشی کلیدي بـازي مـی کنـد          . است
 یکی از ویژگی هاي هنري این دوره است؛ البتّه نحوة ساخت و اجراي کاشی کاري هـاي دورة صـفوي        ،کاشی کاري ها  

  .ظرافت و دقّت شاهکارهاي کاشی کاري معرّق دورة ایلخانی و تیموري را ندارد
شـده   ست که در تناسب با انـدازه هـاي افقـی بنـا طرّاحـی     دقیق، پرکار و مرتبط با ساختار هندسی ا نماي دورة صفوي

الگوي باغ ایرانـی و بـسیار     محور خیابان ها و مسیرهاي جدید، شطرنجی و محورهاي اصلی بر اساس،در این دوره. است
تمـام عناصـر شـهري بـر پیوسـتگی بدنـۀ فـضاي شـهري         .  شهرسازي اسالمی ساخته شدند ةمتفاوت با الگوهاي شناخته شد    

 بـه سـوي نـوعی معمـاري شـهري در دوران اسـالمی        اولین گام مهـم ،دوره بناهاي خاص اصفهان در این.  می کنندتأکید
  .ایران هستند



از ویژگی هاي معماري این دوره، گسترش استفاده از طرح چهار ایوانی در بناي مساجد، استفادة مقرنس هاي کاشـی          
 مساجد و اماکن متبرّکه و استفادة گسترده از کاشـی خـشتی بـه جـاي      گچ بري و آینه کاري در بناهاي کاخ ها،،و آجري 

همچنین معماري صفوي مانند هر معماري سنّتی دیگـر، بـا جهـان شناسـی مـأنوس و مـرتبط بـوده و از        . کاشی معرّق است 
ی ایـران بـی نظیـر    همان آغاز به نقطۀ اوجی رسید که تا زمان ما امتداد یافته، و این ویژگی شاید در طول تاریخ هنر اسـالم        

، چنـان کـه خـود لفـظ     "معنا" تهی نیست و "معنا"در معماري صفوي، و به طور کلّی در هر هنر سنّتی، هیچ چیز از          . باشد
عالوه بر ایـن،  .  داللت دارد، همان روحانیت و معنویت است "معنویت" و   "معنا"هم در زبان فارسی و عربی بر دو مفهوم          

   ی بر پایۀ قواعد و اصول هارمونیـک       ،بیۀ مذه تمامی بناها و ابنیغیر مذهبی و مسکونی و یا تجاري با اسلوب و روش خاص 
  .  ارتباط فرم ها در اجزاء بنا و تناسب و هماهنگی اجزاء ساخته می شوند، قواعد قرینه سازي بنا،رنگ ها

ماتیـک و سـیماي افـسانه اي    بیان درا هاگرچ. معماري دوره صفوي تکمیل و تعدیل مفهوم فضایی دورة تیموري است
نمـا در  . تئاتر اسـت چون صحنه آرایی در معماري صفوي هم نما. معماري دورة تیموري قوي تر از معماري صفوي است

  .بر چهرة ساختمان کشیده شده و عناصر اصلی ساختمان را پنهان می کند چون ماسکی است کهاغلب موارد هم
گیـري  و بهـره  رنگ ساختمان ها، اندیشۀ ساخت گوشه هاي پخ، پیمون بندي کم تر شدن استفاده از نخیر و نهاز در ته     

کـه  (از اندام ها و اندازه هاي یکسان، ساده شدن طرح ها واستفاده از اشکال هندسی ساده و شکل ها و خطّ هاي شکـسته                
بیـشتر از کاشـی هـاي    گسستۀ میان تهی و بهـره گیـري هـر چـه           ، استفاده از گنبدهاي   )بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت     

هفت رنگ تا کاشی هاي تراش یا معرّق در تزیینات، استفاده از پالن هاي مستطیل شکل،چند ضـلعی سـاده و ایـوانی، بـه            
بندي، کاربنـدي   کار گرفتن مصالح مرغوب و بادوام و همچنین استفادة وسیع از کاشی هاي خشتی، مقرنس کاري، یزدي      

   .یگر خصوصیات برجستۀ معماري دورة صفوي استاز دبندي در تزیینات بنا  یا رسمی
  

یخ لطف اهللا، مسجد امام، مجموعۀ حرم حضرت    ش، مسجد، مسجد    ۀ مذهبی ابنیصفوي،   ر، هن ،معماري: کلید واژگان 
   .الدین و بقعۀ شیخ صفی) ع(رضا 
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   مقدمه-1-1
 ،ماعیل صـفوي توانـستند  از شیخ صفی الدین اردبیلی اقتباس نمودنـد، بـه وسـیلۀ شـاه اسـ      را  سلسلۀ صفویه که نام خود      

 سـالگی  15 میالدي در سـن  1502شاه اسماعیل که در سال . ازبک ها و ترکمن ها را از ایران شکست داده و بیرون برانند            
شـاه  . به سلطنت نشست، پایتخت خود را تبریز قـرار داد و ایـن شـهر بـه زودي بـه مرکـز هنـر و هنرمنـدان تبـدیل گردیـد                      

 میالدي به قزوین انتقال داد؛ زیـرا شـهر تبریـز    1546ل به سلطنت رسید، پایتخت را در سال تهماسب که بعد از شاه اسماعی    
)  مـیالدي 1587-1629(در زمان شاه عباس کبیـر  . به علّت نزدیکی به امپراتوري عثمانی دایماً در معرض خطر قرار داشت     

  .اصفهان به پایتختی برگزیده شد
 همچـون  ،قبال بیشتري رو به رو شد و شاهان مقتدر و هنر دوست این سلـسله     با ظهور دولت شیعۀ صفویان، معماري با ا       

     یـن دوره مـی تـوان بـه     شاه تهماسب اول و شاه عباس اول، بناهاي بـسیاري سـاختند کـه از جملـۀ بهتـرین آثـار معمـاري ا                   
ب آن هـا را بـه صـورت    ، که شامل تعدادي از بناهاي دوره هاي مختلف است که نخستین بار شـاه تهماسـ       بقعۀ شیخ صفی  

مجموعۀ واحدي درآورد و بعدها شاه عباس باعث افزودن بناهاي مهم به ایـن مجموعـه و اصـالحاتی در آن گردیـد، نیـز                
  .مسجد شیخ لطف اهللا و مسجد امام اصفهان اشاره کرد که هر دو جلوه اي کم نظیر از هنر و زیبایی به شمار می آیند

 ولـی بنـایی بـا اسـلوب ویـژة      ،ۀ دیگر مبـادرت کردنـد   ساختمان مساجد، مدارس و ابنیگرچه پادشاهان صفوي تماماً به 
س سلـسلۀ صـفوي بـر روي         . صفوي در دوران شاه عباس شخصیت خود را پیدا کرد          مسجد جمعۀ ساوه که در زمان مؤسـ

 در دوره هــاي بعــد، شــالوده اي از دورة آل بویــه بــه بعــد و احتمــاالً بــه جــاي مــسجدي از دورة ســلجوقی بنــا گردیــده و 
تعمیرات، تغییرات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است؛ با شبستان، نقشۀ چهارایوانی و طرح گنبد کامالً مشابه معمـاري             

ه                   . دوران گذشته می باشد    ولی این آخرین بـاري اسـت کـه معمـاري ایـن دوره بـه نقـشه هـاي سـلجوقی و تیمـوري توجـ       
  .می نماید

اً سبک قدیم ایران احیاء می شود و بناهـا عمـدتاً مطـابق نقـشۀ چهـارایوانی سـاخته مـی شـوند و               در عهد صفوي مجدد   
تزیینات آن به صورت کاشی کاري معرّق همچون گنبد، ایوان، تاق نما، سردر ورودي و حتّی مناره هـا بـا کاشـی تـزیین                

در معمـاري صـفوي، اصـل بزرگـی      . تهمچنین استفاده از خطّاطی و خوش نویسی روي کاشی رواج بسیار یاف           . می شود 
این اصل به ویـژه در بنـاي مـسجد امـام اصـفهان و      . مقیاس ساختمانی که در معماري تیموري رواج داشت، تداوم می یابد 

در مشهد که هر یک در نوع خود، بزرگ ترین نمونه محسوب می شوند، به خـوبی مـشهود        ) ع(حرم مطهر حضرت رضا     
از همـین رو کـاربرد ترکیبـات بـدیع و دلنـشین رنگـی در       .  صفوي رنگ نقشی کلیدي بـازي مـی کنـد         در معماري . است

کاشی کاري ها یکی از ویژگی هاي هنري این دوره است؛ البتّه نحوة ساخت و اجراي کاشی کـاري هـاي دورة صـفوي             
  .ظرافت و دقّت شاهکارهاي کاشی کاري معرّق دورة ایلخانی و تیموري را ندارد

ژگی هاي معماري این دوره، گسترش استفاده از طرح چهار ایوانی در بناي مساجد، استفادة مقرنس هاي کاشـی         از وی 
 آینه کاري در بناهاي کاخ ها، مساجد و اماکن متبرّکه و استفادة گـسترده از کاشـی خـشتی بـه جـاي         ، گچ بري  ،و آجري 

دیگـر، بـا جهـان شناسـی مـأنوس و مـرتبط بـوده و از        همچنین معماري صفوي مانند هر معماري سنّتی . کاشی معرّق است 
همان آغاز به نقطۀ اوجی رسید که تا زمان ما امتداد یافته، و این ویژگی شاید در طول تاریخ هنر اسـالمی ایـران بـی نظیـر            



 لفـظ  ، چنـان کـه خـود   "معنا" تهی نیست و "معنا"در معماري صفوي، و به طور کلّی در هر هنر سنّتی، هیچ چیز از          . باشد
عالوه بر ایـن،  .  داللت دارد، همان روحانیت و معنویت است "معنویت" و   "معنا"هم در زبان فارسی و عربی بر دو مفهوم          

ی بـر پایـۀ قواعـد و اصـول                           تمامی بناها و ابنیـۀ مـذهبی و غیـر مـذهبی و مـسکونی و یـا تجـاري بـا اسـلوب و روش خاصـ
  . ارتباط فرم ها در اجزاء بنا و تناسب و هماهنگی اجزاء ساخته می شوندهارمونیک رنگ ها و قواعد قرینه سازي بنا و 

   
   پیشینۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت-2 -1

ها و نمودهاي فرهنگی و میراث برجاي مانـده از تمـدن اسـالمی ایـران در عـصرصفوي مطالـب پراکنـدة         در بارة جلوه 
پهـام پـوپ   (، معمـاري ایـران   )دوري. جـی . کـارل (بسیار نوشته شده اسـت؛ از جملـه هنـر اسـالمی       ، آثـار ایـران   )آرتـور اُ

ـ هـا بـه ماه   باشـند و در آن  که در غالب موارد فاقـد شـیوة تحلیلـی و تطبیقـی الزم مـی       ... و  ) گدار  آندره( هـاي   ت و ارزشی
  اصـلی شـان، تحلیـل تـاریخی آثـار هنـري و      يحقیقی، معیارهاي زیبایی شناختی و منزلت، وجـوه بـاطنی و علّـت وجـود       

  .هاي معماري دورة مذکور کم تر اشاره گردیده است ها و قالب تکنیک
، بلکـه در زمینـۀ عناصـر    ی آنصـفویان و از جملـه وجـه مـاورای    ) بناهـاي مـذهبی  ( نه تنها در ارتباط با کلّیت معمـاري     

شـناختی و منزلـت،    باییهاي حقیقی، معیارهاي زی اش مطالب پراکندة بسیار نوشته شده است، اما به ماهیت و ارزش  سازنده
همچنـین  . هاي معماري دورة مذکور کـم تـر اشـاره شـده اسـت      ها و قالب ها، تحلیل تاریخی آثار هنري و تکنیک        ویژگی

رسند و اطّالعات بسیاري از آنان در مقایسه با تغییراتی که بناهـاي   منابع فوق، در بسیاري موارد، ناقص و ناکافی به نظر می          
باشد و لذا شایسته است بـا اطّالعـات جدیـد صـورت بنـدي و       اند، کهنه می    ان گذشته متحمل شده   تاریخی صفوي در سالی   

  .هاي جدید و بیشتري بدان افزوده شود ها و استنادات و تحلیل تصاویر و داده
  
   هدف از اجرا-3 -1

ل، به منظـور شـناخت هنـر     جاي پایی محکم با تکیه بر مستندات ثابت و قابل کنتر         جز پیدا کردن   ،پژوهشمراد از این    
گرچه در بارة معماري دورة مذکور، مـا هنـوز از مرحلـۀ    . معماري مذهبی ایران در دورة صفویان چیز دیگري نبوده است         

تـوان قـضاوتی قطعـی در     مـی  ی امـروزي مـا بـه سـخت     هـا و دانـش   دادهایـم و بـا    مطالعات تاریخی و فرضیات پیش تر نرفتـه      
ت و        و بنابر. اطع و نهایی دست یافتخصوص آن نمود و به نتایجی ق     این هدف اصـلی مـا در ایـن پـژوهش، بررسـی ماهیـ

تر و از زوایاي متفـاوتی و براسـاس    ارایۀ برخی از مبانی و مصادیق معماري اسالمی ایران در دورة صفویان از دیدي عمیق           
کـه در صـحنۀتاریخ گذشـتۀ ایـران     هـاي جدیـد و بـه شـکلی بـوده اسـت        ها و پـژوهش  نیازهاي جدید و با آگاهی از یافته      

  .مصداق یافته است
  
   تعریف مسأله-4 -1

هـا و   هاي کالن ملّـی، آشـنایی بـا جلـوه     ریزي کردهاي توسعه و برنامه   هاي بازشناخت هویت ملّی و روي       یکی از مؤلّفه  
هـاي برجـستۀ    وهنمودهاي فرهنگی، تاریخی و تمدن باستانی هـر کـشوري اسـت و لـذا مطالعـه و شناسـایی نمودهـا و جلـ                      



فرهنگی و آثار بر جاي مانده از آباء و اجداد گذشته، بسیار ضروري است و لذا با مراجعه به کتب، مراجع و منـابع مهـم و              
مستند، مصادیق مهم ابنیۀ مذهبی و برجستگی هاي معمـاري و تزیینـی تمـدن اسـالمی ایـران در دورة صـفویان از زوایـاي            

  :شود که بر این اساس معلوم می.  ی قرار گرفته استمتفاوتی مورد مطالعه و بررس
    آیا در عهد صفوي سبک معماري قدیم ایران تجدید شد؟-1
فرینـد، بـه گونـه اي     در دورة صفوي، معماري مسجد در اهدافی که می جوید و در واقعیت روحانی اي کـه مـی آ         -2

   مراتب ملکوت را متمثّل می نماید؟، از چه واقعیتی سرچشمه می گیرد و باز هم گوییبسیار دقیق تر
ـ ، در معماري دورة صفوي    -3 ۀ دیگـر   منشأ صدور امر قدسی چیست؟ وفور کتیبه هاي قرآنی نیز بر دیوار مساجد و ابنی

  یادآور چه واقعیتی است؟
 آیا در عصر صفوي، حرکت از انگیزه هاي مذهبی و حمایت از احداث بناهـاي مختلـف بـا گـرایش هـاي دنیـوي           -4

  ي، که مبتنی بر تفسیري جدید از حکومت صفوي بود، از معماري مقبرة نیایشان در اردبیل آغاز گردید؟تر
  
   مفروضات، فرضیات و یا سئواالت تحقیق-5 -1

سلـسلۀ  . براساس مطالعات تـاریخی مـا، یکـی از پررونـق تـرین دوره هـاي هنـري اسـالمی ایـران، دورة صـفویه اسـت            
بعـدها قـزوین و سـپس    .  وسیلۀ شاه اسماعیل صفوي در اردبیل و سپس تبریـز تأسـیس شـد    هجري به907صفویان در سال   

بـا روي کـار آمـدن    . اصفهان به عنوان پایتخت برگزیده شدند و به مراکزي براي خلق و ابداع آثار هنـري بـدل گردیدنـد            
  .د توجه قرار گرفت یک نهضت عظیم عمران و آبادانی در سرتاسر ایران رواج یافت و هنر بسیار مور،صفویان

فعالیت وسیع معماري دورة صفوي در زمان شاه عباس اول آغـاز شـد و بناهـایی بـه وجـود آمـد کـه هـر یـک از نظـر            
ت ویـژه اي اسـت و اسـتادي و نبـوغ معمـاران ایرانـی را در احـداث بناهـاي مختلـف                        زیبایی و اصول معماري حایز اهمیـ        

  .دهدبه ویژه بناهاي مذهبی نشان می 
از آثار معماري دورة اولیۀ صفوي چیزي به جاي نمانده است، اما بناهـاي مختلـف دوره هـاي متـأخّرتر بـه ویـژه آثـار              

  .ساخته شده در اصفهان از دورة شاه عباس اول به بعد، به خوبی گویاي عظمت و شکوه معماري صفوي است
ی بـر پایـۀ قواعـد و اصـول هارمونیـک        در دورة صفوي بناها عمدتاً مطابق نقشۀ چهار ایوانی، ب    ا اسـلوب و روش خاصـ

      ارتبـاط فـرم هـا در اجـزاء بنـا و تناسـب و همـاهنگی اجـزاء سـاخته شـده و اسـتفاده از            ، قواعد قرینـه سـازي بنـا      ،رنگ ها 
  :توان گفت کاشی معرّق و هفت رنگ براي تزیینات، رونق فراوان یافت و لذا می

. قدیم ایران تجدید شد و در طرح بناها، شکل و مصالح بناها جاي خود را باز کـرد         در عهد صفوي سبک معماري       -1
روش و سبک معماري عهد صفوي ادامۀ سبک سلجوقی، ایلخانی و تیموري است و صـفویان در بـسیاري از زمینـه هـاي              

  .هنري وارث هنر تیموریان بودند
واقعیت روحانی اي که می آفرینـد از بـاطن قـرآن     در دورة صفوي، معماري مسجد در اهدافی که می جوید و در         -2

حتّی چهرة ظاهري مساجد به گونه اي شکل گرفته تا از طریق رمز و تمثیل، با روشنی خیـره کننـده      .مقدس الهام می گیرد   



دي یـا   را و مناره ها، ابهت خداونـ "جمال"گنبد، زیبایی الهی یا : اي، اسماء و صفات گوناگون الوهیت را جلوه گر نماید       
  . را"جالل"

. مـادي هـستی اسـت    والم برتر در ساحت هاي نفسانی و در معماري دورة مورد بحث، امر قدسی حاکی از تجلّی ع        -3
منشأ صدور امر قدسی عالم روحانی است که فوق ساحت روانی یا عالم نفس قرار دارد و هرگز نباید بـا آن اشـتباه شـود،             

  ."نفس" مرتبط است و دومی با "روح"چنان که در معارف اسالمی، اولی با 
         ت اسـت کـه زنـدگی اسـالمی در همـۀ ابعـاد          وفور کتیبه هاي قرآنی نیز بر دیوار مساجد و ابنیۀ دیگر یادآور این واقعی

        دعـا و مناجـات، تکیـه گـاه معنـوي پیـدا       ،خود با آیاتی از قرآن درآمیخته و به واسـطۀ تـالوت آن، و نبـز بـه وسـیلۀ نمـاز            
هـاي اسـالمی بـه نـاگزیر     واند، آنگاه باید گفت که همـۀ هنر اگر بتوان تأثیر ناشی از قرآن را ارتعاشی روحانی خ     . کندمی  

  . باید محمل نقشی از این ارتعاش باشند
ــر، و در عــین حــال مــشروع در دل      -4 ــضاي ســلطنتی باشــکوه ت ــصویر کــشیدن یــک ف ــه ت ــا تــشویق ب ــاس ب شــاه عب              

، زمینه را براي فضاي در حال تغییر عصر صفوي آماده می کرد؛ یعنی حرکت از انگیـزه هـاي مـذهبی و            شیخ صفی مقبرة  
    . حمایت از احداث بناهاي مختلف با گرایش هاي دنیوي تـري، کـه مبتنـی بـر تفـسیري جدیـد از حکومـت صـفوي بـود                  

 صوفیانۀ خود با مقبرة شـیخ صـفی پـا فراتـر     این تغییرات بطیء با این که نمی توانست از محدوده هاي چند قرن ارتباطات       
همین جا بـود کـه گذشـتۀ صـوفیان در معـرض      . بنهد، از گفتار و زبانی سلطنتی خبر می داد که به تازگی شکل گرفته بود    

  . نقد و دگرگونی قرار گرفت و راه بر آینده اي تازه هموار شد
  
   روش پژوهش-6 -1

العـات علمـی در خـصوص سـبک معمـاري، رونـدهاي تزیینـی،        تـرین اطّ    در این پژوهش سعی شـده اسـت، جـامع         
ـ    ریـز نـسبتاً کامـل برجـسته     ها و صورت   ها، وجوه تطابق و تشابهی، ویژگی       شناختی، نوآوري   معیارهاي زیبایی  ۀ تـرین ابنی

شناســی و تحقیقــات میــدانی،  هــاي باســتان اي، بررســی اسـناد، گــزارش  مـذهبی صــفویان، از طریــق مطالعــات کتابخانــه 
تـرین   هـاي نـو، در خالصـه    ها و یافته آوري گردد و با دیدي جدید و براساس نیازهاي جدید و با آگاهی از پژوهش    گرد

  .مندان قرار گیرد صورت در قالبی مشخّص تدوین شود و در اختیار محقّقان و عالقه
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بخش دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري بحث و نتیجه
  



 ٧

صفويةن اسالمی ایران در دورویژگی هاي معماري و تزیینی تمد   
  .هاي هنري ایران پس از اسالم دورة صفویه است ترین دوره یکی از درخشان -
 با ظهور دولت شیعۀ صفویان، معماري با اقبال بیشتري رو به رو شد و شاهان مقتدر و هنر دوسـت ایـن سلـسله     -

  ل و شاه عبل، بناهاي بـسیاري سـاختند کـه از جملـۀ بهتـرین مـساجد ایـن دوره، کـه         همچون شاه تهماسب اواس او
   توسط شاه عباس اول بنا شده، می توان بـه مـسجد شـیخ لطـف اهللا و مـسجد امـام اصـفهان اشـاره کـرد کـه هـر دو               

  . جلوه اي کم نظیر از هنر و زیبایی به شمار می آیند
ي وابـسته بـه آن نقـش عمـده اي ایفـا مـی کننـد، در واقـع               در بررسی حکومـت صـفویان، مـذهب و نیروهـا           -

 هجري قمري تأسیس کرد، حکومتی مـذهبی بـر پایـۀ شـاخص هـاي دینـی       907حکومتی که شاه اسماعیل اول در  
 رونـد شـکل گیـري قـدرت دنیـوي خـود را       ،حاکمان صفویه توانستند با اتّکا بـر نهـاد دیـن         . موجود در جامعه بود   

 و مذهب در شکل گیري، رسـمی شـدن، تـداوم و اسـتمرار و سـرانجام فروپاشـی دولـت                  نقش دین . تسریع بخشند 
 .صفویه کامل نمایان است

 شاهان صفوي با اعالم آیین شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور مشوق نوعی راه و رسم مـذهبی نظـام منـدتر             -
ان در رشد مقبرة شیخ صفی دیـد کـه آینـۀ    این تغییر را به بهترین شکل می تو. به جاي انواع عوامانۀ دینداري بودند 

  ) 23ص: 1385رضوي، . (فضاي فرهنگی ایران در اوایل عهد صفوي محسوب می شود
ۀ نخـستین شـاهان صـفوي ایـران بـود کـه ایـن دو جنبـه در مراسـم و                - لیـت از ویژگی هاي اوفرّ شاهی و الوهی 

   :Morton 1974: 31-64 .1975)  (.58-39 .ه می شددید )مقبرة شیخ صفی الدین اردبیلی(معماري مقبرة نیایشان 
  . ایلخانی و تیموري بود- روش و سبک معماري عهد صفوي ادامۀ سبک سلجوقی-
  . صفویان در بسیاري از زمینه هاي هنري وارث هنر تیموریان بودند-
       یوانی سـاخته   در عهد صفوي مجدداً سبک قـدیم ایـران احیـاء مـی شـود و بناهـا عمـدتاً مطـابق نقـشۀ چهـارا                     -

    می شوند و تزیینات آن به صورت کاشـی کـاري معـرّق همچـون گنبـد، ایـوان، تـاق نمـا، سـردر ورودي و حتّـی                    
  .همچنین استفاده از خطّاطی و خوش نویسی روي کاشی رواج بسیار یافت. مناره ها با کاشی تزیین می شود

  .ان سراها به شکل چهار ایوانی بنا شده است اغلب بناهاي دورة صفوي مانند مساجد، مدارس و کارو-
از ویژگی هاي معماري این دوره، گسترش استفاده از طرح چهار ایوانی در بناي مساجد، استفادة مقرنس هـاي      

      گـچ بـري و آینـه کـاري در بناهــاي کـاخ هـا، مـساجد و امـاکن متبرّکـه و اسـتفادة گــسترده از           ،کاشـی و آجـري  
  . معرّق استکاشی خشتی به جاي کاشی 

 ؛ در معماري صفوي، اصل بزرگی مقیاس ساختمانی، که در معماري تیموري رواج داشـت، تـداوم مـی یابـد      -
 که هـر یـک در نـوع خـود     ،در مشهد) ع(این اصل به ویژه در بناي مسجد امام اصفهان و حرم مطهر حضرت رضا   

  . بزرگ ترین نمونه محسوب می شوند، به خوبی مشهود است
بیـان دراماتیـک و سـیماي     هاگرچـ .  دوره صفوي تکمیل و تعدیل مفهوم فضایی دورة تیموري است معماري-

 صـحنه آرایـی   همچـون معماري صـفوي  ا در نم. ي قوي تر از معماري صفوي است     افسانه اي معماري دورة تیمور    



 ٨

اصـلی سـاختمان   بر چهرة ساختمان کشیده شده و عناصر   ماسکی است کههمچوننما در اغلب موارد . تئاتر است
دقیق، پرکار و مرتبط با ساختار هندسی اسـت کـه در تناسـب بـا انـدازه هـاي        نماي دورة صفوي. را پنهان می کند

         محـور خیابـان هـا و مـسیرهاي جدیـد، شـطرنجی و محورهـاي اصـلی         ،در ایـن دوره  . ده اسـت  ی شـ  افقی بنا طرّاح  
   تمـام  .  شهرسـازي اسـالمی سـاخته شـدند    ةوهـاي شـناخته شـد   الگوي باغ ایرانـی و بـسیار متفـاوت بـا الگ     بر اساس

 اولین گـام مهـم   ،دوره بناهاي خاص اصفهان در این. عناصر شهري بر پیوستگی بدنۀ فضاي شهري تأکید می کنند
  .به سوي نوعی معماري شهري در دوران اسالمی ایران هستند

ناسی مأنوس و مرتبط بوده و از همان آغاز به نقطـۀ    معماري صفوي مانند هر معماري سنّتی دیگر، با جهان ش         -
در . اوجی رسید که تا زمان ما امتداد یافته، و این ویژگی شاید در طول تـاریخ هنـر اسـالمی ایـران بـی نظیـر باشـد                   

، چنان که خود لفـظ هـم   "معنا" تهی نیست و "معنا"معماري صفوي، و به طور کلّی در هر هنر سنّتی، هیچ چیز از         
ت " و "معنا" فارسی و عربی بر دو مفهوم در زبان  ت اسـت     "معنویـ ت و معنویـ عـالوه  .  داللـت دارد، همـان روحانیـ   

 ی بـر پایـۀ قواعـد و       ،ۀ مذهبیبر این، تمامی بناها و ابنی غیر مذهبی و مسکونی و یا تجاري بـا اسـلوب و روش خاصـ 
در اجزاء بنا و تناسـب و همـاهنگی اجـزاء سـاخته      ارتباط فرم ها ، قواعد قرینه سازي بنا  ،اصول هارمونیک رنگ ها   

  .می شوند
-          ولی بنایی با اسـلوب  ،ۀ دیگر مبادرت کردند  گرچه پادشاهان صفوي تماماً به ساختمان مساجد، مدارس و ابنی 

س سلـسلۀ        . ویژة صفوي در دوران شاه عباس شخصیت خود را پیـدا کـرد          مـسجد جمعـۀ سـاوه کـه در زمـان مؤسـ
لوده اي از دورة آل بویه به بعد و احتماالً به جـاي مـسجدي از دورة سـلجوقی بنـا گردیـده و در      صفوي بر روي شا  

دوره هاي بعد، تعمیرات، تغییرات و الحاقاتی در آن صورت گرفته اسـت؛ بـا شبـستان، نقـشۀ چهـارایوانی و طـرح             
عماري این دوره به نقـشه هـاي   ولی این آخرین باري است که م. گنبد کامالً مشابه معماري دوران گذشته می باشد     

  .سلجوقی و تیموري توجه می نماید
ه، پـل هـا و       هالعاده ترقّی کرده و ابنی   در زمان صفویه فنّ معماري فوق      - هاي زیادي از قبیل مـساجد و مقـابر ائمـ

 آثـار هنـري   نیز تأثیر دین و مذهب اسـالم را کـه در   در این قسمت. کاخ ها ساخته شده که امروز نیز پابرجا هستند
ه، کـه مـورد احتـرام و       تأثیر گذاشته و بیشتر ذوق و قریحۀ ایرانی در فنّ معماري و تزیین بیشتر مساجد و مقـابر ائمـ

   .شیعیان است، نشان داده شده است ستایش
-     ۀ شـیعه و رجـال بـزرگ آن در عـراق، کـربال، سـامره و نجـف         در این دوره بارگاه هاي بسیار عظیم براي ائم

  .ساخته شد
اهاي دینی با کاشی هاي معرّق، که رنگ هاي زیبا، گل و بوته و شـاخه هـاي نباتـات زیبـایی داشـتند،       کلّیۀ بن  -

  .زینت یافته بود
 معموالً در ایران خاندان سلطنتی و اعضاي طبقات باالي جامعه متقاضـی آثـار هنـري بودنـد؛ بـه ایـن ترتیـب                -

ندان را برانگیخته، بـا حمایـت خـود اغلـب هنـر و      زمینه هاي شکوفایی آن را فراهم می کردند و شوق و ذوق هنرم    
  .گونۀ اشیاء تولید شده را تعیین می کردند
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 مهـم تـرین   ، توجه و تأکید بر عنصر تزیین است که کتیبـه هـا    ، از ویژگی هاي بنیادین معماري دوران صفویه       -
   .شاخصۀ تزیین در معماري صفوي است

ت پوشـش    وانمندي صفویان ساخته شده در بسیاري از بناهایی که به ویژه در اوج ت        - هـاي تزیینـی تـا    انـد، اهمیـ   
هـاي    باید از آن ها عبور کـرد تـا فراتـر از پوشـش    ،کند که براي فهم شالودة معمارانۀ فضا  آن اندازه فزونی پیدا می    

  .تزیینی به شالودة ساختمان پرداخت

ـ      - لیه بر خـالف دوره هـاي اوی دارد و بناهـاي      معمـاري، رنـگ و تـ   ۀ در معماري صفوی زیین نقـش بـسیار مهمـ
ه نیـستند؛ از لحـاظ تـزیین و           بسیاري از این دوره به جاي مانده که اگرچه به لحاظ اصـولی معمـاري در خـور توجـ

از این رو، بناهاي اصفهان در این دوره منبع مهمی براي بررسی عنـصر تـزیین   . شکل ظاهري بسیار زیبا و بی بدیلند    
کـاخ هـاي زیبـایی ماننـد عـالی قـاپو، هـشت بهـشت و چهـل سـتون و           . یران به شمار مـی رود در معماري اسالمی ا 

 .مساجد مشهور و مهمی همچون امام و شیخ لطف اهللا، شـکوه تزیینـات معمـاري دورة صـفوي را نـشان مـی دهنـد            
   )69 -86صص : 1387 ،زمانی(

، رونـق فـراوان یافـت؛ بـه طـوري کـه       استفاده از کاشی معرّق و هفت رنگ براي تزیینـات   ] در دورة صفوي   [-
. ساختمان هاي مذهبی این دوره از گنبد، ایـوان، تـاق نمـا، سـردر ورودي و حتّـی منارهـا، بـا کاشـی آراسـته شـد                      

ت یافـت و بناهـاي متعـددي بـا خطـوط           خطّاطی و خوش نویسی روي کاشی نیز در آرایش بناهاي مـذهبی عمومیـ
   )105 ص: 1383 ،کیانی (.شدثلث، نسخ، نستعلیق و خطوط دیگر تزیین 

کـاري در عـصر صـفویه پیـشرفت بـسیار       بري مقـرنس  هاي شفّاف و گچ هاي بزرگ با کاشی   ساخت سردرب  -
     هـاي طـرفین آن بـا صـحن چهـار ایـوانی و سـاختمان هـاي اطـراف آن و            ترکیب سردرب بـزرگ و منـاره      . داشت

  .باشد، در معماري زمان صفوي به درجۀ کمال رسید اي که با همۀ ساختمان متناسب قرار دادن گنبد به گونه
از همین رو کاربرد ترکیبات بدیع و دلنشین رنگـی در  .  در معماري صفوي رنگ نقشی کلیدي بازي می کند    -

 یکی از ویژگی هاي هنري این دوره است؛ البتّه نحوة ساخت و اجراي کاشـی کـاري هـاي دورة      ،کاشی کاري ها  
  .رهاي کاشی کاري معرّق دورة ایلخانی و تیموري را نداردصفوي ظرافت و دقّت شاهکا

ایـن معمـاري گرچـه درخـشان تـرین عـصر       .  عصر زرین معماري صفوي آغـاز شـد      ، با ظهور شاه عباس اول     -
   )69 -86صص : 1387زمانی،  (.معماري ایران نبوده، عصر اعتالي معماري ایران است

  .شاه عباس اول به اوج رسید معماري عهد صفویه با اقدامات شهرسازي -
در این دوره از یک سو روابط ایـران و  .  سالۀ سلطنت شاه عباس، عصر شکوفایی هنر در ایران است        42 دورة   -

شاه عباس پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و ایـن  . اروپا و از سوي دیگر روابط ایران و هند توسعه یافت        
 ،انند قصرها، مساجد، بازارها، پل ها و کاروان سراها آراست و بـه ایـن ترتیـب اصـفهان    شهر را با بناهاي متعددي م     
   .مرکز هنرهاي اسالمی شد

 اصفهان به عنوان یکی از شهرهاي ایران در دوره صفویه به دلیل موقعیت ویژه اش رونق خاصی در معمـاري              -
  )1389 ،شایسته فر(. یافت
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ـاس اول    - ســلطنت شــاه عبـ ه ســاخته شـــد       دو ب، طــینــا از بـــزرگ تــرین شــاهکارهاي معمــاري صــفوی :                
  .شیخ لطف اهللا و مسجد اماممسجد 

یعنی همان خیابان چهاربـاغ  :  معماري عهد شاه عباس اول در اصفهان با یک طرح اصلی و ویژگی ریخته شد          -
  و میدان نقش جهان

         هــاي عــالی قــاپو، چهلــستون،   بــزرگ و عــالی ماننــد کــاخ بــا توجــه بــه امنیــت ایــران در ایــن دوره، بناهــایی-
درب عـالی قـاپو و چهلـستون در    حـسین، سـر  ] امـامزاده [قعـۀ شـاهزاده    هشت بهشت و تاالر اشرف در اصـفهان و ب         

وشیده شده و میان مجمـوع آن هـا بـا    گ پهاي خوش آب و رن ها از کاشی دیوارهاي این کاخ . قزوین ساخته شدند  
  .شدند کاري تزیین می دیوارها نیز غالباً با منبت ها و سقف. ن معروف آن دوره پیوند استنقوش نقّاشا

تبریـز، قـزوین و   ( از زمان صفوي احداث کاخ ها وارد مرحله تازه اي شد و در پایتخت هاي سه گانۀ آن هـا              -
لی قاپوي اصـفهان،  کاخ هاي چهل ستون، هشت بهشت و عا    . نمونه هاي جالب توجهی ساخته شده است      ) اصفهان

ایجـاد  . صفی آباد بهشهر، فین کاشان و فرخ آباد ساري از مهم ترین نمونه هاي شیوة معماري عهد صفویان هـستند       
   ماننـد کـاخ صـاحبقرانیه و    (و عهـد قاجـار   ) ماننـد کـاخ خورشـید کـالت    (کاخ ها به همین شیوه تـا عهـد نادرشـاه           

برخـی کوشـک ماننـد بـوده انـد      : نقشه هـاي گونـاگونی داشـته اسـت    کاخ ها در ایران    . ادامه یافت ) شمس العماره 
مهـم تـرین   . ، بعضی نقشۀ مربع و مستطیل داشته اند و برخـی چنـد ضـلعی بـوده انـد     )مانند هشت بهشت صفی آباد  (

      مسأله در ساختن کاخ ها، بـه ویـژه از عهـد صـفوي بـه بعـد، تـزیین بـا کاشـی کـاري، گـچ بـري، آیینـه کـاري و                           
  . استسنگ کاري

سبک باغ سازي و استفاده از علوم هیـدرولیک در امـر آب رسـانی و بـه کـارگیري شـیوه هـاي معمـاري در            -
 .دسترسی به باغ از ویژگی هاي بارز باغ سازي دوران صفویه است

 کاروان سراهاي صفوي معموالً فاقد برج هاي نظامی در گوشه هـا و در بـین آن هـا هـستند، چـون در ایـران                   -
بـا وجـود ایـن، برخـی از کـاروان سـراهاي       . ي آرامش وجود داشت و نیازي بـه تمهیـدات امنیتـی نبـود      عصر صفو 

بزرگ تر صفوي، به خصوص بناهاي سلطنتی برج دارد؛ کارکرد این برج ها حفاظتی نبود، بلکه نمـادي از اقتـدار               
  )58ص: 1385کالیس،  (.سلطان بود

یاز در چند مرحله ساخته می شد؛ بـه خـصوص در گردنـه هـا و      در دورة صفوي، مسیرهاي کاروان ها به تبع ن -
این راه ها در دورة قاجار نیز مرمت و تکمیل می شد، ولی به دلیل ملزومات جدیـد ترابـري نـوین        . زمین هاي گلی  

  )59ص: 1385کالیس، ( .رها شد
 هنرهـاي صـناعی بـا فـرش     تعامل پویا بین عوامل دست اندرکار طرّاحی) در هنر فرش( اتّفاق مهم این دوران    -

ــود     ــالی ب ــان ق ــام بخــش طرّاح ــیخ لطــف اهللا، اله ــود؛ کتــب ش ــام و    . ب ــسجد ام ــا، م ــه کاشــی ه ــوط ب ــوش مرب                 نق
شیخ لطف اهللا در نقوش فرش ها دیـده مـی شـدند و در ایـن دوران ترکیـب بنـدي نقـوش فـرش هـا شـکل              مسجد  

   )1389 ،فیزابی( .منظّمی پیدا کرده بودند
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ــز کــردن محــور اصــلی آمــد و شــد     آن - ــی، شــکل دادن و مجه ــاري ایران ــدوین فــضاي معم ــا و  چــه در ت ه
سـازي   در ایـن دوره شهرسـازي ایـران بـه اسـتقبال قرینـه      . هاست، در دوران صفویه بار بـصري بیـشتري دارد        توقّف
هـایی کـه در بلنـدا     انـدازه هاي زیادي دارد که بـا       هاي معماري ایرانی نزدیکی     کاربرد این شگرد در پیشینه    . رود  می

     از ،هـاي داراي کـاربرد اجتمـاعی دوران صـفویه را هماننـد وسـیلۀ ارتبـاط جمعـی            شوند، معماري   افزایش داده می  
 . کند راه بصري را متمایز می

 آن چه در تدوین فـضاي معمـاري ایرانـی در نقـش نمـادین دادن بـه بناهـا داراي کـاربري همگـانی خالصـه               -
بردنـد،   ست معمارانی که از توان چشمگیر صفویان در آبادانی و تولید فـضاي سـاخته شـده بهـره مـی          شود، به د    می

ــار معنــوي و نمــادین، پــیش از صــفویه تنهــا در     نقــش. رشــد زیــادي کــرد          هــاي برخــوردار از فروتنــی و داراي ب
 . آمدند نقاطی خاص از بناها به چشم می

سـاز بـودن معمـاري در پهنـۀ شـهر خالصـه        رانـی در زنـده بـودن و نقـش     آن چه در تدوین فضاي معمـاري ای   -
اي کـم و بـیش جـدا از بافـت      شود و نزدیک با تعلّق بنا به محیط اجتماعی شهر است، در دوران صفویه به گونه          می

خـود را  کنند، تا بتوانند بیشترین راه تمـاس بـا گـسترة مکـانی      کالبدي شهر، روي به تقویت بناها در محور بلندا می      
هـاي   گسترش در ارتفاع بناهاي همگانی دوران صفویه، تالشـی بـراي تأییـد و تأکیـد تعلّـق فـرآورده                 . هموار کنند 

برقراري ارتباط بصري، نخستین گام براي برقرار کردن ارتباط ذهنی شخصی مردمـان          . معمارانه به شهروندان است   
شـوند تـا از سـوي     عماران ایرانی حمایت شده و تـشویق مـی  هاي م    در دوران صفویه تالش    -آید  با بناها به شمار می    

   .اند، منزلت خود را در زمینه معماري و شهرسازي بازشناسند اي، که صفویان آغازگر آن بوده حرکت ملّی
کم تر شدن استفاده از نخیر و نهاز در تهرنگ ساختمان ها، اندیشۀ ساخت گوشـه هـاي پـخ، پیمـون بنـدي و           -

م ها و اندازه هاي یکسان، ساده شدن طرح هـا واسـتفاده از اشـکال هندسـی سـاده و شـکل هـا و             بهره گیري از اندا   
گسـستۀ میـان تهـی و بهـره گیـري       ، استفاده از گنبدهاي)که بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت(خطّ هاي شکسته    

       از پـالن هـاي   هـر چـه بیـشتر از کاشـی هـاي هفـت رنـگ تـا کاشـی هـاي تـراش یـا معـرّق در تزیینـات، اسـتفاده               
مستطیل شکل،چند ضلعی ساده و ایوانی، بـه کـار گـرفتن مـصالح مرغـوب و بـادوام و همچنـین اسـتفادة وسـیع از            

از دیگـر خـصوصیات   بنـدي در تزیینـات بنـا     بنـدي، کاربنـدي یـا رسـمی     کاشی هاي خشتی، مقرنس کاري، یزدي  
   .برجستۀ معماري دورة صفوي است
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ابنی ۀ مذهبیآثار مهم  
  )اصفهان (مسجد علی

  

  
  

مسجد علی که در جوار مقبرة هارون والیت قرار گرفته، مرکّب از مسجدي است متعلّق بـه عـصر صـفوي کـه          
در پاي مناره اي از عهد سلجوقی ساخته شده است، اما لزومی ندارد که از وضعیت کنـونی بنـا نتیجـه بگیـریم کـه                

  )253 و 250صص : 1371گدار و همکاران، (.  بوده اند که امروز می بینیماي ساختمان ها در گذشته نیز به شکلی
مسجد کنونی، عمارتی است باشکوه و زیبا چه از نظـر مهـارتی کـه در سـاخت و ایجـاد همـاهنگی در ابعـاد و                   

بـدان  اندازه ها به کار رفته و چه از لحاظ آراستگی نماي سردر و نماي رو به خیابان که شخصیتی باشکوه و فخـیم            
  .بخشیده است

 مسجد علی با نقشۀ چهار ایوانی ساخته شده و مشتمل بر صحن مرکـزي، ایـوان هـاي چهـار گانـه، گنبدخانـه،                   
شبستان تابستانی و زمستانی، سردر و تزیینات بسیار متنوع و غنی کاشی معرِق و هفت رنگ، مقرنس بنـدي زیبـایی          

و خطـوط معقلـی یـا    ) با کاشی هاي معرّق سفید بر زمینـۀ آبـی  (لیق از کاشی معرّق و کتیبه هایی به شیوة ثلث، نستع   
  . بنّایی است

مسجد، که در ضلع غربی آن قرار گرفتـه، بـا کاشـی کـاري معـرّق زیبـا و دو ردیـف        ) ورودي(سردر درآیگاه  
امل  تـزیین شـده اسـت؛ کتیبـۀ ردیـف اول شـ      "شمس الدین تبریزي"کتیبه به خطّ یکی از خطّاطان آن عصر به نام  

آیاتی از قرآن است که با حروف ریز به خطّ ثلث و به رنگ طالیی نوشته شده و کتیبۀ ردیف دوم، بـه خـطّ ثلـث            
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سفید بر زمینۀ کاشی الجوردي نوشته شده و متن آن حاکی از بناي این ساختمان در زمان بنیانگذار سلسلۀ صـفوي       
  ن کتیبـۀ مزبـور، نـام سـازنده و معمـار آن یعنـی       در پایـا .  هجـري قمـري اسـت     929  در سـال      "شاه اسماعیل "یعنی  

  : آمده و مضمون آن، از این قرار است"میرزا شاه حسین اصفهانی"
هذا مسجد من توجه الیه باالحرام فقد ولّی وجهه شطر المسجدالحرام أسسه فی زمـان مـن بیـده مقالیـد الزّمـان          "

عدد االئمه علیهم السالم فی التنزیل ابی المظفّر سلطان شـاه  السطان بن السطان بن السلطان الّذي أنزل الجمیل إسمه ب         
        اسماعیل خلّداهللا ظلّه الظّلیـل مؤسـس قواعـد الـسلطنه سـمی ثـانی الـسبطین بکمـال العدالـه واالقبـال میـرزا حـسین                    

عمـاره جأوهـا و   شاه أبدت ظالل نصفته فی الخالقین و لماورد فـی االخبـار انّ نعـیم الـدنیا مـساجدها جـاء تـاریخ ال                  
  ."فتحت أبوابها

صحن مسجد مربع مستطیل سـاخته شـده و در چهـار جهـت ایـن صـحن، چهـار ایـوان و در وسـط آن حـوض                     
مهم ترین و زیباترین ایوان مسجد، ایوان جنوبی است که از ایوان هاي دیگر بـزرگ تـر بـوده و        . بزرگی قرار دارد  

  . شبستان گنبددار مسجد در پشت آن قرار دارد
   )16 ص: 1383 ،کیانی(بد آن از خارج با کاشی کاري و از داخل با مقرنس هاي گچی تزیین شده گن

و کتیبه اي به خطّ ثلث از داخل بر گردنی و در باالي هشت تاق شکیلی که گنبد را بر دوش گرفتـه، رقـم زده            
گـدار و همکـاران،   (قـرآن مجیـد   ) أسـرا  (17شده که شامل سیزده آیۀ اولیه و چند کلمه از آیۀ چهاردهم از سورة        

  . هجري قمري است929و تاریخ ) 255ص : 1371
مسجد علی، که یک بناي چهار ایوانی تمام عیار است، داراي نمازخانه اي است کـه طـرح بـاز گنبدخانـۀ آن،                

ــایی   ــه ه ــداتیوهایی(پاباریک ــسجد       ) پان ــز و م ــود تبری ــسجد کب ــین م ــی را ب ــود پل ــوع خ ــه در ن ــتوار اســت، ک                  اس
  ) 104ص : 1387هیلن براند،  (.فراهم می آورد) 1602 -1011/19 -28(شیخ لطف اهللا اصفهان 

ــده         ــا ش ــسجد بن ــطح م ــر از س ــایین ت ــسجد، کمــی پ ــوبی م ــستان جن ــوبی، شب ــوان جن ــه و ای ــر گنبدخان               در زی
ش هاي آن به صورت سـاده رهـا شـده     ، که بیشتر بخ   )88 ، ص    2/دایره المعارف بناهاي تاریخی در دورة اسالمی      (

و به دلیل ایجابات زمین تا حدي شکل غیر عادي به خـود گرفتـه و نـشانگر مرحلـۀ ابتـدایی و نطفـه هـاي طرّاحـی                  
در ابتداي شروع پلّکانی، که سطح مسجد را به شبستان زیرین متّصل می کنـد، لـوح           . مسجد در دورة صفوي است    

در ایوان شـرقی مـسجد نیـز لـوح     . برجسته، اشعاري بر آن حجاري شده استسنگی نصب شده که به خطّ نستعلیق    
    سنگی نصب شده کـه کتیبـۀ آن حـاکی از اقـدام ملـک اصـالن بیـگ افـشار ارشـلو مبنـی بـر وقـف آبـی از شـهر                    

در ضلع شمالی مسجد و بر جرز غربی ایـوان، لـوحی   .  هجري قمري است974جرجی کان به مسجد علی به تاریخ   
  :مرمر نصب شده که بر آن به خطّ نستعلیق، اشعار و عباراتی عجیب به قرار ذیل نقر شده استاز سنگ 

اس آمـده بـود از ایـروان در سـنۀ                      " 1013در حینی که از هند به رسالت نزد شاه عالم پناه فلک بارگـاه شـاه عبـ 
قائلـه و راقمـه   . ه بود، ثبـت نمـود  این چند بیت از خمسه، که در راه به اتمام رسید     . مرخّص شده بود، به اینجا رسید     
  ."محمد معصوم الحسینی النامی
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منـارة مزبـور،   . مناره سلجوقی مسجد علی بدون این که روي سکّویی قرار داشته باشد، بر روي زمین قـرار دارد     
آرامگـاه   در مقابل مسجد جامع عتیق  کمی ازۀفاصل باکه در دورة صفوي جزیی از ساختمان مسجد علی گردید، 

 یکـی از  سـردر هـا و نیـز از لحـاظ آراسـتگی نمـاي       ر هماهنگی در ابعاد و انـدازه      از نظ  قرار گرفته و     هارون والیت 
 طبقـۀ کـه امـروزه بـا فـروریختن       متر بوده50بیش از ارتفاع کلّی منار  .آید شمار می  بهها  رهمناشاهکارهاي معماري   

مدخل این منار در درون مسجد قـرار گرفتـه و در   . است متر 48بلنداي منار از سطح زمین به طور تقریب     ،م آن سو
 تـر منـار قـرار گرفتـه و شـیوة       متري، قرنیزي به صورت تاج بیرون زده و بعد از آن، بخش کوچـک            35/40ارتفاع  

قطـر خـارجی منـار در قـسمت زیـرین      . جدیدي از گلویی مقرنس در انتهاي آخرین قسمت از مناره دیده می شود      
   متر است که به تـدریج هـر چـه بـه طـرف بـاال       45/1 متر و ضخامت دیوارة آن نیز در پایین ترین قسمت،            6حدود  

طر بدنۀ مناره کاسته می شود و تناسب بین یک طبقه بـا دیگـري بـه    می رود، از ضخامت آن، متناسب با کم شدن ق     
  .طور قابل مالحظه اي تغییر می کند

ایی تـرین و عـالی تـرین         ه515 – 525منار مذکور، که در بـین سـال هـاي            جـري قمـري سـاخته شـده، از معمـ     
    سـت، از نظـر ارایـۀ منـاره هـاي      از آنجـا کـه منـارة مـسجد علـی داراي بدنـۀ اسـتوانه اي ا       . مناره هاي ایرانـی اسـت    

 پلّـه اسـت کـه بـه دور سـتون      164استوانه اي با پلّکان از داخل در ایران حایز اهمیت خاص است؛ این منـار داراي    
  .مرکزي پیچ می خورند

 مناره، سراپا پوشیده از تزیینات آجري است؛ عمدة این تزیینـات نوارهـایی بـا طـرح هـاي هندسـی یـا کتیبـه                      
 مین نوارهاي پهن مشتمل بـر شـبه لـوزي هـا، چنـد ضـلعی هـاي متـواتر، آجرهـاي خفتـه و راسـته،                  خود ه است،

    اسـتفادة بـی نظیـر از    .  مدور و یا شبیه بـه آن اسـت کـه نوارهـاي بـزرگ را از یکـدیگر جـدا مـی کنـد                  صفحات
 . نگاره هاي هندسی به صورت آجر کاري، از این مناره در بین رقبایش چیزي دیگر ساخته است

از آجر برجـسته بـر    ییا بنّبه خطّ کتیبه مزین است؛ کتیبۀ اول در سطح بام مسجد 5 از پایین به باال به       منار  سطح  
 حـاوي  هـاي بـزرگ    شـطرنجی در مربـع  ۀگچی بر زمینزمینۀ گچی متضمن شعایر مذهبی، کتیبۀ دوم به خطّ بنّایی          

 "ال الـه الّـا اهللا  "به خطّ کوفی با کاشی فیروزه اي مشتمل برعبـارات    ، کتیبۀ سوم    "هو اهللا الّذي ال اله الّا هو      "عبارت  
بـه خـطّ    در کتیبۀ فوقانی بنا نیـز . الملک است" و کتیبۀ چهارم در زیر تاج مناره، تکرار جملۀ     "محمد رسول اهللا  "و  

  .استکاري شده  معرّق "ال اله الّا اهللا"کوفی بر زمینۀ آبی عبارت 
  . که این بنا براي نمایش عرضۀ بیرونی ساخته شده استاین تزیینات نشان می دهد
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  مسجد جامع ساوه

 

  
  

یکی از کهن ترین و زیباترین مساجد ایران است که در دورة آل بویه به بعد بنـا گردیـده و در دوره هـاي بعـد              
ختلـف آل بویـه   گسترش یافته و تعمیر، تزیین و تجدید گردیده است؛ به صورتی که امروزه می توان بخش هاي م          

ایـن بنـا کـه    بـه ایـن ترتیـب،    . ، سلجوقی، صفوي و تعمیرات دورة اخیـر را از هـم بـاز شـناخت            )بناي اولیۀ مسجد  (
 کـه آثـار   ،بري اسـت، خـود بـه گنجینـه کـاملی        کاري و گچ   اطی، کاشی اشی، خطّ اي از هنر معماري، نقّ      مجموعه

  .ه است تبدیل شد،هاي مختلف اسالمی را در خود جاي داده دوره
قدیم ترین بخش مسجد جامع ساوه همانا شبـستان هـاي گلـی و خـشتی آن اسـت کـه متعلّـق بـه دورة پـیش از                 
سلجوقی می باشند، اما در دورة سلجوقی و ایلخانی تغییرات عمده اي در شکل معماري ایـن مـسجد صـورت مـی           

.  ایجاد تزیینـات اسـتفاده مـی شـود    گیرد؛ عنصر خشت جاي خود را به آجر می دهد و از گچ به میزان بسیار جهت   
پیدا شدن یک محراب گچی زیبا در حین کاوش هاي باستان شناسی در ضلع شمالی مسجد و نیـز وجـود تعـدادي       

  .محراب هاي گچی در قسمت جنوبی مسجد، داللت بر شکوه و زیبایی آن در طول دوره هاي مختلف دارد
لی که به شکل متقـاطع در ضـلع جنـوبی مـسجد قـرار         بر اساس مطالعات صورت گرفته، ساختمان خشتی و گ         
 که در قبـل از اسـالم   ،دي وجود دارد که ایرانیان قدیم     موارد متعد . بوده است  1 در روزگاران قدیم آتشکده      ،دارد

س خود بـسیاري از ایـن امـاکن را     با ورود اسالم به سرزمین آنان جهت حفظ بناهاي مقد،اند مذهب زرتشتی داشته 
  2. اند دادهتغییر نام 

هـشت ضـلعی     چشمه پوشی است به صـورت ، ساختمان صلیبی قسمت وسطی و محلّ   حقیقت این است که در    
 متر که روي آن باز اسـت و سـبک سـاختمان آن بـه آتـشکده          9متر و ارتفاع     5/8 × 5/4 ۀمختلف االضالع به دهان   
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بـوده و مـدخلی از   طـرف  مینی در چهار هاي هواکش و زیر ز      مرکز آن کانون آتش داراي کانال      ۀ در نقط  ؛ماند  می
 مغـان و  ةهـاي شـرقی و غربـی ویـژ     سازي شده و نشیمن گاهی براي شـاه نـشین      ی که محراب  نشین جنوبی، محلّ    شاه

آسایشگاهی براي شاه نشین شمالی جهت آتش افـروزان بـوده اسـت و اینـک درگـاه ورودي آن از جنـوب قابـل                    
  )89 -94صص : 1370، سیفی فمی تفرشی (3. دان تشخیص است که جلوي آن را مسدود ساخته

حـول  ) شبـستان هـا  (طرح مسجد اولیه، ساده و به صورت شبستانی ستوندار بوده که در آن فضاهاي پوشش دار      
، شبـستان  )نـاو ( دهانـه  8در این طرح، جبهـۀ جنـوبی،     . محور یک صحن مرکزي چهارگوش شکل گرفته بوده اند        

کوچـک تـرین دهانـه    . داشته انـد  دهانه به سمت صحن 9 شمالی، دهانه و شبستان 7 دهانه، شبستان غربی، 8شرقی،  
 متـر وجـود داشـته    48/4 متر و پهن ترین دهانه یا ناو، در جبهۀ غربی صحن بـه پهنـاي   2/3در جبهۀ شرقی به عرض    

  .است
 را در هر جبهه از مسجد، ردیف ستون هاي موازي، که عمود بـر محـور صـحن انـد، امکـان برقـراري پوشـش                  

در شرق، غرب و جنوب مسجد اولیه، هر ردیف از ستون هاي موازي، از سه ستون شـکل گرفتـه و    . میسر می کنند  
در چنـین طرحـی، هـیچ یـک از فـضاها، از یکـدیگر متمـایز          . دیوار انتهایی مسجد، جایگزین ستون چهـارم اسـت        

  .نیستند
طۀ مسجد و در ضلع شمال شـرقی آن واقـع اسـت،    از بناي اولیۀ مسجد، فقط منارة آجري آن، که بیرون از م   حو

  .باقی مانده که یکی از یادگارهاي ارزشمند معماري سلجوقی در ایران به شمار می آید
منار مزبور، که از نظرشکل و یا گسترة تزیین شبیه به منارة مسجد جامع سمنان است، اگرچه در حال حاضـر بـا           

ت منفرد و جدا از بناي مسجد درآمده، لیکن در گذشته به اصـل بنـاي        منهدم شدن اجزاي متشکّله و شبکه به صور       
این منار از نظر فرم و شکل تزیینی تقریباً به سبک دیگر مناره هاي عصر سلجوقی سـاخته          . مسجد متّصل بوده است   

ا  بـه کـار رفتـه و درزهـاي افقـی آن بـ      4شده است؛ به این صورت که بر بدنۀ استوانه اي منـار، آجرهـاي رگچـین                
  .مهرهاي گچ بري ویژة دوران سلجوقی پوشیده شده است

 متر است و ظاهر آن نشان می دهد که در گذشته داراي ارتفاع بیش تري بـوده و بـا   14ارتفاع فعلی منار حدود     
خوشـبختانه امـروزه نیـز عظمـت و      این که در دوره هاي مختلف همواره در معرض خرابـی و انهـدام قـرار داشـته،            

  . آن، هر بینندة خوش ذوق و خوش قریحۀ ایرانی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهدشکوه و ظرافت 
 قسمت پایه، بدنه و تاج یا مأذنه بوده که با گذشت زمان، تاج مناره از بـین رفتـه و امـروزه     3منار در اصل شامل     

 متـر بـر جـاي مانـده     5/3فقط بدنۀ قطور استوانه اي آن، که با آجر قرمز و مالت گچ و آهک ساخته شده، به قطـر            
  . است

پلّکـان هـاي   .  متري تـوپر سـاخته شـده و از آنجـا بـه بعـد توخـالی اسـت           4قسمت تحتانی منار تا ارتفاع حدود       
سـاقۀ منـاره از   . مارپیچ منار، برعکس حرکت عقربۀ ساعت و حول محور آجري منار مـی پیچنـد و بـاال مـی رونـد          

رت گرفته، ساده ولی از آن به بـاال آراسـته بـه نقـوش متنـوع و برجـستۀ       مدخل راه پلّه به پایین در اثر تعمیرات صو       
کتیبۀ تحتانی مناره، از حروف دو لبۀ میان تهی چیـده شـده کـه از    .  است 5آجري و سه کتیبه به خطّ کوفی تزیینی         


