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  radahmadi@gmail.com 0913 3163102مسئول ةنويسند. هاي تاريخي، دانشگاه هنر اصفهان كارشناس ارشد مرمت و احياي بناها و بافت .**
   f-tehrani@sbu.ac.ir . تهران ت علمي و دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتيئعضو هي، دكتري مرمت سازه. ** *
  r.abouei@aui.ac.ir . ت علمي و استاديار دانشكده مرمت دانشگاه هنر اصفهانئعضو هي دكتري مرمت معماري و شهري، .****

  چكيده
باوجود حدود . سياسي شهر اصفهان در عصر صفوي است ـ ميراث معماري دوران شكوفايي اقتصاديترين  جهان شاخص ميدان نقش

تجديد چاپ مكرر اسناد و مدارك تاريخي مرتبط با اين و هاي اين فضاي پوياي تاريخي  چهارصد سال تأليف و ترجمه پيرامون ويژگي
ترين  از سوي ديگر در حوزة مرمت معماري، يكي از مهم .ستاه ناد مصور ارزشمندي وجود دارد كه تاكنون گمنام ماندميدان، اس

هاي منظر  بهتر ويژگيت و تداوم و كنترل اصالت اقدامات مرمتي در بناها و شهرهاي تاريخي، شناخ روند تحولمسايل مؤثر در بهبود 
  .است هاتاريخي آن

  ضمن گوياسازي اسناد مصور كهن از طريق مقايسة توان گيري از روش توصيف تاريخي و مطالعات تطبيقي مي هرهدر اين راستا با ب
از . نسبت به وضع موجود پرداخت تاريخي هاي اين فضاي زندة ها با يكديگر و منابع مكتوب به بررسي تحول و تداوم ويژگيآن

به مطالبي كه اين اسناد مصور در تأييد و تكميل منابع توان  ين پژوهش ميو معماري ا شناسي باستان ـ هاي علمي تاريخي يافته
ايوان كاخ تزئينات (، تحول و تداوم عناصر پيراموني )ها ، توپقپق  ميله(د، چيدمان عناصر داخل ميدان ده مكتوب و تصويري ارائه مي

همچنين پلكان كنار ايوان . بط اجتماعي مردمان اشاره كردو روا )هو قيصري خانه سلطنتي، ساعت شاه و عملكرد و كالبد معماري نقاره
ي از هاي در دوران قاجار كه امروزه ديگر وجود ندارد ناگفته اهللا لطف خقاپو در دوران صفوي و حوضي در جلوخان مسجد شي كاخ عالي

سناد مصورهمچون احتمال وجود بادبند در ا هاي برخي ديگر از نويافته رسد چنين به نظر مي. رود شمار مي كالبد تاريخي اين ميدان به
ديگر اسناد و  هايي هستند كه در آينده در پرسش ميدان جلفا در بدنة غربي  كيفيت مسيرها و دروازة ،وقاپ هاي عمارت عالي ميان ستون

  . كنكاش قرار گيردتواند مورد  مدارك تاريخي مي
و كم نظيري كه مواريث فرهنگي كشور محسوب  افتهي تاريخي ارزشمند تازهـ  اسناد تصويريمعرفي و نقد با تالش دارد اين مقاله لذا 
 .كالبدي و كاركردي عناصر تاريخي اين ميدان بپردازدهاي  ويژگيهايي در مورد  بازشناسي و بيان ناگفتهبه شوند  مي

  
 واژگان كليدي 

  . يتاريخ منظر، مصوراسناد  ،اهللا لطفقاپو، مسجد شيخ  عالي جهان، ميدان نقش
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  مقدمه 
هان همچون ديگر شهرهاي بزرگ تاريخي كشور در طول تاريخ، بستر زندگي مردماني بوده است كه در تعامل و تقابل با آن شهر به اصف

 ،شناسي و تأليفاتي كه در خصوص معماري شهرهاي تاريخي نگاشته شده است مانده معماري و باستان به جز شواهد باقي. اند سر برده
گر اين مطلب است كه آثار و بناهاي تاريخي دوران گذشته  ارك كهن به طور مستقيم يا غير مستقيم نشانمطالب و تفاسير اسناد و مد

و ه و مرمت شهري با اراي مرمت معماري ةدر حوزاز اين روست كه . است همحمل تحوالت گوناگون كالبدي و كاركردي گوناگوني بود
توان به ارتقاي دانش روز نسبت به فضاهاي تاريخي و در نتيجه بهبود سير  يسنديت و اعتبار آنها، م ، به جهتاسناد تاريخيشناخت 

تواند پژوهشي  يمجهان  با اين وصف بررسي روايات اسناد مصور تاريخي در مورد ميدان نقش. تحول و تداوم آنها در آينده ياري رساند
كه طي چند قرني كه از ساخت ميدان ا چر. قرار دهدهاي سيماي تاريخي اين فضاي شهري را مورد بررسي  كاربردي باشد كه ويژگي

اكنون با روند رو به رشد اقدامات مرمت شهري بايد  تاريخي متحول شده است و هم  هاي اين مجموعه گذرد برخي ويژگي جهان مي نقش
  . ها و هويت تاريخي اين ميراث معماري كوشيد در حفظ اصالت ارزش

يا دچار تغيير   رخشان معماري ايران، شناخت ما نسبت به بسياري بناها و شهرهاي ايران كه از بين رفتهد  از طرفي، متأسفانه باوجود سابقه
اند، به دليل نبودن فرهنگ جامع مكتوب و مصور محدود است و از اين جهت منابع و مداركي كه   و تحوالت كالبدي و كاربردي شده

]. 93: 1385فخاري تهراني، [است   يتاهماجتماعي در بستر شهر باشد بسيار حائز هاي شهري و تعامالت  حاوي توصيف از بناها و بافت
. ي ندارد، دو چندان استچندان  در اين ميان اهميت اسناد مصور به جهت سادگي و از اين نقطه نظر كه براي فهم معموالً نياز به ترجمه

 يراتي كهتأثكه شناخت ايست، چرصرف ن يخيتار يبازخوان يبراآن  ليتحليه و و تجز يخجديد تنها مرور تار مصوراسناد و مدارك ية ارا
گزاران  ياستستواند به طراحان و  اين مسئله به خصوص مي 1.دشو وضعيت امروز گذاشته است به كمك چنين اسنادي ميسر مي بر گذشته
مطابق علم روز دهند، آنها را گسترش توانند ب اند، بوده مثبتآنها اگر  يراتاين تأثكه با شناخت  طوري به. هاي شهري كمك كند طرح

، همچنان اهميت فراوان دارد چرا كه بدون صورت پذيردصرف  يحتي بازخوان برههاگر در اين تحويل دهند؛ لذا  يندگانآ درآورند و به
  .]1385، يرازيش زاده اهللا يتآ[بعدي فراهم آورد  هاي براي گام يامكان توان ينم هايي پژوهش انجام چنين

از سوي ديگر در پي مسايلي كه در شهرهاي تبريز و قزوين دو پايتخت اول حكومت صفوي پديد آمد، با انتخاب شهر اصفهان به عنوان 
اجتماعي،  جايگاه خاصجهان به جهت  ميدان نقشاهميت  ]574: 1374، ورجاوند؛ 378: 1363، قمي منشي[ان صفويپايتخت سوم 

و از ضد عثماني ة اتحادياز سويي به عنوان مختلف را  و سفيران دولگردان و نمايندگان  ي جهان ژهسياسي، اقتصادي و مذهبي توجه وي
از اين . ]423-424و  189-195: 1357روملو، ؛ 76: 1361مهميد، [ به خود جلب نمودسوي ديگر به عنوان مركز حكومت مقتدر صفوي 

بر منابع و متون تاريخي بسياري كه به طرق مختلف به  عالوه ،ساخته شدبه دستور شاه عباس اول  اين ميدان رو درست از زماني كه
تجزيه و تحليل افراد ، معماري و كاربرد آن مورد مطالعه و است پرداخته ]1350هنرفر، [و عملكرد اجتماعي آن  هاي منظر توصيف زيبايي

كنوانسيون ميراث ) i( ،)vi( ،)v(ضمن انطباق با موارد  نيز در نهايتو  ]1377؛ ابويي، Galdieri & Orazi, 1969[ قرار گرفت بسياري
جهان،  شماري در ارتباط با ميدان نقش به اين ترتيب در طول ساليان مديد آثار و اسناد بي .]WHC, 1979[ جهاني يونسكو به ثبت رسيد

مردم و حكومت و  اجتماعي - گيفرهنروابط  ترين محمل شاخصخانة صفوي  اين فضاي پوياي شهري كه زماني به عنوان مركز دولت
همچنين ارتباطات بين ممالك در شهر اصفهان بوده است، به انتشار رسيده و بارها تجديد چاپ شده است؛ همانند اسناد مصوري همچون 

 لكن چنين به نظر؛ ]1346؛ سانسون، 1350هنرفر، [است   كه با كيفيت نامناسب تجديد چاپ شده» سانسون«و » شاردن«هاي  طرح
ليكن يا   وجود داشته قرن اخير رغم آنكه طي چند خواهد شد علي رسد كه اكنون اسناد و مدارك مصور تاريخي ارزشمندي كه معرفي  مي

به هر حال . شود و يا بسيار كمياب هستند يداده م ارائهاشاره نشده است و براي اولين بار  هانآشده در ايران به  يك از مطالب چاپ در هيچ
هاي مختلف معماري، شهرسازي و يا مراكز اسناد مهم داخلي همچون  پژوهان بنام حوزه رسد اين اسناد از نظر مورخين و دانش يم به نظر
معماري و مرمت با توجه به  ةمعرفي و انتشار چنين اسنادي در حوزبنابراين . است  دور مانده گلستانكاخ   خانة ملي و آلبوم كتابخانهآرشيو 

بر  عالوه .است ويژه تأمل شايستةدهد  هاي گوناگون معماري، اجتماعي و اقتصادي دوران صفوي مي ر بازشناسي جنبهخطوط ربطي كه د
ها و تصوراتي كه در خصوص ديد كلي و روابط اجتماعي اين ميدان وجود دارد و در منابع نوشتاري كهن نوشته شده است و  فرضيه
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هايي از دوران صفوي و قاجار براساس برخي  هاي پيراموني اين ميدان تا امروز، ناگفتههاي معماري بنا همچنين تداوم بسياري ويژگي
توان در  از آن جمله مي. گيرد آنها به روش مطالعات تطبيقي مورد سنجش قرار ميت شود كه صح يافته استنباط مي تازهاسناد و مدارك 

اين ميدان اشاره كرد كه در منابع نوشتاري نيز به آنها اشاره شده است؛  هاي كالبدي عناصر و عملكرد معمارانة وهلة اول به برخي ويژگي
هاي داخل ميدان مسيرهاي مهم تجاري، چگونگي ورود  اندازي قاپو و روابط اجتماعي و بساط هاي جنگي در مقابل عالي مانند چيدمان توپ

نمودن علم روز نسبت به چگونگي كالبد و عملكرد  گامبه هنتر و  توان در راستاي كسب شناخت دقيق ميلذا . و چرخش آب در ميدان
شده در مورد اين فضاي تاريخي را به چالش كشاند و سؤاالت جديدي نيز در مورد منظر  گفتهاجتماعي اين ميدان بخشي از مطالب 

  . تاريخي اين ميدان مطرح كرد
نها و پس از تعيين جايگاه اين اسناد به معرفي اسناد تاريخي شناسي اسناد مصور و چگونگي سنجش اعتبار آ در اين مقاله ابتدا به گونه

در نهايت با مقايسه تطبيقي اين اسناد مصور با يكديگر و منابع . پردازد مصور براي اولين بار و اصالح اطالعات مربوط به آنها مي
هاي تاريخي قابل استنباط  ر سنجش اعتبار بيانديگ عبارتسازي و تأويل محتواي اين اسناد تاريخي يا به ابندي و گوي نوشتاري، به جمع

مطالب و  ،ريگعبارت دبه . نمايد جهان كمك مي شود؛ و از اين طريق به بازشناسي منظر تاريخي ميدان نقش از آنها پرداخته مي
گر و منابع مكتوب اسناد مصور با يكدي اين تطابقهاي كالبدي و كاركردي اين ميدان تاريخي ضمن معرفي و  هايي از ويژگي ناگفته

جهان و شناخت بهتر هويت و منظر تاريخي  شدن اطالعات موجود در مورد ميدان نقش شوند و به اين ترتيب امكان به هنگام استنباط مي
  .شود آن فراهم مي
  سنجي آنهامصور و اعتباراسناد  يشناس گونهسيري بر 

در بستر زمان در تعامل و كه شود  مردماني ميسرميزندگي شناسي زيخ از طريق بامحيط پيرامون انسان در طول تارو تداوم  دگرگونيسير بررسي 
در . گوناگوني از فرهنگ، تاريخ و جوامع آنهاست هاي تاريخي اسناد و مداركي كه از اين افراد بر جاي مانده، بيان. اند تقابل با اجتماع و شهر زيسته

كه به طريقي بتواند در راستاي شناخت و  و تصاوير متحركي ها هاي معماري، عكس حيطرا نقشه وجمله، متن، اين پژوهش به هر منبعي از 
بر . شود يرد عنوان سند تاريخي اطالق ميگبخشي به موضوعات مادي و غير مادي مربوط به گذشته مورد استفاده قرار  بازنمايي اصالت و هويت

 ـ يداريدي، سنگي، چاپ سربآيند، چاپ  يپنامه،  يانپاد در معناي عام به كتاب، يران، اسناا يمل كتابخانهسازمان اسناد و يسي نو طبق فهرست
دي و  يسيكي اصل، گرافها و مواد  ي، دست نوشتهبعد سهي منابع خطين، نسخه التآيند  يپين، التيايي، كتاب جغرافيداري، سند، مقاله، مواد شن
توان اين اسناد را از نظر اصالت، شيوه توليد،  همچنين مي]. 1389يران، اي ملبخانه سازمان اسناد و كتا[ بندي شده است ي طبقهچاپير منابع سا

توان در  بندي ديگري نيز مي به جز موارد ذكر شده دسته. هاي مختلفي تقسيم كرد نوع باز تكثير و يا با توجه به كاربرد و محتواي آنها به دسته
شنيداري و  - اين چهار گونه عبارت است از اسناد متني، اسناد تصويري، اسناد ديداري. اشدنظر گرفت كه به طور نسبي جامعيت محتوايي داشته ب

  . نمايش داده شده است 1هاي ميداني موارد مذكور در جدول  بررسي

  
  

توان آنها را در  شود كه طي يك تعريف نسبتاً جامع مي اسناد تصويري نيز بر اساس تكنيك اجرا يا ابزار توليد به انواع مختلفي تقسيم مي
  ). 2جدول(بندي كرد  كلي طرح و نقاشي، عكس و مواد جغرافيايي طبقه ه دستهس
 
  

  هاي مختلف اسناد بر حسب مشخصات فيزيكي گونه بندي دسته  معيارهاي سنجش اسناد
  جعل  استنساخ   كپي اصل  اصل   اصالت 

  نوشته دست  يچاپ  ليدتو شيوه
  ي كيرالكترونيغ  يكيالكترون  شيوه بازتكثير
  يدانيمي ها يبررس  يداريشن - يداريدسند   سند مصور  سند مكتوب  نوع سند

  .نگارندگان: مأخذ . شناسي اسناد گونه. 1جدول
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  ييايجغرافمواد   برداري بر حسب روش عكس انواع عكس ها ينقاشها و  انواع طرح

  ييهواعكس   6 پياكالوتيپ و اداگروت  2طرح پيش
  يا ماهواره ريتصو  7 لميكروفيم  3حطر

  يمتر يليم 35  ينقاشو  اتورينيم
  فيلم معمولي  4چاپ بصري ي تختها نقشه

  ديجيتال 5راوگر
  

  
دو مورد آخر عمدتاً اسناد مذكور غيرتاريخي است، لكن چنانچه بخواهيم در مقام مقايسة دو مورد اول برآييم، بايد گفت آنچه كه اسناد 

توان تنها از يك  يمبه عبارتي . ير استتصويتي مفصل در يك روا، امكان گنجاندن كند يم زيمتماي را از متون و منابع مكتوب ريتصو
بر سهولت درك روايات قابل استنباط از  بر آن عدم نياز به ترجمه براي انتقال مفهوم عالوه. يتي مفصل دست يافترواير به تصو

 ليطو يبحثاز  شيبطرح خوب  كارزش ي" : است چنين گفته» ناپلئون بناپارت«در اين خصوص . هاي يك سند مصور است ويژگي
  8 ."است

              :ي اسناد تصويري تاريخي عبارت است ازگذار ارزشموارد ديگر در . گذاري يك سند تاريخي، اصالت آن است ترين معيارهاي ارزش از مهم
گزارش . 5 ريتكث زبانوع . 4تاريخ و زمان انتشار سند .  3ابعاد سند . 2...شده و  ؛ رنگ اصلي، رنگ)در صورت وجود(مشخصات رنگي سند . 1

  .شود وضعيت سند كه در آن معموالً ذيل توضيحات سند ذكر مي
به عنوان مثال در ميان اسناد تاريخي . گيرد الزم به ذكر است، در سنجش اعتبار هريك از انواع اين اسناد، عناصر به خصوصي مد نظر قرار مي

ها برتري  تصويري همچون گراورها و طراحيتنباط شده از آنها به ساير اسناد ها اسناد مصور غيرقابل خدشه است و در هر حالتي مطالب اس عكس
مقارن با دوران قاجار  ،ميالدي 19در قرن  تنها با اندكي تأخير نسبت به اروپاتاريخ عكاسي به طور نسبي تاريخ كوتاهي دارد و  از آنجايي كه. دارد

ها در دوران پيش از قاجار و به طور ويژه ميدان  ، لذا تنها روش نمايش تصويري مكان]Stein, 1989: 1؛ 12 :1382هولستر، [ به ايران وارد شد
، منابع و چاپوجود آمدن صنعت  رسد پيش از به به نظر مي. ها و گراورها امكان پذير بوده است جهان در دوران صفوي به كمك طراحي نقش

هاي سنتي چاپ مورد استنساخ قرار  شدند و بعدها با پيشرفت روش مي ها تهيه ها و طراحي نوشته متني و تصويري به كمك دست مدارك
با اين . ها بيان مفهوم اهميت بيشتري نسبت به طراحي كمي فضاها داشته است طوري كه خواهيم ديد در گذشته در ترسيم طراحي به. گرفتند مي

  .شويم ي مواجه ميي از اسناد تاريخي همچنان با اشتباهات اماليي يا ترسيمي فاحشبرخحال در 
گذاري و سنجش صحت روايات قابل استخراج از  با اين اوصاف، مقايسة تطبيقي اسناد با يكديگر و در مواردي با وضع موجود معيار ارزش

 بندي سنجش سند كه در ارزيابي اسناد تاريخي آن را در اصطالح عام مثلثرهيافتي به عبارت ديگر به كمك اين . اين اسناد خواهد بود
 بيشتر منظرشناخت منظر تاريخي مورد بررسي قرار داد و از آنها در  تيواقعبودن به  كينزدتوان اسناد مذكور را از نظر  خواهيم خواند، مي

هاي ميداني وضع  هاي تاريخي و بررسي و مقايسة حداقل سه سند از طراحان مختلف، عكس تطبيق لذا با. مكان بهره جستتاريخي 
هاي قبلي را زير سؤال ببرد، تا زماني كه عكس آن مطلب به اثبات برسد  جديدي استنباط شود كه بعضاً گفته  تةچه نك موجود چنان

برداري با كيفيت ديگري مورد  هاي تجربي و قياسي همچون نقشه از اين در ساير حوزه اين رويكرد كه پيش. توان به آن اطمينان كرد مي
توان برخي ابهامات موجود در مورد تحول و تداوم  مطالعات تاريخي شهر است و به كمك اين روش مي  استفاده بوده  قابل تعميم به حوزة

جهان را به عنوان نمونة موردي اين پژوهش برطرف ساخت يا شناخت كنوني نسبت به اين مسئله  هاي منظر تاريخي ميدان نقش ويژگي
  . را به هنگام ساخت و مطالب جديدي را به اثبات رساند

جهان، تمركز بر روي  شود، در اين پژوهش با وجود اسناد متعدد از ميدان نقش هاي گوناگوني تقسيم مي طور كه گفته شد اسناد به دسته انهم
يابي از دوران صفوي و قاجار است كه يك به يك از آرشيوهاي اسناد و نسخ مختلف  اسناد تصويري و به طور ويژه اسناد مصور نادر يا تازه

به آن   شده و خوشبختانه براساس اين تعاريف و دارا بودن نكات فني بسيار ارزشمند است كه در ادامه ارزشمند تاريخي گرد هم آورده هاي كتاب
 . پرداخته خواهد شد

. نگارندگان: مأخذ . شناسي اسناد تصويري گونه. 2جدول  
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  جهان معرفي چند سند مصور در مورد ميدان نقش
كرده،  ق راهي موسوم به جاده ابريشم به هم متصل ميهاي خاور و باختر را تنها از طري سرزمين ايران به ويژه از اين نظر كه سرزمين
هاي ارتباطي  بازرگانان در پي كسب منفعت و مال فراوان از طريق راه، صفويهة در دور. همواره در موقعيت خاصي قرار داشته است

ي براي تجارت بين ممالك كه تبديل به پايگاهشهري  اصفهان بهالجرم  و شدند جنوبي وارد اين سرزمين مي -غربي و شمالي  -شرقي
نمايندگان  گاهتوان به روشني دريافت كه  اين سياحان منتشر شده است مي هاي از آنچه تاكنون به عنوان گزارش. كردند شده بود، سفر مي

  ةممقد: 1336، تاورنيه[اند  كرده دنبال مي رااقتصادي هاي  مأموريتو سفيران كشورها در پس نام سياحت اهداف ديگري همچون 
اي از طرز  نمونه ،مقطع حساس تاريخ ايراناين در را  يسفرهاي توان چنين بر آن مي عالوه ].Sykes, 1958: 168؛ 10-12:  يراسيموس

در اين ميان اسناد مصور ارزشمندي كه در اين پژوهش براي اولين بار در  .قلمداد كردبرخورد جديد اروپا در مقابل روابط ايران و عثماني 
كه  و شدهاي سياحان خارجي به ايران در اين برهه از تاريخ استد شود از جمله دستاوردهاي آم ريخ معماري ايران معرفي ميتا حوزه

  .رقابت شديدي ميان كشورهاي اروپايي بر سر ايران وجود داشته است
اشاره  هدر حكومت صفوي ي هند شرقيتشكيالت كمپانو رونق فعاليت بازرگانان هلندي در خصوص بازرگانان اروپايي الجرم بايد به  

 يا به عنوان دروازهالجيشي جغرافياي ايران و خليج فارس  از موقعيت سوقو استفاده  روابط خود با ايران ةدر توسعكه به مرور  9داشت
به رشد اروپا  صنعت روة بازاري براي عرض و ضمناً از ساير رقبا پيشي گرفتند 10ق دورهاي شر سرزمينبراي گسترش تجارت خود تا 

ي در ميان نمايندگان اعزامدر اين راستا اين كمپاني مجبور به ايجاد نمايندگي در پايتخت امپراتوري صفوي، اصفهان، شد و . فراهم كردند
يم جهان ترس هاي بسيار ارزشمندي از ميدان نقش خانة صفوي، طراح آلماني وجود داشت كه در مدت سفر خود به ايران طرح آنها به دولت

هاي اصيل او  اي به اين طراح و طرح مختصراً اشاره »يبررسي هنر ايران«اي در كتاب  در توضيحات پاورقي مقاله »مهوش عالمي«. كرد
تاريخ ترسيم اين دو سند مربوط . ]Alemi, 2005:1 ; Alemi, 2007:130[به اين مطلب اضافه نشده است  ديگرياما شرح  ،داشته

در اين دو سند ]. Jackson & Lockhart, 1986: 311-312[است  ينن با حكومت شاه سلطان حسم يعني مقار1703 به سال
و با علم  شده براساس مطالعات انجام. در خور توجه است ترسيم باالي از نظر دقتدر آن زمان ميدان از  شده هاي ترسيم مقايسه با طرح

ترين  نه تنها جزو دقيقتوان چنين گفت كه اين دو سند  است مي  نسبت به اسناد مصوري كه پيش از اين بارها تجديد چاپ شده
بلكه روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي ميدان نيز دهد  ميهايي است كه ديدگاهي دقيق و جامع از كالبد و معماري اين فضا ارائه  طرح

از حيث دقت منحصر به   رسد تاكنون گمنام مانده ر ميمالحظه است و با توجه به آنكه به نظ در آن به كيفيتي متمايز از اسناد ديگر قابل
  ). 2و1وير اتص( جهان ياد شود ين اسناد مصور اواخر دوران صفوي از ميدان نقشتر مهمفرد است و شايد بعدها از آنها به عنوان 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 .Hofsted van Essen, 1703 :مأخذ . صفهانا جهان نقشميدان ديد پرنده  .1تصوير
Pic1. The bird-eye view of Naqsh-e Jahan, Isfahan [Hofsted van Essen, 
1703]. 

  .Alemi, 2007: 130 :مأخذ . جهان ميدان نقش غربيجبهه  اتاق تماشاچيان درقاپو يا  عالي. 2تصوير
Pic2. Ali-Qapu or the audience chamber [Blaschke, 1830]. 
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  ةنقش وطرح اين . دهد ان را نمايش ميو ديگري بخشي از جبهة غربي ميد جهان ميدان نقشنماي كلي  مصور،دو سند يكي از اين 
سند نگاشته  فوقانيدر قسمت  زبان هلندياست و براساس عنواني كه طراح مزبور به جهان اصفهان  اي از ميدان نقش ديد پرنده شماتيك

ن طرح كه براي اولين بار لذا اي. بازار دانست - در نظر گرفته را معادل ميدان عنوانشايد بتوان . ناميده شده است 11"ميدان بورس" ،است
جهان، در نظر  كاربري اقتصادي ميدان نقش  ويژةگوياي اهميت تواند  شود، مي به حوزة دانش مطالعات تاريخي ايران معرفي مي

  . شده است قراردادهاي بزرگ تجاري عقد ميباشد كه در آن  در عهد صفوي تاجرپيشههاي  هلندي
توسط  تحت حمايت كمپاني هند شرقيلكن در توضيحات سند چنين آمده است كه ي ديده نشده امضاي هنرمند در اين سند تاريخاگرچه 

اصل اين سند ]. Hofsted, 1703[ شده است طراحي 12دباش هفشتد. جيدهيم همان  كه احتمال مي» اسن هفشتد ون«طراح هنرمند 
در كتابخانه دانشگاه اكنون در شرايط فيزيكي مناسب  است هم متر مربع سانتي 78×51ابعاد  طراحي شده و داراي قلم بافرد كه  منحصر به

به زبان هلندي رايج در آن سه رديف و در سه ستون  ي وجود دارد كهتوضيحاتدر حواشي پايين سند  .)1تصوير ( شود ليدن نگهداري مي
را خوانده و  ها نوشتهدانشگاه ليدن اين . تاي است كه محل آن در خود تصوير نشان داده شده اس يك شمارهرزمان نوشته شده و در كنار ه

  .شود با حروف التين امروزي نوشته است؛ لكن اشتباهات جزئي در اين بازخواني وجود دارد كه در ادامة بحث به آن پرداخته مي
). 2تصوير(است  اين به طور محدود در منابع و كتب غير فارسي معرفي شده ازپيش  گيرد ميمورد نقد و بررسي قرار سند ديگري كه 

  .]Alemi, 2007: 130[ مهوش عالمي اين طرح ارزشمند و نادر را به همان طراح نسبت داده است
سبك و شيوه مشابهت با توجه به  .است 13يطراح آلمان اين بهمتعلق دو طرح  هرآيد  برمي نيزدو سند اين چنانچه از مشخصات ظاهري  

 14ابريتاني  موزةآرشيو از اين سند در . ولي ابعاد اصل سند هنوز بر نگارندگان مشخص نيستاين سند نيز با قلم طراحي شده است اجرا 

يدمان چتشكيالت هاي پشت ميدان و نيز  و باغقاپو  به طور اخص جزئيات عالي و جهان ديد قسمت غربي ميدان نقشو  شود يمنگهداري 
اتاق تماشاچيان كاخ شاهان ايران در «با عنوان اين سند از اين منظره يس زيرنوهفشتد در  .دهد ها در مقابل آن را نشان مي فضايي توپ

 زماني  و در نتيجه بازه لكن با توجه به تاريخ ترسيم اسنادمانده  باقيگمنام تاكنون اگرچه اين طراح ). 2تصوير( 15تياد كرده اس »اصفهان
 )م1652-1726( 16»كرنليوس دبرون«گر هلندي موسوم به رويزمان با سفر سياح و تص همرسد سفر وي  نظر مي بهحضور در اصفهان 

 تواند مي اين دو طراح خوداحتمالي ارتباط و چگونگي كيفيت . بود سفر كردهاصفهان به  م1702-1705هاي  است كه در حدود سال
و اعتبار و ارزشي باشد ن ل اقتصادي و سياسي پيش از دوران انحطاط صفويايهاي مهم موجود در زمينه مسا گر برخي از پرسش روشن

به هر حال اين طراح نيز در سفرنامة خود دو طرح  .طلبد البته اين امر خود مجال ديگري ميكند كه  ميدوچندان به اين اسناد عرضه 
جزئيات  اند نگارندگان با دسترسي به يكي از نسخ اصلي اين كتاب توانسته). 3تصوير(ارزشمند در مورد اين ميدان بر جاي گذاشته است 

اكنون نيز  هم. ]De Bruyn, 1732:119[هاي آن مالحظه كنند  گذاري ها و شماره را همراه با متن اصلي، نوشته ارزشمنداين دو سند 
  . شود كپي اين اسناد در مركز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي نگهداري مي

  
   
  
  
  
  
  
  

  
  

 .De Bruyn, 1732: 119: مأخذ ). راست( ميدان اصفهان . 3تصوير
Pic3 (right). The public square in Isfahan [De Bruyn, 1732: 
119]. 

   .Blaschke, 1830: مأخذ . اصفهانميدان  از دبرون طرح برداري از كپي. 4تصوير
Pic4. The market-place of Isfahan, reproduction of the 
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ديگري از همان منظر با كيفيت و اصالت كمتر ترسيم شده باشدكه با توجه   رسد نسخة يشود به نظر م مالحظه مي 4چه در تصوير چنان
است و اين امر نشان  17شيوه چاپ سند به صورت گراور مسي. برداري شده است به تاريخ ترسيم آن به طور قطع از روي طرح دبرون كپي

نام اين سند ]. Blaksche, 1830[ كرده استدبرون استفاده  دهد كه طراح آن احتماالً از اين طرح براي تكثير طرح پراهميت مي
   18 .ة اصفهان استيا بازار مكارگاه ربازا

كند طرح  يافته و نادر فراهم مي  تازههاي مصور  اي براي ميزان دقت طرح زمينه صفوي كه پيش ديگر از اسناد مصور اوايل دورانيكي  
به  1695ترسيم شده و در سال مقارن با حكومت شاه سليمان اول ميالدي  1662در سال  سانسون از جبهة غربي ميدان است كه احتماالً

  ). 5تصوير (؛ ]1346؛ سانسون، Jenott, 2000[چاپ رسيده است 
اين تصوير اگرچه ناقص و به  سانسون  اصلي سفرنامةنسخ سانسون بارها تجديد چاپ شده، لكن در يكي از سفرنامه ترجمة در اين طرح 

قاپو در آن به چشم  وارونه به چاپ رسيده است ولي به دليل آنكه كيفيت بهتري دارد، جزئيات جالب توجهي از محدودة عاليصورت 
  ). 6تصوير(؛ ]Sanson, 1695: 65[ خورد مي

ايي كه ه لكن طرح. است كه به دفعات بررسي و چاپ شده است» شاردن«گرد مشهور  هاي جهان يكي ديگر از اسناد مورد بررسي، طرح
هاي كتاب وي به  هايي كه در ترجمه نسبت به طرحعنوان  و دارابودن حاشيهو   گيرد، با مشخصات ويژه هم اكنون مورد بررسي قرار مي

در  متر مربع سانتي 49×  38با شرايط نسبي مناسب در ابعاد اين سند تاريخي ). 7تصوير(است به مراتب اصالت بيشتري دارد   چاپ رسيده
در ميان پنج طرحي كه در اين سند تاريخي الزم به ذكر است . در اطلس تاريخ چاپ شده است 1715كامل حدود سال   دو صفحه

در  كه يحال، در دهد ميهاي بازار را نشان  ميدان و حجره ةبدنتنها بخشي از  نسخ ترجمة سفرنامة وي درطرح فوقاني  مشخص است دو
  ]. Châtelain, 1715[اين سند كل نما مشخص است 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

 .Jenott, 2000: مأخذ . تماشاچيانتاالر  عالي قاپو يا كاخجهان  ي غربي ميدان نقشطرح سانسون از نما. 5تصوير
Pic5. Western side of Naqsh-e Jahan Square, Ali Qapu palace or audience hall by Sanson [Jenott, 2000]. 

  .Sanson, 1695: 65: مأخذ . قاپو كاخ سلطنتي اصفهان بخشي از نماي عالي. 6تصوير
Pic6. View of the royal palace, Ali-Qapu in Isfahan [Sanson, 1695: 65]. 
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اي كه در آرشيو   هاي پراكنده هاي هولستر و عكس عكس مجموعهخانة كاخ گلستان و  هاي دورة قاجار موجود در آلبوم عالوه بر عكس
تريشي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران و اصفهان وجود دارد دو عكس تاريخي مربوط به دهة اول قرن بيستم از عكاس ا

يك از  است كه به احتمال زياد در هيچتاريخي نيز جزو اسناد تصويري بسيار نادر و ارزشمند عكس اين دو . وجود دارد» زاره فردريش«نام 
در  خانه عمارت نقارهو  قيصريهبازار سر در "يكي از اين دو عكس ). 9و 8وير اتص(است  در مطالعات پژوهشگران ايراني به چاپ نرسيده 

دهد و با كيفيت كامالً خوب در كتاب وي به چاپ رسيده  را نشان مي20"مسجد شيخ لطف اهللاورودي "و ديگري نماي  19" هشا يدانم
  ]. Sarre, 1906: 65-66[است 

  بازخواني و تصحيح حواشي اسناد مصور هفشتد
نگارندگان با بررسي حواشي اين دو طرح به اين  .گرديم هاي هفشتد بازمي هاي داخل طرح مطلب به نقد و بررسي نوشته  پيش از ادامه

بودن  متفاوت تا به امروز تاريخي ارزشمند در حوزه تاريخ مرمت و معماري ايراناين دو طرح ماندن  شايد علت ناشناختهيجه رسيدند كه نت
به زبان هلندي قديم نوشته شده  ذيل اين سند ارزشمندكه  توضيحاتية ترجمو  بازخوانيه كمك ببه همين جهت . اين دو سند استزبان 
از جمله . )4و3 ولاجد( كمك خواهد شد طراحاز اين طريق به گوياسازي مقصود . شود مي تصحيحتوضيحات دانشگاه ليدن  ،است

 "off" صورتسهوي به  به طوراشاره كرد كه  1شماره در  "off"واژة به توان  مي 1گرفته در بازخواني حواشي تصوير اشتباهات صورت
در سند  "nacharae" هلندي آن خانه با معادل توان تشخيص داد كه نقاره ميهاي انجام شده  يبررسهمچنين بر طبق . نوشته شده است

هاي مختلف  در قسمت "r"نوشتن   ةبا توجه به تطابق نحو از سويي. ذكر شده است "nacharac"آمده است ولي در توضيحات سند 
 3  شمارهيف اول از سمت چپ، بر آن در رد عالوه. است نوشته شده "keiseki"به صورت ه اشتباه ب "keiseri"زيرنويس اين واژه 

   .است "Jalaal"يا  "Sataat" ،"Sadaat" ،"Salaal" ة واژه
عادل سعادت تواند م مي "Sadaat"لكن . نيز فاقد معناست مبدأرسد در زبان  فارسي معناي مشخصي ندارد و به نظر مي زبانواژة اول و سوم در 

رسد  ها به نظر مي گذاري به هر حال با توجه به شماره]. 525: 1357روملو، [يا سادات در نظر گرفته شود ) آباد قزوين اشاره به ميدان سعادت(

كاخ  شاردن در مورد سيمايو توضيحات  گراور مسي طرح. 7تصوير
 .Châtelain, 1715: أخذ م. سلطنتي اصفهان

pic7. View of the royal palace at Isfahan by 
Chardin; copper engraving [Châtelain, 1715]. 

ميدان شمال در  قيصريهبازار سر در  و خانه عمارت نقاره. 8تصوير
 .Sarre, 1906: 66: مأخذ . جهان نقش

pic8. Pavillion of Naqareh-Khaneh and the Main 
gate to Bazaar in north side of Naqah-e Jahan 
square [Sarre, 1906: 66]. 

. )بخشي از عكس( اصفهاندر  مسجد شيخ لطف اهللا جلوخان. 9تصوير
  .Sarre, 1906: 65: مأخذ 

pic 9. Sheikh Lufullah mosque, portal; clipped 
photograph [Sarre, 1906: 65]. 
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ر زبان امروز آن د ةسند معادل واژ 1تصوير در  "kerck"واژه مشخص شده است  3چنانچه در جدول . ة شاه باشدخان دولتمنظور طراح همان 
 "... به نامِ "به معناي  "genaamt"ي  احتماالً مخفف واژه "gen". استيا محل عبادت  به معناي كليسا "church"ة هلندي و همان واژ
  .طراح از تكرار آن پرهيز كرده است رسد است كه به نظر مي

  
No.  بازخواني و اصالح متن سند  شده توسط دانشگاه ليدن ارائهمتن سند  
1 konings masjiet offf kerck Konings masjiet off kerck. 
2 konings harams off vrouwen-huijspoort konings harams off vrouwen-huijspoort 
3 konings salaal genaamt Alahapi konings Sadaat/Sataat/Jalaal genaamt Alahapi 
4 konings nacharac off speelhuijs konings nacharae off speelhuijs 
5 de weg na de groote marckt gen: keiseki de weg na de groote marckt gen: keiseri 
6 de kerck off masjiet van's konings moeder de kerck off masjiet van 's konings moeder 
7 konings horologie konings horologie 
8 middelpunt van de meijdoen off beurs middelpunt van de meijdoen off beurs 
9 de weg na Sjulpha de weg na Sjulpha 

  
  

االطباء آن را اسمي  كه دهخدا به نقل از بهارعجم و ناظم »قاپوق«يا  »قپق«. است بودهصفويه  زمانهاي متداول  يكي از بازي اندازي قپق
وسط ميدان قرار  ركه د است چوب بلندي عمالً همان .]17438و 17444و  17290: 1377دهخدا، [داند  مي "برجاس"و  "دار"تركي به معناي 

در اين . شودسرنگون تا  دادند ميحال تاخت اين صفحه را هدف تير قرار  رد بايست ميسواران و گذاشتند  روي آن ميبر اي  صفحه ودادند  مي
  ). 4جدول(ذكر شده است  "انينشان مي "به معناي "middelpunt"سند قپق تحت عنوان 

  
  رديف  معادل فارسي  معادل انگليسي

King's Mosque or Church 1  مسجد يا كليساي شاه  
Harem of King's Wives 2  حرمسراي زنان شاه  
King's [Royal house ?] named Allah [Q]api/Ali Qapi ]قاپي/ آپي شاه به نام آاله] خانه؟ دولت3 21 عال  
King's Naqare-Khaneh 4  شاه خانة نقاره  
The Way to the Great Bazaar Named: Qaysarieh 5 قيصريه:  مسير بازار بزرگ به نام  
The Chuch or Mosque of King's Mother 6 كليسا يا مسجد مادر شاه  
King's Horology 7 ساعت شاه  
The Middle Point of Meidan of Stock Market  8  بازار  -ميدان بورس يا ميداننشان مياني  
The Way to Jupha  9 جلفا دروازةراه به سوي جلفا يا  

  
  

به مسجد شيخ لطف اهللا نيز اشاره دارد، ليكن آن  ي ميدانغربدر بدنة جلفا به سوي مسجد شاه در جنوب ميدان و مسيري ترسيم بر   طراح عالوه
در خيابان چهارباغ  ،شود چهارباغ گفته ميدرسة امروزه به آن مكه  مادر شاه ةمدرس - جدمسبه هر حال . ناميده است "مسجد مادر شاه"را 

مادر شاه  ومسجد جهان؛ لذا از آنجا كه فعالً سند ديگري در تأييد خطوط ربطي در مورد اين  نه در بدنة شرقي ميدان نقش اصفهان واقع است
يكي ديگر از نكات . است ها بعداً تكميل شده  كه نوشته توان احتمال داد جزئيات مي ايرسوجود ندارد و از طرفي با توجه به دقت سند در ترسيم 

در زبان انگليسي با الفباي  "حضار" 2 تصوير به عنوان مثال در. و حواشي است ها نوشتهدر  چگونگي استفاده از حروف كوچك و بزرگ ،جالب توجه
حروف كوچكي بر آن  عالوه. كند را گوشزد مي جالل شاهنشاه ايران اين روش ةبه واسط هفشتد 22.تشده اسآغاز  با حرف بزرگ "شاه"كوچك و 

   23.نيستمشخص  هاكه مفهوم آندر حواشي همين سند وجود دارد 
متن توضيحات تالش بر آن است كه ترجمة واژه به واژه صورت پذيرد تا از هرگونه دخل و تصرف در آن  الزم به ذكر است در بازگرداني

مورد بررسي قرار اين پژوهش  و محتواي اسنادماهيت بررسي بندي  جمع 5در جدول ؛]Hempelman & Osselton, 2003[ي شود يرجلوگ
   .گيرد مي

   .نگارندگان:  مأخذ. 1اصالح متن هلندي تصوير بازخواني و.  3جدول

 .              نگارندگان : مأخذ. به فارسي و انگليسي 1بازگرداني متن تصوير .  4جدول 
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  ديد و محتواي اسناد  نادر بودن   تعداد  نوع سند  نام طراح يا عكاس

  قاپو خ عاليجهان، بدنه غربي و كاش هاي ميدان نق فضاي باز و يال  يافته تازه  2  طراحي  هفشتد
  جهان در هر بخش از ميدان نقشه فضاي باز و سه جبه  افتهي تازه  2  طراحي دبرون
  قاپو دار عالي ميدان به تفكيك در هر طرح، ايوان ستون  جبهةهر چهار   موجود  5  گراور  شاردن
  قاپو جهان و كاخ عاليش بدنه غربي ميدان نق  موجود  1  گراور  سانسون
  خانه هلطف اهللا، سر در قيصريه و عمارت نقارخ بخشي از نماي مسجد شي  يافته تازه  2  عكس زاره

  
  

  جهان از منظر اسناد تصويري  تجزيه و تحليل منظر تاريخي ميدان نقش
نيز ابهاماتي وجود داشته است  خانه واقع در قسمت فوقاني دو طرف سردر قيصريه عماري و ساختار چوبي نقارهبه جز اين مسئله، در مورد م

، هولتسر[هاي دورة قاجار ديده شده است  كه اكثراً در عكسا ؛ چرقاجار باشد ةرفت كه ساخت اين سازه مربوط به دور چنين گمان مي و
بودند، سند مصوري از ه و به جز منابع مكتوب كه به زدن نقاره و كرنا در شمال ميدان اشاره كرد] خانة كاخ گلستان ؛ آرشيو آلبوم1382

معماري و  ،8تصوير در ]. 33:  7، ج 1379شاردن،  ؛39: 1348، دالواله[است ه ن عمارت را با اين كيفيت نشان نداددوران صفوي اي
خانه با اين  يك از اسناد مصور، عمارت نقاره تاكنون در هيچ. ]Sarre, 1906: 66[با وضوح بسيار قابل بررسي است ت ساختار عمار

پادشاهي سلطان رسد كه اين سازه در زمان  چنين به نظر مي؛ لذا )1تصوير(است، ترسيم نشده بود ه دادش كيفيت كه هفشتد آن را نماي
بعدها در هاي دورة قاجار قابل مالحظه است و  نيز تقريباً به همان كيفيت وجود داشته كه در عكس هفشتدصفوي در زمان اقامت  حسين

گرفت ت صورصرفاً تعميراتي زند و  گر رو به ويراني بوده است، در آن نقاره نميشاه، زماني كه به نقل از ديوالفوآ دي ناصرالدين ةدور
  . ]288-289: 1361ديوالفوا، [

را  ي آننقش حكومت نمايش اقتدار شاههايي در جبهة غربي ميدان اشاره شده است كه ضمن  در منابع و كتب مختلف به وجود توپ
هاي توپ  از كاخ سلطنتي بوده است، ولي اين وضع ثابت لوله محافظتها  توپ ظاهراً اگرچه هدف از چيدمان اين. دهد نشان مي

وضعيت شماتيك چيدمان ]. 606: 1379اولئاريوس، [گرفتند را مورد هدف قرار دهد  توانست فقط كساني كه در دهانة آن قرار مي مي
مجموع كه مورد بررسي نگارندگان قرار گرفت در  1اي از تصوير  در نسخه. به وضوح ترسيم شده است 2و1ها در تصويرهاي  اين توپ

مشابه طراحي  راها  محل اين توپهر دو طرح خود در هفشتد  24.است  چهار گروه قرار گرفتهجنگي ترسيم شده كه در  پسه نوع تو
انداز بقيه  خمپارهاساس آنچه شاردن در سفرنامة خود بيان كرده است نيز به غير از دو تا توپ بزرگ ر ب .)2و1تصاوير(است ه كرد

ها بودند و همراه با ناقوس بزرگي  ي پرتغاليها قلعهانداز از غنايم  اين دو توپ خمپاره] 33:  1362شاردن، [كوچك و صحرايي بودند 
به طارمي چوبي منقش در دو طرف  جا همانوي در ]. 43و33:  همان[كه ذكر آن رفت پس از فتح هرمز به اصفهان منتقل شدند 

هاي  ، نرده3تا  1با توجه به تصاوير . كند يه مدر فضاي بين آن و ديوار كاخ  اشارز هاي چدني سب قدم و توپ 110و به فاصلة قاپ عالي
همچنين پنج عدد اتاقك، در خود . ها بر روي آن قرار داده شده است توپكه لولة رار داشته قها  در مقابل و اطراف اين توپچوبي 

رسد احتماالً محل  كه به نظر مي خورد ها به چشم مي توپ يرياخلي ميدان، از شروع تا انتهاي قرارگد ةميدان و چسبيده به بدن
 در طرح دبرون تنها دو اتاقك قابل تشخيص است ولي به هر حال نكتة حائز اهميت ترسيم). 2و1تصاوير(است   نگهداري مهمات بوده

  ). 3تصوير(است ن ها در آ اين اتاقك
 5و تصوير 2و1در تصاوير ). 6و5 ـ 2و1تصاوير(شده است م ترسي قاپو عاليكاخ  يك طرفدر  كانيپلاسناد مصور،  در تعدادي از اين

با اين اوصاف و با ). 6تصوير(چاپ شده است ه قاپو است و نسبت به نسخة اصلي كتاب، وارون اين پلكان در سمت شمالي بدنة عالي
شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه يا در زمان  تنها يك اشكوب داردسه حجرة متوالي و قاپ عاليبدنة  سويدو  توجه به آنكه در هر

هاي  رسد و يا اينكه در روش باشد كه امري بعيد به نظر ميه ي وجود داشتپلكان توانسته يمقاپو  صفوي در هر دو سوي عمارت عالي

.نگارندگان: مأخذ . كيفيت و محتوامقايسه تطبيقي اسناد تصويري از نظر . 5جدول 
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يك وجود هاي تاريخي هفشتد احتمال  اين پلكان در طرحبه هر حال ترسيم . سنتي چاپ اسناد، ممكن است سندي وارونه منتشر شود
  . دهد شدند را افزايش مي يا دو پلكان براي دسترسي افرادي كه به تاالر تماشاچيان دعوت مي

 ممكن بودهو قاپ ي آويخته از سقف ايوان عمارت عاليها پردهبا وجود  آيد، متون تاريخي برمي برخي و 7تا  1طور كه از تصاوير  همان
ها و سقف ايجاد بشود كه بتواند در بدترين حالت  ها و در نتيجه ستون لنگري در پرده باد در اثر وزش كهبيايد ين اشكال به وجود ا

در باال حالت اول آن است كه . بماند يباقدر دو حالت ممكن است سقف بدون بادبند پايدار  يدر چنين وضعيت .شودسقف  سقوطباعث 
 ةفاصلبا در نظرگرفتن ن مقاومت ستو آنكه و حالت دوم شده باشد؛ در محور افقي مستقرشده  ترسيم يدبندهاعمود بر با هاييبادبند
حائز  ةنكت .كافي باشد در مقابل نيروهاي استاتيكي و ديناميكي ناشي از بار وزن سازه و لنگر خمشي حاصل از باد ها بين ستونفعلي 

تواند  شده در اين دو سند مي مترسي بادبندهايكند كه  هفشتد اين احتمال را ايجاد مي يافتة هاي تازه طرحز اهميت قابل استنباط ا
يا نيروهاي مذكور در شرايط عادي  برابر دراحتمال وجود بادبندهايي دايمي يا موقت را تقويت كند كه خود براي تقويت استحكام سازه 

شده و هفشتد نيز اين دو ه ساختتر  كوچك قاپو ينماي عال ةدو دهان از آنجايي كه .)2و1تصاوير(شد  برپا مي تعميراتحين عمليات 
تر و در  به همين دليل تنها در فواصل بزرگ شكل ضربدري هاي بادبند؛ لذا احتماالً )2تصوير( كرده است تر ترسيم دهانه را كوچك

و قاپو به صورت آويخته   عالي ي ها ترسيم پردهند ا با اين وجود در برخي اسناد كه مورد بررسي قرار گرفته. اند ها افراشته شده گوشه
در بعضي از اين اسناد نيز چنين بادبندهايي ترسيم نشده است ). 7و3تصاوير(سازد  وجود يا عدم وجود چنين بادبندهايي را مشخص نمي

نظر طراح، بيان مفهوم اهميت رسد در  و به نظر مي است كنونيها در نماي شرقي كمتر از تعداد  البته تعداد ستون). 6تا4تصاوير(
ها و بادبندها و نه كميت  تنها نمايش كيفيت اجرايي ستونهفشتد لذا چنانچه هدف ؛ داشته استعناصر ت كمي  بيشتري نسبت به ارايه

گذاشته  اي از تعميرات را پشت سر مي قاپو مرحله شده است عالي اين مطرح ن ترسيمكه در زما گرفت يجهنتتوان چنين  يم باشد،آنها 
  .است

قاپو از سطح باز ميدان،  به عالياحتماالً ورود توان به اين نتيجه رسيد كه  هاي هفشتد، سانسون و شاردن مي طرح همچنين از مقايسة
 نيز ها در خصوص ساير وروديدر طرح هفشتد همين وضعيت . شده است برخالف امروز، و از سطحي شيب دار بدون پله ميسر مي

  .ا تعداد اسناد مؤيد اين مسئله كافي نيستام. كند صدق مي
كه از توصيف دالواله مشخص آن طور .تاسن جها قاپو به سمت جنوب ميدان نقش تر از عالي سراي درباريان قدري پايين ورودي حرم

 ستون هيپانيز دو ي وروددر گوشة اين ]. 38: 1348، دالواله[در آن زمان هنوز ساختمان اين ورودي در حال تكميل بوده است د شو مي
در طرح ديد پرندة ]. 33:  1362شاردن، [هاي تخت جمشيد آورده شده بود  مرمري وجود داشته است كه به نقل از شاردن از خرابه

مسجد شيخ لطف اهللا وجود دارد ، جلوخان 9تصويرر د). 1تصوير(جهان اين ورودي به طرز جالب توجهي ترسيم شده است  ميدان نقش
با توجه به تاريخ عكس، حوضي به . گچي نماي اين مسجد قابل مالحظه است ةاد و كيفيت حوض سنگي مقابل و اليكه در آن ابع
  . بيستم وجود داشته استقرن اوايل در اين مسجد خان  يشمستطيل در مقابل پ شكل مربع

معروف به عمارت ديگري د جزئيات توان برداشت كر مي هاي دبرون و هفشتد تطبيق سه سند تاريخي طرحاز موارد ديگري كه از 
در زمان سفر شاردن به ن اين عمارت در زمان شاه عباس دوم براي تفريح وي ساخته شده بود، لك). 3تا1تصاوير( ساعت شاه است

هايي بود  هاي چوبي و نقاشي اين ساعت شامل تعدادي عروسك. اصفهان، مقارن با حكومت شاه سليمان ديگر چندان مورد توجه نبود
  ]. 42:  1362شاردن، [رسيد  كه به هنگام حركت پاندول ساعت تكان خورده و در سر ساعت صداي به خصوصي از آنها به گوش مي

بندي بر مبناي  اين جمع. شود بندي مي جمع 6مواردي كه به تفصيل در اين بخش شرح داده شد به صورت موردي در جدولخاتمه در  
اين موارد  تطبيقي ،مقايسامكان هاي كالبدي و كاركردي ميدان ، تهيه شده است كه براساس آن  ويژگياطالعات هريك از تصاوير در مورد 

هاي  جهان بر اساس روايت توان سير تحول و تداوم عناصر ميدان نقش آيد و به طور اجمالي مي تصاوير مورد بررسي به وجود مي در
 ).6جدول(اسناد مصور و وضع موجود را شاهد بود  اين
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    نام طراح يا عكاس  اعتبار بر اساس  كنوني تحول و تداوم نسبت به شرايط
عناصر تاريخي كالبدي و كاركردي 

تغيير كالبدي  تحول كاركردي  تداوم  جهـان ميـدان نقـش  هفشتد دبرون  شاردن سانسون زاره عكس  ساير اسناد  حذف

  فضاي باز ديد كلي  ×  ×        ≡  =    *  *  *
  فضاي باز دمان اجتماعيچي  ×  ×        ≡  =    *  *  
  مسير آب  ×    ×        -  *  *  *  *

  ه قپقميل  ×  ×    ×      =  *      
  نهاي سنگي چوگا دروازه  ×  ×  ×    ×  ≡  =        *

  ها يانداز بساط  ×  ×          =      *  
  هاي درون ميدان راه  ×            -  *  *  *  *
  ها جايگاه و موقعيت توپ  ×  ×          =  *  *  *  *
  وقاپ كاخ عالي  ×  ×  ×  ×      =        *

  قاپو عالي دار ورود به سطح شيب  ×  ×  ×  ×      =    *    
  قاپو ورود به عالي كانپل  ×  ×    ×      =  *  *    
  دار ايوان ستون  ×  ×  ×  ×      =      *  *

  قاپو هاي عالي بادبندهاي ميان ستون  ×  ×    ×      -  *      
  قاپو هاي عالي پرده  ×    ×  ×      =  *    *  
  بازارها  ×  ×  ×  ×  ×  ≡  =        *
  سردر قيصريه  ×  ×  ×    ×  ≡  =        *

  خانه عمارت نقاره  ×  ×  ×    ×  ≡  =  *  *  *  
  ساعت در يال شمالي  ×  ×          =  *      
  ناقوس در يال شمالي  ×  ×          =  *      
  جامع عباسيمسجد   ×  ×  ×        =        *
  جامع عباسيحوض مقابل مسجد   ×    ×        =        *
  مسجد شيخ لطف اهللا          ×  ≡  =        *

  اهللا ل مسجد شيخ لطفحوض مقاب          ×  ≡    *      
  در يال شرقي ساعت شاه  ×  ×          =  *      
  ورودي حرمسراي شاهيعمارت   ×  ×          =  *  *  *  
  راه پشت مطبخ  ×            =    *  *  *

  در يال غربي جلفا ةدرواز  ×            -    *  *  
  
  
  
  .شود هاي تاريخي برداشت مي مطالبي كه مستقيماً از عكس ≡
  .شده استها با هم يا با منابع نوشتاري استنباط  ي طرحتطبيق مواردي كه از مقايسة= 
  .  تر قرار گيردمورد بررسي بيشدر ساير اسناد  است مطالبي كه در آينده نياز -
  
  
  
 

  

.نگارندگان: مأخذ . جهان بر اساس اسناد مصور مورد بررسي و شرايط موجود مقايسه تحول و تداوم عناصر ميدان نقش.  6جدول  



  

                        1390تابستان/ سال هشتم/ ده هفشماره                                                                   مركز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر            ـ پژوهشي مه علميفصلنا  
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  گيري نتيجه
ميدان استنباط كرد  يافتة مرتبط با اين توان از اسناد مصور كهن تازه جهان با اتكا به مطالبي كه مي سيري بر بازشناسي منظر تاريخي ميدان نقش

ياب و ضمن بررسي اعتبار آنها در مقايسة تطبيقي با ساير اسناد مصور و  هدف اصلي اين پژوهش بوده است كه با معرفي و تصحيح اين اسناد تازه
ز وجود منابع هاي زاره كه در اين پژوهش مورد معرفي قرار گرفت، مصاديقي ا اسنادي همچون اسناد مصور هفشتد و عكس. مكتوب فراهم شد

ي متمادي با دگرگوني گستردة علم در نحوة دسترسي ها سالالمللي است كه هنوز پس از گذشت  يوهاي گوناگون بينآرشاصلي و دست اول در 
ون و الي مت اكنون به كمك اين منابع كه از البه و هم  نظران حوزة مرمت معماري و شهري دور مانده به اسناد و مدارك تاريخي از نظر صاحب

بودن  شده به اين نتيجه رسيديم كه باوجود تاريخي هاي انجام ضمن بررسي .، مدارك ديگر نيز قابل رديابي است هاي گوناگون گرد هم آمده آرشيو
كرد و  خواني با ديگر مدارك تاريخي يا شواهد عيني ديگر اعتماد ها بدون هم توان به سنديت مفاد هريك از طرح اسناد مصور كهن، عمدتاً نمي

 بيان مفهومتنها  اسناد مصور، نهر در اراية سايرسد كه  چنين به نظر مي. شويم رو مي يي روبهها تناقضها گاه در ساير اسناد مصور با  به جز عكس
ه نجانديا طرح كمي دقيق است، بلكه بيشتر كيفيت مطالبي اهميت دارد كه در يك سند تصويري گ بعدي طرح ديد سه يةتر از ارا مهم بسيار
ترسيم جهان اثر هفشتد كه با  جهان در طرح ديد پرندة ميدان نقش اين مسئله در مورد چگونگي ترسيم نماي شمالي ميدان نقشچنانچه  .شد مي
  .بر در ادامه بر آن تأكيد شده است بازار

 رويكرداثبات شده به كمك  مطالب )1:  از است  عبارتاين نكات . شود تقسيم ميكلي به چند بخش  شدمواردي كه از اين اسناد استنباط 
جهان مانند احتمال وجود پلكان در جوار  ميدان نقشهاي كالبد معماري  نويافتهاول  دستة. شود تطبيقي اين مقاله به دو دسته تقسيم مي

مواردي كه تداوم  بندي تطبيقي اسناد مصور برداشت شد و دستة دوم قاپو در جبهة غربي ميدان دورة صفوي كه ضمن مثلث كاخ عالي
است؛ همچون شكل و   دهد و در مقايسه با اسناد نوشتاري به دست آمده هاي تاريخي اين ميدان را نسبت به وضع موجود نشان مي ويژگي

يافته  هاي تاريخي تازه مواردي كه مستقيماً از عكس. 2و حوض مقابل آن ) مسجد امام كنوني(فرم مسجد جامع عباسي يا مسجد شاه 
كه امروزه  خانه ت نقارهاهللا در دوران قاجار و كيفيت ساختاري عمار وجود حوضي در جلوخان مسجد شيخ لطفاز قبيل شود؛  باط مياستن

 . هاي دورة قاجار مالحظه شده بود اي وجود نداشته است كه در عكس صفوي به گونه ةرفت در دور تاكنون گمان مي ديگر وجود ندارد و
 مصور اسنادمنابع در دسترس گذشته و روايات تأييد بر  شناسي و معماري اين پژوهش باستانـ  هاي تاريخي يافتهبخش ديگري از . 3

ها در مقابل  به عنوان مثال، آرايش توپ. دهد اين ميدان را در طول تاريخ را نشان مي معماري  عناصرتداوم برخي  كه تحول و پيشين است
خورد در منابع  در ميان ميدان كه در اين اسناد به چشم مي قپق اخل ميدان و وجود ميلةيال غربي، كيفيت تصويري چيدمان عناصر د

و تحول و تداوم جهان  ميدان نقشتاريخي بررسي سيماي  اين رويكرد ضمنبه كمك در نتيجه . مكتوب بارها به آنها اشاره شده است
، چه بسا گرديد برطرف ي اين ميدان وجود داشت كاربرد معمارانهكه در خصوص كالبد و  بخشي از ابهاماتي تنها نه اين ميدان،عناصر 
اقتصادي شهر  ـ ي تاريخي فرهنگي ترين مجموعه جهان به عنوان مهم ميدان نقش هاي  دگرگونيسير  ةدر زمين كههاي جديدي  پرسش

توان به چگونگي وضعيت بادبند  مي در اين خصوص. شدصفوي افزوده  ةخان مذهبي دولت و دولتـ  ترين بخش سياسي اصفهان و نيز مهم
ه تواند در آيند هاي هفشتد اشاره كرد كه مي در طرح هاي درون ميدان راهو  جلفا ةدروازشده، كيفيت ورود و چرخش آب به ميدان،  ترسيم

  . مورد بررسي بيشتر قرار گيرد
آنها با يكديگر و با ساير  فته، ضمن مقايسة تطبيقييا تازهتاريخي  -در اين پژوهش پس از معرفي، نقد و تصحيح حواشي اسناد تصويري

در راستاي فراهم آمدن بستر  .داده شدها قرار گرفت، به مفاد قابل استنباط از اين اسناد اعتبار  گذاري منابع نوشتاري كه معيار ارزش
چگونگي سنجش اعتبار اين اسناد نگاشته اسناد مصور در حوزة معماري و مرمت و ه شناسي و جايگا استدالل فرضيات نيز درآمدي بر گونه

باشد و به اين طريق مطالب جديدي در مورد منظر أويل محتواي خود تواند ت شد؛ لذا به كمك اين رويكرد دانستيم كه اسناد تصويري مي
فراهم شد، آنها  تأويل تطابق منابع تاريخي وهايي كه بر مبناي  بررسي اين ترتيب به واسطةبه . جهان استنباط شود تاريخي ميدان نقش

حياتش تا به امروز اين مكان تاريخي به عنوان نمونة موردي فضاها و بناهاي تاريخي شهر كه  و هويت تاريخير ما نسبت به منظشناخت 
  . هنگام شد به ادامه يافته است
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هاي طراحي و  گزاري ماري و حتي سياستو مطالعات مع ها در بررسيذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه توجه ويژه به اسناد تاريخي، 
، مطالعات شناخت پيشينه ةدر ادامي تنها گام نهشده ح ها و مطالب مطر پرسشاميد است نقش بسيار مهمي داشته باشد و  تواند مرمت مي
 مرمتي هاي بعدي براي گام يامكان پژوهشبلكه بتوان به كمك اين  ،معماري باشد ةسير تحول معماري اين مجموعتاريخ و بازخواني 
  . فراهم آورد

 
 
 
  ها نوشت يپ
اصطبل "، ]Alemi, 2003[ "كست پاسكال ةهاي سلطنتي و طراحي منظر در اصفهان و در خاك ايران در پرتو اسناد منتشر نشد باغ"توان به مطالعات ارزشمندي از قبيل  مي. 1

اشاره كرد كه ضمن معرفي و نقد اسنادي ] Galdieri, 1974[و ] Luschey, 1979[ ،]Floor, 2002[ "1712هاي انگلبرت كمپفر از منطقه كاخ در  سلطنتي در اصفهان و طراحي
  .پردازد ميهاي تاريخي شهر اصفهان و يا بازسازي فضاي تاريخي  يا نادر به بازخواني تاريخي بناها و بافت افتهي تازه

2. Croquis, Sketch  /3. Drawing  /4. Optical Print  /5. Graveur [Fr]; Engraving [En]  /6. Calotype and Daguerreotype   /7. Microfilm  
8 ." Napoléon Bonaparte  "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours   معادل با"A good sketch is worth a thousand words".    
9.VOC: Vereenigde Oost-Indische Compagnie   /10. 11/  بطاويه و جاوا يا اندونزي كنوني .»Meijdoen off Beurs«  

12 .Hofstede G. (or Hofsted van Essen)  /13.   شهر اسن)Essen( 14/  در آلمان غربي .British Museum    
15 .»b The audience Chamber of the yc palace of the ↵ Kings of Persia at Ispahan«    
16 .»Cornelius de Bruyn « /17 .Copper engraving  /18 . »Isfahan, der Marktplatz«   معادل با»Isfahan, The Market Place« 
19 .»Bazartor und Pavillon Nagareh-Chaneh am Meidan-I Schah«  معادل با» The Main Gate  to Bazaar and Pavilon of Naghareh-Khaneh in Meidan-I 

Shah«  
20. »Mosches des Schech Lutf-Allah, Portal«  معادل با»Sheikh Lufullah Mosque, Portal«  
  9 نوشت پي به. ك.ر. 22/  عالي قاپو. 21
گيرد  حروف قرار ميبر روي برخي  )Diacritics(هاي تشخيص  ها نشان لكن در بسياري زبان. كوچك بر روي آن معناي خاصي ندارد cبا  همراه yدر زيرنويس اين سند حرف  .23

 مصوت يا همان /:y/به تلفظ  y  هاي گوناگون همچون التين، يوناني و آلماني بر روي م الفبايي بر مبناي اصول زبانيچنين عال. دهد ا را تغيير ميهكه تلفظ يا نوع ادا شدن آن
قرار  y ي حرفبه عنوان نشان بر رو cگاه حرف  ها هيچ رسد در اين زبان لكن به نظر مي. در مواردي نيز كه واژه از زبان ديگري وام گرفته شده باشد. شود كشيده منجر مي "ي"

صرفاً براي  امكان داردباشند نخاصي  هاي زباني عالمتآمده است چه معنايي دارد؛ لذا چنانچه اين دو حرف  عنوانكه در ابتداي اين  bحرف همچنين مشخص نگرديد . گيرد نمي
  .تزئين نوشته شده باشند

ها در  اول اين توپ ةستد .است  تايي ترسيم شده تايي و چهارده تايي، تكي، نه هاي يازده عدد توپ جنگي ترسيم شده است كه به ترتيب از سمت شمال در گروه 35در مجموع . 24
در ست كه ا  شده هداد يشتر نما تر و طول كوتاه ي با قطر بيشاز يك نوع و دو عدد از مدل ديگر هاي جنگي  اين توپعدد از  9و  قاپو هستند عالي يوارةمقابل سمت شمالي د

درست در مقابل ورودي  گيك توپ بزرهمچنين . گرفته است ي زيادي جاي مي مواد منفجرهشود و در آنها  يگفته م »انداز خمپاره«يا  »كوب قلعه«هاي  ها توپ اصطالح به آن
  .عدد توپ ترسيم شده است 14پشت مطبخ  ةاز سردر خورشيد تا دروازو  اپو تا سردر خورشيدق اليه سمت جنوبي عالي از منتهي توپ 9، قاپو عالي
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