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 چکیده

سیار زیبای دوره صفوی، به گنجینه ای پربار از آثار تزئینی معماری اسالمی بدل شهر اصفهان با داشتن آثار معماری ب

گردیده است. بناهای دوره صفوی ، مزین به آرایه های تزئینی زیبا و ارزشمندی است. ارتباط نزدیک بین هندسه و 

مذهبی و ماوراء طبیعی در های مذهبی و وجود نمادها در نظام عالم وجود راهگشایی بود که به بررسی مفاهیم  کتیبه

اند، مورد  یی که براساس این مفاهیم و معنا به وجود آمده ها ها و نقش بستر هندسه و کتیبه پرداخته شود و تا طرح

های باالی اجتماعی متقاضی آثار هنری  بازبینی و تحلیل قرار گیرند. معموالً در ایران، خاندان پادشاهی و افراد طبقه

توان در  اند که بیشتر آثار آن را می کردند. پادشاهان صفوی نیز دوستدار هنر بوده فایی آن کمک میاند و به شکو بوده

شهر اصفهان دید. از دیدگاه نصر اساس معماری اسالمی بر حکمت استوار است. حکمت معماری اسالمی به خصوص 

مات و کارکردهای مساجد هم از لحاظ توان در دو بعد ظاهری و باطنی بررسی کرد. کلیة ملزو معماری مساجد را می

توان حکمت ظاهری و باطنی معماری مساجد را از  باشند همچنین می ظاهری و هم از لحاظ باطنی دارای حکمت می

لحاظ کاربرد نماد ، کارکردهای فیزیکی و عملکردی و خصوصیات ظاهری و باطنی اجزاء تشکیل دهندة بنا مشاهده 

باشد.، این مقاله به شناخت  جد نیز خود روشنگر وجود حکمت در معنای متعالی آن میکرد. سیر تاریخی معماری مسا

 .مسجد امام در دوره صفوی می پردازد

 

 امام اصفهان مسجد ،دوره صفوی ،یهنر اسالم ،معماری اسالمیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1

جای خود را باز کرد. اغلب در عهد صفوی سبک معماری قدیم ایران تجدید شد و در طرح بناها، شکل و مصالح بناها 

جایی که مساجد مهم ترین بناهای  سراها به شکل چهار ایوانی بنا شد از آن بناهای دوره صفوی مانند مساجد، مدارس و کاروان

ترین جایگاه تجلی  توان مهم توان گفت هنر اسالمی در حقیقت در مساجد پدید آمد و این اماکن را می اسالمی هستند، می

های مسجد امام، مسجد جامع عباسی و مسجد سلطانی  نر اسالمی به صورت توأمان دانست.مسجد شاهکه به ناممعماری و ه

جدید نیز شهرت دارد یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم 

 [.1]رود شمارمی ماری اسالمی ایران بهمع
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شمار  های شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری در عرصه هنری به انهنر اسالمی یکی از دور

گیری از پیمون  آید. هنر اسالمی به ویژه معماری اسالمی بر پنج پایه مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، بهره می

پادشاهان و اند.  ان بیش از  دیگران بدانها پای بند بوده)مدول( و نیارش و درون گرایی نهاده و بی شک هنرمندان مسلمان ایر

کننده  هنرمندان و معماران این دوران تأکید بر ایجاد نوعی وحدت و یکپارچگی بین مردم دارند تا بدین ترتیب بتوانند تداعی

یکی از چهار انی است. انجامد که معروف به شیوه اصفه وحدت الهی باشند و این امر به ایجاد سبکی در معماری اسالمی می

باشد تا به  ی بنا می ها و هندسه باشد. اساس این سبک بر مبنای سادگی هر چه بیشتر در طرح شیوه معماری اسالمی ایران می

باشد که  اصول سادگی که اساس اسالم است تداعی بخشد. ضمناً از دیگر اصول این سبک یکسان بودن تناسبات در بنا می

طور کلی سبک معماری در دوره صفویه روبه سادگی  کند. به ها در پیشگاه عدل الهی را تداعی می ری انسانهمان مساوات و براب

های شکسته به جای خطوط پیچ در پیچ گذشته متداول است و از  ها و خط هرچه بیشتر دارد. هندسه بنا ساده است و شکل

های تزیینی متنوعی از قبیل آجرکاری، کاشی  ما تکنیکپیمون بندی و تناسبات یکسان در ساختمان استفاده شده است. ا

های کاذب، مقرنس و سه  کاری، تزیینات چوبی و حتی برخی از عناصر معماری مانند تویزه بری، آئینه نگاری، گچ کاری، کتیبه

 [.2]کنج در حد کمال خود در این دوره مورد استفاده معماران و هنرمندان قرار گرفت

 حقیقاهمیت و ضرورت ت -2

مسجد امام یکی از مساجد میدان نقش جهان اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری 

کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری است. حکمت  رود. این بنا شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی شمارمی اسالمی ایران به

توان در دو بعد ظاهری و باطنی بررسی کرد. کلیة ملزومات و کارکردهای  معماری اسالمی به خصوص معماری مساجد را می

توان حکمت ظاهری و باطنی معماری  باشند همچنین می مساجد هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی دارای حکمت می

تشکیل دهندة بنا  مساجد را از لحاظ کاربرد نماد ، کارکردهای فیزیکی و عملکردی و خصوصیات ظاهری و باطنی اجزاء

 [.3]باشد حکمت در معنای متعالی آن میمشاهده کرد. سیر تاریخی معماری مساجد نیز خود روشنگر وجود 

 متدولوژی تحقیق -3

 . است تحلیلی -توصیفی آن روش و نظری -کاربردی تحقیق از نوع پژوهش این

 مبانی نظری تحقیق -4

 مسجد -4-1

مسجد یکی در  اژهو کاربرد .تعالی است حق در برابر خضوع و تعباد شود که جایگاه می اطالق ، مسجد به محلیاصطالح در

صلی اهلل علیه )رسول خدا روایت که بر اساس شود و دیگر این مورد، چهاردیواری خاصی است که برای عبادت ساخته می

باشد. این دومین  مسلمان انسان گاه تواند سجده چرا که همه سطح کره خاکی می اطالق می گردد زمین وآله(مسجد بر سراسر

« سجد»گاه، در لغت از ریشه  معنای سجده واژه مسجد، به .اسالمی است امت مسجد است، از اختصاصات عام اطالق کاربرد که

 باشد و به نماز و عبادت مسلمانان لکیت کسی نباشد و تنها برای اهللاشود که در م مأخوذ است، و در اصطالح به مکانی گفته می

توان گفت هنر اسالمی در حقیقت در مساجد  جایی که مساجد مهم ترین بناهای اسالمی هستند، می از آن. اختصاص داده شود

 [5]ترین جایگاه تجلی معماری و هنر اسالمی به صورت توأمان دانست توان مهم پدید آمد و این اماکن را می
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 معماری -4-2

تر معماری را شامل طراحی تمامی  عماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیشم

طراحی .محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان می دانند

نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و  معماری در اصل استفاده خالقانه از توده، فضا، بافت،

فناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیباشناختی، عملکردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری رااز طراحی مهندسی که 

 .[6]می کند استفاده خالقانه از مصالح و فرمها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز
 

 هنر اسالمی -5

هرچند ممکن است این  .و نه لزوماً توسط مسلمانان رواج داشته است مسلمانان شود که در جامعه اطالق می هنر به بخشی از

خوبی نمایان  ای در آن به و منطقه فرهنگ اسالمی انطباق نداشته باشد ولی تاثیر اسالم هنرها در مواردی با تعالیم و شریعت

شمار  های شکوهمند تاریخ هنر و یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشری در عرصه هنری به است.هنر اسالمی یکی از دوران

شود. هنر اسالمی به ویژه  ها می و مانند آن سرامیک ،نقاشی ،خوشنویسی ،معماری آید و شامل انواع متنوعی از هنر همچون می

 گرایی درون و نیارش و( مدول) پیمون از گیری بهره بیهودگی، از پرهیز خودبسندگی، واری، مردمایه پمعماری اسالمی بر پنج 

هنر اسالمی هنری نیست که فقط  .اند اده و بی شک هنرمندان مسلمان ایران بیش از از دیگران بدانها پای بند بودهنه

 .[5]ارتباط داشته باشد اسالم آیین به

هایی که آیین اسالم در آن رواج دارد  ، بلکه به فرهنگ غنی و متنوع مردمانی که در سرزمینمذهب نه تنها به ،اسالمی اصطالح

را که توسط برخی از علمای اسالمی حرام شمرده نشده را نیز  سکوالر کند. هنر اسالمی غالبا عناصری نیز اشاره می

ای و فرهنگ  آن دسته از مفاهیم و موارد هنری که در درون جوامع اسالمی تحت تاثیر عوامل منطقه همچنین به گیرد دربرمی

 تاریخی گستردگی، از اعم مختلف جهات به تاریخ طول در اسالمی .هنرشود جود آمده است نیز هنر اسالمی گفته میبومی به و

 بوده مسلمان نظران صاحب و هنرمندان حتی و شناسان شرق توجه مورد همواره معنوی مفاهیم ارایه و بودن رازآلود بودن،

 به عالقمندان بررسی دستمایه هماره سالیان طول در هنر این اختشن و بررسی متعدد های روش و مختلف رویکردهای. است

.در همه است شده نگاشته آن فکری چارچوب ارایه و تعریف وصف، در نیز گوناگونی مطالب و است گرفته قرار حوزه این

نرمندان و نوابغ سرزمین های اسالمی، اماکن مقدس و مورد احترام مردم، همواره جایگاهی برای رشد و شکوفایی استعداد ه

مسلمان بوده است. مراکز دینی، همچون بقاع متبرکه و امامزادگان )ع(، به گنجینه های بی بدیلی از جلوه های هنر اسالمی 

تبدیل شده اند. تاریخ هنر دوره اسالمی نشان می دهد که نوابغ گذشته زیبایی هایی پدید آورده اند که هرگز دوباره به وجود 

 .[6]نیامده است

 

 هنر دوره صفوی -6

 رانی. هنر ااناستیموریهنر دربار ت ییادامه دوران طال ها، نهیاز زم یاریدوره در بس نیاست. هنر ا رانیاز دوران درخشان هنر ا

. از شود یم انگریو ... نما ییآرا پارچه ،یسفالگر ،یفلزکار ،یباف یقال ،یسیخوشنو ،ینگارگر ،یمعمار یها نهیدوره درزم نیدر ا

دوره  نیا درقابل ذکر هستند. یبنا اصفهان نیو حس رکیآقام رعماد،یم ،یبهزاد، رضا عباس نیالد کمال ،یرمندان دوره صفوهن

 یمعمار یبناها ار،یبس یبایز یها یسیو خوشنو ها یآمد که جدا از نگارگر دیپد یسنگ آثار گران ،یهنر یها در همه رشته

هم که اکنون در موزه  لیاردب یدارند. قال یفهان و مدرسه چهارباغ شهرت جهاناللّه، مسجد شاه اص لطف خیمانند مسجد ش

هرات و  ز،یاصفهان، تبر ان،یمهم هنرپرور در عصر صفو یدوره است. شهرها نیاز آثار درخشان ا یکی شود یم ینگهدار ایتانیبر

آن  ییاند و به شکوفا بوده یآثار هنر یمتقاض یجتماعا یباال یها و افراد طبقه یخاندان پادشاه ران،یدر ا معموالًاند. بوده نیقزو

خود هنرمندان  رزایو سام م کمیمانند شاه تهماسب  شان یاند و برخ دوستدار هنر بوده زین ی. پادشاهان صفوکردند یکمک م
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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در شهر  توان یثار آن را مآ شتریاست که ب یرانیاز هنر ا یا سنخ هنر گونه نی. ااند نهاده یم یاریاند و به هنر ارج بس بوده یقابل

و فرهنگ  ،یعثمان ،ینیچ زیخاندان، و ن یها شهیفرهنگ ترکمن با توجه به ر ریبه شدت تحت تاث انی. هنر صفودیاصفهان د

در عهد صفوی سبک معماری قدیم ایران تجدید شد و در طرح بناها، شکل و مصالح بناها جای خود را است.  یو اسالم یغرب

 [7] سراها به شکل چهار ایوانی بنا شد اهای دوره صفوی مانند مساجد، مدارس و کاروانباز کرد. اغلب بن

 

 شیدایپ -6-1

را از  تختیداد. او پا لیراتشک یو حکومت خاندان صفو افتیتسلط  یبانیبر خاندان ش یقمر یهجر ۶16در سال  لیاسماع شاه

در دوران سلطنت  رانیشه کنار کشور به آنجا دعوت کرد. امنتقل کرد و هنرمندان و صنعت گران را از گو زیهرات به تبر

بهزاد را که در عهد  نیاستاد کمال الد ،یصفو لی. شاه اسماعافتیو عظمت دست  یکپارچگیبه اتحاد و  یپادشاهان صفو

و صحافان و... رنگ کاران  سان،یاز نقاشان و خوشنو یگروه یدعوت کرد و او را به سرپرست زیبود به تبر افتهیپرورش  یموریت

در  زیتبر یسنت نقاش بین، از ترکینو ی وهیش نیرا بوجود آوردند. ا زیمکتب تبر یو هنر یگروه حرکت فرهنگ نی. ادیبرگز

 .[7]آمد دیبهزاد پد یدوره مغول و مکتب هرات و روش شخص

 

 سبک -6-2

ه ناحیه عمده بررسی و ارزیابی شود: ابنیه ها با تمرکز در س بهتر آنست که سبک بناهای صفوی با توجه به کمیت و تنوع آن

های بزرگ، معماری غیر مذهبی سده هفدهم. بهترین معماری این دوره آنست که مفهومی  سده هفدهم اصفهان، آرامگاه

گذارد که در آن هر بنائی  ترین وجه خود را در مناظر کلی به نمایش می های فضائی دارد. این مفهوم تماشائی منسجم از ارزش

های عظیم سرو کار دارد و سطوح  ها و توده کنند.. معماری صفوی محتاط است. این معماری با حجم ناهای مجاور را تکمیل میب

است، به جز  دهد. طاق بندی که اساس و ذرات هر نوع معماری خط خمیده نرم و ساده را بر سطوح پیچیده و بغرنج ترجیح می

کرده،  است. هنگامی که معمار دوره صفوی تردیدی می ، یکنواخت و تکرار شوندهدر چند ساختمان زیارت گاهی نظیر ماهان

انی، نه است. گنبدهای دوره صفوی از الگوهای دوره تیموری و ایلخ ساخته دیگر می مقرنسی چند ردیف دیگر از کندوهای

 .[6]اند جلوتر، پیروی کرده

 

 معماری عصر صفویه -6-3

پادشاهان و هنرمندان و معماران این دوران تأکید بر ایجاد نوعی وحدت و یکپارچگی بین مردم دارند تا بدین ترتیب بتوانند 

ف به شیوه اصفهانی است و انجامد که معرو کننده وحدت الهی باشند و این امر به ایجاد سبکی در معماری اسالمی می تداعی

ی بنا  ها و هندسه باشد. اساس این سبک بر مبنای سادگی هر چه بیشتر در طرح یکی از چهار شیوه معماری اسالمی ایران می

باشد تا به اصول سادگی که اساس اسالم است تداعی بخشد. ضمناً از دیگر اصول این سبک یکسان بودن تناسبات در بنا  می

طور کلی سبک معماری در دوره صفویه  به.کند ها در پیشگاه عدل الهی را تداعی می ن مساوات و برابری انسانباشد که هما می

های شکسته به جای خطوط پیچ در پیچ گذشته متداول  ها و خط روبه سادگی هرچه بیشتر دارد. هندسه بنا ساده است و شکل

های تزیینی متنوعی از قبیل آجرکاری،  اده شده است. اما تکنیکاست و از پیمون بندی و تناسبات یکسان در ساختمان استف

های کاذب، مقرنس و  کاری، تزیینات چوبی و حتی برخی از عناصر معماری مانند تویزه بری، آئینه نگاری، گچ کاشی کاری، کتیبه

ی صفویه خط کوفی در  در دوره.سه کنج در حد کمال خود در این دوره مورد استفاده معماران و هنرمندان قرار گرفت

دار است، از ترسیم اشکال هندسی مربع، لوزی،  کاری بناها به وفور استفاده شده. خط بنایی که همان کوفی زاویه کاشی

در واقع نوع خط در ابتدای این دوران خط کوفی و ثلث است که برای  .دشو مستطیل و خطوط موازی و متقاطع حاصل می

های این دوران، خط تعلیق، خط رایج ملی دوره صفوی  شد، ولی خط غالب در کتیبه ده مینگارش متون مقدس از آن استفا

مسجد  به مصادیق این های نمونه از. شد ابداع باشد  می تعلیق و  ای از نسخ است و در دوره شاه عباس خط نستعلیق که آمیزه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3
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ها در اثر تغییر  ی صفویه مضامین کتیبه نمود. در دوره توان اشاره آورد اصفهان و... می شیخ لطف اهلل، مسجد امام، مدرسه نیم

هایی که تاریخ  باشند و یا به صورت حدیثی و کتیبه ها یا به صورت دعایی می کند. این کتیبه  مذهب به شیعه تغییراتی می

 .[2]کنند نیز همچنان مشهود است ساخت، نام معمار و... را مشخص می

 

 شیوه اصفهانی -6-4

جا رشد کرده و بهترین  آخرین شیوه معماری ایران است. خاستگاه این شیوه، شهر اصفهان نبوده ولی در آن شیوه اصفهانی

هایی است که در نوشته های غربی به شیوه صفوی،  ساختمان های آن در این شهر ساخته شده اند. این شیوه دربرگیرنده شیوه

 .اند قاجار نامیده شده -افشاری، قاجاری و زند

 :های این شیوه چنین بررسی می شود ویژگی

 .ها، فضاها یا چهارپلو )مربع( هستند یا مستطیل ماده شدن طرح ها که در بیشتر ساختمان -1

شدند ولی در شیوه اصفهانی، هندسه ماده  های پیچیده ای ساخته می در شیوه آذری با به کارگیری یک هندسه قوی، طرح -2

 .های شکسته بیشتر به کار رفت ها و خط و شکل

رفتگی( کمتر شد ولی از شیوه اصفهانی به بعد ساخت گوشه های یخ  آمدگی و پس ها نخیر و نماز )پیش رنگ ساختمان در ته -3

 .در ساختمان رایج تر شد

 .دازه های یکسان در ساختمان دنبال شدها و ان بندی و بهره گیری از اندام پیمون -4

 [3]ها در بناها هم آشکار بود سادگی طرح -5

 

 اصفهان مسجد امامتحلیل وضعیت  -7

 نقش میدان مساجد از یکی دارد شهرت نیز جدید سلطانی مسجد و عباسی جامع مسجد امام، مسجد های نام به که شاه مسجد

 بنا این. رود شمارمی به ایران اسالمی معماری مهم بناهای از و شد هساخت صفوی دوران طی در که است اصفهان جهان

 در و است صفوی دوره به مربوط شاه مسجد. است هجری یازدهم قرن در نجاری و کاری کاشی معماری، از جاویدان شاهکاری

 ملی آثار از یکی عنوان به 1۱7 ثبت شماره با 131۱ دی 15 تاریخ در اثر این و شده واقع جهان نقش میدان جنوب اصفهان،

 شاه فرمان به هجری 1۱2۱ سال در دارد قرار جهان نقش میدان جنوبی ضلع در که مسجد است.این رسیده ثبت به ایران

 رسیده اتمام به او جانشینان دوره در آن الحاقات و تزئینات و شده شروع وی سلطنت سال چهارمین و بیست در اول عباس

 علیرضا چون خوشنویسانی و اند؛ بوده اهلل بیک علی محب ساختمان ناظر و اصفهانی اکبر علی داستا آن مهندس معمار.است

 مسجدی ترین مهم مسجد، این.اند کرده نگاری کتیبه آن در امامی صالح محمد امامی، رضا محمد تبریزی، عبدالباقی عباسی،

 تزئینات و شده آغاز قمری هجری 1۱2۱ سال در سجدم این ساخت کار. است مانده برجای ایران در صفویان دوره از که است

 مسجد این معمار. است رسیده پایان م( 163۱ الی میالدی 1612 معادل. )ق. ه 1۱47 سال به سلیمان شاه زمان در آن نهایی

 لباقیعبدا خط به دیگری های کتیبه آن بر عالوه. است عباسی علیرضا خط به آن در سر کتیبه و اصفهانی اکبر علی استاد

 و متر 4۴ اصلی های مناره ارتفاع متر، 52 مسجد این گنبد ارتفاع. دارد وجود مسجد جای جای در امامی محمدرضا و تبریزی

 بصری و معماری رابطه هنرمندانه، و زیبا بسیار کاشیکاری مسجد این های ویژگی از .است متر 42 ورودی های مناره ارتفاع

 زیر در صدا بازتاب و ورودی دهلیزهای در آن تصحیح و قبله با میدان محور نابرابری میدان، اب آن چهارگانه های مناره و مسجد

 کبیر جامع شاهی، مسجد سلطانی، مسجد جامع، مسجد مهدی، مسجد های نام به گذشته در مسجد این. است مسجد گنبد

 [۴]شود می نامیده امام مسجد امروزه و بوده معروف شاه مسجد و عباسی
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 مسجد امام اصفهان: 1 تصویر

 پیمایش میدانی -7-1

 1۱2۱در ضلع جنوبی میدان امام، یکی دیگر از آثار باشکوه معماری دوره صفویه به نام مسجد امام واقع شده است که در سال 

نمایانگر اوج یک هزار این بنا  هجری ساختمان آن به دستور شاه عباس اول آغاز و به تدریج در زمان جانشینان او تکمیل شد.

ها، شعایر و مفاهیم دینی، نقشه که از ترکیب انواع ساده تر به  سال مسجدسازی در ایران است. سنت های شکل دهی، آرمان

آرامی کمال یافته، عناصر بزرگ ساختمانی و تزیینات، همه در مسجد شاه با عظمت و شکوهی که آن را در شمار بزرگ ترین 

 [1۱]اده، تحقق و یگانگی یافته استبناهای جهان قرار د

کاری و تزیینات زیبای  کاشی مسجد امام به شکل چهار ایوانی بنا شده و مانند مسجد شیخ لطف اهلل عظمت آن بیشتر به سبب

وشش است. حد فاصل بین دو جدار داخلی و خارجی گنبد در حدود پانزده متر و ارتفاع گنبد آن است. گنبد مسجد دارای دو پ

ست و کتیبه ای به خط کاری پوشیده شده ا کاشی متر است. این گنبد عظیم با تزیینات زیبای 54از سطح زمین به طور تقریب 

کاری  کاشی کاری و هجری دارد. سردر اصلی مسجد با کتیبه، مقرنس 1۱37الجوردی رنگ با تاریخ  کاشی ثلث سفید بر زمینه

 [12]تزیین شده است

گنبد رفیع مسجد امام که بر فضای پهناور شبستان مسجد سایه انداخته یکی از مرتفع ترین گنبدهای مساجد ایران است. در 

ترین و زیباترین این مسجد سه گنبد در جهات شرق و غرب و جنوب دیده می شود ولی گنبد جنوبی از نظر معماری مهم 

 54متری است و دیگری پوشش خارجی که  3۴هاست. این گنبد دارای دو پوشش است، یکی پوشش داخلی که در ارتفاع  آن

درخشد. بین پوشش داخلی گنبد و پوشش خارجی آن شانزده  متر ارتفاع دارد و از بیرون مسجد و از فواصل دوردست شهر می

 [۶]متر فاصله است

ای بر کاخ عالی قاپو دارد و شاید هدف شاه عباس نشان دادن برتری  های زیبا و آبی رنگش برتری ویژه کاری کاشی این بنا با

ین جلوخان رو به شمال است که موقعیت دین بر حکومت بوده است. جلوخان ورودی مسجد، به تنهایی شاهکار معماری است. ا

بایست این کجی و قناسی برطرف شود. از این رو، از پیش تاق  میدان است ولی قبله در جهت جنوب غربی است. بنابراین می

وارد دهلیزی مدور می شویم که هیچ جهت خاصی ندارد. از دست راست دهلیز وارد اتاق بلند ایوان شمالی می شویم و ناگهان 

گشاییم. این اساس حکمت این معماری است که از ظلمات وارد نور می شویم و اشاره ای  تاریکی به حیاط روشن چشم میاز 

 [7]آییم الکرسی واز طرف چپ دهلیز بیرون می است به آیه آیه

 

 نصر دیدگاه سید حسین الگو و  -8
 وجود به را هنر این که را اصولی و نیروها سرشت و اسالمی هنر منشا مساله گرا سنت یک بعنوان نصر دیدگاه از واقع در

 به مسلمان هر زندگی در شنیداری و تجسمی هنرهای که نقشی....داد ربط اسالمی وحی و اسالم بینی جهان به باید است آورده

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%83%d8%a7%d8%b4%d9%8a.html
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 ترین نزدیک به هنر این اگر. است اسالمی هنر و وحی میان علّی رابطه موید کند، می ایفا عام طور به اسالمی امت و خاص طور

 دین. برآید معنوی وظیفه این انجام عهده از توانست نمی هرگز ، نداشت پیوند اسالمی  وحی معنای و صورت با ممکن وجه

 در شریعت چون باشد، شده منبعث الهی شریعت از تواند نمی اسالمی هنر....است حقیقت و طریقت شریعت، از مرکب اسالم

 مسلمین برای عملی احکام حاوی اصل در شریعت....دارد می مشخص عمل ساحت در را جامعه و فرد و خدا میان رابطه واقع

 و کرد پیدا اسالمی سنت باطنی یا درونی وجه در باید را اسالمی هنر سرچشمه. چیزی خلق برای هایی دستورالعمل نه ، است

 سُکرآمیز باطنی وجه و کننده خیره وحدت و هبود اعصار و قرون طول در آن حافظ و هنر این خالق که رسید فیاضی منبع به

طبیعت بکر به لحاظ این که تجلی خداوند است انسان را در کشف وجود باطنی خویش یاری می  .سازد می ممکن را هنر این

دهد. طبیعت خودش یک وحی االهی همراه با مابعدالطبیعه و شکل نیایش مخصوص به خود است ، ولی فقط یک انسان عارف 

شاپیش از موهبت معرفت قدسی برخوردار شده است ، می تواند این پیام عرفانی را که به صورتی به غایت ظریف و لطیف که پی

 .[۶]بر صخره کوه های سر به فلک کشیده برگ های درختان و... قرائت کند

د زمین است مادام که طبیعت بکر از آن حیث که آفریده خداست به تمام معنا حرم)محراب( است . مسجد مسلمانان خو   

انسان حرمت آن را نگه داشته باشد و بنای موسوم به مسجد فقط حال و هوای این مسجد اولیه را که همان طبیعت بکر است ، 

به آن محیط شهری تصنعی مخلوق دست انسان ، توسعه می دهد .... این احساس نسبت به برکت طبیعت و تامل و تدبر در 

ی خداوند فقط در جایی حضور دارد که انسان خلیفه اهلل در آن زندگی و تنفس می کند، زیرا طبیعت عالم هستی به عنوان تجل

 .[1۱]انعکاس آن وضعیت بهشتی است که آدمی هنوز آن را در ژرفای وجود خویش دارد

 تهی و شود کیدتا مادی اشیاء گذرای و موقت برسرشت آن در که آفریند فضای تا است بوده آن پی در همواره اسالمی هنر

 عینی اصوال صورت آن در ، باشند هیچ مطلقا و واقعی غیر کلی طور به اعیان بود قرار اگر اما.  گیرد قرار توجه مورد اعیان بودن

 هم و اشیاء وهمی جنبه هم بردارنده در تمامیت در امر واقعیت اما.  شود بحث آن باره در که نبود هنری و کرد نمی پیدا وجود

 ها جنبه این دوی هر بر باید.  است مطلق حقیقت خود نهایتا و هستی تر عالی مراتب مثبت رمزهای و ها بازتاب مثابه به اشیاء

 دو این.  آید می کار به هنری اثر در که مثبت غیره و ،رنگ ماده،فرم با دیگری ، است متناظر خالی فضای با یکی.  شود تاکید

 و مثبت رمزی مقام در آن ذاتی واقعیت مبین و آن واقعیت عدم زداینده ، شئ هر کامل هستی بخش تجسم یکدیگر کنار در

 ، است اسالمی هنر مشخصه که ، اسلیمی نقوش در روشنی به را جنبه دو این گرفتن قرار هم کنار.  هستند هماهنگ کلیتی

 برای را امکان این اسلیمی نقوش.رنددا اساسی نقشی برابر طور به مثبت فرم و منفی فضای آن در که ، کرد مشاهده توان می

 خالی فضای سازد شفاف الهی نور برابر در را آن و بزداید آن از را تیرگی کند، نفوذ ماده قلب به که آورد می فراهم خالی فضای

 ثقل زا را مادی اشیاء و شود می وارد اسالمی هنر گوناگون وجوه در ، آن مختلف های شکل به اسلیمی از استفاده مدد به ،

 .[12]یابد بسط و کند تنفس تا دهد می اجازه روح به و سازد می رها آورشان خفقان

ن نماید ،حکمت است. معماری و بیا را آن کندو درک را اسالمی هنر تواند می که دانشی تنها. است حکمی هنری اسالمی هنر

 استوار حکمت بر اسالمی معماری اساس. باشند  می اربرخورد محکمی تزئینات وابستة به آن در هنرهای اسالمی از جایگاه بسیار

 و ملزومات کلیة. کرد بررسی باطنی و ظاهری بعد دو در توان می را مساجد معماری خصوص به اسالمی معماری حکمت. است

و  توان حکمت ظاهری باشند همچنین می ی مساجد هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی دارای حکمت میکارکردها

طنی معماری مساجد را از لحاظ کاربرد نماد ، کارکردهای فیزیکی و عملکردی و خصوصیات ظاهری و باطنی اجزاء تشکیل با

 .[11]باشد دهندة بنا مشاهده کرد. سیر تاریخی معماری مساجد نیز خود روشنگر وجود حکمت در معنای متعالی آن می

ز آثار اسالمی اطالق می گردد که در طول سالهای متمادی رونق اسالم معماری سالمی در مقام توصیف به باز گسترده ای ا   

در سرزمینهای اسالمی شکل گرفته اند . هر چند از لحاظ ظاهری تفاوتهایی میان آنها به چشم می خورد در یک نگاه کلی و 

ها در قالبی واحد باعنوان جامع نگر می توان پیوستاری ارزشمند وپویا را در آن باز شناسی کرد که موجب شده ،تمامی ان

معماری اسالمی در کنار یکدیگر قرار گیرند. معماری اسالمی برایند کوششها ی همه جانبه معماران اسالمی است و از لحاظ 

موقعیت قرار گیری این بناها ، بازه ای گسترده از اسالمی به چشم می آید که علی رغم تمایزات اقلیمی و فرهنگی از هماهنگی 
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وی فراوانی برخوردارند. آنچه آثار معماری اسالمی را باتمام گونه گونه ها در یک مجموعه در کنار یکدیگر تعریف می های معن

کند ، انگاره ای است که آموزه های معنوی معماری اسالمی را در تک تک این آثار متبلور ساخته است . بعبارت دیگر اصلی 

ه موجب می گردد ، بتوان آنها را در کنار یکدیگر بعنوان اعضای یک خانواده بازیابی پنهان در این بناها به ودیعه نهاده شده ک

 [1۱]کند یادمی« اصل وحدت» کرد، اصلی که سید حسین نصر از آن بعنوان 

 

 نصر و هنر اسالمی -8-1

و رجوع به  مطابق با دیدگاه نصر فضای خأل و ویژگی های ساده سازی فضای معماری با ریشه گرفتن از مفهوم وحدت

 و معنوی فقر از سو یک از که مسجد، بودن تهی و ساده احساس  وحدت الهی یکی دیگر از ویژگی های معماری اسالمی است.

 نتیجه در و پروردگار وحدانیت آموزه بر اسالمی وحی تاکید پیامد همچنین  شود، می ناشی روح حضور حس از دیگر سوی از

قدسی اسالم است. این عوامل دست در دست یکدیگر به این تهی بودن در فضای معماری ر حسی هنر غی و دیداری غیر سرشت

سرشت ریاضی وار هنر اسالمی مستقیماً از سرشت معنویت اسالمی سرچشمه  .اسالمی، معنای معنوی بسیار مهمی می بخشند

رغم تغییر شکل همیشگی الگوها و  می گیرد، سرشتی که با تجربه هارمونی و حقیقت مثالی، که جلوه ذات واحد است و علی

شیوه ترسیم و ساخت گنبد بعنوان بنایی کامالً منبعث از  .نقش های جهان فانی همواره ثابت می ماند، پیوند نزدیکی دارد

معارف اسالم و وحدت گرایی را در نگاه نصر اینگونه دید: )در معماری( گنبد در عین حال که سقفی است که فضای درون را از 

ا و سرما حفظ می کند، رمز گنبد آسمان و مرکز آن به عنوان محور جهان هم هست که تمام مراتب عالم هستی را با ذات گرم

واحد مربوط می سازد. قاعده هشت وجهی گنبد رمز کرسی و ستون الهی و نیز عالم فرشتگان و قاعده مربع یا چهارگوشه آن 

رنس در ایجا بازتابی از نمونه های مثالی آسمانی، نزول ماوای آسمانی به رمز جهان جسمانی روی زمین است. ساختارهای مق

سوی زمین و تبلور جوهر آسمانی یا اثیر در قالب های زمینی است . شکل خارجی گنبد رمز جمال الهی و مناره رمز جالل 

از نگاه هنرمند مسلمان خصلت خارج کردن هر گونه نفسانیت از روح هنرمند و تاکید به جداسازی خالقیت فردی  .الهی است

 عرصه به پا مختلف عناصر گرفتن قرار هم کنار بواسطه صرفاً قدسی هنر این  آثار هنری معماری اسالمی است . )معماری(

 است وحی این مستقیم جلوه و است ناپذیر جدایی اسالمی وحی شکل و روح از که گرفت منشا خالقیتی از بلکه ننهاد، وجود

در معماری حتی رنگ ها نیز بعنوان نماد خصلت های هنر اسالمی را به نمایش می گذارند .  .کان وجود نداشتکه بدون آن ام

رنگ ها رمز حاالت و مراتب موجود در عالم وجودند، رنگ سفید رمز وجود مطلق است که خود سرمنشأ هستی به حساب می 

، چرا که همواره در کنار رنگ سبز، رنگ خاصل اهل بیت پیامبر آید. درباره رنگ سیاه که در اسالم نقشی اساسی بازی می کند

است و از نظر معماری اهمیت ویژه ای دارد، چون رنگ پوشش خانه کعبه است . این را می توان گفت که این رنگ رمز اصل 

عالی است که خانه فراوجودی است که حتی از وجود مطلق به مفهوم متعارف هم باالتر قرار می گیرد. رنگ سیاه رمز اصل مت

 .[12]کعبه با آن ارتباط دارد، از آن حیث که خود به تعبیری اصل حاکم بر کل معماری قدسی در اسالم به حساب می آید

 

 نتیجه گیری -9
هنر معمار ایران در طول تاریخ از تداوم کم نظیری برخوردار بوده است این هنر بیان کننده نحوه اندیشه جهان بینی ، 

اعتقادات مذهبی و سنتهای مردمان این سرزمین است. معماران ایران با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی این باورها و 

 سرزمین پهناور در ابداعات و نوع آوری راه ترقی را بیهوده و در ایجاد انواع برشها، طاقها، ایوانها، طاقنماها ، محرابها، مناره ها و

دوره ای شاهکار های فراوانی بوجود آورده اند که مساجد از جایگاه واالیی برخوردار بوده اند.  تزئینات گوناگون بنا در عصر و

بناهای تاریخی و آثار باستانی که شمار بسیاری از آنها در طول تاریخ در اثر عوامل طبیعی و جنگ از میان رفته ، نتیجه 

ثار ارزشمند که در واقع معرف فرهنگ و تمدن است دستاورد سالهای متمادی کار و کوشش استادکاران و معماران بوده این آ

تالش هنرمندانی است که با اعتقاد و ابتکار در تکامل و توسعه هر چه بیشتر معماری بویژه در دوران اسالمی مشتاقانه تالش 

اد به تعالیم مذهبی شکوه معماری ایران جلوه ای است از عظمت تاریخی و دینداری بدور از هر مادیگری و اعتق کرده اند.
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دهد. این امر  گیری از روح معنویت نشان می معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره

شناسی دین اسالم در معماری اسالمی  ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیبایی به گونه

دهد از زمانی که انسان هنر را شناخت یعنی از هزاران  های به جا مانده از پیش از ظهور اسالم نشان می ابد مؤلفهی تجلی می

سال پیش به طراحی رنگی از حیواناتی که منقرض شدند به منظور نشان دادن واقعیتها و مهارتهای خود بر روی دیوارها 

 .[۶]رفت ای برای برقراری ارتباط او به شمار می زندگی انسان وسیلهپرداخت . در واقع هنر پیش از زبان و ادبیات در 

های سنتی ایرانی هستند که در حین زیبایی و مالحتی که در کاربردهای متنوع و بر  ای از طراحی های هنری اسالمی گونه طرح

شهر اصفهان با داشتن  برند. می سطح آثار و ابنیه متعدد دارا هستند، از یک سری قواعد واصول هنری و ریاضیات فرمی بهره

که مسجد امام  آثار معماری بسیار زیبای دوره صفوی، به گنجینه ای پربار از آثار تزئینی معماری اسالمی بدل گردیده است

 .[1۱]از آثار باشکوه معماری دوره صفویه است یکی
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