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 مجموعه نقش جهان در اصفهان و مجموعه گنجعلی خان

دام از در کرمان در دوره صفویه ساخته شده اند و  هر ک

جد و بازار مجموعه ها به طور مستقل دارای میدان، مس

 هستند.

عناصر این دو مجموعه به شیوه  سبک معماری تمامی

 ر و ـلحاظ عناصن دو مجموعه از ـاصفهانی است. شباهت ای

 

 

 میدان نقش جهان(1

ی ایران است. این استان با استان اصفهان، استانی در میانه

 10کیلومتر مربع و حدوداً  10۵٬۹3۷مساحتی حدود 

 ]1۵[های ایران را در بر می گیرد. درصد از بیابان

نقش جهان میدان مرکزی شهر اصفهان است که در میدان 

مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. و در پیرامون میدان، 

ترین بناهای تاریخی اصفهان مانند مشهورترین و عظیم

مسجد جامع عباسی یا مسجد شاه )در ضلع جنوبی(، مسجد 

قاپو )در ضلع اهلل )در ضلع شرقی(، عمارت عالیشیخ لطف

و  در قیصریه )در ضلع شمالی( ساخته شدهغربی( و سر

 است. ردهـاطه کـاطــراف مـیدان را چـهار بـازار بـزرگ اح

اکثر منابع تاریخی بنای فعلی میدان نقش جهان را در دوره 

اند.سلطنت شاه عباس اول دانسته
 

استاد محمدرضا و استاد 

 اکبر اصفهانی، نام دو تن از معمارانی است که میدان راعلی

 ]16[ .اندطرح ریزی نموده و آن را به شکل فعلی بنا نهاده

.  

 پالن میدان امام_1تصویر 

 

                                                                              

سازماندهی فـضایی و همچنین روابط اجتماعی که در ایـن 

 دو مجموعه شکل گرفته  شباهت های زیادی با هم دارند،

هر دو مجموعه در مرکز شهر قرار گرفته اند و بازار ها در 

 به وجود آورده است.این مجموعه ها محوری را 

در این مقاله به مقایسه شباهت ها و تفاوت های کل 

 مجموعه ها و هر یک از عناصر مجموعه پرداخته شده است.

 

 
 

 (مجموعه گنجعلی خان2

کــرمـان پهناورترین استان ایران در جنوب شرقی کشور 

درصد از وسعت  11قرار گرفته و با در بر گرفتن بیش از 

سعت خاکی بزرگترین استان ایران وبا در ایران از لحاظ و

نظر گرفتن مرز آبی پس از سیستان و بلوچستان دومین 

 ]1۷[ .استان پهناور ایران می باشد

میدان گنجعلی خان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در کنار 

بازار بزرگ کرمان قرار دارد. مساحت مجموعه گنجعلی خان 

ساخت آنها مترمربع و عناصر مجموعه و سال  11000

ق(، در -هـ 100۵ق(، بازار )-ه 100۵اند از: میدان )عبارت

ق(، در ضلع شمالی ضرابخانه -ه 1020ضلع جنوبی حمام )

ق( و در -ه 100۷ق(، در ضلع شرقی مسجد )-ه 103۵)

ق( در ضـلع غــربی -هـ 100۷ضلع شرقی کـاروانـسـرا )

 ()سبک معماری: اصفهانی ق(.-هـ 102۹آب انــبــار )

میدان گنجعلی خان همانند میدان های نقش جهان در 

اصفهان، در اطراف خود بعضی از عناصر شهری را گردآورده 

بازار واقع شده و در  ،است. در سه ضلع میدان گنجعلی خان

ان قرار دارد. وجود ـعلی خـجـنـگ سرای ،ضلع دیگرش

و رها ازاـببا  مجواریهانه و ــخـرابــار، ضـبـام، آب انـمـح

امل کرده ـنیده را کـه به هم تـوعـمـجـو، این مـار سـهـچ

تاقنماهای آجری، کاشیکاری، فضای سبز، حوض آب  است.

  .و دیگر آثار دیدنی، بر زیبایی این میدان افزوده اند
  

 مقدمه
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در سه سمت میدان، بازارهای گنجعلی خان قرار دارد که 

. دهدبازار مسگرها و بخشی از راسته اصلی را تشکیل می

 "لطان محمد معمار یزدیاستاد س"عمار مجموعه م

 ]1[ است.بوده

 

 
       پالن مجموعه گنجعلی خان _2شکل                    

 

                            

    

تحلیل و مقایسه مجموعه نقش 

 گنجعلی خانمجموعه  اب جهان

 

 

 ویژگی های شیوه اصفهانی(3

 

 (ایوان فضای احیا شده1-3

د در ح فضایى صورت تنها بهنه  از ایوان در شیوه اصفهانى

 از آن پیش هایشیوه بنا چونان و درونى بیرونى فاصل

ظر در من نماسازی به صورت پدیده این شد، بلکه استفاده

تکرار ایوان ها در  ؛ مثالً یافت ایویژه شهر جایگاه عمومى

منظر  ، به و گنجعلی خان جهان نقش دور میدان بناهای

 ]1[ بخشید.  ازهـو ت یکدست ظمىـن وانـای

 

 (محصوریت خصوصیت حجمی فضای باز2-3 

بیشتر میدان های شهری توسط فضاها، عناصر و احجامی 

که در پیرامونشان قرار داشتند، محصور می شدند . البته 

ر یکدیگحد محصور بودن و تناسبات فضایی انواع آنها با 

متفاوت بود چنان که میدان های عمومی ، حکومتی و 

نظامی بسیار وسیع و دارای یک مقیاس اجتماعی و متناسب 

با تجمع افراد زیاد بودند ، در حالی که میدان های ناحیه 

 ]2[ ای و محله ای کوچکتر و فضای آنها محصورتر بود.

 

 

 

  خصوصیات معماری سطوح جانبی(3-3

که فضاهای ساخته شده پیرامون آنها همه میدان هایی 

همزمان با فضای باز و در پیوند با آن طراحی و سپس ساخته 

می شدند ، دارای سطوح جانبی طراحی شده بودند. زیرا 

همواره همه سطوحی را که به سمت فضای باز میدان قرار 

  ]3[. طراحی می کردند ،هماهنگ و متناسب با هم داشتند

 

 دارای فضا های سر پوشیده (4-3

به خصوص مانند میدان گنجعلی خان، بعضی از میدان ها 

میدانچه های محله ای در پیرامون فضای باز دارای فضاهای 

سرپوشیده ای بودند که در موقع برگزاری مراسم، مردم در 

آن ها مستقر می شدند و به تماشای مراسم می پرداختند. 

وان هایی بودند که پیرامون بیشتر این فضاها به صورت ای

 فضای باز میدان ساخته می شدند.

در امتداد  مانند میدان نقش جهان در برخی موارد 

محورهای تقارن فضای باز میدان ، ایوان و شاه نشین هایی 

که محل  مانند ایوان عمارت عالی قاپو، که می ساختند

 ناستقرار بزرگان شهر یا محله بود فضای ساخته شده پیرامو

حالت ،  بعضی از این میدان ها دو طبقه بودند . در این

هایی می ساختند که در هنگام  معموالً در طبقه دوم رواق

 ]3[  تجمع ، محل استقرار زنان بود.
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 ( تغییرات در پالن ها )ته رنگ ها(5-3

 بلق هایشیوه به بناها نسبت رنگ ته اصفهانى هدر شیو

 کل در صورت امکاندارند. در بیشتر بناها  بیشتری سادگى

 شده خالصه یا چند ضلعى چهار گوش در شکلى رنگ ته

شود، مگر در مى آزاد دیده و در آنها کمتر طراحى است

قرار  وضع مثل اند،تغییر محور بوده ناچار به که بخش هایى

؛ با جهان نقش میدان به نسبت اصفهان مسجد امام گرفتن

دارد.  چهارگوش رنگى ته ، خود مسجد در مجموعاین همه

به اهداف سیاسی  با نوعی سادگی متناسب با خطوط

در دوره شاه عباس اماکن  اجتماعی دست می یافتند.

ه ها پیوسته به عمومی مانند بازارها ، گذرها ، قهوه خان

مجموعه کاخ ها ، فاصله بعید میان مردم و اشراف درباری 

را تعدیل می بخشید و پای آن را تا حدی که نظم و 

محدودیت درباری اجازه می داده است به اماکن عمومی باز 

 ]4[ .می کند
 

 نظام شهرسازی در عصر صفوی

 

؛ تبلور در شهرسازی مکتب اصفهان(4

 آرمانشهر 
 

 صفوی در شهرسازی ایراندولت (1-4

نهادینه کردن مفهوم شهر و دولت و شکل گیری دولت 

مرکزی مقتدر و استیالی سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی 

و تجسم کالبدی شهر به عنوان سمبل، همزمان با شکل 

گیری قدرت متمرکز دولت صفوی پس از دوره ای که ناشی 

دست داده بود  از حمله مغول، دولت و شهر اقتدار خود را از

 پایه های شهرسازی مکتب اصفهان را قوام می بخشد.

که بنابر مقتضیات زمان خود بر گرفته از آرمان های   مکتبی

دولت صفوی و تاثیر یافته از شرایط و ویژگی های اجتماعی 

 و اقتصادی جامعه بوده است.

آن هنگام که شهرسازان اروپایی در فکر شکل و سامان دادن 

شهرهای ارگانیک قرون وسطایی خود هستند به عرصه 

شهرسازی مکتب اصفهان با ایستادن بر شالوده قوی و بنیان 

محکم ادوار هنری ماسبق خود گام را فراتر نهاده و الگوی 

 ]12[ آرمانی خود را به اجرا در می آورد.

 

 ایجاد حکومت مرکزی ومتمرکز(2-4

ایرانی قبل از ی بازسازی و ابداع مفهوم نوین شهر نطفه

قویونلو و اهای قرتشکیل دولت صفوی و در دل حکومت

 مجموعه ایجادربایجان بسته شده بود. ونلو در آذـویــقآق

 دارد کهای روشن از نظامیدر تبریز، زمینه« حسن پادشاه»

مجموعه ی صفوی را در ی شهر در دورهبعدها مفهوم توسعه

یت از آن شهرهای و به تبع شهرهای قزوین و اصفهانهای 

  .پدید آورد بزرگ دیگری مانند کرمان

وجود حکومت مقتدر مرکزی و ثبات سیاسی و امنیتی از 

یک سو و وضعیت مناسب اقتصادی از سوی دیگر، سبب 

دولت  تغییر ساختار بسیاری از شهرهای بزرگ گردید.

سازی حکومت محلی و تشکیل  صفوی خواستار یکپارچه

ی این امر ایجاد تمرکز و نتیجه حکومتی مرکزی است. 

نظارت دستگاه حاکم بر تجارت و بازرگانی و حمایت 

بازرگانان ثروتمند از رشد هنر و  پادشاهان قدرتمند و 

میدان نقش جهان به عنوان مهمترین میدان  .معماری بود

ش قساخت مجموععظیم نو  حکومتی ایران دوره صفوی

ساخت  بود.  اصفهانای حکومتی در جهان در قالب مجموعه

مجموعه گنجعلی خان کرمان در تداوم ساخت میدان های 

 ]12[ .بود حکومتی در عصر صفوی

 

 (تک بناها3-4

روه تقسیم بندی ـران به دو گــالمی ایـبناهای دوران اس

 :می شود

 بناهای غیرمذهبی-2          بناهای مذهبی-1 
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مساجد، مدارس، بقاع متبرکه، آرامگاه  :بناهای مذهبی مانند

 ... ها، قدمگاه ها، حسینیه ها، تکایا، مصلی ها، کلیساها و

ها، خانه ها،  آب انبارها، قنات: و بناهای غیرمذهبی مانند

باید توجه کرد  ها، قلعه ها ها، حمام ها، باغ کاروانسراها، کاخ

و که هنرمندان، معماران و استادکاران مسلمان در ساخت 

ساز تمامی بناها، خلوص و نیت خیر و تالش صادقانه خود 

نای اسالمی خالی از این ردپا را به کار گرفته اند و هیچ ب

اما تجلی هنر و معماری اسالمی در بناهای مذهبی  نیست.

 ]3[ .المنفعه چشمگیرتر استام و ع

 

  اسالمیشهر دوره تعیین کننده در  عنصر(4-4

فاقد عنصر مرکزی به عنوان عنصر تعیین کننده است، بلکه 

معین می این ستون فقرات شهر ها است که شکل آن را 

و سایر عناصر در ارتباط با این عنصر اصلی شکل می سازد 

گیرند. میدان، مسجد، مدرسه و حمام عناصر غیر قابل 

تفکیک این ستون فقرات هستند که هر یک، نقش و وظیفه 

میل دیگری دارند. میدان رفته رفته اهمیت ویژه ای در تک

ای می یابد و از این دوره با نقش و عملکرد های متفاوتی 

چون تجاری، ورزشی، مذهبی، اداری و حکومتی کار اتصال 

عالوه بر  شهر کهن و توسعه جدید آن را بر عهده می گیرد.

میدان های مرکزی و بنا های اطراف آن در هر محله ای نیز 

تناسب امکانات ساکنین آن گشودگی هایی پدید می آید به 

 ]6[ که میدان های محله ای و میدانچه از این نوع هستند.

 

 

ها در هویت بخشی نقش و جایگاه میدان(5-4

 شهرها 

ای طراحی شوند که عالوه بر نشان ها باید به گونهمیدان

دادن هویت شهر، کالبد وجودی سالیان دراز شهرها را نیز 

رو شهر خوب باید دارای نمایش بگذارند. از این به

از گذشته مرسوم بوده است  ساختارهای مطلوب نیز باشد.

کردند که عالوه بر که در کشورها بناهایی را ایجاد می

خواست ساکنان تداعی کننده قدرت پادشاهان و حاکمان 

نوان ع ها بهعنوان یادگاری به یادماندنی نیز باشد. میدانبه

 ایدر دوره گسترده و نوآوری نوسازی این د قدرت بودند.نما

متمرکز و  دولت و قدرت اجتماعى در سایة امنیت کوتاه

 هنری – فنى و آمادگى خزانة ملى مالى وسیع امکانات

 ]۷[ پذیر بود.امکان برجستة ایرانى استادکاران

با آن عظمتش زاییده یک فکر اقتدار گرا و  نقش جهان

 محدود است. 

در کمال فروتنی زاییده فکری  میدان گنجعلی خان

 است. فرهنگی و درگیر مشکالت عمومی مردم

 

 میدان در شهرسازی :(6-4

میدان نقش جهان با نگرشی به میدان های پیشین خود 

ترکیبی از المانها و یادمان های مذهبی و سیاسی و اقتصادی 

را با الگویی منظم و دقیق شکل می بخشد. این ویژگی مهم 

یعنی ایجاد مجموعه های شهری جدید در کنار بافت های 

ر همه جا نام کهن شهری به الگویی بدل می شود که د

مکتب اصفهان را با خود به یدک می شود که نمونه بارز آن 

مجموعه گنجعلی خان کرمان بوده که به عنوان یک 

پایتخت ایالتی، شهرسازی مکتب اصفهان را در خود پیاده 

 می کند.

حضور این یادمانها در کنار هم و برقراری ارتباط میدان از 

و برقراری محاوره  طریق این عناصر با محالت ورای خود

بین عناصر و اجزای میدان در ترکیب با یکدیگر تحکیم پایه 

های مکتبی است که در آن معماری نه در حد بناهای منفرد 

که در حد مجموعه های شهری مطرح می گردد. معماری 

اصلی  ری هدفـهـشهری و ایجاد و خلق فضای ش

 ]1[شهرسازی مکتب اصفهان است. 

 

 میدان کاربریانواع (7-4

این میدان ها محل تجمع مردم  :میدان عمومی(1-6-4

بود، به همین دلیل در این میادین فضاهای عمومی چون: 
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عبادتگاه و مساجد، نهرآب، آب انبار، فضاهای تجاری، بازار، 

 .گنجعلی خانمانند: میدان  .حمام و مدرسه ساخته می شد

ی، نظامبیشتر برای تمرین های میدان حکومتی: (2-6-4

 .سان و رژه ارتش و یا مجازات مجرمان استفاده می شد

 .گنجعلی خانمیدان نقش جهان و مانند: میدان 

این میدان ها مختص مسابقات میدان ورزشی: (3-6-4

میدان  مانند: .ورزشی همچون میدان بازی چوگان بودند

 .نقش جهان

این میدان ها در کنار یا  :میدان های شهری(4-6-4

راه های اصلی شهر که به یکی از دروازه های شهری امتداد 

 میدان نقش جهان ومانند:  .داشت قرار منتهی می شد

 خان. گنجعلی میدان

این میدان ها در مرکز محله ها  :میدان محله ای(5-6-4

قرار داشتند و به دو شکل راسته و گذرگاه و یا به صورت 

 ]8[ .بودند در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه میدانچه

 

تحول خالقانه در طراحی محورهای (7-4

  شاخص شهری عصر صفویه

تاریخ شهرسازی ایران حکایت از آن دارد که در عمده 

شهرهای ایران محورهایی ارگانیک وجود داشته که ارتباط 

بین فضاهای مهم شهری را شکل داده اند. عمده این 

فضاهایی محورهای عملکردی نظیر بازار ، با قرار گرفتن 

، فضاهای عمومی شهری اهمچون مسجد, مدرسه, کاروانسر

و ... در اطراف آن، به عنوان شاخص ترین محور شهری 

  د.مطرح بوده ان

همیشه مصرف کنندة اصلی فضای جامع مردم عامی 

مردم عامی شکل دهنده اصلی فضاهای ارگانیک . اندبوده

فضای  بازارها، فضای مذهبی، های مختلف،اطراف دسترسی

های فضاهای حکومتی و در الیه خدماتی، فضای تجاری،

دوم اطراف آن بودند و شاید عظمت این فضاها شاهد این 

 ]10[ دعا باشد.ا

محور به عنوان یک عامل جهت دهنده، (8-4

 سازمان دهنده و تقسیم کننده 

آنچه از محور در بسیاری از موارد تعبیر می شود خطی است 

ندارد و به گونه ای یک عامل ذهنی که حضور فیزیکی 

محسوب می شود . اما هنگامی که محور در شهر و فضاهای 

چون  شهری با مقیاسی فراتر از معماری مطرح می شود ،

فعالیت های شهری و زندگی اجتماعی در این محور جریان 

می یابد ، عملکردهای جدیدی برای این محور تعریف می 

این محور جزئی از فضاهای شود. در واقع می توان گفت 

در تاریخ عمده شهرهای ایران دارای بافتی  .شهر می شود

ارگانیک بوده اند و به این صورت فضاهای مهم شهری را به 

محورهای ارگانیک عمدتا فضاهای  هم متصل می کرده اند.

عملکردی مثل بازار بوده اند که بسته به میزان اهمیت در 

فضایی با فضاهای شهری بافت شهر و همچنین ارتباط 

اطراف به عنوان شاخص ترین محور در شهر مطرح می شده 

اند. یکی از بارزترین این محورها ، بازار اصفهان است که 

میدان کهنه و میدان نقش جهان را به عنوان مهمترین 

 فضاهای شهری عصر صفویه به هم متصل می کرده است.

گذرد نیز  به  محور بازاری که از مجموعه گنجعلی خان می

که در دو سوی آن دو دروازه  صورت خط مستقیم است

و دروازه مسجد  دروازه ارگ شهر یعنی ورودی و  خروجی

 ]۹[. )وکیل( قرار دارد

 

 ان نسبت به راه های منتهی به آنموقعیت مید(5

تقاطع راه ها جنبه ارتباطی ( میدان در محل 1-5

 داشت

سعی می کردند که محل ورود حداقل یک یا چند راه مهم 

را در مکان های هندسی خاص و نقاط عطف میدان قرار 

دهند. میدان نقش جهان اصفهان چنین وضعی دارد ، به 

این ترتیب که دهانه بازار را روی محور طولی و در وسط 

شمالی میدان و رو به روی مسجد جامع عباسی طراحی و 
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د ، در حالی که بقیه راه ها در مکان های کرده ان احداث

 ]13[ اند. فرعی تر به میدان متصل شده

 

 ( میدان در کنار راه2-5

یک حصار بود که فضای آن را از فضای راه متمایز  اول: 

ورودی، امکان  می کرد و تنها توسط یک یا چند فضای

 .دسترسی به آن وجود داشت

یا معمارانه از راه میدان توسط عناصری غیر معمارانه دوم:

متمایز می شد ، اما در طول راه امکان دید به آن کم و بیش 

وجود داشت و دسترسی به آن نیز از نقاط مختلف و متعدد 

مسیر بود، مانند میدان گنجعلی خان که فضای آن توسط 

ازار کنار آن متمایز ـضای بـجرزها و تاق های متعدد از ف

 ت. ـده اسـش

فضای میدان عبور می کرد و فضای آن راه از درون  سوم:

 نقش مانند: میدان ،، جزئی از فضای میدان محسوب می شد

 ]13[ .جهان

 

 

 ( شکلهای منظم3-5

بسیاری از میدان های حکومتی ، نظامی و محله ای و بعضی 

از میدان های تجاری درون شهری دارای زمینی هندسی 

بود  مربعشکل بودند که بیشتر آنها مستطیل و در مواردی 

. قابل ذکر است که همه میدان هایی که ابتدا طراحی و 

سپس احداث می شدند کم و بیش دارای زمینی هندسی 

، مانند میدان گنجعلی خان و میدان شکل و منظم بوده اند

. همچنین بسیاری از میدان هایی که به تدریج نقش جهان

بیش منظم و هندسی  ساخته می شدند ، از شکلی کم

 ]6[ برخوردار می شدند.

 

ان نقش ویژگی های مشترک مید(6

 جهان و میدان گنجعلی خان

از لحاظ اقلیمی چنین فضاهایی کامالً منطبق با موضوع 

فضاهایی که محصوریت کامل و کافی با  .دانطراحی بوده

 .آورندتوجه به بافت فرهنگی و اجتماعی بوجود می

فضاهایی که عملکردهای مختلف تجاری و مذهبی و 

فضای دیگر شکل  طراف یکاحکومتی با حضور مردم در 

عملکردهای مختلف این فضاها چون مراسم نوروز،  .گیرندمی

جشن اعیاد و سوگواری و حتی مسابقات ورزشی و اموری چون 

ای حائز اهمیت است؛ حضور همیشگی مردم در این فضاها نکته

ی و تناسبات طول ترتیب که مردم در یک فضای وسیع و بابدین 

عرضی و ارتفاعی و دیدها و پرسپکتیوهای قابل توجه در 

نمایند که تمام مردم های روزمرة خود از فضایی عبور میفعالیت

 ]۷[. نمایندخاطر و عالقه می  شهر به آن فضا احساس تعلق

 

 

 معماری مساجد در دوره صفویه(7

 دین و هنر در مساجدتالقی (1-7

مساجد به عنوان اجتماعی ترین مکان حضور مسلمین ، 

جایگاه تالقی دین و هنر اسالمی می باشد. هنر با نماد 

آمیخته است و نمادها ماهیت و جوهر هنر را تشکیل می 

دهند، دارای پیامی معنادار می باشد. در هنر معماری 

نای مساجد، خطوط عمودی، افقی و منحنی، دارای مع

بلندی می باشند. ساخت گنبد، محراب، گلدسته ها، ستون 

 .مقرنس ها نیز پیامی را به مخاطب القا می نماید منبر، ها،

 گچبری، ،معماری :این جلوه های هنری عبارتند از

خوشنویسی،  آجرکاری، کاشیکاری، مقرنس کاری،

 فضاآرایی و... 

بندی ها، ایران در عناصر معماری همچون قوس ها، تاق 

گنبد و حتی مقرنس به عنوان یک تزئین حجمی و سه 

ه ب را تاوردهاـاین دس .بعدی پیشتاز بوده و توانسته است

ی عبارته ب  .ی نشان دهدـالمـرزمین های اسـگر سـدی

اسالم و معماری ایرانی در جهت نوعی کمال گرایی دو جانبه 

ری ـس با بکار گیری یک رانی،ـکه معمار ای. حرکت می کند

ثرت به ـل کـمچون بازگشت به اصـی هـالمـمفاهیم اس
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چنین فضایی را  کارگیری آرایه های نمادین،ه ب  دت وـوح

 ]12[ .خلق کرده است

 

 بنا و معماری مساجد(2-7

ر قلمرو اسالم ، همه هنرها به خدمت مسجد به کار رفته د

سجد را . معموالً مو از این راه جالل و سرفرازی یافته است

نزدیک بازار شهر می ساختند که از همه طرف بتوان آسان 

در بنای بسیاری از مساجد در سرزمین های  .بدان جا رسید

گون به هم درآمیخته و معماری در ااسالمی هنرهای گون

کاشی  .این میان نقش توازن کننده ای ایفا کرده است

کاری، نقاشی، گچ بری، منبت کاری، خوشنویسی، خطاطی 

 حتی صوت خوش و موسیقی دل انگیز در صدای  ها،کتیبه 

در واقع به نظر می رسد که  .مؤذن و قرائت کتاب خدا

تاقی آنها به عنوان  آتشکده های زرتشتیان ایران و چهار

الگویی برای ساخت مساجد بود و از طرفی خیلی از مساجد 

بر روی همین آتشکده ها و کلیساهای مسیحیان بنا شدند 

یق بود که معماری اسالمی در راه تکامل گام و از همین طر

 ، مانند: مسجد گنجعلی خان در کرمان.برداشت.

مناره ، به عنوان برج دیده بانی مؤذن ، بیشتر تحت تأثیر 

 در ایران،ه کـه رج های قدیمی آتشکده ها ساخته شدــب

ر ، مانند: مسجد امام داین مناره بیشتر به شکل استوانه بود

 ]3[ اصفهان.

 

تاثیر شکل و فرم نمادین در انتقال (3-7

 در مساجد  معانی و مفاهیم

موضع خوانایی مسجد در بافت شهری یا انتقال مفاهیمی 

وقتی بحث از فرم . چون الهی و قدسی بودن را در بر گیرد

تاثیر شکل و فرم در انتقال . و ظاهر مسجد به میان می آید

ناختی و حس زیبایی ش "معانی و مفاهیم از دو منظر 

 ]۷[ قابل بررسی است. "گرافیک محیطی 

 پالن مستطیل شکل مساجد(4-7

 .بیشتر مساجد با پالن مربع یا مستطیل ساخته شده اند

اساس اولیه تفکر ساخت بناهای مذهبی به این شکل شاید 

به این موضوع مربوط می شود که در دوران باستان و حتی 

در  .مستطیل شکل استبعد از آن عقیده داشتند که بهشت 

پالن مسجد امام اصفهان این موضوع کامالً مشخص است 

که تمامی قسمت های این مسجد دارای پالن مربع یا 

 ]1[  مستطیل می باشد.

 

 

 مسجد شاه )مسجد امام( _3شکل     

 
 طرح چهار ایوانی مساجد(5-7

تک ایوانی و دو ایوانی .طرح همه مساجد چهار ایوانی نیست 

اما احتمال بسیار دارد که .از این ها هم دیده می شودو غیر 

طرح چهار ایوانی مساجد از روی طرح چهار تاقی ایرانی 

مستطیل  در طرح چهار ایوانی،یک حیاط.گرفته شده باشد

شکل پالن اصلی مسجد را شکل می دهد که در هر ضلع 

در این پالن آن ایوانی که به سمت  .آن یک ایوان وجود دارد

  .ست، از همه پرکارتر ، عظیم تر و قابل توجه تر استقبله ا

بناهای این دوره باز هم دارای طرح کلی چهار ایوانی است 

ظیم با ابعاد بزرگ توجه بسیار ـعالبته به ساخت ایوان های 
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ت ـفـدر ابنیه مذهبی کاشی های لعاب دار، معرق و ه .شده

ها،  رنگ در تزئین دیواره های خارجی و داخلی بنا، تاق

 ]1[  ت.نبدها و محراب ها استفاده شده اسمناره ها، گ

 

 (ورودی هادر  مساجد6-7

برای اینکه جنبه دعوت به داخل مسجد داشته باشند، 

در حالی که در  .ورودی ها از بیرون تزئینات بسیاری دارند

حیاط و داخل مسجد برای اینکه عبادت کنندگان را تحت 

 .ندهد، تزئین بسیار کم استتاثیر خروج از مسجد قرار 

سردر مساجد نسبت به اطراف خود شاخص تر ، حجیم تر 

بدین ترتیب انسان در مقابل مقیاس بزرگ و  .و بلند ترند

چشمگیر سردر، با تحسین این عظمت خود را بنده حقیری 

تزئینات سردر مفصل تر  د.در بارگاه متعالی خداوند می یاب

طاطی آیات قرآن، خ.از بقیه قسمت های ورودی است

کاشیکاری،کاربندی و مقرنس کاری از جمله این تزئینات 

برای تاکید به محور توجه می  “ورودی”به تقارن  . هستند

 ]11[ .شود

 

 

 سردر(7-7

 ت.سر درب مسجد مبین میزان اهمیت و عظمت آن بناس

بنابراین سعی برآن بوده تا هرچه وسیع تر، مرتفع تر و مزین 

 ]11[ تر برپا شود.

 

 دگنب(8-7

گنبد  .گنبد با جلوه و رفعت خود کنایه ای از آسمان است

در اسالم نماد تاق فلک است و از آنجا که گنبد رو به آسمان 

کشیده شده، نوعی تمنای عروج را برای فرد مسلمان تداعی 

در معماری ایرانی هم که اساس آن گذر از مربع  .می کند

 میرایی به نامیرایی است، گنبدبه دایره و در واقع گذر از 

و ساز تغییر  از لحاظ ساخت در شیوة اصفهانى سازی

 کند.نمى چندانى

زیر گنبد، ساقة گنبد  هایگوشه تر شدناز ساده گذشته

 ریشیوة آذ ( در گنبدهایگریو کوتاه« )= اربانه» به نسبت

د آی( درمىگردن« )= گریو» صورت شود و بهتر مىکشیده

 ادهبنا و استف بیشتر به بخشیدن عظمت عمدة آن غرض که

 یوهش از همین پیروی به فضاست داخل از نور بیشتر برای

مساجد نیز  هایبا گنبد، گلدسته و همخوانى و ترکیب

وند. شمى قدیم هایتر از گلدستهتر و باریکتر، ظریفساده

با  اهلللطف و مسجد شیخ ماممسجد ا هایگنبدها و گلدسته

 قابل یثـح از این پیشین هایشیوه مساجد مربوط به

مسجد ایرانی عالوه بر افزودن گنبد به فضای  .اندمقایسه

گام و ایجاد ایوان که  به شبستان به کمک یک هندسه گام

های افزود، دارای ویژگیبه شکوه و جالل آن می

لطافت و ظرافت در آراستن و فردی است که منحصربه

اند. با این همه تزیین بدنه در داخل و خارج بنا، از آن جمله

 های سنتیو تجربه میراث به جای مانده از آنها توام با تنوع

در استفاده از فرم و فضا به ویژه در معماری مساجد، 

هاست که به کمال رسیده و به بلوغ هنری و ماندگاری قرن

 ]6[است. فنی دست یافته 

 

 

 محراب(9-7

رفتگی است که جهت مکه و نماز خواندن  محراب نوعی تو

تقدس آن به جهت رو به قبله بودنش می  ،را نشان می دهد

با ورود به داخل بنا و حضور در مقابل محراب نگاه ما  .باشد

با توجه به خطوط قائم و عناصر رو به باالی فضای درونی 

 مینقوش اسلیگنبدخانه به سمت زیر گنبد متمایل شده و 

فراکتالی زیر گنبد آگاه،  زیبایی مبهم نقوش را از ما محراب

 مطمئن  می نمایند که این نیز زاییده یک ادارک کامال

 ]6[  .است ذهنی و لذتی عمیق در مقام عقل و احساس
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  تزئینات مساجد(10-7

از آنجا که در بعضی از روایات اسالمی حتی نقاشی گل و 

هنرمند مسلمان ، بوته یا گیاه نیز مکروه شمرده شده است

در تزئین مساجد شکل گل و گیاه را تغییر داده و حالتی 

نقش های اسلیمی شگفت  .نمادین به آنها بخشیده است

به وجود   …وانگیزی که در تزئین مناره و سردر و گنبد 

 آمده از همین تفکر ناشی می شوند.

موزاییک و کاشی های براق برای کف مسجد و تزئین 

محراب و دیوارها، شیشه های رنگارنگ برای پنجره و قندیل 

 می ها، قالی و قالیچه های گران بها برای آرایه صحن بکار

ازاره ها و دیواره ها با مرمر زیبای الوان و تاقنمای  .رفت 

منبر از چوب  یبه ها را با نوشته ها می آراستنمحراب و کت

بود و در ساختن و آراستن آن با عاج منبت و آبنوس ، دقت 

محراب را با کاشی و موزاییک و . فراوان به کار می بردند

 طراحی های زیبا، ازتصویر گل و بوته و نقشهای برجسته و 

 ]۵[ .معرق ، گچ، مرمر، سفال و کاشی ، مزین می کردند

 

 

 تزئینات گنبد شیخ لطف اهلل _ 4شکل                  

 

 اتـاقـحـیا الاتـزئینـودها )تــآم(8

 (ایغیرسازه

 رنگ هفت کاشى(1-8

 نما و تَرْکهای پیوستة کاشی های همو به منقوش صفحات

 یلیزهاست هایو بوته و گل بدیع دار گنبدها، با رنگهاینگاره

 د.شونمى آذین و هندسى اسلیمى و نقش های شده

 را ندارد، اما چون معرق کاشى و ارزش دوام کاشى نوع این  

 هفت باشد، کاشى بنا آبى منظر عمومى که بوده نظر بر این

 گنبدها که خارجى سطح .است بوده بیشتر مطلوب رنگ

دارد، از  جوی با عوامل تقابل بیشتر در جهت دوام نیاز به

کاشی کاری نیز به طرق  .است نشده استفاده کاشى نوع این

مختلف معرق کاری، معقلی و هفت رنگ کار شده، که در 

و  بیشتر دوره صفوی برای سرعت بخشیدن به کار، وضوح

ندسی کاشی ـان ایجاد نقوش پیچیده گیاهی و هنیز امک

 ]۵[ هفت رنگ به کار برده شد.

 

 
 سقف چهارسو گنجعلی خان  _۵شکل                         

 

 

 



10 
 

  )گیاهی( تزئین گل و بوته(2-8

در دوره صفوی جهت سرعت در کار تکنیک کاشی هفت 

انار، ل گل سرخ، میخک، نیلوفرآبی، گ .رنگ استفاده شد

آالله، برگ و شاخه انگوری و شاخ و برگ های درهم پیچیده 

دیگر با شیوه های اسلیمی مارپیچی حلزونی و دسته ای در 

به  )صفوی( قاب های کاشی تزئینی هفت رنگ در این عصر

در ساختمان و تزئین اژدرهای  شکوفایی و نمایش درآمدند.

 ای طرفین سردر،هسردر و جلوخان و همچنین سکو

بسیار خوب به کار رفته و بقیه قسمت های مرمرهای 

جلوخان و سردر با کاشی های خشتی الوان و معرق زینت 

اند. در این تزئینات نقوش هندسی، گل و بوته، طاووس یافته

خورد که به خط خوش و همچنین کتیبه هایی به چشم می

ساقه گنبد شیخ  با کاشی  .اندنسخ و نستعلیق نوشته شده

ای ای از کاشی هنقوش گل و بوته و کتیبه هایی آبی رنگ و

 .معرق، شامل چند سوره کوتاه از قرآن، تزئین شده است

فاکتورهای اساسی زیبایی کاشی کاری را چنین می توان 

 قرینه سازی ارزش برابر فضای مثبت و منفی :نام برد

 انتزاعی بودن بی زمانی تناسب و ترکیب بافت  رید وـتج

 ]1[ ... رنگ و سکون و آرامش توازن

 

  

 سردر اصلی _نیاپیشو سقف  سردر کاروانسرا گنجعلی خان_ 6 شکل

 ی تزیین شدهموته و اسلیـل و بـرح های گـبا کاشی های معرق با ط

 است.

 رنگ(3-8

، مسلط آبى رنگ های اصفهانى با شیوه یافته در آثار قوام

 و طالیى پخته ، نخودی، سفید شیری، الجوردیایفیروزه

، بود رنگ آبى بنا که جلوة کلى عباس از شاه پس .است

طرح ها غالباً  سلیمان شاه در زمان ؛ حتىتغییر یافت

 زشت نارنجى قرمز و زرد و نوعى شد و رنگهای ناهماهنگ

 . گرفت بیشتری جای

تاثیر رنگ یکی از عوامل و مولفه های مهم در فضا سازی 

معنوی و روحانی مسجد می باشد البته همنشین بی بدیل 

نور است این استفاده با آگاهی از معنای سمبلیکی هر رنگ 

و واکنش کلی ایجاد شده در روان انسان در برابر حضور یک 

می باشد. مساجد جهان ترکیب یا هارمونی از رنگ ها همراه 

اسالم در بکارگیری رنگ های متنوع از چارچوب واحدی 

پیروی می کنند و معموالً از رنگ های سبز ، فیروزه ای و 

آبی استفاده می کنند. رنگ آبی الجوردی و فیروزه ای از 

عمده ترین رنگ های زمینه ای دیوارها، کاشی ها، محراب، 

 ]۵[ گنبد، صحن و شبستان مساجد است.

 

 بر دیوار نقش(4-8

نقش متنوع و رنگارنگ کاشیکاری مساجد ایرانی، جزء 

 زیباترین و پرمعناترین عناصر بکار رفته در مساجد است.

این نقوش پرمعنا هریک بر حسب شکل و محل قرار گیری 

 دارای کارکرد و بار معنایی و رمزی متفاوت است.

ر ها تنها د تکرار، ویژگی خاصی است که در میان عبادتگاه 

مسجد به این وسعت استفاده شده است و در عملکرد خود 

با روح اسالم و عبادت در آن ارتباط تنگاتنگ و مستقیم 

دارد. نقوش اسالمی که در نوع گردش اسلیمی و ختایی و 

نقوش هندسی جلوه گر شده است معموالً از یک یا چند 

 رار میشکل منظم به دست می آید که در انحناها و دوایر ق

گیرند و بر طبق اندازه های تکرار شونده به اشکال متفاوتی 

نمودار می شوند و به این صورت ، تناسبات وابسته به آن 

نقش ، در کل سطح گسترش طرح تکرار می شود. حتی اگر 
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پایه هندسی کار حذف شده باشد و تنها خطوط و شکل 

د ـباشده ـی مانـشده است باق هایی که بر اساس آن ترسیم

نگ و تکرار شونده آن محفوظ و نمایان ـم روح هم آهـباز ه

 ]1[ است.

 
 بخشی از تزئینات اتاق  کاروانسرای گنجعلی خان _۷شکل 

 

 نورپردازی(5-8

 سنت و رعایت آفتاب تابش جهت به نور با توجه تنظیم

 ن. دور گرداست گرفته صورت ایرانى در بناهای گرایىدرون

را زیبا و شایسته می سازد که محل استقرار  آن و کندمی 

 جوهر او نیز ریشه در عالم نور دارد،  روان انسانی باشد که

 بلند گنبدها نورگیرهایى .عالمی که جز عالم روح نیست

 ند وکمى ا را متعادلـمـن سنگینى هم که است شده تعبیه

        

می شود که مجموعه  مقایسه این دو مجموعه نتیجه گرفته

نقش جهان اصفهان با توجه به این که یک مجموعه 

حکومتی بوده و در دوره ای مخصوص افراد حکومتی بوده 

عناصر قرار گرفته شده در این مجموعه با رویکرد حکومتی 

بودن، شکل گرفته شده است مانند کاخ عالی قاپو که برای 

و ار گیری داستفاده سران حکومتی ساخته شده بود و یا قر

مسجد در کنار هم برای استفاده همسران رجال حکومتی 

بوده است. از لحاظ جزییات نیز مجموعه نقش جهان با 

همین رویکرد دارای تزیینات و کاشیکاری های بیشتر است 

 رفتنــه گـاصلـه با فـبات  این مجموعـناسـحاظ تـو از ل

 ود را نشان داده است.  ــت  خــظمــانی عـسـیاس انـاز مق

دهد. نور گیرها در مى داخل به و غیرمستقیم نور کافى هم

اری اسالمی ـمـعـ. ماست گلجام صورت از بناها به بسیاری

ر نو مبل وجود.ـس والهی  ،ور را به عنوان یک سمبل عقلـن

اده نفوذ کرده ـانی است که در سختی مـضور روحـیک ح

 ]1[ صورت شریف در می آورد. آن را تبدیل به یک

 

  مکانیسم نورپردازی(6-8

 مهار نور-1

 تلطیف نور-2

   انعکاس و جذب نور-3

 ایجاد کنتراست نور مناسب -4

 

 :نقش نور بر آیات روی دیوار(7-8

تناسب نور خورشید با آیات قرآنی نقش بسته روی کاشی 

های نور درون مسجد از پنجره.. ستهنری معنا گرا ها

                    اندگوناگون ساقه گنبد ساخته شدهمشبکی که در جوانب 
 

ها به درون مسجد شود. پرتوی که از این پنجرهتأمین می

تابد، عالوه بر ایجاد روشنایی کافی، خود به خود نمایشگر می

 ]۵[فضای روحانی بناست. 

 

گنجعلی خان کرمان دارای فضاهای اجتماعی اما مجموعه 

بیشتری می باشد، مانند حمام، کاروانسرا و آب انبار. نحوه 

قرار گیری عناصر آن با رویکرد استفاده عوام از این مجموعه 

شکل گرفته است و از لحاظ جزییات با تمام شباهت هایی 

که از لحاظ سبک و معماری با مجموعه نقش جهان دارد، 

عناصر این مجموعه از کاشیکاری استفاده شده کمتر در 

است اما دارای نقاشی های بسیاری است، از لحاظ تناسبات 

نیز دارای مقیاس انسانی تری است و نسبت به مجموعه 

نقش جهان نزدیکی بیشتر با مقیاس انسانی دارد، نمود این 

مسئله را می توان در مقایسه تناسبات مساجد این دو 

 کرد.مجموعه مشاهده 

 نتیجه
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