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  چكيده
هاي زيبايي ي مربوط و ويژگي، اجتماعي و ديني حاكم بر جامعهبناي شهري متاثر از شرايط فرهنگيگيري هر اثر هنري و هر شكل

، جامعه به شدت تحت تاثير تفكرات ي صفويدوره باشد. در ايرانر ميشناسي و هنشناسي اثر برگرفته از تعريف جامعه از زيبايي
  اسالمي و هنر قدسي بود.

توانيم در بناهاي به جا مانده از آن ها و آثارش را ميهاي اسالمي يكايك در تار و پود جامعه رسوخ كرده بود تا جايي كه نشانهآموزه
 ل و اقدامات كه از زمان شاه طهماسب شروع و دري مغو. تحوالت سياسي اجتماعي پس از حملهمشاهده كنيمدوران به وضوح 

گيري ميدان نقش جهان با شهرسازي اصفهان بود. شكلزمان شاه عباس به اوج خودش رسيد، نقطه عطفي در ايجاد مكتب 
باشد كه شاهدي بر انگاره عملكردهاي مختلف بيانگر نهادينه شدن اصول ديني همچون وحدت در جان معماري آن دوران مي

  ت و كثرت در معماري ايران بود.وحد
  
  

  جامعه شناسي اسالمي، معماري اسالمي ، معماري دوره صفويهميدان نقش جهان ، كلمات كليدي: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                             

 

 

   

  :مقدمه. 1
 نيا قيتلف و تداخل موارد، ازي اريبس در. دارد ضرورت بحث آغازي برا مشتركي ها نهيزم شناخت ،يا رشته انيم مطالعات در

ي ريگ شكل سبب تداخالت و ادغامات نيا و شودي م داده صيتشخي سخت به ها رشته نيا انيم مرز كه استي ا بگونه ها حوزه
 رو، شيپ پژوهش در. ستين زيجا شهياند حوزه كي اي يفكري  نهيزم كي به تنها آثار نيا دادن نسبت كه شدهي هنر وي علم آثار

 ليدل نيهم به است؛ مطرح) هنر ازي ا شاخه عنوان بهي(معمار و اسالم ،يشناس جامعهي  حوزه سه داست،يپ عنوان از كه آنطور
 ارائه مقاله ادامهي برا روشن نهيزم جاديا جهت ،ياسالمي معمار نطوريهم و هنري شناس جامعه مباحث به مربوطي فيتعار ادامه در

 حل و رفعي برايي راهكارها ارائه آن دنبال به و جامعه ازي بهتر شناخت ليتحص هدف با استي دانشي شناس جامعه. شد خواهد
 عنوان به جامعه از دينبا هرگزي شناس جامعه). 294؛1393راودراد،ي (بهروز وي بهبود سمت به جامعه حركت وي اجتماع مسائل

 كه نديبب ايپو وي جمع دسته تيخالق ازي جنبش صورت به آنرا ديبا بلكه ديبگو سخن سنگ چون ساكن و ثابت ، ستاياي تيماه
ي معمار). 20؛1392و،ينيدوو(رسندي نميي نها شكل كي به هرگز خود ذات به بنا جوامع رايز ، ستانديبا آنرا تواندي نم زيچ چيه

 در اسالم رونقي متمادي سالها طول در كه گرددي م اطالقي معمار آثار ازي ا گسترده بازه به ف،يتوص مقام دري اسالم
  ).59؛1383(مهدوي نژاد،  . اند گرفته شكلي اسالمي نهايسرزم

  
  :مساله انيب. 2

پذيرند اساس بسياري از مطالعات كنشي بوده و تاثير و تاثري كه ميبيني خود همواره با محيط در يك بر همانسان بر اساس جهان
اي پا برجاست كه تاثير به گونهگيرد.اين بيني يا فلسفه زندگي شكل ميرا شكل داده است.تاثير انسان در محيط بر پايه جهان

توان با اكولوژي اي معتقدند براي نمونه شهر اسالمي حاصل اعتقادات اسالمي است و تنها با درك اصول و قوانين آن ميعده
بنا بر اين مساله اساسي در اين پژوهش  )1387،11،شهرهاي اسالمي آشنا شد.(اصول ساخت و ساز سنتي در اسالم،هشام مرتضي

ي شكل گيري اين مجموعه ها و بنا ها با توجه به همين تفكرات اجتماعي است و اينكه تا چه اندازه اين آثار به نيازهاي اين چگونگ
جوامع پاسخ داده اند. لذا در اين پژوهش مجموعه نقش جهان اصفهان از ديدگاههاي تاريخي، اجتماعي، سياسي و باالخص جامعه 

  .تطبيقي قرار خواهد گرفت شناسي بعنوان مصداق مورد مطالعه

  

  :روش تحقيق. 3
 اما رفتهيپذ صورت نگارانه خيتاري بررس كي قيتحق طول در كه ديآي م بشماري فيك پژوهشي نوع محتوا لحاظ به قيتحق نيا

 نيا. باشدي مي اعتقاد وي اجتماع عوامل بري مبتن پژوهش كرديرو كه بود؛ خواهدي خيتار-يريتفس روش بري متك پژوهش اساس
 مختلفي ها نهيزم در متعدد منابع از آن انجام جهت. است شده انجام محتوا ليتحل وي ا كتابخانه اطالعات اساس بر پژوهش

 جامعه اصول قيمصاد ها داده ليتحل وي بند جمع با تينها در. است شده استفادهي وفلسفي معمار ،يهنر ،ياجتماع ،يخيتار
  .ديگرد حاصل جهان نقش مجموعه دري اسالمي شناس

  
  :پژوهش نهيشيپ. 4
 مكتب و رنسانس يشهرساز وهيش يقيتطب مطالعه با "ويدوليكامپ تا جهان نقش از" عنوان تحت يا مقاله در) 1386(يليسه



                             

 

 

   

  . است افتهي يانسان يازهاين از برخواسته مشترك يپاسخ را دانيم دو نيا يريگ شكل اصفهان،
 ،ياجتماع يها نهيزم يبررس(يصفو اصفهان تا يلخانيا زيتبر از يشهر يفضاها از يليتحل" درمقاله) 1388(فروتن
 در و پرداخته اصفهان مكتب ظهور تا يلخانيا دوره از يشهر يفضاها در رخداده تحوالت يبررس به ")يفرهنگ و ياسي،سياقتصاد

 يمذهب يها ارسن از يشهر گسترش كانون انتقال و اصفهان مكتب قيطر از هيصفو از شيپ يشهر يفضاها تكامل به تينها
  .است دهيرس عهيش يمذهب اي يخدمات -يتجار يها ارسن به هيصوف
 يمورد پژوهش روش با "مسلمانان يمعمار در تعادل يريگ درشكل موثر يشاخصها يبررس" مقاله در) 1390(ينيام و انيبمان

  .دانسته موثر ياسالم يمعمار در تعادل يريگ شكل در را ييشاخصها
 و بدنه به راهكار نيا با و پرداخته هيصفو دوره در اصفهان ياجتماع يمعمار يبررس به "جهان نصف "كتاب در) 1381(كيبل-يپ

  .است برده يپ يبشر يزندگ مهمم ساختار كي يكل طرح
 يريگ شكل يها نهيزم يبررس به يمرور يكرديرو با "هيصفو دوره ياسالم يمعمار يبررس " مقاله در) 1393(گرانيد و هيباطن

  . اند كرده يابيباز را آن ناشناخته يايزوا يبعض و پرداخته اصفهان مكتب
  
  :ينظر چارچوب. 5
  هنر به مربوط فيتعار. 1- 5
  )يشناخت ييبايز: (يفلسف فيتعار. 1-1- 5

 اي بودن يقيحق ليدل به كه دارد وجود يستياليماتر و يستيدئاليا يكردهايرو با هنر ينيع فيتعار): يذات برون( ينيع يها هينظر
  ).297 ؛1393راودراد،(شود يم لذت جاديا موجب و كند يم كيتحر انسان در را ييبايز حس بودن هماهنگ

 كه است يكس يروح تيفعال جهينت راياست،ز نندهيب نفس در بلكه ستين اياش يذات صفت ييبايز): يذات درون(يذهن يها هينظر
 و شود يم افتي جا همه ييبايز باشد كشف نيا به قادر كه يكس يبرا. كند يم كشف اياش در اي دهد يم نسبت اياش به را ييبايز
  ).297 همان،(است روح يها تيفعال از يكي ييبايز اعتبار نيا به هنر؛ از است عبارت آن كردن دايپ

 پرده ييبايز يرو از كه است نيا كارهنرمند و شود درك ديبا اما است موجود نفسه يف ييبايز): يدوقطب(يذهن-ينيع يها هينظر
  ).298همان،( بزند كنار را
  
  :هنر از يشناس جامعه فيتعار. 1-2- 5

 پاسخ يبرا يمختلف يها وهيش البته.طلبد يم چالش به را يسنت يشناس ييبايآشكار،ز و حيصر گاه و ،يضمن بطور يشناس جامعه
  )443: 1389 ن،يرام. (دارد وجود چالش نيا به گفتن
  )300همان،( داند يم لذت را دو هر يمبنا اما كند، يم ميتقس يذهن و يعرفان-ينيع دسته دو به را فيتعار يو: يتولستو هينظر
 ايجغراف عرض و زمان طول در ياجتماع طيشرا كه آنجا از و است ياجتماع طيشرا به وابسته يامر هنر فيتعر: ولف جانت هينظر
  )302همان،( باشد ثابت يامر تواند يم ن زين هنر فيتعر هستند، ريمتغ
 نيتر عيوس در يحت هنراست آنچه رايز ، كرد فيتعر يانتزاع عبارات در هنررا كه ستين ممكن عمال: الكساندر ايكتوريو هينظر

  ).303همان،( است تناقضات از ياريبس موضوع نيبرا بنا و شده فيتعر ياجتماع طور به حالت
  
  



                             

 

 

   

  :هنر يشناس جامعه. 2- 5
 و كند يشياند جزم آنكه يب ، دارد شهير جامعه يزندگ در حد چه تا يذهن تفكرات نديبب كه است نيا هنر يشناس جامعه هدف
 دارد وجود يجمع يزندگ چارچوب در فعال يروهاين انيم يدائم يا رابطه كه ميدان يم). 21 ؛1392و،ينيدوو(دهد خرج به تعصب

 تر ژرف يهنر اثر يوجود تيواقع از ما درك ميبفهم بهتر را تيواقع نيا هرچه و كند يم رييتغ ياجتماع طيشرا تناسب به كه
 و هنر انيم مناسبات نيهم در چراكه ، دارد ياديبن تياهم يهنر نشيآفر يبرا يجمع يزندگ و هنر رابطه درك. بود خواهد
 يساختارها راتييتغ توان ينم البته). 47همان،(رديگ يم صورت زيآم تيموفق شيكماب متقابل اقدام كي كه است ياجتماع يزندگ

 تحوالت نگونهيا با يهنر تيخالق بزرگ يها دوره همه بايتقر كه گفت ديبا اما دانست يهنر نشيآفر شرط و علت تنها را ياجتماع
  ).68همان،( اند بوده همزمان ياجتماع

  
  :يشناس جامعه دگاهيد از ينيهنرد. 3- 5
 ذات ندهينما اي نيزم يرو خدا ندهينما مطلق، ذاتكارگزار  هنرمند آنها در كه است يروحان شيگرا با يجوامع با ما سروكار نجايدرا

 دانسته امبريپ اي عالم هنرمند يا جامعه نيچن در. كند يم صادر يبشر نيقوان از فراتر ياحكام كه شود يم يتلق ييروين اي مقدس
 ييروين او به كه رديگ يم قرار يواسطگ نيا ريتاث تحت شود يم مربوط او به آنچه هر. است مقدس نديافريب كه ياثر هر و شود يم

 احساسات كه يهنر انيم است فرق همه نيا با. دارد شباهت الهه كي اي كاهن كي يروين به اغلب كه ييروين دهد يم يعيطب فوق
 مهم زيتما نيا به مالرو. ستين يشدن كيتفك آن از و است شده سرشته باآن يمذهب تيمعنو كه يهنر و كند يم انيب را يمذهب
 يفرمها جذبه دست به خودرا هنرمند ا: يكرد جستجو فرم با هنرمندان رابطه نهيزم در ديبا را تفاوت كه ديگو يم و كند يم اشاره
 با هنرمند اي م؛ينيب يم سومر گاالش شهر از ماندهيباق آثار و يسومر هنر در كه شود يم يآن كارش جهينت و كند يم رها ياساس

 دهيد ييبودا اي يحيمس يها مجسمه در كه است يآن كارش جهينت و دهد يم خبر يمذهب يشور از خودش مستقل يآگاه انيب
  ).84: 1392 و،ينيدوو( شود يم
 مقدس هنر و دارد را يهست مبدا شينما قصد ياله سنت و ينيد اصول اساس بر كه داند يم يهنر را يسنت هنر نصر، نيحس ديس
 دوران به مربوط را ينيد هنر عوض در. دارد را يسنت جامعه كي در نيد جيترو قصد كه داند يم يسنت هنر از يخاص جلوه را

 هنر گفت توان يم. است يستياومان تفكر بر يمبتن و شده جدا ياله يها سنت از اصوالً هنر درآن كه داند يم پسامدرن و مدرن
 داشته وجود يقدس هنر يسنت جامعه در كهيدرحال شود، يم افتي مدرن جامعه در ينيد هنر. است متفاوت مقدس هنر با ينيد

 عنوان به هنرمند يسنت جامعه هنر در).307: 1393 راودراد،( خدامحور يسنت جامعه و است محور انسان مدرن جامعه. است
 مثل مدرن جامعه هنر در و. آزتك سومر، مصر، هنر مثل.  شود يم اشتباه ساز بت نقش با نقشش و كند يم عمل عيشف و يانجيم

 آنها در كه است يجوامع در يمذهب تيفعال ريتفس اما ستين يخاص تيمعنو بازتاب نگرش نيا ييبودا و يزانسيب نقاشان ،يروم هنر
 ياجتماع مراتب سلسله گريد با رقابت و است شده يبند سازمان گروهها و نهادها انواع در و افتهي قوام بشدت يمذهب مراتب سلسله

  ).85: 1392 و،ينيدوو( كند يم آغاز را
 نيبد و است رمز مقدس، هنر بلكه ست،ين تاثرات انتقال اي احساسات يادآوري و يفراخوان مقدس، هنر ييغا هدف بوركهارت نظر از

 تيواقع بازتاب شيالگوها رايز دارد، يآسمان ياصل و شهير...  است يمستغن يزيدستاو هر از ،ياصل و نياول و ساده ليوسا جز علت
 يم داريناپا اتيواقع به متعلق ديق از را انسان روح گونه نيبد و است عالم يرمز سرشت نمودگار مقدس هنر. صورند عالم ماوراء
  ).114: 1387 ،يليسه( رهاند

  



                             

 

 

   

  :ياسالم يمعمار و اسالم. 6
 معماريي خيتار لحاظ از. رودي م بشمار مادي كالبد در در نريھ قتيحق كي ورھظ ايھ جلوه نيبزرگتر از يكي ياسالم معماري

 معماري. رديگ قرار استقبال مورد مسلمانان طرف از نموده، سازگاري اسالم ميھمفا با را خود توانست كه ديآي م بشمار نريھ نياول
 با). 1: 1393 گران،يد و هيباطن( استي بازشناس قابل جهان معماري خيتار در معماري ايھ وهيش نيتر موفق ازي كي بعنواني اسالم
 ياسالم درخشان تمدن جاديا و ياسالم ميتعال با ختنيآم در با رانيا باشكوه و ميعظ تمدن كه افتيدر توان يم گذشته به ينگاه
). 17: 1390 ،ينيام و انيبمان(است داشته يپ در يمعمار به را اسالم ياعتقاد ميمفاه انتقال يختگيآم نيا است، شده گر جلوه
 و ياسالم يدرشهرها را يريپذ انعطاف كه بود اسالم نيا: ديگو يم اسالم صدر يشهر طيمح نهيزم در خود قيتحق در گرابار الگ

 از اسالم كه ليدل نيا به بلكه ، بود واقف ينينش شهر مشكالت يتمام به لزوما اسالم كه ليدل بدان نه نمود وارد ، آن حاكم طبقه
 و ها آموزه بر هيتك با مشكالت به ييپاسخگو نيا. باشد يم مشكالت تمام به ييپاسخگو به قادر كه است برخوردار يانتزاع يتيماه
  .است موثر ليذ موارد ليقب از ييها هيتوص

  

  :امت. 6-1

 همان كه امت مفهوم ريتعب در را يابي جهت نيا ريتاث. باشد يم جامعه يرو به آن شيگرا و يابي جهت كه است يسنت اسالم
 جامعه يعني باشند؛ يكپارچگي يدارا كه است مسلمانان همه به حيصر يفيتكل مفهوم نيا. افتي توان يم است مسلمانان جامعه
 ياجتماع ياصل يواحدها استحكام آن الزمه امت ليتشك به تعهد. است شده ديتاك قرآن سراسر در مفهوم نيا امت، كي واحد،

 اسالم بر كه يا جامعه در انسجام و يهمبستگ ، يوفادار احساس ينوع جاديا باعث نيا. است) يگيهمسا و محل اهل خانواده،(
 يرهايمتغ از صرفنظر كه است» امت«ريتعب از يسمبل ن،ينش مسلمان هياول يشهرها در يشهر يفشردگ. شود يم است داريپا

  ).41: 1387 ،يمرتض( است مشهود اسالم جهان سراسر در يشماريب يشهرها در ،يمحل و يداخل طيمح اي يفرهنگ
   

  :مستحكم ياجتماع تعامل. 6-2
 نيماب كوچك يدانهايم. نهد يم وقع ياجتماع ارتباط جاديا بر زين اسالم و ندارد امكان ياجتماع تعامل و مراوده بدون بشر يزندگ

  ).45همان،( برخورداربودند يخاص ياجتماع ارزش از ن،يساكن نيب تعامل تيتقو با جده ميشهرقد در منازل
  
  :وحدت. 6-3
 تا 12 قرون در اسالم. گردد يم آغاز اسالم اصول به) اعمال قيطر از( مسلمان فرد واكنش نحوه با مسلمانان وحدت و يكپارچگي

 شدن كپارچه). ي63 همان،(بودند خود ياجتماع رسوم انواع از يعيوس فيط يدارا كه داشت رواج جهان از يمناطق در يالديم 14
 تيحما مورد واحد يرسم مذهب رواج ،يرانيا و مستقل واحد، حكومت كي تحت يصفو دوره در يرانيا اقوام و ها نيسرزم همه
 شدن ريفراگ به منجر داشت، يم ليگس كشور ياسيس مركز از را يمحل انيفرمانروا كه متمركز حكومت نوع و كشور ياسيس نظام

 يشهر بافت). 304: 1387 ،يگودرز(ديگرد رند،يگ يم هيما نيد از كه يفرهنگ عناصر گريد بخش نيهمچن و عامه فرهنگ كي
 يم يريجلوگ يدگيپاش ازهم و كيتفك ازهرگونه بزرگ، باز يفضاها وجود ،عدميالديم نهم قرن آغاز در يعثمان عهد در» نهيمد«

  ).64: 1387 ،يمرتض( نمود

  
  
 



                             

 

 

   

  :تواضع. 6-4
  ).69 همان،( باشد يم يسادگ بيترغ و غرور و ينيخودب از يريجلوگ اسالم هدف

  
  :تعادل و عدالت اعتدال،. 6-5
. است شده مطرح ياجتماع و ياخالق ،يعيتشر ،ينيتكو يها جنبه از و گرفته قرار يبررس مورد عدل گوناگون يها چهره قرآن در

: 1390 ،ينيام و انيبمان( هاست تيقابل و ها استحقاق اساس بر و توازن و عدل بر نشيآفر و يهست نظام كه كند يم حيتصر قرآن
19.(   

  
  :هيصفو دوره تحوالت. 7

 از انيرانيا مذهب رييتغ و عباس شاه توسط اصفهان به نيقزو از 1520/999 سال در تخت،يپا انتقال دوره نيا در تحوالت نيمهمتر
 عباس شاه اما داشت نامرتب و منقطع آرام، يانيجر  عباس شاه دوره از قبل تا كيبل يپ استفان گفته به كه بود؛ عيتش به تسنن

 يعلما ياصل فهيوظ.  نمود وارد رانيا به عراق و لبنان از يچند مذهب عهيش عرب يعلما روند نيا به دنيبخش عيتسر يبرا
 تحول). 15: 1381 ك،يبل-يپ( بود عهيش اسالم به تسنن از مذهب رييتغ) نانينش مدرسه و نانيمسجدنش(مدارس و مسجد ياسالم

 يم شمار به اصفهان شهر قلب ت،يوال هارون دانيم عباس شاه زمان تا. بود اصفهان شهر مركز رييتغ ماست بحث مورد كه يگريد
 گرفته بر در مساجد و مدارس خانه، قهوه كاخ، كاروانسرا، گرمابه، بازار، شانزدهم، سده در را اصفهان يمركز دانيم. رفت
 عمارت آن گرداگرد تا واداشت را مردانش و افكند را يعموم يدانيم طرح شهر، از افتهين توسعه يا محوطه در شاه). 32همان،.(بود
 دروازه با احداث تازه يها هيصريق و كاروانسراها مدارس، مساجد، د،يجد يشاه يعمارتها و بازارها: كنند بنا يديجد كامالً يها
  ).42 همان،( .زيانگ رتيح و شكوه با د،يجد يورود يها
 گرفته بكار آنها همه در رنگها و آمد ديپد ديجد تختيپا اصفهان در بخصوص باشكوه و يعال يبناها سلسه كي انيصفو زمان در
  )252: 1380 شل،يم( .گرفت فرا را بنا تيرؤ قابل سطوح همه و شد
  
  :يصفو دولت و جامعه. 8

  :است بوده عمده مقطع سه يدارا يصفو يالتيتشك ينهادها توسعه و تحول
 دوره، آن يط كه يسازگار و تحول دوره): م 1501-88/ق.هـ 996/907( اول عباس شاه و لياسماع شاه جلوس نيب اول، دوره -

  داشت؛ يتالق گريكدي با ماموران قدرت و نبود مشخص كامال دولت ماموران ياصل فيوظا
  د؛يجد اركان هيپا بر يصفو دولت التيتشك يبازساز): م1588-1629/ق.هـ 996-1038( اول عباس شاه سلطنت دوم، دوره -
 سازمانها يجيتدر زوال و تحرك عدم): م1629-1723/ق.هـ1038-1135(يصفو سلسله سقوط تا يصف شاه جلوس از سوم، دوره -
  . است نظر مد انيصفو حكومت دوم دوره جهان نقش دانيم احداث زمان به توجه با). 101: 1388 فروتن،(

 ينظام اشراف قدرت دوره نيا در كه نيا جز بود، انيسلجوق دوره بخصوص قبل يها دوره به هيشب ه،يصفو از قبل ياجتماع طبقات
 با. داشت وجود يفرهنگ و يمذهب اديز اختالفات ليبدل مردم، و نينش كوچ حاكم گروه نيب يشتريب ييجدا و بود شتريب التيا

 يم كمتر ييجدا نيا اسالم به آنان دنيگرو و مردم با گروهها نيا شتريب يختگيآم ليدل به انيصفو زمان به شدن كترينزد
  :ازجمله دارد وجود يمتفاوت ماتيتقس هيصفو دوره ياجتماع طبقات مورد در اما). 100 همان،(شود
 نييپا اي نيريز طبقه و انهيم طبقه اشراف، و حكام طبقه اند، برشمرده يصفو عهد جامعه يبرا طبقه سه نظران صاحب عموم



                             

 

 

   

 ،يگودرز( كند يم ادي خواص و الناس اواسط ه،يفروما طبقه سه از مختلف يها گروه برشمردن ضمن يمنش گيب اسكندر. جامعه
1387 :310.(  

  :ادنا اوسط، اشرف، ،يعال: شوند يم ميتقس طبقه چهار به ابنا
  .يحكومت كارگران سران و يدربارشاه خاصه دوستان وزرا، ،ينيد مقامات امرا، ن،يسالط از متشكل يعال طبقه
  .دهند يم ليتشك يمذهب مقامات گريد و يشرع مناصب قضات، فضال، علما، وخ،يش ن،يديس را اشرف طبقه
  رديگ يم بر در را مهارت هنروران و وران شهيپ و هنرور نيمهندس تجار، ن،يدهاق از يبزرگ جمع ز،ين اوسط طبقه
  ).311 ،1381 ك،يبل. يپ( دادند يم ليتشك وران شهيپ و بازار ياهال صناع، ،)فانيموهتر( وران شهيپ زين را ادنا طبقه

 در او يتالشها نهاد، انيبن عيوس يسطح در را شكوفا و قدرتمند يحكومت شالوده عباس شاه ياسيس تحوالت كه يهنگام درست
 سيتاس ).182 همان،( آورد فراهم را ندهيآ يمذهب و ياقتصاد ياسيس يها شرفتيپ اساس شهر مجدد يسازمانده و نييتب جهت
 و يعيش دولت فاصل حد در كه ينهاد آورد؛ وجود به را خودش خاص ينيد نهاد و ساختار خود همراه به يعيش وجامعه دولت
 نييتب ،ياسيس ساختار با نهاد نيا كنش نيمهمتر. كرد دايپ جامعه و دولت با ونديپ در هيسو دو يكنش و  داشت قرار يعيش جامعه
 آن تيمشروع به يتوجه قابل اندازه تا و داشت قرار ياسيس ينيب واقع هيپا بر كنش نيا. بود قدرت ساخت در يكاربرد ميمفاه

 كه عباس شاه زمان در دولت ليتشك و يساالر وانيد و تيحاكم قدرت تمركز).  245: 1387 ،يگودرز( كرد يانيشا كمك ساختار
 هم كه شاه شخص در ينظام و يمذهب ،ياسيس قدرت تمركز و كشور نقاط اكثر در يبازرگان و ديتول عناصر همه گرفتن ارياخت در با
 كند جمع هم كنار را عناصر همه بتواند عباس شاه شد باعث) اكمل مرشد لقب با( بود يمذهب رهبر هم و ياسيس رهبر عنوان به
 بازرگانان، و بود كرده يريچشمگ رشد ثروت و يتيجمع نظر از اصفهان هفدهم سده يها مهين تا). 103:  1388 فروتن،(

 ك،يبل. يپ( آوردند يرو شهر نيا به سرجهان تا سر از كل در و يحكومت گوناگون يها حوزه از ياريبس هنرمندان و صنعتگران
 يجنوب-يشمال و يغرب-يشرق يارتباط يراهها قيطر از فراوان مال و منفعت كسب يپ در بازرگانان ه،يصفو دوره در). 14: 1381
 كردند؛ يم سفر بود، شده ممالك نيب تجارب يبرا يگاهيپا به ليتبد كه يشهر اصفهان به الجرم و شدند يم نيسرزم نيا وارد
 و رانيا روابط مقابل در اروپا ديجد برخورد طرز از يا نمونه ران،يا خيتار حساس يزمان مقطع نيا در توان يم را ييسفرها نيچن

  ). 7: 1390 گران،يد و ياحمد راد( كرد قلمداد يعثمان
  
  :وقف. 9
 استيس جمله از يچند ليدال به خاندان، نيا حكومت يط در. است هيصفو عصر ران،يا خيتار در وقف ييشكوفا يها دوره از يكي

 وقف اسالم در). 25: 1390 ،ياحمد(افتي ياريبس گسترش وقف مدار، نيد حكومت كي جاديا و سلسله نيا پادشاهان يمذهب
 و امامزاده مدارس، مساجد، از يمال تيحما جهت به را وقف ثروتمند، و متمول زنان و مردان. است ريخ تين به درآمد مصرف

 از ياريبس در نامدار مردان. كردند يم وقف حساب روز اندوخته منظور به را خود اموال از يبخش آنان. كردند باب ها، شفاخانه
 به را آن مجاور يدكانها و ها خانه قهوه ها، گرمابه كاروانسراها، داتيعا و كردند يم محله مركز مساجد احداث به اقدام محالت،
 ياثن عيتش مذهب اشاعه بر يمبن دولت استيس بر عالوه). 154: 1381 ك،يبل.يپ( رساندند يم مسجد ينگهدار يها نهيهز مصرف
 رفتهيپذ ريتاث يچند يطيمح عوامل از خود وقف اگرچه. بود دوره نيا مدارس رشد در يگريد مهم عامل هم وقف گسترش ،يعشر
 ساخت به توجه). 43: 1390 ،ياحمد( گرفت دهيناد توان ينم آنها كار وهيش و مدارس بر را آن ميمستق ريتاث وجود نيا با اما است،

 ميتعل يبرا مدارس نيا انيبان و واقفان كه است يتياهم از يحاك كنند، يم يرويپ يمشابه يالگو از غالبا كه مدارس نيا يمعمار و
  ).46 همان،( بودند قائل تيترب و



                             

 

 

   

  :اصفهان مكتب. 10
 و يمعمار در وستهيپ ييها يدگرگون موجب گرفت، انجام مغول حمله از بعد رانيا در جيتدر به كه ياجتماع ياسيس تحوالت
 را ديرس خود اوج به عباس شاه زمان در و بود شده شروع طهماسب شاه زمان از كه ياقدامات تحوالت نيا در. شد رانيا يشهرساز

 مانند اصفهان مكتب يشهرساز عناصر از ياريبس. شد اصفهان يشهرساز مكتب جاديا نهيزم كه آورد شمار به يعطف نقطه ديبا
 اصفهان مكتب از قبل م،يقد شهر كنار در ديجد شهرك ه،يصوف يمذهب ارسن كاخ،-باغ مجموعه مشجر، ابانيخ ،يحكومت دانيم

 در آنها بيترك عباس، شاه حكومت در مذكور يفرهنگ و ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع يها نهيزم تحول با سپس و گرفت شكل
 تحت مختلف ههاي نيزم در را زمانه مردم اتيح و يزندگ مكتب، نيا هاي آموزه). ١٠٥: 1388 فروتن،(شد ممكن اصفهان مكتب

 زين صفوي شهرسازان و معماران. كردند يسع يمعان نيا اظهار در خود، انيب و زبان با مختلف، هاي رشته هنرمندان و داد قرار ريتأث
 مدارس و مساجد انيم نيا در. پرداختند بود، يعيش نينو هاي اميپ اييگو كه ينينماد ريتصاو ارائه به ها، آموزه نيا افتيدر با

 جدا جدا قبال كه تشانيفعال مراكز و نهادها همه اصفهان، مكتب يساز شهر در). 3: 1393 گران،يد و هيباطن( داشتند ژهيو ينقش
 و كاخ ،يمذهب نهاد مسجد و خانقاه مدرسه، ،يبازرگان نهاد بازار، شدند؛ يسامانده و آمده هم گرد جا كي بودند گرفته شكل

 يها محله كنار در ،ينظام تياشراف نهاد ،ينظام دانيم سلطنت، نهاد ،)چهارباغ مثل( شده يدرختكار يرهايومس باغها مجموعه
 عنصر  گريد يانيب به). 104: 1388 فروتن،( بود ينينش وكوچ ييروستا ،يشهر يزندگ تنگاتنگ يستيهمز نشان كه يمسكون
 افتهي انسجام واحد يبصورت بازار و مدرسه مسجد، چون مختلف يعملكردها با ييبناها كه افتهي ادامه ييجا تا وهيش نيدرا وحدت

 در وحدت انگاره بر يگريد شاهد خود نيا كه دهند؛ يم ادامه مشخص كامال يبصورت خود يعملكرد يازهاين به كهيحال در اند؛
  ).63: 1383 نژاد، يمهدو( است يرانيا يمعمار در كثرت

  
  :دانيم. 11

 از يستيز مجموعه هر مبنا نيبرا. شود يم گرفته كار به ييفضا-يكالبد يها مجموعه در اصفهان مكتب يكالم بيترك نيبارزتر
 يعمارتها ه،يصفو شهر مركز مثابه به دانيم). 109: 1387 ،يليسه(بود خواهد ثقل مركز كي اي و دانيم كي واجد پس، نيا

 استقرار آن در يحكومت اي يدولت يقصرها و داشت تارك بر زين را ياسيس تيمركز نماد دانيم. گرفت يم بر در را يمهم يمذهب
 مسابقات يبرگزار محل و بود داده يجا خود در را خانه كش رهيش و خانهيم خانه، قهوه ،يفرهنگ مركز قالب در دانيم. بودند افتهي

 بزرگ يشهرها در و سوق مغازه، ،ياقتصاد مركز عنوان به دانيم. رفت يم شمار به زين گريد يمناسبتها و يدوان اسب چوگان،
 و نو دانيم: بود دانيم دو يدارا جهان نقش دانيم احداث از پس اصفهان). 40: 1381 ك،يبل.يپ( داشت خود در زين را ها هيصريق

 يعاد مردم ياجتماع و ياقتصاد يها تيفعال يبرا يمكان به گريد هفدهم، سده انيپا در) كهنه دانيم( تيوال هارون دانيم. كهنه
 يها سده در اصفهان شهر ياصل عناصر از ستين يباق آن از ياثر امروز  كه اصفهان كهنه دانيم). 125 همان،( بود شده ليتبد
 كه داشتند قرار خانه نقاره و هيصريق بازار، ها، كاخ مدارس، مساجد، مانند يمختلف عناصر كهنه دانيم اطراف در. است بوده انهيم

  ).108: 1387 ،يليسه( اند بوده برجا پا يالديم هفدهم قرن تا ظاهراً آنها اغلب
  

  : جهان نقش دانيم. 11-1
 آن در را شيخو ادينوبن تختيپا قلب عباس شاه كه ميعظ يدانيم. است جهان نقش دانيم اصفهان، در هيصفو دوره يمعمار مظهر 
 يته يفضا با پهنا، پا 520 و درازا پا 1670 با كننده رهيخ يبيترك در توده و فضا از يقيتلف ،يمعمار فرم از يموفق نمونه. نهاد يپ

 يمعمار راثيم ترن شاخص جهان نقش دانيم). 13: 1381 ك،يبل.يپ( بود هيصفو يپادشاه شكوه و قدرت بازتاب كه يا گسترده



                             

 

 

   

 توسعه يا محوطه در شاه). 3: 1390 گران،يد و ياحمد راد( است يصفو عصر در اصفهان شهر ياسيس-ياقتصاد ييشكوفا دوران
 و بازارها: كنند بنا يديجد كامال يعمارتها آن گرداگرد تا واداشت را مردانش و افكند را يعموم يدانيم طرح شهر، از افتهين

 زيانگ رتيح و باشكوه د،يجد يورود يها دروازه با احداث تازه يها هيصريق و كاروانسراها مدارس، مساجد، د،يجد يشاه يعمارتها
 يعال دانيم و زيتبر پادشاه حسن دانيم اصفهان، كهنه دانيم از را خود يالگو نكهيا با جهان نقش دانيم). 42: 1381 ك،يبل.يپ(

 و يهندس ميتنظ و بيترك به رينظ يب يدقت با و بخشد يم يمنطق كامالً ينظم را كهن يالگو نيا يول رد،يگ يم نيقزو قاپو
  ).110: 1387 ،يليسه( پردازد يم آن يدرون و يرامونيپ عناصر ييفضا

  
  1617 هيصفو دوره -اهللا لطف خيش مسجد. 11-1-1
 يم ليتشك را عباس شاه يشهر ديجد مجتمع يمركز هسته و شد ساخنه دانيم اطراف در كه است ييبناها نياول از مسجد نيا

 قبله ياصل جهت با مطابق كه كرد ميتنظ يطور را آن جهت مسجد در دهيسنج يورود يسرسرا ك)يجهان نقش دانيم(دهد
  )254: 1380 شل،يم.(باشد

  
  هفدهم سده لياوا -هيصفو دوره -قاپو يعال كاخ. 11-1-2

 انيصفو مفهوم. آورند يگردم سقف كي ريز در را كاركرد نيچند و ندارد انيياروپا مغهوم با يهمخوان چندان كاخ از انيرانيا مفهوم
 يكاركردها مختلف يكوشكها از يشمار آن در و افتهي سامان باغ اي گلستان كي از كيكالس دهيعق يالگو براساس كاخ از

 يبناها از يكي اساس بر را قاپو يعال عباس شاه. است شده ميتنظ فصول يرو از بلكه ياتفاق نه يگاه و گرفته عهده بر را يگوناگون
 مقام در بنا نيا عمده كاركرد. كرد يافكن طرح يمركز دانيم بر مشرف و اصفهان يسلطنت گاهيجا يورود در ،يموريت نيشيپ

  )254: 1380 شل،يم. (بود ييرايپذ كاخ دروازه
  :قاپو يعال اطراف در رمضان 21 مراسم

 هك يينذرها و كرده اجتماع قاپو يعال عمارت اطراف در كه است نيا رسم را اصفهان مردم است يعموم ليتعط كه رمضان 21 روز
 در سال هر رمضان 21 يعني روز نيا در. ندينما عيتوز فقرا نيب كرده طبخ همانجا را رهيغ و حلوا و آش ليقب از اند كرده تعهد

. برپاست مرد و زن و يدهات و يشهر از يبيغر اجتماع قاپو يعال عمارت اطراف در آن يغرب قسمت در و جهان نقش دانيم
 يم مملو تيجمع از رهيغ و ستون چهل و گنبد ريز و صحن از شاه مسجد تمام رمضان 21 جماعت نماز در)282: 1392 ،يانصار(

)283: 1392 ،يانصار. (شود  
  
  
  
  
  
  
  
  



                             

 

 

   

  تحليل:. 12
با توجه به تحوالتي كه در دوره صفوي، بخصوص از زمان سلطنت شاه عباس اول به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي در 
ايران رخ داد، مي توان گفت اين عوامل به لحاظ جامعه شناختي عوامل مهم و تاثير گذاري بر روند زندگي مردم در اجتماع هستند 

عقايد مردم را نيز تحت الشعاع قرار مي دهند. از آنجا كه از ديدگاه جامعه شناسي،  آفرينش هنري (كه و در كنار آن تفكرات و 
معماري شاخه اي از هنر محسوب مي شود) بازتاب تفكرات و عقايد جامعه است؛ خواه ناخواه اين عوامل باعث شكل گيري مكتب 

يگران چيره بوده يا مقدمه ديگر عوامل محسوب مي شود جاي بحث و اصفهان گرديد. در مورد اينكه كداميك از اين عوامل بر د
  پژوهش ديگري دارد، اما آنچه مشخص است اين است كه مكتب اصفهان حاصل تعامالت و تقابالت همه جانبه اين عوامل است.

ت. قرارگيري بناهاي در جامعه مذهبي زمان صفويه دينمداري رويكرد اصلي و غالب بر زندگي مردم بوده و عموميت داشته اس
شدند باعث ايجاد تعامل بيشتر مردم شده و آنها ميتوانستند در مذهبي مثل مسجد در كنار بناهايي كه عنصر قدرت محسوب مي

  كردند در جريان مسائل سياسي و دولتي نيز قرار بگيرند.حالي كه به عبادات روزانه خود رسيدگي مي
باعث كاهش نقش ماديات در زندگي مردمي شده كه روز را به داد و ستد و مسائل مربوط  از جهتي قرارگيري مسجد در كنار بازار

  گذرانند.به ماديات مي
  . عكس هوايي ميدان نقش جهان در گذشته، قرارگيري عناصر قدرت، مادي و معنوي در كنار هم (ماخذ: نگارنده)1تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                             

 

 

   

  تناسبات مناسب (ماخذ: نگارنده). قرارگيري عناصر مذكور در كنار هم با 2تصوير

  
  

  (ماخذ: نگارنده) و ارتباط آنها نسبت به همگيري سه عنصر معنوي، مادي و سياسي در كنار هم . جاي3تصوير
  

  
  

  . فواصل عناصر نامبرده نسبت به هم (ماخذ: نگارنده)4تصوير

  



                             

 

 

   

  :گيري نتيجه
راحتي مي توان مصاديق يك معماري ايراني را كه بر اساس آموزه هاي با بررسي عوامل جامعه شناختي و تحوالت دوره صفويه به 

  اسالمي پايه ريزي شده را در مجموعه ميدان نقش جهان مشاهده كرد كه در ادامه تعدادي از اين مصاديق معرفي مي شوند:
مصداق وحدت در ميدان نقش جهان را مي توان در تجمع عناصر مختلف شهري از جمله بازار، مسجد، مدرسه و عمارت  وحدت:

  دولتي در كنار يكديگر ديد. 
احداث مراكز تجاري درمركز شهر و اطراف مسجد به لحاظ اجتماعي و كاركردي امري ايده آل بود. تعامل اجتماعي مستحكم: 

حل قرارگيري مراكز تجاري، سبب ارتقاء هويت اجتماعي و مردمي اين مراكز را فراهم مي آورد. به عبارتي ، اين گونه رابطه بين م
  .مراكز تجاري به ابزاري براي تقويت روابط اجتماعي بين ساكنين و جامعه تبديل شدند

 و باغها تقريبا بي شكل و بدون آرايه بوددر ايران دوره صفويه نماي بيروني خانه، مسجد، مدرسه، كاروانسرا، كاخ، عمارات  تواضع:
  كه اين سادگي در نما نشانگر تواضع در مجموعه نقش جهان است.

. انگيزه تاكيد مي كند معماري شهري و سازماندهي فضايي مكتب اصفهان بيش از پيش براصل تعادل، توازن و تقارن اعتدال:
  ماهنگ سازي بلنداي ورودي با بلندي مسجد شاه بوده است.اصلي از ساخت درگاه قيصريه همانا تقارن در معماري و ه

. كوچه طويلي كه از ر امان باشدامنيت: دكان ها را يك يا دو پا باالتراز سطح خيابان احداث مي كردند تا از گرد و خاك و گالبه د
  .ان بودعالي قاپو تا دروازه مقدس امتداد داشت، مأمن حكومتي و محلي امن براي تبهكاران و ورشكستگ
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