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Abstract 

The designs featured on the entrance façades of historical monuments in Iṣfahān convey a meaning 

beyond external beauty. They are allegorical of a heavenly atmosphere in the building’s entrance, 

incorporating the myths, symbols, beliefs, and ideologies of their contemporary people, and are 

inseparable components of architectural ornamentation.  The present study aims at tracing the 

evolution of these designs using library research and the descriptive-analytical method. With this 

aim in mind, the paper presents how centuries of encounter between Șafavīd tradition and Pahlavī 

modernity has concordantly expanded and enriched the designs and their motifs. The study tries to 

investigate the designs featured on the entrance façades of religious and non-religious buildings in 

Iṣfahān in an attempt to answer these key questions: Which motifs are most frequently used on the 

entrances? How have the motifs transformed from the Șafavīd era into the Pahlavī era? And what 

concepts do these motifs incorporate? 

Results demonstrate that floral and geometric patterns most frequently feature on the entrances of 

Iṣfahān’s monuments (among 200 case studies). Human and animal figures have also increasingly 

featured on the entrances since late Qājār and Pahlavī periods. 

The entrances of Iṣfahān’s monuments, originating from the Iṣfahān School, create an earthly image 

of the world of the Forms in balance with the terrestrial world and reach unity of expression as an 

entry into the lost paradise following the dominant worldview. 
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 سیر تحول نقوش سردر بناهای شهر اصفهان از دوره صفوی تا پهلوی

 )نویسنده مسئول (رد بهاره جهانم 
 .دانشجوی دکتری هنرهای اسالمی، دانشکده هنرهای صناعی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران

ba.jahanmard@tabriziau.ac.ir  
 دکتر مهدی محمدزاده 

  .المی تبریز ایراناستاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه آتاتورک ارزروم و دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اس

 چکیده
 در گونهبهشت  فضایي از تمثيلي و ظاهري زیبایي از فراتر معنایی دیدن حکم در اصفهان تاریخی بناهای سردر نقوش

جتزای یینفتت تزیينتا  انتد و از ااساطير، نمادها، باورها و عقاید مردم روزگارشان درآميختته با که اس  بناها نمای
تحليلتی، ستير -ای و بتا روش توصتيفی پژوهش آن اس  تا بر اساس مطالعا  کتابخانههدف این . هستندمعماری 

های صفوی در کنار مدرنيته پهلتوی تحول نقوش بناهای اصفهان را نشان دهد که در طی چند سده با رویارویي سن 
نقتوش  طالعتهم جهت  رهيتافتیمقاله ها شده اس . این مایهتر شدن نقشموجب گسترش و غني به شکلی هماهنگ

در پتی پاستب بته ایتن   و  صتفوی تتا پهلتوی دورۀ از شهر اصفهان و سير تحول آن غيرمذهبی و مذهبی بناهای سردر
کاررفته و از دورۀ صفوی تتا پهلتوی، چته ترييتر و تر بهها در سردر بناها بيشیهماسؤای  اساسی اس  که کدام نقش

 تترینبيش هندستی و گيتاهی نقتوشدهد کته های مقاله نشان می؟ یافتهاند و هرکدام چه مفاهيمی دارندتحولی یافته

 و جتانوری نقتوش پهلتوی و قاجار  دورۀ اواخر از و هستند مطالعاتی( مورد 022) اصفهان بناهای سردر تن بر هانگاره
مکتتب اصتفهان، سردر بناهتای اصتفهان، برگرفتته از  اند.بخشيده زین  را بناها نمای چشمگيری ميزان به نيز انسانی

بيني حتاکم، بته وحتد  بيتان آورد و به پيروي از جهتانتصویري زميني از عالم مثال و تعادل با عالم زمينی پدید می
 شود. یابد و مدخلی از بهش  گمشده میدس  مي
 مکتب هنر و معماری اصفهان. مایه، گرافيت محيطی،سردر ورودی، نقش: هاکلیدواژه

 149 - 190، ص 1501 تابستانو  بهار -101شماره پیاپی  - 1شماره  – 45سال 
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 مقدمه
، تا قبل از اسالمنمانده اس  و  جای برچندانی  معماری اثر رونق، و آبادین باستان با وجود از اصفهان دورا

زوال نهاد و زندگي در اندکي بعد شهر جی روبه 1ای از روستاهای کنار هم مانند جی و یهودیه بود. مجموعه
 0کوم  ایران گردید.شهر اصفهان نزدیت یهودیه متمرکز شد که در طی دوران مختلف اسالمی مرکز ثقل ح

 و فتاخر بناهتای برپتایی از پرهيز و زیستیساده مبادی اعتقادی اسالم تأثير زیادی بر بناها گذاش  و موجب
نقوش  شد. اسالمی اوليه قرون مذهبی بناهای در ویژهبه مفصل تزیينا  به تمایل عدم و شکوهمند سردرهای

دار ساده و حرک  عمودی، افقی، شتيب چينصور  رگهتزیينی ابتدایی اسالمی، ترکيبا  هندسی با آجر ب
اصفهان پایتخ  سلجوقيان )قرن پنجم  3دار مانند مسجد جورجير بود.آمده زاویهو سطوح فرو رفته و بيرون

نقتوش دورۀ  4ای پيدا کرد کته وجتود مستجد جتاما گتواه آن است .و ششم هتجری قمری( نقش برجسته
طاق و سردرهای زیبا و طراحی شده در ایتن دوران آجر نمود یاف  و پيش تر درسلجوقی برای تزیينا  بيش

های هندسی وسيا که در ميان آجرهتای ستاده، تنهتا چندتکته رنگتين، تزیينا  آشکارا با گره 5متجلی شد.
 هتایمعمتاری عهتد عصتر ایلخانتان 6کاررفته اس .پيرایگی بهای در نهای  بیرنگ فيروزههای تتکاشی

هتای ها هنوز هندسی بود، اما نگارهمایهنقش 7ها و سردرهای بسيار مرتفا و مزین اس .طاقيشپ پرشکوه،
دادن و پيوند مکتب هنر شود. صفویان با شکلپيچيده ظاهر میهای درهموبرگتازۀ گياهی، گل و برگ، شاخ

 تتأثيردورۀ پهلتوی تحت این ستردرها تتا  نقوشاند. و معماری اصفهان، بسياری از بناهای آن را شکل داده
 ارتبتاطی بناهتا ستردر. گيترداند که در این پژوهش مورد مطالعه قترار میاصفهان به تنوع رسيده غنی مکتب

 کتيبته و نقتوش و است  فضتا به تعلق احساس و بخشیهوی  برای تالش نوعی و محيط انسان، ميان پرمعنا

هتا امتروزه دگرگتون و مرمت  بستياری از آن که بود متان  و وارستگی نشان گری،جلوه و جمال با هاورودی
 اند. این پژوهش در پی پاسب به این سؤای  اس : شده

کاررفته و از دورۀ صفوی تتا پهلتوی چته ترييتر و تحتولی تر در سردر بناها بهها بيشیهماکدام نقش -1
 اند؟ یافته

                                                 
 .62، ار تاریخی اصفهانگنجینه آثهنرفر،  .1
 .0/01جلد اول(، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، ) اصفهان در مطالعات ایرانی. هولود، 0
 .15، تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معماری . مکی نژاد،3
 .0شمارۀ  -1. نت: جدول 4
 .17/11، فضاهاي ورودی در معماری سنتی ایرانزاده، . سلطان5
 .326، اصفهان، تصویر بهشت،  . استيرلن6
 .11، تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معماری نژاد،. مکی7
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بناهای اصفهان چه معنا و مفتاهيم هریت از نقوش )گياهی، جانوری، هندسی و انسانی( در سردر  -0
 خاصی دارند؟

 
 پژوهش پیشینه

 انتد.پرداختته اصتفهان دستتیصتنایا و معمتاری تتاریخی، هایجنبته به محققان در مطالعا  خود تربيش

ها و مطالعته به توصيف و خوانش بسياری از کتيبه گنجینه آثار تاریخی اصفهان( در 1352(الله هنرفرلطف
(،  1376) جنتا  ) 1311صفهان پرداخته اس . پژوهشگران دیگتر تحویلتدار اصتفهان )بناهای تاریخی ا

انتد. در ایتن ميتان (، از گذشته تا امروز به  تحقيق دربارۀ شهر اصتفهان و بناهتای آن پرداخته1315اهری )
طور تخصصی دربارۀ سردر بناهای تتاریخی و فضتاهای ورودی بناهتا در معمتاری به (1314زاده )سلطان

های ( بر اساس آن دربارۀ ورودی1316سنتی ایران مطالعا  ارزشمندی داشته اس ، همچنين نيلفروشان )
( نيز با گتذری بتر 1315( و نصر اصفهانی )1315اللهي )قدیمی اصفهان تحقيقاتی انجام داده اس . نصر

از مترور انتد. ختهآوری تصاویر تعتدادی از ستردر بناهتای اصتفهان پردامعماری خيابانی اصفهان به جما
صتور  توصتيفی و بتا دیتدگاه شود که بسياری از ایتن مطالعتا  بتهپيشينه این پژوهش چنين برداش  می

تتر پرداختته شتده ها از دریچه هنرهای تجسمی کمتاریخی و معماری خود بناها بوده و به تحليل نقوش آن
ها و معنای هریت مایهبناها به سير تحول نقشها و تزیينا  سردر رو مقالۀ حاضر با بررسی آرایهاس . ازاین

 ها در گذر زمان پرداخته اس .از آن
 

 روش انجام پژوهش
گرفتتته استت  و بتتا تحقيقتتا  ميتتدانی و تحليلتتی انجام -بتتا استتتفاده از روش توصتتيفیرو پتتژوهش پتتيش

اس . در ادامه شده  آوریبرداری چندین ماهه نگارندگان، نقوش سردر بناهای تاریخی اصفهان جماعکس
نمونه انتخابی سردر بر مبنای موضوع پژوهش که دارای نقوش هندسی، گيتاهی، جتانوری و انستانی  022

ها در گتام ای، مستندا  و عکسنهبه منابا کتابخامتنوع و غيرتکراری بودند انتخا  شد. اطالعا  با توجه 
 بعدی مورد مطالعه و تحليل قرار گرف .

 
 پهلوی تا صفوی از زمان گذر در بناها سردر - صفهانا محالت شهر بافت و

گرفته، باف  قدیم و آنچه بته بافت  درونتی در اصفهان که تا عهد پهلوی شکل های درونیطورکلی بخشبه
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ها اصوًی بنا بر اشتراکاتی ماننتد فعاليت  محله 1توان باف  ميانی ناميد.دوره پهلوی اضافه شده اس ، را می
گرفتند. محله شهرکی کوچتت بتود کته بترای ختودش بازارچته، ها، شکل میتراشنگشرلی مثل محله س

 مرکتز در معمتویً  کته بتود همگن و متجانس محال  از ایمجموعه قدیم اصفهان 0مسجد و مدرسه داش .

 عتدد چهتل بته صتفوی دورۀ در شتهر محال  تعداد داش . قرار بازارچه و حمام مسجد، جوار در و محال 

آباد، آباد، شتمسآبتاد، حستنهای آن مانند محلته عباسیافتن اصفهان، بر تعداد محلها وسع ب و رسيدمی
محلته کوچتت و بتزرگ  152در اصتفهان بتيش از  3خواجو، نيماورد، دروازه نو، جلفا، سيچان افزوده شد.

تستميه ها، مشاغل و بر استاس وجته وجود داش  که برخی بر اساس نام تاریخی یا نام مسجد محله، کاخ
  4اند.گذاری شدهآميخته با افسانه و سابقه تاریخی محل نام

انسان از ابتدا احساسا  و اعتقاداتش را در قالب شهرسازی و زیباسازی آن بيان کرده اس  و اصتفهان 
هایش با هوی  متناسب بتوده از گذشته شهرسازی خاص خود را داش ؛ و نمای بيرونی سردر بناها و نگاره

رو سردر بناهای اصفهان را نباید از کتل شتهر جتدا کترد و تتت بنتایی بررستی نمتود. مکتتب اس . ازاین
مراتب، کثر ، وحد ، تمرکز، تجما، تباین،  توان به سلسلهشهرسازی اصفهان دارای اصولی اس  که می

 اتصال، توازن، تناسب، تداوم، سادگی، پيچيدگی، ترکيب، زمان و ایجاز اشاره نمود. 
ویژه پس از انتقتال تر متعلق به دورۀ صفوی هستند؛ بهمانده در اصفهان بيشبناهای برجای ترینقدیمی

 5ق. اصفهان بته مرکتز قتدر  مبتدل شتد.3007عباس در سال پایتخ  از قزوین به اصفهان در زمان شاه 
د و بتراي تمایل پيشين تزیين سردر بناها با نقوش هندسی، در دوره صفوی جای خود را به نقتوش گيتاهی دا

هتای هتا تتزیين کردنتد و تنتوع نقتوش در کاشتیبار هنرمندان کل نما را با پوشش یکدس  کاشینخستين
تر شد. اصفهان در دوران پس از صتفوی، بتا تر نسب  به کاشی معرق بيشواسطه اجرای آسانرنگ بههف 

نمتود، در ن لنتدن میشهر پرافتخاری که در عهد صتفوی همچتو»حمال  بيگانگان لطما  زیادی دید و 
 صتدر خانحستين محمتد وزیترش  شاه قاجتار،در دورۀ  فتحعلی 6«.به برهوتی مبدل گش  32آستانۀ قرن 

شتاه قاجتار و ناصرالدین دورۀ در امتا گرفت ، بناهتا مرم  به تصميم اصفهان به دلبستگی دليل به اصفهانی،
ی طی کرد و برخی از بناهای آن تخریب گش . السلطان، به حکمرانی، اصفهان بار دگر سير نزولتعيين ظل

                                                 
 .122/99، بافت قدیم نصف جهان نژاد،دهقان .1
 .3، آشنایی با معماری اسالمی ایران. پيرنيا، 0
 .100، بافت قدیم نصف جهاننژاد، . دهقان3
 .05-7، ما زمینیاصفهان بهشتی کوچک، اشایسته، قاسمی،  .4
 .12، هاي مکتب نقاشي اصفهانبنیان. جواني، 5
 .174، ترجمۀ محمدعلی موسوی فریدنی، اصفهان مروارید ایران . بالن ،6
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الملت ازجمله یادگارهتای دوران قاجتار در اصتفهان البته بناهایی مانند مجموعه صدر، مسجد سيد و رکن
هستند. در این دوره نقوش گياهی و هندسی با  مضامين جدید قاجاری تلفيق یافتند که شامل انواع تزیينا  

در عصر پهلتوی و  1نقش شير و خورشيد، نقوش انسانی و فرشتگان بودند.گل فرنگی، گلدانی، گل و مرغ، 
 0برداشته شد. های مهمیبا تشکيل انجمن آثار ملی، جه  حفاظ  و مرم  بناهای تاریخی اصفهان، گام

 تترینبيشاقداما  پهلوی اول در دوره دوم نيز ادامه یاف  و اصفهان به یکی از شهرهای مهم تبدیل گردید. 

خيابتان بتا و دوره این در شهری محيطی گرافيت و به راه افتاد پهلوی دورۀ در صفوی از بعد اصفهان تحوی 
 شتکل رود،زاینتده جنتوبی حاشتيه در گستترش بتا و  دوره ایتن در شهر توسعۀ با شد. ظاهر جدید هایکشی

   3شد. تبدیل ایشبکه صور به صفوی دورۀ ایهسته - خطی از شهر کالبدی ساختار
 
 
 
 

 تابلوی شهری  -1                              تابلوی شهری تصویر -2             تابلوی شهری تصویر -3تصویر 
 )مأخذ: نگارندگان(                                     )مأخذ: نگارندگان(                          )مأخذ: نگارندگان( 

 
 رسازیشه - اصفهانهنر و معماری  مکتب

گذاري کرد، با مالصدرا مکتب هنر و معماری اصفهان که زیربنای فکری و فلسفه متعاليه آن را ميرداماد پایه
مذهب یعنی صفویان، در زمان اقتدار اولين دول  ملی شيعه یحکم -های فلسفی به اوج خود رسيد. آموزه

را به وجود آورد. هرچند مالصدرا عارف ممکن شد و امکان رشد و تعالی یاف  که زمينه پيدایش این مکتب 
های توسعه قدر  و سياس  که مفاهيم نوگرایی و دنياگرایی به زمينهاهل معنوی  بود، اما دنياگرایی با توجه 

های ایتن نتوع شد. از تجلیبينی غالب در عصر صفوی اصفهان او را در خود مستتر داش ، زیر بنای جهان
معنوی  و مادی  و طراحی شهر جدید اصفهان در کنار شهر قدیم بتر پایتۀ  - نگرش، تعادل بين دین و دنيا

عباس اول و توسط شيب بهایی افکنتده شتد. توستعه قطب اقتصادی بود. طرح این شهر جدید به دستور شاه
المنفعته در کنتار های خارجی و انتقال ارامنه، ساخ  ابنيته عتامتجار  و اقتصاد با ایجاد روابط با کمپانی

هتای متذهبی چتون مدرسته و مستجد، موازا  احتدا  بناهای بزرگ بتهها و باغهای عریض، کاخيابانخ
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عباس بود. مکتب اصفهان حاصل تحوی  دو نهاد اندیشه )دین(  نشانگر تعادل بين دین و دنيا در عصر شاه
ان بته اوج عبتاس اول در اصتفه و حکوم  )سياس ( اس  که از تبریز صفوی شروع شد و در عصتر شتاه

مکتب هنری اصتفهان چته  1رسيد و متأثر از رویدادهای سياسی، باورهای مذهبی و دینی دورۀ صفوی بود.
های پيشين کنندۀ زندگی مردم اصفهان بود و سن  نگارگری سدهسازی آن، بيانوجه سنتی و چه جنبه فرنگی

 0نه مواریث کهن را مخدوش ساخ . با معانی، افکار و سبت جدید چنان ترکيب شد که نه بيان و تکنيت و
اصفهان پس از دورۀ صفوی تا پایان قاجار، از اصول و قواعدی واحد در ترکيب فضای شهری برخوردار 

ریزی شد و در پرتو تعاليم این مکتب رشد و توسعه گردید که چارچو  کلی آن با اصول مکتب اصفهان پی
گيرد و آرزوهای انسانی های مکتب اصفهان نشئ  میههای سردرهای فضای شهری آن از آموزیاف . نگاره

ستازد. در مکتتب شهرستازی اصتفهان، ای زمينی از وادی خيال یا عالم مثال را متصور میبرای خلق نمونه
جهت  ستردر بناهتا بتر عنوان مرکز ثقل عالم، در پی رسيدن به کمال مطلو  و عروج است . ازاینانسان به

 مشرفي  مسائلجویی پرهيز دارند. در اینجا فضای انسانی و رفتند که از سلطهاساس تعادل و توازن شکل گ
 3بود. مدارس و مساجد هایمناره به متعلق تنها سردرها بلند ارتفاعا شود و مطرح می

های های بنيتادین و تحتوی  جدیتد در ستن در دورۀ پهلوی اول، شهرسازی اصفهان باعث دگرگونی
ها، کوچه و خيابان شکل گرفتند. پيدایش معماری خيابتانی بناها در کنار گذرگاه قدیمی شد و نمای بيرونی

شدن، تکنولوژی عصر جدید و مدرنيته بتود کته وستایل گرایی همراه شد و نتيجه صنعتیدر این دوره با برون
هتا خيابان کم از دس  داد وو طویل نياز داش . همچنين بازار رونق خود را کمهای عریض نقليه به خيابان

« ميتدان شتهدا»تتا « دول دروازه»از « چهارباغ پایين»عنوان عناصر اقتصادی ایفاگر نقش اصلی شدند. به
بتاغ »سوی شمال شهر توستعه یافت . در محتل احدا  شد که با حرکتی عقالنی محور اصلی چهارباغ به

وليعهد سابق( عمود بر محور « )وليعصر»، «عبدالرزاق»، «مسجد سيد»های )باغ همایون( خيابان« تختی
ختوش(،  -)شتاه « طالقتانی»های جدید کشیچهارباغ، ميدان عتيق را به دو قسم  تقسيم کرد. با خيابان

های معماری گرایی و تأثيرا  گرایشهای برون، جلوه«هاتف»و « حافظ»، «سپه»، «بهاییشيب»، «نشاط»
ها در این دوره به نمایش گذاشته شد که اواخر رفتهگخصوص معماری باستانی ایران توسط فرناروپایی و به

کاری مصور بته منتاظر و مجتالس، نقاشتی و شود. کاشیخان )پهلوی اول( را شامل میقاجار تا دورۀ رضا
هتا و های بزم و عاشقانه و طبيعت  در قتا ها متأثر از مکتب هنر و معماری اصفهان صفوی، نقاشینگاره
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ها های مزین به آجر یا کاشی یا ترکيبی از این دو، شبکهنماها و سایبانکاشی، طاق های آجر وپردازیحاشيه
هتا هایی که بتر فتراز ورودیها و کتيبهدار، درهای چوبی تزیين شده، پنجره و روزنهای فلزی نقشو حفاظ

ومی بود که فصتلی گرایی نوپا، اما اصيل و توجه به نماها و فضاهای عمنوعی برون دهندهنقش بسته و نشان
غير از ستردرها، طراحی شهری پهلوی تا جایی پيش رف  که بته 1داد.نو را در گرافيت شهری نوید ایران می

های بتا رنتگ یجتوردی و ستفيد طراحتی ها به خط نستعليق بر کاشیهای نام خيابان، کوچه و پالکتابلو
   0شدند.
 

 گرافیک محیطی شهری 
هتای بستته )گرافيتت محيطتی باز )گرافيتت محيطتی ختارجی( و مکان هایگرافيت محيطی شامل مکان

های گرافيت محيطی فضاهای باز است  کته فضتای شتهرها را تبتدیل بته شود و یکي از شاخهداخلی( می
 3گيترد.کند. طراحی گرافيت محيطی هر دو جنبه هنری و علمتی را در بتر میتوجه و دلپذیر میمکانی قابل
 دارد. نظتر در را جامعته اجتمتاعی قراردادهتای و فرهنگی قومی، ملی، هایویژگی ز،از هر چي این امر قبل

 شناستیزیبایی هنرهای معماری، هنتر و با را خود دستاوردهای اجتماعی اس  و ایپدیده محيطی گرافيت
ه مدرنيته در جامعت هایزند. شناخ  گرافيت محيطی شهر اصفهان در دورۀ پهلوی با وجود بحرانمی پيوند

 4دهد.را نشان می مذهبی -ملی فرهنگ بصری هایقابلي  صنعتی امروزی،
 

 فضای ورودی بناها
توجه به نمتای ختارجی بتود؛ گرا اصوًی بدون ترکيب و بیهای پيوسته و درونمعماری سنتی ایران در باف 

ر واحد معمتاری که نماهای داخلی غالبًا طراحی شده و مزین اس . ورودی بنا بخشی از ورودی هدرحالی
شود و عوامتل بستياری از جملته مصتالا و امکانتا  فنتی، شتيوۀ و فضایی اس  که از اجزایی تشکيل می

طتاق، دادن به آن نقش دارند. عناصر ورودی بناها، شامل جلوخان، پيشمعيش ، فرهنگ و نيازها در شکل
که در بایی در ورودی بنا قترار  در، درگاه، آستانه، روزن و سردر اس . سردر بخشی از سطا فضای ورودی

ترین سطا از نمای خارجی بنا با انواع آجر، کاشی، مقرنس و گچ بود. در برخی متوارد دارد و معموًی مزین
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انتدازه عبتور یتت در اکثر بناها سردر وجتود دارد و عترآ آن به 1شد.نام استاد معمار بنا بر سردر نوشته می
ارتفاع آن کمی از حصار مجاورش بلندتر است . ستردرهای ورودی نتوعی  تر و معمویً انسان یا کمی فراخ

ها اولين عنصر در معرفی هر بنا هستند که ضيافتی بصری و دعو  و احساس کشش به داخل بنا هستند. آن
شوند و معمتوًی شتامل یتت قتا  زدگی، شاخص مینشينی نسب  به معبر و یا بيرونوسيلۀ عوامل عقببه

هستند که در برخی موارد زیر سقف آن با مقرنس تزیين یافته اس . گتاهی منتار، گلدستته یتا کشيده و بلند 
  0چرخد.ای میگيرد و یا بر لبه سردر کنگره یا طرهتاج بر فراز سردر قرار می

)از اواسط دورۀ قاجاریه به بعتد، بتا نفتو   شوند: طراحی شده و معمارانهسردرها به دو دسته تقسيم می
گرا( و فاقد طراحی معمارانه )فضای ورودی بسيار ساده و های برونوپایی و روسی و ساخ  خانهفرهنگ ار

شتود کته جنبتۀ تزیينتی طراحتی شتده برای استحکام آن دو سم  در، جرزهای آجری یا خشتی ساخته می
بتًا معيتار بر کارکرد فضای ارتباط شهری، از لحاظ گرافيکی و ادراک بصتری غالسردر بناها عالوه نداش (.

ترین کاربردهای آن نشان دادن هویت  آیند. از اصلیتشخيص ارزش و هوی  اجتماعی هر بنا به شمار می
 -کنندگان، ارتباطی دوسویه ميان ميزبتان بيرونی و مراجعه -بنا، تأمين ارتباط و اتصال بين فضاهاي درونی 

های اجتماعی اس . بر نمای ورودی و فعالي واردان و گاهی انجام مراسم مهمان، دعو  و استقبال از تازه
نامه را نصتب های اصلی بنا شامل تاریب احدا ، بانی، سازنده بنا و یا بخشی از وقفمعموًی یکی از کتيبه

 کردند.می
طتاق شکل با فضتای پيشدار )طاق جناغیقوس تيزه -طرح ورودی بناهای اصفهان به سه دستۀ سنتی 

قوس  -بندی یا انواع نقوش و مقرنس تزیين شده اس (، نيمه سنتی و جدید یزدیکه سقف آن با کاربندی، 
طاق آهنگ( در  -شکل )هاللی شود. در بناهای جدید و نيمه سنتی محدود طاقی بيضیدار، تقسيم میمازه

صور  مستطيل قرار دارد. از دورۀ قاجار و پهلوی به سبب تماس با کشورهای اروپتایی، داخل یت سطا به
طرح فضای ورودی تعداد اندکی از بناها تريير کرد. این دگرگونی در بناهای مذهبی بتا حتداقل ميتزان و در 

 فقتدان اصفهان بناهای ورودی از برخی درشود. بناهای مسکونی و حکومتی با حداکثر تأثيرپذیری دیده می

متذهبی ورودی بتزرگ و منتار بتر  . معمتوًی در بناهتایهاست آن عارفانۀ و زاهدانه پيرایگیبی مبين تزیين،
کننتدگان، دو یتا افزاید و گاهی برای سهول  دسترسی به بنا و عدۀ زیتاد مراجعهعظم  و شکوه سردرها می

های متشتکل از دو بختش انتدرونی و بيرونتی دو ورودی و یتا در ساختند. مثاًل در خانهچند در ورودی می
ندر  یت مسجد جتاما بتزرگ شد و بهدر نظر گرفته می برخی مساجد برای زنان و مردان ورودی جداگانه
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 1چون مسجد جاما عباسی دارای یت ورودی بود.
 

 سردر بناهای مذهبی اصفهان 
 اعتقتادا  از بخشتی واستطۀبه کته هستند مقدسی و متبرک فضاهای مدارس، و مساجد مانند مذهبی بناهای

بتا بناهتای متذهبی  ستردر ورودی .0هستتند رمادیغي و معنا عالم واسطۀ و اندشده ساخته و طراحی مذهبی
کند و سادگی این سردرها تأثير عميقی بر انسان دارد و القای معنوی  و آرامش میهایی از آیا  قرآنی، کتيبه

 گياهی، و هندسی نقوشنماید. بخش درونی ایجاد میتعادلی معنوی ميان فضای شلوغ بيرون با فضای آرام

هتا در برختی ورودی و اندبخشتيده زینت  مختلف، هایسده طی در را اصفهان هبیمذ بناهای تربيش نمای
ترین بناهای مذهبی، باشتکوه گوید.می خوشامد واردشونده مؤمنين بهطاووس اس  که  نقش جانوری، تنها

 3اس . رسيده خود اوج به تزیينا  و ساختار همسوییورود انسان به درون فضایی اسالمی اس  که 
تترین شتکل، یتت درگتاه که گاهی به ستاده رین سردر بناهای مذهبی اصفهان، مساجد هستندتاز مهم

هتایی از سته جبهته بنتا خصوص مساجد جتاما، ورودیکه بسياری از مساجد بهاند، درحالیطراحی شده
 پوپ آرتور. سادگی دسترسی داشته باشنداند تا نمازگزاران به فضای درونی بهغير از جبهه قبله( قرار گرفته)به

 گيتاهی نقتوش و هندستی هتایشتکل و هارنگ سمفونی با را انسان مسجد برابر در ایستادن» که اس  معتقد

ستردر مستجد  4 «.کنتدمی تداعی را بهش  به ورود دروازه خداوند کالم از نویسیخوش با که کندمی مواجه
عالم ملکوتی و آسمانی مينی و دایره یادآور شود؛ مربا نمادی از عالم خاکی و زعروج را به انسان یادآور می

 5اس  و حرک  از مربا به دایره یعنی سير از عالم ماده به عالم معنا و از زمين بته آستمان پرکشتيدن است .
ای، گورستانی و مصال دارند و مستجد جتاما از ای و نمازخانهای، محلهمساجد انواع مختلفی مانند ناحيه

عتبرترین مسجد با طراحی ورودی باشتکوه است  کته نمازجمعته در آن برگتزار لحاظ کارکردی و کالبدی م
و  6شود. در اصفهان چهار مسجد جاما تاریخی؛ جاما عتيق، عباسی، حکيم و  مسجد سيد وجود داردمی

   7متعلق به دورۀ صفوی و قاجار هستند.تر مساجد تاریخی اصفهان بيش
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های مختلتف از احترام و قداس  برخوردار هستند که به نام بناهای متبرک بقاع نيز مانند مساجدسردر 
امتامزاده،  ماننتدهای آرميتده در آن شتوند و شخصتي بقعه، مرقد، بارگاه، مقبره، حرم و امامزاده عنتوان می

صتور  هتا را ماننتد مستجد بهسمبليسم عارفانه شيعه، زیارتگتاه هستند.شاهزاده، حکيم، شيب، مال و بابا 
ای دارد و از کند. مدارس نيز در ميتان بناهتای متذهبی جایگتاه ویتژهبر عالم مثال تلقی می مدخلی حقيقی

حدود قرن چهارم هجری فضای آموزشی مدارس از مساجد جدا شد و تا قترن ششتم هجتری اصتفهان بتا 
بتا روی کتار آمتدن  سينا و صتاحب بتن عبتاد گردیتد.مدارس زیادی مرکز رشد دانشوران مختلف چون ابن

هتا با  در اصفهان ساخته شد که شتمار انتدکی از آن 30ان و با رواج تشيا، مدارس بسياری حدود صفوی
« آبادشمس»، «چهارباغ»، «آباداحمد»توان به مدرسه از مدارس قدیمی اصفهان می 1برجا هستند.امروز پا

بستياری  0اشاره نمود. «صدر بازار قاجاریه»و « صدر خواجو»مربوط به صفویه، و مدرسه « مال عبدالله»و 
دهد کارکرد عبادی به انتدازۀ کتارکرد آموزشتی اهميت  داشت . از مسجد هستند که نشان می -هم مدرسه 

هایی خوردن آ  و طلب حاج  اس  که با گوشه ها هستند که محلدیگر بناهای مذهبی اصفهان سقاخانه
غيراز بناهتای بته 3نتگ گرفتته است .از حواد  کربال و شمایل امام حسين )ع( و حضر  عباس نقش و ر

گيری و توستعۀ خصتوص پتس از شتکلاسالمی، بناهای غيراسالمی از اهمي  خاصی برخوردار اس . به
عباس صفوی و صدور فرمان برای آزادی آنان در اجرای مراسم مذهبی، ساخ  کليساها جلفا در زمان شاه 

انجيل و از سوی دیگر معماری اسالمی مستجد  نوعی هم کانونی ميان معماری مسيحی با کتا  آغاز شد.
 مستيحی شتمایل طترح 4شيعی با کتا  قرآن، گواه نزدیکی هوی  نمادین هر دو در اصفهان صفوی اس .

 ختارجی، فضتای است . شتده گرفتته الهتام صفوی - ایرانی هنر از موارد بقيه و بود ارمنی سنتی هنر گرجلوه

 با نادری موارد در و هستند تزیينا  هرگونه از عاری شد،می مزین اربسي کاشی با که زمان آن بناهای برخالف

 بتا متذهبی انگيزتفرقته تحریکتا  از جلتوگيری بترای کوششتی توانمی را امر این یاف . تزیين اندکی نقوش

کليستا  13کليستا اکنتون  04از   5ها در نمای بيرونی نقش خاصی ندارنتد.مانند کنيسه و دانس  مسلمانان
نگاری مستيحی در آن نقوش اسالمی با شتمایلاند و نده اس  که در محال  گوناگون جلفا پراکندهبرجاما

  6آورد.ای را به وجود میآميخته و غنای تصویری تازه

                                                 
 .113، راهنمای جدید شهر اصفهان . سجادی نایينی،1
 .75، بافت قدیم نصف جهان . دهقان نژاد،0
 .0/51،هاي اصفهانها و سنگابسقاخانه . دادمهر،3
 .114، ترجمۀ جمشيد ارجمند، اصفهان، تصویر بهشت . استيرلن،4
 .03/00 جمۀ نارسيس سهرابی، تر ،کلیساهای ارامنه جلفای نو اصفهان ، نظریان حق .5
 .16-32شمارۀ  -1. نت: جدول 6
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 سردر بناهای غیرمذهبی اصفهان 
 المنفعه هستتند کته نقتش آن در اقتصتاد، آبتادانی، فرهنتگ وترین ابنيه غيرمذهبی، بناهای عاماز مهم

بهداش  شهر منجر شد تا افراد مختلف از حکمرانان، ثروتمندان و افراد خير از طبقا  مختلف اجتماعی، 
بتا  1ها هستتند.هتا گرمابتهترین آنبخشی از ثرو  شخصی خود را صرف ساخ  این بناها کنند که از مهم

ای اهميت  ویتژهظهور اسالم، پاکيزگی با وجود طهار  و وضتو تشتدید و حمتام در فضتاهای شتهری از 
های سنتی بود. ها و آیينشدن اقشار مختلف و اجرای بسياری از مراسمبرخوردار شد که غير آن محل جما

برده ها را باید متعلق به دورۀ صفوی دانس  که از هفتاد و دو حمام دایر در اصفهان نامعصر شکوفایی حمام
ها ينا  زیاد و در منابا مکتو  از نقوش سردر گرمابهمانده بيشتر فاقد تزیهای برجایسردر حمام 0شود.می

، حمتام «شتاه»بتر حمتام در اصتفهان عتالوهشده اس . برده با مضامين قهرمانی، پهلوانی، جوانمردی نام
ساخته شد و از اواخر دورۀ قاجار و پهلوی با رواج حمام در منازل، موجب شد کته « شاهزادگان»و « وزیر»

صتور  ریج رواج خود را از دس  بدهند. همراهی حمام بتا مستاجد و متدارس بهتدهای عمومی بهحمام
انتد. قصد ثوا  و نفا مردم اقتدام بته ستاخ  آن کردهدهنده آن اس  که بانيانش صرفًا بهای نشانمجموعه

 اند.هکلی از بين رفته و یا با انجام مرم  تريير کاربری دادهای اصفهان بهمتأسفانه بسياری از سردر حمام
-حجره و هادکان از امتدادیهای خيابانی هستند که با از دیگر بناها اماکن تجاری مانند بازارها و مرازه

هتا پتيش از استالم دادند. پيشينۀ بازار به قرنبوده و هستۀ اوليه محله را تشکيل می محل خرید و فروش ها،
گ ستلطنتی سته عنصتر ارتبتاطی و بيتانگر رسد و در باف  شهرهای اسالمی، بازار، مستجد جتاما و ارمی

جهان تا همسویی اقتصاد، دین و سياس  هستند. مجموعۀ بازار تاریخی اصفهان در امتدادی از ميدان نقش
عباس اول صتفوی است  کته در  ميدان عتيق و مسجد جاما کشيده شده و بخش اصلی بازار متعلق به شاه

 3داش . ارتباطی شاهراه و پل نقش جدید و قدیم باف  دو مياندوران بعد با ترييرا  گسترده، 
 ،«آبتاد بيتد» ،«آبادحستن» ،«آقتا قلتیعلی» بازارچۀ چون معروف محالتی هایبازارچه دارای اصفهان 

 ميتان ایتن در اند؛افتاده رونق از بسياری امروزه که اس  «محمدجعفر حاج» و «دردش » ،«شجاع آقاحاج»

ستراهای شتهری اصتفهان را و کاروان سترا .ر بنای بازار در اصفهان اس ترین سردهمچنان مهم« قيصریه»
سترای »و مانند پاساژهای امروزی دانس . ستراها از جملته  ترین فضای طراحی شده در بازارتوان مهممی

این فضا را گاهی تيمچه  4سراهای شهری بودند.نوعی کاروانبه« ملت»و « ساروتقی»، «مخلص»، «گلشن
                                                 

 .1/3(، آب انبار، بازار، پل و سد، حمام) المنفعهبناهای عام. مالزاده، 1
 .05، جغرافیای اصفهان . تحویلدار اصفهان،0
 .04/51(، آب انبار، بازار، پل و سد، حمام ) بناهای عام المنفعه . مالزاده، مالزاده،3
 .79، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران زاده،سلطان .4
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مد  بازرگانان و صنعتگران بود. از ناميدند که محل اقام  دایم یا طوینی وچت و مسقف( می)سراهای ک
در تخت  « ملتت»)هتل عباسی( و دیگری « شاه صفویمادر»سراهای شهری اصفهان ترین کاروانمعروف

   فوید هستند.
هتا تترین آنتند. از مهمتر متعلق به دورۀ صفوی هسها از دیگر بناهای غيرمذهبی اصفهان و بيشکاخ  

هتای باشتکوه عمار  اشاره نمود و تعدادی از« بهش هش »و « قاپوعالی»، «چهلستون»توان به کاخ می
الستلطان در اصتفهان در دوران قاجتاری حکمرانتی ظل« باغ زرشتت»و « دس هف »، «خانهآیينه»مانند 

را نهتا ستکونتگاهی و تعتدادی هتر دو کتارکرد ها صرفًا کارکردی دیتوانی و برختی تبرخی کاخنابود شدند. 
ساختند که انعکاس شيوه زنتدگی تجملتی دربتار و اقتتدار ها را مزین میعمومًا فضای ورودی کاخداشتند. 

ها از دیگر بناهای غيرمذهبی در اصفهان هستند. عدم استتحکام ستاختار و توجته بته خانه 1حکمرانان بود.
باشتند. منزلت   ا بسياری از سردرهایشان از بين رفته و یا مرمت  شتدهموجب شد ت هاحفظ و نگهداری آن

آبتاد منتازل حاشتيه عبتاس»شد از عریض و طتویلی ستردر ورودی خانته فهميتد. اجتماعی هر کس را می
ونگتار های پرنقشاین ورودی«. اندها را به نقاشی و تزیين آراستههای بلندی )سردر( دارند ... که آنورودی
تری هتای کوچتتشد و بترای استتفاده روزانته، ورودیها و مراسم خاص گشوده میمناسب  جشنفقط به 

ها بر خالف بناهای دیگر بدون آرایه و دارای معماری پنهان بود و ایتن سردر بسياری از خانه 0وجود داش .
هتای ستنگين ماليا توان نتيجۀ عدم امني  از گزند دشمنان و رونق در برابر درون مجلل آن را میظاهر بی

 عبتارا ای بتا آیتا  قرآنتی و یتا کتيبتههای اصتفهان، حاکمان تلقی کرد. تنها زین  بسياری از سردر خانه

-نوعی بترونها بتهگرایتی خانتههای مدرنيته به ایران درونگرایی و ورود بارقهبا آغاز دوره تجدد .بود مذهبی

های کاشتی و آجتر و حتتی تصتاویر بندیها، شبکهش، کتيبهها با انواع نقوگرایی، متمایل گش  و سردر آن
  3انسانی و جانوری مزین گش .

 
 
 
 
 

                                                 
 .57/53همان ، زاده،. سلطان1
 .69نژاد،   ترجمۀ محمد احمدی ،نصف جهان: معماری اجتماعی اصفهان صفوی. بليت، 0
 .0؛ نت: جدول شمارۀ 1، از نقش و نگار در و دیوار شکسته صرامی، . نصراللهی و3
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 های سردر بناهای مذهبی اصفهاننمونه -1جدول شماره 

 مساجد

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

مسجد  -1

 جورجير

 -جورجير

مسجد جاما 

 صرير.

تاریب: 

 -دیلمی

ترین قدیمی

سردر مذهبی 

 هاناصف

 نقش: هندسی

سردر مسجد  -0

 جاما عتيق

 مسجد جمعه

تاریب: 

 سلجوقی

سردر جنو  

 شرقی

 ميدان عتيق

 نقش: گياهی

 هندسی

 مسجد لنبان -3

مسجد لنبان تاریب: 

 قرن هشتم

مرم  شده دوره 

 صفوی

 محله لنبان

 نقش: گياهی

 هندسی

سردر مسجد  -4

 علی

 مسجد علی

تاریب:  

 سلجوقی

 مرم  شده

 قميدان عتي

 نقش: گياهی

 هندسی
 مسجد ظلما  -5

مسجدظلما  

مقصود بيت 

 خيابان حافظ

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

هندسی 

جانوری 

 )طاووس(

مسجد  -7

 حکيم

 مسجد جاما حکيم

 تاریب: صفوی

 عباسشاه

 بابلدش محله

 نقش: گياهی

 هندسی

7- 

مسجد شيب 

 اللهلطف

شرق ميدان 

 جهاننقش

 ياهینقش: گ

مسجد  -1 هندسی

مسجد جاما 

 عباسشاه

تاریب:  

 صفوی

 جنو  ميدان

 جهاننقش
مسجد  -9

 سرخی

مسجد سرخی 

 چیسفره

 تاریب:  صفوی

چهارباغ پایين 

نقش: گياهی، 

 هندسی
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لطفمسجدشيب

 الله

 نقش: گياهی عباسشاه

هندسی، 

 جانوری

مسجد  -12

 الملترکن

مسجد 

 الملترکن

 تخ  فوید

 تاریب:  قاجار

 نقوش: گياهی

مسجد  -11

 قلی آقاعلی

 قلی آقاعلی

تاریب:  

 صفوی

 محله بيد آباد

 نقش: گياهی

 مسجد سيد -10 هندسی

مسجد سيد تاریب: 

 قاجار

 خيابان مسجد سيد

 نقش: گياهی

 هندسی، جانوری

مسجد  -13

 صفا

 مسجد صفا

محله 

 شهشهان

 تاریب: قاجار

 نقش: گياهی

 هندسی

14-

 آقاميرزامحمدهاشم

مسجد آقا 

حمد ميرزام

 هاشم

 تاریب: قاجار

محله 

 چهارسوق

 نقش: گياهی

 هندسی

مسجد -15

 سرهنگ زاهدی

 سرهنگ زاهدی

 تاریب:  پهلوی

خيابان کمال 

 اسماعيل

 نقش: گياهی

 هندسی
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 های سردر بناهای مذهبی اصفهاننمونه -1ادامه جدول شماره 

 مدارس، بقاع، سقاخانه، کلیسا

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

مدرسه  -16

 هارونيه

مدرسه 

 هارونيه

 تاریب: صفوی

خيابان 

 هارونيه

مجموعه 

 هارون ویی 

 نقش: گياهی

هندسی، 

 جانوری

 جده بزرگ -17

مدرسه جده 

 بزرگ

جده 

عباس شاه

تاریب: صفوی  

 بازار بزرگ

 نقش: گياهی

 هندسی

مدرسه  -11

 کاسه گران

مدرسه کاسه 

 گران

بازار ریسمان 

 هميدان کهن

 دوره صفوی

 نقش: هندسی

مدرسه مال  -19

 عبدالله

مدرسه مال 

 عبدالله

 تاریب: صفوی

 بازار شاه

 نقش: گياهی

 مدرسه چهارباغ -02 هندسی

مدرسه 

چهارباغ  

سلطانيه 

-مادرشاه

 صفوی

خيابان 

 چهارباغ

 نقش: گياهی

هندسی،جانو

 ری

مدرسه  -01

 نيماورد

مدرسه 

 نيماورد

 محله نيماورد

 دوره صفوی

 ش: هندسینق
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مدرسه صدر  -00

 بازار

مدرسه صدر 

 بازار

 تاریب:  قاجار

 بازار اصفهان

 نقش: گياهی

هندسی، 

 جانوری
 صدر چهارباغ -03

مدرسه صدر 

 چهارباغ

 محله خواجو

 تاریب:  قاجار

 نقش: گياهی

 رکن الملت -04 هندسی

مدرسه رکن 

 الملت

 دوره قاجار

 تخ  فوید

 نقش: گياهی

 هندسی

 الدینرکن بابا -05

بقعه بابا 

 الدینرکن

 تخ  فوید

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

 
 بقعه زینبيه -06

زینب بن  

جعبنموسی

 فر

 محله زینبيه

 ه.ق. 1351

 نقش: گياهی

 هندسی

 سقاخانه -07

سقاخانه 

 آبادعباس

 دوره پهلوی

 نقش: گياهی

فرشتگان، 

 تصویرسازی

 

 کليسا گيورگ -01

 کليسا گيورگ

ميدان کوچت 

 جلفا

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

ی انسانی،تصو

 -ر سازی

 صليب

 کليسا وانت -09

 کليسا وانت

سن سورآمنا 

 پرگيچ

 تاریب: صفوی

 ميدان جلفا

 نقش: گياهی

هندسی،تصو

 -یر سازی 

 صليب

کليسا  -32

 ميناس

 کليسا ميناس

 محله جلفا

 دوره صفوی

 نقش: گياهی

هندسی،تصو

 -یر سازی 

 صليب
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 های سردر بناهای غیرمذهبی اصفهاننمونه   -2ول شماره جد

 کاخ، گرمابه، مراکز تجاری و مسکونی

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

 قاپوعمار  عالی -1

کاخ 

 قاپوعالی

تاریب:  

 صفوی

غر  ميدان 

 جهاننقش

سردر 

 خورشيد

نقش: 

 گياهی

 خورشيد

 بهش کاخ هش   -0

کاخ 

 بهش هش 

ب:  تاری

 صفوی

 نقش: گياهی

جانوری، 

انسانی، 

 فرشتگان

گرمابه حاج  -3

 بنان

گرمابه حاج 

 بنان

 خيابان حافظ

تاریب:  

 صفوی

نقش: گياهی، 

 هندسی

جانوری، 

 انسانی

سردر بازار  -4

 قيصریه

سردر بازار 

 قيصریه

شمال 

 ميدان

 جهاننقش

نقش: 

گياهی، 
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 نقش: گياهی

 خورشيد
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تاریب: 

 پهلوی

نقش: 
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مرازه خيابان  -9
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مرازه خيابان 
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 نقش: گياهی
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 قوس
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 جانوری
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 معاصر
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 نقش: گياهی

 هندسی

خانه کوچه  -31

 مشير

خانه کوچه 

 مشير

کانون 

 نخبگان

نقش: 

 گياهی

 جانوری

 انسانی

 خانه خيابان سپاه -14
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 سپه

 تاریب: پهلوی

نقش: گياهی 

 هندسی
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خانه خيابان  -15

 نشاط
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 نشاط
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 بناها سردر نقوش انواع
 تزیينتا  انتواع بتا آن پرکتردن خواستار و دانستندنمی خوش را سطوح بودن خالی اصویً  سنتی هنرمندان

گرایانه و ظتاهری، و با نگاه شکل نقوش ورودی بناها چيزی فراتر از یت پوشش و تزیين صرف اس  ودند.ب
تنها پوشاندن سطوح ناصاف و خشن، جه  آراستن و حظ بصری بوده و یا با دیتدگاه مبتنتی بتر عملکترد، 

قرینگی، رنگ، تناستب دارای معنا و جنبه زیباشناسانه اس  که در آن به مسائلی چون فضای مثب  و منفی، 
  1و تنوع ترکيب توجه دارد.

بنتدی کترد. توان به چهار دستۀ هندسی، گياهی، جانوری و انسانی طبقههای سردربناها را میمایهنقش
ترین حضور را در سردر بناهتای ترین تنوع و نقوش انسانی و جانوری کمهای گياهی و هندسی بيشموتيف

 ای که از بيرون سخ  و خشت و درونش پوشيده از مخملی دودی شبيه جعبهتا ح»اصفهان دارند. تزیينا  
-ها، جتانوران، فرشتتهدوران قاجار و پهلوی عرصۀ جدیدی بر آفرینش نقوش گل 0«.بها اس لطيف و گران

هتای ایتران های بالدار و تصاویر انسانی گشود که هم از تأثيرا  غر  و هم برگرفتته از گنجينتۀ غنتی نگاره
 ان بودند. باست

 
 
 

 
  وانت کليسا -6                                 تصویر  آقا قلیعلی مسجد -5               تصویر  سيد مسجد -4 تصویر

                 : نگارندگان()مأخذ                                           )مأخذ: نگارندگان(                                       )مأخذ: نگارندگان(    
 

 هندسی نقوش
های مختلتف کتاربردی در پتی تجلتی بر جنبهتزیينا  هندسی صور  نمادین از هنر اسالمی بوده و عالوه

کنندۀ هنر ایرانی بر سردر بناها است . نقوشتی کته مبتين اعتقتادا  متذهبی حقيق  ازلی، الهی و منعکس
های دیگر، یادآور  وق و مهار  هنرمنتدان لا معماری و موتيفهستند و با هارمونی و هماهنگی بين مصا

ها و قتراردادن آن اس . نقوش هندسی ساده از طترز چيتدن آجرهتا و در دوران صتفوی بته بعتد بتا کاشتی
                                                 

 .121 دوره اسالمی: تزیینات معماری،تاریخ هنر ایران در . مکی نژاد، 1
 .162، ترجمۀ جمشيد ارجمند، اصفهان، تصویر بهشت . استيرلن،0
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و  از ستطا دیتوار بتا انتواع صتليب، لتوزی، ستتاره آمتده یتا عقتب نشستتهصور  عمودی، افقی، پيشبه
ها شبيه تنوع سایر هنرهای اسالمی اس  و اساس آن بر تکترار گونی آنه گونهها ساخته شدند ککثيرایضالع

آور وحدتی است  کته بی آرایه بودنشان یادتر تقارن دارند و های هندسی بر سردرها بيشمایهقرار دارد. نقش
از کته تمتام عتالم تنهایی دارا اس  و تجلی جلوه وحد  در کثر  و کثر  در وحد  هستند همه عالم به

تا ِإَلْيِه َراِجعوَن »  1گردند.طرف آن بر مییت نقطه تحول پيدا کرده و همه به ِإنَّ ا ِلّلِه َو این مورد حکایت   0«.ِإنَّ
از بينش و تفکر هندسی و ریاضی معماران داش  و با اینکه دوران صفوی اوج آفرینش نقوش گتردان و دوار 

تر اما همچنان حضور ختود ندسی نسب  به دوران قبل کممانند خط نرم نستعليق اس ، لذا کاربرد نقوش ه
انتد؛ نقوش هندسی شامل انواع گره و نقوش معقلی 3حفظ کرد. ویژه بناهای مذهبی،به را در برخی سردرها

های هندسی، خطوط مستقيم و شکسته بر اساس یت نظام منظم و منطقتی بته که از چيدن چند ضلعی گره
 خته شده مانند سکرون، پيلی، شمسه، برگ چنار، متاکو، تترنج، ستتاره، متوج،آید و از آی  شناوجود می

درگتره  شوند. گاهی با خردکردن گره در آل  یت گره یتا بته اصتطالح گترهتشکيل می و غيره دانطبل، سرمه
نماید و در بناها با آجر و کاشی، حتس آرامتش و همتاهنگی فتراهم های متنوعی را ایجاد میاس  که نمونه

 4آورد.یم
 

 گیاهی نقوش
، گياهان یا درختان در طبيع  الهام گرفتته شتده هاطور مستقيم و یا غيرمستقيم از انواع گلهر تزیينی که به

 و هتابترگ از نمتادی و پيچتان و هم دنبال گياهی هایشاخه از متشکلشود که گياهی ناميده میباشد، نقوش
شان در دورۀ صفوی هستند که اوج تکامل« ختایی و اسليمی»ترین نقوش گياهی اسالمی مهم اس . هاگل

 حيتا  عنصر که خوردمی چشم به هندسی بوی و رنگ همچنان بناها، سردر گياهی تزیينا  برخی دراس . 

 بته تتربتيش گياهی تزیينا  قاجار و صفوی اواخر از کند.می دیل  رمز و تجرید مبدأ سيطرۀ به و کشدمی را

                                                 
 .1/0، حس وحدت . اردین و بختيار،1
 .156. سورۀ بقره، آیۀ 0
 151/79،  تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معماری نژاد،. مکی3
 .169/14، کاشی و کاربرد آن النقش،. ماهر4
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انتواع نقوشتی گيتاهی ستردرها  1بتود. استالم از قبل ایران ميرا  از ناشی که شد ترواقعی و آورد روی طبيع 
کانتوس )کنگر(، پالم  )نخل( لوتوس )نيلوفر(، تاک و پيچت، سرو، گل های برگدار، گتل سترخ، گتل و آ

 کنند. خيزی و باروری را تداعی میگلدان و درخ  زندگی هستند که مفاهيم عشق و آبادانی، حاصل
تر و شکل مجردی داشتند کته بستيار موردتوجته های گياهی در قياس نقوش دیگر تنوع بيشمایهنقش  

عنوان درخت  پتاک گرفتند کته ایتن توجته تتا حتدی ناشتی از تشتبيها  نظتری از کتالم خداونتد بتهقرار
گرا و طبيع  الطيبه( و توصيف بهش  اس . نقوش گياهی گاهی ترکيبا  آزادانه و شکلی نسبتًا ساده)شجره

های تکراری و ستاده گيتاهی جتای باگذش  زمان طرح .گيرنددارند و یا فرمی انتزاعی و پيچيده به خود می
گونه برخوردار خود را به اشکال متنوع، پرجزئيا  مجرد با ترکيباتی آزاد دادند که از نظامی هندسی و ریاضی

مرور زمان به 0گرفتند.هندسی در کنار یکدیگر قرار می هایبود و از طریق تکرار و اتصال ساده و یا در قالب
آمد و رقصتان، منحنتی و ها در قالب اسليمی در دورۀ صفوی از قالب خشت هندسی درتر آننقوش پيچيده

 و کنتدمی مشاهده وحد  در را کثر  و کثر  در را وحد  که اس  ایمرتبه در اسليمی طرحپيچان شدند. 
 تعتادلی موستيقی، آهنگ و نظم با و داده دس  از طبيع  به را خود شباه  که اس  ینبات اشکال از مرکب یا

انواع گوناگون نقش اسليمی در نمای بناها مانند استليمی ستاده، تتوپر، توختالی،  3اس . عقل و عشق ميان
نقش اسليمی دهتن اژدری بته تکترار بتر ستردر بناهتای  4دار با چنگ و بدون چنگ اس .دهن اژدری، گل

پيچتد و صتور  متارپيچ بتر بدنته بناهتا و سردرهایشتان میهتا بهوبتهشود و به همراه گلفهان دیده میاص
های متنوع در نمای بناها که نماد زمتان و گذارد. انواع گلهای عظيم زینتی را به نمایش میوبرگ و گلشاخ

 5ابدی ، زندگی، کمال، زیبایی و مفهوم بهار ابدی و رستاخيز هستند.
 
 
 
 

      ورودی بقعه زینبيه -9                  تصویر مسجد سيد -1تصویر      لطف الله مسجد شيب -7تصویر 
 ()مأخذ: نگارندگان(                                 )مأخذ: نگارندگان                           ))مأخذ: نگارندگان

                                                 
 .121/122 ،ترجمۀ عبدالرحيم قنوا   ، تاریخ هنر در سرزمین های اسالمی رفاعی،. 1
 .73/75، تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معماری نژاد،. مکی0
 .4/03 ، زیبا شناسی خط در مسجد جامع اصفهان حليمی،. 3
 .77، یتاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات معمار . مکی نژاد،4
 .0/311، ترجمۀ مليحه کرباسيان، فرهنگ مصور نمادهای سنتی .کوپر،5



111/ی تا پهلو یشهر اصفهان از دوره صفو یتحول نقوش سردر بناها ریس؛ محمدزاده، جهانمرد                     

 

بخشی، ابتدی ، آ یتن بارگتاه و مظهر آفرینش، ثمر های درختی، مقدس و بيانگر باروری، نعم طرح
رنگی بتر ستردرها دارنتد. درخت  ها حضور کمشوند و به نسب  گلخداوند، خير و دافا شر محسو  می

مرگی و نمادی از کثر  و وحد  اس ، یعنی چند شاخ از ریشه رویيده سبز مظهر زندگی ابدی، بیهميشه 
« زنتدگی»تر درخت  استاطيری از همه مهم 1رسند.شاخه به وحد  می صور  دانه ميوه در هرو دوباره به

ای دیرین در هنتر شترق دارد. درختتی کته در شود و سابقهاس  که به اشکال مختلف گل و گلدان دیده می
هاي گوناگون بود و به عل  عمر طوینی، زیبایی و ستودمندی مقتدس شتمرده النهرین ترکيبی از رستنیبين
ميان یت جف  جانور در دو ستوی درخت  زنتدگی کته در مقابتل یکتدیگر قترار دارنتد و  شد. معمویً می

آیتد، بایتد بتا های درخ  که از آن اکسير عمتر بته دست  میروند و براي چيدن ميوهنگهبانش به شمار می
  0نگهبانانش در آميخ .

 

  جانوری نقوش
 و هنتری آثتار در و ایافستانه تتا علمتی کتب نواعا در و بود موردتوجه دیرباز از هستی عالم در جانوران نقش 

 شتده پرداختته آن بته «عطار الطیرمنطق» و «نبی سليمان» هایداستان همچون اساطيری، و باستانی مذاهب

 لتتلت و بهشتی مرغ طاووس عشق، مظهر غزال دارند؛ بارز خصوصيتی و شخصي  هریت حيوانا  اس .

ویژه در نمتای بيرونتی گریزی تصویر نمایش موجودا  زنده بتهشمایل پس از اسالم به دليل 3اس . متدین
طتور رفتته برختی نقتوش جتانوری بتهرو شد و پتس از دورۀ صتفوی رفتهبناها با محدودی  تصویری روبه

طورکلی کاربرد نقوش جانوری بر سردر بناها با چند مضمون کلی؛ یکی قالتب شود. بهشمار دیده میاندک
های جمعی و همچنين دوسوی درخ  زندگی هستند و یتا ن به شکل منفرد و یا در صحنهسمبليت و نمادی

های گرف  و گير بته کتار گرفتته رزم، شکار و یا صحنه هایها در صحنهدر جایگاه طبيعی خود کنار انسان
و دهتان  کشد و با آرایشی زنانته، ابروانتی پيوستتهچهره خورشيد از بایی برخی سردرها سرک می 4اند.شده

شيرها  5تنهایی نماد نيروی متعال کيهانی، تجلی خدا، وجود و معرف  اس .غنچه تصویر شده اس  که به 
                                                 

 .144. کوپر، همان، 1
 .9/91، ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی براسطوره. دادور، 0
 .92/17،گرافیک سنتی ایران -طلسم تناولی،. 3
 .71-3، معماریتاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: تزیینات نژاد، . مکی4
 .130، ترجمۀ مليحه کرباسيان، فرهنگ مصور نمادهای سنتی . کوپر،5
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رفته به درفتش پادشتاهان راه مظهر شکوه، جالل سلطن ، خداوند، قدر  و نماینده خورشيد هستند و رفته
ن دوازده برج آستمان را ميتان هفت  شناسانجومی اس  و ستارهنقش شير و خورشيد، دارای فلسفه  1یافتند.

سياره تقسيم کرده که خانه خورشيد، اسد یا شير بود که در دوران قاجار و پهلتوی نشتان رستمی ایتران و در 
  0ها و اوراق دولتی به کار رف .سرلوحه روزنامه

یتران جایگتاه در هنر و ادبيتا  ا و هستند حق  ا  تجلی از کنایه و روح انسان، از نمادی عمدتاً  پرندگان
طتاووس  است . نکرده نفو  اصفهان بناهای سردر بر پرنده اندازۀبه جانداری هيچ گف  توانمی .واییی دارند

بخش ستردر بناهتای با زیبایی و آراستگی بيش از هر پرنده و جاندار دیگری زینت  بهشتی مرغ یت عنوانبه
رخ با دم گشوده شده به شکل بادبزنی اس . ا تمامبسته و یرخ با پرهای صور  نيماصفهان شده اس  که به

 طترف دو در که اس  یافته جاودان عمر حيا ، آ  نوشيدن دليل به طاووس که بودند معتقد باستان دوران در

 متذهبی امتاکن و مستاجد ورودی در مایتهنقش این کند.می محافظ  آن از و اس  گرفته قرار زندگی درخ 

 3کند.می استقبال مؤمنين از و دفا را شيطان  برخی اعتقاد به که دارد چشمگيری حضور پهلوی تا صفوی دورۀ
 
 
 
 
 

 10 تصویر                                                         11 تصویر                                           12 تصویر                 
     عباسی جاما مسجد سردر                         تصویر ظلما  مسجدی        تصویر قاپوعالی کاخ ورودی

 ))مأخذ: نگارندگان                             ))مأخذ: نگارندگان                   ))مأخذ: نگارندگان     
  

 انسانی نقوش
های خصوصی بناها قسم  تر در زین  بخشيدن به فضاهای داخلی وتصاویر انسان در دوران اسالمی بيش

انتد و نقوش انسانی به تعداد اندک در بناهتای اصتفهان بته کتار رفته جانوران، مانند روازایناند. به کار رفته

                                                 
 50-74، ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی براسطوره . دادور،1
 .6/15، هاگرافیک تبلیغات چاپي در رسانه . افشار مهاجر،0
 .6/103 ،ان اسالممجموعه مقاالت همایش اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جه. 3
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های خالصه شده و عمدتًا بر مبنای مکتب اصفهان طور روایتگر و با حال تر متعلق به دورۀ پهلوی و بهبيش
 طورکلیبتهجنتگ، شتکار و در ترکيتب بتا دیگتر نقتوش هستتند. شامل موضوعاتی چون بزم، رزم، ميدان 

 و دارند گياهی و هندسی هایمایهنقش به نسب  بيننده با ارتباط ایجاد در تریبيش روانی تأثير زنده موجودا 

  بود. غربی و مادی هایگرایش از ناشیدر دوران قاجار و پهلوی اهميتی دوچندان یافتند که 
برج قوس بوده کته امتروزه در گرافيتت شتهری ش بر سردر بناهای اصفهان آیکون ترین نقویکی از مهم

انستانی و نيمه صتور عنوان نماد شهر اصفهان در نظر گرفته شده اس . نقشی که به شتکل قنطتورس بهبه
اهمي  زیتادی کاررفته اس  و جانوری بوده از دوره صفوی به شکل تکرارشونده بر سردر بناهای اصفهان به

مانده این نقش بر سردر بازار قيصریه اصفهان قرار دارد که کمتی بتا عالمت  ترین نمونه برجای . کهنداش
ماه مذکور در دایره البروج متفاو  و در آن تير به سم  دم نشانه نرفته اس . همچنين قسم  پایينی ستردر 

ین بازار صحنۀ جنگ شتاه بر سر در ا» اس . شده نقش صفوی جامانده بر هایتصویرسازی از یکیقيصریه 
ونوش جمعی از زنتان و متردان اروپتایی، عباس کبير با ازبکان نقش شده و در بای و پایين آن مجلس عيش

 1...«.نوشند، رسم و رقم شده اس  اند و جام باده بر دس  دارند و به شادی میکه پش  ميز نشستهدرحالی
کلی محو شده اس . فقط جبهۀ چپ سردر که یی بود که بهبر یت جبهه هم تصاویری از مردان و زنان اروپا

رنگ در حتال  دهد که بر اسب خاکستریجمعی را نشان میشکار دسته و منظره عباس معرفی شکارگاه شاه
هتای ترین سردرهای تتزیين شتده بتا نقاشتیاین یکی از بزرگ 0شکار اس  و لباسی قرمزرنگی بر تن دارد.

گيتر در هتای گرفت  ونقتوش شتکارگاهی و صتحنه رود. همچنتينهان به شمار میپيکره دار این دوره اصف
ای عميق در فرهنگ و هنر ایرانيتان دارد. اکثتر ایتن تعدادی از سردرهای اصفهان ترسيم شده اس  که ریشه

در ها متعلق به دوران قاجار و پهلوی و کتاماًل برگرفتته از مضتامين مکتتب اصتفهان هستتند. سازیتصویر
 کته عشتاق زوج صتور به هتای زنتان و متردانهای بزم، الحان موسيقائی و زمزمه عشق ميان پيکرهصحنه

خواری هستتند. در حال ستاززدن و یتا در حتال شتاد خاص عاطفی هایحال  با لميده و ایستاده صور به
ه است . در ها به تأثير از خطوط منحنی اسليمی و ختایی، فرم منحنی گرفتتحرکا  سر و بدن تصویرسازی

 فرشتگاناین ميان برخی از تصاویر مذهبی، مسيحی و اسالمی مجالس عاشورایی و حماسۀ کربال هستند. 

 هتاآن نشتان از گترایش بته نقتوش از فرنتگ وارد شتده دارد. که دارند هانمونه این در چشمگيری حضور نيز

                                                 
 .01، مکتب نگارگري اصفهان . آژند،1
 .114/ 5،  گنجینه آثار تاریخی اصفهان. هنرفر، 0
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   1ر و با لباسی کاماًل پوشيده هستند.با تاجی بر س صور  جفتیبه و مختلف اشکال به گونهانسان موجودا 
 
 
 
 

 )مأخذ: نگارندگان( سردر مرازه خيابان طالقانی -13تصویر 
 
 
 
 

 چهارباغ پایين -14تصویر 
 
 
 
 

 )مأخذ:نگارندگان(سردرمرازه خيابان حافظ-15تصویر
  

 
 
 
 
      قيصریه بازار سردر از قسمتی -36تصویر                                                                دردش  سقاخانه -37تصویر           

 مأخذ: نگارندگان()          

 گیرینتیجه
تأثير مکتب هنر، معمتاری و سردر بناهای مذهبی و غيرمذهبی اصفهان از دورۀ صفوی تا پهلوی تح 

                                                 
 .3/90 ، گرافیک سنتي ایران -طلسم ، تناولی. 1
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 از نيمتی  کته ستردر 022 مجمتوع در انتخابی هاینمونهاند. شهرسازی اصفهان ایجاد شده و به تنوع رسيده

 42 و حکتومتی ستردر 12 تجتاری، ستردر 42 المنفعه،عام سردر 12) غيرمذهبی بقيه و مذهبی بناهای هاآن

 و گيتاهی نقتوش دارای بنتا 175  هانمونته ایتن ميتان از پتژوهش این اول سؤال بنابر هستند. مسکونی( سردر

 02 جتانوری، نقتوش متورد 32 هندستی، نقوش مورد 102 آن از پس ورودی، سردرهای مایۀنقش ترینبيش

 ستردر بر هانگاره موارد ترینکم تا ترینبيش از فرشتگان، نقوش مورد 14 و انسانی و سازیتصویر نقوش مورد

  هستند. اصفهان شهر تاریخی ورودی بناهای
تعتالی و ازنمود حقنوعی بتدر پاسب به سؤال دیگر این پژوهش، معنی و مفهوم نقوش هندستی کته بته

وبته و اسليمی نوعی بازنمتایی طبيعتی از مفهوم وحد  در کثر  و کثر  در وحد  و نقوش گياهی با گل
 عنوان مترغویژه طتاووس بتهتر شامل پرنتدگان، بتهزیبایی باغ بهشتی هستند. همچنين نقوش جانوری بيش

ن و بترج قتوس در ستردرها متجلتی های محدودی مجتالس بتزم و رزم و فرشتتگابهشتی اس  و در نمونه
نقتوش  ستلجوقی دورۀ تتا اند.بوده مؤثر سردرها نقوش کارگيریبه نوع در تاریخی ادوار از هریت شوند کهمی

گرایانه هماهنگ اس ، امتا از دوران صتفوی و در مکتتب تر هندسی هستند و با معماری ساده و درونبيش
های گيتاهی پتيش مایتهسوی نقشنيا و ماده و معنوی  نقوش بههنر اصفهان با برقراری تعادل ميان دین و د

گرایی متمایل نوعی برونگرایی بناها بهتجددگرایی، درونبا تأثير پهلوی  از اواخر دورۀ قاجار تا دورهرود. می
نخستتين جریتان ستردر بناهتا،  های خيابان، کوچه وهای شهر اصفهان، با تابلو کاشیکشیبا خيابان شد و

تری ماننتد فرشتتگان و جتانوران و شکل گرف . در ایتن دوره نمتای بناهتا بتا نقتوش متنتوع شهری افيتگر
اصتفهان فاصتله زیتادی  هنتر و معمتاریهای مکتتب ها مزین گش ، هرچند از ریشهتصویرسازی انسان

نوظهتور های ناسيوناليستم، نقتش زیتادی در استتفاده از نقتوش گرایی و گرایشاما گفتمان باستان نگرف ،
 داش  که نشانی از بهش  گمشده بودند. 
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