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    پژوهشی مقاله 

 اصفهان  در اقلیم ی صفویخانهدولت  تمثیلیتحلیل 
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 چکیده

های این  ی صفوی، با اقلیم این شهر اساساً تمثیلی است و تمثالخانهدولت  ی معماری صفوی در اصفهان به خصوصرابطه
ای تنگاتنگ با اقلیم منطقه برقرار  رابطهخانه  از این منظر معماری دولت  اند.اقلیم این منطقه شکل گرفته  اساسخانه بر  دولت 

  نیز  آنفرای  چیزی  به  بلکه صورت اثر نیست،  مادی  وجه بر مبتنی   تنها معماری در این  تمهیدات اقلیمی ظهورکند، اما می
ی صفوی اختصاص یافت و خانهی میان اقلیم و معماری دولتاین مقاله به تبیین رابطه  غایت  از همین راهدهد.  می  ارجاع

  کشف   جهت   تحقیق   های روش  ترینمناسب  از  که   چرا  شد  انتخاب  تحقیق  روش   حکم   در  کروزر   تمثیلی  شناسیروش اسطوره
  مند روش  تحلیل  در   نوین  های روش  کارگیری  به   که   دارد   توجه   این میان جای .  است نمادین و تمثیلیآثار  در    بنیادین  معنای 

  جدید  وجهی  ایران  تاریخی معماری   به نو نگاه هرگونه  که   چرا   است، ضروری  امری  نظر  به  ایران  معماری   تاریخ مند نظام و
  به   نو  نگاهی  با  بود   آن  بر   که   مقاله   این  اساس  این  بر .  شود  واقع  موثر   آثار   این  فهم  در  تواند می  و  سازدمی  برمال  را  آن   از

از صورت  تمثیلی    شناسیاسطوره  روش  از  استفاده  با  بپردازد،  شهر  این  اقلیم  با  اصفهان  صفوی  یخانهی میان دولترابطه
 یافت   دست  آن نهان  معنای  به  ی مذکوربا تبیین رابطهو    گرفت  سوقی صفوی به سوی معنای آن  خانهعناصر اقلیمی دولت

  در معنای اصیل آن   اقلیم  همانا  خانهدولت  این  هایتمثال  گیریشکل  یمحرکه  نیروی  که  رسید  نتیجه  این  به  نهایت  درو  
  ای جنبه  اقوام  این   نزد  که  است  بوده  چنان   نیروها   این  تاثیر   وبوده است  ها و پدیدارهای طبیعی مکان سکونت  پدیدهیعنی  

  شکل   هاییروایت  راه  این   از   که   چندان   شود،می  نیروها  این  به   متافیزیکی  نگرشی  گیری شکل  موجب  کرده،  پیدا   نمادین
 .  یابدمی ظهور  آنان  های تمثال در و گیرد می

 

 تمثیلی.  شناسیاسطوره تمثیلی، معماری صفوی، اقلیم و معماری، معماری  ی صفوی،خانهدولت :های کلیدی واژه
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 مقدمه - 1
  بر   خانه دولت  این  هایتمثال  اغلب  و  است  تمثیلی  اساساً  شهر   این   اقلیم   با  اصفهان   در  صفوی ی  خانهدولت  میان   ی رابطه
های  نسبت به دوره  هاییبا تفاوت  صفوی   ی دوره  در   خانهدولتکه مفهوم    است  گفتنی .  اندگرفته  شکل  منطقه   این  اقلیم  اساس
اصفهان   ی صفویِخانهکه از این راه دولت، چنانشودمی  شامل  نیز  را   عمومی، فضاهای  حکومتی  فضاهای  عالوه بر  ،پیشین

جای    میان   اینشود.  آن می  هایکوشک  و  نماجهان  باغ ،  قاپوعالی  عمارت  آن،  پیرامون جهان و بناهای    نقش  شامل میدان 
  معماری   بیانی دیگر  به.  کرده است  پیدا   نمود  منطقه  خشک  و  گرم  اقلیم  با  متناسب  این مجموعه  طرح کلی  توجه دارد که
تمهیدات مذکور در این    ظهور که  ، اما مهم آناست  گرفته  شکل  اصفهان   اقلیم   معماری   تمهیدات   اساس  براین مجموعه  

  ارجاع   آن نیز   از   فراتر   چیزی  به خانه  ی دولتصورت عناصر اقلیمی مجموعه  و  نیست   ها آن  مادی   وجه   بر  مبتنی  تنها   مجموعه
اقلیمی با مفاهیمی دیگر    و  دهندمی  رسوب   چگونگیتبیین  مقاله    این  هدف  اساس  این  بر.  ارتباط دارندعالوه بر مفاهیم 

انتخاب    شناسی تمثیلی کروزرروش اسطورهنیز  پژوهش  شد و روش    ی صفوی خانهدولت  معماری  در  اصفهان  اقلیمی  وضعیت
  آن   ی میان صورت و معنا در یک اثر تمثیلی است. این روش بر رابطهکشف    جهت  در ها  روش  ترینمناسب  از  چرا که  شد

  یا   شودمی  معنا از   نمادی یا  صورت که چنان است تمثیل  بر  مبتنی معنا  و  صورت میان  ی رابطه تمثیلی  معماری  در  که  است
گفتنی است که این روش، روشی نو در تحلیل آثار تاریخی ایران است و  .دهدمی ارجاع  معنا به ایاسطوره  یروایت  طریق از
  سازه   آن  از جدید  وجهی  نو   نگاه   هرگونه   که   چرا  است  ضروری  ایران  معماری  تاریخ  به   پرداختن   در   نو  های روش  کارگیری  به
ی میان  رابطه  از  نو  وجهی  تا  است  آن  بر   مقاله   این   ترتیب   این  به.  شود  واقع   موثر آن    فهم  در   تواندمی  ساخته،  آشکار   را 

تمثیلی از صورت عناصر    شناسیاسطوره  روش  کارگیری  به  با  راه   این   از   و  سازد  آشکار   اصفهان را ی صفوی با اقلیم  خانهدولت 
  پردازد. میبنا    این   در   معنا   و  صورت   میان   ی رابطه  چگونگی  تبیین   به   رود وبه سوی معنای آن پیش می  خانهاقلیمی دولت

  مطابق  سپس  و شودمی پرداخته  نظری  چهارچوب به مختصر  طور به ی موضوع،ادامه پس از مروری بر پیشینه  در بنابراین 
 .شد خواهد پرداخته  اصفهان  ی صفوی و اقلیم شهرخانهی میان دولتتبیین رابطه به روش

 

 پژوهش  های پرسش
 اند؟ی صفوی تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفتهخانههای دولتتمثال. 1
شناسی تمثیلی کروزر چگونه  ی صفوی و اقلیم شهر اصفهان از نقطه نظر روش اسطورهخانهی میان معماری دولترابطه.  2

 برقرار شده است؟ 
 

 پیشینه   - 2
و معماری دولتی پژوهش مذکور را میپیشینه اقلیم گرم و خشک  معماری  جداگانه در  به صورت  ی صفوی  خانهتوان 

ی این دو که هدف این پژوهش است پیش از این پرداخته نشده است.  اصفهان پی گرفت، چرا که به تحلیل تمثیلی رابطه
های  ها و مقالهارها مورد تحقیق قرار گرفته است و کتاببگفتنی است معماری اقلیم گرم و خشک به طور کلی و جزئی  

توان  ها میاند که از میان آنی صفوی اصفهان پرداختهخانهاند. از سوی دیگر منابعی محدود به دولت بسیاری به آن پرداخته
  یک   به  حلیم  مرکز  یک  از  تدریجی  تغییر  نظریه»  صفوی  عصر  در  اصفهان  خانه  دولت  و  میدان  مجموعه  گیری  به شکل
  مجموعه   تبارشناسی  بر  ای  مقدمه )  سلطنتی  فضاهای  کالبدی  ساخت  بر  قدرت  هندسه   های   (،کنش 1396)«حکومتی  پایتخت

(  1396)  (صفویه  دوره  های دولتخانه)  سلطنتی  های  باغ  و   میدان  تعامل  مفهوم  ( و بازشناسی1390)  (اصفهان   صفوی  دولتخانه
خانه به انحاء گوناگون بارها مورد توصیف قرار گرفته است. با این وجود  های معماری درون دولتاشاره کرد، هر چند سازه

از نگاه تمثیلی تاکنون  خانهی میان معماری دولتهمان طور که اشاره شد به رابطه این شهر  اقلیم  ی صفوی اصفهان و 
 ی خود استفاده خواهد کرد. ابع فوق را در قسمت توصیف و معرفی پیکرهپرداخته نشده است و این پژوهش من 
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 شناسی تمثیلی کروزرچهارچوب نظری؛ روش اسطوره - 3
  شناسی اسطوره  ی عطف تاریخ نقطهکه  میالدی ابداع شد. این روش    19شناسی تمثیلی از سوی کروزر در قرن  روش اسطوره

ومی  شمار  به دانش   خوانند،می  نو  هایشناسیاسطوره  را   تاریخ  آن  از  پس  یهاشناسیاسطوره  امروزه  آید  ورود    موجب 
 ,Feldman) نام گرفت    نو  شناسیاسطوره  پدر  از همین راه کروزرو    یافت  که تا به امروز تداوم  شد  نو  راهی  به  شناسیاسطوره

است    تمثیلی  هنر  تحلیل  برای  مناسب  روشی  کروزر  شناسی تمثیلیکه روش اسطوره  مهم ایناین میان  (.  387-396 :1972
  گوید می سخن الگوری معمارانه از او  کهچندان رودمی شمار به هنری نوع ترینکامل معماری کروزر منظر از کهآن و جالب

  انواع   دیگر   با   قیاس  در  را معنا  و  صورت   همانیاین  ادراک  که   داند می  هنرها   انواع نشینیهم  محل   را   معماری   های مجموعه  و
 (. Creuzer, 1836-Vol 4: 535-536بخشد )می تسریع  و تسهیل  آن

  به  توجه  با  کهن متون  تفسیر - فیلولوژی خود یرشته  آلیسم وایده و کروزر این روش را با تاثیر از رمانتیسیسم گفتنی است 
او    بنیان  -هاآن  فرهنگی  بافت   فهم   به  قادر  باستان  مردمان  از  اندکی  یتحت تاثیر موارد مذکور بر آن بود که عدهنهاد. 

  قابل   دیگران   برای  - دیگر  ای شیوه  به   معانی   از   گفتن   سخن -  تمثیل  طریق   از   را   معانی  این   ها آن  بودند، اما   هامعانی پدیده
  معنای   فهم  به  ای هر پدیده  معقول و  محسوس  وجه  دو  تمثیلی میان  یا رابطه  برقراری  با  همگان  نتیجه  در  ساختند ومی  فهم
های  های نمادین خواند، صورترا صورت  ی تمثیلیکروزر محصول برقراری این رابطه(.  Ibid: 570-613شدند )می  نائل   آن

  تمثال  یا نماد را به دو دسته تقسیم کرد؛  ها دیگر و آن ایشیوه به اما گویندسخن می هامثال/نمادینی که در اصل از معانی
  که چنان  است  صریح   داللت  بر   مبتنی   و  نمادین   معنا   و  صورت  میان   ی تمثال رابطه  (؛ درIbid: 614تمثیل )  یا   الگوری   و

  که چنان  است  ضمنی  داللت  بر   مبتنی  و   ایاسطوره  مذکور   ی تمثیل رابطهدر    و   شودمی  خود   پشتپسِ  معنای   نماد  صورت
(. بر این اساس از منظر کروزر مردمان  Ibid: 524-569دهد )می  ارجاع  معنا  به  خود  پیرنگ  در   که  شودمی  روایتی  صورت

های نمادین  قالب صورت  در   را   هامثال  که   بود   معقوالت  و  محسوسات  میان   تمثیلی  ی رابطه  یک   برقراری   لطف   باستان به
  های روایت  تمثیلی  ماهیت  مبنای   بر  را   خود  روش  اساس  کروزر   بترتی   این  به.  کردندمی  ها درکتمثیل  ها وتمثال  یعنی

  هایی روایت  است؛ تمثیلی  هایروایت  منطقی  شناخت پی  در  روش  این  که  شد  رهنمون نتیجه  این  به  و  نهاد  بنیان  ایاسطوره
پی فهم    درروش  این    گفت   توان بنابراین می  .شوندمی  آن  جاینشین   داده،  ارجاع  خود  پشتپس  مثال   به   خود  پیرنگ  در  که

طی مراحل    عمل  در آن    شدن   اجرایی  و فرآیند  است  - جا معماریدر این  – ی تمثیلی میان صورت و معنا در اثر هنری  رابطه
 :شودمی  تبیین زیر
وجه نمادی  گفتنی است    : هاتمثال  -  آن  نمادی  وجه  تشخیص   این  تبع   به  و  -ایماژها-  هنری  اثر  مادی   وجه  دقیق  توصیف  -

 و از این دست جست.   مایهو نقش و آرایه ی آن نظیر رنگدهندهاثر هنری را بایست که در عوامل و عناصر تشکیل
تحلیل    وپشت وجه نمادی  های پسها یا همان روایتتمثیلتشخیص    از طریق  هاتمثال  پشتپس  یهامعنا/مثال  تبیین  -

  اصیل   ایاسطوره  هایروایت  همان  یا  هاتمثیل  فیلولوژیک  خوانش  تحلیل  از  مراد  جااین  کهاین  توضیح:  هافیلولوژیک آن
 . است شناسیریشه بر مبتنی و تاریخی رویکردی با هاتمثال همان  یا  مدنظر هنری  اثر  نمادی وجه پشتپس

ی اصفهان خواهد پرداخت که در رابطه با عناصر  خانهاز دولت هاییطی مراحل مذکور به تشخیص تمثال  این مقاله  بنابراین 
آن به معنای نهان اثر دست   های وایترتمثیل/، تا با شناخت و تحلیل  اقلیمی و در پی رسوب این عناصر شکل گرفته باشند

 یابد.
 

 اصفهان  صفوی  ی خانهدولتوجوه مادی و نمادی عناصر اقلیمی  تشخیص  - 4
بایست به  خانه، نخست میدر جهت تشخیص وجوه نمادی دولت   تمثیلی  شناسیاسطوره  مطابق روش  که اشاره شدچنان

ی صفوی  خانهو در پی آن طرح دولت  شاه عباس با پایتخت قرار دادن اصفهانتوصیف وجه مادی آن پرداخت. گفتنی است  
  بناهای  و  جهان نقش میدان  ی مجموعه  احداث  خانه بااین شهر شد. طرح این دولت  در جدید یساختار گیری موجب شکل

قاپو  عالی  عمارت  عباسی و  جامع   مسجد  ، اهلللطف  شیخ  مسجد  قیصریه،   بازار   ورودی   که  یا مجموعه  گرفت،  بنیان   آن   پیرامون
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اقامتی درمجموعه کاخ  به همراه انتهای غربی خود به خیابان    دهیآن سازمان  های تشریفاتی و  شدند. این مجموعه در 
که امتداد کشیدگی میدان نیز به  سه پل بود، چنانوی سیبه واسطهرود  که عامل اتصال دو سوی زاینده  رسیدمیچهارباغ  

(، ساختاری  402:  1394تا از این راه ساختار جدید شهر شکل گیرد )پاکزاد،    کرد این اتصال را برقرار میی پل خواجو واسطه
ی آبیاری، آبرسانی و آبادانی منطقه را به عهده های شهر به عنوان مجموعه نهرهایی که وظیفهی مادیکه در آن شبکه

   .(1)تصویر  کردنددارند، نقش بسزایی ایفا می

 
 

ساخته شد و در هر ضلع آن بنایی شاخص قرار    بازار  امتداد   مطابق رون اصفهانی در   جهان میدان نقشاین میان نخست  
مردم و    اجتماعات  دیگر مرکز  سوی   از   و  شهر  مذهبی  و  حکومتی   اقتصادی،  مرکز  سویی  . این میدان از(1)تصویر    گرفت

  ی مجموعهبه    بازاربا اتصال    در شمال میدان سردر قیصریه .  بود  بازی نوروز و آتش  های آیینی چون جشن  محل برگزاری
ی  در میانه   ینشینی جلوخانی را با حوض آب. این سردر که با عقبدادرا شکل    میدان  هایورودی  ترینمهم  از  یکی،  میدان 

  اسبی نیم-انساننیم  کاریکاشی آن  پیشانی  سوی  دو در  که   است شمسه  مزین به   یسقف   طبقه با   دو  دهد، بناییمی شکلآن  
.  است  خورشید  صورتک   دو  این  میان در  درست  و  گرفته نشان  را  خود   ماری   دم   تیری  با  که   خورد می  چشم   به  کمان به  مسلح

فرازین سردر  غرفهی  خانههنقاردر   را مینیز  های  آفتاب  روز طلوع و غروب  بنای  13:  1350)هنرفر،  نواختند  هر  (. دیگر 
ایوان است، مناره ندارد  مساجد ایرانی  چهارایوانی   رایج  اهلل خالف الگویلطف  شیخ  شاخص میدان، مسجد   ، فاقد صحن و 

گیرد و ساختار  رت میطی سیرانی دورانی به دور گنبد صو  آنسیرکوالسیون    خاکی رنگ است،خالف عرف موجود   آن  گنبد
بر   پیچ داالن گذر از   ، اما با شوداز میزان روشنایی کاسته میدر مسیر سیرکوالسیون نخست  ای است کهبه گونه آندرونی 

.  شودبر پا می  بهشتیای  ی گنبد ولولهها و نور ساقهمیزان روشنایی افزوده شده و در نهایت درون گنبدخانه از رنگ کاشی
. مسجد جامع عباسی استو چلیپای شکسته    چلیپا  و  عباسیشاه  گل  اژدری،دهان  اسلیمی  نقوشاین بنا    های غالبآرایه

  جلوخان این مسجد به همراه حوض آب دیگر بنای شاخص میدان مطابق الگوی چهارایوانی مساجد ایرانی بنا شده است.  
  بهترین شکل ممکن که با چرخش سوی قبله به  برند  راه میهشتی    سپس و  ی سردر ورودی  گوش آن به مجموعههشت
را منعکس   سرا ی میانجدارهتصویر وسیع سرا حوض آبی درون میان. کندرفع می گیری میدان و قبله را ی میان جهتزاویه
اژدری  های دهانچلیپای شکسته و اسلیمی  ،های نیلوفر، چلیپامایهنقش  بهتوان  های غالب این مسجد می. نیز از آرایهکندمی

 اشاره کرد.  
به    واست    آن قرار گرفتهدر سوی غربی  ،  قاپو آخرین بنای شاخص میدانعالی  عمارتخانه،  ی دولتی مجموعهدر ادامه

سردر خورشید مجموعه ورهمراه  کاخی  را شکل میودی  سلطنتی  سردر  دههای  کاخد؛  ورودی  و  خورشید  اقامتی  های 
بلندترین  شش طبقه    درحکومت پادشاه صفوی    مکانبه عنوان  قاپو  . این میان عالیاست  های تشریفاتیقاپو ورودی کاخعالی 

به همراه  ی آن حوض آبی رو به شرق دارد که در میانه ستاوندی ی سوم در طبقه این بنا اصفهان آن دوره است.  ساختمان

گان(. چپ: قرارگیری نگارند بازترسیم -عکس هوایی: ی صفوی )مآخذخانهمکان قرارگیری فضاهای اصلی در دولت راست: :1تصویر 
 گان(    نگارند بازترسیم -85: 1384 ویلبر،: ی صفوی در شهر اصفهان )مآخذخانهدولت

 سر در قیصریه 
 میدان نقش جهان
 چهل ستون

 مسجد شیخ لطف اهلل
 عالی قاپو

 مسجد جامع عباسی

 هشت بهشت

 سردر خورشید

 

ی محدوده
ی صفویخانهدولت  
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که به هنگام    باز است  سوهای معمول از سه  ستاوند خالف ایواناین  .  قرار گرفته استچینی زیر سقف  گرهدر  انعکاس آن  
  یی ی ششم نیز چلیپا طبقهی تاالر  مایهطرح  . قرار داردوسیع  و در مقابل آن میدانی    دنپوشاندپرده می  را با  آن  اطراف گرما  
  و   خورشید، گل شاه عباسی، چلیپا، چلیپای شکسته   صورتک  و  اژدری دهان  اسلیمی  نقوشهای غالب این بنا  . آرایهاست

ورودی  استشمسه   عنوان  به  خورشید  سردر  میان  این  اقامتیکاخ.  طی  های  که  است  درگاه  چهار  از  متشکل  گذری   ،
قرار داشته    طالئی   ی هایاشعه  با   بزرگی  خورشید   آن  در دومسربر    و  کند مراتبی میدان را به مکان زندگی شاه متصل میسلسله
  تصویر که بر آن    ساسانی قرار داشته است  یدوره  احتماالً مربوط به  سرستون تاریخیدو  اصلی  بر جلوی سردر    نیزاست.  

)جعفری زند،    ( و12و    11)همان:    شوددیده میدر میان نقوش تاک و نیلوفر    پادشاه به    ی فرهحلقهآناهیتا در حال دادن  
1381   .) 

تا خیابان چهارباغ کاخدر سوی غربی مجموعه  که   گفته شد مذکور  تشریفاتیی  خیابان  طرح  .  دارندقرار  اقامتی    و  های 
از باغآن  چهارباغ که کمپفر   ها به چهار ربع  باغی است که در آن نهرها و خیابان  ،داندمی  انهخامنشی   سازی  را تقلیدی 

های  ی غالب کاخمایهطرح (.220: 1363)کمپفر،  شودبنا میکوشکی بر فراز آن   وحوضی ها  در میان آنشوند و قسیم میت
ها از پالن نه  ی آنمایهساختند و طرحها میی باغها را در میانهاین مجموعه به صورت کوشک است. در این دوره کوشک

از این راه  قسمتی تبعیت می های  از میان مجموعه کاخ  (.35:  1394شد )متدین و متدین،  چهارصفه نیز خوانده میکرد و 
قاپو از سه طرف باز و رو به شرق  مشابه ستاوند عالی  یستاوندبا  ،متشکل از تاالر و ایوان ستون بناییکاخ چهل، تشریفاتی

چهار ستون میانی این ستاوند بر چهار شیر  (.  3  :1351)هنرفر، ند  انداختسایه می  آنبر    ضرورتبه هنگام    هاییپرده که  است
.  جای گرفته استهای زیر سقف  در آرایهبه همراه انعکاس آن  ها حوضی  در میان آن  وقرار گرفته  سنگی به همراه نیلوفر  

متصل   مقابل آن جا به ایوان غربی و حوض  و از آنتاالر آینه به تاالر مرکزی چلیپا شکل  یبه واسطه این ستاوند از غرب
  که در آن تصویر معکوس   گردد بازمی. این حوض از طریق مجرای آب پیرامونی به حوض طویل مقابل ستاوند  شودمی

  احتماالً ی آن چهار پایه ستون مزین به صورت شیر و انسان قرار دارد که  در چهار گوشهو    نمایان است  ستاوندهای  ستون
گل شاه عباسی، چلیپا، چلیپای    نقوشهای غالب این بنا  آرایه(.  4:  همان)  است  بوده  نصفویا   هایکاخاز    دیگر  یکیبه  متعلق  

جویی  در میان  این کوشک  .  استبهشت بنایی شاخص  کوشک هشت  های اقامتیاز مجموعه کاخ.  استشکسته و شمسه  
کوشک  عی نامنتظم ضل هشتشوند. ساختمان به چهار حوض مقابل کوشک متصل میاز چهار سو قرار گرفته که   کم عمق

های  و در فضای داخلی آن انواع حوض حالت  به صورت چهارصفه شکل گرفته استدر ترکیبی از تاالر و ایوان در دو طبقه  
ایوان شمالی حوضی با  ،  ضلعی قرار داردحوضی هشت  تاالر مرکزی در  که  گذارند چنانگوناگون آب را به نمایش می در 

ی ایوان جنوبی نیز مجرای آبی به شکل قائم که از درون آن آب از حوضی در  در دیواره و به نام حوض مروارید کمژرفای 
 کرده است.  ریخته و از این طریق به حوض میانی راه پیدا میچون آبشار به درون حوض پایین فرو می ی باال هطبق

از     آن   جانمادی آن پرداخت و در این  بایست به تشخیص وجهمی  خانهدولتوجه مادی    توصیفمطابق روش کروزر پس 
این قسمت به دنبال تشخیص عناصری  . به بیانی دیگر  مرتبط باشند اقلیم منطقه   با که شوندطرح میگروه از وجوه نمادی 

ارتباط با اقلیم به شکلی نمادین ظهور پیدا کرده که دلیل  اند، گو اینای نمادین یافتهو جنبه  از این مجموعه است که در 
گرما و سرمای زیاد و    و  ها به کار بوده است. گفتنی است اقلیم اصفهان گرم و خشک استگیری آندر شکلنیز  دیگری  

فوق طرح    عناصر ی صفوی در رابطه با  خانهچه که از دولتهر آنجا  در این  بنابراین   . هستند  آن اصلی   خصوصیات از  آبی کم
 . شوددر قسمت بعد نمادین بودن آن اثبات  تا گیردمیای نمادین یافته باشد مطمح نظر قرار شده باشد و جنبه

که و نسبت  در میان این شب  خانهاین شهر و قرارگیری دولتهای  ی مادیپیش از هر چیز جای توجه دارد که ساختار شبکه
  اصفهان  رون  از جهاننقش میدان  آن به زاینده رود در جهت جوابگویی به اقلیم منطقه شکل گرفته است. این میان پیروی

اقلیم منطقه است  که  جهت  در  مسجد  دو  داشتن  با  میدان  این  کردمی  ایجاب  که  صفویان   شیعی  مرام  به  توجه  با  ،مطابق 
که  برگزاری آیین نوروز    مکانبه عنوان  از سویی این میدان    .است  بوده  نمادین  یخواست   پی  در  نظر  به  شود،  طراحی  قبله
ی نمادین برج قوس در سردر  مایهتواند وجهی نمادین داشته باشد. نقشمیاست،  بزنگاه زمانی مهم در اقلیم منطقه    یک
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ای نمادین  هر سه جنبهی آن خانههنقار و کنش  حوض آب، شمسه  همین راستاو در  دهدمیارجاع  به اقلیم  قیصریه آشکارا 
  نیز .  است  منطقه  بوم  درنتیجه   الگوی چهارایوانی مساجد واهلل نداشتن صحن و ایوان خالف  . در مسجد شیخ لطفیابندمی

رابطه با خورشید جنبه  آنتغییر تدریجی نور درون   ایفا میدر  اژدری، چلیپا، چلیپای  های دهانمایهنقشو    کندای نمادین 
الگوی  پیروی مسجد جامع عباسی از  .  هستندها به نظر نمادین  شکسته و گل شاه عباسی با توجه به کثرت استعمال آن

اژدری، نیلوفر، چلیپا و چلیپای شکسته  دهان  های مایهسرا و نقشحوض بزرگ میانهارایوانی، به همراه حوض جلوخان،  چ
به   آنبه همراه ستاوند رو به شرق  قاپواین میان ارتفاع بلند عالی .یافته استای نمادین نیز در ارتباط با عناصر اقلیمی جنبه

- خورشید اژدری، صورتک دهان اسلیمی  های غالبمایههمچنین نقشنظر خالف اقلیم منطقه صورتی نمادین یافته است. 
ی  نام دروازه. نیز دارندعباسی و شمسه مرتبط با عناصر اقلیمی وجهی نمادین میترا، چلیپا، چلیپای شکسته، نیلوفر، گل شاه

های  ها آشکارا تمثالآناهیتا و نیلوفر بر سرستون  های طالیی بر دومین سردر و نقوشاشعهخورشید با    نقشخورشید به همراه  
اقلیمی با عوامل  نمادین  خیابان چهارباغ و کوشک  ی  شاکله  .هستند  مرتبط  به نظر  الگو  میان استبه عنوان یک  این   .  

- انسان  هایمجسمه  در حوض اصلی،  های ستاوندنقشی نمادین دارند چرا که انعکاس ستون  نیزستون  کاخ چهل  هایحوض
به نظر   بر سقف این حوضانعکاس تصویر معکوس حوض ستاوند و اطراف در  نیلوفر-های شیرپایه ستونآن،  شیر اطراف 

عباسی و شمسه در این بنا  ه، نیلوفر، گل شاهچلیپا، چلیپای شکست   همچنین نقوشدر پی ارجاع به چیزی دیگر هستند.  
در  اند تومی ها در آن گوناگون آب نمودهای وکوشک هشت بهشت  های داخلنیز انواع حوض. کنندایفا میوجهی نمادین  

 نمادین باشد. پی تاکید و ارجاع بر چیزی دیگر و در نتیجه 
 

 اصفهان  ی صفویخانههای اقلیمی دولتپشت تمثالمعنای پستبیین  - 5

بایست  مطابق روش می ی صفویخانهدولت  یهای اقلیمتمثال  آن اکنون با مشخص شدن وجوه نمادی یا به بیان کروزری  
پرداخت.  مذکور  های  معنای نمادین تمثال  تبیینبه    ،آن شناختی  پشت هر تمثال و تحلیل ریشههای پسبا تشخیص روایت

  نژاد   لحاظ  به  صفویه  یسلسله  و   گرفته  شکل   صفوی   فرهنگ   درون  در   خانهاین دولت  طرح   که   دارد   توجه   جای   میان،   این 
  این   هایروایت  بر این اساس  هستند،  ایرانی  سکونت  جغرافیای  لحاظ  به  و  شیعی  تردقیق  یا  اسالمی  مرام  لحاظ  به  تورانی،
 . شد دخواه دنبال اسالمی و  ایرانی ، تورانی هایگروه در بنا بر تمثال مدنظر  قسمت

نیز   آننماد  با ارجاع به زمان احداث شهر اصفهان، ی برج قوس بر سردر قیصریه کهمایهپیش از هر چیز گفتنی است نقش
در    ؛(2)تصویر  یک هیئت نجومی است در حال توصیف گذار از ماه آبان به آذر    ،(1378انصاری،    جابری)آید  به شمار می

ی شیر  ( و دم اژدها شده24: 1376)بایار،  اشاره داردبرج قوس یعنی آذر   در ی شیر به آتش پنهان دار با تنهاین نقش کمان
به معنای  ی آذر واژه گفتنی است 1. است نماد آب و باروری آنانو اژدها نزد  بوده  این نشان سلجوقی  چهآب و ماه آبان،  به

آب و  آذر دال بر تقابل    به   آبان   از  گذار  بر این اساس   .(nourai, 2011: 37 & 1ی آبان به معنای آب است )آتش و واژه
ی مذکور  مایهاصفهان بنا بر اقلیم همواره میان این دو در تعلیق بوده و نقش  ؛یا به بیانی آبادانی و خشکسالی است  آتش،

  اژدهایی   فلکی اسد است و دمو صورتترین ماه سال  خشک  ی شیرسان آن در پی ارجاع به مردادتنه  .نشان از همین دارد
ای  این دو در کنار هم چرخهیب  این میان ترکآب و باران و باروری است.    نماد  که  فلکی قوس صورتدر پی ارجاع به  آن  

  طور که آتش در هنوز تیر را پرتاب نکرده و اژدها نمرده است، همان  سوار  کهچنان  سازدنمایان میرا    مذکور  بودن وضعیت
  اهمیت   کند. نیزتاکید می  در این تقابل   اهمیت خورشیدبر    شمسه  وخورشید    ی مایهنقش  این میان نمرده است.    قوس   برج

توان گفت این سردر به عنوان نماد  می بنابراینشود. مشخص می  خانه و حوض جلوخانطلوع و غروب از نقاره  اعالم زمان
دو عنصر اقلیمی مهم در این شهر است که هر دو به یک اندازه برای    به عنوان   شهر تمثالی از تقابل دائمی میان آب و آتش

های  تمثالهای اقلیمی مرتبط با آتش، تمثال در سه قسمت ی این بخش دامها   بر این اساس .الزم هستند  آن بقای هستی 
 شود. پی گرفته می  های اقلیمی مرتبط با آباقلیمی مرتبط با آب و آتش و تمثال
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 مرتبط با آتش اقلیمی های تمثال - 5-1
  خانه در دولتصورت تمثیلی  به  بارها    ترین عناصر اقلیمی اصفهان است که، آتش یا گرمای خورشید از مهمکه اشاره شدچنان

که   شد گفته  .شودنور پرداخته میآن چون  پدیدارهایخورشید و  مرتبط باهایی  در ادامه به تمثال . بنابراینشده استظاهر 
جا  . از آناست  اقلیمی  بزنگاه  یک  سیاسی از جمله نوروز بوده است که -اجتماعی  هایآیین  انجام  جهان مکانمیدان نقش

  ی میدان شناسی واژهبایست به ریشهمی  نخست، 2شودمیجهان متبلور که مفهوم میدان در معنای جدید آن در میدان نقش
متخصصانپرداخت.   واژه  ریشههم  ،میدان   یواژه  طبق نظر  به معنای  با  میترا  است اندازه  زمینی  که  چنان،  3گیری شده 

  باستان   ایرانیان  جااز همینگیری شده است و  به معنی متعهدکننده به زمان اندازه  ، ایزد نور و گرمای خورشید،ی میترا واژه
از طریق    را   گذر زمان  باستان  ایرانیان  بود کهبر آن    نیز  کروزردر همین راستا    4دادند. می  نسبت  او  به  را   روزشبانه  تقسیم

این راه میان  کردنددرک می  یعنی مکان  بازتاب حرکت خورشید روی زمین از  ساختند    تمثیلی  ای رابطه  زمان   و  مکان  و 
(Creuzer, 1836-Vol 1: 196  .)و   برای پیمانه زدن زمان   دانستند میدان را مکانی  نیز  صفویان    توان گفت می  بنابراین  

  چون های مهم زمانی  که بزنگاه  کردندسیاسی طوری طراحی  -اجتماعی  هایآیین  جهان را به عنوان مکان انجامان نقشمید
خالف مرام شیعی صفویان    نیز  جهانگیری میدان نقشجهت  گفتنی استنوروز را در این مکان مشخص گرامی بدارند.  

اصفهان این منظر  است  بوده  مطابق رون شهر  از  به عنوان یک عنصر    و  اصفهان  با در نظر گرفتن رون شهر  صفویان 
میان فرهنگ شیعی و  انبه تعاملی دو جدر پی ایجاد ، در مساجد قبله  راستای  همراه به  ، گیری میدانبومی در جهت-اقلیمی

یان فرهنگ اسالمی و ایرانی یا تالش  ی متقابل م تمثالی از ایجاد رابطه  دیگر این امر   بیانی  . به بودندفرهنگ شهر اصفهان  
 .  است  ی مدنظر صفویانبرای تبیین اسالم ایرانی یعنی شیعه

 
  

خانه گاه به  چلیپا و چلیپای شکسته اشاره کرد که در دولت  نقوشتوان به  های اقلیمی مرتبط با خورشید میاز دیگر تمثال
قاپو و گاه به  عالیستون و  چهلتاالر    و  هاخیابان چهارباغ، کوشکبرای مثال در    ه است؛ظهور پیدا کردمایه  صورت طرح
بعدیا مایهصورت نقش است؛  ی دو    های ستاوند  اهلل ولطفشیخ  ، مسجدمسجد جامع عباسیبرای مثال در    نمایان شده 

  که توضیح این  رسد.ی مهر میخانهدر فرهنگ ایرانی به چهارتاقی و  مایه  این نقش  روایت.  (3)تصویر    ستون قاپو و چهلعالی 
  هایی مهرابههمان  اغلب ،  دنسازمی نمایان  حجمی صورت به  را چلیپا  ی مایهچهارتایی بن تقسیمات  با  که  چهارتاقیبناهای 

  اصیل   چلیپا در روایت  بنابراین  (.48:  1386  پورداوود،)گرفتند  شکل  ایرانی  آیین  تغییرات  علت  به  ساسانی  زمان  در  که  ندبود

 )مآخذ: نگارندگان(سردر  جلوخاناز راست:  نقش صورت فلکی قوس، پیشانی سردر و . سر در قیصریه .:2تصویر

 قاپوعالی گان(، پالن تاالر موسیقینگارند بازترسیم -Coste, 1867 )مآخذ:  بهشتهشتی چلیپا و چلیپای شکسته. از راست: پالن مایهنقش : 3تصویر 
 ، چهارتاقی نیاسر)مآخذ: نگارندگان( اهللشیخ لطف کاشی ،)مآخذ: نگارندگان( مسجدجامع عباسیکاشی ، نگارندگان( بازترسیم -Coste, 1867 )مآخذ: 

 )مآخذ: نگارندگان(
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است. به همین    خورشید  گرمای   و   نور  همان (  میترا )مهر و    شود می  مرتبط  ، ی مهرخانه،  مهرابه  با  چهارتاقی  طریق   از   خود
 اسب  چهار با  که  شکوهمندی ی؛ گردونهپی گرفت مهر  یگردونه در روایت توان چلیپای شکسته را مینقش ترتیب تمثیل 

  پورداوود، )گردد  می  روان  عرش   از  خود   درخشان   یخانه  از  گردونه   این   با  مهر   و  شودمی  کشیده  زرین   های چرخ  و   سفید  آسمانی
اس(457:  1  جلد  - 1307 است  دو  معنای  به  چلیپات  . گفتنی   به  اشاره  چهارتاقی  (،nourai, 2011: 400)  چوب عمودی 

  میترا  ی گردونه  همان  مهر یگردونه  و  (55- 54:  1380مقدم،  )است    مهر به معنای گنبد    مهرابه   دارد،   بنا   تقسیمات چهارتایی
  دانستند می  زمین  گرد  گنبدی  را   آسمان  باستان  اقوامتوان گفت  (. بنابراین میnourai, 2011: 400)  است  آسمان  فراز  بر
  آن   گنبد  که  ندکرد  تصویر  گنبدداری  چهارتاقی  صورت  به  آن  نمادین  شکل  به  را   مهر  یخانه  ودارد    خانه  آن  درون  مهر  که

  یک   در  و  خورشید  وضع   چهار  و  عالم  سوی   چهار  از  تمثالی   اصلی  جهات  راستای  در   آن  تاق  چهار  و  است  آسمان  از  تمثالی
  عالم   از   نمادی  آن  ی کره  و  شودمی  زمین  یگیتیانه  عالم  از  نمادی  آن  مکعبدر همین راستا  که  چنان  ،هستی  کل  کلمه

  گردش   از  نمادی  مهر  یگردونه  راه  همین  از  نیز.  کندرا به هم متصل می  دو  این   که  مکانی  مهر  ی خانه  و  آسمان  مینوی
  ی مهر یعنی خورشید خانه  از  تمثالی  چلیپا  یمایهنقش  ترتیب  این  به(.  145:  1380  کوپر،)  است آسمان  در  خورشید  یوقفهبی

  شکسته   چلیپایو    هستند  او  پوشش  تحت  اندازه  یک  به   عالم  سوی   چهار  کهاین  و  است  آن   پرتوهای  درخشش   و   آسمان  درون
  .کند  مملوگرما   و نور  از  هازمان یهمه در را ها مکان تمامی و گرددمی همواره خورشید کهاین از تمثالی

 
نقشمایهنقش دیگر  شمسه  با  مایهی  مرتبط  تمثیلی  سردر ی  در  که  است  عالی  خورشید  ستاوند  و  قیصریه،  ستاوند  قاپو 
  از   35  ی مایه به آیهاین نقشروایت اسالمی  .  (4)تصویر  شوداهلل دیده میو مسجد جامع عباسی و شیخ لطفستون  چهل
  چراغ  آن و چراغی آن در که است  چراغدانی  چون او نور مَثَل. است زمین و هاآسمان نور خداوند »؛گرددباز می نور یسوره

  غربی،   نه  و  است  شرقی  نه   که  زیتونی  خجسته  درخت  از  که  است  درخشان   اختری  گویی  شیشه   آن.  است  ای شیشه  در
)دهخدا،  ای عربی به معنی خورشید  واژهاین میان شمسه  ی نور(.  سوره  35آیه    :1395  )قرآن کریم،  «...شودمی  افروخته 
بنا بر حدیثی متواتر خداوند نخستین چیزی که  (.  همان)است    روشنی یا شعاع روشنیای عربی به معنی  و نور واژه  (1377

(. 152و    151:    1384خلق کرد نور بود و آن نور همان نور محمدی است که عالم و آدم برای آن به وجود آمدند )خلیلی،  
ی  است و مراد از زجاجه یعنی شیشه   اد از چراغ، نوراالنوار یعنی اهللی نور نیز به زعم مفسران مر بر همین اساس در سوره

توان  حضرت پیامبر یا همان حجاب نورانی که تنها از پس او مینماید،  اسالمی در هیئت شمسه رخ میحاجب آن که در هنر  
توان  (. به این ترتیب می1389را مشاهده کرد )صدرالدین شیرازی،  ی آن حقیقت محمدی  مدارانهیا به بیان طریقت  نور الهی

ی شمسه در فرهنگ اسالمی تمثالی از اختر درخشان یعنی همان نور و حقیقت محمدی است و اشاره به  مایهگفت نقش
   .دارد ر پی آن خاندان نورمند حضرت محمدی خلق نور محمدی و دی خلق نخستین مخلوق خداوند یعنی لحظهلحظه

های طالیی بر  نقش خورشید با اشعهو    ی خورشیدنام دروازهتوان در  بط با خورشید را میهای مرتبه همین ترتیب تمثال 
ارجاع میقاپو  در عالینیز  میترا  -خورشید  صورتککه  دومین سردر آن پی گرفت چنان استد.  دهبه خورشید  گاه    گفتنی 

سه    رو به شرق و  توان به ستاوندهایتوان در مظاهر خورشید چون نور دنبال کرد و از این راه میهای مذکور را میتمثال
باز عالی اشاره کرد کهقاپو و چهلطرف  اما  ستون  اقلیمی  تمهیدات  نور  بی  هرچند خالف  ادراک نخستین  به قصد  شک 

 ستونقاپو و چهلدری در بنای عالیاژ، نیلوفر و دهانشکستهی شمسه در ترکیب با چلیپا، چلیپای نقش مایه  :4تصویر 
 )مآخذ: نگارندگان(
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در اهلل مسجد شیخ لطف در ساختار درونیتغییر تدریجی نور  نیزاند. ن طرح شدهاز آن چنی ترین نور خورشید و دریافت بیش
   .(5)تصویر  گنبدخانه است ع خورشید حقیقی درطلواز پی آن  نمادی از غروب خورشید و   همین راستا

 های مرتبط با آب و آتشتمثال - 5-2
 خانه است ی غالب بناهای دولتمایهی گل شاه عباسی اشاره کرد که نقشمایهتوان به نقشها میترین این تمثالاز مهم

به نیلوفر آبی در  ، گرفته است اونام خود را از  و رواج پیدا کرد عباس  شاه یدر دوره کهمایه قشاین ن ی پیشینه. (6)تصویر 
؛ میترا از درون گل  روایت آفرینش میترا از آناهیتابه    و روایت آن  (2758:  1387گردد )پوپ و اکرمن،  ایران باستان بازمی

  آبزی   گلیرویش  به معنای    نیلوفر ی  واژه  این میان.  (168:  1371  رضی،)آید  می  دنیا  به  آناهیتا  به  متعلق   ای برکه  نیلوفر در
(.  40:  1380  مقدم،)  و ( Skeat, 1901: 196)است  تیرگی    میان   از  روحانی  موجودی   فرازروی  تیره و یا  هایآب  میان   از

قسم   ،ی آناهیتا به معنای پاکواژه و( Gray, 1929: 96زمان ) به به معنای متعهدکنندهنور و روشنایی، ایزد ،  میترا ی واژه
توان گفت  می  بنابراین(.  1377دهخدا،  )  است  پاک  نیرومندِ  نمناکِ  معنای   به   آناهیتا   سورا  اردوی  نام  به   ایزدبانویی   نام  سوم
  های آب میان  از  نیلوفر گل  مانند -پاک  نیرومندِ نمناکِ- آناهیتا  سورا  اردوی وجود اعماق  از  -خورشید  گرمای و نور  - میترا
  فرو   آن  در  غروب  با  و  آورده  بر  سرها  آب  میان  از  خورشید  طلوع  با  طبیعی  صورت  به  نیلوفر  گل  کهچنان  شکفد،می  تیره
میان    از  فرهمند  ی موجود  یا فره  و  نور  زایش   به  خورشید  گرمای و  نور  زایش   متاخر  هایروایت  در  که  دارد  توجه  جای.  رودمی
  نیلوفر   گل شاه عباسی یا همان   اساس این بر.  است  نهفته  امر  همین  نیلوفر   معنای از دوم  فرض  در   که چنان  شد  تبدیل   هاآب

 .  است فرهمند معنوی  موجود آمدن وجود به و فره و  نور زایش  از تمثیلی و  هاآب فراز بر خورشید غروب و  طلوع از نمادی

 
 
ارتباط  نیز  چهارباغ  کانسپت    این میان  و آتش در  از سویی طرح  گیردقرار میبا هر دو عنصر آب  که  به    ی آن مایهچرا 

  اسالمی و  فرهنگ در دو روایتبه این کانسپت ب در آ  به دلیل اهمیت حضورو از سوی دیگر  گرددی چلیپا بازمیمایهنقش
الرحمن به دو جفت باغ راه میروایت اسالمی چهار باغ در سورهبرد.  راه می  ایرانی ی  از سوره  15ی  آیهمطابق  رد که  بی 

اصطالح    را   عبارت چهارباغ  و  داندمیچهار باغ    شامل را   بهشت  از همین راه استیرلن  .جاری استچهار نهر    در هر یکمحمد  
توصیف چها برای  باغ بهشتایرانی  ایرانی چهارباغ  179:  1377)استیرلن،    خواندمی  ر  از    بهنیز  (. روایت  زرتشت روایتی 

چهار قسمت شده و ی چهارشاخه، کند که از طریق روداز باالی قله جهان را نظاره می به هنگام بعثتزرتشت گردد؛ بازمی

 )مآخذ: نگارندگان( اهللقاپو و مسجد شیخ لطفهای عالیی گل شاه عباسی در آرایهمایهنقش :6تصویر 

 

 قاپو، ستاوند عالی(مآخذ نگارندگان)قاپوورودی عالی در ؛ صورتک خورشیدی صفوی. از راستخانهدر دولت و پدیدارهای آن های خورشیدتمثال: 5تصویر
نور در پالن و  تدریجی ، تغییر(نگارندگان بازترسیم -  Coste, 1867:مآخذ) ستون، ستاوند چهل(نگارندگان بازترسیم-261: 1368 پاپادوپولو،: مآخذ)

 (نگارندگان بازترسیم-299: 1383 پیرنیا، :مآخذ)اهلل ی مسجد شیخ لطفگنبدخانه
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. (82: 1383 کربن،) ی زمینی به تصویر بهشت در ذهن او نزدیک استاین منظرهو  و از گیاهان استت مملهر چهار قسم
و  (1377خدا، نیکوتر)ده جهان  تر در دل ترکیب َانگهُووَهیشتَیا دقیق  نیکوتر ی بهشتواژها توجه به معنای نامب این میان

ارتباط شاکلهمنش نیک )همان: مدخل بهمن(    و اندیشه    ی وهومنه واژهنام ی چهارباغ با چلیپا از سوی دیگر،  از سویی و 
. بنابراین قرارگیری  فرهمندان استها یعنی  ترین انساننیک  جایگاهتمثالی از  چهارباغ بهشت    که  توان چنین نتیجه گرفتمی

درون  مایهطرح در  چهارباغ  آ  های صفویکاخمجموعه  ی  بیرونی  جدار  چهارباغخ  یعنی  ن و  فرهمندان    ، یابان  از  نمادی 
ی  ؛ شاه عباس که خود فرهمند است، در پی آن است که فرزندانش نیز فرهمند شوند، پس، شاکله شودمیهای بعد  نسل

 .  کندبنا می های فرهمند بهشتیمکان زندگی آنان را به صورت چهارباغ در حکم جایگاه انسان

 مرتبط با آب های اقلیمی تمثال - 5-3
جلوخان   ،جلوخان سردر قیصریه  در  خانهدولتهای  توان به مجموعه حوضهای مرتبط با آب میتمثال/از میان وجوه نمادی

عباسی،و   جامع  مسجد  عالی  میانسرای  چهلستاوند  و  چهلقاپو  کاخ  دورتادور  و  مقابل  هشتستون،  و  و   بهشتستون 
  های بر ویژگی  هر یک بنا  ،مذکور عالوه بر تامین آسایشهای  . حوضاشاره کرد  بهشتهای درون کوشک هشتحوض

ستون به همراه تصویر معکوس آن بر سقف،  و چهلقاپو  که حوض ستاوند عالیدهد. چنانبه روایتی خاص ارجاع می  خود
نشینی آب  از طریق همو   کردهارتباط برقرار   ی از خورشیدبا چلیپا به عنوان تمثال کرده،ستاوند را به صورت چلیپایی تقسیم 

طنت، شجاعت  از سل   نمادی  فرهنگ ایرانیاز سویی با این توضیح که شیر در  .  شودمرتبط می روایت آفرینش میترا با    و چلیپا
که  چنان  شوندمیستاوند    نگهبانان ایننماد  ستون  حوض ستاوند چهلهای  (، شیرسنگی14:  2537و قدرت است )اتینگهاوزن،  

جا که نیلوفر و آناهیتا نمادی از زایش یک  کنند و از آندر آب نگهبانی می  ستاوندنیز از تصویر    آن شیرهای حوض مقابل  
تمثالی از نگهبانان شهریار فرهمند کاخ  در مجموع به همراه نیلوفر و آناهیتا  مذکورهای  فرهمند هستند، بنابراین شیرسنگی

انعکاس ستاوند در    . از سوی دیگر (7)تصویر    شوندمی از طریق  انعکاس  تصویر معکوس حوض  حوض اصلی و  تاکید بر 

 :Kampfer, 1712مآخذ: ) خورشید یدروازه قرارگیری محل و جهان نقش میدان از کمپفر انگلبر سردر خورشید. از راست:  طرح :9تصویر 

 ( URL 1، سرستون ساسانی سردر خورشید و طرح خطی آن )مآخذ: (170

 )مآخذ: نگارندگان(ستاوند و تصویر آن در حوض  و آناهیتاون. از راست: شیر و نیلوفر، شیر و کاخ چهلست :7تصویر 

 

 )مآخذ: نگارندگان( بهشتهای داخلی و حوض مقابل کوشک هشتجزئیات حوض :8تصویر 
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و از این    و از این راه بر آب  باشد  تواند در پی ارجاع به خاصیت آینگی آبی پیش ورودی میسقف و تاالر آینه  برستاوند  
  بهشت آشکارا در پی ارجاع به آناهیتا هستند انواع نمودهای آب در هشت  کهچنان  .تاکیدی دوچندان داشته باشد  راه آناهیتا

  8)تصویر    ها استاقامتی صفویان و محل زندگی آن  کوشکبهشت  دال بر زایندگی و پرورندگی فرهمندان، چرا که هشت
  روایتی   ، به است بخشی به شاه ساسانی تصویر شدههدر حال فر   های مقابل سردر خورشیدبر سرستونکه  آناهیتا   نقش  نیز.  (

  اهریمن،   و  اهورا  میان   جنگ  در  ؛(9ها است )تصویر  ایزد هندوایرانی آب  نپات،اپام کنش  بخشیبرد که در آن فرهره می  کهن
  نپات اپام  به   آن   تولیت    و   گریزد می  دریا   ژرفای  به   ،و نزد آذر  است   آتش   جوهر   همانا   که   فره   کند،می  تردید   که آذر هنگامی

ی آب است  نمونهپیشها یا  ات به معنای نیای آبنپ اپاماین میان  (.  340  و  339:  2  جلد  -1307  پورداوود،)  شود می  سپرده
(Findly, 1979: 168 & 169)    دهد  می  برتری   دیگران   بر  او را   بتابد  کس هر دل  بر  که  ایزدی  شکوه و فروغی  هماناو فره

از دست آذر    ، فروغ و روشنایی  ،(. بر این اساس در جنگ میان اهورا و اهریمن یا به بیانی نور و تاریکی، فره1386)معین،  
اپام  زمان آناهیتا  با گذر  .شودواگذار میها  ی آبنمونهپیش  نپات،اپام  بهمسئولیت آن    گریخته و شود و  نپات میجایگزین 

فرهمس چنانئول  فرهمندمیترا   کهبخشی،  می  ی  زاده  او  دروازهدروازه  بنابراینشود.  از  حکم  در  ی حرمسرای  ی خورشید 
گیرد و  ، نخستین پرتوهای خورشید را میو نیلوفر و آناهیتا  ه شرق، مزین به نام و نقش خورشیدبا قرارگیری رو ب،  صفویان

 . شودمی ی زایش فرهمندان دال بر فرهمندی فرزندان شاهتمثالی از دروازه و از این راه بخشدکه الیق باشد میبه هر آن

 
نماد   در فرهنگ تورانی   آن  ، چرا که اژدرِ اژدری نام بردتوان از اسلیمی دهانمی  های نمادی مرتبط با آبمایهنقش  دیگر از    

است. باروری  و  نقش  آب  نقوش  گونه  مایهاین  از  آن  که  است  اسلیمیای    به   اژدری  ایسرشاخه  با  پیچان  یگیاه  در 
است دهان(10)تصویر    پوشاندمی  را   زمینه  تمام  ممکن  شکل  ترینانتزاعی   ی حوزه  در  تاریخی  روندی  دراژدری  . گفتنی 

در نگاهی کلی در روایت اسالمی حضرت  که توضیح این. گیردشکل می تورانی یاسالمی، تحت تاثیر روایت  ایرانِ  فرهنگی 
آورد )منشی قمی، اسلیمی را پدید می  فراگیر  یمایهنقشکرده،  های ختایی را به یکدیگر متصل  ای اسلیمی گلعلی با شاخه

اما در نگاهی جزئی129:  1352 ایرانی به روایت آفرینش مشی  تر روایت دهان(.  و مشیانه از کیومرث  اژدری در فرهنگ 
ی اسالم  (. این میان واژه1395)وارنر،  رسد  میو در فرهنگ تورانی به روایت ردپای اژدها در نیزار    (83-81:  1395  ش، بنده)

به معنای  مشی و مشیانه    و  ی میرا (، کیومرث به معنای زنده1386  اسم مصدر عربی است به معنای تسلیم شدن )معین، 
  است   بخشنده از خون و آببه معنای هستی  ،سوقانقوردر واژگان تورانی  و اژدها،    (nourai, 2011 :305 & 175)میرا  

  روایت این مهم در  توان گفت  میتداوم هستی است،  که  روایت    با توجه به مضمون هر سه   بنابراین(.  1388ای،  )مراغه
از    روایت تورانی   در  وو زندگی  از طریق توالی مرگ    روایت ایرانی   در،  ریق تسلیمیت نیستی در برابر هستیاسالمی از ط

این ترتیب    .گیردصورت می  ایجاد آب الزم برای باروریدر نتیجه  و    عالیم ناباروری   طریق بلعیدن گرمای هوا و در  به 
نقش  ی شاکله برای   است  نیستی   بلعیدن   پی  در  اژدر   ،مایهاین  الزم  تمهیدات  کردن  فراهم  از    یک   و  و  فراگیر  هستی 
مثال  بنابراین    .گیردمایه منتشر است و تمامیت اثر یا به کنایه کل هستی را در بر میبندی این نقشترکیب  جاست کههمین

 . است ناباروری و نیستی  بردن میان  از  طریق از ، مایه هستی حاصل از باروری این نقش
 

 گیرینتیجه - 6
  های مرتبط با آتش تمثالصفوی اصفهان،    یخانهدر دولتتوان گفت  ممکن می  شکل  ترین  خالصه  اکنون به ترتیب  این  به
در اغلب    - ی شمسه، چلیپا و چلیپای شکستهمایهاهلل، نقشستون، ساختار مسجد شیخ لطفقاپو و چهلهای عالیستاوند -

 )مآخذ: نگارندگان( اهللنقوش اسلیمی و اسلیمی دهان اژدری در مسجد جامع عباسی و شیخ لطف :10تصویر 
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اهمیت   برقیصریه مورد اشاره قرار گرفت    جهان و سردرکه در قسمت میدان نقشچنانو    هستندنور خورشید    لی ازاتمث   موارد
اندازه در  میخورشید  تاکید  زمان  آتشتمثال  .کنندگیری  و  آب  با  مرتبط  شاهمایهنقش–  های  گل  و  ی  نیلوفر  و  عباسی 

– های مرتبط با آب و تمثال و جایگاه فرهمندان  فرهمند موجود ، فره ، نور زایش  از   تمثیلی -کوشک و چهارباغ ی مایهطرح

هشتتعدد حوض کوشک  در  خصوص  به  انعکاس  و  آب  نمودهای  انواع  چهلها،  و  دروازهبهشت  و  ستون،  خورشید  ی 
 .  هستند زایندگی و پرورندگی فرهمندانتمثیلی از  -اژدریی آناهیتا و دهانمایهنقش

چون آب و آتش  اقلیمی منطقه و عناصر شرایط    نتیجه گرفت که توان چنین  می  جمیع مطالب فوقبا توجه به  بر این اساس  
در معماری    این مواردو ظهور    تجلی  این میان  داشته است، اما   خانهمعماری دولت  تکویندر    ایعمدهتاثیر  و نور خورشید،  

است.    خانهدولت  بوده  تمثیلی  و  نمادین  دیگر سخنبه صورت  مهم  به  از  عواملِیکی  تمثالشکل  ترین  این  گیری  های 
اما  دولت  است،  اقلیم  این نیروها چنان  خانه، همانا  موجب  و    ای نمادین پیدا کرده جنبه  این مردم که نزد    قوی استتاثیر 
و  گرفته هایی شکل ها/روایتتمثیل هانزد آن ، چندان که از این راهشده استگیری نگرشی متافیزیکی به این نیروها شکل

استظهور    ذکر شدهی  هادر تمثال که    اندیافتهچنان قدرتی  مذکور گاه  مفاهیم متافیزیکی  که  جالب آن  . این میانیافته 
آنهای شکلتمثال از  نیروهاگرفته  اولیهها دیگر در راستای  اقلیمیی  به    ی  نیستند.  تامین    بیانی دیگرمنطقه  در جهت 

ی آن معماری خالف تمهیدات اقلیمی  ، گاه تمثال و در نتیجهدناشی شده بو نیروهای اقلیمی که خود از  متافیزیکی مفاهیم
نیستمسجد شیخ لطف  برای مثال  کهچنان  است قرار  قاپو و چهلستاوندهای عالیو    اهلل چهارایوانی  به شرق  ستون رو 

، کرده استی صفوی، اقلیم بر معماری تمهیداتی تحمیل نمیدر دوره که کوتاه سخن این. اند و از سه سو باز هستندگرفته
در  اند  ها حاضر بودهآن برای مثال  که چنان  گیری معماری دخیل بوده است، بلکه شرایط اقلیمی در کنار دیگر موارد در شکل

الزم  این میان  .  را تحمل کنند  ، گرمای بیشتر به عنوان یک امر متافیزیکی مهم که به آن قائل بودند  رنور بیشت  جهت تامین 
. از  گردد نیز در همین راستا استی اقلیم که به سرزمین و مکان سکونت باز میشناختی واژهکه معنای ریشهبه ذکر است 

مکان سکونت   ها و پدیدارهای طبیعیپدیده  شود بلکه اساساً تمامرا شامل نمیهای آب و هوایی این منظر اقلیم تنها ویژگی
   ها و پدیدارها بود.همان پدیدهی صفوی نیز اساساً خانههای دولتی آغازین تمثالنقطهکه چنان  گیردبرمیدر  را 

 نوشت پی
 

  کردند   معرفی   شیری   را   خود   اژدها   سوی   او   تیراندازی   و   پارتی   قزلباش   به   دار کمان   سوار   تغییر   با   صفویان   مایه نقش   این   در   که   است   ذکر   به   الزم  1

 . است   سلجوقیان   نماد   عنوان   به   اژدها   به   تیراندازی   حال   در   که 
ی صفوی به  بندد، در طول دورهمی  قویونلو نطفه آق  و   قویونلوقره   هایحکومت  در   شهری،  مفاهیم  مجدد  ابداع جای توجه دارد که  2

 (. 93:   1383شود )حبیبی، جهان اصفهان شکوفا میرسد و در میدان نقشی ظهور میمنصه
که از  ی می به معنای مِی، جام، پیمانه و اندازه و پسوند مکان دان، چنانی میدان ترکیبی است از واژهواژهمبتنی بر این فرض   3

 بنا بر فرضی دیگر میدان.  (115:  1399  شکوری،  و   نجفی )  سازندمرتبط می  زمین  معنی  به  سنسکریت  ایریشه   این واژه را به  همین راه
ی میدان تحقیقی صورت نگرفته ی میان به واژه، که البته در راستای طریق تبدیل واژه(همان)است مکان مادیان    یامیان و    معنای  به

 است.
  گام با ریشههم زمان یواژه  است؛ شدهمی انجام واحد یک با و هر د  گیریبوده و اندازه  ریشههای زمین و زمان هم از این منظر واژه  4
 (. nourai, 2011: 172است ) برداشتن گام معنی به هندواروپایی ایریشه  از هنگام و 
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Abstract 

The relationship between Safavid architecture, especially Safavid government house, and the 

climate of the city of Isfahan is based on allegory, and the icons of this house are based on the 

climate of this region. From this point of view, the architecture of the government house 

establishes a close relationship with the climate of the region, but not only is the manifestation 

of climatic arrangements in this architecture based on the material aspect, but also its form 

refers to something beyond it. Thus, the purpose of this article is to explain the relationship 

between climate of this region and the architecture of Safavid government house. Cruiser 

allegorical mythology was chosen as the research method because it is one of the most 

appropriate research methods of discovering the idea or the fundamental meaning of any 

allegorical item. It should be noted that the use of new methods in dealing with the history of 

the Iranian architecture seems to be necessary because, although Iranian architecture has been 

described many times in various ways, methodological gaps and the lack of systematic analysis 

can still be felt. Also, every new perspective in each historical structures of Iranian architecture 

reveals a new aspect of that structure and can be effective in understanding those buildings. 

Thus, this article, which seeks to reveal a new aspect of the relationship between Safavid 

government house and the climate of the city, uses allegorical mythology to move from the 

climatic elements of the house to its meaning. By the explanation of this relationship, one can 

reach its hidden meaning and finally come to the conclusion that the driving force behind the 

formation of the icons of this architecture is the climate, and the influence of this force has 

been such that it has acquired a symbolic status among the people, forming a metaphysical 

attitude towards such forces. In this way, narratives are formed and appear in their architectural 

icons. 
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