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چكیده
امروزه شهرهای ما بيش از هر چيز نيازمند فضاهای جمعی هستند. ميدان ها از ديرباز در بافت شهر به عنوان يک فضای جمعی ايفای 
نقش می کرده اند. وجود ميدان ايرانی در شهر ايرانی، ضرورتی انكار نشدنی است. ويژگی های ميدان ايرانی را می توان در ميدان های 
تاريخی ايران که در رأس آنها ميدان نقش جهان قرار دارد، جستجو کرد. ميدان نقش جهان به عنوان يک ميدان حكومتی ايرانی و با 
دربرداشتن سه جزء اصلی شهر )اقتصاد، مذهب و حكومت( سعی در پيوند با مردم دارد. يافتن خاستگاه نظری ويژگی های ميدان نقش 
جهان می تواند به يافتن اصول طراحی يک ميدان حكومتی بيانجامد. مقاله حاضر با مقايسه ويژگی های ميدان نقش جهان با بناهای 
مشابه توانسته تا حدودی به خاستگاه نظری ويژگی های آن نزديک شده و الگويی برای طراحی يک ميدان ايرانی ارايه دهد. مقايسه 
ويژگی های ميدان نقش جهان با ميادين پيشين صفوی و مقبره شيخ صفی در قالب ويژگی های مشترکشان صورت گرفته است. اين 
ويژگی ها از متون تاريخی استخراج و سعی شده به ويژگی های اصيل آنها نزديک تر باشد. با طبقه بندی و تحليل و بررسی ويژگی اين 
بناها، معنا و خاستگاه نظری آنها استنباط شده است. سپس با تأکيد بر بديع بودن ميدان نقش جهان در زمان خود به ويژگی های خاص و 
ترکيبی آن پرداخته می شود. ميدان نقش جهان ترکيبی نو از ميادين پيشين صفوی، مقبره شيخ صفی و به طور کلی معماری ايران بوده 
است. در آخر و پس از شناخت معنايی ميدان نقش جهان، راهبردهايی برای طراحی ميدان حكومتی ايرانی ارايه شده است. راهبردهايی 
چون استفاده از هندسه ايرانی، محصوريت، استفاده از عناصر باغ ايرانی، احيای سنت نقاره خوانی، دادن نقش مذهبی، تجاری و نمايشی 

به ميدان بايستی در طراحی ميدان حكومتی ايرانی مّد نظر قرار گيرد.

واژگان كلیدي
ميدان نقش جهان، ميدان حكومتی ايرانی، ميادين صفوی، مقبره شيخ صفی.
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مقدمه
ميدان و به ويژه ميدان شهری ايرانی در طول تاريخ دارای تغيير 
اما کمتر تحقيقاتی راجع به آن صورت  و تحوالت زيادی بوده، 
گرفته است. ميدان های تاريخی ايرانی می تواند به عنوان الگويی 
برای فضاهای جمعی امروزی مورد استفاده قرار گيرد. اين مقاله 
با  ايرانی  ميدان سازی  تاريخ  روی  بر  که  است  پژوهشی  حاصل 

تأکيد بر ميدان های حكومتی آن صورت گرفته است.
ميدان، صحنی وسيع و در عين حال محدود و دارای عملكردی 
ويژه است که نوع شهری آن با قرارگيری در جوار عناصر معماری، 
فضايی محصور به مفهومی عام پديد می آورد. همواره از ميدان با 
هر عملكردی، به دليل وسعتش به عنوان عرصه ای برای نمايش 
از  در قسمتی  معمواًل  ميدان های شهری  است.  استفاده می شده 
دسترسی  عملكردشان  سطح  بر اساس  که  می گرفتند  قرار  شهر 

مردم به آنها آسان باشد. 
زمان  از  که  »دستوری«  يا  »طّراحی شده«  شهری  ميدان های 
به  متعلّق  جداره ای  دارای  شدند،  متداول  قاجار  اواخر  تا  صفويه 
گونه  اين  در  غالبًا  بودند.  ميدان  عملكرد  با  متناسب  و  ميدان 

ميدان ها، مراسم حكومتی برپا می شد.
ميدان نقش جهان، در دوره  صفوی که اوج آن عهد شاه عّباس 
چرايی  درباره  بسياری  نظريه های  تاکنون  شد.  ساخته  بود،  اّول 
ميدان  برخی  است.  شده  ارايه  جهان  نقش  ميدان  ويژگی های 
تبريز  در  صفوی  پيشين  ميدان  دو  يافته  تكامل  را  جهان  نقش 
و قزوين می دانند، برخی به شباهت هايی بين ميدان نقش جهان 
و  واقعيت  اّما  غيره،  و  کرده اند  اشاره  اصفهان  عتيق  ميدان  و 
حقيقت چيزی ورای اين گفته هاست. روشن است که نمی توان با 
استدالل منطقی به ويژگی های معنايی و خاستگاه نظری ميدان 
نقش جهان و ساير بناهای تاريخی دست يافت، زيرا در مطالعات 
تاريخی با ابهامات زيادی روبرو هستيم، اما  با مطالعات تطبيقی 

تا حدودی می توان به آنها نزديک شد. 

- سؤال تحقیق
پايه های فكری و خاستگاه نظری ميدان نقش جهان در چيست؟

- فرضیه تحقیق
صفوی  پيشين  ميدان  دو  يافته  تكامل  تنها  جهان  نقش  ميدان 

نبوده و دارای ريشه های فكری و نظری عميقی بوده است.

روش تحقیق
روش تحقيق حاضر، تفسيری- تاريخی است. تفسير اين تحقيق 
از تاريخ و بنای تاريخی، تفسيری علّی است و سعی دارد چرايی 
رويدادهای تاريخی يا ويژگی های يک بنای تاريخی را جستجو 
کند. اين ديدگاه شباهت ويژگی های بناهای تاريخی در فرهنگی 

مشابه را به خوبی تفسير کرده و آن را الگويی فراگير می داند. 
بديهی است که »نمی توان تنها با کالبد ساخته شده، که بسياری 
با  آن  شرايط  گونه ای  به  يا  شده  تباهی  دچار  يا  آن  عناصر  از 
بدون  فيزيكی  اجسام  داشت.  تعامل  کرده  تفاوت  زمان  گذشت 
ارزيابی و  تدابير تكميل کننده تفسير از قبيل گردآوری مدارک، 
روايت چيزی را بيان نمی کنند« )گروت و وانگ، 1384 : 151(. 
برای اين منظور از شواهد تعيين گر، زمينه ای و به ويژه استنباطی 

استفاده شده است. 
و  بناها  در  جهان  نقش  ميدان  ويژگی های  برخی  مشاهده 
تاريخی،  پيوندی  آنها  بين  که  حالی  در  آن  از  پيش  ساخته های 
خاستگاه  از  حاکی  است،  برقرار  جغرافيايی  و  فرهنگی  سياسی، 
نظری مشترک آنهاست. به عبارتی تشابه کالبدی ريشه در تشابه 
نظری دارد )تصوير 1(. پيش از آنكه ميدان نقش جهان ساخته 
)پايتخت های  قزوين  و  تبريز  در  را  ميدان هايی  صفويان  شود، 
پيشين خود( تجربه کرده بودند. زمان شروع ساخت مقبره شيخ 
صفی الدين اردبيلی که مراد شاهان صفوی و به ويژه شاه عّباس 
اّول بوده نيز به پيش از ساخت ميدان صاحب آباد تبريز برمی گردد. 
وی  شد.  ساخته  اول  عباس  شاه  دستور  به  جهان  نقش  ميدان 

تصوير 1. ارتباط کالبد و خواستگاه نظری دو بنا با وجود پيوند تاريخی، سياسی، فرهنگی و جغرافيايی. مأخذ : نگارندگان.
Fig. 1. Connection between the appearance and the ideological origins of two building despite the historical, political, cultural and geographical 
link. Source: authors.



 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

25..............................................................................

Vol.12/No.33/ Summer 2015/Ideological Origins of Naghsh-e Jahan Square /91-108

106

ارادت زيادی به شيخ صفی داشت و به زيارت مقبره او می رفت. 
اين مقبره طی دوره های مختلف ساخته شده، اما در متون تاريخی 
به  شيخ(  جانشين  و  )فرزند  صدرالدين  شيخ  را  آن  طرح  که  آمده 
با   .)81  :1390 انصاری،  و  اردبيلی  )رضازاده  است  داده  آن  معمار 
بررسی تطبيقی اين چهار بنا و با تأکيد بر ويژگی های مشترک آنها 

می توان به خاستگاه نظری مشترک آنها نزديک شد. 
در تحقيق حاضر، ابتدا مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی، ميدان های 
صاحب آباد، سعادت و نقش جهان معّرفی شده و سپس به بررسی 
آنها پرداخته می شود و اساس استدالل بر  با  تطبيقی نقش جهان 
اين است که ويژگی های مشترک ميدان نقش جهان با ميدان های 
پيشين خود، بيشتر ريشه حكومتی و ويژگی های مشترک با مقبره 
شيخ، بيشتر ريشه آيينی داشته است. اما همانطور که پيش از اين 
تاريخی،  و  جغرافيايی  فرهنگی،  سياسی،  پيوند  دليل  به  شد  گفته 
احتمال اتفاقی و تصادفی بودن اين اشتراکات کم می شود. بنابراين 

اين پيوند قوی، استدالل فوق را قابل باور می کند.

پیشینه تحقیق
در مورد مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی اخيراً مقاله ای تحت عنوان 
»تأثير تفكر طريقت بر مجموعه مزار شيخ صفی الدين اردبيلی« به 
چاپ رسيده که اسناد ارايه شده در آن ياری دهنده است. در دو مقاله 
از دکتر مهوش عالمی تحت عناوين »باغ های شاهی صفوی« و  
 Urban Spaces as the Scene for the Ceremonies and
ويژگی های  از  برخی  به   ،Pastimes of the Safavid Court
به صورت  تحقيقات  بقيه  شده،  اشاره  ميدان صفوی  سه  مشترک 
جداگانه بر روی اين ميادين صورت گرفته است. در رابطه با ميدان 
»بازخوانی  عناوين  تحت  پژوهشی  علمی-  مقاله  سه  صاحب آباد، 
بر اساس  مطراقچی  و  شاردن  تصاوير  روی  از  صاحب آباد  ميدان 
مجموعه  در  »گمانه زنی  زيبا،  هنرهای  نشريه  در  تاريخی«  متون 
صاحب آباد و مجموعه حسن پادشاه« در نشريه دانشكده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه اصفهان و »باغ صاحب آباد تبريز« در نشريه 
باغ نظر موجود است که مآخذ دست اّول آنها ياری دهنده هستند. در 
مورد ميدان سعادت قزوين، کتاب قديمی »مينودر« را نبايد از ياد 
برد. کتاب »سير تاريخي بناي شهر قزوين و بناهاي آن« نيز کتابی 
تاريخی آن نوشته  بناهای  به قزوين و  بعد راجع  است که سال ها 
شده است و در اين زمينه می تواند راه گشا باشد. ولی در اين مقاله 
کمتر از آنها بهره گرفته شده تا منابع مورد استفاده حداالمكان دست 
دکتر  از  قديمی  مقاله ای  جهان،  نقش  ميدان  مورد  در  باشند.  اول 
پيرامون  دقيقی  اطالعات  مقاله  اين  است.  ا... هنرفر موجود  لطف 
از سفرنامه ها  بهره گيری  با  تغييرات ميدان نقش جهان  جزييات و 
ارايه می دهد. همچنين مقاله ای سال ها بعد تحت عنوان »احداث 
اصفهان عّباسی در متون صفوی« در نشريه رواق ترجمه شده است 
که در آن اندکی از دليل ساخت ميدان نقش جهان بر اساس متون 
تاريخی سخن گفته است. دو مقاله نيز اخيراً تحت عناوين »معرفی 

نقش  مورد  در  تازه يافته  تاريخی  تصويری-  سند  چند  بر  نقد  و 
جهان« و »بازشناسی نقش و تأثير جريان های فكری عصر صفوی 
در شكل گيری ورودی مساجد مكتب اصفهان« به ترتيب در نشريه 
 باغ نظر و نشريه هنرهای زيبا به چاپ رسيده که ياری دهنده هستند.

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی
شكل گيری مجموعه شيخ صفی الدين اردبيلی به قرن هشتم ه.ق. 
باز می گردد. اين مجموعه در ابتدا مسكن شيخ صفی، خانقاه و محل 
تجمع مريدان وی بوده است. گنبد ا... ا... که بنای اصلی مجموعه 
به شمار می آيد، به دستور صدرالدين موسی بر روی قبر شيخ صفی 
و ساير بخش های آن طی ساليان بعد ساخته شدند )رضازاده اردبيلی 
و انصاری، 1390 : 83 و 84(. اين مجموعه محلی برای زيارت شيخ 

از جانب مريدانش بوده است. 

میدان صاحب آباد
باغ  به عنوان جلوخان  ايلخانان مغول1  ميدان صاحب آباد در زمان 
ميدان  »بازخوانی  مقاله  نويسنده  است.  داشته  وجود  صاحب آباد 
متون  بر اساس  مطراقچی  و  شاردن  تصاوير  روی  از  صاحب آباد 
که حسن  شد  باعث  نظامی  امور  به  توجه   : نويسد  می  تاريخی« 
ديدن  سان  برای  آباد  صاحب  باغ  مقابل  در  وسيع  ميدان  پادشاه 
ابراهيمی، 1385: 37(  و  )حناچی  آورد.  به وجود  لشكريان خود  از 
بيگ  حسن  زمان  در  ميدان  اين  عملكرد  به  ونيزيان  سفرنامه  در 
آق قويونلو2 اشاره شده است. اين ميدان در زمان وی، محل برگزاری 
می کرده  عمل  حسن پاشا  مسجد  و  دولت خانه  جلوخان  و  جشن ها 
 است 3 )بازرگان ونيزی، 1349: 391 و 392(. بعدها احتمااًل به دليل 
وسعت زيادش مورد توجه شاه اسماعيل اول 4 قرار گرفت و آن را 
چوگان بازی  به  آن  در  و  پذيرفت  خود  حكومتی  ميدان  عنوان  به 
و  رفته  بين  از  ه.ق.   1194 زلزله   در  صاحب آباد  ميدان  پرداخت. 

مستنداتی که از ميدان تبريز آن زمان وجود دارد، اندک است.

میدان سعادت
انتخاب  پايتختی  به  را  قزوين  طهماسب  شاه  ه.ق.،   965 سال  در 
کرد. به دستور وی مجموعه سعادت آباد ساخته شد. پيترو دالواله 5 
قصر  از  دور  ديگری  و  شاهی  درب  مقابل  در  يكی  ميدان  دو  به 
شاهي و در حوالي بازار اشاره می کند که با توجه به نحوه نگارش 
سفرنامه گويا باقی توصيفات مربوط به ميدانی است که دور از قصر 
شاهی و در حوالی بازار قرار داشته است6 )دالواله، 1348: 290 و 
291(. بنابراين به احتمال قريب به يقين اين ميدان همان ميدان 
سلطنتی است، همان ميدانی که شاردن آن را زيباترين مكان شهر 
 توصيف کرده و ابعاد آن را 700 در 250 پا )230 در 83 متر( می داند 
)گلريز، 1337: 606(، ابعادی با نسبت 1 به 3 که با آنچه دالواله 
ذکر می کند همخوانی دارد )دالواله، 1348: 291(. مهوش عالمی 
نيز به وجود يک خيابان و دو ميدان در شهر قزوين صفوی اشاره 
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می کند. او اين گونه توضيح می دهد : »راه وصول به باغ شهر شاهی 
به  را  شاهی  باغ های  مجموعه  عالی قاپوی  سردر  که  بود  خيابانی 
مسجد جامع مرتبط می کرد. اين عناصر بر روی نقشه ای از قزوين 

که انگلبرت کمپفر در سال 1684 کشيده است ديده می شود. 
مهم  فضاهای  با  همراه  مدور  صورتی  به  شهر  نقشه،  اين  در 
است،  شده  تصوير  صفويه  دوره  قزوين  شهری  نشانه های  و 
ميدان   ... است  تشخيص  قابل  نيز  م.   1919 سال  نقشه  در  که 
گرفته؛  قرار  شاهی  باغ های  و  حيدريه  کهن  مسجد  مابين  اسب 
و  طهماسبی  کاروان سراهای  مابين  غرب،  در  سعادت  ميدان 
50(؛  و   49  :  1387 )عالمی،  است«  تشخيص  قابل  سعادت  باغ 
مجابی  سيدمهدی  توسط  که  کمپفر7  انگلبرت  نقشه   .)2 )تصوير 
داده شده اند. نشان   2 تصوير  در  م.  نقشه 1919  و   بازخوانی شده 

برای  بزرگ  ميدان  به  مردم  عمومی  رغبت  به  ادامه  در  دالواله 
تماشای شاه اشاره مي کند : »شاه تقريبًا هر شب با اسب وارد ميدان 
مي شود و تمام اعيان و اشراف براي اداي سالم و مراسم احترام قباًل 

سوار اسب در آنجا حاضر هستند. 
اين  ولي  انجام مي شود،  بارعام  مقابل درب شاهي  در  نيز  صبح ها 
مي ايستند  آنجا  مردم ساعت ها  بسا  چه  و  مي افتد  اتّفاق  کمتر  امر 
به ميدان  به همين مناسبت رغبت عمومي  بيرون نمي آيد،  و شاه 
بزرگ بيشتر است زيرا شاه را در آنجا خيلي به آساني مي شود ديد و 
به عالوه جا فراوان است و اشكال و مقررات زيادي هم براي اين 
دسته  دسته  مردم  وارد شود  شاه  اينكه  از  قبل   ... ندارد  وجود  کار 
همين که  و  مي شوند  مشغول  صحبت  به  هم  با  کنار  و  گوشه  در 
شاه سواره وارد ميدان شد کساني که پياده به آنجا آمده اند پشت 
يا زير اطاق ها و  نرده هاي چوبي که گرداگرد ميدان کشيده شده، 
طاق نماهاي اطراف ميدان يا روي بام هاي مرتفع اطاق ها مي روند. 
سواران نيز گرداگرد جلو نرده ها صف مي کشند و به اين ترتيب وسط 
ميدان خالي مي شود ... شاه با چندين تن از نديمان و نزديكان به 
درون ميدان مي آيد و از مقابل صف حاضران مي گذرد و همه با فرود 
آوردن سر به او سالم مي کنند« )دالواله، 1348: 292(. ميدان محل 

حضور شاه و ديدن او توسط مردم بوده است.

میدان نقش جهان
ساخت بازار جديد اصفهان و ميدان نقش جهان در سال 998 ه.ق. 
اصفهان در  پايتختی  از  به دستور شاه عباس صورت گرفت. پس 
سال 1006 ه.ق. کاشت درختان و احداث نهرهای عريض در جوار 
آنها، ساخت دو مسجد شيخ لطف ا... و مسجد شاه و دو طبقه کردن 
حجره های اطراف ميدان، آن را تبديل به مرکز جديد اصفهان کرد. 
به فردش، مرکز جديد  ويژگی های منحصر  با  نقش جهان  ميدان 
آتش بازی،  چراغانی،  ميدان  اين  در  است.  می شده  محسوب  شهر 

چوگان بازی و مراسم محرم اجرا می شده است.
اکنون که اين چهار بنا به طور اجمالی معّرفی شده اند، مورد بررسی 

تطبيقی قرار  می گيرند.

تصوير 2. الف )باال(. نقشه کمپفر از قزوين و بازخوانی آن توسط سيد مهدی مجابی.
مأخذ : مجابی و آقاعليخانی، 1387: 207 و 212. ب )پايين(. نقشه 1919 م. از قزوين. 

مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگی قزوين. 
Fig. 2. A (up). Kampfer map of Qazvin and its review by Mehdi 
Mojabi. Source: Mojabi and AghaAlikhani, 2008. B (down). Map of 
Qazvin in 1919 AD. Source: Qazvin Cultural Heritage Archives.
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بررسی تطبیقی 
بنا از طريق منابع موجود، برای بررسی  پس از شناخت اين چهار 

تطبيقی آنها چندين مؤلفه به شرح زير در نظر گرفته شد : 
الف. مكان قرارگيری در شهر، ب. جهت گيری بنا و محل ايوان، پ. 
چراغانی و آتش بازی در باغ ايرانی، ت. بازار، مسجد و مراسم ماه 
محرم، ث. نمايش قدرت نظامی، ج. نقاره زنی، چ. وسعت و تناسبات، 

هندسه و جداره.

• مكان قرارگیری در شهر
در  آن  قرارگيری  مكان  بنا،  يک  بررسی  مؤلفه های  مهم ترين  از 
شهر است که شباهت هايی از اين نظر بين ميدان های صاحب آباد، 

سعادت و نقش جهان ديده می شود.
جهانگرد  مطراقچی«8،  »مينياتور  تصوير  در   : صاحب آباد  ميدان 
عثمانی هم دوره شاه تهماسب، می توان مشاهده کرد که مهران رود 
چه طور به عنوان مرز شهر شاهی و شهر مردمی عمل می کرده 

 است )تصوير 3(.
ميدان سعادت : نظريه ای راجع به قرارگيری ميدان بزرگ قزوين در 
محل مسجدالنبی قاجاری وجود دارد که با محل ذکر شده توسط 
دالواله و نقشه کمپفر همخوانی دارد )منصوری و ديزانی، 1391(؛ 
)تصوير 4(. ضمن آن که دليلی برای ساخته شدن مسجدالنبی بر 
روی مسجدی از دوره صفوی وجود ندارد و ظاهراً مسجدی پيش 
از مسجدالنبی در آن محل وجود نداشته است. برخالف کتاب »باغ 
ايرانی« که آن را به اشتباه و احتمااًل بر اساس روايت گلريز در محل 

تصوير 3. مينياتور مطراقچی- شهر مردمی و شهر شاهی به ترتيب در جنوب و شمال 
مهران رود. مأخذ : نصوح مطراقچي، 1379.

Fig. 3. Metraghchi Miniature- the public city and the imperial city 
respectively in the south and north of the river Mehranrood. Source: 
Metraghchi, 2000.    

تصوير 4. نظريه محل ميدان سعادت مبتنی بر توصيفات دالواله و نقشه کمپفر. مأخذ: 
منصوری و ديزانی، 1391.

Fig. 4. The theory of the place of the Saadat square based on the della 
valle’s descriptions and the kampfer’s map. Source: Mansouri and 
Dizani, 2012.

خيابان قزوين ذکر می کند )خوانساری، مقتدر و ياوری، 1383: 76(. 
و مجموعه سعادت آباد  بازار جديد  بين  ميدان  نظريه  اين  بر اساس 

قرار داشته است.
ميدان نقش جهان : ميدان در بين دو بخش قديمی و جديد شهر 

اصفهان ساخته شد.
پيوند  محل  صفوی  حكومتی  ميدان های  که  می شود  مشاهده 
حكومت و مردم بوده اند و در بين شهر شاهی و شهر مردمی قرار 
بوده و دسترسی  از ساختار شهر  اين ميدان ها جزيی  می گرفته اند. 

عموم مردم به آنها امكان پذير بوده است.
به اين ترتيب محل ميدان، حضور توأم مردم و حكومت در ميدان 
را توجيه می کند )تصوير 5(. ميدان صحنه ای برای نمايش به مردم 

و حكومت است.

• جهت گیری بنا و محل ایوان
سه ميدان مذکور و باغ شيخ به لحاظ هندسه مستطيلی و کشيده 

شان از نظر جهت گيری قابل تأمل اند.
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مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی : محور ديد در حياط دوم مقبره شيخ 
صفی بايد عاری از تابش مستقيم نور خورشيد باشد. جهت گيری باغ، 
با جهت  مجموعه فضاهای  شمال غربی- جنوب شرقی است که 

اطراف ساحت زاويه 45 درجه می سازد )تصوير 6(.
ميدان صاحب آباد : مقاله »بازخوانی ميدان صاحب آباد از روی تصاوير 
شاردن و مطراقچی بر اساس متون تاريخی« اين گونه استدالل می کند 
بنابراين  و  بر مهران رود  ميدان عمود  مينياتور مطراقچي  که طبق 
.)3 )تصوير  است  بوده  غربی  جنوب  شرقی-  شمال  جهت   دارای 

صاحب آباد  باغ  سردر  بر  واقع  ايوانی  دارای  نيز  غرب  سمت  در 
آنجا  از  اميرانش  و  بيک  حسن  که  بوده  ميدان  به  مشرف  و 
می کردند8  تماشا  می شد،  برگزار  ميدان  در  که  را  جشنی   مراسم 
)بازرگان ونيزي، 1349: 391 و 392(. جهت گيری ميدان و قرارگيری 
ايوان در غرب با توجه به جهت تابش آفتاب قابل توجيه است. وقتی 
کشيدگی ميدان بر مسير حرکت خورشيد در آسمان منطبق نباشد، 

خورشيد مزاحمتی برای برگزاری مراسم در آن ايجاد نمی کند.
ايوان های  قرارگيری  به  سفرنامه اش  در  دالواله   : سعادت  ميدان 
اشاره  چوگان  بازی  تماشای  برای  ميدان  طرف  دو  در  سلطنتی 
در  منشی  ترکمان  اسكندربيگ   .)291  :1348 )دالواله،  می کند9 
عالم آرای عباسی به سال 1003 ه.ق. دربارة عمارات جهان نما آورده 
اعلی چند شبانروز در آن مكان طرب انگيز و  »... حضرت   : است 
عمارات جهان نما که در جانب شرقی و غربی ميدان احداث کرده 

تصوير 5. محل ميدان در محل اتصال شهر قديمی به شهر سلطنتی، حضور توأم مردم 
و حكومت در ميدان را توجيه می کند. مأخذ : نگارندگان.

Fig. 5. The place of the square at the junction of the old city and the 
imperial city justifies the simultaneous presence of the people and the 
government in the square. Source: authors. 

تصوير 6. هندسه. مأخذ : نگارندگان.
Fig. 6. Geometry. Source: authors. 

شهريار جهان است بسر برده اوقات شريف به عيش و شادکامی و 
چوگان بازی و قپق اندازی می گذرانيدند ...« )منشی، 1334 : 500(. 
همچنين اسكندربيگ در ذکر عمارات شاه عّباس اّول نوشته است :
 »... سعادت  ميدان  غربی  و  شرقی  در  واقع  جهان نما  عمارات  »و 
)همان : 1111(. بنابراين ايوان ها در ضلع شرقی و غربی ميدان قرار 
داشته اند، اگرچه محل قرارگيری آنها را در اضالع شرقی و غربی 

ميدان نمی توان به طور دقيق مشّخص کرد.
با توجه به جهت تابش آفتاب و برگزاری بازی چوگان در آن، بايد 
جهت کلی ميدان، شمالی- جنوبی بوده باشد. در اينجا به دليل اينكه 
سندی در رابطه با جهت ميدان وجود ندارد، به ناچار از جهت تابش 
سمت  در  ايوان  قرارگيری  شد.  نتيجه گيری  ميدان  جهت  آفتاب، 
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مانند  ابتدا  شايد  که  دانست  موجه  گونه  اين  می توان  نيز  را  شرق 
ميدان صاحب آباد، ايوان بر فراز سردر ورودی به باغات دولتخانه در 
شرق ميدان احداث شده، اما بعدها به دليل مزاحمت نور خورشيد 
 برای تماشای ميدان مجبور به ساخت ايوانی در غرب نيز شده اند.

دوم  حياط  مانند  جهان،  نقش  ميدان  جهت   : جهان  نقش  ميدان 
مقبره شيخ صفی شمال غربی- جنوب شرقی بوده و ايوان ميدان 

مانند ايوان ميدان صاحب آباد در ضلع غربی آن قرار داشته است.
بنابراين همانند زمين های ورزشی امروزی و احتمااًل به دليل جهت 
کلی  جهت  چوگان،  بازی  سوارکاراِن  بازی  امكان  و  آفتاب  تابش 
ِميدان  غرب  در  نيز  ايوان  است.  بوده  جنوبی  شمالی-  ميدان ها 
بوده است تا هنگام بعد از ظهر بتوان به راحتی بدون مزاحمت نور 

خورشيد مراسم را در ميدان تماشا کرد.
نيز  صفی  شيخ  باغ  کلی  جهت  شد،  گفته  پيشتر  که  طور  همان 
شمالی- جنوبی است، شايد به دليل اينكه ناظر با حرکت در محور 
زاويه  اختالف  دليل  به  نشود.  مواجه  آفتاب  مستقيم  تابش  با  باغ 
ميدان با قبله، مسجد جامع عباسی با حياط مرکزی اش با زاويه ای 
مجموعه  که  زاويه ای  با  که  است  گرفته  قرار  ميدان  به  نسبت 
فضاهای اطراف ساحت در مقبره شيخ صفی با حياط دوم آن می 
سازد، قابل مقايسه است. با اين تفاوت که زاويه بين ميدان و مسجد 

جامع عباسی سنجيده تر و دقيق تر است. 

• چراغانی و آتش بازی در باغ ایرانی
مراسم چراغانی و آتش بازی در ميدان نقش جهان و باغ شيخ برگزار 
می شده است. عناصر باغ ايرانی که در باغ شيخ وجود داشته به شيوه 

نوينی در ميدان های صفوی وارد شدند.
مقبره شيخ صفی  دوم  حياط  در   : اردبيلی  مقبره شيخ صفی الدين 
باغ  باغ شيخ، رديف درختان در دو سمت محور اصلی  به  معروف 
مانند محور باغ ايرانی به مثابه صراط مستقيم، انسان را به سمت 
اين مسير  آبنما  باغ حتی  اين  مقصدی مقدس هدايت می کند. در 
مستقيم را قطع نمی کند و دو آبنما در دو طرف محور باغ قرار گرفته 
است. يكی از مراسمی که در حياط دوم شيخ صفی انجام می شده، 
مراسم آتش بازی بوده است. اين موضوع از کروکی آدام اولئاريوس 
همزمان با دوره پادشاهی شاه صفی10، استنباط می شود )تصوير 7(.

ميدان صاحب آباد : در متون تاريخی، اشاره ای به وجود درخت و آبنما و 
 برگزاری مراسم آتش بازی و چراغانی در ميدان صاحب آباد نشده است.

مختلف  گياهان  و  باريک  جوی های  درختان،   : سعادت  ميدان 
ديگر که در زمان دالواله به تازگی و احتمااًل به دستور شاه عباس 
بود11  آورده  فراهم  را  جالبی  فضای  بود،  شده  کاشته  ميدان   در 
باغ  عناصر  ورود  از  نشانه هايی  که   )292 و   291 )دالواله، 1348: 
بوده  عمومی(  )فضای  ميدان  اين  به  خصوصی(  )فضای  سلطنتی 
است؛ عناصری که پيش از اين در خيابان قزوين وجود داشته و در 
اشعار عبدی بيک، شاعر دربار شاه تهماسب، از آنها ياد شده است. 
اين عناصر، فضای تفّرجگاهی دلپذيری را برای مردم و تماشاگران 

تصوير 7. مراسم آتش بازی در حياط دوم،کروکی از آدام اوله  آريوس. مأخذ : رضازاده 
اردبيلی و انصاری، 1390 : 88.

Fig. 7. Ceremony of fireworks in the second courtyard, sketch of Adam 
Ole Aureus. Source: Rezazade Ardebili and Ansari, 2011 : 88.

در  درختان  و  نهرها  فراهم می آورد. وجود  مراسم حكومتی  و  شاه 
حاشيه  ميدان و نه در وسط آن به دليل بازی چوگان بوده و اين 
برخالف ميدان های دوره  قاجار مانند ميدان توپخانه است که درخت 
و آبنما را در وسط ميدان قرار می داده اند. اسكندربيگ ترکمان منشی 
در عالم آرای عباسی به سال 1003 ه.ق. آورده است : »... مجمال 
اطراف ميدان سعادت آباد قزوين از صفای آذين بندی و کثرت شمع 
...« )منشی، 1334 : 500(. اين  و چراغ رشک سپهر برين گشته 
چراغانی  از  اما  نكرده،  آتش بازی  به  مستقيم  اشاره  اگرچه  جمله 
منظم  رديف   : جهان  نقش  ميدان  می گويد.  سخن  ميدان  اطراف 
درختان يكسان و خزان دار دورتادور ميدان در جوار نهری عريض12 
)همان: 38(، فضايی دلپذير را همچون باغ های سلطنتی برای مردم 
فراهم می آورد. شاه عباس مراسمی از قبيل چراغانی و آتش بازی را 
به بهانه های مختلف ترتيب می داد )فلسفي، 1344: 286 و 305(. 
مراسم چراغانی و آتش بازی برای شاردن13 بسيار جالب بوده است. 
ديده  چراغانی  چنين  دنيا  کجای  هيچ  در  که  می کند  اشاره  وی 
نمی شود.14 )هنرفر، 1350 )الف( : 8( به اين ترتيب اين مراسم با 
اقتدار تمام در ميدان به نمايش گذاشته می شد و ميدان را به رقابت 
برای  نيز  مردم  می داد  دستور  عباس  شاه  می کرد.  وارد  بين المللی 
تماشای اين گونه مراسم حاضر شوند و گاه مهمان خارجی خود را در 
ايوان عالی قاپو که در ضلع طولی غرب ميدان قرار داشت به تماشای 
اين گونه مراسم دعوت می کرد )فلسفي، 1344: 288، 304 و 305(. 
چون مراسمی شبيه اين مراسم در حياط دوم مقبره شيخ صفی انجام 
 می شده است می توان گفت اين مراسم ريشه ای آيينی داشته است.

فضای مستقيم و بی واسطه ميدان از مجموعه بازار به مسجد جامع 
عباسی با فضای مستقيم و بی واسطه حياط دوم مقبره شيخ صفی از 
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ميدان- بازار به سلسله فضاهای مقدس مقبره قابل مقايسه است. وجود 
آب نما و رديف درختان و همچنين برگزاری مراسم چراغانی و آتش 
 بازی، نوعی حال و هوای آيينی به ميدان های صفوی می داده است.

• بازار، مسجد و مراسم ماه محرم
رواج ايده تكيه- بازار و برگزاری مراسم محرم در تكيه- بازارها را 
به دوره صفويه نسبت می دهند. شواهد تاريخی حاکی از آن است 
که اين مراسم در ميدان نقش جهان به مثابه تكيه-بازاری عظيم 

در معرض ديد همگان اجرا می شده است. 
مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی : در ميدان )حياط اول( مقبره شيخ 
صفی مراسم عزاداری در طول قرن ها برگزار می شد و دسته های 
عزاداری شهر در طی مسير عزاداری بعد از عبور از مقابل امامزاده 
شاه  سليمان  مسجد  سوی  به  سپس  و  آمده  ميدان  اين  به  صالح 
مشخص  حياط  اين  کالبدی  دقيق  می کردند.کيفيات  حرکت 
تهيه  را شولتس  بنا  اين  از  ترسيم شده  نقشه  قديمی ترين  نيست. 
ارايه داده است.  را  زاره در سال1897م. )1315 ه.ق.( آن  کرده و 
داشته  مربع  تناسبات  مذکور  حياط  که  می دهد  نشان  نقشه  اين 
حياط  اين  به  است.  گرفته  شكل  مغازه هايی  آن  جداره های  در  و 
کوچه هايی منتهی می شود که آن را از ساير حياط ها متمايز کرده 
اصلی  محور  در  نيز  آن  از  خروج  و  حياط  اين  به  ورود  دروازه  و 
.)87  :  1390 انصاری،  و  اردبيلی  )رضازاده  است  نگرفته   قرار 

ميدان صاحب آباد : مجاورت بازار در ميدان صاحب آباد ضعيف بوده 
داشته  ميدان وجود  در مجاورت  بازار شتربان  گفته می شود  است. 
است )حناچی و ابراهيمی، 1385: 37 از حشری، 1371: 85(. چون 
در مسجد حسن  اسماعيل  شاه  از طرف  مي رسيد  فرا  عاشورا  ايام 
 پادشاه مجلس سوگواري برپا مي شد )حناچی و ابراهيمی، 1385: 40 
ايام  سوگواری  مراسم  اجرای  هنوز  گويا   .)83  :1344 فلسفي،  از 

عاشورا در ميدانی چون ميدان بزرگ تبريز مرسوم نبوده است.

ميدان سعادت : همانطور که گفته شد ميدان سعادت در حوالی بازار 
تاريخی،  متون  در  است.  نداشته  اما مجاورت مستقيم  داشته ،  قرار 
ديده  ميدان سعادت  برگزاری مراسم محرم در  و  مجاورت مسجد 
به  را  مسجدجامع  که  بوده  خيابان  اين  قزوين  در  است.  نشده 

دولتخانه و باغ سعادت وصل می کرده است. 
ميدان نقش جهان : بنا بر وصف افوشته ای نطنزی15، در ابتدا و قبل 
نمی کرده اند.  تلقی  تجاری  مرکزی  را  ميدان  اصفهان،  پايتختی  از 
سخن  شاه عباس  سرمايه گذاری های  و  تجاری  تمايالت  از  وی 
جديد  مرحله  نمی دهد.  ربط  ميدان  احداث  به  را  آنها  اّما  می گويد، 
قبلی،  مرحلة  برخالف  اصفهان،  پايتختی  از  بعد  ميدان،  احداث 
ماهيتی تجاری داشته است. مک چسنی اين گونه استدالل می کند 
ميدان  با  رقابت  بتوان  شايد  را  ميدان  جديد  ويژگی  اين  دليل  که 
عتيق دانست )مک چسنی، 1386: 71(. ميدان عتيق به عنوان مرکز 
بازار بزرگ و قديمی اش می توانست  با مسجد جامع و  قديم شهر 
رقيبی سرسخت برای ميدان نقش جهان باشد، همچنين قرن ها به 
عنوان تنها مرکز شهر ايفای نقش می کرده و اين طبيعی بوده که 

مردم به حضور در آن رغبت بيشتری نشان دهند. 
بنابراين شاه عباس الهاماتی از ميدان عتيق در ساخت ميدان نقش 
جهان داشته است. پر رنگ شدن نقش بازار و مسجد می تواند دليلی 
برای اين مدعا باشد؛ ويژگی که در ميدان های تبريز و قزوين ديده 
بر  عالوه  ميدان،  جنوبی  انتهای  در  شاه  مسجد  ساخت  نمی شود. 
داليل مذهبی می توانسته موجب رونق بازارهای جديد ميدان شده 
و ميدان و بازارهای آن را آماده رقابت با ميدان عتيق کند. برگزاری 
مراسم محرم در حياط اول مقبره شيخ، که يک ميدان- بازار بوده 
و در شمال حياط دوم قرار داشته ، در ميدان نقش جهان نيز اجرا 
محرم  سوگواری  مراسم  عباس،  شاه  فرمان  تحت  است.  می شده 
برای شهادت امام حسين )ع( برگزار می شده و صحنه اصلی اين 
مراسم، ميدان بوده است )عالمی، 1387: 61(. ميدان نقش جهان 

تصوير 8. نحوه قراگيری فضاها. مأخذ : نگارندگان.
Fig. 8. Spaces orientation. Source: authors. 
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در  اصلی  بازار  که  بوده  بازار  ميدان-  مقبره، يک  اول  مانند حياط 
شمال آن قرار داشته است )تصوير 9(.

اشاره  پيشتر  که  دليلی  به  جهان  نقش  ميدان  با  بازار  مجاورت 
اعالی  حّد  به  صاحب آباد  و  سعادت  ميدان  دو  به  نسبت  شد، 
»توماس  و  هلندی  طراح  »هفشتد«،  که  جايی  تا  می رسد.  خود 
کرد ه اند  معرفی  بازار  ميدان-  را  آن  انگليسی  جهانگرد   هربرت«، 
 )راداحمدي، تهرانی و ابويی، 1390: 8 و هنرفر، 1350 الف : 14(. 
هربرت به اين بسنده نكرده و آن را بزرگترين ميدان- بازار جهان 
است16 دانسته  بزرگ تر  بار  شش  پاريس  سلطنتی  ميدان  از   و 

)هنرفر، 1350 الف : 14(.
مقاله »بازشناسی نقش و تأثير جريان های فكری عصر صفوی در 
سلسله  به  اشاره ای  اصفهان«  مكتب  مساجد  ورودی  شكل گيری 
مراتب ورود به مساجد صفوی دارد. اين مقاله جايگاه سلسله مراتب 
سير از ظاهر به باطن )در نظام فكری، شيعی، عرفانی عصر صفوی( 
را با سلسله مراتب فضايی در ورود به مساجد صفوی مرتبط می داند 

)طبسی و فاضل نسب، 1391: 90-81(. ناظر در مقبره پس از ورود 
به ساحت، گنبد ا... ا... را می بيند، ولی هرگز نمی تواند مستقيمًا به 
واسطه  فضای  دو  با  فضا  اين  به  ورود  از  پس  فرد  شود.  وارد  آن 
ديگر به گنبد ا... ا... می رسد، در صورتی که معمار می توانسته ورود 
به آن را مستقيمًا از ساحت قرار دهد. اين معماری در ورود به دو 
مكان مقدس مسجد جامع عباسی و مسجد شيخ لطف ا... نيز ديده 
نيز نمی تواند مستقيمًا  از ورود به ميدان  بعد  می شود. فرد هيچ گاه 
وارد دو مسجد  شود و با مجموعه ای از فضاهای پی در پی مواجه 
می شود. هر چند که در بدو ورود به هر دو مسجد، صحن، ايوان 
جنوبی و گنبدخانه را در مسجد جامع عباسی و فضای گنبدخانه را 
در شيخ لطف ا... می بيند، ولی هرگز نمی تواند مستقيمًا به آن وارد 
شود. به عبارت ديگر ديدن مقصد و طی طريق برای رسيدن به آن 

الزم است )تصوير 10(.
مسجد و بازار، باشكوه و قدرت تمام در ميدان قرار گرفته بود. مراسم 
عزاداری محرم نيز برای نمايش در ميدان، قدرت و شكوه می يافت.

تصوير 9. ميدان نقش جهان در برگزاری 
مراسم عاشورا و حجره های سراسری 
بازار، با حياط اول مقبره شيخ صفی و 

در برگزاری مراسم آتش بازی و عناصر 
باغ، با حياط دوم آن اشتراک دارد. مأخذ 

: نگارندگان.
Fig. 9.  Naghsh-e-jahan square 
is similar to the first courtyard of 
the Sheikh Safi’s shrine in holding 
out rituals of Ashura and Bazaar 
rooms similar to the second 
courtyard in holding out ceremony 
of fireworks and Bagh(garden) 
elements. Source: authors.

تصوير 10. سلسله مراتب فضايی در دسترسی ها. الف- مسجد شيخ لطف اهلل. ب- مسجد جامع عباسی. پ- مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی. مأخذ : نگارندگان.
Fig. 10. Spatial hierarchy in the accesses: A. Sheikh Lotfollah mosque. B. Abbasi Jaame mosque. C. Sheikh Safi’s shrine. Source: authors.
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• نمایش قدرت نظامی
به سبب  به چوگان بازی و قپق اندازی در دوره صفوی  توجه ويژه 

قدمت ديرينه ای که در فرهنگ ايرانيان دارد، قابل تأمل است.
ميدان صاحب آباد : با قيام شاه اسماعيل اول )اولين پادشاه صفوی( 
و تاجگذاری وی، تبريز به عنوان پايتخت باقی ماند و ميدان تبريز 
نيز به عنوان جلوخان دولت خانه ايفای نقش می کرد. به گواه تاريخ، 
درويشی در قسطنطيه نيز پادشاهی وی را پيش بينی کرده و اشاره کرده 
 بود که در ميدان تبريز چوگان بازی خواهد کرد17)عالمی، 1387: 57(.

بوده،  پادشاهی  مهم  نشانه های  از  ظاهراً  که  چوگان بازی  بنابراين 
بايستی توسط پادشاه در ميدان بزرگی چون تبريز برگزار می شد. 

»بازرگان گمنام ونيزي« در زمان سلطنت شاه اسماعيل در بخشی 
از سفرنامه  خود، شاه اسماعيل را در ميدان تبريز در حال قپوق اندازي 
بدانجا رسيد  بازگشت و چون  تبريز  به  اسماعيل   ...«  : ديده است 
جشن هاي بزرگ برپا شد ... تا چهارده روز هر روز با اميران خود سرگرم 
تيراندازي بود، در ميداني که در ميانش تيري و بر فراز آن سيبي 
زرين قرار داشت ... قريب سي هزار تن از مردم از شهري و سپاهي 
 بر گرد ميدان به تماشا مي ايستند« )سفرنامه ونيزيان، 1349: 422(

بنابراين در ميدان مراسم قپوق اندازی، که از نشانه های دالوری های 
شاه بود، برای مردم نمايش داده می شد. همچنين در عالم آراي عّباسي 
از مجلس چوگان بازي و قاپوق اندازي در ميدان صاحب آباد در زمان 
 سلطنت سلطان محّمد صفوی18 ياد می شود19 )منشي، 1350: 298(.

اينها مراسمی شاهانه و از سرگرمی های شاه محسوب می شده است. 
پادشاهان  زمان  در  ميدان  اين  در  که  پادشاهی  مراسم  مجموعه  
صفوی انجام می شده، نشان از اهميت حكومتی ميدان در آن زمان 
داشته است. در مينياتور مطراقچی، جهانگرد عثمانی هم عصر شاه 

تهماسب، دروازه های چوگان و ميل قپق اندازی در ميدان صاحب آباد 
ديده می شود )تصوير 3(.

ميدان سعادت : دالواله به وجود دروازه های بازی چوگان در ميدان 
مهم  آنقدر  دالواله  نظر  در  چوگان  بازی  عملكرد  می کند.  اشاره 
 بوده که علّت بزرگی ميدان را وجود زمين چوگان در آن می داند20

)دالواله، 1348: 291(. 

تصوير 11. استفاده از هندسه ايرانی در ميدان. محوری که عمارت عالی قاپو را به 
مسجد شيخ لطف ا... متصل می کند برای قرارگرفتن در ميدان ديد ناظر واقع در 

مهمترين ورودی ميدان )سردر قيصريه(، در يک سوم جنوبی ميدان قرار گرفته است. 
اين موضوع با آگاهی از اين است که زاويه ديد چشم انسان 130 درجه  است که از 

اين بين 45 درجه را تشخيص می د هد. بنابراين هرچه اين محور دورتر باشد، در زاويه 
ديِد چشِم انسان با وضوح بيشتری ديده می شود. مأخذ : نگارندگان.

Fig. 11. The use of Iranian geometry in the square. The axe crosses the 
Ali Ghapou pavilion and the Sheikh Lotfollah mosque is located at the 
one third of the south side of the square for being in the field of view of 
the observer standing at the main square entrance. Because the angle 
view of human eye is 130 degrees from which 45 degrees is recognizable 
for him. Thus the further the axe; the more recognizable it is for the 
observer. Source: authors.

تصوير 12. دو نقاشی تاريخی از ميدان نقش جهان. از چپ به راست : الف- فضا برای کاروان های تجاری در جوار سردر بازار. مأخذ: يعقوبي، 1383: 74. ب- فضا برای 
کاروان های تجاری در جواِر سردِر بازار و قرار گرفتِن محور عمارت- مسجد در ميدان ديد ناظِر واقع در سردِر قيصريه. مأخذ : راداحمدی و همكاران، 1390: 7.

Fig. 12. Two historical drawings of the naghsh-e-jahan square. Left to Right: A. The space for commercial conveys near the entrance to the Bazaar. 
Source: Yaaghoubi, 2004: 79. B. The space for commercial conveys near the entrance to the Bazaar and locating the pavilion-mosque axe in the field of 
view of the observer standing at the main square entrance. Source: Radahmadi and others, 2011: 7.
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می داد.  ترتيب  مختلف  بهانه های  به  قپق اندازی  و  چوگان بازی  قبيل  از  را  مراسمی  عباس  شاه   : جهان  نقش  ميدان 
چابک  سوارکاران  تربيت  و  سپاه  نظامی  بنيه ی  تقويت  دالوری ها،  نمايش  برای  چوگان بازی  مراسم  از  همچنين 
.)305 و   286  :  1344 )فلسفي،  دهد  جلوه  مهم  بسيار  را  ايران  باستانی  ورزش  اين  داشت  سعی  و  می گرفت   بهره 
باشد21 مناسب  اسب  حرکت  برای  تا  کنند  سنگ ريزه  از  پوشيده  و  هموار  را  ميدان  سطح  داد  دستور   وی 

تصوير 13. دو تصوير تاريخی ميدان نقش جهان. الف. مأخذ: هنرفر، 1350: 7. ب. مأخذ : يعقوبي، 1383: 79. 
Fig. 13. Two historical drawings of the naghsh-e-jahan square. A. Source: Honarfar, 1971: 7. B. Source: Yaaghoubi, 2004: 79.
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شاه  همچنين   .)38  :1348 دالواله،  و   212  :1363 )فيگوئروآ، 
مراسم  اين گونه  تماشای  برای  نيز  مردم  می کرد  امر  عباس 
عالی قاپو  ايوان  در  را  خود  خارجی  مهمان  گاه  و  شوند  حاضر 
اين گونه  تماشای  به  داشت  قرار  ميدان  غرب  طولی  ضلع  در  که 
.)305 و   304  ،288  :1344 )فلسفي،  می کرد  دعوت   مراسم 

هم اکنون نيز دروازه های چوگان در ميدان نقش جهان موجود است. 
ميل بلند قپق اندازی نيز در برخی عكس های تاريخی از ميدان ديده 
می شود. )تصاوير 12 و13( »سانسون« در سفرنامه اش به برگزاری 
اين گونه مسابقه های رسمی و تشويق و هديه دادن شاه سليمان 

صفوی به برنده  مسابقه اشاره دارد22)سانسون، 1377: 44(.
بر اساس گفته  شاردن و سانسون رو به روی عمارت عالی قاپو در ميدان، 
محل به نمايش گذاشتن 110 توپ چدنی بوده است که از فتح هرمز 
 به غنيمت رفته است23)شاردن، 1374: 1426 و سانسون، 1346: 72(.

حضرت  نام  به  چدنی  توپ   110 تعداد  که  می شود  متذکر  هنرفر 
علی )ع( به حساب حروف ابجد اشاره دارد. چراکه شاه عباس به 
 آن حضرت ارادت مخصوص می ورزيد )هنرفر، 1350 ب : 420(.

است.  داشته  شيعی  بوی  و  رنگ  قدرت  نمايش  رو  اين  از 
که  می برد  نام  ناقوسی  و  بزرگ  ساعتی  از  شاردن  همچنين 
1438(؛  :  1374 داشته24)شاردن،  قرار  قيصريه  سردر  فراز   بر 

)تصوير 13( و »جملی کارری« آن را هديه ای از طرف مسيحيان 
بنابراين   .)80  :1348 می داند25)کارري،  عباس  شاه  به  هرمز  شهر 
ميدان محلی برای به نمايش گذاشتن غنايم جنگی و هدايايی بوده 
که شاه دريافت می کرده است. به عالوه قرارگيری ساعت ناقوسی 
در آکس طولی ميدان و رديف منظم توپ ها مقابل کاخ عالی قاپو 
مؤيد اين مطلب است که اين عناصر هماهنگ با نظم ميدان که 
گاه رنگ و بوی شيعی داشته به نمايش گذاشته می شدند و بر شكوه 

ميدان می افزودند.
دو سر ستون تاريخی نيز احتمااًل از عمارت سلطنتی جی در ميدان 
 نقش جهان، جلوی در حرمسرا قرار داشته26)هنرفر، 1350 الف : 11(

که نمودی از بازگشت به شكوه گذشته بوده است.

• نقاره زنی
توجه ويژه به نقاره زنی در دوره صفوی به سبب قدمت ديرينه ای 
که در فرهنگ ايرانيان دارد، قابل تأمل است. زيرا صفويان به زنده 

کردن آيين های باستانی ايرانی اهميت می دادند.
مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی : نقاره خانه بر فراز سردر عالی قاپو، 
سردر اصلی مجموعه وجود داشته است و احتمااًل هم زمان با مراسم 

عاشورا نقاره زنی آغاز می شده است.
ميدان صاحب آباد : طبق متون تاريخی، در ميدان صاحب آباد، بنايی 
 : سعادت  ميدان  است.  نخورده  چشم  به  نقاره خانه  عنوان  تحت 
دالواله توضيح می دهد که نقاره خانه در آن طرف ميدان، آهنگ های 
جنگی می زند، به ميل شاه و تقريبًا هر شب، همراه با نوای نقاره خانه 
می شوند  ميدان  وارد  دارند،  آشنايی  چوگان  بازی  به  که  کسانی 

)دالواله، 1348 : 294(.
سردر  بر  نقاره خانه  بنای  در  که  نقاره  نوای   : جهان  نقش  ميدان 
قيصريه به مناسبت های مختلف و به هنگام طلوع و غروب آفتاب به 
رسم ايرانيان باستان در تمام ميدان نقش جهان طنين انداز می شد، 
توجه بسياری از جهانگردان از قبيل دالواله و »مادام ديوالفوا« را 
از  بود27)دالواله، 1348: 39 و ديوالفوا، 1332: 289(.  جلب کرده 
اين رو نقاره زنی رنگ و بوی آيينی داشته است. بنای مذکور که 
هم اکنون از بين رفته، چنان اهميت داشت که طول آن به اندازه  
نصف عرض ميدان نقش جهان بود )هنرفر، 1350 الف : 13(. اين 
نوا نوايی سلطنتی بود که به مناسبت های مختلف و به ويژه همراه 
با بازی چوگانAlemi, 1991: 100(28( و مراسم سوگواری محرم 
)عالمی، 1387: 63( نواخته می شد و بر جلوه های نظامی اين مراسم 
می افزود. بنابراين نقاره زنی با مراسم آيينی نيز عجين بوده است و 

اهميت فراوانی داشته است.

• وسعت، تناسبات، هندسه و جداره
به فرد در  به 3 دو ويژگی منحصر  انسانی و نسبت 1  فرا  وسعت 

ميادين صفوی است که در کمتر بنای تاريخی ديده شده است.
حدود  مقبره  دوم  حياط  ابعاد   : اردبيلی  صفی الدين  شيخ  مقبره 
92*26/5 متر و تناسبات آن تقريبًا 1 به 3 است. اين حياط باغی 

کشيده برای رسيدن به مجموعه فضاهای زيارتگاهی است.
ميدان صاحب آباد : در متون تاريخی تناسباتی از ميدان ذکر نشده، 
اما از ميدان اصفهان بزرگ تر بوده است. شاردن در زمان سلطنت 
شاه سليمان صفوی به تبريز مسافرت کرده، ميدان مرکزي تبريز را 
اين گونه معرّفي مي کند : »ميان ميدان هايي که من در شهرهاي 
مختلف ديده ام، ميدان تبريز از همه وسيع تر است، حّتي از اصفهان 

نيز بزرگ تر مي باشد« )شاردن، 1374: 479(.
ميدان سعادت : گلريز به موجب نوشته شاردن ابعاد ميدان را 700 در 
250 پا )230 در 83 متر( ذکر می کند. )گلريز، 1337: 606( دالواله 
ميدان  عرض  اندازه   به  و  طولش  سوم  يک  را  ميدان  عرض  هم 
گفته  )دالواله، 1348: 291(. همچنين  است21  ذکر کرده  اصفهان 
شد که وی علّت بزرگی ميدان را وجود زمين چوگان در آن می داند. 
اما بازی چوگان در زمين کوچكتر نيز قابل اجرا بوده و دليل موجهی 
به حساب نمی آيد. می توان گفت اين ابعاد اگرچه برای بازی چوگان 
مسابقات  امروزه  چنانكه  است.  نداشته  ضرورتی  اما  بوده،  مناسب 

چوگان بازی در زمينی به مراتب کوچكتر برگزار می شود.
ابعاد ميدان نقش جهان 510 در 160 متر و  ميدان نقش جهان : 
تناسبات آن تقريبًا 1 به 3 است. شاه عباس ورزش باستانی ايران 
از  حاکی  ميدان  بزرگی  می کرد.  برگزار  بزرگی  ميدان  چنين  در  را 
برگزاری باشكوه مسابقات دارد. مراسم چوگان بازی در چنين ميدان 
قدرت  و  مهارت  از  حاکی  و  می طلبيده  را  زيادی  توانايی  بزرگی 
برای   2 به   1 تناسبات  که  اين  به  توجه  با  است.  بوده  بازيكنانش 
ميدان مخصوص چوگان بازی کافی بوده، تناسبات 1 به 3، ميدان 
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را می توان با حياط دوم آرامگاه شيخ صفی الدين يا همان باغ شيخ 
تناسبات  به  را  ميدان   ،3 به   1 نسبت   .)6 )تصوير  دانست  مرتبط 
خيابان در باغ ايرانی نزديک می کند. تفاوت بزرگ اين دو در اين 
است که به دليل وسعت کم حياط دوم مقبره، مجموعه فضاهای 
نقش  ميدان  در  که  در صورتی  می کند،  خودنمايی  ساحت  اطراف 

جهان صحن ميدان است که خودنمايی می کند. 
هندسه مستطيلی و نظم قرارگيری اجزا در ميدان نقش جهان به حّد 
اعال می رسد. اين نظم تداعی گر هندسه حياط های مرکزی بناهای 
و  ايوان- مسجد  محور عرضی  با حرکت  که  است  ايران  تاريخی 
وسعت خارج از مقياس ترکيب شده است )تصوير 11(. مسجد شاه، 
مسجد شيخ لطف ا...، عمارت عالی قاپو و سردر قيصريه با قرارگيری 
منحصر به فرد خود در ميدان، جلوه خاصی به آن می دادند. تأکيد در 
فرم و ارتفاع در محور تقارن طولی و محور عرضی يک سوم جنوبی 

جمع بندی و نتیجه گیری
بدين ترتيب ويژگی ها با خاستگاه حكومتی )با رنگ و بوی آيينی( عبارتند از : پيوند حكومت و مردم به عنوان ويژگی نو صفوی، ايوان قدرت 
در غرب، حضور بازار و مسجد جامع نو در رقابت با بازار و مسجد جامع عتيق، اجرای مراسم محرم در ميدان به مثابه تكيه ای بزرگ به عنوان 
ويژگی نو شيعی، وسعت فرا انسانی و قدرت نمايی بيشتر در بازی چوگان و تفاخر با رنگ و بوی آيينی. ويژگی ها با خاستگاه آيينی )با رنگ 
و بوی حكومتی( نيز بدين قرار است: جهت قرارگيری ميدان مطابق با حرکت آفتاب )و در مورد ميدان نقش جهان مطابق با حرکت آفتاب و 
جهت قبله(، حضور درخت و آب و آتش به عنوان عناصر مقدس در فرهنگ ايران باستان، نقاره خانه، تناسبات 1 به 3 ميدان هر چه نزديكتر 

به تناسبات خيابان به عنوان ويژگی نو صفوی، هندسه و تقارن، سلسله مراتب و محصوريت.
برخالف نظريه های رايج اگرچه می توان ويژگی های معدودی از ميدان نقش جهان را در ميدان های پيشين آن مشاهده کرد، اّما در زمان خود 
دارای ويژگی های منحصر به فردی بوده و به عنوان ميدانی نو با اهدافی نو مطرح بوده است )بسياری از ويژگی های خود را وامدار مفهوم 
قدرت و تفكرات آيينی بوده است(. بنابراين نقش جهان به عنوان ميدانی نو در زمان خود، بيش از يک قرن ميدان سلطنتی در پايتخت صفوی 
بود که به طرق مختلف قدرت و تفكرات آيينی سازندگانش را به نمايش می گذاشته است. ميدان نقش جهان نه تنها ميدان های صاحب آباد 
و سعادت، بلكه ميدان عتيق را نيز پشت سر گذاشت. تمامی نشانه های سلطنتی و حكومتی در اين ميدان گرد آمده بود. هر آنچه برای به 

رخ کشيدن الزم بود، در اين ميدان به نمايش گذاشته می شد. 
به طور کلی ميادين حكومتی صفوی حاکی از ميل مشترک حكومتی مقتدر دارند. اين خواسته جديد در اين دوران نهادينه شده و می توان آن 
را الگوی بارعام صفوی ناميد. نسخه صفوی ميدان ضمن تحكيم قدرت شاه، از پيوند حكومت و مردم در برگزاری مراسم خبر می دهد. گويی 
پادشاهان صفوی و به ويژه شاه عباس اول، اين الگو را به مثابه پنجره حكومت خود به سوی مردم قلمداد می کردند. در تمامی اين ميادين، 
برگزاری مراسم ورزشی، آيينی و همايشی، مراسم روزانه و شبانه و نمايش قدرت، از استفاده توأم حكومت و مردم حكايت دارد. ساخت ابنيه 
عام المنفعه و توجه به رفاه مردم از نتايج اين سياست بوده است. بنابراين ميدان به عنوان نشان شهر صفوی، ضمن عرضه قدرت نظامی 
حكومت، باعث دلگرمی عمومی نيز بوده است. اين سياست از اختالط آيينی نيز حكايت دارد. ادغام مراسم مختلف شيعی همچون تعزيه با 

مراسم ديرينه ايرانيان، مانند چوگان بازی، مؤيد اين نظريه است. 
عالقه پادشاهان صفوی به نمايش شكوه و عظمت حكومتی ايجاد فضاهای ويژه را موجب شد که تا آن زمان کمتر مورد توّجه بوده است. 
بروز حضور شاه در کليه مراسم برای جلب توجه مردم، نقطه عطف اين توجه برای افزايش قدرت، ابهت و استفاده های مشترک در اين فضاها 

بوده است. برخی عوامل اين درخواست مهم در خصوصيات ذيل خالصه می شود :
- تقويت محوريت تجاری ميادين و نمايش های ملّی و بين المللی آن

- استفاده های نظامی و انتظام ارتش و سان و رژه جهت برقراری ابهت نظام
- توّجه به ايجاد قدرت در جداره ها، هندسه ويژه ميادين و همچنين وسعت قابل توّجه آنها

- ايجاد مراسم جّذاب نمايشی و استفاده های متفاوت از ميادين جهت جذب مردم و اتباع خارجی
 - توّجه مضاعف حكومت در ايجاد فضاهای مشترک برای مراسم تفريحی مشترک )برگزاری مسابقات( و مراسم مذهبی مشترک )مراسم محرم(

- ترکيب نوين عملكردهای تجارتی، حكومتی، مذهبی، تفريحی و مراسمی برای استفاده های حداکثری فضاهای سرزنده شهری

ميدان، شكوه خاصی به ميدان می بخشيد. قرار گرفتن محور ايوان- 
مسجد در يک سوم جنوبی ميدان، احتمااًل به دليل فراهم آوردن 
است. همچنين  جوار سردربوده  در  تجاری  کاروان های  برای  فضا 
اين محور با قرار گرفتنش در يک سوم جنوبی ميدان در زاويه ديد 
اين  از  ميدان  به چشم انداز  گرفته،  قرار  بازار  در  در سر  واقع  ناظِر 
محل عمق و شكوه بيشتری می داده است )تصوير 12(. دورتادور 
ميدان در طبقه  باال روی بازار، اتاق ها و ايوان هايی يكسان و مشرف 
به ميدان وجود داشته که به افراد عادی اجاره داده می شده است. 
آنها توانايی ديدن آنچه را که در ميدان به نمايش گذاشته می شد، 
ديد  مانع  و  شده  کاشته  فاصله  با  ميدان  اطراف  درختان  داشتند. 
و   1428  :1374 نمی شده اند29)شاردن،  ميدان  مزين  جداره های  به 
جلوه ای  نيز  تزييناتشان  با  جداره ها  چراکه   ،)194  :1360 کمپفر، 

سلطنتی به ميدان می دادند )تصوير 13(.
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طراحی ویژگی ها )استراتژی(  راهبرد 
میدان حكومتی امروزی

معناکالبد

مكان 
 قرارگیری در 

شهر

بين شهر شاهی و 
شهر مردمی

قرارگيری ميدان در مفصل راسته  های تفكر حكومتیپيوند حكومت و مردم
پر رونق مردمی و حكومتی در شهر

جهت گیری بنا 
و محل ایوان

به دليل جهت تابش آفتاب و امكان بازی سوارکاران چوگان  بازی جهت شمالی- جنوبی
همانند زمين های ورزشی امروزی، مانند باغ شيخ صفی، ناظر 

با حرکت در محور طولی ميدان با نور آفتاب مواجه نمی شود.

جهت شمالی- جنوبیتفكر آيينی

ايوان شاهی در غرب 
 و بر فراز 

ميدان

در  ايوان قدرت، حضور شاه و حكومت  ميدان،  نمايشی  نقش 
زمين های  در  تماشاگران  محل  مانند  حاکم،  تسلط  ميدان، 

ورزشی امروزی، ايوان شاهی نيز بايد در غرب باشد.

مشرف تفكر حكومتی رواق های  و  ايوان ها  تعبيه 
برای مردم

چراغانی و 
آتش بازی در 

باغ ایرانی

چراغانی و آتش بازی 
مناسبتی

آتش بازی در شبتفكر آيينینقش مذهبی و عرفانی ميدان، شكوه و قدرت، تقدس آتش
 برگزاری مراسم جشن در اعياد مذهبی

رديف درختان و نهر 
عريض

خيابان و ميدان باغ ايرانی، عناصر باغ سلطنتی ايرانی، سلطنتی 
برای حضور  تفّرج گاهی  ميدان، شكوه و قدرت، فضايی  بودن 

مردم و رونق بخشيدن به ميدان، تقدس درخت و آب

استفاده از درخت و آبتفكر آيينی

بازار، مسجد 
و مراسم ماه 

محرم

خارجی، بازار و  داخلی  تجار  و  مردم  حضور  ميدان،  تجاری  نقش 
تجارت داخلی و خارجی، رونق بخشيدن به ميدان، وارد شدن 
ميدان به رقابت بين المللی، پيوند حكومت و مردم، رقابت ميدان 

با ميدان عتيق

آيينی  تفكر 
تكيه بازار

حضور بازار و غرفه های تجاری برای 
رونق ميدان

بر مسجد تأکيد  مذهب،  حضور  ميدان،  عرفانی  و  مذهبی  نقش 
به  بخشيدن  رونق  و  مردم  حضور  حكومت،  بودن  مذهبی 
عتيق  ميدان  با  ميدان  رقابت  مردم،  و  حكومت  پيوند   ميدان، 

حضور مسجدتفكر آيينی

تعبيه سلسله مراتب در ورود به مسجدتفكر آيينی نقش مذهبی و عرفانی ميدان، سلسله مراتب دسترسی به مسجد

ابتدای مراسم عزاداری محرم از  که  حكومت  شيعی  اعتقادات  ميدان،  نمايشی  نقش 
تشكيل حكومت به مرور به اعتقادات مردم تبديل شد، حضور 

مردم، پيوند حكومت و مردم

آيينی  تفكر 
تكيه بازار

برگزاری مراسم عاشورا

نمایش قدرت 
نظامی

نقش نمايشی ميدان، مراسم چوگان بازی و قپق اندازی، ورزش بازی چوگان
باستانی، نظامی و سلطنتی ايرانی، تقويت بنيه نظامی سرداران 

سپاه، حضور مردم برای تماشای بازی، پيوند حكومت و مردم

نمايش قدرت نظامی با رنگ و بوی تفكر حكومتی
مذهبی

پيشرفت های  و  سالح ها  نمايش 
دفاعی کشور با رنگ و بوی مذهبی
برگزاری نمايشگاه های دفاع مقدس تفكر حكومتیقپق اندازی

گذاشتن  نمايش  به 
هدايا و غنايم جنگی

تفكر حكومتینقش نمايشی ميدان، نمايش 110 توپ چدنی و ساعت ناقوسی

سلطنتی نقاره خانهنقاره زنی و  نظامی  باستانی،  موسيقی  ميدان،  نمايشی  نقش 
ايرانی، پيوند حكومت و مردم

موسيقی تفكر آيينی نواختن  برای  نقاره خانه 
هنگام  در  ايرانی  مذهبی  و  سنتی 

برگزاری مراسم
وسعت، 

تناسبات، 
هندسه و 

جداره

وسيعتفكر حكومتیعظمت و قدرتوسعت فرا انسانی

ويژگی نو صفوی، تناسباتی که در حياط دوم شيخ صفی ديده تناسبات 1 به 3
می شود.

تناسبات 1 به 3 و بيشترتفكر آيينی

مستطيلتفكر آيينیتقارن و هندسه ايرانی، قدرتهندسه مستطيلی

تقارن و تعادل بصریتفكر آيينیهندسه ايرانی، شكوه و قدرت، معماری ايرانی، سلسله مراتبنحوه قرارگيری اجزا

محصوريت، سايه اندازی در صحن بزرگ ميدان، حضور مردم محصوريت
عادی در حجره های طبقه باالی ميدان

سردرها و تداوم جداره ميدانتفكر آيينی
مشرف  رواق های  و  ايوان ها  تعبيه 

برای مردم
توجه به طراحی خردتفكر حكومتیسلطنتی بودن ميدان، شكوه و قدرتتزيينات جداره

تصوير 13. دو تصوير تاريخی ميدان نقش جهان. الف. مأخذ: هنرفر، 1350: 7. ب. مأخذ : يعقوبي، 1383: 79. 
Fig. 13. Two historical drawings of the naghsh-e-jahan square. A. Source: Honarfar, 1971: 7. B. Source: Yaaghoubi, 2004: 79.

95



 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

37..............................................................................

Vol.12/No.33/ Summer 2015/Ideological Origins of Naghsh-e Jahan Square /91-108

توّجه به حضور پررنگ مردم در مراسم ملّی- مذهبی، استفاده های مشترک حكومت و مردم منجر به ايجاد فضاهای سرزنده چند عملكردی 
شهری شده و ميادين اين دوره را نسبت به دوره های قبل و بعد خود برتری داده است.

ميدان نقش جهان می تواند به عنوان الگويی از ميدان حكومتی برای نمايش اقتدار حكومت مورد استفاده قرار گيرد. اگرچه بعدها هرگز 
ميدانی مشابه نقش جهان ساخته نشد و ميدان های توپخانه باب شدند، اما شايد بتوان ميدان هايی چون ميدان بهارستان تهران را به عنوان 
نمونه امروزی ميدان های حكومتی ايرانی در نظر گرفت که می تواند نشانه هايی از ميدان نقش جهان را با رنگ و بوی مردمی و اسالمی 
در خود جای دهد. راهبردهايی مثل استفاده از هندسه ايرانی، محصوريت، استفاده از عناصر باغ ايرانی و نقاره خانه، دادن نقش های مذهبی، 
تجاری و نمايشی به ميدان از راهبردهای ايرانی کردن ميدان حكومتی است. برای پياده کردن اين راهبردها، تدابيری در جدول 1 آورده 

شده است.
اما آيا واقعًا کالبد ميدان نقش جهان از مقبره شيخ صفی الهام گرفته شده و چون مقبره شيخ صفی می تواند دارای سلسله مراتب فضايی 
متناظر با هفت مرحله عرفان باشد؟ )رضازاده اردبيلی و انصاری، 1390: 96-81( به راستی ريشه آيينی باغ ايرانی، مراسم آتش بازی، سنت 
نقاره زنی، چوگان بازی و غيره که همگی در ميدان بزرگی چون نقش جهان گرد هم آمده اند در چيست؟ يافتن پاسخ پرسش هايی از اين 

قبيل می تواند در يافتن ريشه های نظری و تداوم ويژگی های اصيل ميدان حكومتی ايرانی مفيد واقع شود.

پی نوشت ها
1. مجموعه صاحب آباد تبريز توسط شيخ محمد جوينی )درگذشته 663 ه.ق.( از وزيران ايلخانان مغول ساخته شد. / 2. دوره حكومت حسن بيگ : 882- 874 ه.ق. / 3. »در ديگري که در 
سمت مشرق است در ميداني بزرگ قرار دارد و به باغ باز مي شود ... در ميانش چشمة بزرگ زيبايي ديده مي شود ... روي اين در ساختماني بزرگ با اطاق هاي بسيار و تاالر سرپوشيده اي 
ساخته اند که مشرف به باغ است. در طرفي که رو به ميدان است ايواني گرد ديده مي شود ... هر وقت مراسم جشن در اين ميدان برپا مي شد حسن بيگ با بسياري از اميران خود به اين عمارت 
مي آمدند ... از اين نقطه، منظرة با شكوه ميدان ديده مي شود با مسجد و بيمارستاني که در آن ساخته اند ...« / 4. دوره حكومت شاه اسماعيل : 984-930 ه.ق. / 5. دالواله جهانگرد ايتاليايي که 
در سال 1617 م. برابر با 1025 ه.ق. مهمان شاه عّباس بوده است. / 6. »چيزی که در قزوين جلب توجه مرا کرد درب شاهی بود که در يک ميدان بزرگ واقع شده است. ... دومين چيزي که در 
 قزوين جلب توجه مرا کرد ميدان بزرگ است که دور از قصر شاهي و در حوالي بازار واقع شده« / 7. کمپفر جهانگرد آلماني که نقشه ای از قزوين در سال 1684 م. )1095 ه.ق.( کشيده است.

8. مطراقچي جهانگرد عثماني است که در زمان سلطنت شاه تهماسب مينياتوری از شهر تبريز کشيده است. / 9. »ولی دو قصر کوچک سلطنتي با ايوان هاي متعدد يكي در اين طرف و يكي 
در آن طرف ميدان ساخته شده تا در موقع تماشاي چوگان بازي از آنها استفاده شود. ايوان يكي از اين خانه ها با پرده پوشيده شده است و گمان مي کنم مخصوص حرم سرا باشد، زيرا در پشت 
آن نيز باغچه ايست.«/ 10. دوره حكومت شاه صفی : 1038- 1052 ه.ق./ 11. »اطراف ميدان را درخت کاشته اند، ولي آنها هنوز کوچک هستند و استفاده اي نمي رسانند. جوي هاي باريكي 
نيز در پاي اين درختان جريان دارد. دورتادور ميدان را دو رج طارمي چوبي کشيده اند و در وسط آنها و کنار درختان حوالي جوي هاي آب گياهان مختلفي کاشته اند که تصور مي کنم بوته هاي 
گل باشد و به هر حال چيز جالبي است.«/ 12. دالواله مي نويسد : »دور تا دور ميدان در نزديكي دکان ها نهر پرآبي جاري است که در وسط آن سنگ هايي براي رفت و آمد پياده ها قرار داده اند 
 و بين اين نهر و دکان ها به خط مستقيم درخت هاي پر شاخ و برگ و يكسان کاشته اند که چند وقت ديگر وقتي برگ هاي آنها برويد به نظرم قشنگترين منظرة عالم را تشكيل خواهند داد.«

ه.ق.داشته   1087 تا   1081 مقارن  م.   1677 تا   1671 و  ق.  ه.   1080 تا   1074 برابر  م.   1670 تا   1664 سال های  در  سفر  دو  طی  که  فرانسوي  مشهور  جهانگر  شاردن   .13
کند.  درک  را  ه.ق.(   1077  -1106 حكومت:  )دوره  سليمان  شاه  سلطنت  از  بخشی  و  ه.ق.(   1052  -1077  : حكومت  )دوره  دوم  عّباس  شاه  سلطنت  اواخر  توانسته   است، 
14. »در اطراف بناهاي عالي ميدان پايه و منجنيق هايي از چوب قرار داده اند که روي آنها از پايين تا باال جاي چراغ ساخته شده که در جشن ها و اعياد روي آنها چراغ گذارده و 
روشن مي کنند و در هيچ کجاي دنيا چنين چراغاني ديده نمي شود، زيرا تعداد اين چراغ ها در حدود 50 هزار عدد است« / 15. افوشته ای نطنزی کتاب خود درباره حكومت صفويه را 
از سال 998 تا 1006 ه.ق. نگاشت و آن را نقاوه اآلثار فی ذکر االخيار نام نهاد. /16. »توماس هربرت« جهانگرد انگليسي است که در سال 1627 م. )1037 ه.ق.( به همراه هيأت 
نمايندگان انگليس به اصفهان آمده است. وی ميدان نقش جهان را ستوده و از آن به عنوان بازار بزرگ ياد مي کند : »ميدان يا بازار بزرگ بدون شک مجلّل ترين و مطبوع ترين بازار 
در تمام جهان است ... اين ميدان شبيه مرکز بورس ما يا شبيه به ميدان سلطنتي در پاريس بوده، اّما شش بار از آن بزرگ تر است.«/ 17. »در آن روز، از اوالد حضرات طيبين پادشاه 
شده، سكه و خطبه همان روز زده و خوانده خواهد بود. در ميدان تبريز، شهريار چوگان بازی خواهد کرد.« / 18. دوره  حكومت سلطان محمد صفوی : 996- 985 ه.ق. / 19. »... 
در ميدان صاحب آباد که حريم خانه و قلعة او بود مجلس چوگان بازي و قپق اندازي طرح نموده بزم عشرت آراستند ...« /20. »گرچه به زيبايي ميدان اصفهان نيست، ولي طولش به 
همان اندازه و عرضش تقريبًا يک سوم طول است. علت بزرگي اين ميدان وجود زمين چوگان در آن است و دروازه هاي اين بازي نيز يكي در باال و ديگري در پايين ميدان استوار 
شده اند.« /21. »دن گارسيا دسيلوا فيگوئروآ« در سال 1614 م برابر 1023 م. به عنوان سفير اسپانيا به دربار شاه عباس اعزام شد. او مي نويسد : »بخاطر آنكه زمين ميدان که بسيار 
صاف و هموار است براي بازي آماده تر باشد و اسب ها در آن نلغزند و به سر درنييند، در تابستان و زمستان سراسر آن را از گچ نخاله يا کلوخ بسيار ريز مي پوشانند.« دالواله مي نويسد 
:«وسط تمام ميدان با سنگ هاي ريزفرش شده و براي دويدن  يا اسب سواري موقعيتي از آن بهتر وجود ندارد.« 22. »در اين ميدان سرداران جوان ايران به ورزش مي پردازند. سوار 
بر اسب چوگان بازي مي کنند و بي آنكه يک پا را از رکاب خارج کنند سرتاخت دوباره آن را از زمين بر مي گيرند، يا به شيوة کهن پارت ها، در منت هاي سرعت اسب، از عقب سر به 
کمانكشي و تيرافكني مي پردازند، يا بر باالي تير بلندي که در وسط ميدان قرار دارد بشقابي از طال نصب مي کنند و به نشانه اي که در ميان آن مي گذارند تيراندازي مي کنند و شاه 
که خود از تاالر پذيرايي تماشاگر اين صحنه است به کسي که بتواند بشقاب را به زمين آورد گذشته از خود بشقاب جايزه اي هم عطا مي کند. عالوه بر آن مبلغ چهارصد کرون نيز به 
او مرحمت مي کند تا مخارج مهماني، که وي به اين مناسبت در خانة خويش بر پاي مي دارد و شاه نيز براي صرف غذاي مختصري در آن شرکت مي نمايد، پرداخت کند. همة سران 
و سرداران و اعيان دولت نيز به ديدار او مي روند و مهارت و چابک دستي او را مي ستايند و موفقيت و افتخاري را که از تشريف فرمايي شاه حاصل داشته است بدو تبريک مي گويند« / 
23. شاردن می نويسد : »در طول دو طرف در کاخ به فاصله صد و ده قدم از هر سو طارمی چوبی منقشی نصب شده که در فضای محصور بين آن و کاخ، در آن صد و ده توپ چدنی 
که رنگ سبز بر آنها زده اند به رديف تعبيه کرده اند ... اين توپ ها ... از جمله غنايمی هستند که پس از فتح جزيره هرموز نصيب ايرانيان شده است.« / 24. شاردن می نويسد : »چنين 
مي نمايد که اين ناقوس از آِن دير راهبه هاي شهر هرمز بوده و از آن جا به اصفهان آورده اند.«/ 25. »فرانچسكو جملی کارری«، جهانگرد ايتاليايی که در زمان شاه سليمان صفوی به 
ايران سفرکرده است، می نويسد : »در قسمت جنوبي اين ميدان زنگ ساعت بزرگ هرمز قرار دارد که مسيحيان ميسيونر اوگوستين آن را به شاه عباس بزرگ تقديم نموده اند.« 26. 
»شاردن نوشته است در گوشه در حرمسرا دو پايه ستون مرمر بسيار زيبا و گرانبهايي وجود دارد که از خرابه هاي تخت جمشيد آورده اند. ... مؤلف )االصفهان( ... اضافه مي کند که اين 
دو سرستون در مقابل درب خورشيد )درب حرمسرا( سال گذشته 1306 از زير خاک و آوار ميدان شاه بيرون آمد و به نظر مي رسد که اصل آنها متعلق به عمارت سلطنتي شهر جي 
بوده است که به اينجا منتقل شده«/27. دالواله می نويسد : »در پايين ميدان نزديک بازار به قرينة آن سر درب بزرگي است که در طبقة باالي آن دو جايگاه قرار دارد که هر روز 
غروب آفتاب در آن نقاره مي زنند و در آهنگ جنگي ايراني و ترک مي نوازند که به گوش خوش مي آيد و با وجود بزرگي ميدان در همه جا طنين مي افكند.” »مادام ديوالفوا« سياح 
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شماره 33 / سال دوازدهم/ تابستان 1394/ خاستگاه نظری میدان نقش جهان/23-40

فرانسوي که از سال 1881 م. برابر با 1298 ه. به بعد ايران را سياحت کرده و مدتي در اصفهان به سر برده است، مي نويسد :”نقاره چيان با آن کرناهاي بلند قبل از طلوع آفتاب و بعد 
 Pietrodella Valle gives a detailed.28 / ”.از غروب آن در باالي عمارت نقاره خانه برسم نياکان باستاني خود بآفتاب که بزرگترين نمايندة قواي زندة طبيعت است سالم مي دهند
description of the game … He reports that during the game music was played in the naqarahkhane/ 29. شاردن می نويسد : »گرداگرد ميدان در فاصله ميان جوی 
و خانه ها، سراسر درختان چنار غرس شده، و شاخه های اين درختان همانند چتری بر سر خانه های نزديک خود سايه می اندازند، اما آنها را از ديده ها نهان نمی دارند.” کمپفر می نويسد 

: »جا به جا از غرس درختان خودداري شده است تا به ديد وسيع بيننده خللي وارد نيايد.”
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Abstract
Nowadays our cities require communal spaces more than anything else. Squares have played a role of communal 
space in the city since long time ago. Presence of Iranian square with its own feature in Iranian cities is an inalienable 
necessity. We can search these features in the historical squares at the top of which Naghsh-e Jahan is. Discovering the 
ideological origins of Naghsh-e Jahan features can lead to the design principles of a governmental square. Different 
theories have been presented about why such a square was built. Some considered it as  the rival of Atigh square in 
Isfahan and some noted it as evolution of the two former Safavid squares (in the former Safavid capitals, Tabriz and 
Qazvin). But the verity is something beyond these claims. A few articles and books have been published hitherto 
about the each of these monuments’ design. For example an article about some common features of the three Safavid 
squares has published. But Naghsh-e Jahan square is not only the evolution of the two former ones and it also has 
deep ideological origins. Research method of this paper is Interpretative- historical. This point of view interprets the 
resemblance of the monuments at the same culture. The existence of some features of Naghsh-e Jahan in Saheb-abad 
and Saadat squares confirmed their common ideological origins since historic, cultural, political and geographical link 
reduce the possibility of randomness in this resemblance. The time of construction of Sheikh Safi Al-din-e Ardebili’s 
shrine - who was the disciple of Safavid kings - was before Safavid squares. Naghsh-e Jahan was built on the order 
of Shah Abbas I. He had a great devotion to Sheikh and went to visit Sheikh’s shrine repeatedly. The comparison 
of the Shrine and the three Safavid squares lead to some common religious features. These common features was 
extracted from historical texts and tried to be closer to their original ones. The concepts and ideological origins could 
be understood by classification, analysis and study of the common features. The classified common features are as 
follows: 1. The location in the city 
2. The direction of the building and the location of Ivan 
3. Illumination and fireworks in the Iranian garden 
4. Bazzar, mosque and the Moharram rituals 
5. Display of military power
6. Naghare-khane. 
7. Extent, proportions, geometry and the walls. 
The features with governmental origins and also a flavor of religion were obtained: The link between nation and 
government as a new Safavid feature, Ivan of the power in the west, The new bazaar and mosque in the competition 
with Atigh Bazaar and mosque and Performing Moharram rituals as a new Shiite feature in the square comparable to a 
great Tekkie. Ultra-human extent, display military power in the game of Polo and pride in military power with a flavor 
of religion. Features with religious origins and also a flavor of government were achieved: The direction of square in 
accordance with the movement of the sun, the presence of trees, water and fire as sacred elements of ancient culture 
of Iran, Naghare-khane. The proportion of 1 to 3 close to proportion of Khiaban as a new feature of Safavi, Geometry 
and symmetry and spatial hierarchy and enclosement. Contrary to presented theories, Naghsh-e Jahan had unique 
features in its time. Many of its features have been owned to the concept of power and religious thoughts. It pioneered 
Saheb-abad, Saadat and Atigh. All of the royalty and governmental elements were collected in this square. What 
was necessary to boast was displayed in this square. In general, the Safavid governmental squares signify the similar 
desire of a powerful government. This new desire has been established in this period of time and can be named as 
Safavid Bar-e aam (levee). In addition to the stabilization of the king power, the safavid square version relayed the link 
between the king and the nation. Naghsh-e Jahan could be used as a symbol of governmental square for the display of 
governmental authority. Although after that time a square such as Naghsh-e Jahan didn’t build and Tupkhane squares 
prevailed, it is possible to consider the Tehran Baharestan square as an updated case of governmental square that could 
have signs of Naghsh-e jahan with the flavor of Islam and nation. 
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