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سـال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان  1398
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلــد: محـمد موحــد نـژاد                                ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايـوان شــرقی مسجد جـامع اصــفهان(                                 ويـراستار انگليسی: مهندس غزل نفيسه تابنده                                        
همكار اجرايی: مهندس نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir     :پـايگاه اينترنتي                               j.ir.arch.s@gmail.com :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635
بـهاء: 100000 ريـال

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقيقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشيار دانـــشگاه تــربيت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـيـار  امـيرحـسين چيـت سـازيـان.  دكـتر 
دكـــتر پــيـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهيـــن حــيدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتاديــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دانشــــگاهی  جهــاد  اســـــتـاد  كالنــتري.  حســــين  دكتر 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ايران
دكتر غالمـحسيــن معمـاريان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ايــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــيـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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نخستین یادگار دوران اسالمی كاشان؛ بررسی فرم، سازه و شیوۀ ساخت منارۀ مسجدجامع كاشان
بابك عالمی/  صديقه كمالی زارچی/ نغمه اسدی چيمه

قابوس نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و كاركردهای گنبد قابوس 
جعفر طاهری/ عبدالمجيد نورتقانی

ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محالت مسكونی شهر اصفهان )مطالعۀ موردی: محالت علی قلی آقا و دشتستان(
فاطمه السادات مجيدی/ شاهين حيدری/ محمود قلعه نويی/ مريم قاسمی سيچانی

تبیین مدلی در شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار بر حس مكان و خاطرۀ جمعی )نمونۀ موردی: حاشیۀ رودخانۀ دز(
زينب لطافتی/ حميدرضا انصاری

محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دورۀ كارشناسی در انتقال این محتوا
عباس صداقتی/ عيسی حجت

سیر شكل گیری میدان نقش  جهان اصفهان
علی شهابی نژاد

محراب بری در نگاره های تیموری
رضا نوری شادمهانی

نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان  موزائیک شهر بیشاپور
عليرضا شاه محمدپور سلمانی/ حميدرضا بخشنده فرد/ اصغر محمدمرادی

اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقۀ سیستان
جمشيد داوطلب/ شهرام پورديهيمی/ محمدرضا حافظی/ مرتضی اديب

سنجش حس مكان و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران )موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی(
آرش محمدمرادی/ سيد عباس يزدانفر/ محسن فيضی/ سعيد نوروزيان ملكی

ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه  های نوین
سعيد حقيقی/ اميد دژدار/ نرگس دهقان

بررسی تأثیر متقابل مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی بر كیفیت زندگی در محله های شهری با استفاده از روش معادالت ساختاری 
)مورد مطالعه: محله های سلطان میراحمد و فین كاشان(

مونا لقمان/ زهراسادات سعيده زرابادی/ مصطفی بهزادفر
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

سیر شكل گیری میدان نقش  جهان اصفهان

علی شهابی نژاد*

چكیده 
با وجود پژوهش های متعدد دربارۀ روند و تاريخچۀ شكل گيری ميدان نقش  جهان، همچنان پرسش های متعددی در 
اين زمينه وجود دارد كه جواب دقيقی به آن ها داده نشده است. اين پرسش ها به موضوعاتی از قبيل پيشينۀ ميدان ، 
تاريخ دقيق ساخت و اتمام اجزای ميدان، ترتيب شكل گيری اجزای ميدان و... مربوط است. در اين مقاله تالش شده 
پاسخ های دقيقی در حد منابع و اسناد تاريخی موجود به اين پرسش ها داده شود. روش پژوهش، تحليلی تاريخی مبتنی 
بر متون تاريخی شامل كتب تاريخی دورۀ صفويه و نيز سفرنامه های آن زمان و برداشت های ميدانی از قبيل مطالعۀ 
متن كتيبه  های تاريخی ابنيۀ موجود در مجموعه و ديگر شواهد موجود است. هدف از اين بررسی ها تدقيق و تكميل 
پيشينۀ تاريخی يكی از مجموعه های تاريخی مهم معماری و شهرسازی ايران است. دربارۀ دستاوردهای مقاله می توان 
به اين موارد اشاره كرد: 1. پاسخ به ابهامات و پرسش های مرتبط با موضوع پژوهش و ارائۀ تصويری روشن از فرايند 
تاريخی شكل گيری ميدان نقش  جهان و اجزای آن، 2. گردآوری مهم ترين اسناد تصويری و متون تاريخی مرتبط با 
موضوع تحقيق، 3. تدوين چند سند تصويری از پيشينه و فرايند شكل گيری ميدان در دورۀ صفوی كه برای اولين بار 
در خصوص تاريخچۀ سير تحول و شكل گيری ميدان نقش  جهان ارائه می شود و بيانگر پيشينه و نحوۀ توسعۀ ميدان 

نقش  جهان در دورۀ صفوی است. 

كلیدواژه ها:
شكل گيری ميدان نقش  جهان، دورۀ صفويه، اصفهان، شاه عباس.

Ali.shahabinejad@yazd.ac.ir ،استاديار، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه يزد *

تاريخ دريافت: 1395/11/12          تاريخ پذيرش: 1398/05/15
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پرسش های پژوهش
1. بازۀ زمانی شكل گيری ميدان نقش  جهان چه بوده است؟

2. سير توالی شكل گيری اجزای ميدان نقش  جهان به چه نحو بوده است؟

مقدمه
ميدان نقش  جهان از طرح های مهم شاه عباس برای توسعۀ پايتخت جديد خود بود. شواهد تاريخی گواه بر اهميت 
تاريخی مكان اين ميدان از دورۀ سلجوقی به عنوان باغات حكومتی و نيز پيشينۀ موضوعی آن به عنوان ميدان شهری 
در تداوم ميدان هايی همچون ميدان كهنه، ميدان صاحب آباد تبريز و ميدان سعادت قزوين است. به همين دليل، 
شناخت روند شكل گيری و پيدايش آن از اهميت زيادی در مطالعات معماری و شهرسازی ايران برخوردار است؛ به ويژه 
آنكه ساخت اين ميدان نه در يك بازۀ زمانی كوتاه بلكه در طول چندين دهه و در دوران پادشاهی چندين پادشاه مهم 
صفوی صورت گرفت. با وجود اين، نگاهی به مقاالت و پژوهش های مرتبط با ميدان نقش  جهان، بيانگر آن است كه 
در كمتر مطالعه ای اين موضوع مورد دقت و بررسی قرار گرفته است؛ به نحوی كه بسياری از حقايق تاريخی مرتبط با 
اين موضوع، كشف يا تدوين نشده است و مقالۀ حاضر در پی رفع اين كاستی  می باشد. بررسی سير شكل گيری ميدان 

نقش  جهان در اين مقاله بر اساس نظم زمانی در چهار بخش زير تنظيم شده است:
• پيشينۀ ميدان نقش  جهان قبل از سلطنت شاه عباس كبير، 	
• ميدان نقش  جهان در دورۀ سلطنت شاه عباس در قزوين،	
• ميدان نقش  جهان در دورۀ سلطنت شاه عباس در اصفهان، 	
• ميدان نقش  جهان در دورۀ شاهان صفوی بعد از شاه عباس.	

با توجه به هدف پژوهش كه عمدتاً شامل كشف زمان و ترتيب پيدايش عناصر ميدان است، مقاله روی موضوعات ديگر از 
جمله ماهيت سازندگان و عوامل طراحی ساخت ميدان، مسائل اجتماعی و محيطی مؤثر بر شكل گيری ميدان و...، كه هركدام 
موضوع مفّصلی است، تمركز ندارد. نتيجۀ پژوهش عالوه بر پاسخ به برخی سؤاالت در زمينۀ پيدايش ميدان نقش  جهان، 
زمينه ای را برای طرح سؤاالت جديد در اين باره كه می تواند توسط پژوهش های ديگر در آينده پاسخ داده شود فراهم می آورد. 
منابع مورد استفاده در اين مقاله، سفرنامه ها و اسناد مصور سياحان به همراه متون تاريخی معتبر دورۀ صفوی است كه 
عمدتاً شامل كتاب نقاوة اآلثار و تاريخ عباسی مربوط به نيمۀ نخست سلطنت شاه عباس در اصفهان و دو منبع ديگر شامل 

تاريخ عالم آرای عباسی و روضة الصفويه مربوط به نيمۀ دوم آن هستند. 

پیشینۀ محوطۀ میدان نقش جهان قبل از سلطنت شاه عباس. 1
اسناد تاريخی بيانگر آن است مجموعه ای كه امروز با عنوان ميدان نقش  جهان شناخته می شود، زاييدۀ تحوالت دورۀ شاه عباس 
كبير و سالطين صفوی بعد از اوست و اين ميدان پيشينه ای قبل از شاه عباس ندارد، اما مكانی كه اين ميدان در آن ساخته شده، 
سابق بر آن مورد توجه سالطين پيش از شاه عباس بوده و دارای تاريخچه ای كهن است كه به زمان سلجوقی برمی گردد. اين 
محدوده در دورۀ سلجوقی، بخشی از باغات وسيعی بوده كه مابين شهر در شمال و رودخانه در جنوب خود واقع بوده است. به 
عبارت ديگر در دورۀ سلجوقی، اين باغات، حومۀ جنوبی شهر اصفهان را تشكيل می دادند و شهر دورۀ سلجوقی را كه هستۀ 
اصلی آن در محدودۀ ميدان كهنه بود، به رودخانه وصل می كردند. منابع تاريخی از جمله راحة  الصدور و آیة  السرور )راوندی 
1386، 131ـ132( و سلجوقنامه )نيشابوری 1390( به برخی از اين باغات از جمله باغ كاران، بيت الماء، باغ احمد سياه و باغ 
دشت كور اشاره كرده اند. برخی منابع ديگر از باغ های چهارگانه با نام های باغ فالسان، باغ احمد سياه، باغ بكر و باغ كاران نام 
برد ه اند )آوی 1385، 105(. برخی منابع )هنرفر 1350الف، 58( نيز به باغ نقش  جهان1 از احداثات سلطان ملكشاه سلجوقی در 
محل كنونی ميدان نقش  جهان اشاره كرده اند.2 در برخی از كتاب ها از جمله عالم آرای شاه اسماعيل، به باغ و عمارت نقش 
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 جهان و حوادث تاريخی از جمله سوزاندن محمد كره در قفس آهنين در محدودۀ نقش  جهان اشاره شده است )منتظر صاحب 
1384، 139 و 509(. در باغ نقش  جهان درختان ميوه و كهنسال زيادی وجود داشته است و ُپر از درخت بوده، اما فرهادبيگ در 
زمان سلطان محمد خدابنده3 زمانی كه بر اصفهان حكومت داشته، آن درختان را از ريشه و منبت درآورده و در باغی می كارد 

يا می نشاند كه محيط بر عمارت جديد  االحداث او بوده است )افوشته ای نظنزی 1350، 238ـ240(.
طبق روايت افوشته ای نطنزی، پيش از حضور و استقرار شاه عباس اول در اصفهان، قباًل محدودۀ ميدان را كه بخشی از 
باغ بزرگ نقش  جهان بوده، فرهادبيگ حاكم وقت اصفهان تسطيح كرده بوده است. اين امر می توانسته مقدمات كار را برای 
ساخت ميدان بزرگ نقش  جهان فراهم آورد. هرچند قطع درختان ميدان در محدودۀ ميدان نقش  جهان در زمان سلطان محمد 
خدابنده، يعنی قبل از سال 996ق و سلطنت شاه عباس اول بوده، اما از آنجا كه يكی از ملزومات ساخت ميدان نقش  جهان در 
باغ نقش  جهان، بريدن بخش عمده ای از درختان باغ در محدودۀ احداث ميدان و تسطيح آن بوده، بايد ديد اين اقدام فرهاد بيگ 
ارتباطی با طرح احداث ميدان داشته يا آنكه بعدها شاه عباس از آنجا كه اين بخش از باغ نقش  جهان خالی از درخت بوده، آن 

را برای احداث ميدان انتخاب كرده است.
موضوع تخريب باغ نقش  جهان توسط فرهادبيگ، در شرح سفر شاه عباس به اصفهان در سال 996ق به خوبی منعكس 
شده است. مؤلف نقاوۀ اآلثار اشاره می كند كه هرچند باغ نقش  جهان كه بسيار باغ معتبر و درخور شأن شاهان، چنان كه در 
گذشته بوده، می باشد ولی به علت خرابی ای كه توسط فرهاد بيگ بر آن حادث شده، محل اسكان موقت شاه جايی ديگر در نظر 
گرفته شد.4 از عبارات نويسنده می توان مطالب ديگری استنباط كرد؛ مثاًل آنكه عماراتی كاخ گونه در باغ وجود داشته و چنان كه 
در متون قبل از صفويه هم ديده می شود، همواره از دولتخانه ای در آن محدوده، كه محل نزول شاهان و شاهزادگان و اكابر 
و اعاظم دولت بوده، استفاده می شده است. محمد مهدی اصفهانی در كتابش به اين نكته اشاره دارد كه عناصر حكومتی كه 
شاه عباس در هنگام حكومت خود در اصفهان به وجود آورد، در همان محدودۀ حكومتی زمان شاه اسماعيل و در محدوده ای به 
نام نقش  جهان بوده است )االصفهانی 1368، 33(. در برخی منابع مانند نقاوة اآلثار از اين محدودۀ حكومتی با عنوان دولتخانۀ 
باغ نقش  جهان نيز ياد شده است. »شايان ذكر است باغ قديمی نقش  جهان ضمن آنكه در همجواری شهر تاريخی اصفهان 
بود، وسعت خوبی داشت كه دست شاه را برای ايجاد مركز دلخواه باز می گذاشت و نيز مادی هايی داشت و اين امر نياز مجموعه 

را به آب مرتفع می كرد« )نامداريان 1395، 214(.

 2. میدان نقش  جهان در دورۀ سلطنت شاه عباس در قزوین؛ شكل گیری عناصر اولیۀ میدان
شواهد تاريخی نشان می دهد شاه عباس با وجودی كه از سال 996 يا 995ق در قزوين به تخت سلطنت نشست و تا سال 
1006ق قزوين پايتخت شاه عباس بود، اما در بيشتر اين ايام شهر قزوين را به عنوان پايتخت موقت خود می ديد و در همان 
زمانی كه در قزوين حضور داشت مشغول انجام اقدامات الزم برای انتقال پايتخت به اصفهان بود. به همين دليل در ده سالی 
كه در قزوين بود، سفرهای متعددی به شهر اصفهان داشت و اقدامات عمرانی متفاوتی را برای زمينه سازی انتقال پايتخت به 
اين شهر صورت داد. متون تاريخی از سفرهای متعدد شاه عباس به اصفهان هنگام پايتختی قزوين خبر می دهند. از جمله سفر 
سال های 996، 999، 1001، 1002 و 1004ق كه شرح آن در نقاوة اآلثار آمده و يا سفر سال 998ق كه در روضة الصفويه 

منعكس شده است )جنابادی 1378، 721(.
2. 1. ساخت سردر قیصریه

از قديمی ترين منابعی كه می توان اطالعات مربوط به ساخت ميدان نقش  جهان توسط شاه عباس را در آن يافت، كتاب 
نقاوة  اآلثار است. نطنزی در شرح ورود شاه عباس به اصفهان در سال 999ق اطالعات مهمی دربارۀ اقدامات شاه عباس 
در ساخت و توسعۀ ميدان نقش  جهان ارائه می دهد. طبق متن نطنزی، اولين كلنگ های آبادانی ميدان نقش  جهان در 
دورۀ شاه عباس در سال 999ق در محدودۀ باغ نقش  جهان بر زمين زده شده كه همان احداث سردر قيصريه )و به گفتۀ 
مؤلف قيساريه( و تسطيح ميدان نقش  جهان برای چوگان بازی و اسب تازی بوده است. او می نويسد كه برای مسطح 
ساختن ميدان از ريگ رودخانه استفاده كرده اند )افوشته ای نطنزی 1350، 376ـ377(. مالجالل الدين منجم يزدی، 
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منجم شاه عباس اول، در تاريخ عباسی يا روزنامۀ مالجالل كه هم زمان با اجرای چند طرح ساختمانی شاه عباس نوشته 
شده، بر اطالعات نطنزی دربارۀ نخستين كار شاه عباس در ميدان صحه می گذارد؛ اما تاريخ اين كار را يك سال ديرتر، 

يعنی صفر 1000ق می داند )منجم يزدی 1366، 113(.
بر اساس اطالعات اين دو متن، كار ساخت سردر قيصريه به عنوان اولين بخش از عناصر ميدان، در حدود چهار سال پس از 
جلوس شاه در قزوين )996ق/ اواخر 1587م( آغاز شد. بر اين اساس می توان سال 999ق را سال شروع ساخت ميدان دانست 
و از آنجا كه سال گزارش ساخت ميدان در اين كتاب ها هم زمان با تدوين كتاب بوده، اين تاريخ سنديت بيشتری نسبت به 

تاريخ های روايت شده در ديگر متون تاريخی دارد كه عمدتاً بعد از شكل گيری مراحل اوليۀ ميدان تدوين شده اند.5 
با توجه به آنكه بازار كهن شهر و مركز تجاری حكومتی كهن شهر )ميدان كهنه( كه مربوط به دوران سلجوقی بود، در 
قسمت شمال شرقی محدودۀ ميدان جديد قرار داشت، ساخت سردر قيصريه به نوعی گواه بر تالش برای شكل گيری اجزای 
اوليۀ ميدان در مجاورت هستۀ قديم شهر و بازار بوده است كه می توانست ارتباط محدودۀ ميدان با بخش های فعال و موجود 
شهر را برقرار سازد.6 سؤال مهم مطرح آن است كه آيا هنگام ساخت سردر قيصريه، طرح اوليه و كلی برای ميدان تهيه شده 

بوده يا نه؟
2. 2. شكل گیری عالی قاپو

اسكندربيگ منشی )تركمان منشی 1350، 438 و 426( و بسياری از مورخان قبل از او، در كتاب های خود در وقايع قبل از 
انتقال پايتخت به اصفهان، بارها از »دولتخانۀ نقش  جهان« ياد می كنند. اما از واژۀ »عالی قاپو« يا »علی قاپو« اسمی به ميان 
نمی آيد. كاخ عالی قاپو از بناهای زمان شاه عباس است. هرچند برخی محققان از جمله گدار )1388، 38( بر اين باورند كه 
هستۀ اوليۀ اين بنا يك ساختمان تيموری بوده كه در دورۀ صفويه توسعه پيدا كرده و تبديل به عالی قاپوی فعلی شده است، اما 
به يقين نمی توان گفت كه هستۀ اوليه و مركزی عالی قاپو مربوط به دوران پيش از شاه عباس اول است؛ زيرا اين بنای عظيم 
پنج طبقه به شالوده ای استوار نياز دارد و نمی تواند بر پايۀ ساختمانی كهن و به عبارتی ساختمان تيموری بنا شده باشد. به عبارت 
ديگر، حتی اگر ساختمانی در محل عالی قاپو وجود داشته به منظور ايجاد كاخ جديد آن را تخريب و ساختمان جديد را بر اساس 

شالوده ای مستحكم كه توانايی ايستايی عمارت عظيم كاخ را داشته باشد، بنا كرده اند.
عمارت عالی قاپو در طی چندين مرحله از ساخت وساز به شكل كنونی امروز درآمده است. طبق نظر برخی از جمله اوژينو 
گالديری،7 تا قبل از انتقال پايتخت به اصفهان اين عمارت در مرحلۀ اول توسعۀ خود بوده و به صورت يك بنای دوطبقه در 
ابعاد تقريبی 19 متر عرض در 20 متر طول و 13 متر ارتفاع ايجاد شده بوده است )منظور طبقات اول و دوم از عمارت چندين 
طبقه در غرب ايوان ستون دار كنونی( كه به عنوان دولتخانه و يا ورودی دولتخانه از آن استفاده می شده است )گالديری 1361، 

19؛ پورنادری 1389، 25(. 
شرحی از ساخت بنايی در محدودۀ كاخ ها در زمان شاه عباس در بخش شرقی دولتخانه در نقاوة اآلثار يافت می شود و مورخ 
1002ق همزمان با سفر شاه عباس از قزوين به اصفهان است )افوشته ای نطنزی 1350، 534ـ 536(. »آن بنا را برای اقامت 
موقت حاجی محمدخان )حاجم خانم(، حاكم خيوه كه بعداً تبعيد گرديد، منظور كرده بودند« )مك چسنی 1385، 63(. بنابراين 
عالی قاپو تا سال 1002ق تا حد زيادی كامل شده است. بنابراين بعد از احداث قيصريه، عالی قاپو يا ورودی دولتخانۀ مباركه و 
ِمفصل ارتباطی دولتخانه و ميدان را داشته  ايم. اسكندر بيك نيز در ذكر وقايع سال دهم سلطنت شاه عباس اول ، از »عمارت نو 
دولتخانۀ مباركه« يا همان عمارت جديد دولتخانه ياد می كند )تركمان منشی 1350، 522 و 544( كه نشان می دهد تا سال 
1006ق، يعنی زمان انتقال پايتخت در محدودۀ ميدان نقش  جهان، عماراتی احداث شده است. اين موضوع بيانگر آن است 
كه در ابتدا شاه عباس برای محصوريت و تعيين حريم بين ميدان نقش  جهان و دولتخانه و نيز ايجاد مكانی اوليه برای اسكان 
خود و مهمانانش در كنار ميدان جديد، عمارتی دوطبقه به صورت ورودی پيش بينی كرده كه بعد از انتقال پايتخت، به صورت 

يك كاخ عظيم و مرتفع توسعه می يابد.8
2. 3. شكل گیری اولیۀ میدان

نطنزی در شرح سفر شاه عباس از قزوين به اصفهان در سال 1004ق، به اقدامات عمرانی شاه در ميدان نقش  جهان و محدودۀ 
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اطراف آن می پردازد )افوشته ای نظنزی 1350، 576ـ 579(. دو نكتۀ مهم در گزارش نظنزی وجود دارد: نخست آنكه در اين 
متن از باغ سازی گسترده در محدودۀ پيرامون ميدان صحبت می شود. با توجه به آنكه در داخل ميدان به جز رديف درختان 
چناری كه در اطراف ميدان كاشته شده بوده، باغ سازی معنايی ندارد و اين امر می بايست در خارج از محدودۀ ميدان اتفاق 
افتد، می توان نتيجه گرفت كه در سال 1004ق، محدودۀ كلی ميدان تعيين شده و برای دست اندركاران ميدان مشخص شده 
بوده است كه چه سطحی از مجموعۀ باغ نقش  جهان در تصرف ميدان جديد شهر قرار می گيرد و چه محدوده ای از باغ نقش 
 جهان خارج از محوطۀ ميدان خواهد بود و بر اين اساس شاه عباس تصميم به ايجاد فضاهای سبز و احيای مجدد بخش هايی 
از باغ بزرگ نقش  جهان می گيرد كه شامل محوطه هايی در چهار گوشۀ زمين ميدان می شد. اين امر می توانست اقدامی باشد 
در راستای رفع اثرات تخريب باغ نقش  جهان توسط فرهادبيگ كه قبل از سلطنت شاه عباس در محدودۀ باغ نقش  جهان 

صورت گرفته بوده است. 
نكتۀ دوم آنكه مؤلف از اندودن و سفيدكاری و تزيين ديوارهای ميدان با نقش مجلس ها و صورت ها سخن می گويد كه 
نشان می دهد در آن زمان ميدان دست كم تا حدودی محصور شده بوده است. همچنين آنجا كه در خصوص عمارات اطراف 
ميدان می گويد »پست و بلند آن را مساوی ساخته و سفيد كرده« احتمااًل منظور حجره های اطراف ميدان است كه در مرحلۀ 

اول فقط يك طبقه بوده اند. 
در خصوص بدنۀ محصور كنندۀ ميدان كه شامل بازار و حجره های پيرامون می شود، بايد گفت كه طبق كاوش های 
باستان شناسی و تحقيقاتی كه در جريان مرمت های دهۀ چهل توسط گروه ايزمئو و نيز در جريان بازسازی طبقۀ دوم ميدان 
نقش  جهان در دهۀ هفتاد زير نظر آقای دكتر شيرازی صورت گرفت، اين نتيجه حاصل شد كه ميدان در ابتدای دورۀ شاه عباس 
اول، يعنی زمانی كه مرحلۀ اول ساخت خود را پشت سر می گذاشته، به صورت يك رديف بازار در اطراف و يك رواق در مقابل 
خود بوده است )ابويی 1377، 330(. اين شكل اوليه تا حدی از وضعيت فعلی »ميدان گنجعلی خان« و »ميدان خان يزد« 
تبعيت می كرده است )تصوير 1(. پيرنيا نيز با اين موضوع همراه است. »ميدان در اوايل دورۀ صفوی كمی بزرگ تر بوده و 

بازارهايی گرداگرد خود داشته و كمابيش چيزی مانند ارسن گنجعلی خان كرمان بوده است« )پيرنيا 1393، 117(. 
  

 تصوير 1: برش از بازارهای اطراف در مرحلۀ اول شكل گيری
ميدان نقش  جهان

 تصوير 2: تصويرسازی سه بعدی وضعيت نخستين بدنۀ ميدان
)منتظر و ديگران 1394(

در جمع بندی تحوالت ميدان نقش  جهان، پيش از انتقال پايتخت بر مبنای اسناد و شواهد تاريخی، می توان گفت 
تا سال 1006ق مرحلۀ اول بدنۀ ميدان شكل  می گيرد و از يك طرف توسط سردر قيصريه به بازار عام و قديم شهر 
و نيز محدودۀ مسكونی شهر كهن و از طرف غرب توسط عمارت اوليۀ عالی قاپو به دولتخانۀ شاهی متصل می شد. 
بنابراين در اين مرحله، ضروری ترين عناصری كه برای مرحلۀ اول ميدان الزم است ايجاد شده بودند و بقيۀ عناصر 
يعنی بخش الحاقی و توسعۀ بدنۀ ميدان، مسجد شيخ  لطف اهلل و مسجد شاه بعد از انتقال پايتخت ايجاد شدند. در 

سمت غرب ميدان هم دولتخانۀ صفويه در حال شكل گيری بوده است )تصوير 3(.
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3. میدان نقش  جهان در دورۀ حكومت شاه عباس در اصفهان 
اصفهان در سال 1006ق در زمان پنجمين شاه صفوی، شاه عباس، پايتخت رسمی ايران شده و  در بهار 1006ق 
مراسم جشن نوروز در كاخ باغ نقش  جهان برپا  می شود. اين تاريخ تا پايان سلطنت شاه عباس را می توان مهم ترين 
دوره در تكميل فرايند ساخت ميدان نقش  جهان دانست. در ادامه به مهم ترين اقدامات صورت گرفته در اين دوره در 

جهت تكميل ساخت ميدان اشاره می شود.
3. 1. توسعۀ تجاری میدان نقش  جهان و منطقۀ پیرامون آن 

تكميل  شهر،  توسعه يافتۀ  تازۀ  بخش های  اقتصادی  رونق  برای  شاه عباس  زيربنايی  اقدامات  مهم ترين  از  يكی 
بخش های تجاری ميدان نقش  جهان و بازارهای متصل به آن بود. تا قبل از اين، همان طور كه پيش تر نيز اشاره 
شد، محدودۀ ميدان صرفًا يك فضای محصور بود. اين فضا در حدود 205 حجره و رواق در پيرامون داشت. طبق 
متن كتاب مالجالل، اين مجموعه پس از انتقال پايتخت توسعه ای مضاعف يافت. مالجالل در كتاب تاريخ عباسی، 
حكايت از آن دارد كه در سال 1011ق، ميدان نقش  جهان مجموعه ای كامل و مجهز با عملكردها و خدمات متنوع 
و نيز امكانات رفاهی و منظره های زيبا و تفريحی بوده كه دو رديف بازار در پيرامون آن ايجاد شده بوده و حتی 
مجموعه از نظر فضای سبز و خدمات جانبی به مجموعۀ كاملی تبديل شده بوده است. جالل منجم 27 جمادی اآلخر 
1011ق را زمانی قيد می كند كه شاه عباس كسبۀ ميدان هارون واليت يا بيرون واليت9 )همان ميدان كهنه( را به 
ميدان جديد شهر كوچ داده است10 )منجم يزدی 1366، 236ـ237(. شايد اين تاريخ هنگام افتتاح رسمی ميدان شاه 
به منزلۀ مركز تجاری بوده باشد كه در اين زمان، قابليت رقابت با ميدان كهنه را پيدا كرده بود و می توانسته پذيرای 

كسبۀ ميدان قديم شهر باشد. 
متن مالجالل بيانگر آن است كه در سال 1011ق، بدنۀ ميدان نقش  جهان به شكلی كه امروز می بينيم، يعنی با 
دو رديف بازار درآمده بوده است. اوژينو گالديری بر مبنای شواهد باستان شناختی به اين نتيجه رسيده كه ميدان در 
دو مرحلۀ جداگانه ساخته شده است. »در مرحلۀ نخست، ديوار پيرامون ميدان را به بلندی يك آشكوب برافراشتند. در 
پس اين ديوار، حجره هايی بود متصل به نمای بيرونی و رو به بازار پشت ميدان. درون ديوار مانند رواق خالی بود. بعداً 
در مرحلۀ دوم احداث، حجره های رو به ميدان را در درون ديوار افزودند. در همان زمان كه حجره ها را افزودند، ديوار 
.)Galdieri 1970, 60-69( »را نيز تا دو آشكوب بلندتر كردند، و باالخانه هايی به باالی حجره های جديد افزودند

مطالعات باستان شناختی كه در دهۀ هفتاد در ميدان نقش  جهان انجام شده، مؤيد گفته های گالديری است و 
نشان می دهد در فرايند توسعه و گسترش و تكميل بدنۀ ميدان،  حدود 2/5 تا 3 متر به بخش جلويی جرز رواق های 
موجود در پيرامون ميدان اضافه می شود )ابويی 1377، 503( )تصوير 4(. اين امر موجب می شود فضای بستۀ ميدان 
گسترش و فضای باز آن تا حدی كوچك تر  شود. اين رواق ها كه تقريبًا عمقی دو برابر ميزان قبلی خود پيداكرده 
بودند، در همان زمان به مغازه تبديل می شود كه تا به امروز نيز كاربری اوليۀ خود را حفظ كرده است . بدين ترتيب 
بازار اطراف ميدان دارای دو رديف مغازه می شود: يكی به سمت ميدان و ديگری در مقابل آن يعنی طرف ديگر 
بازار. با اين اقدام حدود 200 حجره يا مغازه به مغازه های اطراف ميدان اضافه شده و لذا توسعۀ تجاری بيش از پيش 
مشهود می گردد. در مرحلۀ دوم عالوه بر حلقۀ جديد، طبقۀ فوقانی نيز به آن اضافه می گردد. طبقۀ فوقانی ميدان 
به عنوان محلی برای اجاره، خواب، تفريح و نيز تماشای مراسم گوناگونی كه در ميدان انجام می شده است برای 
مسافران، ساكنان و جهانگردان اختصاص می يابد كه عوايد اين موضوع نيز خودبه خود رونق تجاری را برای شهر و 

نيز دولت به ارمغان می آورده است )ابويی 1377، 503(.
بر اساس برداشت های صورت گرفته در يكی از دهانه ها در مقابل كاروانسرای زغال كه امروز به نام مجموعۀ 
اسپادانا مطرح است، عمق دهانۀ اوليۀ ميدان كه در ابتدا به صورت رواق بوده، در حدود 2/3 متر و بخش الحاقی 
جديد به آن در حدود 2/8 عمق دارد كه درمجموع، بيش از پنج متر، عمق جديد حجره های بيرونی ميدان را در وضع 

كنونی به دست می دهد11 )تصوير 6(.

از  قبل  نقش  جهان  ميدان  وضعيت   :3 تصوير 
انتقال پايتخت به اصفهان؛ به جز بدنۀ ميدان )يك 
رديف حجره( و زمين چوگان در محوطۀ ميدان، 
در  صفوی  كاخ های  ميدان،  محدودۀ  غرب  در 
ارتباط با هستۀ اوليۀ كاخ عالی قاپو وجود داشته و 
در شمال، محدودۀ بازار در اتصال با سردر قيصريه 

شكل می گيرد.
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فيگوئروا12  رانده،  خود سخن  سياحت نامه های  در  ميدان  پيرامون  بدنۀ  بودن  دوطبقه  از  كه  جهانگردی  اولين 
می باشد كه در دهۀ سوم از قرن يازدهم هجری و يا در نيمۀ دوم حكومت شاه عباس در اصفهان از ميدان نقش 

 جهان ديدن كرده  است )فيگوئروا 1363، 212(. 

 تصوير 4: برش از بازارهای اطراف ميدان نقش  جهان بعد از توسعۀ بازار پيرامون
آن، بخش های هاشور خورده فضاهای الحاقی هستند.

 تصوير 5: تصويرسازی سه بعدی وضعيت نهايی
بدنۀ ميدان )منتظر و ديگران 1394(

 تصوير 6: دهانۀ شاهد به عمق 20 سانتی متر بين جرز اول و دوم
در محل توسعۀ بدنۀ ميدان در يكی از دهانه های بدنۀ شرقی

 تصوير 7: آثار دومرحله ای بودن توسعۀ بازار اطراف
 ميدان در داخل يكی از مغازه های بدنۀ شرقی

3. 2. ساخت مسجد شیخ لطف اهلل
تا  را  تاريخی  وقايع  به ترتيب  عباسی كه  تاريخی  و  اآلثار  نقاوة  كتاب های  در  لطف اهلل  دربارۀ ساخت مسجد شيخ 
سال 1006 و 1020ق شرح كرده اند، ذكری از اين بنا ديده نمی شود. از اينكه نطنزی و جالل منجم از بنای شيخ 
لطف اهلل ياد نمی كنند، معلوم می شود كه كار احداث عملی بنا بيشتر در حدود تاريخ مندرج در كتيبه های بنا يعنی 

1012ـ1028ق انجام گرفته است.
انتهای آن سال 1012ق آمده  المسجد...( كه در  بانشاء هذا  )امر  در سردر ورودی مسجد كتيبه ای وجود دارد 
است. اين كتيبه را هنرمند معروف عصر صفوی، عليرضا عباسی نگاشته است. از طرف ديگر در محراب مسجد شيخ 
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لطف اهلل، كتبيۀ ديگری وجود دارد كه حكايت از ساخت ديگر بخش های مسجد در سال 1028ق13 دارد؛ »عمل فقير 
حقير محتاج برحمت خدا، محمدرضا استاد حسين بناء اصفهانی 1028« )تصوير 8(. تاريخ كتيبه های موجود در سردر 
و محراب مسجد بيانگر آن است كه ساخت مسجد شيخ لطف اهلل در دو مرحلۀ جداگانه اتفاق افتاده است: در مرحلۀ 
اول، سردر ورودی و جلوخان مسجد همراه با توسعۀ بازار پيرامونی ميدان در سال 1012ق ساخته و تكميل شده 
است. اين امر سياست مناسبی برای تكميل بدنه و نمای داخلی ميدان بوده است تا در سال 1012ق كه به قولی سال 
افتتاح رسمی ميدان بوده يكپارچگی و پيوستگی الزم در بدنۀ ميدان ايجاد گردد و در فرصت مناسب در آينده، بخش 
اصلی مسجد شامل شبستان يا گنبدخانۀ اصلی به همراه تزيينات مفصل آن، كه تكميل آن نياز به زمان بيشتری 
داشته، ساخته شود كه اين كار 16 سال بعد يعنی در سال 1028ق به پايان رسيد. جنابادی از مسجد شيخ لطف اهلل 

يعنی بنای ضلع شرقی ميدان با عنوان قّبۀ مسجد ياد كرده است )جنابادی 1378، 760(.

تصوير 8: راست: كتيبۀ سردر ورودی مسجد شيخ لطف اهلل به تاريخ 1012ق، چپ: كتيبۀ محراب مسجد به تاريخ 1028ق

3. 3. توسعۀ عالی قاپو 
همان طور كه اشاره شد، بنای عالی قاپو در مرحلۀ اول به صورت يك بنای دوطبقه بوده است. بعد از توسعۀ بازار 
در زمان شاه عباس، از اين بنا با عنوان »درگاه پنج طبقه« ياد می شود. »... و آنچه در صفاهان جنت نشان احداث 
فرموده اند اواًل در شهر مسجدجامع عالی واقع در جنوب ميدان نقش  جهان و مسجد ديگر در برابر درگاه دولتخانه 
در غايت زينت و صفا و مدرسه و دارالشفا و حمامات و قيصريه و بازارگاه دور ميدان مع باالخانها و كاروان سراهای 
عالی و درگاه پنج طبقه دولتخانه و خيابان موسوم به چهارباغ...« )تركمان منشی 1350، 1110ـ1111(. اين امر نشان 
می دهد كه بعد از گذشت چند سال، طبقات ديگری روی عمارت عالی قاپو ايجاد شده و بنا به صورت پنج طبقه درآمده 
است. جابری انصاری در تاريخ اصفهان، تبديل عالی قاپو به بنای پنج طبقه را به سال 1018 در عهد شاه عباس نسبت 

داده است )جابری انصاری 1378، 147(.
3. 4. مسجد جامع عباسی

بعد از صدور فرمان ساخت سردر قيصريه، بدنۀ ميدان، كاخ عالی قاپو و مسجد شيخ لطف اهلل، شاه عباس دستور ساخت 
مسجدجامع عباسی را صادر كرد. می توان چند علت را برای ساخت مسجدجامع عباسی در مراحل نهايی طرح ميدان 
اطراف مسجد  بافت  و  زمينه و بستر  به عنوان مسجدجامع می طلبيد كه  آنكه عملكرد مسجد  اول  در نظر گرفت: 
به حدی از توسعه و جمعيت رسيده باشد كه بنای مسجدجامعی جديد را در خود منطقی بنماياند و قابل رقابت با 
مسجدجامع عتيق كه در بافت كهن و پر رونق قديم شهر بود باشد؛ دوم اينكه گستردگی و عظمت طرح اين مسجد 
به دليل وسعت نيروی كار و هزينه های زياد بهتر بود در دوره هايی كه شاه عباس از اقتدار و ثروت بيشتری برخوردار 
بود صورت گيرد و سال های بعد از 1020ق كه شاه عباس از جنگ با عثمانيان و ازبكان رهايی يافته و ثبات نسبی 

در منطقه ايجاد شده بود، بهترين فرصت را برای تحقق اين طرح عظيم به وجود آورد.14 
از متقدم ترين متونی كه به ساخت مسجدجامع عباسی اشاره كرده است می توان به كتاب تاريخ عباسی تأليف 
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مالجالل  اشاره كرد. بنا بر گفتۀ مالجالل، در روز جمعه پانزدهم صفر سال 1020ق، شاه مبلغ دو هزار تومان به 
استادان بّنا، سنگ تراش، سنگ بر و كارگران می دهد تا برای تهيۀ اسباب و آالت و مصالح برای عمارت مسجدی نو 
در حاشيۀ ميدان كه همان مسجد امام فعلی است، اقدام كنند. مالجالل در توضيح سال ساخت بنا بيت زير را می آورد:

                     تاريخ ابتداش چو جستم ز پير عقل    گفتا بگو كه »كعبۀ ثانی بنا شده« 
)منجم يزدی 1366، 412 (

اين شعر تاريخ 1020ق را به دست می دهد. اسكندربيگ تركمان منشی نيز در كتابش ساخت مسجدجامع عباسی 
را به سال بيست و پنجم سلطنت شاه عباس يعنی سال 1020ق نسبت می دهد. تاريخ شروع ساخت مسجد امام يا شاه 

سابق طبق مادۀ تاريخی كه در كتاب عالم آرا آمده عبارت است از: 
                    تاريخ اين خجسته بنا خواستم زدن     از شوق گفت »كعبۀ ثانی بنا شده«

 )تركمان منشی 1350، 831(
كه به حساب حروف ابجد سال 1020ق15 می شود .

كتيبۀ سردر ورودی مسجد امام تاريخ 1025ق را دارد )تصوير 9( و از مقايسۀ اين تاريخ با تاريخ شروع بنای 
سردر در كتاب تاريخ عباسی و نيز تاريخ عالم آرای عباسی می توان متوجه شد كه ساخت سردر، پنج سال به طول 
انجاميده است. در اين كتيبه، صحبت از اتمام ساخت مسجد نيست. اين امر نشان می دهد مطابق راهبردی كه در 
ارتباط با مسجد شيخ لطف اهلل در پيش گرفته شده بود، شاه عباس عالقه مند بوده كه در ارتباط با مسجدجامع نيز 
بنای سردر پيش از بقيۀ بخش های مسجد پايان پذيرد. از بعد طراحی شهری می توان اجرای سردر ورودی مسجد 
را در اولين مرحلۀ بنای عظيم مسجد امام، گامی در جهت تكميل بدنۀ ميدان و ايجاد محصوريت كامل در پيرامون 

ميدان دانست. 
پيترو دالواله در سال 1026ق، هنگام ورود به اصفهان موفق شده اين تغيير و تحوالت را مشاهده كند )دالواله 
1370، 36ـ38(. وصف او از ميدان بيانگر دو نكتۀ اساسی است: اول آنكه او به پيوستگی كامل بدنۀ ميدان اشاره 
می كند كه نشان از تكميل ساخت سردر مسجد امام دارد و دوم آنكه به ادامۀ عمليات ساختمانی در مسجد شاه اشاره 
دارد كه بيانگر عدم تكميل ساير بخش های مسجد است. همچنين سخنان دالواله حكايت از آن دارد كه در سال 
1026ق به جز مسجدجامع عباسی ساير عناصر ميدان شامل مسجد شيخ لطف اهلل، سردر قيصريه و عمارت نقاره خانه 

و... شكل گرفته بودند. 
سال های 1025 تا 1038ق مصادف است با دهۀ آخر عمر شاه عباس. او بسيار مشتاق بود تا مجموعۀ كامل ميدان 
نقش  جهان را در سال های عمر خود ببيند. طرحی كه از سال های ابتدايی حكومتش در قزوين در سر پرورانده و از 
سال 999ق اولين اقدامات عمرانی مرتبط با آن را انجام داده بود و در تمام دوران حكومت 32 سالۀ خود در اصفهان 
نيز مشغول تكميل و ساخت آن بود. به همين دليل، در اواخر عمر خود در امر ساختمان آن عجله و شتاب می كرده 
است. داستان دستور شاه برای استفاده از سنگ مرمر مسجدجامع عتيق در ساخت مسجد جديد به نحوی بازتاب اين 

امر است. شاهد ديگر اين تعجيل، كاشی كاری سردر مسجد است.16
كتيبۀ موجود در گنبد غربی )1035ق(، كتيبۀ داخل گنبد اصلی )1036ق( و كتيبۀ محراب گنبد شرقی به خط 
محمدصالح )1038ق( حكايت از آن دارد كه پيش از فوت شاه عباس بخش های عمدۀ مسجدجامع عباسی ساخته 
شده بوده است )تصوير 9(. و بخش هايی از طرح مسجد شامل برخی مناره ها در اواخر حيات شاه عباس در حال 
ساخت بوده است. يان اسميت از جمله سياحانی است كه هم زمان با فوت شاه عباس بزرگ و آغاز سلطنت شاه صفی 
وارد ايران شد. او در سفرنامه اش اشاره می كند كه هنوز ساخت مناره های مسجد شاه به اتمام نرسيده است )فلور 
1356، 82(. البته مشخص است كه منظور وی از مناره ها، مناره های ايوان است. چون مجموعۀ سردر در سال 1025 

كامل شده است. 
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 تصوير 9: باال سمت چپ: كتيبۀ سردر مسجدجامع عباسی. سال 1025، پايين سمت راست: كتيبۀ داخل گنبد غربی مسجدجامع عباسی. سال 1035،
پايين سمت چپ: كتيبۀ گنبد اصلی مسجدجامع عباسی. سال 1036، باال سمت راست: كتيبۀ محراب گنبد شرقی مسجدجامع عباسی. سال 1038

قديمی ترين تصوير از ميدان نقش  جهان را كه مربوط به اواخر زمامداری شاه عباس است، هربرت در سفرنامۀ  خود 
آورده كه عنوان »ميدان يا بازار بزرگ در اصفهان« را دارد )تصوير 10(. در اين تصوير، شماتيك پنج عنصر اصلی ميدان 
شامل بدنۀ ميدان، بازار قيصريه، كاخ عالی قاپو، مسجد شيخ لطف اهلل و مسجد شاه به خوبی مشاهده می شود؛ اما در ميان 
اين پنج عنصر، كاخ عالی قاپو و مسجد شاه به صورت ناقص نشان داده شده اند و برخالف مسجد شيخ لطف اهلل در اين 
تصوير ساير اجزای مسجد شاه شامل گنبدها و مناره ها و ايوان ها ديده نمی شوند. اين تصوير مؤيد گزارش يان اسميت 
است كه در حوالی تاريخ 1037ق همچنان اجزای اصلی مسجد شاه شامل گنبد و مناره ها تكميل نشده بوده اند. همچنين 
كاخ عالی قاپو نيز به صورت همان عمارت پنج طبقه و بدون تاالر ستون دار ترسيم شده است. هرچند در اين تصوير 
برخالف تصاوير جهانگردانی كه بعد از هربرت از ميدان ديدن كرده اند، نشانه ای از عمارت نقاره خانه ديده نمی شود، 
می توان به خوبی از متن سفرنامۀ جهانگردانی همچون دالواله كه قبل از هربرت ميدان را ديده  بودند، استنباط كرد كه 

نقاره خانه در باالی سردر قيصريه برقرار بوده است )دالواله 1370، 39(. 

 تصوير 10: ميدان نقش  جهان در سفرنامۀ توماس
 هربرت )همايون 1383(

 تصوير 11: ميدان نقش  جهان در اواخر دورۀ شاه عباس، شكل گيری كامل
 مسجد شيخ لطف اهلل، ساخت بخش های عمدۀ مسجد امام و ساخت عمارت پنج 

طبقۀ عالی قاپو )در اين زمان عالی قاپو همچنان از بدنۀ ميدان عقب تر است.(

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 15 ـ بهار و تابستان 98

123

4. میدان نقش  جهان در دورۀ شاهان صفوی بعد از شاه عباس 
همان طور كه اشاره شد، شاه عباس در طول حياتش نتوانست ساخت ميدان نقش  جهان را به طور كامل به پايان برساند 
و به همين دليل، تكميل برخی اجزای ميدان در زمان پادشاهان بعد از او صورت گرفت كه در ادامه شرح داده می شود.

4. 1. تكمیل ساخت مسجدجامع عباسی 
مسجدجامع عباسی از اجزای اصلی ميدان بود كه در كنار كاخ  عالی قاپو در طول حيات شاه عباس به طور كامل تكميل 
نشد.17 طبق ماده تاريخ های موجود در بخش های مختلف ساختمان، بخشی از عمليات ساختمانی به ويژه تزيين مسجد 
در زمان جانشين شاه عباس يعنی شاه صفی ادامه داشته است. از جمله اين شواهد می توان به كتيبۀ مورخ سال 1039ق 
در محوطۀ زير گنبد غربی و كتيبۀ مورخ 1040ق در ايوان غربی اشاره كرد. اما شاهد مهم تاريخی در ارتباط با عمليات 
ساختمانی مسجد، شعری است كه بر درب نقره كوب ورودی اصلی مسجد نقش بسته است. بيت آخر اين شعر از نظر 
محتوا، به پايان كار اصلی ساختمان مسجدجامع عباسی و به نوعی افتتاح رسمی آن اشاره دارد و مصراع دوم آن بر 
اساس حروف ابجد نشان دهندۀ سال 1046ق است كه هشت سال پس از مرگ شاه عباس اول )1038ق( و در دورۀ 

شاه صفی است: »فكر تاريخ كرد » واهب« و گفت/ شد در كعبه در صفاهان باز.«

تصوير 12: كتيبۀ ايوان غربی مسجدجامع عباسی به سال 1040ق

تصوير 13: ماده تاريخ اتمام ساختمان مسجدجامع عباسی در درب نقره  كوب ورودی اصلی آن
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4. 2. تكمیل ساخت كاخ  عالی قاپو
همان طور كه اشاره شد، تا قبل از تكميل نهايی كاخ عالی قاپو، اين كاخ عمارتی پنج طبقه به شكل مكعب مستطيل 
كشيده بود كه همچون مسجد شيخ لطف اهلل، ورودی آن در پس جلوخانی مابين دو دهانۀ متصل به بازار طرفين بود 
و از بر ميدان عقب نشسته بود. الحاق تاالر ستون دار جلويی در زمان شاه عباس دوم18 و در مدت زمان كوتاهی در 
فاصلۀ سال های 1053 تا 1054ق صورت گرفت.19 صائب تبريزی شعری در مدح شاه عباس دوم و دربارۀ ساخت تاالر 
ستون دار عالی قاپو دارد كه در يكی از ابيات آن، سال اتمام كاخ عالی قاپو را به حروف ابجد به تاريخ 1054ق معرفی 
كرده است: »جاودان بادا كه تاريخ بلند اقبال اوست/ مسند اقبال اين تاالر بادا جاودان«؛ كه مصرع دوم اشاره به سال 
1054ق دارد. جابری انصاری نيز ساخت تاالر عالی قاپو را به سال 1054ق نسبت داده است )جابری انصاری 1378، 
199(. از نام عالی قاپو در دورۀ شاه صفی برای اتالق به اين عمارت استفاده شده و به عنوان دروازۀ بلند است. 20 ايوان 
ستون دار عالی قاپو دارای سقف چوبينی روی 18 ستون چوبی و حوض مسی آب در كف آن است.21 با اين تغييرات 

عالی قاپو از بر ميدان جلو زده و جلوخان پيشين آن حذف می شود. 
اولين تصوير از تاالر ستون دار عالی قاپو را دوليه دلند22 تهيه كرده است )تصوير 14(. اين دومين تصوير تاريخی 
معتبر از مجموعه ميدان بعد از تصوير هربرت می باشد كه در عصر شاه عباس دوم تهيه شده است. در اين تصوير 

شماتيك، ساخت تاالر ستون دار عالی قاپو را می توان به نحوی از آن استنباط كرد. 

تصوير14 :  تصوير ميدان نقش  جهان در دوران سلطنت شاه عباس دوم از دوليه  دلند )همايون 1383(

بعد از هربرت و دوليه دلند، سومين شخصی كه از ميدان نقش  جهان تصوير تهيه كرده، شاردن است كه به خوبی 
توانسته عناصر و اجزای اصلی ميدان را با جزئيات كاملی به تصوير بكشد كه از مهم ترين اسناد تصويری در خصوص 
تاريخ ميدان نقش  جهان است. در گراور شاردن تمام عناصر مهم ميدان كه تا آن زمان ايجاد شده بودند شامل مسجد 
شيخ لطف اهلل، كاخ عالی قاپو به همراه تاالر ستون دار، مسجدجامع عباسی با تمامی اجزای آن كه در ميدان مشهود 

است، سردر قيصريه، نقاره خانه و عمارت ساعت ديده می شوند )تصوير 15(.
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تصوير 15:  ميدان نقش  جهان در سفرنامه شاردن )شاردن 1362(

4. 3. ساخت عمارت ساعت 
عمارت ساعت ساختمانی است كه به طور موقت در زمان شاه عباس دوم در كنار عناصر اصلی چهارگانه ميدان ساخته 
و بعد از مدتی برچيده شد. مكان اين ساختمان طبق اسناد تصويری تاريخی )تصوير 16( در جانب جنوبی مسجد 
شيخ  لطف اهلل بوده است. از توصيف شاردن )1362، 70( می توان متوجه شد كه ساخت عمارت ساعت تنها به داليل 
خاص در يك دوره برای خوشايند شاه عباس دوم در گوشه ای از ميدان ساخته شده است.23 تاورنيه نيز از اين عمارت 
در سفرنامۀ خود در زمان شاه سليمان ياد كرده است )تاورنيه 1336، 385(. اين بنا در دوره های بعد به عنوان عنصر 
الحاقی و بی تناسب با تركيب كلی ميدان تخريب شده است؛ به نحوی كه در اسناد تاريخی مربوط به دورۀ قاجار، 

هيچ نشانی از اين بنا ديده نمی شود. 

تصوير 16:  منظرۀ مسجد شيخ لطف اهلل و عمارت ساعت كه در طرف راست تصوير مشاهده می شود )شاردن 1362(
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5. جمع بندی
بر اساس اطالعاتی كه در اين پژوهش ارائه شد، می توان ترتيب و زمان بندی ساخت و شكل گيری اجزای ميدان 

نقش  جهان را مطابق با جدول 1 عنوان كرد. 

جدول 1: جدول زمان بندی تحوالت تاريخی ميدان نقش  جهان اصفهان

تاريخ
اقدامات انجام شده  )هجری قمری(

 تخريب درختان باغ نقش  جهان در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده و حكومت فرهادبيگقبل از 996

ساخت سردر قيصريه و تسطيح ميدان 999 يا 1000
سفر شاه عباس به اصفهان، شروع شكل گيری عالی قاپو 1002

تكميل و نماسازی بدنۀ ميدان و ساخت باغات پيرامون ميدان 1004

1012-1010
توسعۀ بازار پيرامون ميدان و اضافه شدن طبقۀ دوم حجره های مشرف به فضای باز ميدان؛ انتقال كسبه و ديگر بازاريان از بازار 

كهنه به بازار نو و افتتاح رسمی ميدان شاه به منزلۀ مركز تجاری بوده باشد، كه اين بار رقيب بازار هارون واليت بود. 

اتمام ساخت جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل 1012

شكل گيری عمارت پنج طبقه عالی قاپو )بنا بر قول تركمان منشی(1018

شروع ساخت سردر مسجدجامع عباسی 1020

پايان ساخت سردر مسجدجامع عباسی 1025

اتمام ساخت مسجد شيخ لطف اهلل 1028

ساخت مناره های مسجدجامع عباسی هم زمان با فوت شاه عباس بنا بر قول يان اسميت1038

جلوس شاه عباس دوم؛ ساخت عمارت ساعت در مجاورت مسجد شيخ لطف اهلل در بدنۀ شرقی ميدان دهه 1040
اتمام عمليات اصلی ساختمان مسجد امام 1046

ساخت تاالر ستون دار عالی قاپو 1053 يا 1054 

نتیجه 
مقالۀ حاضر بر مبنای مطالعات تاريخی و شواهد علمی و معتبر، به تدوين فرايند دقيق مراحل شكل گيری ميدان نقش 
 جهان از مرحلۀ ساخت اولين عناصر ميدان در دورۀ شاه عباس اول تا تكميل نهايی ساخت ميدان در دورۀ شاه عباس 
دوم پرداخت؛ موضوعی كه تاكنون به صورت يك نوشتار منسجم در بين مطالعات مرتبط با ميدان نقش  جهان ديده 
نشده است. تطبيق متون تاريخی معتبر دورۀ صفويه، اسناد تصويری مهم برجای مانده از ميدان نقش  جهان، مطالعات 
باستان شناختی مرتبط با ميدان نقش  جهان در دورۀ پهلوی و دهۀ هفتاد و در نهايت مطالعه و برداشت  شواهد تاريخی 
موجود در وضع كنونی ميدان نقش  جهان، اصلی ترين ابزارها برای رسيدن به اين هدف بوده است. استفاده از شيوه های 
متنوع مذكور به منظور جمع آوری اطالعات تاريخی ميدان، خود زمينه ساز روشن  شدن برخی زوايای تاريك فرايند 
شكل گيری ميدان در اين پژوهش شده كه برخی  از آن ها در مطالعات مشابه، يا تاكنون عنوان نشده و يا بيان آن همراه 
با اشتباهاتی بوده است و در اين پژوهش با استناد به شواهد و اسناد معتبر تكميل يا تصحيح شده است. برخی از نتايج 
به دست آمده از اين مطالعه عبارت اند از: 1. شاه عباس در زمان سلطنت خود در قزوين، دستور شروع ساخت ميدان نقش 
 جهان را داده است و روند توسعه و تكميل ميدان نقش  جهان قبل از انتقال پايتخت در روند مسافرت های متعددی كه 
شاه عباس به اصفهان داشت ادامه يافته است و اين برخالف نظر بسياری از محققانی است كه شروع ساخت ميدان 
نقش  جهان را بعد از انتقال پايتخت به اصفهان می دانند. 2. ساخت مجموعۀ كامل ميدان نقش  جهان نه به يكباره بلكه 
به صورت مرحله ای در يك بازۀ زمانی پنجاه ساله صورت پذيرفت. 3. ترتيب شكل گيری اوليۀ عناصر اصلی ميدان نقش 
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 جهان عبارت اند از: سردرقيصريه، كاخ عالی قاپو، بازار پيرامون ميدان، مسجد شيخ لطف اهلل و مسجدجامع عباسی. در اين 
ميان، برخی اجزای ميدان در چند مرحله شكل گرفته اند؛ از جمله بازار كه در مرحلۀ اول و قبل از سال 1011ق يك طبقه 
و با يك رديف بازار بود و پس از آن به صورت دو رديف بازار همراه با طبقۀ دوم درآمد. كاخ عالی قاپو در سه مرحلۀ اصلی 
شامل ساخت بنای اصلی دوطبقه قبل از انتقال پايتخت، ايجاد بنای پنج طبقه بعد از توسعۀ بازار، و ساخت تاالر ستون دار 
بعد از فوت شاه عباس اول و در زمان شاه عباس دوم. همچنين در خصوص دو مسجد موجود در ميدان نيز اسناد بيانگر آن 
است كه به منظور تكميل بدنۀ ميدان ابتدا سردر اين مساجد ساخته می شود )سال 1012ق تكميل جلوخان و سردر مسجد 
شيخ لطف اهلل و سال 1025ق تكميل جلوخان و سردر مسجدجامع عباسی( و سپس تكميل بنای اصلی در پشت سردر 
مربوطه )1028 تكميل مسجد شيخ لطف اهلل و تكميل مسجدجامع عباسی پس از فوت شاه عباس در سال 1047ق(، 4. 
اولين سند تصويری به دست آمده از ميدان نقش  جهان مربوط به توماس هربرت است كه ميدان را با چهار عنصر اصلی 
آن نشان می دهد، اما سياحی كه توانست مجموعۀ كامل ميدان نقش  جهان شامل سردر قيصريه، عمارت نقاره خانه و 
برج ساعت، عمارت عالی قاپو به همراه تاالر ستون دار، مسجدجامع عباسی، عمارت ساعت، مسجد شيخ لطف اهلل و بازار 

دوطبقه پيرامون ميدان را به تصوير بكشد، شاردن بود كه در دورۀ شاه سليمان به اصفهان آمد. 
يكی از موضوعاتی كه می بايست در آينده دربارۀ روند شكل گيری ميدان، تحقيق و به دانش ما افزوده شود، آن است 
كه آيا شكل گيری اين ميدان بزرگ، بر اساس تصميم های مختلف در طول يك دورۀ زمانی پنجاه ساله بوده است يا 
اينكه از ابتدا طرح و برنامه ای جامع برای كليت ميدان و تك تك اجزای ميدان وجود داشته، اما با توجه به هزينۀ زياد و 
زمان ساخت طوالنی آن، اجرای اين طرح به صورت گام به گام و تدريجی عملی شده است؟ هرچند تركيب كلی ميدان 

بر فرضيۀ دوم تأكيد دارد، شواهد تاريخی دقيقی برای آن ديده نشده است.

سپاسگزاری
نگارنده بر خود الزم است می داند از راهنمايی های اساتيد گرامی جناب آقای دكتر رضا ابويی و جناب آقای مهندس احمد منتظر و 
نيز كمك های پژوهشگر برجستۀ تاريخ اصفهان، جناب آقای دكتر محمدحسين رياحی، مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز كند. 

پی نوشت ها
1. مير سيد علی جناب در رسالۀ »راهبر برای مسافران اصفهان« نوشته است كه قبل از صفويه در مجاورت ميدان نقش  جهان، 
باغی به نام نقش  جهان وجود داشته با كوشكی كه با صورت ها و انواع نقش ها آراسته شده بود، و به اين مناسبت آن را باغ نقش  
جهان می گفته اند )نقل از هنرفر 1350ب، 2(. آنچه همۀ اسناد و كتاب های تاريخی گواهی می دهند اين است كه موقعيت جغرافيايی 
باغ نقش  جهان در جنوب غرب دولتخانۀ سلجوقيان مورد تأييد است )مقصودی 1394(. در كتب تاريخی بعد از دوران سالجقه و 
در ذكر حوادث تيموری از جمله روضة  الصفا و تاريخ جديد يزد نيز از نام نقش  جهان نام برده شده است )ميرخواند 1385، 1063؛ 
كاتب 1357، 246(. رفيعی مهرآبادی به نقل از كتاب تاريخ اصفهان  و ری و همۀ جهان نوشتۀ جابر انصاری از باغ محدودۀ نقش  
جهان چنين ياد می كند كه در شرق و شمال چهلستون اصفهان واقع است و در آن عمارات و باغچه های دولتی وجود داشته كه 

شاه اسماعيل آن را ساخته بوده و ظاهراً دارای چهار حوض، پستخانه و خلوت های عديده بوده است )رفيعی مهرآبادی 1352(.
2. اين باغ ها چون باغ های سلطنتی بوده و رجال مملكت در آن حضور می يافتند مجهز به بناها و محوطه هايی همچون كوشك ها 
و ميدان های درون باغی برای سكونت و استراحت و تفريح بودند. به همين دليل در برخی متون، از كوشك ها و ميدان ها در داخل 
محدودۀ اين باغ ها صحبت شده است. اما بايد توجه داشت كه ميدان هايی كه در اين باغ ها بوده بيشتر شبيه محوطه هايی بوده اند 
كه در مجاورت يا مقابل كوشك های موجود در باغ ايجاد می شده و اغلب توسط آبنما در آن محوطه سازی می شده است و با 
ميدان شهری كه در درون شهر و مورد دسترسی عموم مردم است، كاماًل متفاوت بوده اند؛ زيرا كاربری آن ها فقط برای ساكنان 

باغ بوده است. 
3. چهارمين شاه صفوی و پدر شاه عباس اول.
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4. » در اوايل شهر شعبان  المعظم سنۀ ست و تسعين و تسعمائه ]996ق/ 1587م[ در شهر داخل شدند... و با وجود باغ نقش  
جهان كه باغی و عمارتی مثل آن در دارالسلطنۀ اصفهان ]هرات[ نيست، چون فرهادبيك آنجا را خراب كرده بود، موكب علّيه را 
در عمارات حسينيه كه منازل حضرات سادات عظام و نقباء كرام آن خطۀ فردوس نظامست، نزول اجالل واقع شد« )افوشته ای 

نظنزی 1350، 233ـ234(.
5. غالباً هرجا سخنی از احداث ميدان نقش  جهان شده، آن را به سال 1006 ، 1010 يا 1011ق مرتبط می دانند. در كتاب تاريخ 
عالم آرای عباسی نوشتۀ اسكندربيگ منشی تركمان كه توسط مورخان تاريخ اصفهان بيشتر مورد ارجاع قرار گرفته، دربارۀ انتخاب 
اصفهان به پايتختی و اقدامات عمرانی در آن مطلبی آمده كه بسياری را در مورد تاريخ ساخت ميدان نقش  جهان به اشتباه انداخته 
است. آنچه از متن اسكندربيگ استنباط می شود، آن است كه ساخت ميدان نقش  جهان و ابنيۀ پيرامون آن مربوط به زمان بعد از 
انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در سال 1006ق بوده است )تركمان منشی 1350، 545(. گوبه و ويرت تاريخ احداث قيصريه 
را پيش از 1015ق/ 1606م می دانند )Gaube & Wirth 1978, 174(. آندره گدار )Andre Godard( نيز مرحلۀ اول ساخت ميدان را 
از 1006ق تا 1019ق می داند )Godard 1937, 89(. مك چسنی مرحلۀ اول احداث ميدان را هم زمان با احداث تفرجگاه چهارباغ در 
1005ق/ 1596م می داند )مك چسنی 1385، 67(. هنرفر نيز ساخت ميدان در دورۀ صفوی را مربوط به زمان پس از انتقال پايتخت 
به اصفهان می داند )هنرفر 1350ب، 2(. در كتاب قصص  الخاقانی تأليف ولی قلی شاملو سال احداث ميدان 1011ق آمده است 
)شاملو 1371، 22(. سيد عبدالحسين خاتون آبادی )1039ـ1105( معاصر شاه عباس در كتابش به نام تاريخ وقايع  السنين والعوام، 

تاريخ احداث ميدان را 1011ق دانسته است )خاتون آبادی 1352، 535(. 
6. گوبه )1365، 293( معتقد است كه محور شهری مهمی به موازات جهت كنونی ميدان نقش  جهان و در سمت شرق آن قرار 
داشت كه به دوران پيش از صفوی مرتبط می شده و در راستای اين شريان شهر بود كه تمام عبور و مرورها از جنوب به شمال، 

به خصوص جادۀ شيراز جريان می گرفت.
7. Eugenio Galdieri

8. اين فرضيه كه ميدان نقش  جهان و عناصر پيرامون همگی بعد از انتقال پايتخت به اصفهان شكل گرفته، موجب برخی 
تحليل های غلط دربارۀ عناصر ميدان شده است. برای مثال خانم مريم باباشاهی در  مقالۀ »بررسی منابع تاريخی در مورد بنای تاالر 
تيموری« بر مبنای صحت اين موضوع، منظور اسكندر بيگ منشی از عبارت »دولتخانۀ مباركۀ نقش  جهان« را در وقايع مربوط به 
سال های قبل از انتقال پايتخت را چيزی غير از عالی قاپو برمی شمارد: »در اينجا بايد توجه كرد كه اسكندربيك از دولتخانۀ مباركۀ 
نقش  جهان نام می برد و اين در حالی است كه شاه عباس تازه به اصفهان آمده تا اين شهر را به پايتختی برگزيند و هنوز دولتخانه ای 
بنام عالی قاپو وجود نداشته تا تصور شود كه منظور اسكندر بيك همان است« )باباشاهی 1361(. اين بيان خانم باباشاهی در حالی 
است كه اسكندربيگ در ذكر وقايع بعد از انتقال پايتخت نيز از عمارت واقع در غرب ميدان و مقابل مسجد شيخ لطف اهلل با همين 

عنوان ياد می كند. 
9. به احتمال زياد كلمۀ »بيرون واليت« مصحف كلمۀ هرون واليت يا هارون واليت از نسخه برداری ها بوده است.

10. »نواب كلب آستان علی ]شاه عباس[ را مهندسی بود صاحب بصيرت و طّراحی بی سيرت ]مانی سيرت[ و مهارت. و در اين سال 
]1011ق/ 1602ـ1603م[ كه معمار همت عالی نهمتش طرح عمارتی فرمده بودند كه تا بنای عالم است، هيچ بنا مثل آن نشده 
بود؛ از جمله ميدانی كه در دِر دولت خانه است و دورش نهری عظيم بود موشح به چنار و بيد و بسيار باصفا، چنانچه سيرگاه خاليق 
و نشيمنگاه مخالف و موافق است. و در دور آن، دو رويه بازاری مشتمل بر دكاكين وسيع با سقف و بسيار رفيع و راهروی كه دو 
شتر كجاوۀ باردار از هم گذرند كه آسيب به هم نرسانند، و قهوه خانه ها و قيصريه و كاروان سرای بسيار بزرگ و تيمچه های بس 
بطرح و حمامات و ديگر كاروان سراها در اطراف بازار به اتمام رسيده. و در اسعد ساعات و احسن اوقات، يعنی پنجشنبه بيست وهفتم 

جمادی الثانی ]1011 ق[، اهل بازار ميدان هارون واليت نقل نموده بدين َمحال آمدند« )منجم يزدی 1366، 236ـ237(.
11. پيرنيا بر اين باور است كه توسعۀ ميدان نقش  جهان در دورۀ صفوی بر اساس مشكالت سازه ای كه بعد از اجرای ميدان با آن 
روبه رو می شوند،  اتفاق افتاده است. بدين صورت كه هنگامی كه معمار ساختمان می بيند كه تاق بازارها رانش پيدا كرده اند، برای 
پيشگيری از آن رده ای دكان به گرداگرد ميدان می افزايد. اين كار ميدان را كوچك می كند. پيرنيا بر اين باور است كه در زمان 
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شاه صفی اين دهانه ها تبديل به مغازه می شوند )پيرنيا 1393، 117(.
12. دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا )Don garcias de silva figueroa(: سفير فيليپ سوم پادشاه اسپانيا در دربار شاه عباس بزرگ است. 
13. همچنين كتبيه های ديگری در بخش فوقانی داخل گنبد مسجد وجود دارد كه به خطر عليرضا عباسی است و به سال 1025 

ه.ق اشاره دارد )هنرفر الف1350، 407(.
14. از نظر مك چسنی، يكی از علل مهم برای ساخت مسجد امام آن بود كه مسجد از اجزای الزم برای نوسازی تجاری ميدان بود. 
افتتاح بازار نو و انگيزه دادن به تاجران و محترفان برای انتقال محل كار خود از بازار هارون واليت، به هيچ روی توفيق بازار نو را 
تضمين نمی كرد. موقعيت آن برای مستأجران آينده مشكل می نمود. در اوايل سدۀ يازدهم/ هفدهم، ميدان شاه بر لبۀ جنوب غربی 
شهر واقع و از منطقۀ مركزی كسب و كار شهر دور بود. هر تالشی برای آوردن تاجران و محترفان از بازار هارون واليت به ميدان 
شاه بايست با كوشش هايی برای افزايش تردد از طريق ميدان همراه می شد. كانون بازار كهنه مسجد جمعه بود؛ مسجدجامعی بزرگ 
كه اصل آن به زمان سلجوقيان باز می گشت. طبيعی بود كه شاه عباس بايست می كوشيد مشابه آن كانون را در محدودۀ ميدان 
نو پديد آورد. نشاندن مسجد در انتهای جنوبی ميدان در نقطه ای كه اصفهانيان را وادارد دو بار از محدودۀ بازار نو بگذرند )يك بار 
برای رسيدن به مسجد و بار ديگر هنگام خروج از آن( می توانست بسيار مناسب باشد. اين طرح مسلماً بخشی از طرحی كلی بود 
كه شاه به صراحت آن را بيان می كرد )Gaube 1979, 95( و آن رساندن ميدان شاه به حدی بود كه بر هارون واليت پيشی گيرد 

و به مركز اصلی كسب و كار در شهر تبديل گردد )مك چسنی 1385، 64(.
15. با وجود آنكه كتب تاريخی دورۀ صفوی به سال شروع ساخت مسجد در 1020ق اشاره دارند و اين تاريخ با تاريخ مندرج در 
كتبيه های مسجد هماهنگی دارد، اين تاريخ در برخی ديگر منابع به گونه ای ديگر آمده است. ولی قلی شاملو بنای مسجدجامع 
عباسی را 1019ق برشمرده است )شاملو 1371، 198(. شيخ جابری انصاری در كتاب تاريخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ساخت 

مسجد را به سال 1019ق نسبت می دهد )جابری انصاری 1378، 254ـ255(.
راست سردر مسجد  در بخش  زيرا  باشد؛  نوع معرق  از  آن  و سر در  داخل مسجد  تمام كاشيكاری های  بوده  قرار  16. ظاهراً 
كاشی های معرق ديده می شود. اما از آنجا كه اين اقدام زمان زيادی می گرفته، معماران ناگزيز شدند در قسمت های ديگر بنا 
از كاشيكاری دقيق و ظريف و مقرنس )كاشی معرق( صرف نظر كنند و از كاشی های مربع نقاشی  شده يا از آجرهای لعاب دار 
)كاشی هفت رنگ( استفاده نمايند؛ به همين دليل در سمت چپ سردر ورودی و بقيۀ بخش های مسجد از كاشی های هفت رنگ 

استفاده شده است. 
17. اولئاريوس سياح آلمانی كه در دورۀ شاه صفی از ايران ديدن كرده، دربارۀ ساخت مسجدجامع عباسی می نويسد: »ساختمان اين 
مسجد را شاه عباس شروع كرده و تقريباً به پايان رسانده است و شاه صفی در چندسالۀ سلطنت خود فقط يك ديوار و چند سنگ 

مرمر به آن عالوه كرده و اقدام ديگری برای تكميل آن ننموده است« )اولئاريوس 1379، ج. 2: 608(.
18. اين تاريخ سه سال زودتر از اتمام چهل ستون است. شاعری موسوم به محمدی بيك نيز در ماده تاريخی در شعرش آن را به 

سال 1053ق نسبت داده است )هنرفر 1350ب، 425(.
19. بررسی ها نشان می دهد كه بسياری از اجزای اين بخش از كاخ حالتی پيش ساخته داشته و نشان از پيشرفت فنی قابل توجه 
در اين زمان برای تسريع در عمليات ساختمان بوده است. همان طور كه شواهد تاريخی نشان می دهد، در اين زمان، شاه عباس 
دوم از معماران قدر و ثروت و قدرت بااليی برای اجرای ابنيۀ معماری برخوردار بوده كه ساخت پل خواجو نمونه ای از اين توانايی 

است )منتظر و ديگران 1394(.
20. در كتاب خالصة السير تأليف ابن خواجگی اصفهانی در چندين مورد صحبت از عمارت »علی قاپو« يا »عالی قاپو« شده است. 
ابن خواجگی در ذكر وقايع سال های اول سلطنت شاه صفی، نوه شاه عباس بزرگ كه به جای او بر تخت نشست، می نويسد كه 

شاه صفی شمشير شاه اسماعيل را به نشانۀ سلطنت و مراسم تاج گذاری در عمارت عالی  قاپو به كمر بسته است. 
21. اصواًل توجه به ساختمان تاالرها با حوض و جهش آب از فواره يا شيرهای سنگی از اختصاصات بناهای دورۀ شاه عباس دوم 

است كه نمونۀ ديگر آن را می توان تاالر چهل ستون و تاالر عمارت آيينه خانه از همين پادشاه دانست )هنرفر 1350الف، 423(.
Deslandes Daulier .22: سياح فرانسوی كه در دوران شاه عباس دوم در اصفهان بوده است.
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23. شاردن در اين بارۀ گفته است: »عمارت ساعت كه فعاًل ]حكومت شاه سليمان[ مورد توجه نيست به هنگام جلوس شاه عباس 
دوم برای تفريح و خوش آمد وی ساخته شده است. اين عمارت مانند بازيچۀ كودكان است، مخصوصاً برای كسی كه چيز مهمی 
در عمر خود نديده باشد، چه شاهان ايران تا موقع تاج گذاری به حال كودكی به سر می برند. اين عمارت عبارت است از تعدادی 
عروسك ها و بازوها و سرها و دست هايی كه به صورت های نقاشی شده روی ديوار نصب و به جای اعضای آن ها به كار می رود و 
نير تعدادی پرندگان و حيوانات چوبی ست كه با حركت پاندول های ساعت به حركت آمده و در سر ساعت به صدا درمی آيند و آوای 
مخصوصی از آن ها به گوش می رسد. ايرانيان به اين دستگاه با چنان نظر تحسين و شگفت انگيز نگاه می كنند كه ما به ساعت 
استراسبورك و آنورس نمی نگريم و آن  را شاهكار قوای محركه می دانند، در صورتی كه نقاشی های آن بی تناسب و صدای آن 

ناموزون و گوش خراش}است{ و بازيچه ای بيش نيست« )شاردن 1362، 70(.
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