
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

79

از
یر

ش
ل 

کی
د و

سج
و م

ن 
فها

ص
ه ا

شا
د 

سج
ی م

یق
طب

ی ت
س

رر
ب

بررسی تطبیقی مسجد شاه اصفهان و مسجد وکیل شیراز

چکیده
مسجد شــاه )جامع عّباسی( اصفهان و مسجد وکیل شیراز به دســتور دو حاکم برجستة تاریخ ایران یعنی شاه عباس 
اول صفوی و کریم خان زند به عنوان مســاجد جامع نوین پایتخت های برگزیده دو حاکم ســاخته شــدند. این 
دو اثر در سبک شناســی مرســوم معماری ایران در ســبک واحد اصفهانی قرار می گیرند. با مقایسة دو اثر می توان 
تفاوت های اساســی در عناصر اصلی معماری آن دو یافت که ویژگی های برشمرده برای سبک اصفهانی نمی تواند 
تبیین کافی برای تفاوت های این دو مســجد فراهم نماید. با توّجه به فاصلة زمانی نه چندان زیاد بین ساخت دو اثر 
و تداوم اغلب مؤلّفه های فرهنگی ایران از زمان صفویه تا زندیه، چرایی وجود این تفاوت ها، پرســش اصلی تحقیق 
اســت. فرضیة اصلی بر این مبنا اســتوار گردیده که منش و روش حاکمّیتی باعثان و کارفرمایان اصلی این دو اثر، 
دلیل عمدة این تفاوت هاســت. برای آزمون فرضیه و دســت یابی به هدف مقاله که روشن سازی دلیل عمدة وجود 
تمایزهای کالبدی بین ســاختار این دو مسجد اســت، با روش تحقیق تفسیری- تاریخی و استفاده از تدابیری چون 
برداشــت های میدانی، مشاهدة بصری حضوری، مطالعات اسنادی و مقایســة یافته های حاصل، شواهدی استنباطی 
اســتخراج و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این باره، ضمن توضیح عناصر مهم و هوّیت ســاز دو اثر چون گنبدخانه، 
مناره، ایوان، تزیین ها و مردم واری، از طریق کاوش در ویژگی های شــخصّیتی و مدیرّیتی دو سفارش دهندة آثار، 
تفاوت معماری دو مســجد نشان داده شده است. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که امیال حاکمیتی شاه 
عباس صفوی و مفهوم شــاه کبیر، در بنای مسجد شــاه اصفهان درقالب عناصری چون چهارمناره رفیع، گنبدخانه و 
چهار ایوان بزرگ و هم چنین تزیینات کاشی کاری بسیار گسترده و شوکت بسیار بنا تجّلی یافته است. این در حالی 
اســت که انتظارات و منش حاکمیتی کریم خان زند و مفهوم وکیل الرعایا، در بنای مســجد وکیل شیراز در قالب 
نداشــتن گنبدخانه و مناره، وجود تنها دو ایوان،  فقدان تزیینات کاشــی کاری گسترده، ارتفاع کمتر و مردم واری 

بیش تر بنا تجّلی یافته است.

واژگان کلیدي: شاه عباس، کریم خان، مسجد شاه، مسجد وکیل، روش حاکمّیتی. 
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مقّدمه 
مسجد شاه اصفهان و مســجد وکیل شیراز دو اثر بزرگ متعلّق 
به دو سلســلة مهم حکومتی ايران يعنی صفويّه و زنديّه هستند که 
ســفارش ساخت آن ها توســط دو حاکم برجستة تاريخ ايران يعنی 
شاه عباس اوّل و کريم خان زند انجام گرفته بود. در سبک شناسی 
معماری ايران مطابق روايت استاد پیرنیا اين دو اثر  در سبک واحد 
معمــاری اصفهانی جــای می گیرند. به رغم فاصلــة نه چندان زياد 
ســاخت دو اثر و تداوم اغلب مؤلّفه های فکری و فرهنگی ايران در 
اين زمان برخی تفاوت های برجســته در عناصر اصلی معماری اين 
دو اثر وجود دارد که نمی توان از طريق ويژگی های برشــمرده برای 
سبک شناسی معماری ايران توجیهی برای آن ها يافت. تفاوت های 
شــگفت انگیز معماری دو اثر پرسشــی است که برای يافتن پاسخ 
آن الزم است از طريق ديگری که در سبک شناسی معماری امکان 
بحث آن فراهم نشــده اســت اقدام نمود. از آن جا که ساخت اين 
مســاجد به سفارش شــاه عباس اول و کريم خان زند بوده است و 
هر دو مســجد به نام دو حاکم اســت بنابر اين کنکاشی در بستر 
اجتماعــی دو اثر به خصوص ويژگی های شــخصیّتی و مديريّتی 
دو ســفارش دهندة آثار احتماالً می تواند سر نخ اين تفاوت ها را باز 
نمايانــد و  بخش مهمــی از تفاوت های کالبــدی دو اثر را تبیین 
نمايد. لذا در اين پژوهش با طرح اين پرســش که علل تفاوت های 
چشــمگیر معماری دو بنای مسجد شــاه اصفهان و مسجد وکیل 
شــیراز چه چیزی اســت، تــالش می گــردد به بررســی تطبیقی 
معماری دو اثر پرداخته و سپس با بهره گیری از رويکردهای نظری 
جامعه شــناختی معماری به تشــريح رابطة بین معماری اين آثار با 

روش و منش جکومتی سفارش دهندگان آثار بپردازد.

روش تحقیق
بــا توّجه به ماهیّت تاريخی مســاجد مورد مطالعــه، برای انجام 
پژوهش از روش تحقیق تفســیری- تاريخی استفاده شده است. لذا 
با اســتفاده از تدابیری چون برداشــت های میدانی، مشاهدة بصری 
حضوری، مطالعات اســنادی و مقايسة يافته های حاصل، شواهدی 

استنباطی استخراج و مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت. 

مباحث نظری تحقیق
چارچوب نظری به کارگرفته در اين تحقیق برگرفته از نظريّه هايی 
 اســت کــه معمــاری را نوعی هنــر اجتماعــی قلمــداد می کنند 
 .)Kostof ,1995, 7-8; Ching, Jarzombek & Prakash, 2007, Preface(
اثرگذاری خواســت جامعــه و هم چنین درخواســت های کارفرما 
می تواند در تصمیم و نتايج طرّاحی تأثیرات مهمی برجای گذارد. 
لــذا آفرينش هــای معمارانه متأثــر از تفّکر اجتماعــی خواهد بود 
)Backović&Maširević, 2010, 227(. از آنجــا که معماری امری 
اجتماعی اســت، ناگزير با سازوکارهای قدرت پیوندهای گوناگون 

دارد. تاريخ معماری گواه آن است که حتی آثار ُخرد معماری پیوندی 
عمیق و نهانی با سازوکار قدرت داشته و سازوکارهای قدرت ناگزير در 
معماری به ظهور می رسند )قیومی بیدهندی، 1394(. بنابراين معماری 
را می توان متاثر از سفارشات قدرت حاکم برای نمايش شوکت، دوام 
و سیاست آنان دانست ) Kostof ,1995, 717(. حکومت ها از معماری 
برای نشــان دادن سلطه و اعمال سلطه، نمايش توانايی هنری و فنی و 
مديريتی و اقتصادی، افزودن بر شــکاف طبقاتی يا کاســتن از آن، و 
مانند اينها بهرة نمادين می برند. در گذشــته، مساجد جامع، دروازه ها، 
پل هــا، میل هــا، و مانند اين ها نمــاد قدرت بود )قیومــی بیدهندی، 
1394(.  کوســتوف در پژوهش تاريخ معمــاری، آثار معماری را نوعی 
از زبــان قدرت تعبیر نموده و با برشــمردن نمونه هايــی در رژيم های 
مختلف سعی در نشان دادن ارتباط بین آثار معماری با ايدئولوژی های 
حاکمیت نموده است ) Kostof ,1995: 717(. مايکل مینکنبرگ در 
بررســی رابطة قدرت و معماری با تشريح نمونه هايی از پايتخت های 
حکومت ها در ادوار مختلف تاريخ شامل دوران کهن و جديد، تالش 
کرده اســت رابطة متقابل بین هويّت و شکل گیری رژيم و حاکمیّت 
را با معماری عمومی نشــان دهد و تأثیر عقايــد ايدئولوژيک، قدرت 
سیاسی و دستور کار سیاسی حاکم را بر ساختار معماری و شهرسازی 
پايتخت های آنان بیان نمايــد)Minkenberg ,2014(. در اين پژوهش  
با در نظر گرفتن رويکرد نظری  تحقیق، نخســت به شرح تاريخچه و 
شــاخصه های معماری دو اثر مسجد جامع عباسی اصفهان و مسجد 
وکیل شیراز پرداخته شده و سپس با مطابقت معماری آنان، تفاوت های 
فرمی و ســاختاری هر دو  مورد بررســی قرار گرفته است. در گام بعد 
ويژگی های شخصیّتی و حکومتی شــاه عباس صفوی و کريم خان 
بیان شده و دســت آخر به نمود اين ويژگی ها در معماری دو مسجد 
پرداخته و تأثیر تفاوت منش و روش دو حاکم ســفارش دهنده آثار بر 

معماری آنان بررسی شده است.

معرفی مساجد
مسجد شاه اصفهان

مســجد شاه )مســجد جامع عباسی يا مســجد امام( اصفهان به 
دســتور شــاه عباس اول صفوی و با حمايت و سرپرستی حکومت 
صفويــه )Babaie & Haug, 2012( در میانة ضلع جنوبی میدان تازه 
تأســیس نقش جهان با معماری استاد علی اکبر اصفهانی به عنوان 
مســجد جامع جديد شــهر اصفهان ســاخته شــد. امور ساختمانی 
مســجد از ســال 1021 ه.ق آغاز و تا ســال 1040 ه.ق ادامه داشــت 
)هیلــن براند، 1387: 151(. با اين وجود تزيین  ها و کاشــی کاری های 
بنا به خاطر طوالنی شدن زمان ساخت در زمان جانشینان شاه عباس 
تکمیــل گرديد)کیانی، 1379: 109(. بنای مســجد به صورت چهار 
ايوانی و مشتمل بر بخش های سردر و جلوخان، شبستان، رواق ها و 
دو مدرســه با صحن و حجره است. صحن مسجد به طول و عرض 

حدوداً 50×70 متر است )مالزاده، 1378: 53( )تصوير شماره 1(.
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تصویر شمارة 1: مسجد جامع عباسی اصفهان، مأخذ: گنجنامه، 1375

مسجد وکیل شیراز
مســجد وکیل به دســتور کريم خان زند به عنوان مسجد جامع 
جديد شــهر شــیراز در کنار حمام و بازار وکیل بنا شــد )تصوير 
شــمارة 2(. مســجد در مّدت دو سال ساخته شده و در تاريخ 1187 
ه .ق کار ســاخت آن به پايان رسید )شعبانی، 1385، 96(. در هیچ 
کدام از منابع رايج معماری، اســمی از معمار مسجد نیامده است. 
البته فرصت الدوله شیرازی از يکی از اجداد خود به نام میرزا نصیر 
که گويا حکیم باشــی کريم خان زند بود، به عنوان طرّاح مسجد 
ياد می کند )فرصت الدوله شــیرازی، 1362: 105( که درســتی اين 
گفته به لحاظ تاريخی چندان روشن نیست. مسجد وکیل مشتمل 
بر بخش های ســردر، صحن ، دو ايوان شمالی و جنوبی ، شبستان 
جنوبــی و شبســتان شــرقی، رواق های شــرقی و غربــی و حیاط 
کوچک کناری اســت. صحن مسجد مربع و به ابعاد 60 متر است. 
مهم ترين قســمت مسجد شبستان جنوبی است که دارای طول 75 
متر و عرض 36  متر و 48 ســتون يکپارچه سنگی به ارتفاع  5 متر 

و قطر 80 سانتی متر است )محمدی، 1378: 151(.

URL1 :تصویر شمارة 2: مسجد وکیل شیراز، مأخذ

تفاوت های مهم معماری مسجد شاه اصفهان و مسجد 
وکیل شیراز

تفاوت های برجســتة معماری مســجد شــاه اصفهان و مسجد 
وکیل شــیراز را می توان در برخی از عناصر هويّت بخش معماری 
مســاجد ايران بررســی کرد که در اين جا اين تفاوت ها در عناصر 
گنبدخانه، ايوان، مناره، تزيین هــا و مردم واری )مقیاس( به تفصیل 

بررسی گرديده است.
گنبدخانه: يکی از مهم ترين تحواّلت تاريخ معماری مســاجد 
ايــران که به مرور از مشــّخصه های اصلی معماری مســاجد ايران 
شده، پیدايش گنبدخانه است. در شیوة خراسانی بیش تر مساجد 
دارای شبستان ستون دار )بومسلمی( هستند که مقارن با آغاز شیوة 
رازی و حذف تعدادی از ســتون های شبستان، عنصر گنبد خانه به 
طرح مسجد اضافه شد. مسجد شاه اصفهان يکی از مساجد واجد 
اين مشــّخصه معماری مساجد ايران است و دارای گنبد خانه ای به 
ابعاد 22/5×22/5 متر اســت که با گنبد پیازی شکل دو پوسته ای 
پوشش داده شده است. ارتفاع گنبد از داخل 38 متر و از خارج 54 

متر است )مالزاده، 1378، 53(.
مســجد وکیل شــیراز با وجود اين که پس از مسجد شاه ساخته 
شده، مهم ترين وجه تمايزش با اغلب مساجد جامع شیوه های رازی، 
آذری و اصفهانی نداشــتن گنبد خانه است. لذا در کمال شگفتی 
در اين مسجد از عنصر گنبدخانه که در چندين قرن معماری قبل 
و حتی بعد از ســاخت اين مســجد از شاخصه های معماری اغلب 

مساجد ايران به ويژه مساجد جامع بوده، اثری نیست. 

تصویر شمارة 3: برش از مسجد شاه اصفهان، مأخذ: پیرنیا، 1382

ایوان: يکی ديگر از مشّخصه های معماری مساجد ايران اضافه 
شدن ايوان به مساجد شبستانی ستون دار آغازين است. از نخستین 
مساجدی که اين دگرگونی در آن اتفاق افتاد مسجد جامع اصفهان 
اســت که از طرح نخستین مســجد به گونة شبستان ستون دار در 
شــیوة خراسانی، به مسجد چهار ايوانی در شیوة رازی تبديل شده 
اســت. از آن به بعد، چهار ايوانی بودن يکی از ويژگی های بنیادين 
مسجدسازی در ايران شد )پیرنیا، 1382: 144(. مسجد شاه اصفهان 
در امتداد سنّت چهار ايوانی مساجد ايران واجد اين مشّخصه است. 
مهمترين و با شــکوه ترين ايوان مسجد، ايوان جنوبی صحن است 
کــه دارای دهانه ای به عرض حدود 18 متر و ارتفاع 32 متر اســت 

)مالزاده، 1378: 53(.
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مســجد وکیل شیراز از نوع مساجد دو ايوانی است که ايوان شمالی 
صحن که به طاق مرواريد شهرت دارد دارای عرض 12 متر و ارتفاع 20 متر 

است. ايوان جنوبی نیز قرينة ايوان شمالی است )محمدی، 1378: 175(.

تصویر شمارة 5: برش طولی از مسجد وکیل شیراز، مأخذ: پیرنیا، 1382

مناره: يکی ديگر از مشــخصه های معماری مســاجد ايرانی و 
اســالمی داشتن مناره اســت. گويا مناره عنصری است که به مرور 
زمان به مســاجد اولیّه اضافه شــده و سپس از عناصر هويّت بخش 
معماری مســاجد گرديده اســت )Kleiss, 2002(. در مسجد شاه 
چهــار مناره مأذنــه دار رفیع وجود دارد که يــک جفت آن بر روی 
ســردر ورودی با ارتفاع 42 متر و قطر 2/8 متر قــرار دارد )مالزاده، 
1378: 53(. جفــت ديگر مناره اين مســجد بــر روی ايوان جنوبی 
صحن قرار دارد که ارتفاع آن ها 48 متر است )کیانی، 1379: 110(. 
اما در مســجد وکیل مناره ای وجود نــدارد و تنها دارای دو مأذنه 
بر روی ســر در ورودی است. شايان گفتن است که مسجد شاه نیز 

دارای يک ماذنه بر روی ايوان غربی است. 
تزیین ها: از مشّخصه های معماری مساجِد شیوة اصفهانی استفادة 
فراوان از تزيین های کاشــی کاری به ويژه کاشــی هفــت رنگ در بنا 
اســت. در مسجد شاه، سردر ورودی با کاشی معرّق تزيین شده که به 
دلیل طوالنی تر بودن زمان ســاخت و اجرای کاشی معرّق، برای بقیة 
کاشــی کاری سطوح از کاشی هفت رنگ استفاده شده است. در اين 
مســجد عمده ســطوح از جمله ايوان ها و جداره های اطراف صحن، 
گنبدخانه، محراب و شبستان تابستانه کاشی کاری شده است. استفاده 
از کاشــی کاری و تزيین در بنای مسجد شاه به حدی بوده که به رغم 
استفاده از کاشی هفت رنگ برای تسريع کار، کاشی کاری ها در زمان 

جانشینان شاه عباس به اتمام رسیده است )کیانی، 1379: 109(. 
در مسجد وکیل بخش های موجودی که کاشی کاری دارند عبارتند 
از: ايوان ها، محراب و سطوح اطراف صحن. از شبستان مسجد نیز تنها 
پوشش رديف چشمه منتهی به محراب کاشی کاری شده يعنی تنها 
پوشش 5 چشمه کاشی کاری دارد و در بقیه چشمه ها تزيینی به سازه 
آجری اضافه نشده اســت. با مالحظه تاريخ کاشی کاری ها مشخص 
می شــود که همه کاشی کاری های ايوان ها و اطراف صحن متعلق به 
زمان فتحعلی شــاه قاجار و بعد از آن می باشد )گنجنامه، دفتر ششم، 
1383: 133(. شواهد تاريخی گويای اين است که مسجد پس از زمان 
کريم خان زند دو زلزله شــديد را از سر گذرانده است )پیشین: 151(، 
و اين احتمال را ايجاد می کند که کاشــی کاری های مســجد پس از 
تخريب، دوباره در زمان قاجار اضافه يا مرمت شده است. البته بررسی 
و اثبــات اين احتمال نیازمند تحقیقات مفصل اســت. با اين وجود با 
مالحظه اندک کاشی کاری شبستان مسجد و در نظر گرفتن انتظارات 

کريم خان از اين مســجد که در ادامه شــرح آن خواهد آمد احتمال 
قوی تر اين است که مسجد در زمان کريم خان يا کاشی کاری نداشته 
يا اگر داشــته از حداقل کاشی کاری برای تزيین سطوح استفاده شده 
است. هر چند که وضعیّت موجود نیز حکايت از اندک کاشی کاری 

سطوح می نمايد. 

تصویر شمارة 6: شبستان مسجد شاه اصفهان، ماخذ: نگارندگان

مردم واری: يکی از اصول پنج گانه معماری ايران طبق ديدگاه 
استاد پیرنیا مردم واری است. ايشان مردم واری را به رعايت تناسب میان 
اندام های ساختمانی با اندام های انسان و توّجه به نیازهای او در کار 
ساختمان سازی معرفی می کنند )پیرنیا، 1382، 26(. هرچند که مردم 
واری مفهومی وســیع و تا حدی نسبی است و تفسیر و تطابق آن با 
کاربری های مختلف معماری از جمله کاربری مسجد بحث وسیعی 
را می طلبد. اما با در نظر گرفتن تعريف اســتاد پیرنیا می توان تعبیر 
امروزی مقیاس بنا را مالکی از مردم واری بدانیم. با بررســی مقیاس 
دو مســجد و مالحظه تناسب ابعاد شبستان ها به عنوان محل اصلی 
برگزاری نماز به ابعاد يک انســان، می توان ديد که شبستان مسجد 
وکیل از ارتفاع کمتر و متناســب تری نسبت به شبستان مسجد شاه 
برخوردار می باشــد. در نتیجه با در نظر گرفتن توضیح استاد پیرنیا 
از مردم واری می توان گفت مســجد وکیل به داليلی هم چون ارتفاع 
کمتــر و فقدان عناصر مرتفــع و غالبی چون گنبد خانــه و مناره و 

استفاده از بافت صمیمانه تر آجری مردم وارتر است.

تصویر شمارة 7: شبستان مسجد وکیل شیراز، مأخذ: نگارندگان
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بررسی منش و روش حاکمّیتی شاه عباس اّول صفوی
شاه عباس اوّل صفوی نامدارترين شاه صفوی است که در مدت 
زمان 42 ســال از 996 تــا 1038 ه.ق بر ايــران حکومت کرد و در 
دهة اوّل سلطنت خويش پايتخت خود را از شهر قزوين به اصفهان 
منتقل ســاخت. وی در بســیاری از دوران سلطنت خود به جنگ و 
کشور گشايی مشغول بود و توانســت حکومتی مقتدر و پهناوری 
ايجاد نمايد. شــاه عباس که به او لقب کبیر داده شــده، توانست 
مرزهای ايران را وسعت بخشد که اين وسعت توانست از قندهار تا 
بغداد و از خراســان تا بحريــن و هرمز را فرا گیرد )نوايی و غفاری، 
1386: 219(. هم چنین ايشان نســبت به دين اسالم و مذهب شیعه 
دوازده امامی بسیار معتّصب بودند )پیشین، 221(. اقتدار مطلق شاه 
عباس توأم با استبداد شــديد بود و نسبت به هر رقابت مشکوکی 
به شــدت واکنش نشان می داد تا آن جا که به جهت ايمنی قدرت 
مطلق خويش يکی از پسرانش را کشت و دو پسر ديگرش را کور 
کرد )پیشین، 221(، پدرش را به زندان انداخت و برادرش را نیز کور 

کرد )پناهی سمنانی، 1376: 249 (.

بررسی منش و روش حاکمّیتی کریم خان زند
کريم خان زند بنیان گذار سلســلة زنديه در فاصلة زمانی 1165 تا 
1193 ه .ق حکومت ايران را در اختیار داشــت و در ســال 1179 ه .ق 
در شیراز مستقر شد و شهر شیراز را به عنوان پايتخت خود انتخاب 
نمود. کريم خان زند با اينکه ســواد خواندن و نوشــتن نمی دانست، 
تنهــا حاکمی بود که در تاريخ طوالنی پادشــاهی ايــران، نام و تاج 
شاهی بر خود ننهاد و در يک عمل بديع عنوان وکیل الرعايا را برای 
خــود برگزيد. »کريم خان مانند ديگر پادشــاهان پیش از خود هرگز 
نمی کوشــید تا با زرق و برق شــاهی نظر رعیت را نســبت به خود 
جلب کند او بیش تر می کوشید تا با توّجه به طبقات پايین اجتماع 
و با رفتار دوستانه ای که نسبت به رعیّت خود داشت، خود را محبوب 
ملتش ســازد«)رجبی، 1376: 134(. تاريخ ايران نیز کريم خان را جزو 
معدود پادشــاهان عادل نام برده است)باســتانی پاريزی، 1381: 366(. 
هم چنین وی در امور مذهبی خیلی تعصب نداشت)شعبانی، 1385: 
104(. کريم خان سودای جهان گشايی نداشت و بیش تر از هر کسی 
ترجیح می داد که مردم ايران در صلح و امنیّت و آســودگی زندگی 
کنند )پیشین: 81( . نمونه ای از تساهل و مجادله گريزی وی رفتارش 
نسبت به سرزمین خراسان بود که در اختیار شاهرخ میرزای نابینا، نوه 
نادر شاه قرار داشت و کريم خان به احترام نادرشاه هرگز سپاهی برای 

تصرّف آن جا تدارک نديد )رجبی، 1376: 140(.  

تجزیه و تحلیل 
هر اثر معماری را می توان از دريچة علل مختلف دخیل در ايجاد 
آن بررســی نمود که هر کدام بخشی از فرايند و نتايج آفرينش اثر 
معماری را تبیین می نمايند. کنکاش در بستر تاريخی و اجتماعی 

اين دو مســجد و بررســی تأثیر و تطبیق تمايالت و آمال سفارش 
دهندگان شــان به عنوان يکی از زوايای بررسی فرايند آفرينش اثر، 
شــايان توّجه اســت؛ زيرا علت وجودی اين مساجد بیش از آن که 
انگیزه و تقاضای جمعی و خودجوش اجتماع باشــد، ســفارش و 
خواســتة دو حاکم زمان بوده اســت. واضح است که اين به معنای 
کم اهمیّت بودن عوامل معرفتی، فرهنگی و يا ساير عوامل دخیل 

در آفرينش آثار معماری نیست. 

نمود منش و روش حاکمّیتی شاه عباس در معماری 
مسجد شاه اصفهان

شــاه عباس اول به دلیل رقابت و دشــمنی شــديد با امپراتوری 
عثمانی سعی داشت از هر نظر بر اين امپراتوری برتر باشد و يکی 
از نمودهای اين برتری را در معماری می ديد؛ لذا می خواســت ابنیة 
ايران در تقابل با ابنیة ســرزمین عثمانی شکوهمند تر و برتر جلوه 
کند. نويسندة تاريخ عالم آرای عباسی از انگیزه های شاه عباس در 
ســاخت مسجد چنین گزارش می دهد: »در اوايل اين سال فرخنده 
آغاز ]1020 ه .ق[ خجســته انجام، شهريار ظفر قرين نصرت فرجام 
را نیت خیر امنیت به اســطرالب فکرت بــدان مقصور و معطوف 
گرديد کــه در حوالی نقش جهان اصفهان به بنای مســجد عالی 
بنیــان که در بالد ايران بل معموره جهان مثل آن نشــان نتوان داد، 
پردازد« )نــوروز برازجانی، 1387: 667(. ســاخت ايــن بنا به عنوان 
بنايی عمومی حکايت گر التزام شاه عباس به تشیع نیز بوده است. 
طرّاحان مسجد با در نظر گرفتن سلیقه و خواست شاه کبیر، طرح 
مســجد را درانداختند. گنبد دو پوســتة رفیعی که از بیرون دارای 
54 متر ارتفاع اســت با فاصله 15 متری بین دو پوســتة خود طوری 
طرّاحی شده است که حداکثر جلوه و شکوه بیرونی را القا نمايد. 
مناره های رفیع اين مســجد نیز در جهت القای نمايش و اقتدار 
شاه و شــوکت بنا طرّاحی شده اســت. چهار منارة اين مسجد که 
دارای ارتفاع هــای 42 و 48 متــر هســتند، بنا به گزارش ســیاحان 
اروپايی برای اذان گويی اســتفاده نمی شــد تا تنها نقشی نمادين و 
نمايشــگرانه ايفا کنند. شــاردن در اين باره می گويــد: »چهار منارة 
مســجد با اين که برای اذان ساخته شــده، هیچ کس در آن ها اذان 
نمی گويد و در گلدســته ای که با چوب ســاخته اند ]مأذنه واقع بر 
روی ايوان غربی[ اذان گفته می شود. علّت آن است که اين مناره ها 
به قدری بلند اســت که از فراز آن ها حرم ســرای ســلطنتی و ساير 
سراها به خوبی ديده می شــود و چون حسادت ايرانی ها غیر قابل 
تصوّر اســت، لذا اذان در آن منع شده است« )کرباسی و سلطانی، 
1387: 443(. تزيین های کاشــی کاری اين بنا ســبب افزايش جلب 
توّجه و رســمیّت بیش تر بنا افزوده می شد و اهمیت آن را بیش تر 
جلوه می کرد. قابل ذکر اســت که ابعاد و اندازة شــکوه مند و کم 
سابقة بنا عاملی بود تا زمان ساخت مسجد به رغم میل شاه عباس 

نزديک به 20 سال به طول انجامد.
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نمود منش و روش حاکمّیتی کریم خان در معماری 
مسجد وکیل شیراز

کشور ايران در زمان کريم خان زند وکیل الرعايا وارث خزائن سرشار 
تاراج بــرده از هند بود. وی نیز در جهــت افزايش وضعیّت اقتصادی 
کشــور تالش های بســیاری کرد. با اين که امکان ســفارش ســاخت 
مسجدی با ابعاد و مقیاس بســیار بزرگ و مجلّل فراهم بود، ولی در 
نهايت مســجدی با تناســب ها و تجّمل کمتری نســبت به اکثريّت 
مســاجد جامع معماری ايران ساخته شد که ويژگی های شخصیّتی و 
ــی کريم  خان بیش از هر چیــز در ايجاد اين تفاوت مؤثّر بود.  مديريّت
کريم خان خود به پیشــرفت امور ساختمانی بسیار عالقه مند بود؛ به 
طوری که دستور می داد عملة طرب و نوازندگی آالت موسیقی، دور 
و بر کارگران جمع شوند و با گسترش بساط شادمانی موجب تحرّک 
بیش تر آنان گردند )شعبانی، 1385: 90(.  عالقه مندی و وقوف کريم 
خان در فن بنّايی و معماری طوری بود که طرّاحی اغلب ساختمان هايی 
را که به امر او ســاخته می شد شخصاً به عهده داشت )رجائی، 1386: 
110(. در مّدت ســاخت مسجد وکیل نیز مرتّب به کارگران سرکشی 
می کرد)شعبانی، 1385: 96(. امّا نوع انتظاراتش از مسجد چیز ديگری 
بود که در ارتباط با نوع نگاهش به حکومت بود. باستانی پاريزی روايتی 
را نقــل می کند که جوهرة بســیاری از وجوه تمايز مســجد وکیل از 
مسجد جامع عباسی را می توان در آن يافت: »روزهايی که کريم خان 
مشغول ساختن مسجد وکیل بود، سرکارگران و پیشکاران اصرار داشتند 
که زودتر محراب و منبر ســنگی و کتیبه ها و کاشی ها تمام شود اما 
خود کريم خان اصرار داشــت و پی در پی به کارگرانی که مشــغول 
ســاختن مستراح ها و دستشويی بودند سر می زد و به آنها انعام می داد 
و آخر کار هم به پیشــکار خود گفت: تا مستراح های مسجد به حد 
کمال نرسد، من کتیبه ها و سردر و محراب و ايوان ها را بازديد نخواهم 

کــرد. يک بار میرزا جعفر وزير بــه او گفت: خان! بهترين هنرمندان، 
نقاشان، کاشی ســازان، گچ کاران و سنگ تراشان در کار مسجد کار 
می-کنند و مستراح ها را استاد بناهای عادی و پیش پا افتاده می سازند، 
معماران گله داشــتند که اگر اســم خان بنا باشــد بماند در اثر کار و 
کوشــش و هنر ما خواهد بود نه اين کارگران دســت دوم ُکلُفت کار. 
کريــم خان گفته بود: به اين معماران بگو اگر بنا باشــد خدا گناهان 
مرا ببخشــد و مرا بیامرزد، به خاطر همین مستراح هاست، نه به خاطر 
مسجدش چرا که مردم بیش از آن محراب و کتیبه به اين مستراح ها 
احتیاج دارند« )باستانی پاريزی، 1381: 374(. بنابراين در نظر حاکمی که 
عنوان شاهی برای خود بر نگزيد، بیش  از آن که نام و آوازة شاهی خود 

و مسجدش اهمیّت داشته باشد، نیازهای ضروری تر مردم مهم بود.
در اين مســجد اثری از گنبدخانه نیســت. تمامی چشــمه های 
شبســتان هم اندازه هســتند و پوشش گنبدی شبســتان همه ابعاد 
مشــابهی دارند. اين نشــانگر آن اســت کــه تفاوت ارزشــی بین 
جايگاه های شبستان وجود ندارد. اين عمل معادل است با ناپسندی 
فاصله و تفاوت فراوان مقام و موقعیّت شــاه نسبت به تودة مردم در 
نزد کريم خان وکیل الرعايا و تالش و تمايل ايشــان در نزديک تر 

نمودن مقام و موقعیّت حاکم نسبت به تودة مردم. 
فقدان مناره در اين مســجد و وجود تزيین ها و کاشی کاری های 
اندک باعث می شــده که مسجد ضمن پاســخ به نیاز عملکردی 
خــود کمترين خودنمايی و نمايش اقتدار داشــته باشــد و فضای 

صمیمی تری را ايجاد کند. 
به همه اين موارد بايد زمان اندک دو ســال ســاخت مســجد را 
اضافه نمود که منطبق با سیاســت های حکومتی کريم خان مانند 
مخارج انــدک دربار، وضع مالیات های ســبک از مردم و توّجه به 

آسايش و شادمانی مردم بود. 

جدول شمارة 1: مقایسه معماری مسجد شاه اصفهان و مسجد وکیل شیراز، مأخذ: نگارندگان

مساجد

عناصر معماری

مسجد شاه اصفهان
)سفارش شاه عباس کبیر(

مسجد وکیل شیراز
)سفارش کریم خان وکیل الرعایا(

گنبدخانه
دارای گنبدی با ارتفاع 
از داخل 38 متر و از 

خارج 54 متر
ندارد

مناره

دارای چهار منارة 
مأذنه دار: يک جفت 
روی سردر ورودی با 
ارتفاع 42 متر و قطر 
2/8 و جفت ديگر 

بر روی ايوان جنوبی 
صحن با ارتفاع 48 متر

ندارد
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مساجد

عناصر معماری

مسجد شاه اصفهان
)سفارش شاه عباس کبیر(

مسجد وکیل شیراز
)سفارش کریم خان وکیل الرعایا(

ايوان

چهار ايوانی:
بزرگ ترين ايوان 

،ايوان جنوبی صحن 
با دهانه ای به عرض 

حدود 18 متر و ارتفاع 
32 متر

ماخذ: گنجنامه، 1375

دو ايوانی:  با عرض 
12 متر و ارتفاع 

20 متر

ماخذ: گنجنامه، 1383

تزئینات

کاشی هفت رنگ 
و معرق در عمدة 

سطوح شامل: ايوان ها 
و جداره های اطراف 
صحن ، گنبدخانه، 
محراب و شبستان 

تابستانه

تزيین های آجری، 
سفت کاری

مردم واری
ارتفاع زياد و دارای 
عناصر مرتفع غالب 

مانند گنبدخانه و مناره

ارتفاع کمتر و 
فقدان عناصر مرتفع 

و غالبی چون 
گنبد خانه و مناره 
و استفاده از بافت 

صمیمانه تر آجر

نتیجه گیری
مســجد شــاه اصفهان و مسجد وکیل شــیراز به تناسب تفاوت 
خواســته ها و انتظارات دو ســفارش دهنده، آثار متفاوتی هســتند. 
در نتیجــه به همان اندازه که شــاه عباس کبیر ســعی در نمايش 
قدرت مطلقه و شــوکت شــاهی خويش داشــت، معماری مسجد 
جامع عباســی نیز همســو با اين نمايش دارای فضای رســمی تر 
و شــاهانه تری اســت و نام شــاه عباس نیز برای جاودانگی وی و 
ماندگاريش بر ســردر مســجد حک شــده است. از ســوی ديگر، 
مسجد وکیل شــیراز نه تنها متفاوت از مسجد شاه اصفهان است، 
بلکه در بین اکثريت مساجد جامع قبل و بعد از خود دارای فرم و 
ظاهری متمايز است که اين به نوعی ترجمه ای است از مفهوم بديع 
وکیل الرعايا در سیســتم حکومتی ايران. مســجد وکیل به تناسب 
مردم واری کريم خان دارای فضای صمیمی تر و مردم وارتری است. 
هم چنین همســو با اهمیّت نه چندان زياد نمايش شوکت و قدرت 
شــاهی در نــزد کريم خان حتی نام وی نیز بر روی مســجد حک 
نشــده است. به عالوه از آن جا که مســاجد جلوه گاه دلبستگی و 
اعمــال مذهبی اجتماع اســت، تمايالت و تعّصبــات مذهبی دو 

حاکــم نیز در معمــاری دو اثر بی تأثیر نبوده اســت؛ به طوری که 
تعّصب مذهبی شــديد شــاه عباس از يک ســو، و عــدم تعّصب 
شــديد مذهبی کريم خان از سوی ديگر، از عوامل مؤثر بر ابعاد و 
تناسبات بزرگ و پرآرايه مسجد شاه و هم چنین ابعاد و تناسب های 

کوچک تر و کم آرايه تر مسجد وکیل بوده است.
مقايســة دو مســجد شــاه و وکیل نشــان می دهد که تفاوت و 
شــکاف عمیق بین دو مفهوم شاه کبیر و وکیل الرعايا و هم چنین 
تفاوت بســیار بین منش آن شــاه و اين وکیل چگونه می تواند در 
مســاجد مســّما به نام هر دو جلوه گر شــود. بدون ناديده گرفتن 
ســاير ارزش ها و عوامل دخیــل در فرايند آفرينــش آثار معماری، 
اين مقايســه نشان می دهد که تأثیر خاستگاه های اجتماعی آثار و 
انگیزه  بانیان آثار تا چه حد می تواند در معماری آنان مؤثر باشــد؛ 
به طوری که به تناســب تفاوت انديشــه حاکمیّت، نمود آن را در 
تولیدات هنر و معماری آن دوره به وضوح می توان مشــاهده کرد. 
لذا بررسی جامعه شناســانه و روان کاوانه عوامل تولید آثار معماری 
می تواند بســیاری از علل وجودی اين آثار و عناصر آنان را توجیه 
و روشــن نمايد. کما اين که دو مســجد نامبرده بــه رغم قرارگیری 
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در ســبک واحد اصفهانی مطابق سبک شناســی مرسوم معماری 
ايران آن قدر متفاوت هســتند که ويژگی های برشمرده برای سبک 
اصفهانی نمی تواند علل آن را روشــن نمايد. بنابراين تقويت نگاه 
جامعه شــناختی و روان شناختی در بررسی دوره های معماری ايرانی 
و اسالمی می تواند راه گشای تفهیم عمیق تر برخی از علل وجودی 

پیدايش فرم ها و ساختارهای آنان گردد.
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