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چکیده
بررسی بناهای ساخته شده در دوره های مختلف تاریخی عالوه بر مشخص نمودن ویژگی های معماری هر دوره  ،بیانگر
فرهنگ ها  ،آداب و رسوم و اعتقادات مردمان و یا حاکمان دوره ی مورد نظر نیز می باشد .از این رو یکی از اهداف مطالعه ی
بناهای مهم تاریخی رسیدن به شناختی کافی از خصوصیات مختلف یک دوره ی تاریخی است  .عمارت عالی قاپو نیز از این امر
مستثنی نیست  ،بررسی دلیل احداث این عمارت  ،استفاده هایی که از آن میشده  ،تزئینات و مصالحی که در ساخت آن به کار
رفته ،تغییرات کاربری و ساختاری که در زمان های مختلف در آن صورت گرفته همه و همه افق های گسترده ای را از ویژگی
های عصر تیموریان وصفویان پیش روی چشم ان ما می گشاید .با دقت بیشتر بر روی طبقات مختلف این بنا اطالعات جالبی
حاصل می شود که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود .از طرفی تحوالت نماهای شرقی  ،شمالی و جنوبی عمارت عالی
قاپو که دست خوش تغییرات بسیاری شده است باعث شده تا این عمارت در گذر زمان ظاهری متفاوت تر به خود بگیرد .در
پژوهش پیشرو به بررسی ویژگی های این بنا بر مبنای مطالعات میدانی انجام شده و همچنین سایر منابع کتابخانه ها پرداخته
میشود .

کلمات کلیدی  :اصفهان  ،تزئینات  ،دوره صفویه  ،روند شکل گیری  ،معماری .

www.SID.ir

Archive of SID

)NCTAE2016اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی (
واحد تهران غرب 12 ،بهمن ماه 2931

مقدمه
کاخ عالی قاپو در زمان صفوی ان بر شالوده بنایی که از زمان تیموریان بر جای مانده بود ساخته شد .وجه تسمیه عالی قاپو
که در لغت به معنا دریا دروازه رفیع است دو روایت هست  :براساس یکی از روایت ها در حقیقت کاخ علی قاپو یعنی در علی
باید نامید و روایت دوم این نام را بر گرفته از نامی که سالطین عثمانی بر مکان حکومت و در حقیقت قصر سلطنتی خود
مینهادند میداند .عمارت زیبای عالی قاپو که در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف اهلل بنا نهاده شده
ظاهرا همزمان با همان مسجد در اوایل قرن یازدهم هجری قمری ساخته شده است  ( .جانزاده .) 1311 ،

روش تحقیق
تحقیق موجود  ،پژوهشی توصیفی – تحلیلی میباشد که بعد از انجام مطالعات تاریخی و فنی در زمینه روند شکل گیری
کاخ عالی قاپو و همچنین مطالعات میدانی ( شامل عکسبرداری  ،مصاحبه حضوری  ،مطالعات کتاب و  )...در مورد این بنا
انجام شده است  .اگر چه در این مقال ه به تحقیقات انجام شده در رابطه با فن شناسی تزئینات اشاره زیادی نشده است ولی این
مطالعات پیش زمینه شکل گیری این تحقیق بوده است.

عمارت عالی قاپو

میدان نقش جهان که خود مانند شهری هنری و فوق العاده زیباست و طول میدان  574متر و عرض آن  114متر است.
عمارت عا لی قاپو از خارج دارای دو طبقه بوده ولی از داخل دارای شش طبقه است طبقه اول که ورودی و طبقه دوم آبدار
خانه و طبقه سوم که ایوان ستون دار و مخصوص میهمان ها بوده و محل حکمرانی شاه عباس بوده است .پله های شاه عباسی
تا طبقه سوم ادامه دارد که به صورت پله های راحتی است که دارای پاگرد است ولی از طبقه سوم تا ششم پله به صورت گرد
و تقریبا تنگ است و داری پاگرد نیست .طبقه چهارم که حرم سرای شاه عباس بوده و طبقه پنجم خوابگاه شاه عباس بود که
دارای دری مخفی است یعنی اگر توجهی به اطراف نداشته باشی وقتی از پله ها باال میروید یکدفعه از طبقه چهارم به طبقه
ششم میرسید .در طبقه ششم که سالن موسیقی بوده و به سه قسمت تقسیم میشده که قسمت وسط سالن بزرگ و در دو
طرف سالن هر یک از قسمت ها داری سه اطاق کوچک و یک اطاق بزرگ بوده جمعا طبقه ششم دارای هشت اطاق بوده که
شش تا از اطاق ها کوچک و دو تا از اطاق ها بزرگ بوده است این سالن دارای در های چوبی زرکوب بوده که در حال حاضر
در موزه لوور فرانسه است ( .پیرینا ) 1311 ،
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در قبااال مطالعااات و بررساای هااایی کااه از سااال 1117تااا سااال  1171انجااام گرفتااه اساات میتااوان بااا قاطعیاات
تاکیااد کاارد کااه ساااختمان عااالی قاااپو از پایااه در مجم وعااه بنااا هااای طاارا شاااه عباااس باارای میاادان نقااش
جهان و جهت کاخ اختصاصی وی به وجود آمده است.
بعاااد از شااارا اینکاااه شااااه عبااااس در پاااانزدهمین ساااال سااالطنت خاااود (1111هجاااری مطاااابق 1417
مااایالدی)در دولااات خاناااه نقشاااه جهاااان باااا مسااارت ساااکنی گزیاااد باااه مناسااابت ناااوروز ساااال  1117هجاااری
مطاااابق  1111مسااایحی چشااان بزرگااای در محااال باااار نقاااش جهاااان در نزدیاااک نهااار و اساااتخر آب برگااازار
مینمایااد در همااان جااائی کااه پادشاااهان گذشااته و شاااه اسااماعیل بنااائی ساااخته بودنااد.منابع دیگاار کااه تااارخ
نویسااان ایراناای از آن اطالعااات بیشااتری کسااش نمااوده باشااد شااناخته نشااده اساات .آقااای دکتاار هنرفاار کااه بااه
نوبااه خااود از جااابری انصاااری نقاال میکنااد کااه شاااه عباااس در سااال  1111هجااری و  1111قمااری طبقااه باار
ساااختمان کاااخ میافزایااد بنااایی کااه بنیاااد آن را بعااد از دوره تیمااور ریختااه انااد .منشاای شاااه عباااس میگویااد
کااه شاااه یااک مدرسااه طااالب و یااک بیمارسااتان و یااک قیصااریه و در ناحیااه بااازار هااای اطااراف میاادان تعاادادی
کاروان سرا و دروازه پنج طبقه دولت خانه را بنا نمود( .گالدیری )1171 ،
نمااا شاارقی کاااخ مماااس باار راسااته داخلاای بااازار بااوده و بااا طاارا هااای مسااجد مهاادی (1111مسااجد جااامع
که بعدا به مسجد شاه معروف گشته) و ورودی بازار قیصریه هماهنگی کامل داشته است.
اولاااین قسااامت از بناااای عاااالی قااااپو در ان زماااان منفااارد و عماااال از چهاااار طااارف آزاد باااوده و باااازار اطاااراف
میاادان بااا ان تماساای نداشااته اساات  3در ایاان مرحلااه فاصااله بااین دو ساار ورودی بااازار و ساااختمان عااالی قاااپو
احتمااااال باااا دو دیاااواره خشاااتی باااا ارتفاااا تقریبااای  5الااای  5/4متااار و طاااول  3متااار بساااته میشاااده اسااات ایااان
دیااواره هااای خشاات ی کااه عمااال ادامااه همااان دیااوار انتهااای دکااان هااا اساات بااا دیااواره هااایی کااه دکااان را ماای
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بناادد یعناای دیااواره اخاارین دکااان یااک شااکل بااه وجااود آورده و بااه سااادگی باار دیااواره ساااختمان عااالی قاااپو
تکیااه میکاارده اساات5.فضااائی کااه ایاان چنااین بدساات ماای آمااده ساارباز و باادون سااقف بااوده اساات متعاقبااا شاااید
از آن جااایی کااه ایاان وضااع راهحاال مناسااش نبااوده توسااط دو اطاااق کااه باار روی دیااوار هااای خشااتی مغااازه هااای
آخااار و دیاااوار هاااای اجاااری و ضاااخیم عاااالی قااااپو کاااه در ضااالع شااامالی و جناااوبی بناااا قااارار گرفتاااه پوشااایده
میشااود.این دو فضااای پوشااایده دارای ارتفااا بلناااد معااادل بلنااادی بااازار باااود ()1/51متاار مااای باشااد( .گالااادیری
)1171 ،

ضلع ورودی کاخ (نما به طرف شرق) به موازات محور اصلی میدان و در امتداد راسته داخلی بازار غربی میدان قرار گرفته
است محور اصلی میدان دارای زاویه  11/24در جهت شمال غربی میباشد .محور طولی میدان نسبت به جهت قبله همواره یک
زاویه  134درجه کامل تشکی ل میدهد که این زاویه غیر قابل تغییر است .ساختمان اولیه عالی قاپو به صورت مکعش مستطیل
بزرگ و سنگین با ابعاد تقریبی  21*11و ارتفا ساختمان  13متر ساخته میشود( .همان)

طاق جناغی که در مقابل ایوان شرقی یعنی در برابر ورودی بر روی نما غربی باز میشود تنها تا ارتفا طبقه اول میرسد و در
طبقه دوم بر روی هر سه نما یک تقسیم بندی از طاق نماهای توپر دیده میشود و تنها بر روی نمای غربی (یعنی نما پشت
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میدان)یک ردیف پنجره های مستطیلی شکل که باالی ان قوس های جناغی قرار گرفته دیده میشود و این نما توسط طاق
نماهای مزبور س بک تر جلوه میکند.دقت به نمای غربی خود به خود این فکر را به وجود می آورد که بین طبقات اول و دوم
یک نو اختالف وجود دارد و نباید از این اختالف چنین نتیجه گرفت که اجزای این دو طبقه در زمان های مختلف انجام
گرفته است  ،بلکه عواملی مانند محیطی که بنای عالی قاپو در ان قرار گرفته است و مسئله مناظر قابل رویت این امر را توجیه
مینماید  ،در واقع تنها طبقه دوم است که از موانعی چون ساختمان بازار و دیگر بنا های خدمات چسبیده به آن بلند تر
میشود و خود نمایی مینماید.
باااه آساااانی میتاااوان دریافااات کسااای کاااه طبقاااه آخااار را طراحااای نماااوده یاااک سااااختمان کاااامال جدیااادی را
تصااور کاارده اساات اجاازا کماای از ایاان قساامت بااه ترکیااش ساااختمانی طبقااه پااایین وابسااته اساات  ،نقشااه آزاد
اساات و کااامال از هاار گونااه الاازام ایسااتایی بااا طبقااه ای کااه ان را نگااه داشااته اساات آزاد اساات  ،نمااای شاامالی و
جنااوبی تکاارار همااان طاارا طبقااات پااائین تاار اساات در حااالی کااه نمااا هااای شاارقی و غرباای بااه طااور قطااع از
بخااش هااای زیاارین مجاازا میشااود ان ارتبااا مسااتقیمی کااه در طبقااات پااائین بااین نقشااه و نمااا وجااود داشاات
در ایاان جااا کااامال محااو میشااود .پنجااره هااا گرچااه در یااک بخااش قاارار دارنااد ولاای بسااته بااه برخاای دیگاار کااامال
باااز اساات  ،درساات ماننااد ایوانچااه هااایی در چهااار ضاا لع باارج بسااوی شاارق و غاارب باااز میشااود حتاای نااو
اسااکلت بنااا و بنااابراین نحااوه ایسااتایی تمااام مجموعااه نساابت بااه طبقااات زیاارین متفاااوت اساات و در خاتمااه
بااه طاارز اسااتادانه ای در ساااختن پوشااش باارج کوچااک مرکاازی بااه کااار باارده میشااود .ایاان قساامت آخاار کااه
خاتمااه ساااختمان اساات در تعریااف نهااایی ایاان چنااین بااه نظاار میرسااد کااه ماای خواسااته انااد توسااط آن ایاان
کاااار هناااری کامااال را مهااار و ماااوم نمایناااد و همچناااین از لحاااا علمااای اجااازا تغییااارات و یاااا بااادتر از آن الحااااق
طبقات دیگر بر روی آن را غیر ممکن سازند( .گالدیری )1171 ،
ایاان سااالن بااا ایااوان باازرگ شاارقی توسااط پاانج دهانااه کااه بااین ان هااا جاارز قاارار دارد در رابطااه بااوده اساات .
1و 7همااین ریااتم پاانج دهانااه یااا پاانج دری متااداول در جبهااه هااای دیگاار سااالن هاام بااه کااار رفتااه اساات  ،البتااه
بااا تغییاارات جزئاای در اناادازه هااای هاار کاادام بااه طااور ویااژه در جبهااه غرباای دو دهانااه انتهااائی بااه صااورت
طاقچاااه سااااخته شاااده اسااات چاااون پشااات ان راه پلاااه هاااای مااادور قاااراردارد و ایجااااد را در ایااان دو قسااامت
ممانعاات مینمایااد  .هاار کاادام از نمااا هااای داخلاای سااالن بنااابراین بااه پاانج قساامت خااالی تقساایم ماای شااده کااه
باار باااالی هاار کاادام از ایاان قساامت هااا یااک طاقچااه بااا عمااق کاام قاارار داشااته  ،ایاان طاقچااه بااا قااوس جناااغی
ساخته شده است  ،این طاقچه ها تنها در ضلع شرقی سالن به صورت پنجره ظاهر می شود.
در نمااای شاارقی بااه جااای پاانج دهانااه مساااوی قبلاای یااک دهانااه وساایع میااانی و دو دهانااه کوچااک جااانبی
 14و در نمااا غربااای فقاااط یاااک دهاناااه وسااایع مرکاازی ایجااااد میشاااود.همچنین در قسااامت دهاناااه هاااای جنااااغی
کوچااک فوقااانی بااه نحااو پیچیااده ای سااتون هااای باااربر ان در حااد نعاال درگاااه هااا بریااده ماای شااود  ،ایاان دو
قساامت تغییاار داده شااده مجااددا بااا نقاشاای تاازئین ماای شااود بااه ترتیباای کااه بااا قساامت هااای دساات نخااورده
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یکسااان شااود  .در قساامت داخلاای سااالن ایاان عماال بااا و قااار تمااام انجااام ماای شااود ولاای تزئینااات قساامت شاایش
دار پنجاااره هاااا خشااان و ناااا مطلاااوب بچشااام مااای خاااورد  ،ایااان تغییااارات همچاااون اغلاااش تغییراتااای کاااه در
ساااختمان عااالی قاااپو در مراحاال نهااائی انجااام گرفتااه همگاای بااه زیااان ان بااوده اساات .اگاار نمااا هااای داخلاای
شاارقی و غرباای را نمااا هااای بعااد از تغییاارات کااه بااه منظااور تاازئین بیشااتر صااورت گرفتااه مقایسااه نماااییم ماای
بیناایم کااه نمااا هااای بعاادی بااال فاصااله یااک احساااس کااا ب و منفصاال ایجاااد میکنااد گرچااه اجاارای تکنیکاای
این تغییرات را می توان به خوبی در حد نمونه قلمداد نمود  (.گالدیری )1171 ،
اناادک کاااه عملکااارد تشاااریفاتی سااااختمان معاااین میشاااود کااافی نباااودن بخاااش هاااای خااادمات و فضاااا هاااای
فرعاای واضااح میشااود  ،آنچااه کااه ممکاان بااود باارای یااک گااروه نگهبااان مساااعد باشااد نمیتوانساات باارای یااک
مجموعااه ساااختمانی کااه شاااه و اعیااان و بزرگااان در ان رفاات و آمااد داشااتند کااافی باشااد و در ایاان جااا اساات
کااه مساائله راه پلااه و دسترساای ان بااه طبقااه تاااالر و مخصوصااا ایااوان باازرگ کااه کرساای خطابااه بشاامار میرفاات
عناااوان میشاااود  ،و از هماااه بیشاااتر دو راه پلاااه موجاااود مااادور کاااامال ناراحااات و ناااا متناساااش باااه نظااار مااای
رساااید.اولین کوشاااش زشااات و ناراحااات هاااای دسترسااای باااه طبقاااه تااااالر ایجااااد یاااک راه پلاااه مساااتقیم در
قسااامت جبهاااه جناااوبی سااااختمان باااوده کاااه از طبقاااه پاااائین ( همکاااف میااادان ) مساااتقیما و بااادون وقفاااه باااه
تاااالر میرساایده اساات  .یااک باااز سااازی تخیلاای از راه پلااه مااورد بررساای را نشااان ماای دهااد کااه در آن حاشاایه
تصااور تنهااا بااه معرفاای طاااق کوچااک تکیااه گاااه راه پلااه تقلیاال پیاادا میکنااد در حالیکااه در ارتفااا باااال تاار ایاان
طاق از آثار بجای مانده کامال قابل شناسایی است(.همان)
این مرحله همان طور که دیدیم به مقدار زیادی قیافه و عملکرد ساختمان را تغییر میدهد.
منظااور از یااک ردیااف  ،فضااا سااه حجماای اساات کااه باار ارتفااا هاار یااک بااه ترتیااش افاازوده میشااود و هاار سااه
بااه عنااوان پاااگرد راه پلااه واحاادی محسااوب میشااود کااه بااا پلااه هااای بلنااد و ساانگین در فواصاال معااین بااه
یکاادیگر مااارتبط میشااود در ایااان جاااا قواعااد غربااای وادگااون شاااده اسااات زیاارا در غااارب راه پلااه یکااای از اعضاااا
اصااالی سااااختمان باااوده و پااااگرد هاااا باااا ابعااااد قابااال مالحظاااه باااه صاااورت ایساااتگاه و محااال اساااتراحت تبااادیل
میشااود .ایاان سااه حجاام در آمیختااه کااه بااا راه پلااه هااا بااه هاام متصاال میشااود  ،طبقااه پااائین را ( کااف حیااا
ورودی ) در ارتفاااا  4/44باااه طبقاااه تااااالر مااارتبط میساااازد .راه پلاااه اولااای کاااه بااادون پااااگرد باااا شااایش ممتاااد
سااااخته شاااده باااود بااازودی نقاااش خاااود را از دسااات داده و باااه خااااطر ناراحااات باااودن صاااعود از ان و تطاااابق باااا
نماااائی کاااه بااار ان تکیاااه دارد ان را خاااراب نماااوده و باااه جاااای ان راه پلاااه جدیااادی شایساااته بناااا  ،راحااات تااار و
اصولی تر و با طراحی بیشتر ساخته می شود ( .همان)
تصمیم انجام اولین تغییرات مهم در ساختمان مرحله اول عالی قاپو همزمان با یک تصمیم دیگر گرفته میشود که مسلما
این تصمیم دوم موثرتر و نمایان تر بوده است  ،منظور عملیاتی است که در ساختمان اطراف میدان انجام میپذیرد و طاق
نماهای اولیه به داخل میدان گسترش می یابد و یک طبقه دیگر به ان افزوده میشود  ،به ترتیبی که در طبقه فوقانی یک
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ردیف ایوان به طرف میدان ایجاد میگردد این عملیات از یک طرف باعث میشود که مساحت میدان در حدود چهار هزار متر
مربع کوچکتر می شود ولی از طرف دیگر یک مقام و وقار معمارانه جدیدی به میدان می افزاید و عملکرد واضح تری به تمام
مجموعه می بخشد.
بنای عالی قاپو برای اولین بار وظیفه تشریفاتی به خود گرفته و از حالت یک ورودی ساده به یک غرفه تشریفاتی با نمائی به
طرف میدان تبدیل میگردد ،جائی که میهمانان شاه در ان پذیرائی میشده اند و از آنجا به تماشای رده سربازان و بازیها و
مسابقاتی که در میدان اتفاق می افتاده می پرداخته اند.
در رابطه با ایجاد طبقه فوقانی میدان و پیش زدگی طاق نماهای ان بنای عالی قاپو نیز توسط ساختمانی با حجم و ارتفا
کامال برابر با وضع قبلی که بررسی ان ساخته میشود به دو برابر خود تبدیل میگردد  ،حجمی با ارتفا و شکل و اصول طرا
برابر آنچه که موجود بوده است بر ان افزوده میشود حتی هیات ساختمان نیز به طور کلی تکرار وضع ساختمان قبلی بوده که
از دیواره های قطور و ترکیبات طاق و چشمه هایی با لنگه طاق های باربر و نازک کاریهای کامل و سطوا منحنی و ظریف و
مقاوم ساخته شده است.
شالوده ساختمان محبوب اولیه بایستی واقعا محکم و استوار بوده باشد که توانسته است این چنین بدون هیچگونه ضایعه
الحاقات را که بر آن افزوده شده تحمل نماید امروز میتوان گفت که این بخش ها در یک فاصله زمانی بین هفتاد الی صد سال
اضافه شده است.
امروزه دیگر قضاوت در نما های شرقی – شمالی و جنوبی آسان نیست  ،چون به علت عملکرد های بعدی آشفته شده است
( در شرق پیش زدگی ایوان  ،در شمال منبع آب و در جنوب راه پله الحاقی ) نما غربی در عوض تغییر نیافته است و بدین
جهت آرام و آزاد از احتیاجات عملکردی جلوه میکند .ب ر روی این نما معماران توانسته اند بدون هرگونه گرفتاری فکری کار
معماری انجام دهند و با مطالعه این نما نیز میتوان عالئم طبقات را شناسائی کرد  ،چهار طبقه اول که از دو گروه و دو مرحله
تشکیل شده  ،چهار بخش خالی که بر روی محور نما قرار دارد آن را مشخص میسازد  ،به جز چهار حفره ای که در بخش های
خارجی هر چهار طبقه قرار دارد بقیه طرا نما تغییری ندارد  ،در طبقه آخر طرا نما عوض میشود و نتیجه نهائی ان به صورت
یک بزرگ که از پنجره های اصلی تشکیل شده بر روی نما ظاهر میشود ( .گالدیری )1171 ،
در کناااار باااازوی شااامالی باااازار یاااک سااااختمان کاااوچکی باااوده کاااه بااارای مصاااارف آب سااااختمان اساااتفاده
میشاااده اسااات.بدیهی اسااات کاااه احتیاجاااات مختصااار سااااختمان منتفااای شاااده و عملکااارد عماااومی جدیااادی کاااه
بناااا باااه خاااود میگیااارد مسااالما مساااائل تاااازه ای را باااه وجاااود مااای آورد ایااان سااااختمان کوچاااک خااادمات کاااه
مسااالما در حاااین و یاااا در پایاااان مرحلاااه دوم ایجااااد شاااد دارای ارتفاعاااات برابااار دو طبقاااه باااوده اسااات.ارتفا
منبااع آب در حاادی بااود کااه ماای توانساات احتیاجااات آبرسااانی را تااا طبقااه دوم تااامین نمایااد.برای احتیاجااات
جدیاااد آب یاااک طبقاااه بااارآن افااازوده مااای شاااود و در آن یاااک منباااع کوچاااک دیگااار آب از سااانگ سااااخته مااای
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شااود کااه بااا یااک تشااکیالت لولااه کشاای باارای تلمبااه زدن و واریااز کااردن آن باارای حااوض مجهااز شااده اساات .
(همان)
در کاخ عالی قاپو بطور کلی تمام آن اجزا مهم تزئیناتی که جهت بازی با آب پایه ریزی میشده وجود ندارد  .بر خالف
بسیاری از کاخ های دیگر زمان صفوی که در آن این اجزا فراوان دیده میشد تنها در طبقه تاالر یک حوض بزرگ در وسط
ایوان وجود دارد این فقر نسبی در این مورد مستقیما به خاطر عواقش عملکرد ابتدایی ساختمان است که از اول پیش بینی
توقف های طوالنی در آن نشده بود زمانی که عملکر د بنا تغییر میکند و ساختمان تبدیل به محل تشریفات میشود آن وقت
آب از جنبه های معماری و تزئینی ظاهر میشود .اولین ساختمان حوض و پس از آن اضافه شدن عمق آن به خاطر ایجاد سقف
تاالر باعث آن میشود که یک مقدار فضای معماری و یک سیستم پیچیده آب رسانی برای عملکرد صحیح فواره های حوض به
وجود آید .مقدار دیگری از آب در کانال های فرعی در سمت غرب جهت مصارف داخلی از جمله تهیه نوشیدنی های گرم مثل
چای و شستشوی دستهای مهمانان و غیره به کار میرفته است ( .همان )
بااا ساااختن ایااوان سااتون دار عملیااات پیچیااده توسااعه و تعمیاارات کاااخ عااالی قاااپو کااه در حاادود یااک قاارن
بااه طااول انجامیااده بااه پایااان ماای رسااد ب ایاان تغییاارات بنااای عااالی قاااپو را از یااک ورودی کاااخ هااای ساالطنتی
بااه حجاام ساااده بااه موجودیاات حجاایم فعلاای تباادیل ماای کنااد ب بااه مااوازات تحلیاال رفااتن طبیعاای ساااختمان
در اثاار گذشاات زمااان و عواماال طبیعاای از ان زمااان تااا بااه امااروز بنااای عااالی قاااپو مااورد آساایش انسااان هااا نیااز
قاارار گرفتااه اساات .اتفاقااات تاااریخی ماننااد اسااتیالی افاغنااه در سااال  1722ب جنااگ هااای سلسااله هااا و تغییاار
پایتخاات از اصاافهان و انسااانی تاار از ان سااقو تمااام شااهر و محلااه کاااخ هااای ساالطنتی و باای تااوجهی کاماال
از تمااام لحااا نساابت بااه میااراث بنااا هااای تاااریخی از عااواملی اصاالی از اساایش هااا ماای باشااد ب همااه چیااز بااا
گذشااات زماااان دسااات باااه هااام داد تاااا روز باااه روز از ارزش ایااان بناااای منحصااار باااه فااارد بکاهاااد ب ولااای جالاااش
اینجاسااات کاااه باااا تماااام تغییااار و تحاااوالت ماااداوم سااااختمان عاااالی قااااپو پیوساااتگی خاااود را از دسااات ناااداده و
همچاااون نشاااانی از شاااوق و التهااااب سااااختمانی در زماااان درخشاااان تجدیاااد حیاااات علمااای ایاااران کاااه در دوره
صاافوی بااه واقعیاات رسااید باار جااای مانااده اساات .واقعااه وخاایم تااری کااه باار ساااختمان وارد آمااده و در حقیقاات
باااه خاااوبی هااام مقاومااات نماااوده اسااات  .منظاااور صاااحبت از زماااین لااارزه ای اسااات کاااه ان را باااه ساااه قسااامت
متالشاای کااارده اسااات ب ولااای در ایااان جاااا کاااافی اساات از اساااتحکام بناااا هااام را باااا قابلیااات انعطااااف پاااذیری ان
تاکیااد شااده باشااد ب محکماای و انعطاااف پااذیری بنااا بیشااتر بااه خاااطر عواماال منفاای و دروناای مصااالحی اساات
کااه در ان باااه کااار رفتاااه شاااده و عااالوه بااار ان مربااو باااه نحاااوه ایسااتایی کاااامال مسااتقل اسااات مخصوصاااا در
طبقااه آخاار ب ایاان محکماای و انعطاااف پااذیری ام کااان ان را بااه وجااود آورده کااه از یااک طاارف طبقااات متعاادد
بر روی هم ساخته شود ( .همان )
قسمت های صدمه دیده را میتوان در سه نقطه متمرکز ساخت
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نقطاااه اول  :در روی ایاااوان بااازرگ ساااتون دار اسااات کاااه درسااات بااار روی راساااته باااازار جلاااوی عاااالی قااااپو
واقااع شااده و ان حااول یااک خطاای اساات کااه تقریبااا بااا نمااای شاارقی  4متاار فاصااله داشااته و بااه مااوازات ان قاارار
دارد ( .همان )
نقطاااه دوم :در قسااامت ساااالن در یکااای از طااااق هاااای بااازرگ چنگاااالی اسااات و ان حاااول یاااک خاااط فرضااای
شمالی جنوبی است  ( .همان )
نقطااه سااوم  :در قساامت فوقااانی طبقااه آخاار مقاباال نااور گیاار مرکاازی مشااخص میشااود صاادمات حاصااله از
زلزلااه هاام در قساامت الحاااقی شاارقی یعناای ایااوان سااتون دار و هاام طبقااه آخاار وجااود داشااته اساات  .حااال
دیگاار بااه نظاار میرسااد کااه میتااوان تاکیااد کاارد کااه ساااختمان الحاااقی شاارقی مربااو بااه زمااان شاااه عباااس دوم
یعنااای ساااال  1147هجاااری و  1157مااایالدی میشاااود و بناااابراین بعاااد از ایااان تااااریخ اسااات کاااه میتاااوان گفااات
زمین لرزه اتفاق افتاده است  ( .همان )
در ساااال هاااای باااین  1114و  1112از ان جهااات کاااه خطااار ویاااران شااادن عاااالی قااااپو را تهدیاااد مااای کااارده
عملیاااتی جهاات متوقااف ساااختن حرکااات بنااا انجااام ماای گیاارد ب مخصوصااا در طبقااه آخاار و همچنااین باارای
جلااوگیری از لغاازش ساااختمان الحاااقی شاارقی بااه طاارف میاادان کارهااائی انجااام ماای گیاارد کااه در ان کالفااه
هااای آهناای بااه کااار باارده ماای شااود تااا ساااختمان الحاااقی را بااه هیکاال اصاالی بنااا متصاال سااازد ب همچنااین در
طبقااه آخاار بنااا در ارتفااا نعاال درگاااه هااا کالفااه هااای آهناای بااه کااار باارده ماای شااود ب در قساامت جنااوبی باارج
نیااز باااه طااور سااااده لوحانااه ای دو تناااگ چااوبی بلناااد بااه ارتفاااا باایش از دوازده متااار باارای نگاااه داری جباااه
جنوبی ساختمان نصش شده بود ( .همان )
در اسااکلت بناادی سااااختمان عااالی قاااپو لنگاااه طاااق هااا از اجااازا مشااخص کننااده باااه حساااب ماای آیاااد ب
گرچااه ظاااهر بنااا مکعباای شااکل و حجاایم بااه نظاار میرسااد ولاای طاااق هااا بااا وجااود انااوا متغیاار ان معاارف
اسااکلت اصاالی بنااای عااالی قاااپو اساات ب ماننااد جرزهااا و حتاای بیشااتر از آنهااا ایاان طاااق هااا از هسااته ساانگین
اولیااه تااا اخاارین قساامت یعناای نااورگیر طبقااه آخاار اناادک طاای مراحاال مختلااف بااه ظرافاات و تکاماال بیشااتری
میرسد ( .پیرنیا ) 1311 ،
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عناصر زیر بنای تزئینات  :مقرنس ها و کاهگل

در عمارت عالی قاپو مقرنس ها را تحت عنوان " اجزا نگهدارنده تزئینات " آورده ایم ب چون که مقرنس ها خود معرف نشانه
های ویژه بنای عالی قاپو است ب بدون استثنا این تزئینات مقرنس های واقعی است چون که کلمه مقرنس به معنی اجزا آویزان
است و بجایی آویزان شده این تزئینا ت به نوبه خود از اجزای تو خالی به شکل قوطی های کوچک که قاعده ان چند ضلعی
است تشکیل شده است ب این قاعده ها از مثلث تا دوازده ضلعی متغیر است.
تمام مقرنس کاریهای حاضر در کاخ عالی قاپو کامال از گچ ساخته شده است ب این تزئینات از ورقه های گچ به ضخامت 2/4
سان تیمتر است که در کنار هم توسط گچ به همدیگر چسبیده است ب ورقه های گچی که در خارج قرار میگیرد و در معرض
دید است لبه های قسمت هائی که بریده شده به صورت ظریف گرد درآمده و از بیرون ضخامت ان تنها چند میلیمتر به نظر
میرسد  .این خصوصیت کار در مقرنس ها و همراه با ر نگ های اصلی و درخشان که طال نیز در ان بکار رفته است گاهی
تماشاچی را نسبت به جنس اصلی ان فریش میدهد .دومین جنس نگه دارنده اصلی تزئینات دیواری همان طوریکه شناخته
شده کاهگل است ب یعنی مخلو کردن کاه با گل که بر روی دیواره هایی که بعدا با گچ پوشیده می شود مالیده میشود.
(گالب چی .)1312 ،
خصوصیات کاهگل به شرح زیر است :

 -1کاهگل از لحا حرارتی و صوتی عایق است ب وجود خلل بسیار زیادی که در ان به وجود می آید از انتشار گرما و سرما و
امواج صوتی جلوگیری مینماید  ( .گالدیری ) 1171 ،
 -2کاهگل به طور جالبی قابل انعطاف است ب ضریش انبسا و انعطاف پذیری ان با بقیه اندود ها کامال متفاوت است و در
مقابل تغییرات تند سطوا دیوار که بر روی آن مالیده می شود وفق می دهد  ( .گالدیری ) 1171 ،
 -3این ماده به سختی فاسد و پوسیده میشود ب از دو جز تشکیل دهنده ان یکی کاه است که خیلی خوب باقی می ماند ب این
ماده خرد نمیشود چون قبال ان را کامال خرد کرده و با خاک مخلو نموده اند و تکه های ریز آن باعث چسبندگی خمیر گل
میشود و از شکنندگی جلوگیری میکند و در حقیقت بعد از ان که گل پس از مصرف خشک شده حالت مسلح کردن
پیوستگی را در ان ایجاد می نماید ( .گالدیری ) 1171 ،

تزئینات آجری

جرزهای برآمده  ،اسپرها و کتیبه های طبقات همان طوری که گفتیم با نمای آجری ساخته شده است این آجر های قابل
رویت خیلی خوب پخته شده است  .محل برخورد خطو افقی یعنی جرز ها و آجر های برآمده اطراف اسپرها با خطو
عمودی یعنی هره آج ری در کتیبه طبقات طبق یک سنت معماری با زاویه  54درجه ساخته شده این زاویه از تراش آجر ها
بدست می آید و تماس دو آجری که با این زاویه تراشیده شده و در کنار هم قرار میگیرد بدون بند بوده تا تصور شود که همان
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آجر به جهت دیگر خم شده است  .قسمت بین دو جرز برآمده که در جوار ایوان مرکزی واقع شده هر کدام به یک مربع به
ابعاد  121*121سانتیمتر منتهی میشود سطوا این دو مربع نسبت به جرزها چند سانتی متر عقش تر قرار گرفته است .
(همان)
این چهار حالت مربعی شکل معرف یک نو تزئینات مخصوص هندسی است و در هر طبقه این نقوش تزئینی بطور دقیق با
هم برابرند این نقوش در طبقه فوقانی معرف عالمت خورشید گردان میباشد که به ان چهار لنگه نیز گفته میشود ولی در طبقه
پایین به خاطر خرابی های که بر روی نما جهت ایجاد قسمت الحاقی به وجود می آید متاسفانه از بقایای موجود نمیتوان
نشانی از ان نقوش بدست آ ورد.بر روی طاق جناغی ایوان بزرگ یک قاب آجری تزئین شده قرار دارد این قاب آجری دارای
حالت پیچیده ای است و با یک پخ به داخل ایوان متمایل میگردد .

تزئینات نقاشی

از آخرین ردیف قاب آجری فوق الذکر به باال تمام سطوا داخلی ایوان ( یعنی از دیوار عمودی انتهایی و دیوار های جانبی و
داخل سطح رسمی بندی هایی که طاق با پالن چهار گوش را به چشمه سر در مربو میسازد ) با اندود گچ پوشیده شده و
تماما با رنگ ها و نقوش طالیی بر روی زمینه قرمز تزئین شده است همین تزئینات هندسی گل و بوته با نقوش ریز تر بر روی
سطوا داخلی ایوان های طبقه فوقانی دیده میشود طبیعتا تمام فضا های طبقه دوم دارا ی تزئینات است ولی شرا این
موضو به بخش دیگر با خصوصیات کامل و دقیق تر محلول میگردد ( .گالدیری )1171 ،

تزئینات کاشی

پیشانی طاق های ایوان مرکزی و چهار طاق نمای کوچکتر جانبی با آجر های لعاب دار ( کاشی ) تزئین شده است  .این
کاشی ها دارای ابعاد  23*23سانتی متر بوده و ضخامت آن از خارج به داخل به طور مایل و مورب است.این نو کاشی هنوز
هفت رنگ نامیده میشود .هر یک از این سطوا تزئینی با یک قاب کاشی احاطه شده و این قابها از دو رشته کاشی موازی یا با
رنگ های سیاه و فیروزه ای تشکیل شده است.نقوش این کاشی ها از نو هندسی و تزئینات خوشه ای است ( گل و برگی ) .
(همان)
11

www.SID.ir

Archive of SID

)NCTAE2016اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی (
واحد تهران غرب 12 ،بهمن ماه 2931

تزئینات سنگی ) ازاره ها – نماهای مرمری – عالئم سنگ تراشان(

در ساختمان عالی قاپو با دو نو سنگ مواجه شدیم
نااو اول :یااک ساانگ آهکاای اساات کااه رنااگ آن خاکسااتری و یااا خاکسااتری متمایاال بااه آباای اساات و در آن
رگااه هااای ریااز آهکاای دیااده میشااود و معااادل آن در فاصااله چنااد ده کیلااومتری جنااوب شاارقی اصاافهان اساات
ایاان ساانگ محکاام تااا اناادازه ای یااک پارچااه اساات ولاای بااه راحتاای میتااوان بااا آن کااارکرد و قطعااات مختلااف از
آن تهیاااه کااارد  .ضاااخامت قطعاااات بااازرگ میتواناااد 31الااای  34ساااانتی متااار باااوده و ضاااخامت ورق هاااای سااانگی
حتاای بااه  1الاای  7سااانتی متاار میرسااد  .در عااالی قاااپو ضااخامت ساانگ هااا از  12الاای  14سااانتی متاار کمتاار
نیسااات و معماااوال بااارای ازاره هاااای سااانگی اطاااراف بناااا ( کاااه معماااوال تاااا ارتفاااا  1/11الااای  1/11متااار میرساااد
بکااار رفتااه اساات ) و کااف سااکو هااای و رودی مصاارف شااده اساات  .تااراش ایاان ساانگ هااا بساایار ساااده بااوده و
عاااری از هاار گونااه کنااده کاااری و حاشاایه بناادی اساات ولاای ساانگ هااای قساامت پااایین نمااای شاارقی کااه در
زیر نمای آجری قرار دارد دنباله همان طرا برجسته آجر کاری است ( .همان)
خصوصاایات تختاااه هاااای سااانگ کاااه در پایاااه و یاااا در کاااف بکاااار رفتااه ایااان اسااات کاااه بااار روی آنهاااا عالمااات
مخصااوص ساانگ تراشااان حکاااکی شااده اساات.این عالمااات بااه چنااد گااروه اصاالی معاادود تقساایم میشااود ولاای
با تغییراتی که در آن داده شده تعداد زیادی عالمت بدست آمده است .
نو دوم  :سنگ مرمر است منظور از آن یک نو سنگ آهکی است که بطور نادرست آن را مرمر سفید می نامند رنگ آن
متفاوت است و از زرد کم رنگ و قهوه ای تا سبز با رگه های زرد متغیر است.از خصوصیات این سنگ آن است که حتی تا
ضخامت بیشتر از 21الی  22سانتیمتر شفاف میباشد در ساختمان عالی قاپو سنگ مرمر برای پوشش نما های با ارزش بوده
است که در ایوان ورودی و همچنین برای پوشش دیوار های دو سکوی جانبی و در آستانه های طبقه تاالر و همچنین در
داخل حوض ایوان به کار رفته است ( .همان)

کارهای چوبی)سر ستون ها – سقف ها – داربست ها(

راجااع بااه مصاارف چااوب در عملکاارد تزئیناااتی ( سرسااتون هااا – گااره سااازی هااا و شاایر ساار هااای لبااه بااام
) کااه همیشااه بااا رنااگ هااای شاااد و بااه ظرافاات بایسااتی در نوشااته دیگااری کااه مخصااوص نقاشاای هااا تهیااه
میشود بررسی گردد ( .همان)
در ساختمان عالی قاپو دو نو چوب مورد استفاده قرار گرفته است.
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نااو اول  :چااوب چنااار کااه تنااه آن هااا باارای سااتون هااا و آلاات چیناای هااای اطااراف ساار سااتون هااا بکااار رفتااه
است ( .همان)
نااو دوم  :چاااوب کباااود ساااپیدار اسااات کاااه معماااوال چهاااار چاااوب قااااب هاااای چاااوبی ساااقف تااااالر و همچناااین
ساخت پنجره ها و غیره بکار رفته است ( .همان)
در اصلی ساختمان عالی قاپو برای صحن حرم حضرت علی ( ) به نجف برده شده است .

گچبری

دو نو توصیف برای گچبری های سقف طبقه آخر شده است
اولین وصف این است که در این حفره های گچبری شده از بطری هایی که معلوم نیست که آیا در آن شراب و یا عطر بوده نگه
داری میشده است (.همان)
دومین وصف این است که شاه عباس چون یک مسلمان معتقد است نمی توانسته مستقیما از شنیدن موسیقی دلنشین لذت
ببرد در حالی که به شنیدن ان عالقه داشته است ب بنابراین معماران او اخرین طبقه عالی قاپو را چنان می سازد که نوازندگان
در ان محل موسیقی را بنوازند و در آنجا ضبط شود و بعد از ساعتی شاه به اتفاق همراهان داخل سالن موسیقی میشده و
بازتاب آن آهنگ ها به گوش او میرسیده است( .همان)
تجربیات اخیر صوتی در این محل گرچه بدون وجود در و پنجره انجام گرفته نشان میدهد که این دیوارهای منحنی و سوراخ
از لحا کنترل انردی صوتی بسیار جالش به نظر می رسد  .این دیواره ها مشابه پانل های جذب کننده نیروی صوت است که
ان ها نیز از گچ ساخته شده است و در سالن های نمایش برای تنظیم صدا ها به کار برده می شود ب قسمت های تو خالی در
داخل دیوار ها انعکاس یافته و صدای آواز و موسیقی را به طور واضحی به تمام قسمت ها می رساند (.همان)

نتیجه گیری
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در بررسی عمارت عالی قاپو یکی از مهم ترین نکاتی که به چشم می خورد نقشی است که به هر طبقه تعلق گرفته.
عملکردهای مختلفی که به هر طبقه نسبت داده شده به خوبی نشان می دهد که چه طور یک ساختمان چند منظوره از
ترکیش کاربری های متنو به وجود آمده است .طبقات عالی قاپو را می توان به سه بخش عمومی  ،خصوصی و تدارکات
تقسیم بندی کرد  .طبقه ی اول به عنوان ورودی کاخ جزو بخش عمومی بوده و افراد مختلف می توانستند به آن دسترسی
داشته باشند .طبقه سوم نیز که ایوان عمارت در آن قرار گرفته یکی دیگر از طبقات عمومی است چراکه این ایوان مخصوص
پذیرایی از مهمان های شاه بوده است .به جز طبقه دوم که مختص تداراکات و برآورده کردن نیازهای شاه بوده ،سایر طبقات
جزو حریم خصوصی شاه بوده است.
مقرنس ها  ،نمای آجری  ،نقاشی های هندسی گل و بوته  ،کاشی هفت رنگ با نقوش هندسی وتزئینات خوشه ای از مهم
ترین عناصر تزئینی عمارت عالی قاپو هستند که با وق و هنر استاد رضاعباسی به زیبایی با یکدیگر ترکیش شده اند .از آن
جایی که عالی قاپو یکی از مهم ترین بناهای دوران صفوی است تزئینات به کار رفته در آن به خوبی نشان دهنده ی سبک و
سیاق معماری در آن دوره است .از منظری دیگر با بررسی این تزئینات می توان پی برد که معماران دوره ی صفوی چه
الهاماتی از سبک های دوره های پیشین گرفته اند و یا چه تاثیراتی در معماری دوره های پس از خود گذاشته اند .تمامی این
اطالعات کمک می کند تا به شناختی کامل و دقیق از تغییر و تحوالت اصول معماری در تاریخ ایران برسیم.

سپاسگزاری
بدینوسیله از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب  ،خانم دکتر لیال زار که ما را در انجام این تحقیق یاری
نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .و همچنین نگارندگان بر خود الزم می دانند از جناب دکتر کیوان لولویی عضو
هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت به خاطر تامین غلظات هاای مختلف فرمون ها جهت انجام این پژوهش تشکر و
قدر دانی نمایند.
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