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 چکیده 
 

ن ند. بیشتریال گرفتهتوان شاهد اصول و قواعدی بود، که شهرسازی و معماری بر مبنای آنها شکگذر از مکتب اصفهان، میبا 

این نکته  به رانمطالعات صورت گرفته در حوزه مکتب اصفهان، شهر و شاکله آن را مورد بررسی قرار داده است و پژوهشگ

مقدس طرح  ور و نظمهای: گیاه، هوا، آب، خاک، نها و مولفهرسیده اند که شهر اصفهان و فضاهای شهری آن بر اساس نظام

مر مشاهده مست ای وهریزی شده است. حال این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و استخراج اطالعات از منابع کتابخان

، خاک، های آبباشد که نظامتجزیه و تحلیل آن در غالب جداول، سعی در بیان این نتیجه میکاخ هشت بهشت اصفهان، و 

ی وان الگوهاصول به عناباشند و این سازنده معماری این مکتب میهای هوا، گیاه، نور و نظم مقدس در مقیاس تک بنا، مولفه

 یرند.توانند مورد الهام طراحان قرار گهای معاصر میپایدار در طراحی

 

 های کلیدی:واژه

 های مکتب معماری اصفهان، کاخ هشت بهشت اصفهانمکتب اصفهان، نظاممعماری اصفهان، 
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 مقدمه 

، آذری و ، رازیکند که عبارتند از پارسی، پارتی، خراسانیاستاد پیرنیا مکتب معماری ایران را به شش شیوه تقسم می

نجا رشد آلی در وه معماری ایرانی است و البته خاستگاه این مکتب شهر اصفهان نبوده، اصفهانی. مکتب اصفهانی آخرین شیو

 ترین دولتزعه، متمرکاند. حکومت صفوی با تکیه بر مفاهیم مذهب شیهای آن در این شهر ساخته شدهاست و بهترین نمونهنموده

زرگانی قتصاد و باجهان ا عه روابط سیاسی و اجتماعی با مللکند و شاه عباس با رشد و توساسالم را پایه گذاری می ایرانی پس از

 د که به علتنهه میسازد. این شکوفایی اقتصاد در زمینه هنر شهرسازی و برپایی شهر، الگوی تازه را پایکشور را شکوفا می

می افیزیک اساله و متیز فلسفاین دوره یکی از خالق ترین ادوار هنر اسالمی و ن گیرد.خاستگاه سرزمینش، مکتب اصفهان نام می

شهور به مدین عاملی، توان از شیخ بهاء الاند، می(. از حکمایی که مکتب اصفهان را در دل این حکمت پروراده1375است )نصر،

ا یرزمه و کالم، ر فلسفدشیخ بهایی نام برد، چهره ممتاز مکتب اصفهان در شهرسازی و معماری، میرداماد، چهره ممتازه این مکتب 

ر د (.1377ی،)حبیب ابوالقاسم میرفندرسکی، مالمحسن فیض کاشانی، مجلسی دوم و صدرالدین شیرازی معروف به مالصدرا نام برد

آن  فضاهای گردد. معماری شهری و خلقاین مکتب معماری نه در حد بناهای منفرد که در حد مجموعه های شهری مطرح می

ر ن آرمان شهن بتوایابد تا بر آهیم عرفانی که با تشکیل دولت صفوی بستر مادی میقرار دارد و این جهان بینی متکی بر مفا

تحول  در سیر توان به عنوان اولین مکتبخویش را برپاداشت. با چنین مفهوم و چنین مصادیق عینی، مکتب اصفهان را می

ت که رسش اسپهش در پی پاسخ به این این پژو شهرگرایی، شهرنشینی و شهرسازی تا قبل از شروع دوران معاصر بازشناخت.

 شود، کدام اند؟های سازنده معماری مکتب اصفهان که موجب تقویت هویت در آثار طراحان میمولفه
  

 روش تحقیق
ای، مروری بر مکتب اصفهان این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه

های سازنده این بنا در جداولی ارائه گام بعد، کاخ هشت بهشت اصفهان را مورد تحلیل قرار داده و در انتها مولفه شده است و در

 شده اند.

 

 معرفی نمونه مطالعاتی
شود خورد. از درون روزن دیوار، باغی ظاهر میها، به چشم میکاخ-از ورای دیوار مشبک چهارباغ، فضاهای بزرگ و سبز باغ

کاخی هشت ضلعی در میان آن، باغ و کاخ گویی تعلق به این جهان ندارند، خیالی هستند از آرزوی جاودان. صدای آب،  همراه با

م.توسط سلیمان اول، جانشین 1669بخشد. کاخ هشت بهشت در باغ بلبل قرار دارد و در سال چرخش نسیم، خیال را قوت می

ک راه سرپوشیده قرار دارد، نه تنها با میدان در یک راستا قرار دارد، بلکه با شاه عباس سوم ساخته شد. این باغ، که در مقابل ی

محور خیابان چهار باغ در آن طرف نیز هماهنگ است. این کاله فرنگی دو طبقه، که هر ضلع آن سی متر است، شامل یک تاالر 

های بزرگ در هر دیوار به ر دارد. دریچهمرکزی سرپوشیده با طاق قوسی مقرنس است که در باالی آن یک ساختار فانوسی قرا

شوند. های دو طبقه ختم میها هستند که به اتاقشوند که رو به حیاط قرار دارند و درهای کوچکی در گوشهدهلیزهایی منتهی می

که اشاره به طبقه  کنداند، نام هشت بهشت را ایجاد میاین پالن با هشت اتاق، که در اطراف یک تاالر گنبد دار مرکزی قرار گرفته

هایی را در هرات و ها قبال چنین کاخکنند تیموریان و ترکمنهشت در هستی شناسی اسالمی دارد. متونی هستند که اشاره می

-هایی چون تاج محل به کار میتبریز در قرن پانزدهم میالدی ساخته بودند و این پالن مورد توجه مغوالن هند بوده و برای مقبره

قاپو و چهلستون نشان دهنده ترکیب فضاهای دورنی و بیرونی کاخ صفویان است. از قسمت بهشت حتی بیشتر از عالیرفت. هشت 
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نمایی را در حوض مرکزی و رسانی، آبها میتوان فضای داخلی را دید. سیستم آبتوان باغ بیرون را دید و از باغداخلی همیشه می

های مختلف کند، به طوری که آب جاری نفوذ متقابل آب را در قسمتلی را تغذیه میای ایوان جنوبی و ضلع شماآبشارهای پله

های گیرد و نور از طریق آب و موزاییککند. در مورد نور نیز چنین است؛ بخش داخلی از چندین منبع روشنایی میبیشتر می

 شود.ای سقف منعکس میآیینه

 
 مأخذ نگارندگانکاخ هشت بهشت، -1شکل

 وها پرنده اری، باکبندی کاشیهای کاخ دارای تزیینات فراوانی است. چند قاببهشت، مانند دیگر ساختماننگی هشتکاله فر

های یفی مانند ردهای ظریف دیگربایستی صحنهاند و ابتدا در اینجا میهای قسمت خارجی باقی ماندهحیوانات در پشت بغل

ی هاد، فیگورانرکیب شدهتهای چندگانه های بزرگ، که از کاشیبندیاند. قابنتقل شدهها مرنگ بوده که امروز به موزهکاشی هفت

ی هاری نقاشیکاکاشی هایکنند، معادلدهند؛ جوانانی که خوراکی و نوشیدنی تعارف میمردان و زنانی را در فضای باغ نشان می

خیابان طویل  بام.بازسازی شدند. حاشیه غربی کاخ 19 بهشت در قرنداخلی چهلستون هستند. بیشتر تزیینات داخلی در هشت

 .(1388)گرابر،چهار باغ مشخص است

 

 نظام های مکتب اصفهان
دخالت  معنوی وهای مادی دهند، مولفهدر ساخت شهر اصفهان عالوه بر اجزا و عناصر کالبدی که محیط مصنوع را شکل می

ا بمصنوع را  تباط پدیدههای مادی، اراند. مولفهو معنای شهر اصفهان موثرکنند که در مقیاس کلی و جزئی بر شکلگیری صورت می

اند، ادهظهر عالم ممگیاه که  های خاک واند و نظمهای آب و هوا که مظهر عالم مثالسازند. در واقع نظمعوامل ماده و عالم مثال می

. این کنندلت میلکوت دالمعالم خاکی فراتر رفته و بر عالم  کنند که از محدودهدهند و معانی را حاضر میشهر اصفهان را شکل می

ر تعامل ای شهری و دها در شکل دهی به فضای از نظم کیهانی مقدس هستند. با به کارگیری این نظمگانه خود سایه 4های نظم

 وانه زمینی ای چهارگهاز نظم یابد. با استفادههای معنایی عمیق در پس شکل ظاهری نمود میانسان با این محیط است که الیه

د آیرسند و انسجام محیط طبیعی و انسان ساخت حاصل مینظم آسمانی، فضای مصنوع و فضای طبیعی به وحدت می

 .(1385)اهری،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 صول واز بر پایه ازی را نیشود معماری و شهرسها، مکتب اصفهان موفق میها و با این مصادیق و کالبدبا این مفاهیم و انگاره

زبان و  ین مکتب باه در اشود کقواعدی قرار دهد، که بر آن مبنا دستگاه فلسفی خویش را بنا کرده بود. این اصول و قواعد سبب می

 کند.بیانی مواجه شویم که علی رغم گویش های متفاوت مکانی، از دستور زبانی ویژه تبعیت می

 کتب اصفهانهوا، م وترکیب و باز ترکیب چهار نظم آب، خاک، گیاه باشند. در این دستور زبان بر مبنای نظام بیان شده می

ضای فونه ای که گد؛ به موفق شده است با مفاهیمی واحد، مصادیقی متفاوت و گوناگون را با توجه به محیط، مکان و زمان بیان کن

ین ادرتی کامل قو با  م های چهارگانهساخته شده در نظمی آهنگین و هماوا با طبیعت پیرامون خویش قرار گیرد. با تبعیت از نظ

ظاهری و  ضای مفاهیمرای اربمکتب توانست شعر معماری و شهرسازی را در فضا و بنا بسراید. این شعر کالبد یافته در فضا و بنا، نه 

 مادی، که برای کالبد بخشیدن به همان نظم مقدس کیهانی است.

 

 نظم خاک : -1

ه صورت ک یا باش. انطباق با نظم خاگیری شهر است با همه خصوصیات نشیب و فرازینظم خاک یعنی زمین، که مکان قرار

اخته صالح سمصوری است، یعنی هماهنگی از نظر رنگ و شکل ظاهری فضای ساخته شده با زمین اطراف که اغلب نیز با کمک 

ین و افی( زمهندسه وضعی )تپوگر گیرد. یا به صورت ساختار شکلی است، یعنی استفاده از خصوصیاتشده از خاک صورت می

اد ا و یا ایجیجاد فضاهای مختلف زمین برای هماهنگ شدن با نشیب و فراز آن به دو صورت: استفاده از اختالف ارتفاع در قسمت

 های مختلف بر سطح زمین مثال رفتن به سطح زیرزمین و یا ایجاد سطوح مصنوعی در ارتفاع.سطوح و الیه

 

 نظم هوا : -2

ماهنگی با هدهد. یهای هوایی که به صورت مطبوع یا مزاحم، حیات شهر را تحت تاثیر قرار مهوا عبارت است از جریاننظم 

های ریانآن از ج های مطبوع و محافظتهای گرم و خشک به مفهوم هماهنگی محیط مصنوع با جریاننظم هوا به ویژه در اقلیم

-یمنان که دیدچ –در محیط مصنوع. نظم هوا در ضمن  –به تعبیری بهشت گونه –مزاحم هوایی است، یعنی ایجاد هوای مطبوع 

 تواند اسباب دخول به عالم مثال گردد.های مکتب الهی اصفهان میدر آموزه

 

 نظم آب : -3

آب  و شکلنظم آب به معنی حضور آب در محیط مصنوع است، خواه به صورت طبیعی یا در مسیرهای انسان ساخت و به د

-بق با آموزهمطا–ه کو آب مانا. حضور آب جاری، تمثیل نهرهای جاری در ملکوت است و حضور آب مانا، ایجاد آیینه ایست  جاری

 روازه ورود به عالم مثال است.د-های مکتب الهی اصفهان

 

 نظم گیاه : -4

فضا و در  یاه درگهای زیر است: از نظر صوری با حضور نظم گیاه به معنی طبیعت پیرامون است و هماهنگی با آن به صورت

تقلید  ار شکلی بار ساختحالتی که خود گیاه وجود ندارد، تقلید آن از نظر شکل و رنگ در تزیینات ظاهری بدنه ساخته شده، از نظ

 است بر زمین.ضایی شالوده شهری؛ از نظر مفهومی حضور گیاه تمثیل باغ بهشت ف -از ساختار گیاه در ترتیب مکانی
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 نظم مقدس: -5

ی مبتنی ن بیننظم مقدس به مفهوم هماهنگی محیط مصنوع و محیط انسان ساخت با باورهای اعتقادی و آیینی است که جها

غییر شکلی با ت ساختار سازد، هم درها آشکار میبر آنها شکل گرفته است. این نظم هم خود را به صورت ظاهری با عالیم و نشانه

های شانهنادها و های مقدس )مثل مشرق برای کلیساهای مسیحی( و هم با استفاده از نمها به سمت قبله و سایر جهتجهت بنا

این  هستند. در صیات آنها و نشانه هایی که بازتاب عالم مثال و خصوطبیعی یا مصنوعی که یادآور نظم فوق باشند به ویژه نماد

مصنوع را  بیعی وطها محیط هیم نظم مقدس در فضای شهری دارد. به کارگیری این نظممیان، نور خصوصیتی ویژه در بازتاب مفا

-یمآن تبعیت  فهان ازها و مفاهیمی قرار داده است که مکتب شهرسازی اصدر هماهنگی و هماوایی با یکدیگر و در راستای آموزه

 یژه در بخشوست. به های مختلف شالوده شهر اقسمت کند. جنبه دیگر استفاده از نظم مقدس، استفاده از نور و تاریکی در خلق

های ر و در فضاافذ دیگهای گریوهای گنبد و یا منمرکزی شالوده رسوخ نور از نورگیرهای گنبدهای بازار به درون و یا از مشبک

-ورت جزیرهصیز، به ن های بازارهای بناهای مجاور راستهداخلی بناهای مختلف، نقش کلیدی در خلق فضاهای روحانی دارد. حیاط

م تابیده ه شهر در هد شالودنمایانند و به تعبیری، نظم نور بار دیگری است که با پوهای نورانی در پی مسیرهای تاریک ،خود را می

 .(1385شود. نظم مقدس خود سازنده فضای مقدس است)اهری،می

ر هماهنگی دهرسه  ت با نظم خاک هستند و مکمل آن وتوان بیان نمود: نظم گیاه و نظم آب و انطباق و وحددر یک جمله می

  های مکتب اصفهان، بازتاب نظم مقدس اند.با نظم هوا و همگی در انگاره

 

 بررسی میزان تطبیق نظام های مکتب شهرسازی در معماری این مکتب

 
 نظم نور  -1

 ور در کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگانننظم -1جدول 

 توضیحات تصاویر                               نظم نور

اله فرنگی کاستفاده از  -1

 در مرکز سقف  بنا

 
ه فرنگی هشت بهشت، مأخذ هورنو در کال-2شکل

 نگارندگان

اهمیت اسن بنا بیشتر بخاطر فضا آفرینی 

است تا جنبه های تزیینی، فضا های 

توان از دورنی و بیرونی را به دشواری می

همواره انسان  یکدیگر تمییز داد؛ چه ،

شناسد و داخل خارج را از طریق داخل می

را از طریق خارج، این تداخل حجم ها در 

گیری از آب تشدید یافته دیگر با بهرهیک
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هایی ستفاده از قابا -2

 برای ورود نور به داخل فضا

 

 
شت بهشت، مأخذ ههای اطراف کاخ گشودگی-3شکل

 نگارندگان

 
طع کاخ هشت روشن ها درمق-نمایش سایه -4شکل

 بهشت، مأخذ نگارندگان

است، با استفاده از مهندسی آب، فواره ای 

را در آبگیر مرکزی و آبشارهایی را در 

ایوان جنوبی و آن سوی پهلوی شمالی 

 (.1390، یاوری)کردند تغذیه می

طوح آینه ساستفاده از  -3

 کاری در بنا

 وآب لرزان  داخل بنا از چند منبع روشن است؛ تاثیر اولیه

 (.1390ها)یاوری،مرتعش و آیینه کاری معرق سقف
 

 

 نظم خاک -2
 ظم خاک در کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگانن -2جدول 

استفاده از مصالحی که جنس آنها 

برگرفته از خاک است، نظیر: آجر، 

 خشت

ط استفاده از آجر به عنوان تضمینی بر ارتبا

 کند.نمای بنا با طبیعت عمل می

 جر در واقع چهره زمینی به بنا بخشیده است.آ

 ن.وی زمیراستفاده از اختالف ارتفاع در قسمت های مختلف زمین برای ایجاد فضا و یا ایجاد سطوح و الیه های مختلف بر  
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 نظم آب  -3

 در کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگان نظم آب-3جدول 

وض آب در استفاده از ح-1

 تا دور بنا وسط بنا و دور

 
                         

                       1                    .2                    .3      .                             4. 

 أخذ نگارندگانهای آب درمقطع کاخ هشت بهشت، منمایش حوض -5شکل

ستخرهای استفاده از ا-2

 بزرگ در شرق و غرب

 شمال  

              
 أخذ نگارندگانهای آب درپالن کاخ هشت بهشت، منمایش حوض -6شکل

مون ر محل پیراب جاری دآهای آبی در آن وجود دارد دو مورد الزم به ذکر است، یکی : مقابل بنا، استخری است که انواع پرنده توضیحات

 است. غ بهشتمحل زیست که عینی ساختن تصور باغ بهشت است و دیگری ایجاد دریاچه با پرندگان و گیاهان که باز نمودی از با

 

 نظم هوا :  -4
 وا در کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگانهنظم -4جدول 

شودگی هایی در بنا برای گاستفاده از  -1

 ورود هوا به فضا

 

 
 قطع کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگانم نمایش جریان هوا در -7شکل
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ستخرهای آب در جهت ااستفاده از  -2

 باد برای مرطوب و فیلتر کردن هوا

 

 شمال        

               
 مایش جریان هوا در پالن کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگانن -8شکل

اد ن که جهت برقی و آباشهای تیر، مرداد و شهریور که جهت باد غالب، دهد که به غیر از ماهمی های صورت گرفته نشانتوضیحات: تحلیل

ادهای کند و بمیندانی نهای سال جهت باد غالب از غرب است. در فصل بهار، الگوی وزش باد تغییر چغالب، جنوب غربی است، در سایر ماه

وض، وند و در عشیف میارند. در فصل تابستان با گرم شدن هوا، بادهای جبهه غربی ضعغربی و جنوب غربی، همچنان اهمیت ویژه خود را د

مت شرق ها از سگیرند. )بحران هوا در تابستان است، دراین فصل بادبادهای جبهه شرقی )شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی( شدت می

 شود.(فضا می ها واردوزند که با عبور از استخر، هواخنک شده و به واسطه گشودگیمی

 

 نظم گیاه  -5
 م گیاه در کاخ هشت بهشت، مأخذ نگارندگاننظ-5جدول 

احاطه شدن بنا با درختان  -1

 و طبیعت

 

 
مایش احاطه گیاهان در مقطع کاخ هشت بهشت اصفهان، مأخذ نگارندگانن -9شکل   

 
هشت بهشت اصفهان، مأخذ نگارندگانمایش احاطه گیاهان در پالن کاخ ن -10شکل    
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-ها و گشودگیابایجاد ق -2

هایی برای دعوت طبیعت به 

 داخل بنا

 

                                             
شودگی های اطراف کاخ در چهارطرف بنا، مأخذ نگارندگانگ-11شکل  

 .(1390یاوری،رده است )بیان نمود معمار،  باغ را به میان کاخ جاری کتوان های چهار طرفه در دور بنا میتوضیحات: با وجود گشودگی

 همچون خارج و داخل تضادهای و گیرندمی قرار مختلف زوایای در ازآسمان برشی و طبیعت، مختلف بنا هایسطح همچنین با گذر از

 است جهان سترهگ و ابعاد به تخیل و عبادت مکث، گشایراه طبیعت سکوت و آرامش وقار، آن در که است تصاویری معرف روزگار گردش

ک نقطه حذر یو تمام به  ، مکتب اصفهان از ایجاد نقطه گریز دید و توجه تام«عالم همه منظر اوست» (. با عنایت به مفهوم 1378)دیبا، 

یب اوت در ترکناصر متفعمکانی،  شود و به فراخور مقیاس و سلسله مراتبای از استقرار، منظره ای گشوده میکند. در مقابل هر نقطهمی

 گیرند. فضایی با یکدیگر قرار می

 

 نظم مقدس -6

خست، در وهله ن ر بنادهمه عوامل بکار رفته در این بنا و سایر بناها نشان دهنده عالم مثال است، به عنوان نمونه حوض آب 

م عقول و عالمن عالم قلیم هشتم ، یا عالم برزخ بیسمان و بناست، حال این تصویر معکوس یعنی رسوخ به عالم مثال، اآانعکاس 

یرانی، در اشیوخ  ها در آیینه، به اصطالح یکی ازقدسی مکتب اصفهان است. دیدن چیز محسوسات است. در واقع این همان نظام

آینه، راه ورود به  (.1390، عالی ترین مدینه تمثیلی یا عالم مثال یا اقلیم هشتم است)یاوری،« دیدن چیز ها در هورقلیا»حکم 

، به صورت ل آن تصویرد، بالفعشود، آنچه بالقوه مثبت بونماید. به عقیده کربن، زمانی که نمود آیینه حاصل میهورقلیا را به ما می

ثال مر عالم گردد، در این حال از قوه به فعل درآمدن تصویر، یعنی دخول ماده دمعکوس در سطح آیینه گون، مشهود می

 ن است.زی اصفها(. پس بنابراین آب، هوا، خاک، گیاه، نور، رنگ و... نمود نظم مقدس در مکتب معماری وشهرسا1377)کربن،

 

 نتیجه گیری 
الب غن که در های سازنده مکتب شهرسازی اصفهاتوان نتیجه گرفت، مولفههای صورت گرفته میبر اساس تجزیه و تحلیل

است  ن موفق شدهاصفها نیز صادق است. و با تکیه بر همین مفاهیم و نظام ها، مکتب نظام تعریف شده اند در مورد تک بناهای آن

ول و ست. این اصاکرده  معماری و شهرسازی را نیز بر پایه اصول و قواعدی قرار دهد، که بر آن مبنا دستگاه فلسفی خویش را بنا

یت ی ویژه تبعستور زباندهای متفاوت مکانی، از رغم گویشکه علی  دشود که در این مکتب با زبان و بیانی مواجه شقواعد سبب می

نین آورد، همچه دست میبها پاسخی مناسب برای اقلیم اصفهان است که راه حلی پایدار برای طرح بنا کند. استفاده ازین نظاممی

گردند. ان کهن بازضایی دوربیانی و فنکه مجبور به ترکیب کالمی، آهای زمان و مکان را دارا هستند، بی قابلیت انطباق با دگرگونی

 .برده شوند ز هم بکارتوانند در معماری امرودر هر لحظه است؛ به بیانی دیگر بدلیل مقید نبودن به زبان، می« شدن»این عین 
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