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 مدرسة-ساختار معماری و تزئینات دو مسجدتطبیق و تحلیل 

 آقا چهارباغ و علیقلی
 

 احمد عطاریخواجه رضا علی
 دانشگاه هنر اصفهان، دستی  صنایع ۀگرو استادیار

 1الدّین آقاداودی مُحی
 اریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهدت ۀگرودانشجوی دکتری 

 نژاد تقویبهاره 
 ، دانشگاه هنر اصفهاندستی  صنایع ۀگرو استادیار

 5/12/96قاله: م پذیرش؛ تاریخ 23/6/95تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
در  شهری شاخص دوران شاه سلطان حسین عۀاز دو مجمو آقا علیقلیچهارباغ و  سۀمدر -دو مسجد

دارد. نخست اینکه دو فرضیه را مطرح می پژوهش حاضر اند. گرفته پژوهش حاضر مورد توجه قرار
 شده احداثذهبی م -ترین بناهای علمیهای منتخب در این پژوهش به عنوان شاخصمدرسه -مسجد

ی اـه فهـمؤلعماری، دارای ـهای مهـث آرایـاز حی خصوص بهحسین، در دورۀ پادشاهی شاه سلطان
ود در دو شناسانه منظمی هستند و دوم اینکه یکی از عوامل مهم در ایجاد تمایزات و تشابهات موجسبک

های صهـاخـترین شهمـم ای آن است کهـاین پژوهش گوی یها ست. یافتههانحوۀ حمایت از آن بنا
هندسی خاص به  و نقوش ها گرهیری از شاهگ بهرههای دو بنا عبارت است از  یهآراحاکم بر   شناسانهسبک

 تقسیمات ۀجایگاه ویژی معین، ها رنگمعرق، با طیف ی کوچک کاشی ها قطعه گونه بر زمینۀشکلی بافت
به لحاظ محتوایی  .موارد مشابهبعضی و  ی گوناگونها تقارنی چلیپایی و همچنین الگو کهنچهارگانه و 

و  وجود  ینا باست. بنایعه و تمجید از حامی دو ش یاعتقاد ینمضامۀ دهند بازتابهای معماری آرایه
 ی بسیاریها تفاوت ،معماری و تزئینات در ساختار دو بنا،در سر ییطال ۀنقطدر  درج نام شاه رغم یعل

اوت کمی و کیفی ابعاد بنا و وجود عناصر وابسته در بنای چهارباغ که معادلی از جمله تف  ،شود یمدیده 
 شود. یم آقا ندارد. به لحاظ تزئینات نیز تمایزات چشمگیری مشاهده یقلیعلدر بنای 

 
 

آقا،  علیقلی ۀمدرس -غ، مسجدمدرسۀ چهاربا-معماری صفویه، مسجد هنر ایرانی،  های کلیدی: واژه
 های معماری.آرایه

                                                           
  m.aghadavoudi@shahed.ac.ir                                                       مسئول:   . رایانامۀ نویسندۀ1
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 مقدمه 
ای از میراث فرهنگی باشکوه و طبیعت زیباست که  اصفهان عصر صفوی آمیزه 

ای به قدمت تاریخ تمدن و فرهنگ ایران دارد. معماری این دوره به لحاظ وسعت  پیشینه
و کارایی دارای ابعاد گوناگونی است و در تمامی ابعاد حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 

ترین ابعاد معماری عصر  جمله مهم ه و پویا داشته است. ازو اقتصادی مردم حضوری زند
های مختلفی از مدرسه  آموزی، فرهنگ و مذهب است، در این عصر گونه صفویه، بعد علم

طورکلی تلفیق فضای نیایشی با فضای تعلیمی را شاهد  در ارتباط با فضای مسجد، یا به
و ( 45: 1392شیاری و همکاران، )هوشوند  مدرسه عنوان می -هستیم که تحت عنوان مسجد

یَتلو عَلیهِم آیاتِه و یُزکیهِم و یُعلِمُهُمُ » فرماید: سمبل واقعی این آیه شریف قرآن است که می

که در کنار کارکردها و ابعاد دیگر ازجمله:  (2 جمعه -164عمران  )آل «الکتابَ و الحِکمَه
درسه چهارباغ )مادرشاه( در قلب م-اند. وجود مسجد اقتصادی، خدماتی و غیره قرارگرفته

مدرسه -اصفهان و همچنین مسجد (1)در خیابان چهارباغ مجموعه شهری مادرشاه
ازجمله  (2)ای شهری با همین نام که در خیابان بیدآباد در قلب مجموعه آقا علیقلی

یکی از  نمودهای شاخص معماری اواخر عصر صفویه و زمان شاه سلطان حسین است.
کردهای صفویان در عالم معماری که به بنا هویت و شخصیت خاصی ترین عمل مهم
ترین نمودهای آن  که ازجمله شاخص ست؛ا ها کاررفته در ساختمان بخشد، هنرهای به می

های ساختاری، از جهت  کاری است. دو بنای مذکور عالوه بر ویژگی کاشی های آرایه
پژوهش حاضر با برگزیدن . هستند یتوجه های معماری نیز دارای غنای قابلآرایه

مدرسه از دو مجموعه شهری عصر شاه -موضوع تطبیق ساختار و تزئینات دو مسجد
است، عالوه بر تالش در متمرکز  قرارگرفتهکه کمتر موردتوجه  سلطان حسین صفوی

های سبکی حاکم بازشناسی شاخصهیی، به گو یکلو پرهیز از  شده حاصلنمودن نتایج 
 در کنار شناخت چندپرداخته است. لذا کز بر این دو بنای شاخص در این عصر با تمر

گیرد در ادامه نیز  یممربوط به آن انجام  یمجموعه شهرجانبه هر بنا، معرفی مختصر 
ید بر تأکصفوی با  ینشاه سلطان حسمعماری عصر  های حاکم بر تزئیناتشاخصه

 د.وشتحلیل و بازشناسی میومطالعه تجزیه های موردنمونه
های  در ابتدا به مطالعه و بازشناسی ویژگی دارد تالشرو اساس مطالعه پیش این بر

های محل قرارگیری دو بنا، اعم از ویژگی آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -دو مسجد
معماری و  ساختار معماری، تزئینات، واقفان و حامیان بپردازد و ضمن مطالعه تزئینات

های هر بخش را پس از  و ویژگی ن نوع حمایت در دو بنا پرداختهتبیی ، بهساختار دو بنا
هدف از این مطالعه . ندکنهایت در جداولی با یکدیگر مقایسه  وتحلیل، در مرحله تجزیه
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شناخت ساختار معماری و تزیینات دو بنای مذکور، شناخت همسویی و همگونی عناصر 
یت و کیفیت ساختار معماری و ساختمانی و تزیینی و همچنین تعیین رابطه میان کم

است.  ها و اقتضای محل قرارگیری آنتزیینات با توجه به میزان حمایت از بناهای مذکور 
شناختی  های سبک های مذکور بتوان به گلچینی از ویژگی امید است در نتیجه بخش

  های معماری در عهد شاه سلطان حسین صفوی دست یافت.حاکم بر آرایه
با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش پیرامون دو بنای مذکور،  در این راستا و

های این  ترین ویژگی پژوهش حاضر طی مراحلی منسجم سعی در شناخت و تحلیل مهم
هایی همچون نوع  ها، ضمن تبیین شاخصهدو بنا در بعد ساختار کلی معماری و آرایه

های مذکور بتوان  آورد بخش ده است؛ تا از رهکرها  حمایت در دو بنا و محل قرارگیری آن
معماری در عهد شاه سلطان حسین  های آرایهشناختی  های سبک به شماری از ویژگی

تناسب  صفوی را مورد بازشناسی قرار داد. مراحل مذکور که در قالب متون و جداول، به
 است. رو پیشترین سؤال مطرح در پژوهش  ساز پاسخ به مهم هر بحث ارائه گردید، زمینه

 
 

 روش انجام پژوهش .1
توصیفی است و یافته اندوزی آن بر دو  -تحلیلیروش انجام تحقیق در پژوهش حاضر، 

صورت مشاهده مستقیم و  تقسیم است، نخست روش میدانی؛ که به قسمت قابل
تصویربرداری نگارندگان در دو بنای مذکور صورت پذیرفته است؛ و دوم، یافته اندوزی 

که شامل بررسی غالب منابع موجود پیرامون موضوع، کتب ای و اسنادی  کتابخانه
و غیره بوده است. الزم به ذکر است که در بخش  ها ها، سراچه نامه وقف، ها نقشهمعماری، 

ی ابعاد بنا، وسعت عناصر اصلی، کیفیت مصالح و  مقایسه مؤلفانمشاهده دو بنا توسط 
و غیره موردتوجه بوده است. این  در بعد تزئینات، مسائلی ازجمله کثرت، کیفیت، تنوع

نماید گستره معماری و تزیینات وابسته به آن را ازنظر  مقایسه به مخاطب کمک می
 .وتحلیل قرار دهد مورد تجزیهاجتماعی بهتر  های زمینه های بصری و ویژگی

 
 

 مدرسه چهارباغ -مادرشاه و مسجد ةمجموع .2
ای گذشته که آخرین دستاورد مهم ه ترین نمونه توسعه شهری با حفظ ارزش بزرگ 

باغ بلبل در  میان درمادرشاه،  ۀدهد مربوط به مجموع صفویه را نشان می ۀمعماری دور
عباس اول و دربردارنده یک  این مجموعه یادآور شکوه آثار شاه»، استجوار چهارباغ 

لر و ام بلوم، )ب «ها( و یک بازار بود مدرسه به نام )مادرشاه(، یک کاروانسرا، )اسطبل-مسجد

ترین بنای این مجموعه  ترین و شاخص مدرسه چهارباغ که مهم -مسجد (.491: 1381
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در فاصله »آید، حدفاصل خیابان چهارباغ و کاروانسرای عباسی قرار دارد که  حساب می به
.ق به دستور شاه سلطان حسین و با حمایت و نظارت ه 1126تا  1116های  سال

: 1378)موسوی فریدنی، «و تعلیم طالب علوم دینی بناشده استمستقیم وی، برای تدریس 

داند که به دست  ترین بنایی می مدرسه چهارباغ را باشکوه -. راجر سیوری، مسجد(107
نصر، این  (.165: 1372)سیوری، شده است  عباس اول در اصفهان ساخته جانشینان شاه

جزء شاهکارهای هنر اسالمی های تعلیماتی شیعه و  مدرسه را حاصل شکوفایی سازمان
فرم مربع صحن و حیاط اصلی و همچنین  با توجه به پالن بنا، (.64: 1359)نصر، داند  می

های چهار طرف صحن اصلی کامالً  خلوت در پخ خوردگی گیری چهار حیاط جای
مترمربع( و ابعاد حیاط  8550) 95در  90تشخیص است. متراژ کلی بنا حدود  قابل

بمانیان و ) شده است مترمربع( ذکر 3900) متر 65در  60در حدود مرکزی یا صحن 

صورت فرم چلیپا در  تر به کوچک ۀها سمبلی از چهارباغ در انداز ؛ و باغچه(1390همکاران، 
 (.40: 1391)خانی و همکاران، این مربع قرارگرفته است 

 

 
 

مدرسه چهارباغ منبع: )حاجی  -مسجد . پالن طبقه دوم2 یرتصو
 : نگارندگان(یمباز ترس(  )50: 1379 سمی،قا

مدرسه چهارباغ منبع:  -. پالن طبقه اول مسجد1 یرتصو
 (49: 1379)حاجی قاسمی، 
 

 آقا یقلیعل ةمدرس -و مسجد آقا یقلیعلمجموعه  .3
ترین بنای  پس از مجموعه سلطانی چهارباغ اصفهان مهم آقا علیقلیمجموعه بناهای  

نامه اصلی این مجموعه بر اساس متن وقف کالبدست. سلطان حسین صفوی ا ۀدور
های فوقانی و سقاخانه مسجد(  دربردارنده: مسجد )شامل صحن مسجد، مدرسه یا حجره

حمام )شامل حمام بزرگ و کوچک، چهار حوض و یا دریاچه( دکاکین )شامل چهار باب 
انه شعربافی، خانه، کارخانه صباغی، کارخ دکان در جنب مسجد( بازارچه )شامل قهوه

چهارسوق )شامل چهارسوق و سقاخانه( آن  سی باب دکان، بیست باب حجرات فوقانی(
، آقا علیقلی ۀدهنده اصالت مجموع یکی از عناصر اصلی نشان (.60: 1378)طبسی، است 
هجری قمری و در زمان شاه سلطان  12مدرسه آن است. این بنا مربوط به قرن -مسجد
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در عین وسعت کم دارای نقاط شاخصی نیز  که ؛(50: 1392اده، ز)صنعتیحسین صفوی است 
. بر اساس متن کتیبه سردر مسجد و نظر جابری انصاری، ساخت بنای مسجد در است
شده و زمانی که با دستور شاه سلطان حسین شروع به ساخت و  .ق شروعه 1112سال 

این بنا را ده سال بعد تمام بوده است. او  کند، بنای مسجد نیمه تکمیل این مجموعه می
شده  .ق به پایان رسانیده و این تاریخ در کتیبه سردر مسجد ثبته 1122یعنی در سال 

 ( 372، 1378)جابری انصاری است 

 
 . کتیبه سردر بنا )نگارندگان(3تصویر 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده  225 ۀبه شمار 1313آذر  22این بنا در تاریخ 
های این مسجد نوشته معماری و آرایه ۀمهرآبادی دربار . رفیعی (144: 1393 )لطفی،است 
 است: 

های  سازی مانند طرح و گره هندسی نقوشهای الوان و  گلدسته مسجد بر باالی سردر و مسجد با کاشی»

مدرسه چهارباغ تزئین شده است، صحن مسجد مستطیل و طولش از شمال به جنوب و حوض و مهتابی 
کاری معرق  اش از سنگ مرمر و در باال دارای کاشی در طرف جنوب، ایوان و محرابی دارد که ازارهندارد. 

نفیس است. در سمت مشرق دارای شبستان کوچکی است که در اواخر قرن سیزدهم به مسجد 

 (.717-718: 1352)رفیعی مهرآبادی، « شده است اضافه

 شده است. در ادامه پالن بنا  همکف و طبقه اول بنا ارائه

  
 )«آقا علیقلیپالن طبقه اول مسجد . »5 تصویر

 : نگارندگان(ترسیم باز)( 56: 1378طبسی، 

 ) «آقا علیقلیپالن طبقه همکف مسجد . »4 تصویر
 : نگارندگان(ترسیم باز) (55: 1378طبسی، 
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 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -بررسی تطبیقی ساختار معماری دو مسجد .4

 سبات و ساختار فضاییتنا .4-1 

مدرسه چهارباغ که با ذکر تناسبات در مطالب فوق ارائه گردید،  -مساحت عظیم مسجد 
 -خود گویای جایگاه شاخص این بنای شاهانه، در قیاس با همه مدارس و مسجد

که نشان از  نظیر در کنار وسعت کم (.111: 1382)پیرنیا،  استهای عصر صفویه  مدرسه
ها نیز کامالً روشمند؛ و وفادار  مستقیم دارد دیگر اجزاء بنا نظیر ایوان حمایتی شاهانه و

صورت مرتفع،  با وسعت کلی بنا در تناسب بوده و به یوانیچهار ابه فرم اصیل چلیپا و 
باشکوه و دارای همه جزئیات نظیر گنبد، مناره، گلدسته، محراب و منبر و دیگر جزئیات 

اسالمی در متون کهن و منابع  -آل ایرانیو ایدهشده برای یک بنای کامل  تعریف
ها در  ، باوجود همه زیباییآقا علیقلیمدرسه  -ذکرشده، بنا گردیده است در مقابل مسجد

مقابل بنای چهارباغ بنایی کم وسعت است؛ و در اندک نوشتاری پیرامون وسعت دقیق 
)جابری جابری انصاری  نامه خود به نقل از جمله طبسی در پایان آن صحبت شده است؛ از

مدرسه را در حدود هزار و دویست ذرع ذکر  -، ابعاد کل این مسجد(1321 :یانصار
تار ـاخـنکته مهم در اینجا، عالوه بر وسعت اندک صحن، س(. 55 :1378)طبسی، نماید  می
ای که صحن فاقد ایوان به  گونه آالیش آن به لحاظ ساختار معماری است بهاده و  بیـس

دقیق کلمه و همچنین نمادهای هم سازی با طبیعت همچون: نهر، باغچه و غیره  معنای
بندی چلیپایی یا چهارگانه که از اصول سنتی معماری عصر صفویه  است؛ و قاعده تقسیم

شود. تمام موارد ذکرشده در کنار نبود عناصری  تر در آن دیده می رنگ است به شکلی کم
 در رسد است؛ که به نظر میشده  فاوت سطح حاصلچون گنبد، مناره و غیره گویای ت

 تر به نسبت بنای چهارباغ است. نتیجه حمایت ضعیف
 

 عناصر و اجزاء -4-2
اصلی دو بنا در قالب متن و پس از آن به صورت  یها بخشدر این قسمت به صورت خالصه 

 .گردد یمدر قالب جدول ارائه  یافته نظاممنسجم و 

های اصلی و فرعی در جبهه غربی و شمالی است.  باغ دارای ورودیمدرسه چهار -مسجدورودی: 
با ایجاد فضایی سرپوشیده )کنه »تر از لبه معبر است و  موقعیت ورودی اصلی مدرسه عقب

متر و ارتفاع  7پوش( فضای حرکتی معبر را از مکث ورودی جدا کرده است، سردر بنا به پهنای 
. بعد از سردر ورودی، هشتی و (689: 1344)هنرفر، « داردای با کاشی سفید معرق  متر، کتیبه 16

سازد.  شده است که دسترسی به صحن، ایوان غربی و فضاهای جانبی را میسر می درگاهی تعبیه
که در  هایی با بنای چهارباغ دارد. عالوه بر این نیز در قسمت ورودی، شباهت آقا علیقلیبنای 

معبر است به جهت پرداختن به جزئیات این قسمت، نیز تر از  ساختار قرار گرفتن آن کمی عقب
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مراتب اجزاء سردر نسبت به بنای چهارباغ در  هایی وجود دارد. هرچند در ابعاد و سلسله مشابهت
 تری قرارمی گیرد. در این بنا نیز بعد از سردر، هشتی قرارگرفته که به صحن، حجره رتبه پایین

 یابد. ها دسترسی می و دیگر بخش

ها و نهر آب  متناسب با اقلیم گرم و خشک اصفهان، در بنای چهارباغ، وجود باغچه صحن:
)فرشادی( که از زیر ایوان غربی واردشده است، در ایجاد فضایی بانشاط و سرسبز برای تعلیم و 

متر، از زیر  6عبادت، کارایی بسیار دارد. این نهر بعد از جریان یافتن در بستر سنگی به عرض 
سازد  عنوان یک هواکش مصنوعی محیط مطبوعی را فراهم می شود؛ و به قی خارج میایوان شر
شده که عالوه برگردش  ضلعی ساخته چهارگوشه این بنا با چهار فضای هشت (.52: 1381)مالزاده، 

های بیشتر پدید آورده است.  مالیم دید ازنظر بصری در عمل نیز امکانی برای ایجاد حجره
دارای یک صحن کوچک فاقد باغچه،  آقا علیقلیمدرسه  -در مقابل مسجد (28: 1376)هردگ، 

های  که البته دیوارهای آن مزین به کاشی (718: 1352)رفیعی مهرآبادی،  حوض و مهتابی است.
 هندسی گوناگون است.

فضای مسجد در بنای چهارباغ، در دل ایوان جنوبی قرارگرفته و تماماً  نمازخانه و مسجد:
دارای گنبدی از نوع نارگسسته و به شکل دوپوسته است. این گنبد  بناشده است،قبله  روبه

اهلل دارای  کاری بعد از گنبد مسجد شیخ لطف ازنظر تناسب معماری و زیبایی طرح کاشی
ضلعی، دارای  عالوه بر این گنبدخانه با طرح هشت (.89: 1376)هنرفر، اهمیت بسیاری است 

 آقا علیقلیاخصی نیز هست. فضای مسجد و شبستان در بنای محراب و منبر سنگی مرمرین ش
های بنا از وسعت مناسبی برخوردار  در سمت مشرق صحن قرارگرفته و به نسبت دیگر قسمت

کاری، تزئینات و همچنین در چوبی شاخص است. اطالعات  است لیکن فاقد هرگونه کاشی

در رائه گردید به صورت منسجم پیرامون ساختار دو بنا که مختصری از آن در متون فوق ا
 است. شده  ارائه 1ۀشمار جدول

 

 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -. مقایسه عناصر و ساختار معماری دو مسجد1جدول 

 عناصر معماری عنوان
مدرسه  -مسجد

 چهارباغ

مدرسه  -مسجد

 آقا علیقلی
 توضیحات

د 
سج

و م
 د

ی
مار

مع
ق 

ترا
 اف

ک و
ترا

اش
وه 

وج
– 

 و 
اغ

ارب
چه

ه 
رس

مد
ی

یقل
عل

 
 آقا

سه
ند

ه
 

 مستطیل شکل مربع شکل

عنوان مبنای اصلی  پالن بنا که به
قرارگیری عناصر دیگر بنا 

شود در بنای چهارباغ  شناخته می
اصیل مربع و  قاعدهبیشتر از 

 چلیپا تبعیت دارد

 هم
ی

وار
ج

 

عضو اصلی مجموعه 
 شهری مادرشاه

عضو اصلی مجموعه 
 آقا علیقلی

بناهای هردو بنا در کنار دیگر 
خدماتی یک مجموعه شهری 

 اند. شاخص را تشکیل داده

 نهر آب
همسایگی با نهر آب 

 فرشادی
همسایگی با نهر 

ای  بابا حسن )شعبه
بخش نهر آب  حضور طراوت

)مادی( در مجاورت هردو بنا 
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 مشهود است. از نهر فدین(

ی
ود

ور
ر 

اص
عن

 

سردر 
 ورودی

 در راستای معبر در راستای معبر
موازات محل  و بنا بهسردر هر د
 عبور است.

 ها ورودی
 ورودی اصلی و فرعی

ورودی اصلی و 
 فرعی

های اصلی و  دو بنا دارای ورودی
 فرعی هستند.

ساختار 
 هشتی

 مستطیل شکل
 مستطیل شکل

 ساختار مشابه هشتی ورودی

چگونگی 
 ارتباط

دسترسی با شکستگی 
به ایوان، صحن و 

 فضاهای جانبی

م دسترسی مستقی
از هشتی به صحن و 

 دیگر اجزاء

نحوه ارتباط ورودی با دیگر 
عناصر در دو بنا کامالً متفاوت 

 است.

ن
صح

 

ساختار 
 فضایی

چهار حیاط 
ضلعی در  هشت

 چهارگوشه صحن

های  فاقد حیاط
 خلوت

وسعت و ساختار صحن دو بنا 
 بسیار متفاوت است.

چهار ایوان در  نماسازی
 ها راستای ایوانچه

یوان و ایوانچه فاقد ا
 شاخص

 ها تفاوت در قرارگیری ایوان

همسازی 
 با طبیعت

باغچه، حوض، 
 سنگاب

 سنگاب
سازی بیشتر با طبیعت در  همسان
 مدرسه چهارباغ -مسجد

جد
س

و م
ه 

خان
ماز

ن
 

 مستطیل مستطیل پالن
پالن نمازخانه دو بنا متفاوت 

 است.

موقعیت 
 قرارگیری

 سمت مشرق صحن سمت ایوان جنوبی
جهت و نحوه قرارگیری مسجد و 

 شبستان در دو بنا متفاوت است.

 تناسبات
دوطبقه، چهار ایوانی 

 و ساختار کلی وسیع
دارای طبقه همکف 

 طبقه فوقانی. و نیم

وسعت و ساختار کلی دو بنا 
 های بسیاری دارند تفاوت

 

ره
حج

 
 ها

محل 
 قرارگیری

 طبقه دوم نیم طبقه دوم
ها  محل قرارگیری حجره

 هایی دارند. باهتش

 نماسازی
صورت قرینه در دو  به

 سازی فاقد قرینه طرف ایوان

سازی در ساختار  رعایت قرینه
ها در بنای چهارباغ و عدم  حجره

 آقا علیقلیرعایت در بنای 

 کمتر از ده حجره بیش از صد حجره تعداد
ها در  تعداد کامالً متفاوت حجره

 دو بنا

ن
دی

ما
ر ن

اص
عن

 

گنبد و 
 گلدسته

گنبد عظیم و 
 گلدسته

دارای گلدسته و 
 فاقد گنبد

وجود عنصر شاخص گنبد در 
 بنای چهارباغ

 مناره
های عظیم و   مناره

 شاخص
 فاقد مناره

وجود مناره شاخص در بنای 
 چهارباغ

 فاقد سقاخانه سقاخانه
دارای سقاخانه در 

 راستای  معبر
وجود عنصر سنتی سقاخانه در 

 اآق علیقلیبنای 

 )نگارندگان(
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 .اند گرفتهاصلی بنا همراه با تصاویری در مقام قیاس قرار  یها بخش( 2در ادامه در جدول)شماره 
 در یک نگاه آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -عناصر معماری دو مسجد . ساختار و2جدول 
عناصر 
 معماری

 آقا علیقلیمدرسه  -مسجد مدرسه چهارباغ -مسجد

ی
ما

ن
 

ن
صح

 
 

  
 یحاتتوض

ها در عین تکثر، نظم خاصی به نمای  ها، حوض و نمای دوطبقه حجره چهارباغ(، باغچه) بندی فضا به شکل چلیپا تقسیم
های ذکرشده صحن این بنا را نسبت به فضای ساده صحن  گردد. ویژگی صحن بخشیده و باعث ضرباهنگ متوالی چشم می

 است کامالً متمایز ساخته است.که فاقد حوض و باغچه و ایوان  آقا علیقلیمدرسه 

ی
ما

ن
 

ی
ود

ور
در 

سر
 

 
  

 توضیحات
کاربرد تزئینات درشت و تزئینات معقلی، پهنای کم نمای بیرونی سردر، تنوع کم در رنگ و نقش و عدم وجود نقوش گیاهی 

تلفیق نقوش گیاهی و  ، پهنای زیاد نمای بیرونی سردر، کاربرد کاشی پیچ،فندر مقابل تنوع نقش و  آقا علیقلیدر بنای 
 است. آقا علیقلیتر از بنای  های گوناگون حاکی از حمایت ضعیف هندسی و طیف رنگ

 هم
ت

یع
طب

با 
ی 

وار
ج

 

  
 توضیحات

وجود بستر آب)مادی( و حوض در بنای چهارباغ عالوه بر کارکرد متناسب با اقلیم خشک اصفهان و روحیه بخشی به کاربران، 
 ۀکه از میان مجموع تواند نمادی از عالم مثل را تداعی نماید. نهر باباحسن ر و اجزاء شده و میباعث ایجاد تکثر عناص

 نماید به علت سرپوشیدگی عمده، کمتر فاقد کارکردهای فوق است. عبور می آقا علیقلی
 )نگارندگان(



 1397/26 ستانتابو  بهار، 1، شمارۀ 8سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -های معماری دو مسجدبررسی تطبیقی آرایه .5
ترین و  عمده آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -معماری دو مسجد های یهآرا در میان 

کنند.  که در بیشتر سطوح دو بنا خودنمایی میاست  کاری ترین تزئینات کاشی مهم
این هنر در دو بنا است. در  فنونی معنادار نقش و ها شباهتتوجه همچنین نکته قابل

کاری از حیث ساختار و نقوش و محتوا  یشکاید بر هنر تأکهای مختلف با ادامه آرایه
  مورد بازشناسی مختصر قرار خواهند گرفت.

 

 فن .5-1
 کاری های کاشیآرایه .5-1-1 

توان به  یم ها فنین این تر مهم ازجملهاست.  توجه قابلهای دو بنا  کاشی فنونتنوع   
توجه به کمبود فضا رنگ، معرق، معقلی و کاشی فتیله )زغره یا پیچ( اشاره نمود. با  هفت

پوشی نموده و چشم فنوندر این قسمت از جزئیات کمی و کیفی بازتاب هر یک از 
 نماییم. یمارائه  3 ۀرا در جدول شمار ها آنین تر مهماجمالی  طور به

 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -کاری دو مسجد های کاشی. بررسی تطبیقی آرایه3جدول 

 مدرسه چهارباغ -جدمس آقا علیقلیمدرسه  -مسجد

 نوع نقش
 فن

 
 نمونه تصاویر محل اجرا در بنا نمونه تصاویر

محل اجرا در 

 بنا

 

 حاشیه درکاربرد 
سردر ورودی؛ که 

 های ویژگیواجد 
نقش و رنگ سبک 

 گونه این و ؛استقاجار 
که  رسد میبه نظر 

عهد قاجار مورد 
مرمت و یا تعویض 

  قرار گرفته است

ها،  ایوان
ها،  لچکی

فضای داخلی 
گنبد و باالی 

ها و  مناره
بخشی از 
 استوانه گنبد

ی
اه

گی
ش 

قو
ن

 

ت
هف

 
گ

رن
 

 

 

کتیبه  ترین اصلی
مربوط به شبستان 
بوده لیکن در سردر 

از  هایی نمونهبنا نیز 
موجود  ها کتیبه
 است.

 

هشتی 
ورودی، 

نمای 
خارجی و 

داخلی 
ها،  محراب

 ایوان شمالی

کت
هیب
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بیشترین وسعت 
کاررفته  ینات بهتزئ

در صحن بنا و 
در  خصوص به

قسمت پشت 
 نماها طاق های بغل

 

 
پوشش سقف 
هشتی، گنبد 

 و مناره،

 

ش
قو

ن
 

ی
دس

هن
 

ق
عر

م
 

 

محراب کوچک 
موجود در موازات 
شبستان در صحن 

که حاوی  بنا
تزئینات ظریف و 

  متنوعی است

 

سردر ورودی 
اصلی و 
فرعی، فضای 

داخلی 
 ها،  محراب

 
 

 کتیبه

 

کاربرد معدود این 
که  ای گونه به فن

 بیشتر خالصه به

هشتی سقف 
 گردد میورودی 

 

در جرزها و 
ها،  دهنه

ها،  لنگه طاق
اطراف پاگرد 

 گنبد

 

ش
قو

ن
 

ی
دس

هن
 

م
ی

عقل
 

 

 
های داخل  طاقچه

حیاط و سقف 
 هشتی ورودی

 

ایوان شرقی، 
پشت 

های  بغل
های  درگاه

 ایوان شمالی، 

به
تی

ک
 

- 

بنای در  فناین 
مشاهده  آقا علیقلی
 نگردید

 

عنوان   به
کادر زینتی 
در  سردر 

اصلی، 
محراب، 

داخل ایوان 
 جنوبی

ی
نت

زی
 

 

له
فتی

چ(
)پی

 
 

 )نگارندگان(

مدرسه چهارباغ که در  -گونه که گفته شد کاربرد وسیع تزیینات در بنای مسجد همان 
نا است. این در حالی شده نمایشی از حمایت طبقه حاکمِ از این ب جدول به آن اشاره
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 -رغم تشابهات سبک و شیوه اجرای نقوش و فنون تزیینی در مسجد است که علی
 های کمتری بکار رفته است.آرایه آقا علیقلیمدرسه 

 های سنگیآرایه.5-1-2
های گلدانی در  مدرسه، بیشتر در قالب ستون -این تزئینات در دو مسجد: حجاری سنگ

 ییها ( نمونه4 ۀکاررفته است. در جدول ذیل )شمار ها بهنگاریها و کتیبه ورودی، سنگاب
 سنگی دو بنا نمایش داده شده است. های یهآرااز 

 سنگی دو بنا های یهآرا. بررسی 4جدول 

ن
ف

 

 نمونه تصاویر

 آقا علیقلیمدرسه -مسجد مدرسه چهارباغ-مسجد

ی
ار

ج
ح

 

  

که
شب

 
 

 نشد رؤیتنمونه مشابه 

و 
ی 

ش
قا

ن
ال

ط
 

داز
ان

 ی

 
 

 )نگارندگان(

 تزئینات گچی .5-1-3
های  ها و رسمی بندی ها در مقرنساین دسته از آرایه: نقاشی روی گچ به شیوه تذهیب

ای و با نقوش  شود که بر زمینه آبی یا قهوه مدرسه چهارباغ دیده می -های مسجد حجره
 آقا علیقلیات در بنای گونه تزئین این(. 45: 1391)خانی و همکاران، شده است  گیاهی آراسته

 دیده نشده است.

حساب  بر به های شاهانه و هزینهاین هنر که به نوعی جزء آرایه طالکاری بر روی گچ:
آید در تزئینات حواشی دیوارها و سربخاری زیبای حجره اختصاصی شاه سلطان  می
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ی نظر جابر بر اساسکاررفته است.  مدرسه چهارباغ به زیبایی به -حسین در مسجد
ه.ق.  1288هایی از طال داشته که در قحطی سال  ها نیز قبالً قبه انصاری: سر مناره
طالکاری بر روی گچ در بنای  های یهآرا (201: 1321)جابری انصاری،  سرقت شده است

توان در ارتباط مستقیم با حمایت این موضوع را می ؛ کهدیده نشده است آقا علیقلی
 باغ تبیین نمود.کمتر بنا به نسبت بنای چهار

 

 ها طرحنقوش و  .5-2
 (ها گره شاههای ساده و پیچیده و  ها )انواع گره : گرهیهندس نقوش .5-2-1

ها و به تعبیر دیگر،  کشی، گرهیهندس نقوشای از انواع  مدرسه چهارباغ مجموعه -مسجد 
)خانی ست هندسی و تجریدی با تنوع زیاد ا یرابندهایپالمعارف مصوری از اشکال و  ةدایر

 یهندس نقوش و پوپ، الگوها چون بزرگی نویسندگان نظر طبق (.45: 1391و همکاران، 
است؛ که  اجراشده قوت و دقت درنهایت و متنوع بسیار چهارباغ ۀکاررفته در مدرس به

 شده است در قیاس با نقوش گردان این بنا و دیگر بناهای صفویه، بسیار زیبا توصیف
-های دو مسجداین گروه از نقوش، بیشترین تشابه را در آرایه (.1407: 1387)پوپ و آکرمن، 

مدرسه  -رفته در دو مسجد کار  ترین نقوش به اند؛ و از اصلی آورده وجود  بهمدرسه 
های معماری این دو بنا واقع شاخصه اصلی آرایه آقا هستند و درچهارباغ و علیقلی

فراوان  کاربرد به توجه اند. با شده اجرا معرق یکاش باهنراغلب  ؛ کهآیند حساب می به
جمله:  د ازشو می تقسیم مختلف چند گونه به در این دو بنا، این نقوش یهندس نقوش

شده با  ترکیب هندسی نقوشو مرکب و پیچیده و  هندسی نقوش، ینقوش ساده هندس
یر ها و غیره است که تصاو سایر عناصر تزئینی دیگر همچون: اشکال گیاهی و کتیبه

 ارائه شده است. 3 ۀدر جدول شمار ها آنتعدادی از 
 نقوش گیاهی: اسلیمی و ختایی .5-2-2

ها از همه  ها و ختایی استلیزه شده، اسلیمی در بین نقوش گیاهی منتظم و 
-143: 1386)تام سن، های متنوعی هستند  هستند که دارای انواع و گونه تر شده شناخته

 و نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی به معرق یکاشرباغ با مدرسه چها -سردر مسجد (.132
های شمالی و جنوبی ورودی، باالی  صورت ترکیبی تزئین شده است عالوه بر این، دیواره 

و نقوش گیاهی  معرق یکاشها، گنبد، زیر گنبد و محراب با  های ایوان سکوها، لچکی
معماری بنای  های آرایهاسلیمی و ختایی تزئین شده است. نقوش اسلیمی و ختایی در 

کاررفته  صورت کامالً محدود و در قسمتی از نمای سردر و کتیبه شبستان به به آقا علیقلی
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معماری است که درنتیجه  های آرایهرفته در  است که نمایانگر تنوع کم در نقوش به کار
 حمایت محدودتر به نسبت بنای چهارباغ اتفاق افتاده است.

 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -رفته در دو مسجد کار  به یها فننقوش و . بررسی انواع 4جدول 

 
 )نگارندگان(

 

 ها کتیبه.5-2-3

در دو بنا وجود دارد. بنای چهارباغ  ها یبهکتتفاوت چشمگیری بین کمیت و کیفیت 
های آن را بر بستر چوب، سنگ، فلز و  های زیبا و متعددی است که نمونه دارای کتیبه

های نستعلیق موجود در  توان به کتیبه ها می جمله نمونه وان مشاهده نمود. ازت کاشی می
گانه اطراف سرسرای مدخل ورودی اشاره داشت؛ که  های شش اندازهای چوبی غرفه دست

از ها  عالوه بر این (.697-695: 1350)هنرفر، است )ع( شامل صلوات بر چهارده معصوم 
ایی همچون ایوان جنوبی، فضای درون گنبدخانه، ه هایی با خطوط ثلث در قسمت کتیبه

منظور بازنمایی آیات قرآنی، احادیث و روایات دینی بهره برده  شبستان، ساقه گنبد و به
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هایی به خط نستعلیق به  شده است، در نمای غربی شامل مدخل و هشتی ورودی کتیبه
و  علی )ع( اغلب اشعار فارسی در مدح حضرت ها آن مایه درونخورد که  چشم می

های کوتاه  های کوفی نیز که عمدتاً به هدف نگارش اسماء و صفات الهی و سوره کتیبه
طور شاخص در نمای داخلی  و به های بنا کاررفته است، تقریباً در تمامی قسمت قرآن به

 ایوان شرقی وجود دارد.
 آقا یقلیعلمدرسه چهارباغ و  -های دو مسجد . بررسی ساختار و محتوای کتیبه5جدول 

 خط کتیبه مدرسه چهارباغ -مسجد آقا علیقلیمدرسه  -مسجد

های کوچک قرآن همچون  اشاره به سوره
 توحید ۀسور

های کوچک  اسماء اهلل و سوره از استفاده فراوان
 (139: 1390نژاد،قرآن )کیانمهر و تقوی

ن
می

ضا
م

 

   
ی

نای
ی ب

وف
ک

 
       

بازتاب مفاهیم و مبانی اسالمی همچون 
 دتینشها

بازتاب اصول اعتقادی شیعه همچون: توحید، 
 (708: 1350نبوت و امامت )هنرفر، 

 پیرابندهایها در  بکار بردن متن کتیبه
 هندسی همچون ستاره و غیره

خصوص  ها و به پراکنده بودن در همه قسمت
 (143: 1390نژاد،ایوان شرقی )کیانمهر و تقوی

تار
اخ

س
 

  

شیه و در مجاورت ها در حا قرارگیری کتیبه
 ها و همخوانی با آن هندسی نقوش

هندسی لوزی و مربع برای  پیرابندهایتأکید بر 
: 1390ها )بمانیان و همکاران، مایه کادر و نقش

12) 

ترین اطالعات بنا در قالب  ارائه مهم
 ترین کتیبه بنا با استفاده از این خط مهم

هایی  بازتاب مفاهیم و مضامین قرآنی و سوره
( که اشاره به نماز 82-78همچون اسراء )آیات 

 (.92: 1385اول وقت دارد )جعفریان، 
ن

می
ضا

م
 

    

ث
ثل

 
         

اشاره به ساخت و وقف بنا در زمان شاه 
سلطان حسین و تعریف و تمجید از وی 

 آقا علیقلیتوسط یکی از درباریان او، به نام 

بر امامت و جایگاه حضرت علی )ع( و  تأکید
یثی در مدح امام همچون: احادیث پیامبر احاد

( که 716: 1350)ص( در مدح ایشان )هنرفر، 
 در راستای سیاست مذهبی آن عصر است.

-
مایه  بازتاب احادیث و آیاتی از قرآن با درون

 (.712آموزی )همان،  ضرورت و اصول علم

های  ترین کتیبه قرارگیری یکی از شاخص
 اثلث سنگی در سردر این بن

رنگ )مکی  های هفت صورت کاشی اجرا اغلب به
 (.35: 1388نژاد،

تار
اخ

س
 

  

بندی منسجم، با حفظ تناسبات  ترکیب
 خط کرسی

دارای کشیدگی و ارتفاع زیاد حروف )بمانیان و 
 (.12: 1390همکاران،

اشاره به ساخت بنا در زمان شاه سلطان  
 حسین و تاریخ بنا

و نبوت پیامبر  تأکید بر والیت حضرت علی )ع(
 )ص(

ن
می

ضا
و م

م 
هی

مفا
ق 
علی

ست
ن

 

   

نویس، در  اشاره به ساخت شبستان و کتیبه
 کتیبه سردر شبستان

راه با عدل و داد شاه اشاره به پادشاهی هم
 (709-711: 1350)هنرفر، سلطان حسین 

گرا و  کارگیری در کنار نقوش طبیعت به
 تزئینی

همچون  های گوناگون اجرای این خط بر زمینه
 کاشی، فلز و چوب

تار
اخ

س
 استفاده اندک به نسبت دیگر خطوط رنگ اجرا بر زمینه کاشی هفت 

 )نگارندگان(
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ها و  یبهـها اندک است و بیشتر شامل کت آقا تعدد کتیبهمدرسه علیقلی -در مسجد 
های  ترین کتیبه حال یکی از شاخص های خوشنویسی کوفی بنایی است. بااینآرایه
که  استای نقش بسته که به خط ثلث  اشده در سردر بنا بر روی سنگی به رنگ قهوهاجر

 نقی امامی خوشنویس شاخص عصر صفوی اجرا شده است. خوشنویسی آن توسط علی
 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -. بررسی تحلیلی نوع حمایت و اطالعات وقفی دو مسجد6جدول 

 آقا علیقلیمدرسه چهارباغ و  -مسجد و نمودهای آن در دو تطبیق نوع حمایت

 توضیحات آقا علیقلیمدرسه  -مسجد مدرسه چهارباغ -مسجد عنوان

به
تی

 ک
ن

مت
 

 ها

قرارگیری نام شاه سلطان حسین در 
نقطه طالیی و مرکزی کتیبه ثلث 
سردر بر بستر کاشی بارنگی متمایز، 
مدح وی در قالب اشعاری فارسی در 

ب اصلی قالب کتیبه فلزی بر بستر در
ورودی و همچنین مدح و ذکر نام 

کاری هشتی  های کاشی وی در کتیبه
های  های چوبی غرفه ورودی و کتیبه

که برای جلوه و خوانایی  فوقانی
 اند. بیشتر، متمایز از زمینه اجراشده

قرارگیری نام شاه سلطان 
حسین در کنار نام 

سنگی  ۀدر کتیب آقا علیقلی
با خط ثلث و همچنین در 

کاری  ه نستعلیق کاشیکتیب
صورت  سردر که به

شده  های تفکیک بندی قاب
 آمده است مشهود است.

نام شاه در بنای چهارباغ 
عنوان سازنده و بانی و  به

طور مستقل  حامی اصلی بنا به
ذکرشده ولیکن در بنای 

عنوان  نام شاه به آقا علیقلی
دستوردهنده و شاه وقت، در 
کنار واقف و بانی یعنی 

در  آورده شده است. آقا یعلیقل
متن کتیبه آمده است زمن 

 )زمان( دولت سلطان حسین.

ی
مار

مع
ار 

خت
سا

در 
د 

ما
ن

 

ای مختص شاه با  اختصاص حجره
کاری بر روی گچ، تزئینات طال

های  ها و کالس شرکت در مراسم
درس و سرکشی مرتب از زمان 
ساخت بنا تا آخرین روزهای عمر 

ها وی را  نکه طبق اسناد افغا نحوی به
در آخرین روزهای عمر در حجره 

خانی ) مخصوص وی به قتل رساندند

 (.41: 1391و همکاران، 

مشاهده نشدن آثاری از 
حضور مداوم و حمایت 
مستقیم شاه چه در بعد 
ساختار بنا و چه در بعد 
اسناد و اطالعات تاریخی 

 موجود در مورد بنا.

شاه سلطان حسین به علت 
ه خاص و روحیات دینی، عالق

سفارش مادر وی، توجه 
ای به بنای چهارباغ داشته  ویژه

است که در هیچ بنای دیگر 
عصر وی و حتی دیگر شاهان 

 صفوی نیز معادلی ندارد.

 و 
ی

یخ
تار

د 
سنا

ف
وق

 
مه

نا
 

 ها

مطالب مندرج در اسناد تاریخی و در 
ها وقف نامه بنا گواه بر ذکر  صدر آن

ن عنوان بانیا نام شاه و مادر وی به
اصلی بنا و اختصاص موقوفات بسیار 

های مالی فراوان توسط این  و حمایت
که عالوه  نحوی دو شخصیت است به

 کاروانسرا و بازار بزرگ جنب  بر وقف

در متن وقف نامه نام شاه 
ذکر نشده است و بیشتر نام 

 ، خسرو آقاآقا علیقلیخود 
برادر وی( و تعدادی از افراد )

عوام ذکرشده است. بر 
ساس آن متن، وقفیات ا

 شامل حمام دوقلو، چاه، 

ذکر نام شاه در وقف نامه 
عنوان بانی و واقف اصلی و  به

حمایت مستقیم وی از بنا و 
همچنین موقوفات کثیری که 

و خود وی  مادرشاهتوسط 
وقف برآبادانی این بناشده 

 است در مقابل ذکر نام 
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 و 
ی

یخ
تار

د 
سنا

ا
ف

وق
 

مه
نا

 
 ها

شامل کل بعضی از  وقفیات بعضاًبنا، 
های  روستاهای اطراف و یا زمین

شده است که درآمدهای  وسیعی می
آن صرف ساخت بنا، حفظ و 

های  داری و همچنین هزینه نگه
سپنتا، ) شده است جاری و طالب می

1346 :119.) 

 چهار باب مغازه جانبی،
های مربوط به یک  دستگاه

مغازه در بازار اصفهان، دکان 
کنار حمام،  بقالی، دریاچه

چهارسوق( ) سقاخانه و بازار
 روبرو

عنوان یک  به آقا علیقلی
عنوان بانی اصلی و  شاهزاده به

وقف مواردی چند ازجمله 
چند باب دکان و سقاخانه و 
حمام، نشان از جایگاه 
فرادست حمایت در بنای 

 چهارباغ دارد

 نتایج کلی مطالب فوق

جمله مسائل مهمی است که از مرحله انتخاب محل احداث،  وقوفات، ازوقف و م ۀحمایت از یک بنا و مسئل ۀوشی
و نقش، عناصر  فنیکاری( تا مرحله اجرای تزئینات به لحاظ  معماران، مواد و مصالح، ابعاد و ساختار بنا )سفت

گیرد.  رمیهای جاری بنا و کاربران را در ب کاری( و تأمین مخارج حفظ، مرمت و هزینه نمادین و ملحقات بنا )نازک
نشان از حمایت شاه مذکور  ای گونه بهشاه سلطان حسین در نقطه طالیی سردر ورودی دو بنا که  نام ثبتبا وجود 

واسطه وی و همچنین  واسطه نگاه ویژه شاه سلطان حسین و حمایت بی مدرسه چهارباغ به -از دو بنا دارد، مسجد
ث ابعاد و ساختار بنا و همچنین تزئینات در مقایسه با های چشمگیری از حی تفاوت مادرشاهموقوفات فراوان 

 که توسط شاهزاده دربار شاه سلطان حسین و حمایت غیرمستقیم و باواسطه شاه بنا آقا علیقلیمدرسه  -مسجد
 گردیده است دارد.

 )نگارندگان(
 

  . نتیجه6
و بازشناسی منسجم ترین سطح آن یعنی نتایج حاصل از این پژوهش از ابتدایی 

بنا از تا سطح میانی یعنی مرحله تطبیق دو  های معماری دو بناآرایهساختار و  روشمند
و سپس  حیث ساختار و تزئینات با مبنا قرار دادن نحوه حمایت و محل قرارگیری دو بنا

دارای وجوه نوآورانه و  های پیشین در بخش پایانیهای بخش و تبیین یافته تحلیل
به صورت توصیفی یکی از دو بنا را  غالباًیی است که ها پژوهش از سایر ایمتمایزکننده

به  توان یمهای مهم این پژوهش تفاوت ازجمله همچنین. اند دادهمورد مطالعه قرار 
 فرضیه مند بودن اشاره داشت. 

اصلی پژوهش حاضر را  سؤالدر بعد تحلیل ساختار کلی دو بنا که قسمت نخست  
های شهری، دارای  الوه بر قرارگیری در کنار دیگر مجموعهدهد، هر دو بنا ع یمتشکیل 

چهارباغ در  یالگو کهن دهنده بازتابند و در هردو بنا هستسردرهای مجلل و شاخصی 
 ایرانی باغ و بهشت الگوی باستانینشان از توجه صفویان به  است، راستای چهار ایوان

« مادی»در شهر اصفهان با نام همچنین همراهی کالبد دو بنا با عنصر نهر آب که  .است
وجود ندارد اما ساخت بنا در چهار  آقا علیقلی بنایاین فرم در  حال شود، شناخته می

توان اشاره  یماساس  ینا بر استچهار ایوانی  فرم چلیپایطرف حیاط نیز خود مرتبط با 
ربار، اواخر این دوره پ خصوص بهمذهبی عصر صفویه و  -نمود که معماران بناهای علمی
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مبانی اعتقادی و سیاست  تناسب بهیوانی، چهار او فرمت  ضمن وفاداری به شکل چلیپا
)فردوس( است را در  بهشت ی از باغا جلوهایرانی که  ایده باغ مذهبی حاکم در این عصر،

ولی به لحاظ  .اند درآوردهمدرسه های این عصر به زیبایی به اجرا  -مدارس و مسجد
 -اری، مسجدـمـتار معـر و همچنین کیفیت و پیچیدگی ساخوسعت، جزئیات و عناص
وزه ــآقا داراست. در حبت به بنای علیقلیـهای بسیاری نس مدرسه چهارباغ برتری

شود  یمین تزئین دو بنا را شامل تر مهمکاری که  خصوص کاشی های معماری و بههـآرای
در بعد ساختار  ها آنین تر مهم جمله ازیتی مشاهده گردید که حائز اهمهای  نیز شباهت

کاری ریزنقش در سردر  یکاشها و تزئینات  یکار مقرنستوان به اجرای  یمتزئینات،  فنو 
اشاره داشت که اغلب با  ها بغلتزئین پشت خصوص  و بهورودی، نماهای داخلی صحن 

ی ها یفطیری از گ بهره. تزئینات مذکور که با اند درآمدهبه اجرا  معرق یکاشنفیس  فن
، اند شده دادهای و مشکی نمایش  یروزهفمختلف رنگی و با تمرکز بر رنگ زرد، الجوردی، 

به کالبد سنگین بنا روح  ها گره شاهو  هندسی نقوشبافت ظریف و پرکاری از  صورت به
ی ها مؤلفهین تر مهمتوان بیان داشت که یکی از  یماند. لذا بر این اساس  یدهدم

کاری در عصر شاه سلطان حسین صفوی زینت بخشی  یکاشی تزئینات شناس سبک
یری از نقوش بسیار ریزنقش و منتظم هندسی، با گ بهرهی معینی از بنا با ها قسمت

 است. معرق یکاشهای رنگی قطعات کوچک  یفطیری از گ بهره
یکی از اصول حاکم بر این دو بنا و در مقیاسی  عنوان بهشاخصه مهمی که  وجود با 

تنوع نقوش، کثرت، کیفیت  ۀحسین ذکر گردید، در حوزر شاه سلطانتر در عص یعوس
 ؛ کهشود های بسیاری دیده می کاررفته در تزئینات دو بنا تفاوت فنون و مواد و مصالح به

-با توجه به ساخت دو مجموعه شهری و دو مسجد در متن مقاله بدان پرداخته شد.
توان یکی از عوامل مهم در  ای می گونه مدرسه مذکور، در زمان شاه سلطان حسین به

ایجاد تمایزات و تشابهات موجود در بعد ساختار معماری و تزئینات وابسته به معماری 
د. در این راستا پژوهش حاضر تالش کروجو  جست ها آندو بنا را در نحوه حمایت از 

 خصوص بهنا نقاط تمایز و تشابه دو ب وتحلیل یهتجزتصویری و  یها نمونهنمود که با ارائه 
واسطه شاه، نظارت و حمایت مستقیم در  حمایت بی یرتأثها های آنبر آرایه یدتأکبا 

مدرسه چهارباغ و اختصاص موقوفات بسیار توسط شاه و مادر وی برای ساخت  -مسجد
شاه در نقطه طالیی سردر  نام ثبتکه با وجود  آقا علیقلیو آبادانی آن را نسبت به بنای 

 آقا علیقلیغیرمستقیم شاه و توسط یکی از شاهزادگان و درباریان، به نام آن، با حمایت 
ند. عامل قابل توجه دیگر که در کنار نحوه کساخته و وقف گردیده است را تبیین 

شهری  یها مجموعه ها آن تبع بهدو بنا و  یابی مکانحمایت باید بدان اشاره نمود مورد 
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شاهانه و در جوار مراکز  یطیدر محی چهارباغ که مجموعه شهر یا گونه به، استآن دو 
یک  توان یم یا گونه بهرا  آقا علیقلیاستقرار حکومت جای گرفته، لیکن مجموعه شهری 

این اساس در راستای تبیین فرضیه مطرح در  نامید. بر یا محلهمجموعه خدمات شهری 
آن است که بخش  نگریانماهای پژوهش یافتهبیان نمود که  گونه ینا توان یمپژوهش نیز 

تر و امعـیابی به نتایج جتوجهی از فرضیه قابل اثبات است لیکن برای دستقابل
 بیشتری از دوره پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی مورد یها نمونهتر باید مستدل

بحث در پژوهش  با توجه به گستردگی دو مجموعه شهری مورد گیرند. مطالعه قرار
شناسی  عنوان مراجعی مهم در سبک ، بهها آنپژوهشی هر یک از های  یتظرفو  رو یشپ

ازآن، پژوهش  هنر و معماری اواخر عهد صفویه و تأثیر و تأثرات ادوار گذشته و پس
رفته در  شناسی نقوش و فنون به کارها و همچنین گونه بندی یبترکپیرامون تناسبات و 

پیشنهاد  یـندههای آ شـنجام پژوهطرح تزئینات وابسته به معماری دو بنا به منظور ا
 د.شومی
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