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چکیده

بیان مسئله :میدان نقش جهان به عنوان یک فضای شهری برجسته در شهر اصفهان ،در تعامل با سه بخش
اقتصادی-مسکونی ،مذهبی و حکومتی در دورۀ صفویه شکل گرفته است .این میدان به هریک از بخشهای
نامبرده ورودی داشته و سردر یکی از این ورودیها که به بخش حکومتی راه داشته« ،خورشید» بوده است.
بررسی این سردر به شناخت کاربریهای اطراف میدان ،روابط فضایی و سلسلهمراتب دسترسی آن در طول
تاریخ یاری میرساند .برخی از پژوهشگران در کنار بررسی میدان نقش جهان ،به مطالعۀ تحوالت میدان در
طول تاریخ نیز پرداختهاند ولی این پژوهش سعی دارد به بازخوانی سردرخورشید بر اساس اسناد توصیفی-
تاریخی و تصویری دورۀ صفویه تا پهلوی اول بپردازد.
روش تحقیق :دادههای این پژوهش ترکیبی از دادههای کتابخانهای و میدانی است .با بررسی اسناد توصیفی
و تصویری دورههای مختلف تاریخی و بررسی میدانی وضع موجود ،سیر تحوالت سردر از زمان شکلگیری
(دورۀ صفویه) تا تخریب (دورۀ پهلوی اول) مشخص شد.
پیش رو بر آن است تابا بررسی اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری موجود ،سیر تحوالت و
هدف :پژوهش ِ
کاربری سردر خورشید را از دورۀ صفویه تا دورۀ پهلوی اول مشخص کند.
نتیجهگیری :بررسیها آشکار کرد که در دورۀ صفویه سردر موردنظر به همراه سه سردر مشابه دیگر به عنوان
ورودیهای حرمسرای شاهی بودهاند ،اما سردر خورشید بهتنهایی گذر حرمسرا را به ضلع غربی میدان
نقش جهان متصل میکرده است .اسناد تصویری همچنین مشخص کرد که این سردر مشابه برخی دیگر
از سردرهای سلطنتی دورۀ صفویه ،یک بنای دو اشکوبه با درگاهی در میان و طاقنماهایی در طرفین بوده
است .در دورۀ قاجار و با ازبینرفتن حرمسرا ،سردر مذکور نیز تنها به عنوان مدخل گذر خورشید کارایی
داشته است .در دورۀ پهلوی اول این سردر تخریب شد و تا امروز نیز در مکان قرارگیری آن بنایی ساخته
نشده است.
واژگان کلیدی :سردر خوشید ،میدان نقش جهان ،اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری ،حرمسرای شاهی.
* نویسنده مسئول09133179921 ،n.valibeig@aui.ac.ir :

........................................41. ........................................
نشریۀ علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

نیما ولیبیگ و نگار کورنگی

...........................................................

مقدمه

میدان نقش جهان از جمله فضاهای شاخص شهری در
اصفهان عصر صفویه است که بناهایی با کاربریهای مختلف
در اطراف آن قرار داشتهاند؛ کاربریهای مذهبی ،تجاری،
مسکونی و حکومتی از جمله عملکردهایی هستند که در
تعامل با میدان شکل گرفته بودند .این بناها در چهارضلع
میدان توسط ورودیهایی به میدان وصل میشدند .به
استثنای ورودیهای مساجد ،از میان باقی ورودیها ،تنها
سه ورودی دارای سردر شاخص هستند .یکی از آنها سردر
«قیصریه» است که در ضلع شمالی قرار دارد و شاخصترین
ورودی میدان به سمت بافت تجاری و مسکونی بوده است
(اوبن296 :1391 ،؛ فوروکاوا239 :1384 ،؛ افضلالملک،
 .)28 :1379دو سردر دیگر مرتبط با بناهای حکومتی
هستند؛ در ضلع غربی میدان بناهای حکومتی قرار
داشتهاند که به دو گروه دیوانخانه و اندرونخانه تقسیم
میشدند (ارباب اصفهانی )37 :1368 ،و هرکدام دارای
یک سردر شاخص جهت ورود به میدان بودهاند .دسترسی
به دیوانخانه از طریق درگاه عالیقاپو و دسترسی به
اندرونخانه به واسطۀ سردر خورشید امکانپذیر بوده است و
این سردر تنها ورودی حرمسرای شاهی از سمت میدان نقش
جهان محسوب میشده است (تاورنیه53 :1390 ،؛ کاتف،
62 :1356؛ فالندن161 :1356 ،؛ کمپفر193 :1363 ،؛
شاردن .)۱۶۳ :1393 ،در دورۀ قاجار و همزمان با رکود میدان
نقش جهان ،بناهای اطراف آن نیز بهتدریج دچار تخریب و
آسیب شدهاند (لوتی198 :1370 ،؛ اوبن.)289 :1391 ،
با تخریب بخشهایی از حرمسرا و تغییر کاربری آنها در این
دوره ،سردر خورشید نیز کاربری خود را از دست داده و تنها
به عنوان سردر گذر خورشید در ابتدای این گذر قرار داشته
است .سرانجام در دورۀ پهلوی اول این سردر به صورت کامل
تخریب میشود و گذر خورشید به حرکت سواره اختصاص
مییابد .به دلیل تخریب این سردر که از جمله بناهای حائز
اهمیت میدان نقش جهان بوده ،بررسی تحوالت آن در
طول تاریخ جهت شناخت بیشتر تحوالت و تاریخ معماری
میدان نقش جهان میتواند مؤثر باشد .از طرفی شناخت
ویژگیهای معماری این سردر به بازسازی دولتخانۀ صفویه
نیز کمک شایانی میکند.

بخش اصلی این پژوهش به بررسی اسناد توصیفی-تاریخی و
تصویری مربوط به دورههای صفوی ،قاجار و پهلوی اختصاص
دارد .با توجه به اینکه میدان نقش جهان و دولتخانۀ آن در
دورۀ صفویه شکل گرفتهاند و کاربری سردر مورد نظر نیز
وابسته به این دولتخانه بوده ،دورۀ صفویه به عنوان نقطۀ
شروع جهت انجام بررسیها انتخاب شد .از طرفی به دلیل
اینکه قدیمیترین تصویری که در آن ،سردر مذکور به صورت
ویرانه وجود دارد مربوط به دورۀ پهلوی است ،بازۀ زمانی
صفویه تا پهلوی به عنوان گسترۀ زمانی این پژوهش در نظر
گرفته شد .بازخوانی این بنا عالوه بر بیان سیر تحوالت
معماری میدان نقش جهان و دولتخانۀ صفوی میتواند به
شناخت چگونگی روابط فضایی و سلسلهمراتب دسترسی به
میدان نیز کمک کند .از سویی بررسی ویژگیهای معماری
این بنا ساختار معماری برخی از سردرهای سلطنتی در دوران
صفویه را نیز آشکار میکند.
پیشرو روش پژوهش بدین گونه است که ابتدا اسناد
در مقالۀ ِ
توصیفی-تاریخی و تصویری مربوط به دورۀ صفویه تا پهلوی،
مورد بررسی قرار گرفتند .برای شناخت دقیق مشخصات
سردر خورشید ،آن دسته از اسنادی که به طور مستقیم به
ورودیهای میدان به ویژه سردر مذکور اشاره داشتند ،بررسی
شدند .در نهایت نیز برای بهدستآوردن شناختی دقیق از
مشخصات معماری سردر خورشید ،با استفاده از نرمافزارهای
مدلسازی 1این سردر بازسازی شد.
این پژوهش براساس مطالعات کتابخانهای ،تحلیلی و میدانی
صورت گرفته است .ابتدا سردرهای میدان نقش جهان از دورۀ
صفویه تاکنون بررسی شدند .سپس سیر تحوالت سردرخورشید
بر اساس اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری مشخص شد .برای
مشخصکردن وضعیت کنونی سردر ،از جایگاه آن در میدان
نقش جهان تصویربرداری شد .در کنار سردر مذکور حرمسرای
شاهی نیز که مرتبطترین فضا با سردر خورشید بوده است ،به
اختصار توضیح داده شد .عالوه بر این ،ویژگیهای معماری
سردر نیز با توجه به اسناد تصویری بررسی شد.

پرسشهای پژوهش

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

 سردر خورشید دارای چه ویژگیهای معماری بوده است؟ سردر خورشید از لحاظ مکان قرارگیری و کاربری با سایرفضاهای میدان نقش جهان چگونه مرتبط بوده است؟
این پژوهش بر آن است تا با بررسی اسناد توصیفی و تصویری
متعلق به دورههای مختلف زمانی و تحوالت تاریخی میدان
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نقش جهان ،ویژگیهای معماری و روند تغییرات سردر خوشید
از دورۀ صفویه تا کنون را شناسایی کند.
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روش انجام پژوهش

با توجه به اهمیت میدان نقش جهان ،پژوهشگران زیادی از
دورۀ شکلگیری آن تاکنون به شناخت و معرفی آن پرداختهاند.
بخش زیادی از این پژوهشها شامل سفرنامههایی میشود
که در کنار معرفی شهر اصفهان ،به توصیف میدان نقش
جهان پرداختهاند (تاورنیه1390،؛ شاردن1393 ،؛ دالواله،
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1370؛ کمپفر1363 ،؛ فالندن1356 ،؛ ریچاردز1390 ،؛
آلمانی .)1394 ،در کنار سفرنامهها در اسناد تاریخی
بسیاری نیز به معرفی میدان نقش جهان پرداخته شده است
(تحویلدار اصفهانی1342 ،؛ جابری انصاری .)1378 ،در
این میان بخشی از پژوهشگران به طور خاص این میدان را به
عنوان یک فضای شهری از منظرهای مختلف بررسی کردهاند
(شهابینژاد ،ابوئی ،قلعهنوئی و مظفر1393 ،؛ آقابزرگ
و متدین1394 ،؛ Hayaty, Fazeli & Alipoor, 2016؛
 .)Khodabakhshi, 2014تعداد محدودی از پژوهشگران به
بررسی اسناد تصویری و تحوالت رخداده در میدان براساس
این اسناد پرداختهاند (راداحمدی ،فخار تهرانی و ابویی،
1390؛ شهابینژاد ،ابوئی ،قلعهنوئی و امامی1393 ،؛
پهلوانزاده .)1395 ،در میان پژوهشهای صورتگرفته
تاکنون تنها برخی از محققین به وجود سردر خورشید و
یا ورودی حرمسرا در ضلع غربی میدان نقش جهان اشاره
کرده و کاربری آن را بیان کردهاند (دالواله1370 ،؛ تحویلدار
اصفهانی1342 ،؛ ارباب اصفهانی1368 ،؛ افضلالملک،
 .)1379در میان آنها نیز تنها تعداد اندکی ویژگیهای
معماری سردر و چگونگی ارتباط آن با فضاهای اطراف
میدان را توصیف کردهاند (شاردن1393 ،؛کمپفر.)1363،
در رابطه با بازنمایی و بازخوانی آثار معماری که در حال حاضر
از میان رفتهاند نیز تاکنون پژوهشهایی صورت گرفته که
در این پژوهشها بیشتر با استناد به اسناد توصیفی به ویژه
متون ادبی و تاریخی تصویر مشخصی از آثار ویرانشده به
دست آمده است (آلهاشمی1391 ،؛ یاراحمدی ،انصاری و
مهدوینژاد1396 ،؛ جعفرپورناصر.)1397 ،
بیان مسئله

•سردرهای میدان نقش جهان

میدان نقش جهان به عنوان شاخصترین فضای شهری
اصفهان از دورۀ صفویه تاکنون ،دارای ورودیهای متعددی
بوده است .این ورودیها وظیفۀ اتصال میدان به بافت و
فضاهای مجاور آن را داشتهاند .بافت مجاور میدان در زمان
شکلگیری به دو گروه عمده تقسیم میشده است .گروه
اول بافت مسکونی بوده که میدان را از سه وجه شمالی،
جنوبی و شرقی احاطه میکرده است .گروه دوم نیز بافت
سلطنتی بوده که در ضلع غربی میدان قرار داشته است .در
زمان صفویه و بنا بر نوشتۀ سیاحان اروپایی در تمام اضالع
میدان ،ورودیهایی قرار داشتهاند ،اما بنا بر اهمیت فضاهای
مجاور میدان ،تنها سه ورودی دارای سردر مشخص بودهاند.
ورودی ضلع شمالی ،میدان را به بازار بزرگ متصل میکرده
است که سردر قیصریه نام دارد (شهابینژاد و امینزاده،
 .)1391در بین ورودیهای منتهی به دولتخانۀ صفوی نیز
تنها ورودی عالیقاپو و ورودی متصل به حرمسرای شاهی
دارای سردر مشخص بودهاند (دالواله .)38 :1370،در دورۀ
قاجار سردرهای یادشده ،علیرغم رکود میدان همچنان از
نظر کالبدی حفظ شدهاند ،هرچند از نظر عملکردی کارکرد
خود را از دست داده بودند .در دورۀ پهلوی و در پی احداث
خیابانهای سپه و حافظ سردرهای حرمسرا و عالیقاپو
به طور کلی نقش خود را از دست داده و از اهمیت سردر
قیصریه نیز تا حدودی کاسته میشود .در این دوره علیرغم
احداث ورودیهای جدید در میدان و ایجاد دسترسی سواره
به میدان ،سردر جدید به میدان اضافه نمیشود .امروزه به جز
سردر مساجد ،تنها دو سردر عالیقاپو و قیصریه باقی ماندهاند.
سردر عالیقاپو تنها به عنوان ورودی کاخ عالیقاپو استفاده
میشود ولی سردر قیصریه همواره نقش تاریخی خود را که
اتصال میدان به بازار بزرگ و بافت مسکونی شمال میدان
بوده حفظ کرده است.
•سیر تحوالت سردر خورشید در گذر زمان

•همانطور که ذکر آن در باال رفت ،در دورۀ صفویه
بناهای اطراف میدان نقش جهان به دو گروه بناهای
سلطنتی و عمومی تقسیم شدهاند .دسترسی به این فضاها
از طریق ورودیهای منتهی به میدان میسر میشده است.
تنها سردر عمومی ،سردر قیصریه در شمال میدان بود و
سردرهای سلطنتی نیز در ضلع غربی واقع شده بودند.
بناهای قرارگرفته در قسمت سلطنتی ،خود به دو دستۀ
دیوانخانه و اندرونخانه تقسیم میشدند (ارباب اصفهانی،
 .)37 :1368از جمله بناهای مربوط به دیوانخانه میتوان
به تاالر طویله ،کاخ چهلستون ،خلعتخانه ،صندوقخانه،
میخانۀ شاهی و کارخانۀ شاهی اشاره کرد .اصلیترین

............................................................

میدان نقش جهان به سبب اینکه اصلیترین میدان زمان
صفویه در شهر اصفهان بوده ،با کاربریهای گوناگونی ارتباط
داشته که اصلیترین آنها کاربری مسکونی-تجاری و حکومتی
بوده است .کاربری مسکونی-تجاری سه ضلع شرقی ،شمالی
و جنوبی میدان را احاطه کرده و کاربری حکومتی تنها در
ضلع غربی آن واقع بوده است .در میان ورودهای متعددی
که میدان را به این کاربریها متصل میکرده ،تنها سه ورودی
دارای سردر مشخص بودهاند که یکی از آنها سردری به نام
خورشید بوده است .براساس اسناد تصویری مشخص شد که
این سردر در جنوب عالیقاپو قرار داشته و اسناد توصیفی-
تاریخی نیز مشخص کرد که سردر مذکور ورودی حرمسرای
شاهان صفویه بوده است .با توجه به اینکه این سردر امروزه
وجود ندارد ،بررسی تحوالت آن میتواند به بازنمایی تحوالت
کالبدی و عملکردی میدان نقش جهان از دورۀ صفویه تا
پهلوی اول یاری رساند.

یافتهها

..............................................................................
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الف۱-

الف۲-

الف۳-

ب۱-

ب۲-

ب۳-

...........................................................

تصویر  . ۱سیر تحوالت سردرهای میدان نقش جهان.
الف .دورۀ صفویه .۱ :سردر قیصریه ،طرح از شاردن ،قرن  ۱۷م .مأخذ :شاردن .۲ .۱۳۹۳ ،سردر عالیقاپو ،طرح از شاردن ،قرن  ۱۷م .مأخذ :شاردن.۳ .۱۳۹۳ ،
سردر خورشید ،طرح از کمپفر ،قرن  ۱۷م .مأخذ :کمپفر.۱۳۶۳ ،
ب .دورۀ معاصر .۱ :سردر قیصریه .عکس از نگار کورنگی .۲ .۱۳۹۶ ،سردر عالیقاپو .عکس از نگار کورنگی.۳ . ۱۳۹۶ ،وضعیت فعلی محل قرارگیری سردر خورشید
(عدم وجود سردر) .عکس از :نگار کورنگی. ۱۳۹۶ ،

ورودیای که امکان دسترسی این فضاها را به میدان میسر
میکرده ،ورودی عالیقاپو بوده است .عالوه بر بناهای
دیوانخانه ،فضاهایی نیز جهت اندرونخانه در ضلع غربی
میدان وجود داشته است .از جمله این فضاها میتوان به
باغ فردوس و عمارت مادرشاه اشاره کرد .دسترسی این
فضاها به میدان فقط از طریق سردری موسوم به خورشید
میسر میشده است .این سردر به همراه ورودی عالیقاپو
شاخصترین ورودیهای غرب میدان نقش جهان بودهاند
که اولی به حرمسرا و دومی به کاخهای دیوانی راه داشته
است .با توجه به اینکه از این سردر در اسناد توصیفی
مربوط به دورۀ صفویه یاد شده و عالوه بر آن در برخی از
اسناد تصویری این دوره نیز به تصویر کشیده شده است،
میتوان صراحتاً آن را متعلق به دورۀ صفویه دانست .با
توجه به وجود این سردر در اسناد توصیفی و تصویری
دورۀ قاجار ،مشخص میشود که سردر خورشید در دورۀ
قاجار نیز هنوز پابرجا بوده است .تصاویری که از اوایل
دورۀ پهلوی موجود است ،نشان میدهد که این سردر در
آن سالها تخریب شده است و پس از آن گذر خورشید
به «سعدی» تغییر نام داده و جهت حرکت سواره در نظر
گرفته میشود .امروزه از این سردر اثری وجود ندارد و
گذر منتهی به آن به صورت پیادهراه درآمده است.
•حرمسرای شاهی در دورۀ صفویه

سردرخورشید به گفتۀ اسناد دورههای مختلف تاریخی ،به

..............................................................................
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حرمسرا و اندرونخانۀ صفویه متصل میشده است .بنابراین
قبل از پرداختن به سردر و مشخصات آن مختصری به
حرمسرای شاهی پرداخته میشود؛ زیرا تنها راه ارتباط این
فضا با میدان نقش جهان همین سردر بوده است .با توجه
به اهمیت حفظ محرمیت در حرمسرا ،توصیف چندانی از
این فضا در دست نیست« .کمپفر» در زمان حضور خود در
اصفهان موفق به دیدن قسمتی از حرمسرا شده است .آنچه
از توصیفات «شاردن» و کمپفر برداشت میشود ،این است
که فضاهای حرمسرا به چند گروه و ریزفضاهای گوناگون
تقسیم میشده است .به طور کلی از نظر درجۀ اهمیت،
بناهای حرمسرا به دو گروه تقسیم میشدهاند که گروه اول
به زنان حرمسرا اختصاص داشته که درجۀ باالیی از لحاظ
محرمیت داشته است .گروه دوم نیز ویژۀ ملکۀ مادر و سایر
زنان سالخورده بوده که درجۀ اهمیت و محرمیت پایینتری
داشتند (تصویر)۲؛ (کمپفر .)224 :1363 ،حرمسرای شاهی
دارای چند ساختمان عمده به نامهای مهمانخانه ،عمارت
فردوس ،دیوان آیینهخانه و عمارت دریاچه بوده است
(شاردن158 :1393 ،؛ رفیعی مهرآبادی .)93 :1352 ،با
تطبیق بناهای یادشده و طرح کمپفر میتوان دریافت که
احتماالً این بناها در جلوی عمارت ملکۀ مادر و در سمت
جنوبی گذر منتهی به حرمسرا قرار گرفته بودهاند (تصویر.)۲
شاخصترین بنای حرمسرا به اقامت شاه اختصاص داشته
است .بخشی از فضاهای حرمسرا شامل قسمتهای خدماتی
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مانند آشپزخانه ،گرمابه ،آبدارخانه و انبارهای گوناگون بوده
است (شاردن .)161-162 :1393 ،الزم به ذکر است که اکثر
بناهای این قسمت دو اشکوبه بودهاند .آنچه مشخص است
حرمسرای شاهی قسمت قابل توجهی از بناهای سلطنتی
غرب میدان را به خود اختصاص داده بوده که از تعدادی
میانسرا ،کوشک ،خانههای مسکونی و گردشگاه تشکیل
میشده است (کمپفر .)224 :1363 ،بنابراین با توجه به
وسعت این فضاها و محرمیت حرمسرا ،مسئلۀ محافظت و
ورود به این بناها بسیار حائز اهمیت بوده است.

نمایی که از ضلع غربی میدان تهیه کرده ،در فاصلۀ نزدیکی
از عالیقاپو سردر خورشید را به تصویر کشیده است .در این
طرح در جایگاه سردر مذکور بنایی یک طبقه به تصویر کشیده
شده است که نسبت به بدنۀ میدان دارای پیشآمدگی است.
البته در همین قسمت بنایی نیز عقبتر از بدنۀ میدان قرار
گرفته که به دلیل وجود درخت در مقابل آن قابل بازخوانی
نیست .در مجموع میتوان گفت به دلیل اهمیت این سردر،
طرح آن در مجاورت عالیقاپو جانمایی شده اما جزئیات
آن با دقت کشیده نشده است .در طرح بعدی که متعلق
به کمپفر است ،جزئیات بیشتری از سردر کشیده شده و با
توجه به وجود سردر در تصاویر قاجاری میتوان طرح کمپفر
را طرح نسبتاً دقیقی به شمار آورد .در این طرح یک بنای
مکعبشکل دو طبقه به عنوان سردر خورشید کشیده شده
است .در طرح کمپفر عالوه بر سردر مذکور سه دروازۀ دیگر

•بررسی سردر خورشید در اسناد تصویری

سردر خورشید هم در طرحهای بهجامانده از دورۀ صفویه و
هم قاجار دیده میشود .اسناد دورۀ صفویه شامل طرحهای
«شاردن»« ،کمپفر»« ،اولئاریوس»ُ « ،هفستد» و «دوبروین»
است .قدیمیترین سند تصویری طرح شاردن است که در

............................................................

تصویر .۲تفکیک حرمسرا به دوقسمت اصلی از لحاظ درجۀ محرمیت.
مأخذ :کمپفر .136۳ ،بازسازی :نگارندگان.

تصویر .۳چهار دروازۀ گذر حرمسرای شاهی در دورۀ صفویه.
مأخذ :کمپفر .136۳ ،ویرایش :نگارندگان.
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نیز در راستای گذر منتهی به حرمسرا نقش شده که این
به وجود چند سردر دیگر در راه رسیدن به حرمسرا اشاره
میکند ( تصویر  .)۳تمامی سردرهای گذر حرمسرا شبیه
به سردر اصلی کشیده شده است .از کمپفر طرح دیگری نیز
وجود دارد که در آن نیز سردر خورشید را به همان شکل به
تصویر کشیده است .با توجه به اینکه در طرح دوم ،میدان
بدون هیچ جزئیاتی کشیده شده و فقط به بناهای شاخص
آن اشاره شده ،میتوان به اهمیت سردر مذکور پی برد .در
اثر اولئاریوس پیشآمدگی سردر ،درگاه بلند ،چفد تیزهدار
درگاه و پیشانی بنا قابل مشاهده است .در طرح منتسب
به هفستد که نمایی کلی از میدان است ،سردر خورشید
در فاصلۀ اندکی از عالیقاپو کشیده شده است اما جزئیات
آن مشخص نیست .در طرح دوبروین سردر مورد نظر دیده
نمیشود اما عقبنشستگی آن نسبت به بدنۀ میدان به تصویر
کشیده شده است که این مسئله از وجود سردر در اواخر دورۀ
صفویه حکایت میکند .اسناد دورۀ قاجار از لحاظ نوع سند
تنوع بیشتری دارند .این اسناد به سه دسته تقسیم میشوند
که شامل دستینهها ،نقشهها و عکسها است .در نقشۀ
«چیریکف» ( 1851م) جایگاه سردر خورشید به عنوان قاپی
خورشید معرفی شده است (مهریار ،فتحاهللیف ،فخار تهرانی و
قدیری .)171 :1378 ،در نقشۀ «سیدرضاخان» ( 1302خ) از
سردر خورشید نامی برده نشده و جایگاه حرمسرا نیز با عنوان
مدرسۀ تربیت اسبها معرفی شده است .اما عمارتی در جایگاه
سردر خورشید دیده میشود که احتماالً به وجود این سردر
اشاره دارد .از دورۀ قاجار تنها چند عدد عکس وجود دارد که
در آنها میتوان سردر خورشید را مشاهده کرد .در این تصاویر
سردر خورشید به صورت یک بنای نسبتاً مرتفع که کمی از
بدنۀ میدان بلندتر است ،نشان داده شده است .این اختالف
ارتفاع نشان از شاخصبودن سردر دارد .در این تصاویر بنا در
وضعیت مناسبی به سر میبرد .از دورۀ قاجار دستینههایی نیز
از میدان نقش جهان وجود دارد ولی در هیچیک از آنها سردر
خورشید به صورت واضح دیده نمیشود .تنها در دستینهای
متعلق به «پاسکال کوست» ،میتوان عقبنشستگی سردر را
نسبت به بدنۀ اصلی مشاهده کرد (کوست.)۴۵ :۱۳۹۰ ،

...........................................................

•سردر خورشید در اسناد توصیفی و تاریخی

در بین اسناد توصیفی و تاریخی زمان صفویه تنها در
سفرنامههای شاردن ،کمپفر و «دالواله» اشاراتی به این سردر
شده که به ترتیب «د ِر حرم سلطنتی»« ،سردر هشتی» و
«مدخل ورودی زنان درباری» نامگذاری شده است (شاردن،
107 :1393؛ کمپفر193 :1363 ،؛ دالواله.)38 :1370 ،
سردر هشتی نامی است که کمپفر به این ورودی داده زیرا
در توصیفات خود اشاره میکند که این سردر دارای هشتی
بوده و از آن بهشدت نگهبانی میشده است (کمپفر:1363 ،

..............................................................................
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 .)200تمام اسناد نامبرده این سردر را به حرمسرای شاهی
وابسته دانستهاند .نکتهای که از مقایسۀ اسناد صفوی و قاجار
به دست میآید تغییر در نام سردر است .در اسناد صفویه،
همانطور که دیده شد ،نامی از سردر خورشید برده نشده
است اما در اسناد دورۀ قاجار به این نام خوانده میشود .در
زمان قاجار در نوشتههای «افضلالملک»« ،ارباب اصفهانی»
و «تحویلدار اصفهانی» سردر مذکور با نام سردر خوشید یاد
شده است که ارباب اصفهانی و افضلالملک آن را دروازۀ ورود
به اندرونخانه معرفی کردهاند (افضلالملک30 :1379 ،؛ ارباب
اصفهانی37 :1368 ،؛ تحویلدار اصفهانی.)18 :1342 ،
به نظر میرسد با تخریب حرمسرای شاهان صفوی در زمان
قاجار ،بهتدریج نام سردر آن نیز تغییر کرده و به جای اشارۀ
مستقیم به کاربری بنا ،نام خورشید به آن اطالق شده است.
یکی از سفرنامههای دورۀ صفویه به وجود نگارۀ خورشید بزرگی
اشاره میکند که در بدنۀ سردر دوم حرمسرا (دروازهی بعد از
سردر خورشید) قرار داشته است (کمپفر .)221 :1363 ،این
احتمال می رود که بعد از دورۀ صفویه که حرمسرا کاربری خود
را از دست داده است ،این سردر نیز در معرض دید عموم قرار
گرفته باشد و با توجه به شاخصبودن این نماد در بدنه و اهمیتی
که نقش خورشید به عنوان نماد شاه در بین مردم داشته ،این
گذر و سردر آن در بین مردم خورشید نامگذاری شده باشد .با
توجه به شباهتی که هر چهار سردر منتهی به حرمسرا با یکدیگر
داشتهاند ،میتوان اینطور برداشت کرد که با تخریب تدریجی
سردر دوم (که دارای نماد خورشیده بوده است) عنوان آن به
سردر متصل به میدان داده شده باشد .مطلبی که در تمام
اسناد مور د بررسی یکسان بود ،کاربری سردر است .تمامی
اسناد آن را مربوط به اندرونخانه و حرمسرای شاه دانستهاند
(جدول  .)۱در زمان پهلوی اول نیز با احداث مدرسۀ سعدی
این گذر به نام گذر سعدی تغییر نام می دهد (جابری انصاری،
.)340 :1378
•ویژگیهای معماری سردرخورشید

بنابر دستینههای موجود از دورۀ صفویه و تصاویر دورۀ
قاجار (تصویر  ،)۴سردر خورشید بنایی دو اشکوبه بوده
است .اشکوب اول که درگاه ورودی در میان آن قرار داشته،
به طور چشمگیری از اشکوب دوم بلندتر بوده است .این
سردر به دو طریق مختلف از بدنۀ میدان متمایز شده:
نخست ارتفاع ،که به شکل مشخصی از بدنۀ غربی میدان
بلندتر است و دوم هم ،عقبنشستگی سردر نسبت به بدنه
و بازار مجاور آن است .درگاه اصلی ،مرتفع و دارای چفد
تیزهدار است .در طرفین این درگاه فرورفتگیها و در باالی
آنها طاقنماهایی دیده میشود .داخل طاقنماهای پنجرهای
وجود دارد .در اشکوب دوم و درست باالی درگاه ،سه عدد
پنجرۀ مشبک چوبی به شکل مستطیل قرار دارد و در باالی
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پنجرهها نیز سه عدد نغول 2دیده میشود .در دو طرف
پنجرهها و درست باالی طاقنماهای اشکوب اول ،دو طاقنما

قرار دارد .در باالی سردر ،سایهبانی شیبدار وجود دارد که
به نظر میرسد از چوب ساخته شده باشد (تصویر  .)۹بعد از
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هولتسر .1355 ،ج .والتر هولزر (1925م) .مأخذ .http:// e-pics.ethz.ch :د .ترسیمکننده :سرهنگ چیریکف ( 1851م) .مأخذ :مهریار و همکاران .1378 ،ه .عکاس:
ناشناس .مأخذ :آلبومخانۀ کاخ گلستان .و .عکاس :ناشناس .مأخذ :آلبوم خانه کاخ گلستان .ز .طراح :ناشناس .مأخذ :آلبومخانۀ کاخ گلستان .ح .ترسیمکننده :سلطان
سیدرضا خان ( 1302ش) .مأخذ :آرشیو سازمان میراث فرهنگی اصفهان.
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نشریه علمی باغ نظر /41-52 :)73( 16 ،تیر 1398

ب
الف
تصویر .۶سردر خورشید در اسناد تصویری دورۀ پهلوی اول .الف .عکاس :ناشناس .مأخذ :آلبومخانۀ کاخ گلستان .ب .فرد ریچاردز (1930م .).مأخذ :ریچاردز.1390 ،

درگاه اصلی یک هشتی و در طرف دیگر سردر به سمت گذر
حرمسرا نیز درگاه دیگری قرار داشته است .علت وجود دو
درگاه نیز قرارگیری دو گروه نگهبان در دو سوی سردر بوده
است (کمپفر .)220-221 :1363 ،تحلیل تصاویر برجامانده
مشخص میسازد که درگاهی که به سمت گذر حرمسرا
بوده ارتفاع کمتری نسبت به درگاه متصل به میدان داشته
است (تصویر  .)۹آنگونه که از تصاویر دورۀ قاجار برداشت
میشود ،مصالح بهکاررفته در این سردر آجر و چوب با اندود
گچ بوده است .به نظر میرسد که بخش عمدۀ بدنه آجری
و قسمتهایی از آن نیز با گچ اندود شده باشد .با بررسی
برخی از سردرهای مجاور خیابان چهارباغ که در دوران
صفویه ساخته شدهاند و مقایسۀ ویژگیهای معماری آنها با
سردر موردنظر میتوان شیوۀ مشخصی از معماری را برای
ساخت سردرهای سلطنتی در این دوران در نظر گرفت.
سردرهای مذکور مانند سردرحرمسرا دو اشکوبه بوده و از
نظر نوع چفدها ،تقسیمات طاقنماها ،نغولها و سایهبان
باالی بنا با یکدیگر شباهت دارند .بررسی سردرهای خیابان
چهارباغ قطعیت بیشتری به ویژگیهای معماری برشمرده
برای سردر خورشید میبخشد.
•بازسازی فرضی سردر خورشید

بحث

در پژوهشهای پیشین ،تنها به سردر خورشید اشاراتی شده
در حالی که این پژوهش برای نخستین بار ترکیب اسناد
توصیفی و تصویری را برای تحلیل و بازسازی این بنا به کار

نتیجهگیری

با بررسی اسناد تصویری بهجامانده از دوران صفویه ،قاجار و
پهلوی اول مشخص شد که در ضلع غربی میدان نقش جهان
و در جنوب کاخ عالیقاپو سردری قرار داشته که با توجه به
اهمیت آن در بیشتر این اسناد به تصویر کشیده شده است.
از اسناد تصویری موجود به ویژه عکسهای دوران قاجار و
پهلوی مشخص شد که سردر خورشید بنایی دو اشکوبه بوده که
درگاهی با چفد تیزهدار در میان آن قرار داشته است .اشکوب
اول به صورت مشخصی از اشکوب دوم بلندتر بوده .از دیگر
اجزای معماری این سردر میتوان به وجود پنجرههای چوبی،
نغول و طاقنما اشاره کرد .طاقنماهای مذکور در طرفین درگاه
ورودی قرار داشته و داخل آنها نیز پنجرهای چوبی جانمایی
شده است .عالوه بر آن سه عدد پنجرۀ چوبی نیز در باالی درگاه
تعبیه شده و در باالی آنها سه عدد نغول وجود دارد .در بلندترین
قسمت سردر سایهبانی به صورت شیبدار قرار داشته که احتماالً
از جنس چوب بوده است .سردر خورشید به گونهایی طراحی
شده که در هر دو دید افقی و عمودی به صورت مشخصی از
جدارههای مجاور خود متمایز بوده است .عالوه بر این ،اسناد
توصیفی موجود که بخش زیادی از آنها سفرنامهها بودند به
تشخیص کاربری این سردر کمک کردند .با بررسی اسناد مذکور
مشخص شد که این سردر ،ورودی مجموعۀ حرمسرای شاهی
در دوران صفویه بوده است .عالوه بر این بنا ،سه سردر دیگر که
از لحاظ معماری با سردر اصلی مشابهتهایی نیز داشتهاند،
در مسیر گذر حرمسرا قرار داشته که این نشان از میزان اهمیت
محصوریت و محرمیت بنای حرمسرا دارد .بررسی برخی از
سردرهای دوران صفویه که دارای شباهت به بنای مذکور بودند،
به شناخت ویژگیهای معماری و همین طور اثبات دورۀ ساخت

............................................................

با توجه به اسناد تصویری موجود و برای شناخت دقیقتر
ویژگیهای معماری سردر ،مدل سهبعدی آن ترسیم شد .با
توجه به اینکه در تصاویر قاجار جزئیات بیشتری از این سردر
مشخص بود ،این تصاویر مبنا قرار گرفتند (تصویر ( )۸تصویر.)۶

برده است .این پژوهش میتواند راهکاری برای سایر بناها در
جهت مدلسازی و بازنمایی تصویری آنها ارائه دهد.
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جدول .۱سردر خورشید در اسناد توصیفی و تاریخی .مأخذ :نگارندگان.
نویسنده
ژان شاردن
قرن

1664(17م).

انگلبرت کمپفر

قرن17

(1684م).

میرزا حسین

خان تحویلدار

توصیفات
ن ش ه شاااد د ر ی  12نشخل ضمشد و چنش ورودی خیدد
طب .ورودی ااخهای شاها نج طیدر ضمشد د رد او
نخ،اان و ضایاتیی نها هماه ضایاقا م طااب .طاایدر
ورودی دوم ااخ شااااهاه طو در یم طااالنننا نننها
ناایدد .در طاامم او در شاامات طاابه در چهار م
نان شد نا شااامد .چهارنا در طاخنیه طو طااامی درو ا
شهی طبه و در شاها خم نشد نا شمده نجما روطیوی
جباخانۀ امچك و قع ششد طبه و در ننبخ طم د رد
(شاردهه .)163 :1393
و در لا لۀ نخنصیی ا ضایاقا م طیدر هشنا او طو
یمطی نارود قاطل بای طب .ا یف شمات نشخل
طاا ر طزرگ ق صییو قی ر ایلنو طب (امپفیه :1363
.)193

طیدری نمطم طو طیدر خمرش ش او در علع ضایاقا م
قی ر ایلنو طب (تنمیلش ر فهاناه .)18 :1342

اصفهانی

نویسنده
پیترو

دالواله

(قرن )17

میرزا

غالمحسین

افضلالملک
قرن  13ه.ق

محمد

مهدی

ارباب

اصفهانی

توصیفات
در ورودی خانۀ شاااد در ی ا ا عااول میا ن ش ه شاااد
و قع شاشد ویا در وطاآ ه ن ،ابه طو مری او ای ی
علع ن ش ه ر طو طو ق،مب ان م ا یك یف یك طمم و
ا یف دیگی دو طامم طا عالع ضیعاا ن ش ه لا الو ش
ناانش .قشری ای تی نشخل ورودی اناه درطار طاااب
(دالو یوه .)38 :1370

طیدر ی ق صییو طو یف ن ش ه یم نا خمب طاخنو ششد
و درو ا طاا ر طی ه طااب ( ل اال یملكه  .)28 :1379در
درو ا در ه طو ضمارت شاها ا شادد او طیدر ی ا ضلا
قا ا طب و دیگیی طیدر نخنصیی د رد نشهمر طو طیدر
خمرشااا ش و امیا ویا ر د طو دیم ه خانو و دویما ر د طو
نشروهخانو طمدد طب .درو ا ق صییو طو یف شمات ی
ن ش ه و در ن،اااجش جانع ضباطاااا ننابی ه طو یف
جنمب ناطاشش (هماه .)30 :1379
دو درو اد در ه ن ش ه طو ضمارت شااااها اشاااادد نش او
طیدر ی ا ضلا قا ا طب و دیگیی طیدر نخنصیی د رد
ن شهمر طو طیدر خمر ش ش و ویا ر د طو دیم هخانو و ثانا
ر د طو نشروهخانو طمدد طب ( رطاب فهاناه )37 :1368

...........................................................

قرن 13ه.ق

تصویر .۷ویژگیهای معماری مشترک میان سردرهای خیابان چهارباغ با سردر حرمسرا .مأخذ :همایون.1348 ،

بنا کمک کرد .اسناد توصیفی -تاریخی نشان داد که نام این
سردر در زمان صفویه بیشتر مطابق کاربری آن بوده و با نام حرم
شاهی خوانده شده اما در دورۀ قاجار این سردر به خورشید

..............................................................................
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تغییر نام میدهد .با تخریب تدریجی دولتخانۀ صفوی و
مجموعۀ حرمسرای شاهی در دوران قاجار این سردر نیز به مرور
کاربری اصلی خود را از دست داده تا سرانجام در اوایل دوران
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تصویر  .۸بازسازی سردر خورشید براساس تصاویر باقیمانده از دوران قاجار .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .9بازسازی فرضی سردر خورشید .مأخذ :نگارندگان.

پهلوی اول و با تبدیل گذر خورشید به خیابان سعدی ،به طور
کامل ویران شده است.
پینوشتها

 .1مدلسازی در نرم افزارهای
توسط نگارندگان صورت گرفت.
 .2نغول جمع نغل است و به معنی گودی به کار میرود ،دارای جنبۀ تزیینی در
نمای ساختمانها است و اغلب دارای شکل هندسی مستطیل و یا مربع است
(ویلبر.)33 :1364 ،

• آقابزرگ ،نرگس و متدین ،حشمتاهلل .)1394( .خاستگاه نظری
میدان نقش جهان .باغ نظر.23-40 :)33(12 ،
• آلمانی ،هانری رنه .)1394( .سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ت:
علیمحمد فرهوشی .تهران :دنیای کتاب.
• آلهاشمی ،آیدا .)1391( .خیابان قزوین :حضور باغ در شهر بازخوانی
خیابان قزوین با تکیه بر اشعار عبدیبیگ و سایر مکتوبات موجود .باغ
نظر.65-74 :)22(9 ،

............................................................

فهرست منابع

 Revit Architecture 2017و 3Ds Max 2015

• ارباب اصفهانی ،محمدمهدی .)1368( .نصف جهان فی تعریف
االصفهان .تهران :امیرکبیر.
• افضلالملک ،غالمحسین .)1379( .سفرنامۀ اصفهان .مصحح :ناصر
افشارفر .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
• اوبن ،اوژن .)1391( .ایران امروز .ت :علیاصغر سعیدی .تهران :علم.
• پهلوانزاده ،لیال .)1395( .دولتخانۀ صفوی اصفهان به روایت تصویر.
اصفهان :معمارخانۀ باغ نظر.
• تاورنیه ،ژان باتیست .)1390( .سفرنامۀ تاورنیه .ت :حمید ارباب
شیرانی .تهران :نیلوفر.
• تحویلدار اصفهانی ،میرزا حسینخان .)1342( .جغرافیای
اصفهان ،جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر .تدوین:
منوچهر ستوده .تهران :دانشگاه تهران.
• جابری انصاری ،محمد حسن .)1378( .تاریخ اصفهان .تدوین:
جمشید مظاهری .اصفهان :مشعل با همکاری شرکت بهی.
• جعفرپورناصر ،ساناز .)1397( .بررسی محدوده باروی قدیم شهر
تبریز با استفاده از منابع تاریخی .باغ نظر.37-46 :)62(15 ،
• دالواله ،پیترو .)1370( .سفرنامۀ پیترو دالواله .ت :شجاعالدین
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شفا .تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
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• ریچاردز ،فرد .)1390( .سفرنامۀ فرد ریچاردز .ت :مهیندخت
صبا .تهران :علمی فرهنگی.
• شاردن ،ژان .)1393( .سفرنامۀ شاردن .ت :اقبال یغمایی .تهران:
امیرکبیر.
• شهابینژاد ،علی و امینزاده ،بهناز .)1391( .منظر ورودی میدان
نقش جهان اصفهان؛ ارزشها و مسئلهها .هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی.۲۷-۳۸ :)1(17 ،
• شهابینژاد ،علی ،ابویی ،رضا ،قلعهنوئی ،محمود و امامی ،سید
محمد1393( .الف) .شکلگیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش
جهان اصفهان .دانش مرمت و میراث فرهنگی.۴۵-۶۴ :)3(2 ،
• شهابینژاد ،علی ،ابویی ،رضا ،قلعهنوئی ،محمود و مظفر ،فرهنگ.
(1393ب) .مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان .مرمت و
معماری ایران.۱-۱۸ :)8(۱ ،
• فالندن ،اوژن .)1356( .سفرنامۀ اوژن فالندن به ایران .ت :حسین
نورصادقی .تهران :اشراقی.
• فوروکاوا ،نوبویوشی .)1384( .سفرنامۀ فوروکاوا .ت :هاشم
بیگزاده .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
• کاتف ،فدت آفاناس یویچ .)1356( .سفرنامۀ فدت آفاناس یویچ
کاتف .ت :محمد صادق همایونفرد .تهران :کتابخانه ملی ایران.
• کمپفر ،انگلبرت .)1363( .سفرنامه کمپفر .ت :کیکاووس
جهانداری .تهران :خوارزمی.
• کوست ،پاسکال .)1390( .بناهای دورۀ اسالمی ایران (از آغاز تا
1218ش) .ت :آتوسا مهرتاش .تهران :فرهنگستان هنر جمهوری
اسالمی ایران.
• لوتی ،پیر .)1370( .به سوی اصفهان .ت :بدرالدین کتابی .تهران:
اقبال.
• مهریار ،محمد ،فتحاهللیف ،شامیل ،فخار تهرانی ،فرهاد و قدیری،

بهرام .)1378( .اسناد تصویری شهرهای ایرانی دورۀ قاجار .تهران:
دانشگاه شهید بهشتی.
• ویلبر ،دونالد .)1364( .معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانیان .ت:
عبداهلل فریار .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
• همایون ،غالمعلی .)1348( .اسناد مصور اروپاییان از ایران.
تهران :دانشگاه تهران.
• هولتسر ،ارنست .)1355( .ایران در یکصدوسیزده سال پیش .ت:
محمد عاصمی .تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
• یاراحمدی ،سمانه ،انصاری ،مجتبی و مهدوینژاد ،محمدجواد.
( .)1396بازخوانی باغ سعادتآباد قزوین براساس اشعار عبدی بیگ
شیرازی و انطباق با اسناد تاریخی دیگر .باغ نظر.27-50:)58(15 ،
• Bembo, A. (2007). The Travels and Journal of Ambrosio

Bembo. Translated by Bargellini, C. California: University of
California Press.
• Hayaty, H., Fazeli, Z. & Alipoor, N. (2016). A review on the

identity in Iranian architechture (case study: Naqsh-e Jahan
square in Esfahan). The Turkish Online Journal of Design, Art
and Communication. Available from: www.tojdac.org/tojdac/
VOLUME6-AGUSPCL_files/tojdac_v060AGSE136.pdf
)(accessed 12 July 2018
• Khodabakhshi, Z. (2014). Structural Elements of Urban

Squares from Tradition to Modernity in Iran: A Comparative
Study of Isfahan’s Naghsh-e-Jahan Square and Tehran’s Toopkhaneh Square. Civil Engineering and Urbanism, 4(5): 522-528.
• http:// e-pics.ethz.ch

...........................................................

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author)s), with publication rights granted to
the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons Attribution License
)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوه ارجاع به این مقاله

ولیبیگ ،نیما و کورنگی ،نگار .)1398( .بازخوانی سردر خورشید در میدان نقش جهان براساس اسناد توصیفی-تاریخی و
تصویری .باغ نظر.41-52 : )73( 16 ،

..............................................................................
52

نشریه علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

DOI: 10.22034/bagh.2019.135488.3625
URL: http://www.bagh-sj.com/article_88991.html

