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نـــگاه اجمالـــی بـــه تاریـــخ معماری ایـــران و ســـایر تمدنهای جهان نشـــان میدهـــد که همه
آثـــار بزرگ معماری بر اســـاس اندیشـــه مدون و روشـــن شـــکل گرفتهانـــد .این اندیش ــه گاهی
ریشـــه در جهانبینـــی دارد ،گاه در اســـطوره و گاهـــی هـــم در ســـنت و عـــادت بهاینترتی ــب
میتـــوان گفـــت که هر تمدن یـــا قومی در دوران مختلف بر اســـاس جهانبینـــی خاص خود،
معمـــاری خاصـــی را ارائـــه میدهـــد .پس از ظهور اســـام ،معماران مســـلمان ســـعی نموده تا
از اصـــول و اعتقـــادات اســـامی در آثـــار خـــود بهـــره گرفتـــه و هنـــری را ارائـــه دهند ک ــه از امور
عبـــادی و اعتقـــادی آنها شـــکل گیـــرد و در حد توان ،آثارشـــان را بـــه درجـــهای از مقبولیت
و شایســـتگی برســـانند .تشـــکیل دولـــت صفوی ســـبب میگردد تـــا حیات عقلی ش ــیعی به
اوج خود برســـد .هنرهای مختلف تجســـمی در هویت بخشـــی به عناصر معمـــاری ایرانی-
پژوهـــش حاضر ،بـــا روش تحلیلی-
اســـامی و تزئینـــات آنهـــا نقش ویژهای داشـــته اســـت.
ِ
تفســـیری و انجـــام مطالعـــات کتابخانـــهای بـــه بررســـی تزئینـــات مســـجد جامـــع اصفه ــان
پرداخته اســـت که ســـعی بر آن دارد با گشـــایش دریچهای نو به شـــناخت تزئینات معماری
دوره صفویـــه ایـــن هنر اصیـــل ایرانی اســـامی ،حیات تازهای ببخشـــد.
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مقدمه
تشـــکیل دولت صفـــوی در قرن ( 71م) دهم هجری س ــبب میگردد تا حیات عقلی ش ــیعی
بـــه اوج خـــود برســـد .اســـتقرار دولـــت صف ــوی در اصفه ــان فرصت ــی اس ــت ک ــه ای ــن دولت
آرمانشـــهر خـــود را برمبنای آرای حکمی بنی ــان گذارد .حکمتی که در سراس ــر عصر صفوی
در عـــراق ،ســـوریه و هندوســـتان رواج یاف ــت و از آن بهعنوان مکتب اصفهانی نام برده ش ــد.
آن چیـــز کـــه در مکتب اصفهـــان و از اهمی ــت ویژهای برخوردار اس ــت بی ــان هماهنگ وهم
آوای فضای شـــهری میباشـــد .برنامهریزی و طراحی فضای شهرهای اس ــامی و بهکارگیری
یش ــود که مکت ــب اصفهان به تبع
معماری اســـامی برای ایجاد ابنیه ،میدان و ...س ــبب م 
جهانبینـــی حا کـــم به وحدت بیانی دس ــت یابد .این مکتب ش ــهر قدیم را مورد بررس ــی قرار
نمیدهـــد بلکـــه با ایجـــاد مجموعهه ــای نو دیدگاهه ــای جدی ــد را ارائه میده ــد( .فخاری،
حقانـــی .)1394:هنر از دیدگاه اســـامی عبارت اس ــت از س ــاخت و پرداخت اش ــیاء بر وفق
طبیعتشـــان کـــه خـــود حاوی زیبایـــی بالقوه اس ــت .بر این اس ــاس وظیفه هنرمند مس ــلمان
فقـــط این اســـت کـــه زیبایی را کـــه جوهر هنر اس ــت ،برآفت ــاب اندازد و ش ــرافت م ــاده را که
از ذات حـــق بهـــره میگیـــرد ،عیـــان س ــازد (بورکه ــارت .)134:1365 ،ویژگ ــی هنر اس ــامی
این اســـت که پیوســـته با روح اســـام س ــازگاری داش ــته باش ــد و این س ــازگاری دست کم در
مظاهـــر اصلـــی آن مانند معمـــاری مکانهای مقدس نمودار اس ــت .هنر اس ــامی به زیبایی
اهتمـــام دارد ،زیـــرا از میـــان همـــه صف ــات الهی ک ــه در ای ــن جه ــان متجلی ش ــده ،بیش از
همـــه یادآور هســـتی مطلـــق اســـت .بورکهارت در جای ــی دیگ ــر میگوید" :هنر اس ــامی خود
همـــان مفهومـــی اســـت کـــه از نامـــش برمیآی ــد ،بیهی ــچ ابهامی"(هم ــان  )16هنر اس ــامی
یعنـــی هنـــری که در تمام مظاهر زندگی انس ــان ظاهر ش ــده بهطور یکه ش ــمول هنر از فلس ــفه
و عرفـــان نیـــز در زندگـــی یـــک مســـلمان بیش ــتر اس ــت (اعوان ــی .)342 :1375 ،در آغ ــاز کار
هنـــر اســـامی وحدت فلســـفی نســـبی این هنر وح ــدت فلس ــفی هنره ــای قبلی را اس ــتمرار
بخشـــیده اســـت .بـــا ایـــن همه ،آنچ ــه بیش از ه ــر ام ــر دیگر ،در می ــان بخشه ــای مختلف
هنر اســـامی حافظ وحدت آثاری اس ــت که مهر و نش ــان اس ــامی دارند ،خود اس ــام است
و عامـــل مذهبـــی بیش از هـــر عامل دیگ ــر مؤث ــر و دائمی بوده اس ــت (مارس ــه .)1373:173
تزئینات در مســـاجد و بهویژه تزئینـــات محراب در هر دوره تاریخی مدنظ ــر معماران ازجمله
معمـــاری دوره اســـامی بـــوده و هســـت .در ای ــن پژوهش ،تزئینات مس ــجد جام ــع اصفهان
بررســـی و تحلیل شـــده است.
سؤال تحقیق:
بازتـــاب نقـــش اســـام (مذهـــب شـــیعه) در ش ــکلگیری تزئین ــات مس ــجد جام ــع اصفهان
چگونـــه بوده اســـت؟
روش تحقیق:
ایـــن مقالـــه کـــه حاصـــل مطالعـــات کتابخانهای میباش ــد ،ب ــه ش ــیوه توصیف ــی -تطبیقی،
ســـعی در واکاوی و بررســـی نقش معنویت و توجه به عالم معنا در مس ــجد جامع اصفهان و
در انتها با نتایج ســـنجیده ســـعی در کش ــف ماهیت و روابط بین متغیره ــا و اصول و قوانین
را خواهد داشـــت.
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پیشینه تحقیق:
در مســـجد جامـــع اصفهان الیهها و س ــطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماری محس ــوب
میگـــردد .کشـــیدن نقاشـــی از تصاو ی ــر افراد ی ــا ش ــخصیتها در مس ــاجد اس ــامی از ابتدا
مجـــاز نبـــوده امـــا بهکارگیـــری روشهای دیگ ــر مانند نق ــوش هندس ــی و یا طبیع ــت انتزاعی

بهصـــورت تزیینـــی مـــورد توجه بـــوده اســـت .در مســـجد جامع اصفهان بســـیاری از س ــطوح
و فضاهـــای مســـجد بـــا روشهای مختلف تزیینی آراســـته شـــده اســـت که متعلق ب ــه ادوار
مختلـــف تاریخی اســـت که بـــه اختصار به شـــرح آن میپردازیـــم .بهطورکلـــی تزیینات اجرا
شـــده در مســـجد جامـــع اصفهـــان مجموعـــهای از هنرهـــای تزیینـــی را در طـــول تاریخ ش ــهر
ً
و تحـــوالت معمـــاری مســـجد معرفـــی مینمایـــد .برخـــی از ایـــن تزیینـــات بعدا در مس ــاجد
دیگر اجرا شـــده اســـت و برخـــی دیگر مانند کاشـــیهای الـــوان دوره تیموری بـــه لحاظ طرح
منحصربهفـــرد اســـت ،ولی آنچه اهمیـــت دارد ،بهکارگیـــری مجموعهای از هنرهـــای تزیینی
بهویـــژه ترکیـــب آجر و کاشـــی برای نخســـتین بار اســـت که وحـــدت و یکپارچگـــی جذاب و
بینظیـــری را در طـــول تاریخ بـــرای مســـجد جامع اصفهان بـــه ارمغان آورده اســـت.
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 .2معماری ایران در دوره صفویان:
بعضـــی ســـبکهای معمـــاری که ایرانیـــان از هنرهـــای کهن به ارث بـــرده بودنـــد و در فالت
ایـــران و شـــهرهای جزیره العـــرب و عراق رواج داشـــت ،مانند ایوانهایی با ســـتونهای بلند
و درگاههایـــی بـــا طاقهای بزرگ بر نقشـــه بناهای ایرانی در اســـام تأثیر نهـــاد؛ چنانکه بناها
ً
در بعضـــی مناطـــق ایـــران بنابـــر آدابورســـوم محلی و آبوهـــوا تفـــاوت دارد مثـــا در نواحی
شـــمال کـــه هوا ســـرد اســـت مـــردم به مســـاجد ســـقف دار بســـته گرایـــش دارنـــد .درحالیکه
مـــردم نواحـــی جنوب به ســـاختن مســـاجد دارای صحن و ایوانهـــای بـــاز روی میآورند؛ اما
ٔ
نقشـــه ســـاختمان اســـامی ایران در آخرین ســـالگی بود و معماران این آخرین ســـالگی را با
توجهـــی کـــه بـــه تزییـــن و اســـتفاده از رنگهای شـــاد بهصـــورت پوشـــش ســـفالی میکردند،
در واقـــع تضـــادی ســـترگ میـــان ســـادگی نمـــای بیرونـــی ســـاختمانهای ایرانـــی و جذابیت
ســـحرانگیز و سرشـــار و ثـــروت تزیینـــات عجیـــب درون آن دیده میشـــود .آنچه بـــر تزیینات
ســـاختمانهای ایرانـــی اســـامی میافزاید ،شـــکوه نقاشـــیها ازنظـــر تعادل ،تناســـب و ذوق
ســـلیم اســـت و معمـــاران با تقســـیم دیوارهـــا بـــه باریکههـــای قایم یا حاشـــیههای ب ــزرگ که
باعـــث تناســـب ســـطح و هـــال و درعینحـــال تکـــرار در ســـبکهای اســـامی بهطورکل ــی
میشـــود ،کاهـــش میدهـــد( .فخـــاری ،حقانـــی .)1394،8 :بـــه راســـتی ویژگـــی و امتی ــاز
معمـــاری اســـامی در ایـــران ،گونا گونـــی عناصـــر معماری آن نیســـت و بیشـــتر ذوق س ــلیم،
وضـــوح ،دقت ،تناســـب درســـت و ســـنجیده و آمیختـــن ٔ
همـــه آن عناصر و ســـازگاری میان
آنها اســـت (یـــاوری.)1390،151،
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 .1حکمت هنر اسالمی:
هنـــر اســـامی در زمینههای گونا گـــون دارای پایگاهی واال و چشـــمگیر بوده و منشـــأ فعالیت
ً
مســـلمانان در جهـــان و مایـــه ربط هنرمند اســـامی با هنـــرش اصوال توحید اســـت و هنرمند
مســـلمان تنها از یـــک منبع گرانقدر بهـــره میگیرد که آن قرآن کریم اســـت وایمان ،پیوس ــته
نقشآفریـــن هنـــر اســـامی اســـت و این چیزی اســـت کـــه جاودانـــه و معتبـــر خواهد ب ــود .در
مقام مقایســـه میـــان هنر اســـامی و هنرهای غرب و شـــرق یک محدودیت دیده میش ــود .و
با وجود آن هنر اســـامی دارای ویژگیهای منحصر به خویش اســـت .مثال ســـبک معماری
اســـامی با نقـــوش ،تصاویر خطـــوط و تزیینات خود در سراســـر اســـام صورت ویـــژهای دارد
(جی دوری  .)1363،3،4،9هدف هنر اســـامی بهطورکلی ایجاد فضایی اســـت که بش ــر را
در مســـیر شناختشـــان ازلی خویش یـــاری میرســـاند  ...هیچچیز نباید بین انســـان و حضور
غیبی خداونـــد فاصله اندازد (بورکهـــارت .)1381،146

51

ب ــازت ــاب نـقــش اسـ ــام (مــذهــب شـیـعــه) در
ش ـک ـلگ ـیــری تــزئ ـیــنــات مـسـجــد جــامــع دوره
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49

 .3تزیین در هنر اسالمی و در معماری صفویه:
در تزییـــن اســـامی چه بر روی بناها هر نقشمایه جزیی از کل اس ــت و ی ــا تأثیر متقابل و روی
هـــم قـــرار گرفتـــن انـــواع طرحها و مـــواد مختلف حاص ــل میش ــود و هرکدام از آنه ــا ماهیت
ً
خـــود را در درون کل نشـــان میدهنـــد .تزیین ــات ب ــه ظاهر س ــاده ،ام ــا بعضا بس ــیار پیچیده
ً
و پرکاربـــرد هندســـی کـــه معموال یـــا بهصورت منفرد وبر س ــطح آث ــار ،روی دیوارها ،س ــقف و
کـــف بناهـــا و یا در ترکیب هماهنگ با دیگر طرحهای س ــنتی مورد اس ــتفاده ق ــرار میگیرند.
بـــرای قســـمتهای داخلـــی بناهـــا مانن ــد در ،پنجره س ــقف و یا کف ات ــاق م ــواد مصالح به
کار رفتـــه بـــرای طراحـــی ،به پیـــروی از ش ــکلهای هندس ــی ب ــه کار گرفته شـــدهاند .هرکدام
از اجـــزای تزیینـــی هنـــر اســـامی ،ش ــامل نق ــوش هندس ــی ،اس ــلیمیها ،کتیبهه ــا ،رنگها
همگـــی بـــه خاطر داشـــتن معانـــی و مفاهیمی خ ــاص انتخ ــاب و در کنار یکدیگر ق ــرار داده
شـــدهاند و عـــاوه بـــر ذوق هنـــری و دی ــد زیباییشناس ــی هنرمندان س ــنتی ،گو ی ــای افکار،
عقایـــد و ارزشهـــای حا کـــم بر زندگـــی اجتماع ــی دوره صفویه هس ــتند (فصلنام ــه هنرهای
تجســـمی نقشمایه ،ســـال پنجم ،ش ــماره  ،11س ــال .)1391
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 .4سبک معماری دوره صفویه
بهتـــر آنســـت که ســـبک بناهـــای صف ــوی با توج ــه به کمی ــت و تن ــوع آنها ب ــا تمرکز در س ــه
ناحیه عمـــده بررســـی و ارزیابی شـــود:
ابنیـــه ســـده هفدهـــم اصفهـــان ،آرامگاهه ــای ب ــزرگ ،معم ــاری غیرمذهب ــی س ــده هفدهم.
شه ــای فضائ ــی دارد .این
بهتریـــن معمـــاری ایـــن دوره آنســـت ک ــه مفهومی منس ــجم از ارز 
مفهـــوم تماشـــائی تریـــن وجـــه خـــود را در مناظ ــر کل ــی ب ــه نمای ــش میگ ــذارد ک ــه در آن ه ــر
بنائـــی بناهـــای مجـــاور را تکمیـــل میکنن ــد .ای ــن مفه ــوم در س ــطح وس ــیعی از معم ــاری
منظرهـــای چهاربـــاغ بیـــان شـــده یعنی جایی ک ــه به نظ ــر میآیند و بهط ــور س ــنجیده فرع بر
منظرهپـــردازی خیابـــان قـــرار گرفتهان ــد .معم ــاری صف ــوی محتاط اس ــت .این معم ــاری با
حجمها و تودههای عظیم ســـروکار دارد و س ــطوح نرم و س ــاده را بر س ــطوح پیچیده و بغرنج
ترجیـــح میدهـــد .طـــاق بنـــدی کـــه اس ــاس و ذات ه ــر ن ــوع معماری خ ــط خمیده اس ــت،
بهجـــز در چنـــد ســـاختمان زیـــارت گاه ــی نظی ــر ماه ــان ،یکنواخت و تکرار ش ــونده اس ــت.
هنگامیکـــه معمـــار دوره صفـــوی تردیدی میکرده ،چن ــد ردیف دیگر از کندوهای مقرنس ــی
دیگر میســـاخته اســـت .گنبدهـــای دوره صف ــوی از الگوه ــای دوره تیم ــوری و ایلخانی ،نه
جلوتـــر ،پیـــروی کردهانـــد( .آژنـــد)1389،486.488 ،
 .5تحلیل تاریخی مسجد جامع اصفهان
اگر تاریخ ایران را به ســـه دوره پیشازتاریخ ،دوره ایران باس ــتان و دوره اس ــامی تقسیمبندی
کنیم ،به ترتیب معبد چغازنبیــــل ،مجموعـ ــه مسجد جامع اصفهان خرقهای است هزارگون
به ارث رســـیده از گذشـــتگان که در طول  12قرن هر وارثی نقش ــی بر اندام آن انداخته اس ــت،
تخت جمشـــید و مســـجد جامع اصفهان بهترین گزینههای معماری این دوران هس ــتند.
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 .6تزئینات معماری دوران صفویه
ٔ
ٔ
عمده تزیین ــات در دوره صفوی ،میتوان به تبعی ــت از قاعدههای
از مهمتریـــن ویژگیهـــای
تقارن ،انعکاس ،تکرار و نظم هندس ــی اش ــاره ک ــرد که حرکت با زمان و م ــکان را در وحدتی
ادغـــام میکنـــد که تا الیتناهـــی در فضا بس ــط مییابد (مرتضای ــی .)1381،در اکث ــر بناهای
دوره صفویـــه ،چنیـــن نظـــم هندســـی را در کن ــار تزیین ــات دیگر به س ــادگی میت ــوان یافت.
نظمـــی که کثـــرت و وحـــدت را در نظام آفرینش و در مجموعهای س ــاخته دس ــت انس ــان با
الهـــام از طبیعـــت به نمایش میگذارد .معمار س ــنتی این دوره از طریق صور هندس ــی ،فضا

را قبضـــه میکنـــد و بـــا تکرار متقـــارن نقوش ،بهصورت مسلســـل یـــا مدور ،فضـــای پرتحرکی
را خلـــق میکنـــد که همچون یک قطعه موســـیقی پرشـــکوه ،تعبیـــر میشـــود .بهعنوانمثال،
نقـــوش هندســـی مســـجد حکیـــم اصفهـــان را میتـــوان مصـــداق ایـــن هماهنگـــی و ض ــرب
آهنگ یکنواخت صور هندســـی قلمـــداد کـــرد (ماهرالنقش.)1376،

ب ــازت ــاب نــقــش اسـ ــام (مــذهــب شــیــعــه) در
شــک ـلگــیــری تــزئــیــنــات مــســجــد جــامــع دوره
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49

 .7ارزشهای تزئینی مسجد جامع:
در مســـجد جامـــع اصفهان الیهها و ســـطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماری محس ــوب
میگـــردد .کشـــیدن نقاشـــی از تصاویـــر افراد یـــا شـــخصیتها در مســـاجد اســـامی از ابتدا
مجـــاز نبـــوده امـــا بهکارگیـــری روشهای دیگـــر مانند نقـــوش هندســـی و یا طبیعـــت انتزاعی
بهصـــورت تزیینـــی مـــورد توجه بـــوده اســـت .در مســـجد جامع اصفهان بســـیاری از س ــطوح
و فضاهـــای مســـجد بـــا روشهای مختلف تزیینی آراســـته شـــده اســـت که متعلق ب ــه ادوار
مختلـــف تاریخی اســـت (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
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 .9تجسم توحید در قالب شمسه
شمســـه در لغـــت بـــه معنـــای خورشـــید اســـت و وجهتســـمیه آن به علـــت آن بـــوده که طرح
یانمایی از خورشـــید را تجســـم میبخشـــد تجســـم نمادین شمســـه جایگاه مهمـــی را در هنر
ایـــران بـــه خـــود اختصـــاص داده و در دورانهـــای متمادی مورد توجـــه هنرمندان قـــرار گرفته
اســـت .ایـــن نقـــش دارای مفاهیـــم نمادین فراوانی اســـت وبیانـــی بیش از یک نقـــش تزیینی
دارد .در قبـــل از اســـام خورشـــید ،نمـــاد روزنهای بوده اســـت که نـــور الوهیـــت از طریق آن بر
زمیـــن جاری میشـــده اســـت .در هنر اســـامی شمســـه از نقش خورشـــید الهام گرفته ش ــده
و در اکثـــر هنرهـــای تزیینـــی چه در آثـــار مذهبی ،مثل تذهیـــب صفحه آغازین قـــرآن ،تزیین
داخـــل و بیـــرون مســـاجد ،بناهـــای مذهبی و یا دیگـــر هنرها به فور مورد اســـتفاده قـــرار گرفته
اســـت (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
شمســـه یا خورشـــید نیـــز در نزد عرفا و متصوفه اســـامی نمـــاد انوار حاصـــل از تجلیات الهی
و حقیقـــت نـــور خـــدا و ذات احدیـــت اســـت .همچنین اشـــاره به وحـــدت نیز هم هس ــت.
بدیـــن لحاظ هنرمندان در مســـجد جامـــع اصفهان و بســـیاری از آثار خود مفهـــوم کثرت در
وحدت و وحدت در کثرت را با اســـتفاده از این طرح بیان کردهاند .از ســـوی دیگر اس ــتفاده
از نقـــوش مزبور در امر تزیین را میتوان نوعی تأســـی و تبعیت هنرمنـــدان از پروردگار جهانیان
نیز محســـوب داشـــت زیـــرا خداونـــد میفرماییـــد« :انا زینا الســـماء الدنیـــا بزینـــه الکواکب»
یعنـــی ازآنجا کـــه خداوند از ســـتارگان برای تزیین آســـمان اســـتفاده کـــرده هنرمنـــدان تزیین
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 .8منشأ قداست و فضای معنوی ایجاد شده توسط کتیبههای قرآنی
معمـــاران و هنرمندان مســـجد جامـــع اصفهان با عشـــق و عالقهای خاص عـــاوه بر نگارش
و نمادپـــردازی معنـــا و مفهـــوم ذات احـــدی بـــه طراحی اســـماء مقـــدس به شـــکلی لطیف و
زیبـــا در فضاهـــای مســـجد پرداختهاند .تزیینـــات خطی عالوه بر زیباســـازی صـــوری فضا،
در بـــاال بـــردن کیفیـــت روحانی و وحدانی مســـجد ،نقـــش مؤثـــری را ایفا نمودهانـــد .اهمیت
و کاربـــرد کتیبههـــای قرآنـــی در اما کـــن مذهبـــی علیالخصوص مســـجد جامـــع اصفهان از
نقطهنظـــر ایجـــاد فضایـــی معنـــوی و عرفانـــی و کمک بـــه توجه و تمرکـــز مؤمنیـــن در عبادت
و نیایـــش پـــروردگار برکســـی پوشـــیده نیســـت .دراینبیـــن ،گروهـــی از کتیبههـــا بـــا مضامین
دعایی هســـتند که در اهمیتی یکســـان فضاهـــای اینگونه اما کن را بـــا مضامین درونی خود
عطرآ گیـــن معنویـــت و مضامیـــن روحانـــی کرداهند .بر اســـاس نگـــرش مذهبی ،اس ــتفاده از
اســـماء جاللـــه خداوند پیامبر (ص) و ائمه (ع) در مســـجد و محیطهـــای مذهبی بر وحدت
معنـــوی و تقـــدس آنها میافزایـــد (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
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ب ــازت ــاب نـقــش اسـ ــام (مــذهــب شـیـعــه) در
ش ـک ـلگ ـیــری تــزئ ـیــنــات مـسـجــد جــامــع دوره
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49
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کار نیـــز به تأســـی از این ســـنت از نق ــوش س ــتارهای در تزیین به ــره بردهاند .بعض ــی از منابع
خورشـــید را بهعنـــوان نمـــادی از ذات الهی تجس ــم نمودهاند؛ ام ــا در بعض ــی از منابع دیگر،
خورشـــید را نمادی از پیامبر اســـام ذکر کردهاند و این مطلب از ترجمه آیه  147س ــوره نس ــاء
بهوضـــوح قابل درک اســـت( .همان)
نتیجهگیری:
هنــــر اســــامی یا هنرهای مســــلمانان بـ ــه بخشـ ــی از هنـ ــر اطـ ــاق میش ــود کـ ــه در جامعـ ــه
ً
مســــلمانان و نــــه لزومــــا توســــط مس ـ ــلمانان رواج داش ـ ــته اس ـ ــت .مس ــجد جامع اصفهان،
ٔ
ســـاله مســـجد س ــازی بهویژه خلق طرح مس ــجد ایران ــی را در بردارد
تجربیات معماری هزار
و بـــه همیـــن لحـــاظ میتـــوان بســـیاری از س ــبکهای تار ی ــخ معم ــاری ای ــران و کش ــورهای
همســـایه را در آن شناســـایی نمود .این الگو به س ــرزمینهای مسلماننش ــین خ ــارج از ایران
نیـــز تســـری پیدا نمـــود .نور در مســـجد جام ــع اصفه ــان عنصر برجس ـ ٔ
ـته معماری اس ــامی و
ایرانـــی اســـت .مســـجد جامـــع اصفه ــان مع ــرف ش ــیوههای مختل ــف معم ــاری و هنرهای
تزیینـــی ده قـــرن تاریـــخ اســــامی ایــــران اسـ ــت .در مجموع ــه س ــاختمانهای این مس ــجد
مکتـــب خـــاص معمـــاری ایـــران از اوای ــل اس ــام تا عص ــر حاض ــر میباش ــد و ج ــز معماری
جهـــان اســـام اســـت که بـــا تزئینات بس ــیار زیبا ه ــر بینندهای را غ ــرق در عظمت و ش ــکوه
ایـــن بنـــای جـــاودان مینماید.
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