هم
رد میان شهراهی اریان اصفهان چىن جىارهی است هک با

خش
گذر قرنها هنىز رد ش و شکىه خىد را حفظ كرده است.
ت
اصفهان جلی کاملی از فرهنگ اریانی-اسالمی می باشد.
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میدان نقش جهان :جلوه تمدن ایرانی
ایٗ ٔیساٖ و ٝاتاضید تٙای آٖ حسٚز 1111
ٞدطی لٕطی ٔیتاضس ،حسٚز ٔ 311تط قٚ َٛ
ٔ 143تط ػطؼ زاضز .ایس ٜقطاحی  ٚساذت
ٔیساٖ ٘مص خٟاٖ زض ظٔاٖ ضا ٜػثاس ا َٚزض
خٛٙب غطتی ضٟط اغفٟاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔطوع ضٟط
ٔكطح  ٚتٛٔ ٝضز اخطا ٌصاضت ٝضس .ایٗ ٔطوع زض
ٚالغ ،سأاٖ زازٖ ایسٚ ٜحست  ٚاضتثاـ تا
فؼاِیت ٞای اغّی خأؼ ٝتحت ِٛای زیٗ ضا
تدّی واِثسی ٔیترطس .ایٗ فؼاِیت ٞا وٝ
ٕ٘ازٞای اغّی آٖ :ػثازت ،آٔٛظش ،سیاست،
تداضت ،تِٛیسٚ ،ضظش ،تفطیح تٛز٘س ،خٍّٕی

اضتٟاض ٔ ٚؼطٚفیت آٖ ت ٝػٛٙاٖ یه اثط
ایطا٘ی ،سالٔت ٘سثی  ٚػسْ تغییطات اساسی زض
ساذتاض  ٚػٙاغط اغّی آٖ ٘سثت ت ٝظٔاٖ ساذت
ٔیساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘تساب ٔصٞة تطیغ ٔیتاضس.
ت ٝایٗ تطتیة ٔیساٖ ٘مص خٟاٖ اظ خٟات
ٔتٛٙػی ت ٝػٛٙاٖ ػٙػط ضاذع ٛٞیت ٔؼٕاضی
 ٚضٟطی تٕسٖ ایطاٖ زض زٚض ٜاسالٔی ایفای
٘مص ٔیوٙس.
عناصر اصلی پیرامون میدان نقش
جهان

زض وٙاض ٜیا ٔیا٘ٔ ٝیسا٘ی ضىُ ٌطفتتٙس ؤ ٝیساٖ

بدنه میدان :لثُ اظ شوط ػٙاغط پیطأ٘ٛی،

٘مص خٟاٖ ٘أیس ٜضس ٚ ٜتؼسٞا ت ٝػٛٙاٖ ٛٞیت

تیٔٙاسثت ٘یست تا ت ٝتس٘ٔ ٝیساٖ ت ٝػٛٙاٖ خأغ

ضٟط اغفٟاٖ ٛٞ ٚیت تٕسٖ زٚض ٜاسالٔی ایطاٖ

 ٚزض تطٌیط٘س ٜػٙاغط ٔٛضز ٘ظط ،اضاضٜای

ضٙاذتٔ ٚ ٝطٟٛض ضس.

اخٕاِی ت ٝػُٕ آیس .تس٘ ٝساظی ٔیساٖ ٚاخس

برخی جلوههای هویتی میدان نقش جهان

ػٛأُ تسیاضی ضا ت ٝػٛٙاٖ خّٜٞٛای ٛٞیتی

ٚیژٌیٞای فطٍٙٞی ٔ ٚثیٗ ٘ىات ٔؼٛٙی ٚ
اضظشٔٙسی است و٘ ٝثایس اظ آٖ غفّت وطز.

ٔیساٖ ٘مص خٟاٖ زض ظٔاٖ ذٛز ،تؼس اظ آٖ ٚ

ایٗ ٔدٕٛػ ٝت ٝا٘ؿٕاْ ٘ٛع  ٚخٙس  ٚضً٘ ٚ

تاؤ ٖٛٙیتٛاٖ شوط وطز و ٝا ٓٞآٟ٘ا ػثاضت

ٔػاِح ،احساس حؿٛض زض قثیؼت ضا ت٘ ٝاظط اِما

اظ :اضظشٞای اسالٔی  ٚتٚ ٝیژ ٜاضظشٞا ٔ ٚثا٘ی

ٔیوطز .ػال ٜٚتط تاظضٔ ٛغاظٜٞا  ٚایٛاٖ فطاظ

ٔاذٛش اظ ٔصٞة تطیغٚ ،یژٌیٞای واِثسی ٚ

آٟ٘ا و ٝزٟٞا تاض تىطاض ٔیضسٜا٘س ،خّٚ ٜٛ

ٔرػٛغا ٚسؼت ٔیساٖ  ٚػٙاغط خساض ٜآٖ،

یازآٚضی اظ" شوط" تٛزٜا٘س.
گاهناهم رصد

مسجد شیخ لطف اهلل :ایٗ ٔسدس زض ؾّغ

٘ٛضٌیطیٞای سالٌٙ ٝثس ت ٝزضٔ ٖٚیتاتس چٖٛ

ضطلی ٔیساٖ ٔ ٚماتُ واخ ػاِی لاپ ٛلطاض ٌطفتٝ

ضؼاعٞای ذٛضضیس ٞستٙس و ٝاظ ضٚظ٘ٞٝای

است .یىی اظ ٚخ ٜٛتٕایع ایٗ ٔسدس تا سایط

ضثىٔ ٝماتُ ٘ٛضٌیطٞا ،آسٕاٖ ضا تا تعئیٗ

ٔساخس واضضیواضیٞای ٔؼطق زاذُ  ٚذاضج

ستاضٌاٖ

اظ

 ٚوتیثٞٝای ػاِی آٖ ت ٝذف ػّیطؾا ػثاسی

ٔىؼة(ظٔیٗ) تا ٔطوع ٌٙثس و ٝت ٝغٛضت

است .ضً٘ ظٔی ٝٙواسیواضیٞا و ٝزض سایط

ستاضٜای ظاٞط ٔیضٛز .زض ٚالغ ت ٝظیثایی ٚ

ٔساخس غاِثا آتی است زض ایٗ ٔسدس ت ٝضً٘

ٔتا٘تٌ ،طایطی اظ ٔاز ٜت ٝتدطز  ٚحطوتی اظ

٘رٛزی ٔیتاضس .ایٗ ٔسدس تا ٔىؼثی و ٝتٝ

ذان ت ٝافالن  ٚاظ ظٔیٗ ت ٝآسٕاٖ ضا

ظٔیٗ ٔیضزس ٕ٘ ٚاز ػآِ ٔاز ٚ ٜظٔیٗ است،

یازآٚضی ٔیوٙس وٕٝ٘ٛ٘ ٝای تاضظ اظ ٚیژٌی ٙٞط

تا ٌٙثسی تط فطاظ آٖ ٔىؼة و ٝتٔ ٝثات ٝآسٕاٖ

ایطا٘ی یؼٙی "تدطزٌطایی" است.

تساػی

ٔیوٙس.

حطوت

ػآِ تدطز تط ظٔیٗ سای ٝافىٙس ٚ ٜآٖ ضا زض تط
ٌطفت ٝاست .زض ٕ٘اٞای ذاضخی ٛٞز اِمای تی
خٟتی زض ػآِ ذان ٔیوٙس  ٚآسٕاٖ ضا ٘طاٖ
ٔیزٞس .أا زضٔ ٖٚسدس ٘یع ؾٕٗ آٖوٝ
احساس زض ٔطوع تٛزٖ  ٚظیط آسٕاٖ لطاض زاضتٗ
ضا ت ٝا٘ساٖ اِما ٔیوٙس ،تا ٔحطاب ظیثای ذٛیص
ؤ ٝماتُ ٚضٚزی لطاض ٌطفت ،ٝخٟت لثّ ٝضا وٝ
سٛی ٘یایص  ٚػثازت است ٘طاٖ ٔی-
زٞس.

مسجد امام :یىی اظ ٚیژٌیٞای تاضظ آٖ
ػسْ احساس چطذص ٔحٛض ٔیساٖ ت ٝسٕت لثّٝ
اظ قطیك ٞطتی ٚضٚزی  ٚضاٞطٞٚای خا٘ثی آٖ
ٍٙٞاْ ٚضٚز تٔ ٝسدس است و ٝت ٝغحٗ ظیثای
آٖ ٔیضسس .تا ٔالحظ ٝایٗ ٔسدس اِٚیٗ سٛاِی
ؤ ٝكطح ٔیضٛز ایٗ ٞست و :ٝچطا چٙیٗ ضسٜ
 ٚچطا ٔحٛض ٔسدس ٘سثت تٔ ٝحٛض ٔیساٖ
چطذیس ٜاست؟ پاسدٔ :ؼطفی ٔ ٚتثازض ضسٖ
خٟتی تٙیازیٗ زض زیٗ اسالْ (خٟت لثّ )ٝت ٝشٗٞ

ٌٙثس ظیثایی تط ٔىؼثی ظیثإ٘ ،ازی است اظ

ٔیتاضس .اظ خا٘ة زیٍط ،تا ػٙایت ت ٝسّكٝ

آسٕاٖ و ٝظٔیٗ ضا زض تطٌطفت ٚ ٝا٘ٛاضی وٝ

فیعیىی ٔسدس ت ٕٝٞ ٝضٟط زض ظٔاٖ ذٛز،
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ٔالحظ ٝچٟاض ٌّسستٝای و ٝز ٚت ٝز ٚزض یه
غفح ٝلطاض ٌطفتٝا٘س  ٚغفحات حاغُ ٘سثت تٝ
 ٓٞچطذص زاض٘س ،ا ُٞضٟط ضا ت ٝخٟت لثّٝ
ٔتصوط ٕ٘ٛز ٜاست  ٚاظ  ٕٝٞضٟط ،زضیافت ٚ
ضٙاسایی خٟت لثّ ٝضا تطای ٍٕٞاٖ ٕٔىٗ ٔی-
ٕ٘ایس.
بازار :زض ٚسف ؾّغ ضٕاِی ٔیساٖ فطٚضفتٍی
٘سثتا ٚسیغ خّٛذاٖ ٚخٛز زاضز و ٝزض ٔیاٖ آٖ
تٔ ٝحاشات ٚضٚزی ٔسدس أاْ (زضؾّغ خٛٙتی)،
سطزض تاظاض لطاض زاضز و ٝوٕاواٖ تط ایٗ ٘ىتٝ
اغطاض زاضز و ٝز٘یا  ٚآذطت تٔ ٝؼٙای ذاغی
و ٝاسالْ تطای آٟ٘ا تؼطیف ٔیوٙس اظ ٓٞ
کاخی عالی قاپو :ایٗ ػٕاضت و ٝزض

تفىیه ٘اپصیط٘س .ضایس تٕٞ ٝیٗ زِیُ است وٝ

حسٚز یه س ْٛخٛٙتی ؾّغ غطتی ٔیساٖ ٚ

ٔیساٖ ضا تا ٚ ٕٝٞیژٌیٞای ٔؼٛٙیاش تاظاض

ٔماتُ ٔسدس ضید ِكف اهلل لطاض ٌطفت ٝاست،

احاق ٝوطز ٜاست .زض تاظاض ٘یع ٔتٙاٚتا ٚضٚزی

ٌصضت ٝاظ ٚیژٌیٞای واِثسی  ٚفٙیاش ،ػٕستا

ٔساخس ٔ ٚساضس ذٛزٕ٘ایی ٔیوٙٙس  ٚحتی

پصیطای سفطای تیٍا٘ ٝتٛز ٜاست .اظ خا٘ة

ػٙػط اغّی اضتثاـ زٙٞس ٜػٙاغط ٔؼٛٙی ٔیساٖ،

زیٍط ،استمطاض ػاِی لاپ ٛزض غطب ٔیساٖ ضا ٔی-

تاظاضی است و ٝپیطأٔ ٖٛیساٖ ضا احاق ٝوطزٜ

تٛاٖ زِیّی تط تاویس ظیطوا٘ ٝقطاح ٔیساٖ تطای

است.

ٕ٘ایص اف َٛلسضت ٔازی  ٚز٘یایی (ٚغطٚب
آٖ) زا٘ست  ٚایٗ زضست تط ػىس ٔسدس ضید
ِكف اهلل است و ٝزض سٕت ضطق  ٚزض خٟت
قّٛع ٘ٛض لطاض زاضز.
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در خاتمه
تا ػٙایت ت ٝآ٘چٌ ٝصضتٔ ،یتٛاٖ ٔیساٖ
٘مص خٟاٖ ضا تا ٚیژٌیٞای ذاظ واِثسیاش،
تا ػٙاغط چٟاضسٛیص ،تا ساظٔاٖ فؿاییاش ،تا
ٔؼا٘ی ٔؼٛٙیای و ٝت ٝش٘ ٗٞاظط اِما ٔیٕ٘ایس ،تا

زض ضطق ،قاق ٕ٘اٞای ػطیؽتطی ٞست و ٝزض
آ٘دا قثُ ٚسط٘ا ٔی٘ٛاظ٘س .زض خٛٙب ٔیساٖ،
ٔسدس غاحة اِعٔاٖ(ػح)  ٚزض ضٕاَ تاظاض
است  ٚزض ٚسف ٔیساٖ ٔساتمات ٚضظضی ا٘داْ
ٔیضٛز(آضیاٖ پٛض.)31 :1131 ،

تاضیرص ،تا ٔؼطٚفیتص ،تا ٙٞطٞا ٚغٙاػات ٚ

پییتط ٚزالٚاِ :ٝاقطاف ٔیساٖ ٟ٘ط پط آتی

ف٘ٛٙی و ٝزض ایدازش ت ٝواض ٌطفت ٝضس ،ٜتا

خاضی است و ٝزض ٚسف آٖ سًٞٙایی تطای

٘مطی و ٝت ٝػٛٙاٖ یه فؿای ضٟطی ٔٙحػط تٝ

ضفت  ٚآٔس پیازٜٞا لطاض زازٜا٘س  ٚتیٗ ایٗ ٟ٘ط ٚ

فطز ایفا ٔیٕ٘ایس ،تا  ٕٝٞغفات ٚ ٚیژٌیٞای

زواٖٞا ت ٝذف ٔستمیٓ پط ضاخ  ٚتطي  ٚیىساٖ

تاقٙی  ٚظاٞطیاش  ٚتا ظیثاییاش ،ت ٝػٛٙاٖ

واضتٝا٘س و ٝچٙس ٚلت زیٍطٚ ،لتی تطيٞای

ػأُ تاضظ ٛٞیتی تٕسٖ ایطا٘ی ٔؼطفی وطز .ایٗ

آٖٞا تطٚیس ،ت٘ ٝظطْ ظیثاتطیٗ ٔٙظط ػآِ ضا

ػأُ ٛٞیتی ٓٞ ،ت ٝخٟاٖ تیٙی  ٚتفىط  ٚزیٗ ٚ

تطىیُ ذٛاٞس زاز(ت٘ ٝمُ اظ ٙٞطفط:1141 ،

فط ًٙٞایطاٖ  ٚایطا٘ی اضاضٔ ٜیوٙسٓٞ ،

.)4-383

ٕ٘ایطی اظ تٛاٖ ػّٕی ٙٞ ٚطی ایطا٘یاٖ استٓٞ ،
ت ٝخأغ ٍ٘طی ایطا٘یاٖ زض ظ٘سٌی  ٚضیٜٛ
ظیستطاٖ اضاضٔ ٜیوٙس  ٓٞ ٚایٗؤ ٝیتٛا٘س زض
ٔمایس ٝتا فؿاٞای ضٟطی سایط تٕسٖٞا ،ت ٝػٛٙاٖ
اثطی یٍا٘ ،ٝو ٝاغیُ است ٔ ٚمّسا٘٘ ٝیست،
ٔؼطفی ضٛز.
میدان نقش جهان از نگاه اندیشمندان
و مورخان
آزاْ ا ِٝٚآضیٛس زض ضاتك ٝتا ٔیساٖ ضٟط
اغفٟاٖ ٔی٘ٛیسسٔ :یساٖ ضٟط ػطیؽ است ٚ

ضاضزٖٟ٘ :ط زٚض ٔیساٖ تا آخط یا آٞه سیاٜ
و ٝاظ س ًٙسرتتط است ساذت ٝضس ٜاست.
ایٗ ٟ٘ط ت ٝػطؼ  4پا  ٚاظاضٜٞای آٖ اظ سًٙ
سیا ٚ ٜپیازٜض ٚآٖ ت ٝا٘ساظٜای است و ٝچٟاض ٘فط
ت ٝآسا٘ی ٔیتٛا٘ٙس ضٚی آٖ پّٟٛی یىسیٍط
حطوت وٙٙس .تیٗ ایٗ ٟ٘ط  ٚاقاقٞای اقطاف
ٔیساٖ فؿایی ت ٝػطؼ  01پا ٚخٛز زاضز.
ٔٙثغ٘ :می ظازٔ ٜحٕس ،1184 ،ازضان ظیثایی ٛٞ ٚیت
ضٟط زض پطت ٛتفىط اسالٔی (تطٌطفت ٝاظ غفحات -181
.)211

ٞفتػس لسْ ق ٚ َٛزض حسٚز زٚیست لسْ
ػطؼ زاضز .زض غطب ٔیساٖ قاق ٕ٘اٞای ظیثا ٚ
یه ضىّی ساذتٝا٘س و ٝاذتػاظ ت ٝظضٌطی ٚ
خٛاٞطساظی زاضز  ٚخّٛیطاٖ زضذت واضتٝا٘س.
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