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ن، توجه ايراهای طبیعی و تاريخی موقعیت خاص ژئوپلتیکی و جاذبه
شاهد حضور  هيرا به خود جلب کرده است. در دوره صفو احانیبسیاری از س

 رامونیرا پ يیهاکه سفرنامه میدر اصفهان هست یاریبس يیاروپا احانیس
 و اندآنها به نگارش درآورده یمعمار یاصفهان و چگونگ یخيتار یبناها

نکات درخور   ،يیاروپا یاصفهان با بناها یبناها یمعمار سهيضمن مقا
و  میمفاه يیبه شناسا تواندیاند که توجه به آنها مرا گوشزد کرده ینگرش

 احانینگرش س يیکمک کند. چرا صرع نيمنتقل شده در ا یهاشهياند
 یبناها و معمار فیتوص یدوره، چگونگ نيا یبه هنر معمار یعصر صفو

مطالعه  یها که راه را برادر سفرنامه یدیکل میا و کشف عناصر و مفاهآنه
 نيهستند که ا یبعد فراهم آورد، از سؤاالت یهادر دوره یهنر یشناسسبک

 آن است.  یابر يیهاپاسخ افتنيپژوهش درصدد 
 احانیس دگاهياز آن است که نگرش و د یپژوهش حاک یهاافتهي

و  میمفاه يیاصفهان و پرداختن آنها به شناسا یبه معمار يیاروپا
 نيانتقال ا یچگونگ ،یعصر صفو یهادر سفرنامه یمعمار یهاشهياند

 نیها را در اروپا فراهم آورد و همچنانتشار سفرنامه قياز طر میمفاه
 یریاند و تأثاصفهان برداشته یخياز آثار تار احانیاز س یکه برخ یريتصاو
نفوذ و  یهانهیغرب داشته است، زم یدر هنر و معمار ريتصاو نيکه ا

را در اروپا با خود به  یعصر صفو رانيا یسبک معمار یهاشهيانتقال اند
 یلیو تحل یفیتا با روش توص میپژوهش بر آن هست نيهمراه داشت. در ا

اصفهان عصر  یهنر معمار یهاشهيو انتقال اند ناختش یبه بررس
 .ميها بپردازاز منظر سفرنامه ی،صفو

 

ها، اروپا، شناخت مفاهیم معماری، سفرنامه :کليدیهایواژه
 اصفهان، صفويه.

Iran, a country which has always been the center of attention 
due to its special geopolitical status and natural and historical 
attractions, has attracted a great number of visitors and tourists 
in the course of history all over the globe. In the Safavid 
period, as the history shown, a numerous European visitors 
and tourists who have been visit Isfahan, have written many 
itineraries in different areas. Some of them presented worthy 
descriptions about Isfahan's historical buildings and their 
architectural circumstances that reminded us of tailored 
viewpoints in addition to the comparison between Isfahan’s 
architectural buildings and European ones; paying attention to 
them can help identifying the transmitted concepts and 
thoughts in this age. The reason of the visitors’ attraction 
towards these kinds of architectural styles in the Safavid 
period, the way of describing and exploring the buildings and 
their architectural elements and key concepts in itineraries that 
provided the way to study the artistic stylistics of later periods, 
are the questions for which this study is supposed to answer. 
The research results revealed that views and perspectives of 
European tourists toward Isfahan's art and architecture and 
their attention to identifying Iranian concepts and architectural 
thoughts in Safavid period itineraries, have provided the 
circumstance of these concepts by means of publishing 
itineraries in Europe; also, the pictures that some of the 
tourists have taken from Isfahan's historical works and 
the influence that these pictures have exerted on art and 
west architecture, have provided the penetration areas as 
well as transfer of ideas of Iran's architectural style in 
Europe. The present study, through application of the 
descriptive-analytical approach, examined the identification 
and conveying ideas of Isfahan’s architecture of the Safavid 
era from the viewpoint of itineraries. 
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 مقدمه
اروپا با جنبش رنسانس همراه  ،یالدیاز سده پانزدهم م

در ارکان  یادینو و بن یکه به دنبال آن تحول یشد؛ نهضت

 یمندو عالقه هازهیجامعه اروپا به وجود آمد و رشد انگ

فرهنگ و تمدن ملل و سفر  خ،يبه پژوهش در تار انيیاروپا

. دمهم آن بو یجهان از دستاوردها کيبه بالد دور و نزد

از  یکياز رنسانس اروپا،  یزمان با تحوالت ناشهم ،رانيا

خود را  یو هنر یفرهنگ ،یاسیس خيادوار تار نيترمهم

 هیدوران پرتالطم روح ني. در اگذاشتیپشت سر م

به  که رشد کرد انيیاروپا انیدر م يیو ماجراجو احتیس

آمدند و  رانيبه ا یاریبس انيو ماجراجو احانیدنبال آن س

آداب و رسوم، اعتقادات و آثار  ،یزندگ یهاوهیبا تأمل در ش

در شناساندن  ،دور یهانیسرزم یتمدن -یفرهنگ

تالش نمودند.  نیمشرق زم یو معنو یماد یدستاوردها

از اسناد و  یکه بخش احانیها و شرح خاطرات سسفرنامه

به شمار  یفرهنگ و تمدن اسالم خ،يمنابع معتبر تار

 یمنابع مهم یعصر صفو امعهج يیدر بازنما ند،يآیم

و  قی. پرداختن به نفوذ ثابت، عمشوندیمحسوب م

ها سفرنامه قياصفهان به غرب از طر یجانبه معمارهمه

 یهانهیاست که زم يیهاشهينکات و اند يیه شناساالزم

 یهانفوذ را فراهم آورده است. تکامل سبک نيانتقال ا

در  ديرا با مختلف یهااروپا در دوره یمتعدد هنر و معمار

 جهیگونه که در نت. هماندیارتباط با شرق سنج وندیپ

در  يیمناسبات غرب و شرق در دوره باستان داد و ستدها

و  یصورت گرفت، مسلماً  اروپا در دوران اسالم نهیزم نيا

 یمکاتب هنر ریتحت تأث زین هيبه خصوص دوره صفو

از  یتعداد یمطالعه مورد .شرق قرار گرفته است

و  میبه منظور شناخت مفاه یعصرصفو یهاسفرنامه

 لیپژوهش را تشک نياصفهان، دامنه ا یمعمار یهاشهياند

 .دهدیم

 

روپایی به هنر معماری چرایی نگرش سياحان ا

 در دوره صفویه
نسبت به هنر  يیاروپا احانینگرش س يیدر بحث چرا

حاکم بر  یاز مطالعه فضا ريناگز ه،يدر دوره صفو یمعمار

 ی. رنسانس اروپا و تحوالت جهانمیق هست77م/ 71قرن 

تحول  نيقرار داد. ا ریرا تحت تأث رانيآن بدون شک ا

 ،یاسیس یهائتیه لیها و گسمسافرت ریبا س یجهان

 رانيمورد توجه همراه بود. ا یبه کشورها یو مذهب یتجار

 یاسیس ،یشیالجسوق تیبا توجه به موقع ز،ین یعصر صفو

قرار گرفت.  انيیکه داشت، مورد توجه اروپا یو اقتصاد

در  رانيحاکم بر منطقه و قرار گرفتن ا طيباتوجه به شرا

لزوم توجه به  ان،يیاروپا يیمهم سودگرا یهاکنار کانون

 يیسوداگران اروپا دياز د توانستیو مسائل آن نم رانيا

و  یندگينما یهائتیه لیس ن،يدور مانده باشد. بنابرا

 یهازهیانگ یآغاز شد و در راستا رانيمسافرت به ا

 یخود و کشورشان سودها یکه داشتند برا یگوناگون

 تيفراتر از چارچوب مأمور یاندوختند. آنان گاه یفراوان

 ،یاسیس ،یاوضاع اجتماع نهیگام گذاشته و در زم شيخو

ها، هنر و مردم، شهرها، رودخانه یخلق و خو ،یاقتصاد

 انيسوداگرا اریدر اخت یسودمند یهایآگاه ران،يا یمعمار

: 7031 ،یگذاشتند )حائر شيخو یکشورها انيو سودگرا

 فاتیها، توصنامهسفر ني(. نکته درخور توجه در ا700

 یخيتار یبناها رامونیاز آنها پ یاست که بعض یاارزنده

 یو چگونگ -انيصفو تختياصفهان پا ژهيبه و - رانيا

ضمن  احان،یس نياز ا یاند. بعضآنها ارائه داده یمعمار

نکات  ،يیاروپا یاصفهان با بناها یبناها یمعمار سهيمقا

 تواندیاند که توجه به آنها مرا گوشزد کرده یدرخور نگرش

عصر  نيدر ا دهمنتقل ش یمعمار میمفاه يیبه شناسا

 یهاشهيو اند میانتقال مفاه یچگونگ نيکمک کند. بنابرا

شکل  وندهایپ نيها که در چارچوب ادر سفرنامه یمعمار

 ني. انتشار ادينمایم ريناپذو اجتناب یحتم یگرفت، امر

 تياروپا که با حما یشهرها نيتردر مهمها سفرنامه

صورت  احانیبا تالش خود س ايحاکمان وقت آن کشورها 

 یهایژگيبا تمام و رانيشناساندن ا نیو همچن گرفتیم

و عالقه وافر مردم اروپا به  انيیمنحصر به فردش به اروپا

 ،کشور نيدانش، هنر و صنعت هنرمندان ا رامونیپ یآگاه

از  یآگاه یبرا يیاروپا یدهنده توجه فراوان کشورهانشان

 فیضمن توص احانیبوده است. س نیاوضاع مشرق زم

آثار  رامونیپ یاارزنده قاتیآنها، تحق یهایژگيشهرها و و

 یريثبت مشاهدات خود تصاو باو  انجام داده رانيا یخيتار

اند. براون، هربرت، کرده شيخو یهاسفرنامه مهیضم زیرا ن
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کمپفر و سانسون از جمله  الند،دههیدول شاردن، وس،ياولئار

 یرياصفهان، تصاو یبناها فیبودند که ضمن توص یکسان

بدون  که از آنها برداشته و در سفرنامه خود منتشر نمودند

معماران  یهاشهيو اند یمعمار میشک در انتقال مفاه

با و  داشت يینقش بسزا انيیاروپا  انیدر م نیزمرانيا

 یسازهیو شب یالگوبردار یبرا نهیزم ريتصاو نيانتشار ا

الرم به فراهم شد.  يیتوسط معماران اروپا یسبک معمار

ز زمان ا یروابط ناگسستنذکر است که بین ايران و اروپا 

 ،یاسیو س یه از روابط اقتصادو گذشتباستان وجود داشته 

. ه بوده استشکل گرفت نهیزم نيدر انیر  یرابطه هنر کي

 ک،یاز دوره اسکوالست ریروابط در تمام اعصار، به غ نيا

 يیهاسفرنامه لهیگرفته شد و به وس یجد انيیتوسط اروپا

 انيیروابط است، دانش اروپا نيا میمستق جهیکه نت

دوره رنسانس رو به  زدانش ا نيشد. ا دهیمند گردانبهره

است.  دهیتکامل گذارده و در قرن هفدهم به اوج خود رس

روابط کمتر شده  یالدیم جدهمیدر قرن ه نکهيباوجود ا

است  دهيگرد شتریعلم همواره ب نيوسعت ا یبود ول

 (.979-977/ 7: 7008 ون،ي)هما

که  يیبه دادوستدها توانیمطلب م نيا حیتوض یبرا

 یو نگارگر یدر حوزه نقاش یشناسدانش و کار نهیدر زم

 ی،و اروپا شکل گرفت، اشاره کرد. از دوره صفو رانيا نیب

 هيسو کياروپا، رابطه  یو اجتماع یتوسعه صنعت یدر پ

از  یوجود آمد و اقتباس و الگوبرداره و اروپا ب رانيا نیب

 نهیزم نيآغاز شد که در ا انیرانيآن توسط ا اهرمظ یبعض

 ریتأث ،یو نگارگر یمانند نقاش ،یانتزاع یبر هنرها شتریب

 ارینقطه عطف بس ديرا با یدوره صفو یهایگذاشت. نقاش

 ینقاش یهایژگيدانست. توجه به و رانيا یدر نقاش یمهم

سبک منحصر به  رانيا یآنها در نقاش یریاروپا و به کارگ

کاخ  یهاینقاش و به وجود آورد یرانيا یرا در نقاش یفرد

و  یرانيدو سبک ا قیتلف انگریب یستون در دوره صفوچهل

 ني(. پرداختن به ا21: 7082 ن،یبکیاست )ن يیاروپا

در بناها مسلماً در انعکاس  یرانيتوسط نقاشان ا کرديرو

به شکل منحصر  ولی اروپا از گرفتهوام هرچند – میمفاه

 قيربه اروپا از ط -یرانيا یهمراه با سبک معمار یردبه ف

 مصور قابل توجه است.  یهاسفرنامه

به اروپا را  ینفوذ هنر نيدر باب انتقال ا گريد مسئله

مشاهده کرد  يیاروپا یهاسفرنامه يیگراتینیدر ع توانیم

 یدر انعکاس بناها توانستیامر م نيکه توجه به ا

 فايا ینقش مهم ،یخيتار تیواقع کيبه عنوان  ،یخيتار

اصفهان  یو معمار یهنر یهامندان به سبککند. عالقه

 فاتیمنتشر شده و توص رياز تصاو یمندبا بهره توانستندیم

بپردازند. به  نهیزم نيدر ا یبه الگوبردار احانیس قیدق

به کار رفت تا  یقیها توجه عمخصوص که در سفرنامه

آنها داشته  یبرا توانستیکه م يیبا تمام دستاوردها رانيا

و  ینگفره ،يیایجغراف ،یخيتار ،یزمان ،یباشد، از نظر مکان

 شناسانده شود.  انيیبه اروپا یاجتماع

 رانيا یهاها و کوشکباغ یکه به بررس لبريو دونالد

ستون از مهارت و کاخ چهل فیپرداخته است، در توص

خارج از عمارت را  یکه فضا: »کندیم ادي انیرانيا یاستاد

 «سازندیچنان مربوط و هماهنگ مداخل آن یضابا ف

 یدر جستجو يیکاي( و معماران آمر799: 7008 لبر،ي)و

 فايا یدر آن نقش مهم هينظر نيهستند که ا یروش

حاکم بر  یگفت که با توجه به فضا توانی. مکندیم

با  ران،يا ،یدر سطح جهان میمنطقه و وقوع تحوالت عظ

قرار  انیمورد توجه غرب اش،یتمدن یتمام دستاوردها

در بناها و آثار به  رانيگرفت. انعکاس شکوه و عظمت ا

با  احانی. سکندیم تيحکا رانيا خيمانده، از تار یجا

به  ی،خيتار یهاتیواقع انیامر، عالوه بر ب نيبه ا شيگرا

 رانيمعماران ا یهاشهيو اند یمعمار یهاسبک یمعرف

 پرداختند. نیزم

 

 ییاروپا یهاسفرنامه قیاصفهان از طر یشناخت معمار
 يیو شناسا یبناها و معمار فیتوص یدر بحث چگونگ

قبل از پرداختن به  ،یآنها در عصر صفو میو مفاه شهياند

 ستيبایم کرد،يرو نيبه ا يیاروپا احانیس دگاهينگرش د

. ميدوره بپرداز نيدر ا یسبک معمار یراجع به چگونگ

تحت  ،یهجر ازدهميو در قرن دهم  رانيا یمعمار

توسعه و تکامل خود  یبه حد اعال ،یشاهان صفو تيحما

در زمان شاه  هيدوره صفو یمعمار عیوس تی. فعالدیرس

 جاديا رانيا یدر شهرها یمختلف یعباس اول آغاز و بناها

دوره  ني(. شهر اصفهان در ا719: 7081 ،یوریشد )س

قرار گرفت،  یو نانیشاه عباس و جانش ژهيمورد توجه و

 یعباس یآراعالمتاريخ مؤلف  ،یمنش گیکه اسکندربچنان
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نشان از استعداد آن بلده جنت اتیو خصوص: »...ديگویم

کوثر مثال که از  یهایو جو رودندهيمکان و آب زا

در  ست،يرودخانه مذکور منشعب گشته، به هر طرف جار

خاطر اشرف بدان متعلق  شهیگشته هم نيگزيانور جا ریضم

خاطر  وجهرحل اقامت انداخته، ت فهيبود که در آن بلده شر

را از  بهیآن مصروف دارند... و آن بلده ط ریو تعم بیبه ترت

ها و کثرت عمارات و باغات و منازل مرغوب دلگشا و رواق

و چهاربازار و مساجد و  هيصریافزا و قبهجت یهامنظره

 نيخلدبر ومیر جامع ساخته و المص یحمامات و خانات عال

 ،یمنش گیدرب)اسکن« دارد نیبر جب اشیداغ بندگ نيبد

7089 :7 /100-101 ) 

مطرح کردن  یدر پ ،یدوره بود که شاهان صفو نيدر ا

 یسع ران،يا یباستان راثیم ایبازگشت به گذشته و اح شهياند

امر در  نينمودند و ا یرانيا ميقد یسبک معمار یایدر اح

خود را باز کرد. به عنوان  یها، اشکال و مصالح بناها جاطرح

 ادآوري ونستو چهل قاپویچون عال يیهاکاخ وانينمونه، ا

و پاسارگاد  دیدار تخت جمشستون یو تاالرها هاوانيا

دوره به  نيا یسبک بناها .(778: 7029 ،یدي)تجو باشدیم

 ،یبرگچ ،یکاریاست و از کاش یوانيشکل چهار ا

بنا استفاده شده  ناتیتزئ یو... برا یو خطاط یکارمذهب

 یاازهها وارد مرحله تزمان بود که احداث کاخ نياست. از ا

 یقاپویبهشت و عالستون، هشتچهل یهاشد و کاخ

 انيعهد صفو یمعمار وهیش یهانمونه نيتراصفهان از مهم

  .(741-740: 7024 ،یانیهستند )ک

حاکم بر  یاسیس طيو با توجه به شرا انياز صفو بعد

سبک  یول افت،یگوناگون ادامه ن یکشور،  توسعه هنرها

در اصفهان به اوج رونق و  هيکه در دوره صفو یمعمار

 یشناسمطالعه سبک یبود، راه را برا دهیخود رس يیشکوفا

بعد فراهم آورد. در دوره  یهابناها در دوره نيا یهنر

از  یاریاصفهان بس يیبايزو شکوه و  تمکن هيصفو

و  يیباياز آنها ز یاریو بس دیکشان رانيرا به ا احانیس

. دندیخود به قلم کش یهاعظمت اصفهان را در سفرنامه

محض  فاتیتوصها دربردارنده سفرنامهاز  یاریبس البته

در  یانتقاد اي یاسیق کرديهستند و رو یخيبناها و آثار تار

 کريرو نيفقط در چند سفرنامه به ا شود،ینم دهيآنها د

 هاتیواقع انیبه ب احانیاز توجه س یکه حاک ديتوجه گرد

و  یاسیبه شکل ق یخيتار یبناها فیدر هنگام توص

 نهيیشده آنچه که در آ یسع نجايبودند. در ا یانتقاد

 یمعمار ژهيبه و ،یعصر صفو یها راجع به معمارسفرنامه

 فیاصفهان، ذکر شده است و نگارندگان آنها، ضمن توص

پرداختند، مورد  يیاروپا یآن با بناها سهيبناها به مقا

 انیضمن ب یگاهها در سفرنامه .ردیقرار گ یبررس

در سیاحان متفاوت  یهاالعملبناها، به عکس زیآمشيستا

است که از نظر  ني. نکته مهم امیکنیبرخورد م نهیزم نيا

 د،يمطابقت ننما یغرب یارهایهر آنچه با مع ان،يیااروپ

 فیضمن توص هیکه تاورنزشت محسوب شود، چنان

از  ترنيیپا یآنها را در سطح یرانيا یهاها، بناها و باغکاخ

دالواله و شاردن  کهیدر حال دانست؛یم سيبناها و آثار پار

 نيموارد به بهتر یاصفهان را در برخ یبناها یمعمار

 .کردندیم شيشکل ستا

 

 2دالواله ترويپ

ق( 7493م )7371 هيدر ژانو رانيدالواله به ا رویتسفر پ

به همدان آمد و  نيریقصر ش قياز طر ی. ودششروع 

همان  هيو دوم فور ستیو در ب فتسپس به اصفهان ر

او از اصفهان،  فی. شرح و توصدیسال به آن شهر رس

 یو با ارزش هیاول یهااز شرح یکي ران،يا ديجد تختيپا

او  کهیاز اصفهان داده است. هنگام يیاروپا کياست که 

شهر در حال ساخته شدن بوده  کرد،یم دياز اصفهان بازد

شهر به اتمام  نيداشت که اگر ساختمان ا دهیعق یاست. و

رم  ايو  هیقسطنطن یاز شهرها باتريبزرگتر و ز اریبرسد، بس

که  دهيرا در جهان ند یشهر چیکه او ه رايخواهد شد ز

 یبرداشت ساختمان نیرم شرق چن نيا ،فهانمانند اص

نسبت به »...  راي(. ز019: 7008داشته باشد )دالواله، 

 یجهات مساو یاری... اصفهان نه تنها از بس هیقسطنطن

« توان گفت از آن برتر است.یاست بلکه به جرأت م

 (01: 7008)دالواله، 

                                                                      
د بیشتر در صدد مقایسه بناهای های خوسیاحان در سفرنامه. 

اصفهان به عنوان پایتخت ایران با معماری بناهای کشور خود بودند 

و راجع به معماری آثار تاریخی سایر شهرهای ایران گزارشی کوتاه  

  .ارائه دادند و صرفاً به توصیف بناها بسنده نمودند

. Pietro DellaValle  
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در اصفهان، به  ماههازدهياقامت  کيدالواله بعد از  ترویپ

در شهر اشرف  یعنيآباد، فرح کينزد یشمال رفت. و

مالقات شاه عباس اول به آنجا رفته بود،  ی)بهشهر( که برا

نوع  نيتربه جذاب یورسا کي: »ديستایم طورنيآن شهر را ا

و  هباشکو یاستخرها ،یالقيیها و عمارات خود، با باغ

به  ايدر یدلکش بر رو اریمنظره بس کيو  زیانگدل یهافواره

 (. 772)همان:  «ديگرد یحضور شاه عباس معرف

از  یشرح کوتاه کيغرب  یعلما یبرا دالواله

تخت  یاز آثار باستان یشرح مفصل کيبابل و  یهاخرابه

را با  انيیبار اروپا نیاول یبرا یبه ارمغان برد. و د،یجمش

 ري(. اغلب تصاو78آشنا ساخت )همان:  یخیخط م

و  ستین یرانيا یهادهيدهنده پددالواله نشان یهاسفرنامه

توانند آموزنده باشد. مثالً در آنچه که یجهت نم نيبد

غرب  یمعمار یهافیموت شتریاست، ب یمربوط به معمار

مطابقت  رانيا یبا معمار وجهچیآمده و به ه شيبه نما

 (.771/ 7: 7008 ون،ي)هما کندینم

 یکه معمار خانیوردپل اهلل فیدالواله هنگام توص 

پل با  نيا سهيواداشته بود، به مقا رتیرا به ح یآن و

 نيکه طول و عرض ا کندیو اشاره م پردازدیرم م یهاپل

 یبيآن به طرز غر یرم است و معمار یهاپل چند برابر پل

که  دهدینشان م یموضوع به خوب نيانجام گرفته است. ا

با  خان،یوردپل اهلل یمعمار يیبايز فیدر توص الهدالو

و  يیبايز انیدر ب یآن، عالوه بر سع اتیجزئ یذکر تمام

 یطرح نیبنا، در فکر انتقال و انعکاس چن یمعمار اتیجزئ

رودخانه  نيا یرو»بوده است:  زیمردم کشور خود ن یبرا

ه شده و عرض آن از وجود دارد که تماماً از آجر ساخت یپل

برابر آن  0 یال 0و طول آن حداقل  شتریرم ب یهاپل متما

انجام گرفته و  یبيپل به طرز غر نيا یهاست. معمارپل

و  ريوجود دارد که مردم از ز يینماهادر دو طرف آن طاق

نظر انسان را جلب  شتری. آنچه بکنندیآن عبور م یباال

هم سطح آب  باًيپل است که تقر ريز یراهروها کند،یم

پل، به  نيريو زمزمه آب در طبقه ز یقرار گرفته و خنک

مطلوب است؛ به  اریگرم، بس یهاخصوص در تابستان

 وارهيپل د کيدارد، نزد انيکه آب جر یعالوه در جهت

شود  ريآن سراز یاند تا آب از رواز سنگ قرار داده یکوچک

 زیمنظره ن نيو ا ردیگرا به خود ب یو صورت آبشار کوچک

 (. 07-04: 7008)دالواله،  «باستيز اریدر حد خود بس

 ستونکاخ چهل فیبه توص نیهمچن يیایتاليا احیس نيا

 ها،یاز الوان منقش، طالکار نکهيو عالوه بر ا پردازدیم

 ناتیتزئ گريو د هایکارمختلف و گچ ینقش و نگارها

 رتیو اظهار ح دیبنا به کار رفته، تمج نيکه در ا يیبايز

از سقف و  ديبا هايیایتاليکه ا ديگویآشکارا م کند،یم

 دیبه کار رفته در آن تقل ناتیبنا و نوع تزئ نيا یهاپنجره

از آن است که تمام  یناش شتریخانه ب نيا يیبايز»کنند: 

 اریبس یاتورهاینیو با م بیتذه ل،ياز صدر تا ذ وارها،يد

و  هایطالکار نیو الوان منقش شده است و در ب فيظر

 يیهایکارکنده واريد ینقاط رو یمختلف در بعض یهارنگ

 وارهايد نکهيدارد؛ مضافاً به ا یخاص يیايیشده که واقعاً ز

به وجود  یگريچه ماده د اياز گچ مخصوص  دانمینم

 یدرخشش و جال ،یو صاف یکپارچگياند که عالوه بر آمده

آنها نه تنها  یو رو دندیسف رياز حر يیدارند و گو یخاص

 یردو رنگ الجو يیبلکه برق طال ،یکارکنده اهیخطوط س

نظر  العاده جلبکه به کار رفته، فوق یگريتند د یهاو رنگ

پرخرج و پرکار  یول ستیهنرمندانه ن اديها ز. طرحکندیم

ف و نقش و نگار مختل یبه طالکار نيمز زیها ناست. سقف

 قهیاست که با سل يیهایو برآمدگ یو فرورفتگ یکارو گچ

 زا کيبه وجود آمده و سطح هر رمأنوسیخاص و غ

 ناتیشده که تزئ میتقس یمختلف یهاها به قسمتسقف

 یابه اندازه قتیمتفاوت است و در حق یگريبا د کيهر 

 دیمورد تقل هايیایتالياز طرف ما ا ديکه با باستيها زسقف

« است... دیتقل ستهيواقعاً شا زیها نپنجره ی. بعضردیقرار گ

 یهاینقاش فیهنگام توص گر،يد ی(. در جا01-00)همان: 

و  رانيا انیم یفرهنگ یهاتفاوت انیستون، به بکاخ چهل

 انیدر ب یاز موارد سع یدر برخ یو حت کندیاشاره م ایتاليا

دارد، از جمله در  انيیاز اروپا یرانيا یهایالهام گرفتن نقاش

است  یبه نحو زین رياز تصاو یبعض: »ديگویم يیجا

آنها را جز به نقش ونوس )الهه عشق( و باکوس  توانینم

به  ،اندختهی( که در هم آمیو مست یخوارگشراب ی)خدا

 (. 03)همان: « کرد... هیتشب یگريد زیچ

و  کندیاشاره م انیرانيا یدر ادامه به ضعف هنر نقاش و

 دنيآن دارد که شاه عباس نقاش او را، بعد از د میب

 یعمارت، رو نيدر داخل ا»نگه دارد:  ش،يهاینقاش

وجود دارد  يیهاتک و نادر چهارچوبطور تکبه وارهايد

مانند ما  انیرانيچون ا یاند، ولکرده یکه داخل آن را نقاش
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ها را مجسم و افسانه ریاساط اي یخيتار عيندارند وقا تعاد

 ايتنها  ريفقط عبارت است از تصاو هاینقاش نيسازند، ا

شراب در  یکه بعضاً صراح یزنان و مردان یجمعدسته

مست  یاهستند و عده دنیدر حال نوش یدست دارند؛ برخ

 ريتصاو نيا یهاتیاند ... شخصدر حرکت زانیو افتان و خ

 یريتصاو شیوبا کمهستند، منته یرانيا یهاهمه در لباس

 نيتا به ا شودیم دهيد زیکه کاله به سر دارند، ن یاز اشخاص

لباس  هیرا مجسم کنند )البته جز کاله، بق هایفرنگ بیترت

با  ،هاینقاش نيندارد( ... ا هایبه البسه غرب یشباهت چیه

و مانند  دهش میترس انهیناش اریبس ف،يظر یهاوجود رنگ

از هنر به وجود  اطالعیاست که به دست اشخاص ب نيا

 دنيدارم که مبادا شاه بعد از د میب بیترت نياند و به اآمده

« داشتن او را کندچند از نقاش من، قصد نگه یآثار

شاه و مساجد آن  دانی(. دالواله در مورد م03)همان: 

 شش اياز نوع پنج  یمسجدها نجايدر ا: »سدينویم

 هیدر قسطنطن یط امپراطوران عثمانکه توس یمسجد

از دو محل اسم  توانیم یساخته شده است وجود ندارد، ول

 ست،ین هیآنها در قسطنطن ریبرد که به نظر من نه تنها نظ

بر  ديبدون ترد یبرابر و حت تیحیآثار مس نيبلکه با بهتر

 دانیم ايشاه  دانیدو محل م نياز ا یکيدارد،  تيآنها مز

است که طول آن  یقصر سلطنت یشهر واقع در جلو یاصل

. شودیقدم من م یوسستيصدونود و عرض آن دوشش

و موزون و  یمساو یهارا ساختمان دانیم نيدور تا دور ا

نقطه قطع نشده  چیفراگرفته که سلسله آنها در ه بايز

و  ابانیسطح خها همها همه بزرگ و دکاناست. درب

ها و هزاران و پنجره هاوانيآنها ا یباالپرامتعه هستند و 

 نيبه وجود آورده است. ا يیبايمختلف منظره ز ناتیتزئ

 شتریب یو ظرافت کار باعث تجل یحفظ تناسب در معمار

 دانیم یهاکه عمارت یو با وجود شودیم دانیم يیبايز

را  نيهستند، اگر جرأت ا تریدر رم بلندتر و غن 1ناوونا

بر  یمختلف ليشاه را به دال دانیم ميد بگويداشته باشم، با

 (. 01)همان:  «دهمیم حیآن ترج

                                                                      
1. Piazza Navona،زیباترین میدان شهر رم است که ترین و معروف

به نظر بسیاری از مردم مغرب زمین در دنیا میدانی از آن زیباتر 

 وجود ندارد.

شاه به  دانیم حیکه دالواله با ترج ديآیمتن برم نيا از

شاه  دانیم يیبايز ریناوونا تا چه اندازه تحت تأث دانیم

همه جهانگردان و  باًياصفهان قرار گرفته است. تقر

 نيباتريشاه اصفهان را از ز دانیم زین گريشناسان دشرق

 نیلاند. دالواله را جزو اوشمار آوردهجهان به یهادانیم

تخت  یهانوشتهکه سنگ کنندیم یمعرف یجهانگردان

از خطوط  یکرد و آثار حيجهان غرب تشر یرا برا دیجمش

در  ی(. و78را با خود به اروپا برد )همان:  یآسور یميقد

ترک و از تخت  رازیصد شم اصفهان را به ق7397اکتبر 

و در سفرنامه خود مطالب جالب و  کندیم دنيد دیجمش

دالواله در آن موقع  تروی. پسدينویباره م نيدر ا یدیمف

است اما با  یباشکوه یچه بنا ماندهیها باقخرابه نيا افتیدرن

نقاش  کيو بعدها که  دهدیدقت مشاهدات خود را شرح م

به ترجمه  یلیتخ یريتصو فاتیتوص نيا یاز رو یهلند

آن  نیب یاديشباهت ز کند،یاضافه م یکتاب به زبان هلند

طور که واقعاً هست به وجود آن د،یتخت جمش یهابهو خرا

که موفق به  یبا وجود یو نکهي. جالب توجه اديآیم

 یهاکه نوشته کندیدرک م یول شودینم هابهیخواندن کت

 نياز چپ به راست است و ا ،یآنها، برخالف خطوط اسالم

که  شودیحاصل م شيبرا یقرائن یاستنباط از رو

و توجه خاص اوست )همان:  ذکاوتدهنده هوش و نشان

78.) 

هنر و  رامونیکه دالواله در سفرنامه خود پ آنچه

و سطح  شهياند انگرينما یارائه داد، به نوع رانيا یمعمار

 دگاهيد یمسئله است. او با نوع نينسبت به ا یتفکر و

با غرب  رانيا یسبک معمار یهاتفاوت انیبه ب یاسیق

در  نهیزم نيکه در ا يیهاپرداخت و با توجه به نمونه

به جا نهاد و به اختصار در باال ذکر شد،  دسفرنامه خو

 -انيیفراخواندن اروپا تيو در نها یرانيا یمعمار يیبايز

 توانیآن را م یهااز جنبه یاریدر بس دیبه تقل -هايیایتاليا

 میداشت مفاه یسع یابه گونه یدانست که و نياز ا یناش

را در  یرانيسبک معماران و هنرمندان ا یهاشهيو اند

خود قرار دهد. چه بسا که انتشار سفرنامه  هنانیمهم اریاخت

 انيیاز اروپا یاریبس یمندعالقه یهانهیدالواله در اروپا زم

 مسئله فراهم آورد. نيبت به ارا نس
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 1ژان باپتيست تاورنيه
ژان باپتیست تاورنیه را بايد يکی از بزرگترين سیاحان قرن 

-7407های م به حساب آورد که در فاصله سال71ق/ 77
م، به روزگار سلطنت شاه صفی و 7331-7307ق/ 7411

شاه عباس دوم، حداقل شش بار به ايران مسافرت نمود. 
نظری دقیق نسبت به همه امور و با صراحت و  تاورنیه با

ای راجع به ايران از خود باقی صداقت، مطالب ارزنده
های وی توصیف شهرها، گذاشته است. بخشی از يادداشت

بناها و معماری آنهاست. تاورنیه با نگاهی تیز و نقادانه به 
هايی که در ها و ديگر پديدهها، باغمقايسه ابنیه، پل

 آيد. ختلف ايران ديده، برمیهای مشهر
ای، سعی گذارانهوی در سفرنامه خويش، با نگاه ارزش

در برتر جلوه دادن معماری بناهای پاريس در قیاس با 
معماری اصفهان، پايتخت ايران دارد، هرچند در اين زمینه 
گاهی جانب انصاف را رعايت کرده و به مدح و ستايش و 

ولی توصیفات وی،  پردازد؛عظمت بناهای ايران می
آيد، مطابق سلیقه و عالئق اش برمیگونه که از سفرنامهآن

توانست در نحوه او نگاشته شده است و اين امر خود می
تفکر اروپايیان نسبت به ايران، شهرها و نوع جامعه و 

ای اش در اروپا، تأثیر ويژهمعماری آن بعد از انتشار سفرنامه
وسه پل با پل پن نف يسه سیبگذارد. تاورنیه درصدد مقا

کند که: آيد و هرچند اشاره می)پل جديد( در پاريس برمی
در حقیقت اين پل از روی صنعت و استادی بنا شده است »

ترين صنايع و شاهکار ابنیه ايران توان گفت قشنگو می
اما بسی دور است از اينکه با »گويد: ، بالفاصله می«است...

)تاورنیه، « ساخته شده باشداستحکام پن نف پاريس 
های اصفهان، آنها ( تاورنیه به هنگام ديدن باغ379: 7007

های باغ»گويد: سنجد و میهای پاريس میرا با باغ
هزارجريب برای ايران خیلی قشنگ است ولی در فرانسه 
اهمیتی ندارد. من چندين باغ در اطراف پاريس ديدم که 

قرار داد. اگر يک توان هیچ طرف تشبیه و قیاس نمی
های ورسای و ساير قصور سلطنتی فرانسه را ايرانی باغ

ببیند، ديگر باغ هزارجريب را در نظرش قدر و قیمتی 
که از شیراز (. وی حتی هنگامی371)همان: « ماندنمی

پردازد و های اين شهر میکند، به انتقاد از باغديدن می

                                                                      
. jean_baptiste_tavernier  

صفهان يک باغ اما نه در شیراز و نه در ا»گويد که: می
های قشنگ اطراف پاريس و آن شود که با باغديده نمی

های يیالقی که در آنها ساخته شده، برابری عمارت
 (. 211)همان: « نمايد...

رسد که تاورنیه در نگرش خود نسبت به به نظر می
ای برخورد کرده است. معماری، هنر و صنعت ايران سلیقه

که او به هنگام مشاهدات  هرچند رويکرد انتقادی و قیاسی
خود در زمینه معماری ارائه داده، حائز اهمیت است ولی 

طلبی اروپای آن ديد او  به آثار تاريخی، از ديدگاه برتری
گرفت. چنانچه او بعد از زمان نسبت به ايران نشأت می

اين بود شرح شهر »نويسد: توصیف میدان شاه اصفهان می
بعضی از سیاحان شايد خیلی اصفهان و میدان نامی آن که 

ام، نقاشی و تمجید کرده تر از آنچه من نوشتهقشنگ
باشند. اما کاغذ خیلی صبور و بردبار است. همه چیز را 

شان نشان تر از طبیعتشود و اشیا را قشنگمتحمل می
ها عادت دارند که تملق هر چیزی را دهد و نقاشمی

)همان: « است... بگويند و اين از قوه متخیله من به دور
گونه نگريستن به سبک معماری و وجود، اين(. با اين340

های پذيرش نقد را فراهم آورد و همین هنری ايران زمینه
شناسی مسائل در قرون بعد راه را برای ايجاد مکاتب سبک

هنری، با رويکردی انتقادی، فراهم کرد. هرچند به نظر 
ها تر به انتقال انديشهاش کمرسد که تاورنیه در سفرنامهمی

و مفاهیم هنری، به شکل مثبت آن پرداخته است ولی 
توانست به اروپايیان در گزينش برخورد و همین مسئله می

تر به هنگام بازديد از ايران و يا به هنگام رفتاری متعادل
اند، هايی که سايرين درباره ايران نوشتهخواندن سفرنامه

 مؤثر باشد.

 

    2ژان شاردن
م، از طريق استانبول و 7331ق/ 7413شاردن در سال 

آسیای صغیر به طرف ارمنستان و سپس تبريز و قزوين 
رهسپار گرديد. نتیجه فرهنگی سفر شاردن همانا کارهای 

باشد. هیچ اروپايی ديگری به اندازه او درباره ايران می
شاردن دنیای اروپا را با ايران و به خصوص ايران زمان 

نا نساخت. سفرنامه شاردن برای ايران همان صفويه آش

                                                                      
. Jean Chardin 
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 تاريخ هنر واساریارزش و اعتباری را دارد که کتاب 
(Vasari) خواهد شهر برای اروپا. شاردن در جايی که می

اصفهان را توصیف نمايد، استادی خود را به حد اعال 
رساند. وی، به قول خودش، شهر اصفهان را حتی از می

شناخته است. ولدی خود، بهتر میشهر پاريس، شهر زاد و 
(. شاردن راجع به تصاويری که در 9: 7004)شاردن، 

گويد که ارزش حقیقی سفرنامه او سفرنامه خود آورده، می
ها که دهد. اين طرحها تشکیل میرا اين تصاوير و طرح

کنندگان چندين حقیقتاً تأثیر سفرنامه او را برای استفاده
، طراح و نقاش ماهری 7ژوزف گرلوبرابر نموده، به وسیله 

که همراه شاردن به ايران آمده بود، رسم گرديده است 
(. شوالیه شاردن که بخش 717/ 7: 7008)همايون، 

اش به توصیف شهر اصفهان اختصاص عظیمی از سفرنامه
ای يافته، از زيبايی اصفهان و بناهای آن توصیفات ارزنده

های شتر در کاخزيبايی شهر اصفهان بی»نموده است: 
انگیز، کاروانسراهای وسیع، های مجلل و فرحعالی، خانه

هايی که در دو طرف بازارهای بسیار زيبا، نهرها و کوچه
های باشد در صورتی که کوچهدرختان چنار بلند دارند، می

ساير بالد ايران تنگ و کثیف و کج و معوج و بدون سنگ 
 (.0: 7004)شاردن، « فرش است

ه هنگام بازديد بناها به توصیف کامل جزئیات شاردن ب
ای توصیفات وی زنده و دقیق آنها پرداخته است و به گونه

توان تصويری مطابق با واقع از آنها را در باشد که میمی
ذهن کشید. وی جانب انصاف را رعايت کرده و هنگام 
شرح مشاهدات خود، هرجا که تزئینات بنا برايش جالب و 

نمود، با زبانی ساده حیرتش را به قلم میانگیز شگفت
نظیر بودن اين بناها در جهان کشید و گاهی نیز از بیمی

کرد. چنانچه وی ضمن توصیف مسجد شاه در صحبت می
گونه بیان اصفهان، تزئینات معماری اين مسجد را اين

انگیز و نظاير آن به تزئینات آن بسیار شگفت»...کند: می
شود. اين تزئینات های اروپا ديده نمییهیچ وجه در معمار
هايی که به هزاران اشکال مختلف و عبارتند از مقرنس

بسیار زيبا که در آنها طال و الجورد به مقدار زيادی به کار 
های مسطحی که با کاشی مستور است و رفته و گلويی

روی آنها آيات قرآن با خطوطی متناسب، با بلندی عمارت 

                                                                      
.  Joseph Grelot  

(. وی همچنین گنبد 00)همان: ..« نگاشته شده است.
و گنبد بزرگ »کند: بزرگ مسجد شاه را توصیف می

مسجد که يکی از زيباترين آثار جديد معماری ايران کنونی 
ای است، در داخل اين محوطه است. اين گنبد به اندازه

بزرگ است که از فاصله چهار لیوی )فرسخ( بزرگ از 
اين گنبد بزرگ به  کاشان به سمت اصفهان پیداست، زيرا

شود: يکی چهل پا و دو قسمت غیرمتساوی تقسیم می
(. شاردن به طور کلی 00)همان: « ديگری شصت پا...

نظیر و تزئینات و معماری اين مسجد را در نوع خود بی
العاده بیان کرده است. او سبک کاری آن را فوقکاشی

اهلل را که از آن تحت معماری محراب مسجد شیخ لطف
« اهللمسجد فتح»و يا « مسجد مجتهد بزرگ»نوان ع

کند، مانند يکی اهلل نبرده است( ياد می)مؤلف نامی از لطف
داند که در اين مسجد به های معماری يونانی میاز سبک

های و محراب آن از سنگ يشم و کاشی»کار رفته است: 
معرق بنا گرديده و سبک معماری ايونی است )يکی از 

( و در ادامه 08)همان: « ماری يونانی(...های معسبک
های بزرگ به طور کلی اين مسجد از سنگ»آورد که: می

 (.03)همان: « العاده زيبا ساخته شده...های فوقو کاشی
از توصیف شاردن در مورد سبک معماری محراب 

اهلل که آن را همانند سبک معماری مسجد شیخ لطف
دوران ايران باستان و دانست، ذهن انسان به يونانی می

های معماری يونانی و هايی که ايرانیان از سبکاقتباس
شود. شايد بتوان اين رويکرد را با رومی گرفتند، متبادر می

تالشی که صفويان بعد از به حکومت رسیدن در زمینه 
گرايی و احیای سلطنت و احیای سرزمین بر پايه باستان

نا نمود که اين بازآفرينی میراث مرزهای باستانی داشتند، مع
های فرهنگی و های سیاسی بلکه در حوزهنه تنها در عرصه

ای که حتی معماری تمدنی نیز راه خود را باز کرد؛ به گونه
کننده معماری دهنده و تداعیدوران اسالمی ايران ادامه

ها اين اقتباس باشد و در بسیاری از جنبهايران باستان می
دلیل نیست که شاردن با ديدن بی تداوم يافته است و

اهلل اذهان را به سوی گذشته محراب مسجد شیخ لطف
کشاند. در توصیف بازار قیصريه که در شمال میدان شاه می

ايرانیان »گويد: واقع شده و در مورد نام سر در اين بازار می
نامند و اين اسم يا از تحريف کلمه اين بازار را قیصريه می

آمده و يا از زبان آلمانی که قیصر را کايزر سزار به دست 
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نامند، مأخوذ شده است. شاه عباس کتیبه اين سردر را می
گفت اين سردر را از روی نمونه يکی بدين نام خواند چه می

« از بناهای شهر قیصريه )شهری در ترکیه( ساخته است...
(. شاردن میدان شاه را از لحاظ بزرگی همانند 04)همان: 

داند و شاه پاريس، ولی از نظر زيبايی کمتر از آن می میدان
، به معنی «میدان نقش جهان»يا « میدان نو»اين میدان را 

میدانی که به بزرگی »...داند: می« های رنگیمیدان شیشه»
میدان شاه پاريس ولی نه به زيبايی آن است، منتهی 

ه جهان کشود. اين میدان را میدان نو و يا میدان نقشمی
گويند، زيرا برای های رنگی است، میمعنی آن میدان شیشه

ساختن آن قصر بزرگی را که اسم با مسمای قصر 
 (.34)همان: « های رنگی بود، خراب کردندشیشه

ها و آبشارهايی که ها و فوارهشاردن چهارباغ را با حوض
انگیز است، ديده و از آن به عنوان نهايت زيبا و شگفتبی

برد و آن را شجر عمومی اصفهان نام میگردشگاه م
است داند که تاکنون ديده و يا شنیده زيباترين معبری می

شهر »خان را به دلیل اينکه وردی(. وی پل اهلل771)همان: 
، «را به محله جلفا که مسکن مسیحیان است، متصل میکند

يک قطعه بسیار زيبا و »نامد و به عنوان نیز می« پل جلفا»
برد و ساختمان آن را بسیار عجیب نام می« عماری...نفیس م

وسه پل که داند. حیرت و شگفتی شاردن از معماری سیمی
دارد. بیانگر اين است که « وچهار چشمهسی»به نظر وی 

وسه پل ظاهراً وی پلی که معماری آن همانند و نظیر سی
گونه موجب حیرت وی باشد در اروپا مشاهده ننموده که اين

ارائه « هشت بهشت»است. از توصیفی که شاردن از  شده
ها و آيد؛ که اين بنا وی را بیش از ديگر کاخداده است، برمی

بناهايی که تاکنون توصیف نموده، متحیر و مجذوب نموده 
از حیث شکل و ساختمان و تزئینات و »است. و آن را 

های آن ها و داالننقاشی« آرايش به ديگری شبیه نیست...
گونه جذب کند و آنتوصیف می« انگیز و زيبابسیار فرح» را

توانم از نمی»گويد: شود که میمعماری و تزئینات اين بنا می
بیان اين نکته خودداری کنم که به هنگام گردش در اين 
محل که مخصوص لذت و حظ و عشق ساخته شده است و 

تأثیر ها، آدم چنان تحت نشینها و شاهدر حال عبور از اطاق
خود گیرد که به گاه بیرون شدن، از خود بیقرار می

 شک هوای اين تاالر اثر مهمی در اين حالتگردد. بیمی
دهد، دارد. اگرچه اين بنا عاشقانه که به انسان دست می

ترين انگیزتر از مجللچندان بادوام و استوار نیست ولی فرح
جای (. در 791)همان: « های ممالک اروپايی استکاخ

« زيباترين قسمت شهر اصفهان»آباد را ديگر، محله عباس
ساز و هم عمارات آن مجلل و زيرا هم تازه»داند، می

( و سبک معماری عمارتی 703)همان: « باشد...باشکوه می
داند: نظیر میرا که نزديک اين محله است، در دنیا بی

کاخی نزديک میدان بزرگ اين محله است که خود »
رود. اين میدان مدور است و گنبدی شمار میبهبازاری 

شود. روی آن قرار دارد و از آن چهار کوچه منشعب می
کنم در دنیا چنین سبکی وجود داشته باشد فقط گمان نمی

« توانند چنین بناهايی عظیم بسازند...معماران ايرانی می
(. شاردن با اين اعتراف، سبک معماران ايران را 707)همان: 

شهر »داند. او نظیر و آن را خاص خود آنها مینیا بیدر د
« های دنیااصفهان با حومه آن را يکی از بزرگترين شهر

دانست و با اشاره به اين نکته که ايرانیان در بیان عظمت می
گويد: دانند، میآن مبالغه کرده و اصفهان را نصف جهان می

امکنه و بالد و اين کالم حاکی از آن است که آنها از ساير »
توان اند، زيرا در دنیا بیشتر از يک شهر میاطالعجهان بی

)همان: « يافت که بیش از اصفهان شايسته تعريف باشد...
خود، با رويکردی انتقادی و  سفرنامه(. شاردن در 7

نگرد. وی ضمن های تاريخی میگرايانه، به پديدهواقع
به دستاوردهای ها و اعجاب معماری ايرانی، ستايش زيبايی

تمدنی غرب که ايرانیان در اين زمینه أخذ نمودند، اشاره 
کند. روش علمی و عقالنی شاردن در توصیف بناهای می

تاريخی و به خصوص جاهايی که سبک معماری ايرانی را 
های نهفته در پشت کرد، به انتقال انديشهبديع توصف می

ر میان د سفرنامه شاردننمود. پذيرش آن نیز کمک می
اروپايیان و مورد استفاد قرار گرفتن محتوای آن توسط 

، بدون «منتسکیو»های برجسته اروپا، همچون شخصیت
زمین، از مندان به مشرقشک از پذيرش آن نزد ديگر عالقه

کند؛ زيرا تصاوير و جمله معماران اروپايی حکايت می
توانست در انعکاس های زنده و جاندار شاردن میتوصیف

ها فاهیم معماری ايران به اروپا و أخذ آن مفاهیم و انديشهم
های هنر مشرق زمین مؤثر مندان به سبکتوسط عالقه

 افتد.
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 1سانسون
م، 7380ق/ 7420سانسون مبلّغ مسیحی بود که در سال 

در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی، برای ترويج دين 
ان، با مسیح به ايران آمد. اقامت طوالنی مدت وی در اير

های شناخت ای همراه بود که بعدها زمینهنگارش سفرنامه
اروپايیان را از ايران وسعت بخشید. وی اولین راهبی بود 

هايی از آثار تاريخی ايران که در قرن هفدهم میالدی طرح
کشید و با خود به اروپا برد. سانسون نیز مانند دولیه ده 

از ايران تهیه هايی که وی الند ادعا کرده بود که طرح
کرده، برای اولین بار در اروپا منتشر شده است، در صورتی 

قاپو اولین که اين امر صحت ندارد. تصوير او از عالی
ترين اسنادی است که تصوير نیست اما از بهترين و مهم

در قرن هفدهم میالدی از اين بنا باقی مانده است 
 (.714/ 7: 7008)همايون، 

اطريشی از همین طرح اقتباس بعدها معمار معروف 
های ايرانی پرداخت: های ابنیهنمود و به بیان ويژگی

اگرچه بناهای ايران از حیث شکل و طرز ساختن به »
هذا در آنها لطف و دلپذيری درستی ابنیه اروپايی نیست، مع

خاصی وجود دارد که حتی اروپايیان از تماشای آن به 
ست که قصر شاه را ديده آيند. هیچ اروپايی نیشگفتی درمی

« باشد و زيبايی قصر شاه در او اثر نگذاشته باشد...
(. اين جمله از سانسون، به هنگام 39: 7003)سانسون، 

رسد که نه معماری، بازديد از قصر شاه است و به نظر می
بلکه روح حاکم بر آن بنا در وی تأثیر زيادی داشته است. 

میدان »به عنوان  وی ضمن توصیف میدان شاه که از آن
برد، از معماری و زيبايی اين میدان تعجب نام می« زيبا
اهلل و مسجد شاه کند و به توصیف مسجد شیخ لطفمی
پردازد. وی هنگام بازديد از مسجد شاه چنان حیرت می
مدخل اين مسجد به قدری »آورد: گونه میکند که اينمی

روپا را به جالب است که تماشای آن ماهرترين معماران ا
(. وی ضمن 38)همان: « آورد...حیرت و شگفتی درمی

داند و اشاره بری آن را بسیار زيبا میتوصیف مسجد، گچ
بری به قدری عالی و زيباست که من اين گچ»کند که: می

بری به اين زيبايی کنم در هیچ جای دنیا گچخیال نمی
ه (. سانسون در ادام38)همان: « وجود داشته باشد...

                                                                      
. Sanson  

های ها و پلای از شهر اصفهان، بناها، باغتوصیفات ارزنده
دهد. وی در توصبف جالل و شکوه کاخ آن ارائه می

گويد: ستون که مورد توجهش قرار گرفته است، میچهل
ام در مورد شکوه و جالل من چون با خود قرار گذشته»

پردازم؛ قصر به اختصار چیز بنويسم، به شرح آن نمی
رباره منازل بسیار زيبا و مجلل ديگری که شاه همچنین د
گذرانی و تفريح دارد و از حیث شکوه و جالل برای خوش

« آورمدر تمام آسیا نظیر ندارند، صحبتی به میان نمی
های دهد که زيبايی کاخ(. اين امر نشان می13)همان: 

اصفهان برای سانسون که هم مبلّغ بود و هم سیاح و هم 
کشید، چنان جذاب ن نقاشی آنها را میضمن ديدن اماک

بوده که وی را به نگارش و انعکاس اين توصیفات واداشته 
ها و است. بدون شک توصیفات او از اصفهان، بناها، باغ

 زيبايی آن برای اروپايیان جالب و مورد استفاده بوده است.

 

ای از نفود معماری اصفهان عصر صفوی نمونه

 بر معماری اروپا
ابل تأمل، شناخت مفاهیم هنر معماری اصفهان در نکته ق

های اروپايی عصر صفوی و چگونگی انتقال اين سفرنامه
مفاهیم به غرب و تأثیر نفوذ آنها در سبک معماری اروپا 

های انتقال طور که پیشتر ذکر شد؛ يکی از راهاست. همان
هايی بود که ها و مفاهیم، تصاوير و طرحاين انديشه
اند و بعد از بناهای تاريخی ايران ارائه داده سیاحان از

مندان به هنر معماری شان در اختیار عالقهانتشار سفرنامه
توان به عنوان مشرق زمین قرار گرفت. در اين زمینه می

نمونه از نفوذ معماری ايران بر معماری غرب در آثار 
ق/ 7700-7433) 9«يوهان برنهارد فیشر فن ارالخ»

معمار بزرگ دوره باروک اطريش ياد کرد. م( 7313-7199
را  رومی –های کهن معماری يونانیمعماری ايران از دوره

های از يک طرف و معماری قرون وسطی و باالخره دوره
رنسانس و باروک اروپا را از جانب ديگر تحت تأثیر قرار 
داده است. فیشر فن ارالخ که در مورد معماری غرب و 

داده و به عنوان معمار و سرمهندس  شرق مطالعاتی انجام
هابسبورگ اطريش جايگاه ممتازی کسب کرده ويژه دربار 

بود، متوجه شکوه معماری شاهنشاهی اصفهان عصر 

                                                                      
. Johann Bernhard Fischer von Erlaach  
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شود. وی در کتاب معماری خود از معماری و صفوی می
نگارد و آنچه را از شهرسازی پرشکوه سلطنتی اصفهان می

درک نموده، با تصورات های سیاحان در اين زمینه سفرنامه
آورد. او حتی چندين های خود بر روی کاغذ میو ايده

ها را کپی نموده و برخی از تصوير چاپ شده از سفرنامه
آنها را که برايش قابل فهم نبوده، با تصورات شخصی خود 

 (.   991: 7029کند )مؤيد، بازسازی می
هايی که فیشر فن ارالخ برای ويالهای يیالقی طرح

دهد که وی قوياً کشد، نشان مینقاط مختلف اطريش می
تحت تأثیر هنر معماری دوره صفويه و به خصوص کاخ 

/ 7: 7014قاپوی اصفهان قرار گرفته است )همايون، عالی
(. اينکه اين معمار اطريشی چگونه و به چه شکلی تحت 1

ای است که در قاپو قرار گرفته، نکتهتأثیر معماری عالی
هايی که سیاحان در ش به آن پرداخته شد. طرحقسمت پی

هنگام بازديد از اصفهان از بناهای ايران کشیده و در اروپا 
های نفوذ شیوه معماری اند، يکی از راهمنتشر نموده

کند که اصفهان در اين زمینه بود. پژوهش فوق اشاره می
با تجزيه و  7برخی از دانشمندان مانند گئورگ کونوت

های ويالهای يیالقی وی فیشر فن ارالخ، طرح تحلیل آثار
داند؛ در شاردن و براون  می سفرنامهرا تحت تأثیر دو 

صورتی که با قدری تعمق در کارهای فیشر و مقايسه آنها 
های مختلف اين موضوع های مندرج در سفرنامهبا طرح

 هایسفرنامههای شود که فیشر تحت تأثیر طرحروشن می
و قرار گرفته است. اين محقق معتقد است سانسون و ته ون

علت اين اشتباه گئورگ کونوت در معروفیت شاردن و 
براون، به عنوان سیاحانی که به اصفهان سفر کرده و 

های بالینی در اختیار هايشان به عنوان کتابسفرنامه
 (.3بزرگان اروپايی قرار گرفته، بوده است )همان: 

سانسون  سفرنامه هایفیشر پس از اينکه از طرح»
رونوشت برداشت، طرحی ديگر تهیه نموده و زير آن با خط 

ساختمان نوع جديد  -پروژه يک باغ»نويسد: خود می
قسمت وسطی اين طرح عمارت «. های ايرانیساختمان

های دهد که به وسیله ساختمانقاپو را نشان میعالی
جوانب آن که برای معماری اين دوره از اروپا، يعنی 

است مشخص احاطه گرديده  ایروک، نمونهمعماری با

                                                                      
. Georg Kunoth  

های فیشر است. اين طرح در مرکز ثقل يک رديف از طرح
گیرد که بعضی از آنها به مرحله عمل درآمده و قرار می

ساخته شده و برخی ديگر در همان مرحله افکار روی کاغذ 
 (.79)همان: « باقی مانده است

صفهان توان تأثیر نفوذ معماری ااز اين رهگذر می
عصر صفوی را بر معماری غرب و به خصوص معماری 

دريافت، هرچند که  -باروک-قرن هفدهم میالدی اروپا
بر  -خصوصاً دوره صفوی –نفوذ هنر معماری ايران 

معماری غرب، به علت بزرگی و وسعت آن تدوين نیافته 
هايی را که به است. برای اينکه بتوان مفاهیم و انديشه

ه، به طور صحیح و علمی شناخت بايد غرب منتقل گرديد
شناسی به وجود ارتباط تنگاتنگی میان تاريخ هنر و باستان

بايست ضمن آورد و در اين راستا گام برداشت. آنها می
شناخت سبک معماری ايران و عناصر شناخته شده آن و 
کشف عناصر منتقل شده به غرب، اصالت تمام عناصری را 

ترديد وجود دارد، مورد بررسی که در غربی بودنشان نیز 
قرار دهند و اصل و ريشه آنها را مشخص نمايند. شناخت 
نفوذ هنر ايران بر غرب در دوره قاجار که به امر 

ای گرديد، صورت گرفت و شناسی توجه ويژهباستان
ای را در اين مارسل ديوالفوا و همسرش گام ارزنده

 شناخت برای اروپا برداشتند.
 

 گيریبحث و نتيجه
اروپايیان بعد از دوره رنسانس درصدد گسترش حوزه نفوذ 

زمان با وقوع اين های ديگر برآمدند. همخود در سرزمین
آزمود. تغییر شرايط جهانی، ايران عصر صفوی را می

مناسبات و روابط ايران با اروپا در اين دوره با آمدن 
ی هاهای مختلف و با انگیزههای نمايندگی از ملیتهیئت

گوناگون به اصفهان، پايتخت صفويان، شکل گرفت. 
سیاحان اروپايی بسیاری در چارچوب همین مناسبات به 
اصفهان آمدند و شرح مشاهدات خود را فراتر از حوزه 
مأموريت خويش به رشته نگارش درآوردند. رويکرد و توجه 
آنها به آثار تاريخی و سبک معماری اصفهان از جمله 

ای آنان در ايران است. مقايسه معماری همباحث سفرنامه
اصفهان عصر صفوی و اروپا توسط برخی از سیاحان، مانند 
دالواله، تاورنیه، شاردن و سانسون، دربردارنده نکاتی است 

های هنر معماری های انتقال مفاهیم و انديشهکه زمینه



 8های محلی ايران، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی پژوهشنامه تاريخ           04

 

ايران به اروپا را فراهم آورد. اين رويکرد که از طريق 
ها و ارائه تصاوير در آنها، توسط برخی از امهانتشار سفرن

سیاحان چون شاردن، اولئاريوس، کمپفر، سانسون و...، 
صورت گرفت؛ موجب انعکاس سبک معماری بناهای 
اصفهان در اروپا گرديد. انتشار اين تصاوير زمینه را برای 

سازی سبک معماری توسط معماران الگوبرداری و شبیه
چنانچه يوهان برنهارد فیشر فن اروپايی فراهم نمود. 

از جمله کسانی بود که پیرامون  -معمار اطريشی -ارالخ
ها أخذ هنر معماری عصر صفوی اطالعاتی را از سفرنامه

نمود و در نهايت در طرح خود از سبک معماری کاخ عالی 
قاپو که طرح آن را از سفرنامه سانسون و ته ونو أخذ کرد، 

 الگوبرداری نمود.
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