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اصفهان، شهر انعكاس ها
حمید سهیلي مظفر 

اصفهان، شهر انعکاس های پنهان و آشکار، شهر پژواک ها و بازتاب ها، شهر نقش ها 
و تصويرهاست. در اين شهر افسانه ای مشرق زمين و هزار و يك شب، با نمونه های 
انعکاس های صوتی  و شيشه،  آئينه  در  آب،  در  گوناگون  آثار  انعکاس  از  متعددی 
و آوايی، انعکاس طرح  ها، نقوش ، عالئم، تزئينات، وارو نويسی ها، چپ نويسی ها، 
رفتار های  و  مراسم  و  آداب  آئين ها،  اعداد    ،  سازی ها،  قرينه  نويسی ها،  معکوس 
اجتماعی و فرهنگی روبه رو هستيم كه هر يك  طرح و تصويری جادويی و خيال 

انگيز از اين شهر كهن بر جای می گذارند. 
 

انعکاس درآب
در اصفهان، زاينده رود، تصاوير متعددی از پل ها،انسان ها ، گياهان، پرندگان و ابرها 
را بر سطح نمای خود باز می تاباند و منعکس می كند.   اين بازتاب، از طريق مادی ها 
)جويبارهای منشعب از زاينده رود(، تا به دورترين نقاط و فضا های شهری، تا به 
سنگاب ها و آب نمای صحن مساجد و مدارس و كاخ ها گسترده می شود و طرح 
و تصويری چشم نواز و زيبا از گنبد ها، گلدسته ها، ايوان ها، ستون ها، سر ستون ها، 
خطوط و نقوش كاشيکاری  ها و گچ بری ها برجا می گذارد، كه از مشهور ترين آن ها 
انعکاس بيست ستون، در آب نمای مقابل عمارت چهل ستون است.                      

  
انعکاس در آئینه

در عمارت چهل ستون اصفهان و بناهايی كه به دنبال آن ساخته می شوند، آئينه ها، 
تصويرگر جهان واقعی پيرامون خويشند.  اين آئينه ها كه در دوران صفويه از ونيز به 
ايران آورده شده ودر بنا ها نصب گرديده اند، به گونه ای صاف تر، مستقيم تر و دقيق 

تر، جهان مادی را آن چنان كه هست، به عينه تقليد و منتقل می كنند.

انعکاس های صوتی و آوایی
تکرار و بازگشت صدا، در فضای وسيع گنبد خانه مسجد امام )مسجد جامع عباسی(، 
به همراه پژواک و طنين موسيقی در فضای پر تزئين و گچبری شده طبقه ششم 
عمارت عالی قاپو و صدای چهچهه و آواز در زير پل های خواجو و سی و سه پل، 
كه با ترنم دل پذير امواج زاينده رود آميخته می شوند، همگی نشانه هايی از انعکاس 

صوتی و آوايی در اصفهان اند.
انعکاس طرح ها و نقوش

از برجسته ترين فضا های شهری جهانست.  دراين  ميدان نقش جهان اصفهان، 
ميدان، شکل گيری سه نيروی قدرتمند زندگی اجتماعی "اقتصاد، حکومت، مذهب" 
و انعکاس نمادين اين نيروها در قالب بناهای ساخته شده بر گرد ميدان، به پيشرفته 
ترين و موزون ترين شکل الگويی خود، در دوره صفويه می رسد.  اين طرح، كه 
متاثر از نمونه ای قديم تری چون تخت جمشيد دوره هخامنشی، شهر بيشاپور دوره 
ساسانی، ميدان كهنه اصفهان سده پنجم هجری، ميدان ريگستان سمرقند سده نهم 
هجری و ميدان صاحب آباد تبريز سده دهم هجری است، درميدان نقش جهان 
اصفهان به كمال آرمانی و الگويی خود می رسد و در ادامه، بر فضا های شهری و 
ميدان های پس از خود، نظير ميدان ارک، ميدان توپخانه و ميدان بهارستان تهران 

دوره قاجار ، سايه می افکند و تاثير می گذارد.
)مراحل  هجری  اوليه  سده های  مساجد  بر  ايرانی  معماری  تحوالت  روند  تاثير   
شبستانی، گنبد دار، ايوانی( و انعکاس آن  بر ساختمان محراب ها، كه در شاخص 
ترين و برجسته ترين نمونه شکلی اش، در محراب اولجايتو مسجد جامع اصفهان 
اين  را بر سطح نمای  ايوان  بازتاب ستون، گنبد،  از  ظاهر می گردد، طرح روشنی 

محراب نفيس، جلوه گر می سازد.

"مرا حسرت هيچ چيز اصفهان نيست جز آب زالل ميگونش و نسيم صبا و گذرگاه های پيچان باد و 
آسمانش كه در هر حال صاف و بی ابر است."                                                          "البلدان"
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منعکس و تکرار  نموده است.
* مقايسه دو بنای  معبد چغازنبيل دوره ايالمی و عمارت هشت بهشت عصر  صفوی 
نشان می دهد كه چگونه پس از گذشت سه هزار سال، بناهای وزنی، توپر، حجيم، 
سنگين، بسته و تاريك، با حد اقل گردش هوا و نور، با طرح های مربع و متقارن نظير 
زيگورات چغازنبيل در خوزستان، سرانجام به بناهای توخالی، كوتاه، سبك، روشن 
و باز و پر روزن، با چرخش و تهويه هوا، با ديد رو به درون و بيرون، با طرح های 
پر تزئين و متنوع و اشکال هندسی و فضايی مانند عمارت هشت بهشت اصفهان، 
تغير شکل می دهند و در اين مسير، حركت دائمی و تکاملی كاهش ماده و افزايش 
فضا و معنا را از گذشته های دور تا به زمانه  معاصر، در معماری ايرانی، منعکس و 

نمايان می سازند.
         

* در اصفهان، اكثر اسامی خاص، دو بخشی ومتقارن اند و در آن ها اعداد، حضوری 
چشم گير دارند. نظير: چهار باغ، هشت بهشت، سی و سه پل، چهل ستون، چهل 
دختر، هزار جريب، زاينده رود، نقش جهان و عالی قاپو.   در اين ميان، انعکاس و 
تکرار عدد سی و سه، كه از شرق كهن و از هند می آيد و عدد چهل، كه از آسيای 
نافذ و  تاثيری  از دنيای قديم  پهنه وسيعی  بر  اقوام سامی نشات گرفته،  و  غربی 
گسترده از خود بر جای می گذارد كه نمونه هايی از آن را در مثال های زير می توان 

جستجو نمود: 
تقسيم آب سرچشمه های زاينده رود به سی و سه سهم توسط تومار شيخ بهايی / 
ساختمان سی و سه پل/ /دانه های تسبيح، كه به تعداد سی و سه و يا مضربی از 
آن است / حروف الفبای فارسی به تعداد سی و سه حرف / اسفند و اسفند دونه، 
اسفند سی و سه دونه / سی و سه تخم مرغ، كه در مراسم آئين زرتشت بر سفره  
گذاشته می شود / سی و سه سکه، كه در عروسی به كمر داماد بسته می شود / 
سی و سه راه گناه / سی و سه راه ثواب / سی و سه راهی كه به بهشت می رود 
/ سی و سه امشاسپند /  سی و سه بند كه زرتشت با آن بسته می شود / سی و 
سه خدا ) ايزد ( در آئين های هند باستان، كه  مورد احترام و تقدس بسيار بوده اند 
حداكثر  به  يکبار  و سه سال  كه هر سی  آسمانی  بارش شهاب های  و همچنين، 
شدت خود می رسد و در ميان اقوام و ملل مختلف ايجاد وحشت و هراس بسيار 
می نمايد، كه آخرين آن به نام بارش شهاب اسدی در آبان ماه 1377 اتفاق افتاد.                                                                        
عدد سی و سه، بر فرهنگ ملل اروپايی نيز تاثير گذاشته و تکرار آن را در كمدی 
الهی دانته، در دوزخ، برزخ، بهشت كه هر كدام به سی و سه چکامه يا سرود تقسيم 

شده اند، می توان سراغ گرفت.

* عدد چهل نيز همچون  عدد سی وسه، بر پهنه گسترده ای از دنيای قديم تاثير 
می گذارد و در قالب  نام های گوناگون، در نقاط مختلف ظاهر می گردد. نظير: چهل 
گرد )چلگرد(، چهل چشمه، چهل ستون، چهل منار، چهل تن، چهل مقام، چهل 
دختر، چهل گيس، چهل شمع، چهل كليد، چله، چله نشينی، چهل پنجره و چهل 

دزد بغداد.

* نقوش نمادين تکرار شونده ای چون درخت زندگی، گل  نيلوفر، درخت سرو، نبرد 
شير و گاو، شکل پلکانی زيگورات ها، صليب شکسته و دهها نقش وطرح ديگر، از 

مثال های شاخص و برجسته انعکاس و تکرار در هنرها و صنايع دستی اصفهان اند.

* بر سردر قيصريه بازار اصفهان، تصوير سواركار كمان كشيده ای به شکل انسان 
اسب و به صورت متقارن، بر كاشی كاری معرق نقش بسته كه در آن سواركار كمان 
بدست، با تير، دم خود را كه به شکل اژدهای آتشين است  نشانه گرفته است. اين 
تصوير، طالع نجومی و فلکی شهر اصفهان  و    مربوط به سال 330 هجری قمری و 
زمانی است كه ماه در صورت فلکی قوس يا كمان قرار گرفته بود و در آن تاريخ 
شهر اصفهان، از اندازه قبلی خود به حدود بيست و يك هزار گام گسترش پيدا كرد.         
اين تصوير، احتماال حکايت از تقابلی تاريخی آئينی، ميان ماه و خورشيد دارد كه در 
آن، سواركار كمان بدست )كه نماد ماه است( با آتش دم خود )كه نماد خورشيد است( 

پيکار می كند تا آن را از خود دور كند و از ميان بردارد.

 * طرح "هشت گوشه"، به نشانه جهت های هشت 
گانه جغرافيايی عالم و هشت در باغ بهشت، و  استفاده 
از آن در معماری مزارها ، مقابر، كاخ ها، اعيانی ها، 
شهری  فضاهای  كاروانسراها،  مسکونی،  بناهای 
هندسی،  طرح  اين  تداوم  نشانه  شهرها،  نقشه  و 
نمونه ها:  است.  زمان  طول  در  آن  تکرار  و  فلسفی 
گنبد عالی ابرقو، برج های خرقان قزوين، گنبد جبليه 
مراغه،  كبود  گنبد  يزد،  پشت  توران  گنبد  كرمان، 
زاده جعفراصفهان،  امام  برج  زنجان،  گنبد سلطانيه 
آباد كاشمر، قدمگاه نيشابور، بقعه خواجه  برج علی 
قصر  اصفهان،  بهشت  هشت  عمارت  مشهد،  ربيع 
خورشيد كالت نادری، آرامگاه كريم خان زند شيراز، 
كاروانسراهای خان خوره، ده بيد و امين آباد شيراز، 
كاله فرنگی قصر قجر و تعدادی از كاله فرنگی های 
قاجاری تهران، نقشه تهران 1309 هجری قمری، 
آرامگاه حافظ شيراز، نقوش تزئينی هندسی و گره 

چينی ها و فضای هشتی ورودی خانه ها.
 

* در مسجد جامع اصفهان، طرح كامل و كوچك 
شده ايوان غربی، به طرزموزونی بر سطح نمای ايوان 
شرقی، بازسازی ومنعکس شده است. در اين مسجد، 
برخی ازكتيبه ها و نقوش، وارو نويسی، چپ نويسی و 

معکوس نويسی شده اند. 
 

* در عمارت های عالی قاپو، چهل ستون و هشت 
بهشت اصفهان، تصوير آب نمای كف ايوان و تاالر 
اصلی، به قرينه در فضای سقف طراحی ومنعکس 
شده است.                                                   

صفوی،  عصر  اصفهان  ستون  چهل  عمارت   در   *
كاخ  ستون های  ياد اور  ورودی،  ايوان  ستون های 

آپادانای تخت جمشيد دوره هخامنشی اند.

قزوين  و  تبريز  اوليه ی شهرهای  و  ساده   * طرح 
برای  است  تمرينی  و  مقدمه  صفويه،  دوره  اوائل 
شهر اصفهان سده يازدهم هجری، كه در آن شبکه 
بر  وسيع  مقياسی  با  منظمی  و  يکپارچه  هندسی 
سطح شهر طراحی و اجرا می شود. اين طرح كامل 
و الگويی در ادامه، بر بافت شهرهای كرمان، شيراز، 
كاشان، تهران، تبريز و اردبيل تاثير می گذارد و تکرار 

می گردد.
 

* تاثير ساختار شهرسازی سنتی "كهندژ، شارستان، 
ربض" بر باغ های ايرانی، از نمونه ی ديگر انعکاس ها 
و تکرار ها در شهر اصفهان است. در باغ چهل ستون 
اصفهان، ساختمان كوشك يا عمارت ميان باغ، شبيه 
كهندژ، گياهان و گل های فضای باغ نظير شارستان 
باغ، مانند ريض عمل می كنند  و زمين های بيرون 
و طرحی از تقسيمات قلعه شهرهای تاريخی را به  

تماشا می گذارند.
 

* باغ شهرها و چهار باغ های هرات و سمرقند عصر 
تيموری، كه از نمونه های قديم  تری چون باغ كاران و 

باغ نقش جهان اصفهان سلجوقی، باغ ها و بستان های 
ساسانی، باغ های پاسارگاد هخامنشی و باغهای بين 
النهرين تاثير پذيرفته اند، خود  بر باغ سازی وچهارباغ 

النهرين دوره صفويه تاثير می گذارند.

* حضور گل ها و گياهان و پرندگان باغ در زندگی 
شهری و روستايی و انعکاس اين طبيعت رنگين بر 
منقوش،  تزئينی  آجرهای  سنگی،  برجسته  نقوش 
كاشيکاری گنبد ها و گلدسته ها، گچبری محراب ها، 
نقاشی های ديواری،  تاالرها،  ايوان ها و  آئينه كاری 
پنجره ها،  درهاو  فلزی  و  چوبی  تزئينات  كتيبه ها، 
پر  بافته های  و  قالی ها   رنگين،  شيشه های مشجر 
بر  طبيعت  انعکاس  از  ديگری  گونه  نگار،  و  نقش 

زندگی انسان است.
 

* تاثير فرهنگ و تمدن اقوام غير بومی و مهاجر، 
و گويش،  لهجه   نظر  از  منطقه،  بومی  بر ساكنان 
آداب و رسوم، ذوق و سليقه، روحيه و رفتار، پوشاک، 
و  فنی  مهارت های  رنگ ها،  اندازه ها،  و  تناسبات 
حرفه ای، موسيقی، نگارگری، خوشنويسی، معماری 
اجتماعی،  زندگی  پديده های  ساير  و  شهرسازی  و 
شاخه مهمی از انعکاس و تکرار را در تاريخ گذشته 

اصفهان بازگو می كند.

سنتی،  مراسم  و  آداب  از  بسياری  اصفهان،  در   *  
نظير جشن آب پاشان )تيرماه(، مراسم سايه بندان 
مراسم  ماه(،  )دی  كريسمس  مراسم  )مهرماه(، 
نوروز وسيزده  )اسفندماه(، مراسم  چهارشنبه سوری 
بدر)فروردين ماه(و اعياد مذهبی و مراسم سوگواری 
ماه محرم، همه ساله به طور منظم، تکرار و منعکس 

می گردند.
 

گر  صنعت  خانواده های  از  بسياری  اصفهان،  در   *
هنر  پسر،  در  پدر  و  پياپی  نسل های  در  هنرمند  و 
منعکس  و  تکرار  وار  آئينه  را  گذشتگان   صنعت  و 
می نمايند.  نمونه،  خانواده استاد مصدق )كاشيکار( و 
خانواده حاج مصور الملکی )نقاش( در اصفهان اند كه 
تداوم صنعت و هنرشان به دوران صفويه می رسد.  
از  ديگر خانواده های صنعت  گر و هنرمندی كه در 
فاصله ی سده های اواخر ششم تا اوايل هشتم هجری 
قمری در كاشان  می زيسته اند به خاندان ابی طاهر 
)سفالگر( بايد اشاره كرد كه در طول يکصد  و پنجاه 
سال، برجسته ترين آثارسفالی و محراب  های كاشی 

كاری شده را طراحی و اجرا نموده اند.
 

* گذر از جهان عينی به جهان ذهنی، از كيفيت های 
ملموس و مادی به كيفيت  های روحی و معنوی، از 
ماده خام وبی شکل به پديده های متفکرانه ومنظم 
شده، ازآثار ساده و كم  تزئين به نمونه های پركار و 
پر تزئين، از سادگی به پيچيدگی و از بی نظمی به  
نظم، مسيری است كه تاريخ حيات اجتماعی شهر 
اصفهان، به صورت های گوناگون و به دفعات، آن را 


