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Abstract

Town square (or Maidan in Farsi) is one of the most important and multifaceted inspirational elements in the 

traditional urban pattern of Iranian cities. The main function of squares emphases on urban transportation affairs, but 

it also covers a range of economic, social, military, political and religious activities. Since the Safavid era, due to the 

particular approach of this dynasty to urban design, the square became a crucial element in the urban structure of 

Iranian cities. In this regard, Naqsh-e Jahan Square built by the order of Shah Abbas I in the capital city of Safavid 

dynasty (1501-1736), Isfahan. Since then, this square has had a profound influence on the urban texture of other 

Iranian cities. In this regard,  Khan Square layout in Yazd, which was constructed in the late Zand dynasty 

(1751-1794) era inspired by the model of Naqsh-e Jahan Square in Isfahan. The purpose of this article is to 

introduce and describe the vital components of Yazd’s Khan Square and Isfahan’s Naqsh-e Jahan square. In this 

article, the inspirational mechanisms in the design of these two outstanding squares are also painstakingly studied. 
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 چکيده 

ميدان يکی از عناصر مهم و چند وجهی در ساختار بافت سنتی 
ايرانی  شهرهای شهرهای ايران است. عموماً ميدانها در مرکز ثقل

قرار گرفته و عالوه بر کارکرد اصلی خود که تمرکز بر امور 
شود، مجموعه ای از فعاليتهای اقتصادی، حرکتی شهری محسوب می

اجتماعی، نظامی، سياسی و مذهبی را نيز تحت پوشش خود قرار 
اند. از دوران صفويه به علت رويکرد خاص اين سلسله، می داده

ای در ساختار شهرها برخوردار شد و ميدان ژهميدان از اهميت وي
نقش جهان به عنوان مهمترين بافت شهر جديد اصفهان که در 

، تاثيرات به دوران شاه عباس اول به پايتختی برگزيده شد
ی از اين سزايی در بافت ديگر شهرهای ايران داشته است. يک

ها، ميدان خان در شهر يزد است که در اواخر دوران مجموعه
زنديه با الگو برداری از مجموعه نقش جهان اصفهان احداث شده 
است. در اين مقاله کوشيده شده تا عالوه بر معرفی و توصيف 
ميدان خان و اجزاء آن و مقايسه با الگوی اصفهان، تاثيرات و 

 الهامات اين مجموعه مورد بررسی قرار گيرد.   

 کليد واژه

ميدان نقش جهان، اصفهان،  ميدان خان، يزد، بافت شهری، ،ايران
 معماری، معماری ايرانی. 

 مقدمه 
 

بافت سنتی شهرهای تاريخی ايران بافتی پيچيده و چندوجهی است. 
ای بوده در سنت شهرسازی ايرانی طراحی فضاهای عمومی به گونه

و  عملکرد عالوه بر عملکرد اصلی خود، که همواره يک عنصر شهری
در سهولت موجب و اين امر  هدادوظايف گوناگونی را سامان می

ده است. يکی از مهمترين ششهروندان میبرای امور شهری انجام 
بافتهای که در بسياری از و عناصر مهم شهری فضاهای کالبدی 

فضاهای باز « شود، ميدانهای شهری است.سنتی ايران مشاهده می
ای محصور يا کمابيش معين بودند و در وسيعی که دارای محدوده

کنار راهها يا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای 
کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی يا ترکيبی 
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و » شدنداز دو يا چند کارکرد مزبور بودند، ميدان ناميده می
همواره نوعی همجواری و پيوند بين فضاهای مهم شهری و اين «

وندی که بر اساس همجواری و پي .گونه ميدانها وجود داشت

-82: 1372(سلطانزاده، » الگوهايی کمابيش معين و استوار بود.

90 ( 

ميدان عنصری کالبدی و دارای عملکردهای ويژه در بافت شهرهای 
به  هاميدانسنتی ايران و از جمله عناصر هويت بخش آن است. 

مثابه فضايی که دسترسی فضاهای شهری و حرکت را در بافت شهری 
کند، در ميان بازار و يا وابسته به بازار عملکرد تسهيل می

د، همچنين با ايجاد بناهای مذهبی ندهاقتصادی را نيز پوشش می
هايی با کارکرد عام المنفعه هدر نزديکی ميدانهای شهری و ساز

از قبيل آب انبار، حمام، مدرسه و موارد ديگر در اطراف 
 . دارندشش تحت پونيز ميدانها بسياری از امور شهری را 

ميدانها در بافت شهرهای دوران اسالمی همواره حضوری نمايان 
اند و اندامی موثر در بسياری از فعاليتهای مهم شهری داشته

شدند. اين عملکرد تا زمان ورود مفاهيم شهرنشينی محسوب می
غربی در بافتهای سنتی حضوری فعال داشته اما در اين زمان به 

و کم کم کاربری و مفهوم خود را از  يکباره از رونق افتاده
ميدان از دوره سلجوقيان به بعد شروع به تثبيت «اند. دست داده

کارآمدی در معماری  خود کرد و در دوره صفويه به مفاهيم عميق و
و شهرسازی رسيده و در دوران قاجار به نهايت نقش خود دست 

سالهای رفته نقش می بازد تا جايی که از  يافته است اما رفته
ميانی دوره پهلوی هويت خود را از دست داده و در دو دهه اخير 

: 1394و ديگران،  شفيعی( .بردنيز در بالتکليفی مطلق به سر می

ای و بعضی از بسياری از ميدانهای حکومتی، نظامی و محله )1
ميدانهای تجاری درون شهری دارای زمين هندسی شکل بودند که 

ای شکل دايرهو در مواردی مربع بود.  شکل بيشتر آنها مستطيل
که امروزه برای بيشتر ميدانهای ارتباطی شهرها مورد استفاده 

گيرد، ناشی از نحوه کارکرد و حرکت اتومبيل است و در قرار می

: 1372يافت. (سلطانزاده، گذشته بندرت برای ميدان کاربرد می

117( 

ان يک عنصر چند ميدان به عنوای برای صفوی جايگاه ويژهشاهان 
وجهی در بافت شهری قائل شدند و در واقع از ميدان به عنوان 
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مرکزی برای پيوند مردم با اقتصاد و مذهبی و از سويی ديگر 
ساخت  اعالم اشراف حکومت بر اجزاء ذکر شده استفاده کردند.

ميدان نقش جهان بر همين اساس يکی از مهمترين دستاوردهای 
را در  یو نظر محققان تاثيرات بسياردوران صفوی است که پير

همان دوران و دورانهای بعدی در بافت سنتی شهرهای ايران به 
يکی از اين بافتهای سنتی که تحت تاثير وجود آورده است. 

 ميدان نقش جهان اصفهان ايجاد شده ميدان خان در شهر يزد است.
 اطراف آن، از ميدان هرسد طرح ميدان خان و مجموعبه نظر مي
كه در ميدان اصفهان الگوبرداري شده است. چنان نقش جهان 

مسجد، كاخ حكومتي، قيصريه و ديگر عناصر شامل دكان  صفهانا
خان  هدر اطراف ميدان، فضاي سبز در نظر گرفته شده است. مجموع

انبار، مسجد، تر عناصري چون آببازار يزد در ابعادي كوچك
شهر در خود  هي جهت داروغمدرسه، قيصريه، و بانك شاهي و مكان

در اين مقاله سعی شده با بهره گيری از مطالعات  جاي داده است.
الوه بر توصيف و معرفی ميدان خان، ای عميدانی و کتابخانه

تاثيرات الهام گرفته شده از ميدان نقش جهان نيز مورد مطالعه 
 قرار گيرد. 

   3توصيف ميدان خان

 خان تاريخچه بازار يزد و ميدان  -1

گيرد که ای را در بر میبازار شهر يزد محدوده وسيع و گسترده
حدوداً از قرن هشتم و نهم هجری رشد و توسعه يافته است. بازار 
يزد همواره بعد از قرن هشتم از رونق و اعتبار ويژه ای 
برخوردار بوده و در دوران صفوی به سبب حضور جهانگردان از 

در دوران حکومت بوده است.  شهرت و آوازه جهانی برخوردار
اي ميان ايران و انگليس و روس زنديه روابط تجاري گسترده

 از كه »خان	محمدتقي«حكومت  هواسط برقرار شد. در اين دوره به
 شهر اين منسوجات و محصوالت بود، يزد حاكم افشاريهدوره  اواخر

زنديه يكي  هدر مجموع دور رها فراگير شد.كشو و شهرها ديگر در
رود و حكومت شمار ميهاي دگرگوني بازار يزد به از دوره

اش از عوامل اين دگرگوني خانواده و خان تقي محمده سال	پنجاه
ترين و فعال ترين بازار معاصر يعني مجموعه عمدهاست.  بوده

است كه توسط محمد خان والي  ای بازار كنوني يزد، ميراث دوره
                                                            

 اقتباس شده است. یرانشناسيا اديمنتشر شده توسط بن یدانيم یتهايخان از فعال دانيم یمربوط به معرف یبخشها 3
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ياد  هده است. مجموعشي احداث آخر قرن سيزدهم هجري قمر هدر ده
 مشهور است. »ميدان خان«و » بازار خان«شده امروزه به نام 

بازار يزد در دوران قاجار به نهايت رشد محوده خود رسيد و 
 هدر فاصل .داد بازار شکلساختاري  هپرتحركي را در توسع هدور

بافت شهري و سازمان هاي شهري تغييراتی در ش ١٣٠۴-١٣٢٠سالهاي 
پيش گرفته شد كه يكي از پيامدهاي مهم آن درهم ريخته شدن در 

بازار آن بود. اين تحول با ساخت  هبافت كهن يزد از جمله منطق
دو خيابان اصلي آغاز شد. خياباني كه اوايل حكومت رضاخان 

ش توسعه يافت، شامل يك خيابان شمالي ١٣٠٩احداث و در سال 
(حاجی زاده  ) بود.يپهلو( امام خميني جنوبي با نام خيابان

 )23: 1391ميمندی، 

 

          
 ميدان خان، عکاس حميد افشار 
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 ميدان خان   -2

تاريخي  هايترين و ارزشمندترين ميدانميدان خان يكي از مهم
كنوني يزد  يزد، از بناهاي محمدتقي خان در بخش جنوبي بازار

واقع شده است. تاريخ احداث ميدان به اواخر قرن دوازدهم هجري 
رسد. محمدتقي خان حاكم وقت يزد اين در زمان حكومت زنديه مي

بنا را همراه با بازار قيصريه و مدرسه بزرگ خان داير كرد. 

طور اين ميدان با ساختار مستطيل شكل به )383: 1353(نائينی، 
ش جنوبي بازار يزد واقع شده است. موقعيت تقريبي در وسط بخ

اي است كه ضلع شمالي ميدان به گونهقرارگيري اين ميدان به
اين ميدان موقعيت ارتباطي با بيشتر  موازات خيابان قيام است.

كه از هر گوشه و ضلعي طوريبازارهاي بخش جنوبي را دارد؛ به
 سگري، ميرزابازارهاي ماي منشعب شده است. راستهاز آن راسته

عباسي و كاشيبازار حضرتهاي جنوبي ميدان، راستهاكرم، بازارچه
سازي و سراجان از آن جملهبازار چيتگري، بازار قيصريه، راسته
فرهنگي و مذهبي بازار در اصل رو  هاند. به عالوه عناصر عمد

به اين ميدان قرار دارند و به شكلي با آن در ارتباط اند. 
ميدان خان، مدرسه شفيعيه از جمله آنهاست.مسجد مخروبه 

 

 ميدان خان، عکاس حميد افشار



Parham Karimi, Hamid Afshar  
Iranology Foundation, Research Department of Art and Architecture - Winter 2018 

 

7 
 

شاه ميدان اصلي شهر و محل قضاوت ناصرالدين هدر دورخان ميدان 
و جايگاه داروغه شهر و همچنين محل اعدام و مجازات محكومين 

اي براي كسبه بوده است. همچنين اين ميدان از جايگاه ويژه
آمدند كساني كه براي خريد به شهر مي هيبرخوردار بوده و كل
انبار دوسري با نام شدند. ميدان داراي آبوارد اين ميدان مي

انبار سر دوراه است كه يك در آن در خيابان قيام و روبهآب
روي بازار ميدان خان و در ديگر آن در ضلع شمالي ميدان خان 

 .قرار دارد

 

اب بازار يزد و بازارچه های پالن مجموعه ميدان خان برگرفته از کت
 پيرامونی آن در دويست سال اخير
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ميدان خان داراي دو ورودي در ضلع شمالي و دو ورودي در ضلع 
كوچكي به  هدر انتهاي ضلع شمالي از طريق كوچ است و جنوبي

 هشود. ميدان خان از طريق دو گوشراسته بازار مسگرها متصل مي
ها به خيابان هاي مسگري و سراجشمال شرقي و شمال غربي و راسته

سازي و قيصريه در ضلع شرقي بازار چيتقيام و از طريق راسته
هاي واقع در ضلع علي، از طريق بازارچهبازار پنجهبه راسته

بازار ميرزا  بازار حضرت عباسي و از طريق راستهجنوبي به راسته
گردد. اكرم در ضلع غربي به خيابان مسجد مالاسماعيل متصل مي

آمد و شد افراد به ميدان خان در حال حاضر بيشتر از مسير 
تر است انجام تر و مستقيمها كه مسيري كوتاهبازار سراجراسته

مي شود. ورود و خروج اتومبيل به اين ميدان نيز از طريق دو 
بازار حضرت عباسي صورت بازارچه در ضلع جنوبي ميدان و راسته

 گيرد. مي

اهاي ميدان، مسجد ميدان خان است كه در ضلع شرقي از ديگر بن
ميدان واقع شده و در حال حاضر مخروبه است. واحدهاي تجاري 

مانندي قرار گرفتهدار و رواقميدان خان در زير فضاهاي ستون
اند. در ضلع اند كه در سه ضلع شمالي، شرقي و غربي كشيده شده

اند. ر قرار گرفتهجنوبي ميدان دو واحد تجاري در كنار يكديگ
 هاين دو واحد داراي فضاي مهتابي در مقابل خود و به فاصل

هايي اندكي باالتر از سطح زمين قرار گرفته و فاقد ستون و طاق
 هشود. ورودي به ميدان از گوشاست كه در ديگر اضالع ديده مي

شمال  همقابل آن در گوش هشفيعيه و محوط هشمال شرقي و مدرس
ها از يكديگر جدا باشند. رواق ه است تا اين رواقغربي باعث شد

هاي شرقي و شفيعيه و رواق هضلع شمالي ميدان تا كنار مدرس
اند و بازار حضرت عباسي امتداد يافته غربي ميدان تا راسته

رواق اند.ضلع جنوبي را تشكيل داده هدو بازارچه از سه بازارچ
اند. سقف اين بخش رفتهها در سطح باالتري از كف ميدان قرار گ

ها ستون هوتويزه با نمايي كاهگلي است. فاصلميدان از نوع طاق
هاي اطراف ميدان بيشتر با قوسي جناغي و چند مورد نيز در رواق

 .ها آجر فرش شده استبا قوس هاللي پر شده است. كف رواق
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 عکاس حميد افشار، رواقهای اطراف ميدان خان

شكلي را در ميان خود جاي داده كه خان فضاي سبز مستطيلميدان 
ترين قسمت كشيده شده و ترين قسمت ميدان تا جنوبياز شمالي

شكل است. كف شامل چندين اصله درخت و يك حوض سيماني مستطيل
ها در سطح باالتري از سطح ميدان قرار اين فضاي سبز همچون رواق

محل که فضاي سبز وسط ميدان ها تا بين رواق هگرفته است. فاصل
  سنگ فرش شده است.با قلوهاست عبور و مرور اتومبيل 

پيش تا كنون بيشتر به شكل يك بناي  هاز دو دهکه  ميدان خان
قديمي محل بازديد مسافران و گردشگران درآمده در گذشته مهم

ترين بخش تجارت و كسب و كار شهر يزد محسوب ميترين و فعال
فعاليت سزايي برخوردار بوده است. از رونق به شده و روزگاري

فروشي كنوني ميدان با توجه به رونق كمي كه دارد، به چند ميوه
دوزي و خشكبارفروشي در اطراف ميدان و فروش فروشي و لحافو فرش

 هاي جنوبي ميدان تقليل يافته است.صنايع دستي در فرعي
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 رعکاس حميد افشا، رواقهای اطراف ميدان خان

 قيصريه -3

ترين ترين و پر رونققيصريه نامي است كه از قديم براي اصلي
رفته و اين بازار اغلب به بزازي و فروش بازار شهر به كار مي

بازار قيصريه در قلب بخش  و منسوجات اختصاص داشته است. پارچه
علي و ميدان خان بازار پنجهراسته هجنوبي بازار يزد، در ميان

علي در مقابل بازار پنجه ست. ورودي آن از راستهقرار گرفته ا
يكسان  هتواند گوياي پيشينخان قرار دارد. اين موضوع مي همدرس

اين دو باشد. دسترسي به بازار قيصريه از خيابان قيام، راسته
 ها، ميدان خان ورودي غربي قيصريه و راستهبازار سراج

 است.علي و تبريزيان امكان پذير بازارهاي پنجه



Parham Karimi, Hamid Afshar  
Iranology Foundation, Research Department of Art and Architecture - Winter 2018 

 

11 
 

زنديه توسط محمد تقي خان،  هيزد در اواخر دور هبازار قيصري
حاكم وقت يزد معروف به خان 
بزرگ، ساخته شده است. مؤلف 
كتاب جامع جعفري در ذكر 
بناي آن چنين آورده است: 

و از جمله بناهايي كه «
فرساي آن  مهندس همت فلك

امير دولتيار به تقديم 
ريزي آن ميان شرايط طرح

اي استوار داشته قيصريه
 است كه از دو طرف آن  رسته

هايي كه اعدادش معادل دكان
باشد و جماعت بيست و هشت مي

بزازان بساط سكون در ساحت 
آنها گسترده دارند و كار 
خريد و فروش اقمشه و امتعة 
يزد و هند و فرهنگ را 

 »بخشد...رونقي تمام مي

 )381: 1353(نائينی، 

 

يهاي قيصريه ارتفاع بلند، هشتي زيباي، همگوني از جمله ويژگ
كه در ديگر راستهاست  هاي دو طرف آنها و دروازهو موزوني طاق

شود. اين بازار در مقايسه با ديگر بازارهاي يزد ديده نمي
بازارهاي يزد كمتر تغيير يافته است. طول اين بازار در حدود 

طور ميانگين ه بهمتر است. مساحت هر مغاز 4متر و عرض آن  57

متر است كه در محل  7متر است. ارتفاع بازار در حدود  12حدود 

 رسد.متر مي 9هشتي به 

صورت شرقي غربي استقرار يافته است، دو بازار قيصريه كه به
دهانه ورودي يا دروازه دارد كه هر يك مشتمل بر در بزرگ دو 

ارتفاع  طرح به عرض ولنگه چوبي و منقش به نقوش هندسي خوش

مربع پوشيده شده و سقف های متر است. كف بازار با آجر 4حدود 
آن از نوع طاق و تويزه با اندود گچ است كه در فواصل مساوي 

هاي نورگيري در وسط و دو نورگير كوچك هاي ضربي آن چشمهطاق
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اي باشكوه به دايره در دو طرف دارند. اين نورگيرها جلوهنيم
گام روز نور خورشيد را به شكلي زيبا بازار بخشيده و به هن

 كنند.در فضاي بازار منعكس مي

در اواسط بازار فضايي هشتي با گنبد و نورگيري بلند به ارتفاع 

متر به سبك كاربندي قرار دارد. هشتي، بازار را به  9حدود 
كند. در جانب غربي دو بخش تقسيم مي

صورت باب مغازه به 12هشتي جمعًا 
بل يكديگر در دو طرف قرينه و مقا

اند و در سمت شرق بازار واقع شده

باب مغازه و به همان ترتيب  14آن 
قرار دارند. سمت جنوبي بازار از 
مقابل نورگير ياد شده به سراي 

ايرج افشار در  .شودگلشن منتهي مي
توصيف اين بنا، به لوحي سنگي حاوي 

هاي تاريخ آن اشاره کرده و نوشته
ي کرده است. اين لوح را بازخوان

       متري سانتي 140×840لوح سنگِي 
روي دِر خان روبه هدر ورودي مدرس

شرقِي قيصريه و بر ديوار سمِت چپ 

ق ذكر شده  1186نصب شده و تاريخ آن 

 )٧۶٣: 1354افشار،( است.

   

  عکاس حميد افشار، قيصريه 

ان خان يا بازار مسجد ميد ه(بازارچ هابازار سراجراسته  -4
 ريگ)

هاي بخش جنوبي بازار يزد ها از جمله راستهبازار سراجراسته
است كه با كشيدگي شمالي جنوبي از يك سو به خيابان قيام و 

جايي كه اين شود. از آناز سوي ديگر به ميدان خان منتهي مي
راسته تنها مسير مستقيم ارتباط خيابان قيام با ميدان خان 

شود. راسته نيز شناخته مي» ميدان خان هبازارچ«ه نام است ب
از خيابان قيام و مقابل سراي اعراب آغاز و در پايان با 

از عناصر غير د. شوگردشي به سمت غرب به ميدان خان متصل مي
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هاي آن در ضلع تجاري راسته، مسجد ريگ است كه يكي از ورودي 
 ها قرار دارد. شرقي راسته سراج

هاي جناغي تند و كند و تويزه با قوس ه به صورت طاقسقف راست
با ارتفاع كم است. سقف در محل ورودي مسجد ريگ به يك طاق 

بلند بر روي  هگردد. در اين نقطه يك جفت تويزبلند تبديل مي
هاي كوتاه بازار و طاقي با يك نورگير هشتي ايجاد شده تويزه

رگير بزرگ سهم بهدو نو هها تعبيبين تويزه هاست. در فاصل
سزايي در روشنايي اين محدوده از بازار دارد. نورگير شمالي 

باز و نورگير جنوبي با آجر به شكل مشبك است. ورودي  كامالً 
طاقي غربي مسجد ريگ در ضلع شرقي اين نقطه از راسته و زير پيش

كاري از گچ طاق تزئينات مقرنسبلند قرار گرفته است. اين پيش
كاري بقاياي نوار گير دارد. در زير تزئينات مقرنسو يك نور

شود كه روي آن آياتي از قرآن اي از كاشي معرق ديده ميكتيبه
الجوردي بوده است. نماي داخلي اين پيش هبا خط ثلث در زمين

طاق از زير كتيبه تا كف، آجر بندكشي و ديوارهاي جانبي آن 
اي رنگ و داراي وهقه هگچي است. ورودي مسجد در چوبي دولنگ

نويسي زيبايي است كه در دو طرف آن  تزئينات هندسي و كتيبه
نماي ديوارها و سقف فضاي مياني  شود.دو سكوي آجري ديده مي

هايي در ها اندود گچ و كف آن نيز با موزائيكجابازار سرراسته
هايي در قطع آجر در حاشيه، فرش قطع خشتي در وسط و موزائيك

سازي و بازار چيتنتهاي راسته، از يك طرف به راستهشده است. ا
 شود.از طرف ديگر به ميدان خان منتهي مي

ها در هيچ مأخذ تاريخي ياد نشده است. به بازار سراجراسته
احتمال زياد تاريخ بناي راسته همزمان با بناي مسجد ريگ است. 

ن، ميدان خا هبنا بر تابلوي نصب شده در ابتداي ورودي بازارچ

در فهرست  8525 هقدمت اين راسته قرن هشتم ذكر شده و به شمار
 آثار ملي به ثبت رسيده است.
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 مدرسه شفيعيه (يزد)  -5

مدرسه شفيعيه در ضلع غربی 
قرار دارد و طبق » ميدان خان«

کتيبه کاشيکاری سردر آن، در 

ه.ق (در زمان شاه  1102سال 
صفوی) توسط محمود شفيع،  سليمان
وقت يزد، بنا شده است. حاکم 

صحن مدرسه در گودی قرار گرفته 
ها در چهار ها و حجرهو ايوان

طرف آن ساخته شده و کتيبه و 
کاشيکاری سردر مدرسه نيز به خط 
نسخ خوش، بر کاشيهای آبی و 
 سفيد نوشته شده است.

ورودي ) 202: 1381(مالزاده،
مدرسه دري چوبي با تزئينات گره

يي بلند با نماچيني درون طاق
نما و تزئينات آجري قرار گرفته 

نما نوار طاق هاست. در ميان
اي به رنگ آبي و سفيد و كتيبه

ديوارهاي زير كتيبه با گچ 
 تزيين شده است.

  عکاس حميد افشار، مدرسه شفيعيه
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  بانک شاهی -6

بانک شاهی بنايی است آجری با سردری رفيع و نماسازی شده که 

ی آن در قسمت هايی چون سردر ورودی و چهارسوق کاربندی آجر

چهارسوق بانک با رود. به شمار میبانک در رديف ظرائف هنری 

سقف آجری خود در ميان سه مدخل متصل به آن قرار گرفته و حجره 

ها در طرفين مدخل ها در دو طبقه به گونه ای بنا شده که 

های طبقه اول از همکف چيزی در حدود دو متر ارتفاع داشته حجره

تر از زمين قرار های طبقه همکف در حدود يک متر پايينحجره و

دارند. در ضلع غربی بنا حياط با اتاق هايی در طرفين آن قرار 

دارد. درهای ساختمان به استثنای درهايی از جنس آهن که جديدًا 

وبی با شيشه های رنگی هستند. به بنا الحاق شده اند همگی چ

قرار ميراث فرهنگي يزد سازمان امروزه اين بنا در اختيار 

بنای بانک  شود.و از آن به عنوان نمايشگاه استفاده ميدارد 
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در فهرست آثار ملی ايران  2243با شماره ثبتی  1377شاهی در سال 

 . به ثبت رسيده است

 عکاس حميد افشاربانک شاهی، 
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 مسجد ريگ -7

 

 عکاس حميد افشار، نمای عمومی از مسجد ريک

الدين اشرف مسجد ريگ در ابتدا کاروانسرا بوده و امير معين
از اعظم سادات عريضی که آثار خيريه بسياری از او در يزد 

به جای مانده است، مسجد مذکور را بنيان نهاد. وی 
د اختصاص کاروانسرا را خريداری نمود و آن را به ساخت مسج

داد و صفه و گنبد و مقصوره و غرفه و جماعتخانه بنا کرد. 
مسجد مذکور از سده هشتم هجری به بعد به صورت يکی از مساجد 

 بزرگ درآمده است. 
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 پالن مسجد ريگ برگرفته از کتاب مساجد تاريخی شهر يزد

ای است که بدنه آن با کاشيهای زيبا ين مسجد دارای منارها
يده شده است. در باالی محراب اين مسجد در شبستان زمستانی، پوش

بادگيری بوده که اکنون خراب شده است. سقف مسجد نسبتا بلند 
و در دوطرف آن دو شبستان ستون دار قرار گرفته است. نور داخل 

شود. بدنه شبستان تابستانی از پنجره ورودی بزرگ آن تامين می
در ورودی مسجد به بازار متصل  ديوار با گچ سفيد شده است. يک

شود. همچنين دو گرمخانه يا شبستان زمستانی در طرفين آن می
است که محراب مقرنس گچی دارد. در زير صحن مسجد زيرزمين يا 

محراب اين  شده است.ای بوده که برای وضو استفاده میسردابه
قسمت از سنگ مرمر و نورگيرها عموما به صورت هشت ضلعی است. 

 ) 142-139: 1384ادم زاده، (خ
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 عکاس حميد افشار، نمای عمومی از مسجد ريگ از باالی سقف قيصريه 

 

 و اهميت آن  ميدان نقش جهان اصفهانتوصيف 

ميدان نقش جهان اصفهان (ميدان امام خمينی) از جمله مشهور 
ترين اماکن تاريخی ايران است. شهرت و آوازه اين ميدان تاريخی 

فهرست آثار جهانی در  1979اکتبر  26ه اين اثر در به حدی است ک
ونسکو به ثبت رسيده و همواره در طول تاريخ مورد توجه ي

ايرانيان و جهانيان بوده است. در سفرنامه سياحان خارجی و 
همچنين منابع تاريخی اطالعات ارزشمندی از چند و چون اين 

منابع مجموعه تاريخی ثبت و ضبط شده است. از مهمترين اين 
توان به سفرنامه های شاردن، تارونيه، کمپفر و فالندن اشاره می

 کرد. 

اين مجموعه تاريخی در دوران صفويه و به دستور شاه عباس اول 

م) شهر اصفهان 1598ه.ق ( 1006احداث شد. وی پس از آنکه در سال 
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را به پايتختی برگزيد، تصميم گرفت تا عناصر جديدی را جايگزين 
ی شهر که از دوران سلجوقی برجای مانده بود نمايد. بافت قديم

لذا با توجه به اينکه تمرکز عناصر اصلی شهر در ميدان کهنه 
اصفهان قرار داشت، بافت جديد شهر را به سمت جنوب و در جهت 

 رودخانه زاينده رود گستراند. 

 

پرهام کريمی.، عکاس عالی قاپو کاخاز باالی  ميدان نقش جهاننمای   

ل پيوند بخش قديم و جديد شهر بازاری طويل بود که با عام
ايفای نقش محوری به عالی ترين وجهی زمينه ساز اين توسعه شد. 

) ميدانی که به عنوان مرکزی 47: 1393شهابی نژاد و ديگران، (
برای برآوردن نمودن نيازهای شهری پايتخت يک امپراطوری آن 

ن قريب نيم ميليون ی که بر اساس سفرنامه شاردتهم با جمعي
سکنه داشت مطرح شود و بتواند عناصر اصلی قدرت آن زمان را 
در ساختار ملموس به هم پيوسته و در عين حال مستقل و مجزا 

 ) 1383از يکديگر نمايان سازد. (شايسته 
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 وسعتی با شده طراحی پيش از یيفضا صورت به جهان نقش ميدان

 آن طرف چهار در و شد اختهس متر عرض 160 و مترطول 505 حدود در
به و  منظم هندسی پالن دارای ميدان اين. گرفت شکل بازار چهار
 دارد. کشيدگی جنوبی شمالی راستای در است که مستطيلی صورت

 هدش احداث بنا ترتيب چهار به جهان نقش ميدان سوی چهار در
 حکمرانی جايگاه عنوان به غرب در قاپو عالی کاخ بر مشتمل که

 به شرق در هللا لطف شيخ مسجد شمال، در قيصريه ردر بازارس شاه،
عباسی (مسجد  مسجد جامع و )شيعه( حکومتی مذهبی جايگاه عنوان

 قدرت تبلور جايگاه که ميدان جنوب در شاه يا مسجد امام)
 با در ترکيب گانه چهار عناصر اين د.بو مردمی و اجتماعی

 اطراف دوطبقه رد متحدالشکل طاقنماهايی به صورت که بازار
 شکل را ميدان کننده محصور گرفته بدنه شکل ميدان ازب فضای

تجاری  هایهزمغا شامل ميدان پيرامون بازار اول طبقهدهند. می
 برای کوچکی هایاتاق و نهااايو به صورت نيز آن دوم بودوطبقه

 بازاريان استراحت و کار
گرفته بود. (شهابی  شکل

: 1393نژاد و ديگران، 

48( 

 

 

بازی چوگان در مجموعه نقش 
 عکاس: مجيد حجتیجهان، 

 برگرفته از سايت اول نيوز

 

 صفوی دوره در را ميدان که ايتاليايي جهانگرد دالواله پييترو
 نظر به كه برد نام محل دو از توانمي« کند:می است اشاره ديده

 آثار با بهترين بلكه نيست قسطنطنيه در نظيرآنها تنها نه من
 از يکي. دارند مزيت آنها بر ترديد بدون وحتي برابر تمسيحي

 جلوي در واقع شهر اصلي ميدان ميدانشاه يا محل دو اين

 تا دور .شودمي قدم 230 آن عرض و 690 آن طول كه قصرسلطنتي است
 فراگرفته زيبا و موزون و مساوي ساختمانهاي را ميدان اين دور
 و بزرگ همه درها. ستا نشده نقطه قطع هيچ در آنها سلسله كه
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 ايوانها نهاآ باالي و هستند امتعه پر و خيابان همسطح نهاادك
 به وجود زيبايي منظره مختلف، تزئينات هزاران و هاو پنجره

 تجلي باعث كار ظرافت معماري و در تناسب حفظ است. اين آورده
 ميدان ايتهعمار كه وجودي با و شودمي ميدان زيبايي بيشتر

 داشته را اين جرأت اگر هستند، ترغني و بلندتر رمدر  ناوونا
 مختلفي برآنها ترجيح داليل به را شاه ميدان بگويم بايد باشم

 ) 37-38: 1348دالواله،(. دهممي

 بسياری رونق فعاليتی لحاظ از صفوی دوره در نقش جهان ميدان
 حکومتی ابنيه در که و مذهبی سياسی امور بر عالوه و داشته

 و ميدان پيرامون بازار بود، جريان در آن يرامونپ ومذهبی
 اصفهان شهر مقياس در تجارت و کار و محل کسب آن باز فضای
از  مختلف افراد و بودند جهان و ايران مقياس در وحتی

 و کار به مشغول آن در جهان بزرگ تاجران تا گرفته دستفروشان
 يک عنوان به ميدان باز امور فضای اين بر عالوه .بودند تجارت
مثال  برای بود. آيينها و مراسم بسياری انجام محل عمومی فضای

 چوگان، چون بازيهايی نظامی، ه هایرژ همچون مراسمی
 مراسم حتی و مذهبی و ملی جشنها، اعياد همچنين قپقاندازی،

 پيوسته می وقوع به ميدان اين در نيز محکومين مجازات و تعزير

 .است

 

 رگرفته از مقاله مقياس انسانی در ميدان نقش جهانپالن ميدان نقش جهان ب
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 بر ميدان خان يزدميدان نقش جهان بررسی تاثيرات 

حکومت صفوی با توجه به نوآوری و خالقيتهای به کار رفته در 

معماری آن دوران، به ويژه با توجه به ساخت و سازهای وسيع 

ران در شهر اصفهان از ديدگاه تاريخ معماری ايران و صاحبنظ

- تلقی میدر حوزه شهرسازی اين حوزه پايه گذار مکتب اصفهان 

آن بارزترين مکتب اصفهان شامل ويژگيهای خاصی است که  شود.

شود، بر اين فضائی به کار گرفته می –های کالبدیدر مجموعه«

مبنا، هر مجموعه زيستی (شهر و يا روستا) از اين پس دارای 

ای از سلسه ود. در هر ردهيک ميدان و يا مرکز ثقل خواهد ب

مراتب مکانی، اجتماعی و اقتصادی مجموعه و يا کانون زيستی، 

ای است که دولت صفوی از آن طريق خود را به اين ميدان دريچه

نمايد. عناصر اصلی حکومتی و ديوانی، مذهبی جهان پيرامونی می

گيرند. اين ميدان جای می ن ميداناي و اقتصادی و ... در کناره

ر عين حال مکان تقاطع گذرهای اصلی و عبوری کانون نيز د

باشد. اين مرکز ثقل مکانی است که در آن دولت قاهر صفوی می

با تسلط تام بر مبنای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی به 

از اين پس، معماری  نشيند.مور و مراقبت بر اوضاع مینظارت بر ا

گردد. مجموعه شهری مطرح می نه در حد بناهای منفرد بلکه در حد

معماری شهری و ايجاد فضای شهری هدف اصلی شهرسازی مکتب 

ترين و ميدان نقش جهان قوی و )98-96: 1382(حبيبی، » اصفهان

 .ترين بيان اين ترکيب استظريف

اين ترکيب فضايی و کالبدی بافت شهری در همان دوران صفوی در 

ره برداری قرار گرفت. شهرهای ديگر از جمله کرمان مورد به

بر اساس الگوی مکتب اصفهان و  مجموعه گنجعلخان کرمان دقيقاً 

البته با مقياسی کوچکتر از ميدان نقش جهان احداث شده است. 

 1005ارسن گنجعلی خان در کرمان در شيوه اصفهانی بين سالهای «
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ه.ق به فرمان گنجعلی خان فرماندار شاه عباس در کرمان  1034تا 

) همچنين اين سبک معماری و 329: 1387(پيرنيا، » شد ساخته

شهرسازی در ادوار بعدی نيز مورد استفاده قرار گرفت که يکی 

 از مهمترين آنها ميدان خان يزد است. 

شهرسازی با بهره ميدان خان يزد دقيقا بر اساس همين الگوی 

و پيرو مکتب اصفهان با گيری مناسب از فضای کالبدی ميدان 

رار دادن ميدان نقش جهان در مقياسی کوچکتر ايجاد شده الگو ق

فضايی مقياس کوچکتر اين ميدان هم ابعاد قابل ذکر است،  است. 

زيرا به طور شود شامل میو هم ابعاد حکومتی را (طول و عرض) 

حکومتی با شهر اهميت و داشتن وجه شهر يزد از لحاظ  ،قطع

 ست. يل مقايسه ناصفهان به عنوان پايتخت سلسله صفوی قاب

 :ميدان نقش جهاناز ميدان خان تاثيرات  از یخبر 

همانطور که از مطالعات و مشاهدات برميآيد ميدان نقش  -

، در اطراف خود بعضی عناصر شهری را ميدان خان جهان و 

در واقع عملکرد اصلی اين ميدان به عنوان .گردآورده است

است  عی مردماجتما های اقتصادی‐نقطه تمرکزی برای فعاليت

که با در برگرفتن مراکز آموزشی، مذهبی و خدماتی نيز 

اين ترکيب عناصر عمومی شهری،  .همراه و تقويت شده است

اند گزينش  فضاهای نيمه خصوصی و خصوصی که در آن سهيم

اصول طراحی و ابعاد فيزيکی خاصی را ايجاب ميکند که در 

ره، برای صورت به اجرا در آمدن، آن را به محلی چندکا

اجتماع شهروندان، برگزاری مراسم تفريحی، ورزشی، مذهبی 

و نظامی و نقطه برقراری ارتباط فضايی بين ساختار حکومتی 

 )113: 1388،(ابراهيمی .کندمیو جامعه شهری تبديل 
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ميدان نقش جهان بر اساس يک الگوی از پيش طراحی شده در  -

ايجاد شده  قسمت جنوبی شهر که پيش از آن کاربری نداشته

و از اين رو قدرت مانور معماران و طراحان نامحدود بوده 

درون بافت تجاری بازار ايجاد در است اما ميدان خان يزد 

ايجاد شده و محدوديتهای از اين لحاظ برای طراحان آن 

اين دو ميدان را ، الگو برداریاز لحاظ است. لذا  کرده

ت اما نقش کاربردی توان عين به عين و کامال مشابه دانسنمی

، شيوه طراحی و عملکرد بناهای موجود و کارکردهای هر کدام

الهام گيری به خوبی گويای مساله ميدان درون بافت شهری 

 . ميدان خان از ميدان نقش جهان است

نقش محوری بازار اصفهان در  در ابعاد اقتصادی بايد به -

 عنوان بهاصفهان  بازار ساخت ميدان نقش جهان اشاره کرد.

 به نقش جهان و شکل دهنده مجموعه اصلی عناصر از يکی

 در محور را خود حضور صفوی، اقتصاد سلسله نماد عنوان

 به توجه و با گذاشته نمايش بهنقش جهان  ميدان اصلی

 فضای عملکرد يک اقتصادی، فعاليت بر عالوه که بازار ماهيت

 ورودیبا اهميت ترين  عنوان به دارد؛ را دسترسی و حرکتی

 براين گيرد.قرار میه استفاد مورد شمالی بخش در ميدان

نقش جهان  ميدان جنوبی محور شمالی راستای در بازار اساس

 صورت به ميدان بدنه آن با اتصال نقطه وقرار گرفته 

 پيدا نمود ميدان شمالی وسط ضلع در سردری (سردرقيصريه)

چه به  اگر  )28: 1391شهابی نژاد و امين زاده، ( کرد.

(قرار گرفتن بر تطابق محوری  ميدان خاندليل محدوديتها 

های موجود در برای سازهاساس محورهای اصلی جغرافيايی) 

دقيقا بر اساس عملکردهای  خورد امانمی   ميدان به چشم 

ميدان خان هم از بعد ويژه بازار در شهرهای ايران 

فضای  اقتصادی دارای اهميت ويژه ای بوده و هم از لحاظ



Parham Karimi, Hamid Afshar  
Iranology Foundation, Research Department of Art and Architecture - Winter 2018 

 

26 
 

حرکتی و ايجاد دسترسی بين بخش شمالی و جنوبی بازار 

عملکرد ويژه ای را ارائه می کرده است و از اين لحاظ 

  کامال با عملکرد ميدان نقش جهان مطابقت دارد.

همچنين عملکرد ويژه قيصريه ميدان خان به عنوان مهمترين 

مجموعه بازار و وجود يکی از وروديهای اصلی ميدان خان 

کنار قيصريه خود گويای الگو پذيری از ميدان نقش جهان  در

    اصفهان است. 

در اصفهان محوريت سردر قيصريه در ضلع شمالی ميدان و  -

وجود مسجد امام در ضلع جنوبی به خوبی حرکت را از ميان 

يزد يکی ميدان خان کند. در بازار به سمت مسجد هدايت می

کند و ريگ عبور می از محورهای اصلی ميدان از گذر مسجد

گنبد و مناره اين مسجد به عنوان يکی از عناصر مذهبی به 

 خوبی در ميدان خان قابل مشاهده است.

 

 عکاس حميد افشار، نمای گذر ورودی مسجد ريک به ميدان خان
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به علت ابعاد  گونه که اشاره شد در ميدان خان همان -

ارالخالفه کوچکتر سياسی شهر يزد نسبت به شهر اصفهان از د

و کاخ شاهی اثری نيست اما بانک شاهی به عنوان يک عنصر 

ی حکومتی در ميان اين ميدان در مقياسی بسيار کوچکتر ايفا

 کند.می نقش

ميان هر دو ميدان در برگزاری مراسم ها و احکام حکومتی  -

 يک اعدام از خود هسفرنام در اولئاريوس .گرفته استصورت می

 ميدان در صفی شاه فرمان به »شتادتلر«ام ن به آلمانی ساعت ساز

 از نيز کمپفر ) 565: 1379دهد (اولئاريوس، می خبر نقش جهان

 ميدان در بوده شده شناخته مجرم که اصفهان اعيان از يکی اعدام

) همچنين لطف هللا هنر 132: 1350کمپفر، . (کندمی ياد نقش جهان

 نظامی و اجتماعی و سياسی اوضاع خصوص در مذاکرات فر از انجام

 سفرای با عباس شاه مذاکرات مانند ميدان باز فضای در مملکت

 دن گارسيا اسپانيا يعنی سفير جمله از خارجی ممالک

دهد. (هنرفر، ق خبر می.ه 1028 سال شعبان در دوسيلوافيگوئروا

شاه ميدان ناصرالدين هدر دورميدان خان نيز  ) 9: 1350

يگاه داروغه شهر و همچنين اصلي شهر و محل قضاوت و جا

 محل اعدام و مجازات محكومين بوده است.

يکی از سنتهای ميدان سازی در بافتهای سنتی محصور سازی  -

آنها است. اين محصور سازی يا بر اثر طاقنماهای بدون 

کاربری ايجاد می شود و يا از طريق بازارها پيرامون. در 

ر رفته است. ميدان نقش جهان هر دو مورد ذکر شده به کا

اين بازار در سمتی که رو به ميدان دارد به صورت بدنه «

گردد. ای دو طبقه با دو رديف طاقنما درآمده که دور می

اند. طبقه پايينی اين بدنه را مغازه های بازار شکل داده

طبقه دوم آن خالی از کاربری و صرفا عملکردی شکلی دارد 
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ميدان شکل گرفته و بيشتر به منظور تاکيد بر محصوريت 

ميدان خان نيز  )4: 1393(شهابی نژاد و ديگران، » است.

دقيقا بر اساس همين سنت در داخل بافت بازار محصور شده 

 است. 

در ابعاد مذهبی وجود مسجد در ميدان نقش جهان از بعدی  -

نشانگر حاکميت سياسی مذهب تشيع و از بعدی ديگر نشانگر 

است که از ارکان آن قرار  بافتی ويژه در شهرسازی اسالمی

گرفتن مسجد جامع و بازار در کنار يکديگرند. اين بعد از 

ساختار شهرسازی دوران اسالمی در مکتب اصفهان با ايجاد 

فضای باز وسيعی در کنار اين سازه ها و فضای مرتبط چند 

وجهی با عملکردهای همسو تاکيد شده است. در ميدان خان 

و مذهبی ديده نمی شود اما اگرچه رنگ حاکميت سياسی 

عملکرد مساجد در کنار مجموعه بازار و قرار گيری در يک 

بافت منسجم با مرکز ثقل ميدان به خوبی گويای الهام گيری 

 از مکتب اصفهان و ميدان نقش جهان است. 

 نتيجه 

بافت شهرهای ايران بر اساس الگوی منسجم و مطابق با نيازها 

عه طراحی و اجرا شده است. بر و کارکردهای ويژه يک مجمو

اين اساس در طراحی عناصر معماری، گذشته از عملکرد اصلی و 

ويژه بنا، عملکردهای جانبی ديگری که منطبق با عملکرد اصلی 

بنا بوده، مورد توجه قرار گرفته و سازه هايی با چند عملکرد 

و چند وجهی در قالب بافتی منسجم و يکپارچه ايجاد شده است. 

از شاخص ترين اين عناصر ميدان در بافت شهرهای ايرانی يکی 

است که گذشته از آنکه نقطه ثقلی برای شهر و ساماندهی 

حرکتی و دسترسی شهرهی با تجمع مراکز مذهبی، اقتصادی، 

حکومتی در کنار خود، محل ويژه ای برای بهره برداری عمومی 
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ی شهر آورد. در دوران صفوی و به ويژه با پايتختفراهم می

اصفهان و ايجاد بافت شهری جديد در کنار بافت قديمی شهر، 

فرصتی برای طراحان شهری به دست آمده تا توانايی خود را 

در ايجاد اين عنصر معماری به منصه ظهور برسانند و با خلق 

مجموعه ای عظيم و شاهکاری جهانی مانند ميدان نقش جهان 

شهری  هایری و بافتتاثير به سزايی در ايجاد و طراحی معما

پس از خود باقی گذارند. يکی از اين مجموعه ها که تحت 

تاثير ميدان نقش جهان ايجاد شده، ميدان خان يزد است که 

در مقياسی کوچکتر فضايی مناسب در مجموعه بازار يزد به 

  وجود آورده است. 

 نابع م

 شهرهای نشده تعريف فضاهای ميدان حسن، محمد ابراهيمی، -
 1388، 4شماره سوم، سال شهر، هويت ،ايرانی

 1354، 2افشار، ايرج، يادگارهای يزد، انجمن آثار ملی، ج  -
اولئاريوس، آدم، سفرنامه اولئاريوس، حسين کرد بچه، ج  -

 1379، هيرمند، 2
پيرنيا، محمد کريم، معماری ايران، به کوشش غالمحسين  -

 1387معماريان، 
دانشگاه تهران، حبيبی، سيد محسن، از شار تا شهرستان،  -

1382  
حاجی زاده ميمندی، مسعود، بازار يزد و بازارچه های  -

پيرامونی آن در دويست سال اخير، بنياد ايران شناسی، 
1391 

سازمان  مساجد تاريخی شهر يزد، خادم زاده، محمدحسن، -
  1384 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

: حواشی و مهترج پيترودالواله، پيترو، سفرنامه دالواله، -
 1370فرهنگی،  و انتشارات علمی شرکت، شفا الدين شعاع

سلطانزاده، حسين، فضاهای شهری در بافتهای تاريخی ايران،  -
 1372دفتر پژوهشهای فرهنگی، 
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شهابی نژاد، علی؛ امين زاده، بهناز، منظر ورودی ميدان  -
نقش جهان، ارزشها و مساله ها، نشريه هنرهای زيبا، 

 . 1391شماره يک، بهار  17ازی، دوره معماری و شهرس
شهابی نژاد، علی؛ ابويی، رضا؛ قلعه نويی، محمود؛ مظفر،  -

فرهنگ، مقياس انسانی در ميدان نقش جهان اصفهان، مرمت و 
معماری ايران، سال چهارم، شماره هشت، پاييز و زمستان 

1393 
شهابی نژاد، علی؛ ابويی، رضا؛ قلعه نويی، محمود؛ فضای  -

ها، باغ نظر، سال ان نقش جهان، ارزشها و مسالهباز ميد
 1395، بهمن 44سيزدهم، شماره 

؛ سيد عباس، يزدانفر؛ هاشمنژاد، هاشم  ؛الهام ،شفيعی -
قاجار و پهلوی  بررسی سير تحول ميادين در سه دوره صفوی،

 سبک اصفهان و تهران تکاملی و شکلی های تاريخیبا نگرش
اصفهان، گنجعلی خان کرمان، نمونه موردی ميدان نقش جهان (

 )سبزه ميدان و ميدان توپخانه
 کيکاووس . ترجمه:ايران شاهنشاه دربار انگلبرت، در کمپفر، -

 1350 ،ملی آثار انجمن انتشارات. جهانداری
مالزاده، کاظم؛ محمدی، مريم، مدارس و بناهای مذهبی، سوره  -

 202، ص 1381مهر 
به کوشش جعفري،  جامعمحمد جعفر بن محمد حسين، نائيني،  -

 1353ايرج افشار،  انجمن آثار ملی، 
، 105ش  مردم، و هنر اصفهان،  جهان نقش ميدان هللا،  لطف هنرفر، -

1350 
 




