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ABSTRACT
The running intellectuals prevailed during each age, has always influenced
the architecture of the relevant period. To understand the influences more
deeply, creating a meaningful relationship between the architecture and urban
planning of each period with the prevailing ideas of that period can be
effective. Safavid period as one of the most brilliant periods in the history of
Iran is also not exempt from this rule. Therefore, it is worthwhile to examine
the ideas that led to the flourishing of this period. In this period, there have
been three mainstreams of thought: Shia, Ishraq and mysticism. These streams
of thought have also affected on the architecture and urbanism of this era
especially gardens, palaces and Chaharbagh Avenue and have led to
innovations. Isfahan school is a term used to demonstrate the growth in
philosophical, theological and art activities during the 17th and early 18th
centuries in Isfahan and established principles and rules in architecture and
urbanism. This study describes the characteristics of the Isfahan school and
examines the impact of its principles on the architecture and urban planning
of Isfahan. For this purpose, the architecture of gardens and palaces as w ell
as the macro level including Chaharbagh Avenue in the school has studied
Isfahan with a descriptive-analytical approach and relying on historical
documents, evidence left from the architecture and urban planning of the
Safavid era and the studies of contemporary researchers. It has also answered
the question of what was the connection between the Isfahan school and
architecture and urban planning and what was the representation of the
Isfahan school principles in gardens, palaces and Chaharbagh Avenue. The
research findings indicate that the architecture and urban planning of the
Safavid period and its gardens, palaces and streets are rooted in the principles
establishing the school of Isfahan.
Keywords: Garden, Palace, Chaharbagh Avenue, Isfahan school, Safavid,
Isfahan
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مقالۀ پژوهشی

بازنمود اصول مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی دوران صفوی در اصفهان
سودابه قلیپور ،1جمالالدین مهدینژاد

*2

 .1دانشجوی دورة دکتری ،گروه معماری ،دانشکدة مهندسی معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه معماری ،دانشکدة مهندسی معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران
اطالعات مقاله

خالصه

دریافت1399/10/25 :

جریانهای فکری حاکم در هر دوران ،همواره بر معماری و شهرسازی آن دوران تأثیر گذاشته است.
برای درک عمیقتر این تأثیرات ،ایجاد ارتباط معنادار میان کالبد در معماری و شهرسازی هر دوره با تفکرات
حاکم بر آن دوره میتواند مؤثر باشد .دورة صفویه ،یکی از درخشانترین دورههای تاریخ ایران نیز از این
قاعده مستثنا نبوده است؛ بنابراین شایسته است اندیشههایی که موجب شکوفایی این دوره شدهاند ،بررسی
شوند .در این دوره ،سه جریان فکری شاخص وجود داشته است :تشیع ،اشراق (بر پایة حکمت ایرانی) و
عرفان .این جریانهای فکری بر معماری و شهرسازی این دوران از جمله باغها ،کاخها و خیابان چهارباغ نیز
تأثیرگذار بوده و نوآوریهایی را به وجود آورده است .مکتب اصفهان عنوانی است که برای اوجگیری
فعالیتهای مختلف فلسفی ،فقهی و هنری در سدة  1۷و اوایل  1۸میالدی در اصفهان بهکار برده شد و
اصول و قواعدی را در معماری و شهرسازی پایهگذاری کرد .مقالة حاضر ضمن تشریح ویژگیهای مکتب
اصفهان به بررسی تأثیر اصول مطرحشدة این مکتب در معماری و شهرسازی اصفهان پرداخته و برای این
مهم ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با اتکا به متون و اسناد تاریخی و شواهد بهجامانده از معماری و شهرسازی
دورة صفوی و مطالعات پژوهشگران معاصر دربارة ساختار معماری و شهرسازی این دوره ،معماری باغها و
کاخهای این دوره در شهر اصفهان و همچنین سطح کالن از جمله خیابان چهارباغ را در حیطة مکتب
اصفهان بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده است که چه ارتباطی میان مکتب اصفهان با معماری و
شهرسازی وجود داشته و بازنمود اصول این مکتب در باغها ،کاخها و سطح کالن (خیابان چهارباغ ،شهر)
چه بوده است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که معماری و شهرسازی دورة صفوی و بهطور شاخص
باغها ،کاخها و خیابانهای آن ریشه در اصول حاکم بر مکتب اصفهان دارد.
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مقدمه
نسبت صفوی در نام سالطین سلسلهای که به همت
شاهاسماعیل در سال  905هجری تأسیس یافته ،از نام جد
پادشاهان این دودمان یعنی شیخ صفیالدین ابواسحاق اردبیلی
است ( .)Eghbal Ashtiani, 2015شاهاسماعیل اول ،مؤسس
سلسلة صفوی ،تبریز را پایتخت قرار داد و ایرانی متحد ،متفق و
مقتدر به وجود آورد ( .)Honarfar, 2004بازسازی شهر قزوین
هنگام حکومت شاهطهماسب و انتخاب آن در سال  955ه .ق
به مرکز سیاسی ،سبب رشد این شهر و پیداشدن گروههای تازه
اجتماعی در منطقه شد (.)Adelfar & Farahani Fard, 2011
صفویها از سال  1000ه .ق تصمیم به انتقال پایتخت از قزوین
ال از سال  1006ه .ق
به اصفهان میگیرند ،اما انتقال آن عم ً
صورت میگیرد .صفویها ،اصفهان پیش از سلسلة خود را
شایستة امپراتوری خویش نمیبینند؛ بنابراین شهرسازان و
معماران کارآزموده را با توجه به آگاهیهای دقیق جغرافیایی و
شهرسازی به کمک میطلبند و آنها شهر قدیمی را چنان
ماهرانه بهسمت جنوب توسعه میدهند که این حرکت علمی را
باید در ردیف اصول شهرسازی مدرن مورد مطالعه کرد
( .)Shafaghi, 2002پادشاهان صفوی تمایل به امر بسط و
توسعه پایتخت از راه ایجاد ساختمانهای باشکوه داشتند؛ حتی
ضعیفترین و نالیقترین پادشاه این سلسله ،شاه سلطانحسین
نیز مجموعههای نفیسی را بر آثار پیشین افزود ( Honarfar,
.)1972
فهم مؤثرتر از زیباییشناسی معماری عهد صفوی و بهطور
اخص شاهکارهای متعدد شهر اصفهان ،به درک ارزشهای
جهانبینی خاصی وابسته است که موجب پدیدآمدن این آثار
شده است .اگر استواری تمدنی را معلول عملکرد مثبت و
درازمدت عوامل انتخابشده تلقی کنیم ،پیش از عهد صفویه
نیز معماری ایران خیرهکننده بود ،اما آثار این عهد نشانههای
آشکاری از وحدت برآمده از تفکری باطنی دارند که گویای
تأثیرپذیری از عرفان و دربردارندة جهانشناسیای نو قلمداد
میشوند ( .)Dost Thani, 2008اصول و قواعد دستوری این
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مکتب سبب میشود در این مکتب با وجود حضور در مکانهای
مختلف با گویشهای مختلف ،دستور زبانی یکسان وجود داشته
باشد و بر مبنای چهار نظم مادی (زمینی) آب ،خاک ،گیاه و
هوا و یک نظم معنایی (آسمانی و کیهانی) نظم مقدس شکل
میگیرد ( .)Habibi, 1998از آنجا که شکوه آثار این دورة
تاریخی بر همگان اثبات شده است ،پیبردن به اصول فکری
حاکم بر این آثار میتواند نقش مهمی در طراحیهای معاصر
داشته باشد.
پرسش تحقیق
این پژوهش به این سؤال پاسخ داده است که بازنمود اصول
مکتب اصفهان در باغها ،کاخها و سطح کالن (شهر و بالخص
خیابان چهارباغ) چه بوده است.
پیشینۀ تحقیق
مطالعات متعددی در زمینة جریانهای فکری حاکم بر
دوران صفویه و مکتب اصفهان انجام گرفته است؛ برای نمونه،
فیلسوف فرانسوی ،هنری کربن ،جاللالدین همایی ،جاللالدین
آشتیانی ،سید حسین نصر و متفکر ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو از
جمله اندیشمندانی هستند که در دوران اخیر به تحقیق و
پژوهش در باب مکتب اصفهان پرداختهاند و این مکتب را
بهعنوان اصطالحی محوری و کلیدی برای معرفی اندیشهها و
مباحث مطرحشده در حوزة فلسفی اصفهان بسط و توسعه
دادهاند ( .)Karbasizadeh Isfahani, 2010از پژوهشهای انجام
شده در زمینة مکتب اصفهان به موارد زیر میتوان اشاره کرد؛
حبیبی ( ،)1998در مقالة مکتب اصفهان در شهرسازی بیان
کردند که بیان فضایی و نمادگرایی در ساخت شهر اصفهان،
زمینهساز ایجاد مکتبی در زمینة شهرسازی شد که بنا به
خاستگاه آن مکتب اصفهان نامگذاری شد .اهری ( )2008در
مقالة ژرفساختهای طراحی شهری :مبانی شهرسازی مکتب
اصفهان با توصیف انگارهها یا ژرفساختهایی که مبنای
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شکلگیری زبان شهرسازی مکتب اصفهان هستند ،با ارجاع به
متون تاریخی و ادبی دوران صفویه چگونگی تجلی این انگارهها
را در شهرسازی آن دوران نشان داده است.
زیاری و همکاران ( )2014نیز به بررسی تطبیقی دو مکتب
اصفهان و سبک تهران پرداختهاند و به این نتایج دست یافتند
که تغییراتی در دو سبک وجود دارد و بیان کردند که چرخش
آشکار و تغییر فضای عمومی ،فضاهای باز و بروز برونگرایی
بهجای درونگرایی و پیوند معماری بومی ایران با معماری غرب
ال مشهود
و سرمشقگیری از بناهای اروپایی در سبک تهران کام ً
است .همچنین مقالتی به بازنمود جریانات فکری و مکتب
اصفهان در این دوره بر معماری و فضاهای شهری پرداختهاند؛
برای نمونه حقیقتبین و همکاران ( )2016به بررسی زمینههای
مؤثر در شکلگیری باغشهر صفوی با تأکید بر آموزههای حکمی
مذهب شیعه پرداختند و چگونگی ارتباط باغشهر ایرانی در عهد
صفوی با الگوی باغ ایرانی و جایگاه باورهای دینی اسالمی و
شیعی در شکلگیری آن را مطرح کردند .همچنین طبسی و
فاضلنسب در مقاله بازشناسی نقش و تأثیر جریانهای فکری
عصر صفوی در شکلگیری ورودی مساجد مکتب اصفهان این
نکته را بیان کردند که آنچه از بررسی آرا و نظرات در تحلیل
این دورة تاریخی برمیآید ،معماری آن برآیندی از سه مقولة
تشیع ،اشراق (بر پایة حکمت ایرانی) و عرفان است که بهصورت
یک کل واحد و منسجم در قالب نمادها و نمودها ظهور مییابد
( .)Tabasi & Fazelnasab, 2012اصول مطرحشده از مکتب
اصفهان در مقالههای حبیبی ( ،)1998حقیقتبین ( )2010و
کتابهای مکتب اصفهان در شهرسازی از اهری و حبیبی و
سبکشناسی در معماری از پیرنیا ( )1979بهعنوان اصول بهکار
گرفتهشده در پژوهش حاضر استفاده و بازنمود این اصول در
باغها ،کاخها و سطح کالن (شهر و بالخص خیابان چهارباغ)
ارائه شده است.
روش بررسی
روش پژوهش کیفی است و برای دستیابی به هدف
پژوهش ،از متون و اسناد تاریخی و شواهد بهجامانده از معماری
آن دوران ،معماری باغها و کاخهای دورة صفوی شهر اصفهان و

همچنین سطح کالن ،از جمله خیابان چهارباغ استفاده شده و
آنها را در حیطة مکتب اصفهان بررسی کرده است.
مکتب اصفهان

واژة مکتب مانند سبک برای دستهبندی آرا و عقاید
اندیشمندان ،متفکران ،ادیبان و هنرمندان در دورههای مختلف
و برای نشاندادن ویژگیهای مشترک بین آنها بوده است
( .)Ahari & Habibi, 2001در دورة صفویه ،امتزاج تفکر شیعی
با اندیشة عرفانی بههمراه اندیشة فلسفی ،مکتب اصفهان را به
وجود میآورد که نقش مهمی در آفرینش هنری این دوره
داشته است ( .)Moradinasab et al., 2018این مکتب عنوانی
است که برای اوجگیری فعالیتهای مختلف فلسفی ،فقهی و
هنری طی سدة  1۷و اوایل  1۸میالدی ( 10و  11هجری
قمری) در اصفهان بهکار برده میشود .اگرچه خاستگاه این
مکتب منطقه آذربایجان است ،در اصفهان رشد کرد؛ بهگونهای
که بهترین نمود عناصر و نشانههای آن در این شهر مشهود است
( .)Ziari et al., 2014این مکتب در شیوة معماری و شهرسازی
ایران در سلسلههای حکومتی صفوی ،افشاریان ،زندیه و نیمة
نخست قاجار نیز به کار رفته است.
مذهب تشیع که برای همیشه از خفا خارج شده بود ،مکتب
فلسفی -الهی بزرگی را در درون خود پدید آورد که در آن،
تأمالت فلسفی از ثمرة آیات قرآن و روایات معصومین (ع) سود
میجست .این دیدگاه فکری که امروزه شهرت جهانی دارد و
محل بحث و گفتوگو میان اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی
است ،مکتب اصفهان نامیده شده است .این مکتب که مکتب
فقهی -فلسفی اصفهان نامیده شده است ،نگرشی نو در فلسفة
اسالمی و ایرانی و درواقع ،نوعی تجدید حیات در علوم عقلی
پدید آورد که در لسان بزرگان به آن «حکمت معنوی تشیع»
میگویند که نشئتگرفته از «حکمت نبوی» است
( .)Karbasizadeh Isfahani, 2010این مکتب موفق شده که
دستگاه و نظامی ارائه دهد که توانایی انطباق با دگرگونیهای
زمان و مکان را داشته باشد ( .)Habibi, 1998اگرچه در مکاتب
قبل از مکتب حکمی اصفهان ،به آیات و روایات نظر داشتهاند،
وجه تمایز این مکتب ،رجوع نظاممند و روشمند به متون دینی
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و بهخصوص متون شیعی بوده است ( & Rezazadeh

.)Monfared, 2017
این مکتب در دورة صفویه با بزرگانی چون میرفندرسکی،
میرداماد ،شیخ بهایی و دیگران آغاز شد و با آرای مالصدرای
شیرازی به اوج خود رسید ( .)Ahari & Habibi, 1998شیخ
بهاءالدین عاملی (شیخ بهایی) عالمی متکلم و فقیه مبرز زمان
خود که صدر علمای اصفهان نیز بود ،نقشی عظیم در تدوین
مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی داشت ()Habibi, 1998
و مفاهیم منطقی ،عرفانی و عقلی را در کار خود دنبال میکردند
( .)Ziari et al., 2014زبان و قواعد دستوری مکتب اصفهان را
میتوان در دو گروه بررسی کرد :دستة اول ،اصول عام هستند
که عمدت ًا بر ابعاد فلسفی و حکمی ناظرند و فارغ از زمان و مکان
میباشند .دستة دوم ،اصول خاص یا اصولی هستند که پایة زبان
اصل

جدول  .1تعاریف اصول بهکار گرفته شده در مکتب اصفهان

تعریف

سلسلهمراتب

هیچ فضای شهری ،بنا یا معماری را نمیتوان فارغ از مراتب بالتر یا پایینتر آن ایجاد کرد.

وحدت

کل دارای هویتی یگانه میشود و شخصیتی خاص ارائه میدهد؛ فارغ از چگونگی ترکیب اجزا و عناصرش.

عدم تمرکز

پراکندگی فضای شهری موجب میشود بیانی واحد در مکانهایی متفاوت به کار گرفته شود.

کثرت

تمرکز
تجمع
تباین

اتصال
توازن

تناسب
تداوم
قلمرو
سادگی

پیچیدگی
ترکیب
استقرار
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طراحی در معنای مادی آن را میسازد ( .)Habibi, 1998پیرنیا
نیز ویژگیهای معماری سبک اصفهان را چنین برشمرده است:
 سادهشدن طرح ساختمان که بیشتر مربع یامستطیلشکل است.
 بهکارگیری هندسة ساده ،شکلها و خطوط شکسته کاهش پیشآمدگی و پسرفتگی ساختمان و رواجگوشههای پخ
 پیمونبندی و بهرهگیری از اندامها و اندازههای یکسان درساختمان
 آشکاربودن سادگی طرح در بناها (.)Pirnia, 1979در جدول  ،1خالصهای از تعاریف اصول بهکار گرفتهشده
در مکتب اصفهان آمده است.

هر جزء و عنصری فارغ از دیگر اجزا و عناصر هویت ،شخصیت و معنای خویش را دارد.
هر فضا با نحوة تمرکز بر اجزایش تعریفی خاص مییابد.

جمعشدن عناصر متفاوت در یک مکان خاص ،مفهومی ویژه بدان مکان میبخشد؛ مفهومی که از چهارچوب مکان خارج
میشود و هویت فضایی به مکان میبخشد.
اصلی که فضاها را از یکسانی ،یکدستی و بیهویتی میرهاند.
هر فضا در پی وصل به دیگر فضاهاست.

موزونی فضاها اصل توازن و تعادل در فضاها را به وجود میآید.

نسبت ابعاد و اندازهها ،نسبت احجام و ساختمانها ،نسبت فضاهای انباشته و فضاهای تهی ،نسبت سایه و روشن ،نسبت
محدودیت و بیکرانگی ،نسبت انسان و فضا و...
امری که در حال اتفاق میافتد ،سر در گذشته دارد و پای در آینده میگذارد .اصل انقطاع در این تداوم است که معنا
مییابد و سکون در این حرکت است که مفهوم میشود.
هر فضای شهری از ذره فضا (مسکن) تا کالن فضا (شهر) حریم خاص خود را دارد؛ حریمی که دامنة درون را به بیرون
میگستراند و محدودهای خاص از برون را متعلق به درون میکند.
با پیروی از اصل سادگی است که فضاها به نرمی در خاطر مینشیند و خیالانگیز میشود.
فضاها زمانی معنا مییابد که در مکانی غیرمعمول رخ دهد.

دوام ترکیب اضداد در معماری و شهرسازی پایدار نخواهد ماند؛ مگر آنکه از تناسب در ترکیبها برخوردار باشد تا بتواند
روابط متقابل و متناظر اجزا را به نمایش بگذارد.
هر جزء خود جهانی میشود کامل؛ زیرا هر جمله با معنایی در متن ،مستقل و در عین حال وابسته به دیگر اجزاست.
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اصل
زمان
ایجاز

استفاده از نمادها
درصورت عام و
خاص

تعریف

آنچه در زمان دچار دگرگونی میشود ،صورت است نه محتوا .محتوای فضاهای شهری مانند محتوای واژه در بستر زمان
چهرههای متفاوت مییابد.
هر فضا ،از سبکی تبعیت میکند که بتواند گستردهترین مفهوم را در سادهترین صورت بیان کند.

وجود نمادها از این تشابه معکوس پیروی میکند که آنچه عالیترین است در آنچه دونترین است انعکاس مییابد
(.)Ardalan, 2011

مقیاس انسانی و
مردمواری

معماری و شهرسازی دورۀ صفویه

اجزا و فضاهای خرد کامالً انسانی است و با حضور انسان هویت میگیرد.
منبعHabibi, 1998; Haghighatbin, 2010; Pirnia, 1979 :

عصر صفوی از جهت توسعة صنایع ظریف و معماری،
مهمترین دورة تاریخ مدنی ایران محسوب میشود .فن
معماری در این عهد از دورة سلطنت شاهاسماعیل به بعد
همواره مورد حمایت سالطین بود ( Mohammadi
 .)Hezareh, 1999در کارهای صنعتی ،هنری و معماری
چنان پیشرفتی فراز آمد که آن دوران را از ممتازترین
زمانهای تاریخ ایران ساخت ( .)Safa, 1992اساساً باید توجه
داشت که هنر در دورة صفوی ،به دو دورة متقدم و متأخر
قابلتقسیم است .دورة متقدم ،تمامی آثار دورة شاه اسماعیل
و شاهطهماسب را در بر میگیرد و دورة متأخر ،شامل آثار
دورة شاهعباس و جانشینان وی میشود .بهتبع اولی ،معماری
این دوران را نیز میتوان به دو بخش متقدم و متأخر تقسیم
کرد .دورة متقدم عمدتاً دارای معماری چشمگیری نبود؛ زیرا
از یکسو جنگهای پیاپی فرصتی برای معماری باقی
نگذاشته بود و از سوی دیگر شاهاسماعیل اول و شاهطهماسب
اول مانند شاهعباس اول چندان به معماری شکوهمند
عالقهای نداشتند (.)Tabasi, et al., 2007
میتوان گفت که معماری اصفهان دورة صفوی در بستر
شهر و طبیعت آن شکل گرفته است .بستر شهر در کنشی
سیال و در هم لغزنده از به هم پیوستن و ترکیب هستههای
گوناگونی -اعم از پر و خالی -به وجود آمده که در هم تنیده
شدهاند؛ بهگونهای که یکپارچه به نظر میآیند و مجموعهای

را میسازند که همان شهر اصفهان است .چگونگی
شکلگیری فضاهای خالی شهری در بستر اصفهان ،در
حیاطهای مرکزی و میدانهای شهری ،بهویژه در باغهای
شهری ،چه در امتداد استخوانبندی و محور اصلی شهر قرار
گرفته باشند (مانند باغ هزارجریب) ،چه با یکدیگر محوری
ساخته باشند (مانند باغهای محور چهارباغ) ،یا خود
بهتنهایی در متن شهر قرار گرفته باشند (مانند فرحآباد)،
نقطههای خالی پررنگی در بستر شهر اصفهان هستند که
همان طبیعت محسوب میشوند ( .)Etesam, 2008درواقع
دولت صفوی آرای حکمی ،فلسفی و علمی را در ساخت
آرمانشهر در شهر اصفهان به کار گرفتند ( Ziari et al.,
 .)2014در دوران صفوی ،اصفهان به یک باغ حکومتی در
پهنة باغسازی ایران تبدیل شد و باغهای داخل و خارج شهر
در این دوران به چنان زیبایی رسیدند که سبب تعجب و
بهت مالقاتکنندگان داخل و خارج شدند.
باغ

از دوران صفویه ،باغ در گسترة شهر بهعنوان یک عنصر
شکلدهندة ساختار فیزیکی شهر بوده و همواره تلفیق آن با
ساختار شهری سبب ارتقای کیفی و بصری منظر شهر شده
است ( .)Haghighatbin, 2010درواقع وجود باغها ،نظام
جدیدی برای شهرسازی اصفهان پایهگذاری کرد و
توسعههای بعدی این شهر را سازمان داد ( Shahcheraghi,
.)2008
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کاخ

از زمان صفویه ،بهخصوص در قزوین و اصفهان،
پایتختهای صفوی ،بخشهایی از تعدادی بنا که به هم
مرتبط نیستند ،باقی ماندهاند ( .)Brand, 2004پادشاهان و
درباریان به ساخت کاخ برای خود در اصفهان بهخصوص در
دورانی که این شهر پایتخت بود ،اهتمام میورزیدند.
همچنین توانگران شهر نیز در جایجای محالت شهر ،بهویژه
درون بافت مرکزی ،کاخهای اختصاصی برای خود داشتهاند
( .)Ahari & Habibi, 2001در نقشة شهر اصفهان امروزی
منطقة کاخهای سلطنتی هنوز قابلشناسایی است و وجود
 13۷کاخ در پایتخت صفوی ]با توجه به اظهارات ژان شاردن
[و توسعة شهر در حومه و تفرجگاههای فراوان ،نشاندهندة
آبادانی پایتخت صفویه بوده است .دربارة کاخهای آن باید به
تراکم در مرکز شهر و محالت جدید توجه کرد که
نشاندهندة اهمیت سکونت متمولن و صاحبمنصبان در
مرکز شهر و نزدیکی به دربار است .همچنین بسیاری از
کاخهای حومة بیشتر بهعنوان تفرجگاه سلطنتی استفاده
میشده است (مانند عمارتهایی در چهارباغ و سعادتآباد).
درواقع احداث یک کاخ تنها بهمنظور ساختن یک خانة مجلل
برای مالک آن نبوده است ،بلکه سبب بهرهمندی مردم از
امکانات ساختمانهای عامالمنفعة همجوار کاخ میشده که
در نوع خود سزاوار توجه است (.)Saberi, 2006
خیابان چهارباغ

شاهعباس از کودکی تا شروع سلطنت هجدهسالگی در
هرات به سر میبرد و شهر هرات که یکی از پایتختهای
تیموریان و مشتمل بر باغهای بسیار بود ،در شکلگیری تفکر
او از شهر ایدهآل نقش اساسی داشته است؛ بنابراین «باغشهر
هرات» را بهعنوان الگویی ابتدایی در ذهن داشت و هنگام
استقرار در اصفهان با راهنمایی علمای شیعی بالخص «شیخ
بهایی» به گسترش شهر براساس الگوی باغ ایرانی که نوعی
باغشهر محسوب میشود ،فرمان داد ()Ansari, 2001؛ از
اینرو طرح توسعة شهر و شهرسازی آن در اطراف محوری
قرار گرفت که عمود بر مسیر زایندهرود بود و از راه پلی به

144

اراضی جنوب رودخانه راه مییافت .به این ترتیب ،شهر خود
بهصورت «چهارباغ» عظیمی درآمد (.)Moghtader, 2003
یافته ها
اصول بهکار گرفتهشده از مکتب اصفهان در معماری و

شهرسازی دوران صفویه

سلسله مراتب :اصل سلسلهمراتب یعنی ساماندهی و

ترکیب فضاها و عناصر براساس برخی از خصوصیات کالبدی-
کارکردی آنها که موجب پدیدآمدن سلسلهمراتبی در نحوة
قرارگیری یا استفاده یا مشاهدة عناصر شود ( Soltanzadeh,
 .)1993همچنین در معماری برای تداعی مفهوم گذار از
دنیای خاکی به ماوراء گاه به زبان تذکار و گاه در یک فرایند
ادراکی ،شخص را به گذار از یک مرحله به مرحلة دیگر
فراخواندهاند .سلسلهمراتب در معماری ،بازتابی از این تالش
برای بیان مفهوم گذار و جنبة تدریجی فرایند ادراک است.
این اصل یکی از اصول بنیادی در هنرهای سنتی است و با
سلسلهمراتب وجودی که بالتر از مرتبة مادی مربوط به آن
قرار دارد نیز منطبق و هماهنگ است ( & Tabasi
.)Fazelnasab, 2012
در مکتب اصفهان ،معمار ساختوساز خود را با
الگوبرداری از خالق آسمانها و زمین قرار داد که هفت
آسمان را به نظم و یکی پس از دیگری خلق کرده است.
سلسلهمراتب در باغهای دورة صفویه مانند دیگر باغهای
ایرانی از سردر بهسمت نقطة هدف که معمو ًل کوشک است،
هدایت میشود .نهر ،فواره و درختان در دو سمت ،دید را به
سمت کوشک که در نقطة بالتری از سطح زمین قرار دارد،
هدایت میکنند .سه مرتبه ورود ،عبور و سکون در باغهای
این دوره دیده میشود .درواقع آمادگی در مخاطب در سیر
از ظاهر به باطن صورت میگیرد« .تدریج در ساخت بنا نیز
دیده میشود که ناظر بر کاهش ماده است که هرچه از درون
به بیرون پیش میرویم ،توجه به جرم و ماده کاهش مییابد»
( .)Etezadi & Bina, 2005شکلهای  1و  2نمونههایی از
کاخهای این دوره است .وجود ایوانها نیز نمونهای از کاهش

اصول مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی صفوی  ǀسودابه قلیپور و جمالالدین مهدینژاد

ماده در جبهة بیرونی بناست .استفاده از ایوان در کوشکهای
باغهای خیابان چهارباغ اصفهان ،برای نظاره به باغ و هم در
سردرهای این خیابان برای تماشای خیابان وجود داشته
است .از پیامدهای دیگر سلسلهمراتب ،اصل محرمیت است
که این اصل در باغهایی که کارکرد اصلی آن سکونتی است،
بهوضوح دیده میشود .گره چینی از جمله عناصری است که

شکل  .1کاخ و باغ چهلستون
منبع :نگارندگان2011 ،

کثرت و وحدت :هنر و معماری ایرانی اسالمی این

دوران ،جلوههای نمادین از حرکت کثرت جهان بیرونی به
وحدت در حضور خداوند خود مینماید که بهخوبی در
نظریات مالصدرا قابلپیگیری است ( .)Khatami, 2011باغ
ایرانی -اسالمی متشکل از اجزا و عناصر متعددی شامل
محورها ،جویهای آب ،کوشک ،درختان ،دیوار و ...است که
در ترکیب با یکدیگر باغ را شکل میدهند .کثرت عناصر
استفادهشده بهواسطة هدف حاکم به وحدت رسیدهاند و همه
این عناصر به کار گرفته میشوند تا انسان بهعنوان مرکز
هستی صغیر با مرکز هستی کبیر در ارتباط باشد
( .)Haghighatbin, 2010در حرکت به سمت کوشک در باغ
عناصری پدید میآیند که ناظر را بهسوی کوشک (نقطه
وحدت) هدایت میکند (دید از کثرت به وحدت) و از کوشک
به همة نقاط باغ دید دارد (دید از وحدت به کثرت) .این
حرکت در عناصر کاخها نیز دیده میشود .روشندان از جمله
این عناصر است که معمو ًل در آسمانة حوضخانهها به کار
میرفته و عالوه بر نورگیر بودن ،جنبة نمادین نیز داشته
است (دید از کثرت به وحدت) .شکل  ،3روشندان کاخ

در قابهای دید به کار میرود و حریم درون را در عین
ارتباط با فضاهای بیرون و طبیعت حفظ میکند .در خیابان
چهارباغ نیز مانند باغهای این دوره نهر ،حوضها و درختان
در دو سمت دید را به سمت ابتدا و انتهای خیابان هدایت
میکنند.

شکل  . 2کاخ آیینهخانه

منبعIsfahan Cultural Heritage Archive, 2011 :

هشتبهشت را نشان میدهد که عالوه بر جنبة عملکردی به
تشخص فضا کمک میکرده است.
همچنین در مقیاس کالن ،محور چهارباغ بههمراه
زایندهرود ،عوامل اصلی وحدتدهندة میان چهار بخش محلة
سازندة باغشهر جدید صفوی است .این محور در عین داشتن
فعالیتهای مختلف تجاری ،گردشگری ،ارتباطی ،آموزشی -
مذهبی ،حکومتی و مسکونی ( Gholipour & Heydar
 )Nattaj, 2016و باغهایی با کاربریهای مختلف ،مجموعة
واحدی را در نظر مجسم میکند و به شکلگیری فضای
همگون کلی منجر میشود.

شکل  .3روشندان کاخ هشتبهشت اصفهان
منبع :نگارندگان2011 ،
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تمرکز و عدم تمرکز :در مکتب اصفهان ،مرکزیت

هندسی در مقابل مرکزیت آرمانی رنگ میبازد .همانگونه
که در مقیاس دیگر و در فضایی گستردهتر مرکزیت شار در
مکتب اصفهان بیش از آنکه یک مرکز هندسی باشد ،مرکزی
عقیدتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است ( Habibi,
 .)1998هنگام حضور انسان در باغهای دورة صفوی همانند
دیگر باغهای ایرانی تمامی حواس پنجگانة انسان ،در ادراک
محیط به کار گرفته میشود؛ زیرا همة عناصر طبیعی و
مصنوع در باغها متناسب با حواس پنجگانة انسان طراحی و
اجرا شدهاند .در بیشتر باغها تأکید اصلی بر یک مرکز است
که معمو ًل کوشک باغ است که لزوماً در مرکز هندسی باغ
قرار نگرفته است .این اصل در عناصر کاخها نیز دیده میشود.
«نوع پوشش برای فضاهای مختلف با در نظر گرفتن نوع
عملکرد ،ابعاد و شکل آن تغییر میکرده است؛ برای نمونه در
مکانهایی که نیاز به مرکزیت ،ایستایی و سکون بوده ،همراه
با بهرهگیری از شکل مربع یا هشتگوش در پالن ،طاق
کلنبو ،ترکین یا کاربندی ،این تأکید را فزونی داده؛ از این
پوششها در هشتی ،حوضخانه ،پایاب و فضاهای دیگر
استفاده شده است» ( .)Memarian, 2005در طول خیابان
چهارباغ نیز حوضهایی در روبهروی ورودی باغها و
خیابانهای فرعی قرار گرفته که نشان از تأکید بر این نقاط
دارد .درختان در طول مسیر نیز دید را به دو نقطة ابتدایی و
انتهایی خیابان هدایت میکنند .همچنین در سطح شهر،
«کاخهای متعلق به دربار صفوی در محوطهای محدود بین
میدان نقشجهان ،خیابان چهارباغ و ساحل زایندهرود
متمرکز شده بودند» (.)Ahari & Habibi, 2001
متمرکزشدن فضای شهری ،اعتباری خاص بدان میبخشد و
آن را از دیگر فضاها متمایز میکند (.)Habibi, 1998
در کنار اصل تمرکز ،اصل عدم تمرکز نیز در باغها و
کاخها دیده شده است .از جمله اغلب تقسیمات در بناها
بهصورت اعداد فرد است تا همواره قسمت میانی فضاها خالی
باشد و نگاه فرد روی توده و جرم ساختمان متمرکز نشود.
در شهر نیز برای اینکه کلیت آن مفهومی یگانه بیابد،
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فضاهای شهری از جمله باغها و کاخها در عین حفظ
خصوصیت تمرکز ،در مجموعة شهر توزیع شدهاند .پراکندگی
فضای شهری موجب میشود که بیانی واحد در مکانهایی
متفاوت به کار گرفته شود (.)Habibi, 1998
تجمع :جمعشدن عناصر متفاوت در یک مکان خاص،

مفهومی ویژه بدان مکان میبخشد؛ مفهومی که از چهارچوب
مکان خارج میشود و هویتی فضایی به مکان میبخشد
( .)Habibi, 1998از جمله در سطح شهر« ،کاخهای متعلق
به صاحبمنصبان حکومتی در بافت مرکزی شهر بهویژه
محالت مجاور بازار مجتمع بودند» ( Ahari & Habibi,
 .)2001ایجاد معماری شهری بهصورت مجموعههای گسترده
و در ترکیب با فضاها و مجموعههای دیگر بوده است .در
خیابان چهارباغ جمعشدن عناصر متفاوت گیاه ،آب ،باغ و...
حس فضای گردشگری و تفریح را به رهگذران القا میکرده
است .در میدان نقشجهان نیز وجود مسجد امام ،بازار ،کاخ
عالیقاپو و مسجد شیخ لطفاهلل به جمعشدن عناصر زمینی
و آسمانی در آن اشاره دارد.
در این دوره به ایجاد فضاهایی برای تجمع افراد نیز توجه
شده است و بدین منظور مکانهایی را طراحی میکردند.
درواقع طراحی فضاهای باز در معماری بناها و شهرهای
گذشتة ما برای احیای مفهوم زندگی و تعامالت اجتماعی و
پاسخگو به نیازهای مردمان آن زمان بوده است .در اطراف
مکانهای تجمع یا نشستن در باغ درختان سایهافکن کاشته
میشده است .در برخی شهرها به این مکانهای نشستن
بنهگاه گفته میشد که نشیمن تابستانی است ( Pirnia,
 .)1979ایوانها و تالرهای ستوندار وسیع مثل عمارت
چهلستون ،محل نشستن و پذیرایی از مهمانان (بار عام) و
استفاده از محیط دلپذیر باغ بود.
تباین :این لغت در فرهنگ معین به معنی جداشدن از

یکدیگر ،اختالفداشتن و تفاوت آورده شده است .ناهمگونی
عناصر و فضاهای شهری و در عین حال آهنگینبودن آن در
ارتباط با دیگر عناصر و فضاها ،اصلی است که فضای شهری
را از یکسانی ،یکدستی و بیهویتی میرهاند .با استفاده از
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اصل تباین ،فضاهای متباین شهری نقشی اصلی در
هویتبخشیدن به شهر ایفا میکنند ( .)Habibi, 1998وجود
مدرسة سلطانی با کاربری متفاوت در کنار کاربری باغ در
خیابان چهارباغ نمونهای از این اصل است .همچنین در این
خیابان با ایجاد فضاهای تجمع کالبدی و فعالیتی در مسیرها
از یکنواختی فضا کاسته شده بود .وجود فضاهای توده و خالی
در باغها نیز نمونهای از وجود این اصل است که در کاخهای
درونگرا نیز بهخوبی دیده میشود (شکل  .)4البته باید توجه
داشت که این مسئله در دورههای قبل نیز در معماری ایران
وجود داشته است.

که بهوضوح محل ورود به ساختمان را نشان میدهد .خیابان
چهارباغ در زمان خود بهعنوان یک شاهراه مورد استفاده قرار
میگرفته و از نظر عملکرد ،قسمت جنوبی دولتخانة صفویه
را به قسمت بالیی شهر ،یعنی باغ هزارجریب متصل کرده
است .همچنین مکانیابی خیابان چهارباغ بهگونهای بوده
است که در دورههای بعد توسعة شهرها را به خارج از
باروهای کهن در امتداد خود سامان دادهاند .این آیندهنگری
در چهارباغ اصفهان با هوشمندی تمام صورت پذیرفته است؛
بهطوریکه بافت کهن از طریق محور ارگانیک بازار به میدان
نقشجهان متصل میشود و نقشجهان از طریق عمارت
عالیقاپو ،باغ چهلستون و هشتبهشت اتصال خود را با
خیابان چهارباغ برقرار میکند ( Golestani & Sharifzadeh,
.)2011
توازن :تعادل و توازن فضایی و کالبدی ،اصلی از مکتب

فضای مصنوع

فضای باز

شکل  .4پالن شماتیک یک کاخ درونگرا
منبع :نگارندگان

اتصال :هرگاه اتصال بین فضاها ایجاد نشود ،کالمی گفته

نخواهد شد و واژهها به جمله تبدیل نخواهند شد .اصل اتصال
را میتوان به حروف ربط بین واژگان تعبیر کرد ،قیود مربوط
به افعال دانست و صفت تعریفکنندة موصوف ( Habibi,
 .)1998در این دوره پیوستگی فضایی و وحدت سلسله فضاها
براساس الگوی سهبخشی (وصل ،گذر ،انفجار فضا) است
( .)Alimoradi et al., 2019همواره در باغ ایرانی بین بنا و
باغ اتصالی وجود دارد .کوشک باغ مانع دید به نقاط دیگر
نمیشود و همچنین با عبور آب در داخل بنا حضور باغ
احساس میشود و شخص داخل بنا را ادامة بیرون میبیند.
قرارگیری کوشکها در نقاط کانونی باغها موجب اتصال باغ
و نظرگاه میشود و اتصال کوشک به باغ بهنحوی است که
شخص را به داخل هدایت میکنند .از جمله کاخ
هشتبهشت که عنصر اتصال به ترتیبی عقب نشسته است

اصفهان است که بر جزء تا کل باغ و کاخهای این دوره حاکم
است و به ایجاد فضای انسانی میانجامد .فرم کلی باغها مربع
یا مستطیل است و توسط مربعها و مستطیلهای دیگر به
اجزای کوچکتر تقسیم میشود .حتی در باغ گلدسته که
باغی هشتگوشه است ،تأکید بر محورها در دو جهت ،با
ایجاد چهار حوض در امتداد این محورها وجود دارد (شکل
.)5

شکل  .5پالن ترسیمی باغ گلدسته با توجه به کروکی ترسیمی از
کمپفر

منبع :نگارندگان
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مربع در بینهایت اشکال منظم و نامنظم ،بیشترین تأکید
را برای ایجاد تعادل و آرامش انسان دارد؛ زیرا چهار ضلع آن
بر چهار وجه انسان منطبق شده و در او ایجاد سکون میکند
و برآیند محورها و قطرهای آن نیز به صفر میرسد و
هیچگونه جاذبة حرکتی ایجاد نمیکند و میتواند انسان را
در کانون فضا آرام نگه دارد ( .)Noghrekar, 2011محور
چهارباغ نیز از فرمهای مدولواری از مربعها که در نظام
شبکهای در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتهاند ،تشکیل شدهاند
(.)Bakhtiar Nasrabadi et al., 2015

میرسد مجموعة کاخهای حاشیة زایندهرود و محور چهارباغ
نیز در این گروه میگنجیدهاند .بررسی رابطة بین ارتفاع و
عرض بنا نشان میدهد که نسبت تقریبی  1به  3وجود دارد
(.)Ahari & Habibi, 2001

تناسب :تناسبات در طراحی فضاها ،مساوات و برابری

انسانها را در پیشگاه عدل الهی تداعی میکرد ( Bakhtiar

 .)Nasrabadi et al., 2015تناسبات در باغها ،کاخها و خیابان
چهارباغ دیده میشود؛ برای مثال تناسبات در سردرهای
خیابان چهارباغ رعایت شده است .با بررسی چند سردر در
این خیابان ،نتیجة زیر به دست آمده است:
نسبت ارتفاع به طول ،در سردرهای باغهای شیرخانه و
زرشک 1:2 ،و در سردر باغ بلبل از کروکی کمپفر1:1/۷ ،
است .در بررسی سه نمای سردر در خیابان چهارباغ و با توجه
به نظر سیاحان که ابعاد سردرها را تقریباً با هم برابر
میدانستند و از آنجا که نسبت  1:1/۷از کروکی سردر باغ
بلبل از کمپفر و دقیقنبودن کروکی ،میتوان نسبت تقریبی
طول به ارتفاع ( )1:2را برای سردرهای خیابان چهارباغ فرض
کرد (شکلهای  .)۸-6نسبت ابعاد کاخ برحسب موقعیت و
عملکرد آن متفاوت است .یکی از اقسام بناها ،عمارت سردر
است که عالیقاپو مهمترین آنها در اصفهان صفوی به شمار
میرود .عالیقاپو به معنای درگاه عالی است و از آنجا که
بناهای عالیقاپو را بهمنزلة سردر اصلی دولتخانهها
میساختند ،طرح آنها گونهای پیچیدهتر و ارتفاع آنها از
عمارتهای سردرهای دیگر رفیعتر و ابعاد آنها بزرگتر
(تقریباً  31متر) بوده است تا موقعیت خاص خود را در کنار
میدان نقشجهان نشان دهد ،اما بررسی بقیة کاخهای موجود
و نیز مدارک و عکسهای کاخهای دیگر نشان میدهد که
آنها دارای ارتفاعی بین  9تا  15متر بودهاند و به نظر
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شکل  .6سردر باغ زرشک ،نسبت ارتفاع به طول  1:2بوده است.
منبعIsfahan Cultural Heritage Archive, 2011 :

شکل  .7سردر باغ شیرخانه ،نسبت ارتفاع به طول  1:2بوده است
منبع :نگارندگان

شکل  .8سردر باغ بلبل از روی کروکی کمپفر ،نسبت ارتفاع به
طول 1:1/7

منبع :نگارندگان
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در زمینة شهرسازی عصر صفوی نیز نقشهکشی و طرح
حائز اهمیت بوده و هر اثر شهرسازی و معماری با توجه به
نقشه و طرح با رعایت پیوند و تناسب خلق میشد ( Pope,
.)1983
تداوم و ماندگاری :این اصل در مکتب اصفهان موجب

معنابخشیدن به اصل انقطاع میشود .ازجمله عناصر بقا در
شهر ،مادیهاست« .مادیهای شهر به احتمال قوی قبل از
دورة ساسانی وجود داشت ،اما استفاده و بهرهبرداری از آن
نظم و نسقی نداشت .در عصر صفویه استفادة منظم از آنها
با برنامهریزی خاصی صورت میگرفت که به نام طومار شیخ
بهایی معروف است» ( .)Shafaghi, 2002برای پایداری باغها
نیز به جریان آب در آنها با استفاده از آب زایندهرود بهعنوان
شرط اصلی ماندگاری باغها توجه شده است .همچنین در
ساخت کاخها نیز از مصالح بادوام استفاده میشده است.
قلمرو :هر فضای شهری از ذره فضا (مسکن) تا کالن

فضا (شهر) حریمی خاص خود دارد؛ حریمی که دامنة درون
را به برون میگستراند و محدودهای خاص از برون را متعلق
به درون میکند ( .)Habibi, 1998محصوربودن و داشتن
دیوار و درب از ویژگیهای حاشیة چهارباغ و بیشتر باغهای
آن دوران است که در توصیفات سیاحان نیز به این مهم اشاره
شده است« .این خانهها (بدنة چهارباغ) همه به یک شکل
هستند و روبهروی هم قرار گرفتهاند .سردر و جلوخان این
خانهها را با گلها و شاخههای نیمبرجسته و طالییرنگ
نقاشی کردهاند» ( .)Sanson,1998همچنین با طراحی
خیابان چهارباغ مفهوم منطقهبندی در سازماندهی شهر
ایرانی در این دوره به کار گرفته شده است (.)Habibi, 1996
سادگی و پیچیدگی :این اصل نیز بهخوبی در کاخها و

باغهای این دوره دیده میشود .با وجود خوانایی در فضای
باغها و دادن درک سریع به بیننده ،معانی متعددی چون
جاودانگی ،بهشت و ...نیز برای وی تداعی میشود .این معانی
در داخل کوشکها با وجود هندسة سادة آن نیز برداشت
میشود .هندسة مربع و مستطیل در خیابان چهارباغ نیز
درک آن را برای بیننده آسان میکند .در کنار هندسة ساده،

پیچیدگی فضاها را نیز میتوان در بناها دید؛ برای نمونه بنای
عالیقاپو را که بهمنزلة سردر اصلی دولتخانهها میساختند،
طرح آنها گونهای پیچیدهتر از عمارت سردر است و بنای
چهلستون اصفهان نیز از معدود بناهای باقیمانده از
دولتخانه صفوی است که دامنة تنوع و پیچیدگی فضاها را
در طرح نشان میدهد ( .)Alami et.al, 2008ظهور مفاهیم
پنهان در کالبد آشکار بازتاب اصل پیچیدگی در معماری و
شهرسازی این دوره است.
ترکیب :ترکیب واژهها با یکدیگر و چگونگی این ترکیب

کالم را از زبان جدا میکند .با پیروی از اصول دستوری زبان
میتوان ترکیبهای متفاوت کالمی را رقم زد و بدینترتیب
به بیان یا بیانهای متفاوتی دست یافت .در این ترکیب
کالمی میتوان واژههای متضاد را نیز با هم ترکیب کرد.
ترکیب اضداد پایدار نخواهد ماند؛ مگر آنکه از تناسب در
ترکیبها برخوردار باشد تا بتواند روابط متقابل و متناظر اجزا
را به نمایش گذارد ( .)Habibi, 1998کاخهای بروننگر
ارتباط گسترده با فضای باز بیرون داشتند و از اینرو حجم
توپر ساختمان بهترتیبی طراحی میشد که در جوانب
مختلف به باغی گشوده شود که آن را احاطه کرده بود
(ترکیب مصنوع و طبیعت) .این نوع ترکیب در بخش داخلی
برخی از کاخها نیز با حضور آب دیده میشود .ترکیب و کنار
هم قرارگرفتن عناصر مختلف درخت ،آب و ...در باغها ،کاخها
و خیابان چهارباغ دیده میشود.
استقرار :قرارگیری هر بخش در جایگاه خود یک ویژگی

بدان میبخشد که اگر در جای دیگری مستقر میشد ،آن
ویژگی خاص محقق نمیشد ( .)Habibi, 1998عالمی دربارة
باغهای صفوی که اغلب باغهای بهجامانده از آن دوره است،
عنوان میکند« :باغهای صفوی میتوانسته انواع مکانها را
شامل شود؛ همچون باغ شکارگاهی با کلبه ،باغ محصور،
خیابانی با ردیف درختان ،جویی با حوضهایی در میان،
میدان عمومی برای برگزاری مراسم ،مجموعهای از کوشکها
و بناهای عمومی و مسکونی که باغ شهری را شکل میداد.
معابر و جویها در ترکیبی راستگوشه استقرار مییافت و در
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بیشتر باغها شبکهای شطرنجی را شکل میداد ،اما اینها
الزاماً الگوهای چهاربخشی (چهارباغ) نبوده است و
نویسندگان دورة صفویه آنها را چهارباغ نخواندهاند»
( .)Alami et.al, 2008کاخهای این دوره هم به گونههای
مختلف و در نقاط مختلف استقرار یافته بود .با توجه به
نمونههای موجود در منابع تصویری و تاریخی و همچنین
نمونههای بهجامانده ،شش گونة کلی از نظر شکل میتوان
برای کاخهای اصفهان در دورة صفوی در نظر گرفت که
بیشترین گونه در خیابان چهارباغ از نوع هشتضلعی بوده
است.
این شش گونه عبارتاند از:
• کاخها و کوشکهای هشتضلعی (هشتگوش
مبتنی بر پالن چلیپایی ،هشتگوش منتظم ،نیم
هشتگوش)
• کاخها و کوشکهای شانزدهضلعی
• کاخهایی چهارگوش
• خیمه یا خرگاه
• کوشکهای مطبق
• کاخهایی با ترکیب احجام ( & Mahdinejad
.)Gholipour, 2018
دولت صفوی در ایجاد شهر جدید صفوی ابتدا مکان
(سایت) و خصوصیات شهر قدیم و عوامل بالقوة سایت را که
مهمترین آنها زایندهرود و باغهای باقیمانده از دوران قبل
بوده ،شناسایی کرده است .سپس بهعنوان بهترین و
سریعترین شیوه بدون ایجاد خرابی و آسیب ،با حلکردن
شهر قدیم سلجوقی در محیط پیرامون و در توافق کامل با
طبیعت اطراف ،حیاطهای داخلی و میدانها و باغهای متعدد
ایجاد کرده و عالوه بر تبدیل شهر اصفهان به باغشهر سبب
نفوذ طبیعت به داخل شهر شده است ( Haghighatbin et
.)al., 2016
زمان :در رابطه با این اصل چند دیدگاه را میتوان بیان

کرد .در دیدگاه نوع اول ،معماری و شهرسازی متناسب با
زمان خود و با توجه به نیازهای مردم آن دوره شکل میگرفته
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است .درواقع تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی و جهانبینی از
اصول رعایتشده در معماری و شهرسازی آن دوران بوده
است .فرهنگ ،سنتها و نوع جهانبینی هر اجتماع بر نوع
ساختوساز آن اجتماع تأثیر میگذارد .فرهنگ در این دوره
را میتوان به دو بخش فرهنگ و آداب دربار و فرهنگ ،آداب
و اخالق مردم تقسیم کرد .از بازنمود فرهنگ و آداب دربار
میتوان به فر و شکوه دربار صفوی اشاره کرد که با برگزاری
جشنها ،آیین پذیرایی از سفیران کشورهای بیگانه و
جشنهای بزرگ و مهم شاه در تالرها انجام میگرفت
( .)Sepehri, 2014همچنین جهانبینی متکی بر مفاهیم
عرفانی در این عصر سعی دارد تا شهر آرمانی را به وجود
بیاورد و بدینمنظور باغشهر صفوی پدید میآید .دیدگاه نوع
دوم در رابطه با دارابودن سبک خاص مخصوص زمان خود
برای معماری بوده است .دیدگاه نوع سوم وجود حسشدن
گذر زمان در باغها و کاخهاست .با نور و سایه در فضای
داخلی ،وجود درختان و غیره .درواقع آنچه با گذشت زمان
در این باغها و کاخها تغییر میکند ،صورت است نه معنا.
ایجاز :در زبان شیوهای جذابتر است که بیشترین

مفهوم از کمترین واژهها در آن به دست آید ( Habibi,

 .)1998این مهم نیز در باغها ،کاخها و خیابان چهارباغ دیده
شده و بیشترین معانی از فضاها دریافت میشود .یکی از
روشهای بهکارگیری ایجاز ،استفاده از نمادها درصورت عام
و خاص است .استفاده از نمادها در دوران صفویه به اوج
میرسد .ازجمله بهکارگیری اعداد چهار ،چهل و سیوسه و
 ...در فرهنگ ما نماد محسوب میشود .برخی از کوشکها
بهصورت هشتضلعی ساخته میشدهاند که «صورت
هشتگوش یک کوشک ،بازتاب عرش الهی است که طبق
سنن و احادیث اسالمی بر دوش هشت فرشته جای گرفته
است» ( .)Tusi & Emamifar, 2011همچنین هشت
میتواند نمادی از شمسه یا خورشید باشد .نقش معنوی و
نمادین اندامهای معماری ،قبل از دورة صفویه تنها در نقاط
خاصی از بناها به چشم میخورد ،اما در این دوره شالودة
کالبدی بنا را تحت تأثیر قرار داد و با آن ترکیب شد
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( .)Falamaki, 1996در بناهای این دوره معانی نوین شیعی
در اجزای بناها دیده میشود؛ برای نمونه عالوه بر دو معنای
آسمان و توحید که از معانی پیشین گنبد و متعلق به دیگر
ادوار معماری اسالمی است ،دو معنای بهشت و انسان کامل
نیز بروز مییابد (.)Safaeipour & Pourmand, 2012
در باغها و کاخها استفاده نمادین از عناصر و اجزای
سازنده ،مفاهیم عقلی را نیز مجسم میکند؛ برای مثال باغ
ایرانی در ظاهر باغی است برای تفرج و پرورش گیاهان ،اما
در باطن و معنا مثالی از بهشت اخروی است
( .)Haghighatbin, 2010بهشت برین یکی از اعتقادات مردم
بوده و سعی داشتهاند بهشتی کوچک در زمین به وجود
بیاورند .باغها و فضاهای سبز شهری در این خیابان با هدف
دستیابی به منظر شهری جدید و هویتدهنده ،مفهوم شهر
آرمانی -اسالمی را که تمثیلی از بهشت جاویدان است ،تحقق
بخشیدهاند ( .)Ansari & Haghighatbin, 2008درواقع
تبدیل عالم معنا به ماده در معماری و شهرسازی این دوران
دیده میشود.
مقیاس انسانی و مردمواری :مقیاس انسانی در مفهوم

مادی و عددی آن در آمد و شد انسان از عروج به فرود و از
لهوت به ناسوت و برعکس آن رنگ میبازد .آنچه مطرح
میشود ،فضایی است که بتواند این آمد و شد را بیان کند؛
بنابراین در این مکتب نه مقیاس بلکه فضای انسانی مطرح
میشود .مقیاسها ،اندازهها ،احجام ،گشودگیها و
بستهشدنها و ...همه در خلق این فضاها به کار گرفته
میشوند ( .)Habibi, 1986این مکتب با پرهیز از ایجاد
فضاهای مسلط و بناهای سلطهگر موفق به ایجاد بناها و
مجموعههای باشکوهی میشود که سخت مردموارند .در
گفتوگو با مردمان قرار میگیرند و از آنان هویت مییابند و
به آنها هویت میبخشند ( .)Habibi, 1998تأمین آسایش
کاربران و برطرفکردن نیازهای آنها از مهمترین هدف برای
دستیابی به معماری مردمی است و گذراندن ساعاتی در دل
طبیعت و فضاهای سبز میتواند راهی برای دستیابی به
آرامش باشد ( )Gholipour & Mahdinejad, 2019و این

مهم در باغها ،کاخها و خیابان چهارباغ محقق شده است .در
این دوره باغهای مردمی شکل گرفته است« .این الگوی
جدید را میتوان باغشهر نامید که در آن باغها در خدمت
عموم مردم بوده است و شاید بتوان آنها را از جهت نحوة
استفاده با پارکهای سبز عمومی امروزی مقایسه کرد؛
بنابراین در اینجا برای اولین بار علل عامالمنفعهبودن و در
اختیار عموم بودن را میتوان به جهت رفورم اجتماعی
دانست که خود میتواند علل سیاسی باشد؛ بنابراین صفویان
با ایجاد شفافیت قدرت خود را نهتنها به مهمانها بلکه به
مردم نیز نشان میدادند .این امر نشاندهندة وضعیت
سیاسی و اقتصادی حکومتی اوج صفویه میباشد .براساس
نوشتهها این باغها در برخی روزها از جمله در اعیاد به روی
مردم باز بوده است» ( .)Motedayen, 2008همچنین اصل
رعایت مقیاس انسانی در کاخها نیز دیده میشود .با توجه به
شکلبندی نمای کاخها ،که ارتفاع کلی کاخ را به واحدهای
ارتفاعی کوچکتر تقسیم میکند ،مقیاس کاخ در فضای
داخل ،مقیاس انسانی به نظر میرسد و با حضور انسان هویت
میگیرد ،اما در فردی که از بیرون به این کاخ مینگرد،
احساس مقهورشدن را برمیانگیزد.
نتیجه گیری
براساس نتایج پژوهشهای انجامشده از طریق مطالعه در
آثار مکتب اصفهان میتوان گفت در این دوران اوج
فعالیتهای مختلف فلسفی ،فقهی و هنری بوده که بیشک
این دیدگاه در شهرسازی ،معماری و هنرهای وابسته و
همچنین باغسازی ایرانی تأثیر بسزایی داشته است؛ ازجمله
دیدگاه مالصدرا که درواقع فلسفه را با دیدگاههای عرفانی و
منابع قرآنی آمیخته که عمدتاً هم ناظر بر فلسفه و حکمت و
فارغ از زمان و مکان است و هم در پی اصول مادی
پدیدآورندة فضا ،مکان و مهارتهای اجرایی در تولید فرم
نقش فراوانی را ایفا کرده تا بتواند در اوجگیری معماری،
شهرسازی و باغسازی آن دوران تأثیر شگرفی بگذارد و این
تأثیر در سلسلههای حکومتی صفوی ،افشاریان ،زندیه و نیمه
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نخست قاجار نیز تداوم داشته که موجبات بالندگی و
همچنین نبوغ معماری و شهرسازی ایران از گذشته تا اکنون
را فراهم آورد .در جدول  2بازنمود مکتب اصفهان در باغها،

کاخها و سطح کالن (خیابان چهارباغ ،شهر) با ذکر مصادیق
عینی آن ارائه شده است.

جدول  .2بازنمود مکتب اصفهان در باغها و کاخها و سطح کالن (شهر ،خیابان) با ذکر مصادیق

باغ

سلسلهمراتب

 سردر ،عبور از باغکوشک (ورود،عبور ،سکون)
 محرمیت در باغها با کاربریسکونتی

 ورود ،عبور ،سکون تدریج در ساخت بنا با کاهشماده از درون به بیرون
 وجود تالر و ایوان در قسمتورود به بنا
 -رعایت محرمیت

کثرت و وحدت

دید از باغ به کوشک (کثرت به
وحدت)
 دید از کوشک به باغ (وحدت بهکثرت)

 معنایافتن هر فضای شهری در مکانسلسلهمراتبی
 ایجاد سلسلهمراتب برای رسیدن به عناصراستقراریافته در ابتدا و انتهای محور با ایجاد
محور راست و پرهیز از هرگونه مانع بصری در
میانه و وجود نهر و حوضها و درختان در دو
سمت

 وجود عناصر در بنا از جملهروشندان در سقف (کثرت به
وحدت)

 محور زایندهرود عامل اصلی وحدتدهندةبین چهار بخش محلة سازندة باغشهر جدید
صفوی

تمرکز

 تأکید اصلی بر یک نقطه (معمولًکوشک)
 -تمرکز حواس

 بهرهگیری از طاق کلنبو ،ترکینو کاربندی برای تأکید و توجه در
سقف

 -توزیع باغها در سطح شهر

 توزیع کاخها در سطح شهر-تقسیمات فرد در اجزای بناها

 درختان چنار اطراف در خیابان چهارباغ(تمرکز به سمت مستقیم)
 نقاط تأکید در ابتدا و انتهای خیابان وجود حوضهای هفتگانه در خیابانچهارباغ

تجمع

 مکانهای تجمع و نشستن درباغ با درختان سایهافکن

 ایوانها و تالرهای ستوندار درکاخها

تباین

 -فضاهای توده و خالی در باغها

 فضاهای توده و خالی (کاخهایدرونگرا)

اتصال

 اتصال باغ و کوشک (کوشکمانع دید در باغ نمیشود).

 اتصال کوشک و باغ (ورود آببه داخل کوشک)
اتصال باغ و نظرگاه با قرارگیریکوشکها در نقاط کانونی باغ

عدم تمرکز
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کاخ

سطح کالن (خیابان چهارباغ ،شهر)

 توزیع متوازن فضاهای اطراف شهر طراحی مکانهایی برای تجمع در خیابانها مجتمعشدن کاخهای متعلق بهصاحبمنصبان حکومتی در بافت مرکزی شهر،
بهویژه محالت مجاور بازار
 وجود کاربریهای متفاوت در کنارکاربریهای مشابه (کاربری آموزشی (مدرسة
سلطانی) در کنار کاربری باغ در خیابان
چهارباغ)
 کاستن از یکنواختی فضا با ایجاد فضاهایتجمع کالبدی و فعالیتی در مسیرها
 اتصال نقاط شاخص با طراحی خیابانچهارباغ (کاخ جهاننما و باغ هزارجریب)

اصول مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی صفوی  ǀسودابه قلیپور و جمالالدین مهدینژاد

باغ

کاخ

توازن

 تقسیمشدن بیشتر باغها بهاجزای مربع و مستطیل

تناسب

 تناسب در نسبت سایهروشن،انسان و فضا و...

 تقسیمشدن بیشتر کاخها بهاجزای مربع و مستطیل و وجود
توازن در عناصر کاخها
 تناسب در نسبت سایهروشن،فضای پر و خالی ،انسان ،فضا و...

 -حضور آب در باغها

 -استفاده از مصالح بادوام

تداوم و ماندگاری
قلمرو
سادگی و پیچیدگی

ترکیب

استقرار
زمان
ایجاز

استفاده از نمادها
در صورت عام و
خاص (صورت و
معنا)

مقیاس انسانی و
مردمواری

 محصوربودن ،داشتن دیوار ودرب
خوانایی ،هندسة ساده درک سریع درک معانی متعدد ترکیب مصنوع با طبیعت ترکیب و قرارگرفتن عناصرمختلف درخت ،آب و ...در کنار هم
 مستقرشدن باغ به شکلهایمختلف و در مکانهای مختلف
 متناسب با زمان ساخت متناسب با شرایط فرهنگی حسشدن گذر زمان دریافت معانی از هندسة ساده(دریافت گستردهترین مفهوم باغ
در سادهترین صورت)
 استفاده از اعداد چهار ،چهل،هشت ،سیوسه و...
ظاهر (تفرج و پرورش گیاهان) باطن (تمثیلی از بهشت) هویت پیداکردن با وجود انسان -باغهای مردمی

رعایت حریم خاص کاخهاخوانایی هندسة سادة بعضی ازکوشکها
 درک معانی متعدد ترکیب مصنوع با طبیعت(حجم توپر ساختمان در جانب
باغ)
 ترکیب و کنار هم قرارگرفتنعناصر مختلف در بنا
 مستقرشدن کاخها به گونههایمختلف و در مکانهای مختلف
 متناسب با زمان ساخت متناسب با شرایط فرهنگی حسشدن گذر زمان دریافت معانی از هندسة ساده(دریافت گستردهترین مفهوم کاخ
در سادهترین صورت)
 استفاده از اعداد چهار ،چهل،هشت ،سیوسه و...
 ظاهر (تفرج) باطن (تمثیلی از بهشت) مقیاس انسانی به نظر رسیدنفضای داخل کاخ با تقسیمشدن
ارتفاع کلی کاخ به واحدهای
ارتفاعی کوچکتر

سطح کالن (خیابان چهارباغ ،شهر)

 تعادل فضایی در شهر قرارگیری محور چهارباغ در فرمهایمدولواری از مربعها در نظام شبکهای
 تناسب در نسبت سایهروشن ،فضای پر وخالی ،انسان و فضا و...
 حضور آب (عنصر زنده) رودخانة زایندهروددر سطح شهر با ایجاد مادیها
 حریم خاص برای هر فضا در داخل شهر مفهوم منطقهبندی با ایجاد محور چهارباغ درک سریع و خیالانگیز ایجاد شکلهای گوناگون در ذهن خاطرهانگیزبودن فضا ترکیب مصنوع با طبیعت ترکیب و قرارگرفتن فضاهای مختلف در کنارهم
 قرارگرفتن فضاهای مختلف در کنار هم درعین حفظ نقش خود
 متناسب با زمان ساخت متناسب با شرایط فرهنگی حسشدن گذر زمان دریافت معانی از هندسة ساده استفاده از اعداد چهار ،چهل ،هشت ،سیوسهو...
 ظاهر خیابان چهارباغ (تفرج) -باطن خیابان (تمثیلی از بهشت)

 -بناهای عامالمنفعه در سطح شهر

سپاسگزاری

وجود ندارد.

وجود ندارد.

تعارض منافع

منابع مالی

میان نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد.
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