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 غالمرضا کیانی ده کیانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

gh.kiani@aui.ac.ir 

 
 چکیده 

ورده های معماری و معماری شهری دوره ی صفوی بدون توجه به بسترهای زمانی و مکانی آشناخت فرتردیدی نیست که 

تشکیل پایتخت در اصفهان انتقال حکومت و . صفویان در خواهد بودشناختی ناقص و ناکافی و آرمان های حکومت صفوی 

نست تا تأثیر این رویارویی ها را در شهری، منطقه ای و فرا منطقه ای روبرو بودند. این نوشتار بر آ ؛با سه دسته عوامل

از طریق راهبرد تفسیر ی تاریخی به تحلیل کشف روابط و روح  داده و معماری شهری دوره ی صفوی مورد شناسایی قرار 

بررسی ها نشان داده است که بسترهای زمانی و مکانی در هر  پردازد.بمهندسی حاکم بر معماری شهری دوره ی صفویه 

ر تأثیرات مختلفی را در آفرینش طرح صفوی بر جای نهاده و منجر به تحوالت مفهومی گسترده ای در سه رده ی مذکو

 .گردیده استاصفهان ر شهری ظمنا

  معماری شهری دوره صفوی،اصفهان، عوامل شهری، عوامل منطقه ای، عوامل فرا منطقه ای واژه های کلیدی:

 

 

     



 مقدمه-1

میالدی در  منطقه ی خاصی از نظر گروه بندیها و قطب های نظامی و سیاسی جهان قرار  61و61ایران در قرن 

گرفته بود، بزرگترین قطب ها در جهان یک قطب مسیحیت بود و یکی قطب اسالم و جنگ دیرینه ی شرق و 

ر صفوی از جهاتی گوناگون به ایران عص.[6]غرب،آسیا و اروپا،در شکل تصادم میان این دو قدرت ادامه داشت 

ای، به چرخه تکاپوهای بین المللی ویژه در پی گسترش سوداگری جهانی اروپائیان و دگرگونی هایی منطقه

گرفت، ضرورتهای بازرگانی و مالحظات جنگی ناشی از کشانده شد. هرچه این چرخه شتاب بیشتری به خود می

ی جدیدی در جهان به ویژه در حوزه ایران و همسایگان آن سیاس –آن به شکل گیری دسته بندی های تجاری 

 .[2]شدمنجر می

مرکز قدرت رسمی اسالم ، امپراتوری عثمانی بود و اروپای شرقی مرکز قدرت مسیحی.کشورهای اروپای غربی و 

مرکزی تازه جان گرفته بودند و قرون وسطی را در این قرن پشت سر گذاشته بودند  . اروپای شرقی که در آن 

ه د،به کلی تسلیم قدرت عثمانی شدموقع حیثیت و قدرتش به طور کلی بیش از اروپای شمالی و حتی غربی بو

بود. قدرت عثمانی نژادهای مختلف و ملیت های مختلف را به عنوان اسالم در یک وحدت 

 .[3]سیاسی،نظامی،امپراطوری جمع کرده بود و بر آنها حکومت می راند. 

اختار دولت با این جوامع،اساس عملکرد س یتوسعه ی تاریخو در تحلیل جامعه شناختی جوامع ایران و عثمانی 

واژه ی استبداد تعریف می شود و به ماهیت خود سرانه ی قدرت سیاسی اشاره دارد و با روابط ذاتی مرکزیت 

سیاسی و اقتصادی حفظ و باز تولید می شود. دولت های صفوی و عثمانی خود فاتحانی بودند که دولت های 

زیت گرایی ناشی از نیاز به استحکام قدرت بعد از متمرکز خود را تأسیس کردند و راه را برای گرایش های مرک

 .فتوحات نظامی گشودند

محققین براین نظر اجماع دارند که بنیان های اولیه ی  شهرسازی صفویه  که یاد آور  مفاهیم کهن شهرسازی 

ی از یک .[4]دوران بوییان و سامانیان است در دل حکومتهای قره قویونلوها و آق قویونلوها نطفه بسته است

مواردی که بیش از همه توجه محققان را به انطباق ساخته های صفویان با نمونه های به اجرا در آمده در دوره 

های پیشین معطوف کرده است شکل وفرم مجموعه ی میدان نقش جهان به عنوان هسته ی مرکزی طرح می 

مشق مسجد شاه را مسجد گوهرشاد باشد . پوپ پیشینۀ بالفصل میدان نقش جهان را میدان بزرگ قزوین و سر

 .[5]با دویست سال اختالف زمانی می داند

 

   چالش های اجتماعی:عوامل شهری-2

شاهان صفوی قرار اصفهان که در زمان شکل گیری حکومت صفویه شهری ساخته شده بود مورد توجه قرار شهر 

خت گرفت تا پایتتصمیم در سال های نخست حکومتش اول  شاه عباسسیاسی حاکم ؛ با توجه به شرایط  داشت.

)هنگام آغاز ساخت  6591-6111/6591تا سال  999/6591-999از سال  اصفهان منتقل کند. به را از قزوین  

های شاه عباس بیشتر در میدان هارون والیت متمرکز بود . او در سال و ساز در خیابان چهارباغ(، فعالیت

بخش اعظمی از آن را تکمیل کرده بود . در  6595/6114نوسازی و بازسازی آن را آغاز و تا سال  6591/999

ات این دوره میدان هارون والیت سطح بندی شده و کف آن را برای چوگان و قپق  شن ریزی کرده و تعمیر

برپایی نقاره  –ها همچنین بازسازی دولتخانه ی قدیم گرمابه -کاروانسراها  –ها چهارسوق –نوسازی دکان ها 

 خانه در  ضلع شمالی میدان گزارش می شود .



اقتصادی ؛ دستور طراحی و اجرای مرکز حکومتی جدیدی را در حاشیه ی شهر شاه به دالیل سیاسی اجتماعی و 

صادر کرد. محصوالت معماری شهری شکل گرفته در مرکز جدید حکومتی بر اساس طرحی منسجم و آرمانی 

تهیه شده بود و شاه عباس بر آن بود تا مرکز جدید حکومتی با عظمت تر و زیباتر از آنچه در اصفهان قدیم بود 

ها ، چهار بازار ها ،چهار باغ ها،کاخها و هشت بهشت ها و  دولتخانه های پیشین میداناخته شود. و بر اساس  س

چهل ستون ها و هر آنچه برای شهرهای سلطنتی تا آن زمان جزو عناصر کالبدی و عملکردی شناخته شده بودند 

جاری -تعامل همه جانبه با طبیعت  -قویرا ایجاد کردند.در طرح صفوی نیز مشخصه هایی چون ایجاد محورهای 

ایجاد ردیف درختان در اطراف محورها و  -ایجاد ورودی ها در ارتباط با محورها  -ی شهرساختن آب در گستره

 ها و فضاهای شهری گسترده  نمود می یابد . ها و خیابانمیدان

 

 واگرایی ریشه ای صفویه و عثمانیعوامل منطقه ای: -3
ترویج تشیع توسط صفویان آنها را از همسایگان سنی خود در غرب و شرق متمایز کرد،ایران در این دوره حس 

هویت ملی را به دست آورد. رقیب همیشگی صفویان در شمال شرق ترکان ازبک بودند که در آسیای مرکزی 

عناصر واگرا   .[1]ت می کردندشهرهایی چون سمرقند،بخارا و خیوه حکومبر حکومت تیموریان را غصب کردند و 

و تجارت جهانی شناسایی شده اند  اقتصاد - سیاست -اصلی  مذهب تحت سه عامل   صفویه –در روابط عثمانی 

صفوی را تشدید می کرد تقارن هر دو قدرت با توسعه طلبی ممالک  -مابین عثمانی  . آنچه که اختالفات فی

د گردونه ی سیاست جهانی می نمود.  موقعیت برجسته و کرامت آمیز اروپایی بود که آنان را خواه ناخواه وار

صفویان در میان غالیان شیعه و فرقه های صوفیانه که در زمان تهاجم مغول به درون امپراطوری عثمانی رانده 

الی هصفویه بازی کرد. از دیدگاه عثمانیها صفویان با نفوذ در بین ا –نقش بسیار مهمی در روابط عثمانی  ،شدند

این نواحی بهره برداری سیاسی می کردند و این نفوذ چشمگیر صفویان بر قلمرو عثمانی بدون شک از عواملی 

 .[1]کرد و منجر به هجوم به سوی ایران شد می صفویه را تیره  -بود که روابط عثمانی

 

  شهر سازی عثمانی  -3-1

در نیمه ی قرن پانزدهم بعد از فتح پایتخت بیزانتین توسط عثمانیان محمد)فاتح شهر(یک برنامه ی ساختمانی 

عظیم را برای بهبود شرائط اقتصادی شروع کرد که در مرکز آن یک مسجد جامع با متعلقات آن در اطرافش 

مجتمع محمد که عالوه بر کاربرد  معماری سالجقه می دانند. این ترکیب را میراثوجود داشت . محققان ترک 

مذهبی تبدیل به شبکه ی اقتصادی گسترده ای گشت مدلی برای مجموعه ی دیگری شد که یک قرن بعد توسط 

سلیمان ساخته شد. مجموعه ای که سلیمان بنیاد نهاد شامل مسجد،آرامگاه،مدارس،مکتب خانه، دارالشفا، 

.سلیمان در زبان ترک به بودمام و یک ردیف مغازه ی کوچک مهمانخانه ، سفره خانه ی عمومی،کاروانسرا،ح

 عنوان قانون گذار معروف است.زیرا قوانین اسالمی و اصول عثمانیان طی حکومت او هماهنگ شدند. 

بهره بردند  از هنر ساختمان سازی برای بهبود تصویر قلمرو خود در پایتخت هایشان ،بعدی هاحاکمان در دوره 

که از دوران قدیم به عنوان قدرت معنوی این سلسله های بزرگ  ییو مقبره ها دار گنبد در ساختن مساجدو 

کشور رقیب امری محال  جابجایی و به کار گماردن هنرمندان و صنعت گران. شناخته شده بودند استفاده کردند

که پس از فروکش کردن  صنعتگران ایرانی چه بعد ازواقعه ی چالدران و چه هنرمندان دربار شاه تهماسبنبود. از 

عالقه ی وی به نقاشی و خطاطی،ایران را ترک کرده بودند در کارگاه هایی سلطنتی عثمانی به کار گمارده شده 

بودند. از آن جمله شاه قلی هنرمند بود ایرانی سرپرست بیست و نه هنرمند و دوازده هنرآموز بود،و در سال 

 .[9]ی نقره در ماه داشت  ه،حقوق باالیی به میزان بیست و دو سک6529

 

 



 اروپای مسیحی  صفویه وهم گرایی ضمنی  عوامل فرا منطقه ای :-4
با تسلط سالطین عثمانی بر سواحل مدیترانه و محروم شدن  بازرگانان اروپایی از درآمد هنگفت تجاری شرق 

وغرب ، اروپاییان برای رسیدن به آسیا در صدد برقراری ارتباط با ایران برآمدند با ارسال سفرای مختلف در وهله 

جنگ با امپراتوری عثمانی نمودند. از آن ی نخست سعی در برقراری ارتباط تجاری و سپس تشویق ایران به 

موقعی که وارد اصفهان دالواله . بر اساس گزارش برادران شرلی و دیگران اشاره داشتجمله می توان به سفر 

نویسد،که وی از سفر به ایران دو مقصود داشت:  شد،هنوز این شهر به اوج عظمت خود نرسیده بود دالواله  می

نظامی علیه ترک های عثمانی شرکت کند و تا سرحد امکان، انتقام بد رفتاری  یکی اینکه در یک لشکرکشی

هایی را که آنان نسبت به مسیحیان روا می داشتند بگیرد و دیگر اینکه اسبابی فراهم سازد تا مسیحیان مقیم 

باس یت شاه ععثمانی،که در وضع بدی به سر می بردند،به ایران مهاجرت کنند . باری،جهانگرد ایتالیایی به مع

 .[9]عازم اردبیل می شود، تا از نزدیک شاهد جنگ های خونین ایران و عثمانی باشد

به نظر می رسد با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی شاهان صفویه در این مقطع زمانی و مکانی در 

 دست می یابند و ارتباطاتایجاد واگرایی ریشه ای و شدید با عثمانیان؛ به نوعی همگرایی ضمنی با اروپاییان 

متنوع )سیاسی ، اقتصادی و مذهبی( فی مابین گسترش می یابد به عبارتی حکومت شیعی صفوی  با اروپای 

مسیحی در یک جبهه ی مشترک  بر علیه امپراتوری عثمانی سنی مذهب قرار می گیرد . و به تعبیر شریعتی 

اسالمی که در حکومت عثمانی یک امپراتوری بزرگ این است که هر دو با هم علیه قدرت جهانی کشورهای 

به نظر می رسد این واگرایی و هم گرایی نمی توانسته  .[61]تشکیل داده بودند، همدست و همداستان شدند 

 بدون تأثیر در اندیشه ها ی شهرسازانه شاه عباس بوده باشد. 

 

 شهر سازی دوران رنسانس  -4-1
شهرهای رنسانس  .[66]ایتالیا و در اوایل قرن شانزدهم در فرانسه ظهور می کندرنسانس قبل از قرن پانزدهم در 

و به کار گیری نمادهایی از چهار عنصر )خاک،آتش،آب،هوا( یا چهار کیفیت ارسطویی یعنی خشکی ،رطوبت 

ایده ی  ،سرماو گرما نشان دهنده ی شهر های آرمانی و نمادهای کیهانی است . از قرن پانزدهم به بعد مهمترین

ی به اصول شهرسازی ،تمایل به نظم و انضباط در مقابل بی نظمی نسبی و پراکندگی فضاهای  جهت دهنده

 . در دوره رنسانسگوتیک می باشد ...معماری رنسانس موجد احساس کالسیک نظم بوده و تأکیدی افقی داشت

 مناظر و مرایای یادمانی شهر -و کاخ هااشکوه کلیساها نماهای ب - طرح و بافت؛  ی چونعوامل با  شهر می باید

 می گذاشت.بر بیننده تأثیر 

ولفلین هنر رنسانس را هنر آرامش و زیبایی و آثار این دوره را در نهایت کمال می داند برخالف هنر رنسانس که 

ت خواهان سکون و پایداری خاصی در همه ی وجوه بود از آغاز هنر باروک حالت جهت دار خاص و مشخصی داش

. در حالیکه هنر رنسانس وادار به درنگ ابدی در مقابل آن می کند . هنر باروک خواهان وادار به تحرک بود. 

ایجاد مناظر بی منتها و مقیاس باشکوه باروک تنها با کمک قدرت های مستبد،متمرکز و قوی که در چند کشور 

مستبد در تغییرات شهرسازی شهرهای بزرگ اروپایی وجود داشتند ، میسر بود. اقتدار شاهانه و حکومت های 

نقش اساسی دارد . برا ی ایجاد اعتقادات راسخ و مستحکم در اذهان توده عامی به چیزهایی که دارای زیبایی 

بصری می باشند نیاز است. شهرسازی و ایجاد آثار بی نظیر در مقیاس بزرگ،کار کارگزاران سلطنتی بود که باهم 

ز حکومتی شان در رقابت بودند . حاکمان مقتدر، قدرت سیاسی و ابزار اقتصادی الزم برای در کار زیبا سازی مراک

طرح و پروژه های شهرسازی پیچیده ای را داشتند که تا آن زمان با چنان مقیاسی وجود نداشته است . مهم 

رزبورگ و با اهدافی ترین این پروژه ها عبارت بودند از پروژه لویی چهاردهم در ورسای ،پطر کبیر در سن پیت

ساله ورسای 12متفاوت، پروژه سیکتوس پنجم در رم . لوئی چهاردهم به علت اقتدار کامل و حکومت استبدادی 

 .[62]را برای شکوه و جالل خود طراحی نمود



که از وسیله ایجاد دسترسی صرف به بلوک های ساختمانی از یک «خیابان اصلی مستقیم به شکل جاده اصلی 

امتدادشهری جاده های کشور از سوی دیگر رهانیده شده بود از ابداعات رنسانس محسوب می شود و عالوه سو و 

بر تأثیر عملکرد خیابان و تغییر آن ،همچنین مفهوم خیابان به عنوان یک تمامیت معماری را مطرح ساخت.که 

و دلربایی رمانتیک خیابان های پر پیچ  در واقع جای خالی شگفتی ها با قرار دادن بنای یادبود در انتهای خیابان

ر قت شهو خم را برای قدم زدن در طول خیابان مستقیم پر می نمود. خیابان مهمترین نماد و اصلی ترین حقی

و ویژگی این دوره هندسی نمودن طرح شهر و از خصایص بارز طرح های باروک  باروک نیز به حساب می آید

 ر نامحدود است .مسیر دید طوالنی به فضایی به ظاه

ساختمان های امپراطوری چنان ساخته می شدند تا پایدار و پابرجا بمانند و آنها قانون زیبایی شناسانه امپراطور  

را به خوبی بیان میکنند که در آنچه بزرگ است همیشه زیباست. میادین سلطنتی قرن هفدهم اساسأفضاهایی 

رده شده ،در مواردی نیز که از آنها استفاده می شده تنها نقش بسته بودند. عناصر منظر سازی کمتر به کار ب

یکی از خاستگاه  . [63]جزیی داشته  و به عکس فرم های مصنوع معماری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اند . 

های اسطوره ای رنسانس این بود که در انسان، روان وبدن، نیازهای کالبدی و نیازهای معنوی، وحدتی در 

 [64]نگی بسازند و یا به وحدتی دست دهند که به آسانی بتواند هماهنگی پذیرد. هماه
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ت ورو فضای آن بی خبر نبوده و از مش آنچه مسلم است  شاه عباس از روش های فکری فرنگیان در باره ی شهر

نمی تواند در اندیشه و این واگرایی به عبارتی آن هم گرایی  . [65]وی ها بهره مند بوداروپایی ها به ویژه  فرانس

و نگرش صفویان در ساخت پایتخت  تأثیر نگذارده باشد . فالمکی می گوید شاه عباس چهره ای جدید با معنای 

فکری و فلسفی نو،برای شهروندان پایتخت خود آفرید و با قاطعیت و از دیدگاهی که گویی به اهالی اصفهان به 

بنابراین هم گرایی حکومت صفوی با اروپا ییها می توانست موجب مثابه توده ای  بی رنگ و بی شکل می نگرد. 

بهره مندی از  تجربیات رنسانسی فرانسوی ها در تجدید شکل و شالوده ی شهرها گردد. شاید بتوان برون گرایی 

نی اظهور یافته در معماری این دوره را یکی ازتأثیرات این هم گرایی به شمار آورد  در حالی که واگرایی با عثم

ها موجب پدید آمدن نوعی چشم و هم چشمی در ساخت ابنیه با شکوه و معماری شهری چشمگیردر پایتخت 

 گردید. 

 

 چشم و هم چشمی   -5-1
در امپراطوری های اسالمی اوایل دوران جدید،بیشترین شباهت با صفویه را نظام برده دار محققان برآنند که 

تیموریان و آق قویونلو،که صفویه از میان آنها یعنی مغولی پیشین  –. دو دولت ترکی شته استعثمانی دا

برخاست،حمایت سپاهیان طوایف ترک را داشتند ،ولی هیچ یک نتوانسته بودند بر سر کار بمانند.صفویه به راه 

تشی دگی اربر گرفتنخدمت و آن به حلی رسید که سلجوقیان ایران پیدا کرده  و عثمانیان تکمیلش کرده بودند . 

 بود.عثمانیان و صفویه  توسطو خانگی همچون نهادی دولتی 

از آنجایی که هیچ مسلمانی شرعاً نمی توانست مسلمان دیگری را به بردگی بگیرد ،در قرن هفدهم صفویه از 

گروه های جنسی و قومی حاشیه ای برای نظارت استفاده می کرد. این غالمان نیز در عوض از امتیاز دسترسی 

بهاترین متعلقات شاه،که زنان و پسران و خزانه ی او بودند،برخوردار می شدند. نهاد غالمان،که عثمانیان به گران

 .[61]به کار برده بودند و در قرن هفدهم صفویه هم از آن بهره برداری کردند

ماعی اجتدر نتیجه جدایی مذهبی،جدایی شریعتی که راه تشیع صفوی را از تشیع علوی جدا می داند می گوید: 

و فرهنگی و طبیعتاً جدایی ملی و سیاسی را به شدت بیشتری تحقق بخشید. این بود که شیعه ی صفوی در 

عین حال که خودشان را به اسالم وفادار می دانستند و بر اسالمشان می ماندند، تمام وجه اشتراکشان با دیگر 



عتقادی امامت، بلکه در نوع ادراک و کیفیت ملت های مسلمان را می بریدند و نه تنها مثل گذشته در اصل ا

اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و حتی قرآن نیز شیعه را از سنی جدا کردند .آنها کوشیدند تا از موارد اشتراک 

هر چه بیشتر بکاهند و موارد اختالف جزیی و اندک را هر چه بیشتر زیاد و جدی و اساسی نمایند. در این سو، 

لی قاپوی اصفهان، با توجیهات و تأویالت انحرافی و مغرضانه ی تفسیر و تاریخ و روایت و فقه، به عا گانوابست

به باب عالی اسالمبول، دست اندر کار  گانحتی مشترکات را به مختلفات تبدیل می کردند. در آن سو وابست

، حدین کافرتر می شمرد و سنیچنین تحقیقات و اشتهاداتی بودند. تا آنجا که شیعه، سنی را از همه ی کفار و مل

نیز شیعه را ! بنابراین همانطور که صفویه برای جنگ با عثمانی به یک نوع تشیع ایرانی نیازمند بود، عثمانی نیز 

 و در ساخته های شهری ابن گونه نمود می یافت؛ برای جنگ با صفویه به یک نوع تسنن ترکی تکیه می کرد

درب عالی قاپو را چنان بلند و باشکوه ساخته اند  و.[61]ی قاپو می ساخت! عثمانی باب عالی داشت و صفوی عال

 .[69]که نامش رقابت با باب عالی اسالمبول کند

غالمان نخبه ی عثمانی به مانند همتایان صفوی خود از طریق طیف کاملی از طرح های معماری به نشر نشانه 

ویژه مسجد را بهترین وسیله برای ابراز وجود سلطان در  های اقتدار حکومتشان کمک می کردند . عثمانی ها به

دانستند . سینان ، بزرگترین استاد معماری عثمانی،غالم مسیحی اسالم آورده ای بود  همه ی متصرفاتشان می

که در دربار ترقی کرد و مدیر کل امور عمرانی امپراتوری شد . او با خلق بناهای نمونه در سراسر امپراتوری،در 

 ین ها و شهر هایی از مکه گرفته تا بلگراد،سیاست های تمرکزگرایانه ی حکومت را به خوبی پیش برد. سرزم

دالواله که قبل از ایران در قستنطنیه ی عثمانی حضور می یابد می گوید: در مشرق زمین به استثنای قستنطنیه 

قایسه کرد و نسبت به قستنطنیه نیز اصفهان واقعاً هیچ یک از نقاط دیگر را نمی توان با اصفهان م ، و حومه ی آن

نه تنها از بسیاری جهات مساوی است بلکه به جرأت می توان گفت از آن برتر است. او در گزارش خود می 

نویسدکه در اینجا ]ایران [مسجد هایی از نوع پنج یا شش مسجدی که توسط امپراطوران عثمانی در قستنطنیه 

ی می توان از دو محل اسم برد که به نظر من نه تنها نظیر آنها در قستنطنیه ساخته شده است،وجود ندارد،ول

نیست،بلکه با بهترین آثار مسیحیت برابر و حتی بدون تردید برآنها مزیت دارند،یکی از این دو محل،میدان شاه 

 .[69]یا میدان اصلی شهر واقع در جلوی قصر سلطنتی است 

عثمانیان از پایتخت جدید استانبول بهره گرفتند تا بناهای یادبودی خلق  بلوم معتقد است درست همان گونه که

تصمیم شاه عباس برای ایجاد یک پایتخت جدید به معنای  قدرت و موقعیت سلسله ی آنها باشد؛کنند که سمبل 

های توانبخشی قدرت در حال افول و به دست آوردن دوباره ی حرمت صفویان بود. این کار او،همچنین انگیزه 

اقتصادی داشت .شاه عباس دستور ساخت میدان جدیدی را به نام نقش جهان داد و با میدان قدیم ،به وسیله ی 

یک بازار به طول دو کیلومتر به هم وصل می شدند،که تأکید بر نقش تجارت در شهر جدید داشت. صفویان 

و موقعیت صفویان،نه تنها با تهاجم تالش می کردند تا از عثمانیان پیشی جویند. طی قرن شانزدهم،جایگاه 

خارجی،بلکه از طریق مخاصمات داخلی به خطر می افتاد. زیارتگاه مهم شیعه در نجف و کربالی عراق ،به دست 

ازبک های عثمانی،شهر مشهد را گرفتند که آرامگاه امام هشتم شیعیان امام  6599عثمانیان افتاده بود،و در سال 

گوشه های پشتی مسجد شاه،مانند مجموعه های عثمانی در استانبول،به منظور رضا)ع( بود. از نظر بلوم 

 .[21]آموزش،طراحی شده بود 

را به نجف ساروتقی که والی مازندران بود  شاه صفی اول برای مرمت ساختمان مغفول مانده ی حرم امام علی )ع(

 ان سنی مذهب  جنبه ی حیثیتی داشتمأموریت ساروتقی برای صفویه ی شیعی مذهب در مقابل عثمانی .فرستاد

از عثمانیان سنی مذهب گرفته بود داروغه ی اصفهان ،غالم  6123/6124بین النهرین را در که شاه عباس . 

حمایت و تشویق غالمانی چون محب خاصه، خسرو میرزا ی گرجی را برای بازسازی شهر به بغداد فرستاده بود .

بنیه ی عمومی چون همانندانشان در نظام حکومتی عثمانی بود . این علی بیک و اهلل وردی خان در ساخت ا

خاست باعث می شد تا این دو قدرت همسایه و مسلمان  چشم و هم چشمی که از یک دشمنی ریشه ای بر می



در زمان ناآرامی و نزاع درجبهه های جنگ و در زمان آرامش و صلح در ساخت شهرهای خویش از دیگری پیشی 

امر از استفاده و کاربرد مشابهت های اسمی گرفته تا مقیاس ها و تناسبات و رنگها و نقش ها همه با جویند. این 

نگرشی برتری جویانه به کار می رفت. چنان که می خوانیم نظر شاه بر این است که این سه محله هرچه زودتر 

تالش می کند و از هم اکنون به به اصفهان وصل شوند و برای عملی کردن این مقصود با حرارت هرچه تمامتر 

اندازه ای ساختمان ها زیاد شده و برای کسانی که می خواهند خانه سازی کنند، آنقدر تسهیالت از قبیل دادن 

زمین و پول فراهم می شود که می توان انتظار داشت به زودی الحاق محالت به شهر اصفهان عملی شود و در 

 [26]واهد شد.تنطنیه و حتی رم بزرگتر خاین صورت اصفهان و حومه ی آن،از قس
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عی برون نوبرای نخستین بار چنین به نظر می رسد که تحت تأثیر تحوالت توسعه ای منطقه ای و فرامنطقه ای 

بر جای و نمود آشکار آن در بناها و مجموعه های  کردهدوره ی صفوی ظهور شهری گرایی در معماری و معماری 

 عناصر گوناگون معماری به کمک . گشایش تدریجی و متوالی فضاهای محصور  مشهود است طرح صفوی مانده از 

این گشودگی ها چه در  .گذارد در مناظر شهری به نمایش میارتباط میان درون و بیرون را صورت گرفته و 

در ساخت و سازهای اطراف چهارباغ  مجموعه ی میدان نقش جهان و چه در عناصر معماری پیرامون آن و چه

بر اساس گزارش شاردن از تک تک باغ های واقع  . نددر ایجاد کیفیت های مناظر شهری نقش بسزایی داشته ا

در امتداد دوسوی چهارباغ و دیوارهای مشبک دو سوی خیابان ؛ عابران می توانستند آالچیق ها، استخرها و فواره 

از طریق عناصر گوناگون ارتباطی چون ایوانها و ایوانچه  این تحول [22].ها لذت ببرندها را ببینند و از زیبایی آن

خورند و فضای باز،  ها ،تراس ها و مشبکها  در فضاهای بسته، فضای بیرون و درون ساختمان  به هم گره می

شود. از این رو این  همزمان هم به ساختمان و هم به فضای بیرون تعلق داردکه موجب ایجاد ترکیبی از هردو می

فضاها ی ارتباطی به مثابه پلی است که دو مرکز را به صورت گره ای ناگسستنی به هم وصل می کند. ویلبر 

ویژگی برجسته ی دوبنای هشت بهشت و چهل ستون را در شیوه ی گشایش تدریجی و متوالی فضای محصور، 

چنین آیینه خانه که به دلیل شباهت بسیار به چهل هم  به بیرون و باغ های اطراف در چند مرحله بر می شمرد.

طوری طراحی و ساخته شده بودکه از هر  و امروز وجود نداردستون آن را نسخه ی دوم این عمارت می نامیدند

این کاخ ها و باغ با استناد به عکس قدیمی و گزارش شاردن، تفاوت میان وی .[23]شد طرف به خوبی دیده می

 ر میرا در معرض دید همگان قراو حیاطی محصور سنتی روستایی که دیواری ساده و یکدست خانه های  را باها 

 . می دانداز زمین تا آسمان  دادند ؛

در تزیین کاخ ها و قصرها ی شاه و امرا نیز از تأثیرات همگرایی با اروپای 61 قرن اروپایینقاشی سوژه های ظهور 

که مشاوران سرشناس در عالی قاپو است. استفاده از پرسناژهای شناخته شده ای چون برادران شرلی آن زمان 

.  ی صفویدرکاخ ها وکوشک ها بودند اروپا   رایج منظره سازی های ازصحنه هایی نقاشی و بودند دوره ی صفوی 

سمت خیابان چهارباغ گشوده درگاه هایی که به " :می گویدباغ های حاشیه ی چهارباغ درتوصیف نیز شاردن 

 .[24]"می شد ، منقوش به تصاویرزنان و مردانی با البسه ی اروپایی بود
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با قرار دادن بناهایی در دو سوی آن  ومفهوم خیابان به عنوان یک تمامیت معماری مطرح گردید در طرح صفوی 

و تفرجگاهی جذاب مبدل شد. میدان و خیابان به عنوان مهمترین نماد ها و اصلی ترین حقیقت  "باغ راه"به 

شهر صفوی مطرح شدند. اگرچه این دو در ارتباط مستقیم با یکدیگر دور می نمایند اما در تناسبات با یکدیگر 

ودن طرح شهر نیز از خصایص بارز طرح صفوی ، مسیر دید طوالنی به فضایی به بی ارتباط نیستند .هندسی نم

به ویژگی های ظاهر نامحدود است و پیوند های محیطی و ویژگی این دوره محسوب می شود. که بی شباهت 



 به کار گرفته شده در معماری شهری دوره ی صفویه موازی  .در نگاهی کلی می توان اصولدوره ی باروک نیست 

 به شرح  زیر برشمرد. 61رنسانس در قرن 

 تقارن و ترکیب متوازن عناصر شهری حول یک یا چند محور اصلی   -

 مسدود کردن مناظر با قرار دادن عناصر قطبی کننده  در انتهای خیابان های بلند و مستقیم -

  پرسپکتیو.رعایت اصول  -انسجام و پیوستگی مناظر شهری  با تکرار یک طرح واحد در نما -

 راست گوشه نمودن هندسه ی شهر -ایجاد خیابان اصلی مستقیم -

 قابل رؤیت بودن تمامی پهنه در یک نگاه -

  وحدت کلی عناصر و اجزاء -

 اندازه ی تأثیرگذارنده و طویل بودن فضاها-

 کشیده شدن نگاه ناظر تا دوردست ها-

 ن فضاهایی بستهمیادین سلطنتی به عنوا -گستردگی و زیبایی-پایداری -

 تأثیرگذاری شهر بر ناظر -

 عناصر شهری  در تحوالت مفهومی-5-3

 باتوجه به بسترهای زمانی و مکانی تحوالت مفهومی گسترده ای در فرم و عملکرد عناصر شهری بروز می کند

بنابراین مفاهیمی عناصر شهری چون گذر، چشم انداز، پیوند های فضایی درونی و فضای بیرونی و همچنین پیوند 

این تحوالت ؛ کیفیت هایی چون گستردگی های محیطی دچار تحول گشته و فضا ها دستوری و قاعده مند شدند. 

 در مناظر شهری دوره ی صفوی به همراه داشت.و فرح بخشی را  

 ( تحوالت مفهومی در عناصر شهری1) جدول

 عناصرشهری مفهوم رایج تحول مفهومی

 میدان مرکز محله مرکز شهر

 مسجد جامع مرکز شهر و محل جمعیت شدن مرکز دینی در کنار مرکز سیاسی

 گذر راه اصلی عبور و تردد خیابان)باغ راه( محلی برای گردش و تفرج

 کوچه فرعی و منشعب از گذرراه  راه فرعی و منشعب از خیابان

 باغ فضایی برای تولید میوه و زندگی فضایی برای تفرج

ی عریض یا خیابانی با درختان اکوچه 

 در میان باغ عمارت ها ردیفی و نهر آب

 کوچه باغ راه های میان باغات و مزارع

عنصری گنجیده در مناظر شهری )درون 

 شهری(

عنصری معماری برای عبور از 

 رودخانه)معموالً برون شهری(

 پل

 

 -تفکیک اجتماعی )مسلمانان مسیحیان

 هاتبریزی -زرتشتی -یهودیان

فضاهای مسکونی بر اساس قومیت و کسب 

 و کار

 محله

 درآب  و جاری ساختنشهری  یعنصر

 معماری

 رودخانه  عنصر طبیعی برای آبیاری مزارع و باغات

 



 نتیجه گیری -6

مفاهیم در طول زمان چنان که ذائقه تغییر می یابد دچار تحول می شوند ، دوره ی صفویه که خود وارث شهری 

ساخته شده با مفاهیمی آشنا بود تجربیات جدیدی را در طراحی عناصر شهری آزمود و کیفیت های دیگری را 

ی بسترهای گوناگونی نقش آفرینی برای آفرینش تولیدات معماری در دوره ی صفودر مناظر شهری پدید آورد. 

کرده اند، شرایط زمانی جهان و موقعیت مکانی ایران در منطقه نقش بسزایی در معادالت سیاسی آن زمان داشته 

شاه عباس که می خواست پایتخت قدرتمند صفوی را در اصفهان بسازد با چالش های شهری، بر این مبنا  . است

 بود.  روبرو متفاوتی منطقه ای و فرامنطقه ای 

صفوی را تشدید می کرد تقارن  -مابین عثمانی  آنچه اختالفات فیدر مواجهه با دشمنان منطقه ای باید گفت؛ 

هر دو قدرت با توسعه طلبی ممالک اروپایی بود که آنان را خواه ناخواه وارد گردونه ی سیاست جهانی می نمود. 

در این مقطع زمانی و مکانی در  ،اقتصادی شاهان صفویهبه نظر می رسد با توجه به شرایط حساس سیاسی و 

 دست می یابند و ارتباطات ایجاد واگرایی ریشه ای و شدید با عثمانیان؛ به نوعی همگرایی ضمنی با اروپاییان

وپای حکومت شیعی صفوی  با اردیگر  . به عبارتسیاسی ، اقتصادی و مذهبی فی مابین گسترش می یابدمتنوع 

 جبهه ی مشترک  بر علیه امپراتوری عثمانی سنی مذهب قرار می گیرد .  مسیحی در یک

به در اندیشه و نگرش صفویان بدون شک چاش های شهری ، تضادها ی منطقه ای و تعامالت فرا منطقه ای 

ز ا رویارویی های شهری باعث گردید تا شاه عباس آید؛به نظر می طراحی پایتخت مؤثر افتاده است چنانکه 

ا عظمت تر و زیباتر را در حاشیه شهر  صادر دستور ساخت شهری ب داده و انصراف ار در مرکز قدیمی شهراستقر

واگرایی با عثمانی ها موجب پدید آمدن نوعی چشم و هم چشمی در ساخت ابنیه با شکوه و معماری شهری  -کرد

ر تجربیات رنسانسی فرانسوی ها داز  بهره مندی وییها با اروپا هم گراییدر حالی که ؛ چشمگیردر پایتخت گردید

  .صفویه گردیدبرون گرایی در معماری نوعی ظهور  ؛ موجبتجدید شکل و شالوده ی شهرها 

 و در طرح صفوی تحوالتی مفهومی در  عناصر درون شهری  و برون شهری رخ می نمایدچنانکه بر می آید 

که می تواند در ارزیابی ها و و تحلیل تعامالت  گرددمی جاری درمعماری شهری رنسانس اروپا  با اصولی موازی

 توجه قرار گیرد.منطقه ای و فرا منطقه ای  مورد 
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