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چکید ه
و  شارع  مانند  مختلفی  نام های  با  آمد  رفت و   مسيرهای  و  شریان ها 
گذر، همواره به عنوان ساختاری مهم در سازماندهی و توسعه شهرها، 
عنوان »خيابان«  با  کارکرد  این  دوره ی صفوی  در  بوده است.  مطرح 
ایرانی وارد  باغ  از ساختار  انتظام بخش فضایي،  الگوی  به  صورت یک 
فضاهای شهری شد و تأثيرات هندسی وسيعی در توسعه یکپارچه شهر 
گذاشت. خياباِن صفوی به عنوان عنصری انعطاف پذیر از نظر عملکرد، 
با مداخله در بافت پيشين شهر، اتصال بين اجزاء ارزشمند پيرامونی را 
برقرار می کرد. درحاليکه بيشتر خيابان کشی های کنونی در مداخالت 
شهری ایران، با کم توجهی به این اصول، موجب کم ارزشی بافت  های 
پيرامونی شده است. این مقاله درصدد است تا با تحقيق در مؤلفه  های 
هندسی خيابان، مهمترین اصول انتظام بخش فضایی را تبيين نماید و 
این مؤلفه ها، چه اصول اساسی  از ویژگی  های  نشان دهد که هر یک 
و  تحليلی  توصيفی-  روش  به  حاضر  است.پژوهش  آورده   به وجود  را 
انجام  تاریخی،  اسناد  و  متون  شامل  کتابخانه  ای  منابع  از  استفاده  با 
گرفته است. نتایج نشان می دهد؛ نظام هندسی حاکم بر خيابان صفوی، 
سبب پيدایش نظم و کليتی معنادار در ساختار شهری شده  است. این 
ایجاد  در  که  است  متعددی  عوامل  و  مؤلفه  ها  واجد  معنادار،  کليت 
مفاهيمی چون  بوده است،  تأثيرگذار  آن  انتظام بخش  نقش  و  کيفيت 
مفصل  ها، جهت  ها و محورها، ارزش  گذاری، مرتبت و منزلت، تعّين 
»سلسله   نظير؛  اساسی  اصوِل  ایجاد  در  پيوستگی،  هم  به   و  فضایی 
کلی  چارچوب  در  جهت«  و  »حرکت  و  »محور«  »اتصال«،  مراتب«، 
نظام هندسی خيابان صفوی، نقش داشته و همين امر سبب شده است 
تا شهر اتصال و پيوستگی خود را با بافت پيشين به طور کامل حفظ 
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Geometrical principles of  Streets in Safavid cities
Case study: Isfahan, Qazvin and Mashhad
Abstract
Pathways, like alleys and passages, had an important and significant role in 
the spatial organization and development of  cities, during the history. In the 
Safavid era, “street” as a functional element, was derived particularly from 
the Persian gardens’ pattern, and was used in the urban spaces as a spatial 
ordering and organizing element. In this era, Safavied sultans’ interests 
in showing authority and magnificent of  their reign, on one hand, and 
concentrates on designing with nature in urban development, on the other 
hand, led to design and utilization of  different types of  street in the main 
cities of  this period, like “Qazvin”, “Isfahan” and “Mashhad”, so that the 
street had a wide and extended impact on urban development processes. In 
the meanwhile, the significant and important point is that; the design was the 
way of  conserving olden historical zones of  city, in this era.
So this article tries to distinguish the influential geometric dimensions of 
street in arranging and ordering of  the city form, by analytical- descriptive 
method. Therefore, the first part of  this paper explains the values and 
importance of  geometrical order, and different aspects of  the concept. This 
research uses descriptions of  travelers who observed and wrote events during 
traveling to Iran in this period. The method of  study is based on studies and 
highlights, mentioned in travelers’ itineraries, and analysis of  their contents 
as the most important historical sources about “Safavied Street”. Second 
part of  the study as an analytical divide, expand illustrations in case studies.
As conclusion shows, the special geometric order of  Safavied’s street, had 
reasoned to the creation of  meaningful wholeness and regularity in urban 
structure. This significant wholeness has diverse dimensions which have 
impact on foundation of  its quality and also it’s ordering role. To the extent 
of  this proposition, different implications like: joints, direct, axis, voids, 
positive spaces, gradient and hierarchy, incorporation, union and others had 
been considered and straight streets and streetscape in Qazvin (khiaban), 
Isfahan (Char Bagh) and Mashhad (kheiyaban) had these features of 
geometry and order. This idea influenced on urban design and was important 
in creating continuity of  historical and prebuild urban spaces and new ones 
as correlation and unity in urban components.
Keywords: street, geometry, Charbagh in Isfahan, street in Qazvin, Razavi 
Holy shrine
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مقد مه و بیان مسئله
از روزگار کهـن، هندسـه کـه به عنوان ابـزاری کاربردی 
و  معمـاران  مسـاحان،  توسـط  نيـاز،  رفـع  جهـت  در 
به تدریـج  اسـتفاده می شده اسـت؛  آبيـاری  مهندسـان 
حامل معانی و مفاهيم قدسـی شـده و در زمره مباحث 
قابـل بحث در حوزه مفاهيم فلسـفی، قرار گرفته اسـت. 
تاریـخ اندیشـه از چنـد هزار سـال پيش نشـان از پيوند 
عميـق هندسـه بـا آیيـن، عقيـده و همچنيـن فلسـفه 
داشته اسـت.»به طوری که در پَـِس هندسـه محسـوس، 
نشـانی از نظـم معقـول عالـم وجـود  داشـته  و هندسـه 
به عنـوان عامل انتظام هسـتی در فيزیـک و متافيزیک، 
در معمـاری و صناعـات نيـز، بصـورت کاربـردی، عامل 
عملـی،  و  نظـری  هسـتی  در  انتظـام  و  نظـم  ایجـاد 

)بلخـاری، 1395: 3(.  شده اسـت« 
از طرفـی در دوره هایـی از تاریـخ، سـالطين حاکـم بـا 
اهـداف مختلفـی در پـی توسـعه شـهرهای مهـم بـوده 
و کوشـيده  اند تـا بـا سـاخت عناصـر منحصر بـه فـرد، 
قـدرت و شـکوه حکومـت خـود را جاودانـه سـازند. از 
جملـه توجـه مضاعـف حکمرانـان صفـوی بـه طراحی 
همـگام بـا طبيعـت برای توسـعه شـهر؛ سـبب طراحی 
و بهره بـرداری نمونه هـای مختلف خيابان در شـهرهای 
مهـم ایـن دوره همچـون؛ قزویـن، اصفهـان و مشـهد 
شـد و تأثيرات هندسـی وسـيعی در توسـعه آتی شـهر 

گذاشـت. تفـاوت دیدگاه طراحـان صفوی باعث شـد تا 
امـروزه نيـز برخـی از ایـن نمونه هـا علی رغـم گذشـت 
زمـان، اهميـت خـود را حفـظ نماینـد. این موضـوع در 
مقایسـه بـا وضعيت کنونـی جایگاه خيابـان، نگارندگان 
را بـر آن داشـت تـا بـا هـدف شـناخت زمينه هـا و آثار 
احـداث خيابـان و نحـوه تعامـل آن با بافت شـهری آن 

دوره، در پـی پاسـخ بـه این سـوال باشـند:
مؤلفه هـا و اصـول انتظام بخشـی خيابان در کالبد شـهر 
چيسـت و ایـن مؤلفه هـا چگونـه در خيابـاِن صفـوی 

انعـکاس یافته انـد؟
روش انجام تحقیق

بـه هـدف مقالـه، نخسـت، مفاهيـم  بـرای دسـتيابی 
بـه روش توصيفی-تحليلـی مـورد  بنيادیـن پژوهـش 
بررسـی قرار گرفتـه و سـپس اصـول هندسـی خيابـان، 
بـا هـدف شناسـایي وجـوه و ابعـاد مختلـف کاربـردی 
و معنایـی، اسـتخراج شده اسـت. در مرحلـه بعـد، بـا 
مطالعـه نقش هندسـه  در توسـعه شـهِر صفـوی، تالش 
شده اسـت تـا ویژگی هـا و ابعـاِد هندسـی خيابـان، کـه 
نقـش مهمـی در انتظـام بخشـی فضـا دارنـد، تبييـن 
شـود. در نهایـت بـا مطالعـه نمونه هایـی از خيابان های 
شـهری در قزوین، اصفهان و مشـهد، به مثابه شهرهای 
عملکردهـا  مهمتریـن  دوره صفـوی،  شـاخص  و  مهـم 
و ویژگی هـای خيابان هـا و ابعـاِد تأثيرگـذار هندسـی 
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 یشینه تحقیقنظری و پمبانی
شیهرهای  بیه موضیوع ،(1377منشیی،)بيگ« عباسیآرایعالم»کتاب از جمله  ،صفویاغلب مکتوبات مرتبط با تاريخ 

صیورت بیه وبیا مضیمونی متفیاوت  منیابعبرخیی  .نیداپرداختهيدايش خيابان و جايگاه آن در شهر و پ دورهاين مهم 
 است.اثر عبدی بيک در اين زمره  1«الصفاروضه»کتاب  ،انددهاشاره کر خيابانغيرمستقيم به فضا و کيفيت ساخت 

 رپايیه منیابعکیه عمیدتاب ب انیدآمدهبه رشته تحرير در تاريخ شهرها تحليل و های متأخری نيز با هدف بررسیپژوهش
هر ر بیاب شیگرفته که از ايرانِ صفوی ديدن کرده و اطالعیاتی دشکل یهای سياحانسفرنامههمچنين ی اول و دسته

ن در مکتیب اصیفها»(، 1388)مجیابی،  «های کهین و ميیانی قیزويندرجستجوی هويت شهری دوره»اند؛ ارائه داده
ز هیای ارزشیمندی ا(، نمونیه1384)رضوانی،« در جستجوی هويت شهری مشهد» و کتاب (1385اهری،«)شهرسازی

از شیهر  هیايیبا هیدف بیازآفرينی بخیششوند که هايی را شامل میدسته سوم پژوهش .روندشمار میاين مطالعات ب
(و مقالیه 1387مهیوش عالمی)عیالمی،مقالیه  انید،آوری مطالب مرتبط تاريخی و تحليل آنها پرداختیهجمع، بهصفوی

    های مهمی در اين رابطه هستند. پژوهش (Haghighat bin et al,2012)بين و همکاران حقيقت
صول و اکه نحویهباست، نشدهانی به وجوه و ابعاد مختلف هندسی خيابان نداشاره چ تاکنونمطالعات،  اينرغم علی

و  مندنظام ، به شکلیهای معنايی در شهر بودهبخش فضا و موجد ارزش؛ که انتظامی پنهانهای مؤثر بر هندسهمؤلفه
ر اين  موجود دردن خألهای هندسی خيابان، سعی در پرکتبيين مؤلفهمقاله حاضر با هدف . ستامنسجم تبيين نشده

 .شود ندسه روشنههای منتج از تدوين و ارتباط آنها با مؤلفه ،هااست تا  اصول مشترک در نمونهزمينه داشته
 

 هندسهالف( 
اما  شود تا ما حضور نظم را درک کنيم،معناست و موجب میرغم اينکه، مفهوم هندسه بسيار بانظر الکساندر علی از

نظم در  ،دآي( با اين حال وقتی از نظم صحبت به ميان می1392:13)الکساندر،متصور شدبانی ز توان برای آننمی
چند دهد. الکساندر در تعريف نظم خود را بروز می ؛که بتواند کاربردی باشدنقش يک واقعيت هندسی ژرف 

و کليت  2نگی و حياتو نيز ميزان نسبی هماه )کلّيت(کند: وی نظم را واجد صفت تماميتخصوصيت را عنوان می
يک  کليت يکپارچه»ايده  (2)نمودار شماره(22-21داند، و از همه مهمتر برای آن، جنبه انسانی قائل است)همان:می

 مراحل پژوهش -1نمودار شماره 
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نمودار شماره 1- مراحل پژوهش
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آن ها در انتظام شـهر، مشـخص می شـود و تأثير اصول 
منتـج از آن هـا، مـورد تحليـل قـرار می گيـرد )نمـودار 

شـماره 1(. 
 مبانی  نظری و پیشینه تحقیق

اغلـب مکتوبـات مرتبط با تاریخ صفـوی، از جمله کتاب 
»عالم آرای عباسـی« )بيگ منشـی، 1377(، بـه موضـوع 
شـهرهای مهـم ایـن دوره  و پيدایـش خيابـان و جایگاه 
آن در شـهر پرداخته انـد. برخـی منابـع بـا مضمونـی 
متفـاوت و به صـورت غيرمسـتقيم بـه فضـا و کيفيـت 
سـاخت خيابـان اشـاره کرده انـد، کتـاب »روضه الصفا«  

اثـر عبـدی بيـک در ایـن زمره اسـت.
و  بررسـی  هـدف  بـا  نيـز  متأخـری  پژوهش هـاي 
تحليـل تاریـخ شـهرها بـه رشـته تحریـر درآمده انـد 
اول و همچنيـن  منابـع دسـته ی  برپایـه  کـه عمدتـاً 
ایـراِن  از  کـه  شـکل گرفته  سـياحانی  سـفرنامه های 
صفـوی دیـدن کـرده و اطالعاتـی در بـاب شـهر ارائـه 
دوره هـای  شـهری  هویـت  »درجسـتجوی  داده انـد؛ 
»مکتـب  )مجابـی، 1388(،  قزویـن«  ميانـی  و  کهـن 
اصفهـان در شهرسـازی«)اهری، -1385( و کتـاب »در 
جسـتجوی هویت شـهری مشـهد« )رضوانـی،1384(، 
نمونه هـای ارزشـمندی از ایـن مطالعـات بشـمار مـی-

رونـد. دسـته سـوم پژوهش هایـی را شـامل می شـوند 
کـه بـا هـدف بازآفرینـی بخش هایـي از شـهر صفـوی، 
به جمـع آوری مطالـب مرتبـط تاریخـی و تحليـل آنهـا 
عالمی)عالمـی، 1387(و  مهـوش  مقالـه  پرداخته انـد، 
 Haghighat bin  et ( مقالـه حقيقت بيـن و همـکاران

al,2012( پژوهش هـای مهمـی در این رابطه هسـتند.    
علی رغـم ایـن مطالعـات، تاکنـون اشـاره چندانـی بـه 
وجـوه و ابعـاد مختلـف هندسـی خيابـان نشده اسـت، 
به نحوی کـه اصـول و مؤلفه هـای مؤثـر بـر هندسـه ی 
ارزش هـای  موجـد  و  فضـا  انتظام بخـش  کـه  پنهـان؛ 
معنایـی در شـهر بـوده ، به شـکلی نظام مند و منسـجم 
تبييـن  هـدف  بـا  حاضـر  مقالـه  نشده اسـت.  تبييـن 
مؤلفه هـای هندسـی خيابـان، سـعی در پرکـردن خـأ 
موجـود در ایـن زمينـه داشته اسـت تا  اصول مشـترک 
در نمونه هـا، تدویـن و ارتبـاط آنهـا بـا مؤلفه های منتج 

از هندسـه روشـن شـود.
الف( هندسه

هندسـه  مفهـوم  اینکـه،  علی رغـم  الکسـاندر  نظـر  از 
بسـيار بامعناسـت و موجـب می شـود تـا مـا حضـور 
زبانـی  بـرای آن  امـا نمی تـوان  را درک کنيـم،  نظـم 
متصـور شد)الکسـاندر،1392: 13( با این حـال وقتی از 
نظـم صحبـت بـه ميـان می آیـد، نظـم در نقـش یـک 
باشـد؛  کاربـردی  بتوانـد  کـه  ژرف  واقعيـت هندسـی 
نظـم  تعریـف  در  الکسـاندر  می دهـد.  بـروز  را  خـود 
چنـد خصوصيـت را عنـوان می کنـد: وی نظـم را واجد 
صفـت تماميت)کلّيـت( و نيـز ميزان نسـبی هماهنگی 
و حيـات  و کليـت می دانـد، و از همـه مهمتـر بـرای 
آن، جنبـه انسـانی قائـل اسـت)همان:21-22()نمودار 
شـماره2( ایـده »کليـت یکپارچـه یـک چيـز« بـه این 
معناسـت کـه مـا آن را هماننـد بخشـی از زنجيـره ای 
ممتـد و به هـم پيوسـته ببينيم. بخشـی از جهان بيرون 

5 

 

جهان بيرون و  هم پيوسته ببينيم. بخشی ازای ممتد و بهبه اين معناست که ما آن را همانند بخشی از زنجيره« چيز
نظم ؛ در نظام فکری مسلمانان به وسيله ساختار قابل تعريف باشد. از طرفیتواند و می( 63درون خود)همان:

رار ای خاص قنيازمند فضای کيفی است که در ارتباط با هندسه و اتصال با عالم مثالی ل، با هدف تعقّبخشيدن به فضا
ی مرتبط با هندسة فاسالمی، فضای کمّی هندسه دکارتی نيست، بلکه فضای کيفضای معماری»گفته نصر: دارد. به

انتظام و تناسب به منزلة قوانينی  (.1375:47نصر،)«کندور امر قدسی انتظام پيدا میواسطة حضقدسی است که ب
  (. 1380:21د)اردالن و بختيار،ی دريابرا از راه حساب، هندسه و هماهنگآنست تا فرآيند اند و بر عهدة آدمیکيهانی

های دينی در ور به ارزشهندسه مديون وجه کاربردی آن است، اما وجه قدسی و باای از پيدايش هرچند بخش عمده
بیودن مفیاهيم ، کیه بیا داراشودديده میدر دوره صفوی موجبات تجلی کالبدی اين انديشه است. تداوم آن مؤثر بوده

ه و بیه قويت کیردرا در خود ت است، عنصر ماندگاریهای فلسفی اين دوران، توانستهغنی، بالقوه و نيز متأثر از ديدگاه
 بردن ادراک عقالنی منجر شود.باال
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 خیابانب(
-بیان بیهاخي باشد که محل تردد و عبور اسیتو اغلب قسمتی از بافت شهری می وعی گذرگاه ارتباط دهندهخيابان ن

انجامید، ار میقع به هدفی معنادبخشد. بعضی موانماد وجودی بنيادينی است که بعد زمان را تعين میعنوان يک راه، 
ور از محیسیت ايرانیی ايین راه عبیارت ا(. در باغ1388:88يابد)شولتز، جايی که حرکت متوقف شده و زمان تداوم می

باغ غالبیاب  از: استفاده از خطوط راست در طراحی، تقسيمخصلت ويژه آن عبارت اصلی و کوشک با حوض روبروی آن. 
هوم عنايی با مفماز طرفی، راه در باغ ايرانی قرابت  .باشدمی بخشی و انسجاموانايی، وحدتبه چهار بخش، هدايت و خ

باغ بیرای  در اینيز رسته و گلزارنامه دهخدا به معنای خيابان در لغت شود؛مطرح می 3خيابان دارد، که در برابر بيابان
امیروزه، را  هرچند نمود عينی اين مطلب)دهخدا( تاسمعنا شده و يا صف درختان، گلکاری ایهکناره باعبور و مرور 

در بیاغ ايرانیی،  4چنينی و مکانی چون بنگاهدانيم؛ اما وجود مسيری با کيفيت اينبيشتر محدود به فضاهای شهری می
 افهشهرسازی اض بر مفاهيم قبلیآنچه در دوره صفوی، » :باشد. بنابر نظر حبيبیمبين واژه خيابان برای مسير باغ می

ازات آن برد و يا اينکه به موکه يا راه به ميدان اصلی شهر می است پيدايش مفهوم خيابان ،شودبه تعبيری ابداع میو 
کیه بنیا بیه نیوع  دارد ریهای خیود درختیان بيشیمابان با توجه به شرايط اقليمی در کنارهشود. اين خياکشيده می

-رد تهییران( نییام میییدر مییو) «ارسییتانچن»ن( و يییا )در مییورد قییزوي «چهاربییاغ»گيییری در محییيط بيرونیییقرار
 (. 1382:93حبيبی،«)گيرد

 

             

 

 حيات کليت نظم

 بخش هندسیاصول انتظام

 

 ساختار
 مرکزيت در فضا

 ای ساختارمند()به معنای حوزه 
پيوستگی درونی و رابطه با به هم

 بستر )مکان مشخص(
سياليت  سلسله مراتب يا تغيير تدريجی

 فضايی
 تداوم
 فضايی

 تناوب 
 )نه تکرار يکنواخت(

تقارن موضعی و 
 تعادل فضايی

 تعين فضايی درجه بندی

نمودار شماره 2- دسته بندی مولفه های منتج از مفهوم هندسه )تنظیم از نگارندگان براساس الکساندر، 1392 و 
حبیبی:1382(
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و درون خود)همـان:63( و می توانـد به وسـيله سـاختار 
قابـل تعریف باشـد. از طرفی در نظام فکری مسـلمانان؛ 
نظـم بخشـيدن به فضا، با هـدف تعّقل و اتصـال با عالم 
مثالـي نيازمنـد فضـاي کيفـي اسـت کـه در ارتبـاط با 
هندسـه اي خـاص قـرار دارد. به گفتـه نصـر: »فضـاي 
دکارتـي  هندسـه  کّمـي  فضـاي  معماري اسـالمي، 
نيسـت، بلکـه فضـاي کيفـي مرتبط با هندسـة قدسـي 
اسـت کـه بواسـطة حضـور امـر قدسـي انتظـام پيـدا 
مي کند«)نصـر، 1375: 47(. انتظـام و تناسـب بـه منزلة 
قوانينـی کيهانی انـد و بـر عهـدة آدمی سـت تـا فرآینـد 
آن را از راه حسـاب، هندسـه و هماهنگی دریابد)اردالن 

بختيـار،1380: 21(.   و 
هرچنـد بخـش عمـده ای از پيدایـش هندسـه مدیـون 
وجـه کاربـردی آن اسـت، امـا وجـه قدسـی و بـاور بـه 
ارزش هـای دینـی در تداوم آن مؤثر بوده اسـت. در دوره 
صفـوی موجبـات تجلـی کالبـدی ایـن اندیشـه دیـده 
می شـود، کـه بـا دارا بـودن مفاهيـم غنـی، بالقـوه و نيز 
متأثـر از دیدگاه های فلسـفی این دوران، توانسته اسـت، 
عنصـر مانـدگاری را در خود تقویت کـرده و به باال بردن 

ادراک عقالنـی منجر شـود.

ب(خیابان
اغلـب  و  دهنـده  ارتبـاط  گـذرگاه  نوعـی  خيابـان 
قسـمتی از بافـت شـهری می باشـد کـه محـل تـردد و 
عبـور اسـت خيابـان به عنـوان یـک راه، نمـاد وجـودي 
بنيادینـي اسـت کـه بعـد زمـان را تعيـن مي بخشـد. 
بعضـي مواقـع به هدفـي معنـادار مي انجامـد، جایي که 
حرکـت متوقـف شـده و زمـان تـداوم مي یابد)شـولتز، 
1388: 88(. در باغ ایرانـي ایـن راه عبارت اسـت از محور 
اصلـي و کوشـک بـا حـوض روبـروي آن. خصلـت ویژه 
آن عبـارت  از: اسـتفاده از خطـوط راسـت در طراحـي، 
تقسـيم بـاغ غالبـاً به چهـار بخـش، هدایـت و خوانایي، 
وحدت بخشـي و انسـجام می باشـد. از طرفـي، راه در 
بـاغ ایرانـي قرابـت معنایـي با مفهـوم خيابـان دارد، که 
در برابـر بيابـان  مطـرح مي شـود؛ خيابـان در لغت نامه 
دهخـدا بـه معنـاي گلـزار و نيـز رسـته اي در بـاغ براي 

عبـور و مـرور با کناره هـاي گلکاري و یا صـف درختان، 
ایـن  عينـي  نمـود  هرچنـد  شده اسـت)دهخدا(  معنـا 
مطلـب را امـروزه، بيشـتر محـدود بـه فضاهاي شـهري 
مي دانيـم؛ امـا وجود مسـيري بـا کيفيـت این چنيني و 
مکانـي چـون بنـگاه  در باغ ایرانـي، مبيـن واژه خيابان 
بـراي مسـير بـاغ مي باشـد. بنابـر نظـر حبيبـی: »آنچه 
در دوره صفـوی، بـر مفاهيـم قبلـی شهرسـازی اضافـه 
و بـه تعبيـری ابـداع می شـود، پيدایش مفهـوم خيابان 
اسـت کـه یـا راه بـه ميـدان اصلـی شـهر می بـرد و یـا 
اینکـه بـه مـوازات آن کشـيده می شـود. ایـن خيابان با 
توجـه بـه شـرایط اقليمـی در کناره های خـود درختان 
بيشـماری دارد کـه بنـا بـه نـوع قرار گيـری در محيـط 
بيرونی»چهاربـاغ« )در مـورد قزوین( و یا »چنارسـتان« 
)در مـورد تهـران( نـام می گيرد«)حبيبـی،1382:  93(. 
پی گرفـت.  تيمـوری  دوره  در  بایـد  را  خيابـان  ریشـه 
مسـيرهای مسـتقيم و پردرختـی کـه گاهـی در کنـار 
آن جـوی آب نيـز وجـود داشـت در ایـن دوره خيابـان 
ناميـده  می شـدند)پاکزاد، 1390 : 552(. هـرات در دوره 
تيمـوری، دارای خيابـان مسـتقيمی بـا نـام گازورگاه 
GazurGah )گـذرگاه( یـا خيابـان سـلطانی با ردیف 
کاشـته شـده ای از درختان بوده اسـت که بعدها منشـأ 
شده اسـت  صفـوی  دوران  شهرسـازی  در  اسـتفاده 
)Haghighat bin et al,2012:81( ایـن نـوع طراحی 
سـلطنت  دوره  تـا  ادامه یافـت  نيـز  دوره  قاجـار  در 
ناصرالدین شـاه کـه به هرگونـه مسـير پردرختـی کـه 
سـاخته  می شـد چـه مسـتقيم و چـه منحنـی، خيابان 
گفتـه -می شـد )پاکـزاد، 1390 : 552(. دونالد ویلبـر در 
کتـاب باغ هـای ایران و کوشـک های آن، به نقـل از بابر، 
از خيابانـی بـا دو ردیف کاج کاشته شـده در دوطرف آن 
نـام می برد)ویلبـر،1383: 60(. بابـر عـالوه بـر ذکـر باغ 
گـذرگاه از خيابانـی  سـخن می گویـد کـه در سـمرقند 
باغ های آن را به قسـمت شـرقی شـهر متصل  می کرده 
اسـت. این خيابـان طبق معمـول آن دوران، تفرجگاهی 
بوده-اسـت که در دو طرف آن درختکاری صورت گرفته 
اسـت)همان:71( توسـعه شـهری دوره صفوی، خيابان، 
بـاغ، ميـدان و ... را به  عنـوان ابزارهـای مهـم توسـعه 
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اسـتفاده  می کنـد. ابتـدا از عناصـر طبيعی چـون گياه، 
آب و عناصـر انتظام بخـش هندسـی به عنـوان ابـزاری 
بـرای نيـل به فضا و زیسـتگاه انسـانی بهـره  می گيرد و 
سـپس در آن، بنا و سـاختمان می سـازد و فعاليت های 

مختلـف اجتماعـی را وارد آن می کنـد.
يافته ها

الف( نقش هندسه در توسعه شهر صفوی
شـکل گيری دولـت صفـوی، جمع بندی دقيقـی از همه 
اشـکال گذشـته می باشـد. جمع بندی ماهرانه از فلسفه 
هنـر، معمـاری و شهرسـازی روزگاران کهـن به گونه ای 
اسـت کـه خـود، مکتـب جدیـدی را در ایـن عرصه هـا 
سـبب می شـود)حبيبی،  1382 : 92(. در این دوران بنابه 
دیـدگاه دینـی و فرهنگی، تحوالت عمده ای در شـهرها 
بوجـود می آیـد کـه سـبب یکپارچگـی شـهر و ایجـاد 
روابـط منطقـی و سلسـله مراتبی، ميـان نقاط شـاخص 
از  جدیـد  می شـود.  سـازماندهی  طریـق  از  شـهری 

مهمتریـن ایـن تحوالت می تـوان به احـداث خيابان در 
باغ شـهر صفوی ِقزوین، سـاخت چهاربـاغ در اصفهان و 
پيدایش خيابان در مشـهد مقدس اشـاره نمـود. در این 
نمونه هـا، »خيابـان« با مفهوم و کارکـرد خاص خود، به 
عنـوان مهمتریـن روش توسـعه ، مورد توجه بوده اسـت 
کـه از الگوهـای طراحـی مهم بـوده و پيونـدی عميق با 
انواع باغسـازی داشته اسـت. به عبارتـی خيابان، مکان و 
فضایـی بينابين در پيوند با طبيعت و دارای هندسـه  ای 
انسـجام بخش، همـراه بـا کارکردهای متنـوع اجتماعی 
بوده اسـت. چنانچـه؛ »... در تمـام دوران صفویه توسـعه 
درون شـهر جدیـد از نظـم و رابطه سـاختاري ميان باغ 
و شـهر تبعيـت مي کند«)ميرفندرسـکي،1374: 127(. 
هرچنـد در الیه هـای معنایي این نظم، بـه جهت وجود 
موجـود  بسـياری  تفاوت هـای  مختلـف،  اندیشـه های 
اسـت. امـا به-هرحال ایـن حقيقت را نمی تـوان کتمان 
کـرد کـه »... بـاغ از راه نظـم یافتگـی اش بـر ذهن هـا 

تصوير شماره 1- موقعیت اصفهان اواسط دوره صفويه روی شبکه 
خیابان کشی های امروزين شهر)پاکزاد،1390:402( 

توسعه شهر با توجه به محور چهارباغ
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بيش تر می نشـنيد و ... و از این روی اسـت که هندسـه 
به ميـان می آیـد و اتـکاء بـر نقـش و نظمـی هندسـی، 
خميرمایـه طراحی باغ ایرانی به شـمار آورده می شـود« 
)فالمکـی الـف، 1389 : 652(. ایـن دیـدگاه نسـبت بـه 
توسـعه شـهر، جنبه هـای دیگری چـون نحـوه مداخله 
در بافـت قدیمـی و سـازماندهی عناصـر شـهر را نيز در 
برمی گيـرد؛ »در اصفهـان بی هيچ مداخله سـنگينی در 
بافت کالبدی و سـازمان فضایي کهن، راسـتای توسـعه 
و گسـترش جدیـد شـهر به گونـه ای منطقـی و بخردانه 
تعریـف می گـردد. محـور چهاربـاغ بـه عنـوان لوالیـي 
خطـی بين سـازمان فضایـي کهن و نو با عبـور از محور 
زاینـده رود )به عنوان محـوری طبيعـی و اندامين( عماًل 
ترکيبـی از طبيعی و مصنـوع، اندامين و منطقی، نظم و 
بی نظمـی و... را عرضـه  می دارد«)حبيبـی،1382:  95(. 
همگانـی  فضـای  تدویـن  بـه  کـه  شـهر،  معمـاری 
می پـردازد، نـه تابـع دسـتور خاصـی می شـود و نـه از 
قواعـدی پيـروی می کند که حکم بر تعيين هندسـه ای 
قابـل تعميم برای شـهر کند. فضای همگانی شـهرهای 
بـه  دوران  آن  معماری هـای  هماننـد  صفـوی،  دوران 
دو رده دسـتوری و بومـی قابـل تفکيک انـد: معمـاری 
خيابـان چهاربـاغ را عناصـری تعييـن شـده، بـه قيـد 
نظـم تعریـف می کننـد و معمـاری کوچه هـا و ميدان ها 
دسـت ناخورده  شـهری  بافـت  محل هـای  مرکـز  و 
شهرنشـينی  فرهنـگ  را،  صفـوی  حاکمـان  سـوی  از 

همجـوار و سـنت های همزیسـتی همـزاد و همـراه بـا 
تأميـن حفاظـت و حرمـت متقابل سـاکنان و شـاغالن 
بـه  ایـن  ترتيـب  محلی)فالمکـی ب، 1389: 702(. 
می تـوان گفـت، خيابـان مهمتریـن مبنـاِی هندسـی 

توسـعه شـهر در دوره صفـوی بوده اسـت.
ب( مؤلفه هـا و ابعـاِد هندسـی خیابـان در دوره 

ی صفو
خيابـان  هندسـه  انتظام بخشـی  نتایـج  مهمتریـن  از 
می تـوان بـه شـکل یافتن سـاختاری  معين برای شـهر 
نـام بـرد. »در تجربه های شهرسـازی های دوران صفوی، 
نه سـاختار حکمران بر فضاسـت و نه فضای سرپوشيده 
به دست داده می شـود،  کـه  نيمه سرپوشـيده ای  یـا  و 
اسـت...  کاربـردی  نيازهـای  بـه  پاسـخگویي  حاصـل 
.اینجـا نيـز سـاختار بـا شـکل و کالبـد و بـا پيوندهـای 
محيطـی و بـا کاربری هایـي کـه مطـرح هسـتند چنان 
می آميـزد کـه جداکـردن و جـدا دانستنشـان ناممکـن 
در  سـاختار،   .)700 :1389 می شـود«)فالمکی ب، 
معماریــ شـهری دوران  و فضـای  آفرینـش معمـاری 
صفـوی، نقش ممتاز دارد به ویژه آنـگاه که آن را به مثابه 
موجودیتـی بدانيـم کـه همزمـان، نـه ظـرف و مظروف 
بـه معنـای عاميانـه بـل بـه   مثابـه فضای»دربرگيرنده« 
مقياس هایـش،  تمامـی  در  و»در-برگرفته شـده« ای 

سـخنی در عالـم معنـا دارد)همـان: 701(. 

تصوير شماره 3- خیابان صفوی در قزوين به عنوان فضای تهی و مرکزی نیرومند )مجابی:1388(تصوير شماره2- حرم مطهر
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این سـاختار منتـج از هندسـه خيابان صفوی را می توان 
در  پيـش از  ایـن  کـه  دانسـت  ویژگی هایـي  واجـد 
تقسـيم بندی نمودار شـماره 2 به آن اشـاره شد. یکی از 
مهمترین مؤلفه های سـاختارمندی، بحـث مرکزیت در 
فضاسـت؛ در ایـن تعریـف خيابـان را بـا توجه بـه ایجاد 
مفاصـل در فضاهـای پيوسـته اطرافـش، فضاهـای آغاز 
و انجامـش، نمی تـوان بـه راسـتی از بسـتر حضـورش 
جـدا کـرد، سـازمان یافتگی خيابـان، ناشـی از ميـداِن 
اثـری اسـت کـه درون عناصر و اجزای متنـوع در جهت 
توليـد مرکـز وجـود دارد. امـا ایـن مرکـز، یـک مرکـز 
هندسـی در معماری کالسيک نيسـت بلکه مرکز ثقلی 
اسـت کـه مرکـز توجهـات را بـه خـود جلـب می کنـد 
چنانچـه، گویـی همه جـرم در آن نقطه متمرکز اسـت. 
در خيابـان طراحـی شـده در شـهر مشـهد، ایـن مرکز 
نيرومنـد را حرم-مطهـر و در قزویـن و اصفهـان ایـن 
مرکـز نيرومنـد را فضـای تهـی خيابـان بـر عهـده دارد 
)تصاویـر شـماره 2 و3(. کليـت سـاختار نيـز در خيابان 
نقـش مهمـی را بر عهـده دارد، خيابـان به عنوان کليتی 
کـه اجزایـش را می سـازد بـه  مثابـه سـاختار بنيـادی 
اسـت که اجزا درون این سـاختار قابل درک می شـوند. 
نهرهـای آب و ردیـف درختـان کنـار خيابان به واسـطه 
تعلـق بـه ایـن سـاختار، معنـا و ارزش پيـدا می کننـد. 
قطب هـای مهمی کـه در بدنه سـاختار خيابـان صفوی 
وجـود دارنـد آن را واجـد هندسـه نيرومنـدی می کنند. 
در ایـن سـاختار همـه فضاها تعریف شـده هسـتند، به 
تعبيـری، فضـا قائـم بـه ذات خـود اسـت و پـس مانده 

شـکل مجـاور خـود نيسـت، و ایـن در مـورد فضاهـای 
تهـی به خصـوص در مـورد عنصـر خيابان صادق اسـت.

از دیگـر خصوصيـت فضاهـای شـهری، همبنـدی یـک 
فضـا بـا فضای دیگـر اسـت کـه بطـور اجتناب ناپذیری 
پيـروی می کنـد  انتقـال و وصـول  اتصـال،  الگـوی  از 
بـا  نيـز  مفصـل  تلقـي  بختيـار، 1380: 17(  و  )اردالن 
هميـن مفهـوم، بـه عنـوان »محـل اتصـال و انفصـال« 
اسـت. حضـور مفصـل، معنابخـِش کليـت و همـراه بـا 
هماهنگـي اجـزاي اتصـال اسـت. یـک مفصـل قابليـت 
آن را دارد کـه انتظـام دهنـدة کليـت معمـاري باشـد. 
اجـزای مفصلـی می بایسـت در محل مفصـل دگرگونی 
یابنـد تـا در انـدازة یکدیگر درآینـد و به تعادل برسـند 
)رضاخانـی،1393(. ایـن ویژگـی را می تـوان در اتصـال 
فضاهـای مهـم کنـاری خيابـان صفـوی سـراغ گرفـت 

)تصاویـر شـماره4، 5 و6(. 

8 

 

بندی نمودار اين در تقسيم ازدانست که پيش هايیتوان واجد ويژگیصفوی را میخيابانهندسهاين ساختار منتج از 
های ساختارمندی، بحث مرکزيت در فضاست؛ در اين تعريف خيابان لفهز مهمترين مؤه آن اشاره شد. يکی اب 2شماره

توان به راستی از بستر با توجه به ايجاد مفاصل در فضاهای پيوسته اطرافش، فضاهای آغاز و انجامش، نمیرا 
درون عناصر و اجزای متنوع در جهت توليد يافتگی خيابان، ناشی از ميدانِ اثری است که حضورش جدا کرد، سازمان

معماری کالسيک نيست بلکه مرکز ثقلی است که مرکز در مرکز وجود دارد. اما اين مرکز، يک مرکز هندسی 
در خيابان طراحی شده در شهر  ی همه جرم در آن نقطه متمرکز است.کند چنانچه، گويتوجهات را به خود جلب می
 مطهر و در قزوين و اصفهان اين مرکز نيرومند را فضای تهی خيابان بر عهده داردحرممشهد، اين مرکز نيرومند را 

عنوان کليتی که اجزايش را خيابان بهخيابان نقش مهمی را بر عهده دارد، کليت ساختار نيز در  (.3و 2ه)تصاوير شمار
شوند. نهرهای آب و رديف درختان یمثابه ساختار بنيادی است که اجزا درون اين ساختار قابل درک م سازد بهمی

های مهمی که در بدنه ساختار خيابان کنند. قطبمعنا و ارزش پيدا می ،واسطه تعلق به اين ساختارکنار خيابان به
کنند. در اين ساختار همه فضاها تعريف شده هستند، به تعبيری، را واجد هندسه نيرومندی میصفوی وجود دارند آن

خصوص در مورد خود است و پس مانده شکل مجاور خود نيست، و اين در مورد فضاهای تهی بهفضا قائم به  ات 
 عنصر خيابان صادق است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناپذيری از الگوی اتصیال، طور اجتنابی يک فضا با فضای ديگر است که باز ديگر خصوصيت فضاهای شهری، همبند
 و اتصال محل» عنوان به همين مفهوم، مفصل نيز با ( تلقی1380:17،کند )اردالن و بختيارانتقال و وصول پيروی می

 دارد را آن قابليت مفصل است. يک اجزای اتصال هماهنگی با همراه و کليت معنابخشِ مفصل، است. حضور «لانفصا
 يکیديگر اندازة در تا يابند دگرگونی محل مفصل در بايستمی مفصلی معماری باشد. اجزای کليت دهندة انتظام که

توان در اتصال فضیاهای مهیم کنیاری خيابیان صیفوی (. اين ويژگی را می1393)رضاخانی، برسند تعادل به و درآيند
  (.6و 5، 4)تصاوير شماره سراغ گرفت

 
 
 

 های هندسی خیابان صفوی)نگارندگان(ویژگی -3ره نمودار شما

پيوستگی درونی به هم
 و رابطه با بستر 

 )مکان مشخص(

 اصل اتصال

تداوم و 
 سياليت

بخشی از جهان 
بيرون و درون 

 خود

مثابه ساختار بنيادی سازد بهخيابان به عنوان کليتی که اجزايش را می
 شوند. ابل درک میاست که اجزای خيابان درون اين ساختار ق

 
تعين 
 فضايی

مرکزيت به عنوان 
 «مرکز ثقل»

 تناوب 
 )نه تکرار يکنواخت(

يا تغيير 
 تدريجی

فضای 
 همبند

 نظم = قوانين ژرف هندسی کليت خيابان ساختار خيابان)ريخت شناسی( حیات

نمودار شماره 3- ويژگی های هندسی خیابان صفوی)نگارندگان(
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بحث
در  هندسـی  ویژگيهـای  و  مؤلفه هـا  بخـش  ایـن  در 

می شـوند.  تحليـل  و  بررسـی  نمونه هـا 
الف- خیابان در »قزوين- باغ شهر صفوی« 

شـاه طهماسـب در آغـاز دوران حکومـت خـود )984-
930 ق( پایتخـت را از تبریـز بـه قزوین منتقـل نمود و 
بـه آبادانـی و توسـعه ایـن شـهر همت گماشـت. بخش 
اعظـم افزوده هـا او مربـوط بـه عمارت هـا و باغ هایـی 
می شـد کـه بـه سـکونت خانـدان سـلطنتی و دربـار 
اختصـاص یافتـه بـود. ایـن بخـش بصـورت باغ شـهر یا 
باغسـتانی درآمـد کـه بعدهـا بـه سـعادت آباد مشـهور 
شـد. سـعادت آباد در شـمال شـهر پيشـين ساخته شـد 
آن  بـه  »ميـدان«  دو  و  »خيابـان«  یـک  به وسـيله  و 
متصـل می شـد، کـه مبّين اهميـت باغسـازی در تدبير 
سياسـی شاه طهماسـب بود)عالمی، 1387: 49(. خيابان 
سـپه)خيابان شـهدای فعلـی، نـام دوره پهلـوی خيابان 
جعفرآبـاد صفـوی و خيابـان دولتـی دوره قاجـار( قطعاً 
مهمتریـن نشـانه شـهری قزویـن بـه حسـاب می آیـد. 
پایـداری ایـن نشـانه از دوره صفـوی تـا دوره پهلـوی 

تجربيـات  تأمـل  قابـل  مصادیـق  از  )حتـی  تاکنـون( 
در   .)323 اسـت)مجابی، 1388:  ایـران  شهرسـازی 
کتـاب »سـير تاریخـی بنـای شـهر قزویـن و بناهـای 
آن« جعفرآبـاد بيشـتر بـه یک خيابان شـبيه اسـت که 
بـا دو دیـوار بلنـد در طرفيـن و درختـان و نهـر آب در 
دوسـوی آن از درگاه شـاهی تـا محله شهرسـتان ادامه 
بـه  می یابد)دبيرسـياقی، 1381: 390( خيابـان مذکـور 
مثابـه نخسـتين خيابـان احداث شـده در شـهر قزوین، 
ارتبـاط عناصر مهم و شـاخص شـهر را برقـرار می نمود. 
جایـگاه و موقعيـت ایـن خيابـان در نقشـه کمپفـر و 
همچنيـن اشـعار عبدی بيـگ کـه بناها و مسـتحدثات 
مهـم ایـن دوره از جملـه خيابـان را بـه زبـان شـعر 

توصيـف نمـوده، آمده اسـت.
عبدی بيـگ در اشـعارش، عرصـه خيابـان را بـه سـبب 
فراخـی و همواری و راسـت بودنش می سـتاید؛ خيابانی 
کـه در دو سـو دیوارهـای بلنـد دارد و جویـی کـه از 
آب چشـمه اقبـال بـدان می ریـزد؛ او ميـان طرح هـای 
بـا  تشـيع  مذهـب  رسـميت یافتن  و  شـاه  شـهری 
اسـتفاده از ایهـام واژه »راسـت« به معنـی راه راسـت و 

تصاوير شماره 4-5-6 به ترتیب از سمت راست به 
چپ:  اتصال، انتقال و وصول در همبندی با فضای 
شهری در خیابان حرم مطهر- مسجد جامع در 

خیابان قزوين)مجابی:1388(– باغی در کنار چهارباغ 
)1841:183,Flandin and Coste(اصفهان
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صراط مسـتقيم خيابـان، مـردم را بـه راه راسـت هدایت 
می-کند)عالمـی، 1387: 51( توصيـف مذکور، این نکته 
را تأکيـد می کند کـه از این خيابان چـون باغی عمومی 
در باغ شـهر استفاده می شده اسـت )متينی،خيابان: 55-

99-به نقـل از عالمـی: 51(. 
خيابان صفـوی قزویـن دارای بندهـا و مفاصل متعددی 
اسـت، هر بنـد دارای فضای حرکتـی مخصوص به خود 
و تحت تأثيـر یـک یا چند عنصر بصری و غالب قرار دارد 
و بدین ترتيـب آهنـگ و زمان حرکت بيننـده را تنظيم 
می کنند. در این دوره، اسـتخوانبندی موزون و سـاختار 
معماری، شـهری بسـته ای را به  وجـود آورده اند)مجابی، 
1388(. بـا توجـه بـه این که مفصل هـا را می توان نوعی 
مبـدل ناميـد، ميدان سـعادت و جلوخان مسـجد جامع 
)تصویـر شـماره8( دو مفصل)همبند( سـاختاری عمده 
در دوره صفـوی قزویـن بوده اند که از جمله نشـانه های 

غالـب سـاختار صفـوی در ابتـدا و انتهـا یا همـان مبدا 
دوره  در سـایر خيابان هـای  کـه  و مقصـدی هسـتند 
صفـوی نيـز مشـاهده می شـود. ایـن عناصـر بـر روی 
نقشـه سـال  1684  کمپفـر   از قزوین، دیده می شـود. 
آدام اولئاریـوس آلمانـی نيز کـه در دوران صفوی از ایران 
دیدن کـرد بـه ميادیـن و باغ هـای شـهر قزویـن اشـاره 
از دو ميـدان بـزرگ  می کنـد. وی در توصيـف شـهر 
در شـهر قزویـن نـام می بـرد کـه نشـان دهنـده وجود 

ميباشـد)اولئاریوس،1363-:155(.   خيابان 
مطابـق برخـی از مـدارک، هفـده باغـی کـه در شـرق 
یـا دولتخانـه شـاه طهماسـب قـرار  باغ سـعادت آباد و 
داشـته، توسـط معبری ميانی همچون فضاي )چهارباغ( 
بوده اسـت)مجابی، 1388: 215( متصـل  هـم  بـه 

)تصویـر شـماره8( نقـش اصلـی ایـن خيابـان از نظـر 
طراحـی شـهری، سـازمان دادن عناصـر توسـعه جدیـد 

تصاوير شماره 7-8 به ترتیب از سمت راست به چپ: کروکی کمپفر از عالی قاپو )عالمی:1387(
محل قرارگیری خیابان نسبت به عناصر مهم چون مسجد جامع)مجابی، 1388( خیابان صفوی در قزوين به عنوان فضای 

تهی و مرکزی نیرومند
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شـهری اسـت کـه در اطـراف یک فضـای مرکـزی قرار 
می گرفتنـد و بـا پيوند شـهر قدیم و جدید، پاسـخگوی 
نيازهـای سياسـی و حکومتـی از نظر اجتماعـی و مرکز 
عالی قاپـو  مقابـل  خيابـان  بـود.  مدنـی  فعاليت هـای 
فضایـي دموکراتيـک بـود که شـاه به طـور رسـمی و یا 
غيررسـمی بـا عامـه مـردم در مناسـبت های گوناگـون 
ارتبـاط می یافـت و با ایجاد گشـودگی عظيـم و آرایش 
یافتـه و جهت دار، سـنجيده ترین مناظر شـهر و بناهای 

می داشـت)همان: 206-205(.  عرضـه  آن را  باشـکوه 
ب( خیابان در »اصفهان- باغ شهر صفوی«

بـه  را  صفـوی  پایتخـت  شـاه عباس  اینکـه  از  پـس 
طراحی شـهری  الگـوی  از  منتقل کـرد،  اصفهـان، 
اسـتفاده کرد.  اصفهـان  شـهر  توسـعه  در  قزویـن 
و  شـهر  قدیمـی  جنـوب  مرکـز  در  باغسـتانی  وی 
ارتبـاط  بـرای  خيابانـی  سـال)1005ق/ 1596م.(  در 
دروازه  دولـت در نزدیـک اقامتـگاه خـود بـه بـاغ عظيم 
مـادی ای  سـاخت.  جنوبـی  حومـه ی   در  هزارجریـب 
منشـعب از رودخانـه، بـاغ را آبيـاری کـرده و محـور 
 Della, تشـکيل می داد)  را  جدیـد  باغسـتان  اصلـی 
عالمـی،1387: 59(.  از  Valle  op.cit., p.171به نقـل 
آنچـه از بررسـي نوشـته هاي اروپایيان و مسـافران غربي 
فضاي سـبز  بر مي آیـد،  اصفهان صفـوی  مـورد  در 
گسـترده ی داخـل شـهر، الگـوي بصـري و عملکـردي 
قـوي را به دنبـال داشـته  و چشـم انداز و منظـر کلـي 
شـهر را در عيـن پيچيده بـودن به صـورت شـفاف بازگو 
می کرده اسـت. طراحـی چهارباغ به عنـوان محور جدید 
و همچنين ميدانی وسـيع به عنوان مرکز جدید شـهر با 
تعریفی روشـن، انتظام  بخـش فضای شـهری بوده اسـت، 
منطقه بنـدی  مفهـوم  اولين بـار،  بـرای  دوره  ایـن  در 
شـهری در سـازماندهی شـار ایرانـی به کار گرفته شـد. 
»بـا ایـن طـرح، سـاختار منظـم اصلـی شـهر از طریق 
تقسـيم  هم چنيـن  و  بـاغ  اندر بـاغ  اصـول  کاربـرد 
عمـده شـهر براسـاس دو محـور ایجاد کننـده چهاربـاغ 
عظيـم شـکل گرفت«)ميرفندرسـکی،1374: 127(. هر 
مجموعـه زیستی)شـهر یـا روسـتا( از ایـن پـس دارای 
یـک ميـدان یـا مرکـز ثقـل می شـود. در هـر رده ای از 

سلسـله مراتب مکانـی، اجتماعـی و اقتصـادی مجموعه 
و یـا کانون-زیسـتی، ایـن ميـدان دریچـه ای اسـت که 
دولت صفـوی از آن طریـق خـود را بـه جهـان پيرامونی 

 .)97 می نماید)حبيبـی،1382:  
مذهبـی  پايتخـت  »مشـهد-  در  خیابـان  ج(   

صفـوی« 
شـهر مشـهد بواسـطه مرقـد مطهـر رضـوی تحـول و 
گسـترش یافـت. در دوره صفوی »شـاه عبـاس« عالقه 
وافـري نسـبت بـه ایـن مـکان مقـدس نشـان   داد و در 
تعميـر، تزئيـن و ترویـج احتـرام و عظمـت آن  کوشـيد 

. )بيگ منشـي:421 ( 
سـازمان فضایـی شـهر کهـن مشـهد، هماننـد دیگـر 
شـهرهای تاریخـی، متأثـر از نحوه اسـتقرار عناصر مهم 
شـهر همچـون؛ دروازه هـا، معابـر و بازارهـا بوده اسـت. 
مهمتریـن تغييراتـی کـه منجـر به تحـول در سـاختار 
شـهری مشـهد شـد، احـداث نخسـتين خيابـان عصـر 
بـا  وی  می باشـد.  شـاه عباس  اول،  دوران  در  صفـوی 
احـداث اولين خيابـان در جهت شـرقی-غربی از دروازه 
پایين خيابـان، تحـول عمـده ای  تـا دروازه  باالخيابـان 
)تصاویـر  آورد.  بـه  وجـود  شـهر  انتظام  فضایـی  در 

شـماره9و10(. 
 ایـن خيابان از زیر سـردر سـاعت در غـرب، وارد صحن 
عتيـق شـده و در منتهي اليـه شـرقي صحـن، از زیـر 
سـردر نقاره خانـه مي-گذشـت. با شـکل گيری خيابان، 
بَسـت باال و بَسـت پایين  در بيرون سـردرها ایجادشـد. 
همچنيـن جـوي آبـي، از ميـان ایـن خيابان روان  شـد 
کـه از درون صحـن گذشـته و پـس از سـيراب  نمـودن 
ابنيـه متبرکـه، به کشـتزارهاي اطـراف جاري مي شـد. 
بعدهـا بنـاي سـقاخانه در وسـط ایـن نهـر، در ميـان 

صحـن عتيـق بنا شـد . 
ایـن خيابـان ماننـد سـایر خيابان هـای عصـر صفـوی 
و  شـده  ترکيـب  آب   نهـر  ـ  طبيعـی  عناصـر  بـا 
جریـان و حرکتـی نـو و پویـا بـه و جـود  آورد)تصاویـر 
ایـن  هندسـه  و  شـکل یابی  کيفيـت  شـماره11و12(. 
خيابـان، تحت تأثيـر عملکردهـای مرتبـط بـا مجموعه 
-حـرم و در پيونـد بـا آن هـا بـود. یکـی از مهمتریـن 
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ایـن فضاهـا کـه دارای عملکـرد اجتماعـی و در پيونـد 
بـا مجموعـه بـوده، بَسـت باال و بَسـت پایين، منتهـی به 
ایوان هـای اصلـی مجموعـه ، می باشـد. بسـت ها عـالوه 
بـر اینکـه مکانـی امـن بـرای پناه آورنـدگان بشـمار-

می آمـد، سلسـله مراتب جدیـدی بـرای تشـّرف به حرم 
ایجـاد می نمـود. چراکـه محور خيابـان پـس از عبور از 
ایـن دو بسـت از طریق ایـوان نقاره خانه و ایوان سـاعت، 
بـه مثابـه دو مفصـل مهـم، وارد صحـن عتيق می شـد. 
ایـن خيابـان نقش اتصـال و انتقـال از دروازه های اصلی 
شـهر بـه مفصل هـای وصول به فضـای باز حـرم را ایفاء 
نمـوده و محـور و جهـت اصلـی حرکت در کل شـهر را 
بـر این اسـاس تعریف می نمـود و از این طریـق، ارتباط 

هندسـی و انسـجام مجموعـه حرم با شـهر بـه بهترین 
نحـو ایجاد  می شـد. عملکردهای؛ بسـت، ایوان، صحن و 
جـوی آب، در ویژگی هـای  کالبدی خيابـان مؤثر بوده-

اند، همچنين هندسـه خيابان در شـکل گيری و انسجام 
بافت پيرامون حرم در وهله نخسـت و بافت شـهری، در 

مقياسـی وسـيع تر، تأثيرگذار بوده اسـت.

11 

 

ای يچهراين ميدان د، زيستیاقتصادی مجموعه و يا کانون، اجتماعی و مراتب مکانیای از سلسلههر رده . درشودمی
  (.97 :1382)حبيبی،ايدنمطريق خود را به جهان پيرامونی میصفوی از آن است که دولت

 
 « پایتخت مذهبی صفوی -مشهد»خیابان در ج(  

سبت به نوافری  عالقه« شاه عباس»در دوره صفوی  .يافتگسترش  وتحول ی مرقد مطهر رضوواسطه مشهد ب شهر
 .8(214منشی:بيگ) کوشيدآن ترويج احترام و عظمت  و تزئين ،در تعمير و داد نشان اين مکان مقدس

چون؛ هم هرشمهم  ، همانند ديگر شهرهای تاريخی، متأثر از نحوه استقرار عناصرسازمان فضايی شهر کهن مشهد
 حداثاهد شد، تحول در ساختار شهری مشست. مهمترين تغييراتی که منجر به ابازارها بوده و ها، معابرروازهد

ربی از غ-ت شرقیولين خيابان در جهبا احداث ا ویباشد. اول، می عباسنخستين خيابان عصر صفوی در دوران شاه
  (.10و9)تصاوير شماره. آورد وجود فضايی شهر بهر انتظامای دتحول عمده ،خيابانخيابان تا دروازه پاييندروازه باال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ه خانقارهنير سردر اليه شرقی صحن، از زدر ساعت در غرب، وارد صحن عتيق شده و در منتهیخيابان از زير سراين  

يان وی آبی، از مچنين ج. همايجادشد هادر بيرون سردر ست پايينو بَ ست باالبَ ،گيری خيابانبا شکلگذشت. می
اری جاطراف  ای، به کشتزارهنمودن ابنيه متبرکه که از درون صحن گذشته و پس از سيراب شد اين خيابان روان

  .9ين نهر، در ميان صحن عتيق بنا شدبعدها بنای سقاخانه در وسط ا .شدمی
 و و پويانو حرکتی  ی ترکيب شده و جرياننهر آبهای عصر صفوی با عناصر طبيعی ی اين خيابان مانند ساير خيابان

مرتبط با تأثير عملکردهای ، تحتاين خيابانيابی و هندسه کيفيت شکل (.12و11آورد)تصاوير شماره جودو به
وعه ند با مجماعی و در پيو. يکی از مهمترين اين فضاها که دارای عملکرد اجتمبودها و در پيوند با آن حرم مجموعه

برای  امن ها عالوه بر اينکه مکانیبست باشد.می ،های اصلی مجموعهپايين، منتهی به ايوانستباال و بَستبوده، بَ
ز پس اد. چراکه محور خيابان نموشرّف به حرم ايجاد میتمراتب جديدی برای آمد، سلسلهمیبشمار آورندگانپناه

 . شدیمصحن عتيق  واردو مفصل مهم، دبه مثابه ت، ساعخانه و ايوانق ايوان نقارهعبور از اين دو بست از طري

 

 

 

حرم مطهر تا اواخر قرن یاندهم  ساختار کالبدی-9تصویر شماره 
 ها و محور خیابان()نگارندگان(میالدی )صحن عتیق، ایوان

 

 نهر آب در امتداد محور خیابان - 10تصویر شماره 
 )بانآفرینی تصویری و ترسیم: نگارندگان( 

تصوير شماره 9-ساختار کالبدی حرم مطهر تا اواخر قرن يازدهم میالدی )صحن عتیق، ايوان ها و محور خیابان()نگارندگان(

تصوير شماره 10 - نهر آب در امتداد محور خیابان )بازآفريني تصويری و ترسیم: نگارندگان(
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نتیجه گیری 
در دوره صفـوی، سـالطين بـا تقویـت جایـگاه خـود 
باغ شـهرهای  توسعه شـهری،  جهـت  در  و  جامعـه   در 
جدیـدی در مراکـز حکومتی احداث کردنـد. »خيابان« 
بـه  مثابه یکی از عناصر شـاخص این توسـعه ها، سـبب 
پيدایش نظم و کليتی معنادار در شـهر شـد. مؤلفه های 
متأثـر از نظـاِم هندسـی خيابـان عـالوه بر سـازماندهی 
بـر  شـاکله شـهر،  کليـت  بـه  و شـکل دادن  کالبـدی 
و محورهـا،  مفاهيمـی همچـون؛ مفصل هـا، جهت هـا 
سلسـله مراتب، ارزش گـذاری، مرتبـت و منزلـت، تعّين 
فضایـی و به هم -پيوسـتگی تأکيـد نمودنـد. به طوریکه؛ 
هندسـه خيابـان، بـا دارابـودن وجـوه معنایـی درکنـار 
وجـوه کالبـدی و کارکـردی، سـبب پيدایـش و تـداوِم 

حيـات ایـن عنصـر مهم شـد. 
در شـهرهایي ماننـد قزویـن و اصفهـان کـه خيابـان و 
بـاغ در پيونـد عميـق بـا یکدیگـر بودند، انسـجام شـهر 
از طریـق ادامه یافتـن و پيشـروی خطـوط هندسـی باِغ 
بـه سـمت شـهر و ایجـاد فضایی وحـدت بخـش، انجام 

گرفته اسـت و خيابانِ شـهری از نظر هندسـه و الگوهای 
طراحـی و نيـز از نظـر پيونـد بـا طبيعت و وجـود آب و 
گيـاه ، مبتنـی بـر آن بوده و با وجـود عملکرد اجتماعِی 
بيشـتر، بـا سـاختاری منطبـق بـر بـاغ ایرانـی ظهـور و 
بروز داشـته و سـاختار و اسـتخوان بندی اصلی شـهر را 

شـکل   داده است. 
در شـهرهای قزویـن و اصفهـان کـه پایتخـت سياسـی 
بشـمار می رفـت، خيابـان، جایـگاه سـلطنتی را تقویت 
می نمـود؛ زیـرا بـا برگـزاری مراسـم مختلـف به عنـوان 
فضایـی عمومی، سلسـله مراتب و سـلطه بر رعایـا  را به 
نمایش می گذاشـت. در شـهر مشـهد به عنوان پایتخت 
مذهبـی؛ هندسـه خيابـان، تحت تأثيـر محـور صحن و 
جهـت قبلـه و توسـعه  از درون بـه بيـرون، یعنـی از 
مفصل هـای ورود بـه حرم مطهـر به سـمت دروازه های 

اصلـی شـهر بود. 
در مجمـوع، معمـار و طراح این عصـر، در فکر براندازی 
سـاختارهای کهنـه نيسـت بلکـه در پـی حفـظ آن بـا 
کمتریـن مداخـالت می باشـد، بنابراین کليـت را حفظ 

12 

 

 وهای وصول به فضای باز حرم را ايفاء نموده های اصلی شهر به مفصلنقش اتصال و انتقال از دروازهاين خيابان 
 سجامرتباط هندسی و اناين طريق، نمود و از امحور و جهت اصلی حرکت در کل شهر را بر اين اساس تعريف می

های  آب، در ويژگیبست، ايوان، صحن و جوی ؛عملکردهای شد.یم م با شهر به بهترين نحو ايجادمجموعه حر
و نخست  در وهلهيرامون حرم جام بافت پگيری و انسهندسه خيابان در شکل همچنين ،اندکالبدی خيابان مؤثر بوده

 .استهتأثيرگذار بودتر، در مقياسی وسيع ،بافت شهری
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری جهنتی
 مراکزدی در شهرهای جديباغ شهری،و در جهت توسعه با تقويت جايگاه خود در جامعه ، سالطيندر دوره صفوی

 ارظم و کليتی معنادسبب پيدايش ن ،هااز عناصر شاخص اين توسعه يکیمثابه به  «خيابان». احداث کردندحکومتی 
 ،اکله شهرشدادن به کليت دی و شکلعالوه بر سازماندهی کالب نخيابا  هندسیی متأثر از نظامِهامؤلفه. شد شهر در

 و ت، تعيّن فضايیگذاری، مرتبت و منزلمراتب، ارزشها و محورها، سلسلهها، جهتهمچون؛ مفصلی بر مفاهيم
 ارکردی،ک ووجوه کالبدی  کنارجوه معنايی دربودن و، با داراهندسه خيابان طوريکه؛به. نمودندتأکيد پيوستگی همبه

  .شدحيات اين عنصر مهم  و تداومِ شسبب پيداي
يق از طر هرشانسجام ، بودندوند عميق با يکديگر مانند قزوين و اصفهان که خيابان و باغ در پي شهرهايیدر 

-بانِخياو  استه، انجام گرفتو ايجاد فضايی وحدت بخش به سمت شهر تن و پيشروی خطوط هندسی باغِيافادامه
با  و هبودبر آن  ، مبتنیگياه و آب ظر هندسه و الگوهای طراحی و نيز از نظر پيوند با طبيعت و وجود از ن یشهر

بندی اصلی ناستخوا وو ساختار  باغ ايرانی ظهور و بروز داشته ساختاری منطبق بر، با بيشتر وجود عملکرد اجتماعیِ 
  .استادهد شهر را شکل

بارو و نقشه شهرمشهد،  -محور خیابان -12تصویر شماره 
ه.ق 1293-ک کرگورم اثر های آن در دوره قاجاردروانه

 (1384:245رضوانی، )

 

 

نهر 
 شاهی

 باال
 خیابان

 پایین
 خیابان

 فضای همبند
 اتصال و وصول-انتقال

  و پایین خیابان موقعیت باال خیابان -11تصویر شماره 
 (1362الدوله،ه.ق)صنیع 1300در 

 

تصوير شماره 11- موقعیت باال خیابان و پايین خیابان 
در 1300 ه.ق)صنیع الدوله،1362(

تصوير شماره 12- محور خیابان- نقشه شهرمشهد، بارو 
و دروازه های آن در دوره قاجار اثر مک کرگور-1293ه.ق 

)رضوانی، 1384: 245(
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می کنـد و آن را بواسـطه نظامـی هندسـی می پرورانـد 
و بـا طراحـی همبندهـا در عيـن حـال کـه فضاهایـي 
متعيـن می آفرینـد، بـه اصـل سلسـله مراتب نيـز واقف 
اسـت و بـا ایـن اصـل، اتصـال فضاهـای خيابـان را بـه 
بدنه هـا و بافت هـای اطـراف ميسـر می سـازد و در ایـن 
طرح انـدازی به عناصـر طبيعی و عناصـر کالبدی توجه 
ویـژه ای دارد. هميـن آگاهی بـه تمام جوانـب امر باعث 
می شـود کـه سـاختاری پویـا بنيـان نهـد تـا بسـتری 

برای توسـعه آتی شـهر شـود. 

منابع:
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 )نگارندگان( خیابان های هندسیمؤلفهنتج ان بخش مانتظام اصول -1جدول شماره 
مؤلفه ها و ویژگیهای 

های نمونه ابعاد و مصادیق تأثیر گذاری هندسی
 موردی

اصول انتظام بخش 
 فضایی

 درجه بندی
 تعيّن فضايی

 تغيير تدريجی
 تداوم و
 سياليت

 -شمالقاپو در شهر شاهی و سردر عالیباغ
 جنوب ، تجاری و ...( دربخش کهن )مذهبی 

 قزوين

 اصفهان پایینچهارباغ  -باالچهارباغ  سلسله مراتب
 پایینبست  -باالبست 

 خيابان پایین -خيابان باال
 ارزشی خاص در تعيين مرتبت و منزلت 

 مشهد

 همبندی فضا
 بندی فضامفصل

هم پيوستگی درونی و به
 بيرونی )رابطه با بستر(

 تناوب

نه شهر جديد )دولتخاه باغاتصال شهر پيشين )مسجد عتيق( ب
 صفوی( با خيابان و دو ميدان

 سردرعالی قاپو و جلوخان مسجد: دو مفصل يا همبند
 قزوين

شهر اتصال شهر جديد به هسته قديمی شهر )جنوب: باغ اتصال
 صفوی شمال: شهر قديم(

  در جنوباتصال و ارتباط دروازه دولت به باغ هزار جريب 

 اصفهان

 
 مشهد های مجموعه حرمهای بيرونی شهر به دروازههاتصال درواز

 تقارن موضعی

 تعادل فضايی

 تکرار )تناوبی(

گيری محور بر اساس توسعه شهر در بخش شمالی )محور شکل
 جنوبی( –شمالی

 راست و هموار بودن خيابان
 قزوين

شهر در بخش جنوبی )محور  گيری محور براساس توسعهشکل محور
 جنوبی(–شمالی

 صفهانا

گيری محور اصلی براساس جهت حرکت آب )محور شکل
 غربی( –شرقی

 مشهد

 )مرکز ثقل(مرکزيت در فضا 

 های ساختارمندحوزه

 ميدان اثر )عناصر و اجزاء(

 از جنوب به شمال -یاساس توسعه شهربر
 دو ديوار بلند در طرفين خيابان

 رديف درختان در دو سوی خيابان و نهر آب
 ناصر جديد در اطراف يک فضای مرکزی )خيابان(سازماندهی ع

 قزوين

 جهت 

 اصفهان ز شمال به جنوبا -اساس توسعه شهری بر 
 اساس جهت قبله رب
 مشهد باالسر حضرت –حضرت پایپايين 

 
 با زيرا ؛دنمومیرفت، خيابان، جايگاه سلطنتی را تقويت در شهرهای قزوين و اصفهان که پايتخت سياسی بشمار می

 هرش. در ذاشتگمیبه نمايش را   مراتب و سلطه بر رعايافضايی عمومی، سلسله عنوانبرگزاری مراسم مختلف به
 از درون به بيرون، توسعهو  قبلهجهت  محور صحن وتأثير تحت ،هندسه خيابان پايتخت مذهبی؛ به عنوان مشهد
  بود.شهر صلی اهای به سمت دروازه حرم مطهرهای ورود به مفصل از يعنی

معمار و طراح اين عصر، در فکر براندازی ساختارهای کهنه نيست بلکه در پی حفظ آن با کمترين در مجموع، 
و با طراحی همبندها در  پروراندمی بواسطه نظامی هندسیو آن را کند را حفظ میکليت بنابراين  باشد،مداخالت می

مراتب نيز واقف است و با اين اصل، اتصال فضاهای خيابان را ل سلسلهآفريند، به اصعين حال که فضاهايی متعين می
 ایاندازی به عناصر طبيعی و عناصر کالبدی توجه ويژهسازد و در اين طرحهای اطراف ميسر میها و بافتبه بدنه

جدول شماره 1- اصول انتظام بخش منتج از مؤلفه های هندسی خیابان )نگارندگان(
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    )تاریخ دسترسی:95/5/10(
پي نوشت:

 - روضه الصفـا از آثـار معـروف شـاعر و مورخ برجسـته 
زین العابدین علی نویـدی  خواجـه  شـانزدهم  سـده 
معـروف بـه عبدی بيک شـيرازی)1580-1515(و)921 
تـا 978 ه. ق( اسـت کـه در توصيـف شـهر قزویـن و 
باغ های سـعادت آباد سـروده شده اسـت)عالمی، 1387: 

.)50
1- حيات )life( از نظر الکسـاندر،کيفيتی اسـت که در 
ذات فضـا نهفتـه اسـت و بـرای آجـر، سـنگ، هـر فرد، 
هـر نـوع سـاختار فيزیکی کـه در فضـا ظاهر می شـود، 
بـه کار می رود، هـر چيز حيات خـود را دارد)الکسـاندر، 
1392: 30(. حيـات بـه معنـای جامـع آن چـه از نظـر 
هندسـی، شکلی، سـاختاری، اجتماعی و زیست شناسی 
سـاختارهای  در  حياتـی  چنيـن  اسـت  مدنظـر 
هندسـی وجـود دارد و در نمونه هـای تاریخـی قابـل 

مشاهده اسـت)همان:49(.
بي آبـان  اصـل  در  شـونده،  بـي آب  بيابـان؛   -2

) ا هخد د ( سـت ه ا د بو
3- مکانـي در محـل تقاطـع دو گـذر اصلـي بـاغ اسـت 
فرا گرفتـه  سایه گسـتر  درختـان  را  آن  گرداگـرد  کـه 

.)26 است)ابوالقاسـمي،1371: 
در  اصفهـان  »مکتـب  کتـاب  در  اهـری  زهـرا   -4
شهرسـازی« سـه نـوع سـاختار بـرای شـهر  معرفـی 
و  گونه شناسـانه  ریخت شناسـانه،  سـاختار  می کنـد: 

نه.  شناسـا معنا 
Engelbert Kaempfer  1716-1651  -5

6- از نمونه هـای باغ انـدر بـاغ کـه سـاختار بخشـی از 
شـهر شـکل می دهند می تـوان بـه بخشـی از مجموعه 
باغ هـای سـلطنتی دوره صفویـه در جنب ميـدان نقش 
جهـان اشـاره کـرد که عمـارت عالی قاپو در واقع سـردر 

ورودی بـه ایـن مجموعـه باغ هـا بوده اسـت.
7- بـرای مطالعـه بيشـتر مراجعـه کنيـد به:)منجـم، 

 .)864  :1366
8- در روضه الصفـا نيـز ضمـن تصریح به توسـعه صحن 
توسـط شـاه عباس صفوي، بـه احـداث خيابـان و نهري 
در ميـان آن اشـاره شـده اسـت. بـرای مطالعـه بيشـتر 

مراجعـه کنيد به:)ميرخوانـد، 1373(.
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