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 چکیده
 این مساله. فراهم آورد یاسالم یرانیفرهنگ ااعتالی  یبرا را یمناسب بستر، یرونق اقتصادو  تیبه واسطه امن هیصفو ۀدور در

 تبیین و، پژوهش نیهدف ا. شد رانیدر ا هارهدو گرینسبت به د یهدورۀ صفو یشهرسازخاصه اسالمی  هنر ایرانی صباعث تشخّ

 در عصر صفوی اصفهان بافت جدید شهر یکالبد یریگدر شکل آن تأثیر ودورۀ صفویه  یشهرساز نظام یهاآموزه تحلیل

کاوی اسناد متن روش به ، هاداده یابزار گردآور شیوه و. باشدمی یلیتحلتوصیفی ، روشو  تیماه از نظر. پژوهش حاضر باشدیم

 یهاافتهی. باشدمی تحلیل عقالنی استدالل و و متکی به تفکر، است یفیکبه شیوه ، داده لیو تحل هیتجز .باشدیم و مدارک

 یناظر بر آنها بوده است. تبلور کالبد ینیبمتأثر از نوع جهان هیصفو ۀدور ینظام شهرساز در یشهر آرمان دهدیپژوهش نشان م

از دل سازمان کهن در  دیدر معنا و شکل جد قتیدر حق .به شهر ـ زمان بوده است گذار از شهر ـ مکان به آن یشهر یفضاها

 بازتابدورۀ صفویه  ی درشهر که توسعه شودیم یریگجهینت بنابراین. آمده است دهیپد یعیو طب یخیتحول تار، ندیفرا کی

خود های طبیعی شهر و در راستای تلفیق نوآورانه برای قابلیت یند تاریخی وآسی از فربا تأ ترجمان فضایی باورهای دینی جامعه و

 .استبوده  صفویه ۀدور معنوی جامعه شهریکالبدی، روانی و های پاسخگوی توأمان نیاز در

 
 شهر اصفهان ،دورۀ صفویه، گیری کالبدیشکل، شهرسازیهای آموزه ها:کلیدواژه
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 لهأبیان مس
اقتصادی و فرهنگی جوامع ، ارتباط نزدیکی با نظام سیاسیآن  که تصویر شکل گرفته دربدانیم آینه تمام نمایی  را اگر شهر

ی اگونهی مختلف حاکم بر جوامع است به هانظامننده روابط یای نماادورهچنین بیان داشت که شهر در هر  توانیم، لف داردتمخ
پیش از ورود به عصر مدرنیته  .(605: 1374، محمدی) با محیط هاانسانکه شهر چیزی نیست جز ترجمان فضایی اندیشه و روابط 

بر همین است.  گرفتهیمشکل  تداوم تاریخی و اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، نظام شهرسازی ایران در انطباق با شرایط فکری
بر  دهی نظام شهرسازی در ایرانمبنا نگاه به شهر در ایران امروز گویای واقعیت انکارناپذیری است که اندیشه ساماندهی و سازمان

حال سؤال . باشدفرهنگی و فکری نیست، بلکه آکنده از اذهان منفرد و تفکرات متباین می، اقتصادی، جغرافیاییمبنای یک جریان 
امروزه نظام شهرسازی ایران با آشفتگی در تمام ابعاد خود ، اساسی این است که چرا در کنار گذشته پربار شهرنشینی و شهرسازی

های های اقتصادی و تجاری صرف جایگزین ارزشسیمای شهرهای ایران هزار چهرۀ گوناگون دارد ارزش امروز چرا مواجه است؟
امروز تعریف درستی از خیابان با جاده، میدان با فلکه در شهرها وجود ندارد، عبور توأم با مکث و  چرا ؟معنوی و زیستی گردیده است

به طراحی  ؟ چراشوداند و حریم فضایی عابر پیاده رعایت نمیعابر تک منظوره سپردهجای خود را به مدورۀ صفویه  تماشا در معابر
 ،شود و بعد سوم شهر به سطح و مترمربع تقلیل یافته استنظر شهرسازی و شهر یعنی به معماری خیابانی توجه نمیبناها از نقطه
شود، نماهای ساختمانی مسطح هستند، عمق و حجم ندارند، از اشکال هماهنگ، عمیق و معلوم برخوردار ها تعریف نمیبدنه خیابان

 و سازی جای معماری را گرفته استدر واقع ساختمان ؟آور نیستندگرا و نوعگرا، گذشتهها عظمتاهای بدنه خیاباندیگر بن، نیستند
اند فضای کنند ولی چون مبانی فلسفی آن را هضم نکرده تقلیدشود از کالبد گذشته های شهری که تالش میبسیاری از طرح

دورۀ  . امروز ادراک فضائی خود را از فضاهای شهریشده استگذشته و آینده  پاسخ بهنشان و بیشهری تبدیل به یک فضای بی
 تجلّی هویت فرهنگی، گر جز این است که ساختار فضایی هر شهرم ایم.دادهکه حامل حکمت و تجربه غنی بود، از دست صفویه 

سکونتگاهی ما در مسیر حرکت به  تمدن است؟ پس ریشه این تضاد در چیست؟ اکنون این مسئله قابل طرح است که مراکزآن 
 یاد کردتوان می هصفوی دورهاز ،از اعصار مهم شهرنشینی ایران لذا د؟نسمت آینده به استناد کدام مرجع و نظام شهرسازی توسعه یاب

الگوی توانست دورۀ صفویه  .نظام شهرسازی. بعد از خویش گرددهای دورهمهمترین مرجع شهرسازی کشور در تمامی  تواندیمکه 
مندی از تجارب این برهه از تاریخ کشور بر اساس سنت دیرینه مفاهیم شهرسازی ایران و با بهرهمناسب شهر ایرانی اسالمی را در

که در هنرهای مختلف از جمله شهرسازی و معماری مکتبی به نام چنان، و طراحی نمایدریزی برنامهدوره آن  کشورهای متمدن
شهرسازی  کالبد شهر در نظامگیری شکل شهرسازی در های آموزه لزوم توجه به امر همین لذا .گیردمی شکل« مکتب اصفهان»

  نماید.می آشکار، است تاریخیپیوستگی  وتداوم  گرایی وکمال، به عناصر الوهیتیمنتسب صفویه که 

 نظری مبانی
به  دباشدورۀ صفویه  کننده نظام شهرسازیاز میان منابع دست اول که توصیف، مورد مطالعهصاحب نظران در باره مساله  ءاگاهی از آرابرای 

به سبب  و شدندنوان سفیر یا جهانگرد وارد ایران که به ع6اولئاریوس، 5کمپفر، 4تاورنیه، 3دالواله، 2بالنت، 1مطالب نویسندگانی چون شاردن
شاردن بیش از سایر  میاندر این اد استفاده کرد. نبه عنوان منابع قابل است توانمیدورۀ صفویه  توصیف آنها از ساختار شهریگرا بودن طبیعت

، 7مانند گیبون) به عقیده بسیاری از محققان داشته است. سفرنامه شاردننظردورۀ صفویه  نظام شهرسازیمحققان با دیدگاه شهرسازانه به 
ی قابل استناد برای ترسیم هانمونه( یکی از 12و آرتور پوپ 11والترهینتس، ابراهیم پورداود، 10والدیمیر مینورسکی، 9ادوراد براون، 8منتسکیو
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 35    و همکاران علیمرادی – ...کالبد شهر یریگدر شکل یشهرساز یهاآموزه لیتحل

 پوپ .کندمی در باغشهرها جستجو را آرمانگرایی صفوی نمود خود اعتقاد دارد (1385) اریوسئولا .باشدمیدورۀ صفویه  تصویر ذهنی از شهر در
معماری با  ز اهمیت است و هر اثر شهرسازی وئنقشه کشی و طرح حا هکند که در این دورمی در باب شهرسازی عصر صفوی تصریح (1362)

ها و درختکاری، مستقیم پهن وهای فهان خیاباندر بازدید از اص (1360) کمپفر شود.می تناسب خلق به نقشه و طرح با رعایت پیوند و توجه
 مقایسه "ناوونا"ین میدان شهر رم را با مشهورترآن ، بناهای اطراف پیترو دالواله با دیدن میدان نقش جهان و. ستایدمی روان را های آبجوی

 دورۀ صفویه در نظام شهرسازی ییمعناگرا تفکر، ی مرتبط با پژوهش حاضرهاهینظریکی از  (.45: 1374، )بزرگمهر یابدمی را برترآن  کند ومی
. در اینجا کالبد شهر ابزاری برای دانندیمرا نمودی از معانی پر رمز و راز آن  بلکه نندیبینمآن  شهرسازی را در کالبدآن  پردازان. نظریهباشدمی

هانری ، تیتوس بورکهارت، سوآمیکومارا ، هانری کربن، نادر اردالن، . محققین این حوزه مانند سیدحسن نصیرباشدمی ی معناییهاامیپرساندن 
موجب باروری و رشد دورۀ صفویه  آمده در به وجودامنیت و رونق . رندیگیمبهره  و عرفانتاریخ هنر ، شناسیدین، استیرلن و... از دنیای فلسفه

ی هاشهیاند زبان بیان و ابندییمعمیق  پیوندآن  فکری ـ فلسفی هاینحلهخاصه شهرسازی که با مذهب تشیع و  هانهیزمهنر اسالمی در همه 
با استفاده دنیای عرفان تفسیری خاص از نقش مذهب بر کالبد شهر دارد. وی معتقد است  (1394) اردالن. (1375نصر، ) شوندیم شیعه مذهب

، وصل) پیوستگی فضایی مثبت، بخش حس مکان(الهام) الگوی مثالی باغ بهشت، (همدلی موزون با طبیعت) انطباق محیطی، بینش نمادین
 جتماعی بر اساس سلسله مراتب و نوآوری در نظام شهرسازی صفویهخط( مقیاس انسانی و مشارکت ا، ماده، رنگ) مکمل بودن، اوج(، گذر

و مبانی طراحی را در اساطیر قوم  اندداشتهدورۀ صفویه  کالبد شهر درگیری ی در شکلااسطورهندیشمندان دیگر دیدگاهی ا. ابدییم تجلی
شهری ایران و یک نگاه کاربردی به گذشته برای ساخت های به واقع یک تداوم و پیوستگی تاریخی در طراحی فضا. دهندیمایرانی نشان 
ماهرانه و دقیق بندی اعتقاد به یک جمع (1392) حبیبی. زاده نام بردحبیبی و سلطاناز  توانیماین نظریه  از واضحان. شوندیمآینده متصور 

به . یابدتجلّی می میدان نقش جهان شهری در نهایت مجموعه که دارد از اسالم بعد و قبلهای همه اشکال مفاهیم کهن شهرسازی از دوره
پالن کاخ عالی قاپو با کارکرد دیوان عام و چهلستون با کارکرد ، ایران در یگی طراحی عناصر شهرتداوم و پیوستدر( 1390) سلطان زاده باور

دورۀ صفویه  نظام شهرسازی بنابراین. بوده است پارسیان ۀتخت جمشید در دور دیوان عام و خاص دیوان خاص در راستای ارتقاء فضایی پالن
اعتقاد دارد میان اعتقادات و  (1375) داوری اردکانی با تأسی از الگوهای کهن به دنبال یافتن نظام کالبدی مناسب برای عصر خود بوده است.

قاپو و کاخ عالی، جهان اصفهان و نحوه قرارگیری مسجد و بازارنظام شهرسازی مناسبت و تناسبی وجود دارد و اشاره به طراحی میدان نقش
نقش آراء فلسفی شیعه در به بررسی  (1380) اهری. باقی و فانی همه باهم جمع آمده است، آسمان و زمینآن  اهلل دارد که درلطف مسجد شیخ

الهام بخشیدن مبنای نظام شهرسازی از اجزای معماری تا فضای شهری پرداخته و نقش مذهب در ایجاد خصوصیات شکلی و مفهومی 
 واز اصول  اسالمی متاثرهای فضای زندگی شهر اصول انتظام بخشی محیط و. اشاره دارددورۀ صفویه در  هماهنگ در فضای شهری

آنان را در  تا کنندمی ایجاد های اسالمی باشدگاه ارزشتجلیمناسبی را که  یکالبدفضای مسلمانان موحد آن  در اسالمی استهای ارزش
 .(1385، زادهنقی) مسلمان زیستن یاری نماید

 

 پژوهش روش
بعد . انجام گرفت اسنادی و مدارک عاطالعات از منابآوری جمع، عد از مشخص کردن حدود مسالهپژوهش اولین اقدام ب این به منظور انجام

کاوی با بررسی و مراجعه ها بر مبنای متنآوری دادهاز آنجایی که جمع گردد.می تفسیر از اطالعات بدست آمده مطرح، اطالعاتآوری جمع از
نیازمند تحلیل اولیه نسبت به اسناد تهیه شده ، باشدچنانچه اطالعات تاریخی از منابع دست اول گردآوری شده ، به مدراک و اسناد است

توجه به مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل اولیه و ثانویه در دستور کار پژوهش حاضر قرار دارد و به صورت مشخص به دو طریق  بالذا . باشدمی
 گیرد:انجام می

ره تاریخی که در اینجا بررسی این تغییرات و ها در یک دوتجزیه و تحلیل سیر تاریخی و بررسی تغییرات و تحول ارزش -
 باشد. رویدادها و تأثیر آنها بر شهرسازی و معماری دوران صفویه می

پس از . پردازدمیروش تحلیل کارکردی که به تجزیه و تحلیل رویدادها و تغییرات ایجاد شده بر شهرسازی دوران صفویه  -
 صورت گرفتها کار نوشتن و تدوین یافته، و در انتهای پژوهش گرفت مدنظر قرارآن  مرتبط باای استخراج نظریهها تحلیل داده

، قلمرو مکانیاز نظر  ودورۀ صفویه  قلمرو زمانی مربوط به ماهیت ونوع مطالعه توصیفی تحلیلی است. ازنظر نظر ازتحقیق حاضر.
ریزی در حیطه مطالعات برنامه آن . قلمرو موضوعیباشدمی نظام شهرسازیذهنی های به عنوان بستر نمایش ایده شهر اصفهان

متکی به تفکر، استدالل و تحلیل عقالنی و  باشدمی مطالعه کیفی ماهیت داده هاتحقیق موردنظر از نظر گیرد.شهری قرار می
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 عصر صفویه و شهر اصفهان به، هنری و تصویری، از این رو با توجه به هدف تحقیق از میان کلیه اسناد مکتوب نوشتاری. باشدمی
و مرور ای گردآوری اطالعات در این تحقیق به شیوه کتابخانهشیوه  گردد.می تکیهدورۀ صفویه  نظام شهرسازیبه عنوان زادگاه 

 مساله دبا توجه به عوامل مؤثر در ایجا. باشدمی کیفی شیوه هابر اساس ماهیت دادهروش تجزیه و تحلیل باشد. می مدارک و اسناد
 گردد.می ارائه (1) شکلمدل مفهومی در ، تحقیق

 

 
  مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 محدوده مورد مطالعه
دورۀ صفوی جایگاه ، هاهای گوناگون بوده است. از میان حکومتگیری حکومتسرزمین ایران در طول تاریخ حیات بر پیکره خود شاهد شکل

تخصیص داده است. این حکومت به سبب تمرکز قدرت سیاسی که اولین حکومت متمرکز بعد از اسالم در ایران ممتازی را در تاریخ ایران به خود 
گردد که عالوه بر ایران، تأثیرات جهانی خود را نیز به منصه باشد و نیز به سبب تأکید ویژه به فرهنگ شیعه از لحاظ شهرسازی زاییده تمدنی میمی

باشد. این شهر به واسطه پشتوانه محیط ای از تجلّیات فرهنگی این حکومت میهر اصفهان نماد ظهور بخش عمدهرساند. در این بین شظهور می
طبیعی ویژه، در طی هزاران سال قبل از اسالم دارای تمدن کم نظیری بوده است. اما شهرت اصفهان بیشتر به دوران حکمرانی دورۀ صفوی بر 

هجری قمری، اولین حکومت ملی در ایران، پس از اسالم به وجود  905ط شاه اسماعیل صفوی در سال گردد. با به دست گرفتن قدرت توسمی
آمد. جریان مذهبی که مبتنی بر تعالیم شیعه بود، با اتحاد مریدان طریقت خود، طی چند قرن به جنبشی سیاسی تحول یافت و به یک حکومت 

گوناگون خاصه در شهرسازی و های و باعث تحوالت در عرصه ر ایران در اختیار گرفتمقتدر تبدیل شد که بیش از دو قرن مسند قدرت را د
 گردد.می معماری
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 دورۀ صفویه  . نقشه بازسازی شده شهر اصفهان در2شکل  

 (43 - 42: پیوست مجله معماری و شهرسازی، شمارۀ 1377ی، )منبع: عالم

 

 و تحلیل آن پژوهش هاییافته

 کالبد شهر در دورهگیری اسالمی در شکلبینی جهان -1

این مسأله . باشدمی (ساخت )شهر ومعماریمحیط انسانگیری در شکلباورهای جامعه  اعتقاد و، تأثیر جهان بینی، یکی ازموضوعات محرز
موضوعی است که تقریبأ منکری ، مورد اذعان جملگی کسانی است که به نحوی با مسائل رابطه انسان با محیط انسانساخت سروکار دارند

 ,Rapoport و Hakim, 1986؛ 1390 گروتر، ؛1377 )بحرینی، در میزان شدّت و ضعف و چگونگی تأثیر آن هست نداشته و اختالف

بسیار ، داردگیرد و این عوامل در کشوری مانند ایران که پیشینه تاریخی طوالنی شهری تحت تأثیر عوامل متعددی شکل میهای فضا(. 1990
به شناخت بخش در . باشدمی های اسالمیارزش یکی از عوامل مهم در شکل دادن کالبد شهر در دورۀ صفویه، اصول و بنابراین. گسترده است

وحدت ، فضااین همانی با  از طبیعت به منظور ایجاد حس مکان وگیری از طریق بهره عبور از واقعیت به مجاز مفاهیم از جمله نسبی بعضی از
می  تجلی گاه اصول اعتقادات اسالمی و احکام شرعی به مثابه شهری فضاهای در واسالمی  اتخوذ از تفکرکه مأ کثرت و پیوستگی فضایی و

 گردد:اشاره می باشد،
 

 همانی با فضا این و گیری از طبیعت به منظور ایجاد حس مکانعبور از واقعیت به مجاز از طریق بهره (لفا

در ظرف مکان و در گذر زمان  شهرکالبد ، مندی از اراده نظام سیاسی حاکمهرهبو با آن  ناظر بربینی شهرسازی متأثر از نوع جهان نظامهر 
وجود  فضای رمزی را به، از طریق هنر معنوی دورۀ صفویهساختار فضایی شهری و معماری . یابدمی تکوین و تداوم برگرفته از فرهنگ جامعه

شود. در هنر معناگرا طبیعت ماهیت گر میترین مرتبه خود با وام گرفتن از طبیعت جلوهتجلّی هنر در عالی، آورد. در هنر رمزی و معنویمی
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تبدیل به  آن را تواندکل ماده عالم دارای وجهی مقدس است و انسان با جان بخشیدن و روح دادن به طبیعت می. قدسی و وجه مقدس دارد
نظام شهرسازی صفویه در جستجوی فضاها و عناصر ، از این دیدگاه. گرداند آسمانی یادآور بهشت، های شکلی و نمادیبازی با ید وموم نما

نظام شهرسازی دورۀ  متفکران و طراحان. افق و... با عبور از واقعیت به مجاز برسد، رنگ، گیاه، نور، صوت، چنان که با عناصر آب، رمزی است
در آن  نه تنها از آیات نگاه خداوند را، آن اند تا از بقای ظاهری و باطنیگیری پیوند کالبد و معنا و کیفیت این ارتباط بودهصفویه به دنبال شکل

ق ازطریواقعیت به مجاز  های زیادی در ارتباط با فضای رمزی و عبور ازمصداق لذا. بلکه در عالم او نیز بتوان دریافت کرد، کتاب وحی
مستتر است که در اینجا  اصفهان در قالب عناصر شهری باغشهر() شهری مجموعه جدیددر  از طبیعت به منظور ایجاد حس مکانگیری بهره

 شود.می اشاره کالبدی مهم آنهای به ایجاز بعضی از مصداق

 میدان نقش جهان •
مالقات مکان  و به مثابه هستند. میادین شهری دارای مقیاس و عملکردهای مختلفشهر میادین هر ساختار یکی از مهمترین 

سازماندهی فضایی  و ساماندهی سلسله صفوی در چارچوب. باشدشهروندان می فراغتی اعیماجتهای فرصتو پاسخگوی  شهرنشینان
دهد که نشان میآن  بررسی بناهای پیرامون. ز کردریزی و طراحی میدان نقش جهان آغاشهر اصفهان اولین حرکت شهرسازی را با برنامه

، یک میدان حکومتی بود و محل ارتباط حکومت با مردم و بستری مناسب برای مادّیت و عینیت بخشیدن مفاهیم سیاسی ـ عقیدتی
از ، از جنوب به مسجد جامع، این میدان از طرف شمال به بازار شهر. از دین و حکومت بوده است داقتصادی ـ اجتماعی و القاء تعابیر جدی

متر است و در چهار  165آن  متر و عرض 510آن  شود. طولخ لطف اهلل محدود میشیغرب به عمارت عالی قاپو و از شرق به مسجد 
ها و طبقه حجرهطبقه اول ، شود. دورتادور میدان یک جداره موزون دو طبقه قرار داردنقطه به دلیل ایجاد فضای سهندوارگی شکسته می

بصری و متناسب نمودن ارتفاع بدنه دور میدان با ، دوم به عنوان یک نمای ایوان دار جهت محصور کردن فضای میدان از جهت اقلیمی
عبور از واقعیت به مجاز در  با توانهایی که میآموزه. هجری ساخته شده است 1011توالی بر تقارن در سال  ترجیح دادنمساحت زیاد و 

 باشد:احی میدان نقش جهان آموخت به قرار ذیل میطر

به عبارتی دیگر منطقه اتصال جهان خاکی با جهان ماوراء ، پیونددخط آسمان( جایی است که زمین به آسمان می) خط افق -
ماند و یمتر خط افق باقی م 1340است. نمونه برجسته این امر لبه باالیی دیواره میدان نقش جهان است که در طول بالغ بر 

عمارت عالی  همانند، های شاخص میدانالمان، ضای سهند وارگی سطحیشد تا با ایجاد فتنها در چهار نقطه شکسته می
 ؛اهلل و بازار فرصت تظاهر داشته باشندمسجد جامع و لطف، قاپو

شود هر کسی را شدیداً تحت تأثیر میوسعت و عظمت میدان نزد ناظر که از کریدورهای نسبتاً کم عرض و کم نور به میدان وارد  -
 ؛دهدقرار می

 ؛زندزمین و آسمان را به هم پیوند می، تثبیت افق دید در طول میدان که باز بودنش به سوی آسمان -

ای مصالح نماها و پوشش بناها با کیفیت خاص نور و رنگ آسمان میدان برای بیان استعاره، هارنگ، هاهماهنگی برجستگی -
 ؛بهشت و انسان کامل، توحید، نمعانی آسما

های مختلف اعم از مادی و معنوی و اهمیت دادن تبلور وحدت معنایی بیش از هماهنگی ظاهری به دلیل تجمع انواع کاربری -
 ؛مسجد() تفویض مرکزیت شهر با عنصر مسلط کالبدی معنوی

محور شمالی ـ جنوبی میدان از طریق پیچی ابتکاری و ناپیدا از درجه انحراف از  45گیری از طریق جهتعبادت تبلور مفهوم توحید در  -
های دسترسی و حفظ نظم شبکه طریق داالن مسجد جامع و مسجد شیخ لطف اهلل برای تقارن مستقیم قبله و محراب و تقارن با

 هندسی؛

تواند تداعی یدان میاهلل به نسبت یک سوم محور طولی مستطیل شکل مقرارگیری عمارت عالی قاپو و مسجد شیخ لطف -
  باشد. هندسه باغ ایرانی تناسب طالئی و کننده
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 (27: 1371، توسلیمأخذ: ) اصفهان، مجموعه میدان نقش جهان .3شکل 

 

 پلسه  و یس •
واقع بر کرانه های محدودهقرارگیری شهر اصفهان بر کنار زاینده رود و ضرورت ارتباط با . پل فراتر از راه می باشددورۀ صفویه  سازینظام شهردر 

، در چارچوب ساماندهی و سازماندهی شهر اصفهان، سلسله صفوی استقرارهایی بر رودخانه زاینده رود شده است. با از دیرباز سبب ایجاد پل، دیگر رود
این پل  گردد.ها بخشی از ستون فقرات مجموعه جدید شهری اصفهان میشود و پلنظمی نو مطرح میایجاد محوری جدید در غرب و جنوب شهر با 

کند. سی و سه پل واقعیتی است از آجر و فا را به مجموعه جدید اصفهان و چهارباغ را به چهارباغ عباسی وصل میلمتر ج 14متر و عرض  300با طول 
تکیه داده است. هرجا که مهارت و خالقیت توانسته باشد بدون آنکه خللی بر زیبایی طبیعت وارد کند و مهر  سنگ و ساروج که بر دو کنارۀ زاینده رود

منظرۀ این بهترین رود مرکز فالت ایران را کامل کرده ، های طبیعیاثر هنری پدید آمده است. سی و سه پل بی هیچ مشابهتی با ساخته، خود را بزند
داشت. از آجر و سنگ و ساروج رکیبی به وجود آورده است که دیگر گویی زاینده رود بی سی و سه پل چیزی کم میاست. کنش طبیعی و معماری ت

طغیان بر ضد زمان تاریخی ، بنایی به وجود آمده است که راه را به چیزی فراتر تبدیل کند: عبور از زمان و مکان واقعی به زمان و مکان مجازی. کار هنر
بی کاست و افزود ساختار ، بی هیچ شکست، خط ممتد افق به طول پل. آمیز مجازی یا وهمی استرفتن در زمان شگفت و جذبهو تقویمی و فراتر 

وجود آورده است و  تری را بهو ساختار شکل کامل تر شده استتصویر پل در آب سبک و سبک باکه ، سبک پل روی آب بی فشاری بر بستر خود
اند تا عبور ها از معبر و گشاده از درون همه و همه دست به هم دادههای تنگ غرفهاقعی است و کدام تصویر است: دهانهآدمی سرگشته است که کدام و

: 1377، نسرین) آینه وار، شفاف، رسد: سبکگذر از واقعیت به وهم شود. سی و سه پل عصاره معماری ایرانی است که به اوج ترفندهای فرد می، از پل
سی و سه پل رمز و رازی دیگری نیاز دارد. به ، ای داشته استکردن اینکه تقسیم عرض رودخانه بر سی و سه پل تصادفی بوده یا دلیل سازهباور  (.82

هنگ اعتقاد دین زردتشت سی و سه راه به بهشت وجود دارد. شاید تقسیم آب و ساختن پل به دلیل سی و سه راهه بودن مسیر بهشت به دلیل نفوذ فر
توان عبور از در ارتباط با نظم مقدس میآن  روش ساخت. های شکلی و ساختاری پل شده استمدن ایران باستان به عنوان رمز نمادین مکمل بازیو ت

ور مفاهیم رود ولی جهان باقی است. هربار گذشتن از مسیر پل یادآپل نمادی از جریان فانی زندگی انسان در برابر جریان ماندگار حیات دانست. آدمی می
پل ، اگر رودخانه و آب نمادی از زندگی باشند که در حال گذر هستند، در تأویلی دیگر بخشد.بینی را شکل میهای جهاناناصلی تفکری است که بنی

آینده را در سر دارد و  اندیشد و یازمان حال برای انسانی که همیشه یا به گذشته می، داردقطعی بر این گذر است و به عبارتی زمان حال را بیان می
 (.229: 1380، اهری) بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین .فرصتی ندارد که در حال زندگی کند. پل تعبیری روشن از مکانی کردن زمان است

 پل خواجو •
متر در سال  12متر و عرض  133خواجو به طول  پل. چهارباغ خواجو مانند چهارباغ عباسی در دورۀ صفویه محور توسعه شهر اصفهان گردید

ـ. ق. ساخته شد تا از طریق این پل چهارباغ خواجو به قسمت 1060 های جنوبی شهر متصل بشود. شاید بتوان گفت ماندگاری و جاودانگی این ه
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ی پل خواجو ضمن به کار گرفتن ابعاد زیرکانه است. در طراحآن  بیشتر مدیون ابعاد هنری و زیباشناختی، ایاثر به عنوان یک اثر معماری و سازه
های منحصر این سازه آبی است. پل خواجو دارای ها گرفته تا نور و صدا از جمله ویژگیبه کارگیری اصول زیباشناسی در ابعاد نسبت، مهندسی

ر بعد از ظهر درست این ویژگی بالعکس و د دامتداد شمالی و جنوبی است. لذا یک وجه پل در صبحگاهان دارای نور و قسمت شرقی سایه دار
ی حرکت آب در قسمت ر اختالف ارتفاع دارد همواره صدامت 3حدود آن  شود. از طرف دیگر چون قسمت شرقی رودخانه نسبت به بخش غربیمی

ز یک سو و تفاوت امواج صوتی آب گیری از نور و سایه اشرقی با غربی تفاوت فاحش دارد. شاید بتوان ادعا نمود که اوج تجلّی هنری این پل بهره
آورد و تأثیر روانی سنفونی نور و صدای بسیار شوق انگیزی را به وجود می، در قسمت شرقی و غربی پل است. ترکیب نور و صدا در این فضا

ای تنظیم نماید که ا به گونههپل مسیر عبور خود را از رواق درموقع گذشتن ازشود که عابر سنفونی نور و صدا بر رهگذران وقتی دو چندان می
ها به جانب غرب تغییر مسیر دهد. در این صورت رهگذر متناوباً با نور و سایه از یک سو و از موسیقی متفاوت امواج عبوری آب متناوباً از شرق رواق

به عنوان آن  ها است که ازهندسه نسبت، سازهنماید. جلوه دیگر زیبایی در این انگیزی فکری در وی بروز میمند شده و آرامش همراه با خیالبهره
(. بدین گونه 151:1387، رامشت) و امنیت شده است اسحسا انگیزی تبدیل بهشود و در این سازه با طرز شگفتهای زیباشناختی یاد میشاخص

 .کوشش نموده استدر پل خواجو  فرحبخشایجاد محیط  و این همانی با فضا، حس مکانبرای ایجاد  با عبور از واقعیت به مجاز آن طراح

 خیابان چهارباغ •
به منزله عنصر طبیعی( و خیابان ) رودخانه زاینده رود، طرح از پیش فکر شده توسعه اصفهان در دورۀ صفویه بر مبنای ساختار تلفیقی از دو عنصر

بندی استخوان، لگوی باغ ایرانی و به صورت عمود بر همبه منزله عامل مصنوع( شکل گرفته است. این دو عنصر در تطابق کامل با ا) چهارباغ
هوا( و یک نظم ، گیاه، خاک، آب) دهند. پیدایش مفهوم خیابان در قالب خیابان چهارباغ بر مبنای چهار نظم مادیاصلی شهر اصفهان را تشکیل می

به عنوان جانشین خداوند در  و جایگاهی در خور انسان، بهشت جاویداننظم کیهانی در واقع تصویری از آن  کیهانی( برای یادآوری، آسمانی) معنایی
 بصری( و خاص، ظاهری) گیری از نمادهای استفاده شده در باغ سازی ایرانی اعم از نمادهای عامزمین بوده است. در خیابان چهارباغ با بهره

اعتقادی و ، نظام معنایی بی بدیلی که ریشه در باورهای مذهبی شود تاتالش می هواو  خاک، گیاه، های آبباطنی( عناصر مرتبط با نظام)
اسالمی و عرفانی بر مبنای چهار های بر همین اساس نظام شهرسازی صفویه با الهام از اندیشه .داشته است خلق نمایندآن  بینی طراحانجهان

دورۀ  لذا در فضاهای شهری و معماری گیرد.می نظم مقدس شکل، کیهانی(آسمانی و ) و نظم معنایی هوا(، خاک، گیاه، آب) نظم مادی و زمینی
کالبد گیری نظام مادی و معنایی در شکلتجلّی به اجمال ، (1) در جدولیابد. می عینیت نظم کیهانی چهار نظم زمینیآن  برای یادآوریصفویه 

 اشاره شده است. دورۀ صفویه  شهر اصفهان در
 

  صفویه ۀکالبد شهر اصفهان در دورگیری مادی و معنایی در شکلنظام تجلّی . 1جدول 

 نظام

 مادی و معنایی
 قـادیــمص صفویهۀ نظام شهرسازی دور

 نظم آب

 حجمی و خطی عمودی؛، سطحی، نمایش آب به صورت خطی -

 ای آب بر محور عمودی دید؛استفاده از خاصیت آینه -

برای از میان برداشتن مرز بین واقعیت و مجاز از استفاده از خاصیت شفافیت آب  -
 در آب که امری غیرماده است.آن  طریق یکی کردن ماده و تصویر

 پیدا و پنهان کردن آب؛ -

 های عریض؛افزایش حجم آب از طریق جوی -

 های باریک؛افزایش حرکت آب از طریق جوی -

 جاد آواها؛ریزش آب از روی سکوها به صورت آبشارهای کوچک و بزرگ برای ای -
 

 نظم آب

تقویت سازماندهی فضایی خیابان چهارباغ با تقویت هویت کالبدی محورهای  -
 اصلی آن؛

 تقویت سرزندگی و تجسّم بهشت زمینی در باغشهر اصفهان؛ -

 یابی بناهای مهم شهر؛انداز زاینده رود با مکانتلفیق چشم -
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 1جدول  ۀادام

 نظام

 مادی و معنایی
 مصــادیـق شهرسازی دورۀ صفویهنظام 

 نظم هوا

 استقرار بر اساس توافق اقلیمی و انطباق محیطی )همدلی موزون با طبیعت(؛ -

 ایجاد محصوریت در بدنه میدان نقش جهان برای جلوگیری از نفوذ باد مزاحم؛ -

مجموعه جدید شهری اصفهان در دورۀ صفویه دارای رون )جهت( اصفهانی بوده 
 بتواند از حداکثر هوای مطبوع برای ایجاد آسایش بهره ببرند.است تا 

 

 نظم گیاه

 ایجاد دیدرو به جای راهرو در محورهای اصلی؛ -

ایجاد مخروط دید به جای زاویه دید در محورهای اصلی به دلیل کاشت گیاهان  -
 گستر؛سایه

 ایجاد محصوریت و جلب تمرکز در دید؛ -

کاشت درختان مرتفع به صورت ردیفی و تأکید بر محورهای عمودی دید با  -
 ایجاد بدنه سبز؛

 ها و گیاهان؛ایجاد تنوع رنگی در محیط با ترکیب گل -

 ها و درختان؛های ریز با درشت گلترکیب گوناگون از بافت -

 ای؛ تراکم مجازی به واسطه شیوه کاشت پنج نقطه -

با الگوی مثالی باغ بهشت، الهام بخش حس مکان از طریق نظام کاشت  -
 های سایه، منظر و آوا؛نظام

 

کاشت درختان سایه افکن و بلند در محور اصلی خیابان به صورت خطی و ایجاد  -
 بدنه سبز؛

 

ایجاد بنه گاه برای نشیمن تابستانی در ایجاد محیط فرحبخش که حس مکان را  -
 کند؛القاء می

برای عبور نسیم و باد های شکلی و مکان استقرار آنها درختان متناسب با ویژگی -
 از میان شاخ و برگ برای ایجاد صدای حرکت باد در میان درختان؛

ای برای جلب پرندگان و استفاده از آوای خوش استفاده از نظام کاشت پنج نقطه -
 آن.

 

 نظم خاک
 هایی در نمای بناها که با رنگ خاک هارمونی دارند.استفاده از رنگ -

 شیب زمین.انطباق مسیر خیابان با  -
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 .1ادامه جدول 

 نظام

 مادی و معنایی
 مصــادیـق نظام شهرسازی دورۀ صفویه

 نظم مقدس

 های خدا؛استفاده از عناصر طبیعی به مثابه آیات و نشانه -

 ها؛های آب در درون میادین، مساجد و خانهوجود حوض -

 فرهنگ ایرانی، انسان عنصری از عناصر طبیعت.

 
اهلل است که خود جهان به منزله صحن مسجد شیخ لطفمیدان نقش  -

صحنی ندارد. نظم کیهانی خود را در تبدیل میدان نقش جهان به صحن 
نمایاند که وجود آب و گیاه این خصوصیات را تأکید این مسجد می

 بخشد؛می

میدان مفصلی است بین مسجد و کاخ )سیاست عین دیانت ماست و دیانت 
جد و بازار، یعنی مفصلی است بین عالم دیگر و عین سیاست ماست(. مس

  شود.عالم مادی و در این اتصال تجلّی نظام کیهانی آشکار می

گاه نظم کیهانی و حضور یک بنای مذهبی در بدنه میادین به معنای تجلی
 مرکزیت ساخت به امر فرهنگ.

 
میدان به گیری مساجد دور تبلور مفهوم توحید در عبادت از طریق جهت -

 سمت کعبه؛

طراحی هندسی مسجد جامع و مسجد شیخ لطف اهلل برای تقارن  -
مستقیم قبله و محراب از سویی و هماهنگی با شبکه خیابان و حفظ نظم 

درجه پیچش به سمت جنوب معابر اصلی از نظم آسمانی  45هندسی با 
 گیرد. شکل می

شود امع شناخته میها به مرکز شهر که با مسجد جمعابر اصلی از دروازه -
شود. بنابراین مقصد آنها فضایی است که نشانه آن نظم کیهانی ختم می

 است.

ها و گنبدهای های نظم مقدس )منارهانطباق مسیر معابر با نمادها و نشانه
 اماکن مذهبی(.

 

تبلور وحدت معنایی کاربرها بیش از هماهنگی ظاهری در بدنه میدان  -
 نقش جهان؛

افق دید در طول میدان نقش جهان که باز بودنش به سوی تثبیت  -
زند که نوعی تفکر عرفانی آسمان، زمین و آسمان را به هم پیوند می

 باشد؛می

استفاده از مقوله سهندوارگی سطحی از طریق نمایان کردن و چشمگیر 
  های شاخصی همانند مسجد جامع و مسجد شیخ اهلل.بودن المان

 

 وحدت و کثرت (ب
بینی از جهانبعث از اصول و قواعد دستوری نظام شهرسازی صفویه در ساماندهی و سازماندهی فضای شهری که من دیگر یکی

 "همنشینی اضداد در نظام شهرسازی"توان به باشد که میاصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می، اسالمی است
مکمل یکدیگر هستند. وحدت به منظور نظم و انضباط و کثرت به مفهوم ، صفویه پی برد. اصل وحدت در کثرت به جای تقابل



 43    و همکاران علیمرادی – ...کالبد شهر یریگدر شکل یشهرساز یهاآموزه لیتحل

باشد. این اصل از دو دیدگاه در می« کثرت»و بی نظمی مبین « وحدت»دهندۀ آزادی و انعطاف است. نظم نشان، انتخاب، تنوع
 باشد:نظام شهرسازی و معماری صفویه قابل بررسی می

هندسه هنر  . دردانندمی زمان و مکان استیی و فرمی یگانه که مستقل از دیدگاهی که وحدت را وجود مفهوم فضا -
نقوش هندسی که هر کدام به صورت منفرد استقالل ، شودهای پیچیده از ترسیمات ساده هندسی ناشی میها و بافتاسالمی فرم

 باشدمی هبری واحدآورند که دارای تأثیر رای را به وجود میشکلی دارند و در ترکیب با یکدیگر مجموعه

های زندگی روزمره انسان با دهندۀ اسالم و پیوند تمامی اعمال و فعالیتدیدگاهی که وحدت را ناشی از روحیه وحدت -
به تجمع  ،دهندۀ اسالمیابد. این روحیه وحدتبازار و... می، مدرسه، های مختلف از قبیل مسجدمتبلور در کاربری، مذهب
افشار ) گردد. وحدت معنایی در فرهنگ اسالمی بیش از هماهنگی ظاهری استهای مختلف در درون مجموعه شهری میکاربری
در مجموعه یادبودی میدان نقش جهان صادق است. اجزاء و عناصر دور میدان فارغ از دیگر  مفاهیم و (. این معنا68: 1374، نادری

اصل کثرت(. فارغ از ) شود در مقیاس مربوط به خودو معنای خویش را دارد. هر جزء خود کلی میاجزاء و عناصر هویت شخصیت 
در حقیقت رابطه  اصل وحدت(.) شودبازد و یگانه میاجزاء و عناصرش در این هویت کلی رنگ می، چگونگی ترکیب اجزاء و عناصر

نصر یا هر فرم هم به صورت منفرد قابل درک است و هم به اری دورۀ صفویه هر عمخاص بین جزء و کل است. در شهرسازی و مع
به نحوی که هر بنا هم مستقل باشد و هم ، ابنیه مختلف تمایل به سمت مجتمع و ترکیب شدن دارند، صورت ترکیبی. در این دوره

، جامع اصفهان(مسجد ) مجموعه مذهبی، توان از میدان نقش جهانشود. برای نمونه میجزئی از یک کل بزرگتر دیده می
میدان نقش »مجموعه پیرامون مجموعه امیرچخماق( نام برد. ) ماتیهای یزد( و مجموعه تجاری ـ خدخانه) های مسکونیمجموعه

 های ذیل را برشمرد:توان ویژگیمی در چارچوب وحدت وکثرت بازار و مسجد جامع ااصفهان در پیوند ب« جهان

تک لحاظ پیوند با مشخصات شهرسازی و چه از نظر فن و هنر به کار رفته در تکوحدت و هویت هنری مجموعه چه به  -
 بناها؛

 های گوناگون است؛تنوع ناشی از ترکیب کالبدی چند نوع بنا و فضا که مکان فعالیت -

و ها و مجموعه هماهنگی برجستگیآن  دهندۀ هر بنا با شکل کلمنطقی و موزون اجزا و عناصر تشکیل، پیوند ماهرانه -
 ها و مصالح نماها با کیفیت خاص نور و رنگ آسمان منطقه؛رنگ

 (.60: 1374، سلیمانی پور) تطابق بهینه ابعاد جزء و کل بناها با ضوابط مهندسی و با مقیاس انسانی فردی و گروهی -
عملکردهای شهری باشد. رابطه مساجد با سایر گردد به اصل توحید که جلوه تفکر توحیدی وحدت میهمه مباحث فوق بر می

خاصه بازار در تلطیف مادّیت کاربری تجاری و مبیّن عدم جدایی دنیا و آخرت و وحدت معنویت و مادّیت در تفکر و تعالیم اسالمی 
 اند.بوده

 

 پیوستگی فضایی (پ

ای بسته به گذر از فض، باشد. در این نوع شهرسازیمی "پیوستگی فضایی"یکی از جنبه مهم و بنیادی در نظام شهرسازی دورۀ صفویه 
گاه فرد نیازی به خارج شدن از یعنی هیچ .بی آنکه هرگز این پیوستگی قطع شود، در پی و همواره تکرار شده استای دیگر پی فضای بسته

زیرا ساختمان در تار و پودی پیوسته و ، گیردشود و مورد استفاده قرار مین ندارد. فقط یک سلسله گذرگاه ماهرانه تدارک میمحیط موجود و معی
، ای سرگردان نیست که روی سطحی قرار داد شده باشدقطعه، شودگر نمیمتراکم ترکیب شده است. بنا به عنوان ساختمانی مجزا منفرد جلوه

بدان بعد و ، چون جایگاه و مسیر مساجد و مراکز تجمّع، گنجانده شده است همان بافتی که خطوط غالب و مهمی بلکه در بافت شهری
کنند. در کار ایجاد توده های عمده و غالب تعیین میها و مناسبتبخشد و جهت جریان مساجد و بازارها و معابر را نیز موقعیتبرجستگی می

هیچگونه گسست و انقطاع بین عناصر گوناگون وجود ، شونددر یکدیگر ذوب میآن  ساخته شده مختلفهای های همگنی که هستهساختمان
همانند یک ، پوشانند و این معابر در یک مرحلههای ضربی میها و تاقها و معابر را هم با قوسندارد. بدین ترتیب روی گذرها و کوچه

دهد. در اینجا انسان واحدی یگانه را تشکیل می، رود. این مجموعهخورد و پیش میب میهای مسطح یا گنبدی پیچ و تادر زیر سقف، زیرزمین
درون ، مسجدی، کاروان سرایی، ایمدرسه، ایدرون حیات خانه، ای که غالباً سرپوشیده استهمواره در درون چیزی قرار دارد: درون کوچه

(. در نظام شهرسازی صفویه پیوند یک فضا به فضای دیگر 580: 1377، استرلین) متداوم استمیدانی که محصور به پیرامونی به هم پیوسته و 
انفجار فضا( ، فضای نهایی، مقصود، انجام) اوج -3فضای انتقالی(؛ و ) گذر -2دروازه(؛ ، وصل، اتصال) ارتباط -1بر اساس الگوی سه بخشی: 
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یک نظام؛ و مرکز ، االجزاء و به صورت یک کلدارای ترکیبی منسجم و مرتبطگیرد.سازمان کالبدی در نظام شهرسازی صفویه صورت می
شوند. به دیگر سخن یک ها به صورت عناصر پیونددهنده اجزا محسوب میشهر و مراکز به منزله مراتبی از اجزاء و گذرهای اصلی و میدان

گذرهای ، ز طریق یک سلسله فضاها و عناصر ارتباط دهندهفضایی میان عناصر مجموعه تاریخی یعنی مرکز شهر و مراکز محالت ا دپیون
ای از فضاهای مجزا و محصور شده که در ترکیب با اصلی و میدان وجود دارد.سلسله فضاها در نظام شهرسازی و معماری اصفهان مجموعه

فضاهای دیگری قابل شناسایی هستند و در یکدیگر قرار گرفته باشند نیستند؛ بلکه فضاها ضمن اینکه محدوده و شخصیت خود را دارند و از 
به طریقی که حرکت انسان در درون سلسله فضاهای یک بنا حرکتی سیال و لغزنده است. اگر سلسله ، گیرندیک ترکیب کامالً واحد قرار می

با وجود ، ن را دنبال کنیمایوان داخلی و سرانجام شبستا، حیاط، راهروها، هشتی، ایوان ورودی، فضاهای مسجد امام از میدان نقش جهان
های فضایی بنا نماییم که در الیهکنیم و احساس مییک کلیت واحد فضایی را دریافت میآن  تفکیک و تشخص این فضاها و تنوع بی نظیر

به فضای بیرونی آن  دارد و فضای درونی بنا توسط ایوان گشادهخوریم. وحدت سلسله فضاها در بنای چهل ستون گام جلوتری را بر میلیز می
یابد و سرانجام وحدت فضایی در شود و سلسله فضا گستردگی بیشتری میگردد و مرز بین فضای بیرون و درون از میان برداشته میمتصل می

ها و فضای مرکزی با چنان گشادگی به ایوان، رسد و سه فضای اصلی این کوشک یعنی فضای باغکوشک هشت بهشت به کمال خود می
فضا نیست و منتها شفافیت و سبکی در مانعی در مقابل سیالن کند و کالبد بنا یابند که گویی فضای باغ از درون بنا عبور میاتصال می یکدیگر

از هم هیچ گسستگی ندارند و آن  کالبد شهر و کالبد هر آرسن معماری که فضاهای (.66: 1377، میرمیران) آیدسلسله فضایی این بنا پدید می
، از نظر طرح فضا، اندشوند که هرچند به لحاظ کارکرد جزئی از مجموعهها یا فضاهایی در پی هم تشکیل میآیند از بخشههمواره به دنبال می

دیگر آرسن یا مجموعه کارکردی نیست بلکه فضاهای پی در پی  ،اند. از این روی واحد ویرایش فضا در تن گذر شهرناهمسان و مستقل، کامل
ها ساختار فضایی بخشه والیهاست. سازه تهاست. پویه زندگی در شهر حرکت درون بخشهها هستند و شهر به تعبیری مجموعه بخشهخشهیا ب

ساخته ، گیردهای گوناگون به خود مییابد. اندازه و شکلترین فضاهای شهر تا حریم امن هر خانه ادامه میشهر است. این توالی از عمومی
رسد در پی هم نهاده اما گویی بر پیکر شهر زخمی نمی، نشیندمیآن  شود و فضای دیگری حتی با کاربرد دیگر به جاین میویرا، شودمی

بخشد. در شهر مرز به شهر و معماری سیمایی ویژه می، و اندیشیده که هر کدام طرحی جداگانه دارند کرانمندشدن فضاهای حد و مرز دار 
فارغ ، در اندازه مناسب خود، ها چه بزرگ و چه کوچکیکی را شهرسازانه و دیگری را معمارانه بینگاریم. بخشه مشخصی میان فضاها نیست تا

و روح درون آنها آن  آیند. با حرکت درون آنها همواره خود را در فضای خاصگیرند و به سامان در میشان در پی هم قرار میاز اهمیت
شود طرح بخشه ضمن حفظ ارتباط کاربری چنان انجام می .گیرندهای سترگ به آسانی جای میبخشه ترین فضاها در کناریابیم. کوچکمی

یا ، که گویی همه چیز در هر بخشه پایان یافته است؛ هرچند که هر فضا در کنار فضای دیگری معنی دارد. هر فضا بخشی است از کل شهر
شود که انگار به فضای گهگاه چنان بسته می، ح بخشه نیمه و یا ناتمام بماندشود که طرخانه و مسجد. ولی این مطلب سبب نمی، محله

گیرد و تلقی حسی از فضاهای راهوندی به مثابه فضای از همین منش مایه می –از جهتی  –ها دیگری راه ندارد. دور بسته بودن میدان

کند هر یک فضاها را از هم جدا نمیآن  اسپریهیچ در و دیوار و ، ندجا که بر هم اشراف دارآن  ها حتیشان از این ویژگی دارد. بخشهدرونی
 .گیرندجان کالم اینکه در نظام شهرسازی صفویه شهر و بنا در یک ادراک پیوسته قرار می (.88 :1377، میردامادی) اندکامل اندیشیده

 
 (الف)

 ارتباط )اتصال( / گذر )انتقال( / انجام )مقصود(
 (ب)
 گلوگاه / بدنهدهانه / 

 (ج)
 اتصال / ساقه / برگ

   
 گیاه سفال معماری

 (46: 1394، بختیار واردالن  :مأخذ) به فضای دیگر به واسطه قوانین تمثیل به نوعی هم آهنگی با طبیعت اتصال فضایی. 4 شکل
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  بازار کاشان. سیستم پیوستگی فضایی مثبت بر مبنای روابط فضایی بخشی از پالن 5 شکل

 (46: 1394، مأخذ: اردالن و بختیار)

 

 در صفویهگیری کالبد شهردر شکلتداوم و پیوستگی تاریخی بر مبنای ارتقاء ساختار فضایی  -2
باشد. هیچ می پژوهش در نظام شهرسازی صفویههای دیگر یافته از تداوم و پیوستگی تاریخی بر مبنای ارتقاء ساختار فضایی شهر

ها زیرا شروع تمدن، کنندمی تمدن پیشین استفادههای آوریموفق همواره از آخرین فنهای شود. تمدننمی تمدنی از بتدا شروع
تأثیری ساده و ، اعتقادات و مفاهیم. توانست باشدجز ادامه اشکال گذشته نمی نظام شهرسازی صفویههمواره با مفاهیم است و لذا 

در شود می سازد که نگرش آنها به حیات عوضمی راهایی انسان، دارند بلکه به تدریج اعتقادات و مفاهیمبالواسطه در کالبد شهر ن
شود.نظام شهرسازی می شود و نیازهای آنها دگرگونمی نتیجه روش زندگی آنها با دیگران که چنین اعتقاداتی ندارند متفاوت

شهرسازی و نگاه کاربردی به گذشته برای ساخت ماهرانه اوضاع و احوال جدید دقیقی از همه اشکال گذشته بندی جمع، صفویه
پاسخگوی نظم ، از گذشتهتر به دنبال الگوهای فضایی بوده است که در مسیر قوام یافتن شایسته روزگاران بود. در حقیقتآن  جهان

شهر در نظام  تاریخی بر مبنای ارتقاء ساختار فضاییاز تداوم و پیوستگی  مصادیق زیادیفضایی مناسب برای عصر خود باشد. 
 باشد:می به قرار زیر وجود دارد که اهم آن شهرسازی صفویه

 بازسازی و ابداع مجدد مفاهیم شهر (الف

 قره قویونلو نطفههای ساختار فضایی شهر در نظام شهرسازی صفویه قبل از تشکیل دولت صفوی در دل حکومتهای اندیشه
از بازسازی مفاهیم  نروشای در تبریز به عنوان شهری جدید در کنار تبریز قدیم قرینه "پادشاه حسن مجموعه"بندد. ایجاد می

به صورت میدانی وسیع در میانه که در آن  شود. ویژگی کالبدیمی مربوط یان و سامانیانیبو دوران کهن شهرسازی است که به
دهانه اصلی بازار و ضرابخانه ساخته شده بود. عمارت درگاه بر میدان مسلط ، بیمارستان، مسجد جامع، عالی قاپو() درگاهآن  اطراف

نظامی یا بازی چوگان نظاره کند. اولین بازتاب این مفاهیم ساختاری به های تواند بر نمایشمی طریق اوزون حسنآن  بود و از
روشن ای بازار و عالی قاپو و... در قزوین نشانه، کند. مجموعه میدانمی ه طهماسب و پایتخت شدن قزوین بروزاهنگام حکومت ش

 جدید شهر بر اساس ارتقاء ساختار فضایی شهر تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان منجر به طراحی مجموعهاز این حرکت است. 
باشد. همه اقدامات جدید نه در دل می "خیابان"گردد. پیدایش مفهوم می گردد. آنچه در این دوره بر مفاهیم قبلی شهر ابداعمی

بنابراین مجموعه جدید (. 93: 1392، حبیبی) گیردمی و در دل امالک خالصه انجامآن  شهر کهن چون تبریز و قزوین بلکه در کنار
فضایی عناصر نظیر به ترکیب و تنظیم هندسی و نشسته بر حکمت و دانایی و با دقتی بیای شهری اصفهان به عنوان مدینه

  بخشد.میبر مبنای ارتقاء فضایی شهر  پیرامونی و درونی خود نظمی کامالً منطقی
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 در ایران در دورۀ صفویهاریخی بر مبنای ارتقاء فضایی شهر . تداوم و پیوستگی ت6شکل 

 

 
 (1392)مأخذ: حبیبی، . سیر تحول ارتقاء فضایی شهر ایرانی از دوره پارسیان تا دوره قاجار 7 شکل

 

 فضایی باغ ایرانی به مثابه خیابان چهارباغ ارتقاء (ب

(. Barruncand, 2004: 493)جاودانه و بی زمان است ، به مثابه باغ یا باغ به مثابه بهشت در اسالم ابدی موضوع ادیبانه بهشت
و خاستگاه این عالقه مربوط به اند در حیاط و پیرامون بنا عالقه خاصی داشتهها و باغچهها االیام به ساختن باغاز قدیمنیز ها ایرانی

در زبان عربی به فردوس و در ، لغتی است مأخوذ از زبان مادی به معنی باغ و بستان و بهشت «پردیس»باشد. واژه می قوم آریایی
بهشت ، و در تصویر ذهنی ایرانیان ؛به معنای بهترین زندگی است« وِهشت»ر به پارادیز تبدیل شده است. بهشت یا دیگهای زبان

بر همین اساس نظام شهرسازی صفویه در راستای تأکید بر  (5: 1373، پیرنیا) شده استمی به شکل باغی سرسبز و خرم مجسّم
به مثابه یک ایده ایرانی اسالمی و به عنوان یک عنصر را خیابان چهارباغ ، باغ ایرانی تأثیر معنایی بهشت بر مبنای ارتقاء فضایی

 . نمودطراحی و اجرا ابقه نداشت تاریخی و فرهنگی در قلمرو زمانی و مکانی مختص به خود در شهرسازی ایران و جهان س، کالبدی
 شد که سه گذر اصلی را در میانمی پیداست از چهار ردیف منظم درختان کهن تشکیلآن  که از نامخیابان چهارباغ چنان

گذشت که در امتدادش سلسله زیبای میآن  بود و نهری سنگفرش از میانتر و گذر میانی پهنتر گرفتند. دو گذر کناری باریکمی
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در چهار  کرتهایی، سنتی ایرانی بود. دو محور اصلیهای اطراف همانند باغهای گرفت. معماری باغمی شکل آبنماهای چهارباغ
ابان چهار خی (8) شکل در موجود بودند.دورۀ صفوی  باغ را در امتداد این محور در 33گوشه و کوشک در تالقی دو محور مجموعاً 

  شود.مشاهده میدورۀ صفویه  پذیر جدید شهری درباغ بعنوان یکی از عناصر اصلی و مصنوع توسعه
 

 
 پذیری جدید شهری در دورۀ صفویه دهنده اصلی عناصر شهری در توسعهبندی و نظام. استخوان8 شکل

 ( 157 :1394، بختیار، مأخذ: اردالن) 

 

 بنارعایت رون در انتخاب استقرار بهینه برای شهر و  (پ
باشد. شهرسازان و معماران کهن ایران می رون به معنی جهت است که در نحوه استقرار فضاهای شهری و معماری حائز اهمیت

در انتخاب استقرار بهینه شهر و آن  رون کرمانی( و به کارگیری، رون اصفهانی، رون راسته) زمین بر اساس آشنایی به انواع رون
فه تخت صُمند شوند. چنانچه بهره معماریحداکثر هوای مطبوع برای آسایش در فضای شهری و از تا کردند می تالش، بناها

غربی ـ جنوب شرقی( استقرار یافته  شمال) جمشید در دوره پارسیان برای استفاده حداکثر از هوای مطبوع بر اساس رون اصفهانی
به بهترین وجه از رون اصفهانی در استقرار میدان دورۀ صفویه  نظام شهرسازی در، فضایی شهر ءاست. در تداوم تاریخی و ارتقا

 اند. قش جهان و دیگر فضاهای شهری و مسکونی استفاده کردهن

 
 (8: 1370، یرنیاپمأخذ: ) انواع رون شناخته شده در شهرسازی و معماری سنتی ایران .9 شکل
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 ارتقاء فضایی جایگاه مراسم آیینی (ت
تخت  یتوان ارتقاء فضایی محل انجام مراسم آیینمیدورۀ صفویه  شهرسازی از دوره پارسیان تاهای در تداوم و پیوستگی تاریخی آموزه

ـ سکونتگاهی به لحاظ انجام مراسم آیینی حکومتی های جمشید را در نظام شهرسازی صفویه برشمرد. پارسه یا تخت جمشید نوعی از قلعه
اصول و نمادهای آیینی طراحی ، توجه به مفاهیمبا آن  به ویژه آیین نوروز اهمیت داشته است. لذا پالن مجموعه حکومتی ـ سکونتگاهی
 حکومتی ـ سکونتگاهی بزرگ در ایران خاصه درهای شده بود. دو ویژگی مهم فضایی در تخت جمشید وجود داشته که در دیگر میدان

 تداوم یافته است:دورۀ صفویه 
همان گونه که کاخ عالی قاپو نسبت به لبه ، فه تخت جمشید استبیرون زدگی ایوان کاخ آپادانا نسبت به لبه بیرونی صُ −

کشوری در ایوانی که در سطحی باالتر از های زده ساخته شده است. استقرار مقام درونی میدان نقش جهان به شکل بیرون
که تا سنتی بسیار کهن بود ، هازمین قرار دارد برای مشاهده رژه افراد یا برای برگزاری مراسم سالم نوروز و سایر مناسبت

 دوره قاجار وجود داشت.

یکی برای برگزاری مراسم گسترده و بزرگ و ، دژهای بزرگ و مهم حکومتی ـ سکونتگاهی دو فضای باز میدان گونه −
توان وجود دو عرصه عام و خاص برای برگزاری مراسم در می دیگری برای انجام مراسم محدوده و کوچک. بنابراین

دیوان خاص یوان عام و دن فضاهایی دانست که در دوران اسالمی از آنها با عنوان تخت جمشید فرض کرد و معادل هما
  (.297: 1390، سلطان زاده) یاد کرد

کاخ عالی قاپو با کارکرد دیوان عام و عمارت  ،در راستای ارتقاء فضایی در تدوام و پیوستگی تاریخی طراحی فضاهای شهری
 کرد.می یوان خاص را ایفادنقش جهان جایگاه واقع در جنب میدان های چهلستون در درون مجموعه باغ

 

  
 . عمارت چهلستون با کارکرد دیوان خاص در10 شکل

 دورۀ صفویه 

 . عمارت عالی قاپو با کارکرد دیوان عام در11 شکل

 )مأخذ: شهرداری اصفهان(دورۀ صفویه 

 

 شهر گیری کالبدشکلگرایی بر مبنای شهر آرمانی در بینش فرهنگی کمال -3
های باشد. نظریه محیطمی دیگر این پژوهشهای بر مبنای شهر آرمانی در توسعه جدید شهر از یافتهگرایی بینش فرهنگی کمال

اندیشه حاکم بر جامعه عصر صفوی متأثر از اندیشه آرمانی در تاریخ اندیشه بشر تابعی از گفتمان برگزیده فکر ترقی بوده است. 
توان فضای حاکم بر نظام شهرسازی این دوره را فضایی شیعی ـ می باشد. از این رومی فلسفه اشراق( و اندیشه شیعی) ایرانی

بهشت عالم خیال  سخت در اعتقادهای اجتماعی و فلسفه فکری عصر صفوی ریشه دارد. لذا، اعتقاد به عالمی دیگرایرانی دانست. 
آن  همان تابلوی خیال انگیزی است که هنرمند مسلمان در عصر صفوی در آرزوی وصف، آرزوی هر مسلمانی است هایکه منت

در نگاه عرفانی و اشراقی  حقیقتملکوت( دارد. در ، مثال) شود ریشه در عالم خیالمی در نگاه او هرچه در عالم خاکی دیده. است
 یابد و تالشمی متکی بر مفاهیم عرفانی در عصر صفویه بستر مادیبینی عالم خاکی تصویری از عالم مثال است. بنابراین جهان

نماید. باغشهر صفویه می رخ« باغشهر صفوی»دارد و در نتیجه  شهرسازی مکتب اصفهان شهر آرمانی خود را بر پایدر تا کند می
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در عین پیوستگی  رود و محور چهارباغ(زاینده) شهر اصفهاندهنده تبعیت از الگوی باغ ایرانی به وسیله تقاطع عناصر اصلی نظام به
شود. می وحدت و همسانی اجتماعی حفظ، چهارگانههای شود. با وجود مرزهای اجتماعی در بخشمی به چهار بخش اصلی تقسیم

 دوقلو( تبدیل) گیرد و به یک شهر توأمانمی شکلآن  بلکه در تعامل با، قدیم بدون تقابل با آنبخش جدید شهر در کنار بخش 
بازار اصفهان را به موازات توسعه شهر به ، طراحان باغشهر صفوی با آگاهی کامل از عملکرد بازار در ساختار شهر ایرانیشود. می

قش پل بین بافت قدیم و نشهر باید بر محور بازار باشد. بازار اصفهان  طرف جنوب گسترش دادند و آنها دریافته بودند که توسعه
از گیری با بهرهصفوی گردد. در باغشهر میتبدیل ای به هم پیوستهای بندی شهر به صورت مجموعهجدید شهر داشته و استخوان

به  رساندن بدون آسیب، ی شهرنعینی و ذهدر راستای تقویت سرزندگی و ایجاد هویت ویژه برای منظر  طبیعی موجودهای پتانسیل
شود. بدین ترتیب شهر آرمانی عصر صفوی به عنوان اولین میو ساخته  طراحی، بخش قدیم در توافق کامل با طبیعت اطراف آن

لگوی باغ اراسیونالیسم( بر اساس ) اندامین( و خردگرا) ماهرانه و دقیق طراحی ارگانیکبندی یک جمع، باغشهر از پیش طراحی شده
 اشاره شده استدورۀ صفویه  شهر آرمانی در طراحی زبان اصول( 12شکل )در باشد. می ایرانی

 

  صفویه ۀاصول زبان طراحی شهر آرمانی در دور .12شکل 

 

 هاپیشنهاد و گیرینتیجه
وظیفه اصلی آن تبلور کالبدی شهر بر مبنای باورها، اعتقادات جمعی ، هااندیشهشهرسازی به مثابه بستر فرهنگ، بازتاب و ترجمان فضایی 

و بر پایه یک جریان فکری و اعتقادی تجلی فضایی پیدا  اسالمی نیز تحت تأثیر ایدئولوژیدورۀ صفویه  باشد. بر این اساس نظام شهرسازیمی
وجود داشته است. تحول و تکامل شهر  یدات و فضاهای شهری مناسبتمیان اعتقادورۀ صفویه  کند. به دیگر سخن در نظام شهرسازیمی

ت ایرانی اسالمی در نظام شهرسازی صفویه بر مبنای اصول نانوشته، منبعث از جهان بینی مأخوذ از وحی منجر به الگویی شناخته شده و با هوی
ری با اعتقادات و فرهنگ مردم حاکی از آن است که ضوابط شهر ایرانی اسالمی گردید. این همنوایی و هماهنگی بین اصول شهرسازی و معما

شده و منجر به خصوصیات شکلی و مفهومی  منتقلای بین شهرسازان و معماران سینه به سینه های حرفهو مقررات جامعی به صورت الگو
به وضوح تجلّی نظام مادی رۀ صفویه دو شود. با تأمل در سیمای بصری سازمان فضایی شهر درمیدورۀ صفویه  هماهنگ در کالبد شهر در

گیری باشد. عبور از واقعیت به مجاز از طریق بهره)نظم آب، نظم گیاه، نظم خاک، نظم هوا، نظم خاک( و نظام معنایی )نظم مقدس( آشکار می
پیوستگی فضایی و... متأثر از های شکلی و نمادی به منظور ایجاد حس مکان و این همانی با فضا، وحدت وکثرت و از عناصر طبیعی با بازی

باشد و نظم جدید توسعه توسعه شهری راستین با تاسی از فرآیند تاریخی و طبیعی شهر میسر می نوع جهان بینی ناظر بر آن بوده است.
سیمای شهر شبه شود. شهر مولد متکی به فرهنگ بومی است و از بطن ساختارکهن آن سر برون خواهد زد و منجر به شهر مولد می، شهری

شهر ـ زمان  اریخی باعث گذار از شهر ـ مکان بهشود. تداوم تمدرن به خود نمی گیرد و نسخه بدل شهرهای کشورهای بیگانه تبدیل نمی
بر نظام شهرسازی صفویه  .مکان در تقابل با شهر ـ زمان قرار گیرد گردد تا شهر ـشود. قطع فرآیند تاریخی و طبیعی تحول شهر سبب میمی
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در منطقه  های کهن زیست، خود اتکایی و حل شدن شهراساس مفاهیم فرهنگی جامعه ایرانی، تداوم تاریخی، ذهنیت حاکم بر جامعه، سنت
را با خود  "متجدد شدن"و "صنعتی شدن"معاصر شدن"و ساخت شهری ایران که نمایندگی بافت ، استوار بود. در وضعیت کنونی پیرامونی

د خود باختگی در مقابل تغییرات جهان سرمایه داری و صنعتی با تاکید بر انقطاع تاریخی و تجدد طلبی در پی تغییر شکلی نه دارد، در یک فرآین
باشد.در چنین نشان دهنده بی هویتی و ناهماهنگی سازندگان آن می آنسیمای شهری ، شکل گرفته است قرن اخیرمحتوایی از اوایل قرن 

اسالمی را انعکاس دهد. شهرسازی معاصر ایران از نظر  ـ های فرهنگ غنی ایرانیها و ایدهشرایطی نمی توان انتظار داشت که شهرسازی باور
هیچ پیوندی با بناها و فضاهای پیرامونی و بی تفاوت نسبت به آنها توده ساختمانی آکنده از بناهای آزاد و خود مختار، انفرادی و انتزاعی بی 

ای وجود دارد، ارتفاع بناهای مهم نیست که در اطراف ساختمانی که در حال احدات است چه اشکال، مصالح وزمینه. شودنادیده گرفته می
ا چه ویژگی هایی دارند، تاثیر بنای مورد نظر در تشریح و توصیف مشرف به این بن های پیوسته وخیابانها، ها، کوچهاطراف چه مقدار است، بدنه

به دیگر سخن طراحی بنا از نقطه نظرشهرسازی و شهر مطرح نیست. در نظام شهرسازی صفویه . خط آسمان و پیوند با زمین چگونه است
شود. میادین که از یش بود، امروز نادیده گرفته میساز ادراک وحدت کالبدی و ذهنی شهر با طبیعت پیرامون خواستفاده از مصالح بومی زمینه

ها، تعامالت اجتماعی و عامل هویتی شهر ایرانی اسالمی در نظام ترین عنصر شهرسازی به عنوان یک فضای شهری، مکان فعالیتاصلی
های باشند و بنای بی معنا میهای شکلی، فضایی، عملکردی و هویتامروز میادین شهری از جنبه، کردند شهرسازی صفویه ایفای نقش می

های در کنار شکوه و عظمت میادین در دوره صفویه، میدان. نمی باشد "کل"اطراف آن بدون هیچ ارتباطی با کارکرد میدان، بیانگر یک 
ر سلسله مراتب کنند. نظام شهرسازی صفویه مبتنی بعمل می "گره ترافیکی"بلکه به عنوان یک  "یک گره اجتماعی"امروزین نه به مثابه 

های شهری )محله( مختلف شهری )دسترسی، تقسیمات خدمات شهری، تقسیمات سازمان کالبدیِ، فضا( بود. بر این اساس شهر به هسته
های شد. اهمیت خانواده و حفظ حرمت آن در اسالم موجب درونگرایی هسته شهری و جدایی آن از مرکز شهر شده بود. لذا هستهتقسیم می
شد. در این ارتباط، سلسله مراتب معابر و خدمات در درون مبنای مفاهیم فوق یک عرصه نیمه خصوصی و نیمه عمومی تعریف میشهری بر 

شد. این در حالی است هسته شهری تعریف شده بود که ضمن تسهیل استفاده از امکانات محله برای ساکنین آن، امنیت محله نیز تامین می
از معابر درون محله ای به عنوان  و که در محالت گذشته وجود داشت تأمین نمی شودرجه از امنیتی و آرامشی های موجود آن دشهرکه در 

شود. در دوره معاصر محالت به جای یک واحد اجتماعی ـ کالبدی، بیشتر به عنوان یک واحد هندسی ـ کالبدی ترافیک عبوری استفاده می
ای بود که به عنوان عنصر شاخص فرهنگی یک محله مساجد محلهدورۀ صفویه  حالت درشوند. یکی از عناصر هویت بخش ممحسوب می

گردد. شد. در محالت معاصر نقش این عنصر شاخص فرهنگی به ضعف گراییده یا با عنصر شاخص ترددی )آموزشی( تعریف میتعریف می
های معنوی و های اقتصادی و تجاری صرف جایگزین ارزشارزش، امروزه سیمای شهرهای ایران هزار چهرۀ گوناگون داردجان کالم اینکه 

ای خود زیستی گردیده است. امروز تعریف درستی از خیابان با جاده، میدان با فلکه در شهرها وجود ندارد، عبور توأم با مکث و تماشا در معابر ج
نظر شهرسازی و شهر یعنی به شود. به طراحی بناها از نقطهیاند قلمرو و حریم فضایی عابر پیاده رعایت نمرا به معابر تک منظوره سپرده

شود، نماهای ساختمانی مسطح ها تعریف نمیشود و بعد سوم شهر به سطح و مترمربع تقلیل یافته است. بدنه خیابانمعماری خیابانی توجه نمی
ها و بان با احداث رواقنوع نور و سایه، ایجاد سایه و سایههستند، عمق و حجم ندارند، از اشکال هماهنگ، عمیق و معلوم برخوردار نیستند. ت

آور نیستند، در گرا و نوعگرا، گذشتهها عظمتها و بازی خالق با نور طبیعی دیگر اهمیت داده نمی شود. دیگر بناهای بدنه خیابانسرپوشیده
های شهری تقلیل پیدا کرده است. در بسیاری از طرحسخت دیوار ها به خیابان نرم یهابدنه. جای معماری را گرفته استسازی واقع ساختمان
نشان و اند فضای شهری تبدیل به یک فضای بیکنند ولی چون مبانی فلسفی آن را هضم نکرده تقلیدشود از کالبد گذشته که تالش می

ی شهری گذشته که حامل حکمت و تجربه غنی بود، امروز ادراک فضائی خود را از فضاها جان کالم اینکه شود.پاسخ به گذشته و آینده میبی
  گردد.با دوره معاصر اشاره میدورۀ صفویه  کالبدی شهر درگیری های شکلویژگی به ایجاز (2) در جدول. ایمدادهاز دست 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51    و همکاران علیمرادی – ...کالبد شهر یریگدر شکل یشهرساز یهاآموزه لیتحل

 نمعاصرایراکالبدی شهر در دوره های با ویژگیدورۀ صفویه  کالبدی شهر درهای تحلیل تطبیقی ویژگی. 2جدول 

 معاصر ۀدور صفویه ۀدور

عدم درک و خوانایی در سلسله مراتب شهری اعم از فضا، دسترسی،  − .رعایت سلسله مراتب شهری )دسترسی، کالبدی، خدماتی، فضا( −
 .کالبدی و خدماتی

های مسکونی با اجزا و عناصر شهری به رعایت هم پیوندی واحد −
 مسأله تابش.ه یکپارچه در پاسخ به صورت مجموع

ساختمان سازی، سر هم سازی و سری سازی بجای معماری به دلیل  −
 .اذهان منفرد و عقاید متباین سازندگان آن

اصل محصور کردن فضا )میدان، خیابان( برای تعریف فضای شهری و  −
تقویت روابط اجتماعی شهروندان و در برگرفتگی عرض معابر با ارتفاع 

 .هاساختمان

میدان نه به عنوان یک نماد فرهنگی بلکه یک فضای دو خیابان و  −
عدم توجه به عبور توأم با مکث و تماشا در معابر وتأکید به معابر ، بعدی

 .تک منظوره )صرفأ نقش جابجایی(

رعایت اصل قلمرو و حریم فضایی در فضای شهری و معماری )مراتب  −
 .و توالی فضایی(

ی با فضای کامالً عمومی و ارتباط ناگهانی ساکنین از فضای خصوص −
 .تجاوز به حریم فضایی شهروندان

تناسب طراحی فضا با زندگی اجتماعی مردم )همخوانی فرم، عملکرد و  −
 .و ایجاد این همانی با فضا"خلق مکان"معنا( به دنبال 

 طراحی فضا بدون حضور مردم و تنوع رفتاری آن، کامالً انتزاعی و −
 .طراح به فرم و عملکردمنحصر به خلق فضا و حواس 

ها، طراحی میدان به مثابه محل تجمع پیاده رعایت توقعات موضوعی در −
)مقعّر( بین  فضای با هم بودن و گره اجتماعی و هماهنگی شکلی

 .شهرسازی و معماری

شهرسازی و  ایجاد اشکال محدّب، برآمده، خالف مقعّر و عدم هماهنگی −
معماری، عدم تعریف فضا در دور میدان. حضور انسان در آن مطرح 
نیست و به عنوان یک گره ترافیکی و محل تبدیل سفر و توزیع 

 .ترافیک

خط افق شهر جزئی از کلیت سازمان فضائی، هویت شهر و متعلق به  −
شهروندان، مشخص کردن مرکز شهر و مرکز محالت با کاربری 

شاخص در  گنبد دو عنصر ن عامل هویت دهنده، منار ومذهبی به عنوا
 .سیمای شهر

پایین رفتن خط افق شهر با اهداف اقتصادی  تصرف و باال و دخل و −
آزاد،  ها به مکانیزم بازارها و تراکمصرف، واگذار کردن تعیین کاربری

ها و تراکم به بی اعتنایی به شهرسازی و واگذار کردن تعیین کاربری
ها و های تجاری صرف و ظهور برجمکانیزم بازار آزاد بر مبنای انگیزه

 .مغشوش خط آسمان

محله به عنوان عنصر اصلی سازمان شهری وبه عنوان یک واحد  −
مرکز محله و  های روزانه و هفتگی دراجتمایی و کالبدی، تامین نیاز

 .تأثیر آن درونگرایی محله مسکونی و جدایی آن از مرکز شهر

محله به عنوان مکانی برای تبلور تمایزات اجتمایی ویک واحد هندسی  −
و کالبدی، مسیر ترافیک عبوری، ظهور محالت شهری بی هویت، 

 .تکرار الگوهای بیگانه نا مناسب با فرهنگ و اقلیم

دستاوردهای تاریخی، ابداع مجدد و نوزایی نظام شهرسازی ناشی از  −
 .مفاهیم تاریخی

انقطاع تاریخی، عدم جدل منطقی با مفاهیم و عناصر کهن شهری در  −
های کالبدی معاصر شهری، تولد شهر شبه مدرن، پاسخگویی به نیاز

 .ناآشنا، نا مفهوم و بی معنا 

ها بر و خیابانها در اتصال و پیوستگی با یکدیگر، بدنه معاگیری بناشکل −
کامال تعریف شده، در برگرفتگی )لفاف فضایی( عرض معابر به ارتفاع 

های هماهنگ، عمیق، معلوم، ها از شکلبناها، برخورداری پنجره
های برجسته )معماری خیابانی( استقرار های کشیده و قابقامت

 های معمارانه.زا در سازمان فضایی بنا و یافتن جلوهتأسیسات آسایش

فقدان توجه به مختصات سه بعدی فضا شهری و تقلیل یافتن آن به  −
های ها، تقلیل بدنهها به همجواریسطح و متر مربع، عدم توجه بنا

زا بر پیکره بنا و عدم خیابان شهری به دیوار، الحاق تأسیسات آسایش
 توجه طراحی بناها از نقطه نظر شهرسازی و شهر.

 
ی زیر به ایجاز پیشنهادها شهریهای فضا دهی و سازماندهیسامان برای، حاصل شدههای یافته ازگیری نتیجه با توجه بهلذا 
 :گرددمی اشاره

 ها و گنبدهای اماکن مذهبی(های نظم مقدس )منارهبا نمادها و نشانه شهری انطباق مسیر معابر نرم از طریقهای ایجاد لبه .1
حضور یک بنای مذهبی در بدنه میادین به معنای تجلی گاه نظم کیهانی و تاکید بر مرکزیت ساخت به امر فرهنگ در راستای 

استفاده از توالی در بدنه ، آنهاهای شهری بیش از هماهنگی ظاهری وحدت معنایی کاربری تجلی، تبلور مفهوم توحید در عبادت
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، افزایش حضور برای حسیهای ایجاد تجارب بصری وآمیزه ای از محرکدرناظرو پویایی میدان و خیابان برای احساس تحرک 
 ؛توقف مردم در فضاهای شهری مکث و

های فضایی و احکام شرعی، ارزش، الگوی مثالی باغ بهشت بر کالبد شهر، انعکاس اعتقادات اسالمیتالش برای بازسازی  .2
تجلی هنر معنوی از طریق جان بخشیدن عناصر طبیعی از طریق نظام مادی )نظم آب، نظم ، شکلی عالم کبیر در عالم صغیر

های خدا و اتصال عالم مادی و غیر مادی برای استفاده از عناصر طبیعی به مثابه آیات و نشانه، گیاه، نظم خاک، نظم هوا(
 ؛نظام کیهانی در فضای شهریتجلی 

پیوستگی فضایی و وحدت سلسله فضاها بر اساس الگوی سه بخشی )وصل، گذر، انفجار فضا(. شهر و بنا در یک ادارک پیوسته  .3
فضاهای شهری پویا و  ساخت، )ارسن شهری( معماری نه در حد بناهای منفرد بلکه در حد مجموعه شهری و قرار گیرند

  منفرد درون گرای بلند مرتبه؛های اجتماعی و فراغتی شهروندان به جای ساختمانهای مختلط برای خلق فرصت

 برای تعریف )مقیاس وتناسب( هابناو در برگرفتگی عرض معابر با ارتفاع  اصل محصور کردن فضا )میدان، خیابان(توجه به  .4
 وخیابان و میدان به عنوان یک نماد فرهنگی  ،تقویت روابط اجتماعی شهروندان برایفضای شهری  نرم درهای ایجاد لبه، فضا

معابر تک منظوره  تأکید بر آمیختن عملکرد و لذت بجای توجه به عبور توأم با مکث و تماشا در معابر و، بعدی سه یک فضای
و تبادل آراء مثابه مکان مالقات  به حضور مردم در فضاهای شهری برایاحیای کارکرد سنتی آن ، صرفأ نقش جابجاییو 

 ؛اجتماعی شهرنشینان

های روزانه و هفتگی به عنوان یک واحد اجتمایی و کالبدی، تامین نیاز به عنوان عنصر اصلی سازمان شهری وشهری  تمحال .5
 نیمه عمومی به عنوان یک عرصه و همچنین شهردرونگرایی محله مسکونی و جدایی آن از مرکز  در در مرکز محله و تأثیر آن

زندگی شهری  ۀتحقق تقویت تجربجهت شنیدن و صحبت کردن در ، حسی چند الیه در تراز چشم برای دیدن فضای تجربه و
 .لحاظ شود در مراکز ثقل آن دموکراسینهادینه کردن  و
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