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چكیده 

 ،های پايدار و برای ارتباط بیشتر با محیط اطرافای مهم در خلق مجتمعدر شهرسازی غرب به عنوان ايده 0ايده باغشهر

در ادبیات شهرسازی آن  ،در قرن نوزدهم ظهور کرد و با تحقیق هاوارد به منظور ايجاد تعادل میان زندگي شهر و روستا

 ایو به عنوان ايده است ايده باغشهر، در برگیرنده مفهومي فرا مادی ،که در مشرق زمین است درحالياين زمان مطرح شد. 

 زدهم مطرح بوده است.از قرن شان ،ناب برای ايجاد بهشت زمیني

ايل فلسفي و عرفان شیعي و نیز از ديدگاه مس گیری باغشهر صفوی به لحاظ فرهنگي،در اين نوشتار ابتدا خاستگاه شکل

سیاسي و حکومتي بررسي شده و در مرحله بعد خاستگاه باغشهر هاوارد که ريشه در اتوپیا و آرمانشهر مطرح در آن دوران 

های طالعه شده است. در ادامه اصول طراحي باغشهر هاوارد و صفوی مقايسه شده و سپس خاستگاهو عقايد آن زمان دارد م

 .نداگیری اين دو باغشهر، به عنوان عاملي مؤثر بطور خاص بررسي شدهمعنوی مؤثر در شکل

خلق  ديدگاه سازندگان دربیني و شود که نوع جهانگیری، از مقايسه باغشهر هاوارد با باغشهر صفوی، آشکار ميدر نتیجه

سزايي داشته است. عالوه بر اين نحوه استفاده از نظم هايده باغشهر و چگونگي تبلور آن در عصر صفوی و قرن نوزدهم نقش ب

. باشندهای دو باغشهر مزبور ميترين تفاوتهای اقتصادی از عمدهگیاه و همچنین کیفیت ارتباطات اجتماعي و همساني
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ی باغشهر در عصر صفوگیری خاستگاه شكل. 1

   و باغشهر هاوارد

 . باغشهر صفوی1-1

گیری باغشهرها در عصر صفوی را بايد از خاستگاه شکل

دو منظر معنا و کالبد بررسي کرد. از منظر معنا، در عصر 

گیری مفهوم و ايده باغشهر را بايد در صفوی، خاستگاه شکل

فرهنگ، فلسفه و عرفان شیعي و بخصوص ظهور مکتب 

های اجتماعي، اقتصادی ان در هنرها؛ و از نظر مادی نیازاصفه

رو در ادامه به بررسي ارکان موثر در و سیاسي جست. از اين

با  )اسالمي در عصر صفويه -گیری باغشهرهای ايرانيشکل

 پردازيم.تاکید بر شهر اصفهان( مي

 الف. تحول و توسعه از پیش طراحی شده فرهنگی

معنوی جديد در معماری و  ظهور مفاهیم مادی و 

سازی فرهنگي و شهرسازی بومي يک جامعه بدون زمینه

ر کنندگان از شهخواست مردم به عنوان سازندگان و استفاده

رسد. توسعه فرهنگي در عصر صفويه امری بعید به نظر مي

های بارز دستاورد با اعتقاد به باورهای مذهبي و معنوی)

.( و و .. و هنر، فلسفه، عرفان ق، تعلیم و تربیتادبیات، اخال

علم، صنعت، تولید، تبادالت  همچنین توسعه فرهنگ مادی)

صفوی( که از مردمان و  و...( در اجتماع پايتخت)تجاری 

گرفت، حاصل موفقیت طوايف مختلف شکل مي

 ثانيدوست )اقتصادی مسئوالن -های اجتماعيريزیبرنامه

تمند و اتحاد ( در غالب حکومت مرکزی قدر971ص ،0971

 مردم تحت لوای مذهب شیعه بوده است.

 ب. شكوفایی حیات عقلی شیعی

ارد که ای دفکر و تعقل در مباني تفکر شیعه جايگاه ويژه

متأثر از نگاه ويژه قرآن به عقل و تعقل است. کلمه عقل و 

ار استفاده شده است که چهار ب 43مشتقات آن در قرآن 

 بار( و تعقلون)يک  بار(، تعقل)92 يکبار(، يعقلون) عقلوه)صیغه 

 شود. بار( را شامل مي 24

در دوره صفويه با حاکمیت شاهان صفوی و رسمي شیعه، 

شدن مذهب تشیع از وضعیت سابق رهايي يافته و از يک 

اقلیت به اکثريت تبديل شد. تشکیل دولت نیرومند شیعي 

صفوی، پايگاه و پناهگاه مستحکمي بود که موجبات مهاجرت 

ساخت. علمای شیعه خارج از قلمرو اين دولت را فراهم مي

ورود علمای مذهب تشیع به ايران و تجمع آنها در مرکز 

شهر اصفهان( و برخورد آنها با روحانیت داخل  قدرت صفوی)

های سیاسي و مملکت، مسايل جديدی در قلمرو انديشه

و  (3، ص0973نوری، شیخ) ساختمذهبي پديدار مي

 رشد حیات عقلي شیعي را فراهم نمود.های زمینه

در عصر صفوی( به همراه  )شکوفايي حیات عقلي شیعي

ها از ايراني در همه زمینه -امنیت، باعث رشد هنر اسالمي

يکي از ». در واقع اين دوره جمله معماری و شهرسازی شد

ترين ادوار هنر اسالمي و نیز فلسفه و متافیزيک اسالمي خالق

( . در شهرسازی نیز ايده باغشهر 07، ص0981، نصر «)است

عي بیني شیبه عنوان مدلي جهت توسعه شهر مطابق با جهان

و با تکیه بر مفاهیم عرفاني از سويي و تکیه بر تعابیر و تفاسیر 

گیرد. شهر به شريعت از نظرگاه مذهب شیعه شکل مي

صورت تصويری از بهشت جاويدان و به واقع بهشت روی 

خداوند در  در خور انسان به عنوان جانشین جايگاهي -زمین

 .شودترسیم مي -زمین

های عملكردی، سیاسی و حكومتی ج.دیدگاه  

 صفویان

 توان از ديد عملکردی، سیاسي و حکومتي آن عصر)مي

گیری باغشهر را بررسي کرد. از منظر مادی( خاستگاه شکل

ي فضاياستقرار دائم و سريع و ايجاد هويت ويژه کالبدی و 

اهدافي سیاسي و  در واقع برای پايتخت امپراطوری صفوی،

ال بحکومتي است که صفويان در استفاده از ايده باغشهر دن

و نظام تئوريک حکومت  مفاهیم فضا، قلمرو»اند. کردهمي

صفوی، در قالب ترکیب شهر با باغهای سلطنتي و معماری 

يراني به یک اجمع شده و نمود يافته و بنابراين شکل باغ کالس

منزله ترجیع بندی در انتخاب پايتخت شاه عباس و نمای 

 (.779،0971)والچر، ص «بخش جديد شهر است

 د.باغشهرهای تیموری

هرات  )2رسد که باغشهرهای تیموریچنین به نظر مي 

و سمرقند( نیز در طرح باغشهرهای صفوی مؤثر بوده است. 

ی دستور بازسازيک قرن پس از سقوط تیموريان شاه عباس 

مطابق با  اصفهان را با ساخت محالتي در خارج شهر اصلي)

شیوه تیموريان در هرات و سمرقند( صادر کرد. شاه عباس 

ه.ق در هرات به دنیا آمد و دوران کودکي خود 387در سال 

 در هرات به سر برد.  سالگي(07 را تا شروع سلطنت)

 ای بسیاربه احتمال زياد شهر هرات که مشتمل بر باغه

ته آل نقش اساسي داشگیری تفکر او از شهر ايدهبود در شکل

است. وی احتماال هنگامیکه دستور توسعه شهر اصفهان و 

احداث خیابان چهارباغ با استفاده از الگوی باغ ايراني را داده، 

باغشهر هرات را به عنوان الگوی ابتدايي در ذهن داشته 

 (21،ص0987 است.)انصاری،
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 غشهر هاوارد. با1-2

هايي پیرامون مسايل از آغاز قرن نوزدهم صحبت

شهرهای بزرگ و به طور ويژه شهر بزرگ لندن مطرح شد. 

های دراماتیک چارلز ديکنز و شرح اين مساله با نوشته

های های شهرهای قرون وسطي و همینطور تالشزيبايي

ويلیام موريس و جنبش هنر و پیشه به سمت صنعت 

گي و صورت خانوادهايع اولیه خانگي که بیشتر بصن )9روستايي

... بافي وشده و شامل دوزندگي، توریوقت انجام ميپاره

پیش رفت.  ،و اصالح کارهای صنعتياند( بوده

(Panerai,2004,p31.32)

مبنای جنبش باغشهر که توسط هاوارد آغاز شد، دو 

ن ياند، يکي از ااست که هر يک به ديگری وابستهای مسئله

نیمه اول قرن نوزدهم و به  "مداين فاضله" ،هاسرچشمه

است که به نظر او اجتماعاتي کامل و  "آون"خصوص عقايد 

رفتند و ترکیبي از شهر و روستا بدون نقص به شمار مي

 های تک خانواری دربودند. مبنای ديگر اين جنبش، ايده خانه

آل توان آنرا صورتي از همان ايدهفضای سبز بود که مي

، متعلق به "ويکتورين"دانست که در فرهنگ  "وتوپیاا"پیشین 

، 0977ولو، بنه اوايل نیمه اول قرن نوزدهم است)

آلي است همان ايده ،(. در واقع اين ترکیب118و117صص

شود .که پیش از اين هم در عقايد راسکین ديده مي

معرفی باغشهر هاوارد و باغشهر صفوی. 2

 . باغشهر اصفهان2-1

فکرشده توسعه اصفهان در زمان شاه طرح از پیش 

عباس اول بر مبنای ساختاری تلفیقي و مرکب از دو عنصر 

منزله عنصر طبیعي موجود( و محور  به رود)رودخانه زاينده

ساز( شکل گرفته است. اين دو به منزله عامل انسان )چهارباغ

عنصر در تطابق کامل با الگوی باغ ايراني و بصورت عمود بر 

و  دهندبندی اصلي شهر اصفهان را تشکیل ميواناستخ ،هم

ای شاخص در تاريخ معماری و شهرسازی، به عنوان تجربه

(.0نقشه تاکنون بر جای مانده است)

استفاده از الگوی باغ ايراني در شهر اصفهان عصر صفوی 

در  ) باغيدر راستای تعريف هويتي جديد برای شهر، باغشهر

اصفهان نظم  رو در باغشهرينبوده است. از امقیاس شهر( 

آنچه در باغسازی ايراني ديده  مانندگیاه، زمین و آب، ه

و در « موجود -طبیعي»ساخت و میشود، در دو سطح انسان

ها به عنوان عناصر باغ کل شهر( و خرد) دو مقیاس کالن)

 اندکار گرفته شدههدهنده بافت جديد شهر( بتشکیل

های باغشهر مهمترين ويژگي (. از017، ص0973بین، )حقیقت

اصفهان، طرح عناصر سازنده ساختار کالبدی و فضايي آن 

های طبیعي و محیطي پیرامون، جهت مطابق با ويژگي

دستیابي به ماندگاری و استفاده از بهترين شرايط اقلیمي، 

(.027-094، صص 0973 بین،بوده است. )حقیقت

رو پیت» هاینوشتهاصفهان در عصر صفويه بنا بر شهر باغ

وسیله تقاطع عناصر ، باول عباس شاه زمان سیاح« 4دالواله

رودخانه و : مطابق با مدل باغ ايراني دهنده شهر)اصلي نظام

 اصلي تقسیم چهاربخش در عین پیوستگي به (محور چهارباغ

های مختلف قومي و مذهبي ساکن در ده که گروهشمي

 :داده  استا جای ميهای مجزاصفهان را در بخش

 شاه دستهب آن هو توسع اصفهان شهرقديم، اولبخش

 دوم بخش ؛شرقي آباد در جنوبحسن هتا درواز عباس

شهر  آباد در غربنو يا عباس تبريز لهمح ،شهرجديدصفوی

 يغرب ( در جنوبنشین ارمني جلفا)ه محل ،سوم بخش؛ قديم

 . احداثشرقي جنوب آباد درگبر ،چهارم و بخش

 تا باغ دولت از دروازه چهارباغ جنوبي -محورشمالي

 و پیوند جهت در ، عاملي صفه کوه هدامن در هزارجريب

 ،0971دالواله، ( است (2)نقشهشهر چهارگانة ایشهبخ اتصال

.(91،97،43ص ص

 . باغشهر هاوارد2-2

خالق باغشهرها و از ( 0327-0711 ابنزر هاوارد)

هواداران جنبش سوسیالیست انگلیس، تحت تاثیر دو کتاب 

 7ا. بالمي "8نگاه به گذشته"و  7هانری جرج "1ترقي و فقر"

آمیز به فردا راهي صلح"وف خود تحت عنوان ،کتاب معر

 هایالمنتشر؛ و در س 0737را در سال  "3سوی اصالح اجتماعي

، 0314خود را طي کرد. در روند تکاملي  0303و 0314،0313

اولین باغشهر بر اساس مدل توسعه - (9نقشه   )01لچ ورث

اولین حومه  -00همپستد ،0313و در  -اقتصادی هاوارد

ساخته -02های طراحي ريموند آنوينباغشهر بر اساس ايده

( که 4نقشه  ، اولین باغشهری است)09ولوين 0303شد. در 

های -هاوارد و شیوه های نظریبر اساس ترکیبي از ايده

تجربي آنوين ساخته شد.

در طول قرن بیستم دغدغه تلفیق فضاهای باز با 

های مسکوني مورد تامل جدی قرار گرفت. جنبش زمین

های تفريحي تاثیرگذار در باغشهر به دنبال ايجاد فعالیت

فضاهای باز عمومي بود. اين فضاهای باز همچنین برای ارتقا 

ها در نظر گرفته شده ران کارخانهکیفیت زندگي  کارگ

( در طرح باغشهر هاوارد، Woolley, 2005, p77 .)ندبود
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هدف عبارتست از باال بردن شاخص سالمتي و راحتي همه 

کارگران واقعي، در هر سطحي که قرار داشته باشند. ترکیبي 

سالم، طبیعي و اقتصادی از زندگي شهری و روستايي است 

ن متعلق به شهرداری شکل که بر روی يک قطعه زمی

 (288ص ،0977 شوای، گیرد.)مي

های مشابهي مانند جنبش باغشهر هاوارد در جنبش

در آلمان،  0312در سال  .ندکشورهای ديگر نیز اتفاق افتاد

 ،0302بارسلونا در سال  و در 04باغشهر آلماني گسلشافت

و همچنین در فنالند در  ندرخ داد01جامعه شهری باغشهر

حومه باغشهر کالوسری  و مانکینیمي  0301حدود سال 
رد گسترش پیدا ک در فنالند . اين ايده بعدهاندساخته شد07

مثل تاپیوال در شهر اسپو در اواخر  "شهرهای جنگلي" و  ايده

 (Konijnendijk, 2005, p44 ساخته شد.) 0311دهه 

منبع: نگارندگان( : باغشهر اصفهان)0نقشه 

(.0970منبع: شفقي،  : شهر قديمي و محالت جديد در طرح توسعه اصفهان عصر صفويه)2نقشه 

کند. در مرکز آن هکتار را اشغال مي 411مساحتي  حدود  شود،هکتاری ساخته مي 2411ريبا در مرکز زمین باغشهر که تق

ز شش بلوار زيبا ا شوند.های عمومي واقع ميبزرگترين ساختمان ،باغي در حدود دو هکتار ساخته شده و در پیرامون اين باغ

.کنندآن را به شش محله تقسیم مي و مرکز تا محیط کشیده شده
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. باغشهرهای ساخته شده براساس ایده هاوارد2-2-1

طراحي شده توسط آنوين -لچ ورث 0313پالن  :9نقشه

4نقشه 

 نقشه باغشهر ولوین

a. ني است که در سمت آهسايت اولیه در تقاطع با خط راه

در غرب واقع  به همراه عوارض و درختاني که ،شرقي قرار دارد

هستند و مسیری که به سمت شمال کشیده شده و دو مزرعه را به 

 کند.يکديگر متصل مي

b. /قاط ن ترکیبي عالي و هنرمندانه، که توسط توالي دروازه شهر

 ود.شآهن در شرق متصل ميمرکز به ايستگاه راه وی/پارک شاخص/

را نشان ميمنظره  های آنوين، طرحي خوشاين نقشه بر اساس ايده

 دهد.

c. در حل مساله  ناتواني آن که 0324پالن اجرا شده در سال

مشخص بود و انحراف محور  از همان ابتدای ساخت رکز،ارتباط با م

ای آن در طرح اولیه نقش ساختاری که بر موجب ايفا نکردن ،اصلي

ديده شده بود، گرديد.
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(1جدول  هاوارد)نقاط قوت و ضعف ایده باغشهر . 3

شهر هاوارد
باغ

نقاط ضعفنقاط قوتحوزه مورد ارزيابي

درآغاز قرن بیستم دو : 08لوئیس مامفمرد کیفیت کالبدی و فضايي

 .ه وقوع پیوست : هواپیما و باغشهرابداع مهم ب

؛ داران عصری جديد بودند.اين هردو طاليه

اولي بشر را قادر به پرواز بر فراز زمین 

و دومي مکان زيست نیکوتری را  ساختمي

 .دادروی زمین به او وعده مي

که گسترش و رشد  است معتقد  : وی07لوکوربوزيه

وقت  فشهرها برمبنای الگوی انگلیسي باغشهر موجب اتال

شود وعقیده ها ميزمین ساکنان و همچنین هدر رفتن

ه ضد اجتماعي برای یداردکه اين گونه شهرها نوعي روح

 .کنندايجاد ميساکنینشان 

اعتماد بیش از حد آنها به موضوع توسعه ادوارد کارتر: 

ها گرديده که به آزاد، موجب توسعه روز افزون حومه

های عنوان يک استاندارد پذيرفته شد و در گسترش

 .عاری از هويت شهری سهیم بود

میزان هماهنگي و اثرگذاری 

بر ساختارهای زندگي جديد 

 شهری

صرف نظر از آنچه که در  :03لويد رادوين

زمان در آينده پیش آيد بايد اذعان کرد که 

اند که در ها بودهحاضر، معدودی از نظريه

 تر دربارهتر و منطبقزمینه يک بحث دقیق

متروپلیس ، چنین قاطعانه ، با عقايد جاری 

 ،0987 اوستروفسکي، )برخورد کرده باشند

 (.28ص

چ راه حلي برای مشکل اين نظريه هی :21زيگفريدگیديون

چاره کار  ،دهد. يک راه حل موضعياصلي زمانه ارائه نمي

ريزی کامل در شهرسازی نیست، بلکه تنها يک برنامه

مقیاسي که تمامي ساختارهای زندگي جديد را در همه 

ابعادش در برگیرد قادر خواهد بود که امور مهمي را که 

 .هاوارد در ذهن خود داشت به انجام برساند

سرزندگي و کیفیت روابط 

 اجتماعي

 ف هاوارد راتألی ،کتاب کوچک باغشهر :20پوردم

 .واندخهای قرن بیستم مييکي از مهمترين کتاب

رسد که باغشهر هاوارد به چنین به نظر مي

لحاظ فردی و زندگي فردی نسبت به 

 شهرهای آن زمان رجحان داشته است.

طرفداران اصل  هایگفته است که نظريه :22جین جیکوبز

آن بود،  تمرکز در شهرسازی مدرن که هاوارد القا کننده

بخشي در توسعه شهرهای بزرگ آمريکايي اثرات زيان

داشته است، به اين صورت که موجب تضعیف روابط 

اجتماعي بین ساکنان اين شهرها شده و محالت شهری 

 ت.روحي پديد آورده اسيکنواخت و بي

حفاظت از هسته تاريخي شهر در برابر تغییر  خي ارتباط با هسته تاري

جاد رويه بوسیله ايشکل، گسترش و توسعه بي

مراکز مستقل شهری.

ای شديد به هاوارد و پیروانش... لطمهادوارد کارتر: 

اند، زيرا با موضوع بازسازی مراکز شهرهای قديمي زده

تأکید بر مسأله ساختن باغشهرها اذهان را از توجه به 

 اند. ع اصالح بافت مرکزی شهرها منحرف کردهموضو

تمرکز باغشهر هاوارد به ايجاد مراکز مستقل شهری فارغ 

 از ارتباطات کالن اين مراکز با مرکز شهر بوده است.

 هایگیری از پتانسیلبهره

 طبیعي و مصنوعي موجود

ترجیح به دسترسي پیاده در طراحي موجب 

ارتباط با  شده است باغشهر هاوارد کامال در

 طبیعت اطراف خود تعريف شود.
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ویژگی های کالبدی، فضایی و  -باغشهر اصفهان در عهد صفوی نقاط قوت و ضعف. 4

 .(2)جدول اجتماعی

ی
فو

ص
ر 

شه
اغ

ب

توضیحاتحوزه مورد ارزيابي

کیفیت کالبدی 

و فضايي

نقاط قوت

 -وی زمینر واقع بهشتبهشت جاويدان و بهصورت تصويری از شهر به تمثیل و تصویری از بهشت:شهر، 

همه و همه بکار گرفته مي » شود.ترسیم مي -خور انسان به عنوان جانشین خداوند در زمینجايگاهي در

شود تا انسان اين مرکز هستي صغیر با مرکز هستي کبیر در ارتباط واقع شود و عالم صغیر و کبیر را انعکاسي 

 (.43،ص 0988)حبیبي، « از هم ببیند

نقاط ضعف

 :های حكومتی یا افراد وابسته به حكومتاختصاص تملک بخش وسیعی از شهر جدید به فعالیت 

هايي اختصاص داشته که مستقیم يا ها و کاخهای جديد شهر به باغعمده عملکردهای موجود در بخش

اهمیت اين موضوع در عصر رغم غیرمستقیم به حکومت و يا افراد وابسته به آن تعلق داشته است. علي

 صفويه، با تغییر حکومت، اين بخش شهر يکباره خالي از جمعیت شده و به سرعت دچار آسیب شد.

سرزندگي و 

کیفیت روابط 

اجتماعي

نقاط قوت

  روابط اجتماعی قوی و پایدار براساس کرامت انسانی، عزت و ارجحیت معنویت بر مادیت:

در میان شهر کشیده و شهر را تقسیم  ،شناختي حقیقياجتماعي و جمعیترود و چهارباغ مرزهای زاينده

وسیله تقاطع عناصر اصلي بشهر ، اول عباس شاه زمان سیاح« دالوالهرو پیت» های. بنا بر نوشتهاندکردهمي

هان اصفهای مختلف قومي و مذهبي ساکن در ده که گروهشمي اصلي تقسیم چهاربخش در عین پیوستگي به

های اجتماعي حفظ شده وحدت اجتماعي و همساني ،داده  است. با اين وجودهای مجزا جای ميرا در بخش

ترين فضاهای باز شهر جديد بوده که از طريق بازار به است. میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ اصلي

 (0اند.)نقشهشدهمیدان قديم شهر سلجوقي متصل مي

نقاط ضعف

ه غیر از بهای توسعه یافته با حكومت: های جاذب جمعیت در بخشارتباط مستقیم عمده فعالیت

های جديد شهر در عصر ها، درختان و رودخانه زاينده رود، مهمترين عاملي که در سرزندگي بخشباغ

ه هايي بوده که بصورت مستقیم يا غیرمستقیم بعملکردها، مراسم تشريفاتي و جشن ،صفويه نقش داشته

 .اندحکومت مربوط بوده و با سقوط حکومت صفويه از بین رفته

ارتباط با هسته تاريخي

ن و شهر جديد در کنار شهر که بخش توسعه یافته( با هسته تاریخی: تعامل و ارتباط شهر جدید) 

های اند. شريانهای قديمي شهر حفظ شدهبخش»گیرد. بدون تقابل با آن، بلکه در تعامل با آن شکل مي

ها اند و از بعضي ظرفیتها تکمیل شدهتأمین داده شده و در اين بخشهای قديمياصلي ارتباطي به بخش

ها( در جهت توسعه شهر جديد و مسجد جامع و شبکه مادیمیدان عتیق،  بازار، و امکانات شهر قديم)

 (.239،ص0973بین، حقیقت برآورده نمودن بعضي نیازهای اجتماعي و اقتصادی بهره گرفته شده است)

های گیری از پتانسیلبهره

 طبیعي موجود

رای بهای طبیعی موجود در راستای تقویت سرزندگی و ایجاد هویت ویژه استفاده از پتانسیل

ها احداث اقامتگاه )به عنوان بهترين و سريعترين شیوهدر طراحي شهر جديد  منظر عینی و ذهنی شهر:

 اب کامل در توافق و -سلجوقي شهر -به شهر قديم بدون ايجاد خرابي و آسیبشهری(، های برونو باغ

اطراف، شهر جديد را به عنوان اولین باغشهر از پیش طراحي شده، براساس مدل باغ ايراني و متأثر  طبیعت

اند. نفوذ طبیعت به داخل شهر و استفاده از عناصر سبز و آب به عنوان از نظام آب، خاک و گیاه طرح کرده

م هندسي، از مهمترين ترين اجزا سازنده منظر شهری، تطابق شکل شهر با مدل باغ ايراني و نظاصلي

های شهر جديد صفوی است که در راستای اعتقاد صفويان به مفهوم شهر تمثیلي از بهشت، جايگاهي ويژگي

 (.242، ص0973بین، حقیقت اند)درخور انسان به عنوان جانشین خداوند بر روی زمین، استفاده شده
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کالبدی، فضایی و های مقایسه ویژگی. 5
اجتماعی باغشهر صفوی و هاوارد

اشد که ب( گويای اين مهم مي2و0جدول  جداول فوق)

باغشهر هاوارد به بهترين  بسیاری از ايرادات مطرح درباره

اصفهان( پوشش داده شده است.  نحو در باغشهر صفوی)

ها و باورهای فرامادی و رسد که ديدگاهچنین به نظر مي

ای در طراحي باغشهرهای کنندهنقش تعیین مذهبي صفويان

مطابق با نیازهای انساني، احترام به انسان و تطابق با  ،صفوی

ته های طبیعي مکان داششرايط طبیعي و استفاده از پتانسیل

است. اعتقاد به اين مهم که انسان جانشین خداوند بر روی 

زمین است و توصیف قرآن از بهشت به صورت باغي وسیع 

های طبیعي، مهمترين داليلي است که تفاده از پتانسیلو اس

موجب گرديده صفويان از مدل باغشهر در توسعه شهر 

ام به ها، احتراصفهان استفاده نمايند. احترام به برابری انسان

پیروان اديان صاحب کتاب آسماني و خلق فضاهای جمعي 

میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ( مؤثرترين  مناسب)

مل در تقويت روابط اجتماعي در باغشهر صفوی به حساب عوا

رسد که اعتقاد صفويان به د. چنین به نظر مينآيمي

 و جلوگیری از گسترش فرا انساني شهرسرزندگي کل شهر، 

ان مید بازار( و اجتماعي) های اقتصادی)استفاده از پتانسیل

سلجوقي( شهر مهمترين  عتیق و مسجد جامع( هسته قديمي)

مل توجه آنها به هسته تاريخي شهر بوده است. لیکن عوا

های جديد شهر به ای از بخشاختصاص مالکیت بخش عمده

پادشاه، سران حکومتي و افراد وابسته موجب شده با تغییر 

ها خالي از سکنه گرديده و بسیاری از بناها حکومت اين بخش

های آن نابود شوند. عالوه بر اين ارتباط مستقیم و باغ

های جديد شهر با سرزندگي و حضور مردم عامه در بخش

های حکومتي دلیل ديگری است که ها، مراسم و مکانجشن

ها با تغییر پايتخت و حکومت کمتر مورد توجه قرار اين بخش

  اند.گرفته
رسد در باور صفويان شهر مکاني است چنین به نظر مي

هت حضور ؛ محلي است جها و عقايدجهت تجسم يافتن آرمان

( که میدان و... ،، باغ، محوربازار، ايوان هايي)و تجلي سمبل

. انددهنده به شهر بودهدولت حاکمه و هويتقدرت نماينده 

ها و پوشش گیاهي از ها که باغحفظ و پايداری اين سمبل

رو مهمترين آنها است دارای اهمیت ويژه بوده، از اين

ها و پوشش ی باغهای الزم جهت پايدارزيرساخت ،صفويان

اند. دولت صفوی در توسعه شهر و گیاهي را فراهم نموده

از عوامل طبیعي و  ،با شناسايي کامل محل ايجاد شهر جديد

رود و مصنوعي بالقوه محلي، که مهمترين آنها زاينده

های منشعب از آن بوده بهره برده و شهر جديد را در مادی

قرار داده است. لذا  توافق کامل با محیط طبیعي و رودخانه

گردد ها و درختان در کل شهر فراهم ميآب الزم جهت باغ

ماندگاری( منظر و هويت جديد شهر يعني  که پايداری)

ها پس از باغشهر را به دنبال داشته است. از اينرو تا مدت

ها و انقراض صفويان، باتوجه به عدم وجود مراقبت

ر کاربری بسیاری از های مالي و انساني قبلي و تغییحمايت

های جديد ها، درختان و پوشش گیاهي محلي در بخشباغ

 (. 1نقشه  اند)شهر همچنان باقي مانده

درختان، پوشش گیاهي و  ،لیکن در ايده باغشهر هاوارد

باغ در مقیاس خرد و کالن، در درجه اول به عنوان جداکننده 

مبلیک س اند و جنبهساز استفاده شدهو سپس به عنوان منظره

و نمادين آنها مدنظر نبوده است. آنچه در ايده هاوارد بیش 

از همه اهمیت داشته اقتصادی بودن و مديريت مستقل 

که در قوانین باغشهر طراحي شده باغشهر بوده است. چنان

در زير عنوان شده است( نیز اين مهم که  توسط همپستد)

 مشهود است.

 :Panerai,2004, p.35) بعضي قوانین باغشهر همپستد)
مردم از همه سطوح اجتماعي و درآمدی و همچنین 

معلوالن بايد قادر به زندگي با يکديگر باشند.
خانه در هکتار ساخته  21ها بايد با تراکم متوسط خانه

شوند.
متر عرض داشته باشند و نمای  2/09ها بايد خیابان

متر از يکديگر فاصله  1/07ها بايستي حداقل خانه
د.گردها پرند و اين فاصله بوسیله باغداشته باش

قطعات نبايد بوسیله ديوارها از يکديگر جدا شوند 
يا  ها، درختانبلکه اين عمل بايستي بوسیله پرچین

حصارها انجام شود.
ها بايستي درختاني کاشته در حاشیه تمامي خیابان

ها و حصارها هماهنگ شوند که رنگشان با پرچین
باشد.
های عمومي بايستي برای تمامي ها و باغجنگل

کنند مجاني باشد.ساکنیني که اجاره پرداخت مي
تولید سر و صدا بايستي ممنوع شود.  

ای طراحي شوند که ديد و گونهها بايستي بهخانه
 زيبايي يکديگر را ضايع نکنند.

رسد که منظر ذهني و عیني و همچنین چنین به نظر مي

و فضايي باغشهر صفوی از زباني واحد  سازماندهي کالبدی

های مادی و معنوی کنند که بر جنبهدر طراحي پیروی مي

خاصي تأکید دارند. اين زبان نمادين عالوه بر تأکید بر تجسم 

شهر بصورت تمثیلي از بهشت جاويدان، بر نمايش شکوه و 

عظمت قدرت حاکم نیز تأکید دارد. در واقع منظرسازی و 

که  ای انجام گرفتهگونهبدی و فضايي شهر بهسازماندهي کال

خور پايتخت ن زمان ممکن شهر را آنگونه که دردر کمتري

و  هارو از باغامپراطوری صفوی است به نمايش گذارد. از اين

 و یسازترين عناصر منظرهآرايش گیاهان به عنوان اصلي
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توسعه شهر استفاده شده است. اين در حالي است که ايده 

هاوارد با هدف تأمین فضا و امکان استفاده از امکانات  باغشهر

ته به گف رفاهي برای تمامي اقشار مردم شکل گرفت، هرچند

در اين راه چندان موفق نبوده است. در واقع  صاحبنظران،

ها و باغ در ايده هاوارد، عالوه بر وظیفه درختان، پرچین

تگي وسجداکنندگي، عاملي جهت ايجاد وحدت، يکنواختي و پی

در کل مجموعه فارغ از سطح درآمدی و اجتماعي ساکنین 

 بوده است.

به اهتمام سیروس شفقي( ه.ش)0912: نقشه اصفهان مربوط به سال 1نقشه

. بررسی مفاهیم معنوی مؤثر در باغشهرهای صفوی هاوارد6

هر در مکتب شهرسازی اصفهان مکاني بوده که در عین ش

واقعیت و عینیت، از حقیقت و ذهنیتي نشان داشته که در 

ورای چهره ظاهری آن رخ پنهان کرده بوده است. شهر 

ايراني شهری شد مملو از زندگي، پر از خاطره و سرشار از 

واقعه و حادثه. اين شهر ساخته شد با کالبدی زيبا و کلیتي 

گین که هم حامل پیامي باشد از سرزمین خیال به آهن

سرزمین خرد، هم رابطي باشد بین وجود و موجود، هم 

(. 912ص ،0971 ،در گذر از مستور به مکشوف) حبیبيعاملي 

عنوان تصويری از ايده باغشهر در شهرسازی عصر صفوی به

شود. نفوذ طبیعت به داخل شهر و بهشت جاويدان وارد مي

ده ترين اجزا سازنعنوان اصليعناصر سبز و آب بهاستفاده از 

منظر شهری، تطابق شکل شهر با مدل باغ ايراني و نظم 

های باغشهرهای صفوی هستند مترين ويژگيهندسي، از مه

که در راستای اعتقاد صفويان به مفهوم شهر تمثیلي از بهشت، 

جايگاهي درخور انسان به عنوان جانشین خداوند بر روی 

(. 0نقشه اند)استفاده شدهزمین، 

ي را با نماد ضمني در واقع ترکیب شهر اصفهان باغ

در خود  چهارگوشه جهان) فضای استعاری قلمرو پادشاه(

کند. باغهای سلطنتي عهد صفوی و خود بندی ميصورت

دهنده اصفهان همچون باغي در مقیاس يک شهر، انعکاس

، 0971ر،والچ رابطه فرهنگي و مذهبي با طبیعت است.)

یری گاصول معنايي مؤثر در شکل طور خالصه،هب (770ص

.اند( آورده شده0نمودار )ايده  باغشهر در عصر صفوی در

رسد که اصول شهرسازی غرب با آنچه چنین به نظر مي 

در شرق و به خصوص شهرسازی سنتي و بومي ايران زمین 

زاده در پژوهشي معیارها و مرسوم بوده متفاوت است. تقي

ي شهرهای تاريخي ايران را اصول معماری و شهرسازی بوم

جويي، اجتناب از اسراف، قناعت، رعايت اعتدال، کمال»شامل 

ح زمین، اجتناب از بطالت و بیهودگي در کاربری زمین، اصال

عرفي م« نگری در فضاهای شهریپیوستگي و انسجام و آينده

(. در واقع 92-43، صص 0970زاده، تقي کرده است)

های محیط طبیعي و ايدئولوژی حاکم از جمله ويژگي

گیری ساخت، بافت و سیمای اعتقادات مذهبي در شکل

هي داشته است. به عبارت ديگر اصول بسزايهشهری نقش ب

کار رفته در شهرسازی مشرق زمین عالوه بر اهمیت دادن 

های مادی و انساني، ريشه در مکاتب الهي و باورهای به جنبه
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مذهبي سازندگان داشته و ايشان به دنبال نمايش و تجسم 

های خويش بر اساس الم ماورا و باال و شکل دادن طرحع

 اند.خود بودهباورهای مذهبي 

خصوص از عصر رنسانس به بعد و ظهور به ،اما در غرب 

شاهد بروز مفاهیم انساني، دنیوی و کامال  ،اومانیسم

متريالیستي در هنر و معماری و پیامد آن شهرسازی هستیم. 

های پیشنیز اشاره شد، در انديشهالبته چنان که قبالٌ 

نوگرايي، های شهرسازی قرن نوزدهم شاهد ظهور گرايش

اه باشیم. ديدگگرايي و نظاير آن ميگرايي، فرهنگطبیعت

های شهرسازان قرن نوزدهم گرايانه متأثر از نظريهفرهنگ

همچون راسکین، موريس، کامیلوسیت، اوژن ويوله و ... تأکید 

های فرهنگي و بومي را به عنوان مبنای دخل و بر ارزش

باغشهر هاوارد  (.07-21، صص0977شوای،  دانند)تصرف مي

-ه ميگرا شناختشهرسازی، فرهنگنیز به عنوان جنبشي پیش

شود و از کتاب شهرسازی سیت الهام گرفته است که در آن 

شناسي بسیار تاکید شده است. همچنین اين به مسايل زيبايي

اني های انسهايي است که خصیصهحلدنبال ارايه راههجنبش ب

چون ارتقا شاخص سالمتي و در آنها رعايت شده و اهدافي 

های درآمدی در آن مدنظر قرار راحتي برای تمام گروه

گرفته باشد. آنچه در اين جنبش مطرح است، نیازهای 

جسماني انسان و زندگي روزمره است. اگرچه جنبش باغشهر 

یز گرايانه نگرايانه است اما نوعي بازتاب ترقيهاوارد، فرهنگ

دلواپسي بهداشت و ؛ در نزد هاوارد قابل لمس است

های ههمیشه با انگار ،که برای او هستنداز اين قبیل  ،پیشرفت

ای ای محلههای محدود در فضا همراه شده، و روحیهمجتمع

 (287،ص0977شوای ، گر است.)و اشتراکي را نشان

البته در مقايسه بین باغشهر هاوارد و صفوی بايد عامل 

ماني که جنبش باغشهر زمان را نیز در نظر بگیريم، در ز

شود، بواسطه انقالب صنعتي تغییرات هاوارد مطرح مي

ای در روش زندگي مردم حاصل شده است، خواست عمده

و احتیاج زمانه به طور محسوسي کمبود مسکن و فضاهای 

کند. از طرفي تامین نیازهای اولیه شهری جديد را روشن مي

ت پايه و زندگي شهری از قبیل تامین آب پاک و بهداش

های زندگي روستايي همچنین فضای سبز و طبیعت و جاذبه

های شهر مطرح است. در چنین شرايطي در کنار جذابیت

صورت زندگي هاست که اتوپیای مطرح در آن دوران نیز ب

بخش با فضای سبز در يک محیط فیزيکي مطبوع و آرامش

 عنوانلیکن در عصر صفوی مذهب شیعه به ؛شودمطرح مي

گردد. تشکیل دولت نیرومند شیعي هب رسمي اعالم ميمذ

صفوی، پايگاه و پناهگاه مستحکمي بود که موجبات مهاجرت 

ساخت. علمای شیعه خارج از قلمرو اين دولت را فراهم مي

ورود علمای مذهب تشیع به ايران و تجمع آنها در مرکز 

شهر اصفهان( و برخورد آنها با روحانیت داخل  قدرت صفوی)

های سیاسي و لکت، مسايل جديدی در قلمرو انديشهمم

( و 3، ص0973نوری، شیخ ساخت)مذهبي پديدار مي

های رشد حیات عقلي شیعي را فراهم نمود. معماران زمینه

شیعه مذهب نیز با تکیه بر حکمت متأثر از حیات عقلي شیعه، 

مباني مذهبي تشیع را دريافت کردند و الهامات و اعتقادات 

دهي ا جهت ايجاد هويت ويژه برای مکان و سازمانالهي ر

و از ايده باغشهر و عنصر  هکار بردهشهر و فضاهای شهری ب

 اند.باغ، در جهت دستیابي به اين مهم استفاده کرده

 مأخذ: نگارندگان گیری باغشهر صفوی،: اصول معنايي شکل0نمودار

باغ ایرانی 

 تمثیلی از بهشت

عصر 

 صفویه

انتخاب 

شیعه به 

عنوان 

مذهب 

رسمی 

 کشور

آرمانشهر صفوی 

 تمثیلی از بهشت

ایده 

 باغشهر

اعتقاد به 

خلیفه الهی 

انسان بر 

 روی زمین
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 گیرینتیجه

زمینه مناسبي برای شکوفايي حیات عقلي شیعي فراهم آمد. چنانکه واسطه امنیت و رونق به وجود آمده، در عصر صفويه به

گیری اصفهان صفوی به صورت باغشهر، تمثیلي از بهشت روی زمین جست. ايده باغشهر هاوارد توان در شکلرا ميحاصل آن

ات که از لحاظ رفع احتیاجنیز ريشه در اتوپیای مطرح در آن دوران دارد که در آن مدينه فاضله، ترکیبي از شهر و روستا بود 

دولت صفوی و هاوارد( برای رسیدن به  مادی مردم، تمامي امکانات الزم در آن سنجیده شده بود. نتیجه آنکه، اگرچه هر دو)

ويان با کديگر متفاوت هستند. صفدهنده به دو باغشهر صفوی و هاوارد کامال با ياند اما نوع تفکرات شکلآرمانشهر تالش نموده

دنبال هبیني شیعي و اعتقاد به جايگاه انسان به عنوان خلیفه اهلل، عالوه بر برآورده نمودن نیازهای مادی و انساني، باز جهان تأسي

گیرد و اند؛ حال آنکه باغشهر هاوارد، با نگاهي کامال متريالیستي شکل ميايجاد تمثیلي از بهشت آسماني بر روی زمین بوده

شود. در واقع ايده باغشهر های درآمدی در آن مورد توجه واقع ميالمتي و راحتي برای تمام گروهاهدافي چون ارتقا شاخص س

ي شیعي های مذهببیني حاکم در عهد صفويه، با تأسي از آموزهصفوی، با زيربنای ايجاد بهشت زمیني و بر اساس فرهنگ و جهان

 شکل گرفته است.

نمايد. نظم گیاه استفاده ی و هاوارد در نحوه استفاده از نظم گیاه رخ ميبه لحاظ کالبدی تفاوت عمده دو باغشهر صفو

دهندگي بصری به بافت جديد و افزايش نفوذپذيری و سرزندگي و همچنین کنترل شده در باغشهر صفوی عالوه بر هويت

ای در باغشهر هاوارد اگرچه به فضکار رفته است. حال آنکه ای برای هويت بهشتي شهر بههای خرد و کالن، به عنوان نشانهحريم

عنوان عامل جداکننده و کنترل کننده مطرح سبز در جهت افزايش رفاه و سالمت مردم توجه شده است، اما نقش غالب آن به

 شده است.

های فراوان بوده است. گسترش وعده هاوارد برای ايجاد مکان زيست بهتر برای مردم به لحاظ اجتماعي دارای ضعف 

بر اساس مدل باغشهر هاوارد عالوه بر هدر رفتن زمین، موجب تضعیف روابط اجتماعي بین ساکنان اين شهرها شده و شهرها 

آورد. عالوه بر اين طرح باغشهر هاوارد نسبت به ارتباط مراکز شهری با يکديگر و ميروحي را پديد محالتي يکنواخت و بي

بوده است. از اين نظر در اصفهان عهد صفوی با وجود آنکه رودخانه  توجهبي ،همچنین ارتباط آن در سطح کالن منطقه

اما با توجه به وحدت اجتماعي،  اند؛مرزهای اجتماعي و جمعیت شناختي حقیقي در میان شهر کشیده ،رود و محور چهارباغزاينده

های اجتماعي و اقتصادی در پهنه شهر و روستا وجود داشته و شهر در درون با حضور مستقیم و همه جانبه دولت، همساني

 تعريف شده بوده است.  "منطقه"

 هانوشتپی

1. Garden City 

حاشیه هسته ارگانیک شهر شکل گرفته بودند و دارای طرحي از پیش انديشیده های حکومتي در سمرقند و هرات( بوسیله ايجاد باغ باغشهرهای تیموری) .2

اند.آنچه اهمیت داشته ساماندهي منظر بیروني شهرهای ويران شده به دست مغول جهت ايجاد شده در جهت ارتقا سازمان کالبدی و فضايي شهر نبوده

 پايتخت حکومتي بوده است.

3. Cottage industry 
4. Pietro Della Valle 

5. And poverty Progress  ،0770  

6. Henry George 

7. Looking Backwards ،0777  

8. Edward Bellamy 

9. Tomorrow:A Peaceful Path To Real Reform 0312،تجديد چاپ   

10. Letchworth 
11. Hampstead 

02. Raymond Unwin: شهری نداشت. بنابراين از آنوين و ريز های خود ايمان داشت اما هیچگونه ادعايي به عنوان برنامهگرچه هاوارد به درستي ايدها

 معمار ديگری با نام بری پارکر،کمک جست.

13. Welwyn 
14. Gartenstadt-Gesellschaft 
15. The Societat Civica la Ciutat Jardi   
16. Kulosaari and Munkkiniemi   
17. L.Mumford 
18. Le Curbusie 
19. L.Radwin 
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20. Z.Gideon 
21. Purdom 
22. J.Jacobs 

 فهرست منابع

 0 شماره معماری بومي؛ و شهر تاريخي؛ نشريه هایبافت در معماری طراحي ؛ ضوابط0931مرادی؛  محمد اصغرترک زبان، شقايق و  .0

 .0931 ؛زمستان

 (،جايگاه فلسفه اسالمي در برابر فلسفه مغرب زمین ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.0987ابراهیمي ديناني،غالمحسین،) .2

  هنرهای زيبا.اصفهان(، رساله دکتری،رشته معماری، دانشگاه تهران،دانشکده-ايراني)صفوی(، ارزشهای باغ 0987انصاری،مجتبي) .9
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