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د که با توجه به تعد . الزم به ذکر استشودیممشاهده  لیتفصبه ۱
ی اجتماعی در هاتیفعالی متنوع از هاگزارشو  سانینوسفرنامه

ضور ح حسب بری اسفرنامهی منابع بندمیتقساول،  عباس شاهدوران 
  انجام شده است. آن از پساول و عباس  شاهدر دوران 

  
	نبع: نویسندگان)ماجتماعی مردم در دوران صفویه (ی هاتیفعالی پیشینه پژوهشی مبتنی بر بنددسته) ۱جدول 
  شرح رخداد اجتماعی  فعالیت اجتماعی  سیاح  دوره

  اول عباس شاه

  پاشانآبجشن   فیگوئروا
و مراسم توسط مردم از روی پل  پاشندیمافراد به یکدیگر آب  رودندهیزادر بستر رودخانه 

  .شودیمتماشا  خانیورداهللا

  سرخگل جشن   دالواله
گل سرخ گروهی از جوانان بر سر و روی مردم گل  شیرو با همزماندر اماکن عمومی 

  .کنندیمطلب پول  هاآنپاشند و از می

  جشن ورود شاه  شرلی
ی شاد و مفرح به مناسبت ورود شاه همراه با ساز و موسیقی است. مردم با هابرنامه
تا شاه از آن  کردندیمآمدند و زمین را فرش ی منظم و مرتب به استقبال شاه میهاپوشش

  عبور کند.

  استقبال از سفرا  فیگوئروا؛ شرلی
و مردم برای انجام  شدندیمو کوچه و بازار توسط فانوس و شمع چراغانی  هادانیم

  ی مختلف آزاد بودند.هاتیفعال

  عید قربان  دالواله
و در خارج از شهر با همراهی مردم، شاه و درباریان  شدیمشتر قربانی روز عید در شهر گردانده 

  .کردندیمآن را قربانی 

  عزاداری  دالواله
که  دنافتیمی بزرگی به راه هادستهدر روز دهم ماه محرم، از تمام اطراف و محالت اصفهان 

  .کنندیمرا مشایعت  آنهاو گروهی  کنندیمبیرق و علم با خود حمل 

  یباز گرگنمایش   دالواله
منظور تقویت روحیه مردم، که شاه در آن توسط تعدادی از مردم به جیتهرهاکردن گرگ زنده و 

  .دادیممیدان عمومی دستور این بازی را 
  .کنندیمو با رقص و موسیقی حاضران را سرگرم  اندازندیمارامنه صلیبی را در آب   انیشوخاج  دالواله

  یگاوباز نمایش   فیگوئروا
را  آنهای از مردم شمار یبو گروه  شوندیمدر میدان شهر به جنگ انداخته  گاوو  قوچتعدادی 

  .کنندیمتماشا و تشویق 

  بازی چوگان  دالواله؛ شاردن
شود و در آن دو گروه سوار بر اسب می شروعبازی با اعالم شاه و توسط دو گروه منتخب 

 دو طرف هیلی عمنتهی هاستونزدن به گوی، توسط چوگان، آن را از با ضربه کنندیمتالش 
  میدان عبور دهند.

اول (شاه صفی،  عباس شاهپس از 
  دوم) عباس شاهشاه سلیمان و 

  جشن شاطر  شاردن
مسیرهای شهری  و دریی خود را به اثبات رساند تواناانتخاب پادوی شاه که باید طی مراحلی 

  .دشویمختم  جهان نقشانجام و به میدان 
اولئاریوس؛ 
  کمپفر؛ شاردن

  جشن نوروز
نقاره، شیپور و سنج و مردم به  لهیوس بهی شهر هادانیماعالم عمومی عید نوروز در 

  .اندپرداختهیمی جمعی هایسرگرمو  هایباز خوشحالی در اماکن عمومی و انجام 

  کمپفر
سوارکاری و 
  شاه شکاررفتن

و از  رفتهیمی خارج از شهر هاباغشاه برای شکار و سوارکاری با همراهان و مالزمان به 
  .است کردهیمخیابان چهارباغ عبور 

	شاردن
و  هاشینما

  ی میدانیهایباز 
ی، جریدبازی، رباز یشمشاندازی، یی که مبتنی بر بازی و ورزش است نظیر قپقهایسرگرم

  ی و غیرهباز شعبدهیی نظیر بندبازی، هایسرگرمزورخانه و 
  .دنافتییمحضور  بازانشعبدهبرای تماشای تردستان و  هاخانهقهوهو  هادانیممردم در   عید قربان  کمپفر

  تاورنیه
گردش عمومی در 

  هاباغ
ماشای و ت نندینشیمایرانیان در نقطه قشنگ و مصفایی از باغات فرشی گسترده و بر روی آن 

  .برندیمچینند و لذت ی آن میهاوهیمو از  کنندیمصفای سبز 

تاورنیه؛ شاردن؛ 
  اولئاریوس

 اجتماعات
  یاخانهقهوه

را به  هاخانهقهوهی و شنیدن مسایل روز و امور گوناگون، خوانشاهنامهاندرزدادن دراویش، 
ه دمحلی برای اجتماع مردم و مذاکرات دولتی و صحبت در مورد موضوعات مملکتی تبدیل کر 

	.بود

  

  هاروش
 مستقل ریمتغ انیم یمنطق یارابطه افتنی یدر پ مطالعه حاضر

"حکومت صفوی" و متغیر وابسته "فضاهای جمعی دوران صفوی" و 
بررسی چگونگی این اثرگذاری است. بنابراین به بررسی منابع 

ی اجتماعی این هاتیفعالی معتبر و مطالعه هاسفرنامهتاریخی، 
. است آنهادوران پرداخته و به دنبال یافتن نقش حکومت در بروز 

تر تاریخی (که بر روی معماری روش مطالعه در بعد بازشناسی بس
تاریخی و در بعد موضوعات معماری در  -است)، تفسیری اثرگذار

توصیفی و تحلیلی  صورتبهو خواجو  خانیورداهللای هاپلرابطه با 

اطالعات  مندنظامتاریخی شامل گردآوری  -است. مطالعه تفسیری
 .[3]ه استی برگرفته از رویدادهای گذشتهادادهو ارزیابی منتقدانه 

در این نوع مطالعه، پژوهشگر بر آن است تا حقایق گذشته را از طریق 
این اطالعات، ترکیب  سقم و صحتارزیابی و با بررسی  اطالعات

، به صورتی منظم و عینی ارایه آنها لیتحل و هیتجزدالیل مستدل و 
ی هافرضکند و نتایج پژوهشی قابل دفاع را در ارتباط با فرض یا 

. بنابراین با توجه به اینکه مطالعه حاضر [4]مطالعه نتیجه بگیرد ژهیو
این  رسدیمی از بستر تاریخی است، به نظر اجهینتبه دنبال یافتن 

  ).۱روش، رویکردی مناسب برای رسیدن به هدف باشد (شکل 
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  مطالعه نظری
 ثرامتی جمعی در دوران صفویه بسیار هاتیفعالزندگی اجتماعی و 

. رویکرد پادشاه بوده استی شاهان این دوره دار حکومتاز شیوه 
ی به حیات اجتماعی مردم دهشکلقدرت اصلی کشور در  عنوانبه

ی گوناگون هاجنبهبسیار محسوس است. از طرفی صفویان از 
سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در تاریخ سرزمین ایران از 

ایگاه مهمی برخوردار هستند. این مرتبه واال، بیشتر مرهون نقش ج
ی ایران از وجوه مختلف مذهبی و ساز کپارچهاین حکومت در ی

ی مختلف هابخشمهمی در  اتتاثیر اجتماعی است و به دنبال آن 
  .داشته استجامعه آن روز 

  وحدت ملی و مشروعیت حکومت صفوی
در  شدیمی که تحت حکومت سلسله صفوی اداره ادورهایران در 
ی امپراتور ی خارجی از غرب با هاجنگی قرار داشت. اژهیوموقعیت 

ی داخلی سبب شد هانزاععثمانی و از شرق با ازبکان و در کنار آن 
ی در گستره سرزمین ایران امری حیاتی تلقی ساز کپارچهتا مساله ی

و مذهبی بارزتر از هر زمان  شود. بنابراین در این میان هویت ملی
 شناسجامعه، فشرا حمدا هیدگااز د. است دیگری مطرح شده

و  سیاسی ،قومی یهادر نهضت نیایرا هویت یخیرتا ممفهو ،ایرانی
و  ازفر با سالمیو در دوران ا گرفت شکل نساسانیادوران در  ینید
در  .[5]یافت یگرد یتولد یصفو عصرو در  ماند ارپاید ییهابینش

با . [6]این راستا شالوده حکومت صفوی بر مبنای دیانت و ملیت بود
ی ایران باستان توجه هانییآمفهوم هویت ملی، به  شدنمطرح
از  هاقرنشود و مفهوم پادشاهی ایران باستان بعد از گذشت می

مشروعیت . شاهان صفوی دیآیمورود اسالم دوباره به میان 
حکومت خود را در قالب دو عنصر دین (مذهب شیعه) و ملیت (وجه 

وحدت ملی و مذهبی به دنبال آن  کنند وباستانی ایران) نمایان می
  .دشویممطرح 
: سدینویمدین  واسطه بهبا مشروعیت شاه صفوی  ارتباط در شاردن

امام یا جانشین حضرت  نیآخر"ایرانیان معتقدند که دوازدهمین و 
شاه  عموماً هجری ناپدید شد. مردم  ٢٩٦، ناگهان در سال (ص)محمد

، و (ص)خود را جانشین امامان یا نخستین جانشین شرعی محمد
. همچنین [7]دانندیمخلیفه امام دوازدهم در ایام غیبت وی 

: "سالطین این سلسله از جهت کندیمبیان  ارتباط نیا در سانسون
این امتیاز را دارند که مردم ایران  دانندیماینکه خود را اوالد پیغمبر 

. مردم عقیده دارند اخالق و رفتار شاه هر چه دانندیمرا معصوم  آنها
 و بیعیبو هر تصمیمی بگیرد  شودینمباشد، مرتکب گناهی 

وی به جایگاه پادشاه و مشروعیت  جهیدرنت. [8]" ستا اجراقابل
  پشتوانه دین از قدرت فراوانی برخوردار بوده است.

بخشیدن به وحدت دینی و ملی دو عنصر مهم برای مشروعیت
درک عامه مردم از حق  توانیم رو نیا ازحاکمان صفوی بوده است. 

ی اقتدار سیاسی خود را بر پایه ارتباطات ر یکارگبهخاندان صفوی در 
عمومی دانست. به این معنا که حکومت پادشاهی باید تعهدات خود 

شیعی در  آدابرا در قبال احترام به آداب و سنن ایران باستان و 

. بنابراین توجه [9]کردیمتصدیق و اثبات  ماً یدازندگی مردم و شاه 
(نظیر عید نوروز) و مذهبی که جنبه ملی یی هانییآبه مراسم و 

(عاشورا و عید قربان) دارند، در این دوران به اوج خود رسیده و 
قلمروی عمومی، صحنه بروز رویدادهای اجتماعی بزرگی در جهت 

  بخشیدن به دستگاه حاکم صفوی است.مشروعیت
  ی اجتماعی دوران صفویهاتیفعال

و  هاجنبهاز  ثرامتدر این دوران  زندگی اجتماعی و شهری مردم
و مراسم  هانییآ، هاسنتشرایط گوناگونی چون سبک زندگی، 

 عموم. است دادهیمحکومتی بوده و به حیات اجتماعی مردم شکل 
 یهاشکلی اجتماعی در بستر شهر، در دوران صفوی به هاتیفعال

 ثرامت توانیمرا  هاتیفعال. بخشی از است شدهیممختلفی انجام 
ی جشن و عزا دانست که برگرفته از باورهای شیعی مردم هانییآاز 

ی کهن ایرانی (نظیر عید نوروز) هاسنت(نظیر مراسم روز عاشورا) و 
ی هاگروهاست که موجب شده تا افراد برای برگزاری آن در قالب 

در ارتباط با مراسم  دالوالهاجتماعی در فضاهای شهری حاضر شوند. 
ر روز دهم ماه محرم، از تمام اطراف و : "دسدینویمعزاداری محرم 

ا که بیرق و علم ب دنافتیمی بزرگی به راه هادستهمحالت اصفهان 
 کمپفر. [10]" کنندیمرا مشایعت  آنهاو گروهی  کنندیمخود حمل 

از  : "پسسدینویم نیز از حضور مردم در شهر به مناسبت عید نوروز
حل کار خود را ترک اعالم عمومی عید نوروز، مردم بالفاصله م

و  هادانیمبا هیاهو و خوشحالی به مساجد،  وکنند می
، ندیگویمآورند و به هم تبریک ی عمومی روی میهاساختمان

یی نظیر هاتیفعالپر از شادی و سرزندگی است و مردم به  جاهمه
و شعرا و  پردازندیمکشیدن کردن و قلیانبازی، شوخی، صحبت
نظام  نیاز ا. بخش دیگری [11]" کنندیمهنرمندان عرض هنر 

ی میدانی نظیر هایباز و  هاشینمایی چون هایسرگرمفعالیتی، به 
ی گروه صورتبهکه  گرددیبرمی باز شعبدهی و بندباز ی، انداز قپق

  .است هشدیمانجام 
شوند، به یی که در شهر انجام میهاتیفعالقسمت مهمی از 

نها آ برگزارکنندهکه شاه و دستگاه حکومتی  گرددیبرمیی هامراسم
  آنها را به دو بخش تقسیم کرد: توانیمهستند و 
ی اجتماعی مردم انجام هاتیفعالبا  راستاهمیی که هامراسم

 دهشیم، نظیر عید قربان که در حضور شاه برگزار است گرفتهیم
 هلدالواکردن شتر در عید قربان که است و همچنین مراسم قربانی

: "شتر قربانی را سه روز قبل از عید با کندیمدرباره آن چنین بیان 
 . در هرزنندیمو برای او طبل و نقاره  کنندیمگل و سبزی آراسته 

و  هادکانو  هاخانه، مردم از باالی درب گذردیممسیری که شتر 
و برخی مردم  کنندیم، منظره گذشتن آن را تماشا هاباغدیوار 

به  زسه رو. این جریان کنندیمتبرک  عنوانبهپشم آن را قسمتی از 
و سپس در روز عید، تمام سران و بزرگان، حتی خود  انجامدیم طول

شاه با جمع کثیری از مردم از هر طبقه، حیوان را به محلی خارج از 
ی خود را به تن هالباس. در این روز همه بهترین برندیمشهر 
ن کند و مردم برای بردو یک نفر با نیزه شتر را قربانی می کنندیم
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  .[10]" آورندیمگوشت حیوان هجوم 
مراسم  ۳کردن شتر در روز عید قربان و شکل مراسم قربانی ۲شکل 

  دهد.را نشان می (ع)یامام عل یعزادار 

  

 
  مراحل انجام مطالعه (منبع: نویسندگان) )١شکل 

  

  
	[10]کردن شتر در روز عید قربانمراسم قربانی )۲شکل 

  

  
  [12] (ع)امام علی یعزادار مراسم  )٣شکل 

حکومت برقرار  لهیوسبهی جمعی مردم که هاتیفعالشکل دوم از 
بیند و اعالم یی است که دربار آن را تدارک میهامراسم، دشویم

شود و . این مراسم با جزییات فراوانی انجام میکندیمعمومی 
که در  پاشانآب. جشن اندکردهاشاره آنهاسیاحان خارجی زیادی به 

 شدهیمبرگزار  خانیورداهللاو در کنار پل  رودندهیزابستر رودخانه 
 اهدر دربار ش ایاسپان ریسف گوئروایفاست.  هامراسمی از این انمونه

 گزارشاینگونه مراسم را در سفرنامه خود  نیشرح ا یعباس صفو
 توانندیم هازنی استثنابه: "در این جشن همه اهالی شهر است داده

و تفریحات باشند. بدون  هایباز از باالترین قسمت پل تماشاگر 
اعالم  یک اثر برهنر و استعداد معینی الزم باشد،  آنکه یبتفاوت و 

. در این روز مردها لباسی بسیار زشت که ندیآیمعمومی، گرد هم 
شباهتی نداشت بر تن کرده بودند.  گونهچیهبه لباس معمولی آنان 

. هر یک از زدندیمبا همین تجهیزات خود را به آب  آنها
ا روی در دست داشت که آن را ظرفی از مس، برنج ی کنندگانشرکت

" دیشپایمی دیگران سوبهو محتوای ظرف را با فشار  کردیمپر از آب 
 منشی برگزاری نیز این اسکندربیگی عباسی، آراعالم. در کتاب [13]

: "در اول تحویل سلطان کندیمجشن را در خیابان چهارباغ توصیف 
است  پاشانآبکه به عرف اهل عجم و شکون کسری و جم روز 

فرمودند و در آن روز  پاشانآبدر چهارباغ صفاهان تماشای  اتفاقبه
زیاده از صدهزار نفس از طبقات خالیق و وضیع و شریف در خیابان 

. از کثرت خالیق و پاشندیمچهارباغ جمع آمده به یکدیگر آب 
الواقع نمایش خشکی پذیرفت و فی رودندهیزای پاشآببسیاری 

 بنا بر، ارامنه نیز پاشانآبعالوه بر مراسم جشن  .[14]" غریبی است
" را در کنار این پل انیشوخاجاعتقادات دینی خود، مراسم دینی "

 خصوصبه. این جشن با احترام ویژه شاه ([15]کردندیمبرگزار 
اول) همراه بوده است و همواره در نکوداشت و حمایت  عباس شاه

و با آنان به شادمانی  کردیمشرکت ی آنان هاجشناز ارامنه در 
مراسم  نیا یبرگزار  یدر ارتباط با چگونگ دالواله .[16]پرداختیم
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، به همین اندازندیم"ارامنه صلیبی را در آب  است: گزارش داده
کردن یا تعمید ور غوطه، به معنای شورانخاجمناسبت این جشن را 

شده و غرق در جواهرات یی مزینهالباس با. زنان نامندیم بیصل
ی چون هرکول در نقاط قدرت با، ارامنه دندیکشیمرو به رودخانه صف 

ی نوا باو  دندیپریمبه هوا  و کردندیممختلف بساط رقص بر پا 
. مراسم در حضور شاه با کردندیمموسیقی جمع حاضر را سرگرم 

. ایرانیان نیز برای تماشای مراسم شدیمتشریفات ویژه برگزار 
. همچنین مراسم جشن شاطر که انتخاب نوکر پیاده [10]" آمدندیم

به آن پرداخته، از دیگر مراسماتی بوده که  [16]شاردنشاه است و 
  .است کردهیمها اقدام آنحکومت به برگزاری 

ی اجتماعی در دوران صفویه هاتیفعالتحلیلی بر نوع  ۲در جدول 
ی هاتیفعالها در متولی انجام . با توجه به بررسیگرفته است انجام

نقش اصلی حیات  عنوانبهرد پای حکومت صفوی را  توانیمجمعی 
جمعی در بسیاری از رخدادهای اجتماعی یافت و به دنبال آن 

  مشخص شده است. گرفته قرارفضاهایی که بستر آن رخدادها 

  
  ی اجتماعی مردم در بستر شهر در دوران حکومت صفوی (منبع: نویسندگان)هاتیفعال )۲جدول 

  سیاح  متولی  محل بروز فعالیت  نوع مراسم
  عمومی

  اولئاریوس؛ کمپفر  شاه؛ مردم  ی عمومیهاساختمانو  هادانیممساجد،   جشن نوروز
  دالواله  مردم  هاخانهقهوه  جشن گل سرخ

  حکومتی
  فیگوئروا  شاه  )خانیورداهللا(پل  رودندهیزابستر   پاشانآبمراسم 

  شاردن  شاه  جهان نقشمیدان   جشن شاطر
  شرلی  شاه  خیابان و میادین  جشن ورود شاه

  شرلی؛ فیگوئروا  شاه  کوچه و بازار و میادین  جشن استقبال سفرا
  مذهبی

  کمپفر؛ دالواله  شاه؛ مردم  عمومی و خارج از شهر فضاهای  عید قربان
  فیگوئروا؛ دالواله  شاه؛ مردم  خیابان و میادین  عزاداری محرم

  دالواله  مردم  )خانیورداهللا(پل  رودندهیزابستر   انیشوخاج
  ی جمعیهایسرگرم
  دالواله؛ شاردن  شاه؛ مردم  میادین  ی میدانی (نظیر چوگان و کشتی)هاورزش
  شاردن  شاه؛ مردم  قلمروی عمومی شهر  ی)باز شعبدهی میدانی (نظیر بندبازی و هاشینما
و ی، گاوبازی باز گرگی جمعی (نظیر هایباز 

  ی)رباز یشمش
  شاردن  شاه؛ مردم  قلمروی عمومی شهر

  یاخانهقهوهاجتماعات 
  شاردن؛ تاورنیه  مردم  هاخانهقهوه  یخوانشاهنامه، نقالی و وگوگفت

  عمومیتفریحات 
  تاورنیه  شاه؛ مردم  هاباغو  چهارباغخیابان   ی تفریحی و باغاتهاابانیخگردش در 

  
	ی اجتماعات انسانیر یگشکلعاملیت حکومت در 

تحقق مساله وحدت ملی و مذهبی و مشروعیت حکومت صفوی در 
بوده از ارتباطات اجتماعی در قلمروی عمومی  ثرامتمیان مردم، 

. بنابراین شاه برای تقویت این امر خود اقدام به برپایی است
ی هاتیفعال. این نحوه مدیریت کرده استی مختلفی هامراسم

جمعی بیشتر بیانگر شناخت قلمروی عمومی و نیازهای اجتماعی 
. ه استبرداول از آن بهره  عباس شاه خصوصبهمردم است که 

ها در فضاهای عمومی، و لذت هایسرگرمدادن مردم در مشارکت
ی تنها راه سیطره شاه بر روی روابط اجتماعی و فرهنگی در نوعبه

ی از نگرش خاص شاهان انمونه. [17]بوده استسطح خرد و کالن 
 بیان دالوالهی عمومی توسط قلمروهاصفوی به فضاهای شهری و 
ا اشخاصی ر  اوقاتی بعضو  دیآیممیدان  شده است: "شاه یومیه به

اسب را به این سمت و آن سمت  بعضاً و  ردیپذیمبه حضور  آنجادر 
افرادی را  اناً یاحو  دهدیمبعضی را طرف خطاب قرار  گاهو  راندیم

" کندیمدعوت غذا و نوشیدنی  صرف بهرا وسط میدان  آنهااحضار و 

رویدادهای جمعی، به جامعه جهت ی گر یمتول. حکومت با [10]
عنوان به همچنین از طرفی شهر. کندیمدهد و آن را مدیریت می

 وحدت نمایش برای مناسب محلی صفوی، حکومت مکان استقرار
 از یکی ی جمعیهانییآ وها جشن. بنابراین [1]ملی است
 کردن آناننزدیک مردم و آحادکردن کپارچهی برای مناسبهای محمل
  است. صفوی دولت به

  ی اجتماعیهاتیفعالجایگاه معماری در 
فضاهای جمعی و اماکن شهری در  توانیم ۲با توجه به جدول 

دوران صفوی را به دو بخش تقسیم کرد: فضاهایی نظیر بازارها و 
ی هادورهوجود داشتند و در طول زمان و در  سابقاً که  هاخانهقهوه

اهای ند. فضاگرفتهیمقرار  استفاده موردی متنوع هاوهیشمختلف به 
، خیابان چهارباغ و پل جهاننقشخاص دیگر نظیر میدان 

ی آحاد مردم برای کپارچگکه توسط حکومت در جهت ی خانیورداهللا
ی هامراسمشده بودند و برگزاری بسیاری از  خلقرخدادهای جمعی 

  .شده بود منتقل آنهاحکومتی و سنتی به 



 ۷اصفهان  یصفو یهادر پل یجمع یفضا یر یگبر شکل یحکومت صفو ریتاث نییتبـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                               Volume 10, Issue 1, Spring 2020 

  هاافتهی

  ی اجتماعی در جهت وحدت ملی و مذهبیهاتیفعال
در رخدادهای  آنهاحضور مردم در فضاهای جمعی و مشارکت 

بخشی و ایجاد وحدت ملی به اجتماعی دو نتیجه شامل مشروعیت
ی مختلف مردمی در برگزاری هاگروهدنبال دارد. همراهی حکومت با 

ی مذهبی و ملی نظیر عید نوروز، عید قربان، هانییآو  هاجشن
عزاداری محرم و غیره در برقراری یکپارچگی و وحدت ملی در ایران 

 . یکپارچگی ایران در مقابل نفوذ بیگانگانداشته استسزایی نقش به
و تهدیدات داخلی ضرورت اصلی حکومت در برخورد با قلمروی 

. تالش حاکم صفوی برای شکوه بیشتر در برگزاری بوده استعمومی 
برگرفته از آگاهی وی نسبت به  توانیماین قبیل مراسمات را 

ی فضاهای جمعاهمیت وحدت در ارتباطات اجتماعی دانست.  
ه دادن عملی که در آن بتا با مقدس نشان ندهست یمناسببسترهای 

. در جامعه [18]کنندکمک ، به اقتدار دستگاه حاکمه ونددیپیموقوع 
هویت و وحدت در ابعاد ملی و مذهبی معنای  مسالهسنتی آن روز 

ر یی با این جنبه دهامراسمروشنی نداشته است. بنابراین برگزاری 
معی و حضور اقشار مختلف مردمی در آن معنا گستره فضاهای ج

. تالش شاه در جهت همبستگی اجتماعی در است کرده دایپ
است. مردم  تویر قابل پاشانآبی حکومتی نظیر جشن هامراسم

مبدل و خارج از عرف طبقاتی خود، همه در  لباس بادر این جشن 
. حضور مردم از طبقات و شوندیمیک جایگاه اجتماعی ظاهر 

ی هامراسمکردن شتر و سایر ی مختلف در مراسم قربانیهاگروه
  است. مسالهاین  گرنایبمذهبی در کنار هم نیز 

 یهامراسمی اجتماعی مردم به هاتیفعالسلطه حکومت صفوی بر 
اول با  عباس شاه ژهیوبه. حاکمان صفوی شدینمرسمی ختم 

ودند تا هم ب یی خالف شرع در تالشهاتیفعالبخشی به رسمیت
ی اژهیوهای خود همراه کند و هم کنترل ی مردم را با لذتاگونهبه

بر قلمروی عمومی و ارتباطات اجتماعی مردم حتی اعمال خالف 
که کراهت از گردآوری پول مربوط  عباس شاه. "داشته باشد آنهاشرع 

تطهیر، آن وجوه را صرف  منظوربهبه امور فسق داشت، دستور داد 
امری کنند که آن کار با آتش سر و کار داشته باشد. یعنی آن عایدات، 

ی صرف شود که در حضور شاه باز آتشبرای خرید وسایل مشعل و 
 هاتیفعال. شاه با این اقدام توانسته بود به این [8]" دشویمافروخته 

مساله شریک  مشروعیت دهد و به دنبال آن توانست مردم را در این
  خود کند.

 

  فضای جمعی مثابه بهپل 
فضاهای شهری مرتبط با برگزاری مراسم که توصیف آن  مطالعه با

، مجموعه شهری متشکل از سه عنصر آمده استدر نگاه سیاحان 
 شدهساختهو  ژهیوهای فضا توانیممهم میدان، خیابان و پل را 

ی جمعی مردم شهر اصفهان، هاتیفعالمحل اصلی بروز  عنوانبه
یی که متولی و مسبب آن حاکم هاتیفعالآن دسته از  خصوصبه

  صفوی است، در نظر گرفت.
	دهد.خیابان چهارباغ را نشان می ۴شکل 

  

  
  [19]خیابان چهارباغ) ۴شکل 

  
و  هاجشن منظوربه چهارباغو خیابان  جهان نقشمیدان 

ی باالی هاعمارتی که اگونهبه، اندشدهی طراحی عمومی هاشینما
ی طبقه دوم در اطراف هاوانیاو  چهارباغسردر ورودی در خیابان 

برای نشستن مردم و تماشای مراسم و  جهان نقشمیدان 
. توصیفی که [1]بوده استی متنوع در خیابان و میدان هاشینما

کرده، گویای  جهان نقشاز مراسم جشن شاطر در میدان  شاردن
است: "میدان شاه اصفهان خلوت و  ارتباط نیا درنقش این فضا 

، چادری افراشته بودند که روی قاپویعالتمیز بود. در جلوی 
ی میدان سو بهو  قاپویعال طرف بهی زرین قرار داشت و هاستون

، گشوده شده بود. در منتهی اله جنوبی آمدیم آنجا ازکه شاطر 
بیل ، از قاندافتهی پرورشجانورانی که برای شکار  طرف کمیدان، در ی

ی هندی که با گاوهای هاارابهشیر، ببر، پلنگ و غیره و در طرف دیگر 
. در قسمت شمالی میدان شودیم، مشاهده شوندیمسپید کشیده 

، و گروهان شاطران هارقاصهی تفریحی و نمایش از قبیل هادستهنیز 
ود ب بازانشبمهیخ، ربازانیشمش، بازانحقهگیران، ی معرکههاتیاه

 .[15]با گروهان موسیقی آراسته بود"  هادستهو فواصل تمام این 
 جهان نقشی مشخص میدان هامحلدر  هاگروهاین نحوه استقرار 

ی و تالش فراوان در نمایش اقتدار ملی و ز یربرنامهمعرف وجود 
  یکپارچگی اجتماعی است.

ی خیابان تفرجگاهی چهارباغ اصفهان، بیش از همه ر یگشکل
دستور داد  عباس شاهمنظور عرصه بروز رفتارهای اجتماعی بود. به

از محل دروازه دولت تا دامنه کوه صفه خیابان طویل و عریض مشجر 
 نعنوابه تنهانه. چهارباغ از جهت ترکیب چنان است که شوداحداث 

اشد گردشگاهی ب آنکهور بلکه بیشتر برای ی عبور و مربراخیابانی 
. همچنین از موارد معدود حضور زنان در [20]استشده  ساخته

شاهی و دیگر  خانهحرماست. زنان  دادهیمجامعه در این خیابان رخ 
ی رو با خانیورداهللازنان شهر روزهای چهارشنبه در چهارباغ و پل 

و  هامشعلب در پرتوی و تا مدتی از ش گشتندیم نقابیبگشاده و 
وز . در این رپرداختندیمو به تفریح  بردندیمدر آنجا به سر  هاشمع
و در این زمان  شدیمحکومتی قرق  نیمورامتوسط  چهارباغتمام 

ی هاعرصهآوردن . فراهم[21]فروشندگان چهارباغ همه زن بودند
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 توانیمی متنوع را هاتیفعالعمومی گوناگون توسط شاه برای بروز 
تالش حکومت صفوی در جهت کنترل قلمروهای عمومی دانست 

  ی اقشار اجتماع است.دستگکی یآور فراهمکه بیشتر مبتنی بر 
 تاورنیه، خوردیماین امر در ساختار پلی چون خواجو نیز به چشم 

: "در وسط پل فضای سدینویمدر توصیف این پل چنین 
اسکله قرار دارد. در دو خیابان این پل دو  منزله بهی اگوشهشش

، زیرا در این نقطه رودخانه از اندساختهعمارت قشنگ برای شاه 
است"  ترمنظرهو مصفا و خوش ترقیعمو آب آن  ترمسطح جاهمه
. این پل کارکرد تفریحی خود را در نحوه عبور سطح زیرین، [12]

ی کناری هارواق یر یگشکلی سطح پایینی، هاتاق انیمسکوهای 
ی به کمک آب، ایجاد منظرساز سطوح باالیی، چگونگی اسکان، 
. امکان [22]کندیمپیدا  هاکوشکسکوهای پلکان شرقی و وجود 

ی تیفیکحضور افراد در نزدیکی جریان رودخانه و ارتباط حسی با آب، 
برای عبور  صرفاً ی شهری دیگر که هاپلمتفاوت نسبت به 

هجری قمری، به امر شاه،  ۱۰۶۰. در سال کندیمم فراه اندشدهساخته
ی آن هاغرفهشد و هر یک از  زانیرگلی، چراغان و بندنییآاین پل 

ر پل درا یکی از امرا و بزرگان تزیین کرد و مراسم افتتاح رسمی 
را  خانیورداهللاپل  توانیم. همچنین [23]شدبرگزار حضور شاه 

در خیابان چهارباغ دانست،  گرفتهشکلامتداد فضای جمعی 
خود امتداد چهارباغ را بر روی رودخانه  ژهیوی که با ساختار اگونهبه

فراهم کرده است و شریان شهری متشکل از رویدادهای اجتماعی 
. در این پل در هر طرف راهرویی طویل و شودیمبه روی پل منتقل 

 د و کسانیسرپوشیده با مقیاس انسانی در بین دو دیوار وجود دار 
دید بهتری به رودخانه  کنندیمکه از داخل این راهرو حرکت 

: "سطوح خارجی کرده استبیان  ارتباط نیا در کمپفر. [24]دارند
که روی  بیترت نیا به هم آنو  اندکردهزینت  نماطاقدیوارها را با 

در  خصوصبه. نماطاقپل دو  دهنهو روی هر  نماطاقپل  هیپاهر 
بردن از یی برای رفع خستگی و لذتهامکتین هاپلجهت سر 

. تحقق هدف فضای جمعی و توجه به [11]" اندساخته اندازچشم
ی پل و رودخانه از نکات ویژه در طراحی نیهمنشبردن از منظر و لذت

. این مساله نیاز به فضاهای شاخص و وسیع برای بوده استاین پل 
ایجاد حس همبستگی اجتماعی در بین جامعه آن روز را مشخص 

. نمایش وحدت ملی باید در فضاهای غالب و بارز صورت کندیم
  گیرد تا اذهان عمومی پذیرای این یکپارچگی اجتماعی باشد.

د محل ی با شهر اصفهان خوهمجوار به سبب  رودندهیزارودخانه 
. در دوران بوده استی مختلف هادورهی جمعی مردم در هاتیفعال

ی رودخانه نیاز سو آنگسترش شهر اصفهان به  واسطه بهصفویه 
ی شهری این دوران امتداد هاپلاحداث پل وجود داشته است. 

. انددادهیمرخ  هادانیمو  هاابانیخفضاهای جمعی هستند که در 
بنابراین در این مقطع با نگرش ویژه حکومت به ارتباطات اجتماعی 

 شده خارجو قلمروی عمومی و حصول وحدت ملی، پل از نقش گذر 
و . پل خواجدشویمفضای جمعی و تفریحی نمایان  صورتبهاست و 

	).۵هستند (شکل  مسالهنمونه بارز این  خانیورداهللاو 
  

  
	2]5[خانیورداهللاپل  )۵شکل 

  
  یر یگجهینت

و بستر  یجمع یپل از کارکرد گذر صرف به فضا تکامل نقش
است که در  یر یمس ی در اصفهان عصر صفویاجتماع یهاتیفعال

تالش حکومت با برگزاری  .کندیم فایا ی راآن حکومت نقش اصل
ی مختلف اجتماعی (ملی، مذهبی و حکومتی) در جهت هامراسم

 یبه خلق فضاها ی جامعه،ساز کپارچهوحدت ملی و مذهبی و ی
. شودیم یچهارباغ منته ابانیخ و جهان نقش دانیم رینظ جمعی
 تختیعنوان پادر شهر اصفهان به هافضا لیقب نیا یر یگشکل
رودخانه با  یکه آن همجوار  ،است افتهی ژهیو یتیموقع انیصفو
مساله  نیدر بستر آن است. ای جمعی هاتیفعالو بروز  رودندهیزا
دوران  نیشده در اساخته یهاتا پل آوردیرا فراهم م یطیشرا

	یابند. دیجد یکارکرد
باغ چهار ابانیخ یشهر  یبه سبب آنکه امتداد فضا خانیورداهللا پل

 تیامکان خلق قابل است،کننده دو بخش از شهر بوده و متصل
د چن روند پس از نی. اکندیم دایمردم شهر را پ یبرا یر یپذاجتماع

 یجمع یفضا یر یگشکل ندیو فرآ است دهیدهه به پل خواجو رس
وع موض نیاز ا ژهیعنوان نمونه وپل به نیو ا رسدیم جهیدر آن به نت
عنوان اوج هنر . بنابراین آنچه امروز از پل خواجو بهردیگیشکل م

 یروند ،شودیم ادیمختلف  یعملکردها قیو تلف یرانیا یساز پل
بر آن اثرگذار  جمله نگرش حکومت مختلف از یهالفهواست که م
  .بوده است

، ی اجتماعی مختلفهاتیفعالهمچنین با درنظرگرفتن نقش شاه در 
در این دوران نیز  شدهساختهجایگاه ویژه وی در فضاهای جمعی 

و در  جهان نقشی شاهی در میدان هاکوشکاست.  توجه قابل
و خواجو با همراهی اقشار مختلف مردم  خانیورداهللای هاپلمیانه 

مجموعه کاملی از تالش حکومت  عنوانبهکه در کنار آن حضور دارند 
ی هاپلی هویت ملی است. بنابراین ر یگشکلدر جهت وحدت و 

ل ، تبدیاندافتهعالوه بر نقش اجتماعی که ی خانیورداهللاخواجو و 
یک پل شهری را به  ی ازفرد به منحصراند و نمونه به نظرگاه شده
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