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چکیده
مکتب اصفهان و آموزههایش متأثر از حکمت عقلی شــیعی شــکل میگیرد و از مهمترین عواملی بوده که باعث تشــخص و
پیشرفت هنر و معماری عصر صفوی نسبت به دیگر اعصار شده است .از اینرو بررسی آموزههای مذهب شیعه و مکتب اصفهان
در شــکلگیری ایده باغشهر از ضروریات انجام این تحقیق میباشد .بخش نخست این مقاله ضمن اشاره به مباحث مربوط به
اصالت وجود ،حرکت جوهری و سلســله مراتب وجود به موضوع نمادهای مرتبط با بهشت در باغ ایرانی میپردازد .بخش دیگر
مربوط به ارتباط شهرسازی و باغسازی در عصر صفویه و ظهور ایده باغشهر و عوامل مؤثر در شکلگیری آن میباشد .در ادامه
باغشــهرهای صفوی با تأکید بر باغشــهر اصفهان و عوامل مؤثر در تقویت هویت کالبدی آن مطالعه شده است .نتایج حاصل
نمایش دهنده چگونگی ارتباط ایده باغشهر ایرانی در عهد صفوی با الگوی باغ ایرانی و جایگاه باورهای دینی اسالمی و شیعی
در شکلگیری آن است.

Email: sima.bostani@yahoo.com

5

دکتر مهدی حقیقت بین ،دکتر مجتبی انصاری ،دکتر محمدرضا بمانیان ،مهندس سیما بستانی

مقدمه
مذهب شــیعه در پی جریان تاریخی ســقیفه و شــکلگیری خالفت
عربی ،1بــا تأیید بر حقانیت و پیروی از علی(ع) و اهل بیت او شــکل
گرفــت و منادی رهبری نهضت عدالت خواهانهای شــد که در مقابل
خالفت رسمی و اشرافیت عربی از خود واکنش نشان میدهد.
شــیعه در لغت ،از ماده «شیع» به معنای مشایعت و پیروی و شجاعت
بهکار رفته است (فراهیدی .)191 ،1368 ،معنای «شیعه» در قرآن کریم نیز
بهکار رفته است ،چنانکه از حضرت ابراهیم(ع) به عنوان شیعه حضرت
لبْراهيم» :و از پیروان او
نوح(ع) یاد شــده استَ « :و إِ َّن م ِْن شــي َعتِ ِه َ ِ
ابراهیم(ع) بود (سوره صافات ،آیه .)83
عالمه طباطبایی مینویســد« :آغاز پیدایش شیعه را برای اولین بار-
که به شــیعه علی(ع) معروف شده اســت -همان زمان حیات پیغمبر
اکرم(ص) باید دانســت و جریان ظهور و پیشــرفت دعوت اسالمی در
طول  23ســال زمان بعثت ،موجبات زیادی را در بر داشــت که طبع ٌا
پیدایــش چنین جمعیتــی را در میان یاران پیامبــر(ص) ایجاد میکرد
(طباطبایی.)4 ،1352 ،
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فکر و تعقل در مبانی تفکر شــیعه جایگاه ویژهای دارد که متأثر از نگاه
ویژه قرآن به عقل و تعقل است .کلمه عقل و مشتقات آن در قرآن 49
بار استفاده شــده که چهار صیغه عقلوه (یکبار) ،یعقلون (32بار) ،تعقل
(یک بار) و تعقلون ( 24بار) را شامل میشود.
سیاست طرفداری از اهل تسنن و سختگیری نسبت به علمای شیعه در
ادوار قبل از حکومت صفویان ،موجب اختفا و پراکندگی علمای شیعه در
داخل و خارج ایران شده بود و مراکزی چون جبلعامل ،شامات ،عراق
و بحرین محل تجمع فقهای طراز اول شیعه بود .این امر دولت نوبنیاد
صفوی را ملزم میســاخت ضمن حمایت و تقویت علمای داخل کشور،
زمینه دعوت از علمای خارج از کشور را نیز فراهم سازد.
ورود علمای مذهب تشــیع به ایــران و تجمع آنهــا در مرکز قدرت
صفوی(شهر اصفهان) و برخورد آنها با روحانیت داخل مملکت ،مسائل
جدیدی در قلمرو اندیشــههای سیاسی و مذهبی پدیدار میساخت (شیخ
نوری 8 ،1389 ،و )9و زمینههای رشــد حیات عقلی شیعی را فراهم نمود.
اوج گرفتــن حیات عقلی شــیعی در عصر صفویه ظهــور مکتبی را در
زمینه حکمت و فلسفه شــیعه به همراه داشت که به نام «مکتب الهی
اصفهان» (دهخدا ،1377 ،ج )2373 ،2خوانده میشود .بدین ترتیب سومین
مکتب اصلی فلسفۀ اسالمیدر حکمت نظری بنیانگذاری میشود.
حکام و پادشاهان صفوی ،دســتور ساخت مساجد و ابنیههای مذهبی
زیادی بر اســاس مبانی اعتقادی شیعی در مملکت تحت حکومت خود
را صادر نمودند .معماران شیعه مذهب با حکمت خویش ،مبانی عرفانی
و آســمانی تشیع را دریافت کردند و با تکیه بر این الهامات و اعتقادات

الهی به خلق مکانهای ویژه ،با ســازماندهی خاص و فضایی قدسی
چون مســاجد و باغهــا پرداختند .باتوجه به جایــگاه ویژه این مهم در
معماری و باغسازی عصر صفویه ،این نوشتار به بررسی تأثیر آموزههای
حکمت عقلی شیعی بر باغسازی این عصر ،با تأکید بر شکلگیری ایده
باغشهر میپردازد.
روش تحقیق
در طریق انجام این پژوهش که یک پژوهش تاريخي و توصيفي از نوع
مطالعه موردی است ،اطالعات به شکل هدفمند از مآخذ (شامل منابع و
ي گردآوری و پس از آن تصفیه
پژوهشها) با استفاده از ابزار كتابخانها 
و نقد و ارزیابی میشود .سرانجام ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای
مطالعات تاریخی از نظر تکرار تجارب با بهرهگیری از شیوه تبیین علی
به نتیجهگیری منجر خواهد شد.
پیشینه تحقیق
در تحقیقــات انجــام گرفته تاکنــون مطالعه خاصی کــه به موضوع
باغشهرهای صفوی اختصاص داشته باشد وجود ندارد .مطالعات موجود
بیشتر به شهرسازی و باغسازی عصر صفوی بهصورت مجزا پرداختهاند.
اصالت وجود ،حرکت جوهري و سلسله مراتب وجود
بنابر نظريه اصالت وجود ،آنچه حقيقت همه اشــياء و همه حقيقت آنها
است و نفس تحقق آن به شمار ميآيد ،همانا ،وجود آنها است و ماهيت
در اين امــر ،هيچ تأثير و مدخليتي ندارد ،بلکــه ماهيت ،ظهور ظلي و
ذهني وجود اســت .براي قائالن به اصالت وجــود ،ماهيت ،حد وجود
اســت و ماهيات ،حدود اشياء را نشــان ميدهند .اين حد و قالب فقط
متناســب با قامت محدود اســت و تنها بر آن صدق ميکند و از وجود
خود آن انتزاع ميشــود (يوسف ثاني .)43 ،1380،از ديدگاه اصالت ماهيت،
مقام آدمي ،امري ثابت اســت ،اما از ديدگاه فلســفه وجودي مالصدرا،
کــه بهويژه بر حضور تأکيــد ميورزد ،موجودي چون بشــر « از مقام
ديوي به صورت بشــري تا مقام عالي انســان کامل» مراحل وجودي
گوناگوني دارد ،پس تن بشــر از مقام تن مــادي و ميرنده تا پايگاه تن
مثال ازلي ،و حتي تا مقام جســم الهي ،از حــاالت گوناگون ميگذرد
(شايگان .)2401371،مالصدرا سه مرحله برای انسان در این سیر وجودی
بیان میکند :مرحله انسان طبیعی ،انسان نفسانی و انسان عقلی .انسان
از آغــاز طفولیت تا زمانی که تخیالت در او شــکل میگیرد ،انســانی
طبیعی یا به بیان دیگر ،انســان اول است .در این مرحله قوای ادراکی
او در ح ّد محسوســات ف ّعال است تا اینکه رفتهرفته ادراکات خیالی در
او شــکل میگیرد و وارد مرحله انسان نفسانی یا انسان دوم میشود و
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نمادهای مرتبط با بهشت
با ظهور دين اسالم و حضور هنرمندان و معماران مسلمان ،صورتهاي
ســمبليک باستاني به صورت اسليمي ،نقوش هندسي ،نقوش طبيعي و
خط تغيير ميکند .شخص با مشاهدهاين تصاوير و نمادها از عالم مادي
جدا ميشود و به عرفان و اشراقي در عالم معنوي ميرسد (اردالن،1379،
 .)24این تحول در باغســازی ایرانی نیز تأثیر گذاشــته و ظهور مفاهیم
جدیدی در این شیوه باغســازی را باعث میگردد .از این رو بسیاری از
عناصر باغ بهصــورت نمادین و همراه با بار معنایی مرتبط با توصیفات
قرآن از بهشــت جاویدان استفاده می شــوند .این مهم حتی در دیدگاه
جهانگردان خارجی و مورخین ،هنرمندان و مینیاتوریستهای ایرانی نیز
بازتاب یافته است« .گفتههای جهانگردان از «باغهای ایران» و مقایسه
آن با «بهشت» را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
 نقل دیدگاه ایرانیان در تمثیل «باغ» به «بهشت» موعود؛ توجیه مادی این دیدگاه با اســتناد به «گرمای ســوزان» و خشکیبیابانهای لم یزرع ایران؛
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قوای حســی او که به صورت متفــرق و محتاج به مواضع مختلف بود،
به صورت قوایی واحد و مشــترک ،وحــدت و اجتماع مییابد تا اینکه
به مرحله ادراک معقوالت رســیده و کمکم عقل بالفعل یا انسان عقلی
میشود ،البته انسانهای کمی به این مرحله میرسند .مالصدرا انسان
را در این مرحله انسان سوم مینامد (مالصدرا.)100-94 ،1367 ،
معنا و ماهيت حرکت در فلسفه مالصدرا براساس تغيير تدريجي جوهر
ميباشــد .در واقع در نظر مالصدرا ،حقيقــت حرکت عبارت از حدوث
تدريجي يا حصول يا خروج از قوه به فعل است .اين حرکت تدريجي در
وجود شــيء مادي اتفاق ميافتد ،نه در ماهيت آن .پس معناي حرکت
جوهري همان ايجاد و آفرينش است که محرک در آن موجد چيزي به
شــمار ميرود که ذات آن سيالن و تصرم است «يجعل وجود الشيء»
(قربانــي .)73 ،1385 ،پس طبق حرکت جوهــري ،حرکت و متحرک در
خارج يک چيز هســتند که همان وجود گذرا و سيال است و سياليت و
گذرا بودن حرکت ،الزم وجود حرکت ميباشد.
پــس ميتوان گفت حرکت نحوه وجود شــيء را نشــان ميدهد که
وجودي ســيال به شمار ميآيد و وجود ســيال هم مرتبه اي از مراتب
حقيقت وجوديه اســت؛ چرا که حقيقت وجود دو مرتبه دارد :يکي مرتبه
وجود ثابت و ديگري مرتبه وجود ســيال (همان .)74 ،بر اســاس حرکت
جوهــري ،تمام موجودات عالم طبيعت ،از جمله انســان ،ذات ًا متحول و
دگرگون ميشــوند و تمام اجزاي آن ،پيوســته در حال حدوث و زوال
مستمر هستند.
به عبارت ديگر ،انسان به علت داشتن بعد مادي ،عين حرکت وسيالن
اســت؛ يعني چون ماده ،قوه محض به شمار ميآيد ،تنها راه فعليت آن
سير کمالي و همان حرکت جوهري در ماده است .پس حرکت جوهري
از آن روي مهم است که در سير تکاملي انسان از زندگي در اين جهان
مــادي تا ارتحال به جهان آخرت محوريت دارد .به عبارت ديگر ،نفس
انســان پس از خلقت ،در اثر حرکت جوهري بدن ،مراحل تکاملي خود
را طي ميکنــد تا اينکه داراي تمام ادراکات حســي ،خيالي ،وهمي و
در نهايت عقلي شــود .حصول ادراک عقلــي براي نفس به معناي اين
است که انســان داراي باالترين مرتبه نفس ،يعني قوه عاقله گردد که
نشــاندهنده رســيدن نفس به مراتب کمالي خاص خود است .مرتبه
عقالني نفس ميتواند با تجديد معاني خيالي و وهميو حتي حســي،
معاني و مفاهيم عقلي مجرد و کلي را بسازد و داراي علم عقالني گردد
که اين ،مرتبه کمالي خاصي براي نفس است .انسان در مرتبه عقالني،
براي تعقل به بدن و جســم نيازي ندارد؛ زيرا قوه عقلي ،تنها قوهاي از
انســان است که در فعل و ذات به ماده و بدن نيازي ندارد ،بلکه داراي
تجرد محض است (همان.)80 ،
مالصدرا با اســتناد به مشــکک و ذو مراتب بودن هستي ،دنيا را مثال

آخــرت و آخرت را ممثول دنيا ميداند؛ به گونــهاي که هر چه در دنيا
وجود دارد اصل و حقيقت آن در آخرت است .وي دنيا را به مثابه پوست
و آخرت را به مثابه مغز تلقي ميکند و به نوعي موازنه بين دنيا و آخرت
اعتقــاد دارد که از آن به موازنه ميان محســوس و معقول و يا ظاهر و
باطن ياد مينمايد (بيدهندي .)7 ،1383 ،مراتب و درجات عوالم وجودي به
گونهاي متناظر و مطابق با مراتب و درجات وجود انسان است که احکام
هر يک در خصوص ديگري صادق است.
چنين به نظر ميرسد مباحث مربوط به مراتب و درجات عوالم وجودي
مورد توجه هنرمندان و به خصوص باغ سازان و شهرسازان عصر صفوي
قرار گرفته است .اين هنرمندان تالش کردهاند باور اعتقادی خود مبنی
بر دنيا به عنوان مثال آخرت و آخرت ممثول دنيا در آثار هنري خود به
بيننده يادآوري نمايند .باغسازی عصر صفوی نه تنها از این امر مستثنی
نبوده ،بلکه بهواسطه اصولی متأثر از مذهب و حیات عقلی شیعی هویتی
ویــژه مییابد .این مهــم در کنار مفهوم ذهنی باغ تمثیلی از بهشــت
اخــروی ،مهم ترین عواملی بوده که در تعریف هویت ویژه برای باغ در
عصر صفویه مؤثر بودهاند .2معمار مسلمان عصر صفوی تالش کرده در
طراحی باغ ،تمامی ویژگیهایی که قرآن بهوســیله آنها بهشت اخروی
را توصیف نموده است را تجسم بخشد و باغ ایرانی را به عنوان تمثیلی
از بهشــت اخروی طراحی و اجرا نماید .در همین راستا ایشان عالوه بر
3
اســتفاده از نمادهای مرتبط با بهشت ،از عناوینی مرتبط با این مفهوم
در نام گذاری باغها اســتفاده نمودهاند و حتی «نام بهشت را بر باغهای
مختلف نیز اطالق میکنند» (ویلبر.)41 ،1385 ،
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اﺳﺖ.

ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﺑﻮده

ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮐﻮﺷﮏ و

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎغ ﻧﻤﺎدي

از ﻓﺮدوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ

ﻧﻮر(

)آﯾﻪ  35ﺳﻮره

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ

آﯾﻪ  108ﺳﻮره ﮐﻬﻒ(.

ﺣﺪﯾﺪ(.

اﺧﺮوي ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ

و ...در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد

داراي ﻣﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ﺳﺎل

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎغ

اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه

درﺧﺘﺎن و ﺣﻀﻮر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮي ﻫﺎ،

)آﯾﻪ  25ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.

وﺳﻌﺖ ﺑﻬﺸﺖ

راﺳﺘﺎي ﺗﺪاﻋﯽ

ﻣﺠﺎزي در

اﯾﺠﺎد وﺳﻌﺖ

ﺳﻮره

ﻃﺒﯿﻌﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ

)آﯾﻪ 21

ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺼﺮي در

ﻋﯿﻦ ﺗﻀﺎد ذاﺗﯽ ﺑﺎ

ﺑﻬﺸﺖ

وﺳﻌﺖ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺮاﻧﯽ

اﺻﻠﯽ ﺑﺎغ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي

ﺑﻮدن از

ﻣﺤﺼﻮر

رﻋﺪ(.

)آﯾﻪ  23ﺳﻮره

دﯾﻮار و

درﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﻪدار و اﻧﺒﻮه

داراي درﺧﺘﺎن

اﻗﻠﯿﻤﯽ اﻏﻠﺐ

ﺑﺎغ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﯾﻂ

اﻧﺴﺎن(

آﯾﻪ  14ﺳﻮره

 41ﻣﺮﺳﻼت و

 35ﺳﻮره رﻋﺪ،

ﺳﻮره واﻗﻌﻪ،

)آﯾﺎت 28و29

و ﻣﯿﻮه

درﺧﺘﺎن،

ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺳﺎﯾﻪ

ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﺘﻨﻮع از آب

و اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎي

زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎغ

ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺳﻮره واﻗﻌﻪ(

)آﯾﺎت  30و 31

ﺑﻬﺸﺘﯽ

آﺑﺸﺎرﻫﺎي

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺟﻮي ﻫﺎي آب و ﺑﺎ

هویت شهر

ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﺧﺘﺎن ﭘﺨﺶ

در ﮐﻞ ﺑﺎغ و در زﯾﺮ

ﺣﺎﻻت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻨﻮع

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎغ

ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ

ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت  ،در

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و

ﻓﺴﺎدﻧﺎﭘﺬﯾﺮي

 48ﺳﻮره ﺣﺠﺮ(.

ﻃﻪ و آﯾﺎت  46ﺗﺎ

)آﯾﻪ  120ﺳﻮره

روم و  81آﯾﻪ

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري

ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و

ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

و ﺧﺮﻣﯽ ﺧﻮد را

ﻓﺼﻮل ﺳﺮﺳﺒﺰي

ﺑﺎغ در ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ

ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺐ

ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ

و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ در

درﺧﺘﺎن ﺧﺰان ﭘﺬﯾﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ﺣﺪاﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﺟﻨﺎت ،ﺟﻨﺘﯿﻦ و

ﭼﻮن ﺟﻨﻪ ،اﻟﺠﻨﻪ،

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ

دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖ

)آﯾﻪ  15ﺳﻮره

ﺳﺒﺰي و ﺧﺮﻣﯽ
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ﺑﻬﺸﺘﯽ اﺳﺖ.

آب ﺟﺎري در ﺑﺎغ

ﻧﻤﺎدي از

ﻋﻨﮑﺒﻮت(

)آﯾﻪ  58ﺳﻮره

ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي

ﮐﻮﺷﮏ در ﺑﺎغ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

ﺳﻮره دﻫﺮ( .

ﻣﺤﻤﺪ و آﯾﻪ 6

)آﯾﻪ  15ﺳﻮره

ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي

اﻧﻬﺎر و

ﺗﺠﺴﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان)آﺧﺮت( در ﺑﺎغ
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شکل .1تجسم ویژگیهای بهشت جاویدان در باغ ایرانی

بررسی زمینههای مؤثر در شکلگیری باغشهرهای صفوی ...

 توصیف جاذبههای مســحور کننده مناظر طبیعی بدون ذکر دالیلو جزییات؛
 وفور امکانات تفریح ،خوشگذرانی و رفاه در دربار صفوی؛ و حضور مجموعه عناصر باغهای ایرانی -کوشــکها ،درختان سبز،آب جاری ،حوضها ،فوارهها و گیاهان -که تصویری بهشتگونه ارائه
میکند» (انصــاری .)41 ،1386 ،نمودار شــکل 1نمایشدهنده چگونگی
تجسم ویژگیهای بهشت جاویدان (آخرت) در باغ ایرانی است.

(نقی زاده.)64 ،1385 ،

تحول و توسعه حیات عقلی شیعی
تحول و توسعه حیات عقلی شیعی (در عصر صفوی) به همراه امنیت،
باعث رشــد هنر اســامی -ایرانی در همه زمینهها از جمله معماری و
شهرسازی شد .در شهرسازی ایده باغشهر به عنوان مدلی جهت توسعه
شهر مطابق با جهانبینی شیعی و با تکیه بر مفاهیم عرفانی از سویی و
تکیه بر تعابیر و تفاســیر شریعت از نظرگاه مذهب شیعه شکل میگیرد.
«شــهر به صورت تصویری از بهشــت جاویدان و به واقع بهشت روی
زمین -جایگاهی در خور انســان به عنوان جانشین خداوند در زمین-
ترسیم میشود» (حبیبی ،1386 ،ه).
دیدگاههای عملکردی ،سیاسی و حکومتی صفویان
میتــوان از دیدگاه عملکردی ،سیاســی و حکومتی آن عصر(از منظر
مادی) خاستگاه شــکلگیری باغشهر را بررســی کرد .استقرار دائم و
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چنین به نظر میرســد که شهرسازی عصر صفوی ،به مانند باغسازی
و معمــاری ،ارتباطی نزدیک بــا باورها و مفاهیم عقلــی و عرفانی و
جهان بینی شــیعه برقرار نموده که متأثر از ظهــور مکتب اصفهان در
معماری و شهرســازی این عصر میباشــد .از اینرو شــهر به صورت
تصویری از بهشت جاویدان و به واقع بهشت روی زمین -جایگاهی در
خور انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین -ترسیم میشود .در این
راســتا ایده باغشــهر ،به عنوان گونهای از باغ ایرانی ،از سوی صفویان
جهت توسعه شهرهایی چون اصفهان مورد استفاده قرار میگیرد.
دوره میانه حکومت صفوی به دلیل پایگاه مقتدر سیاســی/اجتماعی و
آزاداندیشی ،زمینه بسیار مســتعدی برای شکوفایی استعداد هنرمندان
و صنعتگران فراهم شــد .آنان نیک میدانستند که هنر با نوآوری معنا
مییابــد و نوآوری یعنــی بدعتگذاری ،نه تکرار و تقلید گذشــته .هر
صدایی در روح ما برخاســته از آگاهی و به عبارت دیگر فرهنگی خاص
است (حبیب.)84 ،1388 ،

تحول و توسعه از پیش طراحی شده فرهنگی
ظهور مفاهیم مادی و معنوی جدید در معماری و شهرسازی بومی یک
جامعه بدون زمینهســازی فرهنگی و خواست مردم به عنوان سازندگان
و اســتفادهکنندگان از شهر امری بعید به نظر میرسد .توسعه فرهنگی
در عصــر صفویه با اعتقاد به باورهای مذهبی و معنوی(دســتاوردهای
بارز ادبیات ،اخالق ،تعلیم و تربیت ،فلســفه ،عرفان و هنر ) و همچنین
توسعه فرهنگ مادی (علم ،صنعت ،تولید و تبادالت تجاری) در اجتماع
پایتخــت (صفوی) که از مردمان و طوایف مختلف شــکل میگرفت،
حاصل موفقیت برنامهریزیهای اجتماعی-اقتصادی مســئوالن (دوست
ثانــی )385 ،1387،در غالب حکومت مرکزی قدرتمند و اتحاد مردم تحت
لوای مذهب شیعه بوده است.

هویت شهر

ارتباط شهرسازی و باغسازی در عصر صفویه
مســائل جهانبینی یا نحــوه نگرش به جهان ،عامــل اقتصادی یا
چگونگی تعریــف مادی جهان و عامل محیط یــا اقلیم ،یا چگونگی
تعریــف زیســت-محیطی جهان ،عواملی هســتند که بــه گونهای
زنجیروار به یکدیگر وابســتهاند و از زمانی که بشــر یکجانشین شد،
دولت را ســامان داد و شهر را بنا کرد و تا به امروز نقشی تعیینکننده
در تعریف شهر داشتهاند (حبیبی3 ،1386 ،و .)4فرهنگ هر ملت واجد دو
ساحت و قلمرو اصلی است که یکی وجه فکری و ذهنی و به عبارتی
وجه فلسفی آن اســت و دیگری وجه عینی و ظاهری آن است .وجه
فکــری فرهنگ ایرانی که ریشــه در یگانه پرســتی ایرانیان دارد ،با
تعالیم وحیانی و اســام تغذیه شده و بیانگر ارزشهای الهی و معنوی
و انسانی غیرقابل شمارشــی است .مهمترین اصل و ارزش این وجه
از فرهنگ ایرانی ،آن اســت که هر چیزی را واجــد معنا میداند که
در خلــق آثار هنری ،یا هر نوع اثر دیگری ،از آن به ســیر از خاک و
ماده و دنیا به آســمان و معنا و آخرت و ماوراءالطبیعه تعبیر میشــود

ایده باغشهر
باغهاي ايراني را به لحاظ نوع ميتوان به شانزده گونه تقسيم نمود که
گونهای از آن باغشــهر میباشد .باغشهرها ،شهرهایی با تراکم جمعیت
پایین و ســطوح سبز زیاد هستند که از دیرباز در ایران وجود داشته و از
قرن نوزدهم به عنوان شیوهای از شهرسازی در اروپا مطرح شد.5
خاستگاه شکلگیری باغشهرها در عصر صفوی را باید از دو منظر معنا
و کالبد بررسی کرد .از منظر معنا ،در عصر صفوی ،خاستگاه شکلگیری
مفهوم و ایده باغشــهر را باید در فرهنگ ،فلســفه و عرفان شــیعی و
بهخصــوص ظهور مکتب اصفهان در هنرهــا؛ و از نظر مادی نیازهای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جست .از اینرو در ادامه به بررسی ارکان
مؤثر در شکلگیری باغشــهرهای ایرانی-اسالمی در عصر صفویه (با
تأکید بر شهر اصفهان) پرداخته شده است.
4
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ســریع و ایجاد هویت ویژه کالبدی و فضایی برای پایتخت امپراطوری
صفوی ،اهدافی سیاســی و حکومتی اســت که صفویان در استفاده از
ایده باغشــهر دنبال میکرده اند« .مفاهیم فضا ،قلمرو ،و نظام تئوریک
حکومت صفوی ،در قالب ترکیب شــهر با باغهای سلطنتی و معماری
جمع شــده و نمود یافته و بنابراین شکل باغ کالسیک ایرانی به منزله
ترجیع بندی در انتخاب پایتخت شــاه عباس و نمای بخش جدید شهر
است» (والچر.)683،1387 ،
باغشهرهای تیموری
چنین به نظر میرســد که باغشهرهای تیموری (هرات و سمرقند) نیز
در طرح باغشــهرهای صفوی مؤثر بوده اســت .یک قرن پس از سقوط
تیموریان ،شاه عباس دســتور بازسازی اصفهان را با ساخت محالتی در
خارج شهر اصلی (مطابق با شــیوه تیموریان در هرات و سمرقند) صادر
کرد .شــایان ذکر است شاه عباس در سال 978ه.ق در هرات به دنیا آمد
و دوران کودکی خود را تا شروع سلطنت (18سالگی) در هرات (شکل)2
به سر برد.
6

باغشهرهای صفوی
بر اساس منابع تاریخی ،معروفترین و باشکوهترین باغشهر ساخته شده
در عهد صفوی ،شــهر اصفهان میباشد .از اینرو در ادامه به بررسی این
باغشهر با هدف دستیابی به ساختار کالبدی و فضایی باغشهرهای صفوی
پرداخته خواهد شد.

هویت شهر
شماره بیست و پنجم  /سال دهم /بهار 1395
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(بخش پیرامونی شهر) نظمیارگانیک و حاصل گذشت مدت زمانی طوالنی
و دورههــای مختلف بوده و با تأکید بر اهداف ارتباطی و منطبق بر هویت
تاریخی شکل گرفته است (حقیقتبین.)193-192 ،1389 ،
البته بعضی شهرهای دیگر چون تبریز نیز دارای باغهایی بوده لیکن در هیچ
سندی به طرح این باغها در نقشه شهر براساس طرحی از پیش اندیشیده
شده و یا کارکرد عمومی اشاره نشده و بیشتر از این باغها به عنوان باغهای
میوه خصوصی یاد شده است .مارکوپولو درسال  694ق .به تبریز وارد شده
و آنرا چنین توصیف کرده اســت« :دور و بر شهر باغهای باصفا و خرمی
دیده میشود که محصولشــان از میوههاست» (مارکوپولو .)32 ،1350 ،کتاب
حبیبالسیر تبریز را در سال 930ق .چنین توصیف میکند« :بهواسطه وفور
عمارات و زراعت ،غیرت افزای چرخ بوقلمون ،گوییا کلمه ادخلوها بهسالم
امنین آیتی است در شــأن او و کریمه جنت نشان او  ...در بیریز باغستان
فراوان اســت ،اکثر اثمار اشجارش در لطافت رشک میوه بستان جنان »...
(خواندمیــر .)407 ،1317 ،وین چنتو آلساندری سفیر ونیز که درسال 975ق .در
قزوین بود در سفرنامه خود آورده« :عده کوچههای تبریز چهل و پنج است
و در هرکدام صفی از درختان دیده میشــود چنانکه میتوان گفت که هر
کوچهای را باغی است» (سلطان زاده.)49 ،1376 ،

باغشهر اصفهان
ی «پيترو دالواله »
باغشــهر اصفهان در عصر صفویه بنا بر نوشــتهها 
س اول ،بهوســیله تقاطع عناصر اصلی نظامدهنده
ن شاه عبا 
ســيا ح زما 
شــهر(مطابق با مدل باغ ایرانی) -رودخانه و محــور چهارباغ -در عین
پیوستگی ب ه چهاربخشاصلي تقسيمميشده که گروههای مختلف قومی
9
و مذهبی ســاکن در اصفهان را در بخشهای مجزا جای میداده است
(شــکل  .)3چنين به نظر میرسد که دولت صفوي در ايجاد شهر جديد
صفوي ابتدا مكان (سايت) و خصوصيات شهر قديم و عوامل بالقوه سايت،
که مهمترين آنها زاينده رود و باغهای باقیمانده از دوران قبل ميباشد را
شناسایی نمودهاست .سپس به عنوان بهترین و سریعترین شیوه و مطابق
با ویژگیهای زندگی شــهری در عصر تیموریان که احداث اقامتگاهها و
باغهای برون شهری بوده است ،بدون ايجاد خرابي و آسيب ،با حل کردن
ق كاملبا طبيعت اطراف،
ن و در تواف 
ط پيرامو 
شهر قديم سلجوقی در محي 
حياطهاي داخلي و ميدانها و باغهای متعدد ایجاد کرده و عالوه بر تبديل
8

شکل  .2نقشه شهر هرات بههمراه باغها و زيارتگاههاي آن

به احتمال زیاد شهر هرات که مشتمل بر باغهای بسیار بود در شکل گیری
تفکر او از شــهر ایدهآل نقش اساسی داشته است .وی(شاه عباس) احتماال
هنگامیکه دستور توسعه شهر اصفهان و احداث خیابان چهارباغ با استفاده از
الگوی باغ ایرانی را داده ،باغشهر هرات را به عنوان الگوی ابتدایی در ذهن
داشته است (انصاری .)20،1378 ،لیکن نظم و سازمان فضایی حاکم بر باغشهر
اصفهان؛ نظمیهندسی و از پیش طراحی شده است درحالیکه نظم فضایی
7
حاکم بر باغشهرهای سمرقند(بخش داخل و پیرامونی حصار شهر) و هرات

بررسی زمینههای مؤثر در شکلگیری باغشهرهای صفوی ...

روی زمیــن را دارد و قلم از وصف آنها عاجز میماند» (کمپفر.)196 ،1363 ،

شکل .3شهر قدیمیو محالت جدید در طرح توسعه اصفهان عصر صفویه
(ماخذ :شفقی)1381 ،

بــا توجه به مطالب فوق در ارتباط با نظام ســه گانه آب ،خاک و گیاه و
همچنین نظام معنایی مؤثر در باغشهر اصفهان ،چنین به نظر میرسد مدل
زیر(شــکل )4را میتوان به عنوان چگونگی سازماندهی کالبدی باغشهر
ایرانی-اسالمی ،مطابق با مدل باغشهر اصفهان در عصر صفویه ،ترسیم نمود.

هویت شهر

(منشی.)872 ،1377 ،
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شهر اصفهان به باغشهر باعث نفوذ طبيعت به داخل شهر گرديده است.
عالوه بــر موارد فوق که بیشــتر نتیجه امنیت و توســعه فرهنگی در
زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است ،به احتمال قریب به یقین
استفاده از باغها و مدل باغشهر برای توسعه شهر اصفهان ،با جهانبینی
شــیعه و باورهای مذهبی صفویان که خود را مدافع و مبلغ مذهب تشیع
میدانستند ارتباطی مستقیم دارد و در این راستا ایشان از مدل باغشهر با
هدف تجسم شهر بهصورت تصویری از بهشت جاویدان استفاده کردهاند.
در متون و نوشــتههای مختلف نیز صفویان به تصویر بهشتگونه شهر
اصفهان اشاره نمودهاند .اسکندر بیک منشی ارتباط نهرهای آب جاری با
نهرهای بهشتی در شهر اصفهان را چنین توصیف میکند« :خصوصیات
آن بلده جنت نشــان (اصفهان) از استعداد مکان و آب رودخانه زایندهرود
و جویهای کوثر مثال که از رودخانه مذکور منشعب گشته بههر طرف
جاریست» (منشــی .)871 ،1377 ،این نهرها شاخصه و متمایز کننده شهر
اصفهان از سایر شــهرهای ایران میباشــد و به گونهای هویت بخش
قسمتهای مرکزی شــهر و متمایزکننده این محالت از سایر محالت
جدید شهر میباشد (ماجدی و احمدی.)44 ،1387 ،
در تصویری که کمپفر از باغهای اطراف خیابان چهارباغ در ذهن خویش
تجسم کرده و برای خواننده شرح میدهد ،نیز بر صورت بهشتگونه آنها
تأکید کرده است ...« :این باغها از نظر آن که با عمارات و قصور کوچک و
دلربا ،راهروهای پاکیزه ،باغچههای شکوفان ،بوتهها و گلهای نادر دستچین
و همچنین انواع و اقسام آبگیرها و فوارهها آراسته شده است ،حکم بهشت

هویت کالبدی باغشهر اصفهان
چنین به نظر میرســد که هویت کالبدی باغشــهر اصفهان به پیروی
از باغســازی ایرانی ،نتیجه تعامل نظــم آب ،خاک و گیاه به همراه نظام
معنایی ،هندســی و زیباییشناختی (سازماندهی کالبدی و منظرسازی) و
نظام عملکردی از مقیاس خرد (اجزاء تشکیلدهنده) تا کالن میباشد .بنا
بر شواهد تاریخی ،نظم آب در ساختار کالبدی باغشهر اصفهان به دو فرم
هندسی (جویها و حوضها) و ارگانیک (رودخانه و انشعابات گسیل شده
از آن) وجود دارد .نظم زمین با دو هدف عمده در باغشهر اصفهان بهکار
رفته ،یکی در جهت تأمین پایداری (ماندگاری) مجموعه بهوسیله تطابق
دوســویه با نظم آب و دیگری در جهت فراهم نمودن چشــم اندازهای
مناسب است .نقش ویژه نظم گیاه در تجسم شهر به صورت تصویری از
بهشت جاویدان و تعریف هویت بصری باغ گونه شهر ،موجب گردیده این
نظم از ســوی سازندگان مورد توجه ویژه واقع شود و نظم آب و زمین در
جهت پایداری و دوام آن مورد اســتفاده قرار گیرند .نظم گیاه در باغشهر
اصفهان در ارتباط مســتقیم با نظم آب و زمین بوده است .نظام معنایی
بهکار گرفته شده ،با بهرهگیری از نمادهای عام و خاص ،در جهت تعریف
حس مکان ویژه برای باغشــهر صفوی به عنوان تمثیلی از بهشت است.
در باغشهر اصفهان از اصول مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی که
برگرفته از آموزههای عقلی مکتب اصفهان میباشد ،به همراه استفاده از
باغها (بهعنوان عناصر اصلی سازنده شهر) و منظرسازی فضاهای شهری
(خیابان چهارباغ) بهوســیله ردیف درختان (مطابق با اصول منظرسازی
باغایرانی) به عنوان راهکاری عملی در راستای تعریف نظام معنایی ویژه
برای این شــهر استفاده شــده که در متون باقیمانده از آن عصر نیز به
گونههای مختلف بدان اشاره شده است .اسکندر بیک منشی مؤلف تاریخ
عالم آرای عباسی درباره آراسته شدن چهارباغ مطابق با انتظار پادشاه در
سال 1025هجری چنین نوشته است:
«القصههرکس از امرا و اعیان و ســرکاران عمارات به وقوف معماران و
مهندسان شروع در کار کرده  ، ...عمارات باصفا و باغات دلگشا به نوعی
که طرح کارخانه ابداع در عرصه ضمیر مبارک اشرف طرح افکنده بود ،به
حیز ظهور آمده در کمال لطافت و نهایت خوبی اتمام یافت .درختان ســر
به فلک افراشــته و اشجار میوه دارش گویی به طوبی جنان پیوند دارد»

11

دکتر مهدی حقیقت بین ،دکتر مجتبی انصاری ،دکتر محمدرضا بمانیان ،مهندس سیما بستانی

اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺑﺎغﺷــﻬﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده

و ﺗ ﻌﺮ ﯾﻒ ﻫﻮﯾــﺖ و ﯾﮋه

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭼ ﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ

ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿﻦ ا ﯾﻦ ﻧ ﻈﻢ در

ﻣﻬﻢ ﺑﺎغﺷــﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.

ﻣﺤﻮر ﻫﺎ و راﺳـــ ﺘﻪ ﻫﺎي

و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨــﺪه ﺣــﺪود

 -1ﺑﻪ ﻣ ﺜﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨ ﻨﺪه

ﻃﺒﯿﻌﯽ-ﻣﻮﺟﻮد

ﺣﺪود و...

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻬﺸـــﺘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ

دﯾﺪ ،ﺗﻨﻮع ،ﺳــﺮزﻧﺪﮔﯽ،ﺗﺠﺴــﻢ

 -3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه ،ﻫﺪاﯾﺖ

ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺳـــﺒﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻـــﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ

 -3اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎغﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري.

دﺳـــﺘﯿــﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﭘــﺎﯾــﺪاري و

 -2ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در راﺳــﺘﺎي

ﻫﻨﺪﺳﯽ راﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ(

ﻣ ﻘﯿــﺎس ﺧﺮد و ﮐﻼن) ﻧ ﻈﻢ

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎغﺳـــﺎزي اﯾﺮاﻧﯽ در

اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ
 -1ا ﺳﺘﻔﺎده از ا ﺻﻮل ﻫﻨﺪ ﺳﯽ

ﻧﻈﻢ ﮔﯿﺎه

ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺟﺎري.

ﺷﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ در

 -2اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از

ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼ ﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي

راﺳــﺘﺎي دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

 -1اﺳـــــﺘــﻔــﺎده در

ﻃﺒﯿﻌﯽ-ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﻈﻢ زﻣﯿﻦ

اﻧﺪاﻣﯿﻦ )ارﮔﺎﻧﯿﮏ(

روش ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﺎغﺷﻬﺮ

ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در

ﺟﻬــﺖ ﺗــﺄ ﻣ ﯿﻦ ﻧﻈــﺎم

 -1ﺑ ﻬﺮه ﺑﺮداري در

اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ

هویت شهر

ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي و

ﺗ ﻌ ﯿ ﯿﻦ ﮐ ﻨﻨــﺪه اي در

ﺑﻬﺸــ ـ ﺘﯽ و ﭘــﺎﯾــﺪاري

 -2ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﺳـــﺮز ﻧﺪﮔﯽ،

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎغﺷﻬﺮ دارد.

ﺳــﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺎﯾﺪاري و

ﻋﻨـﺎﺻـــﺮي ﮐـﻪ ﻧﻘﺶ

 -1ﺗﺒﻌﯿــﺖ از اﺻـــﻮل

ﻣﻬﻢ ﺑﺎغﺷﻬﺮ.

ﻣﺤﻮرﻫﺎ و راﺳـــﺘﻪ ﻫﺎي

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﺑﺎغ ﺷﻬﺮ ﺑﻮ ﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐــﺎ ﻟﺒــﺪي و ﻓﻀــــﺎ ﯾﯽ

 -3ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳـــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺑﺎغﺷﻬﺮ.

ﺗﺠﺴــــﻢ و ﯾﮋ ﮔﯽ ﻫــﺎي

ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻏﺎﻟﺐ.

 -1از اﺻـــ ﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ

ﻃﺒﯿﻌﯽ-ﻣﻮﺟﻮد

اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ

ﻧﻈﻢ آب

)راﺳﯿﻮﻧﻞ(

روش ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺮدﮔﺮا
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ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

اﺳﻼم

ﺗﺸﯿﻊ

آﻣﻮزهﻫﺎي ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻬﯽ اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ

ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ درﺧﻮر اﻧﺴﺎن

ﺣﺲ ﻣﮑﺎن

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎغﺷﮭﺮ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼم

شکل .4ساختار کالبدی-فضایی باغشهر ایرانی-اسالمی
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بررسی زمینههای مؤثر در شکلگیری باغشهرهای صفوی ...

نتیجه گیری
باغشهر ایرانی ریشه در باورهای اعتقادی سازندگان داشته وآرمانشهر
ایشان به حساب میآمده اســت .مطالعه منابع تاریخی باقیمانده نشان
دهنده این مهم میباشــد که باغ و باغســازی در عصر صفویه ارتباطی
نزدیک با مذهب و حیات عقلی شــیعی برقرار نموده و توانسته به لحاظ
معنایی پیوندی نزدیک با آیات قرآن ،ســخنان پیامبر و ائمه اطهار درباره
بهشــت ایجاد نماید.بهعالوه اندیشــمندان و به تبع آن هنرمندان عصر
صفویه به تأســی از آموزههای حکمی زمانه خــود ،دنيا را مثال آخرت و
آخرت را ممثول دنيا ميدانســتهاند؛ بــه گونهاي که هر چه در دنيا وجود
دارد اصل و حقيقت آن در آخرت است .از اینرو دنيا را به مثابه پوست و
آخرت را به مثابه مغز تلقي کرده و به نوعي موازنه بين دنيا و آخرت اعتقاد
داشــتهاندکه از آن به موازنه ميان محسوس و معقول و يا ظاهر و باطن
ياد ميشود .لذا چنین به نظر میرسد حضور و تجسم باغشهرهای ایرانی
با محوریت شکلگیری براساس اصول کالبدی و معنایی باغسازی ایرانی
در عصر صفویه ،به واقع با هدف تجسم شهر به عنوان سایهای از بهشت
در دنیای کنونی بوده است.
چنین به نظر میرسد در موفقیت شهرسازی عصر صفوی ،عواملی چون
اتکاء بر آموزههای مذهب شــیعه و اصول مکتب اصفهان در شهرسازی
نقش بسزایی داشتهاند که در ترکیب باالگوی کالبدی و معنایی باغایرانی
به ابداع الگوی باغشــهر منجر گردیده است . .نمودار شکل  5به نمایش
ارتباط ایده باغشهرهای ایرانی در عهد صفوی با اصول طراحی و زیبایی
شناختی باغ ایرانی و نقش باورهای دینی اسالمی و شیعی در شکلگیری

آنها می پردازد.
باغشــهرهای ایرانی را میتوان مجموعه کاملی دانســت که با احترام
کامل به بافت طبیعی و انسانســاخت پیرامون خود شــکل میگیرد.
چنانکه در شهر اصفهان ،شــهر با ساخت محلههای اقامتی سلطنتی و
حکومتی در حاشیه شهر ســلجوقی به صورت ترکیبی از باغها توسعه
پیدا کرد .بدینوسیله ســازندگان عالوه بر تجسم بخشیدن به مفاهیم
نمادینی چون «شــهر تمثیلی از بهشــت» ،موجبات تحولی عظیم در
منظر شــهری و کیفیت بصری شــهر را فراهم نمودند .توصیفهای
اغلب مسافران خارجی از بعضی شهرهای آن زمان چون اصفهان مؤید
این سخن میباشد.
پی نوشتها

 .1زمانی که پیامبر(ص) رحلــت کردند ،ابوبکر و عمر واقعه غدیر خم را نادیده
گرفته ،به سقیفه بنی ساعده رفتند و ابوبکر را جانشین پیامبر(ص) اعالم کردند.
 .2در مــوارد زیــادی در نوشــتههای باقیمانده از عصر صفــوی به صورت
بهشــتگون باغها با استفاده از عباراتی چون «بهشت آسای»« ،روضه فیض
انتما» و «جنت نشــان» اشــاره شده اســت ... :و ترتیب عمارات عالیه تربت
شــریف حضرت سلطان االولیاء و المحققین شــیخ شهابالدین اهری قدس
ســرهما و باغ بهشت آســای آن روضه فیض انتما ،و آنچه در صفاهان جنت
نشان احداث فرمودهاند (...منشی ،1377،صص110و.)111
 .3در زمان شاه ســلیمان( )1077-1150دستور ساختن هشت بهشت در باغ
بلبل صادر میشــود و صراحت ًا نام هشت بهشــت برای آن انتخاب میگردد.
ساختن بنا مخفی نکرده
«سازندگان این بنا دیگر میل و هدف و آرزوی خود را از
ﺷﮑﻞ (5

اﯾﺪه
ﺑﺎغﺷﻬﺮ

ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از

ﻋﻤﻠﯽ

ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻘﺪس

اﻧﺴﺎن
درﺧﻮر
ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮ،
درﺧﻮر
ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮ،

ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺒﻞ از

اسالم

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
دورانﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ

اﺻﻔﻬﺎن

ﺧﻠﯿﻔﻪاﷲ
اﻧﺴﺎنﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪاﷲ
ﺑﻌﻨﻮان

ﺷﯿﻌﻪ
ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺬﻫﺐ

ﻋﺼﺮ
ﻋﺼﺮ

ﺻﻔﻮﯾﻪ

ﺻﻒ

ﻇﻬﻮر
اﺳﻼم
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ﻣﮑﺘﺐ

ﺑﺎورﻫﺎي
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ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺎغﺳﺎزي

اﻋﺘﻘﺎدات و
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دکتر مهدی حقیقت بین ،دکتر مجتبی انصاری ،دکتر محمدرضا بمانیان ،مهندس سیما بستانی

بلکه رمز و راز خواست قلبی و تمایل خود را ابراز میکنند که چیزی نیست جز
ساختن بهشت ،و نام آنرا هشت بهشت مینامند زیرا بر اساس یک حدیث نبوی
برای بهشــت هشت در و برای جهنم هفت در است ،که بعضی افضل از بعضی
دیگر است»(کامروا.)372 ،1374 ،
 .4انواع گونههای باغ ایرانی :باغشــهر ،باغ کوشــک ،باغ حیاط ،باغ مقبره ،باغ
در بــاغ ،باغ چادر ،باغ تجیر ،بــاغ قلعه ،باغ تخت ،باغ وحش ،باغ شــکار ،باغ
آب ،باغ ملی ،باغ بیشــه ،باغ گیاهشناسی ،باغ خشگ (رجوع شود به :انصاری،
مجتبی ،1378،ارزشهاي باغ ايراني(صفوي-اصفهان) ،رســاله دکتري ،رشته
معماري ،دانشگاه تهران،دانشکدههنرهاي زيبا).
ً
 .5آنچه در اروپا با عنوان ایده باغشهر مطرح گردید کامال با ایده باغشهر ایرانی
متفاوت می باشد .در ایده باغشهر عنوان شده توسطهاوارد از باغها و گیاهان به
صورت کمربندهای سبز و در جهت جلوگیری از گسترش شهرکهای اقماری و
اتصال آنها به هسته مرکزی استفاده می شود.
 .6باغشهرهای تیموری (سمرقند و هرات) بهوسیله ایجاد باغهای حکومتی در
حاشیه هسته ارگانیک شهر شکل گرفته بودند و دارای طرحی از پیش اندیشیده
شده در جهت ارتقا سازمان کالبدی و فضایی شهر نبوده اند.آنچه اهمیت داشته
ســاماندهی منظر بیرونی شــهرهای ویران شده به دســت مغول جهت ایجاد
پایتخت حکومتی بوده است.
 .7شــهر محصور هرات دارای بافتی از پیش طراحی شده است ولی بخشی که
به صورت باغشــهر طراحی شده اســت بخش پیرامونی آن می باشد که دارای
نظم ارگانیک می باشد.
8. Pietro Della Valle

هویت شهر
شماره بیست و پنجم  /سال دهم /بهار 1395
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س تا دروازة حسنآباد
ت شا ه عبا 
ن بهدس 
ن و توسعة آ 
 .9بخشاول:شهرقدي م اصفها 
ش دو م شهرجديدصفوي :محلة تبريز نو يا عباسآباد در
ب شــرقي ،بخ 
در جنو 
ي و بخش
ب غرب 
ي نشين) در جنو 
ش سو م محلةجلفا (ارمن 
ب شهر قديم؛ بخ 
غر 
ي چهاربا غ از دروازه
ث محورشمالي -جنوب 
ب شرقي .احدا 
چهار م گبرآباد در جنو 
ب در دامنة كو ه صفه ،عاملياستدر جهتپيوند و اتصال
ت تا با غ هزارجري 
دول 
ي چهارگانة شهر(نقشه( )2دالواله1370،35،و.)36،49
بخشها 

فهرست مراجع

 .1اردالن ،نادر .)1379( .حس وحدت( .مترجم :حميد شــاهرخ) .اصفهان :نشر
خاک.
 .2انصاري ،مجتبي .)1378( .ارزشهاي باغ ايراني(صفوي-اصفهان)  .رســاله
دکتري.رشته معماري ،دانشگاه تهران:دانشکدههنرهاي زيبا.
 .3انصاري ،مجتبي .)1386( .باغ ايراني تمثيلي از بهشت با تأکيد بر ارزشهاي
باغ ايراني دوران صفوي  .هنرهاي زيبا.48-39 ، 29 ،
 .4بيدهندي ،محمد .)1383( .بررســي و تحليل نسبت «انسان» با «عالم» در
فلسفه مالصدرا  .انديشه ديني دانشگاه شيراز.14-1 ،11 ،
 .5حبیب ،فرشــته .)1388( .تحلیلــی از تعامل فرهنگ و کالبد شــهر(نمونه
موردی:اصفهان-صفویه) .هویت شهر.94-83 ،)4(3 ،
 .6حبیبی ،محسن .)1386( .از شار تا شهر  .چاپ هفتم .تهران :دانشگاه تهران.
 .7حقیقتبین ،مهدی .)1389( .بررسی اصول طراحی و زیبایی شناختی باغ ایرانی
در محورهای شاخص شهری(صفوی) و تأثیر آن بر خارج از ایران  .رساله دکتری.

تهران :رشــته پژوهش هنر .دانشــگاه تربیت مدرس .دانشکده هنر و معماری.
 .8خواند میر .)1317 ( .حبیب السیر  .جلد  .1تهران :اقبال.
 .9دالواله ،پیترو .)1370( .سفرنامه پیترو دالواله(قسمت مربوط به ایران)( .شعاع
الدین شفا ،مترجم) .تهران :شرکت انتشارات علمیو فرهنگی.
 .10دوســت ثانی ،مرتضی .)1387( .بسترهای فلســفی و عرفانی و فرهنگی
و آرمانی شــکل گیری شــهر اصفهان .از مجموعه مقاالت گردهمایی مکتب
اصفهان( 23-19آذر .)1385تهران :فرهنگستان هنر.
 .11دهخدا ،علي اکبــر .)1377( .لغت نامه دهخدا  .با نظر دکتر محمدمعين و
دکتر سيد جعفر شهيدي .چاپ دوم از دوره جديد .تهران :دانشگاه تهران.
 .12سلطانزاده ،حسین .)1376( .تبریز خشتی استوار در معماری ایران .تهران:
دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .13شايگان ،داريوش.)1371( .هانري کربن ،آفاق تفکر معنوي در اسالم ايراني.
(مترجم :باقر پرهام) .تهران :آگاه.
 .14شفقي ،سيروس .)1381( .جغرافياي اصفهان .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
 .15شیخ نوری ،امیر .)1389( .چگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط صفویان و
پیامدهای آن .شیعهشناسی.7-36 ،)30(8 ،
 .16طباطبایی ،محمدحسین .)1352( .تفسیر المیزان  .ببیروت :مؤسسه علمی.
 .17فراهيــدي ،خليل بن احمد .(1368( .العين  .به تحقيق مهدي المخزومي و
ابراهيم السامرائي .جلد .2قم :دار الهجرة.
 .18قرآن کریم(( .)1388مترجم :مهدی الهی قمشهای) .قم :نشتا.
 .19قربانــي ،قدرت اهلل .) 1385( .مبدأ و معاد انســان در پرتو حرکت جوهري
مالصدرا  ،فصلنامه دانشگاه قم . .88-67 ،)2(8 ،
 .20کامروا ،محمدعلی .)1374( .بهشت ،آرمان معماری و شهرسازی اسالمی.
مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران( 12-7اسفند.)1374
تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.374-358 ،
 .21کمپفر ،انگلبرت .)1363( .سفرنامه کمپفر( .کیکاووس جهانداری ،مترجم).
تهران:خوارزمی.
 .22ماجدی ،حمید؛ و فرشــته احمدی .)1387( .نقش مادیها در شکل گیری
ساختار فضایی شهر اصفهان .هویت شهر.50-39 ،)3(2 ،
 .23مارکوپولو .)1350( .سفرنامه مارکوپولو( .حبیباهلل صحیحی مترجم) .تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .24مالصدرا .)1367( .الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه العقلیه (مجلدات ،3
 .)8 ،9 ،1 ،2جلد اول با تعلیقات اســتاد حسنزاده آملی .مؤسسه الطباعه و النشر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .قم :انتشارات مصطفوی.
 .25منشــی ،اســکندربیگ .)1377( .تاریخ عالم آرای عباسی .با تصحیح دکتر
محمد اسماعیل رضوانی .جلد دوم .تهران :دنیای کتاب.
 .26نقی زاده ،محمد .)1385( .باغ هســتی الگویــی ایرانی برای طراحی یک
فضای شهری .محیط شناسی76-63 ،)30(32 ،
 .27والچر،هایدی .)1387( .از بهشت تا پایتخت سیاسی :باغ اصفهان .از مجموعه
مقاالت گردهمایی مکتب اصفهان( 23-19آذر .)1385تهران :فرهنگستان هنر.
 .28ویلبر ،دونالد .)1385( .باغهای ایرانی و کوشکهای آن( .مهین دخت صبا
مترجم) .تهران :شرکت انتشارات علمیو فرهنگی.
 .29يوسف ثاني ،محمود .)1380( .اصالت وجود و کلي طبيعي .خردنامه صدرا،
.50-43 ،24

ارزيابي مصوبات ابطال شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ...

موضــوع لغو مصوبــات كميســيون ماده  5قانون تاٌســيس
شورايعالي شهرســازي و معماري ايران در شهرهاي مختلف
كشور

داليــل ابطــال مصوبات شــورايعالي شهرســازي و
معماري و آسيب شناسي آن
نارســائیها و مشــکالت موجود موجب عدم کارائی نظام ســاخت و
ســاز شهری در کشور شده اســت .به نظر می رسد تغییر و بازنگری در
قوانین و مقررات امور شهرســازی ومعماری ،حفظ حقوق همسایگی و

هویت شهر

درخواســت لغو و ابطال بندهاي كميســيون ماده  5در شــهرهاي
مختلف كشور شامل  30مورد در سالهاي مورد بررسي ميباشد .اكثر
اين درخواســت ها ،توسط مالكين اراضي و پالكهايي مطرح شده كه
داراي كاربري خدمات عمومي در طرحهاي جامع بودهاند و درخواست
لغو كاربري خدمات عمومي (مانند آموزشــي – فضاي سبز – شبكه
ارتباطي – بهداشتي درماني و ساير) و تبديل آن به مسكوني ،تجاري،
اداري را داشــتهاند .در حقيقت به دليل پيگيري مالكين و عدم اجراي
كاربري طرح جامع توسط بخش مربوط ،براي اكثر درخواستها رأي
صادر شده است( .مانند ابطال بخشنامه شماره 69/9/3 -114/4579
شهرداري تهران «بند  9مصوبه شماره  69/8/6 -164كميسيون ماده
پنج شوراي عالي)».
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• درخواســت ابطــال بندهاي  2و  3مصوبه شــورايعالي در مورد
طرح جامع شــهر لواســان مبني بر «-2محدوده طرح جامع شهر با
کاهــش محدوده مصوب طرح جامع قبلــی به میزان  761هکتار و با
تراکم ناخالص حدود  22نفر در هکتار تعیین گردید .حریم استحفاظی
شــهر لواسان پس از کسر وسعت محدوده شــهراز محدوده سه هزار
هکتــاری طرح قبلی به میزان  2239هکتار با کاربریهای باغ و انواع
کشــاورزی و به منظور جلوگیری از هرگونه توســعه شهر و گسترش
ســاخت و ساز و حفظ محیط زیست و منابع آب ،تعیین گردید( ».رأي
مورخ )1 86/7/22اعتراض نســبت به بند  2قب ً
ال مورد رسیدگی قرار
گرفته و خالف قانون شــناخته نشده است .بنابراین رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مجـــدد نسبت بـــه اعتراض به بند مزبور موردی ندارد  )2با
عنایت به تعریف نقشــه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن بررسی و
تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران است ،بند  3مصوبه مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صالحیت و اختیارات
شــورایعالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد )3 .به شرح نظریه
شــماره  85/30/16544مــورخ  1385/5/4فقهای محترم شــورای
نگهبــان ،بندهــای  2و  3مصوبه مورد اعتراض خالف احکام شــرع
شناخته نشده است).
• درخواســت ابطال مجــدد مصوبه مورخ  79/3/23شــورايعالي
مربوط به طرح جامع شــهر بروجرد (تكــرار راي  - 85/10/3مدلول
بند يك مصوبه شــماره  310/1065مورخ  1379/4/5شــورايعالي
شهرســازي و معماري ايران متضمن اجبــار مالكين امالك موضوع
بنــد يك مصوبه مزبور به توافق با شــهرداري بروجرد و الزام آنان به
واگذاري قســمتي از ملك مورد نظر به صورت رايگان نيست و بدين
جهت مغايرتي با قانون ندارد ( ).رأي مورخ  - 87/7/30موضوع قب ً
ال
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره  689مورخ
 85/10/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اســت بنابراین
قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رســیدگی
مجدد وجود ندارد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ 81/10/23شورايعالي مربوط به
طرح جامع شهر بابل – امير كال مبني بر بازگشت به طرحهادی امير
كال ( رأي مــورخ - 87/11/8بنابراین مصوبــه معترضعنه خارج از
حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نميگردد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ  87/6/18شــورايعالي مربوط به
طرح جامع و تفصيلي اراضي عباس آباد در مورد شــکایت بانک توسعه
صــادرات ایران ( لغو بند  2مصوبه ) مبني بر« حذف ســاختمان بانك
مذكــور از محدوده اراضي عباس آباد و عــدم لحاظ نمودن تراكم اين

ســاختمان ها در طرح مذكور» ( رأي مورخ  - 87/12/28بانک توسعه
صادرات ایران از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است) .
• درخواســت ابطال تبصره  1بند  3مصوبه مورخ 86/9/5شورايعالي
مربوط به طرح جامع شــهر تهران مبني بر « مالک تشــخیص حقوق
مکتســبه ،پروانههای صادر شــده توسط شــهرداری تهران تا تاریخ
 1385/12/1ميباشد( ».رأي مورخ  88/4/14ابطال گرديد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ  82/6/17شــورايعالي مربوط به
مغايرت اساســي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قزوين دربارۀ اراضي
واقع در شمال اتوبان قزوين – زنجان (اراضی غیر دولتی واقع در شمال
اتوبان قزوین -زنجان اختصاص یافته به کاربری ذخیره شهری) (رأي
معترض عنه که به
مورخ  - 90/11/10آن قســمت از بند یک مصوبه
ٌ
موجب آن کلیه اراضی غیر دولتی واقع در شمال اتوبان قزوین -زنجان
به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است ،خالف قانون و خارج از
حدود اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده
می شــود و به اســتناد بند یک ماده  19و ماده  42قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می شود).
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شهروندی و تطبیق نظام ســاخت و ساز با معیارهای قابل دسترسی با
توجه به نیازهای منطقهای در نظام شهرســازی کنونی ضروری خواهد
بود (مشيري.)23 ،1389 ،
از داليل اين موضوعــات ميتوان به كمبود نگرش فرايند محوري بر
روح حاكم در تدوين برنامهها و طرحهاي توسعه شهري ،سرعت پايين
بروز نگهداري برنامهها و طرحهاي مصوب توســعه شــهري بهواسطه
كمبــود اطالعات مفيد و به هنگام در مقياسهاي خرد و كالن و عدم
وجود تحليل مناســب در طول زمان اجراي طرح ها به واسطه نقص در
مديريت و كمبود برنامههاي يكپارچه در سيستم مديريت شهري اشاره
كرد.
نتیجهگیری
ايجاد فضاهاي شهري مطلوب تأثير عميقي بر حيات شهري و زندگي
شهروندان دارد .برنامهريزان و طراحان شهري بايد در انتخاب و جانمايي
مناســب براي دسترســي به فضاهاي خدماتي و عمومي در طرحهاي
توســعه و عمران تالش نمايند .با توجه به اهميت اين موضوع ،اجراي
طرحهاي توســعه و عمران باعث خواهد شــد كه عموم شهروندان به
كاربريهاي خدماتي و عمومي مانند كاربري هاي آموزشــي ،درماني،
تأسيســات و تجهيزات شهري ،شبكه ارتباطي دسترسي مناسب داشته
باشند و هم چنين شهرها در جهت تأمين بهينه خدمات از قبيل خدمات
محلي ،ســرمايه گذاري در زيرساختهاي عمومي و موارد ديگر از اين
دست به شيوه كارآمد اقدام نمايد.

هویت شهر

جدول  .2جمع بندي داليل ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و آسيب شناسي آن
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داليل ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و آسيب
شناسي آن
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در مقابل طبق ذيل اصل  170قانون اساســي  ،اشــخاص (حقيقي يا
حقوقي) در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها
در هيأت عمومي ديوان  ،ميتوانند ابطال موضوع را درخواســت نمايند.
در ايــن رابطه مالكيني كه حقوق آنها برابــر ضوابط و مقررات رعايت
نشــده (يعني نه تنها طرحهاي توسعه و عمران به داليل مختلف اجرا
نشده اند بلكه بالتكليف مانده اند ).ميتوانند اقدام به اعتراض و شكايت
به مصوبات شــورايعالي در هيأت عمومي ديواننمايند و درخواست
ابطال مصوبات شوراي عالي و كميسيون ماده  5را مطرح كنند.
در بررســي رأيهاي صادره اهم مشكالت ناشــي از ابطال مصوبات
توسط ديوان به شرح زير ميباشد:
 عدم اجراي كامل طرحهاي توسعه و عمران -عدم تأمين كاربريهايعمومي – خدماتي به ميزان مناســب و الزم (از نظر مكانيابي ،اررزش
آســتانهاي و سطح دسترسي) –عدم تسهيل شــبكه ترافيكي و ايجاد
ارتباط با ســطوح سرويس مناســب –عدم تأمين فضاي سبز در سطح
شهر بهعنوان فضاي ســبز با قابليت -.عدم تأثير مثبت بر ارتقاء سطح
محيطي در محدوده و رونق كاربريها.
در بررسي مصوبات ابطال شــده میتوان دریافت عدم رعايت حقوق
مالكانه افراد و حقوق مكتســبهاي كه براي اشــخاص در طي ساليان
ايجاد شــده در مصوبات شــواي عالي ،باعث به نتيجه رسيدن شكايت
مالكان و ابطال مصوبات گرديده است.
همچنين به دليل گران شــدن قيمت زمين و افزايش ســوددهي اين
بخش تمايل مردم نسبت به ســرمايهگذاري در اين بخش زياد شده و

عدم بازنگري در قوانين و مقررات شهرسازي و معماري كشور به صورت مداوم
نپرداختن مصوبات شورايعالي به حقوق شهروندي و عدم تهيه طرحهاي توسعه شهري با روح شهروند مداري
عدم رعايت حقوق همسايگي و شهروندي در طرحها
عدم تطبيق نظام ساخت و ساز با معيارهاي قابل دسترسي با توجه به نيازهاي منطقهاي و بومي در نظام شهرسازي
كمبود نگرش فرايند محوري بر روح حاكم در تدوين برنامهها و طرحهاي توسعه شهري
با توجه به تعداد باالي طرحهاي مختلف شهري و تعداد باالي مغايرتهاي اساسي طرحهاي جامع و تفصيلي و ساير موارد ،نپرداختن
شورا به امر سياستگذاري و تهيه و تدوين مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها
عدم در نظر گرفتن مالحظات حقوقي در تدوين متن صورتجلسات شوراي عالي
اجرايي نشدن مصوبات شوراي عالي از طريق عدم تملك اراضي با كاربري خدماتي توسط دستگاههاي متولي كاربري عمومي
ســرعت پائين بروز نگهداري برنامهها و طرحهاي مصوب به واســطه برخي مشكالت مانند عدم وجود نقشه برداي به روز و به هنگام
در مقياسهاي خرد و كالن

ارزيابي مصوبات ابطال شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ...

آنان خواســتار عدم اجراي كاربريهاي خدماتي و تغيير آن به كاربري
مسكوني ميباشند.
عدم حضور نمايندگان بخشهــاي اقتصادي (وزير اقتصاد و دارايي)
و خدماتي (وزراي آموزش و پرورش ،بهداشــت و درمان) و ثبت اسناد
با ديدگاههاي مالكانه و حقوقي در شــورايعالي شهرسازي و معماري
ايران باعث نداشتن نگاه جامع درتنظيم مصوبات شوراي عالي ميگردد.
عــدم وجود درآمد پايدار در بخشهــاي متولي ايجاد خدمات عمومي
(مانند كمبود بودجه و اعتبار براي اجرايي نمودن كاربريهاي آموزشي،
بهداشــتي ،درماني و ســاير كاربريهاي عمومي ) باعث عدم تملك و
اجراي كاربريهاي خدماتي در موعد مقرر قانوني مي گردد.
عدم بــه روز آوري و بازنگري قوانين و مقررات با واقعيتهاي موجود
اقتصــادي و اجتماعي جامعه (مانند عدم به روز آوري ماده واحده قانون
قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شــهرداري ها)
بــا توجه به نگرش به زمين به عنوان يك كاالي اقتصادي باعث ايجاد
مشكالت فراوان براي مالكين و متوليان امور شده است.
ارائه راهكارهاي پيشنهادي

فهرست مراجع

هویت شهر

 .1حائری مازندرانی ،محمدرضا .)1392( .حذف اقدام شهرســازانه در توسعه
معاصر مازندران ،اولین همایش ملی نظام مهندســی شهرســازی در کشور ،
تهران :سازمان نظام مهندسي كشور.
 .2ديوان عدالت اداري كشــور .)1392( .بازيابي  30شهريور 1392ازhttp://
www.divan-edalat.ir
 .3ضرابي ،اصغر؛ موسوي مير نجف .)1389(.تحليل فضايي پراكنش جمعيت
و توزيع خدمات در نواحي شــهري يزد ،فصلنامــه تحقيقات جغرافيايي،79 ،
.46-27
 .4عندليــب ،عليرضا؛ و ثابت قدم ،ســيدمحمدعلي .)1388(.نقش درآمدهاي
پايدار توسعه شهري در برنامه ريزي ،نشريه هويت شهر.98-85 ،)5(3،
 .5محمدی همدانی ،اصغر .)1388(.مجموعه كامل آرای هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ،تهران :انتشارات جنگل.
 .6مركز پژوهش ها ،قوانين و مقررات مجلس شوراي اسالمي .)1351( .قانون
تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .تهران.
 .7مركز پژوهشــها ،قوانين و مقررات مجلس شــوراي اســامي  1360(.و
اصالحيه  )1385قانون دیوان عدالت اداری . .تهران.
 .8مشیری ،شهریار.)1389(.کنترل وهدایت ساخت وسازشهری؛ طراحی نظام
کارآمد ،نشريه هويت شهر ،تهران.30-23 ،)7( 5:
 .9ملكي ،قاســم .)1389( .تدوين نظام انتقال حقوق توســعه و مالكيت براي
تحقق اهداف طرحهاي توســعه شــهري درايران ،تهران :وزارت مســكن و
شهرسازي.
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 بررســي و ارزيابي كيفي مصوبات شــوراي عالــي و ارائه چارچوبحقوقي نحوه تدوين مصوبات بهطوريكه كليه ابعاد آن از لحاظ قانوني
و اجرايي در نظر گرفته شود.
 اصالح قانون ،تشــكيالت و ارتقاء سطح شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در جهت تدوين سياستها ،ضوابط و مقررات شهرسازي،
معماري و اجرايي نمودن طرحهاي توسعه و عمران – پيش بيني حضور
يك حقوقدان (مسلط به حقوق شهري) در تدوين متن مصوبات شوراي
عالي.
 مكانگزيني صحيح خدمات عمومي در طرح هاي توسعه و عمران؛ تشــكيل صندوقهاي محلي و منطقهاي عمران و توســعه شهريجهت اجرايي نمودن طرح هاي توســعه و عمران و ســاخت و اجرايي
نمودن كاربريهاي عمومي؛
 جذب مشاركت سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي؛ ايجــاد درآمد پايدار در بخشهاي متولي اجراي خدمات عمومي چراكه توســعه شهري در قالب نگرش فرايند محور ،برنامههايي بهروز را با
تعيين ميزان و سهم مشــاركتهاي اقتصادي – اجتماعي در فضاهاي
شــهري به اجرا درميآورد  .اين در حالي اســت كه اســتفاده از منابع
الزم براي تحقق فرايند توسعه شهري اجتناب ناپذير است .شناسايي و
طراحي درآمدهاي پايدار به عنوان پشتوانه اي جهت تحقق برنامههاي
فضايي  -كالبدي ،تكميل كننده اين فرايند خواهد بود.

 اصالح و بــه روز آوري و بازنگري قوانين و مقررات با واقعيتهايموجود اقتصادي و اجتماعي جامعه؛
 نفي ارزش مبادالتي اراضي و اتكا به سازوكارهاي دستوري -كنترليبراي تحميل مصرف اراضي به تشــخيص طرحهاي توســعه شهري،
چنانچه در سنت طرحهاي جامع توسعه شهري تاكنون عمل شده است،
به جز بازدارندگي عمل مديريت شهري و تحليل توان آن دست آوردي
براي شهرها نداشته است .هم چنين پذيرش انفعالي ارزش مبادالتي و
عدم دخالت و جهت دهي آن در جهت مصالح اجتماعي و اتكاء به دست
نامرئي بازار و سازوكار رقابت براي تنظيم بهينه امور نيز منجر به تأمين
منفعت عمومي نمي شــود .بنابراين راه حل را مي بايست در ديالكتيك
ارزش و ضــرورت تعامل دروني و ذاتــي دو ارزش مصرفي و مبادالتي
براي تعيين نحوه استفاده از اراضي و تعامل طرحهاي توسعه شهري و
حقوق مالكيت جستجو نمود.
الزم است رابطه مستقيمي بين استفاده از ارزشهاي توليدي طرح هاي
توسعه شهري و منفعت عمومي قابل شناسايي به وسيله طرحها ،برقرار
ساخت تا از اين طريق توليد مسكن و فضاي شهري را به تأمين منفعت
عمومي گره زد.
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 .10وزارت راه و شهرسازي .)1391(.مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازي
و معماري ايران از ابتدا تا پايان ســال .1390تهران :دبيرخانه شــورايعالي
شهرسازي و معماري ايران  ،معاونت شهرسازي و معماري.

هویت شهر
شماره بیست و پنجم  /سال دهم /بهار 1395
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 .11وزارت راه و شهرسازي .)1388(.مجموعه مقررات شهرسازي و معماري و
طرحهاي توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (از
ابتدا تا شهريور  .)1388تهران :معاونت شهرسازي و معماري.
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In the fifteenth century, the Safavids converted to Shi’ism and established Shi’a (The second largest denomination
of Islam, after Sunni) as the official religion of their empire. The Islamic concept of the Ideal City, formed according
to the Garden of Eden, was taken into consideration in the Safavid period. Gardens as parables of Heaven were
often used as composing elements in urban design. This idea resulted in the formation of a powerful method of city
planning that drew its conclusions from Shi’a ideology about the human place in the physical world and the Islamic
concept of the Ideal City. Urban designers used the ideas of Heaven in small and large-scale gardens and used
heavenly features as composition elements to create the city. Thus, the city was formed as an image of Heaven.
It was a suitable place for people as surrogates of God in the world.
No doubt, Safavid era should be considered as the most shinny period in the history of Iranian urbanization and
Architecture. Thus, in various ways, the factors that have been implicated in its development are reviewed and
discussed. The teachings of Isfahan school are influenced by the intellectual wisdom of Shiism and they are the
most effective factors which cause the dignity and progress of Safavid art and architecture comparing other eras.
Ruling of the Safavid dynasty and legitimizing the Shiism, Indeed, Shia Safavids recovered from the previous state
and then it became a majority from a minority. Therefore, evaluation of Safavid Shiite teachings and Isfahan school
in garden-constructing and urban development is essential in this study. Emphasizing on the basic elements of
configuring the physical identity and its effective role, the first part of this article deals with Islamic Iranian tradition
of Safavid era. In other sections of this article, the relationships of urbanization and garden-constructing in the
Safavid era and the rise of an Idea called as Garden City(Bagh-shar)and the factors involved in shaping them will
be explained.
By studying about existent historic gardens, Persian Gardens are divided into different types. The way people use
special physical and functional features could also be used as a scale of this division. It seems Iranian gardener
artist during different historical periods, tried increasing the relationship between human, nature and function.
Isfahan as the most famous and magnificent of the historic Garden City is examined and the style of using elements
of the Persian garden landscaping in its urban structure would be explained. The purpose of this paper is to
examine the relationship between religious beliefs and the Shi'a Safavids in the shaping and emergence of the idea
the Garden City by the Safavids. Using an analytical-descriptive method of research, this paper tries to assess the
qualitative data by means of an inductive method. Data collecting is realized using a library method. The results
of this paper indicate the quality of relating the idea of the Safavid Persian Garden City and the pattern of Iranian
garden influenced by Islamic beliefs of Shiite Muslims in shaping it.
... Key words: Shiism, Safavid, Isfahan School, Garden City, Isfahan
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