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   چكيده           
جز اصلي ترين موراد براي دستيابي به يك شهر خوب است. تنوع كه به گفته فاين تنوع در شهرهاي امروز وجود 

اسالمي -اشتاين عامل هويت بخش و ارتقا دهنده مطلوبيت فضاست. همچنين با توجه به اقبالي كه به شهرسازي ايراني
المي و نمونه كامل ان رو كرده است.هدف اين پژوهش بررسي تنوع كاركردي در شهرسازي ايراني اس در سال هاي اخير

يعني اصفهان در عصر صفوي است. در اين نوشتار ابتدا مفهوم تنوع از ديد نظريه پردازان بررسي گرديد و سپس مولفه 
ها و شاخص هاي ارزيابي آن استخراح شده است. در بخش پاياني به بررسي وجود و يا ميزان حضور اين مولفه هاي در 

صفوي پرداخته شده است. بر اسسا يافته هاي  پژوهش وجودكاركردهاي متفاوت محور فضاهاي شهري اصفهان در دروه 
بعنوان اصلي ترين فضاهاي شهري و يا به عبارتي ديگر شاه بيت قصيده شهر ايراني  چهارباغ و ميدان نقش جهان

دال بر متنوع و همچنين حضور مسالمت آميز مردم در محالت مسيحي، يهودي و مسلمان در كنار يكديگر  اسالمي
  اسالمي ميباشد.-بودن شهر اصفهان بعنوان شهر ايراني

  
  : تنوع، شهر ايراني اسالمي، اصفهان، صفويهواژگان كليدي

  
  
   مقدمه - 1

شهر ايراني اسالمي پاسخي مناسب براي وضعيت امروزي شهرسازي كشورمان باشد.  يهاآرمانبازگشت به  رسديم به نظر
با توجه به خواستگاه ايدئولوژيك آن به دنبال سعادت دنيوي و  استديشه و حكمت اسالمي نا شستهبرنشهر ايراني اسالمي كه 

وي و نرم فضا داراي ابعاد و براي دستيابي به اين هدف مقدس هم در بعد كالبد و ساختار و هم در ابعاد معن استاخروي انسان 
  شهر اسالمي است. يهاآرمانو  هاخواستعهد صفوي تحقق اصفهان در  نيبنيدراكه راهگشاست.  است ييهادستورالعملو 

تعريف مادي جهان و عامل محيط يا اقليم،  يا چگونگي نحوه نگرش به جهان، عامل اقتصادي يا چگونگي بينيجهانمسائل 
 ان داد و شهر را بناو از زماني كه بشر يكجانشين شد، دولت را سام اندوابستهيكديگر  زنجيروار به ايگونهبهعواملي هستند كه 

تركيبي  درواقعكه  استتمامي عوامل فوق  دئالياباغ شهر نيز معلول، تركيب  اصفهان بر اساس شيوه شهرآرمانشهرسازي  .كرد
 شهر است »شهر بازار« ،و  »شهر سرمايه« ، ا باعث شده است. در عينر »شهر قدرت « ،» شهر نمايش « و » شهر آرمان « از

  . شدبايمديوان نيز 
جز پر تكرار ترين واژگان ادبيات شهرسازي دنيا ميباشد. تنوعي كه بيش از هر چيز بر  1اخير مقوله تنوع يهاسالدر 

و به  2گوناگوني كاركردي و فعاليتي فضا و گوناگوي كاربران اشاره دارد. گذر از عقالنيت ابزاري و گرايش به عقالنيت ارتباطي

                                                 
1 Diversity  
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هر كدام به  3وين در شهرسازي از قبيل برنامه ريزي ارتباطي و گفتمان هاي نظير حق به شهرتبع ان شكل گيري پاردايم هاي ن
نوبه خود بر مفهوم تنوع اشاره داشته اند، تا جايي كه سوزان فاين اشتاين تنوع را يكي از اركان اصلي تشكيل دهنده يك شهر 

  خوب ميداند.
ايراني اسالمي عهد صفوي يعني اصفهان ميباشد. پس از ارائه  هدف از اين نوشتار بررسي وضعيت تنوع در آرمان شهر

مولفه ها و شاخص هاي سنجش گر تنوع در شهر ارائه ميشود و سپس اين مولفه ها و شاخص ادبيات نظري موجود مقوله تنوع 
. ارزيابي واقع ميشودمورد در پايان جايگاه تنوع در شهر اسالمي عهد صفوي ها در شهر اسالمي دوره صفوي ارزيابي ميگردد و 

پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه اساسا تنوع در شهر اسالمي داراي چه جايگاهي است و پيش فرض اين پژوهش بر اين 
اسطه قوانين منبعث از شريعت اسالمي وگزاره استوار است كه اگرچه تنوع كاركردي جز الزامات شهرسازي اسالمي است اما به 

  نميباشد.آن گان فضا به گستردگي تنوع كاركردي تنوع جنسيتي مصرف كنند
  

  ادبيات نظري  -2
   اصفهان در عهد صفوي -1-2

چشم اندازي كه سياحان از اين شهر در دوره هاي مختلف  اصفهان زمان صفوي بيشتر به يك باغ شهر شبيه بوده است .
سال شش مرتبه  به ايران سفركرده ،  40درطول  كه از اين نكته دارد. تاورينه به گفته خودش صفويه تصوير ميكنند، حكايت

از شهر، از پاريس كوچكتر نيست . اما جمعيتش ده  خارجخود مي نويسد محيط شهر اصفهان به انضمام محالت  يدر سفرنامه
 جداگانهي  كه شهر به اين بزرگي اين قدر كم جمعيت دارد. براي اينكه هرخانواده يك خانه كرد برابر كمتر است و نبايد تعجب

سمت كه به طرف اصفهان بروند اول مناره  هر و هر خانه يك باغ مخصوص دارد بنابراين فضاي خالي از سكنه بسيار است . از
 .مي شوند، به طوري كه از دور اصفهان به جنگل بيشتر شباهت دارد تا به يك شهر هاي مساجد و بعد درختان خانه ها نمودار

  )1363(تاورنيه, 
در اين باره چنين  ميشوند كمپفر و محور چهارباغ به عنوان عناصر اصلي كالبدي شهر در اين دوران مطرح رود زاينده 

فرعي سي  ديوارهاي دو محور عمود بر هم خيابان و رودخانه به چهار قسمت تقسيم شده و با توسط: سطحي كه نوشته است
شخصي يا همگاني  ي واگذاشته و قسمت ديگر را براي استفاده  يانباغ را تشكيل داده كه قسمتي از آنها را شاه به بزرگان و اع

  )1363(كمپفر,  .تخصيص داده است
چهارباغ بودهاند. اين دو فضا ايجاد كننده دو  عناصر اصلي سازمان دهنده به بافت شهري، ميدان نقش جهان و خيابان

، سازماندهي بافت تودرتوي دولتخانه را به عهده دارد در سازمان مي دهد. ميدان  هستند كه باغ ها و حياط ها را شبكه متمايز
عمودي محله شمس آباد ،  خيابان هاي ي هاي كنارآن و زواياي شبكه جهت باغ ي خيابان چهارباغ تعيين كننده كه حالي

  )1380(عالمي,  . عباس آباد و چرخاب است
كهن ايراني در شناخت و استفاده  يراث معماريچنين به نظر ميرسد، كاربرد عناصر سبز در منظر شهري اصفهان كه م

اسالمي و ديدگاه معمار  بينيجهانبوده، در راستاي تجسم بخشيدن به  مناسب از پتانسيلهاي طبيعي مكان همچون منابع آب
شهر آرماني از ديدگاه معمار مسلمان،  )1387حقيقت بين,  &(انصاري  مورد استفاده قرار گرفته است. مسلمان به شهر
ترسيم  -خداوند در زمين جايگاهي در خور انسان به عنوان جانشين -جاويدان و به واقع بهشت روي زمين  تصويري از بهشت

  بصري، ويژگي هاي بهشت كه در قرآن بدان اشاره شده است تجسم يابد.  ميشود. از اينرو در شهر اصفهان تالش شده، به لحاظ
از اينرو معماران مسلمان  سايه دار از اصليترين ويژگيهاي بهشت است. بهشت و پوشيدگي زمين آن با درختان وسعت

اند، كه تا حدي تجسم بخش ويژگي كالبدي بهشت به  طرح كرده دولت صفوي در مقياس كالن، شهر را به صورت باغي وسيع

                                                                                                                                                         
2 Communicative  rationality  
3 The right to the city  
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پايتخت صفوي، نتيجه  هر وساختار كالبدي باغ شهر اصفهان در عهد صفويه، به عنوان باغي در مقياس ش لحاظ وسعت باشد. لذا
   )1387حقيقت بين,  &(انصاري  نظم آب، گياه، زمين و نظم فضايي ميباشد

  
  در زير وضعيت شهر اصفهان در خصوص مولفه هاي مختلف شهري در دوره صفويان ارائه شده است:

بخش هاي مختلف 
  شهر

  بافت شهر  عناصر ارتباطي  عامل نظام دهنده  نشانه هاي شهري

 دوره در ناصفها شهر
 بخش چهار از صفويه
 :است شده تشكيل

 توسعه و : شهرسلجوقي1

 عباس شاه بدست آن
و  يهوديان آن (ساكنين
  )مسلمانان

 در شمال زاينده رود و: 2
محله  جنوب غربي چهارباغ

آباد(محل  تبريز نو يا عباس
هاي  تبريزي سكونت
  مهاجر)

 رود و در جنوب زاينده: 3
جلفا  غرب چهارباغ محله

  نشين). بخش ارمني(
 در جنوب زاينده رود و: 4

 گبر آباد - شرق چهارباغ
  ها). محل سكونت زرتشتي(

 بناهاي مذهبي و
لحاظ  حكومتي به

 فرم، مقياس و ارتفاع،
ترين  مكان شاخص

، از اين رو  عناصر بوده
 هاي اصلي در نشانه

 رشه منظر عمومي
اين بناها  ميباشند.

عمدتا در حول ميدان 
رار گرفته نقش جهان ق

  اند

جنوبي  -محور شمالي
از دروازه  چهارباغ
 تا باغ هزارجريب دولت

اين  صفه هدر دامنه كو
نقش را به عهده دارد. 
همچنين محور مذكر 
مسئول اتصال ميان 
عناصر اصلي شهر 

  ميباشد/

كه  مسيرهاي روباز
  داراي درخت و معموالٌ

به  .اند نهر آب بوده
بياني ديگر خيابان در 

ه عمدتا اين دور
كاركردي تفرجي 
داشته و واژه تماشا كه 
امروزه با تحول معنايي 
به معناي ديدن است، 
در آن زمان به معناي 
سير و حركت در 

  خيابان بوده است

 با بافت باغ شهر
 شطرنجي هندسي 

منبعث از تفكر 
  راسيوناليستي. 

  ) )1387ين, حقيقت ب &(انصاري  منبع: نگارنده با استفاده از : (1جدول شماره 
  

  ويژگي هاي كالبدي شهر اصفهان در دوره صفوي -2-2
شكل گيري دولت صفوي و به تبع آن اصفهان عهد صفوي در دوره از تاريخ رخ ميدهد كه اروپا پس از گذر از دوران 

باشد، دولت مي 4طاليي رنسانس در حال تجربه باروك ميباشد. در حالي كه اروپا مشغول لكه زدايي سياهي هاي قرون وسطي
صفوي آرمان شهرخود را تحقق ميبخشد و مهر و نشان خود را بر پايتخت خود ميكوبد. اصفهان در اين دوره عرصه اي براي 

زميني، بهشتي و خاكي، دنيوي و اخروي ميشود و با تلفيق روش اندامين و خردگرا، تلفيقي و آميختن تعابيري همچون آسماني 
  يدهد.از موجود و مطلوب را ارائه م

نيست. در واقع بي هيچ دستبدر عظيمي در بافت در اصفهان عصر صفوي خبري از مداخله سنگين در بافت كالبدي 
هست به آنچه كه مد نظر دولت صفوي بود از طريق محور چهار  موجود، شهر به مطلوب خويش ميرسد و اين انتقال از آنچه 

ن سازمان فضايي عناصر نو و كهنه عمل ميكند و با عبور از محور زاينده رود باغ رخ ميدهد. محور چهارباغ به عنوان لواليي ميا
  ) 1378(حبيبي,  عمال تركيبي از نو و كهنه، طبيعي و مصنوعي، اندامين و منطقي را ارئه ميدهد. 

 غ كه تا اين زمان در شهرسازي ايراني سابقه نداشته است سببيعني چهاربا طراحي يك محور جديد و وسيع شهري
ميگردد كه تا براي اولين بار در سازماندهي شار ايراني، مفهوم منطقه بندي شهري به كار گرفته شود. شهر كهن مكان استقرار 
محالت مسلمان نشين و يهودي نشين شده و در شمال شرقي تقاطع زاينده رود و محور چهارباغ قرار ميگيرد، محالت 

                                                 
4 Dark ages 
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قرار گرفته، محله تازه بنياد ارامنه در جنوب غربي تقاطع و محله زرتشتيان نيز  دولتمردان و دولتمندان در شمال غربي تقاطع
ر جنوب شرقي اين تقاطع واقع ميشود. در واقع ما براي نخستين شاهد هم زيستي مسالمت آميز تمايزات اجتماعي و مذهبي د

  ت.در شهر وجود داش در فضاي شهري هستيم اگرچه در دوره پيشتر چون آل بويه اين آزاد انديشي و تنوع

 
 تلف شهر اصفهان در عصر صفوي( منبع: نگارنده)خموقعيت تقريبي قرار گيري محالت م 1 ريتصو

  
از اين پس ميدان جز مهم ترين فضاهاي شهري ميشود و عناصر اصلي شهر اعم از عناصر حكومتي، ديواني، مذهبي و ... ر كنار 

حضور در مسجد  )1378(حبيبي,  رند. ميدان نقش جهان قوي ترين و ظريف ترين بيان اين تركيب كالمي است.آن مقام ميگي
بزرگ شهر آنچنان قاطع و استوار است كه همه ضلع جنوبي ميدان را به خود اختصاص ميدهد و سلطه فضايي خويش را چه از 

گنبدها و ايوان ها در پس زمينه بر ميدان مي گستراند. بيان طريق سردر بزرگ و مناره ها در زمينه نخستين و چه از طريق 
دقيق، ظريف و پيچش قدرتمند مجموعه ورودي مسجد سبب ميشود كه اين سلطه فضايي با تركيب احجام پر و خالي، دو 

ار دارد چندان گرد. در ضلع شمالي ميدان نقش جهان شاهد سر در بازار بزرگ و در ميانه ضلع غربي عمارت عالي قاپو قر
  همچنين در بخش شرقي اين ميدان نيز شاهد شكل گيري مسجد شيخ لطف اهللا هستيم. 

اشاره شد نظم كالبدي حاك بر شهر اصفهان در دوره صفويه محصول سه نظم آب، خاك و گياه ميباشد كه هر همانطور كه 
ت خالصه معنا و كاربرد هر كدام از اين سه كدام به نوبه خود باعث ارتقا همبستگي كالبدي اصفهان شده است در زير به صور

  نظم اراه ميگردد:
  
  نظم آب -3-2

فضاها و ساختار كالبدي شهر ميباشد. در  نظم آب شامل روش و چگونگي انتقال، فرم و نوع نظم، نحوه حضور و جايگاه آب، در
. نظم ارگانيك آب در مقياس كالن ساكن در ساختار كالبدي شهر قابل بررسي استو باغ شهر اصفهان آب به دو فرم جاري 

نظم هندسي آب در مقياس همچنين   باغ شهر)، به وسيله رودخانه و انشعابات گسيل شده از آن (ماديها) تأمين ميگردد (كل
(انصاري  مسيرهاي دسترسي و ... به دو صورت جاري و راكد، قابل بررسي است. خرد، در عناصر سازنده باغ شهر شامل باغها و

  )1387قت بين, حقي &
نظر ميرسد نظم آب حاكم بر باغ شهر  هاي آن دارد. به عالوه بر اين، نظم آب ارتباطي نزديك با حكمت عقلي شيعي و آموزه

حكمت عقلي شيعه است. حركت جوهري مالصدرا در نحوه تجسم يافتن نظم  اصفهان(در مقياس كالن) نيز نمودي از حضور

 سلمانانم
 و يهوديان

 
 دولتمردان

نازرتشتي  

 ارامنه
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كه  اصفهان مؤثر بوده است. قائل شدن به اصل حركت جوهري به اين دليل بوده استمقياس كالن) در باغ شهر  آب (در
 مالصدرا به پيروي از صوفيه، جهان را  همچون رودخانه اي مي دانست كه مدام در حال حركت و شريان است. به عقيده او

خود جوهر عالم هم همواره در حركت «   حركت چيزي جز تجديد و تجدد مدام عالم در هر لحظه نيست. نه تنها اعراض، بلكه
  . منبع نصرو صيرورت، در نوزايي و نوآفريني است

و در درجات بعد  »مادي « در درجات بعد، صورت  به زايندهرود رودخانه از انشعاباتي حضور اينرو از
هري مالصدرا صورت جوي و جدول و جريان آن در كل شهر را ميتوان متأثر از حركت جوب »ماديها « انشعاباتي از 

جهان و بازگشت آن پس از جريان در كل شهر، به منبع و ريشه  جريان آب در كل شهر نمودي از حركت دانست.
  .نمادي از بازگشت تمامي عالم به وجود است خود يعني رودخانه،

ركت آب در شهر، تمثيلي از ح در مقياس خرد، حركت آب در سطح باغ شهر اصفهان و عبور آن از باغهاي مختلف باغ
تمثيل به خصوص در خيابان چهارباغ به همراه باغ هاي  باغهاي بهشت است كه در قرآن توصيف شده است. اين

تصويري كه  و در  همراه حوضها و آبشارهاي ايجاد شده در طول مسير كامالً آشكار است حاشيه، مسير آب مياني به
كمپفر از باغهاي اطراف خيابان چهارباغ در 

اين باغها از  تجسم كرده وذهن خويش 
براي خواننده ...» : نظر آن كه با عمارات 

و  شرح مي دهد، نيز آورده شده است
قصور كوچك و دلربا، راهروهاي پاكيزه، 

ها و گلهاي  هاي شكوفان، بوته باغچه
 اقسام ودستچين و هم چنين انواع  نادر

 شده آراسته ها فواره و آبگيرها

را دارد و روي زمين  بهشت حكم است،
(انصاري  . قلم از وصف آنها عاجز ميماند

  )1387حقيقت بين,  &
  

  )1387حقيقت بين,  &(انصاري  : چهارباغ  منبع: 1تصوير شماره                                                                    

  
  ينمنظم ز 4-2

 دن با نشيب و فراز آن به دو صورتگرافيك) زمين و  هماهنگ شتفاده از خصوصيات هندسه وضعي (توپواس نظم زمين يعني
، هاي مختلف بر سطح زمين هاي مختلف زمين براي ايجاد فضا و يا ايجاد سطوح و اليه -استفاده از اختالف ارتفاع در قسمت

عمده در باغ شهر نظم زمين با دو هدف  )1385(اهري, .مثالً رفتن به سطح زيرزمين و يا ايجاد سطح مصنوعي در ارتفاع
   گردد. اندازهاي مناسب فراهم جهت تأمين پايداري مجموعه و ديگري در جهت اينكه چشم اصفهان به كار رفته است، يكي در

دائمي و پايدار است، لذا تأمين پايدار آب  مهمترين عامل در تأمين پايداري باغها و عناصر سبز فراهم نمودن آب به صورت
  بيني شده در فضاهاي شهري باغ شهر اصفهان ميشود و با اتخاذ هاي پيش زيرساخت فوي در طراحيجزئي از اهداف دولت ص

  باغ شهر اصفهان تأمين شود. تدابير ويژه سعي شده است شرايط تأمين پايدار آب براي باغ ها و عناصر سبز در كل
عموًال از محل كوشك و به واسطه قرارگير ياش در م امكان مشاهده كل مجموعه و اشراف بر باغ از ويژگيهاي باغ ايراني است كه

رود به  باغ شهر اصفهان و در محور چهارباغ كه از دروازه دولت شروع شده و با گذر از زاينده باالترين نقطه باغ ميسر ميشود. در
مشاهده  ديد گسترده به كل مجموعه و باغ هزارجريب ميرسد، به واسطه شيب طبيعي زمين از جنوب به شمال، امكان
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). در واقع محيط انسان ساخت با محيط طبيعي و نظم زمين 4است(تصوير  دورنمايي از تركيبات مختلف فضايي فراهم شده
آن ياد نموده اند، مثالً  كه اين مكان را ديده اند از د تا مكاني خاطره انگيز فراهم آيد، چنانكه اغلب كسانيشوهماهنگ مي

  شاردن مينويسد:
  

طوريكه  پا مسطح و كمي منخفض است، به  ر آن طرف رودخانه، بلند و در اين طرف در طولي به اندازه دويستاين خيابان د
ميتوان هم در رفتن و هم 

حوضها و  در برگشتن،
فوارهها و آبشارها را كه 
بي نهايت زيبا و دلپسند 

ديد  و شگفت انگيز است
و هرگاه خيابان مسطح و 
صاف بود، اين منظره 

همه جاي آن  دلفريب در
(شاردن,  نميشد. ديده

1362(  
  
  
  

  )1387حقيقت بين,  &(انصاري  تصوير شماره دو: دورنماي باغ شهر اصفهان  منبع:                                          
  نظم گياه -4-3

سازنده و مهمتر از همه به اجزاء و عناصر  نظم گياه مهمترين عاملي است كه در تعريف و تقويت حدود فيزيكي و بصري فضا و
ميباشد. در باغ شهر اصفهان در عهد صفويه، نظم گياه و حضور عناصر سبز و  مورد استفاده شهر اصفهانعنوان هويت بصري 

احداث شهر بوده، كه به عنوان وجه  فضاهاي شهري يكي از مهمترين عوامل هويت بخش به قسمتهاي جديد و تازه باغ ها در
  .بازديدكنندگان خارجي مورد تأكيد قرار گرفته است قديم شهر توسط تمايز بخش جديد و

در  مقياس خرد اين نظم خود را درون باغها و نظم گياه در باغ شهر اصفهان در دو مقياس خرد و كالن قابل بررسي است. در
نقش  ان نمود ندارد، به صورتكه امك -مثالً مسجد يا حمام -شكل باغچه مينمايد، و هر جا فضاي درون همه بناهاي شهري، به

  )1385(اهري,  و نگار الوان كاشيهاي بدنه نما پديدار ميشود
خود باغها كه جهت تعريف حريم فضاها در  استفاده از نظم گياه، شامل رديف درختان ، ديوار مشبك و سردر باغ ها و سپس

 در عصر صفوي بوده است. ايجاد چنين بدنه هاي نتيجه امنيت فراوان حاكم بر شهر، آرمان شهر اصفهان استفاده شده است،
  فضاهاي شهري ميگردند. نيمه شفافي ، باعث افزايش نفوذپذيري فضاي عمومي در فضاي خصوصي و سرزندگي

  
  تنوع -4-4

همانطوركه گفته شد امروزه در ادبيات شهرسازي شاهد شكل گيري گسترده تعابيري نوين همچون دموكراسي هاي شهري 
ميباشد و شامل دعوت و بكار گيري همه گروه هاي  ها 5ع از اصلي ترين الزامات همه ين روزكرده و گفتمانهستيم. تنو

در واقع يك  (S.Fainstein, 2006) . اجتماعي بدون توجه به سن، جنس، نژاد و ساير مشخصه هاي اينچنيني است
كشيده و با توجه به ابعاد خود، آنها را به  فضاي دموكراتيك گروه هاي مختلف شهري را چونان فرزندان خود در آغوش

                                                 
5 Discourse  
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فعاليت هاي متفاوتي فرا ميخواند. شكل گيري جريان هايي چون فضاي بازي شهري در واقع به دنبال همين مسئله است تا 
به آن ببخشند. بدين  مصرف كنندهعملكردي و  تنوع و گستردگيفضاهاي شهري را از تك عملكردي بودن خارج كرده و 

  ميتوان از تنوع به عنوان يكي از مهم ترين اركان يك شهر ايده آل نام برد.اعتبار 
تنوع، سواي از كاركردهاي سياسي آن، جزء پرمناقشه ترين واژگان ادبيات شهرسازي ميباشد. تنوع براي طراحان شهري 
يعني استفاده از انواع مختلفي از سبك ها و گونه هاي ساختماني، همچنين استعمال واژه تنوع براي برنامه ريزان اشاره به 

در يك برنامه توسعه و يا يك فضاي شهري دارد، همچنين يك جامعه شناس  اجتماعي 6ناهمگني نژادييا  اختالط كاربري
  (S.Fainstein, The Just City, 2010)  ممكن است از تنوع برداشتي شبيه مورد آخر داشته باشد.

تالط تمركز، اخجيكوبز به همه برنامه ريزان توصيه ميكند كه توجه خود را معطوف به سيماي واقعي شهرها بدارند جايي كه 
وجود دارد. در آثار متاخر وي، او بر اين باور است كه تنوع نه تنها باعث افزايش كارايي شهرها كاربري و تعامالت اجتماعي 

ميشود بلكه قابليت توليدي شهرها را نيز افزايش ميدهد. استدالل هاي پاياني جين جيكوبز انطباق باور نكردني با توضيحات 
 ,Florida)  ميشود. خالقيت شهريع دارد آنجا كه فلوريدا ميگويد: تنوع شهري باعث ارتقا ريچارد فلوريدا درباره تنو

2010)  
جين جيكوبز در بيان اهميت مقوله تنوع در شهر ميگويد: تنوع قلب شهر است. نياز براي شهري با سطح گسترده و متفاوتي 

اقتصادي متفاوت گمشده امروز شهرهاست.وجود تنوع از خدمات در فضاهاي مختلط و همچنين نژادها و عقبه هاي اجتماعي 
 در شهر منجر به شكل گيري حمايت مشترك شهروندان از يكديگر ميشود، چه در بعد اقتصادي و چه در بعد اجتماع

(Jacobs, 1961).  جيكوبز بر اين باور است كه شهرسازان بايد توجه بيش تري بر ابعادي از شهر قرار دهند كه متضمن
شلوغي و ازدحام و فضاهاي زنده شهري، تعامالت اجتماعي في مابين شهروندان، خيابان ركردي شهر است. به باور او تنوع كا

پس از دهه ). Jacobs, 1961( از جمله ويژگي هاي يك شهر با تنوع باالست. هاي كوتاه با ابعاد انساني و اختالط كاربري
تقادات وارده بر نظام خشك تفكر مدرنيستي، فالسفه و به تبع آنها برنامه هاي نخستين قرن بيستم با بيشتر و بيشتر شدن ان

 ,S.Fainstein( بنظر پاسخ اين مساله بود "تنوع"ريزان درگير پاسخي براي فقدان هويتي شهرهاي مدرن بودند و 

ناميد. به  7چد مليتي اهميت تنوع براي شهرسازان به مرحله اي رسيد كه لئوني ساندراك شهر ايده آل خود را شهر ).2010
مانند موريسون او بر اين باور است كه كالنشهر ايده آل جايي است كه در آن شهر، حق برابر دسترسي و حضور و مشاركت 
را براي همه شهروندان با عقبه هاي متفاوت اجتماعي و اقتصادي و نژادي فراهم مي آورد، اين موقعيت به شهروندان امكان 

علي رغم همه آنچه در باره تنوع در باال گفته شد برخي بر اين  )S.Fainstein, 2010( ميدهد. تجربه حس يگانگي را
باورد كه تنوع در جامعه با عدالت اجتماعي در تضاد است و برخي ديگر اين ادعا كه تنوع و حضور همه اقشار در فضاهاي 

ه در فضاي شهري اهميت دارد محدود ساختن شهري امري نشدني و بعضا خطرناك است را مطرح ميكنند. بايد گفت آنچ
در نقد تنوع كاركردي و تنوع بهره بري از فضا بسياري   ).S.Fainstein, 2010( رفتار است و نه محدود ساختن فرد.

ميگويند برخي از رفتارهاي متعلق به گروه هاي سني و قومي خاصي است. به عنوان مثال نوجوانان دوست دارند سوار 
موسيقي را با صداي بلند گوش كنند و عامل رفتارهايي باشند كه براي بسياري از ديگر گروه هاي سني خوش  اسكيت شوند،

آيند نيست. در اينجا شايد استراتژي بهينه در نظر گرفتن فضايي براي فعاليت هاي اينچنيني است. نكته ديگري كه ميتوان 
مقياس محلي و به معناي وجود طبقات اقتصادي و نژادهاي از آن تحت عنوان دشواري هاي دستيابي به تنوع (چه در 

مختلف در كنار يكديگر و چه در معناي كاركردي در فضاهاي شهري) نام برد، تضاد معنايي تنوع با دموكراسي و آزادي 
  است. 

ص هاي تنوع براي شهر اين پرسش به ذهن خطور ميكند كه اساس مولفه ها و شاخاكنون پس از درك اهميت و مزاياي 
ائه ميشود، تنوع چه موارد ميباشد. با توجه به ادبيات نظري ارائه شده در زير ابعاد و شاخص هاي ارزيابي تنوع در شهر ار

                                                 
6 Ethnic heterogenety  
7 Cosmopolis 
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توضيحا مولفه و شاخص هاي ارائه شده پيرامون سنجش تنوع موجود در يك شهر/فضاي شهري، از متون نويسندگاني چون 
  ستخراج شده است:ريچارد فلوريدا و سوزان فاين اشتاين ا

  
  مولفه ها
 شاخص ها

 تنوع كاربري و كاربران
  تنوع گروه هاي سني /

  طبقات اجتماعي متفاوت / 
  زنان /ميزان حضور فعال مردان و 

  تعادلي مناسب ميان نظارت و آزادي
  

  وجود ارتباط ميان فضاهاي شهري و پرهيز از جدايي گزيني
  هاي مختلف فضا /موجود در بخش  رابطه اجتماعي ميان كاربري

  در فضاهاي شهري /  هاي مردهشناسايي كاربري
  /    هاي زندگي بخش شناسايي كاربري

  /  جداره خياباارتباط ميان ميزان حضور با نوع فعاليت جاري در 
  

  پذيرش تفاوت و تضاد
  هاي خود/دقاع از ارزش

  /تبديل تجربيات روزمره و ارزش هاي آحاد مردم به برنامه هاي عيني 
  هايي براي فعاليت و حيات شهري/تبديل فضاهاي عمومي به پايه 

  چند عملكردي بودن فضاهاي شهري
  پياده داري 

  سكوالر بودن فضاهاي شهري
 و...برگزاري مراسمات، نمايش ها 

  : منبع نگارنده2جدول شماره 

 
تحليل و ارزيابي - 5  

مونه موردي آن يعني اصفهان پس از تبيين مولفه هاي تنوع در شهر  به منظور ارزيابي وضعيت تنوع در شهر اسالمي ايراني و ن
كه در قسمت قبل ارائه شد به بررسي وضعيت اين مولفه ها در فضاهاي شهري عصر صفويه پرداخته خواهد شد. بديهي است 

ر بررسي حضور و يا مولفه ها و شاخص هاي ارئه شده در خصوص تنوع در شهر، عمدتا از متون امروزي استنتاج شده اند و د
  عدم حضور آنها در فضاهاي شهر اسالمي عصر صفويه، بومي سازي صورت خواهد گرفت.

  
  تنوع كاربري و كاربران در فضاهاي شهري اصفهان در عصر صفويه -1-5

د در خصوص تنوع كاركردي و فعاليتي در فضاهاي شهري امروزه بحث هاي زيادي وجود دارد. جين جيكوبز در كتاب ارشمن
خود مرگ و زندگي شهرهاي امريكايي بر لزوم وجود فضاهاي مختلط تاكيد دارد و معتقد است شكل گيري چنين فضاهايي 
باعث ارتقاي كيفيت زندگي در شهرها شده و امنيت فضا را نيز ارتقا ميدهد. همچنين وجود فضاهايي با تنوع كاركردي باعث 

حضور داشته و اين افزايش تعامالت صرفه هاي اجتماعي فراواني را براي شهر خواهد شد تا طيف گسترده اي از مردم در فضا 
خواهد داشت. همچنين وجود مصرف كنندگان متعدد به لحاظ سني و جمعيتي در فضا مقوله ديگري است كه بيش از هر چيز 
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راي كودكان و گروه هاي خاص با حق استفاده از فضا در ارتباط است. شكل گيري فضاهاي مردانه و تك جنسي و فضاهايي كه ب
  داراي دشواري است از جمله مسائلي است كه بويژه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.

نحوه استفاده از  محور مركزي باغ از جايگاهي خاص برخوردار است، لذا در طراحي و اسالم، -ايرانيشهر در باغبايد دانست كه 
هويت خاصي را براي آن متجلي مينمايد. در باغ شهر  نوع از اصول خاصي پيروي نموده كهآب، گياهان و بعضي از عناصر مص

محور مركزي باغ  جايگاه ويژهاي برخوردار است، كه در منظرسازي، از اصول مشابه با اصول طراحي صفوي نيز محور مركزي از
بخش، با اهداف گردشگري، ارتباطي و... تعريف شده هويت  ايراني پيروي نموده و به لحاظ كاربري به عنوان محوري تشريفاتي و

  محور شاخص اصلي، و هويتي جديد براي شهر صفوي مهيا شده است. است. اين محور، به عنوان
تصورند كه در زير مورد اشاره قرار ميگيرند:) مچهارباغ(كاركرد اصلي را براي اين محور  6انصاري و حقيقت بين   

   ر مدرسه چهارباغتجاري: بازارچه بلند در كنا .1
 . گذر از سي وسه پل ، به باغگردشگري: اين خيابان به شكل بلواري از مقابل عمارت جهان نما شرو ع مي شده و با .2

هاي ديني  تدليل حفظ حرمگردش در چهارباغ صرفاً به مردان اختصاص نداشته و به  .هزارجريب مي رسيده است
(يزدي,  .ه چهارباغ و با غهاي سلطنتي به زنان اختصاص يافته بودچهارشنبه هر هفت شاه عباس روزهاي به دستور

1366(  
نظر عملكرد،  گرفته است و از مي ك شاهراه مورد استفاده قرارخيابان چهارباغ در زمان خود به عنوان يارتباطي:  .3

 .قسمت جنوبي دولتخانه صفويه را به قسمت بااليي شهر، يعني باغ هزارجريب متصل مي ساخته است

هاي  هداشته است. وجود باغ تكي موزشي و مذهبي: حضور مدرسه چهارباغ در اين خيابان جنبه مذهبي و آموزشيآ .4
و اجراي مراسم پرده خواني، نقاشي، شترقرباني و ... نيز جنبه  درويش حيدري و درويش نعمتي در دو طرف چهارباغ

 است. آموزشي و مذهبي داشته

 به دولتخانه و سران حكومتي تعلق داشته است. حكومتي: بسياري از باغ هاي حاشيه .5

(تبريز نو) در ضلع غربي چهارباغ  مسكوني: اكثر باغ هاي حاشيه چهارباغ مسكوني بوده، هم چنين محله عباس آباد .6
 كامالً مسكوني بوده است.

وع و كاركردهاي وجود شش فعاليت متفاوت در يكي از مهم ترين فضاهاي شهري اصفهان در دوره صفوي بيانگر وجود تن
رفتن روزي خاص براي بانوان به منظور استفاده از فضا با توجه به مالحضات گدوره ميباشد همچنين در نظر  نمختلف در اي

ديني آن دوره امري بسيار مترقي ميباشد كه در نوبه خود ستودني است. تنوع موجود در فضاهاي شهري شهر اصفهان صرفا به 
دين،  اتصالميتوان نمونه هاي ديگري از آنرا نيز در ميدان نقش جهان مشاهده كرد كه محل  محور چهارباغ ختم نشده و

حكوت و تجارت است و اين تلفيق، بياني روشن از اختالط مفاهيم و كاربري هاي مختلف در فضاهاي شهري عصر صفويه 
  ميباشد

  
  ينيگز يياز جدا زيو پره يشهر يفضاها انيوجود ارتباط م -2-5

مولفه اي كه در خصوص وجود تنوع در فضاهاي شهري قابل توجه ميباشد وجود و يا عدم وجود ارتباط ميان فضاهاي دومين 
شهري و پرهيز از جدايي گزيني است. اين مولفه كه در دنياي مدرن بيش از همه بر ارتباط فضايي ميان پهنه مختلف شهر و 

هاي زنده نظير  وجود كاربري هاي مرده نظير بانك و ادارت و كاربري همچنين زير فضاهاي موجود در يك فضا و وجود يا عدم
  رستوران و كافه اشاره دارد را ميتوان به بياني ديگر در شهر اصفهان در دوره صفويه نيز مشاهده كرد.

اند.  بوده چهارباغ نفت شهري، ميدان نقش جهان و خياباعناصر اصلي سازمان دهنده به باهمانطور كه پيشتر نيز گفته شد، 
سازمان مي دهد. ميدان ، سازماندهي بافت تودرتوي  ه باغ ها و حياط ها راجاد كننده دو شبكه متمايزهستند كاين دو فضا اي

 خيابان هاي ي جهت باغهاي كنارآن و زواياي شبكه ي خيابان چهارباغ تعيين كننده دولتخانه را به عهده دارد در حاليكه
  )1387حقيقت بين,  &(انصاري  .اس آباد و چرخاب استعمودي محله شمس آباد ، عب
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به گفته حبيبي، خيابان در عصر صفوي و در شهر اصفهان براي نخستين بار به يك فضاي شهري با هويت مستقل تبديل 
 ميشود و اين فضا با توجه به وجود نهرها و چنارهاي فراواني كه در سمت خود داشت الگوي جديدي از شهرنشيني را وارد
فضاهاي شهري ما ميكند. بدنه سازي هاي صورت گرفته و وجود المان هاي طبيعي نامبرده در دو سمت خيابان(زين پس 

نوان يك فضاي شهري بسيار قدرتمند) تعبيري از وجود كاربري هاي زنده امروزي است كه متضمن حضور شهروندان در عب
  فضاي اجتماعي است.

نقش جهان را  دانيم ي. ژان شاردن فرانسوميباشد كه در اين دوره مطرح است ميدان عنصر ديگر مهم در فضاي شهري
برپا  يسلطنت يهاكه جشن ييدر روزها دانيم نياو، ا نانياست. در دوره شاه عباس بزرگ و جانشدانسته ايدن دانيم نيباتريز

 .مردم بوده است ديروزها محل گردش و خر ريو در سا گوناگون بوده يهاشيو نما ،چراغاني ارتش،چوگان، رژه  يمحل باز ،بود
  )1386(جعفريان, 

و  كنديم تياست كه از انجام ورزش چوگان در آن دوره حكا يباق دانيچوگان از آن دوره هنوز در م يدروازه سنگ دو
 يهانيزم است كهداشته ريچوگان تاث يباز يدر نحوه اجرا ييتا جا دانيم ني. طرح ااستيدروازه چوگان دن نيتريميقد

محل  نيهمچن دانيم نياند. اساخته شده دانيم نيا ياز رو شيو ب كمچوگان معروف،  يهانيزم ريو سا نگاميهارل يورزش
  )1350(هنرفر,  است. بوده ميعظ يجمعه بازارها يبرگزار

هرمز به  رهياز فتح جز خانيامامقل روزمندانهياست، بازگشت پبرگزار شده دانيم نيكه در ا يمراسم رسم نياز اول ديگر يكي
  .استشدهيروشن م دانيجشن، تا پنجاه هزار چراغ در م مواقعكه در  كندياست. شاردن نقل م(اصفهان) بوده تختيپا

از آنچه در باال گفته ميشد ميتوان نتيجه گرفت كه فضاهاي اصلي شهر در عصر صفويه داراي تنوع و گستردگي بوده و فضاهاي 
  اط در دل فضاهاي بزرگ تر وجود نداشته اند.مرده و بي ارتب

  
  تفاوت و تضاد رشيپذ -3-5

از ورود بايد دانست كه اساسا شكل گيري حكومت صفويان پاسخ به يك انتظار هزار و  در خصوص مولفه پذيرش و تضاد قبل
وي فرصت حضور در راس صد ساله ميباشد. جامعه شيعي كه همواره بعنوان اپوزيسيون قدرت حاكمه مطرح بود در دوره صف

از سويي ديگر مفهوم تضاد و پذيرش عمدتا مرتبط با شهرهاي چند فرهنگي . )1386(شريعتي,  قدرت و ارائه خود را ميابد
امروزي است كه متشكل از گروه هاي نژادي، ديني و مليتي مختلفي هستند. از اينرو از قضاوت در مورد وجود تضاد و پذيرش 

  بسان شهرهاي امروزي بايد اكيدا بر حذر بود. در اصفهان دوره صفوي
دين مختلف در دل شهر سه   بتوان در همزستي مسالمت آميز ساكنان شايد كامل ترين نمونه پذيرش تفاوت و تضاد را 

دانست. همزيستي مسالمت آميز يهوديان، مسيحيان و البته ساكنان اصلي شهر يعني مسلمانان را ميتوان كامل ترين نمونه 
وجود كليساها فراوان در شهر اصفهان نشان گر آزادي  ود تفاوت و پذيرش تضاد در شهر اصفهان در دوره صفوي دانست.وج

مسيحيان براي انجام اعمال عبادي و گزاردن مواحب مذهبيشان ميباشد. در اين بين كليساي وانك را بايد نماد واقعي 
  شت بناي اين صومعه مسيحي امروزه نيز در اين شهر برگزار ميشود.همزيستي مسلمانان و مسيحيان دانست كه آيين بزرگدا

مولفه تفاوت و پذيرش كه يكي از مولفه هاي مد نظر سوزان فاين اشتاين در خصوص شهر ايده آل است، در شهر اصفهان 
هر چيز بر شهرهاي  نسبت به دو مولفه قبلي از درجه اهميت كمتري برخوردار است. همانطور كه گفته شد اين مولفه بيش از

امروزي شاراه دارد كه در آنها شاهد نمايش ها و فستيوال هايي هستيم كه بيانگر فرهنگ هاي متفاوت است و به هيچ وجه 
  نبايد اوضاع قرن بيست و يكم را با وضع قرن شانزده و هفده مقايسه نمود.

  
  جمع بندي  -6

ب از شهر اسالمي ميباشد. اين شهر كه در دوران صفويه به اوج شكوه اصفهان بعنوان آرمان شهر عصر صفويه و نونه اي مناس
خود رسيد و تبديل به عرصه اي براي فضامند شدن باورهاي اسالمي گشت چه در بعد نرم افزار و رفتاري نظير رفتارها و الگوي 

گستردگي قابل مالحظه اي عمل هاي موجوددر فضاها و چه در بعد سخت افزار يعني ساختارهاي كالن شهر داراي تنوع و 
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و  نموده بود كاركرد ميدان نقش جهان آن ميباشد. از جمله ويژگي هاي اصفهان كه آنرا تبديل به فضايي متنوع براي ساكنين
  بعنوان اصلي ترين فضاهاي شهري ميباشد. چهارباغمحور 

طراحي آن كه مبتني بر نماسازي و جداره براي نخستين بار به يك فضاي زنده شهري تبديل ميگردد و خيابان در دوره صفوي 
سازي و همچنين وجود المان هاي طبيعي نظير درخت و جوي آب است همه و همه اقدامات برنامه ريزانه براي افزايش حضور 
 شهروندان در فضاها و تداوم حضور آنها ميباشد. در نظر گرفتن كاركردهاي مختلفي نظير تجاري، حركتي، مذهبي و ... در محور

  از جمله ديگر داليلي ميباشد كه بر پايه آن ميتوان اصفهان عصر صفوي را شهري متنوع دانست. چهارباغ
ه هاي زميني دولت صفوي بوده است نيز فضايي گسترده تخواسامتزاح آن  ميدان نقش جهان كه تبلور كالبدي معاني عرفاني و

است. اين فضا كه هم عرصه اي براي حكومت و نظارت پادشاه  از كاركردهاي مختلف اجتماعيو متنوع است كه نمايش دهنده 
. ميگردد )بعنوان عملي اجتماعي(بازي چوگان  ميزباندر مناسبت هاي خاص هم فضايي براي گزاردن اعمال عبادي، است و 

فضاي  ان نبردهاي خارجي نيز رويداد ديگري است كه در اينبزرگداشت جنگجويان و فاتح جشن گرفتن و آيين برگزاري
  شهري رخ ميدهد، مسئله اي كه بر خاطره انگيزي فضا افزوده و ارزش هاي مدني و ملي خاصي به آن ميبخشد.

در وراي همه آنچه گفته شد همزيستي مسالمت آميز مسلمانان، مسيحيان و يهوديان در شهر نيز از ديگر ويژگي هاي ارزشمند 
د ديگري بر متنوع بودن فضاي شهري آن ميباشد. كليساي وانك كه آيين شهر اصفهان در عصرصفويه ميباشد كه خود مهر تايي

بزرگداشت ساخت آن امروزه نيز در اصفهان برگزار ميشود نمودار هم زيستي مردمان با عقبه هاي اجتماعي مذهبي متفاوت در 
انسان اهل كتابي با هر  اين شهر ميباشد. بنظر ميرسد اصفهان در عصر صفوي تجلي كالبدي اين آرمان اسالم است كه هر

بايد  يا به گفته عالم بزرگ اسالمي ابوالحسن خرقاني،انديشه اي داراي ارزش اساني است و ابناي بشر بوده و حق زيست دارد 
 )1385(نوربخش,  د و از ايمانش نپرسيد.نانش داد
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