نقش جهان /سال دوم /شماره 2
صفحات 78-87 :
تاريخ دريافت مقاله0931/01/4 :
تاريخ پذيرش نهايي0931/00/27 :

*

بررسی اصول باغشهر هاوارد و مقایسه آن با باغشهر صفوی

)Howard's and Safavid's Garden Cities’ Principles (A Comparative Study
مهدی حقیقتبین ،1مجتبی انصاری ،2شیرین ذبیحیان
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چكیده
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ايده باغشهر 0در شهرسازی غرب به عنوان ايدهای مهم در خلق مجتمعهای پايدار و برای ارتباط بیشتر با محیط اطراف،
در قرن نوزدهم ظهور کرد و با تحقیق هاوارد به منظور ايجاد تعادل میان زندگي شهر و روستا ،در ادبیات شهرسازی آن
زمان مطرح شد .اين درحالي است که در مشرق زمین ،ايده باغشهر ،در برگیرنده مفهومي فرا مادی است و به عنوان ايدهای
ناب برای ايجاد بهشت زمیني ،از قرن شانزدهم مطرح بوده است.
در اين نوشتار ابتدا خاستگاه شکلگیری باغشهر صفوی به لحاظ فرهنگي ،فلسفي و عرفان شیعي و نیز از ديدگاه مسايل
سیاسي و حکومتي بررسي شده و در مرحله بعد خاستگاه باغشهر هاوارد که ريشه در اتوپیا و آرمانشهر مطرح در آن دوران
و عقايد آن زمان دارد مطالعه شده است .در ادامه اصول طراحي باغشهر هاوارد و صفوی مقايسه شده و سپس خاستگاههای
معنوی مؤثر در شکلگیری اين دو باغشهر ،به عنوان عاملي مؤثر بطور خاص بررسي شدهاند.
در نتیجهگیری ،از مقايسه باغشهر هاوارد با باغشهر صفوی ،آشکار ميشود که نوع جهانبیني و ديدگاه سازندگان در خلق
ايده باغشهر و چگونگي تبلور آن در عصر صفوی و قرن نوزدهم نقش بهسزايي داشته است .عالوه بر اين نحوه استفاده از نظم
گیاه و همچنین کیفیت ارتباطات اجتماعي و همسانيهای اقتصادی از عمدهترين تفاوتهای دو باغشهر مزبور ميباشند.

واژههای کلیدی:

آرمانشهر ،باغشهر ،هاوارد ،اصفهان ،عهد صفویه

* بخشهايي از اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان «مطالعه و تدوين ضوابط و معیارهای طراحي و بهسازی خیابانهای شاخص شهری مطابق با
الگوی خیابان(چهارباغ)سازی ايراني» ميباشد که با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.
 .0استاديار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران-نويسنده مسئول
 .2دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .9کارشناسي ارشد طراحي شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
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مذهبي پديدار ميساخت( شیخنوری ،0973 ،ص )3و
زمینههای رشد حیات عقلي شیعي را فراهم نمود.
شکوفايي حیات عقلي شیعي( در عصر صفوی) به همراه

 .1-1باغشهر صفوی

امنیت ،باعث رشد هنر اسالمي -ايراني در همه زمینهها از

خاستگاه شکلگیری باغشهرها در عصر صفوی را بايد از

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

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

خالقترين ادوار هنر اسالمي و نیز فلسفه و متافیزيک اسالمي

صفوی ،خاستگاه شکلگیری مفهوم و ايده باغشهر را بايد در

است»( نصر ،0981 ،ص . )07در شهرسازی نیز ايده باغشهر

فرهنگ ،فلسفه و عرفان شیعي و بخصوص ظهور مکتب

به عنوان مدلي جهت توسعه شهر مطابق با جهانبیني شیعي

اصفهان در هنرها؛ و از نظر مادی نیازهای اجتماعي ،اقتصادی

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

و سیاسي جست .از اينرو در ادامه به بررسي ارکان موثر در

شريعت از نظرگاه مذهب شیعه شکل ميگیرد .شهر به

شکلگیری باغشهرهای ايراني -اسالمي در عصر صفويه( با

صورت تصويری از بهشت جاويدان و به واقع بهشت روی

تاکید بر شهر اصفهان) ميپردازيم.

زمین -جايگاهي در خور انسان به عنوان جانشین خداوند در

الف .تحول و توسعه از پیش طراحی شده فرهنگی
ظهور مفاهیم مادی و معنوی جديد در معماری و
شهرسازی بومي يک جامعه بدون زمینهسازی فرهنگي و

زمین -ترسیم ميشود.
ج.دیدگاههای عملكردی ،سیاسی و حكومتی
صفویان

خواست مردم به عنوان سازندگان و استفادهکنندگان از شهر

ميتوان از ديد عملکردی ،سیاسي و حکومتي آن عصر(

امری بعید به نظر ميرسد .توسعه فرهنگي در عصر صفويه

از منظر مادی) خاستگاه شکلگیری باغشهر را بررسي کرد.

با اعتقاد به باورهای مذهبي و معنوی( دستاوردهای بارز

استقرار دائم و سريع و ايجاد هويت ويژه کالبدی و فضايي

ادبیات ،اخالق ،تعلیم و تربیت ،فلسفه ،عرفان و هنر و  )...و

برای پايتخت امپراطوری صفوی ،در واقع اهدافي سیاسي و

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

حکومتي است که صفويان در استفاده از ايده باغشهر دنبال

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

ميکردهاند« .مفاهیم فضا ،قلمرو و نظام تئوريک حکومت

موفقیت

صفوی ،در قالب ترکیب شهر با باغهای سلطنتي و معماری

برنامهريزیهای اجتماعي -اقتصادی مسئوالن( دوستثاني

جمع شده و نمود يافته و بنابراين شکل باغ کالسیک ايراني به

 ،0971ص )971در غالب حکومت مرکزی قدرتمند و اتحاد

منزله ترجیع بندی در انتخاب پايتخت شاه عباس و نمای

مردم تحت لوای مذهب شیعه بوده است.

بخش جديد شهر است» (والچر ،ص.)779،0971

طوايف

مختلف

شکل

ميگرفت،

حاصل

ب .شكوفایی حیات عقلی شیعی

د.باغشهرهای تیموری

فکر و تعقل در مباني تفکر شیعه جايگاه ويژهای دارد که

چنین به نظر ميرسد که باغشهرهای تیموری (2هرات

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

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

مشتقات آن در قرآن  43بار استفاده شده است که چهار

يک قرن پس از سقوط تیموريان شاه عباس دستور بازسازی

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

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

 24بار) را شامل ميشود.

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

شیعه ،در دوره صفويه با حاکمیت شاهان صفوی و رسمي
شدن مذهب تشیع از وضعیت سابق رهايي يافته و از يک

در سال 387ه.ق در هرات به دنیا آمد و دوران کودکي خود
را تا شروع سلطنت( 07سالگي) در هرات به سر برد.

اقلیت به اکثريت تبديل شد .تشکیل دولت نیرومند شیعي

به احتمال زياد شهر هرات که مشتمل بر باغهای بسیار

صفوی ،پايگاه و پناهگاه مستحکمي بود که موجبات مهاجرت

بود در شکلگیری تفکر او از شهر ايدهآل نقش اساسي داشته

علمای شیعه خارج از قلمرو اين دولت را فراهم ميساخت.

است .وی احتماال هنگامیکه دستور توسعه شهر اصفهان و

ورود علمای مذهب تشیع به ايران و تجمع آنها در مرکز

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

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

باغشهر هرات را به عنوان الگوی ابتدايي در ذهن داشته

مملکت ،مسايل جديدی در قلمرو انديشههای سیاسي و

است(.انصاری،0987 ،ص)21
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 .2-1باغشهر هاوارد

(حقیقتبین ،0973 ،ص .)017از مهمترين ويژگيهای باغشهر

از آغاز قرن نوزدهم صحبتهايي پیرامون مسايل

اصفهان ،طرح عناصر سازنده ساختار کالبدی و فضايي آن

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

مطابق با ويژگيهای طبیعي و محیطي پیرامون ،جهت

اين مساله با نوشتههای دراماتیک چارلز ديکنز و شرح

دستیابي به ماندگاری و استفاده از بهترين شرايط اقلیمي،

زيباييهای شهرهای قرون وسطي و همینطور تالشهای

بوده است( .حقیقتبین ،0973 ،صص .)027-094

ويلیام موريس و جنبش هنر و پیشه به سمت صنعت
روستايي (9صنايع اولیه خانگي که بیشتر بهصورت خانوادگي و
پارهوقت انجام ميشده و شامل دوزندگي ،توریبافي و...
بودهاند)

و

اصالح

کارهای

صنعتي،

پیش

رفت.

()Panerai,2004,p31.32

مسئلهای است که هر يک به ديگری وابستهاند ،يکي از اين
سرچشمهها" ،مداين فاضله" نیمه اول قرن نوزدهم و به
خصوص عقايد "آون" است که به نظر او اجتماعاتي کامل و
بدون نقص به شمار ميرفتند و ترکیبي از شهر و روستا
بودند .مبنای ديگر اين جنبش ،ايده خانههای تک خانواری در
فضای سبز بود که ميتوان آنرا صورتي از همان ايدهآل
پیشین "اوتوپیا" دانست که در فرهنگ "ويکتورين" ،متعلق به
صص117و .)118در واقع اين ترکیب ،همان ايدهآلي است
که پیش از اين هم در عقايد راسکین ديده ميشود .

 .2معرفی باغشهر هاوارد و باغشهر صفوی
 .1-2باغشهر اصفهان
طرح از پیش فکرشده توسعه اصفهان در زمان شاه
عباس اول بر مبنای ساختاری تلفیقي و مرکب از دو عنصر
رودخانه زايندهرود( به منزله عنصر طبیعي موجود) و محور
چهارباغ( به منزله عامل انسانساز) شکل گرفته است .اين دو
عنصر در تطابق کامل با الگوی باغ ايراني و بصورت عمود بر
هم ،استخوانبندی اصلي شهر اصفهان را تشکیل ميدهند و
به عنوان تجربهای شاخص در تاريخ معماری و شهرسازی،
تاکنون بر جای مانده است( نقشه.)0
استفاده از الگوی باغ ايراني در شهر اصفهان عصر صفوی
در راستای تعريف هويتي جديد برای شهر ،باغشهر( باغي در
مقیاس شهر) بوده است .از اينرو در باغشهر اصفهان نظم
گیاه ،زمین و آب ،همانند آنچه در باغسازی ايراني ديده
میشود ،در دو سطح انسانساخت و «طبیعي -موجود» و در
دو مقیاس کالن( کل شهر) و خرد( باغها به عنوان عناصر
تشکیلدهنده بافت جديد شهر) بهکار گرفته شدهاند

اصلي نظامدهنده شهر( مطابق با مدل باغ ايراني :رودخانه و
محور چهارباغ) در عین پیوستگي به چهاربخش اصلي تقسیم
ميشده که گروههای مختلف قومي و مذهبي ساکن در
اصفهان را در بخشهای مجزا جای ميداده است:
بخشاول ،شهرقديم اصفهان و توسعه آن بهدست شاه
عباس تا دروازه حسنآباد در جنوب شرقي؛ بخش دوم
شهرجديدصفوی ،محله تبريز نو يا عباسآباد در غرب شهر
قديم؛ بخش سوم ،محله جلفا( ارمني نشین) در جنوب غربي
و بخش چهارم ،گبرآباد در جنوب شرقي .احداث
محورشمالي -جنوبي چهارباغ از دروازه دولت تا باغ

73

هزارجريب در دامنه کوه صفه  ،عاملي در جهت پیوند و
اتصال بخشهای چهارگانة شهر(نقشه )2است )دالواله،0971 ،
صص .)91،97،43
 .2-2باغشهر هاوارد
ابنزر هاوارد(  )0327-0711خالق باغشهرها و از
هواداران جنبش سوسیالیست انگلیس ،تحت تاثیر دو کتاب
"ترقي و فقر "1هانری جرج 7و "نگاه به گذشته "8ا .بالمي

7

،کتاب معروف خود تحت عنوان "فردا راهي صلحآمیز به
سوی اصالح اجتماعي "3را در سال  0737منتشر؛ و در سالهای
0314،0313و  0303روند تکاملي خود را طي کرد .در ،0314
لچ ورث (01نقشه - )9اولین باغشهر بر اساس مدل توسعه
اقتصادی هاوارد -و در  ،0313همپستد -00اولین حومه
باغشهر بر اساس ايدههای طراحي ريموند آنوين-02ساخته
شد .در  0303ولوين ،09اولین باغشهری است( نقشه  )4که
بر اساس ترکیبي از ايدههای نظری هاوارد و شیوه-های
تجربي آنوين ساخته شد.
در طول قرن بیستم دغدغه تلفیق فضاهای باز با
زمینهای مسکوني مورد تامل جدی قرار گرفت .جنبش
باغشهر به دنبال ايجاد فعالیتهای تفريحي تاثیرگذار در
فضاهای باز عمومي بود .اين فضاهای باز همچنین برای ارتقا
کیفیت زندگي کارگران کارخانهها در نظر گرفته شده
بودند )Woolley, 2005, p77 (.در طرح باغشهر هاوارد،
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اوايل نیمه اول قرن نوزدهم است( بنهولو،0977 ،

دالواله »4سیاح زمان شاه عباس اول ،بوسیله تقاطع عناصر

حقیقت بین ،انصاری و ذبیحیان

مبنای جنبش باغشهر که توسط هاوارد آغاز شد ،دو

باغشهر اصفهان در عصر صفويه بنا بر نوشتههای «پیترو

)▪ Howard's and Safavid’s Garden Cities’ Principles (A Comparative Study

بررسي اصول باغشهر هاوارد و مقايسه آن با باغشهر صفوی

هدف عبارتست از باال بردن شاخص سالمتي و راحتي همه

باغشهر آلماني گسلشافت 04و در بارسلونا در سال ،0302
01

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

جامعه شهری باغشهر رخ دادند و همچنین در فنالند در

سالم ،طبیعي و اقتصادی از زندگي شهری و روستايي است

حدود سال  0301حومه باغشهر کالوسری و مانکینیمي

که بر روی يک قطعه زمین متعلق به شهرداری شکل

07

ميگیرد (.شوای ،0977 ،ص)288

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

جنبشهای مشابهي مانند جنبش باغشهر هاوارد در

ساخته شدند .اين ايده بعدها در فنالند گسترش پیدا کرد

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

کشورهای ديگر نیز اتفاق افتادند .در سال  0312در آلمان،
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نقشه  :0باغشهر اصفهان( منبع :نگارندگان)

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

باغشهر که تقريبا در مرکز زمین  2411هکتاری ساخته ميشود ،مساحتي حدود  411هکتار را اشغال ميکند .در مرکز آن
باغي در حدود دو هکتار ساخته شده و در پیرامون اين باغ ،بزرگترين ساختمانهای عمومي واقع ميشوند .شش بلوار زيبا از

مرکز تا محیط کشیده شده و آن را به شش محله تقسیم ميکنند.

▪بررسي اصول باغشهر هاوارد و مقايسه آن با باغشهر صفوی

 .1-2-2باغشهرهای ساخته شده براساس ایده هاوارد

حقیقت بین ،انصاری و ذبیحیان

نقشه :9پالن  0313لچ ورث -طراحي شده توسط آنوين
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نقشه 4
نقشه باغشهر ولوین
 .aسايت اولیه در تقاطع با خط راهآهني است که در سمت
شرقي قرار دارد ،به همراه عوارض و درختاني که در غرب واقع
هستند و مسیری که به سمت شمال کشیده شده و دو مزرعه را به
يکديگر متصل ميکند.
 .bترکیبي عالي و هنرمندانه ،که توسط توالي دروازه شهر /نقاط
شاخص /پارکوی /مرکز به ايستگاه راهآهن در شرق متصل ميشود.
اين نقشه بر اساس ايدههای آنوين ،طرحي خوش منظره را نشان مي
دهد.
 .cپالن اجرا شده در سال 0324که ناتواني آن در حل مساله
ارتباط با مرکز ،از همان ابتدای ساخت مشخص بود و انحراف محور
اصلي ،موجب ايفا نکردن نقش ساختاری که برای آن در طرح اولیه
ديده شده بود ،گرديد.

)▪ Howard's and Safavid’s Garden Cities’ Principles (A Comparative Study

بررسي اصول باغشهر هاوارد و مقايسه آن با باغشهر صفوی

 .3نقاط قوت و ضعف ایده باغشهر هاوارد( جدول )1
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کیفیت کالبدی و فضايي

07

لوئیس مامفمرد  :درآغاز قرن بیستم دو

لوکوربوزيه  :وی معتقد است که گسترش و رشد

ابداع مهم به وقوع پیوست  :هواپیما و باغشهر.

شهرها برمبنای الگوی انگلیسي باغشهر موجب اتالف وقت

اين هردو طاليهداران عصری جديد بودند.؛

ساکنان و همچنین هدر رفتن زمینها ميشود وعقیده

اولي بشر را قادر به پرواز بر فراز زمین

داردکه اين گونه شهرها نوعي روحیه ضد اجتماعي برای

ميساخت و دومي مکان زيست نیکوتری را

ساکنینشان ايجاد ميکنند.

روی زمین به او وعده ميداد.
ادوارد کارتر :اعتماد بیش از حد آنها به موضوع توسعه
آزاد ،موجب توسعه روز افزون حومهها گرديده که به
عنوان يک استاندارد پذيرفته شد و در گسترشهای
عاری از هويت شهری سهیم بود.

باغشهر هاوارد

82

حوزه مورد ارزيابي

نقاط قوت
08

نقاط ضعف

میزان هماهنگي و اثرگذاری

لويد رادوين :03صرف نظر از آنچه که در

زيگفريدگیديون :21اين نظريه هیچ راه حلي برای مشکل

بر ساختارهای زندگي جديد

آينده پیش آيد بايد اذعان کرد که در زمان

اصلي زمانه ارائه نميدهد .يک راه حل موضعي ،چاره کار

شهری

حاضر ،معدودی از نظريهها بودهاند که در

شهرسازی نیست ،بلکه تنها يک برنامهريزی کامل در

زمینه يک بحث دقیقتر و منطبقتر درباره

مقیاسي که تمامي ساختارهای زندگي جديد را در همه

متروپلیس  ،چنین قاطعانه  ،با عقايد جاری

ابعادش در برگیرد قادر خواهد بود که امور مهمي را که

برخورد کرده باشند( اوستروفسکي،0987 ،

هاوارد در ذهن خود داشت به انجام برساند.

سرزندگي و کیفیت روابط

پوردم :20کتاب کوچک باغشهر ،تألیف هاوارد را

جین جیکوبز :22گفته است که نظريههای طرفداران اصل

اجتماعي

يکي از مهمترين کتابهای قرن بیستم ميخواند.

تمرکز در شهرسازی مدرن که هاوارد القا کننده آن بود،

ص.)28

در توسعه شهرهای بزرگ آمريکايي اثرات زيانبخشي

ارتباط با هسته تاريخي

چنین به نظر ميرسد که باغشهر هاوارد به

داشته است ،به اين صورت که موجب تضعیف روابط

لحاظ فردی و زندگي فردی نسبت به

اجتماعي بین ساکنان اين شهرها شده و محالت شهری

شهرهای آن زمان رجحان داشته است.

يکنواخت و بيروحي پديد آورده است.

حفاظت از هسته تاريخي شهر در برابر تغییر

ادوارد کارتر :هاوارد و پیروانش ...لطمهای شديد به

شکل ،گسترش و توسعه بيرويه بوسیله ايجاد

موضوع بازسازی مراکز شهرهای قديمي زدهاند ،زيرا با

مراکز مستقل شهری.

تأکید بر مسأله ساختن باغشهرها اذهان را از توجه به
موضوع اصالح بافت مرکزی شهرها منحرف کردهاند.
تمرکز باغشهر هاوارد به ايجاد مراکز مستقل شهری فارغ
از ارتباطات کالن اين مراکز با مرکز شهر بوده است.

بهرهگیری از پتانسیلهای

ترجیح به دسترسي پیاده در طراحي موجب

طبیعي و مصنوعي موجود

شده است باغشهر هاوارد کامال در ارتباط با
طبیعت اطراف خود تعريف شود.

▪بررسي اصول باغشهر هاوارد و مقايسه آن با باغشهر صفوی

 .4نقاط قوت و ضعف باغشهر اصفهان در عهد صفوی -ویژگی های کالبدی ،فضایی و
اجتماعی(جدول .)2

توضیحات

حوزه مورد ارزيابي

شهر ،تمثیل و تصویری از بهشت :شهر بهصورت تصويری از بهشت جاويدان و بهواقع بهشت روی زمین-
جايگاهي درخور انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین -ترسیم ميشود« .همه و همه بکار گرفته مي
نقاط قوت

شود تا انسان اين مرکز هستي صغیر با مرکز هستي کبیر در ارتباط واقع شود و عالم صغیر و کبیر را انعکاسي
از هم ببیند» (حبیبي،0988 ،ص .)43

کیفیت کالبدی

نقاط ضعف

عمده عملکردهای موجود در بخشهای جديد شهر به باغها و کاخهايي اختصاص داشته که مستقیم يا
غیرمستقیم به حکومت و يا افراد وابسته به آن تعلق داشته است .عليرغم اهمیت اين موضوع در عصر
صفويه ،با تغییر حکومت ،اين بخش شهر يکباره خالي از جمعیت شده و به سرعت دچار آسیب شد.
روابط اجتماعی قوی و پایدار براساس کرامت انسانی ،عزت و ارجحیت معنویت بر مادیت:
زايندهرود و چهارباغ مرزهای اجتماعي و جمعیتشناختي حقیقي ،در میان شهر کشیده و شهر را تقسیم
ميکردهاند .بنا بر نوشتههای «پیترو دالواله» سیاح زمان شاه عباس اول ،شهر بوسیله تقاطع عناصر اصلي

حقیقت بین ،انصاری و ذبیحیان

و فضايي

اختصاص تملک بخش وسیعی از شهر جدید به فعالیتهای حكومتی یا افراد وابسته به حكومت:

در عین پیوستگي به چهاربخش اصلي تقسیم ميشده که گروههای مختلف قومي و مذهبي ساکن در اصفهان
نقاط قوت
سرزندگي و

را در بخشهای مجزا جای ميداده است .با اين وجود ،وحدت اجتماعي و همسانيهای اجتماعي حفظ شده
است .میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ اصليترين فضاهای باز شهر جديد بوده که از طريق بازار به

باغشهر صفوی

کیفیت روابط
اجتماعي

ارتباط مستقیم عمده فعالیتهای جاذب جمعیت در بخشهای توسعه یافته با حكومت :به غیر از
نقاط ضعف

باغها ،درختان و رودخانه زاينده رود ،مهمترين عاملي که در سرزندگي بخشهای جديد شهر در عصر
صفويه نقش داشته ،عملکردها ،مراسم تشريفاتي و جشنهايي بوده که بصورت مستقیم يا غیرمستقیم به
حکومت مربوط بوده و با سقوط حکومت صفويه از بین رفتهاند.
تعامل و ارتباط شهر جدید( بخش توسعه یافته) با هسته تاریخی :شهر جديد در کنار شهر کهن و
بدون تقابل با آن ،بلکه در تعامل با آن شکل ميگیرد« .بخشهای قديمي شهر حفظ شدهاند .شريانهای

ارتباط با هسته تاريخي

اصلي ارتباطي به بخشهای قديميتأمین داده شده و در اين بخشها تکمیل شدهاند و از بعضي ظرفیتها
و امکانات شهر قديم( بازار ،میدان عتیق ،مسجد جامع و شبکه مادیها) در جهت توسعه شهر جديد و
برآورده نمودن بعضي نیازهای اجتماعي و اقتصادی بهره گرفته شده است( حقیقتبین،0973 ،ص.)239
استفاده از پتانسیل های طبیعی موجود در راستای تقویت سرزندگی و ایجاد هویت ویژه برای
منظر عینی و ذهنی شهر :در طراحي شهر جديد به عنوان بهترين و سريعترين شیوه( احداث اقامتگاهها
و باغهای برونشهری) ،بدون ايجاد خرابي و آسیب به شهر قديم -شهر سلجوقي -و در توافق کامل با

بهرهگیری از پتانسیلهای

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

طبیعي موجود

از نظام آب ،خاک و گیاه طرح کردهاند .نفوذ طبیعت به داخل شهر و استفاده از عناصر سبز و آب به عنوان
اصليترين اجزا سازنده منظر شهری ،تطابق شکل شهر با مدل باغ ايراني و نظم هندسي ،از مهمترين
ويژگيهای شهر جديد صفوی است که در راستای اعتقاد صفويان به مفهوم شهر تمثیلي از بهشت ،جايگاهي
درخور انسان به عنوان جانشین خداوند بر روی زمین ،استفاده شدهاند( حقیقتبین ،0973 ،ص.)242
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میدان قديم شهر سلجوقي متصل ميشدهاند(.نقشه)0
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)▪ Howard's and Safavid’s Garden Cities’ Principles (A Comparative Study
 .5مقایسه ویژگیهای کالبدی ،فضایی و
اجتماعی باغشهر صفوی و هاوارد
جداول فوق( جدول 0و )2گويای اين مهم ميباشد که

بررسي اصول باغشهر هاوارد و مقايسه آن با باغشهر صفوی

بسیاری از ايرادات مطرح درباره باغشهر هاوارد به بهترين
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84

نحو در باغشهر صفوی( اصفهان) پوشش داده شده است.
چنین به نظر ميرسد که ديدگاهها و باورهای فرامادی و
مذهبي صفويان نقش تعیینکنندهای در طراحي باغشهرهای
صفوی ،مطابق با نیازهای انساني ،احترام به انسان و تطابق با
شرايط طبیعي و استفاده از پتانسیلهای طبیعي مکان داشته
است .اعتقاد به اين مهم که انسان جانشین خداوند بر روی
زمین است و توصیف قرآن از بهشت به صورت باغي وسیع
و استفاده از پتانسیلهای طبیعي ،مهمترين داليلي است که
موجب گرديده صفويان از مدل باغشهر در توسعه شهر
اصفهان استفاده نمايند .احترام به برابری انسانها ،احترام به
پیروان اديان صاحب کتاب آسماني و خلق فضاهای جمعي
مناسب( میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ) مؤثرترين
عوامل در تقويت روابط اجتماعي در باغشهر صفوی به حساب
ميآيند .چنین به نظر ميرسد که اعتقاد صفويان به
سرزندگي کل شهر ،جلوگیری از گسترش فرا انساني شهر و
استفاده از پتانسیلهای اقتصادی( بازار) و اجتماعي( میدان
عتیق و مسجد جامع) هسته قديمي( سلجوقي) شهر مهمترين
عوامل توجه آنها به هسته تاريخي شهر بوده است .لیکن
اختصاص مالکیت بخش عمدهای از بخشهای جديد شهر به
پادشاه ،سران حکومتي و افراد وابسته موجب شده با تغییر
حکومت اين بخشها خالي از سکنه گرديده و بسیاری از بناها
و باغهای آن نابود شوند .عالوه بر اين ارتباط مستقیم
سرزندگي و حضور مردم عامه در بخشهای جديد شهر با
جشنها ،مراسم و مکانهای حکومتي دلیل ديگری است که
اين بخشها با تغییر پايتخت و حکومت کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند.
چنین به نظر ميرسد در باور صفويان شهر مکاني است

توافق کامل با محیط طبیعي و رودخانه قرار داده است .لذا
آب الزم جهت باغها و درختان در کل شهر فراهم ميگردد
که پايداری( ماندگاری) منظر و هويت جديد شهر يعني
باغشهر را به دنبال داشته است .از اينرو تا مدتها پس از
انقراض صفويان ،باتوجه به عدم وجود مراقبتها و
حمايتهای مالي و انساني قبلي و تغییر کاربری بسیاری از
باغها ،درختان و پوشش گیاهي محلي در بخشهای جديد
شهر همچنان باقي ماندهاند( نقشه .)1
لیکن در ايده باغشهر هاوارد ،درختان ،پوشش گیاهي و
باغ در مقیاس خرد و کالن ،در درجه اول به عنوان جداکننده
و سپس به عنوان منظرهساز استفاده شدهاند و جنبه سمبلیک
و نمادين آنها مدنظر نبوده است .آنچه در ايده هاوارد بیش
از همه اهمیت داشته اقتصادی بودن و مديريت مستقل
باغشهر بوده است .چنانکه در قوانین باغشهر طراحي شده
توسط همپستد( که در زير عنوان شده است) نیز اين مهم
مشهود است.
بعضي قوانین باغشهر همپستد( :(Panerai,2004, p.35
مردم از همه سطوح اجتماعي و درآمدی و همچنین
معلوالن بايد قادر به زندگي با يکديگر باشند.
خانهها بايد با تراکم متوسط  21خانه در هکتار ساخته
شوند.
خیابانها بايد  09/2متر عرض داشته باشند و نمای
خانهها بايستي حداقل  07/1متر از يکديگر فاصله
داشته باشند و اين فاصله بوسیله باغها پرگردد.
قطعات نبايد بوسیله ديوارها از يکديگر جدا شوند
بلکه اين عمل بايستي بوسیله پرچینها ،درختان يا
حصارها انجام شود.
در حاشیه تمامي خیابانها بايستي درختاني کاشته
شوند که رنگشان با پرچینها و حصارها هماهنگ
باشد.
جنگلها و باغهای عمومي بايستي برای تمامي
ساکنیني که اجاره پرداخت ميکنند مجاني باشد.
تولید سر و صدا بايستي ممنوع شود.
خانهها بايستي بهگونهای طراحي شوند که ديد و
زيبايي يکديگر را ضايع نکنند.

جهت تجسم يافتن آرمانها و عقايد؛ محلي است جهت حضور

چنین به نظر ميرسد که منظر ذهني و عیني و همچنین

و تجلي سمبلهايي( بازار ،ايوان ،باغ ،محور ،میدان و )...که

سازماندهي کالبدی و فضايي باغشهر صفوی از زباني واحد

نماينده قدرت دولت حاکمه و هويتدهنده به شهر بودهاند.

در طراحي پیروی ميکنند که بر جنبههای مادی و معنوی

حفظ و پايداری اين سمبلها که باغها و پوشش گیاهي از

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

مهمترين آنها است دارای اهمیت ويژه بوده ،از اينرو

شهر بصورت تمثیلي از بهشت جاويدان ،بر نمايش شکوه و

صفويان ،زيرساختهای الزم جهت پايداری باغها و پوشش

عظمت قدرت حاکم نیز تأکید دارد .در واقع منظرسازی و

گیاهي را فراهم نمودهاند .دولت صفوی در توسعه شهر و

سازماندهي کالبدی و فضايي شهر بهگونهای انجام گرفته که

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

در کمترين زمان ممکن شهر را آنگونه که درخور پايتخت

مصنوعي بالقوه محلي ،که مهمترين آنها زايندهرود و

امپراطوری صفوی است به نمايش گذارد .از اينرو از باغها و

مادیهای منشعب از آن بوده بهره برده و شهر جديد را در

آرايش گیاهان به عنوان اصليترين عناصر منظرهسازی و
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توسعه شهر استفاده شده است .اين در حالي است که ايده

درختان ،پرچینها و باغ در ايده هاوارد ،عالوه بر وظیفه

باغشهر هاوارد با هدف تأمین فضا و امکان استفاده از امکانات

جداکنندگي ،عاملي جهت ايجاد وحدت ،يکنواختي و پیوستگي

رفاهي برای تمامي اقشار مردم شکل گرفت ،هرچند به گفته

در کل مجموعه فارغ از سطح درآمدی و اجتماعي ساکنین

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

بوده است.
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 .6بررسی مفاهیم معنوی مؤثر در باغشهرهای صفوی هاوارد
شهر در مکتب شهرسازی اصفهان مکاني بوده که در عین

صورتبندی ميکند .باغهای سلطنتي عهد صفوی و خود

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

اصفهان همچون باغي در مقیاس يک شهر ،انعکاسدهنده

ورای چهره ظاهری آن رخ پنهان کرده بوده است .شهر

رابطه فرهنگي و مذهبي با طبیعت است (.والچر،0971،

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

ص )770بهطور خالصه ،اصول معنايي مؤثر در شکلگیری

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

ايده باغشهر در عصر صفوی در( نمودار )0آورده شدهاند.

آهنگین که هم حامل پیامي باشد از سرزمین خیال به

چنین به نظر ميرسد که اصول شهرسازی غرب با آنچه

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

در شرق و به خصوص شهرسازی سنتي و بومي ايران زمین

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

مرسوم بوده متفاوت است .تقيزاده در پژوهشي معیارها و

ايده باغشهر در شهرسازی عصر صفوی بهعنوان تصويری از

اصول معماری و شهرسازی بومي شهرهای تاريخي ايران را

بهشت جاويدان وارد ميشود .نفوذ طبیعت به داخل شهر و

شامل «کمالجويي ،اجتناب از اسراف ،قناعت ،رعايت اعتدال،

استفاده از عناصر سبز و آب بهعنوان اصليترين اجزا سازنده

اصالح زمین ،اجتناب از بطالت و بیهودگي در کاربری زمین،

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

پیوستگي و انسجام و آيندهنگری در فضاهای شهری» معرفي

هندسي ،از مهمترين ويژگيهای باغشهرهای صفوی هستند

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

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

ويژگيهای محیط طبیعي و ايدئولوژی حاکم از جمله

جايگاهي درخور انسان به عنوان جانشین خداوند بر روی

اعتقادات مذهبي در شکلگیری ساخت ،بافت و سیمای

زمین ،استفاده شدهاند( نقشه.)0

شهری نقش بهسزايي داشته است .به عبارت ديگر اصول به

در واقع ترکیب شهر اصفهان باغي را با نماد ضمني

کار رفته در شهرسازی مشرق زمین عالوه بر اهمیت دادن

چهارگوشه جهان( فضای استعاری قلمرو پادشاه) در خود

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

البته در مقايسه بین باغشهر هاوارد و صفوی بايد عامل

عالم ماورا و باال و شکل دادن طرحهای خويش بر اساس

زمان را نیز در نظر بگیريم ،در زماني که جنبش باغشهر

باورهای مذهبي خود بودهاند.

هاوارد مطرح ميشود ،بواسطه انقالب صنعتي تغییرات

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

عمدهای در روش زندگي مردم حاصل شده است ،خواست

اومانیسم ،شاهد بروز مفاهیم انساني ،دنیوی و کامال

و احتیاج زمانه به طور محسوسي کمبود مسکن و فضاهای

متريالیستي در هنر و معماری و پیامد آن شهرسازی هستیم.

شهری جديد را روشن ميکند .از طرفي تامین نیازهای اولیه

البته چنان که قبالٌ نیز اشاره شد ،در انديشههای پیش

زندگي شهری از قبیل تامین آب پاک و بهداشت پايه و

شهرسازی قرن نوزدهم شاهد ظهور گرايشهای نوگرايي،

همچنین فضای سبز و طبیعت و جاذبههای زندگي روستايي

طبیعتگرايي ،فرهنگگرايي و نظاير آن ميباشیم .ديدگاه

در کنار جذابیتهای شهر مطرح است .در چنین شرايطي

فرهنگگرايانه متأثر از نظريههای شهرسازان قرن نوزدهم

است که اتوپیای مطرح در آن دوران نیز بهصورت زندگي

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

در يک محیط فیزيکي مطبوع و آرامشبخش با فضای سبز

بر ارزشهای فرهنگي و بومي را به عنوان مبنای دخل و

مطرح ميشود؛ لیکن در عصر صفوی مذهب شیعه بهعنوان

تصرف ميدانند( شوای ،0977 ،صص .)07-21باغشهر هاوارد

مذهب رسمي اعالم ميگردد .تشکیل دولت نیرومند شیعي

نیز به عنوان جنبشي پیششهرسازی ،فرهنگگرا شناخته مي-

صفوی ،پايگاه و پناهگاه مستحکمي بود که موجبات مهاجرت

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

علمای شیعه خارج از قلمرو اين دولت را فراهم ميساخت.

به مسايل زيباييشناسي بسیار تاکید شده است .همچنین اين

ورود علمای مذهب تشیع به ايران و تجمع آنها در مرکز

جنبش بهدنبال ارايه راهحلهايي است که خصیصههای انساني

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

در آنها رعايت شده و اهدافي چون ارتقا شاخص سالمتي و

مملکت ،مسايل جديدی در قلمرو انديشههای سیاسي و

راحتي برای تمام گروههای درآمدی در آن مدنظر قرار

مذهبي پديدار ميساخت( شیخنوری ،0973 ،ص )3و

گرفته باشد .آنچه در اين جنبش مطرح است ،نیازهای

زمینههای رشد حیات عقلي شیعي را فراهم نمود .معماران

جسماني انسان و زندگي روزمره است .اگرچه جنبش باغشهر

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

هاوارد ،فرهنگگرايانه است اما نوعي بازتاب ترقيگرايانه نیز

مباني مذهبي تشیع را دريافت کردند و الهامات و اعتقادات

در نزد هاوارد قابل لمس است؛ دلواپسي بهداشت و

الهي را جهت ايجاد هويت ويژه برای مکان و سازماندهي

پیشرفت ،از اين قبیل هستند که برای او ،همیشه با انگارههای

شهر و فضاهای شهری بهکار برده و از ايده باغشهر و عنصر

مجتمعهای محدود در فضا همراه شده ،و روحیهای محلهای

باغ ،در جهت دستیابي به اين مهم استفاده کردهاند.

و اشتراکي را نشانگر است (.شوای ،0977،ص)287

باغ ایرانی
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نتیجهگیری
در عصر صفويه بهواسطه امنیت و رونق به وجود آمده ،زمینه مناسبي برای شکوفايي حیات عقلي شیعي فراهم آمد .چنانکه
حاصل آنرا ميتوان در شکلگیری اصفهان صفوی به صورت باغشهر ،تمثیلي از بهشت روی زمین جست .ايده باغشهر هاوارد
نیز ريشه در اتوپیای مطرح در آن دوران دارد که در آن مدينه فاضله ،ترکیبي از شهر و روستا بود که از لحاظ رفع احتیاجات
مادی مردم ،تمامي امکانات الزم در آن سنجیده شده بود .نتیجه آنکه ،اگرچه هر دو( دولت صفوی و هاوارد) برای رسیدن به
آرمانشهر تالش نمودهاند اما نوع تفکرات شکلدهنده به دو باغشهر صفوی و هاوارد کامال با يکديگر متفاوت هستند .صفويان با
تأسي از جهانبیني شیعي و اعتقاد به جايگاه انسان به عنوان خلیفه اهلل ،عالوه بر برآورده نمودن نیازهای مادی و انساني ،بهدنبال
ايجاد تمثیلي از بهشت آسماني بر روی زمین بودهاند؛ حال آنکه باغشهر هاوارد ،با نگاهي کامال متريالیستي شکل ميگیرد و
اهدافي چون ارتقا شاخص سالمتي و راحتي برای تمام گروههای درآمدی در آن مورد توجه واقع ميشود .در واقع ايده باغشهر
شکل گرفته است.
به لحاظ کالبدی تفاوت عمده دو باغشهر صفوی و هاوارد در نحوه استفاده از نظم گیاه رخ مينمايد .نظم گیاه استفاده
شده در باغشهر صفوی عالوه بر هويتدهندگي بصری به بافت جديد و افزايش نفوذپذيری و سرزندگي و همچنین کنترل
حريمهای خرد و کالن ،به عنوان نشانهای برای هويت بهشتي شهر بهکار رفته است .حال آنکه در باغشهر هاوارد اگرچه به فضای
سبز در جهت افزايش رفاه و سالمت مردم توجه شده است ،اما نقش غالب آن بهعنوان عامل جداکننده و کنترل کننده مطرح
شده است.
وعده هاوارد برای ايجاد مکان زيست بهتر برای مردم به لحاظ اجتماعي دارای ضعفهای فراوان بوده است .گسترش
شهرها بر اساس مدل باغشهر هاوارد عالوه بر هدر رفتن زمین ،موجب تضعیف روابط اجتماعي بین ساکنان اين شهرها شده و
همچنین ارتباط آن در سطح کالن منطقه ،بيتوجه بوده است .از اين نظر در اصفهان عهد صفوی با وجود آنکه رودخانه
زايندهرود و محور چهارباغ ،مرزهای اجتماعي و جمعیت شناختي حقیقي در میان شهر کشیدهاند؛ اما با توجه به وحدت اجتماعي،
با حضور مستقیم و همه جانبه دولت ،همسانيهای اجتماعي و اقتصادی در پهنه شهر و روستا وجود داشته و شهر در درون
"منطقه" تعريف شده بوده است.
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پايتخت حکومتي بوده است.
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