جســتار

روایت نقشهها از خیابان
چهارباغ اصفهان

جمالالدیــن مهدینــژاد ،دکتری
پژوهــش هنــر گرایــش معماری،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
j_mahdinejad@yahoo.com

سودابه قليپور ،پژوهشگر دکتری
معماری ،دانشــگاه تربیــت دبیر
شهید رجایی.
s.gholipoor@gmail.com

چکیــده | خيابــان (چهارباغ)هــاي عريــض و مســتقيم ،از جملــه عناصــر نمادين
در تاريــخ شهرســازي صفــوي اســت کــه از عناصــر اصلــي توســعه و بهســازي
شــهرها در ايــن عصــر بودهانــد .خيابــان چهاربــاغ اصفهــان توســط دوگونــه
کاخ شــاهي ،دروازه دولــت و بــاغ هزارجريــب را بــه هــم پيونــد مـيداده اســت.
خیابــان چهاربــاغ عباســی بیــن دروازه دولــت و سیوس ـه پــل در زمــان شــاه
عبــاس اول احــداث شــده اســت.
فرضیــه ایــن پژوهــش بــر ایــن اســاس اســت کــه ایــن خیابــان در دورههــای
مختلــف تغییراتــی را از نظــر کالبــدی و الگــوی روابــط اجتماعــی بــه خــود
دیــدهاســت .دســتاوردهای باستانشناســی ،متــون فارســی و منابــع تصویــری
همــراه بــا یادداشــتهای جهانگــردان اروپایــی کــه از ایــن خیابــان دیــدن
کردهانــد ،مجموع ـهای غنــی را بــرای شناســایی ایــن خیابــان تاریخــی فراهــم
آورده اســت .ايــن پژوهــش درصــدد پاســخ بــه ايــن ســؤال اســت کــه چــه
تغييراتــي در خيابــان چهاربــاغ عباســي از دوره صفــوي تــا دوره معاصــر صــورت
گرفتــه اســت و بــرای ایــن مهــم ،بــا رویکــرد توصیفــی _ تحلیلــی بــه بررســی
نقشـههای تهیـه شــده از ایــن خیابــان در دورههــای مختلــف پرداختــه اســت.
ايــن خيابــان بــه هنــگام ســاخته شــدن در دوره صفــوي ،واجــد انســجام و
همگونــي بــوده و بیشــتر جنبــه گردشــگری و تفریحــی داشــته و خالــي از
اهــداف و اغــراض ســوداگرانه و تجــاري بــوده اســت .در دورههــاي بعــدي ،بــه
ويــژه بعــد از دوره قاجــار بــه کاربريهــاي ناهمگــون تجــاري ،خدماتــي و ...
دچــار شــده اســت .امــروزه کاربــری تجــاری ،کاربــری غالــب در ایــن خیابــان
تاریخی اســت.
واژگان کلیدی | اصفهان ،خیابان ،چهارباغ ،نقشه.
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مقدمــه | دســتهبندی خیابــان بــه ویترویــوس و توصیفــات
ســهگانه او از خیابــان برمیگــردد .وی خیابــان را بــه ســه
دســته حزنانگیــز ،خودمانــی و افســانهای تقســیم کــرده
اســت ( .)Moughtin, 2004: 128در شهرســازي ايرانــي
پيشــينه خيابــان بــه معنــاي راه فــراخ و درازي کــه در آن،
نهــر آب و درختــان باشــد ،دســت کــم بــه قــرن دوم هجــري
ميرســد .از آن پــس تــا زمــان حملــه مغــول نيــز شــايد
چنيــن فضايــي در شــهر ايرانــي بــوده باشــد ،زيــرا در برخــی
متــون ،در بســياري از شــهرها مثــل مــرو و زرنــج ،از باغهــا و
انهــار جــاري در شــهر ســخن گفتهانــد (اهــري.)49:1385 ،
خیابــان چهاربــاغ اصفهــان ،عریــض و از نظــر هندســی
مســتقیم بــوده و دو گونــه کاخ شــاهی را بــه هــم پیونــد
م ـیداده اســت .در زيــر بــه معرفــي و بررســي چنــد نقشــه
و تصويــر از خيابــان چهاربــاغ و هماهنگــي يــا تضــاد بيــن
آنهــا پرداختــه ميشــود .نقشــههای خیابــان چهاربــاغ
در چهــار دوره صفویــه ،قاجــار ،پهلــوی و دوره معاصــر
بررســی میشــود .در دوره صفــوی ،نقشــهای از انگلبــرت
کمپفــر ( )Kaempferو در دوره قاجــار ،نقشــههایی از
پرســکورياکف ( )Proskuryakovو پرانورشــيکف چريکــف
روســي ( )Pranovershikov Cherikfو پاسکالکســت (Pascal
 )Costeو در دوره پهلــوی ،نقشــه ترســیمی دونالــد ویلبــر
از ایــن خیابــان ،نقشــه ســیدرضاخان و نقشــهای از
شــفقی و در پایــان نقشــه خیابــان چهاربــاغ در دوره
معاصــر همــراه بــا کاربریهــای آن ارایــه شــده اســت.

بويـهاي کــه دولتخانــه در آن ايجــاد شــده اســت ،محــدوده
تقريبــي بــاغ تاريخــي نقــش جهــان اســت (آيــتاهللزاده
شــيرازي .)3 :1381 ،طــرح شــعاعی در باغچههــای
باغهــای خــرگاه و بلبــل و در یــک امتــداد بــودن ابتــدا
و انتهــای باغهــا در دو جبهــه شــرقی و غربــی خیابــان از
مــوارد دیگــر در ایــن طــرح اســت.
در تصویــر  ،1حــوض مقابــل بــاغ خــرگاه ،هشــتضلعی
ترســیم شــده اســت؛ در حالی کــه شــاردن ()Jean Chardin
در توصیفــات حوضهــا ،آن را مربــع و محیــط آن را 120
پــا و حــوض مقابــل بــاغ بلبــل و تخــت را هشــتضلعی
ذکــر کــرده اســت (شــاردن  .)120 : 1375همچنیــن تعــداد
دو ردیــف درخــت در ایــن خیابــان ترســیم شــده اســت.
در نقشــه دیگــری (تصویــر  ،)2کمپفــر بــه معرفــي باغهــاي
دو ســمت خيابــان چهاربــاغ اشــاره کــرده اســت؛ باغهــای
خــرگاه ،بلبــل ،مهمانخانــه درویشــان و طاووسخانــه را

بررســي نقشــههاي تهيهشــده از خيابــان
چهاربــاغ عباســی در زمانهــاي مختلــف
الف) دوره صفویه (1176-970ه.ش)

• قديميترين نقشه از دولتخانه اصفهان

انگلبــرت کمپفــر در خــال ســالهاي 1685-1684میالدی
از اصفهــان ديــدن کــرده اســت .وی در دورنمــاي مشــهوري
بهعنــوان  ،planographia sides regiaدولتخانــه اصفهــان را
بــه تصويــر کشــيد (تصویــر.)1
خــط ارتبــاطدهنــده مايــل دروازهدولــت و بــاغ گلدســته
(هشــتضلعي) کــه گــذري را مشــخص ميکنــد ،بــه
احتمــال زيــاد ،حــد جنــوب غربــي حصــار بويــهاي قــرن
چهــارم اســت و فاصلــه ميــدان نقــش جهــان و حصــار

تصویر  :1دورنمايي از دولتخانه اصفهان از کمپفر.
مأخذwww.iranshahrpedia.ir :
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در جبهــه شــرقی و باغهــای مثمــن (هش ـتگوش) ،تخــت،
مهمانخانــه درویشــان و بــاغ شــاهی را در جبهــه غربــی
نشــان داده اســت .کمپفــر بــه وجــود باغهــای مــو و تــوت
و شــیرخانه کــه شــاردن در ســفرنامه خــود آورده ،اشــاره
نکــرده اســت .همچنیــن مدرســه چهاربــاغ نیــز نشــان داده
نشــده اســت؛ زیــرا کمپفــر در زمــان شــاه ســلیمان از ایــن
خیابــان دیــدن کــرده ،درحالیکــه بخشــی از بــاغ بلبــل
در زمــان شــاه ســلطان حســین بــه مجموعــه مــادر شــاه
(مدرســه  -کاروانســرا -بــازار) اختصــاص داده شــده اســت.
ب) دوره قاجاریه (1300-1176ه.ش)
در دوره قاجاريــه و بــه خصــوص در زمانــي كــه ظلالســلطان
حاكــم اصفهــان بــود ،ايــن شــهر خرابيهــاي بيشــماري
بــه خــود ديــد .ديوالفــوآ ( )Jane Dieulofoyســياح فرانســوي
كــه در ايــن دوران از اصفهــان ديــدن كــرد ،در ســفرنامه
خــود ،وضعیــت ایــن خیابــان را در دوره قاجــار ،قابــل
مقایســه بــا شــکوه و جــال ایــن خیابــان در دوره صفــوی
نمیدانســت .همچنیــن هانــري رنــه دالمانــي (Henry-
 )René D’allemagneســياح فرانســوي نیــز بــه نابــودی ایــن
خیابــان در دوره ظلالســلطان اشــاره داشــته اســت.

ایــن حوض مربعشــکل و کوچــک بــوده (شــاردن ،)120 :1375 ،به
طــوري کــه يکــي از ســياحان در شــمارش تعــداد حوضهــا،
ايــن حــوض را بــه همــراه دو حــوض ديگــر ،در مقايســه
بــا حوضهــاي بــزرگ ديگــر بــه حســاب نيــاورده اســت.
فرضيــه صحــت ايــن ترســيم ،تغييــر ســاختاري ايــن حــوض
در ايــن دوره اســت .همچنیــن در ایــن نقشــه ،باغچهبنــدی
شــعاعی در باغهــای بلبــل و خــرگاه کــه در ترســیم کمپفــر
دیــده شــده ،وجــود نــدارد .در ایــن نقشــه نیــز هماننــد
ترســیم کمپفــر ابتــدا و انتهــای باغهــا در دو جبهــه شــرقی
و غربــی خیابــان در یــک امتــداد اســت .از مــوارد دیگــر
میتــوان بــه محــل مادیهــای ایــن خیابــان و تعــداد
چهــار ردیــف درخــت اشــاره کــرد.

• نقشــه تهيهشــده توســط پرســکورياکف و
پرانورشــيکف چريکــف روســي (1230ه.ش)

نقشــهبرداري زمينــي از شــهرهاي ايــران توســط
نقشــهبرداران نظامــي ارتــش روســيه صــورت پذيرفتــه
اســت .تهیــه ایــن نقشــهها مصــادف بــا اوايــل حکومــت
ناصرالدينشــاه و صــدارت اميرکبيــر بــوده کــه در آن،
کليــت محــدوه تقريبــي شــهر صفويــه قابــل رؤيــت اســت.
شــبکه توپوگرافــي دقيــق بــا حضــور و تحــت نظــر ســرهنگ
چيريکــف ( )Chyrykfاســاس توپوگرافــي و تنظيــم نقشــه
از کاپيتــان پرســکورياکف و موکو.ژي.ايــي ()Mvkv.zhy.ayy
و برداشــت اساســي نقشــه از اي.پي.پرانورشــيکف (E.P.
 )Pranovershikovدر ســال 1851م صــورت گرفتــه اســت
(هولســتر)169 :1355 ،؛ (تصویــر .)3
در ابتــداي محــل بــاغ خــرگاه ،حوضــي هش ـتگوش ديــده
ميشــود کــه بــا توصیــف ســیاحان از آن ،تناقــض دارد؛
زيــرا بــا توجــه بــه گفتههــاي ســياحان از جملــه شــاردن،
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تصویر .2پالن خیابان چهارباغ ،ترسیم از انگلبرت کمپفر.
مأخذhttp://libraries.britishmuseum.org :
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تصویر : 3نقشــه اصفهان توسط نقشهبرداران روسي .مأخذ  :هولستر.1355 ،

• نقشــه شــهر اصفهــان توســط پاســکال کســت
( 1246ه.ش)

نقشـهاي کــه بــه وســيله پاســکال کســت فرانســوي ترســيم
شــده ،در کتابــي بــه نــام آثــار باســتاني مــدرن ايــران بــه
ســال  1867میــادی در پاريــس بــه چــاپ رســيده اســت.
روي نقشــه پاســکال کســت ،حصــار شــهر بيــش از همــه
جلــب توجــه ميکنــد کــه يــادگار دوره صفويــه بودهاســت
(شــفقی.)350 :1381 ،
نقشــه پاســکال کســت بــا اصــول صحيــح نقشـهبرداري تهيه

شــده و طــرح کلــي آن بــا نقشـههاي فعلــي فــرق ناچيــزي
دارد .شــبکههاي ارتباطــي ،خيابانهــا و گذرهــاي اصلــي
و باالخــره ادارات دولتــي و بناهــاي مهــم شــهر ،در محــل
واقعــي خــود ترســيم شــدهاســت .از جملــه اشــتباهات ايــن
نقشــه ،هــمجهــتبــودن ميــدان نقــش جهــان و دولتخانــه
بــا خيابــان چهاربــاغ عباســي اســت (تصاویــر  4و .)5
در تصویــر  ،4کســت بــه جايــگاه حوضهــاي خيابــان
چهاربــاغ پرداختــه اســت .وي تعــداد حوضهــا را هشــت
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مــورد ترســيم کــرده ،ولــي بنــا بــه گفتــه شــاردن ،تعــداد
حوضهــا 7 ،مــورد بــوده اســت .احتمــاالً چنيــن حوضــي
وجــود داشــته ولــی ازآنجايــي کــه شــاردن بــه توصيــف
حوضهــاي روبــروي باغهــا پرداختــه بــود ،بــه آن اشــاره
نکــرده اســت .در گفتههــاي شــاردن فقــط بــه يــک حــوض
هش ـتگوش در روبــروي بــاغ بلبــل اشــاره شــده ،ولــي در
ايــن ترســيم مــادي نياصــرم از حوضــي هشـتضلعي عبــور
کــرده کــه ايــن حــوض ،حــوض ششــم از حوضهــاي
هفتگانــهای اســت کــه شــاردن آن را بــه شــکل مربــع
توصیــف کــرده اســت .همچنیــن جــوی شــاه کــه وارد بــاغ
بلبــل میشــود ،از حــوض مقابــل ایــن بــاغ عبــور میکــرده
کــه بنــا به گفتــه شــاردن هشـتضلعی بــوده ،ولــی در اینجا
مربــع ترســیم شــده اســت ،همچنیــن وی حــوض مقابــل
بــاغ خــرگاه را مربــع دانســته اســت .صحــت ایــن ترســیم
بــا فــرض دقیــق بــودن توصیفــات شــاردن از حوضهــای
هفتگانــه ایــن خیابــان ،مبنیبــر تغییــر ســاختاری ایــن
حــوض و همچنیــن حــوض روبــروی بــاغ خــرگاه اســت.
در ایــن نقشــه خــط ارتباطدهنــده بــه صــورت مایــل و
کاخ قدیــم همجهــت بــا خیابــان چهاربــاغ ترســیم شــده
کــه اشــتباه اســت .همچنیــن در نقشــه کســت اثــری از بــاغ
هشــتضلعی گلدســته دیــده نمیشــود.

ج) دوره پهلوی (1357-1304ه.ش)

تخريبهــاي اصلــي ايــن خيابــان و تغييــر ســاختار کلــي
ايــن خيابــان ،در زمــان پهلــوی اول در حــدود ســال 1307
ه.ش رخ داد .درواقــع ،در ايــن دوره بيشــترين آســيبهاي
وارده ،آســيبهاي فرهنگــي و هويتــي بــوده کــه مهمتريــن
تأثيــر آن را ميتــوان در کمرنــگ کــردن نقــش انســان در
خيابــان چهاربــاغ دانســت.

تصویر  :4ترتيب حوضهاي چهارباغ براساس نقشه پاسکال
کست.
مأخذhttp://www.middle eastagarden.com :
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• نقشه ترسيمي چهارباغ از دونالد نیوتن ويلبر
دونالــد ويلبــر ( )Donald Newton Wilberاز توضيحــات
و تقريــرات شــاردن و گزارشهــاي ســاير جهانگــردان و
مهمانهــاي خارجــي و بــا اســتفاده از اطالعــات بــه دســت
آمــده از منابــع ايرانــي ،نقشــه ايــن شــهر ســلطنتي را از نــو
طــرح کــرد( 1ویلبــر)83 :1384 ،؛ (تصویــر.)6
باغهــا و کاخهــاي خيابــان چهاربــاغ عباســي در دو جبهــه
شــرقي و غربــي ايــن خيابــان قــرار گرفتهانــد .جبهــه
شــرقي ايــن خيابــان شــامل بــاغ خــرگاه ،بــاغ بلبــل،

روایت نقشهها از خیابان چهارباغ اصفهان

مدرســه چهاربــاغ ،بــاغ تــوت ،مهمانخانــه درويشــان
نعمتاللهــي و شــيرخانه بــوده اســت .جبهــه غربــي ايــن
خيابــان شــامل بــاغ هش ـتگوش ،تخــت ،مــو ،مهمانخانــه
درويشــان حيــدري و قفسخانــه بــوده اســت (تصویــر .)6بــا
توجــه بــه ایــن ترســیم ،تمامــی بدنــه ایــن خیابــان بــه غیــر
از مدرســه چهاربــاغ ،بــاغ بــوده اســت .مدرســه چهاربــاغ
اصفهــان در زمــان شــاه سلطانحســين در ایــن خیابــان
ســاخته شــده اســت .در ایــن نقشــه ،باغچهبندیهــای

شــعاعی در باغهــای بلبــل و تخــت دیــده میشــود .در
ایــن نقشــه نیــز هماننــد ترســیمهای دورههــای قبــل ،ابتــدا
و انتهــای باغهــا در دو جبهــه شــرقی و غربــی خیابــان در
یــک امتــداد اســت .خــط پایانــی باغهــا در جبهــه غربــی
در تمــام باغهــا بــه جــز بــاغ قفسخانــه در یــک امتــداد
بــوده و خــط پایانــی در جبهــه شــرقی در تمــام باغهــا بــه
جــز باغهــای بلبــل و شــیرخانه در یــک امتــداد اســت.
تناقضــی بیــن مجموعــه باغهــای بلبــل و خــرگاه در ایــن

تصویر :5قســمتي از نقشه شهر اصفهان ،اثر پاسکال کست .مأخذ:

تصویر  :6نقشــه ترسيمي از چهارباغ اصفهان از دونالد ويلبر.
مأخذ  :ویلبر.85:1384 ،

http://en.wikipedia.org

تابستان 1396

شماره 39

25

جســتار

نقشــه بــا لیتوگرافــی کــه توســط کمپفــر ترســیم شــده ،دیده
میشــود .در لیتوگرافــی کمپفــر ،خــط مــورب بــاغ خــرگاه
بــه دیــوار انتهــای بــاغ بلبــل میرســد کــه در ایــن نقشــه
دیــده نمیشــود .همچنیــن تعــداد ردیــف درختــان در ایــن
نقشــه نشــان داده نشــده اســت.
• نقشه اصفهان معروف به نقشه سيدرضاخان
ایــن نقشــه ،نقشـهاي اســت بــه مقيــاس  1:4000بــه قطــع
 133×125ســانتيمتر کــه در ســال  1302ه.ش بــه طبــع
رســيده اســت .از کميابــي نقشــه چنيــن برميآيــد کــه
تعــداد بســيار کمــي از نقشــه چــاپ شــده اســت (شــفقي،
.)351 :1381
از مشــخصات مهــم نقشــه مزبــور ،نمايــش خيابانهــا و
کوچههــاي اصلــي و نــام محــات مختلــف شــهر اســت.
فضــاي ســبز يــا بــه عبــارت ديگــر باغــات و مــزارع دورتــادور
شــهر را بــا وســعت قابــل توجهــي فراگرفتــه بــوده کــه
امــروزه فقــط وســعت ناچيــزي از آنهــا بــه صــورت باغــات
و مــزارع باقــيمانــده و توســعه شــهر از وســعت آنهــا بــه
شــدت کاســته اســت (تصویــر .)7
توســعه شــهري از ســال  1300ه.ش بــه بعــد باعــث شــد
شــهر اصفهــان روي باغــات صفويــه توســعه پیــدا کنــد و
اســم ايــن محــات نوبنيــاد معمــوالً بــه اســم همــان باغــات
قديمــي نامگــذاري شــده اســت (همــان .)291 :
• نقشه شهر اصفهان از شفقي
«تاريــخ اصفهــان و ري و همــه جهــان» مشــهورترين تأليــف
«حــاج ميــرزا حس ـنخان انصــاري» اســت .ايــن کتــاب در
اصفهــان بــه قطــع خشــتي و حــروف ســربي بــه طبــع آمــده
اســت و شــماره صفحــات آن  450اســت (جابــری انصــاری،
.)175 :1378
در زيــر بــه توصيفاتــي از ايــن کتــاب پرداختــه شــده و در
پايــان جانمايــي باغهــا بــا توجــه بــه مطالــب مطرحشــده
در کتــاب ،ارایــه ميشــود.
 بــاغ خــرگاه کــه در مغــرب چهلســتون بــوده اســت(جابــري انصــاري.)348 :1321 ،
 بــاغ تخــت در ســمت مغــرب چهاربــاغ و بــه مســاحت 40هــزار ذرع .ایــن بــاغ دو قصــر داشــت ،يکــي رو بــه چهاربــاغ
و دیگــری رو بــه خيابــان فرعــي محــل شــمس آبــاد کــه
امــروزه خيابــان شــيخ بهايــي ناميــده میشــود.
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 دو بــاغ اربابــي (يکــي وقفــي و بــه دســت آقايــان پاقلعــه وديگــري بــاغ و خانــه محمــد امينخــان) در طــرف جنــوب
بــاغ تخــت قــرار دارنــد (همــان.)355 :
بــاغ طاووسخانــه بــه ضميمــه بــاغ پهلــوان حســين درمشــرق چهاربــاغ کــه بيــش از  40هــزار ذرع مســاحت دارد.
 بــاغ زينخانــه و بــاغ فتحآبــاد در مشــرق چهاربــاغ،شــايد بــه مســاحت  60هــزار مترمربــع کــه جلــو مدرســه
چهاربــاغ و موقوفــه شــاه ســلطان حســين اســت (همــان:
.)356
 باغ گلدســته ،که مساحت آن  30هزار ذرع است. بــاغ شــيرخانه پشــت طــرف مشــرقي چهاربــاغ و معبــرشاز بــاغ پهلــوان حســين بــود (همــان.)357 :
در ایــن نقشــه بــاغ شــیرخانه برخــاف توصیفــات جابــری
انصــاری در جبهــه غربــی خیابــان ترســیم شــده اســت.
ایــن بــاغ بنــا بــه گفتــه شــاردن محــل بــاغ قفسخانــه
بــوده اســت« .بــاغ قفسخانــه مقابــل بــاغ شــيرخانه و

تصویر  :7باغ و مزارع موجود در اطراف خيابان چهارباغ عباســي روي نقشه
سيد رضاخان به کوشش شفقی (1302ه.ش) .مأخذ  :نگارندگان.

روایت نقشهها از خیابان چهارباغ اصفهان

در جبهــه غربــي خيابــان چهاربــاغ قــرار داشــته اســت و
مفتولهــاي قفسهــاي آن از طالســت» (شــاردن:1375 ،
 .)121همچنیــن از آنجایــی کــه یــک کوشــک بــاغ تخــت
بــه خیابــان شــیخ بهایــی بــاز میشــده و ســمت جنــوب
بــاغ بــه باغهــای کوچکتــر تقســیم شــده و انتهــای
شــمالی بــاغ تخــت و بــاغ بلبــل بــا توجــه بــه ترســیمات
دورههــای قبــل در یــک راســتا بــوده ،محــدوده تقریبــی
ایــن بــاغ در نقشــه نشــان داده شــده اســت (تصویــر.)8

د) وضعیت موجود
در تصویــر  ،9نقشــهاي از کاربريهــاي اطــراف خيابــان
چهاربــاغ در دوره کنونــي ارایــه شــده اســت .کاربــری
غالــب در بدنــه ایــن خیابــان ،تجــاری اســت .در بــاغ بلبــل
کــه امــروزه پــارک شــهید رجایــی نامیــده میشــود ،در
چنــد نقطــه بــرای ورود بــه پــارک شــهید رجایــی (بــاغ
بلبــل) کاربــری تجــاری منقطــع شــده اســت (جــدول)1؛
(تصویــر.)9

تصویر  : 8نقشــه شهر اصفهان ،ترسيم در سال  .1352مأخذ  :شفقی.532 :1381 ،
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جســتار

درصد
%82

کاربری
تجاری

فرهنگی  -مذهبی

%8

سازمان دولتی

%6.5

پارک (فضای سبز)

%3.5

جــدول  :1درصد کاربریهای اطراف خیابان چهارباغ ،مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  :9کاربريهاي اطراف خيابان چهارباغ .مأخذ  :آرشــيو معاونت عمران شهري.1391 ،

نتیجهگیــری| مفهــوم خیابــان چهاربــاغ در دورههــای
مختلــف تاریخــی تغییراتــی را بــه خــود دیــده اســت .ایــن
خیابــان در دوران صفویــه بیشــتر جنبــه تفرجگاهــی داشــته
و از دوران حکومــت قاجــار بــرای اولیــن بــار ،خیابــان ن ـه
فقــط بهعنــوان تفرجــگاه ،بلکــه بهعنــوان مــکان تجــارت
و بازرگانــی هــم نقــش داشــتهاســت .ایــن خیابــان از دوره
قاجــار در زمــان ظلالســلطان حاکــم اصفهــان ،دچــار
خرابیهــای بیشــماری شــد و شــکوه و عظمــت دوران
صفویــه را نداشــت .امــا بیشــترین آســیبهای وارده بــه
ایــن خیابــان ،آســیبهای فرهنگــی و هویتــی بــوده کــه
مهمتریــن تأثيــر آن را میتــوان در کمرنــگ کــردن
نقــش انســان در ایــن خیابــان دانســت .ایــن آســیبها از
دوره پهلــوی بــه بعــد در ایــن خیابــان بــروز کــرده اســت.
امــروزه ایــن خیابــان یکــی از مســیرهای اصلــی رفتوآمــد
اتومبیلهــا بــوده کــه دارای کاربــری غالــب تجــاری اســت.
مقايســه نقشــههاي بررسيشــده ،عــدم انطباقهايــي را
بــارز ميســازد .برخــي از آنهــا ناشــي از تحوالتــي اســت
28
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کــه در فاصلــه زمانــي بيــن آنهــا بــه وقــوع پيوســتهاســت.
 مجموعــه مادرشــاه در جنــوب بــاغ بلبــل از جملــه ایــندگرگونيهــا اســت .در زمــان شــاه ســلطان حســین،
بخشــی از بــاغ بلبــل بــه ایــن کاربــری اختصــاص داده
شــد .قبــل از احــداث ایــن مجموعــه بدنــه ایــن خیابــان
فقــط از عمارتهــای ســردر باغهــا تشــکیل شــده بــود.
شــاردن تعــداد حوضهــای ایــن خیابــان را هفــت عــددذکــر کــرده؛ ولــی در نقشــه پاســکال کســت کــه در زمــان
قاجاریــه ترســیم شــده اســت ،هشــت حــوض نمایــش داده
شــده اســت.
 در ترســیم کمپفــر بــاغ گلدســته و کوشــک آن بــهصــورت هشــتضلعی احــداث شــده و عکســی کــه از
ایــن بــاغ توســط هولســتر بــه دســت آمــده تأییــدی بــر
هشــتوجهی بــودن ایــن کوشــک اســت ،درحالــی کــه
ویلبــر در ترســیم خــود بــه هش ـتوجهی بــودن ایــن بــاغ
توجــه نداشــته اســت.

روایت نقشهها از خیابان چهارباغ اصفهان

 در ترســیم کمپفــر ،باغچهبندیهــای شــعاعی درباغهــای خــرگاه و بلبــل دیــده میشــود؛ در حالیکــه
ویلبــر در بازســازی خــود بــه ایــن نــوع باغچهبنــدی در بــاغ
خــرگاه توجــه نداشــته اســت.
 -از بــاغ گلدســته و بناهــاي موربــي کــه کمپفــر آنهــا را «راه

بســته» ناميــده ،در نقشـههای دورههــای بعــد دیــده نشــده
اســت و ایــن نشــان از تغييــرات عمــده در ایــن قســمتها
دارد .بــا ايــن حــال ،ديــوار معــوج بــاغ چهلســتون کــه
مــوازي بــا بناهــاي مــورب بــوده ،میتوانــد تنهــا عنصــري
باشــد کــه بــر وجــود «راه بســته» داللــت ميکنــد.

پینوشت
 .1درواقع نقشهای که ویلبر ترسیم کرده ،نقشه خیابان چهارباغ دوره صفوی بوده که در دوره پهلوی ترسیم شده است.
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