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چکيــده | خيابــان )چهارباغ(هــاي عریــض و مســتقيم، از جملــه عناصــر نمادین 
در تاریــخ شهرســازي صفــوي اســت کــه از عناصــر اصلــي توســعه و بهســازي 
ــه  ــط دوگون ــان توس ــاغ اصفه ــان چهارب ــد. خياب ــر بوده ان ــن عص ــهرها در ای ش
کاخ شــاهي، دروازه دولــت و بــاغ هزارجریــب را بــه هــم پيونــد مــي داده اســت. 
ــت و سی و ســه  پــل در زمــان شــاه  ــاغ عباســی بيــن دروازه دول ــان چهارب خياب

عبــاس اول احــداث شــده اســت.
ــان در دوره هــای  ــر ایــن اســاس اســت کــه ایــن خياب فرضيــه ایــن پژوهــش ب
ــود  ــه خ ــی ب ــط اجتماع ــوی رواب ــدی و الگ ــر کالب ــی را از نظ ــف تغييرات مختل
دیــده  اســت. دســتاوردهای باستان شناســی، متــون فارســی و منابــع تصویــری 
ــدن  ــان دی ــن خياب ــه از ای ــی ک ــردان اروپای ــت های جهانگ ــا یادداش ــراه ب هم
کرده انــد، مجموعــه ای غنــی را بــرای شناســایی ایــن خيابــان تاریخــی فراهــم 
ــه  ــه چ ــؤال اســت ک ــن س ــه ای ــخ ب ــش درصــدد پاس ــن پژوه آورده اســت. ای
تغييراتــي در خيابــان چهاربــاغ عباســي از دوره صفــوي تــا دوره معاصــر صــورت 
گرفتــه اســت و بــرای ایــن مهــم، بــا رویکــرد توصيفــی _ تحليلــی بــه بررســی 
نقشــه های تهيــه  شــده از ایــن خيابــان در دوره هــای مختلــف پرداختــه اســت. 
ــجام و  ــد انس ــوي، واج ــدن در دوره صف ــاخته ش ــگام س ــه هن ــان ب ــن خياب ای
ــي از  ــته و خال ــی داش ــگری و تفریح ــه گردش ــتر جنب ــوده و بيش ــي ب همگون
اهــداف و اغــراض ســوداگرانه و تجــاري بــوده اســت. در دوره هــاي بعــدي، بــه 
ــي و ...  ــاري، خدمات ــون تج ــاي ناهمگ ــه کاربري ه ــار ب ــد از دوره  قاج ــژه بع وی
دچــار شــده اســت. امــروزه کاربــری تجــاری، کاربــری غالــب در ایــن خيابــان 
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مقدمــه | دســته بندی خيابــان بــه ویترویــوس و توصيفــات 
ــه ســه  ــان را ب ــردد. وی خياب ــان برمی گ ســه گانه او از خياب
ــرده  ــيم ک ــانه ای تقس ــی و افس ــز، خودمان ــته حزن انگي دس
ایرانــي  شهرســازي  در   .(Moughtin, 2004: 128) اســت 
پيشــينه خيابــان بــه معنــاي راه فــراخ و درازي کــه در آن، 
نهــر آب و درختــان باشــد، دســت کــم بــه قــرن دوم هجــري 
ــاید  ــز ش ــول ني ــه مغ ــان حمل ــا زم ــس ت ــد. از آن پ مي رس
چنيــن فضایــي در شــهر ایرانــي بــوده باشــد، زیــرا در برخــی 
متــون، در بســياري از شــهرها مثــل مــرو و زرنــج، از باغ هــا و 
 انهــار جــاري در شــهر ســخن گفته انــد )اهــري، 49:1385(.
خيابــان چهاربــاغ اصفهــان، عریــض و از نظــر هندســی 
ــد  ــم پيون ــه ه ــاهی را ب ــه کاخ ش ــوده و دو گون ــتقيم ب مس
مــی داده اســت. در زیــر بــه معرفــي و بررســي چنــد نقشــه 
ــا تضــاد بيــن  ــاغ و هماهنگــي ی ــان چهارب ــر از خياب و تصوی
آنهــا پرداختــه مي شــود. نقشــه های خيابــان چهاربــاغ 
در چهــار دوره صفویــه، قاجــار، پهلــوی و دوره معاصــر 
ــرت  ــه ای از انگلب ــوی، نقش ــود. در دوره صف ــی می ش بررس
از  نقشــه هایی  قاجــار،  دوره  در  و   (Kaempfer) کمپفــر 
چریکــف  پرانورشــيکف  و   (Proskuryakov) پرســکوریاکف 
 Pascal) پاسکال کســت  و   (Pranovershikov Cherikf) روســي
ــر  ــد ویلب ــيمی دونال ــه ترس ــوی، نقش Coste) و در دوره پهل

از  نقشــه ای  و  ســيدرضاخان  نقشــه  خيابــان،  ایــن  از 
دوره  در  چهاربــاغ  خيابــان  نقشــه  پایــان  در  و  شــفقی 
معاصــر همــراه بــا کاربری هــای آن ارایــه شــده اســت.

خیابــان  از  تهیه شــده  نقشــه هاي  بررســي 
مختلــف  زمان هــاي  در  عباســی  چهاربــاغ 

الف( دوره صفويه )970-1176ه.ش(
• قديمي ترين نقشه از دولت خانه اصفهان

 انگلبــرت کمپفــر در خــالل ســال هاي 1684-1685ميالدی 
از اصفهــان دیــدن کــرده اســت. وی در دورنمــاي مشــهوري 
ــه اصفهــان را  به عنــوان planographia sides regia، دولت خان

بــه تصویــر کشــيد )تصویــر1(.
ــته  ــاغ گلدس ــت و ب ــل دروازه دول ــده مای ــاط  دهن خــط ارتب
)هشــت ضلعي( کــه گــذري را مشــخص مي کنــد، بــه 
ــرن  ــه اي ق ــار بوی ــي حص ــوب غرب ــد جن ــاد، ح ــال زی احتم
ــار  ــان و حص ــش جه ــدان نق ــه مي ــت و فاصل ــارم اس چه

بویــه اي کــه دولت خانــه در آن ایجــاد شــده اســت، محــدوده 
ــت اهلل زاده  ــت )آی ــان اس ــش جه ــي نق ــاغ تاریخ ــي ب تقریب
باغچه هــای  در  شــعاعی  طــرح   .)3  :1381 شــيرازي، 
ــدا  ــودن ابت ــداد ب ــک امت ــل و در ی ــرگاه و بلب ــای خ باغ ه
ــان از  ــی خياب ــرقی و غرب ــه ش ــا در دو جبه ــای باغ ه و انته

ــت. ــرح اس ــن ط ــر در ای ــوارد دیگ م
ــت ضلعی  ــرگاه، هش ــاغ خ ــل ب ــوض مقاب ــر 1، ح در تصوی
 )Jean  Chardin( ترســيم شــده اســت؛ در حالی کــه شــاردن
ــط آن را 120  ــع و محي ــا، آن را مرب ــات حوض ه در توصيف
ــت ضلعی  ــت را  هش ــل و تخ ــاغ بلب ــل ب ــوض مقاب ــا و ح پ
ذکــر کــرده اســت )شــاردن 1375 : 120(. همچنيــن تعــداد 

دو ردیــف درخــت در ایــن خيابــان ترســيم شــده اســت.
در نقشــه دیگــری )تصویــر 2(، کمپفــر بــه معرفــي باغ هــاي 
ــاغ اشــاره کــرده اســت؛ باغ هــای  ــان چهارب دو ســمت خياب
ــه را  ــان و طاووس خان ــه درویش ــل، مهمان خان ــرگاه، بلب خ

تصویر 1: دورنمایي از دولت خانه اصفهان از کمپفر. 
www.iranshahrpedia.ir :مأخذ
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در جبهــه شــرقی و باغ هــای مثمــن )هشــت گوش(، تخــت، 
ــی  ــه غرب ــاهی را در جبه ــاغ ش ــان و ب ــه درویش مهمانخان
نشــان داده اســت. کمپفــر بــه وجــود باغ هــای مــو و تــوت 
ــاره  ــود آورده، اش ــفرنامه خ ــاردن در س ــه ش ــيرخانه ک و ش
نکــرده اســت. همچنيــن مدرســه چهاربــاغ نيــز نشــان داده 
نشــده اســت؛ زیــرا کمپفــر در زمــان شــاه ســليمان از ایــن 
ــل  ــاغ بلب ــی از ب ــه بخش ــرده، درحالی ک ــدن ک ــان دی خياب
ــاه  ــادر ش ــه م ــه مجموع ــاه ســلطان حســين ب ــان ش در زم
)مدرســه - کاروانســرا- بــازار( اختصــاص داده شــده اســت. 

ب( دوره قاجاريه )1176-1300ه.ش(
در دوره قاجاریــه و بــه خصــوص در زمانــي کــه ظل  الســلطان 
ــماري  ــاي بي ش ــهر خرابي ه ــن ش ــود، ای ــان ب ــم اصفه حاک
بــه خــود دیــد. دیوالفــوآ )Jane Dieulofoy( ســياح فرانســوي 
ــفرنامه  ــرد، در س ــدن ک ــان دی ــن دوران از اصفه ــه در ای ک
خــود، وضعيــت ایــن خيابــان را در دوره قاجــار، قابــل 
ــان در دوره صفــوی  ــا شــکوه و جــالل ایــن خياب مقایســه ب
Henry-( نمی دانســت. همچنيــن هانــري رنــه دالمانــي
René D’allemagne( ســياح فرانســوي نيــز بــه نابــودی ایــن 

ــان در دوره ظل الســلطان اشــاره داشــته اســت. خياب
  

و  پرســکورياکف  توســط  تهیه شــده  نقشــه   •
)1230ه.ش( روســي  چريکــف  پرانورشــیکف 

توســط  ایــران  شــهرهاي  از  زمينــي  نقشــه برداري 
نقشــه برداران نظامــي ارتــش روســيه صــورت پذیرفتــه 
ــت  ــل حکوم ــا اوای ــادف ب ــه ها مص ــن نقش ــه ای ــت. تهي اس
ناصرالدین شــاه و صــدارت اميرکبيــر بــوده کــه در آن، 
کليــت محــدوه تقریبــي شــهر صفویــه قابــل رؤیــت اســت. 
شــبکه توپوگرافــي دقيــق بــا حضــور و تحــت نظــر ســرهنگ 
ــه  ــم نقش ــي و تنظي ــاس توپوگراف ــف )Chyrykf( اس چيریک
 )Mvkv.zhy.ayy( ــي ــان پرســکوریاکف و موکو.ژي.ای از کاپيت
 E.P.( و برداشــت اساســي نقشــه از اي.پي.پرانورشــيکف
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــال 1851م ص Pranovershikov( در س

ــر 3(.  ــتر، 1355: 169(؛ )تصوی )هولس
در ابتــداي محــل بــاغ خــرگاه، حوضــي هشــت گوش دیــده 
ــض دارد؛  ــياحان از آن، تناق ــف س ــا توصي ــه ب ــود ک مي ش
ــه شــاردن،  ــه گفته هــاي ســياحان از جمل ــا توجــه ب ــرا ب زی

ایــن حوض مربع شــکل و کوچــک بــوده )شــاردن، 1375: 120(، به 
طــوري کــه یکــي از ســياحان در شــمارش تعــداد حوض هــا، 
ــه  ــر، در مقایس ــوض دیگ ــراه دو ح ــه هم ــوض را ب ــن ح ای
ــت.  ــاورده اس ــاب ني ــه حس ــر ب ــزرگ دیگ ــاي ب ــا حوض ه ب
فرضيــه صحــت ایــن ترســيم، تغييــر ســاختاري ایــن حــوض 
در ایــن دوره اســت. همچنيــن در ایــن نقشــه، باغچه بنــدی 
شــعاعی در باغ هــای بلبــل و خــرگاه کــه در ترســيم کمپفــر 
ــد  ــز همانن ــه ني ــن نقش ــدارد. در ای ــود ن ــده، وج ــده ش دی
ترســيم کمپفــر ابتــدا و انتهــای باغ هــا در دو جبهــه شــرقی 
ــر  ــوارد دیگ ــت. از م ــداد اس ــک امت ــان در ی ــی خياب و غرب
می تــوان بــه محــل مادی هــای ایــن خيابــان و تعــداد 

چهــار ردیــف درخــت اشــاره کــرد.

تصویر 2.پالن خيابان چهارباغ، ترسيم از انگلبرت کمپفر.
http://libraries.britishmuseum.org :مأخذ 
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تصویر3 : نقشــه اصفهان توسط نقشه برداران روسي. مأخذ : هولستر، 1355.

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

نقشــه اي کــه بــه وســيله پاســکال کســت فرانســوي ترســيم 
ــه  ــران ب ــار باســتاني مــدرن ای ــام آث ــه ن ــي ب شــده، در کتاب
ســال 1867 ميــالدی در پاریــس بــه چــاپ رســيده اســت. 
ــه  ــش از هم ــهر بي ــار ش ــت، حص ــکال کس ــه پاس روي نقش
ــه بوده اســت  ــادگار دوره صفوی جلــب توجــه مي کنــد کــه ی

ــفقی، 1381: 350(. )ش
نقشــه پاســکال کســت بــا اصــول صحيــح نقشــه برداري تهيه 

شــده و طــرح کلــي آن بــا نقشــه هاي فعلــي فــرق ناچيــزي 
ــي  ــاي اصل ــا و گذره ــي، خيابان ه ــبکه هاي ارتباط دارد. ش
ــم شــهر، در محــل  ــاي مه ــي و بناه ــره ادارات دولت و باالخ
واقعــي خــود ترســيم شــده  اســت. از جملــه اشــتباهات ایــن 
نقشــه، هــم  جهــت  بــودن ميــدان نقــش جهــان و دولتخانــه 
 بــا خيابــان چهاربــاغ عباســي اســت )تصاویــر 4 و 5(.

در تصویــر 4، کســت بــه جایــگاه حوض هــاي خيابــان 
ــت ــا را هش ــداد حوض ه ــت. وي تع ــه اس ــاغ پرداخت چهارب

روایت نقشه ها از خيابان چهارباغ اصفهان
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 مــورد ترســيم کــرده، ولــي بنــا بــه گفتــه شــاردن، تعــداد 
ــن حوضــي  ــاالً چني ــوده اســت. احتم ــورد ب ــا، 7 م حوض ه
ــف  ــه توصي ــاردن ب ــه ش ــي ک ــی ازآنجای ــته ول ــود داش وج
ــاره  ــه آن اش ــود، ب ــه ب ــا پرداخت ــروي باغ ه ــاي روب حوض ه
نکــرده اســت. در گفته هــاي شــاردن فقــط بــه یــک حــوض 
ــي در  ــاغ بلبــل اشــاره شــده، ول ــروي ب هشــت گوش در روب
ایــن ترســيم مــادي نياصــرم از حوضــي هشــت ضلعي عبــور 
کــرده کــه ایــن حــوض، حــوض ششــم از حوض هــاي 
ــع  ــکل مرب ــه ش ــاردن آن را ب ــه ش ــت ک ــه ای اس هفت گان
توصيــف کــرده اســت. همچنيــن جــوی شــاه کــه وارد بــاغ 
بلبــل می شــود، از حــوض مقابــل ایــن بــاغ عبــور می کــرده 
کــه بنــا به گفتــه شــاردن هشــت ضلعی بــوده، ولــی در اینجا 
ــل  ــن وی حــوض مقاب ــيم شــده اســت، همچني ــع ترس مرب
ــن ترســيم  ــع دانســته اســت. صحــت ای ــاغ خــرگاه را مرب ب
ــای  ــاردن از حوض ه ــات ش ــودن توصيف ــق ب ــرض دقي ــا ف ب
ــن  ــاختاری ای ــر س ــر تغيي ــان، مبنی ب ــن خياب ــه ای هفت گان
ــت. ــرگاه اس ــاغ خ ــروی ب ــوض روب ــن ح ــوض و همچني  ح

ــل و  ــورت مای ــه ص ــده ب ــط ارتباط دهن ــه خ ــن نقش در ای
ــده  ــيم ش ــاغ ترس ــان چهارب ــا خياب ــت ب ــم هم جه کاخ قدی
کــه اشــتباه اســت. همچنيــن در نقشــه کســت اثــری از بــاغ 

هشــت ضلعی گلدســته دیــده نمی شــود.

ج( دوره پهلوی )1304-1357ه.ش( 
ــي  ــر ســاختار کل ــان و تغيي ــن خياب ــي ای  تخریب هــاي اصل
ایــن خيابــان، در زمــان پهلــوی اول در حــدود ســال 1307 
ــيب هاي  ــترین آس ــن دوره بيش ــع، در ای ه.ش رخ داد. درواق
وارده، آســيب هاي فرهنگــي و هویتــي بــوده کــه مهم تریــن 
ــگ کــردن نقــش انســان در  ــوان در کم رن ــر آن را مي ت تأثي

خيابــان چهاربــاغ دانســت.
 

• نقشه ترسیمي چهارباغ از دونالد نیوتن ويلبر
از توضيحــات   )Donald Newton Wilber( دونالــد ویلبــر
و تقریــرات شــاردن و گزارش هــاي ســایر جهانگــردان و 
مهمان هــاي خارجــي و بــا اســتفاده از اطالعــات بــه دســت 
آمــده از منابــع ایرانــي، نقشــه ایــن شــهر ســلطنتي را از نــو 

ــر6(.   ــر، 1384: 83(؛ )تصوی ــرد1 )ویلب طــرح ک
ــاغ عباســي در دو جبهــه  ــان چهارب باغ هــا و کاخ هــاي خياب
شــرقي و غربــي ایــن خيابــان قــرار گرفته انــد. جبهــه 
شــرقي ایــن خيابــان شــامل بــاغ خــرگاه، بــاغ بلبــل، 

تصویر 4: ترتيب حوض هاي چهارباغ براساس نقشه پاسکال 
کست.

 http://www.middle eastagarden.com :مأخذ 



25شماره 39تابستان  1396

مدرســه چهاربــاغ، بــاغ تــوت، مهمان خانــه درویشــان 
ــن  ــي ای ــه غرب ــت. جبه ــوده اس ــيرخانه ب ــي و ش نعمت الله
خيابــان شــامل بــاغ هشــت گوش، تخــت، مــو، مهمان خانــه 
درویشــان حيــدري و قفس خانــه بــوده اســت )تصویــر6(. بــا 
توجــه بــه ایــن ترســيم، تمامــی بدنــه ایــن خيابــان بــه غيــر 
ــاغ  ــه چهارب ــت. مدرس ــوده اس ــاغ ب ــاغ، ب ــه چهارب از مدرس
ــان  ــن خياب ــين در ای ــاه سلطان حس ــان ش ــان در زم اصفه
ســاخته شــده اســت. در ایــن نقشــه، باغچه بندی هــای 

شــعاعی در باغ هــای بلبــل و تخــت دیــده می شــود. در 
ایــن نقشــه نيــز هماننــد ترســيم های دوره هــای قبــل، ابتــدا 
ــان در  ــی خياب ــا در دو جبهــه شــرقی و غرب و انتهــای باغ ه
ــی  ــه غرب ــا در جبه ــی باغ ه ــداد اســت. خــط پایان ــک امت ی
ــداد  ــک امت ــه در ی ــاغ قفس خان ــز ب ــه ج ــا ب ــام باغ ه در تم
بــوده و خــط پایانــی در جبهــه شــرقی در تمــام باغ هــا بــه 
ــت.  ــداد اس ــک امت ــيرخانه در ی ــل و ش ــای بلب ــز باغ ه ج
ــن  ــرگاه در ای ــل و خ ــای بلب ــه باغ ه ــن مجموع ــی بي تناقض

تصویر5:  قســمتي از نقشه شهر اصفهان، اثر پاسکال کست. مأخذ:
http://en.wikipedia.org

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

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

نقشــه بــا ليتوگرافــی کــه توســط کمپفــر ترســيم شــده، دیده 
ــاغ خــرگاه  می شــود. در ليتوگرافــی کمپفــر، خــط مــورب ب
ــاغ بلبــل می رســد کــه در ایــن نقشــه  ــوار انتهــای ب ــه دی ب
دیــده نمی شــود. همچنيــن تعــداد ردیــف درختــان در ایــن 

نقشــه نشــان داده نشــده اســت.

• نقشه اصفهان معروف به نقشه سیدرضاخان
ایــن نقشــه، نقشــه اي اســت بــه مقيــاس 1:4000 بــه قطــع 
ــع  ــه طب 125×133 ســانتي متر کــه در ســال 1302 ه.ش ب
ــه  ــد ک ــن برمي آی ــه چني ــي نقش ــت. از کمياب ــيده اس رس
تعــداد بســيار کمــي از نقشــه چــاپ شــده اســت )شــفقي، 

.)351  :1381
ــا و  ــش خيابان ه ــور، نمای ــه مزب ــم نقش ــخصات مه از مش
ــت.  ــهر اس ــف ش ــالت مختل ــام مح ــي و ن ــاي اصل کوچه ه
فضــاي ســبز یــا بــه عبــارت دیگــر باغــات و مــزارع دورتــادور 
ــه  ــوده ک ــه ب ــي فراگرفت ــل توجه ــعت قاب ــا وس ــهر را ب ش
ــه صــورت باغــات  امــروزه فقــط وســعت ناچيــزي از آنهــا ب
ــه  ــا ب ــده و توســعه شــهر از وســعت آنه ــي  مان ــزارع باق و م

ــر 7(. ــته اســت )تصوی شــدت کاس
ــث شــد  ــد باع ــه بع توســعه شــهري از ســال 1300 ه.ش ب
ــد و  ــدا کن ــعه پي ــه توس ــات صفوی ــان روي باغ ــهر اصفه ش
اســم ایــن محــالت نوبنيــاد معمــوالً بــه اســم همــان باغــات 

قدیمــي نامگــذاري شــده اســت )همــان : 291(.
• نقشه شهر اصفهان از شفقي

»تاریــخ اصفهــان و ري و همــه جهــان« مشــهورترین تأليــف 
»حــاج ميــرزا حســن خان انصــاري« اســت. ایــن کتــاب در 
اصفهــان بــه قطــع خشــتي و حــروف ســربي بــه طبــع آمــده 
اســت و شــماره صفحــات آن 450 اســت )جابــری انصــاری، 

.)175 :1378
ــه توصيفاتــي از ایــن کتــاب پرداختــه شــده و در  ــر ب در زی
ــب مطرح شــده  ــه مطال ــا توجــه ب ــا ب ــي باغ ه ــان جانمای پای

ــود. ــه مي ش ــاب، ارای در کت
- بــاغ خــرگاه کــه در مغــرب چهلســتون بــوده اســت 

.)348  :1321 انصــاري،  )جابــري 
- بــاغ تخــت در ســمت مغــرب چهاربــاغ و بــه مســاحت 40 
هــزار ذرع. ایــن بــاغ دو قصــر داشــت، یکــي رو بــه چهاربــاغ 
ــه  ــاد ک ــي محــل شــمس آب ــان فرع ــه خياب ــری رو ب و دیگ

ــي ناميــده می شــود.  ــان شــيخ بهای امــروزه خياب

- دو بــاغ اربابــي )یکــي وقفــي و بــه دســت آقایــان پاقلعــه و 
دیگــري بــاغ و خانــه محمــد امين خــان( در طــرف جنــوب 

بــاغ تخــت قــرار دارنــد )همــان: 355(.
ــين در  ــوان حس ــاغ پهل ــه ب ــه ضميم ــه ب ــاغ طاووس خان -ب
مشــرق چهاربــاغ کــه بيــش از 40 هــزار ذرع مســاحت دارد. 
- بــاغ زین خانــه و بــاغ فتح آبــاد در مشــرق چهاربــاغ، 
ــو مدرســه  ــع کــه جل ــه مســاحت 60 هــزار مترمرب شــاید ب
ــان:  ــلطان حســين اســت )هم ــاه س ــه ش ــاغ و موقوف چهارب

.)356
- باغ گلدســته، که مساحت آن 30 هزار ذرع است. 

- بــاغ شــيرخانه پشــت طــرف مشــرقي چهاربــاغ و معبــرش 
از بــاغ پهلــوان حســين بــود )همــان: 357(.

ــری  ــاغ شــيرخانه برخــالف توصيفــات جاب ــن نقشــه ب در ای
ــت.  ــده اس ــيم ش ــان ترس ــی خياب ــه غرب ــاری در جبه انص
ــه  ــاغ قفس خان ــل ب ــاردن مح ــه ش ــه گفت ــا ب ــاغ بن ــن ب ای
ــيرخانه و  ــاغ ش ــل ب ــه مقاب ــاغ قفس خان ــت. »ب ــوده اس ب



27شماره 39تابستان  1396

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

ــت و  ــته اس ــرار داش ــاغ ق ــان چهارب ــي خياب ــه غرب در جبه
ــاردن، 1375:  ــت« )ش ــاي آن از طالس ــاي قفس ه مفتول ه
ــاغ تخــت  121(. همچنيــن از آنجایــی کــه یــک کوشــک ب
ــوب  ــمت جن ــده و س ــاز می ش ــی ب ــيخ بهای ــان ش ــه خياب ب
انتهــای  و  تقســيم شــده  باغ هــای کوچکتــر  بــه  بــاغ 
ــه ترســيمات  ــا توجــه ب ــل ب ــاغ بلب ــاغ تخــت و ب شــمالی ب
ــی  ــدوده تقریب ــوده، مح ــتا ب ــک راس ــل در ی ــای قب دوره ه
ــر8(. ــت )تصوی ــده اس ــان داده ش ــه نش ــاغ در نقش ــن ب  ای

د( وضعیت موجود 
در تصویــر 9، نقشــه اي از کاربري هــاي اطــراف خيابــان 
چهاربــاغ در دوره کنونــي ارایــه شــده اســت. کاربــری 
غالــب در بدنــه ایــن خيابــان، تجــاری اســت. در بــاغ بلبــل 
ــود، در  ــده می ش ــی نامي ــهيد رجای ــارک ش ــروزه پ ــه ام ک
ــاغ  ــی )ب ــهيد رجای ــارک ش ــه پ ــرای ورود ب ــه ب ــد نقط چن
ــده اســت )جــدول1(؛  ــاری منقطــع ش ــری تج ــل( کارب بلب

ــر9(.  )تصوی
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جســتار

درصد کاربری
%82 تجاری
%8 فرهنگی - مذهبی

%6.5 سازمان دولتی
%3.5 پارک )فضای سبز(

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

جــدول 1: درصد کاربری های اطراف خيابان چهارباغ، مأخذ : نگارندگان.

کــه در فاصلــه زمانــي بيــن آنهــا بــه وقــوع پيوســته  اســت. 
ــن  ــه ای ــاغ بلبــل از جمل - مجموعــه مادرشــاه در جنــوب ب
زمــان شــاه ســلطان حســين،  اســت. در  دگرگوني هــا 
ــاص داده  ــری اختص ــن کارب ــه ای ــل ب ــاغ بلب ــی از ب بخش
ــان  ــن خياب ــه ای ــه بدن ــن مجموع ــداث ای ــل از اح ــد. قب ش
ــود.   ــده ب ــکيل ش ــا تش ــردر باغ ه ــای س ــط از عمارت ه  فق
ــدد  ــت ع ــان را هف ــن خياب ــای ای ــداد حوض ه ــاردن تع -ش
ذکــر کــرده؛ ولــی در نقشــه پاســکال کســت کــه در زمــان 
قاجاریــه ترســيم شــده اســت، هشــت حــوض نمایــش داده 

شــده اســت.
- در ترســيم کمپفــر بــاغ گلدســته و کوشــک آن بــه 
صــورت هشــت ضلعی احــداث شــده و عکســی کــه از 
ــر  ــدی ب ــده تأیي ــت آم ــه دس ــتر ب ــط هولس ــاغ توس ــن ب ای
ــه  ــی ک ــت، درحال ــک اس ــن کوش ــودن ای ــت وجهی ب هش
ــاغ  ــن ب ــودن ای ــه هشــت وجهی ب ــر در ترســيم خــود ب ویلب

ــت. ــته اس ــه نداش توج

ــای  ــاغ در دوره ه ــان چهارب ــوم خياب ــری| مفه نتیجه گی
مختلــف تاریخــی تغييراتــی را بــه خــود دیــده اســت. ایــن 
خيابــان در دوران صفویــه بيشــتر جنبــه تفرجگاهــی داشــته 
ــه   ــان ن ــار، خياب ــن ب ــرای اولي ــت قاجــار ب و از دوران حکوم
ــارت  ــکان تج ــوان م ــه به عن ــگاه، بلک ــوان تفرج ــط به عن فق
و بازرگانــی هــم نقــش داشــته  اســت. ایــن خيابــان از دوره 
قاجــار در زمــان ظل الســلطان حاکــم اصفهــان، دچــار 
خرابی هــای بی شــماری شــد و شــکوه و عظمــت دوران 
ــه  ــيب های وارده ب ــترین آس ــا بيش ــت. ام ــه را نداش صفوی
ــه  ــوده ک ــی ب ــی و هویت ــيب های فرهنگ ــان، آس ــن خياب ای
کــردن  کم رنــگ  در  می تــوان  را  آن  تأثيــر  مهم تریــن 
ــيب ها از  ــن آس ــت. ای ــان دانس ــن خياب ــان در ای ــش انس نق
ــروز کــرده اســت.  ــان ب ــه بعــد در ایــن خياب دوره پهلــوی ب
امــروزه ایــن خيابــان یکــی از مســيرهای اصلــی رفت و آمــد 
اتومبيل هــا بــوده کــه دارای کاربــری غالــب تجــاری اســت. 
مقایســه نقشــه هاي بررسي شــده، عــدم انطباق هایــي را 
ــت  ــي اس ــي از تحوالت ــا ناش ــي از آنه ــازد. برخ ــارز مي س ب
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در  شــعاعی  باغچه بندی هــای  کمپفــر،  ترســيم  در   -
باغ هــای خــرگاه و بلبــل دیــده می شــود؛ در حالی کــه 
ویلبــر در بازســازی خــود بــه ایــن نــوع باغچه بنــدی در بــاغ 

ــت. ــته اس ــه نداش ــرگاه توج خ
- از بــاغ گلدســته و بناهــاي موربــي کــه کمپفــر آنهــا را »راه 

بســته« ناميــده، در نقشــه های دوره هــای بعــد دیــده نشــده 
اســت و ایــن نشــان از تغييــرات عمــده در ایــن قســمت ها 
ــه  ــتون ک ــاغ چهلس ــوج ب ــوار مع ــال، دی ــن ح ــا ای دارد. ب
ــد تنهــا عنصــري  ــوده، می توان ــا بناهــاي مــورب ب مــوازي ب

ــد.  ــت مي کن ــر وجــود »راه بســته« دالل باشــد کــه ب

پی نوشت
1. درواقع نقشه ای که ویلبر ترسيم کرده، نقشه خيابان چهارباغ دوره صفوی بوده که در دوره پهلوی ترسيم شده است. 
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