
مقاله

چکیده
خیابـان چهاربـاغ اصفهـان به دلیـل زیبایی و سـاختار خـاص خود، جـزء خیابان های 
مشـهور دنیـا، چـه در زمـان سـاخت آن در دورة صفویـه و چه در زمان حال می باشـد 
و در سـفرنامة جهان گردانـی کـه در سـال های اولیـة سـاخت آن، بـه اصفهـان آمده و 
از ایـن خیابـان دیـدن کرده انـد، وصـف زیبایـی و کم نظیـر بـودن این سـازة شـهری 
همـواره آمـده اسـت. این مقاله در پِی شـناخت بهتـر ویژگی های این خیابـان و دلیل 
محبـوب بـودن آن در بیـن بازدیدکنندگان اسـت. بنابراین، نخسـت پرسـش های زیر 

می شـود: مطرح 
- آیا نقشة خیابان چهارباغ پیش از اصفهان در شهر دیگری اجرا شده است؟

- هدف از ساخت این خیابان به این شیوه چه بوده است؟
- چه ویژگی هایی خیابان چهارباغ را از دیگر خیابان ها متمایز می سازد؟

جسـت وجوی پاسـخ ایـن پرسـش ها بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه ای، مشـاهده و 
عکس بـرداری، بـه تدویـن ایـن مقالـه انجامیـد کـه منحصربه فـرد بـودن چهاربـاغ از 

لحـاظ سـاختار شهرسـازی و اسـتفاده از آن به عنـوان تفرجـگاه را تأییـد می کنـد.
کلیدواژهها: اصفهان، صفویه، معماری، شهرسازی، چهارباغ
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اصفهان شهری است که بخش مهمی از شهرت و اعتبار خود را مرهون ساخت وسازهای 
دولت صفویه، به ویژه شاه عباس اّول، است. این شهر به خاطر موقعیت استراتژیک از نظر 
و زمین  زاینده رود  پرآب  از مرز و خطر حملة دشمنان، وجود رود  بودن  جغرافیایی، دور 

حاصلخیز و آب وهوای معتدل، پایتخت دولت صفویه گردید.
خیابان چهارباغ از جمله آثاری است که مورد توجه بازدیدکنندگان اروپایی قرار دارد و با 
وجود تغییرات زیاد در طول سال های متمادی، همچنان جزو شاخصه های مهم شهرسازی در ایران است. 
بر کسی پوشیده نیست که نمونه هایی از خیابان به همراه باغ و عمارت در کنار آن، پیش از چهارباغ 
اصفهان، ساخته شده بود، اما آنچه نمونة موجود در اصفهان را متمایز می ساخت، برنامه و نقشة مدّون برای 

ایجاد فضایی با اصول شهرسازی پیشرفته و کامل شده از نظر زیرساخت و روساخت بود.

اولین نوشته ای که در آن به »چهارباغ« اشاره می شود، تاریخ بخارا )مربوط به قرن سیزدهم 
باغ، در  به  اشاره  این کلمه در  از  رایج  استفادة  آنکه  / ششم هجری( است؛ حال  میالدی 
نوشته های قرن پانزدهم به چشم می خورد. ازاین رو هر باغی می تواند یک چهارباغ نیز باشد. 
این کلمه به معنای »چهاربخشی« است و در مفهوم و درک عامیانه، نشان دهندة باغی بوده 
است که به وسیلة نهرهای آب به چهار قسمت تقسیم شده باشد. یافته های باستان شناسی 
قدمت این نقشه برای طرح ریزی فضای باغ را به دوران هخامنشی و باغ های پاسارگاد -که 
در لفظ باستانی پائیریدانزا )پردیس(، به معنی »مکان محصور« نامیده می شد- می رساند. 
ساختار این باغ ها به شکلی بود که آب گذرهای متقاطع، سطح آن را به چهار بخش تقسیم 
می کردند و در این بخش های چهارگانه درخت کاری و گل کاری می شد. برخی استفاده از 
عدد چهار در معماری باغ های ایرانی پس از اسالم را به نهرهای چهارگانه بهشت نسبت 
می دهند که در مورد دوران پیش از اسالم صدق نمی کند. دلیل این امر را باید مقدس 
شمردن عناصر چهارگانة طبیعت، یعنی آب، باد، خاک و آتش دانست. البته دور از ذهن 

نیست که این تفکر در دوران پس از اسالم نیز تأثیر خود را حفظ کرده باشد.
پس ازآن، نمونه های فراوانی از باغ های محصور در سرزمین های اسالمی دیده می شود که 
هرکدام با زیبایی هرچه تمام تر، بخشی از تاریخ معماری منظر و باغ سازی را به نمایش 
می گذارند اما تمام این موارد با راه ها و نهرها و بخش های درخت کاری در فضایی محصور و 
بیشتر در کاخ های پادشاهان ساخته می شد. ازاین رو، خیابان چهارباغ اصفهان، گونه ای جدید 

در شهرسازی عمومی به شمار می رود.
در شهرسازی ایرانی، پیشینة خیابان -به معنی راه فراخ و درازی که در آن نهِرآب و درختان باشد- به 
قرن دوم هجری می رسد اما هیچ یک از مواردی که با نام خیابان یا با مفهوم خیابان قبل از چهارباغ اصفهان 
شکل گرفته بود، واجد طراحی بدنه و کف نبوده و فقط مواردی که خیابان در درون باغ بوده، طراحی 

کف داشته است.

پس از تصمیم گیری برای احداث راهی که حّد فاصل مرکز شهر و منطقة حکومتی تا 
آن سوی زاینده رود باشد، نیاز به تملک باغ ها و زمین های این ناحیه بود که گویا صاحب آن ها 
حاضر به فروش نشده بود. به همین دلیل، شاه عباس این باغ ها را اجارة ابدی کرد. ازاین رو، 
مهم ترین وجه تسمیة این خیابان را وجود چهارباغ در اطراف آن می دانند که شاردن آن ها را 
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چهارباغ انگور ذکر کرده است؛ کمپفر علت این نام گذاری را تقاطع با زاینده رود و تقسیم شهر به چهار 
منطقه در اطراف آن می داند و آدام اولئاریوس بر این باور است که باغ با چهار خیابان عمود بر هم به 
چهار قسمت تقسیم شده و به همین جهت چهارباغ نام گرفته است. اسکندر بیک ترکمان، تاریخ نگار 
عصر شاه عباس اّول، دربارة احداث خیابان چهارباغ چنین می نویسد: »از دروب شهر، یک دروازه در حریم 
باغ نقش جهان واقع و به درب دولت موسوم است، از آنجا تا کنار زاینده رود خیابانی احداث فرموده، 
چهارباغی در هر دو طرف خیابان و عمارات عالیه در درگاه هر باغ طرح انداختند و از کنار رودخانه تا پای 
کوه جانب جنوبی شهر، انتهای خیابان قرار داده، اطراف آن را بر اُمرا و اعیان دولت قسمت فرموده اند که 
هرکدام باغی طرح انداخته، در درگاه باغ عمارتی مناسِب درگاه ترتیب دهند و ...«. چهارباغ دورة صفوی 
از دروازه دولت )میدان امام حسین )ع( کنونی( تا میدان انقالب و ابتدای سی وسه پل و از انتهای پل تا 

خیابان چهارباغ در زمان حال، نگارنده.
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دروازه شیراز )میدان آزادی کنونی(، امتداد می یابد. در ابتدای این خیابان در دروازه دولت، کوشکی دو 
طبقه با پنجره های زیاد چوبی ساخته شده بود که به »جهان نما« شهرت داشت. در انتهای دیگر خیابان 
نیز باغ هزارجریب قرار می گرفت که عمارت ورودی آن به دقت طراحی شده بود. در طول خیابان در 
فاصله های منظم، عمارت ها و کوشک هایی به دستور شاه توسط درباریان ساخته شده بود که به ترتیب 
در شرق خیابان پس از عمارت جهان نما عبارت بود از باغ خرگاه )خیمه گاه(، باغ بلبل، دروازة منتهی به 
قصر سلطنتی، باغ توت، مهمانخانة درویشان نعمت اللهی و شیرخانه )باغ خانه شیران(؛ و در غرب خیابان، 
باغ هشت گوش، باغ تخت، دروازه نقاشی و طالکاری به بیرون شهر، باغ مو )انگور(، مهمانخانة درویشان 
حیدری و طاووس خانه )باغ مرغان شاهی(. در دو سوی این خیابان دو ردیف درخت چنار کاشته شد که 
در دورة قاجار به چهار ردیف رسید. همچنین، بیشتر جهان گردان به نهر وسط خیابان و حوض های تعبیه 
شده در این مسیر اشاره کرده اند و شاردن تعداد این حوض ها را هفت عدد ذکر کرده است. این حوض ها 
از سنگ مرمر سفید ساخته شده بودند و در نظر اولئاریوس »فوق العاده زیبا« می آمدند. قرینه سازی در دو 
سمت خیابان با قرارگیری سردرها، رعایت شده بود. بیشتر سیاحان به عمومی بودن باغ ها اشاره کرده اند؛ 
برای مثال، دالواله دراین باره می نویسد: »این باغ ها متعلق به شاه است ولی مردم با آزادی کامل از آن ها 

استفاده می کنند و آن قدر میوه در این باغ ها وجود دارد که برای تمام شهر کافی و حّتی زیاد است«.

این خیابان به عنوان محلی برای تفریح و آسایش مردم عادی در نظر گرفته شده بود و حتی 
یک روز در هفته برای بانوان قرق می شد تا آزادانه در چهارباغ گردش کنند. در سفرنامه ها 
از وقت گذرانی مردم در قهوه خانه های اطراف چهارباغ، در سایه سار درختان چنار یا روی 
تخت هایی که بر نهر یا حوض های وسط خیابان زده می شد، گفته شده است که به قلیان 
کشیدن و گوش دادن به نقاالن و معرکه گیران می گذشت. در حقیقت خیابان چهارباغ یک 

تفرجگاه عمومی مصّفا بود.
یکی دیگر از خصوصیات مهم خیابان چهارباغ، به نمایش گذاشتن دستاوردهای شهر و 
اجرای آیین های عمومی بود؛ از جمله مراسم مختلف از قبیل استقبال از سفرا، گردش های 

درباری، آیین های رژه و مراسم آب پاشان که همة مردم در آن شرکت می کردند.

شاه عباس اول، پیش از آنکه به سلطنت برسد، دوران کودکی و نوجوانی اش را در شهر 
هرات گذرانده بود. هرات از جمله شهرهای زیبای دوران اسالمی است که همواره وصف 
زیبایی هایش در کتاب های مختلف به میان آمده و از آن با عنوان »باغ شهر هرات« نام برده 
شده است. از سوی دیگر، باغ های تیموری شهرت بسیاری داشته اند و باغ های ساخته شده در 
سمرقند توسط تیمور و جانشینانش را می توان ریشة اصلی باغ های صفوی دانست؛ ازاین رو 
می توان چنین پنداشت که شاه عباس با در ذهن داشتن شهری که کودکی اش را در آن گذرانده بود و 
پر از باغ های پردرخت زیبا بود، به هنگام استقرار در اصفهان تصمیم به ساختن پایتختی زیبا با در نظر 
گرفتن اصول شهرسازی جدید گرفت. باغ در نهاد ایرانیان، که اکنون مسلمان شده اند، از روزگاران قدیم 
نمادی از بهشت ابدی بوده است. این عالقه به برپا کردن فضاهای پر گل و درخت، با آب وهوای تقریبًا 
خشک سرزمین ایران در بیشتر نقاط آن نیز بی ارتباط نیست. پس از ورود اسالم به ایران، این تفکر قدرت 
بیشتری گرفت و تالش ها برای ساختن باغ بهشت در روی زمین قوت گرفت. تقسیم آن به چهار بخش 

هم ریشه در اعتقاد به تقدس عدد چهار و عناصر چهارگانة طبیعت دارد.
و اما نکتة پایانی و قابل توجه در مورد خیابان چهارباغ، نام این خیابان است. دالیل مختلفی که برای 
نام گذاری آن برشمرده اند، بیان شد ولی آنچه بسیار ساده و روشن دربارة ساختار این خیابان و در توصیف 
اسکندربیک ترکمان و شاردن به آن اشاره شده این است که در هر سوی این خیابان چهارباغ متفاوت 
وجود داشته است و ازآنجاکه این خیابان دارای دو معبر بوده و مردمی که از شمال به جنوب و برعکس 
از این خیابان گذر می کرده اند، هریک در مسیر خود چهار عدد باغ را از نظر می گذرانده اند، آیا این دلیل 

نام گذاری این خیابان نیست؟ عجیب آنکه کسی تابه حال اشاره ای به این موضوع نداشته است!

انگیزةء 
ساخت و 
نام گذاری

اولین عکس از خیابان چهارباغ در دورة قاجار، 
forum.hammihan.com:مأخذ
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