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ABSTRACT
Aims: The purpose of this article is to address the issue of Qazvin
Space Organization in the Safavid period with the approach of cultural
studies.
Methods: The present study has been carried out with the approach of
cultural studies and exploratory-documentary method, with the aim of
describing and interpreting the historical data of Qazvin city in the
Safavid period and its analysis. In this regard, first-hand sources,
documents were collected, studied and analyzed. In parallel with the
library studies, field surveys were conducted and the signs were
surveyed and studied.
Findings: In the present study, three views result from the approach of
cultural studies, namely: 1- Regulation of the city- 2- Homogeneity and
heterogeneity of neighborhoods and 3- Use of urban spaces and their
rational concepts in the analysis of Qazvin spatial organization used
during the Safavid capital it placed. The result of the research indicates
that the structural changes of Qazvin city in the Safavid period in
accordance with the newly created culture and is closely related to a set
of several factors, including the "space" dimension which is a subset. It
regulates the city, it plays a more prominent role, and because it is
expressed through the body and by the designers, it is more tangible,
and the other dimensions are related to it.
Conclusion: The "space" originated from the power of the government
at that time in the city of Qazvin and the royal complex was not just an
urban design but a tool to achieve political, economic and religious
goals and the city's culture is based on the same structure. Has
appeared.
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کند و چون از طری کالب د و توس ط طراح ان نم ود پی دا
میکند ملموستر است و بقیه ابع اد در ارتب اب ب ا آن ق رار
دارند.
نتیجهگیری :بعد "فضا" نشئت گرفته از قدر حک ومتی
در آن برهه از زمان در شهر قزوین ب وده اس ت و مجموع ه
شاهی صرفا یک طراحی شهری نبوده بلک ه اب زاری ب رای
رسیدن به اهداف سیاسی ،اقتصادی و مذهبی محسوب م ی
شده و فرهنگ شهر نیز بر اساس همان س اتتار نم ود پی دا
کرده است.

تحلیل سازمان فضایی شهر قزوین در
دوره صفوی مبتنی بر رویکرد مطالعات
فرهنگی
احد نژاد

1

ابراهیمی*

 .1استاد گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه
هنر اسالمی تبریز
پریسا قبادی
 .2دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی
تبریز

واژگان کلیدی :فضای ش هری ،ق زوین ،دوران ص فوی،
فرهنگ و شهر

چکیده

تاریخ دریافت]1401/3/22[ :
تاریخ پذیرش]1401/6/12[ :
*نویسنده مسئولAhadebrahimi@tabriziau.ac.ir :

اهداف :هدف ای ن نوش تار ،پ رداتتن ب ه مقول ه س ازمان
فضایی شهر ق زوین در دوره ص فوی ب ا رویک رد مطالع ا
فرهنگی است.
روش ها :پژوهش حاضر با رویک رد مطالع ا فرهنگ ی و
روش اکتشافی -اسنادی  ،با ه دف توص یف و تفس یر داده
های تاریخی شهر قزوین در دوره ص فوی را م ورد تحلی
قرار می دهد .در این راستا ،منابع  ،اسناد و مدارک ت اریخی،
جمع آوری و تحلی شدند .در کن ار مطالع ا کتابخان های،
بررسیهای میدانی ص ور گرفت ه و نش انهه ا پیم ایش و
مطالعه شدند.
یافتهها :نتایج تحلی ها نشان داد :نظ ده ی ب ه ش هر،
همگنی و ناهمگنی محال و ک اربری فض اهای ش هری و
مفاهی مستدل از آنها در تحلی سازمان فضایی شهر قزوین
در دوران پایتختی صفویان مورد استفاده قرار گرفته اس ت و
تغییرا ساتتاری شهر قزوین در دوره ص فویه متناس ب ا
فرهنگ جدید ایجاد ش ده ب ه ه دفی تب دی میش ود ک ه
تواستههای بیرونی را نیز پاسخگو باشد و پیوند تنگاتنگی با
مجموع چند عام دارد که از آن میان بعد "فضا" ک ه زی ر
مجموعه نظ دهی به شهر است نقش پررنگتری ایفا م ی

فرهنگ مجموعه هنجارها و ارزشها است که در قال هنر،
اعتقادا  ،قانون ،اتالق ،آداب و رسوم و نشانه های همون د
هویدا میگردد[ .]1فرهنگ ک ه از زم ان آغ از شهرنش ینی
همواره جزوی جدایی ناپذیر از پیوندهای ش هری محس وب
می شود به عنوان ویژگی بی همت ای ه ر جامع ه انس انی،
ریشه در تاریخ آن جامعه دارد [ .]3[]2در هر ح وزه زیس تی
که فرهنگ قدرتمندی وجود داشته باشد ،نمونههای ب دیعی
از شهر به عن وان محص ول فرهنگ ی آفری ده میش ود[.]4
فرهنگ ایرانی را نیز میت وان ب ه اتتص ار مجموع های از
باورها و دانشها ،معارف و ارزشه ایی دانس ت ک ه جامع ه
مسلمان ایران برای آنها احترام قائ اس ت ،در جه ان ب ه
آنها شناتته میشود و مالک و محک روش زندگی اوست.

این مقاله مستخرج از پژوهش دوره دکتری با

عنوان" تاریخ شهر و شهرنشینی در جهان اسالم" می باشد
که توسط دکتر احد نژاد ابراهیمی در دانشگاه هنر اسالمی
تبریز انجام گرفته است.

در بررسی عوام موثر بر شک گیری فرهنگ ،بررسی س ه
عام مه  :نحوه زندگی ،اعتقادا انسانی و شرایط تاریخی
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تحلی سازمان فضایی شهر قزوین در دوره صفوی ...

و جغرافیایی الزامی به نظر میرسد .از بررسی ارتباب به ه

درون شهر آگاهی یافت .با توجه به این که اکثر پژوهشه ا

پیوسته این سه عام میتوان به چگونگی به وج ود آم دن

بدون مدنظر قراردادن جنبه های فرهنگ به وی ژه در ش هر

محیط شهری بر بنیان تفکر ،فرهنگ و اعتق ادا م ردم آن

قزوین انجام پذیرفته  ،این امر سب نادیده گرفته برت ی از

شهر دست یافت[ .]5با ظهور صفویه ش هر ق زوین جایگ اه

ارزشها ،هویت فرهنگی ،تاریخی و نابودی آنها شده است.

ویژه ای کس میکند و این دوره به عنوان مهمترین مرحله

این پژوهش سعی دارد تا با رویکرد مطالع ا فرهنگ ی ب ه

در سیر تحول شهر محسوب میشود؛ از آنجایی که عناص ر

مقوله سازمان فضایی شهر قزوین در دوره صفوی ،بپ ردازد.

تاص یک شهر تاریخی را میتوان از گزارشهای مورت ان

در این راستا ابتدا پیشینه پژوهش مطرح و در مبانی نظ ری،

و سیاحان و همچنین از بررسیها و تحلی های علم ی ک ه

سازمان فضایی شهر ،فرهنگ و ارتباب آنه ا بح

ش ده ت ا

امروزه بر بافت انجام ش ده ب ه دس ت آورد ،ب رای پ ژوهش

بتوان به ارائه چارچوب تحلی با توجه به رویک رد مطالع ا
ق زوین دوره ماقب

ص فوی و

پیشرو نیز از منابعی که به توص یف ق زوین عه د ص فوی

فرهنگ ی پردات ت .س پ

پرداتتند میتوان بهره برد تا از البالی آنها بتوان ویژگ ی-

صفوی تشریح و در انتها تحلی تطبیقی بر مبنای چ ارچوب

های برتی عناصر شهری و نقش آنها در روابط اجتماعی

پژوهش صور میپذیرد(تصویر .)1

تصویر  :1ساتتار پژوهش

در پژوهش های مختلفی به صور مجزا به مقوله فرهن گ
و ارتباب آن با محیط کالبدی و ی ا بررس ی دوره ص فوی در
شهر قزوین پرداتته شده است ،اما در پژوهشی که س ازمان
فض ایی ش هر در ای ن دوره متناس

ب ا رویک رد مطالع ا

فرهنگی بررسی شود انجام نپذیرفته .در ادامه ب ه پ ارهای از
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پژوهشها که قرابت بیشتری ب ا پ ژوهش حاض ر دارن د در
قال جدول شماره  1میپردازی .

جدول شماره :1پیشینه پژوهش
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نژاد ابراهیمی و قبادی

ادبیات نظری :رویکرد مطالعا ات فرهنگا ی

شهرها به جای گذاشته است[ .]16در وارس ی ارتب اب می ان

در مطالعه سازمان فضایی شهر

محیط انسانساتت و فرهنگ سه دیدگاه مورد توجه است.

سازمان فضایی ،نظ حاک بر اجزای شهر است که ذه ن از

در دیدگاه اول ،شهر به مانند یک مظهر جغرافیایی -مک انی

طری مربوب ساتتن عناصر متفرق در نظمی هدفمند ،آن را

در یک تصویر الگوواره ،در زمره یا گونهای مخص وص ق رار

ادراک میکن د و تح ت اث ر ش رایط فرهنگ ی ،اجتم اعی،

میگیرد و شهر با ویژگی کامال فرهنگی ،ت ود را ب ه مانن د

اقتصادی ،جغرافیایی ،تاریخی شک گرفته اس ت[ .]11بی

"جهان ترد" یا یک "شهر جهانی" ب ه نم ایش میگ ذارد.

اریکسون عناصر سازمان فضایی را در قال آرماتور ش هری

دیدگاه دوم ،با تکیه بر روانشناس ی محیط ی ،ت اثیر متقاب

مورد بح قرار میدهد .سازمان فضایی مظهری است که با

محیط و فرهنگ انس انی را در هیئ ت ویژگیه ای مح یط

حرک ت تجرب ه میش ود و از فض اها(تیابانها و می ادین)،

کالبدی ،تصوصیا فرهنگی جامعه و فعالیته ای انس انی

المانها(ابنیه و نماده ا) ،چی دمان عناص ر و رابط ه آنه ا ب ا

بررسی میکند .دی دگاه س وم ش هر را ب ه عن وان س ازمان

سیست حرکتی تشکی شده است  .فضای کالب دی از ی ک

اجتماعی فضایی ،تولید کننده فرهنگ و بستر مناسبی ب رای

سو متناس با بستر فرهنگی ،ارزشه ای زیس تی ،رس وم و

پروسه " فرهنگ سازی" معرف ی میکن د [ .]17اش تراوس

سنتها و اندیشهها ش ک یافت ه و از س ویی دیگ ر نش ا

معتقد است شهر مانند هر پدیده فرهنگی چون زب ان دارای

گرفت ه از آیینه ا و اس طورهها اس ت[ .]13[]12س ازمان

ساتتار زیربنایی ذهن است .بنابراین س اتتاری ک ه از می

فضایی یک شهر انتظام و ارتباب میان عناصر کالبدی است.

عاطفی و احساس فطری او مث

اساسا فرهنگ هر جامعه موجودی ت و هوی ت آن جامع ه را

امنیت ،گرایش به زیباییها و تودشناسی نشا گرفته است.

تشکی میدهد .مسئله اصلی که هال در کتاب بع د پنه ان

از دیدگاه جان لنگ نیز محیط ساتته شده به عنوان بخشی

تود ب ه آن میپ ردازد ،فرهن گ اس ت .او نم ود الگوه ای

از فضای زندگی انسان مجموع های از سازگاریهاس ت ک ه

همجواری را در سه رده فرهنگی معرفی میکند که عبارتن د

انسان با محیطهای جغرافیایی و فرهنگی پدید میآورد[.]18

از :زیرفرهنگی ،پیش فرهنگ ی و ت رد فرهنگ ی .همچن ین

در سالهای اتیر با گسترش رویکرد مطالع ا فرهنگ ی در

تعریف هال از فرهنگ عبار اس ت از معناه ا و نقش ههای

فه و مدیریت شهر مباح مناس میان انس ان و ش هر در

مفهومی و ذهنی مشترک که به مثاب ه فرآین دی سیاس ی-

مرکز توجه مق وال مطالع ا ش هری ق رار گرفت ه اس ت.

ت اریخی ب ر س ازندهی زن دگی روزم ره اس ت[ .]14گیرت ز

فرهنگ شهر از سویی شک دهنده به شهر و از سویی تحت

فرهنگ را " الگوی تاریخی انتقال یافته از معنا میداند ک ه

تاثیر از وضعیت شهر بوده و ه مح ظه ور ش هر اس ت و

در قال نماد تجس یافت ه اس ت"[ .]15فرهن گ ب ه مانن د

ه حام حال و هوا و فض ای معن ایی اس ت ک ه ش هر در

فنون ،هنره ا ،نهاده ا ،رفت ار مش ترک گروه ی ،اقتص اد و

درون آن توسعه و تحول مییابد .از این رو راهبرد بنیادی به

ایدئولوژی در نظامهای گوناگون اث را وی ژهای در س اتت

منظور شناسایی فرهنگ شهری ،توجه به ان واع ی ا اش کال
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اجتم اعی و

فرهنگی از منابع مختل ف میت وان اس تنتا ک رد در ج دول

فرهنگی در شک گیری محیط فیزیکی شهرها تاثیر زی ادی

اس ت در

دارند .به این معنا که محیط فیزیکی ش هر م نعک

شماره  2تبیین شده است .همانگونه که مش خ

کنن ده

این چارچوب ،سه دیدگاه کلی -1نظ ده ی ب ه ش هر-2 ،

ویژگی های فرهنگی م ردم و جامع ه ش هری اس ت[ ]20و

همگنی و ناهمگنی محال شهری و -3ک اربری فض اهای

ویژگیهای فرهنگی جامعه همچون روحی در کالب د مک ان

شهری را میتوان جای داد .نظ دهی ب ه ش هر را در واق ع

نفوذ میکنند ،در آن تجلی مییابد و تود را در بستر مک انی

میتوان نظ دهی چهار عام "فضا"" ،مفهوم"" ،ارتب اب"

و فضایی نمایان میسازد .راپاپور نیز از حدود س ی س ال

و "زمان" دانست که هدف از سازماندهی «فضا» و «زمان»

پیش با نگرش تاص اجتماعی -فرهنگی تود به موضوعا

و «معنی» ،کمک به برق راری و تس هی «ارتب اب» اس ت.

معماری ،فرهنگ و جامعه به صورتی عمی پرداتته است و

محال همگن ،محالتی است که حض ور آن ه ا در ط ول

فرهنگ هر شهر را نمودار نظام ارزشی حاک بر آن میداند،

تاریخ دائمی است و با تغییرا سریع فرهنگی شک یافته تر

و بر این باور است که فرهنگ بر شهر تاثیر گذارده و ب ه آن

می باشند و شات

های متعددی از جمل ه م ذه  ،طبق ه،

شک میدهد  .همچنین به بی ان راپاپور (ک ه ب ر اهمی ت

نژاد ،تویشاوندی ،شغ و ....در این همگنی دتی و موثرند.

زمینه فرهنگی در شک ش هر تاکی د دارد ) انتظ ام بخش ی

این همگنی همواره یک امر ذهنی است و جای تعج ندارد

محیط مصنوع ،مشتم بر سازماندهی معنا نیز میشود ک ه

که یک محله ب ه ظ اهر ن اهمگن ،در درون ت ود احس اس

در آن تصوصیا کالب دی ،ویژگ ی ارتب اطی دارد .عناص ر

همگنی کند و یا برعک  .در مورد کاربری فضاهای شهری

کالبدی در محیط ،معانی گوناگونی دارند و ای ن معناه ا ب ه

نیز در گذشته ،نمادپردازی ها ه در ابنی ه مس کونی و ه

طور منظ و مشخصی به فرهنگ متص ش دهاند .م ردم در

غیرمسکونی (تصوصا مقدس) دیده می شد ولی ب ا گذش ت

مجموعههای کالبدی متمایز شیوههای رفتاری هماهنگ ب ا

زمان ،به تدریج به ساتتمان های غیرمسکونی مح دود م ی

آن را که توسط فرهنگ تعریف ش ده انج ام میدهن د[-21

شود .همچنین در محیط های سازگار به نسبت محیط هایی

]23

ناسازگار که افراد مجبورند تود را با محیط وف

با توجه به مباح مطروحه چارچوبی که به منظ ور تحلی

واسطه انطباق با انسانها و فرهنگ آنان شاهد تنش کمت ری

ساتتار و سازمان ی ک ش هر ب ر اس اس رویک رد مطالع ا

هستی .
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تحلی سازمان فضایی شهر قزوین در دوره صفوی ...

مورد پژوهی :قزوین دوره صفوی

نشانی از گروههای مذهبی در شهر نبود .گورس تان و مق ابر

در این بخش پیش از تشریح قزوین دوره صفوی و ساتتار و

اولی ا از عناص ر مه س اتتار ش هری در ای ن دوره اس ت.

کالبد آن ،به اتتصار به معرفی قزوین پ یش از ص فوی(عهد

اجتماع ا مردم ی و اجتماع ا سیاس ی در م زار ام امزاده

سلجوقی) و ترسی دیاگرام سازمان یافتگی فضایی ش هر در

حسین واقع در گورستان گهنبر برقرار می شده است[.]26

این دوره میپردازی  .اگرچ ه از دوره س لجوقی ت ا ص فوی

قاازوین دوره صاافوی  :ب ا پ ایتختی ق زوین در س ال

دوره ه ای حک ومتی مختلف ی وج ود داش ته ،ام ا دوره

926ش 1548/.م .تغییراتی در شهر پدید آمد[ .]27اق داما

سلجوقیان به این تاطر برای بخش قزوین پیش از ص فوی

عمرانی شاه طهماس در شهر در متون مختلف اشاره ش ده

انتخاب شد که بتوان تغییر محسوس س اتتار و س ازماندهی

است:

شهر در دو دوره پیش از صفوی و صفوی را به ت وبی درک

ماریا شوپه 2در مقالهای با عنوان" کاخه ا و ب ا ه ا :اول ین

و با قیاس این دو دوره تمایز و تغییرا شک گرفته در دوره

مجموعه سلطنتی صفویه در قزوین" نتایج مطالعا ت ود را

صفوی را تبیین کرد.

در ارتباب با توسعه شهری قزوین دوره طهماس ارائ ه داده

قزوین پیش از صاافوی :در عه د س لجوقی همچن ان

است .اس کندر بی گ ترکم ان در "ع ال آرای عباس ی" در

سازمان فضایی عدالت محور بر شهر ح اک اس ت ،س اتت

رابط ه ب ا آث ار ش اه طهماس

اول ب ه عم ارا دولتخان ه

گنبدتانه در مساجد مت داول ش د و در ش هر نش انههایی از

دارالسطنه و باغا سعاد آباد اش اره دارد" .]28[" .محم د

برتری اجتماعی طبقا حاک به ظه ور میرس د .گس ترش

یوسف واله اصفهانی" نیز در "تل دبرین" درب اره آث ار ش اه

شهر و شک گیری محال جدید از دیگر تحوال این دوره

طهماس اول آورده است .. ":و دولتخانه مبارکه و حمام ا

است .در این عصر تحوال زیادی در عرصه معماری مانن د

عالیه متعدده در درالسلطنه قزوین و ...ازآثار معمار همت واال

ساتت بناهای عمومی(کاروانس را ،م دارس ،ابنی ه ت دفینی)

نعمت آن حضر است"[ ]29و ابی ا  102ت ا  106روض ه

طراحی مساجد به صور چهار ایوانی و گنبد دو پوس ته ای

از پ ایتختی

صور گرفت[ .]24از نفای

الصفا که از اشعار چنین برم یآی د ک ه پ

هنر دوره سلجوقی که در دوره

قزوین و بر اثر حضور شاه در این تطه شهر رون
عمران و آبادانی صور میگیرد.

مقصوره تمارتاشی یا طاق جعفری مسجد جامع است که در

عبدی بیگ حتی قزوین را با اص فهان مقایس ه ک رده و ب ه

پشت ایوان جنوبی قرار گرفته است[ .]25با توجه ب ه کتیب ه

الگو بودن این شهر اشاره می کند [ ]30و در منظوم هه ای

های مقصوره تمار تاش حدود ،وسعت و جهت رشد شهر در

تود ،به ویژه در روضه الصفا اوضاع قزوین ،قب و بع د از

دوران سلجوقی قاب شناسایی است .مسجد جامع و مس جد

پایتختی را تشریح میکند [ .]31ط رحه ایی ک ه کمپف ر از

حیدریه به عنوان دو مرکز شافعی و حنفی ،شیعی و دو نقطه

قزوین در طول یک ماه اقامت تود در این شهر از ماه فوریه

مه شهری عم کرده اند .با وج ود تف او ه ای م ذهبی
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تا مارچ سال  1684میالدی تهیه ک رده اس ت ب ه گون های

تحلیل تطبیقی

مکم سرودههای عبدی بیگ به شمار میآیند و میتوانن د

در این بخش ،تحلی تطبیق ی و ت اثیر حض ور ص فویان در

و برت ی

شهر با توجه به جدول شماره  :1چارچوب تحلی سازمان ف

جزییا طراحی عمار ها را مع ین س ازند .او از ق زوین دو

ضای شهری شهر براساس رویکرد مطالع ا فرهنگ ی  ،ب ا

دورنما یکی از شمال غربی و دیگری از جن وب ش هر تهی ه

ترسیما منطب ب ا اس ناد ت اریخی در قال

توض یحا و

کرده است که اراضی شهر را در محدودهی دایرهای ش کلی

جدول شماره  2و تصویر  3تبیین میشود.

نکاتی چون مک ان می دانه ای س عاد و اس

از باروها ترسی کرده و در دات

آن فض اها و نش انهه ای

عامل کالبد

منتخ و اصلی شهر دوران صفوی نقش بس تهاند(تص ویر5
و.]32[)6
در این دوره شهر شام سه بخش کلی بود -1 :شهر جدی د

عامل مذهب

یا شهر سلطنتی که دارالحکومه و عمار سلطنتی را در تود
تصویر :3حرکت از بعد مذه به کالبد با تغییر دوره سلجوقی به صفوی

جای داده بود -2 .شهر قدی یا ش هر مردم ی ب ا مرکزی ت
مسجد ج امع و مجموع ه بق اع و گورس تانه ای ام امزاده

نظم دهی به شهر در چهار بعااد فضاااه مفهااو ه

حسین  -3بازار و باغا اطراف ش هر ق زوین[ .]33و ایج اد
مجموعه جدید جعفرآب اد باع

ارتباط و زمان :در ارتباب با قزوین عه د ص فوی کالب د و

جب ران کمبوده ای هس ته

ساتتار کل ی ب ه فرم ان ش اه ک ه ط راح ش هری آن دوره

قدیمی شهر شد[( ]34تصویر .)2تیابان پیغمبریه ب ه عن وان

محسوب میشد شک گرفته و به کمک برتی سفرنامهه ا و

یک مسیر عمده ،ارتباب میان میدان اص لی ش هر و بخ ش

منابع مرتبط میتوان به توبی به این امر پی ب رد ب ه عن وان

های شمال با بخش مرکزی و جنوبی و محور اصلی قدیمی

مثال:

شهر ،یعنی تیابان دولتی را برقرار نگه میدارد.

-میادین در پایتختهای صفوی از جمل ه ق زوین از عناص ر

محسوب میشدند و نقشی حتی فراتر از یک فضای شهری
مه داشتند .در تعریف هویت صفوی قزوین ،عناصر شهری
همچون میدانهای سعاد و اس ارزش تاریخی ،فرهنگی
و اجتم اعی دارن د از جمل ه :ک اربرد برگ زاری جش نه ای
س لطنتی در می دان س عاد و در زم ان ش اه طهماس
تصویر :2سازمان یافتگی فضایی شهر قزوین در دوره صفوی

-

نمایش هدایای میهمانان و نمایندگان دولتهای مختلف -و
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همچنین مجازا  ،یکی دیگر از اموری است ک ه گ اهی در
میدان انجام میشد[ ]35پیتر دالواله به مقایسه ابعاد می دان
سعاد آباد با میدان بزرگ اصفهان و همچن ین ک اربرد آن
که برای بازی چوگان مورد استفاده قرار میگرفت ه پرداتت ه
است [ .]36شاردن ه در صفحه  35سفرنامه تود به ط ول
و عرض میدان(در ابعاد 700و  )250اشاره کرده است .میدان

تصویر :4محدوده محال بر مبنای زبان و قومیت[]38

سعاد فضایی برای مالق ا ش اه ،درباری ان ،میهمان ان و
مردم بوده است و دالواله آن را گردشگاه عمومی م یدان د،
میدان شهر برای بارعام نیز استفاده میشده است .در نتیجه
میدان به عنوان یک عنصر نظ دهی به ش هر عم

ک رده

که در چهار بعد هویدا میشود .در جدول شماره  3چگ ونگی
نظ دهی به شهر به کمک عناص ر دیگ ر م ورد تحلی

و

بررسی بیشتر قرار گرفته است.
تصویر :5نمونه لباسهای مردم قزوین در دوره صفوی

همگنی و ناهمگنی محالت شهری -مکان محور و

[]38[]39

بندی قومی و فرهنگی در محال شهر به گونهای که شهر

ابع اد و معیاره ای م رتبط ب ا آن ،تغیی را ایج اد ش ده در

به دو بخش شمالی و جنوبی میان ترکان و تاجیکان س اکن

محال به دلی رسمی شدن مذه شیعه(استقرار حنفیه ا

این شهر تقسی شده بود ،قسمت شمالی و شمال غربی ،که

در اطراف مسجد حیدریه) و احداث کاخهایی ب رای اس کان

مح سکونت و نیز توقفگاه درباریان صفویه بود ،به مناسبت

رجال دوره صفوی ،تجار ،بزرگان در مح سرکوچه ریح ان

معاشر اکثرا ترکی ح رف م یزدن د نظی ر :مح ال درب

(س فرنامه ش اردن) را میت وان ن ام ب رد(.]40[.تص ویر)6

کوشک ،شیخ آباد ،گوسفند میدان ،قمالق و دیمج .مح ال

همچنین بخشی از حاشیه میدان اس با واحدهای مسکونی

شرقی و جنوبی و مرکزی ،اکثرا فارسی زبان بودند ،محالتی

متعل به درباریان شک گرفته و اگر دقیقا متص به ج داره

نظیر :پنبه ریسه ،راه چمن ،راه ری ،تندقبار ،مغالوک ،آتوند

میدان نباشند ،حتما در محله متص به آن واقع بودند ،البت ه

و سکه شریحان و تیابان که کمتر ب ا م امورین و درباری ان

به جز تانه حسن بیگ حلواچی اغلی و تزانهدار ک ه ارتب اب

تم اس داش تند[( ]37تص ویر .)4در تص ویر ش ماره  5نی ز

مستقی آنها با میدان اس اثبا شده است[.]35

نمونهای از پوشش مردم در آن زمان قاب مشاهده است.
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تصویر :6موقعیت محال مربوب به سکونت اقشار تاص از لحاظ
مذه و موقعیت سیاسی

کاربری فضاهای شهری در دو بعد :نماد پااردازی
در بناهای مسکونی و غیر مسکونی و سازگاری و
ناسازگاری  :ب ه عن وان نمون ه در ارتب اب ب ا چگ ونگی
سازگاری :یکی از مدارک گرانبها که درباب چگونگی تقسی
آب رودتانههای قزوین و حقابه باغه ای آن موج ود اس ت،
فرمانی است از شاه سلطان حسین به تاریخ ذح .1106-ک ه
در آن تقسی آب هر رودتانه در فص ه ای مختل ف س ال
برای تاکستانهای مردم ،با سعاد آباد ،یخچالهای شهر
و پادگان مشخ

ش ده اس ت .3و در آن تاکی د ش ده ک ه

میرابها به منظور سود تویش ب ه حقاب ه م ردم تج اوز روا
ندارند.

است.
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پذیرش نیازهای جدید را نداشت اما در دوره صفوی به کل ی

نتیجه گیری

تبدی شد که تواستههای بیرونی را نیز پاسخگو باش د و از

فرهنگ در طول تاریخ به عنوان کنشگری موثر بر ارزشه ا

حداکثر ظرفیت عناصر شهر قدی استفاده شد .شک گی ری

 ،باوره ا ،اعتق ادا و آداب و رس وم م ردم ،پیوس ته پیون د

یک ک جدید( شهر ش اهی) ،مه ت رین تغیی ر در س ازمان

نزدیکی با شهر و مسائ مربوب به آن داشته است .تولی د و

فضایی شهر است که از طری محور تیابان به ش هر ق دی

مصرف دائ فرهنگ ،در بستر شهر است و تمامی مسائ آن

متص بوده است .با توجه به پژوهش صور گرفته :مجموع

تاثیرگذار است .در این پژوهش با تکیه ب ر اس ناد ت اریخی،

دهی به شهر -2 -همگنی و ناهمگنی محال و -3کاربری

سفرنامهها ،آثار موجود و کشفیا باستانشناسی ،طرح کل ی

فضاهای شهری و زی ر مف اهی مس تدل از آنه ا در تحلی

سازمان فضایی شهر قزوین در دوره ماقب صفوی و صفوی

سازمان ش هری ق زوین در دوران پ ایتختی ص فویان م ورد

ترسی شد .شهر قزوین قب از دوره صفوی ،به عنوان ی ک

استفاده قرار گرفت .برتی از عوام نظی ر بع د فض ا نق ش

ک وابسته به شرایط درونی تود شک گرفته بود و توانایی

بیشتر و برتی عوام نق ش کمت ری دارن د .س اتتار ش هر
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