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اشاره  نيمارش منتشر شد، به ا يِكه در كانال تلگرام» در تدارك نبشِ قبرِ كوروش سميفاش«به نام  يادداشتيدر  شيپ يمدت
نصر و  نيحس ديس د،ياحمد فرد ديس ،يعتيشر ياحمد، عل جالل آل باكالم،يصادق ز ،يجواد طباطبائ ديمانند س يكردم كه افراد

كرد:  يابيو ارز ديمجموعه د كيدر  ديبا زشان،يتند و ت  يِها و جنگ و جدال نظرها تالفهمه اخ رغم يرا، عل گريد ياريبس
 »شتنيخو«از آن  شان فيو تعر ريشان به تعب اند و اختالف خواهانِ آنهمگي  كه ،»شتنيبازگشت به خو«به نام  يا مجموعه

مدد  مجموعه به نينكته اشاره كردم كه ا نيجا به ا اتفاق نظر دارند. همان» بازگشت«در ضرورت  يوگرنه همگ گردد يبرم
ها  آن ران،يا خيخاص از تار ييها نمودنِ دوره با برجسته كوشد يم كيدئولوژيو ا  خواه دل تيروا كيو ارائه  خياز ابزارِ تار يريگ بهره

 ي در بازگشت به آن گذشته» جماعت يرانيا«كارِ حلِ مشكالت  راه گويد كه مي و اندازديجا ب »ييدوره طال« كيرا به مثابه 
شدت  مجموعه به نياست كه ا يعصر صفو »ييطال يِها دوره« نياز ا يكيآن نهفته است.  يِاياح يو تالش برا» پرشكوه«
 ياست. به طور نآ »يِشهرساز«و  يمعمار شود، يم ادياز آن  كه همواره يدوره صفو يها از عرصه يكيدارد و  ديآن تاك يرو

هرچه  تيبا قاطع ،يشهر در دوره صفو خِيهنگام شرحِ تار دانشگاه تهران در كتاب خود به »يِشهرساز«به نامِ  دياز اسات يكيكه 
 بافتنِ و با) 1(كند يم سهيو آن را با دوره باروك در اروپا مقا كند يم »يمكتبِ اصفهان در شهرساز«تر صحبت از وجود  تمام

در  زينوشته ن ني) مخاطب ا2در آن كشف كند.( »ياصول و قواعد دستور«تا  كوشد يظاهر شاعرانه م به يِها سمانيآسمان و ر
با  تر شيرا ب انيجر نيا ه،يبارِ صفو خون خياز تار يبخش تي) برآنم تا با روا3است.( يغالبِ مطالعات شهر انِيدرجه نخست جر

را  نشيسرزم خيخود را سرانجام باز كند و تار ي هچشمان بست رانيا يشهر لبغا انيكه جر آن دوره آشنا سازم بل يِها تيواقع
 داند يم اي داند، ينم يصفو ي هتلخِ دور قيدر باب حقا يزيچ رانيا يغالب شهر انيجر اي ست؛يبهتر بشناسد. از دو حال خارج ن

در مواجهه با  يفعل تيباورم كه وضع نيبر ا نانهيب خوش اري. من بسرديگ يم دهيها را ناد آن كيدئولوژيا ليدال آگاهانه و به يول
هرچند كوتاه به اتفاقات رخ داده در آن دوره را  يا  رو اشاره نياست. از ا خياز ندانستن تار ينخست ناش ي هدر درج يصفو ي دوره

و در خود  ستمينمسئله را روشن كنم؛ من معمار نبوده و  كيجا  نيهم كه وارد بحث شوم، از آن شيپ دي. اجازه دهدانم يم ديمف
) اما 4(ستم؛يهم ن شان ياحتمال تي. منكر عظمت و جذابنميب يمانده از آن دوره نم يآثار برجا ي همعماران يبررس يبرا يتخصص

صورت  نيدر ا رد،يكشور لقب گ كي »ييدوران طال«با عظمت و شكوهمند  يبناها جاديصرف ا دوران به كياگر قرار باشد كه 
 يبناها جاديهم به ا تلريشود، چراكه ه حساب آورده به ايتاليآلمان و ا يكشورها ييدوران طال ديبا زين ها ستيفاش ها يدوران ناز

 من يِ) مسئله اصل5د.(نبازگردا اش ييعظمت و شكوه قرون وسطا م را بهر خواست يهم م ينيمند بود و موسول شكوهمند عالقه
 »يِشهرساز«و  يآثارِ معمار يِغالب از بررس انياست كه جر مغلوطي جِينتا ،يپژوهشگرِ حوزه مطالعات شهر كيعنوان  به

  .دهد يو آن را اشاعه م رديگ يم ياز دوره صفو مانده يبرجا

شاه  يِبر به ره يخاندان صفو شي. حدود پانصد سال پميبپرداز يمختصرِ دوره صفو يِبررس مقدمه به نيپس از ا ديده اجازه
 يها جنگ يرا ط نيزم رانيموفق شد ا شدند، يم دهيباش نام كه قزل يكاله ترك كمك جان بركفانِ سرخ و به لياسماع
خود درآورد و  ريتسخ ازبك داشت به) خان كي(شاه ب بكيش نيونلو و همچنيكه با بازماندگان خاندان آق قو يزيآم تيموفق
 ياثن ي هيامام ي هعيمذهب ش ن،يراشد يخلفا ي هدر دور رانيبار پس از فتح ا نينخست يبرا يد. وگذار انيا بنر يصفو ي هسلسل
دادند. تا  رانيا چارهيرا هم مردم ب وانشبود و تا لياقدامات شاه اسماع نيتر امر از مهم نيكشور قرار داد. ا يرا مذهب رسم يعشر

 خيش يعني يجد خاندان صفو ي) داشتند و حتيو شافع يعمدتاً حنفمذهب تسنن ( رانْيمردم ا تياكثر ،يصفو ي هاز دور شيپ
 رگپدربز ديجن خيش ست،ينوشتار ن نيدر ا شيكه جا يفعل و انفعاالت يمذهب بود. اما در ط يشافع كي زين يلياردب نيالد يصف

 عهيش ياز و يتأس هم به دانشي) مر6ترك شد. ( جيتدر كرد و به ادتيس يدروغ ادعا كرد، به ارياخت عهيمذهب ش ليشاه اسماع
 يها طبق گزارش يهر رو باش نام گرفتند. به قزل گذاشتند، يكه بر سر م يسبب كاله سرخ كه بعدها به يترك دانِيشدند؛ مر
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و حدود  يصف خيرا پنج سال پس از مرگ ش» نزهت القلوب«كه  ياز جمله حمداهللا مستوف ياسالم دانان يو جغراف نگاران خيتار
 انيعيبودند و ش مذهب يسن انيرانيا تيكه اكثر افتيدر توان ينوشت، م ليشاه اسماع دنيقدرت رس از به شيسال پ١٦٠

  )7. (ستنديز يهم در قم و كاشان م شترشانيو ب بردند يسر م محض به تيدر اقل يعشر ياثن

 مذهب يو سپس مردم سن زيشده تا مردم تبر دهيبود كه برگز داكردهيتوهم را پ نيا اش يزندگ طيدر اثر شرا يصفو لياسماع شاه
كه در  كرد يم دياند و تهد همراهش »نيمعصوم ي هائم ي هعالَم و هم يخدا«كه  زد يكند. او الف م عهيش ريزور شمش را به رانيا

او و  ميتسل يمقاومت چيبدون ه زيكه تبر ) او پس از آن8. (گذارد ينم ندهز را تن كيو  كشد يم ريصورت مقاومت شمش
ابوبكر، عمر و عثمان) را لعنت و مذهب تسنن را رها گانه ( سه ياش شد، مردم آن شهر را كه حاضر نشده بودند خلفا باشان قزل

از لوث وجود جهال « ريخواندم ريم انيبه ب را جانيآذربا يظرف مدت كوتاه يگذرانْد. و غياز دم ت يرحم و مروت چيكنند، بدون ه
كه توانش را  ييها يزيكرد كه تبر يكرد. او كار يبودند پاكساز مذهب يسن ي) كه همان دانشمندان و فقها9( »نيبو متعص

و به  پسرانمردم، تجاوز به زنان، دختران و  يِجمع ) كشتار دسته10». (به اطراف آفاق نهادند يرو«  ريخواندم انيداشتند، به ب
كه  يبازرگان يها يزيباشان بود، آن چنان كه ون قزل ي هكار هر روز شان نيشكم حامله و كشتن جن دنيها و در خانه دنيآتش كش

 يكينداشته است.  يي سو نمونه نيكردند كه از نرون بد فيتوص يرا ستمگر ليحضور داشتند، شاه اسماع جانيآن هنگام در آذربا
 يهزار نفر ستيحدودا دو تيكه با درنظرگرفتن جمع دهد يا چند روز متنه يدر ط زيهزار تن از مردم تبر٢٠ شتناز كها خبر  از آن

 رفتنيحاضر به پذ زيبود كه مردم تبر ليدل نيتنها به ا انهيوحش يكشتارها ني) ا11دهم. ( كيحدود  شود يدر آن روزگار م زيتبر
   ند.يجو يزاريگانه ب سه ياز خلفا خواستند ينشده بودند و نم عيتش يعنيباشان  مذهب قزل

را كه  زيتبر هيابن يدر مدت كوتاه هيصفو نيبهتر است بدانند كه هم دهند، يها سرم سخن يصفو يكه مدام از معمار ييها آن
را بر  فهينام آن سه خل ايآن را ساخته بودند  ها ينابخردانه كه سن لِيدل نينمودند، تنها به ا رانيو ،شد يشامل مدارس و مساجد م

تركمانان  راثيو م آمد يبه حساب م رانيا يمعمار يبود كه از شاهكارها زيمسجد جامع تبر اش نمونه نيخود داشتند. مشهورتر
و  ليمبدل شد. توحش شاه اسماع لهياش به طو و صحن و شبستان شد بيباشان تخر قزل توسطمسجد  نيبود. ا ينْدريبا

در طول  دانم يم دياش را بع كشتند كه نمونه يبودن م يبه جرم سن زيها را ن سگ و گربه ياش تا بدان جا بود كه حت باشان قزل
تجاوز كرد و  زيتبر يِبارويتن از پسرانِ ز١٢روز به  كيبود كه در  نيدر ا لي) اوج شناعت شاه اسماع12. (ميباش دهيد رانيا خيتار

با  زيكه مردم تبر داد يرخ م يطيكارها در شرا ني) همه ا13فرماندهانش قرار داد.( اريهدف در اخت نيرا به هم چارگانيسپس آن ب
   .قرارداده بودند ارشيبودند و داوطلبانه شهر را در اخت دهيباشانش نجنگ او و قزل

 نيزم رانيا تر يبه مناطق درون جان،ينمودن چند بار آذربا رانيو و ليو اردب زيمردم تبر انهيوحش يپس از كشتارها لياسماع شاه
را آماج حمالت خود قرار داد. او اصفهان  مذهب يشافع نمود، سپس اصفهانِ رانيكرد و و رينخست همدان را تسخ يحمله برُد. و

را  شينوايكرد و مردم ب رانيو مدآ يبه حساب م يخيآباد و تار يرا داشت و شهر نيزم رانيا يِتختيپا ي هنيشيدوره پ نيرا كه چند
 بيآس زيبود ن انيموريو ت انيو سلجوق انيلميدست د ي هاصفهان كه ساخت يِخيتار ي هيابن ترشيباشان سپرد. ب برانِ قزل غِيبه ت زين
  .ديد

 كردند يباشان هر كجا را كه تصرف م و همدان و اصفهان در انتظار نداشت. قزل ليو اردب زيبهتر از تبر يهم سرنوشت رانيا يمابق
. كردند يكشتار م رحمانهيشود ب عهيكند و ش تبراتسنن »  مذهب منسوخِ«از  شد ينم يو هر كه را كه راض نمودند يم رانيو

كه با افتخار توسط خود  هيصفو يها يرانيو و ها يها، غارتگر انداختن آتش زنده زنده به ات،ها، تجاوز عام گزارشِ داستانِ قتل
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خشك مغز  يا و چه بسا عده كند يبر تن انسان راست م يگزارش شده، چنان دردناك است كه مو يو مداحان صفو نگاران خيتار
   .اند بوده يباك يب زانير ن خونيچن رانيدر ا عيمذهب تش گذارانِ هيكه پا رنديپذ ههم دلشان نخواهد ب

 ايآن دوره  خيبه تار ياز سر ناآگاه ــكه  يمعماران ديتا شا اورميب هيصفو يها يرانيو و اتيهم از جنا يگريد يها نمونه ديبگذار
كه از  يو به سرنوشت آن استاد معمار نديايخود ب به دهند، ينشان م يبه آن دوره عالقمند ــ ستيفاش يمشت كيدئولوژيا غاتيتبل

را  يپادشاهان صفو ان،يدانشجو ياطالع دچار نشوند كه در كالس درس خود با سوءاستفاده از كم دهش زيماندگار ن ي هقضا چهر
كشتار  نيپس ا ،ييگو ياست كه شما م نيهم نبود كه معترض شود كه اگر چن يو كس داد يمند به علم و هنر نشان م عالقه

اند از چه  بوده ييو اصفهان كه بعضاً شاهكارها زيتبر يِخيتار ي هيابن بيو تخر رانيمذهب در سراسر ا يسن يدانشمندان و فقها
   رخ داده است؟ يرو

. مردم عراق كه ديمتوجه عراق شد و به آنجا لشكر كش رانيدر ا اريبس يها يرانيمتعدد و و يها عام پس از قتل لياسماع شاه
كردند،  يو ميتسل يمقاومت گونه چيبودند، بغداد را بدون ه دهيخوار را شن جوانِ خون نيحدوحصر ا يب يها احتماالً داستان خشونت

باشان اما پس از  د. قزلنباشان از آنان درگذر نباشد و قزل رازيو اصفهان و ش زيردم تبرمانند م بهشان  كه سرنوشت ديام نيبه ا
از مردم  قدر دچار كردند و آن شان يرازيو ش يو اصفهان يزيتبر انيرا هم به سرنوشت همتا يسن يها يورود به شهر، بغداد

) 14.» (ديآب، خون روان گرد يجا در دجله به«خودشان  نگاران خيربغداد كشتند و به دجله انداختند كه به گزارش تا ي هچاريب
 يبود حمله بردند و در اقدام تبار يرانياالئمه، كه از قضا ا و ملقب به سراج يامام مذهب حنف فه،يمقبره ابوحن باشان در بغداد به قزل
دستور داد كه «جا  در همان ليكردند. شاه اسماع ليرا سوزاندند و مقبره را به مستراح تبد شيها قبرش را شكافتند، استخوان عيشن
) 15» (القدم پرداخت شود. بابت حق يزيتبر ناريد٢٥حاجت كند، به او  ي] قضافهيابوحن ي گور شكافته شدهكس در آن جا [هر
كربال را تصرف  شد يداعش موفق م ديتصور كن د،يدرك كن ها يسن نزدرا  ليعملِ شاه اسماع نيشناعت ا ديكه بهتر بتوان آن يبرا

و تصرف خراسان  خان بكي. پس از تصرف عراق، نوبت به جنگ با شداد يانجام م انيعيعمل را با مقبره امام سوم ش نيكند و هم
 يا خان در هنگام فرار در دره بكيجانانه موفق شدند شاه ازبك را شكست دهند. ش يباشان در نبرد و قزل لي. شاه اسماعديرس

نخست هر دو دست  لياسماع بردند. شاه  يسر از تنش جدا كردند و به نزد شاه صفو افتند،يجسدش را  باشان كشته شد. قزل
هركه سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن «باشان دستور داد كه  گاه به قزل آن ديرا قطع كرد، سپس شكمش را در خان بكيش

دستور شاه  نيواقعه بوده، نوشته كه ا نيا ينيع ي هننديب خود خاقان كه يگشا كتاب جهان ي هسندي) نو16» (من طعمه سازد.
 ري. خواندمبكشند يزيت گريكدي يخان برا بكيش ي هاز گوشت الش يا به دست آوردن تكه يباشان برا باعث شد قزل لياسماع

لقمه گوشت او را از  كيكه دورتر بودند  يگشتند، و جمع يشد كه چند كس مجروح و زخم ازدحام هجوم ينوع به«هم نوشته كه 
سه روز مرو را كه مسكن «سپس دستور داد  لي) شاه اسماع17.» (خوردند يو م دنديخر يم يبودند به مبلغ كل كتريكه نزد يجمع

جا را هم درنوردد. عالمه  باشان آن قزل يِرانيتا توفانِ كشتار و و دي) پس از مرو نوبت به هرات رس18» (ازبكان بود غارت كردند.
 ي هسال در خط يب سيقر«) و 19بود ( دهينام» موالنا االعظم المعظم«او را  يكه سلطان عثمان ياحمد تفتازان نيالد فيس

را سوزاندند و خاكسترش را  شيها تكه شد و تكه تكه لي)، به دستور شاه اسماع20(»آورده يجا م به عتيشر تيخراسان لوازم تقو
روز ادامه داشت، و چنان شد كه  نيدر هرات چند يخيتار يو مدارس و بناها ساجدانهدام م كشتار مردم و» در هوا پراكنده كردند.

از تعرض  زين ران،يا خيتار كيشاعر كالس نيو آخر يرانيا ريعارف شه ،يجام ي ه. مقبرديگرد ليمخروبه تبد كيهرات به 
  )21زدند. ( اش انهيازآوردند و ت رونيكردند و جسدش را ب رانيرا و يو ي هها مقبر باشان مصون نمانْد. آن قزل
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مند باشد و  به علم و هنر عالقه  تواند يم يچگونه فرد دانم يبود. نم هيحدوحصر صفو يب اتياندك از جنا ييها همه نمونه ها نيا
)  و رهياعظم هرات، و غ يمفت ،يعل نيالد نيحافظ ز ،ي(تفتازان» دانشمندان« يِكارش كشتارِ همگان نيحال نخست نيدر ع
   !) باشدرهيو غ يجام فه،يمقبره ابوحن ز،ي(جامع تبر يخيرمساجد و مدارس و مقابر تا بيتخر

 شيپانصد سال پ يعنيدوره  حجم از خشونت در آن نيشوند كه ا يندارند مدع خياز تار يكه اطالع چندان يا  است عده ممكن
باشان  بر قزل يرو، حرج ني. از اداد يرخ م ييكشتارها نيچن زين گريد يِها نينبوده و در همان دوره در سرزم بيچندان عج يامر

  .ميكن يابيدوره را ارز آن عيوقا يامروز يارهايبا مع ديو ما هم نبا ستين

دوره موجب  در آن گريد يها نيدر سرزم تيوقوع جنا كه نيا ،كياست:  نيداد ا توان يم» استدالالت«دست  نيكه به ا يپاسخ
رخ دهد، چه در اروپا در دوران  »يصفو ييدوران طال«است؛ چه در  تيجنا ت،ي. جناشود ينم خيدر دادگاه تار هيصفو ي هتبرئ
» در آن دوره« يِزمان ديافراد با آوردن ق نيا كه نيا م،نداشته و ندارد. دو يتيهمدر رخ دادن آن ا تي. مكان جناديعقا شيتفت
بوده.  يعاد يامر انيصفو يِران حكم ي هدر هنگام يخوار آدم رياقدامات نظ ليقب نيوانمود كنند كه ا نيبه دروغ چن خواهند يم
آن  ي هگفت باره، ني. در استين شيب يمهمالت انسخن گونه نيكه ا دانند يدارند م ييجهان متمدن آشنا خيآنان كه با تار يول

حضور داشته راهگشا است. او كه از شدت توحشِ  زيدر تبر ليبه فرمان شاه اسماع زيكه در هنگام كشتار مردم تبر يزيبازرگان ون
هرگز به وجود آمده  يآشام ن ظالمِ خو يفرمانروا نيحال چن دارم كه از زمان نرون تا به ديترد« ديگو يباشان متعجب شده و م قزل

 يمنوچهر پارسادوست حت ي هگفتسابقه بوده و به  هم كم رانيا خيخوردنِ گوشت جسد دشمن در طول تار ن،يافزون بر ا» باشد.
 يدر زمان عباس تر شيمقابر البته پ بي. تخرشود يمشاهده نم يزيچ نيدر اروپا هم چن ديعقا شيتفت يها دادگاه ي هدر دور

 يحاضر به دفاع از خلفا هياز مدافعان صفو يكه كس دانم يم ديبع اري) گزارش شده، اما بسيامو يز مقابر خلفايكربال و ن بيتخر(
 شان يها با تمام ددمنش . هرچند كه آنشوند يمحسوب م ييها دوران طال عرب پان يبرا زين انيعباس كه نيباشد. جالب ا يعباس

شان را بخورند.  حكومت نيزنده مخالف اند كه زنده نداشته نينام چگ به يخوار آدم يها دسته »ريكب«هرگز مانند شاه عباس 
 - و آن را  »افتياست كه درست به موقع انجام  يخيتكان تار كي هيدولت صفو«باور است  نيكه بر ا كوب نيزر نيعبدالحس

 هيكه صفو كند ياعتراف م دقانهصا ياذعان دارد. و هيحدوحصر صفو يبه خشونت ب زين نامد، يم »يدولت مل« -البته به نادرست 
 شيرا ي هرا تنها در دور رشيروا داشت كه نظ ــبودند  مذهب يسن ينوايكه عمدتاً مردمان ب ــبر مخالفان  يچنان خشونت آن

مساجد و منابر و احراق مراقد  بيتخر«حال به  نيمند و در ع به هنر عالقه يكه چگونه ممكن است حكومت ني. اديد توان يسوم م
برآمدنش را موجب  ،راننگا خيبه هنر عالقه داشته باشد و تار يكه چگونه ممكن است حكومت ني) مشغول باشد؛ ا22( »ابرو مق

 يبه علم عالقه داشته باشد و همان دوره عالمه چلب يحكومت شود يكه چگونه م ني) ا23بدانند؛ ( يفارس اتيانحطاط زبان و ادب
 يسينو خوش رعماد،يهند پناهنده شود و م به رد،ي) قرارگ24» (و اشارات مورد سوظن اءشف ميبه جهت تعل نيدر قزو« يزيتبر گيب

از  ييها كشته شود و پرسش »ريكب«مذهب بودن به دستور آن شاه  يبود به اتهام سن دهيچيپ ياش در دربار هند و عثمان كه آوازه
  .ابديب شيبرا يبخواهد پاسخ كه نيبه ا دخطور هم نكرده چه رس يماندگار حت ي هدست مطمئناً به ذهن آن چهر نيا

 نيكنند كه ا ديحال تاك نياما در ع رنديپذ يرا م جا نيشده در ا كه همه مطالب گفته نديبگو انيم نيهم در ا يا  است عده ممكن
 كه نيا . چه ميقائل نشو يدوره صفو »يِشهرساز«و  يمعمار يِواال برا يگاهيباعث شود كه جا تواند يها نم عام كشتارها و قتل

چه را كه  آن دياست. در پاسخ با هيصفو »يِشهرساز«و  يسنجشِ سطحِ معمار يگواه برا نيتر به اندر اصفه يآثار شاخص معمار
پل و پل  وسه يس لِيقب از يمنكر عظمت و شكوه آثار توان ينوشتار بدان اشاره نمودم را دوباره تكرار كنم؛ نم نيدر هم تر شيپ

ساالر، از جمله  جوامعِ آب صهيشكوهمند خص يِمعمار كيداشتن  ديگو يم تفوگليگونه كه و نقش جهان شد. همان دانيخواجو و م
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است كه  نيا رود يغالب از پرداختن به آن طفره م انيجر نيب نيكه در ا يپرسش مهم ياست. ول يساالرِ صفو جامعه آب
آنان  يِستيز حالتشكوهمند شامل م »يِشهرساز« نيا ايداشته و آ يعتيچه وض كردند، يم يكه توده مردم در آن زندگ ياصفهان

 يعنيها،  آن يِگژيشهر پنداشت و و كيرا به مثابه كل  ميعظ يِچند تك بنا توان يم ايآ گر،يبه عبارت د ر؟يخ اي شده يم زين
را جعل كرده و آن را  »يسبك اصفهان در شهرساز« رو نيشهر نسبت داد و از ا يِها و ساختمان هيرا به تمام ابن شان، يشكوهمند

 انِياز منابع مورد استفاده جر يكيكه معموال  ييجا آناست. از  يپرسش كامال منف نيكرد؟ پاسخ من به ا سهيمقا كبا سبك بارو
شهر  تيوضع فيتوص يبرا خواهم يم زياست، من ن يخارج يها سفرنامه ،يمطالعات شهر در خود يِاثبات ادعا يبرا غالب

به  يصفو مانيشاه سل يِدر اواخر دوره پادشاه ي. كارررميبهره گ يكارر يلسفرنامه جم يعنيها  سفرنامه نياز ا يكياصفهان از 
 دانِيشهر اصفهان و م فيبه توص 6و  5در فصل  . اوور داشتهضح زين نيحس شاه سلطان يِگذار و در مراسم تاج دهياصفهان رس

و  يدهنده ظرافت معمار نشان اش يِسلطنت يِها اصفهان و كاخ دانياز م يو في. توصپردازد يآن م يِسلطنت يِها اصفهان و كاخ
قابل تامل است؛  اريمردم دارد بس يعموم يِمحل زندگ يعنياز خود شهر اصفهان  يكه و يفي) اما توص 25عظمت آن است ( 

 يتخت يپا ايشباهت به دروازه شهرِ بزرگ  چيكه ه اند ختيبد ر يحد دروازه دارد كه ... به 12اصفهان شهر «كه  سدينو يم يو
بود و هركس  رانياز حصارِ شهر و ييها چرا كه بخش خوردند ينم يدرد جيه ها عمال به دروازه نيالبته كه ا» فهان ندارند.اص نچو

و و اغلب  زيو ناتم كيتنگ و تار«شهر را  يها كوچه يو برود. كارر ديايبه داخل شهر ب به راحتي توانست يم خواست يكه م
 سهيپالرم مقا يِباياصفهان را با شهرِ ز ييايتاليا سندگانِياز نو يكي كه نيو از ا  كرده فيتوص» كثافت درغرق  زيمسقف ن يِبازارها

اصفهان  كيو تنگ تار يگل يِها از تمام خانه زيخانه در پالرم ن نيتر كوچك يزعم او حت چرا كه به كند يكرده به شدت تعجب م
خود متوجه  كه نيا را نوشته و بدون  دهيچه د گشا است. او هر آن به شدت راه جا نيدر ا يكارر قِيدق في) توص26تر است. ( به

كه مدام از  ييها . آناست دهيكش رانيدر ا يغالبِ مطالعات شهر انِيجر يِرواقعيگزافه و غ يِبر ادعاها يباشد، خط بطالن
 يِبناها يِمعمار نديگو يچه از آن سخن م آن  هتر است بدانند ك به دهند، يداد سخن سر م يرانيا» پرآوازه«و » باشكوه يمعمار«

 يگونه كه كارر عمومِ مردم، همان يِها ساده است؛ خانه اريبس هي. قضيمردمانِ عاد يِها نه خانه و است يو اشراف يتنسلط
و در زمستان هم اگر  داشتند يزود شكاف برم مدآ يو هرگاه كه باران م شدند يم ساخته مانند گلِ يشان كرده، با مصالح وصف
ها در اثر  خانه نياز ا يا  . بخش عمدهختندير يو چه بسا م دنديد يم ياديصدمه ز شدند، ينم يروب و بالفاصله برف ديبار يبرف م

چه كه مانده  نمانده است. آن يها اساسا باق از آن ياديز زيچ جهي. در نتشد يو نابود م رفت يم نياز ب خيتار يگذشت زمان و ط
 نيا يغالب مطالعات شهر انيبود. جر شان از مصالح مرغوب و مقاوم استفاده شده كه در ساخت ستا يسلطنت يها همان كاخ

 دهد يم  ميو تعم رديگ يدرنظرم يخيآن دوره تار »يِشهرساز«و  يمعمار يِها را به مثابه نمونه و ساخت شهر يسلطنت يِبناها
عنوان  چيبه ه ستند،يز يمردم هم در آن م تيدر آن قرارداشت و اكثر يمردمانِ عاد يِها شهر كه خانه ي ازكه قسمت حال آن

تصور  ديتوان يم به ذهن بيتقر يبراو نادرست است. ( يرواقعيكامال غ ميتعم  نيرا نداشت. پس ا يقسمت سلطنت يِها يژگيو
 تيكه وضع آن فرانسه جا بزند حال  يِها يريالجزا ندهيرا سمبل و نما دانيز نيالد نيگرا ز شناسِ راست مثال جامعه كيكه  ديكن
كامال  يطيفرانسه كه عمدتا فروست بوده و در شرا يِتبارها ييقايو آفر ها يريالجزا تيبا وضع توان يعنوان نم چيه را به دانيز

بازگشت به «مجموعه  يرا برا يفرصت انهياشن مِيتعم ني) همآنان دانست. ندهيرا نما ينمود و و سهياند مقا نامناسب ساكن
مغلوط  ييِبازنما نيها، از ا آن» عظمت«و » شكوه«و  هياز دوره صفو مانده ياز آثار برجا يريگ تا با بهره كند يم ايمه »شتنيخو
بدون  توان يرا م يرغالب مطالعات شه انيجر رو نيخود استفاده كند. از ا ينگار خيتار برد شيپ يبرا يغالب مطالعات شهر انيجر
است كه  بسب نيدانست. درست به هم »شتنيبازگشت به خو«سو با و در خدمت مجموعه  كامال هم يديشك و ترد گونه چيه
 كند يم دايشدت رواج پ به يغالب مطالعات شهر انيجر انيدر م يشهر رانيا يِدئولوژيا يعنيمجموعه  نيا يِها رشاخهياز ز يكي
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 ريو وز شود يدر تهران برگزار م يدر خانه گفتمان شهر و معمار ييخود طباطبا يبا حضور حت يددعمت يها كه نشست يطور به
  .كند مي يمعرف ييطباطبا ديرسما خود را مر يسابق راه و شهرساز

حكومت كرد و  نيزم رانيسال بر ا٢٠٠از  شيبود، ب يحكومت مستبد شرق كيكه مصداق بارز  يحكومت صفو ،يهر رو به
شكلِ ممكن  نيزتريرآميبود، به تحق دهيشان رس شان به لب ها جان جور و ستم آن زانيكه از م مذهب يسن يسرانجام توسط گروه

و بار دوم به شكل  يتراژد كيبه شكل  بار نخست دهند؛ يم يدو بار رو يخيتار عينشان داد كه وقا گريامر بار د نيسقوط كرد. ا
مذهب  يبه نوع دنيبخش تياز جمله رسم يكه از جهات متعدد ــ ي. اگر سقوط حكومت مستبد و ستمگر ساسانيكمد كي

ها را  دست افغان هب هيمحسوب شود، سقوط صفو كيتراژ اي واقعه ــ شباهت دارد هيمذاهب با صفو گريخاص و سركوب د
محاكمه شده،  خيدر دادگاه تار ترها شيپ هيرا محاكمه كنم چراكه صفو هيصفو خواستم يدانست. نم يكمد ينوع توان يم يراست به

 يمندانِ علم و هنر معرف و پادشاهانش را عالقه نامند يم »ييدوران طال«آن را  يا كه عده يبلكه درنظر داشتم نشان دهم دوران
 ستين بي) عج27است. ( ها ستيمعاصرش حكومت فاش ي هبوده كه نمون يو خشن اهيس ي هچه دور قتيحق رد كنند، يم

آنان داشته باشند و اگر هم  ي هدر تبرئ يخود بپردازند و سع» سلف صالح«دفاع از  به يشهر رانيا »شهياند«طرفداران به اصطالح 
 »يتركتاز ي هصيخص«از  يو ناش ازندنديباش ب قزل» تركان« دنشدند، آن را تنها به گر يخيتار قيحقا رشيناچار به پذ  ييجا

 هيشهر بپندارند و در توج آرمان كيرا  هياصفهانِ صفو شهياند نيا يحام» شهرسازان«كه معماران و  ستين بيآنان بدانند؛ عج
 يباز نيا يكنند و برا يازمجعول خود ب يها كنند، واژه جعل كنند، با واژه يساز مكتب سند،يكتاب بنو يو نادان ينابخرد نيا

 نيو منتقدانِ ا يو برابر يدارانِ آزاد كه طرف نديافراد بگو نيكه ا ستين بيوضع كنند؛ عج »ياصول و قواعد دستور«نابخردانه 
 اش يمنطق يِو تال سميوناليكه ناس يا . در زمانهاند يغرب ي هخورد شكست يها شهيمشغول نشخوار اند ،»شهياند«به اصطالح 

جانبه به طرفداران  مشغول تعرض همه ،يتيو حاكم يدولت ينهادها يرسم تيمدد حما هب ت،يبشر يكودك يِماريب نيا سم،يفاش
 ديساكت بود. با ديو نبا توان ينم اندازد، يچنگ م ــ خياز جمله تار ــتواند يراه به هرچه كه م نياست و در ا يو برابر يآزاد
 دهيو پرست شيستا »ييطال يها دوران«در آنْ  گريكه د يخينوشت؛ تار گريد يخيرو تا ديكش رونيرا از چنگ آنان ب خيتار
» دادگر« روانيكه در آن خسرو انوش يخيتار شود؛ يمحسوب نم شيب يملحم »پناه عتيشاه شر«كه در آن  يخيتار شود؛ ينم
فرادستانِ ستمگر نخواهد بود  خِيتار گريد خي. آن تارستندين »ريكب«ش و شاه عباس وكه در آن كور يخيو تار شود ينم دهينام

  .درخشان يها آكنده است از صحنه شيفراز و فرودها ي كه با همه يخيفرودستان است، تار خِيبلكه تار
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استبداد «با عنوان  تفوگليبه فصل دوم اثر كارل و ديبنگر ،يباشكوه جوامعِ شرق يِدرخصوصِ معمار تر شيب يِبررس يبرا. 4
  .»قدرت تام يِقيتطب يِ: بررسيشرق

 يِزير مسكن و برنامه ونِيبه كنگره فدراس ينيموسول يِدستورها زيو ن نيشهر برل يبرا ريبه طرح آلبرت اشپ دينمونه بنگر يبرا .5
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Speer. A. 1970: Inside the Third Reich. London: Weidenfeld and Nicolson. 

Ghirardo. D. 1980: Building New Communities: New Deal America and Fascist Italy. 
Princeton: Princeton University Press. 

 خيش«با عنوان  يكسرو احمد ديس ي هبه پژوهش ارزند توان يم يلياردب نيالد يصف خيش بودنِ ينبودن و سن ديس ي هدربار .6
كه كمتر از صد سال پس از مرگ » طالب يانساب آل اب يالطالب ف عمدة«كتاب  ي هسندينو نيرجوع كرد. همچن» و تبارش يصف
    .نبرده است ينام يصف خيو ش يدر آمده، از خواجه عل ريتحر ي هبه رشت ،يو ي هنو ،يو در زمان خواجه عل يصف خيش

االرض اثر ابن حوقل  صورة ؛يحمو اقوتيالبلدان اثر  معجم ؛ياثر حمداهللا مستوف القلوب نزهتبه:  ديبنگر شتريب ي همطالع يبرا .7
  .ينيو آثار البالد و اخبار العباد اثر قزو

  .٦٤. ص 1350 ران،يفرهنگ ا اديتهران: انتشارات بن ،يشكر داهللاي. به كوشش يصفو يعالم آرا .8

. ١٣٧٠  . تهران: نشر گستره،ي راح ج  ي ل دع م ح م  ه ي ش ح و ت حيو شاه تهماسب. تصح ليشاه اسماع خي. تاررمحموديام ر،يخواندم .9
  .٦٦ص

  .٤٦٨همان، ص  .10

  . ٤٣٦و ٣٣٠. ص ١٣٦٤ ،ي. تهران: انتشارات خوارزميريمنوچهر ام ي ه(شش سفرنامه). ترجم رانيدر ا انيزيون يها سفرنامه .11

  . ٤٣٦و ٤٣٠همان، ص  .12

  .٤٥٧همان، ص.13

        . ٢٤٩ص. ١٣١٤ ،    ]: موسسه خاور ران ه . [ت ي ران طه  ن يد ال الل . به اهتمام جخيالتوار . لب ف يط ل دال ب ع  ن ب ي ي ح ي ،ينيقزو .14

 ،  ار ش ت ان ي]: شركت سهام ران ه . [ت ي ران يو ا  ران يدر ا  يا رپ يد  يا ره ا اث ب  ي اه ادش : پ اول  ل ي اع م اس  اه پارسادوست، منوچهر. ش .15
         .٤٧٧ص ،يصفو آراي عالم و ٣٠١ص  .١٣٧٥

  .» ي ران يو ا  ران يدر ا  يا رپ يد  يا ره ا اث ب  ي اه ادش : پ اول  ل ي اع م اس  اه ش«به نقل از كتاب  ٣٨١و  ٣٨٠خاقان، ص  يجهانگشا .16

. ١٣٧٠  . تهران: نشر گستره،ي راح ج  ي ل دع م ح م  ه ي ش ح و ت حيو شاه طهماسب، تصح ليشاه اسماع خي. تاررمحموديام ر،يخواندم .17
  .٧١ص

        .٢٥٢ص. ١٣١٤ ،    ]: موسسه خاور ران ه . [ت ي ران طه  ن يد ال الل . به اهتمام جخيالتوار . لب ف يط ل دال ب ع  ن ب ي ي ح ي ،ينيقزو. 18



9 
 

  ران يدر ا  يا رپ يد  يا ره ا اث ب  ي اه ادش : پ اول  ل ي اع م اس  اه ش«به نقل از كتاب  ٣٦٦و  ٣٦٥ص  ن،يمنشآت السالط ك،يب دونيفر. 19
  .» ي ران يو ا

  .» ي ران يو ا  ران يدر ا  يا رپ يد  يا ره ا اث ب  ي اه ادش : پ اول  ل ي اع م اس  اه ش«به نقل از كتاب  ٢٨٢روضة الصفا. ص رخواند،يم. 20

   .١٣٨. صخيتار راني. وبگاه ارانيباشان در ا . قزلنيرحسيام ،يخنج .21

و   ران يدر ا  يا رپ يد  يا ره ا اث ب  ي اه ادش : پ اول  ل ي اع م اس  اه ش«، به نقل از كتاب ٣٨١-٣٧٩ص ن،يمنشآت السالط ك،يب دونيفر. 22
  .» ي ران يا

 ي؛ فرهنگ فارس٩٤ص ،يتحول نظم و نثر فارس خيدر تار ي؛ صفا، مختصر١٧ص ،ياسمي ديرش ي هادوارد براون، ترجم. 23
  . ٧و ٦ ران،يا اتيادب خيو صفا، تار ١٠٠٧ص ن،يمع

در هند  يكه و ديافزا يم كوب ني؛ زر١٢١و  ١٢٠. ص١٣٧٩. تهران: سخن، گريد يزهاي. از چنيعبدالحس كوب، نيزر. 24
  .نوشت» رد النبوة«به نام  يكتاب يگوركان

و  77. ص1348 ن،ي: انتشارات فرانكلزيكارنگ. تبر يو عبدالعل يفرانچسكو. ترجمه عباس نخجوان يجووان ،يكارر يجمل. 25
78.  

  .64و  63همان، ص .26

  . ١٢٢و ١٢١، ص 24منبع مورد. 27

  

   At-https://wp.me/p9vUft»: نقد«کوتاه شده در سايت لينک 


