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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـیـار  امـیرحـسین چیـت سـازیـان.  دكـتر 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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نقش شبکۀ مادی ها درتحوالت سازمان فضایی اصفهان، از آغاز 
تا پایان دورۀ صفوی

احمدعلی نامداریان *
مصطفی بهزادفر **

سمیه خانی ***

چکیده
از مهم ترین و ابتدایی ترین عوامل شکل بخشی یک شهر و تحوالت آن، عوامل طبیعی است. کوه ها، رودخانه ها، 
سواحل و دره ها ازجمله مؤلفه های نیروی طبیعی است. از میان این عوامل، نحوۀ تأمین آب در زیست یک شهر 
و شکوفایی آن، نقش مهمی دارد. پاسخ هر زیستگاه به نیاِز آب، بخشی از فرهنگ هر شهر است. یکی از عوامل 
مهم که تحوالت شهر اصفهان را در دوره های مختلف هدایت می کرده و به سازمان فضایی این شهر در دوره های 
مختلف شکل داده، رودخانۀ زاینده رود بوده است. اما چگونگی تأثیر این رودخانه بر تحوالت اصفهان تحقیق زیادی 
صورت نگرفته است. یکی از مهم ترین مؤلفه های اثر زاینده رود بر تحوالت این شهر، شبکۀ زیرساختی مادی ها بوده 
است. این شبکه بر مکان یابی شهر اصفهان، برای رشد و توسعۀ شهر، استخوان بندی اصفهان تاریخی و مسیر بازار، 
مکان یابی دولتخانۀ صفوی، ایجاد محالت جدید به خصوص در دورۀ صفوی، آبیاری باغ های اطراف شهر، سطح 
آب زیرزمینی شهر که برای مصارف مسکونی استفاده می شد و... تأثیر گذاشته است. مادی ها در ابتدا وظیفۀ آبیاری 
زمین های کشاورزی هسته های اولیۀ شهر را داشتند، اما با به هم پیوستن این هسته ها، برخی از این مادی ها و به طور 
مشخص مادی فدن، به مثابه یک زیرساخت توسعه عمل کرده و سازمان فضایی شهر را شکل دادند. پژوهش حاضر 
در تالش است تا از روش تحلیل محتوا و مطالعۀ تاریخی تفسیری در انجام تحقیق استفاده کند. تحلیل اطالعات 
براساس مطالعۀ اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. مطالعات نشان می دهد در دورۀ صفوی و با افزایش 
ناگهانی و انفجاری جمعیت، مادی های جدید متأثر از استخوان بندی تازۀ شهر مکان یابی و ایجاد می شوند. شبکۀ 
مادی های اصفهان در طراحی دولتخانۀ صفوی و محالت تازه و دیگر تأسیسات کلیدی تأثیر گذاشته است. به طور 
کلی، تحوالت شهر اصفهان تا قبل از دورۀ صفوی، متأثر از نیروی طبیعی و به ویژه زاینده رود و شبکۀ مادی ها بوده 
است. اما در دورۀ صفوی، نیروهایی که در تحوالت شهر ایفای نقش کردند، متکثرتر شده و نیروهای اجتماعی ـ 
سیاسی ـ ایدئولوژیک نیز در کنار نیروی طبیعی اهمیت یافتند. درنهایت نیز با استفاده از مطالعات انجام شده و مقایسۀ 
تطبیقی نقشه های تاریخی، نقشۀ جدیدی از شبکۀ مادی ها بازترسیم می شود و موقعیت یابی بناهای اصلی و سازمان 
فضایی اصفهان در دوران پیش از صفوی و پس از آن و رابطۀ شبکۀ مادی های اصفهان با آن ها تدقیق خواهد شد.

کلیدواژه ها
اصفهان، شبکۀ مادی، سازمان فضایی، مادی فدن، سلسلۀ صفوی.

ahmadnamdarian@arch.iust.ac.ir ،دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نویسنده مسئول *
** استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
*** دانشجوی دکتری معماری اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاریخ دریافت: 1394/09/30     تاریخ پذیرش: 1395/12/1
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پرسش های پژوهش
1. شبکۀ مادی ها چگونه بر تحوالت شهر اصفهان و سازمان فضایی این شهر در دوران های مختلف اثر 

گذاشته است؟
2. شبکۀ مادی های اصفهان چه کمکی به توسعۀ شهر در ادوار مختلف کرده است؟

مقدمه
بافت  هم  و  اصلی شهر  ساختار  مؤثرند. هم  کالبدی شهرها  تغییر شکل  و  تحول  در  مختلفی  نیروهای  و  عوامل 
شهر، تحت تأثیر عواملی همچون نیروی زمان، نیروهای اقتصادی و مالی، نیروهای سیاسی و مدیریتی و نیروهای 
نامداریان 1389(. نیروی زمان، خود، به دو نیروی  اجتماعی و فرهنگی دچار تحول و تطور می شوند )سلطانی و 
طبیعی و ایدئولوژیک تقسیم پذیر است. نیروی طبیعی به ویژگی های زیست محیطی اشاره دارد که با وجود امکانات و 
محدودیت ها، بر رشد و توسعۀ شهرها اثر می گذارند. ظهور بافت ارگانیک و نامنظم شهرهای تاریخی، تا حد زیادی 
متأثر از همین نیروهای طبیعی است. در برخی شهرها، حرکت آب های زیرزمینی و قنات ها این بافت ارگانیک را 
موجب شده است. اما درخصوص اصفهان، استخوان بندی و بافت شهر داستان جالبی دارد که از زاینده رود سرچشمه 

می گیرد و به خوبی با نیازهای زمانه انطباق می یابد. 
اهمیت نقش زاینده رود در توسعۀ اصفهان کتمان ناپذیز است؛ اما بحث در چگونگی این نقش است. ِخرِد انسان های 
کمک  مادی ها  این  از  کشاورزی  و  حیات  ادامۀ  برای  که  انجامید  مادی هایی  ایجاد  به  زمان،  طول  در  خطه  این 
می گرفتند و محققان بسیاری به این مسئله اشاره کرده اند )مافروخی 1385، 10ـ13؛ عمرانی پور و مرادی 1390؛ 
شفقی 1381، 109؛ گلمبک 1377، 8ـ9(. »شهر اصفهان و حومۀ جدایی ناپذیر آن، همواره 6 سهم از 33 سهم کل 
زاینده رود )18 درصد( را به خود اختصاص داده است« )سمیعی 1307، 3(. مدیریت این مادی ها همواره یکی از 
دغدغه های ساکنان این حوزه بوده است. اما با گذشت زمان و توسعۀ شهر، این مادی ها حکم زیرساخت های توسعه 
نیز پیدا می کردند به گونه ای که »حضور زندۀ رودخانه در ترکیب اصفهان صفوی، سخن اول را می گفت و پیونددهندۀ 
دیگر عناصر طبیعی با تمامیت شهر بود« )آیت اهلل زاده شیرازی 1381، 3ـ5(. اما این نقش زاینده رود در یک تکامل 
هزارساله ایجاد شده؛ نقشی که با توسعۀ شبکۀ مادی ها به کمال رسیده است. در تمام این دوران ها، شبکۀ مادی ها 
در نقش های متفاوت »تسهیل معیشت، تسهیل سکونت و شکوفایی شهرنشینی« به بهترین شکل متجلی شدند. 
باوجودی که همگان بر تأثیرگذاری زاینده رود بر شکل بخشی به شهر اصفهان اذعان دارند، از نقش شبکۀ مادی ها 
تا حدودی غفلت شده است. تحقیقاتی هم که دربارۀ نقش مادی ها در شهر اصفهان صورت گرفته، همگی به تأثیر 
آن ها در باغ سازی متمرکز شده )عالمی 1387 و 1390( و چندان به تأثیر شبکۀ مادی ها بر سازمان فضایی اصفهان 
پرداخته نشده است. مسئلۀ اصفهان، چگونگی برهم کنش طبیعت و انسان در زمان های مختلف است؛ به گونه ای که 
بیشترین هماهنگی حاصل شده و یکی از شکوفاترین شهرهای تمدن ایران و حتی جهان را در کنار خود جای داده 
است. این سؤال همواره مطرح بوده که چرا هستۀ اولیۀ اصفهان در محل یهودیه و هسته های دیگر و با این فاصله 
از زاینده رود ایجاد شده است؟ چرا اصفهان در دوره های مختلف، به جانب جنوب غربی رشد و توسعه یافته است؟ 
و چرا مسیر بازار اصفهان چنین پیچیدگی و مسیری داشته است؟ چرا شاه عباس اول چنین نقطه ای را برای میدان 
نقش جهان مکان یابی کرده و چرا اندازۀ میدان نقش جهان به این صورت تعیین شده است؟ چرا محالت مختلف 
بر شبکۀ مادی ها  تمرکز  و  ازاین دست که مطالعه   بسیاری  دارند؟ و پرسش های  پراکنشی  تاریخی اصفهان چنین 

می تواند پاسخ به آن ها را آسان تر کند.
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این مقاله به دنبال نحوۀ اثرپذیری فرم و سازمان فضایی اصفهان از شبکۀ مادی هاست. دربارۀ سازمان فضایی و 
اَبَرساختار عبارت از شالوده ای بسیار بزرگ مقیاس  ساختار شهر، دیدگاه های متعددی وجود دارد. به عقیدۀ  گیدئون، 
برای شهر است که پاسخ گوی نیازها و مقاصد گوناگون آن باشد )گیدئون 1383، 671(. به عقیدۀ ماکی، ابرساختار، 
چارچوب بسیار بزرگی است که همۀ عملکردهای شهر یا بخشی از شهر در آن قرار می گیرد )دانشپور و روستا 1391، 
52(. بحرینی نیز معتقد است ساختار اصلی شهر، بخش اصلی شهر است که کارکردهای اصلی شهر در آن قرار 
می گیرد و کلیات شهر و نیز جهت های توسعۀ آتی آن را مشخص می کند؛ مانند محورهای اصلی ارتباطی، فضاهای 
باز عمده و بناهای عمومی. این ساختار اصلی عالوه بر تمرکز فعالیت های اقتصادی، سیاسی و حکومتی، فرهنگی و 
مذهبی و فراغتی، موجبات تمرکز روابط اجتماعی را نیز فراهم می آورد. این بخش ویژگی های اصلی شهر را بیان 
کرده و موجد دوام، هویت و ثبات شهر است )بحرینی و دیگران 1388، 153(. بنابراین می توان گفت ساختار شهر 
و سازمان فضایی شامل مسیرهای اصلی، بناهای عمومی مهم و زیرساخت های اساسی یک شهر است که نقش 
مهمی در حیات عمومی روزانۀ شهر دارد و شهروندان به نیت های مختلف به این کانون های حیاتی مراجعه می کنند. 
این نوشتار با هدف بازشناسی رابطۀ شبکۀ مادی ها با سازمان فضایی شهر اصفهان، در گام اول، به توصیف و 
تحلیل دوره های رشد شهر می پردازد. با این تفاوت که تنها به عنوان ناظر بیرونی، تحوالت اصفهان قضاوت نشود 
و با قرارگیری در موقعیت خاص آن زمانه، تفسیر خود از تحوالت شهر اصفهان ارائه کند و دالیل و منطق این 
تحوالت موردکاوش قرار گیرد تا از توصیف صرف تحوالت حذر شود. به عبارتی، در این روش، بیشتر به دنبال چرایی 
پنهان  منطق  از  می شود  استراتژی ها تالش  این  به کمک  آن.  چیستی  تا  است  اصفهان  فضایی  سازمان  تحوالت 
تحوالت اصفهان و چرایی آن رمزگشایی شود. در گام بعدی، اثرپذیری شکل و سازمان فضایی شهر اصفهان، از 
طریق بررسی نقشه های تهیه شده برای اصفهان و مطالعۀ تطبیقی آن ها و درنهایت، تحلیل نگارندگان نشان داده 
می شود. نقشه های تهیه شده از اصفهان، با درنظرگرفتن شبکۀ مادی ها، در طول زمان تفاوت هایی دارند. به گونه ای 
که در نقشه های متأخر، شبکۀ مادی ها طوری نشان داده شده است که گویی در اطراف شهر سلجوقی قرار داشتند 
و هیچ شبکۀ مادی  درون اصفهان سلجوقی جریان نداشته است. حال آنکه با استناد به منابع تاریخی و نقشه های 

تاریخی که سیاحان از اصفهان ترسیم کرده اند، این نکته چندان واقعیت ندارد.

1. روش شناسی
در مطالعات تاریخی می توان از بررسی منابع و اسناد مکتوب، بازدید و برداشت آثار )روش پوزیتویسم( و تفسیر آن ها 
)روش پدیدارشناسی( بهره برد )عباس زادگان 1386، 40(. این مقاله ابتدا در یک بررسی کرونولوژیک، به بررسی 
چرایی  و  پنهان  منطق  تا  می کند  بررسی  را  تاریخی  اسناد  محتوا،  تحلیل  روش  با  و  می پردازد  اصفهان  تحوالت 
سازمان فضایی اصفهان و جایگاه شبکۀ مادی ها در سیر تحوالت را شناسایی کند. برای پی بردن به علت تحوالت 
سازمان فضایی، نمی توان تنها به تحلیل محتوا اکتفا کرد. به همین علت، این مقاله در کنار تحلیل محتوا، از رویکرد 
تاریخی تفسیری نیز کمک می گیرد. »این مطالعات در پی بیان تاریخی وقایع و تفسیر این وقایع است. وقایع تاریخی 
می تواند رویکرد علّی داشته باشد« )همان جا(. لذا در این رویکرد، به کمک منابع تاریخی و خالقیت نویسنده، تالش 
می شود به چرایی شکل گیری و تحوالت شهرهای تاریخی پرداخته شود. این چرایی کمک می کند نظم غالب و روح 
نمادین شهر بهتر ادراک شود و مداخله در شهر امروزی، با علم به این چرایی، بسیار بهتر صورت پذیرد. »ذی نفع ها در 
مطالعۀ تاریخی تفسیری به دنبال هویت تاریخی می باشند تا بتوانند به عنوان لنگرگاهی برای طرح های شهری از آن 
بهره برند... مطالعه تاریخی شهر و حوزه تاریخ هنر در پی شناسایی ریشه شهر به لحاظ ویژگی های سبکی و رسمی 
آن است« )همان(. این مقاله تالش می کند با اتخاذ این رویکرد تاریخی تفسیری، به منطق پنهان ساختار و سازمان 
فضایی اصفهان تاریخی بپردازد. لذا با کنار هم گذاشتن منابع تاریخی و مطالعۀ تاریخی تفسیری ، به یافته هایی از 
ساختار اصفهان تاریخی رسیده است که شاید تازگی داشته باشد. اما این قرائت نو از منطق پنهان شهر ا صفهان، 
می تواند شروع کنندۀ مباحثۀ علمی باشد که درنهایت، به رد یا قبول این یافته ها بینجامد. درهرصورت، شناخت ما 
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از اصفهان تاریخی را به مراتب دقیق تر خواهد کرد. دوران پیش از صفوی، منابع مکتوب اندکی دارد و پی بردن 
به چرایی تحوالت اصفهان، نیازمند خالقیت و درک عمیق همین منابع است. این مقاله در ادامه ، اثرگذاری شبکۀ 
بررسی کرونولوژیک شهر  بررسی می کند.  را  اصفهان  و سازمان فضایی شهر  فرم  مؤلفه های مختلف  بر  مادی ها 
اصفهان در دوران پس از حکومت صفوی، با استفاده از منابع و اسناد مختلف ادامه یافته است؛ ازجملۀ این منابع، 
می توان به کتبی که دربارۀ تاریخ و جغرافیا و محیط اصفهان نگاشته شده و منابع دست اولی چون تاریخ عالم آرای 
عباسی اشاره کرد. همچنین بررسی دورۀ صفوی از طریق بررسی سفرنامۀ سیاحان و منابعی که این سفرنامه ها را 
تجزیه وتحلیل کرده اند، میسر شده است. همچنین اسنادی که از قرن نوزدهم به جا مانده، اعم از اسناد نوشتاری و 
تصویری، نقشه ها و... . در دوران پس از صفوی، منابع گستردگی بیشتری دارند و نقشه های تاریخی که سیاحان و 

دیگران از اصفهان تهیه کرده اند، چرایی تحوالت را  نسبت به دوران قبلی آسان تر می کند.
ضمن این مطالعه، ارتباط سازمان فضایی شهر با شبکۀ مادی ها تبیین می شود. سپس با مطالعۀ تطبیقی نقشه های 
ترسیمی پس از دوران صفوی، مسیر حرکت مادی ها دنبال می شود و به شناسایی شاخه ای از مادی پرداخته خواهد 
شد که از شمال میدان نقش جهان به سمت شرق عبور می کند. منابع مطالعات دربارۀ نقشه های گردآوری شده در 
امر مادی ها را پاسکال کوست، سید رضاخان، استون بلیک، کتاب Isfahan city of light، خانم اهری و عالمی 

جمع آؤری کرده اند.

2. مرور تحوالت سازمان فضایی اصفهان 
گابه1 اصفهان را به عنوان یک شهر شرقی متشکل می داند از محورهای اصلی ارتباطی که مرکز شهر را به دروازه ها 
وصل می کند و به نواحی مسکونی دسترسی می دهد و در مرحلۀ  بعد، بن بست های پرپیچ که دسترسی تک خانه ها 
را تأمین می کند. اما به نظر می رسد همین ساختار، خود، معلول یک نظم فراتری است؛ نظمی طبیعی که برای بقای 
شهر بسیار حیاتی بوده است. جهت راه ها بسیار متأثر از مسیر حرکت آب ها در جهت حرکت مادی ها بوده است. 

به مرور زمان، پیشرفت و توسعۀ شهر به سمت زاینده رود جریان پیدا می کند. 
2. 1. سازمان فضایی اصفهان پیش از اصفوی

اصفهان در ابتدا از سه هستۀ اصلی تشکیل شده و الگوی غالب فعالیتی مردم اصفهان نیز باغداری بوده است. این 
باغ ها عمدتًا در حاشیۀ زاینده رود قرار داشتند. در طول قرن ها، مردم آموخته بودند که از زاینده رود برای آبیاری این 
باغ ها استفاده کنند و بدین ترتیب، مادی ها شکل گرفتند. این الگوی فعالیتی سکونتی شاید پاسخی باشد برای این 
سؤال که چرا هسته های ابتدایی اصفهان در کنار زاینده رود شکل نگرفته و با این فاصله ایجاد شده است. تأمین آب 
شرب و مصرفی از طریق چاه، به مراتب آسان تر از تأمین آب برای باغ ها بوده و نقش اساسی در معیشت ساکنان 
داشته است. همچنان که ناصرخسرو )444ق( نیز به این امر اشاره کرده است. لذا ساکنان ترجیح می دادند آب موردنیاز 
سکونت خود را که مقدار اندکی بوده است، از طریق چاه تأمین کنند )ناصرخسرو 1382؛ شفقی 1381، 180( و آب 
زاینده رود را که حجم فراوان و دبی مناسبی داشته است، مصروف باغات و کشاورزی کنند. مضاف برآنکه زاینده رود 
)جناب 1376، 144ـ145؛ شاردن 1362؛ حمزه اصفهانی  یا کم آب می شد  نبوده و در فصولی، خشک  دائمی  نیز 
1366، 182ـ183(. این گزارۀ تاریخی که شاید در نگاه نخست چندان مهم جلوه نکند، سراسر تاریخ حیات این شهر 
را متأثر کرده است؛ زیرا یکی از مهم ترین مؤلفه های مکان یابی تأسیسات کلیدی اصفهان تاریخی، کمبود آب در 
برهه هایی از زمان بوده است. ازاین رو این رودخانه به تنهایی نمی توانسته برای مصرف مسکونی مناسب باشد؛ هرچند 
زاینده رود بر سطح آب زیرزمینی اصفهان تأثیر بسزایی داشته است )حسینی ابری 1382، 109(. ِخرد ساکنان در طول 
سده های مختلف آموخته بود که با انشعاباتی از زاینده رود، سرعت آب رودخانه را گرفته و به نوعی آب کنترل شده را 
راهی باغات کنند. این آب کنترل شده، فرصت تقسیم بهتر آب را فراهم می کرده و مانع از شستن خاک پای درختان 

می شده است.
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2. 1. 1. شکل گیری هسته های اولیۀ اصفهان
از دالیل اصلی مکان یابی هسته های اولیۀ اصفهان در شمال زاینده رود، می تواند این باشد که شیب زمین و جنس 
خاک این اجازه را می داده است تا با احداث مادی ها، آب الزم زمین های کشاورزی را تأمین کنند. حال آنکه، این 
فرصت در نیمۀ جنوبی زاینده رود با توجه به شیب زمین به آسانی فراهم نمی شد؛ مگراینکه مادی هایی از کیلومترها 
قبل و متناسب با توپوگرافی از زاینده رود منشعب می شد که خود مستلزم هزینۀ زیادی بود. در اقلیم خشک سرزمین 
ایران، رودخانۀ زاینده رود فرصتی بی نظیر بوده است و ساکنان مجاور آن به نحوی استقرار یافته اند که حداکثر استفاده 
از این رودخانه را داشته باشند و معیشت اصلی خود را که مبتنی بر کشاورزی بوده است، به حداکثر برسانند. ازاین رو، 
یکی از سه هستۀ اولیۀ شهر را در فاصله ای به زاینده رود برپا کردند که فاصلۀ رودخانه تا دیوارهای شهر را صرف 
کشاورزی و باغداری کنند. از سه هستۀ اولیۀ اصفهان، جی »به عنوان مرکز حکومتی، فاصلۀ خود را با یهودیه و 
آبادی های مجاور حفظ کرده است« )شفقی 1381، 259(. هستۀ حکومتی جی، در جوار زاینده رود برپا شده است و 

در اینجا زاینده رود یک نقش دفاعی دارد )نقشۀ 1(.

نقشۀ 1: هسته های اولیۀ اصفهان و سکونتگاه های احتمالی آن ها )گلمبک 1377(

اما دیگر هسته های شهر اصفهان که در اطراف یهودیه مستقر شده، با فاصله از زاینده رود شکل گرفته است. این 
فاصله برای بهره برداری حداکثری زمین ها برای کشاورزی بوده است. این هسته ها تقریبًا در سه کیلومتری زاینده رود 
واقع شده اند. حسینی  ابری )1379، 91( درزمینۀ  مکان یابی هستۀ اولیه اصفهان، به موقعیت زمین های کشاورزی 
با زاینده رود می نویسد: »در این تقسیم بندی )حق آبه های زاینده رود(، یک مسئلۀ خاص جغرافیایی آشکارا به چشم 
می خورد و آن موضوع تقلیل دبی رودخانه در فصل تابستان است؛ و چون در این فصل، تبخیر آب و نفوذ آن در 
زمین در اثر طی مسافت طوالنی، به حداکثر می رسد، کوشیده اند فعالیت های کشاورزی را هرچه بیشتر به سرچشمۀ 
رودخانه نزدیک تر کنند تا حداکثر استفاده از آب به عمل آید.« بنابراین، چنانچه هسته های اولیۀ سکونتی در فاصله ای 
دورتر واقع  می شدند، بهره دهی زمین های کشاورزی کم می شد و اگر به رودخانه نزدیک تر می شد، زمین های مطلوب 
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زاینده رود  آب  از  بهره برداری  برای  بهینه ای  موقعیت  در  اصفهان  اولیۀ  ازاین رو، هستۀ  بین می رفت.  از  کشاورزی 
مکان یابی شده است.

2. 1. 2. تأثیر شبکۀ مادی ها بر جهت توسعۀ اصفهان و استخوان بندی اصفهان پیش از صفوی
در فرایند توسعۀ اصفهان در ادوار مختلف ، شهر در جهت جنوب غربی گسترش یافته است. این جهت توسعه، زمینۀ 
استفاده از آب سالم تر را فراهم می کرده است. »شهر اصفهان به طور عمومی دارای شیب کمی است )کمتر از 3 
درصد(« )ارگانیک 1350(. به اعتقاد همان طرح جامع، یکی از دالیل توسعه های ادواری اصفهان به سمت جنوب 
غربی نیز همین است؛ زیرا در این سمت آب فراوان و آلودگی کمتر بوده است. از بررسی متون تاریخی می توان نتیجه 
گرفت که مادی ها تنها برای استفادۀ کشاورزی استفاده نمی شده است؛ یا دست کم می توان ادعا کرد، مادی های 
مشخصی بوده است که وظیفۀ آبرسانی به بناهای عمومی شهرها و سکونتگاه ها را بر عهده داشته اند. چنان که در 
متون تاریخی اشاره شده است که خلفای عباسی کاخ خود را در کنار نهر فرسان برپا داشته اند )شفقی 1381، 137(. 
»هرگاه در جلگۀ براآن سیری کرده شود، وجود آثار تاریخی مربوط به قرن پنجم، ششم و هشتم هجری ازجمله 
مسجد و منارۀ  برسیان )سال 491 هجری(، مسجد و منارۀ  گار )515 هجری(، منارۀ  زیار )بین سال های 550 تا 
688 هجری(، مسجد ازیران )قرن هشتم هجری(، مسجد دشتی )قرن هشتم هجری(، مسجدجامع کاج )قرن هشتم 
هجری( و دیگر بناهای مهم و معتبر باقی مانده از دوران های قبل از صفویه، نشانه هایی از آبادانی های قرون و اعصار، 
در جلگه های براآن و رودشتین است که بعد از تنظیم طومار و قائل شدن حق تقدم بهره برداری از آب زاینده رود 
برای بلوکات باالدست رودخانه )لنجان، النجان، ماربین و جی( و نیز قطع جریان آب، در ماه های تابستان که فصل 
کم آبی رودخانه است، باعث خشکی و درنتیجه، ویرانی تدریجی بلوکات پایین دست رودخانه شده است« )حسینی 
ابری 1379، 149(. ازاین رو، حیات و برقراری زندگی و فعال بودن بناهای عمومی به شبکۀ مادی ها وابسته بوده است. 
از اینجا می توان نتیجه گرفت برای توسعۀ شهر اصفهان، برخی مادی ها حکم راهنما داشته که احداث و مکان یابی 

بناهای عمومی تازه براساس مسیر آن ها بوده است. 
پس سازمان فضایی یک شهر نیز که همگی محل بناهای عمومی یک شهر است، متأثر از مسیر حرکت مادی ها 
بوده است؛ مسیرهایی که سابقۀ تاریخی داشتند )مطابق نقشه های 2 و 3(. در فرایند تقسیم حق آبه های زاینده رود، 
اصفهان امتیازاتی داشته است و باوجوداینکه 18 درصد حق آبه ها متعلق به این شهر بوده، »چه در مواقع خشکسالی 
و چه سال های پرآبی، جریان رودخانه به صورت گزینشی بر روی شهر قطع نمی شده است، بلکه به علل گوناگون، 
ازجمله 158 باغ و مزرعۀ حق آبه دار، بناهای عظیمی که فنداسیون آن ها از ساروج ریخته شده و برای پایداری آن ها 
باغ شهر  به صورت  را  میزان، شهر اصفهان  تداوم آن در هر  و  این سهم خاص  نیاز است،  به رطوبت نسبی زمین 
درآورده بود« )حسینی ابری 1382، 108(. ازاین رو دلیل دیگری که اهمیت مادی های اصفهان را در سازمان فضایی 
اصفهان پیش از صفوی نشان می دهد، نیازمندی بناهای عمومی به رطوبت نسبی زمین است که این مهم به وسیلۀ 
مادی ها حاصل می شده است. مادی های اصفهان اغلب از جنوب غربی شهر آن زمان انشعاب گرفته بودند. بناهای 
بازار )شامل تیم و تیمچه و سراها و...(، نیازمند استفاده از آب بیشتری  عمومی چون مساجد، مدارس، حمام ها و 
هستند. درنتیجه، بهترین جهت برای توسعه، مسیر مادی هایی بوده است که پیش ازاین برای آبیاری باغات و مزارع 
استفاده می شده و اکنون می بایست برای آبرسانی به تأسیسات عمومی شهر مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین، سازمان 
فضایی شهر و محالت و شبکۀ مادی ها انطباق زیادی با یکدیگر دارند و همین امر، مسیر ارگانیک اصفهان تاریخی 

را توجیه می کند.
سهم شهر اصفهان از زاینده رود به وسیلۀ 6 مادی اصلی و شعب فرعی آن ها در سطح شهر توزیع می شده است 
)سمیعی 1307، 12ـ15(. در طومار شیخ بهایی، دو مادی برای آبیاری قسمت های جنوب زاینده رود ذکر شده و چهار 
مادی )نیاصرم، تیران، فرشادی و فدن(، قسمت های شمالی. مادی مثل جوی شاه، در تقسیم بندی بلوک ماربین آورده 
شده و عمدتًا آب باغ ها و دولتخانۀ صفوی را تأمین می کرده است )حسینی ابری 1379، 126(. با توجه به سهم بندی 
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دقیق مادی ها )33 سهم اصلی، 275 سهم فرعی و 3098 سهم جزء(، بایستی یک یا چند مادِی مشخص وظیفۀ 
تأمین آب بناهای اصلی و درنتیجه، سازمان فضایی اصفهان را عهده دار می شده است. شهر اصفهان در بلوک جی ـ 
برزرود قرار گرفته است. بخشی از امتیازات و استثنا های طومار شیخ بهایی، برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده 
است؛ ازجمله تخصیص آب به مادی های فدن و نیاصرم، اضافه بر حق آبۀ  طوماری و با کاستن از حق آبۀ  بلوک دیگر 

که نشان می دهد طومار، اولویت ویژه ای برای تأمین آب شهر اصفهان قائل است )همان جا(. 
تأکید طومار شیخ بهایی بر این دو مادی، نشان می دهد این دو، نقش متعارف کشاورزی نداشته  و نقش آبرسانی 
به امکنۀ  عمومی را داشته اند. مادی نیاصرم تا پیش از دورۀ صفوی، وظیفۀ آبرسانی به باغ های احمدسیاه و کاران را 
داشته است )نقشۀ 2(. اما مادی فدن، نقش مهمی در حیات روزانۀ شهر اصفهان داشته و نگاه ویژه به این مادی، 
ناشی از نقش متفاوت این مادی است. این مادی 9 سهم از 37 سهم بلوک جی را به خود اختصاص داده است 
)همان، 139(. این 9 سهم به سه دستۀ  رسد قراء )7 سهم(، شهرگیری )1/5 سهم( و عباس آباد )نیم سهم( قسمت 
شده است. از میان پنج مادی اصلی دیگر اصفهان )شایج، نایج، تیران، فرشادی نیاصرم(، این مادی به سمت هستۀ  
تاریخی اصفهان می رفته است )همان جا(. ضمن آنکه در شش ماهۀ دوم سال نیز که مشکل آب نبوده، این مادی 
بدون مشکل، آب را به این زیرساخت ها منتقل می کرده است. منابع مختلف تاریخی نیز از این مادی ذکر کرده اند که 
نشان از اهمیت این مادی در ساختار شهر اصفهان دارد؛ چنان که حافظ ابونعیم در قرن های چهارم و پنجم در کتاب 
خود می گوید: »... خوره ای خوش بناتر با آبی گواراتر از این خوره ]اصفهان[ ندیدم و رودها و انبوه مردم و آبادانی و 
پاکیزگی راه هایش را برشمرد و گفت اگر مجالسی باشد، اصفهان شایسته است. پس به نهر فدین نگریست و از آن 
در شگفت شد...« )ابونعیم اصفهانی 1377، 158(. با توجه به  اینکه نظم و نسق مادی های اصفهان قدمتی تاریخی 
دارد و حتی تا اردشیر بابکان هم عقبه دارد )حسینی ابری 1388(، این مادی به عنوان ستون فقرات شهر اصفهان 

عمل می کرده که دوره های مختلف توسعۀ پیش از صفوی، با توجه به آن شکل گرفته است.

نقشۀ 2: ارتباط مادی ها و سازمان فضایی اصفهان در دوران 
سلجوقی )باوند 1390(

 Vizarat-i farhag( سلجوقی  دوران  در  اصفهان  فضایی  سازمان   :3 نقشۀ 
)va honar 1976

2. 2. سازمان فضایی اصفهان در عصر صفوی و پس از آن
انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفوی، زمینۀ ایجاد حکومتی با آرمان های بلند بود که در نوشته های اسکندربیک 
بنابراین  می خواهد.  درخور  مرکزی  حکومتی،  چنین  544ـ545(.   ،1377 )اسکندربیک  است  شده  اشاره  بدان  نیز 
شاه عباس تصمیم می گیرد در کنار هستۀ قدیمی شهر، دولتخانۀ خود را برپا کند و این آغاز یک طرح ازپیش اندیشیده 
ازپیش اندیشیده،  براساس طرحی  معین،  دورۀ  در  که  یافت  را می توان  متعددی  اسالمی، شهرهای  دورۀ  بود. »در 
اطراف  و  نهاده شد و سپس ساختار فضایی خردتر در طول زمان در درون  پیکر آن ها  ساختار فضایی کالنی در 
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این گونه شهرهاست« )حبیبی و دیگران 1390(.  آن شکل گرفت... اصفهان در دورۀ صفوی، برجسته ترین نمونۀ  
دولتخانۀ جدید صفوی که در محل باغ نقش جهان ساخته شد، امتیازاتی داشت: باغ قدیمی نقش جهان ضمن آنکه در 
همجواری شهر تاریخی اصفهان بود، وسعت خوبی داشت که دست شاه را برای ایجاد مرکز دلخواه باز می گذاشت 
و نیز مادی هایی داشت و این امر نیاز مجموعه را به آب مرتفع می کرد )موقعیت این باغ در نقشۀ 2 نشان داده شده 
است(؛ چراکه پیش از این نشان داده شده که یکی از مؤلفه های مهم در مکان یابی اکثر دانه های مهم شهری و 
حکومتی، مؤلفۀ تأمین آب بود و دولتخانۀ صفوی نیز از این امر مستثنا نیست. منطق تاریخی نیز ایجاب می کند 
که تأسیسات تأمین آب برای مکان یابی چنین مجموعه ای لحاظ شود. همجواری دولتخانۀ صفوی در کنار اصفهان 
تاریخی، به منظور دستیابی به اهداف حاکمان صفوی در اسناد مختلف ذکر شده است: »برخالف مورد خلفای عباسی 
که سامرا را در زمینی بکر ساختند و پایتختی کاماًل مستقل از بغداد مجسم کردند، پایتخت جدید شاه عباس در اراضی 
کم جمعیت کنار شهر کهنه ساخته شد و ارتباطش را با آن حفظ کرد. دیگر اینکه اصفهان نوشهری شد با کاخی برای 
شاه، نه تمامًا ارگی مانند سامرا« )بابایی 1391، 105(. مضاف آنکه، یکی از معیارهای مهم مکان یابی چنین مرکزی 
برای دولت صفوی، مستلزم فراهم بودن آب کافی بوده است. به نظر می رسد استقرار مجموعه های حکومتی صفوی 
در باغ نقش جهان با توجه به مادی ها از پیش موجود، دغدغۀ تأمین آب را برطرف می کرده است. پیش از دولت 
صفوی، دو مادی از شمال و جنوب باغ نقش جهان عبور می کرد و وظیفۀ آبیاری این ناحیه را عهده دار بود: یکی 
مادی فرشادی و دیگری شاخه ای از مادی فدن که از شمال باغ عبور می کرده است؛ البته در نقشه های تاریخی از 
مادی جوی شاه هم ذکر شده که به فاصلۀ کمی از شمال مادی فرشادی عبور می کرده است )نقشۀ 4 و 5(. بنابراین، 
میدان نقش جهان به عنوان مقر اصلی حکومت، جایی مابین این دو مادی مکان یابی و ساخته شد. این مسئله می تواند 

اندازۀ میدان نقش جهان را توجیه کند.

نقشۀ  4 و 5: مکان یابی میدان نقش جهان با توجه به مادی های از قبل موجود )بلیک 1388، 115(

با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت، جمعیت این شهر افزایش زیادی می یابد )آیت اهلل زاده شیرازی 1381، 3ـ5( و 
حتی گفته می شود ناگهان جمعیت اصفهان دوازده برابر می شود )نامداریان بی تا(. این افزایش جمعیت حتی در زمان 
فعلی با تمام ویژگی های منحصربه فرد خود، رخ نداده است و امری استثنایی است. جمعیت آن زمان اصفهان را گاه 
تا یک میلیون نفر هم تخمین زده اند و برخی نیز جمعیت اصفهان صفوی را هفتصدهزار نفر ذکر کرده اند )همان، 5(. 
شاردن این عدد را ششصد هزار نفر ذکر کرده است، ولی میرسید علی جناب آن را صحیح نمی داند )جناب 1376، 
107(. این میزان افزایش جمعیت به نوعی انفجار به حساب می آمد. تنها در سال 1365، جمعیت اصفهان به جمعیت 
زمان صفوی می رسد. به هر ترتیب، فارغ از آنکه تعداد ساکنان چقدر بوده است، اصفهان در مقایسه با جمعیت قبل 
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از صفوی، رشد ناگهانی جمعیت را تجربه می کند. ازدیاد جمعیت، حاکمان صفوی را به فکر وامی دارد. نیاز مبرم این 
جمعیت به دو عامل مسکن و آب، مستلزم یک نگاه استراتژیک به آیندۀ  اصفهان است. تحوالتی که می توانسته 

زمینه ساز طرح جامع صفوی باشد )اسکندربیک 1377، 544(.
نکتۀ  کلیدی تحوالت اصفهان صفوی، در همین رشد اصفهان است؛ به گونه ای که مساحت شهر اصفهان را شش 
و  نزدیک  زاینده رود  به  را  آن  اصفهان،  دگردیسی   .)5 زاده شیرازی 1381،  )آیت اهلل  کرده اند  توصیف  هزار هکتار 
نزدیک تر می کند. آگاهی حاکمان به وضعیت زاینده رود و دائمی نبودن آن و یا کم آب بودنش، آنان را به این فکر 
وامی دارد که سرنوشت رود را از سرچشمۀ خود تغییر دهند. در چندین مرحله، شاه تهماسب و همچنین شاه عباس اول 
در چند نوبت تصمیم می گیرند با حفر تونلی در کوه رنگ یا با روش های دیگر، بخشی از آب فراوانی را که به سمت 
کارون روانه بوده است، به این شاخه منتقل کنند )اسکندربیک 1377، 688؛ جناب 1376، 144ـ145(. در پایان 
نسخه ای از کتاب محاسن اصفهان، به کمبود آب زاینده رود در تابستان اشاره شده است )مافروخی 1385، 254( که 
حکایت از آن دارد که این مسئلۀ  تاریخی زاینده رود، حتی پیش از دوران صفوی نیز وجود داشته است. اما شاهان 
صفوی هرگز موفق به این مهم نمی شوند. بنابراین به ظر می رسد شاه عباس دو تصمیم بسیار کلیدی می گیرد که 
سرنوشت اصفهان تا امروز را تغییر می دهد؛ دو تصمیم برای دو معضل مهم آن روز: یکی مسکن و دیگری آب برای 
جمعیت فراوانی که اصفهان دارا می شود. تصمیم اول، تغییر کاربری چهارباغ بزرگ آن روز به محالت مسکونی؛ و 

تصمیم دوم، تأمین آب برای این باغ های جایگزین و محالت تازه از طریق مادی های جدید و احداث قنات.
با تحلیل شرایط تاریخی و درک معضالت برشمرده، چنین استنباط می شود شاه عباس و دیگر حاکمان صفوی، 
برای تأمین زمین برای ایجاد خانه های جدید، بخشی از باغاتی را که پیش تر خارج از شهر بودند، به توسعه های 
جدید اختصاص  داد. به نظر می رسد این باغ ها امتیازهایی داشته که شاهان صفوی را ترغیب می کرده است: یکی 
آنکه با وجود نزدیکی به حصار قدیمی شهر و همچنین زاینده رود، از لحاظ امنیتی موقعیت مناسبی داشته است؛ 
دیگر آنکه داشتن آب مناسب، زمینۀ ایجاد محالت مسکونی را فراهم می کرده است )نقشۀ 7 و8(. »مهم ترین باغات 
عهد سلجوقی عبارت اند از: باغ کاران، باغ احمدسیاه، باغ فالسان، باغ قلندرها، باغ مهرات، باغ شاه، باغ مراد و باغ 
نقش جهان که در دوره های بعدی، جای خود را به میدان نقش جهان و دولتخانۀ صفوی می دهد« )باوند 1390، 25(. 
در عین حال، شاه عباس و شاهان پس از وی، محل های جدید را برای ساخت باغ در نظر می گیرند و بدین ترتیب، 
سنت ساخت باغ در خارج از محدودۀ  شهر را که در زمان سلجوقیان نیز وجود داشته است، ادامه پیدا می کند. این 

مسئله می توانسته است دو دلیل عمده داشته باشد:
الف. بحث اول می تواند مالکیت باغ هایی باشد که تغییر کاربری پیدا کرده بود )باغ بکر، باغ کاران، باغ احمدسیاه و 
باغ فالسان(. چنان که آن باغات متعلق به خواص آن زمان بوده، در افتادن با این گروه، هزینۀ  زیادی برای وی داشت. 
پیش از این نیز شاه عباس این مواجهه را تجربه کرده بود. زمانی که اصفهان را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و در 
صدد بازسازی و نوسازی بازار کهنۀ  اصفهان از محل سرمایه های تجاری دربار بود، با مقاومت شدید مالکان محلی 
روبه رو شد )بابایی 1391، 107(. ازاین رو فرضیۀ اول آن است که شاه عباس و حاکمان پس از وی نمی خواستند توسعۀ  
شهر به قیمت مواجهه و تعارض انجام شود. بنابراین وی تصمیم گرفت در جایی دیگر از اصفهان آن روز، معادل 
این باغات را به صاحبان باغات حاشیۀ زاینده رود که به توسعۀ  شهر اختصاص یافته بودند، اهدا کنند.2 حسینی ابری 
به نقل از کتاب محاسن اصفهان، مساحت هریک از چهارباغ کاران، فالسان، احمدسیاه و بکر را هزار جریب عنوان 
کرده است )حسینی ابری 1388، 8(. درنتیجه، مجموع چهارباغ ذکرشده چهارهزار جریب بوده است. حال اگر طول 
خیابان چهارباغ صفوی در عرض دو سمت خیابان ضرب شود، مساحت به دست آمده معادل چهارهزار جریب خواهد 
شد. طول خیابان چهارباغ، از دروازۀ دولت تا ابتدای هزارجریب )دروازۀ شیراز کنونی(، چهار کیلومتر است. از طرف 
دیگر، باغ هشت بهشت به عنوان یکی از باغ های به جامانده از باغات دو سمت خیابان چهارباغ، 270 متر عرض دارد. 
به عبارتی، عرض دو سمت خیابان چهارباغ، معادل 540 متر بوده که برابر با 1 جریب خواهد بود. درنتیجه، مساحت 
چهارباغ صفوی چهارهزار جریب بوده است. ازاین رو، وجه تسمیۀ خیابان چهارباغ می تواند این باشد که با تغییر کاربری 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 10 ـ پاییز و زمستان 95

216

چهارباغ بزرگ دوران پیش از صفوی و تبدیل آن ها به محالت مسکونی، معادل این چهارباغ به صورت یک خیابان 
زیبا ایجاد شود و به همین دلیل »چهارباغ« نامیده شد )نقشۀ 6(. در انتهای این خیابان نیز باغ هزار جریب ساخته 
می شود و با توجه به نقش این باغ، همان حکم باغ نقش جهان برای حکومت سلجوقی را ایفا می کند. ازآنجاکه باغ 
نقش جهان به دولتخانۀ صفوی اختصاص یافته بود، باغ هزار جریب جایگزینی برای آن بوده است. محققان بسیاری 

دربارۀ  وجه تسمیۀ »چهارباغ« اظهار نظر کرده اند )شاردن 1362، 29؛ دالواله 1381، 30(. 

نقشۀ 6: مساحت خیابان چهارباغ برابر 4000 جریب و معادل چهارباغ بزرگ دوران پیش از صفوی )باغ بکر، باغ احمدسیاه، باغ کاران و 
باغ فالسان(

ب. دلیل دوم آن است که به فرض آنکه باغ های تغییر کاربری داده شده در تملک شاه بوده است، وی مایل نبوده 
که از باغات شاهی چشم پوشی کند. با ایجاد این خیابان و باغ های جدید، به دستور شاه عباس، بسیاری از خواص در 
اطراف این خیابان مستقر می شوند )بابایی 1391، 112(. بنابراین به هریک از دالیل فوق که بوده، حاکمان صفوی 
بررسی  ازبین رفته احساس کردند.  باغات  ازای  را در  باغ  وسیعی  ایجاد  لزوم  و...(،  اول، شاه عباس دوم  )شاه عباس 
نقشۀ 2 و نقشۀ 7 نشان می دهد محلۀ جدید عباس آباد »برای مسکن تبریزیان )عمرانی پور و مرادی 1390، 179(«، 
در محل باغ احمدسیاه ساخته شد و محلۀ خواجو در محل باغ کاران؛ محلۀ جلفا نیز بر محل باغ فالسان ساخته 
می شود. پس از ساخته شدن محلۀ خواجو به جای باغ کاران، در ضلع جنوبی پل خواجو و در دو سمت رودخانه، باغ 
سعادت آباد ساخته می شود که پیش از آن گبرآباد نامیده می شد. »عمارت های دولتی نیز با نام هفت دست در کنار باغ 
سعادت آباد و در مجاورت جنوب زاینده رود ساخته شد« )همان جا(. به این ترتیب، مادی نیاصرم نیز که پیش از این 
وظیفۀ آبرسانی به باغات را داشت، به محالت تازه ساخته شده آبرسانی می کند و عماًل جزئی از ساختار شهر می شود 

و همان نقش مادی فدن را برای بخش های تازه ساخته شدۀ شهر ایفا می کند.
شاه عباس و شاهان پس از وی، به هریک از دالیل فوق که تصمیم به احداث باغات جدید در خارج از باروی 
شهر گرفته باشند، به این نتیجه رسیدند مکان یابی باغات جدید بایستی با درنظرگرفتن وفور آب باشد. اینجاست 
که برخالف سنت توسعۀ  اصفهان )توسعه به جانب جنوب غربی و در امتداد مادی(، شاه عباس راه جنوب را در پیش 
می گیرد. وی می اندیشد که اگرچه نتوانسته است کوه را برای انتقال آب از سر راه بردارد، توانایی ایجاد مادی برای 
باغات جدید را خواهد داشت. بلیک به ایجاد مادی برای باغ هزار جریب اشاره کرده است. »شاه عباس پس از آنکه 
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ساخت خیابان چهارباغ را در سال 1596/1005 آغاز کرد، در سال بعد، ایجاد نهر سیاه )جوب سیاه( را که آب اقامتگاه 
جدید او را فراهم می کرد، به اتمام رساند« )بلیک 1388، 50(. ضمن آنکه پیشروی به جانب جنوب و به سمت کوه 
نیاز باغات جدید از طریق مادی یا  از قنات فراهم خواهد کرد و درنتیجه، آب مورد  صفه، زمینه را برای استفاده 
قنات و یا احتمااًل توسط هر دو تأمین خواهد شد. اسپونر سرمایه گذاری صفویان را روی قنات ها و چاه های آب برای 
آبیاری زمین های دور از رودخانه تأیید کرده است )Spooner 1974, 704(. مرور نقشه های توسعهۀ اصفهان در 
ادوار مختلف )ازجمله Vizarat-i farhog va Honar 1976(، احداث مادی جدید برای باغ های تازه ایجادشده را 
نشان می دهد. در میان مادی های شهر اصفهان، مادی های شایج و نایج در قسمت جنوب رودخانه و برای آبیاری 
محالت جلفا و باغ  های فرح آباد و سعادت آباد و محالت اطراف آن ها استفاده می شده است )حسینی ابری 1379، 
138(. برای تأمین دسترسی این باغات نیز پل اهلل وردیخان )سی وسه پل( را می سازد و عماًل شهر را تا کوه صفه 
امتداد می دهد. »خیابان چهارباغ حکم شریانی را داشت که محله های جدید را به مرکز تجاری و سیاسی و عبادی 
شهر وصل می کرد. چهارباغ مانند همۀ  بلوارهای پرآوازۀ شهرهای بزرگ جهان، چند کارکرد گوناگون در شهر داشت: 
فضای گذار از بخش مسکونی به بخش اجتماعی شهر بود؛ مکانی برای گردش و سرگرمی و آمیزش اجتماعی؛ و 

بالقوه مرغوب ترین ملک شهر بود« )بابایی 1391، 112(. 
با این اقدام شاه عباس، راه دیگری که برای تأمین مسکن برای اخالف دیگر صفوی )شاه عباس دوم( ایجاد شد، 
تأکید بر محور حسن آباد بود که از طریق چهارباغ خواجو تا قبرستان تخت فوالد امتداد می یافته است و بخشی از 
محالت جدید در این قسمت ایجاد شدند. در اینجا نیز با تغییر کاربری باغ کاران، محلۀ خواجو ساخته می شود و 
باغ سعادت آباد در ضلع جنوبی رودخانه و بخش های کمی از قسمت شمالی زاینده رود در زمان شاه عباس دوم ایجاد 
می شود. »پس از شاه عباس اول، گسترش شهر با حمایت شاه صفی و شاه عباس دوم با حفظ طرح جامع شاه عباس 

اول انجام گرفت« )همان، 106(. 

دوران  در  اصفهان  فضایی  سازمان  و  مادی ها  ارتباط   :7 نقشۀ 
صفوی )باوند 1390(

نقشۀ 8: طرح توسعۀ اصفهان صفوی )شفقی 1381، 311(
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۳. اثر شبکۀ مادی ها بر سازمان فضایی در نقشه های تاریخی 
چنان که ذکر شد، در اصفهان پیش از صفوی، توسعه های شهری تا اندازۀ زیادی از حرکت مسیرهای آب پیروی 
می کرد. در اینجا با بررسی تطبیقی نقشه های تاریخی که از اصفهان تهیه شده است، تأثیر شبکۀ  مادی ها بر سازمان 
فضایی شهر تحلیل می شود. در این تحلیل، نقشه های پاسکال کوست )1867(، نقشۀ سید رضاخان )1302(، نقشۀ 
استیون بلیک )1999(، نقشه های کتاب 3Isfahan city of light در سال 1976، نقشه ای که خانم اهری از مادی ها 
تهیه کرده اند )1380( و نقشه های بازسازی شدۀ اصفهان به وسیلۀ خانم عالمی در یک مقایسۀ تطبیقی، مورد بررسی 
قرار می گیرند و درنهایت سعی دارد مادی های اصفهان را که نقش مهمی در شکل گیری استخوان بندی شهر دارد، 
ترسیم کند. البته نقشه های دیگری نیز از اصفهان تهیه شده است؛ ازجمله نقشۀ باارزش چریکف در قرن نوزدهم. 
اما این نقشه با وجود اطالعات ارزشمند گوناگون، در زمینۀ مادی ها اطالعاتی مضاف بر این نقشه ها ارائه نمی کند.

۳. 1. نقشۀ پاسکال کوست
این نقشه به نوشتۀ  شفقی )1381، 183(، اولین نقشۀ تهیه شدۀ شهر اصفهان است. این نقشه اطالعات خوبی در 
زمینه های مختلف ارائه کرده و دقت جغرافیایی خوبی نیز دارد )همان جا(. این نقشه نام محالت و تعداد خانوارهای 
آن ها را نیز قید کرده است که می توان جمعیت اصفهان را در زمان تهیۀ نقشه نیز حدس زد. نقشه ای که پاسکال 
کوست ترسیم نموده است، هرچند به اعتراف خود نگارنده، »خالی از سهو« نیست، اطالعات ارزشمندی از مادی ها و 
اهمیت آن ها ارائه می کند )نقشۀ 9(. براساس این نقشه، مادی فدن از جنوب غربی از زاینده رود منشعب شده و پس 
از گذشتن از دروازۀ سه پله و با گذشتن از محلۀ شمس آباد به دو شاخه تقسم می شود: یک شاخه که به جانب محالت 
دروازه نو، بیدآباد و درب کوشک جاری می شود. این شاخه به بناهای مهمی چون مسجد سید می رسد؛ شاخه دوم 
نیز به سمت میدان تاریخی نقش جهان می رود که خود به دو شاخۀ دیگر تقسیم می شود: شاخه ای که از شمال میدان 
نقش جهان به جانب شرق و محالت میدان کهنه، کهران و محله باغات می رود و شاخه ای که در راستای بازار تاریخی 
اصفهان جاری می شود و تا دروازۀ جوباره جاری است. با توجه به اصفهان سلجوقی )نقشۀ 2( و نقشۀ  حاضر، اشارات 

ناصرخسرو به آب های روان درون شهر، ناظر به همین شاخه از مادی فدن است. 
این شاخه از مادی در بسیاری از نقشه های ذکرشده ترسیم نشده است. وجود کاروانسراهای بازار، مدارس متعددی 
که در کنار و همراه بازار به زندگی می پرداخته اند، حمام ها و دیگر بناهای عمومی در طول مسیر، ضرورت وجود این 
مادی را تأیید می کند و نمی توان گفت تمام این زیرساخت های عمومی به وسیلۀ  چاه تغذیه می شده اند. ضمن آنکه آب 
چاه های اصفهان نیز به آب زاینده رود و مادی ها ارتباط داشته است و جاری شدن آب در این مادی ها باعث می شده 
سطح آب زیرزمینی باال بیاید و با حفر چاه نه چندان عمیق، آب زیرزمینی قابل بهره برداری باشد. میرسید علی جناب 
معتقد است زمین حوزۀ شمالی زاینده رود از دو الیۀ رویی و زیرین تشکیل شده است که به وسیلۀ الیه ای کم ضخامت 
از شن رودخانه ای، از یکدیگر جدا شده اند )جناب 1376، 277(. دکتر حسینی ابری به نحوۀ نفوذ آب زاینده رود به 
الیۀ رویی و وابستگی سطح این آب به جریانات زاینده رود اشاره کرده و مهم ترین منبع تأمین آب زیرزمینی اصفهان 
را زاینده رود می داند )حسینی ابری 1382، 109(. به گونه ای که در زمان های خشکسالی و کم شدن آب زاینده رود و 
مادی ها، سطح آب زیر زمینی اصفهان نیز پایین می رفته است. بنابراین، یکی دیگر از نقش های مادی های اصفهان، 

تأمین آب منازل مسکونی بوده است.
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نقشۀ 9: اصفهان و جایگاه مادی ها در شهر )کوست 1867(
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۳. 2. نقشه استیون بلیک
وی  نقشه های  است.  پرداخته  دورۀ صفوی  اصفهاِن  از  شماتیک  نقشه هایی  ترسیم  به  نیز   )1999( بلیک  استیون 

به لحاظ موقعیت مادی ها شباهت بسیاری به نقشه پاسکال کوست دارد.        

نقشۀ  10: ارتباط مادی ها با ساختار شهر و بناهای اصلی )بلیک 1388(

این کار  پرداخته است و  نیز  بناهای مهم  به جایابی  نیاصرم دیده نمی شود،  از مادی  اثری  نقشۀ وی،  هرچند در 
ارزشمندش، ارتباط مادی ها و بناهای عمومی را موردتأکید قرار می دهد. نکتۀ  مثبت دیگر کار بلیک، نام مادی هاست 
که روی نقشه آورده شده است. مشاهدۀ  شاخه های مادی فدن، اهمیت این مادی را در سازمان فضایی شهر اصفهان 
نشان می دهد. یک شاخه از این مادی، به سوی اصفهان سلجوقی هدایت شده است و شاخۀ دیگر به سوی محالت 
تازه ایجادشده در دورۀ صفوی. یا بهتر است عنوان شود محالت شمال غربی اصفهان )عباس آباد، شمس آباد و بیدآباد( 
با توجه به مسیر مادی فدن ایجاد شدند. اما این نقشه، همانند نقشۀ کوست، نسبت مادی فدن و مادی جوی شاه را 
به درستی نشان نداده است. چندان که به نظر می رسد این دو مادی، دو شاخه از یک مادی بوده اند یا یکی، شاخه ای 
از دیگری است همان طور که استیون بلیک معتقد است مادی فدن از مادی شاهی انشعاب یافته است )بلیک 1388، 
50(؛ که بنا به توضیحات گذشته، روایت صحیحی نیست. ضمن آنکه بلیک در نقشۀ خود، دو مادی را به عنوان مادی 

شاهی معرفی کرده است )نقشۀ 10(. حال آنکه این دو مادی به طور مستقل از زاینده رود انشعاب گرفته اند. 
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۳. ۳. نقشه های شیرازی )1۳55(
مرحوم شیرازی در پژوهشی باارزش در فاصلۀ سال های 1346ـ1354 که در کاتالوگ نمایشگاه اصفهان در موزۀ 
بریتانیا در سال 1976 )1355( به مناسبت جشنوارۀ جهان اسالم در لندن منتشر شد، سیر تحول تاریخی اصفهان را 
در دوره های مختلف بررسی کرده است. این نقشه ها اطالعات خوبی در زمینۀ محدودۀ شهر و مراحل توسعه ارائه 
می کند. اما در زمینۀ ارتباط شبکۀ مادی ها با سازمان فضایی، وارد جزئیات نمی شود یا دست کم اطالعاتی بیشتر از 
نقشه های قبلی ارائه نمی کند. به بیان دیگر، به نظر می رسد مرحوم شیرازی شبکه  مادی ها را به عنوان عناصر اصلی 
نیاصرم،  تاریخی اصفهان صفوی، به خوبی مادی های  سازمان فضایی اصفهان نمی داند. هرچند که در نقشۀ سیر 
فرشادی، جوی شاه، فدن و تیران مشخص شده  است، سرنوشت مادی ها پس از ورود به درون دیوارهای شهر چندان 

روشن نیست )نقشۀ 11(.

۳. ۴. نقشۀ اهری )1۳80(
نقشۀ  خانم اهری مأخوذ از نقشۀ مرحوم شیرازی است. بااین همه نسبت به نقشۀ مرحوم شیرازی تفاوت هایی دارد. 
مادی تیران و مادی جوی شاه، هر دو از دروازۀ سه پله از زاینده رود انشعاب می گیرند که در نقشۀ  خانم اهری، به نحو 
یا  و  دیوارهای صفوی  از  تیران خارج  نقشه های مرورشده، مادی  تمامی  در  تقریبًا  است.  داده شده  نشان  دیگری 
در مرز دیوارهای صفوی نمایش داده شده است. اما در نقشۀ خانم اهری، این مادی درون شهر صفوی است و 
مشخص نیست از چه مسیری عبور کرده است. در نقشۀ ایشان، شاخه ای از مادی فدن به صورت دایره ای، حدفاصل 
دیوارهای صفوی و سلجوقی جریان دارد. حال آنکه در هیچ نقشۀ تاریخی، چنین چیزی نیامده است. در نقشه های 
تاریخی شاخه ای از مادی فدن که محالت بیدآباد را آبیاری می کند، از دروازه نو خارج می شود )نقشۀ 12(. آن مادی 
که در شمال اصفهان در امتداد دیوارهای شهر جاری بوده، از چشمه انجیری سرچشمه می گرفته و در امتداد مادی 
فدن نبوده است )نقشۀ سید رضاخان 1303(. در همین راستا به وجه تسمیۀ »جوباره« که محلۀ  شمالی اصفهان و 
قدیمی ترین محلۀ اصفهان است نیز می توان اشاره کرد. در لغت نامۀ دهخدا، باره به معنای دیوار و باروی شهر آورده 

شده است و جوباره را می توان به جایی که جوی به مثابه باروی شهر عمل می کند، تلقی کرد.

)Vizarat-i farhag va honar 1976( نقشۀ 11: موقعیت مادی ها در رابطه با شهر
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نقشۀ  12: موقعیت مادی ها در رابطه با شهر دورۀ صفوی )اهری 1380(

در نقشه های ترسیمی خانم اهری، از آن شاخه  مادی فدن که در امتداد بازار جاری بوده است، اثری نیست. به نظر 
می رسد نقشه  مادی های خانم اهری، یک طرح شماتیک و انتزاعی است که قرار نبوده است مسیر مادی ها و ارتباط 

آن با سازمان فضایی اصفهان را نشان دهد. 
۳. 5. نقشۀ سید رضاخان

نقشۀ سید رضاخان در سال 1303 ترسیم شده و به نوشتۀ بابایی )1390( براساس توصیفات شاردن است )نقشۀ 
13(. این نقشه به همراه اسامی کوچه ها و خیابان ها و معابر، می تواند سند خوبی در زمینۀ اصفهان آن روزگار باشد. در 
این نقشه به مادی های نیاصرم، فرشادی، جوی شاه، تیران و مادی فدن اشاره شده است. اما آن شاخه از مادی فدن 
که به سمت هستۀ تاریخی اصفهان می رود، در نقشه نیامده است. آنچه در نقشۀ سید رضاخان به نمایش درآمده، 
توصیف های  مطابق  حال آنکه  است.  شده  کشیده  سلجوقی  اصفهان  گرداگرد  مادی ها  گویی  که  است  به گونه ای 
ناصرخسرو از اصفهان، درون شهر نیز مادی داشته است و با توجه به اسناد تاریخی ذکر شده و دیگر نقشه ها، این 
همان شاخه از مادی فدن بوده است. البته این مسئله )یعنی نشان ندادن مادی  درون شهر سلجوقی روی نقشه ها(، 

در دیگر نقشه ها نیز دیده می شود؛ ازجمله در نقشه های خانم اهری، خانم عالمی و... .
۳. 6. نقشۀ عالمی 

عالمی )1376( نیز در نقشۀ بازسازی شدۀ شهر اصفهان عهد صفوی، مسیرهای شبکۀ مادی ها را نشان داده است 
)مطابق نقشۀ 14(. بازسازی نقشۀ اصفهان صفوی با استفاده از نقشۀ سال 1346 اصفهان و براساس توصیف های 
کمپفر صورت گرفته است. این کار ارزشمند عمدتًا مسیر دقیق مادی ها را نشان داده است. هرچند در کار وی، از آن 
شاخۀ مادی فدن که در امتداد بازار اصفهان و به سمت هستۀ سلجوقی جریان داشته و در نقشۀ کوست و بلیک نشان 
داده شده است، خبری نیست. البته بخش عمده ای از تحقیقات خانم عالمی در حوزۀ باغات اصفهان انجام شده و 

تأثیر متقابل شبکۀ مادی ها و باغ های اصفهان، به خوبی در مطالعات ایشان نشان داده شده است. 
۳. ۷. جمع بندی بررسی نقشه های تاریخی

مطالعات نقشه های گردآوری شده در امر مادی ها به این صورت است: پاسکال کوست به مادی فرشادی و نیاصرم 
)برای آبیاری مزارع شهر( و فدن )حیات بخشی به ساختار شهر( اشاره دارد که از مسجد سید، میدان عتیق، مدرسه 
چهارباغ و بازارچه حسن آباد عبور کرده اند. سید رضاخان مسیر مادی فدن در امتداد دیوار دفاعی شهر را نشان داده، 
درصورتی که یکی از شاخه های مادی فدن را که از مسجد سید، مسجد و حمام علیقلی آقا عبور کرده، نادیده گرفته 
است. در نقشه های استون بلیک، اثری از مادی نیاصرم دیده نشده و بیشتر به ارتباط مادی ها و بناهای عمومی 
پرداخته شده است. در کتاب Isfahan city of light نیز مسیر مادی فدن در امتداد دیوار دفاعی شهر متصور شده 
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نقشۀ  13: نقشۀ   اصفهان )سید رضاخان 1303(

نقشۀ 14: بازسازی شهر صفوی و نقش مادی ها در آن ) عالمی 1376(
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و همچنین به بررسی کرنولوژیک مادی ها پرداخته شده است. اهری با ارجاع به این کتاب، ترسیم مادی ها را بر 
عهده گرفته است. خانم عالمی نیز به ذکر مادی فدن که از شمال میدان عبور کرده و پس از تأمین آب مدرسۀ صدر 

به سمت شرق جاری شده، پرداخته است.

۴. یافته های تحقیق
تاریخی تهیه شدۀ شهر اصفهان نشان داد که شبکۀ مادی های اصفهان، در مکان یابی  مرور اسنادی و نقشه های 
هستۀ اولیۀ شهر، توسعه و رشد اصفهان، مکان یابی و ساخت دولتخانۀ صفوی، ساخت باغ های اطراف دیوارهای شهر 
و درون دیوارها و پخشایش محله های مختلف اثر گذاشته است. هستۀ اولیۀ شهر اصفهان در فاصله ای حدود چهار 
کیلومتر از زاینده رود ایجاد شده است. این فاصله به گونه ای بوده است که از زمین های حدفاصل زاینده رود و هسته 
شهر، برای کشاورزی و باغداری استفاده شود. این بعد مسافت با توجه به تبخیر آب در تابستان و میزان جذب زمین 
در نظر گرفته شده و یک عدد بهینه است. اگر هستۀ شهر در فاصلۀ  دورتری قرار می گرفت، با توجه به شاخص تبخیر 
آب و نفوذ زمین که ذکر شد، بخشی از زمین ها بی آب می ماندند و اگر در فاصلۀ نزدیک تری نسبت به زاینده رود قرار 

می گرفتند، بهره وری زمین های کشاورزی کاهش می یافت.
با گذشت زمان و نیاز به توسعۀ شهر، شبکۀ مادی ها به مثابه یک زیرساخت توسعه عمل کرده است. بسیاری از بناها 
و تأسیسات عمومی، با توجه به نیازمندی به آب مداوم، با درنظرگرفتن مادی ها ساخته می شد. مادی فدن به عنوان 
یکی از قدیمی ترین مادی های اصفهان، این نقش را عهده دار شد و مسیر آن یکی از معیارهایی بود که جهت رشد 
اصفهان را تعیین می کرد. توسعۀ اصفهان همواره به جانب جنوب غربی بوده و تقریبًا هیچ زمانی جز در دورۀ معاصر، 
شهر اصفهان از هستۀ اولیه شهر، به سمت شمال شرقی گسترش نیافته است. به این دلیل که هستۀ اولیۀ اصفهان در 
یک نقطۀ  بهینه، به لحاظ استفاده از آب قرار داشته و دیگر نمی توانسته است از آن نقطه، از زاینده رود فاصلۀ بیشتری 
بگیرد. رشد اصفهان به جانب جنوب غربی و در امتداد مادی فدن، هم آب بناهای اصلی شهر را تأمین می کرده و هم 
امکان استفاده از زمین و آب سالم تر را فراهم می کرده است. این اصل برای شهر اصفهان، تا دوران صفوی مصداق 
داشته است. مضاف بر آنکه ساروج استفاده در فونداسیون بناهای مهم، جریان دائم مادی ها را طلب می کرده است تا 
رطوبت ناشی از جریان مادی ها، مانع تخریب بناها شود. در نقشه هایی که از نظر زمانی به دوران صفوی نزدیک ترند، 

به مادی فدن اشاره شده است. با گذشت زمان، این مادی نیز در نقشه های مختلف کمتر دیده شده است.
با استقرار حکومت آرمانگرای صفوی و تصمیم این حکومت برای ایجاد یک مرکز حکومتی ثانویه برای اصفهان، 
شبکۀ مادی های اصفهان به عنوان خطوط راهنما برای ساخت چنین مرکزی عمل کرد. باغی که در دوران  پیش 
از صفوی خارج از دیوار شهر قرار داشت و به لحاظ تأمین آب مشکلی نداشت و در کمترین فاصله نسبت به هستۀ 
به  آبرسانی  انتخاب شد.  این مرکز  برای  به عنوان محلی  بود،  برخوردار  نیز  از وسعت کافی  و  قرار داشت  تاریخی 
این باغ به عهدۀ دو مادی فرشادی و مادی فدن بود. موقعیت این دو مادی و فاصلۀ آن ها از یکدیگر، اندازۀ میدان 

نقش جهان را مشخص کرد. 
ارتباط مادی ها و باغ های اصفهان، قدمتی به اندازۀ شهر اصفهان دارد. تا پیش از دوران صفوی، باغ های شهر با 
توجه به موقعیت مادی ها ایجاد می شد. عمومًا باغ ها خارج از دیوارهای شهر ساخته می شد. پس از دوران صفوی 
و رشد ناگهانی جمعیت این شهر، چهارباغ بزرگ آن دوران به محالت مسکونی تبدیل شد. محلۀ بیدآباد در محل 
باغ بکر، محلۀ عباس آباد به جای باغ احمدسیاه، محلۀ جلفا در محل باغ فالسان و محلۀ خواجو در محل باغ کاران 
ساخته شد. مادی هایی که این باغ ها را آبیاری می کردند، محل تأسیسات عمومی محالت تازه تأسیس را مشخص 
کردند. مساجد محالت، مدارس، بازارچه ها و حمام ها با عنایت به محل مادی ها ساخته شد. تصمیم دیگری که حکام 
صفوی می گیرند، ایجاد باغ های جدید به جای باغ هایی بود که تغییر کاربری دادند. فلسفۀ خیابان چهارباغ عالوه بر 
تمام حدسیات و فرضیاتی که اندیشمندان مختلف متصور شده اند، ایجاد باغ های مختلف به جای باغ هایی است که 
در اثر رشد شهر، تغییر کاربری داده است؛ زیرا چهارباغ مهم تغییر کرده، مساحت چهارهزار هکتار داشت و مساحت 
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خیابان »چهارباغ« نیز همین مقدار است. سنت باغ سازی خارج از دیوارهای شهر در همۀ دوران های حکومت صفوی 
ادامه داشت و باغ های هزارجریب، سعات آباد و فرح آباد نیز در ادامۀ  همین سنت بود. در دوران صفوی است که ابتدا 
باغ ها ساخته شدند و سپس مادی هایی برای آبیاری این باغ ها کشیده شد. محالت جنوبی اصفهان )جلفا( و باغ های 

جنوب زاینده رود نیز به وسیلۀ مادی های مشخصی سیراب می شدند.
با توجه به جنس خاک شهر اصفهان، شبکۀ مادی ها باعث می شدند که آب در الیۀ رویین خاک این شهر ذخیره 
شود. این الیه 5 تا 10 متر ضخامت دارد و ذخیرۀ آب در این الیه باعث می شده است منازل مسکونی با حفر یک چاه 
کوتاه به آب برسند. در زمان های خشکسالی و کم آبی زاینده رود و پیرو آن مادی های شهر، آب ذخیرۀ این الیۀ رویی 
کم می شد. الیۀ زیرین شهر اصفهان نیز به نوعی نفوذناپذیر بود و تا اعماق بسیار زیاد، به آب نمی رسید. بنابراین، 

شبکۀ مادی های شهر، آب زیرزمینی را نیز تأمین، و سکونت را نیز تسهیل می کردند.

جدول 1: تأثیر شبکۀمادی ها بر مؤلفه های سازمان فضایی شهر اصفهان

هایفرمومؤلفه
سازمانفضایی

چگونگیتأثیرشبکۀمادی
 تأثیردورۀ

مادیشاخص صفویوپسازآنپیشازصفوی
 

هستۀاولیه
رٍد قرزار   ّستۀ قذیوی در فاصلۀ تْیٌِ اس سایٌذُ

ِ  گزفتِ؛ تِ ّرای هٌعر ة اس    ای کرِ هرادی   گًَر
تْیٌِ، تا تَجِ تِ تثخیرز    رٍد در ایي ًقطۀ سایٌذُ
در تاتستاى ٍ جذب آب، تیعتزیي کرارایی را  آب 

 داشتِ است.

   
 هادی فذى

 
 
بنذیواستخوان

رشذوتوسعه
شهر

ّایی کِ هشارع ٍ  تا رشذ ٍ تَس ۀ اصفْاى، هادی
کرزد، تیییرز ًقرا دادًرذ ٍ      ّا را آتیاری هری  تاغ
هثاتِ خطَط راٌّورای تَسر ِ لورر کزدًرذ.      تِ

تا تَجِ تٌاّای حیاتی شْز ٍ تأسیسات لوَهی 
 ّای هَجَد ساختِ شذًذ. تِ هادی

ر رشذ اصفْاى در جْت 
جٌَب غزتی ٍ در اهترذاد  

 هادی فذى
ّای هْرن شرْزی    ر داًِ

تا تَجِ تِ ًیاس تِ آب، ترا  
لٌایت ترِ هسریز هرادی    
فرررذى سررراختِ شرررذًذ. 
تٌاّایی چرَى هسراجذ ٍ   

ّا،  هذارس، تین ٍ تیوچِ
 ّا ٍ ... کارٍاًسزاّا، حوام

ترا ٍجرَد حرز     در دٍراى صفَی ٍ 
اًذیعررریذُ ترررزای  جررراهز اس ررریا

ای  تٌررذی ترراسُ اصررفْاى، اسررتخَاى
تررزای اصررفْاى حزاحرری شررذ ٍ    

ّای جذیرذ ترزای ترأهیي آب     هادی
تٌذی جذیرذ کعریذُ شرذ.     استخَاى

درٍاقز در دٍراى  ریا اس صرفَی،   
ِ  استخَاى تثرز شرث ۀ    تٌذی شْز تر

ّا ایجراد شرذ؛ اهرا در دٍراى     هادی
َدًرذ کرِ   ّا ت  ساصفَی، ایي هادی

تٌرذی شرْز ایجراد     تثز استخَاى تِ
 شذًذ.

 
 
 
 
 

 هادی فذى

 
 
 

دولتخانهصفوی

یرراتی ٍ سرراخت دٍنتخاًررۀ صررفَی ٍ     ه رراى
جْاى اصفْاى ترا تَجرِ    خصَص هیذاى ًقا تِ

ّا ٍ  ّای اس  یا هَجَد اًجام شذ. تاغ تِ هادی
ّرای   تٌاّای هْن صفَی ًیش تا استفادُ اس هادی

 شذًذ. هَجَد آتیاری هی

جْاى در فاصرلِ هیراى    هیذاى ًقا 
ّای فزشادی ٍ فرذى سراختِ    هادی

شرراُ ًیررش تررزای  شررذ. هررادی جررَی
ّررایی چررَى کررا     آتیرراری ترراغ 

ستَى ٍ تاغ گلذسرتِ اسرتفادُ    چْر
 شذ. هی

هادی فذى، فزشادی، 
 شاُ جَی

 
 
 
 
 

هایشهرباغ

ّای شْز اصفْاى در ادٍار هختلر،، لوَهرا     تاغ
ٍ هحررید درٍى در خرار  اس شررْز قررزار داشررت  

دیَارّای شْز تِ هحالت هس ًَی ٍ ح رَهتی  
ّرا ترا درًگزگرزفتي     اختصاص داشت. ایري تراغ  

 ّای هَجَد ایجاد شذًذ. هادی

ّای ت ز، احوذسریاُ،   تاغ
فالسرررراى، کرررراراى ٍ  

ّرای   جْراى اس تراغ   ًقا
هْن  یا اس صفَی ترَد  
ٍ لورررررذتا  خرررررار  اس 
دیَارّای سلجَقی ٍاقرز  

 شذُ تَد.

س ۀ شْز، چْارتراغ  در اثز رشذ ٍ تَ
تشرگ )ت ز، احوذسریاُ، فالسراى ٍ   
کاراى( تِ هحالت هس ًَی تثرذیر  

ّرا، خیاتراى    شذًذ. درلَض ایي تاغ
کررِ هسرراحتی تزاتررز  « چْارترراغ»
ّای فَق دارد ایجاد شرذ. ایري    تاغ

خیاتاى، دٍنتخاًۀ صفَی را ترِ تراغ   
کرزد.   شاّی ّشارجزیة هتصر هری 

ّررای صررفَی،   ررا اس ایجرراد ترراغ
ّرا   یی تزای آتیاری ایي تاغّا هادی

 ایجاد شذ.

 
 
 
 
 
 

هادی فذى، فزشادی، 
 شاُ، شایج، ًایج جَی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 10 ـ پاییز و زمستان 95

226

در نقشۀ 15، ارتباط شبکۀ مادی ها با برخی دانه های مهم شهر اصفهان که در مجموع استخوان بندی شهر اصفهان 
تاریخی را تشکیل داده اند، نشان داده شده است. چنان که از نقشه پیداست، مکان دانه ها و موقعیت مادی ها همخوانی 

دارند و این نکته نشان از اهمیت مادی ها در شهرسازی دوره های مختلف دارد. 

نقشۀ 15: ارتباط شبکۀمادی ها با برخی دانه های اصلی شهر اصفهان

 
 
 

 محالت شهر

یرات  هشکزرض هتر       ّا ترش هکراى   شثکۀ هادی
تأثیشگزکس تَدُ کست. هشکزرض هتر   دورذتاز کص    

شرَد ٍ   تٌاّای دوَه  ٍ هْن هتلِ تشکیل ه 
 لضٍم ًضدیک  هشکزض هت   ٍ هادی تَجیِ دکسد.

تأسرریص ور َی تررش   هتر   تراصُ   
ّای  ساختِ شذ زِ تَسط  هتل تاغ
شرذ. کیري    ّرای بتیراسی هر     هادی
ّا تشکی هت   تراصُ  ککرن    هادی

ّرای   یک ساختاس دکشرتِ ٍ زراًَى  
هْررن هتلرر  تررا تَجررِ تررِ ه رریش 

 شذ. ّا ساختِ ه  هادی

 
 

هادی فذى  فششادی  
 شاُ  شایج  ًایج جَی

 
 منازل مسکونی

ه کًَ  شْش کو ْاى دورذتاز  تأهیي بب هٌاصل 
تَدُ کست زِ دس دوق زو  تِ بب   کص طشیق چاُ

سسرریذُ کسررت. سررزی بب صیشصهیٌرر  شررْش  هرر 
ّا ت رتی    سٍد ٍ هادی کو ْاى تِ جشیاى صکیٌذُ

ّرا ترِ دسٍى    دکشتِ کست؛ صیشک بب جاسی هرادی 
زشدُ کست ٍ دس الیۀ سٍی  شرْش   صهیي ً َر ه 
ِ    01ترا   5کو ْاى زِ    ً رَر  هترش دورق دکشرت

زشدُ کست ٍ هٌاصل ه کًَ  تا ک ش چراُ ترِ    ه 
بت   ّای زن یافتٌذ. دس صهاى کیي بب دستشس  ه 

ّا  سرزی کیري بب    سٍد ٍ هادی ٍ خشک  صکیٌذُ
سفترِ کسرت.    سفتِ ٍ تِ الیۀ صیشیي ه  پاییي ه 

قررذسی پرراییي تررَدُ زررِ دورر ز   کیرري الیررِ تررِ
 ًاپزیش تَدُ کست. کستخشکج

دستشسرر  بسرراى هٌرراصل 
ه کًَ  تِ بب ششب کص 
طشیق ک ش چراُ  هَجرة   

کٍلیۀ شرْش    شذ زِ ّ تۀ
چْراس    کو ْاى دس فاولۀ

ترررِ  زیلرررَهتشی ً رررثت
سٍد کیجراد شرَد ٍ    صکیٌذُ
ّای ّوجرَکس کیري    صهیي

سٍدخاًرررِ ترررِ کسک ررر  
ّرررا  زشررراٍسصی ٍ تررراغ

 کختصاص یاتٌذ.

دس دٍسکى و َی ًیض تعض  هت   
ه ررکًَ  دس ّوجررَکسی سٍدخاًررِ  

کصجولرِ هتلرۀ خَکجرَ     کیجاد شذ؛ 
بتراد ٍ جل را. دس کیري دٍسکى      دثاس
بتراد ٍ   ّای هختلف )کصجولِ فشح تاغ

سٍد  تررِ صکیٌررذُ ّضکسجشیررةن ً ررثت
ّا کص طشیرق   فاولِ دکشتٌذ ٍ بب بى

 ّای تاصُ تأهیي شذ. هادی

 
 
 
 
 

فذى  ًیاوشم  
 فششادی
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نتیجه 
درخصوص سازمان فضایی اصفهان در دوران های مختلف، مطالعات مختلفی صورت گرفته است. نگارندگان این 
مقاله تالش کوشیدند تا از توصیف صرف سازمان فضایی حذر کنند و بیشتر به دالیل شکل گیری سازمان فضایی 
آن، شبکۀ  و سازمان فضایی  اصفهان  از مهم ترین دالیل تحوالت شهر  یکی  بپردازند.  ادوار مختلف  در  اصفهان 
مادی ها بوده است. اگرچه مادی ها در ابتدای امر، روشی برای آبیاری زمین های کشاورزی و تسهیل معیشت بوده 
است، رفته رفته نقش های مختلفی ایفا می کنند و در بخش های مختلف زندگی روزمره اصفهان جلوه می کنند. در 
این نکته که زاینده رود نقش حیاتی در شکل بخشی به شهر اصفهان دارد، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما نسبت به اهمیت 
شبکۀ مادی ها تحقیق  زیاد و درخوری انجام نشده است. اگر زاینده رود نمایندۀ نیروی طبیعی باشد، شبکۀ مادی ها 
نشان دهندۀ ِخَرد جمعی ساکنان همجوار این رودخانهۀ مهم بوده است و اینکه چگونه می توان از نیروی طبیعی به 
بهترین شکل بهره برد و سکونتگاه های درخشان را در اطراف آن ایجاد کرد. شبکۀ مادی های اصفهان به عنوان 
میراث اجتماعی مردمی است که از ابتدای شکل گیری این شهر و طی هزاره ها، نسبت خود را با تر و خشک زاینده رود 

تعریف کردند.
اصفهان شهری است که از هسته های اولیۀ زیستی تشکیل شده است؛ اما توسعه و تحول این هسته ها متأثر از 
عوامل گوناگونی بوده اند. توسعۀ  این هسته ها عمومًا به جانب جنوب و جنوب غربی بوده  است. این مقاله نشان داد 
که یکی از مهم ترین دالیل توسعۀ  اصفهان به جانب جنوب غربی تا پیش از دولت صفوی، شبکۀ مادی های اصفهان 
بوده است که طی قرن های متمادی و با خرد جمعی مردم ایجاد شده بودند و به مرور، برای امر توسعۀ  شهری کاربرد 
یافته اند و حتی به بخش اصلی سازمان فضایی شهر تبدیل شده اند. با مطالعه  انجام شده، مشخص شد که یکی از 
نقش های مهم مادی ها، عالوه بر آبیاری زمین های کشاورزی، حیات بخشی به استخوان بندی شهر است. مادی که 
نقش بسیار مهمی در استخوان بندی اصفهان داشته، مادی فدن بوده است که شکل ارگانیک بازار اصفهان متأثر از 
مسیر حرکت این مادی بوده است. در این مقاله، مسیر حرکت این مادی بازکشف شد. شبکۀ مادی ها به مثابه یکی 
از زیرساخت های اصلی شهر اصفهان مطرح بوده که به راحتی قابل حذف نبود. بنابراین در تحوالت دوران مختلف، 
به اشکال مختلف از این زیرساخت استفاده می شده است. این شبکۀ زیرساختی، در عین حال که می توانسته است 
موانع توسعه محسوب شود4، خود به خطوط راهنمای توسعه تبدیل شده و بسیاری از تأسیسات عمومی و بناهای 

مهم شهری با توجه به موقعیت این شبکۀ طراحی و ساخته می شد. 
تا پیش از دوران صفوی، شبکۀ مادی ها به عنوان یکی از تأسیسات شهری که وجود داشته، هدایت کنندۀ  تحوالت 
شهر بوده است. اما در دوران صفوی و با رشد سریع شهر، این نقش مادی ها کمرنگ می شود و این مادی ها هستند 

که به سمت سازمان فضایی جدید هدایت می شوند.

پی نوشت ها
1. Gaube 

2. روشی که در شهرسازی امروز به TDR )حق انتقال توسعه( شناخته می شود.
3. ترسیم های این کتاب اثر مرحوم دکتر شیرازی است.

4. نمونۀ دیگر شبکۀ زیرساختی که در تمام دوران حیات شهر، ایفای نقش کرده و قابل حذف نبودند، شبکۀ آبرسانی رومیان است.
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