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خیابان قزوین  :حضور باغ در شهر
بازخوانی خیابان قزوین با تکیه بر اشعار عبدی بیگ و سایر مکتوبات موجود
آیداآلهاشمی

*

چکیده
خیابانقزوینکهامروزبانامخیابانسپهدرشهرقزوینبهآناشارهمیشودازمستحدثاتشاهطهماسبصفویدرشهرقزوینبهشمار
میرود.بسیاریخیابانقزوینرانیایخیابانچهارباغصفوی(شاهعباسی)اصفهانبرشمردهوگروهیحتیازآنبهعنواناولین
خیاباندرفضایشهریایرانیادمیکنند.دراینمیانآنچهکمتربهآنپرداختهشدهاست،شناختومعرفیساختارفضاییخیابان
قزویناست.اینکهخیابانقزوینچهفضاهاوعملکردهاییرادرخودجایدادهبودوچهعناصرکالبدیشکلدهندةآنواطرافش
بودهاستدرکنار شکلوتناسباتآندرهنگامساختوهمچنینالگویکالبدیشکلگیریچنینفضایی،مواردیهستندکهنیاز
بهپاسخگوییدارند.ازاینروایننوشتارتالشمیکندتابارجوعبهمکتوباتتاریخیوادبیدرمورد«خیابانقزوین»وانطباقآن
بافضاهاییمشابهدرآنزمانوپیشازآن،برایآنهاپاسخیبیابدوسیماییازساختارفضاییآنرادردورهصفویترسیمکردهو
الگویفضاییچنینساختاریراموردپژوهشقراردهد.
درنهایتکنارهمنهادنمستنداتونگاهتحلیلیاینپژوهشنشانمیدهد«خیابانقزوین»بهعنوانفضایشهریوجمعیبه
منظورگردشمردمشهرطراحیوبرنامهریزیشده،وبابهرهگیریازعنصرخیاباندرباغایرانیوویژگیهایکالبدیآنفضاییبرای
تفرجمردمدرشهررامهیاساختهاست.بعدهاوبهخصوصدرزمانشاهعباسصفویشاهدادامهحضورپررنگوبرنامهریزیشدةاین
عناصروویژگیهادرفضاهاییباعنوان«خیابان»درسایرشهرهایایرانازجملهاصفهان،تبریز،مشهدوشیرازهستیم.
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مقدمه

خیابان،امروزازمطرحترینفضاهایشهریبهشمارمیرودو
بسیاریازفعالیتهایمرتبطباشهروشهرونداندرآنجریان
دارد.اگرچهاساتیدسخنپیشینةواژهخیابانرادرایران،قرن
نهم هجری به بعد میدانند ،1با این حال اسناد تاریخی پیش
ازقرننهمازفضاهاییمشابهخیاباندرشهرهاییمانندریو
تبریزیادمیکنندکهباالقابیهمچون«شارع»یا«گذر»نامیده
میشدهاند«.خیابانقزوین»اولیننمونهازخیابانهاییاستکه
دردورهصفویهدرجایجایایراناحداثشدند.امروزمطرحترین
آنهاخیابانچهارباغاصفهاناست.
احداثخیابانقزوینازاتفاقاتقابلتوجهدرشهرقزوینبهشمار
میرفتهاستکهدراغلبمکتوباتدربابشهرقزوینبهآن
اشارهشدهاست.امروزولی،صحبتدرباره«خیابانقزوین»مانند
بسیاریدیگرازآثارمربوطبهدورهصفویاینشهر-کهدیگر
نشانیازآنهاباقینیست-بااماواگرهایفراوانهمراهاست.
اگرچهپژوهشگرانپیشازایندرنوشتههایمختلفدرباب
«خیابان» ،به آن پرداختهاند ولی نگاه سطحی آنها در رسیدن
بهنتایجموردنظرشان،آنهاراازنگاهدقیقوموشکافانهبراین
فضابازداشتهاست.آنچهدراینمیانمهمبهنظرمیرسدمطالعه
دقیقو تحلیلی بر این فضا و شناخت و معرفی فضا ،کالبد و
کارکردخیابانقزویندردورانساختوبهرهبرداریاست.این
مقالهباجمعآوریوتطبیقمکتوباتمتنوعتاریخیوادبی-که
درآنهابهخیابانقزویناشارهشدهاست-طرحیکلیازسیما
وکالبدخیابانقزویندردورهصفویراتجسموبازنماییکرده
و به بازشناسی این فضای شهری و عملکردش در آن دوران
میپردازد.همچنینجنبههایتأثیرپذیریاینفضاازدیگرفضاها
ونحوهتأثیرگذاریآنبرفضاهایشهریباعنوانخیاباندر
دورانبعدموردتحلیلوبررسیقرارمیدهد.دراینمیاناشعار
«عبدیبیگشیرازی»2دروصفخیابانقزوینبهواسطهتصاویر
دقیقیکهازفضاهادرزماناحداث(زمانحکومتشاهطهماسب)
ترسیمکردهاهمیتتاریخیبسیارداردویگانهاستودرکنارآن
تصویرسازیدقیقینیزازباغسعادتآبادوخیابانهایباغارایه
دادهکهبهنوعیتحلیلومقایسةفضاهارامهیاکردهاست .با
ایناوصافبخشعمدةدستآوردهایاینپژوهشنیزمبتنی
براشعارویاست .درعینحالانطباقواستفادهازسایرمتون
(سفرنامههایسیاحانغربی)کهدردورههایبعدترنگارششده
استنیزدربازخوانیخیابانقزوینوترسیمجنبههایمختلف
کالبدیوعملکردیآنموردتوجهبودهاست.
فرضیه

خیابانقزوینبهصورتفضاییطراحیشدهبرایشهرباعناصر
کالبدی و نقش کارکردی مشخص و برنامهریزی شده احداث
شد.برخالفنظراتوتفکراتموجودبهعنوانتالشیابتدایی
درایجادچنینفضاهاییدرشهرباگرتهبرداریازخیاباندرباغ
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ایرانی،الگویشکلگیریخیابانچهارباغاصفهانوخیاباندر
سایرشهرهایایراندردورهشاهعباسصفویبودهاست.
تاریخچه و سیر تحول خیابان در شهر قزوین

درفاصله سالهای  963-962ه .ق« .شاهطهماسب» صفوی
پایتختراازتبریزبهقزوینمنتقلکردودراینراستااقدام
به آبادانی و احداث مجموعهای حکومتی با متعلقات فراوان
شامل مجموعه دولتخانه ،باغ سعادتآباد به همراه عمارات و
منازلفراوانآن،حمامهایمتعدد،چهاربازارو...کرد«.خیابان
قزوین»نیزازهمینمجموعهاقداماتعمرانیشاهطهماسبدر
قزوینبهشمارمیرود.درموردتاریخدقیقاحداثاینمجموعه
«خالصه التواریخ» ذیل وقایع سال  35سلطنت شاهطهماسب
مقارنبا965ه.ق.چنیننقلمیکند:
" ...و هم در این سال عمارت عالیه رفیعه باغ سعادتآباد از
منازلدرونوبیرونو خیابانو عمارتدولتخانه مبارکهبه
اتمامرسید" [دبیرسیاقی.]156:1381،خیابانقزوینبهواسطه
موقعیتقرارگیریدرحدفاصلسردرمنزلشاهی(باغسعادتآباد)
درشمالوعمارتدولتخانهدرجنوب،نقشیمهمهمبهلحاظ
کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی در شهر قزوین ایفا میکرده
است.اشارهمستقیمبهاینسهفضایباغ،دولتخانهوخیابان
دریکرتبهنیزبهنوعیبراهمیتاینفضادرمیانمتحدثات
شاهطهماسبدرپایتختجدیددارد.
ازسال1006ه.ق.که«شاهعباساول»پایتختراازقزوینبه
اصفهانانتقالداد،قزوینازنظرموقعیتسیاسیواعتباردچار
نوعیسقوطشدوبارفتنشاهومقامهایدولتیوحکومتی
ووابستگانبهآنهاازشهرزنجیرهاینآبادانیهامتوقفشدو
متحدثاتنیزکمکمخالیازسکنهشد.بااینحالدرادامهدوران
صفوی شهر قزوین همچنان مورد توجه صفویان بود و بعض ًا
بهعنوانمحلموقتاقامتشاهانصفویمورداستفادهقرار
میگرفت[ورجاوند.]1377،
خیابان قزوین نیز سیر تحولی مانند سایر آثار مربوط به دوره
صفویاینشهردارد.تغییراتدرخیابانازهماندورانپادشاهان
صفویآغازشد،چنانچه«خالصهالتواریخ»درموردوقایعسلطنت
«شاهصفی»چنینمیآورد":شاهصفیدرسال1049قمری
بهقزوینرفتوبهاتمامخیابانمستقیمازدولتخانهمبارکهتا
آستانهسدرهدرجهمقدسهامامزادهحسین(ع)مشرفشدهوبه
گورستانجنوبشهررساندهاند[ "...اشراقی.]387:1380،
بعدهانام«خیابان»بهمحلهایازشهرقزویندرمحل«خیابان
قزوین»ومنازلاطرافآناطالقشدوخیابانقزویندردوران
قاجاروپهلویباتغییراتیکهدرآندوراندرساختارشهرروی
داددستخوشدگرگونیهایفراوانشد[دبیرسیاقی.]1381،ردپای
سیرتحول«خیابانقزوین»همراستاباتوسعهشهرقزویندر
طی دوران مختلف در مکتوبات مختلف تاریخی و ادبی قابل
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پیگیریاست.امروزنیزخیابانسپهباقرارگیریدرمرکزشهر
وارتباطبابناهاوبافتتاریخیشهرهمچناننقشیحیاتیدر
ترافیکوزندگیشهرقزوینایفامیکند.

شدنایندودرگاهغلغلهایدرمیانانداختهاستوچنینبیان
میکندکهشاهباطرحوساختچنینفضاییبرایمردمشهردر
واقعراهرابهآنهانمایاندهاست!
عبدیبیگ در ادامه در دفتر «دوحهاالزهار» در وصف خیابان
نکاتظریفدیگریرابیانمیکند؛برهندسهمستقیمومسطح
خیابانتأکیدمیکندواززیباییوهمنشینیگونههایمختلف
درختاندرکناریکدیگر (چنارونارون،سرووصنوبرتابیدو
عرعر)دردوسوی«خیابان»میسراید.

بازنمایی خیابان قزوین براساس متون تاریخی و ادبی

درجستجوبرایبازنماییسیمایخیابانقزویندردورهصفوی
کاملترینسندقابلاستناداشعار«زینالعابدینعبدیبیگشیرازی»
استکهبهخواستشاهطهماسبدروصفدولتخانهقزوینسروده
است.اینمجموعهاشعاردرخمسهایبانام«جناتالعدن»به
سال968ه.قسرودهشد.درکنارتوصیفاتاینابیات،سفرنامههای
سیاحاناروپاییویادداشتهایگاهدقیقآنهاازمشاهداتشاندر
دارالسلطنه قزوین در دوران صفوی و قاجار نیز منابع مکتوب
دیگریاند که تالش شد با تطبیق و تحلیل این اسناد درکنار
یکدیگرطرحیکلیازکالبدوفضایخیابانقزوین،ارایهشود.
خیابان قزوین در اشعار «عبدیبیگ شیرازی»

«عبدیبیگ شیرازی» در چهار دفتر از پنج دفتر خمسهاش با
نام«جناتعدن»ابیاتیرابهوصف«خیابانقزوین»اختصاص
دادهاست.عبدیبیگدرایناشعاردرکناروصفیکهازحالو
هوایخیابانوازلطافتوزیباییآندارد،ودرآنالبتهمبالغه
هممیکند،بانگاهیموشکافانهنکاتقابلتوجهیازاینفضای
شهریدردورانشاهطهماسبرانمایانمیسازد.
نخستیناشارةعبدیبیگبه"خیابان" دردفتر«روضهالصفات»
وپسازوصفیبرباغسعادتآباداست.ویدرقسمتیبانام
«صفتخیابانجعفرآباد»3ازفضاییمسرتبخشدرخارجازباغ
ومنزلسعادتآبادیادمیکندکهجهتاستفادهمردماحداثشده
استودرابیاتمتوالیبهوصفصفاوخرمیاینفضامیپردازد.
خارجاینخانهجنتمثالکـاخترشازدهرنبیندوبال
کردهخیابانمسرتفزای کردماللازدلمردمزدای
(روضهالصفات)

ازدوطرفخاستهدیوارراستساختهزانسانکهخردراهواست
گرسرپرگارنهیازدوسویکسرمونیستتفاوتدرو
(روضهالصفات)

درادامهبهنقششاهدرطرحافکندن«خیابان»وقرارگرفتندو
درگاهشاهیدرابتداوانتهایاینفضااشارهمیکندکهروبهرو

درموردجویآبدوسمتخیابانوجاریدرزیردرختاننیز
آنهاراازصافیودرستیبهجدولتشبیهمیکند.

مسطحچونیکیطومارهیکلدوجویشازدوسوهمچوندوجدول
(دوحهاالزهار)

دردفتر«جنهاالثمار»نیزعبدیبیگبهوصفزیباییودرستی
خیابان ،جدارههایش ،جویها و درختانش پرداخته است که
شاهطهماسب «خیابان» را چنین و چنان آراسته و بر آنچه از
زیباییودقتکاردرخیابانواجزایشدردودفترپیشآوردهبود
تأکیدیدوبارهمیکند.
عبدیبیگ پس از آنکه در دفترهای قبل در وصف سبزی و
خرمیخیابانبیتهاسرودهبود،دردفترآخر(زینهاالوراق)به
نکتهایکلیدیاشارهمیکندوخیابانرابااینهمهزیباییاش
مکانیبرایگردشوسیرمردممعرفیمیکندکهاگرمیخواهی
اززندگیخودبهرهایببریازجانبشهربه«خیابان»برووآن
بهشتثانیرانظارهکن.همچنینبهباغهاییکهامراووزراو
اعیاندراطرافخیابانساختهاندچنیناشارهمیکند:
خواهدازعمراگربیایدبـهـربهخیابانرودزجانبشهر
بنـگردآنبهشـتثـــانیراغیــرتکــارگاهمانــیرا
درخیابانبهوقتسیروعبورباغهابینزهرطرفمعمور
جملهاعیاندروعمارتسازکردههریکعمـارتیآغــاز 
(زینهاالوراق)

درآخرینابیاتنیزازمنازلونشستگاههایمتعدددرخیابان
برایمردمسیاحوگردشگرسخنبهمیانمیآورد:
درخیابانمنازلبسیارهستازبهرمردمسیار
منزلصفههمایوناستکهصفابخشربعمسکوناست 
(زینهاالوراق)

کنکاش در اشعار «عبدی بیگ» کمک میکند تا در سه بعد
(عناصر کالبدی شکلدهنده فضا ،کانسپت و عملکرد ،سیما و
منظر)،فضای«خیابانقزوین»دردورهشاهطهماسبرابازخوانی
کنیم.عبدیبیگ در میان توصیفاتی که از خیابان و اجزای
شکلدهندهآنداردبرچهارعنصراصلیشکلدهندهکالبدخیابان
اشارهداردودروصفآنهانکاتریزیرانمایانمیسازد.نخست
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عبدیبیگدرادامهوصفیکلیکهازفضاداردبهبیانجزییاتو
عناصرفضانیزمیپردازد.ازآبزاللجاریدر«خیابان»وسبزه
روییدهبرکنارودرونجویهامیسرایدواززیباییتصویراین
سبزهبرآبمیگوید.همچنینباظرافتبهکفپوشیدهازریگ
جویهاوسبزهنازکیاشارهداردکهازآنسربرآوردهاست.از
محدودشدنخیابانازدوسمتبادیوارمیگویدوبهراستیو
درستیاینجدارههااشارهمیکند،کهاگرسرپرگاربردوسمت
آننهیبهاندازهیکسرموتفاوتدرآننیست.

درختانازدوجانبصفکشیدههــمهآزادگــاننـورسیــده
چنارونارونگشتههمآغوشبهمسرووصنوبردوشبردوش
(دوحهاالزهار)
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برهندسهقویحاکمبر«خیابان»اشارهمیکندکهفضاییاست
چوتاب.سپسدرجایجای
مسطحومستقیمالخطوبیهیچپی 
اشعارشبرحضورعنصرآبدرخیاباناشارهمیکندکهدردو
جویمستقیمومسطحباکفسازیمشخصوسبزههایروییده
برآندردوسمتخیابانوبرزیرردیفدرختانجاریاندو
لطافتبخش«خیابان»اند.برحضورعنصرگیاهیدرختوسبزه
تأکیدمیکند،درختانیکهبهردیفدردوسویخیابانکاشته
شدهوشاخشانازدوسوبهعرشمیرسدوگونههایمتنوع
درختاندرکناریکدیگرهمنشیناند.پایدرختاننیزسبزهوگل
درکنارجویآبخودنماییمیکند.درنهایتعنصرمهمدیگر
کالبد خیابان که عبدیبیگ اشاره میکند ،جدارهسازی منظم
و مستقیم «خیابان» است که در واقع آنچنان که شاعر بیان
میکنددیوارباغهایاطرافاندوهرکدامبهیکوزیرووکیل
متعلقاست،دیوارهاییبلندویکدستکهیکسرموتفاوتدر
آنهانیست[عبدیبیگشیرازی.]1979،
«عبدیبیگ»درقسمتهایمختلفاشعارشدربابخیابانبر
کانسپتدستوریاینفضاوحضورملوکانهشاهدر«خیابان»،
درپساشعارشدروصفنظممستحکمحاکمبرفضاومکان
قرارگیریخیاباندرمیاندودرگاهشاهی،اشارهمیکند.
شاهخیابانچنینکردهسـازیادریازخلدبرینکردهباز
4
ازطرفیدرگـهدولـتســرادرطـرفیباغســعادتفـزا
گشتهدودرگهزدوسوروبرویغـلغلهانـداختهدرچارسوی
(روضهالصفات)

مهمترازهمه«عبدیبیگ»دراشعارشبهکارکرد«خیابان»
درسطحشهرقزوینبهعنوانفضاییبرایتفرجوگردشمردم
شهراشارهمیکند.فضاییکهمردمازشهربرایسیروعبوربه
آنآیندوباتأسیساتوتمهیداتبسیاربرایاینمردمسیاح
مهیاشدهاست.

..............................................................................

خیابان قزوین در سفرنامه و نوشتههای سیاحان اروپایی

سیاحان اروپایی بسیاری ،هم در دورانی که قزوین پایتخت
حکومتصفویانبودوهمدردورانیکهمرکزیتبهاصفهان
منتقلشدهبودودردورههایبعدتر،بهقزوینسفرداشتندودر
یادداشتهایشانبهدارالخالفهقزوینوسایرفضاهاوابنیهآن
شهراشارهکردهاند.ازمیانآنهاتعدادینیزوصفیهرچندمحدود
از"خیابانقزوین" دارند،کهدرجهتتدقیقتصویرسازیخیابان
موردتوجهقرارگرفت.
ازمعروفتریناینسفرا«دنگارسیادسیلوافیگواروآ»بودکه
در زمان سلطنت شاهعباس صفوی در قزوین به حضور شاه
رفت« 5.دنگارسیا» در وصف باریافتنش نزد شاهعباس صفوی
درباغسعادتآباداشارهایکوتاهبهخیابانیدرمقابلدرگاهمنزل
شاهدارد...":سفیربهزحمتازمیانانبوهمردمیکهازهمه
محلههایشهربرایتماشایتدارکاتواشخاصیکام ً
المتفاوت
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باآنچههمهروزهدرشهرمیدیدندهجومآوردهبودند،برایخود
راهیبازکردوسرانجامپسازعبورازخیابانکهحامالنهدایادر
آنایستادهبودندبهفاصله30پاییباغوخانهشاهرسید.درآنجا
ازاسبپیادهشدورویچندقالیکهباعجلهوبههمینمنظور
زیردرختیپهنکردهبودندنشست.دراطرافاینقالیهادیوار
وپرچینکوتاهیبهارتفاع2پا...کشیدهبودند.میدانجلوخانه
شاهانباشتهازمردمصاحبمقامبود[ "...فیگوئروآ.]263:1363،
ویدراینجاازخیابانمقابلدرمنزلشاهیادمیکندکهحامالن
هدایا-کهپیشترتعدادآنهارا600نفرعنوانکردهبود-درآن
بهردیفایستادهاندومردمازهمهمحالتبرایتماشاجمعند
درآنخیابان.ویهمچنیناشارهبهوجودمیدانگاهیدرمقابل
دربمنزلشاهدارد6.
«شاردن»کهاواخرقرن17میالدیبهقزوینسفرکردهبود،
در توصیفات هرچند مختصرش از "خیابان قزوین" ،به ابتدا و
انتهایخیابانوهمچنینپوششگیاهیکهنسالآناشارهکرده
است".مسجدبزرگشاهنیزازبهترینوبزرگترینمساجدایران
بهشمار میرود و در پایان کوچه وسیعی واقع شده که دارای
درختهایبزرگوکهناستودراولکوچهدربزرگکاخ
شاهیقراردارد[ "...شاردن.]71:1372،
دردورهقاجارامانوشتههایبیشتریازسیاحاندردستاست.
اگرچهدرایندورانمستحدثاتصفویشهرقزویندیگرآن
شکوهسابقرانداشتهاندوخیاباننیزازاینقاعدهمستثنانیست
بااینحالهمچنانردپای"خیابان" درسفرنامههایسیاحان
اروپاییدیدهمیشودکهدردورهقاجاربهایرانآمدهاندوازشهر
قزوینبازدیدکردهاند.
«ارنست اورسل» جهانگرد بلژیکی که در اواخر قرن 19م به
ایران آمده دیگر سیاحی است که در نوشتههایش از قزوین به
خیابانمشجریمابینقصرشاهیدورهصفویومیهمانخانهای
کهدرآناقامتداشتهاستاشارهمیکند".درفاصلهمابینقصر
(قصرشاهطهماسب)ومهمانخانه،خیابانبولوارمشجریبهدرازای
600متروبهپهنای200مترقرارداشتکهپرازدحامتریننقطه
شهربود.هرلحظهکاروانهاقطارقطارازاینمیدانمیگذشت.در
سایهچنارها،درویشهابهجمعیتانبوهیکهمسحوربیاناتآنها
شدهبودند،شمهایازشجاعتومناقبتائمهرا،یامصائبیکهبر
سرشانآمدهبودبازگومیکردند.اشرافونجیبزادگانغرقدر
سالحهایگرانبهاسواربراسباناصیلخراسانی...مالها،ملبس
بهلباسسفیدومعممبهعمامههاینیلیرنگباوقارخاصیدسته
دستهراهمیرفتند.نقالهاوبندبازهانیزمردمبیکارهراباقصههایی
کهآمیختهباشعربودیاباحرکاتوبندبازیعجیبیغرقدرحیرت
وتعجبمیکردند" [اورسل.]71:1353،
ارنست اورسل که حدود سه قرن پس از احداث «خیابان» از
قزوینبازدیدکردهاست،تناسباتیاز«خیابان»دردورهقاجار
را بیان میکند ،ولی نکته قابل توجه اشاره به جریان زندگی
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اجتماعیدرخیاباناست.درحقیقت«اورسل» بُعدیدیگراز
«خیابان»رابهعنوانفضاییجمعیوزندهدرمقابلدربشاهی،
بهتصویرمیکشدکههمچناندرزمانقاجارنیزادامهدارد.
ازدیگرسیاحاناروپاییکهدردورهقاجاربهایرانمیآیند«اوژن
فالندن»جهانگردفرانسویاستکهمقارنباحکومت«محمد
شاه قاجار» به قزوین سفر میکند و در وصفی که از خیابان
قزویندارد،بهتناسباتخیاباندرآنزمان،درختانزینتبخش
آن و همچنین به مغازههایی اشاره دارد که در اطراف خیابان
قراردارند":یکیازخیابانهاییکهبهدربزرگقصرمنتهی
میشد حقیقت ًا از هر حیث قابل مالحظه و شایان دقت است.
طولش  700قدم و عرض آن هفتاد قدم در دو طرفش دو
ردیفدرختکهبهآنزینتبخشیدهاندوبهمغازههایطرفین
سایهافکندهاند" [فالندن.]71:1356،

صفویترسیمکنیم.تصویریکهمقایسهآنبافضایخیاباندر
باغسعادتآبادکهعبدیبیگدرتوصیفباغهمزمانبهصورت
ویژهبهآنهامیپردازدوهمچنینقراردادناینتصویربازنمایی
شدهدرکنارتصاویروتفاصیلازخیاباندرباغایرانیکهقدمتی
چندهزارسالهدارد،نتایجقابلتوجهیرابهدستمیدهد.

الگو و تحلیل فضایی خیابان قزوین

تصویر.1پالنمحدودهخیابانبرگرفتهازتوصیفاتعبدیبیگوسیاحانخارجی.
مأخذ:نگارنده.1389،

Fig1. The construction plan of Khiyaban at the time of construction based on poems of Abdi Beyk and the descriptions
provided by Europeans visiting this venue. Source: Author,
2010.

تصویر.2بازنماییمنظرخیابانبراساساشعارعبدیبیگ.مأخذ:آلهاشمی،
مجتهدیوروحنیا.1388،

Fig2. Reconstruction of the landscape of Khiyaban, based on
poems of Abdi Beyk. Source: Al-e Hashemi, Mojtahedi and
Rooh-Nia, 2009.

..............................................................................

بررسی تحلیلی مکتوبات موجود ،خیابان قزوین را به عنوان
فضایی طراحی شده برای تفرج و گردش مردم شهر قزوین
معرفیمیکندوویژگیهایکالبدیوعملکردیخاصاینفضا
رانشانمیدهد؛ویژگیهاییکهپیشازاینمختصبهخیابان
چهارباغاصفهانومکتباصفهاندرشهرسازیمعرفیمیشد.
چنانچهاساتیدیچون«سیدمحسنحبیبی»و«زهرااهری»
درختکاریوجویآبراازمشخصاتخیابانمکتباصفهان
معرفیمیکنندکهاززمانشاهعباسصفویبهصورتطراحی
شدهدرچهارباغاصفهانایجادشدهودرطرحهایشهرسازی
پسازآنتکرارشدهاست[.]14:1387
زهرااهریدرجاییدیگردرمدحخیابانچهارباغاصفهانآنرا
بهواسطهکارکردتفریحیشدرسطحشهراصفهانوهمچنین
کالبدوعناصرکالبدیطراحیشدهاش،واجدمفهومینووبدیع
درشهرایرانیمیشناسد،ودیگرفضاهاییبااینعنوانوکارکرد
ازجملهخیابانقزوینرافاقدطراحیکفوبدنهوحتینظم
هندسیمیداندوآنرانهفضاییبرایجمعشدنوتوقفکه
فضاییبرایعبورمعرفیمیکند[اهری.]48-59:1385،
درصورتیکهدقتدراشاراتعبدیبیگوسایرسیاحانخیابان
قزوینرادارایتمامیویژگیهایکالبدیوکارکردیمذکور
معرفیمیکند.چنانچهمطابقباتصویربازنماییشده،خیابان
قزوینمسیریمستقیمباهندسهدقیق،جدارههاییازدیوارهای
مستقیمباغاتبزرگان،باابتداوانتهاییمشخصوردیفدرختان
منظمدردوسویخیابانبههمراهجویآبمستقیمدرپای
درختاناست.محوطهایفراخکهبرایگردشمردمشهراحداث
شدهوباتمهیداتومنازلیبرایگردشگرانمجهزبودهاست
(تصاویر1و.)2
ً
بررسیهایانجامشدهبهماکمکمیکندتاتصویرینسبتاواضح
ازکارکردوکالبدفضاییخیابانقزویندردورهشاهطهماسب
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توصیف خیابانهای درون باغ سعادتآباد در دفتر دوحهاالزهار
(حدود967هـ.ق).بدینشرحاست:

..............................................................................

برسمحاشیهبردورایـنبـاغخــیابانیـستزوافـالکراداغ
براطرافـشدرخـتبیدوعرعرکـهسـاییدازتفاخربرفلکسر
میانبیدوعرعرتاکوسرمستچومستیکوبههوشیاراندهدست
...
خـیابانیزدرگــهتابهایـــوانتماشاکنکهدرتنمیدهدجان
درختانازدوجانبسربرافالکبرعــناییخــرامانوتـربناک
...
خیابانیدگـرازغربتاشـرقبهقسمتکردهسطحباغرافرق

همچنین خالصهالتواریخ در توصیف باغ سعادتآباد ،کیفیت
فضاییخیابانباغراچنینبیانمیدارد:
"...وعرصهباغرابهطریقهندسهبهگذرهایمربعوچمنهای
مثلثومسدسبخشکردهومیانخیابانآننهریعظیمجاری
گردانیدودرحواشیآناشجارچناروسفیدارنشانیدومربعهای
اطرافشبهاشجارگلویاسمنوارغوانونارونوسایردرختان
میوهآراست[ "...اشراقی.]312:1380،
کنار هم نهادن خیابان جعفرآباد در کنار خیابان در باغات
ایرانیازجملهخیابانهایباغسعادتآباد،عالوهبرتشابهات
کالبدیـفضاییوعناصرشکلدهندهبهاینفضاها،استفادهاز
عنوانمشترکخیابانبرایهردوفضاوتوجهبهقدمتحضور
فضایخیاباندرباغایرانی،همگیمارابهسمتیکگزینهبه
عنوانالگویطرحخیابانجعفرآبادمیکشاند،وآنخیاباندرباغ
ایرانیاست(تصویر.)3
دور از ذهن نیست که شاهطهماسب آنگاه که عزم میکند تا
فضاییرا،اگرچهبهقصدنشاندادنقدرتش،برایمردموتفرج
آنها برپا سازد همان الگوی خیابان در باغ ایرانی ،یعنی مسیر
طویلمستقیمالخطوعناصرکالبدیآنشاملردیفمستقیم
درختانوجویآبجاریدرآنراعین ًاتکرارکند.
فضایاطرافاینخیابانبرخالفباغدیگرکرتهایچسبیده
بهخیابانباغنیستندبلکهدیوارباغهاییمجزاهستندکهشاهبه
بزرگانوامیرانخودواگذارکردهاست.
درحقیقتخیابانقزویننمونهایازورودالگویخیابانباغبه
درونفضایشهریاست،الگوییکهدرگامنخستدرانطباق
بافضایشهریکاستیهاییهمداشتهکهدرایننمونهفضای
بالاستفادةایجادشدهمیانردیفدرختانودیوارباغاتاست.این
رونددرنمونههایبعدیبهمرورتکاملوتنوعیافتهاستوباشهر
ونیازهایآنهماهنگشدهاست.
خیابان در شهرسازی دوره صفوی

دردورهصفویبهویژهزمانحکومتشاهعباس،خیابانازجمله
فضاهاییبودکهدرساختارفضاییشهرهایایرانحضورفعال
یافت.مشهورترینایننمونههاخیابانچهارباغدراصفهاناست.در
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تصویر.3مقایسهوتطبیقالگویخیاباندرباغایرانیوخیابانجعفرآبادقزوین،
مأخذ:نگارنده.

Fig3. A comparison between the architecture design of Khiyaban in Persian garden and the architecture design of the JafarAbad Khiyaban in Qazvin. Source: Author.

واقعشاهعباسنیزآنهنگامکهمیخواهدخیابانچهارباغرااحداث
کندهمینالگورامورداستفادهقرارمیدهد.درکتابتاریخعالم
آرایعباسیدرباباحداثخیابانچهارباغچنینآمدهاست:به
دستورشاهعباسمقدرشدهاستکهدردوطرفخیابانچهارباغ
جویآبجاریشدهودرختان«سرو»«،چنار»«،کاج»و«عرعر»
غرسشود[ترکمان.]544-545:1334،
بدینترتیبتصویرخیابانچهارباغدرهنگاماحداثبهلحاظ
عناصرکالبدیوحتیتنوعگونهدرختانهمانتصویریاست
کهعبدیبیگازخیابانقزوینارایهمیدهد.بهمروراینالگو،
بنا به ضروریات تکمیل و اصالح شد .تنوع کاشت به درخت
چنارمحدودشد،جویآبوحوضهادرمیانخیابانچهرهای
تشریفاتیبهخیابانچهارباغدادودرنهایتدوردیفدرخت
چنار در اطراف جوی میانی خیابان غرس شد .در مورد ردیف
درختاندرخیابانچهارباغوزماناضافهشدندوردیفمیانیبه
خیابانچهارباغبررسیودنبالکردننوشتههاوتصاویرسیاحان
ازخیابانچهارباغراهگشااست.نهدر«تاریخعالمآرایعباسی»،
نه در «سفرنامه تاورنیه» صحبتی از دو ردیف درخت چنار در
مرکزخیاباننیستونه«جملیکارری».نقطهعطفدراین
بینتصویریاستکه«کرنلیسبروین»نقاشهلندیدرسال
1115هجریازخیابانچهارباغترسیمکردهاست،تصویروی
نمایانگردوردیفدرختانچنارکهنسالدردوطرفخیابانبا
فاصلةکمیازدیوارباغاتبههمراهدوجویآبدرپایآنهاست
ودرنماییدورتردوردیفدرختانچنارکوتاهوتازهکاشتدر
کنارجویجاریدرمیانخیاباننمایاناست.
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ازاینزمانبهبعدبودهاستکهکاشتدرختدردوردیفمیانی
خیابانچهارباغمتداولشدهاستوگزارشاتدورانقاجاریهو
بعدازآنهمگیبهچهارردیفدرختچنارکهنسالدرخیابان
چهارباغاصفهاناشارهمیکنند(تصویر.)4همینالگویبرگرفته
ازباغایرانییعنیردیفمستقیمدرختانوجویآبدرپایآنها
ویادرمیان،درفضاهاییباعنوانخیاباندردورهشاهعباسدر
سایرشهرهایایران(مشهد،قدمگاه،تبریز،شیرازو)...نیزاجراشد.
تصویر.4مقایسهتطبیقیالگویخیابانجعفرآبادقزوینوالگویخیابانچهارباغ
اصفهان.مأخذ:نگارنده.
Fig4. A comparison between the architecture design of
the Jafar-Abad Khiyaban in Qazvin and the ChaharBaq Khiayabn in Esfahan. Source: the author.
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Redefine the boulevard on Qazvin Boulevard based on existing historic texts
Ayda Alehashemi*

Abstract

Qazvin Boulevard, located in Iran’s northern city of Qazvin, was constructed by the Safavid king Shah Tahmasb.
Some compare it in similarity with Chahar-Baq Boulevard in Isfahan and some others even consider it as
the first boulevard in Iran’s urban spaces. A significant point about this boulevard is its spatial structure and
function. In other words, there is currently an urgent need to study what constitutes the spaces and functions
of this city structure – today called Sepah Boulevard. Also important is the materials used in construction of
this boulevard as well as the size and composition of those materials.
These are all questions that the present article tries to answer by referring to historical records. The article also
tries to present an overview of the spatial structure of boulevards during the Safavid era. In conclusion, various
facts are presented to explain what has made Qazvin Boulevard a key public place inside the city. Also, it
is explained how different elements of Persian architecture like garden paths have been put together in this
structure whose construction is a great deal based on a recreational approach.
The current research further shows how Qazvin Boulevard paved the way for the construction of similar
structures in other cities of Iran, specifically during the reign of Safavid king Shah Abbas, in what was later
known as Khiyaban.
This research mainly aims to highlight the basic elements and the components that shape this structure. A
comparison is also made with similar spaces in Persian gardens which are believed to date back to at least
2000 years ago.
Khiyaban, as the present research shows, was an urban and a public space during the Safavid ear for leisure
activities. Its physical elements such as the positioning of two lines of trees on both sides and also the plan of
this space shows that Khiyabans were constructed for special purposes at the heart of the city of Qazvin during
the Safavid era. One apparent purpose was to display the glory of the king and this was done by leading the
Khiyaban to the palace of the king.
In conclusion, the present article compares the physical and conceptual pattern of Qazvin Khiyaban with
the similar spaces in Persian garden and in the Iranian cities before and after the Safavid era. It eventually
becomes clear that the Qazvin Khiyaban has effectively laid the foundations for such spaces in Iranian cities.
This is particularly the case when considering that the Khiayaban has used the physical and conceptual patterns
in Persian gardens.
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