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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 82/06/9317تاریخ دریافت: 

 91/07/9317تاریخ پذیرش: 

 

 نظام محله در اصفهان عصر صفوی

 
 1علی قاسمی

 

 چکیده
دهد که موضوعات مهمی تاریخی ایران عصر صفوی، نشان مینگاهی به مطالعات حوزة شهرشناسی

رفته جانبه، مورد بررسی قرار نگای همهگونهبه  -به عنوان هستة اصلی مناسبات شهرنشینی -نظیر نظام محله

های شهرهایی مانند اصفهان، فاقد نظام و الگوی رسد که محلهنظر میاست. در بدایت امر، چنین به 

هش نمایاند. پژومنابع این دوره، نظری خلاف دیدگاه اولیه را می تردقیق حال، مطالعةایناند. بامشخصی بوده

 حاضر به دنبال آن است که با رویکردی تاریخی و با توصیف و تحلیل منابع اصلی این دوره، الگوها و

های دهد که محلههای پژوهش نشان میهای اصفهان عصر صفوی را بازنمایی کند. یافتههای محلهویژگی

های مذهبی، اند که با زمینهاصفهان دارای هویت و نظام فرهنگی، اجتماعی، اداری و کالبدی ویژة خود بوده

ناختی جوامع پیشاصنعتی، بر شای افراد محله، منطبق بوده است. در تحلیل جامعهطبقه -قومی و شغلی

های مختلف تأکید بیشتری ای( میان افراد محلههای اجتماعی)مذهبی، قومی و طبقهتضادها و مرزبندی

های اخیر جوامع دهد که با ویژگیاصفهان این دوره، الگوهایی را نشان می ایشود. مطالعة نظام محلهمی

-دهد. بااینجتماعی شهرنشینان را کمتر مورد توجه قرار میای و اپیشامدرن سازگاری دارد؛ و منافع طبقه

های این شهر از نوعی خودمدیریتی برخوردار بود، که در برآوردن نیازهای وجود، نظام مدیریتی محله

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری افراد محل، کارایی داشته است.

 .نظام، محله، اصفهان، صفوی گان کلیدی:واژه
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 مقدمه

هان ای شهر اصفسازد که سازمان محلهنگاهی سطحی به تحولات شهری اصفهان عصر صفوی، این موضوع را القاء می

شده است. به ویژه، ای، انجام میبرنامهاز نظام و الگوهای مشخصی برخوردار نبوده است؛ و امور محلات به صورت بی

ها های اداری و مدرنی مانند شهرداری، نبود انجمنفقدان سازمانهایی نظیر عدم توجه دولت به تودة مردم، وجود انگاره

رفته وجود وضعیت پیشامدرن هماجتماعی؛ و روی -های سیاسیو نهادهای جدید شهری مانند احزاب، اصناف و باشگاه

، نظری ن دورهتر منابع ایحال، بررسی دقیقسازد. باایناجتماعی شهر اصفهان، این دیدگاه را تقویت می -نظام سیاسی

های ساخت سیاسی دهد، که با ویژگیدهد؛ و سازماندهی و الگوهای مشخصی را بازتاب میخلاف این مسئله را نشان می

 استبدادی دولت، و خصایص اجتماعی جوامع پیشامدرن، همخوانی و سازگاری دارد.

، ای شهر اصفهان عصر صفویمحلهای و کوشش در جهت توضیح سازمان از اینرو، بدیهی است که طرح چنین مسئله

از اهمیت شایانی برخوردار است. به ویژه، از منظر توجه به نقش و جایگاه محلات در تاریخ ایران حد فاصل دورة 

بندی اجتماعی موجود، و عدم گذار به نظم مدرن تأکید هایی که بر حفظ صورتپیشامدرن و مدرن؛ و فهم ویژگی

 رو به شرح ذیل است:های مقالة پیشاساس، پرسشراینکرد، اهمیت اساسی دارد. بمی

 

 پرسش اصلی:

 ای، در اصفهان عصر صفوی چیست؟سازمان و الگوهای نظم محله

 های فرعی:پرسش

 ها در اصفهان، به چه صورتی بوده است؟بندی محلهنظام منطقه نخست؛

 های اصفهان، چگونه بوده است؟سازمان مدیریتی محله دوم؛

 اند؟های اصفهان، چه معضلاتی بودهل عمدة محلهمسائ سوم؛

 های اصفهان، بر چه اساسی، استوار بوده است؟توزیع ثروت و منزلت اجتماعی در محله چهارم؛

 

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 هافرضیه

 فرضیة اصلی: 

 اند که با وضعیتبودههای اصفهان عصر صفوی، دارای الگوهای مشخصی از نظم اجتماعی رسد که محلهبه نظر می

ای و قومی میان مردم محلات مختلف بود، های فرقهیافتة پیشامدرن که مبتنی بر تضادها و مرزبندیجوامع اسکان

 همخوانی داشته است.

 های فرعی:فرضیه

ها، سبب تفرقه و عدم همبستگی اجتماعی میان مردم محلات مختلف بندی و جداگزینی محلهالگوی منطقه نخست؛

 ده بود.ش

ها، بر اساس نوعی خودمدیریتی استوار گردیده بود که در زمینة برآوردن نیازهای متنوع مردم مدیریت محله دوم؛

 محلات، کارایی داشته است.
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ه ق، به تدریج  99و  90م/97تا  96های ها و مسائل اجتماعی، بین سدهنماید که شیب کلی ناهنجاریچنین می سوم؛

 افزایش داشته است.

های گوناگون شهر، تمایز و تفاوت بارزی وجود داشته از نظر ثروت، فقر و منزلت اجتماعی، میان محله چهارم؛

 است.

 

 چارچوب مفهومی

ای از مساکن شهرنشینان اصفهان که عمومًا به یکدیگر پیوسته و دارای دیوارهای بلند و مستقل بودند، مجموعه

ها به داخل یک میدان، چهارسوق و ای از آن کوچهداد. مجموعهتمرکز میواحدهای همسایگی را در امتداد یک کوچه 

عمومًا مراکز محلات به عنوان هستة  9(886-887: 9328ابری، گردید.)حسینییا بازار به عنوان مرکز محله منتهی می

مام، مدارس، سقاخانه و خانه، حعمدة خدمات رسانی، دارای مسجد و تکیه، خانقاه، بازار و بازارچه، کاروانسرا، قهوه

: 9371و شفقی،  19: 9328الحکماء، و رستم 9192-9191: 9378انبار مختص به خود بوده است.)شاردن، جلدچهارم، آب

داد که ( استفاده از تأسیسات عمومی و مورد نیاز ساکنان محلات، به مردم محله این امکان را می329: 9329و همو،  66

ها و معابر موجود به لًا معین و مشخص احساس نمایند.)همان( هر محله از طریق کوچهخود را در یک محدودة کام

گردید. در واقع محله در حکم واحد اجتماعی واسطی بود که های دیگر و در نهایت، به سراسر شهر متصل میمحله

 (10: 9322)بلیک،  دادها را به شهر پیوند میخانه

: 9362و الاصفهانی،  16: 9327محله بوده است.)تحویلدار،  37یا  36حدود  های اصفهان عصر صفوی،تعداد محله

اسماء محلات » ( محمدمهدی اصفهانی تعداد محلات اصفهان را چهل عدد دانسته است؛ و طبق روایت وی 87-86

شم شیرازیها، ش آباد، چهارم لنبان، پنجم چهارسوجنت، سیم عباسمضبوطه از این قرار باشد: اول محلة دولت، دویم باغ

قلعه، سیزدهم آباد، نهم خواجو، دهم ترواسکان، یازدهم ظله، دوازدهم پایآباد، هفتم چرخاب، هشتم حسنشمس

آباد آباد، شانزدهم یزدآباد، هفدهم گلبار، هیجدهم جویباره، نوزدهم حسینقصرمنشی، چهاردهم کران، پانزدهم احمد

هارم چمبلان، چوچی، بیستسیم فلفلودویم آسنجان، بیستوان، بیستیکم شاهشاهوطوغچی، بیستم دردشت، بیست

آباد، نه بیدوستنو، بیهشتم دروازهوهفتم محلة مسجدحکیم، بیستوششم نیماورد، بیستوکله، بیستپنجم جمالهوبیست

م پنجوخیابان، سی چهارم محلةودولت، سیسیم دروازهودویم درکوشک، سیونو، سییکم محلهوام شئیش، سیسی

هفتم خاوجان، اینها است آنچه بضبط آمده و زیاده از این آنچه بوده است، الحال وششم مورنان، سیومستهلک، سی

 )همان( «اسماء آن مجهول گشته است.

 

 آوری تحقیقپیشینه و نوع

قرار دارد؛ این عرصة پژوهشی به صورت نظر از موانعی که بر سر راه مطالعات شهرشناسی تاریخی ایران صرف

رد. ب، مورد بررسی قرار نگرفته است. بدیهی است که دورة صفویه نیز از وضعیت مشابهی رنج میجانبهموشکافانه و همه

-حال، پژوهشگران داخلی و خارجی مانند احمد اشرف، استفان.پی، بلیک، ماساشی هاندا و سیروس شفقی کوشیدهاینبا

ائة تحقیقاتی، پرتویی بر مسائل و موضوعات شهرنشینی عصر صفوی بیفکنند. احمد اشرف با مقالة معروف اند، با ار
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هندة دشناختی، مفاهیم و عناصر شکل، توانست با رویکردی جامعه«های تاریخی شهرنشینی در ایران دورة اسلامیویژگی»

شرف از جهت درافکندن طرحی جدید در زمینة درک شهر در ایران دورة اسلامی را مورد واکاوی قرار دهد. تحلیل ا

غربی، حائز اهمیت است. استفان.پی، های اروپایتاریخی آن با نمونه -شناختیهای جامعهمفهوم شهر ایرانی و تفاوت

ا، هزوایایی از فضاهای شهری مانند بازار، محله« جهان، معماری اجتماعی اصفهان عصر صفوینصف»بلیک نیز در کتاب 

 ویژگی»دا در مقالة روانسراها و مساجد، جمعیت شهر و موضوعاتی از این قبیل را توضیح داده است. ماشاسی هانهکا

، به بررسی محدودة تاریخی فضای شهری اصفهان پرداخته است؛ به ویژه «بافت شهر اصفهان در اواخر دوره صفوی

 هایهری، و نیز روابط شهر و قدرت سیاسی، رهیافتهای وی در رابطه با پدیدة وقف و اهمیت آن در عمران شتحلیل

 -مناسبی را به همراه دارد. و در نهایت سیروس شفقی در کتاب جغرافیای اصفهان کوشش کرده است تا تحلیلی جغرافیایی

الة هم رفته، مقهای پیش و پس از صفوی ارائه نماید. رویگیری و رشد تاریخی شهر اصفهان در دورهتاریخی از شکل

-معههای جاتر بر مسئلة نظام محله، و بازنمایی الگوها و ویژگیحاضر در مقایسه با آثار اخیر، از جهت تمرکز منسجم

 تاریخی محلات اصفهان، متمایز است. -شناختی

 

 مواد، روش و محدودة تحقیق

نگارانه که از نظر زمان خهای مقالة حاضر از چند دسته منابع به شرح ذیل، فراهم آمده است: نخست؛ منابع تاریداده

ها که شامل مشاهدات جهانگردان اروپایی اند. دوم؛ سفرنامهنگارش، یا در دورة صفویه و یا اندکی پس از آن نوشته شده

اند. سوم؛ منابع اند، و رویدادها و موضوعات مختلف را از نزدیک مشاهده کردهاست که در این دوره به اصفهان آمده

ز جهت اند. منابع اخیر اهای دبیران و نویسندگان اصفهانی نوشته شدهه در دورة قاجاریه توسط خاندانجغرافیایی قدیم ک

ستند. اند، در خور توجه هاند، و شناخت مناسبی از جغرافیا و تاریخ اصفهان داشتهاینکه نویسندگان آنها اهل اصفهان بوده

ای هایی دربارة عناصر و فضاهوند که به ارائة تحلیل و رهیافتشهایی میچهارم؛ تحقیقات جدید که شامل کتب و مقاله

 اند.شهری پرداخته

رداخته ای اصفهان، پها و منابع، در پیوند با سازمان محلهمقالة حاضر با رویکردی تاریخی، به توصیف و تحلیل داده

ز بیشتر حال، تأکید و تمرکاست. بااینای پرداخته های تاریخی الگوهای محلهاست. پژوهش بعضاً به بررسی برخی زمینه

 ق، است؛ یعنی هنگامیکه اصفهان به عنوان پایتخت دولت صفوی انتخاب گردید.ه99م/97آن، بر محدودة زمانی سدة 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 بندی و جداگزینینظام منطقه -1

نی بندی و جداگزیوجود نظام منطقه های اصفهان در عصر پیشاصفوی و دورة صفوی،های اصلی محلهیکی از ویژگی

مذهبی و صنفی بوده است. به دلیل ساخت گستردة خانواده در  -ایقومی، فرقه -ای بر اساس عوامل خویشاوندیمحله

( پیوندهای خانوادگی، قومی و قبیله ای، یکی از عوامل 886: 9328ابری، و حسینی 16: 9327عصر صفوی،)تحویلدار، 

دند، شای که ساکن میرفته است. به عبارتی، افراد در هر محلهای و تضاد بین محلات به شمار میهمبستگی درون محله

 9626: 9378کردند.)شاردن، جلدچهارم، های خویش را به دور خود جمع میها و هم ولایتیخویشاوندان، هم قبیله ای

های ست دولت نیز مبتنی بر اسکان اقلیت( سیا61-66: 9362و پولاک،  930-938و  11: 9327و تحویلدار،  9193و 

( همچنانکه مهاجران تبریزی را در محلة 67-62: 9366های مختص به خود بود؛)دوسرسو، قومی و هویتی در محله
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: 9328و ترکمان، جلددوم،  82: 9326آباد اسکان داد.)دلاواله، آباد و گرجیان مهاجر را در کوی حسینساخت عباستازه

گردید ( از اینرو، واحدهای مسکونی همسایگی محله که در طول یک کوچه مستقر می29: 9372هاشمی، و اعرابی 9999

ها را به نام یک فامیل، طایفه، صنف و دادند، و کوچهرا به طور معمول اعضای یک فامیل و یا طایفة خاص تشکیل می

اوه بر یادگیری و تکلم زبان مرسوم شهر، زبان و های قومی محلات علکردند. هویتگذاری مییا بزرگ یک خانواده، نام

( مردم ساکن در 66: 9326و دلاواله،  976و  930: 9327کردند.)تحویلدار، هویت اجتماعی خویش را نیز حفظ می

قبیله ای، تمایزات هویت خواهانه و اعلام همبستگی و پشتیبانی از یکدیگر را در قالب شرکت گروهی  -های قومیمحله

( از نظر شغلی نیز 20: 8136و کاتف،  33: 9373ساختند.)نصیری، های ویژة خود، آشکار میمات و به روشدر مراس

( 930-938: 9327شدند.)تحویلدار، صنف نیز محسوب میها، همها و محلهعمومًا مردم خویشاوند و هم طایفة کوچه

: 9378اند.)شاردن، جلدچهارم، وص به خود بودهها، دارای بازار و مدارس مخصهای قومی مانند کوی عرببرخی محله

9190 ) 

ای که نقش مهمی در چگونگی ساخت و همبستگی و تعامل ای و حرفهطایفه -افزون بر پیوندهای خویشاوندی

گیری و تحولات اجتماعی، اقتصادی های صوفیانه نیز، عاملی اساسی در شکلموجود در محلات داشت، گرایش به فرقه

بندی ( در دورة سلجوقی، و بر اساس یک نظام منطقه983: 9327های اصفهان بوده است.)تحویلدار، هو سیاسی محل

ها در محلة دردشت؛ و شیعیان در محلة حسینیان)شهشهان ای؛ حنفی مذهبان در محلة جوباره؛ شافعیمحله -مذهبی

-828الف:  9321جمعیت کم شیعیان،)باسانی، حال، با توجه به بااین 9(892: 9328باف، اند.)کجفعلی( سکونت داشته

رفت؛ گبین حنفیان و شافعیان صورت می -بر اساس عامل مذهبی -ای ( رقابت اصلی و تمایزگذاری شدید محله879

( 869ب:  9323بغدادی، جلداول، های شدید و ویرانی بخشی از شهر گردید.)حمویای که موجب درگیریگونهبه

ای بر اساس دو ( موجب جداگزینی محله197-191ب:  9321شیعه در دورة مغول،)باسانی،  گرایش فزاینده به مذهب

اصفهان،  هایبندی محلهمذهب شیعه و سنی شد. از اینرو، در فاصلة زمانی بین دورة ایلخانی تا عصر صفوی، نظام منطقه

محلة دردشت حیدری شکل  الهی و اقلیت شیعة مستقر دربر اساس اکثریت سنی ساکن در محلة جوبارة نعمت

( با گروش سنیان به تشیع در دورة صفوی، نزاع سنی و شیعه تغییر 9312-9311: 9378گرفت.)شاردن، جلدچهارم، 

 هایکه شامل جوباره و محله-های سنی( اللهی)دارای ریشهشکل یافت؛ و خود را در قالب دو مکتب صوفیانة نعمت

های غربی اصفهان مستقر که در دردشت و سراسر محله-های شیعه( شهو حیدری)دارای ری -شدشرقی اصفهان می

و میرجعفری،  17-12و  81-30: 9389انصاری، و جابری 10: 9323و تاورنیه،  9311آشکار گردید.)همان:  -بودند

9369 :938-981) 

ای، و ید درون محلهخود را به صورت همبستگی شد -به شکل نعمتی و حیدری -ای اصفهان بندی محلهپیامد دسته

و شاردن،  21: 9326داده است.)دلاواله، اللهی و حیدری نشان های اجتماعی بین محلات نعمتتضاد،گسست و درگیری

و  981-986و  68: 9362و کارری،  937-932: 9360و کمپفر،  10-19: 9323و تاورنیه،  9311: 9378جلدچهارم، 

ای سکونت داشت و برای ( هر فرقه معمولاً در محله386: 9319اصفهانی،  الملکو ندیم 19و  62-61: 9366دوسرسو، 

و شاردن، جلدچهارم،  39: 9313خود بازار و بازارچه، مسجد و مدرسه، تکیه، حسینیه و حمام داشته است.)اشرف، 

تماعی، و رسد، منازعات نعمتی و حیدری، عاملی مهم در جهت گسست و تخلیة نیروهای اج( به نظر می9666: 9378

                                                           
 .92 -00ص  تاریخ اصفهان و ری و همه جهان،انصاری، همچنین در این باره نگاه شود به: شیخ جابری. 5
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و ملکم،  62: 9366سیاسی، بر علیه دولت صفوی بوده است.)دوسرسو،  -های اجتماعیگیری جنبشممانعت از شکل

های مختلف ( به خصوص، با توجه به آنکه وجود فرقه970: 9376اردکانی، جلداول، و محبوبی 263: 9320جلددوم، 

قتصادی و اجتماعی و سیاسی، زیر عنوان تضادهای مذهبی را فراهم در شهرها، غالباً زمینة مناسبی برای بروز اختلافات ا

 (39: 9313ساخت.)اشرف، می

های نعمتی و حیدری شکل گرفته بندی محلات شرق و غرب اصفهان که بر اساس فرقهافزون بر نظام کلی منطقه

بود.  های ویژة خوددر محله بود؛ سیاست دولت و تمایل پیروان ادیان غیراسلامی نیز مبتنی بر جداگزینی و سکونت

همچنانکه ارامنة مسیحی در محلة جلفا، زرتشتیان در گبرآباد، و یهودیان در محله و کوچة مختص به خود، جای گرفته 

: 9378و شاردن، جلدچهارم،  28و  76-71: 9323و تاورنیه،  28: 9316و اسمیت،  60-69و  82: 9326بودند.)دلاواله، 

و  66-67: 8131دلند، و دولیه 16: 9362و کارری،  917و  926-927: 9360و کمپفر،  9116 و 9182و  9192و  9616

و  82: 9320و کرزن، جلددوم،  11: 9328الحکماء، و رستم 910: 9366و دوسرسو،  11: 9363و کروسینسکی،  19-10

ف اقتصادی، سیاسی و مذهبی به اصفهان هائی بود که با اهدانو محل اقامت اروپائیان و خارجیاین، جلفایبرافزون(  63

و شاردن،  71: 9323و تاورنیه،  976: 9363و اولئاریوس،  818-813: 9328اصفهانی، کردند.)واله قزوینیرفت و آمد می

نویسد: در همین رابطه شاردن می 9(60: 9320و کرزن، جلددوم،  89-88: 8131دلند، و دولیه 9170: 9378جلدچهارم، 

ون اجازه شاه حّق اقامت داخل شهر را ندارند، و منحصرا باید در محلتى بیرون پایتخت، در آن سوى رود مسیحیان بد

آورد. اگر نظمیها پدید مىسکونت اختیار کنند. چه اختلاط و مصاحبت و معاشرت آنان با مسلمانان غالبا دشواریها و بى

م بگرود و یا کشته شود. پیش از این زمان مردان مسلمان یک مرد مسیحى با زن مسلمانى گرفتار شود یا باید به اسلا

شد، همه مسیحیان به حومه رفتند. چون این عمل گاهى موجب خونریزى مىبراى آشامیدن شراب به خانه مسیحیان مى

باشند. شهر برده شدند. اما نمایندگان شرکتهاى بازرگانى اروپایى و مبلّغان مذهبى آنان از شمول این قانون مستثنى مى

در حوالی رفته، هم( روی9662: 9378زیرا افراد این دو دسته از حمایت مستقیم شاه برخوردارند.)شاردن، جلدچهارم، 

نشین که در قسمت شمالی شهر)نزدیک میدان کهنه( و ناحیة به غیر از یک یا دو محلة یهودی ه ق، 9061م/9611سال 

و قاجار،  161: 9331و دالمانی،  986: 9362و الاصفهانی،  62-61: 9323، و تاورنیه 9626جوباره واقع شده بود،)همان: 

های کوچک و محدود مسیحیان که در ( و نیز هسته992: 9310و متی،  397: 9319الملک اصفهانی، و ندیم 361: 9366

-9196: 9378م، برخی نقاط شهر مانند میدان کهنه، محلة دارالبطیخ و کوی حسینیان، قرار داشت؛)شاردن، جلدچهار

: 9321و لاکهارت،  890: 9378و گرس،  73-76: 9323و ستوده و افشار،  78-73و  62-61: 9323و تاورنیه،  9196

رود قرار گرفته بودند؛ و رودخانه به عنوان مانع و نمادی مهم های غیرمسلمان در جنوب رودخانة زاینده( کوی 31-36

نی دی -ایبندی فرقهرفته، نظام منطقههمگذاری شده بود.رویمسلمان، نشانههای مسلمان و غیر جهت عدم آمیزش محله

( و شمال 17-12: 9389انصاری، اللهی و غرب حیدری؛)جابریاصفهان عصر صفوی، شامل دو ناحیة شرق نعمت

 شد.نشین مینشین، و جنوب مسیحی و زرتشتیمسلمان و یهودی

ین ترنیز که تعدادشان قریب هزار نفر مرد و زن بود، به طور پراکنده در دورافتاده« کولی»همچنین، هویت قومی 

های آیینی مختص ها و جشنزرتشتیان مراسم( 9108: 9378کردند.)شاردن، جلدچهارم، محلات بیرون شهر زندگى مى

فرقه ای و شغلی اهالی  -قومی، مذهبی( تضادهای 909-907: 9323دادند.)تاورنیه، هایشان انجام میبه خود را در محله

                                                           
سفرنامة والنتاین ویلیامز جکسن، و آبراهام 901ص سفرنامة فوروکاوا، نوبویوشی فوروکاوا،  ببینید:  ،. برای تداوم موضوع در دوره های متعاقب5

 . 03ص  اشرف افغان بر تختگاه اصفهان،و ویلم فلور،  051ص  جکسن،
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های شادی و عزاداری، به صورت داد؛ در مراسمهای متمایز نشان میشهر که خود را در قالب جداگزینی و تشکیل محله

 (20: 8136و کاتف،  21کرد.)همان: ای، بروز پیدا میمحلههای مکرر و شدید بینهمبستگی گروهی و درگیری

های مذهبی نظیر ارامنه و یهودیان، محدودیت -های قومید مردم مسلمان اصفهان، اقلیتهمچنین، به دلیل عقای

های معینی همچون تجارت و فروشندگی، جواهرفروشى، توانستند شغلفراوانی از نظر انتخاب پیشه داشتند؛ و تنها می

ندان مورد احترام  نبودند، را هاى دیگرى که چفروشى و پیشهسازى، تریاک فروشى، نوازندگى، رقاصى، دستشراب

های مختص به ها و گورستانهای شغلی مشخص و جداگانه، و حمامتصاحب نمایند. آنان همچنین دارای بازار و مکان

و کرزن،  28: 9362و کارری،  11: 9323و تاورنیه،  9116و  9616و  9616: 9378اند.)شاردن، جلدچهارم، خود بوده

دوم جهت جلوگیری از رفت و آمد مشترک عباس( در همین رابطه، شاه161-119: 9331مانی، و دال 662: 9320جلداول، 

بنا  -روداز طریق خیابان چهارباغ بر روی رودخانة زاینده -زرتشتیان و مسلمانان، پل مخصوصی برای گبرها 

بندی و جداگزینی، م منطقههای اصفهان که بر اساس یک نظاتوان گفت، محله( در واقع می803: 9366کرد.)دوسرسو، 

گاه و تبلور کالبدی گسست و های متضاد و متفاوت قومی، مذهبی و فرقه ای شده بودند؛ جلوهمحل سکونت گروه

ها و اقشار مختلف اجتماعی گردید. به گفتة احمد اشرف، به دلیل فقدان اصناف قدرتمند و مذهب واحد، تعارض گروه

 (62: 9313های شهر بوده است.)اشرف، محلهتنها حکومت عامل همبستگی میان 

 حسین، اصولاً سیاست رسمی حکومت، مبتنی بر پذیرشسلطانسلیمان و شاههای دورة شاهبا وجود فراز و نشیب

: 9360و کمپفر،  18: 8131دلند، و دولیه 26: 9323های اجتماعی و فرهنگی متضاد و متفاوت بوده است.)تاورنیه، هویت

 ( 898: 9378س، و گر 912-917

توار مذهبی و صنفی اس -قومی، فرقه ای -های خویشاوندیای که بر اساس مؤلفهدر تطابق با الگوی جداگزینی محله

های شهر نیز، بر اساس سکونت یک فامیل یا بزرگ خاندان، قومیت، فرقه، گذاری محله و کوچهگردیده بود؛ نظام نام

-سیاسی، انجام می -د محل از نظر دارایی و علم و اعتبار اجتماعی ترین افرامذهب، دین، حرفه، و سرشناس

و  9106و  9611-9100و  9616و  9616و  9623و  9666: 9378و شاردن، جلدچهارم،  71: 9323گرفت.)تاورنیه، 

ر دورة نو که داین، در مورد محلة جلفایبر( افزون61-70و  66-67و  66: 9372هاشمی، و اعرابی 9116و  9191-9192

ه پیشتر هایی بود کآبادیان و ایروانلو، به نام مکانبنا، شمسهای گبرآباد، یوسفگذاری محلهدوم ساخته شد؛ نامعباسشاه

: 8131دلند، و دولیه 71: 9323و تاورنیه،  9161: 9378زرتشتیان و ارامنه در آنجا سکونت داشتند.)شاردن، جلدچهارم، 

 ( 836: 9370و کشیشیان ژزوئیت،  67-66

 

 نظام مدیریتی -2

های اصفهان به صورت نیمه خودگردان بود. در محله سعی بر این بود که اختلافات و مسائل نظام مدیریت محله

ئی نهادها های اداری و حکومتی مانند کلانتر و نقیب، از طریقاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحت نظارت کلی مقام

 17و  19: 9326فصل گردد.)مؤلف مجهول، وسفیدان اصناف، حلمحلی و عمدتًا انتخابی نظیر رئیس، کدخداها و ریش

( 966: 9360و کمپفر،  970و  16: 9327و تحویلدار،  160-169: 9320و میرزارفیعا،  67: 9338و میرزاسمیعا،  11و 

که از جانب شاه، شخصى ارمنی به صورت ه صورت خود مدیریتی بود؛ بدیناین، نظام ادارة محلة جلفا نیز ببرافزون 

شد. این مرد وظیفة گردآورى مالیات ارامنه را نیز به عنوان کلانتر، مأمور رسیدگى به دعاوى و شکایات ساکنین جلفا مى

تگى به بطریق، به همراه عهده داشته است. همچنین امور مذهبی ارامنه بر عهدة اسقف اعظم بوده است. وی بدون وابس
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وجود، هنگامیکه ماهیت و نوع بااین 9(900: 9362کرده است.)کارری، چهار کشیش، مستقلًا کارهاى مذهبى را اداره مى

جرم شدید بود، و به دایرة مسائل جنایی وارد می شد، مقامات عالی رتبة مدیریت شهری که وابستة حکومت مرکزی 

ی، بیگی، قاضپرداختند. در اینجا از طریق مقامات انتظامی و قضائی نظیر صدر، دیوانیرجوع امور موبودند، به رفع

های شدیدی جهت سفیدان و کدخدایان محلات، احکام و مجازاتداروغه، عسس، محتسب و کلانتر، و با همکاری ریش

ی نظمی اجتماعطلاق، دعوا و بیفروشی، ازدواج، فروشی یا کمجلوگیری از قتل، دزدی، راهزنی، فواحش، فحاشی، گران

 906و  906و  11: 9360و کمپفر،  873-876و  862-861: 9323و تاورنیه،  937-931: 9362گردید.)کارری، اعمال می

و کاتف،  892-891و  801-839و  69و  69-68: 9366و سانسون،  19-18: 9373و نصیری،  963-961و  989و 

 ( 970: 9327و تحویلدار،  66: 8136

کرد که در امور اقوام مهاجر خارجی ساکن جلفا مداخله نکند. بنابراین، هر قومی در امور دولت صفوی سعی می

داری از قبیل سفرا و میهمانان شاه و رسمومدنی و جزایی، قاضی مخصوص به خود داشت. افراد خارجى نسبتاً اسم

تمام کسانى که به نحوى از انحا در خدمت آنان بودند، از این وطنان خود، بلکه در مورد امثالهم نیز، نه فقط در مورد هم

آمیز هایی بعضاً خشونت( همچنین، از مکانیسم992: 9323و ستوده، و افشار،  19: 9326مزیت برخوردار بودند.)دلاواله، 

عایت ر خانوادگی، جهت جلوگیری از هنجارشکنی،های درونو سرکوبگری نظیر کنترل، تحقیر، سرزنش و حتی قتل

: 9366و سانسون،  981: 9360و کمپفر،  32: 9323گردید.)تاورنیه، حریم شخصی خانه و مراعات همسایگی استفاده می

891-893) 

( در روزهای جشن، 28: 8136مردم ساکن محلات دارای پیوندهای اجتماعی و خویشاوندی تنگاتنگی بودند.)کاتف، 

رفتند؛ و با همکاری همدیگر، به انجام ؛ برای دید و بازدید به خانه یکدیگر مىکردندها را چراغانی میها و خیابانکوچه

: 8136و کاتف،  79-78: 9326پرداختند؛)دلاواله، های شادی، و تفریح و گردش میرقص و پایکوبی، اجرای کارناوال

در تشیع جنازه و دفن  (117-112و  118-113و  992: 9328اصفهانی، و واله قزوینی 969-963: 9362و کارری،  71

های مذهبی مانند ( مراسم910: 9362و کارری،  397-388و  911: 9323کردند؛)تاورنیه، مردگان با هم همکاری می

( جشن ازدواج را با همیاری خویشاوندان و دوستان 981: 9362کردند؛)کارری، محرم را با همراهی یکدیگر اجرا می

( 880-889: 9366کردند؛)سانسون، ( در هنگام تنگنای مالی به یکدیگر کمک می72-71: 9332؛)بیات، کردندبرگزار می

ای، به دفاع از محله های خارجی، از طریق همکاری با یکدیگر و سازماندهی نیروهای محلهو در نهایت هنگام حمله

مذهبی، عاملی  –ای و دینی ای، حرفهرسد که ناهمگونی طبقاتی، فرقه( به نظر می930: 9371پرداختند.)مستوفی، می

 ای اصفهان عصر صفوی بوده است.گسیختگی بین محلههممهم در جهت تفرقه و از

 

 مسائل اجتماعی -9

ه ق، مصرف فراوان دخانیات و مواد مخدری مانند تریاک، کوکنار،  99م/97یکی از مسائل اجتماعی ایران در سدة 

ها؛ و نیز اشاعة فواحش در ها و کوکنارخانهخانهنظیر منازل، قهوههایی خشخاش، شاهدانه، کچوله و چرس، در مکان

: 9363گذاشت.)فیگویروا، های اصفهان بود، که آثار مخربی بر سلامت روانی و جسمانی مردم بر جای میبرخی محله

-707: 9378و شاردن، جلددوم،  819و  878-876و  860و  888: 9363و اولئاریوس،  76: 8136و کاتف،  833-838

و  9100-9108و  9622و  9679-9678و  9668و  9601: 9378و همو، جلدچهارم،  218و  266-210و  291و  701

                                                           
 .10ص  زیبائیهای ایران،دلند، در همین رابطه نگاه شود به: آندره دولیه. 5
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و کمپفر،  779: 9372و جنابادی،  63: 8131دولند، و دولیه 398-396و  61: 9323و تاورنیه،  9192و  9106-9103

و فلسفی، جلددوم،  889-883و  802-801و  806: 9378و گرس،  966-961و  939-938: 9362و کارری،  81: 9360

ه ق،  99و  90م/97تا  96های رفتاری و مصرف مواد مخدر، بین سدة شیب کلی افزایش نابهنجاری 9(876-879: 9367

حال، بسته به سیاست و اعتقادات شاهان صفوی، گهگاهی دستوراتی این( با20: 9332به تدریج افزایش داشته است.)بیات، 

سازی مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی صادر می گردید. اما به دلیل درآمدی که توسط دولت صفوی قدغن در جهت

: 9328اصفهانی، گردید.)واله قزوینیشد، و فشار امراء و درباریان با نفوذ، پس از مدتی لغو میاز این طریق کسب می

( همچنین طبق مشاهدات 928-923: 9362هانی، و الاصف 37: 9366و دوسرسو،  36-18: 9373و نصیری،  688-680

: 9323و تاورنیه،  261: 9378شاردن و تاورنیه، خودکشی در اصفهان دورة صفوی وجود داشته است.)شاردن، جلددوم، 

396) 

 

 توزیع ثروت و منزلت اجتماعی -4

: 9363ند قرار داشت،)اولئاریوس، هاى زیبای افراد ثروتمرفته، با وجود آنکه در کنار خانة افراد معمولى، کاخهمروی

های های واقع در مرکز و حوالی شاهراه بازار و میدان نقش جهان، به همراه کوی( تمرکز افراد ثروتمند در محله837

و  9378رود، واقع بوده است.)شاردن، جلدچهارم، های رودخانة زایندهضلع غربی)شمال غرب به جنوب غرب( و کرانه

های متعلق به ها و خانهدر همین راستا، کوی حسینیه محل استقرار کاخ 8(96: 9320و اهری،  911-880: 9360کمپفر، 

جهان، شرقی خیابان چهارباغ و ضلع غربی میدان نقش( در ضلع شمال9193: 9378سادات بود.)شاردن، جلدچهارم، 

حکماء، التی استقرار یافته بود.)رستمهای حکومتی و مساکن سلطنیا شاهی قرار داشت؛ در این محله کاخ 3محلة دولت

منصبان های ثروتمندان، بزرگان و صاحبها و کاخ( باغ67: 9371و شفقی،  37و  82-81: 9362و الاصفهانی،  70: 9328

و  916: 9360و کمپفر،   Herbert,2005:132و  889: 9363مملکتی، در طرفین خیابان چهارباغ قرار داشت.)فیگویروا، 

و الاصفهانی،  827-821: 9320و سرپرستی سایکس، جلددوم،  869و  801: 9378و گرس،  68-63: 8131دولند، دولیه

رود و آباد که در ضلع شمالی رودخانة زاینده( محلة عباس33: 9321و لاکهارت،  67: 9327و والشر،  69-60: 9362

های بازرگانان ع ثروت و استقرار کاخ و خانههای پرجمعیت و محل تجمروبروی محلة جلفا واقع شده بود، از کوی

و دلاواله،  769: 9372و جنابادی،  881و  888-883: 9363ثروتمند و بزرگان کشوری و لشکری بوده است.)فیگویروا، 

: 9320دا، و هانه 872و  11: 9367و فلسفی، جلددوم،  18-13: 9328الحکماء، و رستم 866: 9360و کمپفر،  82: 9326

چیک باشند، و در هیآباد( مردمان ثروتمند و متشخص مىبیشتر ساکنان این محلّه)عباس»( به روایت شاردن، 917و  916

( در جانب 9167: 9378وجود نداشته است.)شاردن، جلدچهارم، « منددیگر کویهاى این شهر این همه توانگر و جاه

د قرار داشت؛ که از مناطق برخوردار و ثروتمندشین آباآباد، کوی حسنشرقی خیابان چهارباغ و روبروی محلة عباس

( همچنین محلة جلفا نیز محل سکونت بازرگانان ثروتمند ارمنی بود؛)فیگویروا، 9136-9166شهر بوده است.)همان: 

                                                           
سفرنامه از خراسان تا و هانری رنه دالمانی،  510 -513ص  سفرنامة اولیویه،آنتوان اولیویه، : گیومهای متعاقب، ببینیدبرای تداوم آن دوره. 5

 .11 -21ص  بختیاری،
کاخهای دورة صفویه در شهر اصفهان بر اساس السادات صابری، ، ببینید: عطیهتمرکز کاخ های ثروتمندان دربارة بررسیدیدن . برای 9

 .5011، زمستان 00-03ان، شمارة فرهنگ اصفه سفرنامة شاردن،
 دولت معروف است.به نام دروازه این محله اکنون. 0
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دار ( و غالبًا اهالی جلفا، ثروتمند و سرمایه11: 9328الحکماء، و رستم 910: 9366و دوسرسو،  881و  883: 9363

دولند، و دولیه 76-71: 9323و تاورنیه،  976: 9363و اولئاریوس،  21: 9316و اسمیت،  69و  82: 9326د.)دلاواله، بودن

های کلان، و با استفاده از خصلت ( ارامنه از طریق دریافت وام309: 9366و دوسرسو،  79: 9362و کارری،  10: 8131

های زیادی به دست آورده بودند.)شاردن، جلدچهارم، ، ثروتقناعت و مقتصدی، از راه تجارت با کشورهای بیگانه

( به روایت جابری انصاری، 969تا: الملک اصفهانی، بیو ندیم 900: 9362و کارری،   29: 9323و تاورنیه،  9161: 9378

انصاری، بریجا«)خواندند.آباد و سیچان و شهرز و غیرها را محلات بالای شهر تقریبًا میهزار جریب جلفا و سعادت»

حال، توزیع ثروت در محلة جلفا به یک نسبت صورت نگرفته بود؛ چنانکه فیگویروا روایت این( با900و  39: 9389

منال ون مالتوانند با داشتکه اکثریت ارامنه این شهرک زندگانى خوبى ندارند معدودى بسیار ثروتمندند و مىاینکند: بامی

که در دورة  -نو ( همچنین طبق مشاهدات شاردن، ساکنان جلفای883: 9363فیگویروا، غم تبعید را از یاد ببرند.)

نه دارایى بسیار دارند، و نه مورد توجه » کهنه در مقایسه با جلفای -دوم برای مهاجرین جدید ساخته شده بودعباسشاه

صابان ها، شیخی جدید نظیر نخجوانیهای جلفا( در محله9167: 9378)شاردن، جلدچهارم، « باشند.و حمایت دولت مى

این، در سراسر جلفا)کهنه برافزون (66و  66: 9372هاشمی، کردند.)اعرابیو گاسک، طبقات فرودست ارمنی زندگی می

 ( 9161: 9378های خوب و مجلل در طول رودخانه ساخته شده بود.)شاردن، جلدچهارم، و نو( بیشتر خانه

ا( هبزرگ، میدان کوچک با کوچة شیرکخانه، چهارسوق)چهارسو(، هاکوپجان)محلة حصیربافهای میدان از میان محله

ترین و فقیرترین محلة جلفای قدیم بوده کوی قاراکل، کوچک -که متعلق به جلفای قدیم بود -و قاراکل)قینان( 

وده ا، نسبت به ثروتمندان، بیشتر برسد، فراوانی کل افراد فقیر ناحیة جلف( به نظر می63-61: 9372هاشمی، است.)اعرابی

( گزارش اولئاریوس مبنی بر 883: 9363ای محدود بوده است.)فیگویروا، است؛ و ثروت این ناحیه عمدتاً در اختیار عده

 ( 926: 9363های جلفا است.)اولئاریوس، های جلفا، مؤید عدم توزیع مناسب و مساوی ثروت در محلهفقر برخی محله

هاى اکابر و اعاظم شهر و حکومت در آنجا بنا رود، از جمله نواحی بود که خانهرودخانة زاینده همچنین، سواحل

که در  -آباد ساختی مانند شمسحال، محلة تازه( بااین981: 9326و ویلبر،  9186: 9378شده بود.)شاردن، جلدچهارم، 

گران یک از بزرگان و توانحسوب نمی گردید؛ و هیچ های ثروتمند شهر مجزو کوی -نوار تازة غربی شهر قرار گرفته بود

ای آباد محله( گبرآباد برخلاف جلفا و عباس9111-9116: 9378اند.)شاردن، جلدچهارم، در این محله سکونت نداشته

 ها جملگى محقراند و در حقیقت با وضع ساکنان خانهنویسد: برعکس جلفا، خانهنشین بود؛ همچنانکه دلاواله میفقیر

کنند و بیشتر آنان برزگران و دهقانانى هستند که با زحمت تناسب دارند؛ زیرا گبرها همه فقیرند یا چنین وانمود مى

حسین ساخته سلطانآباد که در دورة شاهو در نهایت محلة فرح 9(66: 9326آورند.)دلاواله، بازوى خود، نانى فراهم مى

 (10-19: 9371و شفقی،  920: 9362بوده است.)الاصفهانی،  شد، محل سکونت ثروتمندان و مقامات حکومتی

( از نظر پراکنش فقر، نوار 896: 9363ها از شدت و گستردگی فقر در شهر حکایت دارد.)فیگویروا، برخی گزارش

( 833شد.)همان: ای شمالی شهر که نزدیک دیوارهای شهر قرار داشت، جزو مناطق فقیرنشین محسوب میحاشیه

دهد که منطقة بین دردشت و طوقچی، جزو مناطق فقیرنشین و کمتر برخوردار بوده اردن نشان میتوصیفات ش

که  -های ثروتمندان، در ضلع شرقی اصفهان ها و ساختمان( کمترین میزان کاخ9106: 9378است.)شاردن، جلدچهارم، 

به بعد( ظاهرًا  9176: 9378جلدچهارم، قرار داشته است.)شاردن،  -شامل نوار جنوب شرقی تا شمال شرقی می شد

                                                           
 .511ص  سفرنامة کمپفر،: انگلبرت کمپفر، در همین رابطه نگاه شود به. 5
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گدایان جهت جلب کمک  -ترتیبگری، در میان عامة مردم وجود نداشته است؛ و بدیندیدگاه مناسبی دربارة تکدی

 (936-932: 9360کردند.)کمپفر، های مردم را دریافت میبه صورت درویشان صوفی، کمک -مردم

های برجسته و قدیمی بوده که ارتباط دردشت مکان سکونت خاندان طبق پژوهشی، از نظر منزلت اجتماعی، محلة

ا آباد، مکان زندگی خویش رهای جدید و شکوهمندی نظیر عباسکمتری با دربار سلطنتی داشته اند؛ و با ساخت محله

ور علما و محلة بیدآباد نیز دارای مرکزیت علمی، و محل ظه 9(917و  913-916: 9320دا، تغییر نداده بودند.)هانه

که شامل  -همچنین، سکونتگاه قشر سیاسی حاکم دولت صفوی ( 66: 9362دانشمندان بزرگی بوده است.)الاصفهانی، 

آباد و اطراف میدان آباد، حسنساختی نظیر دولت، عباسهای تازهدر محله -شدندسالاران و نظامیان میدرباریان، دیوان

به عنوان نمایندة منطقة  -ارتباط حساسی میان شاه ( از اینرو، 9378هارم، جهان قرار داشته است.)شاردن، جلدچنقش

 (917: 9320دا، وجود داشته است.)هانه -به عنوان نمایندگان منطقة قدیم -های سرشناس و خانواده -جدید

 

 گیریبحث و نتیجه

دارای نظم و الگوهای مشخص بوده ای شهر اصفهان، تر منابع عصر صفوی نشان داد که سازمان محلهمطالعة دقیق

ای، شیوع مسائل اجتماعی و ساختار بندی معین، خودمدیریتی محلههایی که شامل نظام منطقهاست. الگوها و ویژگی

ها با وضعیت اجتماعی جوامع حال، برخی از این ویژگیشد. بااینها، از نظر توزیع ثروت میای و نابرابر محلهطبقه

ای جوامع مدرن و صنعتی را در خود، بازتاب داشتند؛ و برخی دیگر، خصایص اولیة نظم محله پیشامدرن همخوانی

ای، قومی و شغلی بنیان یافته بود، به فرقه -های مذهبیای این شهر که بر اساس زمینهبندی محلهدادند. نظام منطقهمی

ای تأکید داشت. این ویژگی از نظر تأمین محلهای و واگرایی و تضاد شدید بین محلهشدت بر همگرایی اجتماعی درون

ه بر طبل حال، به دلیل آنکبرخی نیازهای ضروری افراد، نظیر کمک مالی، بهداشتی، امنیتی، روانی و شغلی کارا بود. بااین

 نکوبید، عاملی مهم در جهت تخلیه نیروهای اجتماعی، و در حاشیه قرار گرفتای میاختلافات مذهبی، قومی و فرقه

ای اصفهان، موضوعی پیشرو در ساختار شهری، ای و سیاسی مردم شهر بوده است. خودمدیریتی محلهمنافع کلان طبقه

سد رهای اروپای غربی، داشته است. به نظر میتاریخ ایران پیشامدرن بوده است؛ که همسانی در خور توجهی با نمونه

ریزی برای آینده، ترسیم کنیم؛ استفاده از الگوی اکنون، و برنامه که اگر هدف از مطالعة تاریخ را فهم وضعیت گذشته و

ای اصفهان دورة صفوی، راهگشای مسائل مهمی در حوزة مدیریت شهری کنونی خواهد بود. شیوع خودمدیریتی محله

لات اصفهان، ای محق، و ساختار نابرابر و طبقهه99تا  90م/97تا  96های ای از مسائل اجتماعی، حد فاصل سدهپاره

سازی است؛ سالاری، ارتش و معماری و ساختمانحاکی از تغییرات اجتماعی مانند رشد شهرنشینی، صنعت، دیوان

حلات ای و قومی افراد مفرقه -ای و شهری، و تأکید فراوان بر تضادهای مذهبیوجود، محوریت نداشتن مسائل طبقهبااین

، در جامعة شهری اصفهان عصر صفوی است. به عبارتی، با وجود تغییرات ای آشکار از نظم پیشامدرنمتمایز، نشانه

ی داربندی اجتماعی مبتنی بر سرمایهاقتصادی که در جامعة شهری اصفهان این دوره روی داد، هنوز شکل -اجتماعی

 مدرنیته، محقق نشده بود.

 

 

                                                           
 .5153ص  چهارم،سفرنامة شاردن، جلد: ژان شاردن، . در همین رابطه نگاه شود به5
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 آن محلات و اصفهان شهر(: 1شکل )

 .371اصفهان، ص سیروس شفقی، جغرافیای منبع: 
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، در: ویلیم فلور، اولین سفرای ایران و هلند، ترجمه و نگارش ویلم فلور، به «سفرنامة یان اسمیت»(، 9316اسمیت، یان؛ ) -

 کوشش داریوش مجلسی و دکتر حسین ابوترابیان، تهران: کتابخانة طهوری.

دانشکده علوم ةمجل ،اجتماعیعلوم ةنام ،«در ایران دوره اسلامیویژگیهای تاریخی شهرنشینی »(، 9313)تیرماه  ؛احمد اشرف، -

 .6 ةشمار سال اول، اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران،

، به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، «جهان فی تعریف الاصفهاننصف»(، 9362الاصفهانی، محمدمهدی بن محمدرضا؛ ) -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

نو در عصر صفوی، قسمت اول: دورنمای گیری و توسعة جلفایشکل»(، 9372السادات؛ )زمستان شکوه هاشمی، اعرابی -

 .96، شمارة فرهنگ اصفهان، «جلفای نو

 .99، شمارة فرهنگ اصفهان، «اصفهان عصر صفوی»(، 9372السادات؛ )بهار هاشمی، شکوهاعرابی -

ر ، مشاو«ناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری(مکتب اصفهان در شهرسازی)زبانشناسی ع»(، 9320اهری، زهرا؛ ) -

 سیدمحسن حبیبی، تهران: دانشگاه هنر.

ترجمة احمد بهپور، چاپ اول، تهران: سازمان انتشاراتی و  ،«لئاریوس بخش ایرانوا ةسفرنام»(، 9363) ؛اولئاریوس، آدام -

 فرهنگی ابتکار.

رضا ورهرام، چاپ اول، تهران: ، ترجمة محمدطاهر میرزا، مصحح غلام«سفرنامة اولیویه»(، 9379آنتوان؛ )اولیویه، گیوم -

 انتشارات اطلاعات.

، در: تاریخ ایران کمبریج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، «دین در دورة سلجوقی» الف(،  9321باسانی، ا؛ ) -

 رات امیرکبیر.جلد پنجم، گردآورنده جی. آ. بویل، ترجمة حسن انوشه، تهران: انتشا

، در: تاریخ ایران کمبریج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، جلد «دین در عهد مغول»ب(،  9321باسانی، ا؛ ) -

 پنجم، گردآورنده جی. آ. بویل، ترجمة حسن انوشه، تهران: انتشارات امیرکبیر.

نژاد، چاپ اول، اصفهان: انتشارات ة محمد احمدی، ترجم«معماری اجتماعی اصفهان صفوی»(، 9322بلیک، استفان پی؛ ) -

 خاک.

 نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.، ترجمة مسعود رجب«دون ژوئن ایرانی»(، 9332بیک؛ )بیات، اروج -

 ، مترجم کیکاوس جهانداری، تهران: خوارزمی.«ایران و ایرانیان ،سفرنامه پولاک»(، 9362پولاک، یاکوب ادوارد؛ ) -

 ، ترجمة حمید شیرانی، تهران: نشر نیلوفر.«سفرنامة تاورنیه»(، 9323ژان باتیست؛ ) تاورنیه، -

 ، مصحح دکتر منوچهر ستوده، چاپ اول، تهران: نشر شنگرف.«جغرافیای اصفهان»(، 9327خان؛ )تحویلدار، میرزا حسین -

 ، سه جلد، مصحح ایرج افشار، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. «عباسیآرایتاریخ عالم»(، 9328ترکمان، اسکندربیگ؛ ) -

ای، چاپ سوم، تهران: ، ترجمة مهراب امیری و فریدون بدره«سفرنامة جکسون»(، 9361جکسون، آبراهام والنتاین ویلیامز؛ ) -

 خوارزمی.

ان: بنیاد موقوفات دکتر محمود مجد، چاپ اول، تهر، مصحح غلامرضا طباطبایی«الصفویهروضه»(، 9372جنابادی، میرزابیگ؛ ) -

 افشار.

، جلد دوم، به در مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه، «شهر صفویهاصفهان باغ»(، 9328ابری، سیدحسن؛ )حسینی -

 نژاد، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.اهتمام مرتضی دهقان

 ل، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.، جلد اول، چاپ او«البلدانمعجم»(، 9323بغدادی، یاقوت؛ )حموی -

 وشی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.، ترجمة محمدعلی فره«سفرنامه از خراسان و بختیاری»(، 9331رنه؛ )دالمانی، هانری -
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 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتهران: ، چهارمالدین شفا، چاپ شعاعة ترجم ،«دلاواله ةسفرنام»(، 9326؛ )دلاواله، پیترو -

 سرا.الله شادان، تهران: کتاب، ترجمة ولی«حسینسلطانسقوط شاه»(، 9366دوسرسو؛ ) -

 ، ترجمة دکتر محسن صبا، تهران: انجمن دوستداران کتاب.«زیبائیهای ایران»شاهنشاهی(،  8131دلند، آندره؛ )دولیه -

ر مجموعه مقالات اصفهان در مطالعات د، «هایی از مجموعة بزرگ صفویه در اصفهانجلوه»(، 9326دونالد ویلبر؛ )پاییز  -
، چاپ الله انتخابی، جلد دوم، به کوشش رناتا هولود، مترجمان محمدتقی فرامرزی و سیدداود طبایی، ویراستار حشمتایرانی

 هنر. اول، تهران: انتشارات فرهنگستان

 چاپ اول، تهران: دنیای کتاب. ، مصحح میترا مهرآبادی،«التواریخرستم»(، 9328محمدهاشم عاصف؛ )الحکماء، رستم -

، جلد اول، تهران: بنیاد دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخی، در: ایرج افشار، «دستورالملوک»(، 9320رفیعا، میرزا؛ ) -

 موقوفات دکتر محمود افشار.

 .سیناانتشارات ابن تهران: چاپ اول، دکتر تقی تفضلی، ةترجم ،«سانسون ةسفرنام»(، 9366) ؛سانسون -

اول، تهران: میراث ، چاپ«عباس صفویاسناد پادریان کارملی بازمانده از عصر شاه»(، 9323منوچهر؛ افشار، ایرج؛ ) ستوده، -

 مکتوب.

 ، جلد دوم، ترجمة سیدمحمدتقی فخردائی گیلانی، چاپ هفتم، تهران: افسون.«تاریخ ایران»(، 9320سرپرستی سایکس؛ ) -

 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: کتابفروشی طهوری.«الملوکتذکره»(، 9338سمیعا، میرزا؛ )بهمن  -

 ، جلد دوم و چهارم، ترجمة اقبال یغمایی، چاپ اول، تهران: توس.«سفرنامة شاردن»(، 9378شاردن، ژان؛ ) -

 ، ویرایش دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.«جغرافیای اصفهان»(، 9329شفقی، سیروس؛ ) -

 .91، شمارة فرهنگ اصفهان، «اصول شهرسازی اصفهان عصر صفوی»(، 9371)بهار  شفقی، سیروس؛ -

جا: انتشارات روزنامه و مجلة ، بی«تاریخ اصفهان و ری و همه جهان»(، 9389خان؛ )مهرماه انصاری، میرزاحسنشیخ جابری -

 خرد.

، فرهنگ اصفهان، «اساس سفرنامة شاردن کاخهای دورة صفویه در شهر اصفهان بر»(، 9321السادات؛ )زمستان صابری، عطیه -

 .33-36شمارة 

 تهران.، جلددوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه«اولعباسزندگانی شاه» (، 9367فلسفی، نصرالله؛ ) -

 ، ترجمة ابوالقاسم سری، چاپ اول، تهران: توس.«اشرف افغان بر تختگاه اصفهان»(، 9367فلور، ویلم؛ ) -

را، چاپ اول، تهران: انجمن آثار اوزاده و کینیجی ئه، ترجمة هاشم رجب«سفرنامة فورو کاوا»(، 9326یوشی؛ )فورو کاوا، نوبر -

 و مفاخر فرهنگی.

 نو. رضا سمیعی، چاپ اول، تهران: نشر، ترجمة غلام«سفرنامة فیگویروا»(، 9363دسیلوا؛ ) گارسیا فیگویروا، دن -

 .نشر نیچاپ اول، تهران: ، «الدوله معروف به سفرنامه مکهسیفة سفرنام» ش(،ه9366؛ )قاجار، سلطان محمدمیرزا -

، ترجمة محمدصادق همایونفرد، ویرایش عبدالعلی «سفرنامة کاتف»شاهنشاهی(،  8136کاتف، فدت آفانس یویچ؛ ) شهریور  -

 سیاوشی، تهران: انتشارات کتابخانه ملی ایران.

، ترجمة عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تبریز: اداره کل فرهنگ و هنر «سفرنامة کارری»ش(، ه9362کارری، جملی؛ ) -

 آذربایجان شرقی.

در مجموعه مقالات همایش اصفهان ، «ای اصفهان در عصر سلجوقیان با صفویانبررسی مقایسه»(، 9328اکبر؛ )باف، علیکج -
 انتشارات دانشگاه اصفهان.نژاد، اصفهان: ، جلددوم، به اهتمام و ویراستاری مرتضی دهقانو صفویه

علی وحیدمازندرانی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ، دو جلد، ترجمة غلام«ایران و قضیة ایران»(، 9320کرزن، جورج ناتانیل؛ ) -

 علمی و فرهنگی.

: نمفتون، مصحح مریم میراحمدی، چاپ اول، تهرا، ترجمة عبدالرزاق دنبلی«سفرنامة کروسینسکی»(، 9363کروسینسکی؛ ) -

 توس.
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-رهف، ترجمة دکتر بهرام«انگیز از کشیشان فرانسوی در دوران صفویه و افشاریههای شگفتنامه»(، 9370کشیشان ژزوئیت؛ ) -

 وشی، چاپ اول، تهران: مؤسسة علمی اندیشة جوان.

نتشارات ، ترجمة کیکاووس جهانداری، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی ا«سفرنامة کمپفر»(، 9360کمپفر، انگلبرت؛ ) -

 خوارزمی.

ه و توضیح ، ترجم«حسین صفوی(سلطانسفیر زیبا) سرگذشت و سفرنامة فرستادة فرانسه در دربار شاه»(، 9378گرس، ایوُن؛ ) -

 اصغر سعیدی، تهران: انتشارات تهران.علی

 .1، شمارة گلستان هنر، ترجمة افرا بانک، «نگاهی به تاریخ اصفهان»(، 9321لاکهارت، لارنس؛ )پاییز  -

، در: رودلف پ. تی، اقتصاد و سیاست خارجی عصر «ها(تجار در عصر صفوی)شرکا و دیدگاه»(، 9310متی، رودلف پ؛ ) -

 صفوی، مترجم حسن زندیه، چاپ دوم، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.

 تهران: اساطیر. ، جلد اول، مصحح ایرج افشار، چاپ دوم،«چهل سال تاریخ ایران»ش(، ه9376اردکانی، حسین؛ )محبوبی -

 ، مصحح بهروز گودرزی، چاپ اول، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.«التواریخزبده»(، 9371مستوفی، محمدمحسن؛ ) -

 ، جلد دوم، ترجمة میرزااسماعیل حیرت، چاپ اول، تهران: افسون.«تاریخ کامل ایران»(، 9320ملکم، سرجان؛ ) -

 ، محقق اصغر منتظرالصاحب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.«اسماعیلشاهآرای عالم»(، 9326مؤلف مجهول؛ ) -

، انسانی)دانشگاه اصفهان(مجله دانشکده ادبیات و علوم، «منازعات نعمتی و حیدری در ایران»(، 9369میرجعفری، حسین؛ ) -

 .9دورة دوم، شمارة 

، به کوشش مسعود غلامیه و یوسف «رساله در تاریخ اصفهان»(، 9319الملک اصفهانی، حیدرعلی بن محمدمهدی؛ )پاییز ندیم -

 .97، شمارة 1، سال 8، دورة مجلة پیام بهارستانبیگ باباپور، در: 

شمارة  ،مجلة فرهنگ ایران زمین، به کوشش ایرج افشار، «تاریخ مختصر اصفهان»تا(، الملک اصفهانی، حیدرعلی؛ )بیندیم -

98. 

مقدم، چاپ اول، تهران: بنیاد ، مصحح محمدنادر نصیری«دستور شهریاران»(، 9373عابدین؛ )النصیری، محمدابراهیم بن زین -

 موقوفات دکتر محمود افشار.

وقف  ، ترجمة نزهت احمدی،«ویژگی بافت شهر اصفهان در اواخر دورة صفوی»(، 9320دا، ماساشی؛ )بهار و تابستان هانه -
 .33-36، شمارة میراث جاویدان

لستان گ ، ترجمة اردشیر اشراقی،«شناسی اصفهان صفویدر میانة فردوس و دارالسلطنه: نشانه»(، 9327)زمستان والشر، هایدی؛  -

 .96، شمارة هنر

، مصحح محمدرضا نصیری، چاپ «دومعباسصفی و شاهایران در زمان شاه»(، 9328اصفهانی، محمدیوسف؛ )واله قزوینی -

 دوم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

- Herbert, Thomas, (2005), »Travels In Persia1627.1629«, London And New York: Rouledge Curzon. 

 
 

  



 

 


