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 چکیده
اصفهان در زمان شاه عباس اول در خارج از باروی قدیم شهر گسترش شهر  طیچهارباغ در خیابان 

ی به نام کاخخانه به خیابان بود، که محل ورود از دولت خیابان،شمالی بتدای . در ااحداث گردید
ها و در دورة قاجار، آن نیز به امر شاه عباس، ساخته شد. با سقوط سلسلة صفوی و حملة افغان ،نما جهان

ه باز جمله آثار مذکور،  ،ارزشمند دوران صفویآثار بسیاری از السلطان، به طور خاص با حکومت ظل
داده در دورة پهلوی و دوران اخیر باعث شد تا محل همچنین تغییرات رخهای مختلف تخریب شد. بهانه

نما و  جهاندقیق کاخ و شروع خیابان چهارباغ نامشخص گردد. این بخش از شهر صفوی شامل کاخ 
صفوی  ةدور در ، یعنی شروع خیابان چهارباغ،جنوبی آنفضای و ، یعنی محل ورود به کاخ، فضای شمالی

 ،تا قبل از تخریب بنا ،قاجار ةدر دورشرح داده شده و اروپایی  سیاحانتعدادی از  هایدر نوشته
شده توصیفات و تصاویری از آن در منابع قابل دسترس است. در میان این مدارک، اسناد تصویری تهیه

و  بررسی وای دارند  ویژه اهمیتخانه در دورة پهلوی  و محدودة دولتصفوی و قاجار  ةاز کاخ در دور
ها را مورد سنجش قرار  های تاریخی را آشکار کند و اعتبار آن تواند بسیاری از نانوشته ها می مقایسه آن
سعی در روش  پهلوی ةصفوی تا دور ةحاضر با بررسی منابع مکتوب و اسناد تصویری از دور ةدهد. نوشت

شناختی باستان طرحکمک شایانی در پیشبرد ات محدوده مذکور داشته است. این اطالع کردن وضعیت
هایی از بخش شمالی و  داده ،نما عالوه بر شواهد کاخ جهان ،که طی آن داشت محلگرفته در صورت

  جنوبی کاخ مربوط به دوران قبل و بعد از صفویه نیز به دست آمد.
 

  .اسناد تصویرینما، خیابان چهارباغ،  صفوی، کاخ جهان ةاصفهان، دور :یکلیدهای واژه

                                                           
  a.shojaei@aui.ac.ir                                                                   مسئول: ةنویسند ة. رایانام1
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 مقدمه
صفوی، به طور خاص در دوران شاه عباس اول )حک  ةدر چارچوب اقدامات عمرانی دور

ق(، بخش غرب و جنوب غرب شهر اصفهان دچار تغییر و تحوالت  996-1038
ای شد و مقر فروانروایی دولت صفوی در این بخش از شهر مستقر گردید. در  گسترده

ها ز دیوارهای شهر قبل از صفوی خیابان چهارباغ و باغقسمت جنوب غرب و در خارج ا
نما تا کاخ  خانه و کاخ جهان های اطراف آن احداث گردید که از انتهای دولتو کاخ

اسکندر بیک ترکمان در  ةشد. شروع این ساخت و ساز به نوشت هزارجریب را شامل می
بوده و باز به  ق1011مال جالل در سال  ةق و اتمام آن به نوشت 1006یا  1005سال 

دارش درختان سر به فلک افراخته و اشجار میوه»ق  1025 سالاسکندر بیک در  ةگفت
؛ 237 الدین منجم،؛ جالل545-544: 2 )اسکندر بیک ترکمان، «گویی به طوبی جنان پیوند دارد

کرد،  ان را مشخص میبکه حد شمالی خیا ،نما . کاخ جهان(280، 275 :1384/3همایی، 
السلطان حاکم  قاجار توسط ظل ةساخت و سازهای خیابان چهارباغ، در دور ةنند عمدهما

به این بهانه که اندرونی او در عمارت  ،السلطان خواهر ظل ،اصفهان با شکایت بانو عظمی
 )جابری شود تخریب گردید و مصالح آن به فروش رسید بهشت از کاخ دیده میهشت

ها، نهر و درختان ها، حوضفرشبر بناهای خیابان، سنگعالوه  (1) .(161 :1378انصاری، 
السلطان تخریب و فروش بناهای شاخص اصفهان به دست ظلبه ) خیابان در همین دوره تخریب شدند

-906، 902: 1335 اشاره شده است. برای نمونه رک. رنه، ،های دوران قاجارویژه سفرنامهبه ،در بسیاری از منابع

شهر را در بر گرفته و نظر به اهمیت  ةصفویه حوم ةباغ در قبل از دورخیابان چهار (.907
شهر در دوران اسالمی انتظار بر آن است که ساخت و سازهایی مربوط به قبل از  ةحوم
کاخ نزدیکی  ةواسطهمچنین به (2)صفویه در این بخش از شهر صورت گرفته باشد. ةدور

توان احتمال  های شهر می ر و یکی از دروازهبه دیوا نما و ابتدای خیابان چهارباغجهان
شهر قبل از صفوی نیز قابل پیگیری باشد. در  ةداد که شواهدی از بارو، خندق و درواز

نما، در شمال و جنوب آن ساختارهای مهمی چون  به غیر از کاخ جهان ،صفوی ةدور
قاجار و  ةو نخستین حوض خیابان چهارباغ ایجاد شده که در دور «شاهی ةراه بست»

ها باقی نمانده  ند و در حال حاضر اثری از آناههای شهری پس از آن تخریب شد توسعه
صفوی و  ةساختارهای دیگری از قبل از دور ،عالوه بر خود کاخ ،است. به این ترتیب

 .استصفوی در این محل قابل شناسایی  ةدور
های تا در نوشته هشدشده در آن باعث اهمیت خیابان چهارباغ و بناهای ساخته     

شود که در شمار منابع  زیادی دربارة آن نوشتههای مربوط به دوران صفویه به بعد شرح
 ،آیند. در کنار منابع مکتوباین بخش از شهر صفوی به حساب می ةدست اول در مطالع
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ها از دوران صفویه و قاجار نیز ها و عکسها، نقاشیها، طرحاسناد تصویری شامل نقشه
اسناد در کنار هم این بررسی تمامی  وکنند طالعات بسیار سودمندی را عرضه میا

با  این محدودهشناختی در کند. کاوش باستانمی فراهمتر از محل را امکان فهم دقیق
های جدیدی بر اطالعات های میدانی نیز توانست الیهکمک از اسناد مذکور و داده

با توجه به  (3)ت و ساز دوران صفویه را فراهم آورد.موجود بیفزاید و فهم بهتری از ساخ
نما وجود  جهانخیابان چهارباغ و کاخ  رةاهمیت منابع مکتوب و تنوع اسنادی که دربا

ها در سه دسته منابع قبل از دوران صفوی، حاضر به طور خاص به بررسی آن ةدارد، مقال
ست. به این ترتیب تالش صفوی پرداخته ا انصفوی و منابع پس از دور انمنابع دور

و مورد بررسی قرار گیرد ها در این دورهشده تا وضعیت کاخ و آثار شمال و جنوب آن 
 (4)د.سنجیده شو آمدهدستصحت اطالعات به

 

 نما کاخ جهان دربارۀمنابع مکتوب . 1
اما با  ،ای نشده است نما اشاره کدام از منابع تاریخی به تاریخ ساخت کاخ جهاندر هیچ

از  1وجه به اطالعات مربوط به ساخت خیابان چهارباغ و به طور خاص توصیف دالوالهت
ق  1026که در زمان شاه عباس و بعد از ساخت خیابان چهارباغ به سال  ،نماکاخ جهان

نما را همزمان با ساخت خیابان  توان تاریخ ساخت کاخ جهان در اصفهان بوده، می
گذاری کاخ در هیچ کدام نام (5)ق. دانست.ه.  1011تا  1006های چهارباغ در اوایل سال

های اروپاییان تنها به عنوان کوشک یا شود و در سفرنامهاز منابع دوره صفوی دیده نمی
م(،  1685و  1684های سال )میان 2کمپفر ةخانه اکتفا گردیده است. همچنین در نقش

خانه و دولت ةاز محدود (م 1851از )  4م.(  و سرهنگ چریکوف 1840) 3پاسکال کست
اند،  موقعیت کاخ را در ابتدای خیابان چهارباغ مشخص کردههمه که  ،خیابان چهارباغ

ترین  که تاکنون صورت گرفته قدیمی هایی. در بررسی(4-1)عکس است  نیامدهبنا  ی ازنام
 ةسفرنامره دارد نما و توصیف بنای ابتدای خیابان چهارباغ اشا متنی که به نام جهان

 1240های  آن در دوران فتحعلی شاه قاجار در میان سالة است که نویسند الدولهفسی
عمارت »ق حاکم اصفهان بوده و توصیف مختصری از ساختمان به نام  1250تا 

که در سال ، التواریخناسخدر کتاب  ،پس از آن .(366 :1364الدوله، )سیفدارد  «نما جهان
در بیان شورش میرزا عبدالحسین مستوفی در رمضان  ،. نوشته شدهق 1274تا  1272

                                                           
1. Pietro Della Valle 
2. Engelbert Kaempfer 
3. Xavier Pascal Coste  
4. Chuikov  



 نما و مدخل ورود به خیابان چهارباغ در اسناد تصویری و نوشتاری دوران صفوی تا پهلویکاخ جهان /32

 

نام برده است که هدف گلوله قرار گرفته و  «نمابرج جهان»از این بنا به نام ، 1265سال 
میرزا عبدالحسین خان  .(1081-1080 :3، ناسخ التواریخ) محلی برای طرفین نبرد بوده است

 ةواسطو بهشد ن مستوفی اصفهان انتخاب مستوفی در اوایل دوران ناصری به عنوا
غالمحسین خان سپهدار با او وارد نبرد شد.  ،سرکشی و اختالفاتی که با مرکز پیدا کرد

حسین خان، میرزا عبدالحسین دستگیر و در میدان نقش در نهایت با پیروزی غالم
ود تا نام کاخ نما دلیل دیگری ب جهان اعدام گردید. این حادثه و نبرد در کنار کاخ جهان

؛ گفتگوی شفاهی با 94، 92-91، 33 :1378، )جابری انصاریقاجار قابل پیگیری باشد  ةدر منابع دور

های سیاحان غربی دیده صفوی تنها در نوشته ةتوصیف کاخ در دوراستاد جمشید مظاهری(. 
 ، عمدتاًبارکارکرد کاخ و اختصاص آن به زنان در ةواسطبه ها،. در این نوشتهشودمی

توان  مختصر به تزیینات داخلی را می اتتوصیف شده است. اشارآن بخش بیرونی 
شده است دانست. در متون ها و یا تماشای آنچه از بیرون دیده میمربوط به شنیده

شده ههای برداشت اما عکس ،است آمدهتوصیفاتی از کاخ و تزیینات آن هم دوران قاجار 
آیند.  ترین منابع در شناخت کاخ به شمار می اغ در این دوران مهماز کاخ و خیابان چهارب

شاه عباس اول و بعد از اتمام خیابان  ةترین توصیف از کاخ همزمان با دور قدیمی
 است: (30 :1390)از پیترو دالواله  چهارباغ 

ها و  ایوان کوچک چهارگوشی قرار گرفته که ةدر شروع این خیابان ]چهارباغ[ از سمت شهر اصفهان خان
های جالبی تزیین شده است. از باالی این خانه تمام های زیادی دارد و با تصاویر و نقش و نگارهپنجره

 توان دید و غرض از ساخت آن نیز همین بوده است.  خیابان را به خوبی می

م در اصفهان حضور  1664که در آخرین سفر خود به سال ، 1پس از دالواله، تاورنیه
 :(393: 1363)تاورنیه،  چنین توصیف کرده استنما را این کاخ جهان ،داشته

چهل پای  کوشکی دوطبقه بنا شده که تقریباً ،که وصل به عمارت سلطنتی است ،در ابتدای این خیابان
های زیاد دارد که از چوب ولی بسیار قشنگ نجاری  مربع مساحت آن است و از باال و پایین پنجره

توانند از آنجا داخل خیابان بشوند. مردم دیگر که از شهر  اش می اه و اعضای خانوادهاند. فقط ش کرده
 روند باید از یک دروازه که در جنب آن کوشک است خارج بشوند. بیرون می

: 1355 )دولیه دالند، در توصیف کاخ نوشته است 2م. دولیه دالند 1664در همان دوران سال 

41-42): 
شود. این بنا دو طبقه دارد و باال و  پای مربع است شروع می 40یا  30مساحت آن  خیابان از کوشکی که

شود. داخل آن با طال و های چوبی بسیار زیبا ساخته شده باز میهای بزرگ که با شبکه پایین آن با پنجره
 الجورد به سبک عربی نقاشی شده و سقف آن بسیار پاکیزه زده شده است.

ق(  1105ق( و شاه سلیمان )م  1078در زمان شاه عباس دوم )م  3در نهایت شاردن 

                                                           
1 . Jean-Baptiste Tavernier 
2 . André Daulier Deslandes 
3. Jean Chardin 
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: 1374/4 )شاردن، نما را در کتاب خود ارائه کرده است آخرین توصیف مربوط به کاخ جهان

1522): 
شکل بزرگ و بلندی است که برابر عمارت هزار فرنگی مربعدر اول این خیابان دلپسند و باشکوه کاله

و عمارت یکی در اول خیابان و دیگری در انتهای آن است. این بنای مجلل سه جریب واقع است، و این د
در و پنجره ندارد. در دو  ،گردد طبقه است، و چون در سمت عقب و طرف چپ به حرمسرا محدود می

اما از بیرون چیزی در داخل دیده  ،توان نگریست هایی است که از داخل به بیرون می طرف دیگر پنجره
فرنگی زیبا و اند. این کالهها را به طرزی بدیع و زیبا زرنگار و نقاشی کرده ی این پنجرهشود. رو نمی

باشکوه را شاه عباس کبیر از آن بدین صورت ساخته تا زنان حرم اگر خواهند بتوانند مناظری چون ورود 
زه نداد که دیگران را اما پس از مدتی ... اجا سفیران را به باغ و گردش درباریان را در آنجا تماشا کنند،

 .ببینند

موقعیت کاخ در ابتدای خیابان و ساخت آن در زمان شاه عباس  هاتوصیف از این     
ینات و ـکاخ آورده شده تزی ةعنوان شاخصها بهنوشته ةآنچه در هم شود.میمحرز 
صورت تزیینات ازاره به گرفته،  1ژوزف پاپازیان سی کههای زیاد کاخ است. در عکپنجره

و  (8)عکس  شود ها دیده میدر یکی از پنجرهرنگ هفت یا کاشی نقاشی نقوش گیاهی
های گچ رنگی به دست آمده در کاوش اثبات  شواهد استفاده از طال و الجورد در نمونه

همچنین اسکندر بیک منشی نیز در توصیف خیابان چهارباغ و بناهای آن به  .گردید
. (259 :1395 ؛ شجاعی اصفهانی،544 :1382/2 )اسکندر بیک ترکمان،دارد  استفاده از این عناصر اشاره

که با  ،شاردن دو طرف کاخ منتهی به حرمسرا را بدون در و پنجره نوشته استتنها 
خانه منظور از دو جهت مذکور بایستی سمت نما و دولت توجه به موقعیت کاخ جهان

هایی خانه پنجره نقشة کمپفر از دولتشمال و شرق کاخ باشد. این در حالی است که در 
های سمت جنوب عالوه بر در و پنجرهبنا،  های عکسدر بخش شرق مشخص بوده و در 

هایی مشابه و قرینه با قسمت غربی قابل دیدن  در قسمت شرق نیز در و پنجره ،و غرب
 تغییر در تصمیم شاه ودر صورت صحت گفتة شاردن، با توجه به است. به این ترتیب 

توان احتمال داد در زمان بازدید  می ،ممانعت او از تماشای مناظر توسط اهل حرم
و یا نمای بخش شمالی  به طور موقت مسدود شده بوده استشرقی شاردن قسمت 

مساحت کاخ در  .ای بوده که در حال حاضر اطالعی از آن نداریمساختمان به گونه
ای که  شده و مطالعهتوجه به کاوش انجام ها به صورت تخمینی آمده است و اگر بانوشته

متر و بخش شرقی  5/17جنوب کاخ را  -ها صورت گرفته شده، بخش شمال روی عکس
متر  75/288مساحت کاخ برابر با  ،(11)عکس متر در نظر بگیریم 5/16غربی را حدود 

فته امکان پای مربع بوده و با آنچه دولیه دالند گ 31این عدد در حدود  (6).شود مربع می
های  خوانی دارد. توصیف بنا از دو طبقه و یا سه طبقه بودن آن با توجه به عکسهم

                                                           
1. Joseph Papazian 
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بنا در دو طبقه  ،چرا که در صورت در نظر گرفتن دو ایوان اصلی ،قاجاری قابل فهم است
بنا دارای سه طبقه خواهد  ،های جانبی شود و در صورت در نظر گرفتن ایوان دیده می

های بنا بر آن تاکید شده و کارکرد خاص آن را در  که در توصیف ،بود. ارتفاع کاخ
مانده از کاخ قابل های باقی عکس ةواسطبه ،کند تماشای مناظر چهارباغ توجیه می

نما را در  توان ارتفاع کاخ جهان ها و وصف مربع بودن کاخ می تخمین است و طبق آن
 .(110-108 :1390 سفندآبادی،مقیمی ا؛ 11 )عکسمتر دانست  5/17تا  25/16حدود 

قاجار نیز به فهم کارکرد کاخ در این  ةنما در دور شده از کاخ جهانالعات ثبتاط     
یکی از  ،های غربی کند. در میان سفرنامهداده در آن کمک میدوران و تغییرات رخ

بوده  1زچالز ویلاز  نما و ابتدای خیابان چهارباغ کاخ جهان رةها دربا ارزشمندترین شرح
در  یسال پنجالسلطان  ق در اوایل حکومت ظل 1291م برابر با  1875که در حوالی سال 

او در انتهای چهارباغ ساختمانی بلند شبیه به  ةاصفهان حضور داشته است. به گفت
ساخته شده است.  ،همانند ساختمان سمت دیگر خیابان )سردر هزار جریب( ،دروازه

شود که در  نما( و باغ سلطنتی منتهی می روازه )کاخ جهانفرش به د مسیر عریض سنگ
ورودی آن تصویری از شیر و خورشید به صورت ناشیانه روی گچ کشیده شده است. 
نویسنده ورود به این مکان را بدون اجازه غیر ممکن دانسته و پس از عبور از کاخ 

 ,Wills)ت داده اس السطان ادامه مسیر را به طرف چهلستون جهت دیدار ظل ،نما جهان

ر کاخ به در بزرگ آن منتهی به صالدوله در توصیف مختسیف ،قبل از او .(198 :1891
شود که تا زمان  مشخص می بنابراین. (366 :1364، الدوله)سیفخیابان چهارباغ اشاره دارد 

خانه همچنان کارکرد اصلی خود را حفظ کرده و راه ورود و دکتر ویلز مجموعه دولت
صفوی عمارت  ةهای دورخانه و خیابان چهارباغ مشابه توصیفمیان دولت خروج
میرزا حسین خان  ،السلطانظل ةهای فارسی در دورنما بوده است. در میان نوشته جهان

ق تا  1300ق و محمد رضا اصفهانی در سال 1294در اواخر ربیع االخر  تحویلدار
 اند:نما را چنین توصیف کرده ق جهان1303

چهارسوق  ةدولت شهر و خیابان محل هاول چهارباغ اول که متصل است به درواز ةدروازة دهن
های رفیع در چهار جانب و شیرازیان قصر عالی بسیار باصفا ساخته شده است، سه طبقه مشتمل بر ایوان

بور های بسیار مرغوب در چهار سمت طبقات مزها و اتاقاتاق بزرگ چهارفصل در وسط به انضمام ارسی
 (.26 :1342، نما )تحویلدارموسوم به قصر جهان

اند مشتمل بر سه  در ابتدای این چهارباغ قریب به دروازه دولت قصری سردر مانند برای آن ساخته
زیری عمارتی وسیع و چهارفصل به چهار ایوان ساخته شده است و الحال وضع آن را  ةطبقه که طبق

آن را قصر  ،نما درست کردهباالی آن حجرات متعدده و خوش ةاند و در دو طبق تغییر اجمالی داده

                                                           
1 . Charles James Wills 
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نی، نامند، چه بر باالی آن تمام باغات و چهارباغ و عمارات نمایان است )محمد مهدی اصفها نما می جهان
1368: 41.) 

که بنا چهار ایوان در هر چهار طرف داشته و همانند ایوان آید برمیدو نوشته این از      
قسمت شمالی بنا نیز دارای چنین ایوانی  ،مانده ها باقیویر آن در عکسکه تص ،جنوبی

 ةقاجار نیز خود موضوع دیگری بوده که از نوشت ةتغییرات بنا در دور ،عالوههبوده است. ب
قاجار و برخی از اسناد دیگر قابل پیگیری است. برای نمونه کاخ  ةهای دور اخیر، عکس

و  شدهانتخاب  فرهنگ ةروزنام ةوان محل دارالطباعق به عن 1302شوال در نما  جهان
 .124-123 :1383ی، رجای گرفته استتغییراتی در بنا صورت 

الرعایا از نما به دفتر کار امین همین روزنامه در دو سال و دو ماه بعد کاخ جهان ةبه نوشت
همراه تغییراتی را در ساختمان به  شده و این ممکن استالسلطان تبدیل  زیردستان ظل

  (7).(30: 1383، در رجایی، 1304الحجه ذی 23به تاریخ  ،فرهنگ 489 ة)شمار داشته باشد

ق تا زمان  1136یعنی از سال  ،صفوی ةنما در بعد از دور کاربری کاخ جهان ربارةد      
. اطالعاتی به دست نیامد ،1302در سال  فرهنگ ةاستفاده از آن به عنوان دفتر روزنام

ساله چه 166 ةافغان و پس از آن در یک دور ةنکه کاخ در زمان حملای همچنین
تغییرات احتمالی پیدا کرده و آیا مورد استفاه بوده یا خیر سواالت مهمی است که نیاز 

ی یکی از ـبه بررسی در اسناد این دوران دارد. تنها در متن دکتر ویلز و شرح کاش
که صحت آن  افغان ةا به زمان حمله انتساب کاشی به ای هستاشاره های کاخعکس

  .(Wills, 1891: 198؛ 14)عکس معلوم نیست 
ده است و آور ق 1314جابری انصاری در توصیفی از کاخ خبر تخریب آن را در سال      

؛ 325 :1321؛ 161 :1378، )جابری انصاری به فروش مصالح کاخ اشاره دارد انجمن بلدیه ةروزنام

 17نما مربوط به  توجه به توصیف سدیدالسلطنه از کاخ جهانبا  .(469 :1385رجایی، 
و شود که تخریب کاخ بعد از این تاریخ صورت گرفته  مشخص می 1314االول  جمادی

)سدید  است بهشت و در تصرف بانو عظمی بودههشت ةقبل از تخریب جزو محوطکاخ 

باشد که  یسندة مشهورینوآخرین  شایدالسلطنه . به این ترتیب سدید(81 :1362سلطنه، ال
. تخریب کاخ نیز در استنما بازدید و در سفرنامه خود آن را توصیف کرده از کاخ جهان

ش  1276خرداد  11تا  1275آبان  4السلطان بین  بیست و سومین سال حکومت ظل
 اتفاق افتاده است.

 

 و ابتدای خیابان چهارباغ نما جهانکاخ اسناد تصویری مربوط به . 2
نما و برخی از  صفوی موقعیت کاخ جهان ةدور از ماندهان اسناد تصویری باقیدر می
خانه و طرحی او از دولت نقشهکمپفر مشخص شده است. های در نوشتههای آن  ویژگی
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که از چهارباغ و ابتدا و انتهای آن ترسیم کرده هر دو موقعیت و نمای ساختمان را به 
 . (5-1 های)عکساند  صورت کلی ارائه کرده

  
شمال آن  ة( و محدود37نما )شماره : موقعیت کاخ جهان2کس ع

در بخشی از  نقشه پاسکال کست که بدون ذکر نام دقیق با عنوان 
 (.Coste, 1867, Pl. III) کوشک معرفی شده است

صفوی اصفهان که  ةخان: بخشی از طرح کمپفر از دولت1عکس 
 توسط گالدیری به صورت ساده درآمده است.

(Galdieri, 1974:  402)  

  
میالدی از  1840: بخشی از نقشه پاسکال کست از سال 4عکس 

نخستین حوض خیابان مشخص  نما وکاخ جهان .خیابان چهارباغ
 (.Emrani, 2013 :123) اندشده

میالدی  1851از سال  سرهنگ چریکوف ة: بخشی از نقش3عکس 
در آن  نما بدون ذکر نام و محدوده شمال کاخکه کاخ جهان
 (.172: 1378مهریار،  ) مشخص است

  
در انتهای تصویر   .نقاشی از ابتدا خیابان چهارباغ: بخشی از 6عکس 

  .(Bruyn, 1725: Fig 103,104) شودنما دیده میکاخ جهان
  

خیابان چهارباغ که در بخش پایین  ی: بخشی از طرح ابتدا5عکس 
سه ایوان کوچک کناری نما و طرح، دو ایوان اصلی عمارت جهان

 (.Alemi, 2005: 20) شوددیده می
 

های قاجاری ثبت  که در هیچ یک از عکس ،کمپفر، ضلع شمالی ساختماننقشة در 
تا حدودی مشخص شده و بنا بر آن مشخص گردید که طبق توصیف دو کتاب  ،نشده

همانند تعدادی از  ،بخش شمالیکم ایوان مرکزی دست نصف جهانو  جغرافیای اصفهان
است. بنا بر طرح دیگر کمپفر از خیابان  بخش جنوبی بوده ةقرین ،های این دوران کاخ

قاجار تغییر عمده  ةصفوی تا دور ةشود که از دورچهارباغ و نمای جنوبی کاخ معلوم می
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نخست قرن هجده  ةدر ده 1. قبل از او کرنلیوس دبروین(5)عکس در بنا رخ نداده است 
نما و هزار  جهان میالدی تصویری از ابتدا و انتهای خیابان چهارباغ مشرف به عمارت

موضوع دیگر در این  .نما در آن مشخص استجریب ارائه کرده که نمایی از کاخ جهان
ده بوده ـه شـتـتصویر چهار ردیف درختی است که تنها در ابتدای خیابان چهارباغ کاش

 . (10 -6 های)عکسشوند  ها دیده می السلطان نیز آنوم ظلـبـود در آلـس موجـو در عک
قبل وجود دارد  ةدوربه قاجار اسناد تصویری به مراتب بیشتری از کاخ نسبت  ةدر دور

نما را ترین عکس از کاخ جهانقدیمی است. شناسایی شده از آنهاکه تاکنون هفت قطعه 
های میان سال ی کرد که درشناسای 2های ارنست هولسترعکس ةتوان در مجموعمی

. در (51، 16: 1382، )دمندان (7)عکس میالدی از اصفهان عکاسی کرده است  1897تا  1873
فرش، چهار ردیف  نهر میانی خیابان، سنگ ،عکسی که او از خیابان چهارباغ ثبت کرده

های دو سمت خیابان همچنان وجود داشته و عمارت درختان مقابل کاخ و دیوار باغ
توان میبا توجه به وضعیت مناسب خیابان است و نما در انتهای آن مشخص انجه

در تصویر مذکور که نمای  (8)های نخست عکاسی او دانست.عکس را مربوط به سال
دهد، تنها ایوان پایینی کاخ به سه قسمت تقسیم شده و در جنوبی کاخ را نشان می

-قسمت تقسیم شده، تغییری دیده نمی های جدیدتر به پنج ایوان باالیی، که در عکس

ساخت دیوار و اجرای نقاشی  ةشد و از نحو نقلتوصیف دکتر ویلز  ازطور که شود. همان
 رةتوان مربوط به دوروی آن مشخص است، کوچک شدن محل ورود و خروج را می

در کاخ رخ داده است دانست. دومین عکس از کاخ  هقاجار و تغییراتی که در این دور
)عکس دانست قاجار  ةمربوط به ژوزف پاپازیان از عکاسان معروف دور بایدنما را نجها

و سه ورودی  کردهتنها ایوان پایینی کاخ تغییر  ،همانند تصویر قبل، در تصویر او (9).(8
به صورتی  ،خوبی مشخص است. مسدود شدن ایوان غربی به شکل سادهکوچک آن به

در تصویر  از دیگر الحاقات مشخص ،شوددیده می که تنها یک در کوچک چوبی در آن
غربی مستقر  ةگوشدر رسد عکاس آگاهانه دوربین خود را  . به نظر می(8)عکس است 

بنای  ةواسطچراکه به بگیرد،کرده تا بتواند تصویر کاملی از سمت جنوب و غرب بنا 
مشخص شود، بخشی از سمت شرق به وضوح دیده می 11که در عکس ،الحاقی متاخر

، به غیر از تک درختی توان احتمال داد درختان در این قسمتنبوده است. همچنین می
طور که در اند، همانکردهمزاحمتی برای دیدن بنا ایجاد نمی شود،که در عکس دیده می

از  به احتمال قوی عکاس ،به تصویر کشیده شدهرا که خیابان چهارباغ  ،عکس دیگر او

                                                           
1 . Cornelius de Bruyn 
2 . Ernst Hoeltzer 
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فرش و درختان در آن و وضعیت مناسب نهر، سنگ کردهعکاسی نما باالی کاخ جهان
 ةاما بنا بر خبر روزنام ،. تاریخ دقیق عکس مشخص نیست(9)عکس قابل مشاهده است 

پاپازیان به اصفهان یک ماهه  وروددربارة  1304شوال  یکماصفهان به تاریخ  فرهنگ
یخ برداشت شده است عکس در آن تارهر دو توان احتمال داد که می ،برای عکاسی 

عکس نمایش حوض نخست خیابان  ةهای ارزند . از ویژگی(131 :1383 )رجایی، عبدالمهدی،
های سنگی  چهارباغ و بخشی از نهر آن بوده که همچنان در زمان ثبت عکس با ازاره

 . (8)عکس خود در تصویر مشخص است 

  
در ازاره نما در عکس ژوزف پاپازیان، تزیینات : کاخ جهان8عکس 

ایوان دوم قابل تشخیص است و تخت چوبی در کنار یکی از اضالع 
، 199حوض جلوی کاخ قرار دارد.  آرشیو عکس کاخ گلستان، آلبوم 

 . بخشی از تصویر بریده شده است.8شماره 

نمایی تصویر چهارباغ از هولستر که در انتهای آن : بزرگ7عکس 
الی مدرشه مادر شاه شود. عکس از حونما دیده میبنای جهان

بخشی از تصویر بریده شده  51 :1389برداشت شده است. دمندان، 
 است.

  
 شاهزاده آلبوم در چهارباغ خیابان شروع و نماجهان کاخ: 10 عکس

 .است شده بریده تصویر از بخشی. 37 هشمار عکس السلطان،ظل
  رش،سنگف و جوی تخریب از قبل چهارباغ خیابان از تصویر: 9 عکس
 کاخ آرشیو.  باشد شده گرفته نماجهان کاخ باالی از تواند می عکس

 .است شده بریده تصویر از بخشی. 21 شماره 199 آلبوم گلستان

  
: بخشی از تصویر کاخ چهلستون که در گوشه چپ آن 12عکس 

 ,Sarreشود. نما دیده میبخشی از جبهه شرقی کاخ جهان

Tafelband, Tafeln 54  ی از تصویر بریده شده است.بخش 
 

 Sarre, Tafelband, Tafeln 35نما در :کاخ جهان11عکس 
 -، عرض )شرقی17/5جنوبی( -تخمین ابعاد کاخ به طول )شمالی 

متر  با در نظر گرفتن اندازه  فرد نشسته  17/5و ارتفاع  16/5غربی( 
 در عکس به ارتفاع نیم متر. بخشی از تصویر بریده شده است.
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 ةدر دیوار ،گچ کاشی یا شامل نقوش اسلیمی روی ،نین بخشی از تزیینات داخل بناهمچ
 . (8)عکس دوم قابل شناسایی است  ةطبق ةشرقی ازار

دوران آشوب میرزا  رةدرباآمده توضیحی  ،پاپازیان یدر کنار امضا ،در پای عکس
جویی میرزا گ سپهداری و فتنهدر جن ت ]کذا[.نما اس دروازه دولت است هم این قصر جهان» :نعبدالحسی

آثار گلوله  ،آباد استکه موسوم به شمس ،قصر برابرش ،های خیلی سخت در پای این قصر شدهجنگ ،عبدالحسین

 یتوان عکس نما را میسومین عکس از جهان «در او زیاد است که در آن جنگ به آن قصر زده بودند.
عکس  40ای حاوی ، مجموعه(10عکس )دانست  السلطان آلبوم شاهزاده ظلشده در ثبت

نما را نمایش داده  آن خیابان چهارباغ و کاخ جهان 37 ةشمارعکس بدون تاریخ که 
این »خط خودش این عبارت را آورده است: السلطان به دستپایین عکس، ظل (10).است

استادی را به عمل  ةزمالحق ال .گویند از بناهای مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه استمی .نماست عمارت جهان

شود عکاس، که نام آن بر نگارنده  در آنچه در تصویر دیده می .«ابتدای چهارباغ است .آورده
در دومین حوض خیابان چهارباغ دوربین خود را نصب کرده و بخش احتماال معلوم نشد، 

نما و ابتدای خیابان چهارباغ را ثبت کرده است. در این عکس جنوبی کاخ جهان
نما وضعیت خوبی دارد و عالوه بر ایوان پایینی، تغییرات ایوان باالیی  تمان جهانساخ
های دو ایوان مرکزی به صورت باز . پنجرهشوددیده میپنجره  5و در آن شده است اجرا 

شود. با توجه به آنچه در  های سالم و وضع مرتب در تصویر دیده می و بسته با شیشه
شاید بتوان تاریخ عکس را مربوط به زمانی دانست که  ه،دنما گفته ش توصیف کاخ جهان

شده است. عکس میالرعایا استفاده  یا محل کار امین فرهنگ ةکاخ به عنوان دفتر روزنام
فرش کنار  فرش دو طرف آن و سنگ درختان بخش شمالی خیابان، نهر میانی، سنگ

های قبلی نیست گرچه وضع درختان مانند عکسدهد و  ها را به خوبی نشان میدیوار باغ
وضع مناسب ابتدای خیابان چهارباغ، که به مقر  ةکنندتواند بیانمیاما  (9-7های )عکس

باشد. در سمت شرق ساختمانی دیده  ،شده استالسلطان منتهی می حکومت ظل
عکس )ت زمان قاجار احداث شده اسدر ورودی شرقی را پوشانده و احتماالً که شود  می

تواند مربوط به این های هولستر میدر عکس «اصفهان ةچهارباغ کهن»تصویر  .(11
 :1382، )دمندانقسمت از خیابان قبل از تغییر شکل آن و احداث ساختمان شرقی باشد 

، که یکی دو سال قبل از تخریب کاخ گرفته شده است، 1ارهزعکس فردریش  .(353
 کتاب خود ةاره در مقدمز. (11)عکس  ه استدانسته شد نما آخرین تصویر از کاخ جهان

و با  است، م 1900تا  1895تحقیقات میدانی و عکاسی مربوط به سال  نوشته است که
توان تاریخ  می ،م 1897 ژوئن 1تا  1896اکتبر  25یعنی  ،توجه به تاریخ تخریب عمارت

                                                           
1 . Friedrich Sarre 
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تصویر با تصویر پاپازین  .(Sarre, 1910: 2) دانست 1897تا  1895های  عکس را بین سال
عکس  ةشباهت زیادی دارد و ساختمان الحاقی در شرق نیز با تصویر مربوط به کتابچ

عکس مذکور به طور حتم نمای جنوبی  سبببه همین  .السلطان منطبق است ظل
که با عنوان پاویون شمال چهارباغ معرفی  ،کند. در این تصویر ساختمان را عرضه می

فرش خیابان نیست و تخریب گسترده در از حوض، نهر آب و سنگدیگر نشانی  ،شده
شود. همچنین ورودی بنا و بسیاری از دیگر پنجرها در طبقه سوم  این بخش دیده می

فراد ااز متروک شدن کاخ خبر دهد، دورانی که امکان رخنه  ممکن استمسدود شده و 
. از نکات مهم در این ه استشدای برای تخریب کاخ  به کاخ فراهم بوده و در نهایت بهانه

شود و ها دیده نشد، ایوانی است که در جلوی کاخ مشاهده می که در دیگر عکس ،تصویر
 :1395 )شجاعی اصفهانی،نشان از ساخته شدن کاخ در سطحی باالتر از سطح چهارباغ دارد

که نخست عکسی  :شود اره دیده میزدو عکس دیگر در اسناد  ،عکساین عالوه بر (. 121
-شرقی کاخ جهان ةبخشی از جبه آن او از کاخ چهلستون گرفته و در انتهای سمت چپ

آنچه در تصویر قابل دیدن است انطباق  .(Pl. 23: Sarre, 1910؛12)عکس شود نما دیده می
سوم بنا در قسمت  ةاره از کاخ دارد که در آن ایوان کوچک طبقزکاملی با تصویر نخست 
که به چهار  ،زیرین آن و ایوان ،ه به شش قسمت تقسیم شدهک ،شمال و در ضلع شرقی

تنها از ایوان  زاره ،. در عکس دیگر(11)عکس قابل تشخیص است  ،قسمت تقسیم شده
برداری کرده که در شرح عکس به طور مختصر نوشته شده کاری آن عکس غربی و کاشی

« با تزیین کاشی نمای بیرونی ساختمان ،پاویون در شمال چهارباغ ،اصفهان»است: 
(Ibid., 9013عکس  ؛)ساختمان جدید امکان  ةواسطشرقی کاخ به ة. از آنجایی که جبه

عکس  ،(11)عکس های آن ریخته بوده  کرده و بسیاری از کاشیبرداری را فراهم نمیعکس
های نمای جنوبی که  بر خالف کاشی ،مربوط به سمت غرب کاخ است. در این قسمت

ها  که در میان آن ،های زناناز نقوش انسانی و چهره ،دهند شان مینقوش اسلیمی را ن
توصیف در استفاده شده. جابری انصاری  ،های غربی نیز قابل شناسایی است لباس
 «های خسروانی زنان و دختران عجم از کیانی تا ساسانی با جامه»را به صورت ها ی بنا آنهاکاشی

ها  اره در جای دیگری به قرینه بودن کاشیز. (161 :1378 )جابری انصاری،ده است وصف کر
صفوی دانسته است  ةها را مربوط به دور در دو طرف ساختمان اشاره کرده و تاریخ آن

. تصویر دیگری (Sarre, 1931: 214)یست ارتباط نکه البته با کاربری کاخ و حضور زنان بی
میالدی  1891در سال  1شخصی به نام تامسون به دستکاری جبهه غربی کاخ  از کاشی

 ,Thomson, 1891( )14)عکسنوشته است  18تاریخ آنها را مربوط به نیمه قرن  وتهیه شده 

                                                           
1 . John Thomso 



 1396/41، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

Pl. 9).ویلز همخوانی دارد و مشخص  ةافغان با گفت ةزمان حمل درها  گذاری کاشی تاریخ
 اند. ها قایل شده نیست که به چه دلیل این دو چنین تاریخی را برای کاشی

 

 )ابتدای خیابان چهارباغ( نما جهان کاختاریخی جنوب  دارک. م3
اند  صفوی و قاجار در اسناد و تصاویری که از خیابان در اختیار گذاشته ةسیاحان دور

اند. قسمت میانی  را فراهم کردهنما  جنوب کاخ جهانهای امکان فهم برخی از ویژگی
بان چهارباغ به منظور عبور های دو طرف خیا خیابان و بخش متصل به دیوارهای باغ

هایی در ابعاد  و نهر آبی که در فواصل مختلف به حوض هفرش شده بود عابرین سنگ
  (.15 ،9،10 های)عکسمختلف متصل بوده در میانه خیابان جریان داشته است 

  
کاری آن با نقوش نما و کاشی: سردر غربی کاخ جهان14عکس 

 ,.Thomson, Jده است. انسانی. بخشی از تصویر بریده ش

1891, Pl. 9  

کاری با نما با تزیینات کاشی: جبهه غربی کاخ جهان13عکس 
 ,Sarreنقوش انسانی.  بخشی از تصویر بریده شده است.

Friedrich, Textband, p. 90  

 

 
: خیابان چهارباغ در بعد از مدرسه مادر شاه به طرف 15عکس 
ه محوطه کاوش در روبروی خیابان و سه پل نزدیک بسی 

فرش با در نظر گرفتن عباس آباد. تخمین ابعاد محدوده سنگ
اندازه  فرد ایستاده.  بخشی از تصویر بریده شده 

 . Thomson, J., 1891, Pl. 14است.

 

 

طول و عرض کل خیابان  ،هافرش معموالً بدون اشاره به عرض سنگ ،های مذکور در شرح
اند آن را به طور دقیق بیان ندگانی که به ابعاد جزیی اشاره کردهآمده است و نویس

در بررسی . (191Silva y Figueroa1676: 405;  ,Tavernier :؛42 :1355 ،دالند دولیه) اندردهکن
با دقت بیشتر از بقیه فرش وسط خیابان را  نگارنده مشخص شد چالز ویلز عرض سنگ

 .(Wills, 1891: 198)نوشته است ،متر 5/3در حدود  پا،10در هر طرف نهر آب 
در  (11)

و  حاضرنزدیکی به زمان  ةواسطبه ،شده آنچه دکتر ویلز مطرح کردههای ارائهمیان اندازه
فهم دقیق دیگر ابعاد و  لیو ،است تراحتماالً درستگیری عدم تغییر در واحد اندازه

 مذکوررد. اما به طور کلی ابعاد دیگری دا ةها به مقیاس امروزی نیاز به مطالع تبدیل آن

88/3 

60/1 

48/3 

8/1 
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ها  موجود از خیابان در قبل از تخریب نیز همخوانی داشته و بررسی آن های با عکس
  .(15)عکس  دهد چنین ابعادی را نشان می

ها ثبت شده، دو  ها و سفرنامه طور که در عکس همان نهر میانی خیابان بارةدراما      
و در سرتاسر خیابان جریان داشته است.  هبود های سنگی درست شدهطرف آن از جدول
قاجار چالز ویلز  ةپا نوشته است و در دور 1پا با عمق  5پا و کمپفر  2دالند عرض نهر را 

 .(195 :1363؛ کمپفر، 42 :1355 دولیه دالند،)سانتیمتر(  140حدود یک و نیم یارد )حدود 
که در امتداد نهر میانی  ،کاوش حلمآمده از کانال آب در دستویلز با ابعاد به ةانداز

جامانده از نهر و تصویر به ،کردهچهارباغ بوده و آب آن را به بیرون از خیابان هدایت می
نخستین حوض  (.159-157: 1395اصفهانی،  ؛ شجاعی15)عکس میانی خیابان قابل مقایسه است 

 15شاردن مساحت آن  ةنما قرار داشته که به گفت خیابان چهارباغ در روبروی کاخ جهان
پاسکال کست از خیابان چهارباغ موقعیت آن همراه با دیگر  ةپای مربع بوده و در نقش

در کاوش . (8 -4 هایعکس ؛1522  :1374/4 ن،دشار) های خیابان مشخص شده است حوض
نما و زیرسازی نهر  بقایای نخستین حوض در جنوب کاخ جهان ابتدای خیابان چهارباغ،

فرش دو طرف نهر به دست آمد. ابعاد حوض با  ن و بخشی از زیرسازی سنگمیانی خیابا
همخوانی دارد و در جنوب حوض بقایای آبشاری قابل تشخیص است  گفتهآنچه شاردن 

ن، دشار)که نشان از شیب جنوب به شمال نهر میانی خیابان چهارباغ در این قسمت دارد 

. وصف آبشارهای خیابان چهارباغ در (167-161 :1395، ؛ شجاعی اصفهانی1522 :1374/4
شود که حکایت از اختالف سطح های دالواله، کمپفر، شاردن و سانسون دیده می نوشته

تصویری از نهرهای  ةطور که شاردن در جای دیگری امکان تهیدر خیابان دارد، همان
؛ 31 :1390 دالواله،)خیابان را به علت هم سطح نبودن کف خیابان غیر ممکن دانسته است 

از تخریب ، 110: 1386؛ جناب، 96 :1344؛ سانسون، 1523، 1521 :1374/4 ن،د؛ شار195 :1363کمپفر، 

 . آبشارهای نهر چهارباغ توسط ظل السلطان خبر داده است(
 

 نما()ورود به کاخ جهان نما جهان کاخشمال  . مدارک تاریخی4
-که دولت استنما مسیری جهان در شمال کاخ چیزترین شاخص ،ماندهطبق اسناد باقی

کرد. دالواله و شاردن به آن اشاره کرده و خانه و خیابان چهارباغ را به همدیگر متصل می
یا  «راه بسته در امتداد دیوار شهر»خانه موقعیت آن را به نام کمپفر در ترسیم دولت

 :Alemi, 2005؛16 ،1 های)عکسنشان داده است  «های قدیم شهر راه بسته یکی از دیواره»

15; Babaie, 2008: 80). نما و قبل از شرح خیابان  بعد از توصیف کاخ جهان ،دالواله
آن  بارةکرده و شاردن دراز داالنی نام برده که قصر شاه را به خیابان متصل می ،چهارباغ

 نوشته است:



 1396/43، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

رود به این خیابان ]چهارباغ[ ... های و شاهی است ... ]که[ یکی از راه ةنما[ درواز این عمارت ]جهان ةدر گوش
فقط شاه و زنان حرم و  ،شود سرا منتهی میدیگر راه دیگری است که چون به حرم ةباشد ... در گوش می

 (. 1522 :1374/4شاردن،  ؛30 :1390 )دالواله، پیترو، کنند سرایان از آن رفت و آمد میخواجه

 
میالدی بر روی تصویر گوگل که در آن هنوز بخش هایی از  40دهه : انطباق بخشی از عکس هوایی مربوط به 16عکس 

 توان به ارتباط آن با دیوار مورب به دست آمده در محوطه کاوش پی برد.قابل تشخیص بوده و می“ راه بسته”

 

کنونی )جهانبانی( منطبق شده و خیابان مطابق با همان  ةخیابان باغ گلدستاین مسیر با 
پیشرویی که در سمت شمال  ه سببتنها ب و شودکمپفر دیده میساختاری که در طرح 

 ,Babaie ؛37 :1391لوسی،  ؛Alemi, 2005: 15) ه استبیشتر احداث گردید داشته با عرض
های شده در بین سالدر عکس هوایی تهیه «راه بسته»مسیر هایی از بخش .(155 :2008

مرجع کردن عکس ق آن با زمینو موقعیت دقیقابل شناسایی میالدی  1937تا  1935
راه » (12) .(16)عکس  ای امروزی از محل کامال مشخص استمذکور روی عکس ماهواره

کرده و ورود به خیابان را برای شاه و اهل حرم  تا خیابان چهارباغ ادامه پیدا می «بسته
 .استشاهی  ةمهم دیگر در شمال کاخ دروازه دولت یا درواز بنای آورده است. فراهم می

 ةدرواز»دیگری به نام  ةدرواز «شاهی یا دولت ةدرواز»شاردن در این محل  ةبه گفت
وجود داشته که در زمان شاه عباس به دالیل خرافه مسدود بوده و شاه عباس در  «مرگ

در نزدیکی آن ساخته است  «کامالً»عوض آن برای ورود به چهارباغ دروازه دولت را 
شود که ورود به . به این ترتیب مشخص می(393: 1391رنیه، ؛ تاو1583 :1374/4)شاردن، 

شده: نخست راه مخصوص اهل حرم در میان چهارباغ  چهارباغ از دو ورودی ممکن می
های رسمی و ظاهراً تحت  نما و دیگر دروازه دولت که برای استقبال منتهی به کاخ جهان

عالوه بر کارکرد  ،نماکاخ جهان ن،بنابرای (13).شرایطی برای استفاده عموم ایجاد شده بود
آورده و از این میامکان ورود به خیابان چهارباغ را برای افراد خاص فراهم  ،اصلی خود

 ،کرده جهان را برای افراد خاص فراهم می که ورود به میدان نقش ،قاپوبابت با کاخ عالی
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اخ ـابه با کـمش خود آن را ةالدوله نیز در سفرنامسیفطور که همان، شتهشباهت دا
.(366 :1364الدوله، )سیفتر از آن دانسته است فقط کوچکو قاپو عالی

ابتدای خیابان  (14)
صفوی و در نزدیکی  ةنما در پشت دیوار شهرِ قبل از دور کاخ جهان ةچهارباغ و محدود

و مطابق با الگویی که در بسیاری از شهرهای  ههای آن واقع شده بود یکی از دروازه
را  توان انتظار وجود خندق شهر شود، عالوه بر شواهد دیوار، میان اسالمی دیده میدور

که در منابع به آن اشاره شده و همچنان در برخی از نقاط شهر امروزی  هم داشت
. باروی (78-77 ::1385، ؛ آوی حسین بن محمد91، 47: 1352)مافروخی،  اصفهان باقی مانده است

عالءالدوله ابوجعفر بن  به دستای دیلمی و به طور خاص شهر اصفهان در زمان امر
)شجاعی صفویه بدون تغییر به حیات خود ادامه داد  ةکاکویه احداث گردید و تا دور

شهر  ةاهمیت شدن کارکرد بارو و توسعکمبه سبب صفویه  ة. در دور(70-67: 1393اصفهانی، 
آمد  و شاهی و مسیری برای رفت ةدیوار بارو در این قسمت، به عنوان راه بست بخشی از

ه است گرفتمیجهان مورد استفاده قرار  درباریان به خیابان چهارباغ و میدان نقش
 ةنما در دور قاجار، در شمال کاخ جهان ةبه استناد منابع دور (.70-67: 1393شجاعی اصفهانی، )

 ه است،روشن نشدای برپا بوده که تاریخ ساخت آن تا کنون بر نگارنده  خانهقاجار قهوه
برابر با )میالدی  1880کم تا سال کاربرد این فضا دست دربارةویلز  ةگفت با توجه بهاما 

خانه بایستی ساخت آن را در زمانی دانست که  به عنوان بخشی از دولت (هجری 1297
در  فرهنگ ةروزنام ،خانه تغییر کرده باشد. از طرف دیگرکارکرد این بخش از دولت

های شهر به  خانه در مطلبی پیشنهاد تبدیل قهوهق  1304صفر  4به تاریخ ، 399 ةشمار
یا همان کاخ  «فرهنگ ةجنب دارالطباع»های پیشنهادی  کتابخانه را داده و یکی از مکان

.(183 :1383)رجایی،  نما است جهان
خانه را  توان تاریخ دایر شدن قهوه به این ترتیب می (15)

قمری محل طبع  1302در سال که  قمری پیشنهاد داد 1300نخست  ةدر اوایل ده
گرفته در بخش شمالی . در کاوش صورتشده است.فرهنگ به این مکان نقل  ةروزنام

بنایی که با دیوار مورب از جنس سنگ و آجر و در روی آن نما شواهدی از  کاخ جهان
های آوار آن نمونهای ساخته شده بود آشکار گردید و در میان استفاده از دیوارهای چینه

: 1395، شجاعی اصفهانی) کی، وافور و چپق به دست آمدبقلیان، استکان، نعل ةزیادی کوز

187-196) . 
 

 نتیجه. 5
یل ـکـشـالمی را تـشناسی دورة اسمنابع مکتوب بخش جدانشدنی از باستانبررسی 

یر ممکن و شناسی بدون در نظر گرفتن آن امری غدهند که انجام مطالعات باستانمی
ویژه های مختلف، بهبی معنا خواهد بود. در این میان، شهر اصفهان و اهمیت آن در دوره



 1396/45، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

در دورة صفوی، باعث شده تا اسناد و منابع بسیاری دربارة آن نوشته شده باشد که 
ها و تصاویر ها هنوز برای ما ناشناخته هستند. از جملة این اسناد نقشهبسیاری از آن
های جدید در ، قاجار و پهلوی است که بررسی، تحلیل و استفاده از روشدوران صفوی

ها تا کنون ها منجر به استخراج اطالعات جدیدی خواهد شد که فهم آنمطالعة آن
نما و ورودی خیابان غیرممکن بوده است. مطالعة اسناد مکتوب مرتبط با کاخ جهان

قبل از دورة صفوی تا دورة قاجار دچار  چهارباغ نشان از آن دارد که این بخش از شهر از
شناسی ای شده است و در صورت انجام مطالعات میدانی باستانتغییر و تحوالت گسترده

آمده دستامکان به دست آمدن شواهدی از این تحوالت وجود خواهد داشت. اطالعات به
را مشخص شناسی نیز تا حدود زیادی توانسته صحت منابع مکتوب در مطالعات باستان
ها را آشکار کند. به این ترتیب، در موضوع حاضر منابع مکتوب از یک و گاه اشتباهات آن

-های باستانطرف امکان انجام کاوشی هدفمندتر را ایجاد کرد و از طرف دیگر داده

کارگیری چنین مطالعاتی در بررسی شناسی امکان سنجش دقت منابع را نشان داد. به
های شدة شهر اصفهان امکان فهم بهتر از شهر را در دورهخریبهای تبناها و محوطه

 مختلف فراهم خواهد کرد.
 

 هانوشتپی
خاطر کمک جا دارد در اینجا از خانم الهام عبدالمحمد عرب، کارشناس ارشد مرمت و حفاظت بناهای تاریخی، به

 ابان چهارباغ تشکر نمایم.فرش خیهای تاریخی و مشخص کردن ابعاد کاخ و عرض سنگآوری عکسدر جمع
 سال حاکم اصفهان بوده است.  35ق به مدت  1325تا  1291السلطان از سال  ظل. 1
های متعددی در خارج از شهر نام برده شده است که از موقعیت  صفوی از باغ ةبرای نمونه در متون قبل از دور. 2

محاسن  ةترجم؛ آوی ، 58-54 :محاسن اصفهان رک. مافروخی، ؛ برای نمونه ،ها اطالعی در دست نیست دقیق آن
 .Aubin, Jean, 1970: 65-. 75برای نمونه رک ،شهرهای اسالمی ةاهمیت حوم در مورد؛ 52-49 :اصفهان

 اصفهان قطار شهری گرفته میان سازماننما در راستای توافق صورت جهان محل کاخشناختی در  کاوش باستان. 3
شمسی صورت گرفت. با توجه به اهمیت و  1394تا اردیبهشت  1393 از بهمن شناسی کشور و پژوهشگاه باستان

این بخش از ایستگاه قطار شهری میدان امام  پیگیری تیم کاوش، اب 31488 ةثبت آن در فهرست آثار ملی به شمار
 حسین حذف گردید و تحت نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت.

شده در ابتدای خیابان چهارباغ   کاوش ة؛ محدود1395 رک. شجاعی اصفهانی، ،ع از جزییات کاوشبرای اطال. 4
 متر است. 50در  10به وسعت 

نما و کانال آب نهر میانی چهارباغ  های کاخ جهانزمان بودن پایهآمده در کاوش که نشان از همدستشواهد به. 5
؛ در رابطه با 159-157: 1395رک. شجاعی اصفهانی، زمان خیابان و کاخ است؛  ساخت همو این نشانة دارد 

 8-9: شجاعی اصفهانیاستفاده از عبارت جهان نما در رابطه با دیگر بناهای اصفهان رک. 
ابعاد این  ،غربی کاخ کاوش نشده و در زیر آسفالت قرار داردو  با توجه به اینکه در حدود نیمی از بخش شرقی. 6

محاسبه شده است که طبق آن  6/15غربی کاخ و  خانم مقیمی بخش شرقی ةبخش تخمینی است و در مطالع
 .127: 1390متر مربع است )مقیمی ،  273خ برابر با مساحت کا
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الدوله و حاجی محمد حسین خان السلطان یعنی سلطان محمد سیفدو حاکم قاجاری اصفهان در قبل از ظل. 7

رخ داده در اند تغییرات قاجاری  توانسته اند نیز می صدر اصفهانی که هر دو در مرمت بناهای صفوی سهم داشته
تعمیر بسیاری از بناهای صفوی آمده و حتی او تعدادی  الدولهسیف ةسفرنامدر . نما را ایجاد کرده باشند بنای جهان

، رک. میرزا صالح شیرازی ،را به خود منسوب دانسته است؛ همچنین برای اقدامات صدر اصفهانی در اصفهان
1364: 6. 

برای نمونه  مطرح کرد؛میالدی به بعد  1875های  حوالی سالتوان از را می خیابان چهارباغقطع درختان شروع . 8
گوبینو در قبل از  کنت دو ؛50: 1382؛ دمندان، 226 :1387؛ بروان، 230 :1369؛ دیوالفوا، 235 :1368ویلز، رک. 

 .156 :1383رک. گوبینو،  ؛ها اشاره دارد ن چهارباغ و زیبایی آنالسلطان در اصفهان به درختا به قدرت رسیدن ظل
 .8 ةشمار 199آلبوم  ،آرشیو کاخ گلستان. 9

 السلطان در اصفهان تهیه شده است. نخست نوشته شده است که آلبوم در زمان حکمرانی ظل ةتنها در صفح. 10
هایی ، همچنین بخشق نیاز به بازبینی دارد چرا که در جزییات با متن اصلی تفاوت داردهای فو ترجمه کتاب. 11

  ترجمه نشده و یا به اشتباه ترجمه شده است.
و در امتداد خیابان باغ گلدسته شواهدی از دیواری مورب از جنس سنگ و آجر  کاوشترین بخش  در شمالی. 12

دیلمی را  ةصفوی یا باروی شهر در دور ةارتباط دیوار با راه بسته دور گرفته امکانبه دست آمد که مطالعات صورت
 . 196-194 :1395رک. شجاعی اصفهانی، ؛ آوردپیش می

موضوع قابل بحثی  ،ها به آن اشاره شده که در سفرنامه ،فهم چگونگی ورود مردم عادی به خیابان چهارباغ. 13
شود که  خانه، محل میدان امام حسین فعلی، دیده میدولت ةودپاسکال کست دیواری در محد ةخواهد بود. در نقش

 .تواند امکان عبور مردم از کنار آن را فراهم کند می
چه هر دو به عنوان  ،اند خانم دکتر سوسن بابایی کارکرد کاخ جهان نما را با کاخ عالی قاپو قابل مقایسه دانسته. 14

(، Babaie, 2008: 142-143) شده است ای اطراف تماشا میو از هر دو مناظر زیبشده میدروازه استفاده 
 شود.الدوله  یا چالز ویلز نیز این موضوع دیده میطور که در شرح سیفهمان

رک.  ؛قاجار مطرح بوده که موافقان و مخالفانی داشته است ةها در دور خانهتعطیل کردن قهوهبارة مباحثی در. 15
 .52 :1383رجایی، 
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