
  
  
  
  

  
  

 صفويه دوره در اصفهان شهري اقتصاد يتوسعهعوامل مؤثر بر 
  

  رانيآباد، اآباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجفداراب ظفريان، گروه تاريخ، واحد نجف
  *(نويسنده مسئول)رانيآباد، اآباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجفناصر جديدي، گروه تاريخ، واحد نجف

  رانيآباد، اآباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجفه تاريخ، واحد نجفسهيلا ترابي فارساني، گرو
  

  چكيده
ايراني را  - هزار سال تجربه شهرنشيني به شيوة اسلاميايران،  مركز فلاتكهن در  باسابقهاصفهان، شهري 

كه اوج ، سلجوقيان، صفويه) را آزموده است؛ هيبوبرجسته (آلو در اين گذر طعم ويژة سه دورة  سر گذاشتهپشت 
» اقتصاد شهري«يكي از نمادهاي بالندگي شهرنشيني در اين دوره توسعه  آن در دوره صفويه رغم خورد.

 ،»جمعيت«ي هاشاخصپژوهش نقش  نيدر ا اصفهان بود كه عوامل گوناگوني در تحقق آن نقش داشتند.
، رونديمبه شمار » اقتصاد شهري«ي علم هامؤلفهكه از » يابيمكان«و » ونقلحملي هارساختيز«

تحت تأثير چه عواملي  هاشاخصكه اين  شوديممطرح  سؤال. در اين راستا، اين رنديگيمي قرار موردبررس
پژوهش حاضر  اصفهان در اين دوره داشتند.» اقتصاد شهري«شكل گرفتند و چه نقشي در توسعه سازمان 

كه  دهديمي پژوهش نشان هاافته. يستصورت گرفته ا تحليلي - توصيفيبه روش  كه است تاريخي تحقيقي
تأثير » ي مناسب عناصر شهرابيمكان«و » ونقلحملي هارساختيزتوسعه «، »تراكم جمعيت«عواملي نظير 

 .اندداشتهدوره صفوي  اصفهان» اقتصاد شهري«بسزايي در توسعه 

  توسعه. ،عباسشاهاصفهان، اقتصاد شهري، صفويه، : كليدي واژگان

  
  ٢٦/٠٥/٩٩پذيرش:  تاريخ                  ١٥/٠٩/٩٨تاريخ دريافت:             

*E-mail:jadidi_naser@yahoo.com 



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٦٤

 

  مقدمه
 قدرت به با كه تاريخي دوره اين است؛ ايران در مهم بسيار تاريخي ادوار از يكي صفويه عصر

 ..هـ ٩٩٦(اول عباس شاه در زمان استآغازشده  )م ١٥٠١/. قهـ ٩٠٧( تبريز در اسماعيل شاه رسيدن
 .يافت رونق شهرنشيني پادشاه اين اقدامات با دوران اين . دررسديمشكوفايي  اوج به) ق ..هـ ١٠٣٨- ق
يي اعتناقابلراهبردي  ي اقتصادي وهانهيزمطبيعي مناسب و  شرايطاصفهان؛ كه  شهر اين ميان در

 تا ي پيدا كرد وتوجهقابلتوسعه » اقتصاد شهري«ايتخت، در حوزه پ عنوانبهبا انتخاب شدن  .داشت
 شهر اصفهان، اهتمام در آباداني عباسشاه .است داشته كشور اقتصاد در مؤثري نقش صفوي عصر پايان

مراكز مهم اقتصادي  به يكي كوتاهي اين شهر زمان در او سعي به. داد نشان ياملاحظهقابل اهتمام
 ).٧/٤٩: ١٣٤٥شاردن،»(ي جهان درآمد.شهرها نيتربزرگدر شمار يكي از « به قولي . وشد شرق تبديل

ي ايراني و خارجي ازجمله ارامنه، توجهقابل تيجمعبا كوچ  به اين هدف، دنيدررس توانست وي
 جهانگردانبازرگانان، تجار و  پرشمار حضور براي فرصت اصفهان. و ايجاد به؛ هايزرتشت، هايگرج

عنوان يكي اين شهر، زمينة تراكم جمعيت، به به هايهندمسيحيان اروپايي و  ملهازجكشورهاي مختلف 
 كمك ي تشويقي و سياست تسامح مذهبي وهاتيحمارا فراهم آورد. و با » اقتصاد شهري«از عناصر 

 با عباسشهري اصفهان را متحول نمايد. شاه عناصر شهر، سازمان اقتصاد ها، در رونقآن از گرفتن
 اقتصاد توسعه به شهري، عناصر اقتصاد ديگر عنوانبه ونقلحمل هايتوسعه زيرساخت و منيتا ايجاد
با رعايت اصول  - خودآگاه يا ناخودآگاه  - ، اين پادشاه دورانديش،نيهمچن .داد سرعت اصفهان شهر

ش نق» اقتصاد شهري«عنوان عنصر ديگر دانش يابي مراكز و مؤسسات اقتصادي و خانوارها، بهمكان
در خصوص پيشينه پژوهش بايد گفت متون اصفهان ايفا نمود. » اقتصاد شهري«مهمي در توسعه نظام 

پيرامون اصفهان طور پراكنده به ياارزندهي جهانگردان اروپايي مطالب مفصل و هاسفرنامهتاريخي و 
در عصر جديد ي زيادي نيز هاپژوهشعصر صفوي و اوضاع اقتصادي اين دوره ارائه نمودند. همچنين، 

تاريخ تحولات اجتماعي »(مقاومت شكننده« ).١٣٨٦( فوران،شده است. براي نمونه: ارتباط انجامدراين
 ).١٣٦٢، باستاني پاريزي (»وران و زندگي صنفي آنان در عهد صفويپيشه« ).١٣٩٥ايران)، كيواني (

 هركدام ».صفوياقتصاد و سياست خارجي عصر )«١٣٨٧( يمت ،»سياست و اقتصاد عصر صفوي«
 در ).١٤٣- ١٥٤/ ٢، ١٣٨٢ثواقب (. همچنين پژوهشگراني همچون اندنگاشتهارتباط مطالب مفيدي دراين

ي اقتصادي شهر اصفهان هاجنبه، به برخي از »عباس اولنقش اصفهان در اقتصاد عصر شاه«مقالة  در
رسازي انديشمندانه و شه گاهجلوهاصفهان عصر صفويه )«٤٦١- ٤٨٢/ ٢، ١٣٨٢( يمحمدپرداخته است، 
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 و توسعه شهرسازي در اين دوره عباساصلاحات اقتصادي، اداري، نظامي و سياسي شاه ، به»با برنامه
ي هاجنبهاز ، »ساختار شهري در اصفهان عصر صفويه). «٤٠١- ١٣٨٢،٢/٤١٢( يضراب .است پرداخته

كار  اما .نگاه كرده است موضوع اين بهي شهرسازي هاارزشباهدف شناخت  كالبدي و ساختار شهري
نشده با رويكرد علم اقتصاد شهري انجام» اقتصاد شهري اصفهان عصر صفوي«موضوع مستقلي با 

، »جمعيت«است. در مقاله حاضر با تمركز بر اقتصاد شهري اصفهان عصر صفوي، تأثير سه مؤلفه 
اصفهان موردبررسي و بر توسعه سازمان اقتصاد شهري » يابيمكان«و » ونقلهاي حملزيرساخت«

  .رديگيمتحليل قرار 
از  كه» يابيمكان«و  »ونقلهاي حملزيرساخت«، »جمعيت« يهاشاخصفرضيه پژوهش: 

» اقتصاد شهري«نظام ، اثرات مثبتي بر توسعه رونديمبه شمار » اقتصاد شهري«ي علم هامؤلفه
  اصفهان عصر صفوي داشتند.

ونقل و تحقق ي حملهارساختيزرشد جمعيت، توسعه ساز، سؤال پژوهش: كدام عوامل زمينه
  يابي مناسب مراكز اقتصادي و خانوارها شدند.مكان
يابي مناسب مراكز اقتصادي و خانوارها ونقل و مكانهاي حملتراكم جمعيت، توسعه زيرساخت - 

 .اندداشتهدوره صفوي  اصفهان» اقتصاد شهري«هركدام، چه تأثيري بر توسعه نظام 
  

  آن يهامؤلفهاقتصاد شهري و  شهر،
شهر ازنظر اقتصادي تعريف  اگر شهر پايگاه اصلي تمدن انساني و تبلور ذهني و فنّاورانه بشر است.

كنند. اما شود، همانا زيستگاه ساكناني است كه در درجه اول از راه بازرگاني و نه كشاورزي زندگي مي
هايي را كه بازرگاني و تجارت بر آن غالب است، كه تمام مكان نيستطبيعتاً اين موضوع نيز درست 

عنوان شهر شناخته جغرافيايي به هيناحي يك اقتصاددان شهري، . برا)٦٤: ١٣٦٩شهر بناميم (وبر،
از ديگر زاويه اقتصادي،  )١٣٨٦:٣(اُسوليوان،كه از تراكم نسبتًا بالايي از جمعيت برخوردار باشد.  شوديم

ت كه نسبت توليد و ساير عوامل توليد به زمين در آن بيشتر از نواحي اي اسطوركلي منطقهشهر به
شهر، سكونتگاه مجتمعي است با تعداد و « گريدتعريفي  در ).١١: ١٣٨٩دركوش،  (عابدينجوار است هم

تراكم جمعيت و وع اساس اين تعاريف موض بر ).٣٤: ١٣٦٦مؤمني، (»تراكم معين و متناسب از جمعيت
 از اهميت بيشتري برخوردارند.» اقتصاد شهري«منظر تعريف شهر از تراكم توليد در 
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ي تخصصي اقتصاد است كه در آن اقتصاددانان با استفاده از هارشتهيكي از » اقتصاد شهري«
عابدين دهند (يمابزارهاي اقتصادي، مسائل و مشكلات يك منطقه شهري را موردبررسي و ارزيابي قرار 

).؛ چراكه همه ١٣٨٦:٣ُاسوليوان،شود (اي اقتصاد و جغرافيا تعريف مي). و بر مبن١٣٨٩:٢دركوش،
). بر اين اساس اين ٩: ١٣٨٩زنگنه،( افتد.ي اقتصادي در درون فضاهاي جغرافيايي اتفاق ميهاتيفعال

ي اقتصادي هاتيفعالو خانوارها و موضوع كجايي انجام  هابنگاهي انتخاب مكاني مطالعهدانش به 
: چرا شهرها هاستپرسشمطالعات اقتصاد شهري به دنبال پاسخ به اين ).؛ ١٣٨٦:٣(ُاسوليوان،. پردازديم

؟ ماهيت و آثار اندكوچكبزرگ و بعضي ديگر  هاآن؟ چرا بعضي از اندافتهياستقراردرجايي كه هستند 
  )١٣٨٩:١٤اقتصادي يك شهر چيست؟ (زنگنه،

  
  اصفهان» هرياقتصاد ش«و تأثير آن بر » جمعيت«جذب و تراكم 

؛ چراكه جمعيت از است» جمعيت«يكي از موضوعات كليدي در تعريف مفهوم شهر ازنظر اقتصادي، 
ها براي تعريف بنيادي و اساسي شهر . در بيشتر كوششروديمعوامل پيشران اقتصاد شهري به شمار 

، تعيين نصاب ومد .جمعيتشده است. نخست، تعيين حداقل اندازة شهر ازنظر دو ملاك در نظر گرفته
ي است كه جمعيت آن از اهيناحنسبي)، بر اساس ملاك دّوم منطقه شهري  چگالي جمعيت (جمعيت

» تراكم جمعيت«اقتصاددانان شهري نيز  ازنظر ).١٠: ١٣٨٩ديگر مناطق بيشتر باشد. (عابدين دركوش، 
عناصر ساير  ؛ چراكه اين شاخص باروديمبه شمار » اقتصاد شهري«ي اصلي هاشاخصيكي از 

و » مسكن شهري«، »ونقل شهريحمل«، »نيروهاي بازار توسعه شهري«همچون، » اقتصاد شهري«
تراكم «). ارتباط معنا داري دارد. با در نظر گرفتن نكات فوق ٢٢و  ٥: ١٣٨٦اُ، سوليوان،»(ماليه شهري«

ي قرائن و شواهد ي دارد. همچنين برم بنااملاحظهنقش قابل » اقتصاد شهري«در توسعه » جمعيت
ي از امجموعهاصفهان عصر صفويه، رشد جمعيت بوده است. » اقتصاد شهري«يكي از دلايل شكوفايي 

  .ميپردازيم هاآنعوامل زمينه اين رشد را فراهم آورد كه در ادامه به تبيين 
 همه در آن جغرافيايي و ارتباطي و طبيعي مناسب موقعيت كه است كهن بسيار شهرهاي از اصفهان

گيري شهر نخستين علت شكل. باشد مختلف اقوام هايفعاليت مركز كه است داده امكان آن به هادوره
شهر در كنار رودخانه  نيا بزرگ و باستاني اصفهان را بايد در وجود آب كافي اين منطقه دانست.

توان چنين و ميرود قرارگرفته است و در مجاورت خود دشت و جلگه پهناور و حاصلخيزي دارد زاينده
در اند.؛ استدلال كرد كه آب فراوان، خاك حاصلخيز، عوامل طبيعي به وجود آورنده شهر اصفهان بوده
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و رود عموم اسناد تاريخي و جغرافيايي هستة اوليه سكونت شهر امروز اصفهان در پيرامون زاينده
 ،)١٣٨٥:٢٨افروخي،؛ م١٨٥- ١٨٢: ١٣٦٥ابن رسته،( فعلي ذكرشده است.» شهرستان«در  ،»جي«

خوزستان  ،جبال ،منطقه فارس )بندرگاه(و حتي فُرضه  لا)انبار كا(عنوان باركده بههمچنين در اين منابع، 
: ١٣٤٧؛ استخري،١٠٦: ١٣٦٦. (ابن حوقل، است شدهيك مركز تجاري معرفي و خوزستان و خراسان

فيا يك عنصر اساسي در نظام جغرا« اگر نظر اقتصاددانان اقتصاد شهري را بپذيريم كه روازاين ).١٦٥
)، موقعيت جغرافياي و طبيعي اصفهان و وضعيت خاص مواصلاتي، ٩: ١٣٨٩(زنگنه،» اقتصادي است

اقتصاد شهري داشته است. از عوامل ديگري كه در ايجاد  شرايط مناسبي براي جذب جمعيت و رونق
عي آن بوده است؛ خصوص جذب و تراكم جمعيت آن نقش داشت. موقعيت دفاشهر اصفهان و به

نتيجه گرفت كه اين شهر سپاهي و دفاعي  توانيمتسميه آن ) و وجهپاهانسِ اصفهان (چنانكه از نام 
وجود قلاع متعدد در اصفهان و حصارهاي ادوار مختلف تاريخ ؛ )١/٢٥٨: ١٣٨٠ياقوت حموي،( بوده است.

 كند.را تأييد مينيز نظامي و دفاعي بودن شهر  كرديمتاريخ كه امنيت نسبي آن را تأمين 
)؛ اين ويژگي باعث شد شهر براي حضور فعالان اقتصادي و آمدوشد تجار و ١٥٥: ١٣٨١شفقي،(

عباس اول اصفهان را شاهموجب شد  هانهيزمبازرگانان محل امني باشد. اين عوامل در كنار ديگر 
امنيتي كه در بطن  - يعنوان پايتخت انتخاب كند. بر اساس مطالب فوق دو عامل جغرافيايي و دفاعبه

عنوان عامل پيشران اقتصاد به - »جمعيت«شهر اصفهان نهفته بود. در طول تاريخ، باعث جذب 
عباس اول به اين شهر شده است. اّما در عصر صفويه علاوه بر اين عوامل اقداماتي توسط شاه - شهري
ازپيش متحول كرد. ا بيششده است كه سازمان اقتصاد شهري اين شهر رجذب جمعيت انجام ◌ٔ درزمينه

  .ميپردازيم هاآنكه در ادامه به شرح 
؛ كه با انددادهعباس اول نسبت تكوين شهر اصفهان در دورة صفويه را تا حد زيادي به سياست شاه

عنوان پايتخت و اقدامات وي شرايط براي تراكم جمعيت و توسعه اقتصاد شهري انتخاب اين شهر به
 .هـ ١٠٠٦م. گرفته شد، و در سال  ١٥٩٢/ق .هـ ١٠٠٠تصميم تقريباً در سال  اصفهان فراهم شد. اين

ي مختلف حائز اهميت بود و در هاجنبهاين اقدام از  ).١٦١ :١٣٦٦ يزدي، منجم( عملي شد..م ١٥٩٨/ ق
عباس مطرح ي مختلفي براي اين تصميم شاههازهيانگي دوره صفويه هاسفرنامهمتون تاريخي و 

عباس بلافاصله مسئله اقتصادي آن بيشتر موردتوجه بوده است؛ چراكه شاه رسديما به نظر . اماندكرده
تنها عناصري ازاين اقدام، سياست جذب جمعيتي خود را به اجرا درآورد كه درنتيجه اين سياست نهپس

اي وكار بردر سپاه، بلكه در بين اهالي وارد شدند كه جديتشان در شغل، حرفه و مهارت در كسب
عباس زماني كه شاه: «سدينويمارتباط اولئاريوس دراين« ).٣٨٥: ١٣٨٥رويمر، ( پايتخت مفيد واقع شد.
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تنها و زيباتري منتقل كند اصفهان را برگزيد و نه ترآرامجاي مصّمم شد پايتخت شاهي را از قزوين به
ا به آنجا كوچاند كه امروز اصفهان ي باشكوه آراست، بلكه از ايالات ديگر اقوامي رهاساختمانشهر را با 

در آن شمار  توانيمو بيش از پانصد هزار نفر جمعيت را  مانديمهمچون جهان كوچكي 
ي واقع در مركز انقطهبرخي مورخان عشق و علاقه به  به نظر ).٢٣٧- ٢٣٨: ١٣٨٥اولئاريوس،»(كرد.

دامي بزند و شهر اصفهان را عباس دست به چنين اقشده صفوي، موجب شد شاهامپراتوري بازسازي
پژوهش دانشگاه »(كه خاطر اشرف هميشه بدان تعلق داشت.« ييجادلخواه خود توسعه ببخشد؛ به

). اروج بيگ، موقعيت جغرافيايي اين شهر را در انتخاب عامل ٥٤٤: ١٣٥٠؛ (تركمان،٨٥: ١٣٨٠كمبريج،
ق عجم) بود و موقعيت اين شهر ازنظر ي در عراق (عرااعمدهاصفهان شهر : «سدينويمو  دانديممهمي 

واكناف آن كاملاً مناسب و بود. چون نواحي وسيع و حاصلخيز داشت و اطراف مساعدترمركزيت پايتختي 
: ١٣٣٨بيات، .»(شدنديمسوي پايتخت روان واكناف بهو مستعد تغذيه جماعت كثيري بودند كه از اطراف

گونه كه با عنصر عباس نيز همخواني داشت؛ همان)؛ و اين موضوعات باسياست جذب جمعيت شاه٢٥٩
به يابي نيز تطابق دارد. كه در قسمت پاياني به آن خواهيم پرداخت. ديگر اقتصاد شهري، يعني مكان

شهر اصفهان با توجه به موقعيت طبيعي كه ازنظر آبادي داشت و در محل مناسبي ازنظر «اعتقاد دلاواله؛ 
(دلاواله،  »عباس داشت.يت بيشتري براي نشان دادن دربار باشكوه شاهبود، قابل شدهواقعازنظر ارتباطي 

منظور توسعه عباس بهي بلندپروازانه شاههااستيس، نيز شرايط آب و هوايي و شاردن ).٢٩٠: ١٣٨٠
). همة عواملي كه ٤٣- ٤٢/ ٣: ١٣٣٦شاردن،(. دانديمكشوري داري را ازجمله دلايل اين تصميم 

توجهي به شهر اصفهان شده است كه در چهارچوب اصلاحات و معيت قابلبرشمرديم موجب جذب ج
واردان فراهم نمود سازمان اقتصاد ها و امتيازاتي كه اين پادشاه براي تازهعباس و فرصتاقدامات شاه

توجه جمعيت شهر اصفهان و ي منابع دلالت بر رشد قابلهاگزارششهري اصفهان را متحول نمايند. 
 ١٠١٢بازرگان انگليسي در سال  تيكاررا عباس به بعد دارد.از زمان شاه» شهري اقتصاد«رونق 

يعني شش سال پس ازپايتخت شدن اصفهان اين شهر را ازنظر جمعيت و وسعت و زيبايي  م ١٦٠٣./هـ
 ١٠٣٨سال هربرت كه در  توماس ).Cartwright,1745:734آبادترين شهر ايران برشمرد. (

نفر دانست  هزار ٢٠٠حضور داشت جمعيت شهر را . در اصفهان م ١٦٢٠/هـ
)Herbert,1928:126(.  اصفهان اينك چنان پر جمعيت است كه آن را «اروج بيگ نيز آورده؛

هزار تن بلكه از اين رقم اندكي  ٣٦٠٠٠٠نامند جمعيت آن بالغ بر هشتاد هزار خانوار نصف جهان مي
ان شاه صفي وارد اصفهان شد، جمعيت اين شهر را اولئاريوس كه زم). ٥٩: ١٣٣٨(بيات،  »بيشتر است

عباس دوم و بعدًا شاردن كه در ايام حكومت شاه ) و٢٣٧: ١٣٨٥زند (اولئاريوس، تخمين مي هزار ٥٠٠
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ميليون تخمين صد هزارتا يكزمان شاه سليمان به اصفهان سفر كرد جمعيت اصفهان را بين شش
، مساجد، هاكاخو تسهيلات و امكانات شهري همچون،  هااختمانستوجه از زند و با ارائه آماري قابلمي

يافته، با تراكم بالاي جمعيت به نمايش تصويري از يك شهر توسعه كاروانسراهاو  بازارها، هاگرمابه
شهر اروپا است نفوس  نيترتيپرجمعقدر لندن كه به عقيده من اصفهان به« :ديگويمو  گذارديم

عباس صورت ي جمعيتي اقداماتي توسط شاههاييجابجا ◌ٔ درزمينه ).٥٠- ٥١/ ٧: ١٣٤٥شاردن، ( ».دارد
عباس اين دوره باسياست گذاري شاه در گرفت كه در تركيب جمعيتي شهر اصفهان تأثير بسزايي داشت.

 تاتارها، ،هايهند« ؛و مذاهب گوناگون از ملل مختلف ازجمله هاتيقومي جمعيتي مختلفي از هاگروه

 هايائيتاليا ،هايفرانسو ،هايهلند ،هايسيانگل ،هايگرج ارامنه، يهوديان، ،هاترك از مختلفي يهاشاخه

كه هم به واسطه ايجاد تراكم جمعيت  جذب شهر اصفهان شدند )،٢٤٢: ١٣٨٥اولئاريوس،ها (يائياسپان و
وسعه سازمان ي مختلفي اقتصادي شهر، نقش كليدي در تهاعرصهعنوان شهروند فعال در و هم به

اقتصاد شهري اين شهر داشتند. در اين ميان تعداد مسيحيان از ديگران بيشتربود كه شامل سه گروه؛ 
نقش ارمنه كه در جلفا ساكن شدند بسيار اثر  هاگروه. ازبين اين شدنديم هايياروپاو  هايگرجارامنه، 

به فرمان - هزار خانوارارمني جلفا بوده است. حضوراين اقليت، با انتقال سه  ماندگارترگذارتر و 
/ ٨: ١٣٤٥؛ شاردن، ٦٦٩/ ٢: ١٣٥٠رود. (تركمان،در كنار زاينده هاآنبه اصفهان واسكان  - عباسشاه
؛ و در ادامه بر اين كوچندگان افزوده شد. در ارتباط با نحوه كوچ ارامنه، تعداد و محل آغازشد ).٩٤- ٩٥

تلاف نظر است. اما آنچه مسلم و مورد تأييد منابع اين دوره ها در اصفهان بين مورخان اخاستقرار آن
» جلفا«). واينكه محلة ٤/٣٩: ١٣٣٦عباس از اين گروه است. (شاردن،همه جانبه شاه تيحما .باشديم

ايتاليايي كه زمان  دلاواله ).٢٨: ١٣٧٠دلاواله،( محل سكونت و نشو ونماي اين جماعت بوده است.
. رفتار عالي دانديمه بود و هدف خود، ازسفر به ايران را حمايت از مسيحيان عباس به اصفهان آمدشاه
» تاورنيه« ).٨: ١٣٧٠. (دلاواله،دهديمعباس با ارامنه و ساير مسيحيان را مورد تعريف و تمجيد قرار شاه

ق شهر، ها دررونكه تقريباً چهار دهه پس از كوچ ارامنه، از اصفهان ديدن كرد. در ارتباط با نقش آن
جلفا) آن (... در اين مدت سكنه و آبادي « :ديگويمبويژه منطقة جلفا و تراكم جمعيت در اصفهان، 

 )،٤٠٠: ١٣٣٦(تاورنيه،» آن را شهر بالنسبه بزرگي محسوب كرد. توانيمبقدري زياد شده كه امروز 
ب در آن شهر منزل زيرا گروهي ديگر از عيسويان ديگر ايران هم از هر فرقه به حكم اشتراك مذه«

ها وآبادي عباس به آن) اسكان اين گروه در اصفهان و توجه خاص شاه٣/٢٠٨: ١٣٥٣(فلسفي،» گزيدند
اين منطقه سبب شد ارامنه شهرهاي تبريز، ايروان و جاهاي ديگرايران نيز با طيب خاطر به اصفهان 

هنگام ورود به «بقول شاردن  ،هايارمن ).٤٠٠١: ١٣٣٦روي آورند و درآنجا ساكن شوند. (تاورنيه،
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ي متمكن و ثروتمند گشتند كه ااندازهاصفهان يك ستاره در هفت آسمان نداشتند ولي بعد سي سال به 
). و به پشتوانه همين ثروت و پشتيباني با ٤/٣٩: ١٣٣٦(شاردن،» ازميان آنان شصت بازرگان برخاست.

علي جناب در  ديرسيمفهان را رونق بخشيدند. نقش آفريني در توليد، تجارت، بازار، اقتصاد شهري اص
: وارد سدينويمها، ي نيكوي آنهاخصلتو  هايتوانمندارتباط با نقش ارمنه در اصفهان، ضمن تحسين 

و اطراف شهررا از جمعيت  ) شهرشدن چنين جمعيتي (دوازده هزارتا بيست و هفت هزار خانوار گفته شده
يي بودند كه به فرمان هاتياقلارامنه تبريز از ديگر  ).٢٢٥: ١٣٧١جناب، ( جمعيت باشكوه نمود.

» آبادعباس« اي» تبريز نو«، كه محله )٣٩/ ٨: ١٣٤٥عباس به اصفهان كوچ داده شدند. (شاردن،شاه
شهرك نيز در اندك زماني به لحاظ  نيا )؛٢٨: ١٣٧٠دلاواله، ( براي اسكان اين گروه بنا شده است.

توجهي دست يافت؛ وجود بيش از دو هزار باب خانه باغ پيشرفت قابلتوسعه عناصر اقتصاد شهري به 
باب كاوانسرا  ٢٤باب حمام،  ١٩باب مسجد،  ١٢زيبا و بزرگ مسكوني در كنار تسهيلات شهري شامل: 

بر  ). مؤيد اين موضوع است.٢٢٥: ١٣٦٣، گوئروايف ؛٥٧/ ٨: ١٣٤٥شاردن،محله (باب مدرسه در اين  ٥و 
همچنين پژوهشي كه با رويكرد جامعه شناسي تاريخي به اين موضوع پرداخته، اساس نكات فوق و 

هـ  ١١١٥ تا ١٠١٤جمعيت ارامنه در اصفهان از زمان ورود به جلفا تا سالهاي پاياني حكومت صفويه (
و  )١٤- ١٥: ١٣٩١جعفري،( ق) روند رو به رشدي داشته و از ده هزارنفر به چهل هزار نفررسيده است.

ش سياحان اروپايي اين جماعت نقش مهمي در غناي حيات شهري اصفهان داشتند. ارامنه گزاربنابر
پس از انتقال به اصفهان در موقعيتي قرار گرفتند كه هم زندگي خود را متحول نمودند. وهم شهري كه 
در آن ساكن شدند را دست خوش تغيير و تحول اساسي كردند و سبب شكوفايي سازمان اقتصاد شهري 

عمدتًا  هاآن بودند.» گرجيان«ان شدند. دومين گروه مسيحيان كه در اصفهان اسكان داده شدند، اصفه
عباس از منطقه گرجستان به ايران آورده شدند. اسيراني بودند كه چه در زمان طهماسب و چه دوره شاه

هان عده محلة ثابت و مشخصي در اصف نيا ).٢/٢١٦: ١٣٥٣ي،فلسف ؛٤٠٩و  ٣٨٣: ١٣٥٧(روملو، 
ها در عباس، از كثرت آنشاه زمان» دلاواله«طوري كه توجه بود بهها قابلنداشتند. اما تعداد آن
). كمپفر فقط شمار گرجيان مسلمان شده در ٢٧٦و  ٢٦٧: ١٣٧٠دلاواله،( .ديگويمشهرهاي ايران سخن 

يگر ساكن اصفهانِ عصر مسيحي گروه د انياروپائ .٢٦: ١٣٦٣كمپفر، ( .دانديمنفر  هزار ٢٠اصفهان را 
عنوان مبلغان ي رسمي سياسي وارد ايران شدند و يا بههائتيهعباس بودند؛ اين عده يا در قالب شاه

ي مختلف اجازه فعاليت در اصفهان يافتند و يا در قالب تاجران علاقه مند به كالاهاي ايراني در هافرقه
عباس از سكونت مسيحيان ازجمله آشوريان، ربار شاهچنانكه فيگوئروا سفير اسپانيا در داصفهان بودند؛ 

. و تاورنيه از اگوستن ها، كارملي و كاپوسان و هايبكرنسطوريان، سوريائيهاي ها، ماروني ها و ديار 
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همه اين موارد )، ٤٠٨: ١٣٣٦، هيتاورن ؛٢٠٨: ١٣٦٣فيگوئروا،( ژوزوئيت ها، در اصفهان سخن مي گويند.
عباس كبير با شاه« بقول شاردن: عباس به مسيحيان بود؛ت و مساعدت شاهمتأثر از سياست جذب جمعي

 قسمت (شاردن..» خوانديمخارجيان نظر موافق داشت و ايشان را مهمانان عزيز خويش 
دارالسلطنة اصفهان ملجاء و معاذ جهانيان « يعباس) و بنابه گفته مؤلف جهان آراي ٤٧: ١٣٧٩اصفهان،

يي از مّليت ها و هاتياقلي مختلف مسيحي، هاگروهبر  علاوه ).٤٠٢: ١٣٨٣ (وحيد قزويني،» بوده است
ازنظرسياحان اروپايي  كه عباس به اصفهان جذب شدند.مذاهب مختلف ايراني و خارجي توسط شاه

از جملة اين  انيزرتشت ).٢٨: ١٣٧٠دلاواله،»(هدف وي از اين اقدام، توسعه اقتصادي شهر اصفهان بود.
ي اين گروه كه تعدادشان و عباس به شهر اصفهان كوچ داده شدند.دند كه در زمان شاهبو هاتياقل

ها كرمان و يزد بود به اصفهان منتقل كرد. و در پانزده هزار خانوار بودند را، از ايالاتي كه مركز آن
آمده ).؛ در گزارش دلاوله ٨/٩٦: ١٣٤٥شاردن،( ي موسوم به گبرستان در اصفهان اسكان داد.امحله
ي حومه شهر اصفهان است. منتهي چون اين شهر به هامحلهاين محله (گبرستان) يكي از « است:

و دو  گبرهادير يا زود اصفهان و محله  زنميم، حدس شوديمسرعت هر چه تمامتر معمور و پرجمعيت 
ي جمعيتي فعال هاهگرو). يكي ديگر از ١٣٧٠:٦٤دلاواله، »(آباد) به هم بپيوندندجلفا و عباس( گريدمحله 

شهرت » بانيان ها«بودند؛ كه به  هايهندفعال اقتصادي كه در اين عصر جذب شهر اصفهان شدند، 
) تاورنيه تعداد هندوها (بانيان) ساكن در اصفهان را بين ده تا دوازده ١٧١: ١٣٧٢داشتند. (سيوري: 

) ٧/١٦٠: ١٣٤٩شاردن: ( زند.ي) و شاردن بيست هزار نفر تخمين م٤٠٩: ١٣٦٣هزارنفرمي داند. (تاورنيه،
ي پاياني دورة صفوي است و دلالت بر افزايش جمعيت بانيان در اين دوره هادههآمار شاردن متعلق به 

در اصفهان بيگانگان در مورد كثرت  عباس اول در اصفهان حضور داشتفيگوئروا كه در زمان شاه است.
، زيرا اين تعداد به باشدمين مقيم هستند، غير ممكن محاسبه و آمار بيگانگاني كه در اصفها: «نويسدمي

شهر، با همه وسعت و تعدادي كه دارند قادر نيستند آنان را درخود  كاروانسراهايبه قدري زياد است كه 
  ).٢٠٨: ١٣٦٣جاي دهند (فيگوئروا، 

 دتوانيمبراي يك شهر در صورت سازماندهي و برنامه ريزي درست و مطلوب  سرمايه جمعيتي بالا
عباس كبير اتفاق منجر به توسعه اقتصاد شهري آن شهر گردد. و اين آن چيزي بود كه در اصفهاِن شاه

و بازارهايش مسلمانان؛ مسيحيان، زرتشتيان و هندوها ازدحام  هاابانيخپايتختي پر رونق كه در «افتاد؛ 
عباس ي شاهاتوسعهبومي ساكن اصفهان كه با اقدامات  جمعيت ).١٧٢: ١٣٧٢(سيوري،.» كردنديم

عباس جذب ي شاههااستيسافزايش يافته بود، بعلاوة جمعيت تازه وارد فوق الذكري كه درنتيجه 
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توسعه عناصراقتصاد شهري وتسهيلات شهري همچون بازار، ميدان، كاروانسرا،  ضرورت اصفهان شدند.
  خيابان،، مسكن، مسجد، مدرسه وگرمابه را اجتناب ناپذير كرده بود.

  
  اصفهان.» اقتصاد شهري«و » ونقلحمل«هاي سعه زيرساختتو

هاي آن يكي از مباحث مهم توسعه اقتصادي شهر محسوب ونقل و زيرساختموضوع حمل
، وانيسول اُ.اند (كردهو از موضوعات ضروري است كه اقتصاددانان شهري براي شهرها تعريف  ؛گردديم

ونقل در عصر صفويه ونقل است. عناصر اصلي حمل) پويايي شهري وابسته به شبكه حمل٧٣: ١٣٨٩
  ، و امكانات بين شهري.»هاراه«، »امنيت«عبارت بودند از: 

 به و شده محسوب ملي اقتصاد مهم اجزاي از يكي ونقلدر زمان گذشته و در عصر حاضر حمل
عنوان موتور به دارد. همچنين كشور اقتصادي رشد فرآيند بر فراواني تأثير زيربنايي نقش داشتن دليل

 دربرگيرنده بخش اين. كنديمايفا » اقتصاد شهري«محركه اقتصاد شهرها نقش مهمي درتوسعه 
 جريان خدمات و كالا مصرف و توزيع توليد، هايزمينه درتمامي گسترده شكلي به كه است ييهاتيفعال

ميزان توسعه اقتصاد  دارد. برعهده انكاري غيرقابل نقش اقتصادي يهاتيفعال درمجموعه و داشته
ي مناسب، هااستراحتگاهي تجاري، تعداد هاشبكه، تراكم هاراهشهرها تا حد زيادي به كيفيت و امنيت 

يكي از  ونقل بستگي داشت. بنابراين، و ساير عناصر زيرساختي حملهاپلي آبرساني، هامكان
شهري اصفهان شد، تحول  موضوعاتي كه در دوره صفويه و بخصوص عصر شاه موجب توسعه اقتصاد

ونقل درون شهري و برون شهري بود. موقعيت خاص اصفهان در مركز طبيعي هاي حملدر زيرساخت
ي به اين شهر تاريخي بخشيد و آن را اژهيوي بازرگاني داخلي و خارجي اهميت هاراهايرانشهر و كانون 
). در اين زمان با ٨: ١٣٥٧(سيرو، »است. چهار راه بزرگ ترانزيت جهاني تبديل نموده«در مركز ايران به 

ي تجاري و حذب جمعيت، اصفهان مركز پر رفت آمد داخلي و حضور پر هاعباس درزمينهاصلاحات شاه
ي ورودي به اين شهر هاراهاز ملل مختلف شده بود. بر اين اساس توجه به موضوع  هايخارجشمار 

يكي از  هاراهبالا بردن ضريب امنيت اين ونقل برون شهري و درون شهري و وتسهيل امر حمل
طوري كه همه سياحان و بازديد ي نشان داد؛ بهاژهيوعباس به آن اهتمام موضوعاتي است كه شاه
» عباسيراه شاه«يي كه بنام هاراهو امروز هنوز  اندستودهي ايران را هاراهكنندگان خارجي امنيت 

عباس در اين خصوص در منابع اقدامات شاه .شونديماست، در بعضي نقاط كشور شناخته  معروف
بيگ  اسكندر ها قرارگرفته است.ي سياحان منعكس و مورد تعريف و تمجيد آنهاسفرنامهتاريخي و 
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چون معظم امور سلطنت، استقامت مملكت « :سدينويمتركمان مورخ مشهوراين عصر، در اين خصوص 
عباس) مفقود گشته، تردد و آمدوشد قبل ازدوره شاه( هويشو امنيت طرق است و درممالك ايران اين 

: ١٣٥٠(تركمان  »خلايق بغايت دشوار شده بود آن حضرت در بدايت حال متوجه اين اختلال گشته.
). بدين سان با درك درست از مشكل زير بنايي توسعه اقتصادي كشور، اقدام به اصلاح اين ٣/١١٠٤

سياحان اين منعكس شد. در سفرنامه برادران شرلي كه بخش نمود، كه نتايج آن درگزارش هاي 
عباس) بطوري شاهشخص (در حقيقت اين «است عباس به ايران آمدند، آمده درابتداي زمامداري شاه

 شاردن ).٩٥: ١٣٦٢(شرلي، » حكمراني كرد كه مملكت را در عرض يك ماه به منتهاي امنيت در آورد
در تمام جهان كشوري مانند ايران براي سياحت و : «سدينويمكه زماني طولاني در ايران بسربرد 

جهانگردي وجود ندارد، خواه از لحاظ قلت خطرات يا از لحاظ امنيت طرق كه مواظبت دقيقي در اين 
و خواه از جهت كمي مخارج كه معلول كثرت تعداد عمارات عمومي مسافرين در  ديآيممورد بعمل 

عباس و با انتخاب اصفهان ). در عصر شاه٤/١٧١: ١٣٣٦شاردن،»(بان.سراسر امپراطوري، در بلاد و بيا
ي منتهي به اين شهر كه عبارت هاراهعنوان پايتخت، براي ايجاد مركزيت اقتصادي شهر اصفهان، به

بودند از: تبريز به اصفهان، گرگان به اصفهان، شيراز به اصفهان، كرمان به اصفهان، همدان به اصفهان، 
و تقويت دستگاه راهداري  هاراهاين دوره به موازات تعمير و تأسيس  در هان، آباد شدند.مشهد به اصف

عباس روابط در عصر شاه چراكه فراوان ورزيده شد.، اهتمام كشور به امر ساخت زير بناهاي كارواني نيز
گرفت.  ي اروپايي وسعت يافت درنتيجه رفت و آمد هاي سياسي و بازرگاني به ايران شدتكشورهابا 

ي هاراههاي بسياري در مسير  - رو وي براي رفاه حال مسافران و تجار، دستور بناي كاروانسراازاين
كشور داد. اين كاروانسراها به فواصل معين وحسب خصوصيات اقليمي هر منطقه بنا گرديدند. 

وقه و ايجاد ارتباط و تأمين آذ هاراهبهترين وسيله آسايش مسافران و حفظ امنيت كالا در  كاروانسراها
چيزي كه در راههاي خشِك بي آب و علف ماية  از ).١٠٢: ١٣٦٢. (باستاني پاريزي،شدنديممحسوب 

تسلي خاطر مسافران بود اينست كه رهگزران هر شب براي اسكان به يك كاروانسرا و آب انبار 
 اندشدهساخته ، اين منازل و راحتگاه ها در زمان كوتاهي توسط دولتمردان صفويهدنيرسيم

از اصفهان تا قصبه اشرف (در شمال) در هر محله چهار فرسخي « عنوان مثال:). به١٠٢: ١٣٦٢(همان،
عمارتي مشتمل بر خانهاي نشيمن وبيوتات وباغچه هايي كه اكثرحمام نيز داشتند، مهياي پذيرايي و 

ي هاراهدر مسير » هاطربا«ساخت  نيهمچن ).٣/١١١١: ١٣٥٠(تركمان،» استراحت مسافران بودند.
منتهي به شهر اصفهان، باهدف ايجاد امنيت و رفاه براي مسافران و در راستاي سياست توسعه اقتصادي 

و ... « :كنديماينگونه معرفي » اسكندر بيگ تركمان«اقتصادي پايتخت رغم خورد. كه نمونه آن را 
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ورزنه و ديدشتن اصفهان و ندوشن يزد كه هميشه از بيم ساخت) رباط ديگر در بيابان خرگوشي مابين (
از ). ٣/١١١٢: ١٣٥٠(تركمان،» قطاء الطريق محل خوف و خطر مترددين بود و حالا امن و آباد است.

بود.  فرشسنگ هايراهاحداث ونقل، توسعه زير ساخت حمل ◌ٔ عباس درزمينهشاه اقدامات ترينمعروف
كه به علت نبود زمين  نقاط كشور (مانند مناطق شمالي و كويري)سنگ فرش در بسياري از  هايراه

 ، به وجود آمدندكردميرا با مشكل مواجه  دارچرخسفت و سخت، حركت چهارپايان و وسايل نقليه 
علاوه برتسهيل حركت چهار پايان مسافت را نيز  هاراه). سنگ فرش ١٢٣: ١٣٧٤(كياني و كلايس، 

قريب ده هزارتومان  ) كهكاشانكوه (سنگفرش راه نمكسار وسياه «نمونه:  عنوان. بهكرديم تركوتاه
تخمينًا صرف شده چند فرسنگ به سنگ و آهك استحكام يافته بود. اين سنگفرش، راه اصفهان و 

» كاشان به مشهد را دهها فرسنگ كوتاهترنموده است و موجب دعاي خير مترددين شده است.
عباس در اصفهان حضور داشت در تحسين توجه كه زمان شاه» اوالهدل« ).١١١١/ ٣: ١٣٥٠(تركمان، 

 :ديگويموي به ايجاد امكانات بين راهي براي مسافران، ضمن معرفي يكي از اين خدمات برون شهري 
 كشورش تا كشديم زحمت و كنديم خرج چقدر عباسشاه باشيد داشته توجه تا نوشتم را مطالباين «

  ).١٣٧٠:١٢٥دلاواله،»(شود مستعدتر تجارت و ونقلحمل يبرا و آبادتر و زيباتر
ي مورد نياز هاپل، معابر و هاابانيخساخت و توسعه  ي برون شهري،هااستراحتگاهو  هاراهعلاوه بر 

اقتصاد «ي توسعه هاضرورتكه از - شهر اصفهان  در ونقل و ارتباطات درون شهري،براي تسهيل حمل
ي الله وردي خان و هاپلخيابان چهارباغ،  هاآن نيترمهم كه ش يافت.، گستر- رفتيم بشمار» شهري
... و از « :پردازديمي ارتباطي چهارباغ رهايمس؛ اسكندر بيگ تركمان اينگونه به وصف باشديمخواجو 

رود جهان واقع و بدرب دولت موسومست، از آنجا تا كنار زايندهدروب شهر يك دروازه در حريم باغ نقش
ني احداث فرموده چهارباغي در هر دوطرف خيابان...و از رودخانه تا پاي كوه جانب جنوبي شهر خيابا

، چندين »چهارباغ«). دلاواله، در ارتباط با اهميت خيابان ٢/٥٤٤: ١٣٥٠(تركمان،»انتهاي خيابان قرارداده
ها به كه هيچ كدام از آن دكنيمو اعتراف  برديمي رم، ناپل و پالرمو ايتاليا را نام شهرهاخيابان مشهور 

دست  كننديمي متعددي كه چهارباغ را قطع هاابانيخ: «ديگويمو همچنين  رسندينمپاي اين خيابان 
: ديگويمي درون شهري اصفهان هاراهكمپفردر توصيف . )٤٢: ١٣٧٠(دلاواله، »كمي از آن ندارند.

ي وسيع است؛ اغلب اين املاحظهقابل طور ي اصفهان بعضًا بسيار پهن، مستقيم و بههاابانيخ«
: ١٣٦٣كمپفر،»(درآمده است هاصورتبا درختكاري و جوي روان آب در وسط به دلپذيرترين  هاابانيخ

ني و زيباي لاطو ابانيخ ). بر اين اساس در شهر اصفهان و حومه آن، براي سهولت رفت و آمد،١٩٠
كنتس مادفون روزن «كه خانم رود) نه زايندهكيلومتر در شمال و جنوب رودخا ٤به طول چهارباغ (
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شامل دو خيابان سواره رو در دو طرف و يك خيابان ؛ كنديماز آن به تصوير بهشت ياد » سوئدي
دو جانب معابر سواره مخصوص عبور بدون دغدغه عابرين  يروهاادهيعريض در كنار آن همراه با پ

رود و تا ابان دو و نيم كيلومتر در جنوب زاينده). اين خي١٣٨٢:٢٢٤حسيني ابري، ( شده بودساخته
ي اين خيابان روها) كف پياده ١٦٩: ١٣٧٢سيوري،( .افتييمي سلطنتي هزار جريب ادامه هاباغ

. همچنين زيباترين خيابان )٤٠: ١٣٧٠دلاواله،بود (سنگفرش و براي عبور انسان و اسب بسيار مناسب 
محل سكونت (محل سكونت تبريزيان) و جلفا (»آبادعباس«ي جديد حومه، يعني هاشهركبراي 
و همچنين شهر قديم  - توجهي را در خود جاي دادندگونه كه گفته شد جمعيت قابل، كه همان- ارامنه)

) و پل ق هـ. ١٠٢٩/م ١٦٢٠سي سه پل) (( خانيورد). ساخت پل الله ١٩٠: ١٣٦٣ساخته شد. (كمپفر،
رود از اقدامات مهم ديگري است كه علاوه بر خانه زاينده برروي رود ق) هـ. ١٠٧٠/ م ١٦٦٠(خواجو 

ها، در تسهيل ارتباطات و حمل نقل در اين شهر تجاري نقش مهمي داشتند. فيگوئروا ارزش معماري آن
رفت است كه  ازجمله اينكه داراي پنج راه براي آمد و پردازديمي ارتباطي آن هايژگيوبه توصيف 

ي درمعرفي وريس ).٢٢٢- ٢٢١: ١٣٨٥فيگوئروا،شد (ان و همچنين عابران ساخته براي اربه ها و چهار پاي
تقريبًا  شيهايورودمتر عرض دارد و طول پل با  ٩معبرسنگفرش سي سه پل « :سدينويماين مسيرها 
 متر ١٤٠خواجو پل يك پياده رو براي گردش در بالا و يكي در پايين دارد. پل  نيا .باشديمنيم كيلومتر 

آن مطابق همان الگوي كلي پل  ساختمان دارد و روي سدي از قطعات سنگ بنا شده است.طول  متر
). اين پل از قسمت مشرق اصفهان از وسط خيابان ١٦٩- ١٦٨: ١٣٧٢سيوري، »(الله ورديخان است.

 روديمي كه به شيراز و خليج فارس اجادهعريض خواجوي بزرگ به بعضي از باغهاي سلطنتي و يا به 
اين پل : «ديگويمدر مورد نقش ارتباطي و نام سي و سه پل  شاردن ).١٩٠: ١٣٦٣(كمپفر، ودشيمختم 

زيرا شهر را به محلة جلفا كه مسكن مسيحيان است متصل  نامنديمرا معمولاً پل جلفا 
) گزارشات فوق دلالت بر وجود زير ساخت حمل نقل ١٢٤: ١٣٧٩شاردن. قسمت اصفهان،.»(كنديم

ي اقتصادي در شهر اصفهان دارد؛ تسهيلات و امكاناتي كه ازنظر هاتيفعالنند فرايند مطلوب وتسهيل ك
  .رونديمي توسعه اقتصاد شهري بشمار هاضرورتاقتصاددانان شهري از 

عنوان شاخص به هاراهي سخت افزاري، ايجاد امنيت وآرامش در مسير هاساختعلاوه بر ايجاد اين 
عباس متوجه گونه كه اشاره شد شاهاين دوره موردتوجه قرارگرفت، هماننرم افزاري اقتصاد شهري، در 

» معظم امور سلطنت و استقامت مملكت«را  هاراهغفلت پيشينيان در اين خصوص شده بود و امنيت 
با تدبيري هوشمندانه  ). بر همين اساس، به قول اسكندر بيگ تركمان،١١٠٥/ ٣: ١٣٥٠تركمان،دانست (

بودند به  پذيريفرمان ن (معظم قاطعان طريق) ولايات را شناسايي و آنهايي كه قابلسركردهاي راهزنا
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اين معني موجب امنيت طرق گشته تجار و «و به شحنه سياست سپرده خدمت گرفت و مابقي را 
) ٣/١١٠٤: ١٣٥٠(تركمان  »واكناف بممالك محروسه تردد و آمد وشد آغاز نهادند.سودگران ازاطراف

. در ورزندميبراي امنيت طرق و شوارع در ايران اهتمام فراوان «؛ ديگويمدر اين خصوص  نيز هيتاورن
به كمك  ،كه به اندك صداي دزد اندگماشتهمعين، مستحفظين كه موسوم به راهدار هستند،  هايفاصله

هوشياري  ؟ كمال مراقبت وآيندمي؟ از كجا روندميكه به كجا  پرسندميو به دقت از عابران  رسندمي
را در كار خود دارند و اگر كسي از عهده جواب برنيايد و به گفتارش سوءظن باشد او را نزد حاكم ولايت 

). اين اقدام ٦١٠: ١٣٣٦(تاورنيه،  »آورندميو در آنجا به دقت از حال او تحقيقاتي به عمل  برندمي
  .باشديمونقل حمللازمة شبكه  كه حكايت از ايجاد يك نظام راهداري حساب شده است،

ونقل و تسهيل ارتباط درون شهري و برون هاي سخت افزاري و نرم افزاري حملايجاد زيرساخت
كه بر اساس شواهد وقرائن فوق  روديمي اصلي توسعه اقتصاد شهري به شمار هاشاخصشهري از 

موجب  كه آورد؛شكل براي شهر اصفهان فراهم  نيباتريزعباس اين مهم را به بهترين و الذكرشاه
  بالندگي سازمان اقتصاد شهري اين شهر گرديد.

  
  ي واقتصاد شهري اصفهان عصر صفويابيمكان
. روديمي مهم اقتصاد شهري، درطراحي وتوسعه ساختارشهر به شمار هامؤلفهيكي از » يابيمكان«

مركز ها (بنگاهو  خانوارهايابي مطالعه و شناخت عوامل و نيروهاي مؤثر در كاربري اراضي و مكان
اقتصادي) در داخل شهر و نيز مكانيزم هاي تأثير گذاري هركدام ازآن ها، يكي از مباحث عمده و اصلي 

)؛ چراكه از يك طرف مهمترين عامل و ٢- ٣: ١٣٨٦اُ، سوليوان،( .دهديماقتصاد شهري را تشكيل 
بعد از استقرار،  هايكاربرانواع  يابي ها، عامل اقتصادي است و از سوي ديگر موقعيتي مكانهازهيانگ

ي غير اقتصادي نيز در تعيين هازهيانگالبته عوامل و  كنديمسطح كارايي آن را ازنظر اقتصادي تعيين 
ي مختلف هاگسترهي انساني در هاگروه) ٢٢٨: ١٣٨٩زنگنه،( يابي ها مؤثرند.و مكان هايكاربر

ي هانسبتاري از مواهب طبيعي، محيط را به جغرافيايي، نسبت به سطح تكنيك و ميزان برخورد
. در ميان عوامل موثر در كاربري دهنديمي مختلفي اختصاص هايكاربرمختلف تغيير داده و آن را به 

ي شهري هاحوزهبه شناخت دقيق پايداري اقتصادي  توانيماراضي در جهت توسعه پايدار شهري، 
؛ باشديميابي از دو جهت قابل تحليل مكان توسعه شهر،طرحي و  در ).١٣٣: ١٣٨٣اشاره كرد. (رحيمي، 

يكي در سطح كلان، بدين مفهوم كه در طراحي اوليه شهر با توجه به شرايط و مواهب طبيعي، بهينه 
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ي هاتيفعاليابي صحيح گزيني محل جغرافيايي احداث شهر مد نظر طراحان قرار گيرد و دوم، مكان
 هانهيهزست كه تاثير فراواني در مطلوبيت و مطبوعيت فضا، كاهش بنگاههاي اقتصادي وخانوارهاست ا

  و رونق اقتصاد شهر دارد.
مناسب در » يابيمكان«در نگاه به پيشينه شكل گيري و تطور توسعه شهر اصفهان، رديابي لحاظ  

؛ در شكل گيري هسته باشديمطراحي شهر دردوره هاي مختلف، قبل از دوره صفويه، قابل درك 
. كه ريشه گيري شهر بزرگ و باستاني اصفهان را در اندداشتهي اصفهان عوامل مختلفي دخالت وجود

درجه اول بايد در وجود آب كافي اين منطقه دانست، زيرا نه فقط در منطقه مورد مطالعه ما بلكه 
ره تجمع طوركلي در تمام فلات ايران، آب عامل مهم و اساسي براي آباداني و تراكم جمعيت و بالاخبه

قرار دارند. اصفهان نيز در اين  هارودخانهگروهي از انسانهاست. شهرهاي كهن و مهم دنيا اغلب در كنار 
قانون عمومي و كلي مستثني نبوده، زيرا كنار رودخانه قرارگرفته است كه در مجاورت خود دشت و 

رود) تمام جلگه اطراف زاينده(خانه اين رود « ).٥٢- ٥١: ١٣٦٢جلگه پهناور و حاصلخير دارد. (مستوفي، 
به عمل اصفهان  مطالعاتي كه در مورد خاكدر  ).٢٠٣: ١٣٦٥ابن رسته، »(دينمايماصفهان را سيراب 

ي ايران به هاخاك نيزتريحاصلخي رسوبي ريز بافت است كه هاخاكتوجهي از آن از بخش قابلآمده 
مسطح و داراي شيب ملايمي است مورد بهره رود كه زميني تقريبًا و در جلگة زاينده روديمشمار 

نيز در توصيف خاك وآب » مافروخي« ).١٠٨ و ٨٩: ١٣٥٨فاموري، ( .رنديگيمبهرداري اقتصادي قرار 
) ٣١: ١٣٨٥(مافروخي،» خاكش همه مشك آن جهاني/ وآبش همه آب زندگاني: «ديگويماين سرزمين 

). ١٣٧٢:١٥٢سيوري، ( راطوري صفويه قرار داشت.علاوه بر اين اصفهان درمركز طبيعي جغرافيايي امپ
رود و پشتوانه محيط طبيعي موجب : موقعيت مركزي، وجود زايندهكنديمخاطر نشان » ماكسيم سيرو«

). اوصاف جغرافي ٦: ١٣٥٧سيرو،( شد اصفهان همواره در تاريخ ايران زمين نقشي اساسي داشته باشد.
ايي مناسب اصفهان، دلالت بر اهميت و تأثيراين عناصر بر دانان و مورخان ازمحيط طبيعي و جغرافي

اگر نظر اقتصاددانان اقتصاد شهري را بپذيريم كه، تكوين و توسعه شهر نشيني اين شهر دارد. همچنان 
) و اقتصاد ٩: ١٣٨٩زنگنه، »(افتد.ي اقتصادي دردرون فضاهاي جغرافيايي اتفاق ميهاتيفعالهمة «

 توانيمنگاه كلان  در )،١٣٨٩:٧٣،وانيسول (اُ. .شوديمتعريف رافيا و اقتصاد شهري بر مبناي تركيب جغ
عنوان يكي از عناصر كليدي اقتصاد شهري در بناي يابي و يا مكان گزيني مناسب، بهاذهان كرد مكان

ي كه اين شهر در آن ايجاد شد، وجود داشت و طرحان اوليه شهر امنطقهاوليه شهر اصفهان، در بطن 
ي مزروعي مرغوب، هانيزمرود، زاينده( ييايجغرافكه تلاقي درست عوامل  اندكردهبه اين نكته توجه  نيز
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مرغوب، قراگرفتن درشبكه ارتباطي فلات مركزي ايران) وعامل انساني، زمينه شكل دهي به نظام 
  .اندنمودهاقتصاد شهري را در اين شهر را فراهم 

عنوان يكي ازعناصر مهم دانش اقتصاد شهري در بي بهياكه مكان ميپردازيمحال به اين موضوع  
عنوان پايتخت و همچنين در توسعه سازمان اقتصاد شهري عباس براي انتخاب اصفهان بهانگيزة شاه

عنوان پايتخت و در انتخاب اصفهان بهكه  دهديماين شهر چه نقشي داشته است. قرائن و شواهد نشان 
، توجه جدي شده است؛ چراكه اغلب مورخان، »يابيمكان«وع طراحي و اجراي شهرجديد، به موض

عباس سياحان و پژوهشگران، عوامل جغرافيايي، طبيعي، سوق الجيشي، اقتصادي و علاقه شخصي شاه
همگي حكايت از توجه به مكان مستعد و مطلوب  كه ؛داننديمبه اصفهان را علل انتخاب اين شهر 

ته شد، اروج بيگ بيات در سفر نامه خود موقعيت جغرافيايي و منطقه دارد. همانطور كه پيشتر گف
) تاورنيه نيز، انگيزه ٢٥٩: ١٣٣٨(بيات، دانديممركزيت اصفهان را در انتخاب پايتخت عامل مهمي 

عباس، پس اين پادشاه« :ديگويمو  دانديمعباس از اين اقدام را موقعيت مناسب جغرافيايي اصفهان شاه
سوي شرق و غرب داشت ... منظورطرحي كه براي گسترش بهوضع مناسب آن، به از ديدن موقعيت و

) اسكندر بيگ مورخ ٤٠: ١٣٣٦(تاورنيه،» عنوان مركز امپراطوري اش برپا كرد.مقرخود را در اصفهان به
آن را عامل انتخاب اين » كوثر مثال«رود و جويهاي مكاني، وجود آب زاينده استعداد شهير صفوي،

. شاردن، نيزمطلوب بودن )٥٤٤/ ٢: ١٣٥٠. (تركمان، دانديمبود،  دهينام» بلده جنت نشان« محل، كه
: ١٣٣٦. (شاردن، دانديمعباس شرايط آب و هوايي اصفهان نسبت به قزوين را ازجمله دلايل تصميم شاه

رودت امّا هواي اصفهان در حرارت و ب«: سدينويم)؛ الاصفهاني در بارة هواي اصفهان ٤٣- ٤٢/ ٣: ١٣٣٦
). تغييرمسير تجارت از شرق به ٨٨: ١٣٤٠(الاصفهاني،»رودت به اعتدال و در رقت و صفا به كمال استب

عنوان بزرگترين مركز اقتصادي كشور از غرب به مسيرشمال به جنوب و تسلط برسواحل خليج فارس به
: ١٣٥٣ي، نايب ؛٤١٣: ١٣٨٣عوامل اقتصادي است كه برخي از پژوهشگران به آن پرداختند (لاكهارت، 

). با اين اوصاف شايد بتوان جايگاه خاص شهر اصفهان درمركز حكومت صفويه و رشد ١٣١- ١٣٢
اقتصاد شهري آن را مديون موقعيت ويژه جغرافيايي آن در مركز ايران دانست؛ زيرا اصفهان در حاشيه 

ق و غرب و شمال و شر(ي امنطقهي هاراهرود، محل تقاطع شبكه مهم رودخانه دائمي آب شيرين زاينده
كشور با اقليم چهار فصل و خاك حاصل خيز قرارگرفته است كه هماهنگ شدن امنيت نسبي  )جنوب

يابي و توسعه شهري آن را آن در ادوار مختلف تاريخي به ويژه در دوران صفويه زير بناي اصلي مكان
عنوان موقعيت مكاني را به عباس با هوشمندي، شهري با چنين). و شاه١٥: ١٣٧٤آشكار نمود (دهباشي،

پايتخت انتحاب نمود كه عناصر طبيعي و جغرافيايي آن در پيوند و تركيب با عناصر اقتصادي موجب 
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ي است كه امروزه در دانش اقتصاد شهري انكتهرشد فزاينده اقتصاد شهري اين شهر شدند؛ و اين 
  .باشديمموردتوجه اقتصاددانان شهري 

ي قبلي نيز سابقه داشته است. بنابراين آنچه در ارتباط هادورهان پايتخت در عنوانتخاب اصفهان به 
عباس در حوزه اقتصاد شهري حائز اهميت بيشاري است تحولي است كه يابي و تدبير شاهبا مكان
يابي خانوارها با هنر يابي مراكز و عناصر اقتصادي شهر، و مكانساختار كالبدي شهر، مكان ◌ٔ درزمينه
ساختار سه گانه سنتي (ارگ،  رييتغ تحول شهر در اين برهه، نيترمهموي اتفاق افتاده است. نمايي 

ي شهري هامجموعهشارستان و ربض) شهرهاي قرون اوليه و ميانه اسلامي به ساختار نوين در قالب 
ساس اين ا بر ي اين دوره را بوجود آورد.شهرهادر شكلي ارگانيك هسته مركزي  هامجموعه نيا است.

در اين دوره هسته مركزي شهر اصفهان در بخش جنوبي شهر كهن سلجوقي حول محوريت ميداني 
جهان ). نحوه جانمايي خيابان چهارباغ، ميدان نقش٢٩٠: ١٣٦٥گوبه،شد (جهان ايجاد تحت عنوان نقش

است كه  يابي با رويكرديي بارز مكانهانشانهو مجموعه فضاهاي شهري آراسته شدة پيرامون آن، از 
؛ عناصر شهري طراحي شده حول شوديمامروزه تحت عنوان بهينه گزيني در اقتصاد شهري از آن ياد 

يي به ارتفاع دو طبقه در طبقة هاحجرهاين ميدان شامل دو رديف رواق دو طبقه، دالان گردشگاه و 
لطف الله در ضلع كاخ عالي قاپو در ضلع غربي، مسجد شيخ  دروازه همكف، دروازه بازار در شمالي،

ي اطراف هامجموعهجهان و )؛ ميدان نقش٦٥: ١٣٨٥شرقي وبالاخره مسجد شاه در ضلع جنوبي. (ژان،
آن شرايطي به وجود آوردند كه در حول آن اصفهان قديم و جديد به يكديگر پيوندمي خوردند و در واقع 

بخش قديم و جديد شهر را عنوان يك مفصل شهري عمل انسجام و پيوستگي دو جهان بهميدان نقش
ي ترغيب وتشويق مردم به استفاده بهينه از شهر جديد، برا ).٤٣٦/ ٢: ١٣٨٠محمدي،( .كرديمفراهم 

ميان مسجد عتيق در ميدان كهنه با مسجد جامع احداثي در ميدان، از عناصر ارتباط دهنده بازار قيصريه 
ي شهري كه محل تجمع هامجموعهيگر عناصر در شمال استفاده شد. در واقع بازار قيصريه در كنار د

عباس محسوب نماد اقتصاد شهري اصفهان عصر شاه - يابي سنجيده بايك مكان –وفعاليت بودند
). علاوه بر اين دولت صفويه جهت ايجاد كيفيت ويژه در فضاي Blake,1999:115( شدنديم

طراحي پايدار در اقتصاد شهر مي دانيم،  عنوان مبانيها رابهشهري، با تكيه بر مباني كه اكنون ما آن
سايت) كه مكان (سايت) شامل خصوصيات شهر قديم وعوامل بالقوه مكان (ابتدا به شنايايي كامل 

، بدون ايجاد خرابي و آسيب، با حل كردن شهر جديد در محيط باشديمزايند رود  هاآن نيترمهم
، هاباغو  هادانيمي داخلي و هااطيحو با ايجاد  دهديمپيرامون، آن را در توافق كامل با طبيعت قرار 

علاوه بر تبديل شهر اصفهان به باغ شهر باعث نفوذ طبيعت به داخل شهرگرديد. لذا از عناصر سبز 
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عامل منظره ساز ومهمترين عامل هويت دهنده و رقابت كننده بخش جديدشهر  نيترياصلعنوان به
. بنابراين شهردر عين آنكه شهر بازار و شهر قدرت است از طراوت )٨٦: ١٣٨٧(انصاري، شوديماستفاده 

و لطفتي برخوردار است كه مطلوبيت و مطبوعيت لازم را براي هر تازه واردي بهمراه دارد. گزارش 
بخوبي گوياي توجه به اصل طراحي شهر اصفهان از نويسنده عالم آراي عباسي  ،منشياسكندر بيگ 

ي اقتصادي، هابنگاهوبيت بالاي اغلب عناصر اقتصاد شهري ازجمله مراكز يا يابي درست و با مطلمكان
 ،طرح انداخته جهان،در ايام بهار عمارات عالي در نقش: «...ي ارتباطي استرهايمساماكن مسكوني و 

جهان واقع و شهر يك دروازه در حريم باغ نقش نو از درو دنديكوشيمعماران و مهندسان در اتمام آن م
رود خياباني احداث فرموده چهارباغي در هر دو طرف از آنجا تا كنار زاينده درب دولت مرسوم است.به 

خيابان و عمارات عاليه در درگاه هر باغ طرح انداختند و از كنار رودخانه تا پاي كوه جانب جنوبي شهر 
رمودند كه هركدام باغي اطراف آن را بر امراء و اعيان دولت قاهره قسمت ف انتهاي خيابان قرار داده،

و در انتهاي خيابان باغي بزرگ وسيع پست و بلند نه طبقه جهت خاص پادشاهي طرح ...طرح انداخته 
آباد موسوم گردانيد و پل عالي مشتمل به چهل چشمه به طرز خاص ميان گشاده انداخته به باغ عباس

هر دو خيابان  بسته شده، رودندهيزا بر قرار دارند كه ،ديآيكه در هنگام آب در كل يك چشمه به نظر م
يك فرسخ شرعي و از دوطرف خيابان  تخميناً  آباد يك خيابان باشد.به يكديگر اتصال يابد و تا عباس

و درختان سرو و چنار و كاج و عرعر غرس شود و از ميان خيابان نهري  گرددييك جوي آب جاري م
 ١٠٢٥) آن طور كه اسكندر بيگ در سال ٨٧٢/ ٢: ١٣٧٧،تركمان» (سنگ بست ترتيب يابد...

يابي همة اجزاي اقتصاد دقت نظر در مكان توانيم ،كنديمتشريح م. طرح تفصيلي شهر را  ١٦١٢ه.ق/
  شهري را مشاهده كرد.

از اصول ديگر  - از بازدهي مطلوب اقتصادي برخوردار باشد كهينحوبه - انتخاب مكاني خانوارها  
كه گفته شد با اعمال سياست جذب جمعيت )، چنان٢- ٣: ١٣٨٦أ.سوليوان، ( علم اقتصاد شهري است.

سرعت به محل حضور خانوارهايي از گروهاي مختلف تبديل شد. با توجه به عباس، اصفهان بهشاه
يابي مناسب مكان خانوارهاعباس در توسعه پايتخت، مسئله مهم در رابطه با اين رويكرد اقتصادي شاه

شده كه به فاصله عباس سه محله جديد ساختهها در شهر بود. بنابراين به دستور شاهبراي سكونت آن
: ١٣٧٠دلاواله، شد (آباد كه براي سكونت تبريزيان بنانهاده شده بودند، محله عباسكمي از شهر واقع

اب خانه و تدريج دو هزار بيابي شد؛ مكان و فضايي مناسب كه بهمحله در كنار زايند رود مكان نيا ).٢٧
(منجم وفور در آن ساخته شد. .) بهمدرسه همه گونه تسهيلات شهري (حمام، كاروانسرا، مسجد.

 جلفا مهاجران را آن سكنه كه جلفاست نام به ديگر محله« )٥٧/ ٨: ١٣٤٥،شاردن ؛.٤١٣: ١٣٥٢يزدي،
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). خانوارهاي ارامنه ٢٧: ١٣٧٠دلاواله، ( »هستند. ثروتمند و مسيحي ارمني هاآن همه و اندداده تشكيل
كه در سمت غرب چهارباغ چسبيده به آن، در «در محيطي مناسب در شهرك جلفا سكونت يافتند؛ 

زرتشتيان) گبرها (). سومين محله ١٧٠: ١٣٧٢(سيوري،» رود قرار داشت.امتداد ساحل جنوبي زاينده
تأثير  تحت ). محله دولت نيز،٢٧: ١٣٧٠دلاواله، (رود استقرار يافتند. بودند كه در جنوب رودخانه زاينده

بر مبناي دانش اقتصاد شهري تصميمات بيشينه به راين اساس، جهان احداث گرديد. رونق ميدان نقش
يابي مناسب عناصر شهري، مراكز اقتصادي، تسهيلات عباس در مكانساز مطلوبيت كه توسط شاه

  اقتصاد شهري اصفهان شده است.شهري و خانوارها در شهر اصفهان صورت گرفت، موجب توسعه 
  

 نتيجه
عباس اول و انتخاب شهر اصفهان با به قدرت رسيدن شاه دهديمي اين پژوهش نشان هاافتهي

ي بالقوه طبيعي و اقتصادي را در خود داشت در پرتو هاتيظرفشهر كه؛  نيا عنوان پايتخت،به
ي توسعه اين هاجنبهي از كي ار گرفت.هاي اين پادشاه و مشاورانش در مسير توسعه قرگذاريسياست

بر اساس اين پژوهش تركيب و پيوند هوشمندانه عناصر علم  كه شهر، شكوفايي اقتصاد شهري بود.
عباس و يابي توسط شاهونقل و مكانهاي حملاقتصاد شهري يعني جغرافيا، جمعيت، امنيت، زيرساخت
عباس جماعت كثيري شامل جذب جمعيت شاه همكارانش بستر اين مهم را رغم زد؛ با اجراي سياست

، مسيحيان اروپائي، هنديان و زرتشتيان در كنار ساكنان بومي اصفهان استقرار يافتند. و هايگرجارامنه، 
، امكانات و تسهيلات درون شهري و برون شهري هاراه هاي كه درزمينهدر سايه امنيت و زيرساخت

، اقتصاد شهري خانوارهامراكز اقتصادي، تسهيلات شهري و يابي مناسب فراهم شد و طراحي و مكان
اصفهان متحول و به شكوفايي و رونقي دست پيدا كرد كه تمجيد و تعريف اكثريت اروپائياني كه در اين 

  عصر و تاپايان دوره صفويه به ايران آمدند را برانگيخت.
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