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چکیـــــده
بخــش زیــادی از ســاخته های دوره پایتختــی قزویــن در زمــان شاه طهماســب تخریــب شــده و در حــال حاضــر آثــار محــدودی 
ــز از بیــن رفتــه  ــار نی ــوده کــه حداقــل نشــانه های موجــود از آث ــه حــدی ب از آن هــا پابرجاســت. بخشــی از ایــن تخریب هــا ب
و تنهــا در متــون و اســناد تاریخــی می تــوان نامــی از آن هــا را مشــاهده کــرد. یکــی از ایــن عناصــر از بیــن رفتــه در قزویــن 
صفــوی میــدان اصلــی شــهر اســت. در پایتخت هــای صفــوی میــدان به عنــوان یکــی از عناصــر مهــم حکومــت و فراتــر از یــک 
کالبــد، از نــگاه عملکــردی نیــز شــایان توجــه بــوده اســت. مطالعاتــی کــه دربــاره شــهر صفــوی قزویــن انجــام شــده تــالش 
ــا  ــی آن ه ــج نهای ــه در نتای ــه ک ــد؛ اگرچ ــر کنن ــود تصوی ــاهی را علی الخصــوص در دوره اوج خ ــهر ش ــا فضــای ش ــد ت کرده ان
تفاوت هایــی وجــود دارد. دربــاره میــدان ســعادت به طــور مســتقل و بــا بررســی تمــام شــواهد، مطالعــه دقیقــی وجــود نداشــته 
و اغلــب در خــالل بررســی شــهر صفــوی قزویــن از ایــن میــدان یــاد شــده اســت. بررســی و بازخوانــی تحــوالت تاریخــی میدان 
ــدان از نظــر وجــوه کالبــدی و عملکــردی و همچنیــن  ــر می کــرد. اینکــه ایــن می ــر را پررنگ ت ــه یــک مطالعــه دقیق ت ــاز ب نی

مکانــی چــه ویژگی هایــی داشــته ســاختار کلــی ایــن مقالــه را شــکل داده اســت.
در ایــن مطالعــه تــالش شــده بــا بررســی و تحلیــل اســناد و مــدارک تاریخــی، شــواهد کالبــدی و علی الخصــوص توصیفــات 
تاریخــی موجــود، تصویــری از وضعیــت میــدان ســعادت ارائــه شــود. ایــن مطالعــه بــا روشــی تفســیری - تاریخــی بــه تحلیــل 
ــاره پیــش رفتــه اســت. در کنــار ایــن مطالعــات پیمایش هــای میدانــی  روایــی و تشــریحی از رخدادهــا و توصیفــات در ایــن ب
ــه  ــر پرداختــن ب ــدان بررســی شــده اند. عــالوه ب ــازار و محــدوده می ــوده و شــواهد کالبــدی موجــود در محــل ب ــز مدنظــر ب نی
وضعیــت کالبــدی و عملکــردی میــدان در عصــر صفــوی، تــالش شــده تــا تحــوالت تاریخــی میــدان در عصــر قاجــار و پهلــوی 
نیــز مــرور شــوند. در ایــن راســتا نحــوه تعامــل و ارتبــاط بیــن میــدان اصلــی قزویــن صفــوی بــا دیگــر عناصــر کلیــدی شــهر 
ــه، میــدان ســعادت یــک  ــه نتایــج حاصل ــا توجــه ب ــار آن مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه اســت. ب ــازار قزویــن و آث و محــدوده ب
میــدان عمومــی شــهری اســت کــه در کنــار بــازار و دیگــر عناصــر کلیــدی، محــل بازنمایــی سیاســت ها و دیدارهــای شــاه نیــز 
بــوده اســت. موقعیــت مکانــی ایــن میــدان بــا دو احتمــال و بــا توجــه بــه نشــانه های موجــود و محورهــای شــاخص صفــوی 
ارائــه شــده اســت. فضــای میــدان بعدهــا توســط بــازار قزویــن و ساخت وســازهای اطــراف آن ُپــر شــده اســت. بایــد در نظــر 
داشــت کــه درک دقیــق و قطعــی مــکان، ابعــاد، شــکل و ویژگی هــای میــدان نیازمنــد مطالعــات و علی الخصــوص گمانه هــای 

باستان شناســانه اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
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1. مقدمه
در دوره صفویــه، قزویــن بعــد از تبریــز و قبــل از اصفهــان، 
ــات  ــوده اســت. بررســی  ها و مطالع ــان ب ــن پایتخــت صفوی دومی
انجــام شــده در شــهرهای ایــن دوره نشــان می  دهــد کــه آن هــا 
ــر  ــد و عنص ــت می کردن ــازی تبعی ــژه ای در شهرس ــوی وی از الگ
میــدان بــزرگ شــهری، جزئــی الینفــک از اســتخوان بندی 
و  قزویــن  )تبریــز،  پایتخــت صفویــان  ســه  در  آن هاســت. 
اصفهــان(، ایــن قاعــده قابــل مشــاهده اســت. تحــوالت میــدان 
در دوره صفویــه از یــک رونــد تکاملــی تبعیــت می کنــد و کشــف 
ایــن رونــد، مســتلزم بررســی یکایــک میدان هــای بــزرگ شــهری 
اســت کــه در پیشــبرد ایــن رونــد نقشــی بــر عهــده داشــته اند1. 
ــزرگ  ــای ب ــور میدان  ه ــه منظ ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای البت
ــک  ــی و کوچ ــای محل ــث میدان ه ــن بح ــت و ای ــهری اس ش
و  تبریــز  صاحب  االمــر  میــدان  برنمی  گیــرد.  در  را  شــهری 
ــته و  ــری داش ــم کمت ــاط مبه ــده در آن نق ــام ش ــرات انج تغیی
ــا  ــز ب ــان نی ــان اصفه ــدان نقش  جه ــت2. می ــده اس ــی ش بازخوان
ــا تغییــرات  ــوده ب ــان ب ــه اینکــه آخریــن پایتخــت صفوی توجــه ب
کمتــری همــراه بــوده اســت؛ و درنتیجــه ســاختار کلــی آن کمتــر 
دچــار پرســش و ســؤال بــوده و ســیر شــکل  گیری آن نیــز مــورد 
پژوهــش قــرار گرفتــه اســت3. در ایــن میــان، شناســایی محــدوده 
کنونــی و ویژگی  هــای میــدان اصلــی قزویــن در عصــر صفــوی 
بــه دلیــل تغییــرات بســیار و حــذف شــواهد و بقایــای کالبــدی آن، 
ــرای  ــوده و اگرچــه تالش  هایــی ب ــا اختالف نظرهایــی همــراه ب ب
ــیده  ــق نرس ــی و دقی ــه کاف ــه نتیج ــی ب ــه، ول ــورت گرفت آن ص

اســت.
شــناخت میــدان اصلــی شــهر در قزویــن عصــر صفــوی )میــدان 
ســعادت یــا میــدان ســعادت  آباد(، عــالوه بــر ارائــه نقــش 
ــی و  ــاد فرهنگ ــده ابع ــا، ارائه دهن ــن فض ــی ای ــی و سیاس اجتماع
ســازمان کالبــدی- فضایــی میــدان اصلــی شــهر صفــوی قزویــن 
خواهــد بــود؛ علی الخصــوص کــه در بررســی ســیر تکامــل 
ــر  ــن عص ــل قزوی ــناخت کام ــوی و ش ــهری صف ــای ش میدان  ه
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ک ــا خواه ــاخصی را ایف ــش ش ــوی نق صف
بررســی  های تاریخــی و اقــوال موجــود از قزویــن عصــر صفــوی 
و فضاهــای شــهری موجــود در زمــان پایتخــت بــودن ایــن شــهر، 
ــی  ــدان   اصل ــت می ــاره وضعی ــر درب ــک اتفاق نظ ــه ی ــتیابی ب دس
شــهر به عنــوان هــدف مــورد توجــه اســت. در راســتای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف و بررســی ویژگی  هــای کالبــدی و اجتماعــی ایــن 
ــی،  ــناد تاریخ ــون و اس ــه مت ــوی، مجموع ــدان   در دوره صف می
ــر  ــن عص ــا قزوی ــط ب ــی مرتب ــای تاریخ ــفرنامه  ها و نگاره  ه س
صفــوی بررســی و بــا مــرور و تحلیــل آن هــا همــراه بــا مطالعــات 

میدانــی جمع  بنــدی انجــام گرفتــه اســت. یکــی از نکاتــی کــه در 
ایــن مطالعــه در کنــار تحلیــل اطالعــات ارائــه شــده در اســناد و 
ــج  ــر نتای ــروری ب ــده، م ــه ش ــه آن توج ــود ب ــفرنامه  های موج س
پژوهش  هــای انجــام شــده در ســال  های اخیــر نیــز بــوده اســت.

ــدی و  ــی کالب ــی ویژگ ــع در بررس ــن منب ــت مهم تری ــی اس گفتن
اجتماعــی میــدان اصلــی قزویــن صفــوی در دوره هــای مختلــف 
ــیاحان  ــفرنامه س ــر، س ــخ معاص ــل از تاری ــای قب ــژه دوره ه به وی
ویژگی هــای  و  خصوصیــات  از  کــه  اســت  تاریخ نگارانــی  و 
ــات پژوهشــگران  ــن مطالع ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــر داده ان ــدان خب می
ــش را  ــم پژوه ــاط مبه ــی نق ــز برخ ــدان نی ــاره می ــر درب معاص
ــا  ــط ب ــناد مرتب ــه اس ــت ک ــر داش ــد در نظ ــد. بای ــن کرده  ان روش
ــتر  ــد بیش ــوده اســت؛ و بای ــق نب ــل و دقی ــترده، کام ــدان گس می
مجمــوع آن هــا را در کنــار هــم در جهــت بازشناســی فضــای بــاز 
ــی  های  ــرار داد. بررس ــکاش ق ــورد کن ــهر م ــی ش ــدان تاریخ می
ــون  ــز همچ ــن نی ــوی قزوی ــدان صف ــد می ــان می  ده ــه نش اولی
ــگاه  ــدند؛ جای ــاب ش ــی انتخ ــه پایتخت ــه ب ــهرهایی ک ــدان ش می
ــان دادن  ــم در نش ــردم و ه ــوم م ــان عم ــم در می ــژه  ای ه وی
ــه  ــاره ب ــه اش ــت. اگرچ ــته اس ــه داش ــت صفوی ــدرت حکوم ق
ــر  ــه نظ ــی ب ــود دارد ول ــب وج ــل از دوره شاه طهماس ــدان قب می
ــب  ــدان در دوره شاه طهماس ــن می ــی ای ــاختار اصل ــد س می  رس
بنیــان گــذارده شــده؛ و در بیشــتر دوره صفویــه از رونــق خوبــی 
برخــوردار بــوده اســت. در اواخــر دوره صفویــه ایــن میــدان رو بــه 
ــه دوره قاجــار  ــد، ازجمل ــه آن در دوره هــای بع ــاد و بدن ــول نه اف
مــورد تخریــب قــرار گرفــت و فضــای درونــی آن نیــز در حــال 

حاضــر اشــغال شــده اســت. 

پرسش  های پژوهش
- ویژگی  هــای ســاختاری-کالبدی میــدان ســعادت قزویــن 
به عنــوان یــک فضــای شــهری در دوره صفــوی چیســت؟

- وجــوه فعالیتــی- عملکــردی میــدان در زمــان رونــق به عنــوان 
یــک فضــای شــهری چگونــه بــوده اســت؟

و  کالبــدی  نظــر  از  میــدان ســعادت  تاریخــی  - تحــوالت 
ــت؟ ــه اس ــش رفت ــه پی ــوی چگون ــد از دوره صف ــردی بع عملک

2. پیشینه تحقیق )قزوین صفوی و میدان شهری(
مطالعــات انجام شــده دربــاره قزویــن عصــر صفــوی و فضاهــای 
بــاز شــهری -کــه منابعــی در خــور توجــه بــرای ایــن پژوهــش 
ــرد.  ــته  بندی ک ــی دس ــروه کل ــد گ ــوان در چن ــتند- را می ت هس
گــروه اول اســناد، تصاویــر و ســفرنامه  هایی هســتند کــه در دوره 
ــش  ــن پژوه ــل ای ــع اصی ــت؛ و مناب ــده اس ــته ش ــوی نگاش صف
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خواهنــد بــود. نوشــته  های پیترودالوالــه، تصاویــر کمپفــر و 
توصیفــات اولئــاروس نمونه  هــای شــاخص ایــن پژوهش  هــا 
هســتند. گــروه دوم منابــع و متــون تاریخــی اســت کــه در خــالل 
ــا،  ــف آن ه ــا توصی ــی و ی ــای تاریخ ــات و رویداده ــرور اتفاق م
اشــاراتی نیــز بــه میــدان   و فضــای بــاز شــهری قزویــن صفــوی 
ــی  ــم  آرای عباس ــات در عال ــن توصیف ــه  ای از ای ــته  اند. نمون داش
ــتند.  ــتناد هس ــه و اس ــه قابل توج ــده ک ــخ آم ــه التواری و خالص
ــز در  ــا نی ــی از پژوهش  ه ــل، گروه ــع اصی ــن مناب ــر ای ــالوه ب ع
دهه  هــای اخیــر در جهــت بازنمایــی قزویــن صفــوی و یــا ســیر 
تکامــل میادیــن شــهری صفــوی تــالش کــرده و بــا توجــه بــه 
ــدان  ــن می ــاره ویژگی هــای ای اســناد و نوشــته  های تاریخــی درب
حــرف بــه میــان آورده  انــد. مقــاالت پژوهشــگرانی مثــل عالمــی، 
ــی، یاراحمــدی و دیگــران،  ــی، مجاب ــی، دیزان امیرشــاهی، جیحان

دبیرســیاقی، و... نمونه  هــای این گونــه پژوهش  هــا هســتند.
ــرار  ــی ق ــای متفاوت ــوع پژوهش  ه ــن موض ــوی قزوی ــهر صف ش
گرفتــه کــه چــه در راســتای بازنمایــی کل ســاختار شــهر تــالش 
داشــته  اند و چــه تــک بناهــا و فضاهــای موجــود در شــهر شــاهی 
ــز  ــوارد نی ــی م ــد4. در برخ ــرار داده  ان ــه ق ــورد توج ــوی را م صف
روایتگــر تاریــخ گذشــته بــر اســاس آثــار تاریخــی و رویدادهــای 
ــیاقی 1381، 1383(.  ــد )دبیرس ــا بوده  ان ــی آن ه ــی، اجتماع سیاس
ــناد  ــی از اس ــر گروه ــه ب ــا تکی ــوارد ب ــی م ــا برخ ــن تالش  ه ای
1393؛  1392؛  دیزانــی  1387؛  )عالمــی  تاریخــی  متــون  و 
امیرشــاهی5 1981؛ نــوروز برازجانــی و جــوادی 1395؛ جیحانــی 
و رجبــی 1398( و یــا حتــی تنهــا اشــعار شــاعران آن دوره 
ــری از  ــه و تصوی ــکل گرفت ــکاران 1397( ش ــدی و هم )یاراحم
ــد. عــالوه  ــه کرده  ان ــه آن ارائ ــوی و فضاهــای معماران شــهر صف
ــعادت  آباد  ــاغ س ــه و ب ــوی و دولت خان ــهر صف ــوع ش ــر موض ب
ــوده اســت؛ توصیــف و مکان  یابــی  کــه بیشــتر مــورد پژوهــش ب
فضــای تاریخــی میــدان یــا فضاهــای بــاز شــهری قزویــن اگرچه 
ــی به طــور خــاص مــورد  ــوده ول در خــالل پژوهش  هــا مدنظــر ب
ــای  ــان پژوهش  ه ــن می ــت. در ای ــه اس ــرار نگرفت ــکاش ق کن
محــدودی نیــز وجــود دارنــد کــه دربــاره میــدان و فضاهــای بــاز 

ــد. ــث کرده  ان ــتر بح ــهری بیش ش
ــوی را به طــور  ــب پژوهش  هــای موجــود موضــوع شــهر صف اغل
ــر  ــار دیگ ــز در کن ــک ج ــوان ی ــدان را به عن ــا می ــاص و ی خ
ــد. در  ــی کرده  ان ــی بررس ــی تطبیق ــا نگاه ــهری و ب ــن ش میادی
ــکان  ــا و م ــاره ویژگی  ه ــز درب ــده نی ــام ش ــارات انج ــن اش همی
ــته و  ــود داش ــر وج ــی اختالف نظ ــهری تاریخ ــای ش ــن فضاه ای
دارد و بــا اینکــه هــر کــس تــالش کــرده بــا توجــه بــه برداشــت 
ــفانه  ــی متأس ــد؛ ول ــه ده ــا ارائ ــق از آن ه ــری دقی ــود تصوی خ

ــی  ــناد تاریخ ــوال و اس ــواهد، اق ــام ش ــته  اند تم ــت نتوانس درنهای
ــالف  ــانند. اخت ــل برس ــق و کام ــه دقی ــه نتیج ــاره ب ــن ب را در ای
ــای  ــاره میدان  ه ــم درب ــاط مبه ــود نق ــری و وج در محــل قرارگی
ــی  ــردرگمی در عناوین ــرف و س ــک ط ــن از ی ــهری در قزوی ش
مثــل »میــدان اســب«، »آت میــدان«، »میــدان چــوگان«، 
ــه(  ــنکه )زنک ــعادت  آباد«، »س ــدان س ــعادت«، »می ــدان س »می
میــدان )میــدان ســنگ(«،»میدان شــاه«، »میدان اســب شــاهی«، 
ــه  ــده؛ نکت ــی آم ــع تاریخ ــه در مناب ــاد«، و... ک ــدان جعفرآب »می
ــت. در  ــده اس ــام ش ــای انج ــی پژوهش ه ــه در تمام ــز توج حائ
ــدان  ــک می ــی )1392، 65-66( از ی ــر، دیزان ــای اخی پژوهش  ه
ــرد  ــام می  ب ــدان شــاهی( ن ــا می ــزرگ شــهر ی ــدان ب شــهری )می
ــی  ــی 1387، 50؛ نوروزبرازجان ــر )عالم ــی دیگ و در پژوهش  های
و جــوادی 1395؛ رضایی  پــور و دیگــران 1396، 64-67( از دو 
قابل بحث تریــن و  بااین وجــود  بــرده می  شــود.  نــام  میــدان 
ــوع  ــن موض ــه ای ــیدن ب ــتای رس ــا در راس ــن تالش  ه نزدیک  تری
ــرث  ــای وی ــاهی( در پژوهش  ه ــهر ش ــاز ش ــای ب ــدان و فض )می
ــوادی )1395( و  ــی و ج ــوروز برازجان ــی )1392(، ن )1997(، دیزان
جیحانــی و رجبــی )1398( قابــل بحــث اســت کــه وجــود میــدان 
ــو  ــردر عالی قاپ ــوی س ــای جل ــاوت از فض ــهر را متف ــی ش اصل
ــدان  ــد در نظــر داشــت کــه بحــث می دانســته  اند. درمجمــوع بای
در قزویــن صفــوی بــه دو فضــای شــهری متفــاوت اطــالق شــده 
ــدان  ــا می ــو ی ــان عالی  قاپ ــا »جلوخ ــن فضاه ــی از ای ــت. یک اس
ــت6.  ــعادت آباد« اس ــا س ــعادت ی ــدان س ــری »می ــب« و دیگ اس
ــا  ــه آمــده اســت؛ مرتبــط ب ــا ایــن توضیــح آنچــه در ایــن مقال ب
میــدان اصلــی شــهر شــاهی اســت کــه کامــاًل مجــزا از فضــای 
ــر  ــات دقیق  ت ــت. توضیح ــوی اس ــه صف ــردر دولت خان ــوی س جل

ــه شــده اســت. ــه ارائ ــن مقال ــن موضــوع در مت ای
اگرچــه در مطالعــه برخــی پژوهشــگران7 نامــی از میــدان شــاهی 
قزویــن )میــدان ســعادت( آمــده و بــه ضــرورت مطالعــه آن اشــاره 
شــده اســت؛ ولــی مــکان ایــن میــدان و وضعیــت آن در امــروز 
ــک  ــوان ی ــب به عن ــه و اغل ــرار نگرفت ــق ق ــکاش دقی ــورد کن م
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــی ش ــم معرف ــه مبه نقط
کمپفــر در نقشــه خــود از قزویــن صفــوی ایــن میــدان را در کنــار 
کاروانســرا و بــازار نشــان داده اســت؛ و عــالوه بــر متــون تاریخی، 
ــه  ــوان نمون ــد. به عن ــه آن پرداخته  ان ــز ب ــگران نی ــی پژوهش برخ
امیرشــاهی )1386( در جســتجوی ایــده و چگونگــی شــکل  گیری 
ــوادی  ــی و ج ــوروز برازجان ــان و ســاخت آن و ن ــدان نقش جه می
)1395(، دقیقــًا از میــدان ســعادت نــام بــرده و بــا توجــه بــه منابع 

ــد. ــه کرده  ان تاریخــی توصیفــات خوبــی از میــدان ســعادت ارائ
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1. فضای مقابل ورودی به محدوده کاخ )جلوخان(    2. دفاتر اداری و 
دولتی )دیوان  خانه(  3. حرمسرا   4. دولتخانه   5. چهل ستون   6. باغ 
سعادت  آباد   7. میدان اسب   8. خیابان   9. میدان سعادت  آباد   10. 

جایگاه بازدید شاه   11. بازار   12. مسجد جامع   13. مسجد حیدریه   
14. مسجد پنجعلی   15. مسجد پیغمبریه   16. حمام حاج کریم   17. 

امامزاده اسماعیل
تصویر 1. بازنمایی بخشی از شهر صفوی قزوین

)مأخذ: ویرث 1997، 469(

A. میدان شاه   B. دروازه عالی قاپو   C. ارشی خانه 
  D. اســتخر    E. مســجد جامــع   F. مســجد حیدریــه    G. قیصریــه    
H. کاروانســرای شــاه    I. بــازار جدیــد   J. بــازار قدیــم   K. امامــزاده 
ــدان    ــه می ــی   M. عمــارات مشــرف ب اســماعیل    L. مســجد پنجعل
N. خیابــان   O. مدرســه و بقعــه پیغمبریــه   P. دیوانخانــه جدیــد )کاخ 

چهلســتون(    Q. بــرج کبوتــر   R. دیوان  خانــه قدیــم
تصویر 2. بازآفرینی شهر شاهی صفوی قزوین 

)مأخذ: دیزانی 1392،  68(

ــه  ــتیابی ب ــه دس ــدان، اگرچ ــن می ــر از ای ــواهد دقیق  ت ــاره ش درب
تصویــری دقیــق از قزویــن صفــوی هــدف پــاره  ای از پژوهش  هــا 
ــا  ــز در آن ه ــی نی ــی اختالف نظرهای ــت؛ ول ــوده اس ــاالت ب و مق
وجــود دارد. به عنــوان نمونــه همان طــور کــه در نقشــه  های 
ارائــه شــده از شــهر صفــوی توســط ویــرث )ویــرث8 1997، 469( 
ــا  ــی )1392( ی ــراقی )1387(، دیزان ــل اش ــر مث ــات متأخ و مطالع
ــاد  ــوند؛ در ابع ــده می  ش ــوادی )1395( دی ــی و ج ــوروز برازجان ن
ــود دارد؛  ــر وج ــا اختالف نظ ــی فضاه ــی مکان  یاب ــدی و حت کالب
ــد. به عنــوان  اگرچــه همــه آن هــا در مــواردی نیــز اشــتراک دارن
ــرث  ــود؛ وی ــده می  ش ــر 1 دی ــه در تصوی ــور ک ــه، همان ط نمون
ــرای  ــاالی کاروانس ــماره 9 و در ب ــا ش ــهر را ب ــی ش ــدان اصل می
ــه باغ  هــای ســعادت آباد نشــان داده  عباســی و در غــرب مجموع
اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه وی عــرض میــدان را حــدود 3 تا 
چهــار برابــر طــول کاروانســرا در نظــر گرفتــه اســت. ایــن تناســب 
میــدان در مطالعــه نــوروز برازجانــی و جــوادی )1395، 201( نیــز 

قابــل توجــه اســت کــه نســبت عــرض بــه طــول میــدان 1 بــه 
1/6 در نظــر گرفتــه شــده اســت. در بازنمایــی ارائــه شــده توســط 
ــدان در  ــی می ــت مکان ــر موقعی ــز از نظ ــر 2( نی ــی )تصوی دیزان
محــدوده  ای شــبیه بــه مطالعــات دیگــر ارائــه شــده ولــی میــدان 
از نظــر ابعــاد کامــاًل متفــاوت اســت. دیزانــی میــدان را بــا حــرف 
A نشــان داده و از ســمت جنــوب منتهــی به کاروانســرای شــاهی 
ــه  ــه مجموع ــرق ب ــذر رشــت، از ش ــه گ ــمال ب ــه، از ش و قیصری
ــه  ــازار در نظــر گرفت باغ  هــای ســعادت آباد و از غــرب در جــوار ب
اســت. نســبت طــول بــه عــرض در ایــن بازنمایــی حــدود 1 بــه 
3 اســت. غیــر از ایــن پژوهش  هــا، در برخــی از بازنمایی  هــا نیــز 

تنهــا نامــی از میــدان ســعادت آمــده اســت9. 
درمجمــوع آنچــه نقطــه شــاخص ایــن مطالعــه نســبت بــه دیگــر 
مطالعــات انجــام شــده می باشــد؛ ارائــه تصویــری کامل  تــر 
ــوال  ــناد و اق ــر اس ــه ب ــا تکی ــعادت ب ــدان س ــای می از ویژگی  ه
ــا  ــوی ت ــدان از دوره صف ــی تحــوالت می ــز بازخوان تاریخــی و نی
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ــز  ــت حائ ــوع از آن جه ــه موض ــن ب ــت. پرداخت ــر اس دوره معاص
ــوی را  ــن صف ــناخته  ای از قزوی ــش ناش ــه بخ ــت ک ــت اس اهمی
مــورد کنــکاش قــرار داده اســت و درنتیجــه بــه شــناخت وضعیــت 
ــعادت  ــدان س ــرد. می ــد ک ــک خواه ــهر کم ــی ش ــدان اصل می
ــق  ــه دقی ــورد توج ــی م ــته؛ ول ــده  ای داش ــارات پراکن ــه اش اگرچ
قــرار نگرفتــه اســت. قابــل تأکیــد اســت کــه بــر طبــق مطالعــه 
ــدان  ــاره می ــی )1398( درب ــی و رجب انجــام شــده توســط جیحان
ــوی  ــه صف ــرای دولت خان ــی ب ــتر جلوخان ــن فضــا بیش اســب، ای
بــوده و عــالوه بــر قابــل توجــه بــودن ایــن موضــوع، نگارنــدگان 
ــی شــهر  ــدان اصل ــی می ــرای بازنمای ــالش ب ــه حاضــر در ت مقال
ــاًل  ــه کام ــتند ک ــعادت  آباد( هس ــا س ــعادت ی ــدان س ــوی )می صف
مجــزا از فضــای جلوخــان عالــی قاپــو، خیابــان یــا میــدان اســب 

اســت کــه مــورد اشــاره پژوهشــگران بــوده اســت10. 

3. روش  شناسی پژوهش
رویکــرد کلــی ایــن مطالعــه کیفــی بــوده کــه بــا توصیــف روایــی 
ــده  ــازمان  دهی ش ــود س ــارات موج ــا و اش ــریحی از رخداده و تش
ــی،  ــناد تاریخ ــون و اس ــل مت ــتنتاج و تحلی ــس از اس ــت. پ اس
ــرار  ــر ق ــعادت مدنظ ــدان س ــی می ــوالت تاریخ ــی تح بازخوان
ــا مطالعــه  ــه اول ب ــاز در مرحل گرفتــه اســت. اطالعــات مــورد نی
ــیاحان،  ــفرنامه س ــامل س ــی )ش ــدارک تاریخ ــناد و م ــون، اس مت
و  اســناد  و  موجــود  گزارش  هــای  تاریخ  نــگاران،  متــون 
ــواهد  ــی ش ــا بررس ــدی ب ــطح بع ــری( و در س ــای تصوی نگاره  ه
معمــاری موجــود در محــل جمــع  آوری شــده اســت. پژوهــش در 
کل معطــوف بــه گذشــته اســت کــه بــا نگاهــی تاریخــی تــالش 
ــف  ــت کش ــی و در جه ــم را بازشناس ــاری قدی ــد معم دارد کالب
ــع در  ــا و وقای ــی رویداده ــف عین ــد. توصی ــدام کن ــم آن اق و فه
جهــت شــناخت ویژگی  هــای کالبــدی و عملکــردی میــدان 
ــوع  ــوی( موض ــر صف ــن در عص ــی قزوی ــدان   اصل ــعادت )می س
اصلــی پژوهــش اســت. از ایــن رو در جهــت دســتیابی بــه اعتبــار 
درونــی، تــالش شــده تــا بــا مــرور توصیفــات در چندیــن منبــع 
ــری از  ــتر و دقیق  ت ــات بیش ــر اطالع ــا یکدیگ ــا ب ــق آنه و تطبی

ــود.  ــم ش ــعادت فراه ــدان س می

4. میدان سعادت )سعادت  آباد( در عصر صفوی
در دوره شاه طهماســب صفــوی )984-930 ه.ق/ 1576-1524 م(، 
ــران انتخــاب شــد. شاه طهماســب  ــوان پایتخــت ای ــن به عن قزوی
ــف  ــل مختل ــه دالی ــال )953 ه.ق/ 1547 م(11 ب ــوی در س صف
ــی 1386، 122-124(.  ــال داد )طالب ــن انتق ــه قزوی ــت را ب پایتخ
ــازهای  ــت، ساخت وس ــوان پایتخ ــن به عن ــاب قزوی ــس از انتخ پ
ــی  ــاخته  های قدیم ــی س ــن برخ ــد و همچنی ــاد ش ــدی ایج جدی

تغییــر شــکل یافتنــد )جیحانــی و رجبــی 1398، 45(. آن گونــه کــه 
ــاختن  ــرای س ــب ب ــد شاه طهماس ــاره می  کنن ــگران12 اش پژوهش
برنامه  هــای  و  مرمت  هــا  ساخت وســازها،  دارالســلطنه،  یــک 
توســعه را مدنظــر قــرار داد. دراین بــاره امیرشــاهی )2001، 
چهــار  در  ساخت وســازها  می  نویســد   )83  ،1386 365-360؛ 
ــا در درون و دو  ــش از آنه ــت؛ دو بخ ــده اس ــام ش ــش انج بخ
ــرج  ــا ب ــی ب ــا. بخش هــای درون ــاروی کاخ  ه ــرون ب بخــش در بی
ــردم  ــگاه م ــر ن ــته ب ــه بس ــود ک ــده ب ــاخته ش ــد س ــاروی بلن و ب
ــم و  ــتفاده حاک ــرای اس ــه ب ــی ک ــای درون ــن بخش ه ــود. ای ب
ــش اول از  ــود. بخ ــش ب ــد؛ دارای دو بخ ــاخته ش ــتگاه او س دس
ــه،  ــو و دیوان خان ــد عالی  قاپ ــا دروازه بلن ــه ب ــای دولت خان کاخ ه
کتابخانــه، اســطبل ها، حــرم و دیگــر فضاهــای معمــاری تشــکیل 
ــا  شــده بــود؛ و بخــش دیگــر را انبــوه باغ هــای »ســعادت آباد« ب
ــن  ــه ای ــد ک ــکل می دادن ــا ش ــتخرها و آب نماه ــک ها و اس کوش
ــا دروازه ای بلنــد ســاخته شــده بــود. ایــن دو فضــا همــان  نیــز ب
ــه صفــوی را تشــکیل داده اســت کــه در حــال حاضــر  دولت خان
ــن موجــود اســت.  ــز شــهر قزوی ــای آن در مرک بخشــی از بقای

دو بخــش بیرونــی، گشــاده بــر مــردم، عبــارت بودنــد از جلوخــان 
عالی  قاپــو، خیابــان یــا میــدان اســب و دیگــری میــدان ســعادت 
و بــازار موجــود در نزدیکــی آن کــه مــورد اســتفاده عمــوم قــرار 
ــی بخشــی اســت کــه هــم مــردم و هــم  داشــتند. بخــش بیرون
حکومــت از وجــود آن بهــره می بردنــد و بالطبــع فضاهایــی کــه 
ــهری  ــای ش ــی فضاه ــدند؛ از ویژگ ــی ش ــش طراح ــن بخ در ای
ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــای عموم ــت و کاربری ه همچــون محصوری
اســت. بــر ایــن اســاس اگرچــه اختــالف نظــر در این  بــاره وجــود 
دارد ولــی بــه نظــر می  رســد شــهر قزویــن دارای دو فضــای بــاز 
عمومــی مطــرح و شــبیه بــه میــدان بــود: »میــدان اســب« -که با 
عنــوان خیابــان یــا جلوخــان عالــی قاپــو نیــز از آن نــام برده شــده 
ــن  ــی شــهر قزوی ــدان اصل ــدان ســعادت« کــه می اســت- و »می
صفــوی بــوده اســت. عناویــن متنوعــی نیــز بــرای ایــن دو فضــا 
در متــون مختلــف تاریخــی و پژوهش  هــا آمــده، ولــی در تکمیــل 
آنچــه نوروزبرازجانــی و جــوادی )1395، 185( اشــاره کــرده 
ــدان  ــدد«، »می ــدان مج ــد«، »می ــدان جدی ــل »می ــی مث عناوین
ــدان  ــاهی«، »می ــدان ش ــزرگ«، »می ــدان ب ــلطنه«، »می دارالس
ــون  ــدان ســنگ )ســنکه، زنگــه(« کــه در مت ســعادت آباد، و »می
ــر  ــت ب ــوند؛ دالل ــده می  ش ــود دی ــفرنامه  های موج ــی و س تاریخ
میــدان ســعادت قزویــن به عنــوان میــدان شــاهی عصــر صفــوی 
ــت  ــر داش ــد در نظ ــت. بای ــه اس ــن مقال ــوع ای ــه موض ــته ک داش
ــدان ســعادت وجــود  ــه از می ــده  ای ک ــل اطالعــات پراکن ــه دلی ب
دارد؛ الزم اســت انــدک اطالعــات موجــود، بررســی و بــا شــواهد 
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و اســناد تطبیــق داده شــوند. آنچــه در ادامــه ارائــه شــده تــالش 
دارد تــا ویژگی  هــای کالبــدی و عملکــردی میــدان را از دوره 
ــود  ــناد موج ــون و اس ــا مت ــق ب ــول منطب ــکل گیری، اوج و اف ش

معرفــی و تشــریح نمایــد. 

4-1. ویژگی  های کالبدی میدان 
ــعادت  ــدان س ــه می ــتقیم ب ــور غیرمس ــه به ط ــندی ک ــن س اولی
ــخ 933  ــه تاری ــر ب ــال وزی ــا جم ــه آق ــرده؛ وقف  نام ــاره ک اش
ــد  ــام چن ــه13 ن ــن وقف  نام ــود از ای ه.ق اســت. در رونوشــت موج
مــکان در قزویــن آمــده اســت: اراضــی پرســه، اراضــی ســبزی کار 
ــرای  ــه، س ــب التفاتی ــی در جن ــه([، حمام ــه ریس ــاد پنب ])حکم  آب
ــد،  ــدان جدی ــاه([ در می ــرای ش ــعادت ])س ــان س ــه خ ــهیر ب الش
محوطــه وزیــر در جنــب خــان ســعادت، آســیاب فــرخ بیــک در 
ــدای  ــر در ابت ــال وزی ــا جم ــو14. آق ــا و چهارس ــرای ارمنی ه س
همیــن وقف  نامــه بــه واگــذاری تولیــت ایــن امــالک نیــز اشــاره 
کــرده و در حــال حاضــر برخــی از ایــن امــالک بــه حــرم امــام 
ــدس  ــود در آســتان ق ــذار  شــده اســت. اســناد موج رضــا)ع( واگ
ــام  ــرایی ن ــام و کاروانس ــواره از حم ــد هم ــان می  ده رضــوی نش
ــرای آســتان مقــدس  ــرده شــده کــه ســال  ها عایــدات آن  هــا ب ب
هزینــه شــده و اســنادی مبنــی بــر تعمیــر و اجــاره آن  هــا موجــود 
اســت. در حــال حاضــر نیــز حمــام و کاروانســرایی بــا نــام رضــوی 
ــاره  ــعادت اش ــان س ــد. خ ــود دارن ــن وج ــازار قزوی در محــدوده ب
ــوی  ــرای رض ــاه )س ــرای ش ــان کاروانس ــه هم ــده در وقف  نام ش
ــه  ــد نیســت حمــام اشــاره شــده در وقف  نام ــی( اســت؛ و بعی فعل
نیــز همــان حمــام رضــوی فعلــی یــا حداقــل حمامــی در همیــن 
ــان  ــرور زم ــه م ــًا ب ــه مطمئن ــه البت ــد ک ــوده باش ــدوده ب مح
ــن  ــت15. همچنی ــه اس ــام گرفت ــترده ای در آن انج ــرات گس تغیی
ــان  ــار خ ــه در کن ــه ک ــده در وقف  نام ــاره ش ــد اش ــدان جدی می
ســعادت آمــده همــان میــدان ســعادت اســت؛ در خالصــه التواریخ 
)قمــی 1383، 460( نیــز بــه موضــوع جدیــد بــودن ایــن محــدوده 

از شــهر اشــاره شــده اســت16.
در ســال 1006 ه.ق و در زمــان شــاه عباس اول مقدمــات انتقــال 
ــدت  ــس از م ــت و پ ــده اس ــم ش ــان فراه ــه اصفه ــت ب پایتخ
ــر  ــان در نظ ــاهی در اصفه ــهر ش ــداث ش ــرای اح ــه ب ــی ک زمان
ــرد.  ــن صــورت می  گی ــال پایتخــت از قزوی ــه می  شــود؛ انتق گرفت
ــرد.  ــن می  گی ــز از قزوی ــق را نی ــج رون ــه تدری ــال پایتخــت ب انتق
کاهــش جمعیــت قزویــن از زمــان پایتختــی تــا انتقــال پایتخــت 
بــه اصفهــان17 مؤیــد ایــن موضــوع اســت. چنانچــه ایــن اتفــاق 
ــود؛  ــگام ش ــت هم ــال پایتخ ــی و انتق ــدرت سیاس ــر ق ــا تغیی ب
ــرای نگهــداری  ــه ب ــه معنــی کاهــش بودجــه و هزین ــد ب می توان

ابنیــه عمومــی نیــز باشــد. فرســایش و از رونــق افتــادن میــدان 
ســعادت از همــان زمــان انتقــال پایتخــت در دوره صفویــه شــروع 
ــق  ــز از رون ــون آن نی ــی و شــاهی پیرام ــه عموم و درنتیجــه ابنی

ــد. افتادن
ــدان  ــدی می ــت کالب ــه وضعی ــوط ب ــف مرب ــن توصی کامل  تری
ــت. وی در  ــی اس ــه18 ایتالیای ــرو دالوال ــه پیت ــوط ب ــعادت مرب س
زمــان شــاه عباس و ســال 1025 ه.ق )1616 م( وارد ایــران شــد و 
شــش ســال در ایــران اقامــت کــرد و در چندیــن ســفر از مالزمان 
ــود. وی از نظــر زمانــی نزدیک  تریــن فــردی اســت  شــاه عباس ب
ــه  ــته اســت. دالوال ــب نوش ــدان مطل ــل می ــت اصی ــه از وضعی ک
)1384، 233( از مــکان قرارگیــری میــدان در کنــار بــازار و دور از 
ــام می  بــرد. همچنیــن اشــاره می  کنــد هرچنــد از  قصــر شــاهی ن
میــدان اصفهــان بزرگ تــر و زیباتــر نیســت؛ ولــی دســت کمی از 
آن نــدارد و از نظــر ابعــاد نیــز درازای میــدان ســه برابــر پهنایــش 
اســت. وی توصیفــات دیگــری از وضعیــت میــدان، مثــل اینکــه 
دو قصــر کوچــک ســلطنتی بــا ایوان هــای متعــدد یکــی در ایــن 
طــرف و دیگــری در طــرف دیگــر ســاخته شــده، ارائــه می  دهــد. 
ــدان کــه کوتاهــی دیوارهــای آن اســت  ــه عیــب می همچنیــن ب
ــته  اند؛  ــت کاش ــراف آن را درخ ــد اط ــد؛ و می  نویس ــاره می  کن اش
ــادور میــدان طارمــی  ــای آن هــا روان و دورت جوی  هــای آب در پ

چوبــی کشــیده شــده اســت.
ــوی  ــن صف ــت قزوی ــف وضعی ــه توصی ــه ب ــی ک ــر متون از دیگ
پرداختــه، ســفرنامه شــاردن اســت کــه ســال ها بعــد و در 
زمــان شــاه عباس دوم میــدان قزویــن را بازدیــد کــرده اســت19. 
شــاردن انــدازه میــدان را 250 در 700 گام نوشــته ولــی بــه نظــر 
می  رســد واحــد قــدم یــا گام )Pas( بــرای انــدازه میــدان ســعادت 
ــه »...  ــد ک ــه آم ــف دالوال ــی در توصی ــت. از طرف ــح نیس صحی
هرچنــد ]میــدان ســعادت[ از میــدان اصفهــان بزرگ تــر و زیباتــر 
نیســت ...« ؛ از طــرف دیگــر بررســی متــن ســفرنامه شــاردن20 و 
توصیــف تطبیقــی وی از میــدان شــاه اصفهــان نشــان می  دهــد 
کــه وی انــدازه آن را 440 در 160 گام )Pas( اشــاره کــرده اســت 
)شــاردن 1811، ج 7، 344(. اگرچــه انــدازه اشــاره شــده بــا انــدازه 
واقعــی میــدان شــاه اصفهــان دارای اختــالف محــدودی اســت21؛ 
ــدان شــاه  ــه بزرگــی می ــدان ســعادت ب ــرار باشــد کــه می اگــر ق
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــًا از آن بزرگ  ت ــس مطمئن ــد؛ پ ــان نباش اصفه
ــاره میــدان ســعادت  ــدازه اشــاره شــده شــاردن درب در  حالی  کــه ان
)700 در 250 گام یــا Pas( بســیار بزرگ تــر از میــدان شــاه 
اصفهــان توصیــف شــده اســت )شــاردن 1811، ج 2، 388(. 
توصیفــات اشــتباه شــاردن از وضعیــت صفــوی قزویــن مســبوق 
ــدان  ــه می ــوط ب ــد مرب ــال دارد واح ــت و احتم ــابقه اس ــه س ب
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ســعادت پــا )Foot( بــوده باشــد کــه معــادل 0/3048 متــر اســت. 
ــدود 220 در 80  ــد ح ــدان بای ــدی می ــدازه کالب ــب ان ــن ترتی بدی
ــودن  ــر ب ــر ســه براب ــی ب ــه مبن ــا نظــر دالوال ــه ب ــر باشــد ک مت
طــول آن نســبت بــه عــرض هماهنگــی دارد و نســبت بــه میــدان 

ــت. ــر اس ــز کوچک  ت ــان نی ــاه اصفه ش
ــز  ــرت23 نی ــرتوماس هرب ــوس22 و س ــن آدام الئاری ــر ای ــالوه ب ع
ــن  ــد. همچنی ــام برده  ان ــار آن ن ــازار در کن ــدان و ب از موقعیــت می
در عالــم آرای عباســی اگرچــه اغلــب توصیفــات عملکــردی 
ــد؛  ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــد ب ــه در بخــش بع ــه شــده ک ارائ
ــل  ــی مث ــود فضاهای ــه وج ــدان ب ــدی می ــف کالب ــی در توصی ول
ــه  ــوم ب ــگار موس ــه زرن ــه دو طبق ــه و خلوت خان درگاه دولت خان
ــع  ــا واق ــارات جهان  نم ــی و عم ــرای عال ــو، کاروانس ــارت ن عم
ــت  ــده اس ــاره ش ــعادت اش ــدان س ــی می ــرقی و غرب ــع ش در ضل
)ترکمــان 1392، 1111(. همچنیــن بــا توجــه بــه توصیفــی دیگــر 
ــرار  ــی ق ــدان دکان  های ــراف می ــه در اط ــت ک ــوان دریاف می  ت
ــی  ــند تاریخ ــر س ــان 1392، 500- 499(. دیگ ــته  اند )ترکم داش
ــال 1095  ــن در س ــهر قزوی ــر24 از ش ــای کمپف ــط، طرح  ه مرتب
ــان حکومــت شــاه ســلیمان صفــوی اســت.  ه.ق )1684 م( و زم
ــا  ــه تنه ــود؛ چراک ــناخته می  ش ــب ش ــی مناس ــرح مرجع ــن ط ای

ــر 3(. ــت )تصوی ــوی اس ــن صف ــده از قزوی ــگاره باقیمان ن

تصویر3. طرح کمپفر از قزوین در دوره شاه سلیمان صفوی-1684 م
)مأخذ: کتابخانه بریتیش، 

ــا فضاهــای  ــه صورتــی مــدور همــراه ب طــرح کمپفــر شــهر را ب
ــاهزاده  ــه ش ــد. بقع ــر می کن ــهری تصوی ــانه های ش ــم و نش مه

حســین در جنوبی تریــن نقطــه شــهر، خیابــان یــا جلوخــان 
عالی  قاپــو مابیــن مســجد جامــع و باغ هــای شــاهی واقــع 
ــل مشــاهده اســت. یکــی  ــر قاب ــن نقشــه، دو معب شــده اند. در ای
راه شــمالی جنوبــی کــه بــه مــوازات خیابــان ترســیم شــده اســت؛ 
ــمت  ــه س ــعادت ب ــدان س ــمال می ــه از ش ــری ک ــری معب و دیگ
ــه برســد. در تصویــر  ــه دولت خان ــا ب شــرق عبــور کــرده اســت ت
ــه  ــاهی و دولت خان ــای ش ــیر، باغ ه ــن دو مس ــی ای ــل تالق مح
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــده، ب ــوارد ذکرش ــر م ــالوه ب ــد. ع ــرار دارن ق
موقعیــت دقیــق میــدان ســعادت بایــد بــه تمــام اطالعــات قابــل 
تفســیر در طــرح کمپفــر توجــه کــرد. نکتــه قابل توجــه، موقعیــت 
نقطــه مکانــی E در بســتر شــهر قزویــن صفــوی اســت کــه در 
تصویــر مشــخص شــده اســت. بنــا بــر شــرح نوشــته شــده واقــع 
در ســمت چــپ بــاال، ایــن حــرف نشــان  دهنده موقعیــت میــدان 
 Meidan ــوان ــه عن ــت؛ چراک ــاه اس ــرای ش ــعادت و کاروانس س
ــاًل  ــکان کام ــن م ــه ای ــب ب ــام منتس V Karawanserum در ن
ــود اســت  ــر موج ــه از کمپف ــری ک ــرح دیگ واضــح اســت. در ط
 Forum. Meidan et Bazar ــارت ــه b عب ــح نقط ــز در توضی نی
ــرح  ــه در دو ط ــت25. اگرچ ــده اس ــازار( آم ــدان و ب ــی، می )عموم
ــی  ــدان و کاروانســرا در شــمال غرب ــی می ــت مکان ــر موقعی کمپف
ــدی  ــاد کالب ــر ابع ــی از نظ ــت؛ ول ــخص اس ــًا مش ــن تقریب قزوی

ــید. ــی رس ــه دقیق ــه نتیج ــوان ب نمی  ت
دیگــر نکتــه قابل توجــه اینکــه تنهــا دو بدنــه از میــدان در 
ــگام  ــه در هن ــال دارد ک ــت؛ و احتم ــاهده اس ــل مش ــر قاب تصوی
ــی  ــول پایتخت ــل اف ــه دلی ــدان ب ــی از می ــه بخش ــیم نقش ترس
ــوع  ــن موض ــر ای ــاهد ب ــک ش ــد. ی ــده باش ــب ش ــن تخری قزوی
اینکــه کورنــی لوبــرن26 کــه چنــد ســال بعــد در ســال 1119 ه.ق 
)1707م( و در زمــان حکومــت شــاه ســلطان حســین صفــوی بــه 
قزویــن آمــده بــود، دربــاره میــدان می نویســد: »میــدان ... هیــچ 
ــد«  ــت ویرانی ان ــا درنهای ــدارد و مغازه ه ــه ن ــته توج ــز شایس چی
)بــرن27 1718، 405(. ایــن نوشــته دوره افــول و ویرانــی میــدان 
ــق  ــا تطبی ــد. ب ــان می  ده ــن را نش ــلطنه قزوی ــعادت و دارالس س
ــی  ــر و جانمای ــای کمپف ــا طرح ه ــد ب ــهری جدی ــه  های ش نقش
عناصــر دوره صفــوی می  تــوان در مرحلــه اول اســتنباط کــرد کــه 
ــن کاروانســرای  ــوی مابی ــعادت در دوره صف ــدان س محــدوده می
ــوده  ــار حمــام شــاه ب ــن در کن شــاه و محــور رشــت28 و همچنی
ــت  ــه دس ــه را ب ــه س ــک ب ــبت ی ــا نس ــی ب ــه فضای ــت؛ ک اس
ــعادت در  ــدان س ــاد می ــیاحان از ابع ــات س ــا توصیف ــد و ب می  ده
دوره صفــوی نیــز همخــوان اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه دیگــر 
ــوان  ــد شــد- می  ت ــه بحــث خواه ــه در ادام ــود -ک شــواهد موج
بازنمایی  هــا و احتمــاالت دیگــری نیــز از محــدوده میــدان ارائــه 

با تشکر از لیال قاسمی
British Library, MSBL Sloane 2923,fols75v76r)
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ــمال  ــعادت از ش ــدان س ــد می ــر می  رس ــه نظ ــوع ب ــرد. درمجم ک
بــه معبــر رشــت، شــرق بــه حمام شــاه و جنــوب بــه کاروانســرای 

ــوده اســت. شــاه متصــل ب

4-2. ویژگی  های عملکردی میدان 
دارای  میــدان   شــاهی صفــوی،  به عنــوان  میــدان ســعادت 
ــناد  ــع و اس ــر مناب ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــردی اس ــاختار عملک س
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــه ک ــمایی از آن را ارائ ــوان ش ــی می  ت تاریخ
بررســی  های منابــع29، از بــدو شــکل گیری میــدان ســعادت 
در دوره شاه طهماســب، فعالیت هــای گوناگونــی در آن جریــان 
ــد  ــا می کردن ــزرگ برپ ــن های ب ــاز آن جش ــای ب ــت. در فض داش
ــزار  ــوارکاری برگ ــز س ــدازی و نی ــوگان و قپق ان ــای چ و بازی ه
ــر ایــن، میــدان محــل رخدادهــای اجتماعــی،  می شــد؛ عــالوه ب
سیاســی و مجازات هــا نیــز بــود30. به عنــوان نمونــه در عالــم آرای 
عباســی آمــده کــه در موضــوع فــرار بایزیــد بــه ایــران در میــدان 
ــی  ــن مهمان ــده و در ای ــزار ش ــی برگ ــن میهمان ــعادت قزوی س
ــت  ــده اس ــیده ش ــی پوش ــای گران بهای ــدان از فرش  ه ــطح می س
)ترکمــان 1392، 102(. میــدان ســعادت در زمــان شاه طهماســب 
ــزد  ــته؛ و ن ــوب می گش ــهر محس ــم ش ــی و مه ــز دیدن از مراک
شــاه از منزلــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت. مکانــی بــرای بــه 
ــدن  ــدف از ساخته ش ــت ه ــوکت حکوم ــدرت و ش رخ کشــیدن ق
ــز  ــردم نی ــدف، م ــن ه ــرآوردن ای ــار ب ــه در کن ــود ک ــدان ب می

ــد. ــام دهن ــتد انج ــط آن دادوس ــتند در محی می توانس
اســکندربیگ ترکمــان در رخدادهــای ســال 1003 ه.ق )1594 م( 
ــه  ــن ب ــل از آنکــه شــاه عباس، پایتخــت را از قزوی ســه ســال قب
ــازی  ــای زیباس ــا و طرح ه ــه برنامه ه ــد؛ ب ــل کن ــان منتق اصفه
ــدان  ــردن می ــز ک ــرای طرب انگی اشــاره دارد. از طــرف پادشــاه ب
ضوابطــی تعییــن شــده بــود ماننــد دســتور بــه تزئیــن دکان هــای 
پیرامــون میــدان کــه در زمان هــای ویــژه همچــون حضــور شــاه 
)ترکمــان 1392، 500- 499(.  انجــام می گرفــت  در میــدان 
شــاه عباس همچنیــن از مشــاهده نزاع هایــی کــه خــود در 
میــدان ســعادت راه می انداختــه لــذت می بــرده اســت؛ برگــزاری 
نبــرد بیــن حیدریــان و نعمتیــان31 در ســال 1003 قمــری )974 
ه.ش( در میــدان ســعادت یکــی از آنهاســت )کالمــار 1996، 46(. 
ــوده  ــنامه  هایی ب ــرای نمایش ــل اج ــعادت مح ــدان س ــی می گوی
ــته  ــده داش ــر عه ــا را ب ــی آن ه ــاه عباس کارگردان ــه ش ــت ک اس
ــب  ــاه ترتی ــات فراغــت ش ــردن اوق ــر ک ــح و پ ــا هــدف تفری و ب
ــعادت  ــدان س ــز می ــن نی ــد و جش ــم تول ــد. در مراس داده می ش
ــال 1006 ه.ق )1598  ــال در س ــرای مث ــود. ب ــتفاده ب ــورد اس م
ــه  ــد، ب ــا آم ــه دنی ــد، ب ــد شــاه عباس، ســلطان محم ــه فرزن م( ک
شــکرانه آن جشــنی در میــدان ســعادت ترتیــب دادنــد )ترکمــان 

1392، 532(. دالوالــه )1384، 233-234 و 257( نیــز از تفریــح، 
ــا وی در  ــردم ب ــدار م ــاه و دی ــور ش ــم و حض ــزاری مراس برگ
ــا چنــد  ــرده و اشــاره می  کنــد کــه معمــواًل شــاه ب ــام ب میــدان ن
ــل صــف حاضــران  ــد و از مقاب ــدان می  آی ــه می ــن از ندیمــان ب ت
ــا در  ــز از نمایش  ه ــف32 نی ــچ کات ــاس یوی ــدت افان ــذرد. ف می  گ
میــدان و وجــود انــواع خوراکی  هــا در میــدان می  نویســد؛ عــالوه 
ــدان  ــات در می ــزاری جشــن ها و دیگــر اتفاق ــن وی از برگ ــر ای ب

ــد.  ــاد می  کن ــز ی نی
در دوره شــاه عباس اول و پــس از انتقــال پایتخــت بــه اصفهــان، 
ــی  ــیاحان اروپای ــفرا و س ــد س ــل رفت وآم ــعادت مح ــدان س می
ــه  ــت ب ــه پایتخ ــس از آنک ــی پ ــاه عباس حت ــت. ش ــرار گرف ق
اصفهــان منتقــل شــد از میــدان ســعادت قزویــن بــرای مراســم 
خــاص اســتفاده می  کــرد. برگــزاری مراســم پذیرایــی از ســفرای 
خارجــی یکــی از دیگــر عملکردهــای میــدان در دوره شــاه عباس 
ــح  ــرای صل ــه ب ــی ک ــت عثمان ــدگان دول ــاه عباس نماین ــود. ش ب
آمــده بودنــد33؛ و همچنین ســفیر اســپانیا و هندوســتان و ســفرای 
مســکو را در میــدان ســعادت پذیرایــی کــرد و ســفرا و نماینــدگان 
ــد در  ــود آورده بودن ــا خ ــه ب ــی را ک ــی هدایای ــای خارج دولت ه
ــتوده 1348،  ــاندند )س ــاه عباس می رس ــر ش ــه نظ ــدان ب ــن می ای

 .)178-177
ــاره  ــروا34 )1363، 264-261( اش ــدان فیگوئ ــرد می ــاره عملک درب
از ســفرای  بــر پذیرایــی  می کنــد کــه شــاه عباس عــالوه 
ــدان  ــن می ــه ای ــود ب ــر شــب خ ــعادت، ه ــدان س ــی در می خارج
می آمــد. بــزرگان مملکــت نیــز در آنجــا حضــور پیــدا می کردنــد 
ــدن  ــرای آم ــند و ب ــه باش ــاه را یافت ــا ش ــات ب ــت مالق ــا فرص ت
ــدن  ــش از آم ــد. پی ــی می کردن ــدان را چراغان ــه می ــاه همیش ش
شــاه، میــدان محــل گــردش مــردم شــهر بــود. آدام اولئاریــوس 
کــه در ســال 1046 ه. ق )1637 م( و در زمــان شــاه صفــی نــوه 
ــه رونــق  ــران ســفر کــرد، در ســفرنامه خــود ب ــه ای شــاه عباس ب
دادوســتد و بازرگانــی در دو میــدان قزویــن اشــاره نمــوده اســت 
ــدان35«  ــوس 1727، 665-666(. مقصــود وی از »آت می )اولئاری
همــان جلوخــان عالی  قاپــو یــا میــدان اســب و منظــور از »ســنکه 
ــق  ــل رون ــت37. از دالی ــعادت اس ــدان س ــان می ــدان36« هم می
میــدان ســعادت و آمدوشــد مــردم بــه آنجــا وجــود مراکز دادوســتد 
ــدن  ــرار مان ــا برق ــوی ب ــا اواســط دوره صف ــه ت ــازار اســت ک و ب
ــط تجــاری  ــراری رواب ــرای برق ــه الزم را ب ــات سیاســی، زمین ثب
ــه،  ــر دوره صفوی ــرد. در اواخ ــم می  ک ــعادت فراه ــدان س در می
ــط تجــاری و اقتصــادی و کاهــش آمدوشــد  ــول رواب ــل اف به دلی

ــازار نیــز فرســوده شــد. ــازار، کالبــد میــدان و ب ــه ب ب
ــوده؛ در اطــراف آن  ــازی ب ــدان ســعادت محــل ب در مجمــوع می
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دکان و درخــت و جــوی آب قــرار داشــته و مــردم بــرای گــرگ 
بــازی، تماشــای چــوگان و دیــدن شــاه در آن جمــع می  شــده  اند. 
ــی  ــدی و چراغان ــف آذین  بن ــه مناســبت  های مختل ــدان ب ــن می ای
می  شــد؛ و عــالوه بــر درباریــان و میهمانــان شــاه، عمــوم مــردم 
ــاه در  ــتور ش ــه دس ــا ب ــه  ؛ و بن ــور می  یافت ــدان حض ــز در می نی
ــی  ــعادت فضای ــدان س ــذا می ــد. ل ــرکت می  کرده  ان ــا ش بازی  ه
بــرای مالقــات شــاه، درباریــان، میهمانــان و مــردم بــوده 
اســت. همچنیــن ایــن میــدان یــک تفــاوت عمــده بــا جلوخــان 
ــازار  ــک ب ــه نزدی ــب دارد؛ و آن اینک ــدان اس ــا می ــو ی عالی  قاپ
ــز  ــواردی محــدود نی ــان دارد، در م اســت و دادوســتد در آن جری
ایــن میــدان بــرای بارعــام اســتفاده شــده اســت. در کل میــدان 
وظیفــه میــدان اصلــی در پایتخــت را بــر عهــده داشــته؛ و عرصــه 
ــک  ــدگان ســایر ممال ــرای مــردم و نماین نمایــش قــدرت شــاه ب

بــوده اســت.

5. میدان سعادت در دوره قاجار و پهلوی
ــا توجــه بــه از رونــق  وضعیــت میــدان ســعادت در دوره قاجــار ب
ــه  ــاز ب ــن نی ــن از یــک طــرف، و همچنی ــی قزوی ــادن پایتخت افت
ــا تغییراتــی همــراه بــوده اســت.  فضاهــای جدیــد بــرای شــهر ب
ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــی، یک ــناد تاریخ ــی اس ــر بررس ــالوه ب ع
ــای  ــاخت بناه ــان س ــرد؛ زم ــه ک ــاب مطالع ــن ب ــوان در ای می  ت
معمــاری در ایــن دوره و در محــدوده نزدیــک بــه میــدان خواهــد 
ــازار  ــار و توســعه ب ــد در دوره قاج ــود. ســاخت و ســازهای جدی ب
ــرار گرفــت.  ــد ق از مــواردی اســت کــه در ایــن دوره مــورد تأکی
همچنیــن در ایــن دوره ساخت وســاز در کنــار و یــا بــر روی 
دوره  ســاخته های  به ویــژه  پیشــین،  دوره هــای  ســاخته های 
ــر  ــی تصوی ــه جانمای ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــداول ب ــه، مت صفوی
ــده در  ــاره ش ــوی )اش ــر صف ــعادت در عص ــدان س ــده از می ش
انتهــای بخــش ویژگی  هــای کالبــدی میــدان(، محــدوده منتســب 
ــی از  ــغال بخش ــت اش ــار تح ــعادت در دوره قاج ــدان س ــه می ب
ــی  ــه اســت. محــدوده تقریب ــرار گرفت ــد ق ــازهای جدی ساخت وس
میــدان نشــان می  دهــد بناهــای شــاخص پیرامونــی موجــود کــه 
ــد  ــر و تحــوالت دوره قاجــار خواهن ــرای تغیی ــی ب راهنمــای خوب
ــش  ــی(، بخ ــجدالنبی فعل ــاه )مس ــجد ش ــد از: مس ــود عبارت ان ب
ــتیان و  ــرای بهش ــی )س ــلطنه38 فعل ــه سعدالس ــرقی مجموع ش
ــه،  ــا، ســرای پنب ــازار بزازه ــازار، ب ــام رضــوی(، ب بخصــوص حم
ســرای ســنگی و دروازه گیــالن. وضعیــت فعلــی هرکــدام از ایــن 
بناهــا، اســناد، کتیبه  هــا و برخــی اشــارات موجــود از آن هــا کــه 
ــل  ــد؛ بخــش قاب ــا باش ــعادت راهگش ــدان س ــرای می ــد ب می  توان

ــن قســمت اســت. ــب ای توجــه از مطال

5-1. استشهادنامه وقف نامه آقا جمال وزیر
همان طــور کــه در بخــش صفــوی اشــاره شــد؛ یکــی از 
مهم تریــن اســناد موجــود دربــاره ایــن محــدوده، وقف  نامــه 
ــوی(  ــال 933 ه.ق )دوره صف ــه س ــوط ب ــر مرب ــال وزی ــا جم آق
ــال  های 1256  ــار )س ــر و در دوره قاج ــال  های بعدت ــت. در س اس
و 1257 ه.ق( نیــز دو استشــهادنامه   از نــوه وی محمــد اســماعیل 
ــه  ــت ک ــود اس ــه موج ــالک و وقف نام ــن ام ــا همی ــاط ب در ارتب
ــان  ــد نش ــل آن را می  توان ــه اص ــبت ب ــدوده نس ــرات مح تغیی
ــیاقی 1381،  ــن )دبیرس ــردم قزوی ــک استشــهادنامه از م ــد: ی ده
ــران )دبیرســیاقی 1381،  299(، و یــک استشــهادنامه از مــردم ای
301(. در استشــهاد اول کــه در ســال 1256 و خطــاب بــه ســید 
محمدباقــر شــفتی نوشــته شــده اســت؛ محمد اســماعیل نــواده آقا 
جمــال وزیــر، بــه امــالک جــدش میــرزا جمــال )خــان ســعادت، 
حمــام مشــهور بــه حمــام شــاه، محوطــه مشــهور بــه چــال وزیــر، 
ــی، یخچــال، آســیاب  ــا جمال ــه آق ــات مشــهور ب ســبزی کار و قن
ــیاقی 1381، 301-299؛  ــفیان( )دبیرس ــه پیرس ــی، قری ــرخ بیک ف
ــر  ــد 1377، 1523-1527( اشــاره کــرده اســت. عــالوه ب ورجاون
ــال 1257 ه.ق  ــه از س ــران ک ــردم ای ــهادنامه از م ــن در استش ای
ــر،  ــه ســرای شــاه، حمــام، محوطــه وزی موجــود اســت؛ اشــاره ب
ســبزی کار همــراه بــا قنــات، یخچــال، آســیا فــرخ بیگــی و قریــه 
پیرســفیان شــده اســت. در ایــن ســه ســند تاریخــی بــه بخشــی 
از امــالک آقــا جمــال وزیــر اشــاره شــده اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــد بخشــی  ــر می  رس ــه نظ ــعادت، ب ــدان س ــی می محــدوده تقریب
ــن  ــد. از بی ــرار گرفته  ان ــدان ق ــراف می ــدوده اط ــا در مح از آن ه
بناهــای نــام بــرده شــده در ایــن اســناد، خــان ســعادت )ســرای 
ــدوده  ــر در مح ــال وزی ــه چ ــاه، محوط ــام ش ــی(، حم ــاه فعل ش
تقریبــی میــدان قــرار داشــته اند. همان طــور کــه در بخــش 
صفــوی اشــاره شــد؛ بــا توجــه بــه بررســی رونوشــت اصیل  تــری 
ــر مشــخص اســت کــه حمامــی در  ــا جمــال وزی از وقف  نامــه آق
ــام در  ــق آن، »حم ــر طب ــت و ب ــته اس ــود داش ــی وج ــن حوال ای
جنــب مدرســه التفاتیــه« بــوده و حــدود آن بدیــن ترتیــب اســت: 
یــک طــرف خیابــان، یــک طــرف بــه بــازار پوست فروشــان، یــک 
طــرف بــه چهارســو و یــک طــرف بــه بــاغ محــدود بــوده اســت. 
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تصویر 4. محدوده تقریبی برخی امالک ذکر شده در وقف نامه آقا جمال وزیر و استشهادنامه متناسب با آن )مأخد: نگارندگان(

ــازار پوست فروشــان طبــق اســتدالل  های  ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ب
ــر  ــق نظ ــجد  النبی و طب ــدوده مس ــی )1388، 245( در مح مجاب
ــرای  ــدوده س ــوادی )1395، 200( در مح ــی و ج ــوروز برازجان ن
ســعدیه امــروزی )بــازار وزیــر سعد  الســلطنه( قــرار داشــته اســت؛ 
احتمــال اینکــه ایــن حمــام همــان حمــام رضــوی فعلــی باشــد 
ــی  ــه و از طرف ــه التفاتی ــا مدرس ــاورت ب ــه مج ــود دارد؛ اگرچ وج
اشــاره بــه چهارســو39 قابــل بحــث اســت. بایــد در نظــر داشــت 
ــان،  ــلنه در آن زم ــه سعد  الس ــاخت مجموع ــدم س ــرض ع ــا ف ب
ــردن  ــام ب ــوده اســت و ن ــاز ب ــوی حمــام احتمــااًل ب محــدوده جل
ــل  ــن در اص ــد. همچنی ــل باش ــن دلی ــه ای ــاید ب ــاورت ش از مج
وقف  نامــه اشــاره شــده کــه ســرای شــهیر بــه »خــان ســعادت« 
در »میــدان جدیــد« )میــدان ســعادت ذکرشــده در ایــن پژوهــش( 
ــان،  ــه خیاب ــرف ب ــی آن از دو ط ــده و محــدوده پیرامون ــع ش واق
ــه اســتاد  ــازار پوست فروشــان و طــرف دیگــر خان ــک طــرف ب ی
ــازار  ــود ب ــاره وج ــن اش ــت. ای ــوده اس ــی ب ــاره  دوز منته ــم پ رحی
ــد.  ــد می  کن ــز تأیی ــا را نی ــن بن ــی ای ــان در نزدیک پوست فروش
در اصــل وقف نامــه نامــی از محوطــه وزیــر آمــده اســت؛ 
ــاره  ــر اش ــالوه ب ــن، ع ــردم قزوی ــهاد نامه م ــه در استش درحالی ک
بــه محوطــه چــال وزیــر، بــه اینکــه مســجد شــاه )مســجد  النبی 

ــت  ــده اس ــاره ش ــده، اش ــا ش ــه بن ــن محوط ــز در ای ــی( نی فعل
ــر 4(. )تصوی

ــه  ــجدالنبی، مجموع ــار )مس ــاخته  های دوره قاج 5-2. س
سعدالســلطنه و ...(

ــر،  ــال وزی ــه ســاخت مســجدالنبی در محوطــه چ ــرو اشــاره ب پی
ــل  ــا قاب ــن بن ــدی در ای ــواهد کالب ــی ش ــاخت و بررس ــخ س تاری
توجــه اســت. قبــل از بحــث دربــاره ایــن مســجد ضــروری اســت 
کــه اشــاره شــاردن در ســال 1050 ه.ق )1671 م( دربــاره قزویــن 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. اشــاره شــاردن بــه مســجد تاریخــی در 
قزویــن موضــع اختالف نظــر و تعابیــر بعضــًا اشــتباهی قــرار گرفته 
ــادل  ــل مع ــد حداق ــان می  ده ــی  ها نش ــه بررس ــت؛ درحالی ک اس
دانســتن »مســجد شــاه« در ســفرنامه شــاردن بــا »مســجدالنبی« 
ــه کل بی  اســاس اســت40. همان طــور کــه دبیرســیاقی )1381،  ب
ــد؛ مســجد  النبی را فتحعلــی شــاه قاجــار  ــز اشــاره می  کن 601( نی
ــن  ــه ای ــرده و درنتیج ــا ک ــر بن ــال وزی ــا چ ــر ی ــه وزی در محوط
مســجد در زمــان ســفر شــاردن )شــاه عباس دوم( وجــود نداشــته 
اســت؛ کــه وی در ســفرنامه از آن یــاد کنــد. عــالوه بــر ایــن بــر 
طبــق کتیبه  هــای موجــود در آن، ایــن مســجد توســط فتحعلــی 
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شــاه احــداث شــد41 )دبیرســیاقی 1383، 397(. در نتیجــه، قطعــًا 
ــن محــدوده وجــود نداشــته  ــن مســجد در ای ــوی ای در دوره صف

اســت.
عــالوه بــر مســجدالنبی مجموعــه سعد  الســلطنه نیــز قابــل 
توجــه اســت. بانــی ایــن ســرا آقــا باقــر سعد  الســلطنه اصفهانــی 
ــن  ــدار قزوی ــاه فرمان ــر ســلطنت ناصرالدین ش ــه در اواخ اســت ک
ــه  ــن مجموع ــاره ای ــز )1337، 330-327( درب ــوده اســت. گلری ب
ــام  ــاره ن ــا، درب ــن بن ــه موجــود در ای ــه کتیب ــر اشــاره ب عــالوه ب
ــاد شــده،  ــا ســعدیه ی ــام ســرای ســعادت ی ــا ن ــه ب ــه ک مجموع
اشــاره می  کنــد کــه بعضــی حــدس می  زننــد قســمتی از بناهــای 
امــروزی در ایــن محــدوده در قدیــم جایــگاه بــاغ معــروف 
ــداث  ــینان او اح ــب و جانش ــه شاه طهماس ــوده ک ــعادت  آباد ب س
ــز  ــر ســیاقی )1383، 478( نی ــن دبی ــر ای ــد. عــالوه ب کــرده بودن
ــری آن در  ــه از قرارگی ــن مجموع ــام ای ــه ن ــد ک ــال می  ده احتم
ــز )1337،  ــد. گلری ــوی باش ــعادت دوران صف ــدان س ــل می مح
ــدوده  ــی مح ــه اراض ــد ک ــاره می  کن ــاره اش 330-327( دراین ب
مجموعــه سعدالســلطنه بعــد از صفــوی تبدیــل بــه خاکروبه  هــا و 
محــل اجتمــاع و فســاد دســته  های اراذل و اوبــاش بــوده اســت؛ 
و سعدالســلطنه خاکروبه  هــا و کثافــات را بــه حکموارچی  هــا 
ــانند و ســپس  ــود ســبزی کاری برس ــه مصــرف ک ــا ب فروخــت ت
آنجــا را صــاف کــرده و طــرح ســرای ســعادت )مجموعــه 

سعد  الســلطنه( را ریخــت.
می  کنــد  اشــاره  دراین بــاره  نیــز   )229  ،1378( ورجاونــد 
دوران  در  صفــوی  مجموعــه  در  دگرگونــی  بزرگ تریــن 
ناصرالدین شــاه و حکمرانــی سعدالســلطنه روی می  دهــد کــه 
ــعادت  آباد،  ــاغ س ــاه و ب ــدان ش ــده  ای از می ــش عم ــل بخ در مح
و  قیصریــه  تیمچه  هــا،  گسترده ســراها،  مجموعــه  ســاختن 
ــه  ــا توج ــود. ب ــاز می  ش ــر آغ ــلطنه و وزی ــراهای سعدالس کاروانس
بــه ایــن برداشــت  ها دربــاره محــدوده تقریبــی میــدان در 
ــه و از  ــاختارهای مجموع ــرف کل س ــک ط ــوی، از ی ــر صف عص
ــار موجــود در بخــش شــرقی مجموعــه سعد  الســلطنه  ــی آث طرف
معتقدنــد  برخــی  باشــند.  بیشــتر  توجــه  مــورد  می  تواننــد 
ــرقی،  ــش ش ــژه در بخ ــه وی ــه ب ــاری مجموع ــاختارهای معم س
ــه  ــکل گرفت ــم ش ــعادت قدی ــدان س ــدوده می ــد در مح می  توان
باشــند. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه بــه نظــر می  رســد حمــام 
رضــوی )حمــام شــاهی( و یــا حداقــل حمامــی در ایــن محــدوده 
ــاید  ــته ش ــود داش ــلطنه وج ــه سعد  الس ــاخت مجموع ــش از س پی
هیــچ ارتباطــی بیــن بخــش شــرقی مجموعــه و میــدان ســعادت 
وجــود نداشــته باشــد. عــالوه بــر ایــن بایــد ســاخت دو ســرا در 

ــرای  ــه و س ــرای پنب ــجد  النبی )س ــرقی مس ــمال ش ــش ش بخ
ــت. ــر داش ــز مدنظ ــار را نی ــنگی( در دوره قاج س

مال  فروش  هــا  میــدان  و  بــازار  نقشــه  ها،   .3-5
ــعادت( )س

بررســی اســناد مرتبــط بــا میــدان ســعادت فضاهــای دیگــری را 
ــیاقی )1381، 342( در  ــد. دبیرس ــرار می  ده ــه ق ــورد توج ــز م نی
ــدان42 کــه  ــه دروازه قــوی می ــن ب ذکــر دروازه  هــای شــهر قزوی
تعمیــر شــده و از ایــن دروازه بــه طــرف رشــت می  رونــد؛ اشــاره 
کــرده اســت. حسام الســلطنه نیــز در ســفرنامه مکــه )1298 ه.ق( 
دراین بــاره اشــاره می  کنــد کــه ایــن دروازه ازاین جهــت بــه ایــن 
نــام خوانده شــده اســت کــه غالبــًا اغنــام را در بیــرون ایــن دروازه 
بــه فــروش می  رســانند )دبیــر ســیاقی 1381، 323(. بایــد در نظــر 
ــوان مال  فروش  هــا  ــی تحــت عن ــن، میدان ــر از ای داشــت کــه غی
ــازار وجــود داشــته اســت. گلریــز )1337، 596( در  در محــدوده ب
ــن  ــه ای ــد ک ــاره می  کن ــی اش ــید عل ــاج س ــجد ح ــح مس توضی
مســجد در اول زرگــره کوچــه )کوچــه زرگرهــا فعلــی(، روبــروی 
ــمالی  ــب ش ــعادت( و در جان ــدان س ــا )می ــدان مال  فروش  ه می

خیابــان پهلــوی )امــام خمینــی فعلــی( واقــع اســت.
بــا  را  مال  فروش  هــا  میــدان  نیــز   )245  ،1388( مجابــی   
ــد  ــه اشــاره می  کن ــادل دانســته اســت؛ و البت ــدان ســعادت مع می
ــن  ــدا کــرده اســت. محــل ای ــر شــکل پی ــدان تغیی ــن می کــه ای
ــاهده  ــل مش ــز قاب ــن نی ــود از قزوی ــه  های موج ــدان در نقش می
اســت. در نقشــه ترســیم شــده در بــازه 1954-1958 م از قزویــن 
ــر 5-ب(،  ــدان )تصوی ــوان می )اســتیونز43 1979، 138( تحــت عن
ــل  ــدوده آن قاب ــی44 2010، 326( مح ــه 1991 م )عالئ در نقش
ــس  ــده از عک ــه ش ــه تهی ــر 5-ج(، و در نقش ــخیص )تصوی تش
هوایــی 1335 )گلریــز 1337، 287( نیــز نــام میــدان ســعادت در 
کنــار ایــن فضــا آمــده اســت )تصویــر 5-الــف(. همچنیــن ایــن 
ــار محــور  ــن در کن ــی ســال 1335 قزوی ــدان در عکــس هوای می
ــازار قابــل مشــاهده اســت )تصویــر 6(. ایــن موضــوع  رشــت و ب
می  توانــد نشــان دهــد احتمــااًل بعــد از دخــل و تصرفــات بخشــی 
ــت  ــی تح ــه میدان ــار ب ــعادت در دوره قاج ــدان س ــای می از فض
ــرده اســت. در  ــدا ک ــا اختصــاص پی ــدان مال فروش  ه ــوان می عن
متــون   قبــل از دوره قاجــار از میــدان مال  فروش  هــا مطلبــی 
نیامــده اســت. دروازه رشــت نیــز ســابقًا در انتهــای مســیر گــذری 
بــا نــام خیابــان پهلــوی قــرار گرفتــه کــه از ســبزه میدان آغــاز و 
ــر 4(. ــت )تصوی ــته اس ــا می  گذش ــدان مال  فروش  ه ــار می از کن
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الف( دوره پهلوی )مأخذ: گلریز 1337، 287(    ب( دوره پهلوی 1958-1954 )مأخذ: استیونز 1979، 138(    ج( دوره قاجار 1919 
)مأخذ: عالئی 2010، 326(

تصویر 5. نقشه های موجود مربوط به دوره قاجار و پهلوی در محدوده میدان سعادت قزوین )مأخذ: نگارندگان(

ــر بررســی نقشــه  ها و شــواهد موجــود، عکــس هوایــی  عــالوه ب
ــه  ــت ک ــود اس ــر موج ــن تصوی ــن نزدیک تری ــه 30 از قزوی ده
ــرار داد. در  ــه ق ــورد مطالع ــدان م ــدوده می ــاره مح ــوان درب می  ت
تصویــر 6 آثــار موجــود در محــدوده بــا دو رنــگ متفــاوت آمــده 
اســت. رنــگ قرمــز آثــار دوره صفــوی و بخش هــای آبــی رنــگ 
آثــار مربــوط بــه دوره قاجــار را نشــان می  دهنــد. موضــوع قابــل 
ــرای  ــمال کاروانس ــی در ش ــدوده بزرگ ــه در مح ــخیص اینک تش
شــاه و بــازار قیصریــه فعلــی، خیابــان مولــوی در غــرب، خیابــان 
پیغمبریــه در شــرق و خیابــان امــام خمینــی در شــمال تنهــا بنــا 
یــا مــکان احتمالــی صفــوی حمــام شــاه یــا حمــام رضــوی اســت. 
ــال دخــل و  ــه احتم ــب اســت ک ــن مطل ــد ای ــن موضــوع مؤی ای
تصــرف و از بیــن رفتــن ســاختارهای معمــاری قبلــی وجــود دارد. 
ــون  ــوی پیرام ــاخته های دوره صف ــر6، س ــه تصوی ــه ب ــا توج ب
ــد از  ــده عبارت  ان ــا ســال 1335 باقــی مان ــدان ســعادت کــه ت می
کاروانســرای شــاه در جنــوب مســجدالنبی و محــور رشــت کــه از 
شــمال میــدان عبــور می کــرد. همچنیــن در ســطح بعــد می تــوان 

میدان  مال  فروش  هــا را بعنــوان بخشــی از میــدان قدیــم و محــل 
حمــام شــاه را حــدوداً معــادل بــا محــدوده حمــام رضــوی فعلــی 

دانســت )تصویــر 6(
بــا بررســی گروهــی از نشــانه  ها و شــواهد دوره قاجــار و پهلــوی 
ــل  ــدان قاب ــدوده می ــات در مح ــوالت و اتفاق ــی تح ــیر تاریخ س
تشــخیص اســت. همان طــور کــه در ایــن بخــش مشــخص شــد؛ 
ــازهای  ــا ساخت وس ــدوده ب ــن مح ــدان در ای ــای می ــًا فض تقریب
ایــن دوره پــر شــده  اند. از احــداث مســجدالنبی گرفتــه تــا 
ــن  ــه و همچنی ــرای پنب ــنگی و کاروانس ــرای س ــاخت کاروانس س
ــدن بخــش کوچکــی  ــی مان ــا باق ــت ب ــازار کــه درنهای توســعه ب
ــدان  ــی می ــا و حت ــدان مال  فروش  ه ــدان، می ــن می ــت عناوی تح
ــه  ــد. در ادام ــل تشــخیص بودن ــر قاب ســعادت در دوره  هــای بعدت
ــا جمع  بنــدی مجمــوع بررســی  های انجــام شــده تــالش شــده  ب
اســت حداقــل احتمــاالت مربــوط بــه محــدوده میــدان ســعادت 

نیــز مــورد توجــه بیشــتر قــرار گیــرد.
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تصویر 6. عناصر پیرامون محدوده میدان سعادت و وجود آنها در دو دوره صفوی و قاجار در عکس هوایی 1335 )مأخد: نگارندگان(

6. بحث و تحلیل
میــدان ســعادت و شــواهد اســنادی و کالبــدی آن موضــوع 
ــار  ــواهد در کن ــه ش ــری هم ــت. قرارگی ــوده اس ــه ب ــن مطالع ای
ــی  ــیر تاریخ ــه، س ــر تاریخچ ــالوه ب ــد ع ــل می  توان ــم حداق ه
ــه تشــخیص  ــه شــد؛ ب ــدان ســعادت ارائ ــه از می ــی ک و توصیفات
ــد در نظــر  ــد. بای ــز کمــک کن ــدان نی ــی می محدوده  هــای احتمال
داشــت کــه  قبــاًل نیــز توســط پژوهشــگران محدوده  هایــی بــرای 
میــدان مــورد اشــاره بــوده کــه بــا وجــود اختالفــات محــدود، هــر 
ــوده اســت کــه در بخــش  ــز همــراه ب ــا کاســتی  هایی نی کــدام ب
پیشــینه بــه برخــی از آن هــا پرداختــه شــد. همچنیــن اگرچــه کــه 
ــواهد  ــق ش ــل و تدقی ــتیابی و تکمی ــت دس ــالش در جه ــام ت تم
انجــام شــده اســت؛ ولــی مطمئنــًا هــر ســند تاریخــی جدیــد و یــا 
شــواهد، ممکــن اســت در تکمیــل   و دقیق  تــر کــردن بررســی  ها 
ــانه  های  ــن نش ــی از ای ــتا یک ــن راس ــد. در ای ــده باش کمک  کنن
دیگــر، شــواهد کالبــدی باقیمانــده در حــال حاضــر خواهنــد بــود 

کــه ســاختار کلــی ادامــه بحــث را شــکل داده  انــد.
ــرای  ــراف کاروانس ــازار و اط ــود، ب ــدی موج ــواهد کالب ــاره ش درب

ــن  ــی از ای ــند. یک ــده باش ــد کمک کنن ــه می  توانن ــاه و قیصری ش
ــرای  ــی کاروانس ــیدگی ورودی اصل ــا، کش ــانه  های قابل اعتن نش
ــک کشــیدگی  ــا ی ــن کاروانســرا ب ــی ای شــاه اســت. ورودی غرب
ــن کشــیدگی ورودی،  ــده اســت. ای ــازار متصــل ش ــته ب ــه راس ب
دقیقــًا تــا راســتای چهارســوق کوچــک بــازار )چهارســوق غربــی 
ــچ  ــف(. هی ــر 7 - ال ــه اســت )تصوی ــه( پیــش رفت راســته قیصری
ــا  ــدارد؛ ام ــود ن ــاه وج ــودن کاروانســرای ش ــوی ب شــکی در صف
دربــاره راســته  ی قیصریــه در حالیکــه فــرم معمــاری، آن را بســیار 
ــا اســتناد  ــوی نشــان می  دهــد؛ ب ــک فضــای صف ــه ی ــک ب نزدی
ــال آن  ــالن و اتص ــق پ ــی دقی ــن بررس ــه آن و همچنی ــر کتیب ب
ــت  ــخص اس ــودن آن مش ــاری ب ــاهی، قاج ــرای ش ــا کاروانس ب
ــی  ــد فعل ــه کالب ــود اگرچ ــن وج ــا ای ــزکاری 1397، 99(. ب )پرهی
چهارســوق کوچــک بــازار می  توانــد غیــر از صفــوی باشــد؛ 
ــا حداقــل  ــن فضــا نشــانه  ای از دوره صفــوی و ی ــی محــل ای ول
ــدی  ــور کلی ــک مح ــود ی ــرای وج ــه ب ــک نقط ــان  دهنده ی نش
اســت. بــا ایــن توصیــف در کنــار محــور بــازار قیصریــه )محــور 
ــا  ــز یــک راســتا ی ــن راســتا را نی ــد ای ــر 7-ب( بای 1-1 در تصوی
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محــور مهــم صفــوی در نظــر گرفــت )محــور 2-2 در تصویــر 7 
-ب(. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، جــدول 1 مجمــوع نشــانه  های 
ــم  ــار ه ــور خالصــه در کن ــه را به ط ــن مقال ــده در ای ــه ش مطالع

ــه کــرده اســت. ارائ
ــر مجمــوع مــوارد اشــاره شــده در قالــب جــدول 1،  ــا تکیــه ب  ب
دو احتمــال را می  تــوان در بــاب محــدوده تقریبــی میــدان مــورد 
توجــه قــرار داد. پیش ازایــن الزم بــه ذکــر اســت کــه محــل وجود 
ــاه-  ــام ش ــکان حم ــی در م ــن حمام ــر گرفت ــا در نظ ــدان -ب می
ــوی  ــان مول ــا خیاب ــام رضــوی ت ــن حم ــد محــدوده  ای بی می  توان
ــی از  ــن و بخش ــازار قزوی ــراها، ب ــی س ــر روی برخ ــااًل ب و احتم
ــن محــدوده  ــه ای ــوط ب مســجدالنبی باشــد. بررســی شــواهد مرب

نشــان می دهــد کــه همگــی بعــد از دوره صفــوی ایجــاد شــده و 
شــاید در فضــا و محــدوده میــدان صفــوی شــکل گرفتــه باشــند 
)تصویــر 6(  . همچنیــن عــالوه بــر محــور بــازار قیصریه، کشــیدگی 
ورودی غربــی ســرای شــاه و اتصــال آن بــه یــک محــور شــاخص 
ــن محــدوده باشــد.  ــوی ای ــد صف ــرای کالب ــد نشــانه  ای ب می  توان
ــن  ــا ای ــعادت را ب ــدان س ــه می ــوان بخشــی از بدن ــن رو می  ت ازای
راســتا نیــز معــادل دانســت. ابعــاد تقریبــی میــدان نیــز می  توانــد 
ــد؛  ــاره ش ــه اش ــور ک ــد. همان ط ــر باش ــا مدنظ ــوان راهنم به عن
ــاد  ــن ابع ــه ای ــر اســت ک ــدان حــدود 80 در 220 مت ــااًل می احتم

ــد.   ــدا کن ــق پی ــدان تطبی ــا محــدوده   می ــد ب می  توان

جدول 1. جمع  بندی نشانه  ها و شواهد اشاره شده مرتبط با میدان سعادت )مأخذ: نگارندگان(
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ــی  ــد بخش ــدان می  توان ــه می ــال اول اینک ــه احتم ــن مقدم ــا ای ب
از فضــای مســجدالنبی، ســرای ســنگی، ســرای پنبــه و بخشــی 
ــه دوره  ــوط ب ــه مرب ــرد ک ــن را در بر  گی ــازار قزوی ــعه ب از توس
ــام ســنکه میــدان در متــون تاریخــی  ــه ن قاجــار اســت. اشــاره ب
ــاد  ــه ابع ــه ب ــا توج ــت. ب ــال نیس ــن احتم ــا ای ــبت ب بی مناس
ــر 7-ب  ــد B در تصوی ــا ک ــدوده ب ــن مح ــدان، ای ــی می تقریب
ــال دوم  ــه احتم ــده ک ــانه باقی مان ــر نش ــت. دیگ ــده اس ــه ش ارائ
ــدان  ــا می ــا ی ــدان مال  فروش  ه ــت، می ــرار داده اس ــدف ق را ه
ســعادت در دوره قاجــار و پهلــوی اســت کــه می  توانــد بخشــی از 
میــدان اصیــل ســعادت باشــد. توســعه و رونــق بــازار در مجــاورت 
میــدان و حتــی وجــود دست  فروشــان در داخــل محــدوده   میــدان، 
ــود را  ــل خ ــرد اصی ــر کارک ــدان دیگ ــاز می ــه فضــای ب درحالی ک
ــل و  ــث دخ ــد باع ــج می  توان ــوده به تدری ــه ب ــته و متروک نداش
ــر  ــالوه ب ــد45. ع ــده باش ــازهایی در آن ش ــرف و ساخت وس تص
اشــارات تاریخــی بــر وجــود دست  فروشــان در میــدان، گــواه ایــن 

ــی  ــچ نظمــی در ســاختار کل ــود هی ــدم وج ــد ع موضــوع می  توان
ــازار کامــاًل نشــان می  دهــد  ــازار قزویــن باشــد. ســاختار ایــن ب ب
ــرح  ــدون ط ــک و ب ــورت ارگانی ــوده و به ص ــده نب ــه طراحی  ش ک
ــدی در  ــته کلی ــد راس ــز چن ــت46. ج ــه اس ــکل گرفت ــه ش و نقش
ــم  ــار ه ــم در کن ــورت نامنظ ــا به ص ــه مغازه  ه ــازار بقی ــن ب ای
وجــود دارنــد. بــا تکیــه بــر همیــن محورهــای کلیــدی، احتمــال 
ــه  ــر 7-ب ارائ ــا کــد A در تصوی ــه آن اشــاره شــده ب دوم کــه ب
شــده اســت. ایــن مــکان در حــال حاضــر بــازار قزویــن اســت و 
ــدان  ــی می ــا محــل اصل ــن محــدوده را ب ــق ای ــدگان تطبی نگارن
ــا ایــن  ســعادت محتمــل می  داننــد. نشــانه  ها و شــواهد مرتبــط ب
موضــوع نیــز در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. بایــد توجــه داشــت 
ــترده  تر  ــات گس ــر مطالع ــالوه ب ــال ع ــن احتم ــت ای ــه قطعی ک
ــات  ــرورت مطالع ــد، ض ــواهد جدی ــناد و ش ــه اس ــتیابی ب و دس
ــًا  ــه مطمئن ــرد ک ــد ک ــزد خواه باستان  شناســی در محــل را گوش

ــد. ــه نمی  گنج ــن مطالع در ای

الف( نشانه های دوره صفوی در محدوده میدان، عکس هوایی 1335            ب( محورهای اصلی و محل  های احتمالی میدان، عکس هوایی 1399 
تصویر 7. نشانه  های موجود، محورهای اصلی صفوی و محل  های احتمالی میدان سعادت )مأخذ: نگارندگان(

7. جمع  بندی
بررســی متــون، اســناد و شــواهد مرتبــط بــا میــدان ســعادت یــا 
میــدان نــو در قالــب یــک ســیر تاریخــی از صفــوی تــا امــروز از 
ــه  ــدان اگرچ ــن می ــد ای ــان می  ده ــات نش ــت. مطالع ــر گذش نظ
ــوان  ــی به عن ــت؛ ول ــب اس ــل از شاه طهماس ــاخته  های قب از س
ــن  ــوی در قزوی ــد صف ــد و از ساخت وســازهای جدی ــی جدی میدان
ــا  ــد بن ــوی تجدی ــت صف ــعه پایتخ ــتای توس ــه در راس ــوده ک ب

ــوط  ــش مرب ــه در بخ ــدی ک ــه ج ــر توج ــالوه ب ــت. ع ــده اس ش
ــد کالبــدی و عملکــردی  بــه صفــوی انجــام و دقــت نظــر در بُع
میــدان را هــدف قــرار داده اســت؛ در بخــش دوم )قاجــار و 
پهلــوی( تــالش شــده عــالوه بــر شــواهد و توصیفــات متفــاوت 
از میــدان، بیشــتر ســیر تحــوالت و اتفاقــات میــدان مــرور شــوند. 
ــده در  ــی  های انجام ش ــوع بررس ــرار دادن مجم ــم ق ــار ه ــا کن ب
بخــش انتهایــی نیــز موضــوع موقعیــت مکانــی میــدان بــا تکیــه 
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ــرار  ــدف ق ــا ه ــواهد آن ه ــود و ش ــدی موج ــای کلی ــر محور ه ب
ــر  ــا تکیــه ب ــه شــده اســت. ب گرفتــه و در قالــب دو احتمــال ارائ
ــش  های  ــه پرس ــخ   ب ــت پاس ــده و در جه ــی  های انجام ش بررس
مطرح شــده در ابتــدای مقالــه، بایــد در نظــر داشــت کــه 
ویژگی  هــای ســاختاری-کالبدی میــدان ســعادت به عنــوان یــک 
ــوارد  ــی م ــوان در برخ ــوی را می  ت ــهری در دوره صف ــای ش فض
ــه  ــی ک ــت در حال ــان دانس ــان اصفه ــدان نقش جه ــابه می مش
ــوده  ــر ب ــدان ســعادت کوچک ت ــاد، می علی  الخصــوص از نظــر ابع
اســت. همچنیــن توصیفــات دالوالــه دربــاره آن بخــش مهمــی از 
ــدان  ــن می ــت. ای ــرده اس ــر ک ــدی آن را تصوی ــای کالب ویژگی  ه
ــز اشــاره شــده- محــل نشــان  ــدان نی ــام ســنکه می ــا ن ــه ب -ک
دادن قــدرت شــاه از یــک طــرف، و محــل بــازار عمومــی شــهر از 
ــازار و دست فروشــی  طــرف دیگــر بــوده اســت؛ طــوری کــه از ب
ــه اصفهــان  ــی ب ــال پایتخت ــس از انتق ــاد شــده اســت. پ در آن ی
ــگ،  ــدان کم رن ــدرت شــاهی در می ــد نشــان دادن ق ــج بُع به تدری

و بُعــد عمومــی آن پررنگ تــر شــده اســت. همیــن موجــب شــده 
ــرای دست فروشــان  ــی ب ــه فضای ــل ب ــج تبدی ــدان به تدری کــه می
ــی  ــای حکومت ــود و فعالیت  ه ــا ش ــط آن ه ــاس توس ــه اجن و ارائ
آن روز بــه روز کم رنگ تــر شــوند. ایــن ساخت وســازها تــا 
جایــی پیــش مــی  رود کــه تنهــا بخــش بســیار کوچکــی از میــدان 
ــعادت در  ــدان س ــا می ــا و ی ــدان مال  فروش  ه ــوان می ــت عن تح
قســمت شــمالی از میــدان بــزرگ ســعادت باقــی می  مانــد. عــدم 
ــل  ــک دلی ــد ی ــن می  توان ــازار قزوی ــاختاری در ب ــم س ــود نظ وج
ــدان  ــازار در می ــعه ب ــرف و توس ــل و تص ــن دخ ــرای ای ــم ب مه
ســعادت باشــد. اگرچــه دخــل و تصــرف در ایــن محــدوده بســیار 
گســترده بــوده و احتمــااًل بخــش زیــادی از نشــانه های کالبــدی 
از بیــن رفته  انــد ولــی مطمئنــًا بــا یــک مطالعــه منســجم در کنــار 
ــرای  ــل ب ــتری حداق ــای بیش ــوان قطعیت  ه ــا می  ت گمانه  زنی  ه

موقعیــت مکانــی میــدان ارائــه کــرد.
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12. به عنوان نمونه نگاه کنید به )عالمی 1387، 49؛ جیحانی 1396، 46(

13. ایــن بررســی بــا رؤیــت متــن اصیلــی از رونوشــت وقــف نامــه )متعلــق بــه دوره پهلــوی( توســط نویســنده اول و در شــهریورماه 1399 انجــام شــده 
کــه در آرشــیو ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور موجــود اســت. در نتیجــه مطالــب ذکــر شــده بــا اســتناد بــه رؤیــت کامــل و دقیــق ایــن رونوشــت 

و تطبیــق مطالــب آنهــا بــا مطالــب موجــود در کتــب ورجاونــد )1377، 1806-1808( و دبیرســیاقی )1381، 111-110( ارائــه شــده اســت.
ــه؛ و  ــم انداخت ــه را از قل ــب التفاتی ــی در جن ــه حمام ــاره ب ــه اش ــن وقف نام ــه ای ــاره ب ــد )1377، 1806-1808( در اش ــر اســت ورجاون ــه ذک 14. الزم ب

ــرده اســت. ــام ب ــه ن ــر اشــاره نکــرده اســت، اگرچــه از حمــام جنــب مدرســه التفاتی ــه محوطــه وزی ــز ب دبیرســیاقی )1381، 111-110( نی
15. کالبد فعلی حمام رضوی و شواهد موجود در آن نشانه های کاماًل قاجاری دارد. در این باره نگاه کنید به )گلریز 1337، 326(

16. در متــن خالصــه التواریــخ آمــده اســت: »... شــاه جمجــاه بدیــن مــژده دلخــواه امــر فرمــود کــه شــهر و بــازار نــو را کــه در میــدان ســعادت مجــدداً 
])جدیــداً، بــا تازگــی([ احــداث یافتــه بــود آییــن بســته در دوشــنبه بیســتم شــهر شــعبان ســنه مزبــور )968 ه( ... ایلچــی را بــه اعــزام تمــام بــه شــهر 

آوردنــد ... «.
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17. پــس از انتخــاب قزویــن به عنــوان پایتخــت، جمعیــت آن بــه حــدود 350 هــزار نفــر رســید و تعــداد مســاجد آن از 500 عــدد متجــاوز بــود )ســتوده 
 Sir( پــس از انتقــال پایتخــت بــه اصفهــان جمعیــت شــهر قزویــن رو بــه کاهــش گذاشــت، چنانکــه در زمــان ســفر ســرتوماس هربــرت .)1348، 47
Thomas Herbert( در ســال 1037 ه.ق )1628 م( قزویــن 200 هــزار نفــر جمعیــت داشــته و شــاردن در حــدود ســال های 1075 ه.ق )1664 م( تــا 

1084ه.ق )1673م(، جمعیــت ایــن شــهر را 100 هــزار نفــر نوشــته اســت )شــاردن 1988، 506(.
 Pietro Della Velle .18

19. در ایــن ســفرنامه اگرچــه دربــاره قزویــن صفــوی بحــث شــده اســت؛ ولــی به طــور مســتقیم نامــی از میــدان ســعادت نیامــده و توصیفــات تحــت 
عنــوان »میــدان شــاهی« )maydan-cha / merdán-châh( آمده انــد. بــا توجــه بــه تطبیــق تقریبــی توصیفــات شــاردن بــا توصیفــات دالوالــه، بــه 

نظــر می رســد کــه منظــور همــان میــدان ســعادت اســت.
 Chardin .20

21. بــا ایــن توصیــف انــدازه میــدان شــاه حــدود 105 در 330 متــر خواهــد بــود کــه بــا انــدازه واقعــی کالبــد آن در زمــان شــاردن )حــدود 520 در 160 
متــر( اختــالف توصیــف شــاردن ملمــوس اســت. البتــه اگــر انــدازه حــدودی گام را برابــر 1 متــر در نظــر بگیریــم؛ ایــن اختــالف تنهــا حــدود 60 متــر 

در طــول میــدان خواهــد بــود.
 Adam Olearius .22

 Sir Thomas Herbert .23
 Engelbert Kaempfer .24

25. برای توضیحات بیشتر در باره این نگاره نگاه کنید به )نورورز برازجانی و جوادی 1395، 136-152(
 Cornelis de Bruijn / Cornelius de Bruyn .26

Brun .27
ــن  ــز ترســیم شــده اســت. ای ــر نی ــاغ ســعادت می رســید و در نقشــه کمپف ــه ب ــور می کــرد و ب ــدان ســعادت عب ــع شــمالی می ــری کــه از ضل 28. معب
معبــر جــاده شوســه ای بــود کــه از شــهر  می گذشــت. وجــه تســمیه معبــر از آن  جهــت اســت کــه محــل حرکــت بــه ســمت شــهر رشــت بــوده اســت.

ــه ترتیــب زمــان  ــدان، ب ــا ایــن می ــر مرتبــط ب ــی توصیفــات کامل  ت ــد؛ ول ــام برده  ان ــدان ســعادت ن ــع متنوعــی از عملکردهــای موجــود در می 29. مناب
ــاه عباس  ــف )ش ــفرنامه کات ــاه عباس اول(، س ــه )ش ــفرنامه پیترودالوال ــاه اســماعیل دوم(، س ــا ش ــاه اســماعیل اول ت ــخ )ش ــع خالصــه التواری ــج منب پن
ــده  اند. ــی ش ــه بررس ــن مطالع ــه در ای ــاه عباس دوم( اســت ک ــی و ش ــاه صف ــاروس )ش ــفرنامه آدام الئ ــاه عباس اول( و س ــی )ش ــم آرای عباس اول(، عال

30. نگاه کنید به )ترکمان 1392، 686(
31. حیدریان و نعمتیان، نام دو دسته رقیب است که در عهد صفوی و قاجار در بیشتر شهرهای ایران منازعات مستمر و شدیدی داشتند.

Fedot Afanas Yevic Katof .32
33. دراین باره نگاه کنید به )دالواله 1384، 242-241(

Don Carcia de Silva Figueroa (Maidan( .34
666-665 .1727 Atmaidan (Olearius( .35
666 .1727 Senke Maidan (Olearius( .36

37. یــک دلیــل اولیــه اینکــه کاروانســرایی کــه در نزدیکــی بــازار، شــمال ســرای پنبــه و محــدوده احتمالــی میــدان ســعادت قــرار دارد؛ بــا نــام ســرای 
ســنگی رضــوی )گاراژ خورشــید( شــناخته شــده اســت )گلریــز 1337، 336(. امیرشــاهی )1386( و نــوروز برازجانــی و جــوادی )1395، 154 و 185( نیــز 

ســنکه میــدان را بــه میــدان ســعادت نســبت داده انــد.
38. مجموعــه سعدالســلطنه از وســیع ترین ســراهای بازرگانــی ایــران در عصــر قاجاریــه محســوب می  شــود. محمــد باقرخــان سعدالســلطنه اصفهانــی 
حاکــم وقــت شــهر قزویــن در اواخــر دوران ســلطنت ناصرالدین  شــاه قاجــار در ســال 1310 ه.ق بــا توجــه بــه مــراودات اقتصــادی ایــران بــا روســیه و 
اروپــا و قرارگیــری قزویــن در ایــن مســیر مهــم تجــاری )جــاده ابریشــم( دســتور ســاخت ایــن کاروانســرا را داد کــه در ســال 1312 ه.ق بــه بهره بــرداری 

. سید ر
39. چهارسو می  تواند اشاره به چارسوق و تقاطع دو بازار تلقی شود؛ در این باره نگاه کنید به پرهیزکاری )1397، 46-45(

40. براي اطالعات بیشتر و دقیق تر دراین باره نگاه کنید به )دبیرسیاقي 1384، 66-55(
41. بــا توجــه بــه نظــر گلریــز )1337، 587-580( در کتیبــه ســردر شــمالی تاریــخ 1201 ه.ق، کتیبــه ایــوان جنوبــی حــاوی تاریــخ 1202 ه.ق، کتیبــه 
ــد احادیــث و کتیبه  هایــی وجــود دارد کــه  ــه تاریــخ 1220 ه.ق، کتیبــه درب شــرقی تاریــخ 1221 و در داخــل گنب ــی مســجد ب موجــود در ســردر غرب

تاریــخ 1220 ه.ق در یکــی از آن هــا آمــده اســت.
42. دروازه بــا نام  هــای دیگــری نیــز آمــده اســت: دروازه گیالن/رشــت، ســوق االغنــام، گوســفند میــدان، قــوی میــدان )دبیرســیاقی 1381، 305، 311، 

.)342 ،323 ،314
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Stevens .43
Alai .44

45. در ایــن بــاره توضیحــات پرهیــزکاری )1397، 44-48( دربــاره بــازار قزویــن در دوره صفــوی قابــل توجــه اســت. اینکــه احتمــااًل راســته بازارهــای 
محــدودی در دوره شــاه طهماســب بــه ایــن محــدوده انتقــال یافتــه کــه همــان بازارهــای نــام بــرده شــده در اطــراف میــدان بــزرگ ســعادت هســتند.

46. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه بــازار قزویــن در دوره قاجــار و پــس از آن اتفاقاتــی مثــل آتش  ســوزی و ســیل را نیــز بــا خــود داشــته اســت و در 
نتیجــه دخــل و تصرفــات بــرای بازســازی آن نیــز قابــل توجــه اســت؛ در ایــن بــاره نــگاه کنیــد بــه )پرهیــزکاری 1397، 63-50(.
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20. طالبی، طهماسب. 1386. بررسی علل انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در عصر صفویه. فقه و تاریخ تمدن )14(.
21. عالمی، مهوش. 1387. باغ های شاهی صفوی. ترجمه مریم رضائی  پور و حمیدرضا جیحانی. گلستان هنر )12(: 68-47.

22. فیگوئروا، دن گارسیا د سیلوا. 1363. سفرنامه فیگوئروا. ترجمه ی غالمرضا سمیعی. تهران: نو.
23. قمی، قاضی احمد. 1383. خالصه التواریخ. تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.

24. کالمــار، ژان. 1379. آیین هــا و اقتــدار تشــیع، تحکیــم تشــیع صفــوی: مذهــب پرطرفــدار و مردمــی. ترجمــه ی یــداهلل عباســی. تئاتــر )24 -25(: 
.116-33

25. گلریز، سید محمدعلی. 1337. مینودر )باب  الجنه( قزوین. تهران: انتشارات طه با همکاری مرکز نشر میراث فرهنگی قزوین.
26. مجابی، مهدی. 1388. در جستجوی هویت شهری قزوین. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

27. نــوروز برازجانــی، ویــدا، و محمدرضــا جــوادی. 1395. بازیابــی ســازمان فضایــی بــاغ شــهر صفــوی قزویــن از منظــر پدیدارشناســی هرمنوتیــک. 
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ــادآوران. ــی پژوهــش و نشــر ی تهــران: شــرکت بین  الملل
28. ورجاوند، پرویز. 1377. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین. تهران: نی.

ــن  ــده ای ــیمای بازسازی ش ــن )س ــهر قزوی ــترش ش ــا و گس ــکل گیری و دگرگونی ه ــی ش ــه چگونگ ــذرا ب ــی گ 29. __________. 1378. نگاه
شــهر در دوران صفویــه(. در مجموعــه مقــاالت دومیــن کنگــره تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران، جلــد دوم، 223- 232. تهــران: ســازمان میــراث 

فرهنگــی.
ــر اســاس اشــعار عبــدی بیــگ  ــاغ ســعادت آباد قزویــن ب ــژاد. 1397. بازخوانــی ب 30. یاراحمــدی، ســمانه، مجتبــی انصــاری، و محمدجــواد مهــدوی ن

شــیرازی و انطبــاق بــا اســناد تاریخــی دیگــر. بــاغ نظــر )58(: 27 - 50.
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Qazvin, as one of the most important Iranian cities in the Safavid Era, when it was the capital, reached the 
peak of its development. Many of the buildings in Qazvin was built during the reign of Shah Tahmasp. Many 
of Safavid›s architecture additions to Qazvin have been destroyed, and only a few evidence of them remain 
now. Some of these demolitions have been so great as the existing signs in the city and buildings have been 
lost, and their names can be seen only in historical texts and documents. One of the Qazvin Safavid elements 
that have been destroyed is the city›s main square. Square has been an important element of government in 
the capitals of the Safavid Era, and the structure, location, and functional aspects of them were remarkable. 
Previous studies of the Safavid city of Qazvin have attempted to depict the atmosphere of the royal city, 
especially during the era of greatness, although there are some differences in their final results. In some of 
these studies, the main square of Safavid city is Sa’adat square (Meidān-e Saādat or Senke Maidan), which 
is mentioned simultaneously with the Meidān-i Asb-i Shāhī (Atmeidan). Sa’adat square is the subject of this 
article. This square is often mentioned during the study of the Safavid city of Qazvin, but There is no detailed 
study about Sa’adat square independently with analyzing all the evidence. As a result, studying and identify 
the historical evolution of the square highlighted the need for a more detailed study about that. 
The physical condition of this square, as well as it›s locating and how it relates to the Meidān-i Asb-i Shāhī, 
has formed the general structure of this research. This study tries to provide a global overview of the Sa’adat 
square situation by examining and analyzing historical documents, physical evidence, and especially existing 
historical descriptions. In addition to these studies, field surveys have also been considered, and physical 
evidence around the market (Bazar) and the square area have been studied. In addition to addressing the 
physical and functional condition of the square in the Safavid era, the historical evolution of the square in 
the Qajar and Pahlavi eras has been reviewed. The interaction and relationship between the main square 
of Safavid Qazvin with other critical elements of the city and the area of Qazvin Bazaar and its elements 
have been studied. According to the results, Sa’adat square is a public urban square, along with the bazaar 
and other vital elements, which has also been a place of representation of the Shah›s policies and meetings. 
The location of this square, although presented with two possibilities, seems to be more filled later by 
Qazvin Bazaar and its constructions. It should be noted that an accurate and definite understanding of the 
location, dimensions, shape, and characteristics of the square requires field studies and mainly archaeological 
excavation, that must be considered.
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