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 چکيده 

که پس از قرنها،    رای است مهم؛ ز  ینقطه عطف  هیپس از اسالم ظهور سلسله صفو  رانیا  خیدر تار

  ی قدرتمند و مستقل در شرق اسالم  یبه کشور  ،یمل  تیمجدد به هو  یابیتوانست با دست  رانیا

و    یسرور   رهیو دا  زد یخ  یشمال برم  یبه امپراطور  کینزد   یکشور به رقابت  نیشود. ا  لیتبد

قرن دهم   لیدر اوا  انیکه صفو  یکند. حکومت  یرد م  یرا بر ممالک اسالم   انیمانخالفت عث

  ی به دو قرن و اند   کیدوره نزد  نیبود، ا  عیتش  هیو بر پا  یحکومت مذهب   کیبرپا کردند    یهجر

که    یگشوده شد. زمانه ا  رانیا  خیدر تار  ید یحکومت مقطع جد  نیا  سی. با تأسدیطول کش

برخوردار    یخاص  تیدوران از اهم  نیبه تکاپو پرداختند، و لذا ا  دخو  تیکسب هو  یبرا   انی رانیا

توان گفت که آنها    یتا عصر حاضر، م  انی صفو  یمدت دستاورها  یطوالن  ریشد . با توجه به تأث

تا حدود قابل    یو اجتماع  یمذهب ،یاقتصاد   ،یدر حل و فصل مشکالت برخاسته از امور نظام

ا   ر یبر راهها سا  تیحاصل شد، امن   ی، نعمت و فراوان  هدور  ن یموفق بودند . در ا  یمالحظه 

بازرگان و  تجارت  شکوفا   یگسترد،  مذهب  تهایاقل  د؛یرس  ییبه  تسامح  و  تساهل  قرار    یمحل 

شکوفان    ییدر حد و حجم قابل اعتنا  عیعقب زده شدند؛ هنرها و صنا  یگرفتند؛ دشمنان خارج

  ان یکه پس از صفو  یی. سلسله هاندشد   داریدر عرصه فلسفه پد  یو دانشمندان بزرگ  دندیگرد

موفق    انیمشکالت موجود جامعه به اندازه صفو  یکردن راه حل برا   دایبر سر کار آمدند در پ

و پنج سال    ستیو ب ستیبه مدت دو  یو خارج  یداخل  یبه رغم فشارها  انینبودند. نظام صفو

 آورد.   دیپد  یثبات و استوار   رانیدر ا

 ،اصفهانیمعمار ه،یصفوواژه:    ديکل
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 مقدمه 
م( شاه اسماعیل    1502قمری )  907صفویه است. در سال    های هنری ایران پس از اسالم دورهترین دورهیکی از درخشان

س  عبا  شاه  زمان  در  قمری،  دهم  قرن  اواخر  در.  بود  پایتخت  تبریز  سلسله،  این  تاسیس  ابتدای  در اول، سلسله صفوی را تاسیس کرد.

ترین شهرهای خاورمیانه  پایتخت از قزوین به اصفهان انتقال یافت. با انتخاب پایتخت جدید، این شهر به عنوان یکی از درخشان

های عالی قاپو، چهل ستون، هشت بهشت  کرد. با توجه به امنیت ایران در این دوره بناهایی بزرگ و عالی مانند کاخ گسترش پیدا

 . ستون در قزوین ساخته شدند  و تاالر اشرف در اصفهان و بقعه ی شاهزاده حسین، سر درب عالی قاپو و چهل

ایران، باقی ماندهدر مقایسه با بناهای دوران صفوی دوران  عمارات  از  تعداد بیشتری   معماری  است؛ با این وجودهای دیگر 

کند.  است. چند عامل به تعیین این تناقض کمک میناشناخته مانده تیموری و ایلخانی ،سلجوقی صفوی نسبت به معماری  دوران

 یم. که ما در این مقاله سعی داریم همراه با معرفی بناها و معماری صفویه به بررسی  این تناقض نیز بپرداز

ن بی  تحسی  پیوسته  صفوی  دوران  زیبای  عمارات.  است  پیشداوری  و   تعصبظاهر پیش پا افتاده  یکی از این عوامل، عامل به

  دلیل   همین  به  و  گرفته  قرار  توریستی  هایجذابیت  ناخوشایند  بندیطبقه  ٔ  چون و چرا در پی داشته، از این رو به سادگی در زمره

  معماری   ناکافی  و  ناقض  مستندات  توانمی  دیگر،  طرف  از.  استنشده  محققانه  و  مفصل  ارزیابی  جدی  صورت  به  ها آن   از  تعدادی

مقالهیعن:  کرد  ذکر  نیز  را  صفوی نسبی  کمبود  طراحیی  شتابزده  ها،  عموماً  جستارهای  به  زمینه  این  در  علمی  رساالت  و  ها 

است که این امکان دسترسی  اصفهان ودی از بناهای مهماست. عامل مهم دیگر، بی حفاظی و در دسترس همگان بودن معدانجامیده

بطور غیر منصفانه نا شناخته باقی بمانند.   مشهد و کرمان ،ماهان ،اردبیل ها باعث شده که در مقایسه با آثار غیر غابل دسترسآن به

  معماری  ی  آن در زمینهمنظور کاربرد است که اصطالح صفوی بهمعنای این غفلت متناقض از آثار خالقه و غنی این دوره، در این

،  مقرنس پیشین،  نمای  بندی  ترکیب  فضایی،  بندیسازمان  کف،  پالن  از  خاصی  نوع  تواننمی  هنوز.  نیست  مقصودبه   وافی  چندان

 د. بندی را بدان اطالق کرهای قوسی یا طاق نیمرخ 

 

 زمينه سياسی 
اهان  های عظیم معماری است. هر کدام از شریزی زمینه سیاسی این روزگار در نظر اول حاکی از اوضاع مطلوب برای برنامه

های طوالنی و ثبوت شرایط مطلوبی را برای عملیات مطمئن  های بیست و پنج ساله یا بیشتر داشتند. این سلطنتصفوی سلطنت 

شاه اسماعیل   گرفت چون تعدادی از این شاهان یعنیها بطور پراکنده صورت میآورد. اما این عملیات و اقداممعماری پدیدمی

اول و اول تهماسب  م 1500–1590  هایسال  بین  فاصله  در  دلیل   همین  به.  کنند  تزریق  باال   از  را  الزمنتوانستند محرک   شاه 

 .بود سابقهبی ایران در -سیاسیبه صحنه  آل بویه کارهای معماری عظیمی در ایران صورت نپذیرفت، یعنی قرنی که از زمان ورود

با پویائی تمام تغییر یافت، و دلیل آن هم بی تردید در اشتیاق خود شاه و درباریان او به   شاه عباس این اوضاع با جلوس

  هایریزی برنامه  در  را  خویشتن  رقابتای و گروهی دربار صفوی بهانه  پردازی بود. بعید نیست که رقبای قبیلهو عمارت  بناسازی

های معماری حمایت  اند و زنانی که از برنامهنماید که زنان در امر بناسازی چندان دست نداشتهماری یافته باشند. چنین میمع

  زیادی  تعداد  خود  مالی  حمایت  با  هم   تجار  طبقه  احتماالً  دربار،اند. در خارج از محدوده  سازی پرداخته اند فقط به امر مدرسهکرده

 (  ۴30استیونس، ص  د.)انبه غیر از خود اصفهان( بر پا کرده) آمل  ،قم ،کاشان ،کرمان ،قزوین  )در را هاییحمام و بازار

 

 صفویان سبک معماری 

ابنيه عمده بررسی و ارزیابی شود:    ناحيه  سه ها با تمرکز در  بهتر آنست که سبک بناهای صفوی با توجه به کمیت و تنوع آن

 .  معماری غير مذهبی سده هفدهم های بزرگ، آرامگاه،  سده هفدهم اصفهان

ترین وجه خود را در مناظر های فضائی دارد. این مفهوم تماشائیبهترین معماری این دوره آنست که مفهومی منسجم از ارزش 

می نمایش  به  میکلی  تکمیل  را  مجاور  بناهای  بنائی  هر  آن  در  که  معماری گذارد  از  وسیعی  سطح  در  مفهوم  این  کنند. 

اند. معماری  پردازی خیابان قرار گرفتهآیند و بطور سنجیده فرع بر منظرهبیان شده یعنی جائی که به نظر می چهارباغ منظرهای
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ساده را بر سطوح پیچیده و بغرنج    های عظیم سرو کار دارد و سطوح نرم و ها و تودهصفوی محتاط است. این معماری با حجم

است، به جز در چند ساختمان زیارت گاهی نظیر ماهان،  دهد. طاق بندی که اساس و ذرات هر نوع معماری خط خمیدهترجیح می

شونده تکرار  و  مییکنواخت  تردیدی  صفوی  دوره  معمار  که  هنگامی  کندوهایاست.  از  دیگر  ردیف  چند  دیگر   مقرنسی کرده، 

تاریخ ایران، دوره صفویان.   ) . انداست. گنبدهای دوره صفوی از الگوهای دوره تیموری و ایلخانی، نه جلوتر، پیروی کردهساختهمی

 (۴۸۸-۴۸6کمبریج. مترجم: دکتر یعقوب آژند. ص 

 

عناصر   با این  توان( مىاول  عباس  )عصر شاه  صفوی  دوران  مقطع  صفوی )سبک اصفهانی( را در بارورترینمعماری  

 :بازشناخت 

 شهرسازی -1

 و سازه ساخت-2

 آمودها -3

 

 شهرسازی

از    ای ، مجموعهاروپایى  کشورهای  از تجارب  گیریو با بهره  ایران  دیرینة شهرسازی   سنت   براساس  دورة صفوی  ر اصفهاند

( و  چوگان  )میدان  مرکزی  وسیع  میدان  ها، کاروانسراها و باراندازها در پیرامون، مدرسهبزرگ  کاخها، کوشکها، بازارها، مسجدهای

 گسترده   و نوآوری  وسازی ن  ایجاد شد. این  ایو نقشة سنجیده   طرح  رود طبق   استوار بر زاینده  ، و نیز پلهایىچهار باغ  در کنار خیابان

  استادکاران  هنری  -  فنى  و آمادگى  خزانة ملى  مالى  وسیع  متمرکز و امکانات  دولت  و قدرت  اجتماعى  در سایة امنیت  کوتاه  ایدر دوره

 است.  بوده حائز اهمیت و طراحى کشىنقشه دوره  در این کند کهمى تصریح پذیر بود. پوپامکان برجستة ایرانى

  شاه  شخص  هنری  از روحیة آبادگر و استعداد و ذوق   ، گذشتهفاخر اصفهان   بناهای  و مجموعه   پدیدة شکوهمند شهرسازی

  و آسیایى   اروپایى  و دیگر کشورهای  ایران  بین  پدید آمده  ارتباطات  عامل  بود. برخى  جهانى  و تحوالت  زاییده دوره تاریخى  عباس

استوار،   فرهنگى  هایپایه  نداشتن  سبب  به  شکوفایى  این  که  است  نماید، اینانکارناپذیر مى  دانند [، اما آنچه مؤثر مى  ز در آن را نی

انحطاط نهاد . عظمت شهر های کشور های قدرتمند اروپایی که با ایران رابطه دیپلماسی برقرار کرده   رو به  عباس  شاه  با مرگ

خصوص جاذبه های مجموعه آثار وابسته به دربار عثمانی به عنوان رقیب امپراطوری صفوی و نیز رهایی از حکومت   بودند و به

قبیله ای دوره تیموری و تشکیل امپراطوری متمرکز و نیز بروز نهضت ایرانخواهی و عظمت گرایی در طراحی شهری اصفهان بوده 

نظری گذرا داشته اند و تاثیرات فرهنگی و هنری کشور های مرتبط با ایران را  است.مورخان و محققان در بحث پیرامون علل فوق 

به گونه ای سطحی نگریسته اند مثالً » ارنست کونل می نویسد : این سلسله صفوی به یاد ایده الهای ملی توده مردم می افتد و  

و اشاره ای کوتاه به روابط ایران با چین و سایر   ایران را یکبار دیگر برای آخرین بار به اوج اعتالی فرهنگ رهنمون می شود «

  .کشور های اروپایی می کند

 

 و سازه ساخت

  احياء شده  فضای  ایوان . أ

  استفاده  از آن   پیش  هایشیوه  بنا چونان  و درونى  بیرونى  در حد فاصل  فضایى  صورت   تنها بهنه  از ایوان   در شیوة اصفهانى

  دور میدان   ؛ مثالً تکرار ایوانها در بناهاییافت  ایویژه  شهر جایگاه  در منظر عمومى  نماسازی  صورتبه  پدیده  این  شد، بلکه

 شیوة اصفهانى   به  سازیایوان   و بعد از آن  با دورة عباسى  بخشید. همزمان  و تازه  یکدست  ، نظمىمنظر ایوان   به  جهان  نقش

 . یافت رواج کرمان از جمله  ایران شهرهای بزرگ هایمعتبر و میدان در بناهای

تعاریف غربیان در خصوص ایوان اکثراً ناقص و نارساست . تیتوس بورکهارت می نویسد : » از مشخصات معماری ایران  

ی ایستاده  یکی ایوان است با طاق بند بلند نیم دایره ای .« حال آن که ایوان بنا های قبل از اسالم پوشش با قوس بیض
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و در دوران اسالمی پوشش با قوس جناغی داشته است و بلندای طاق ایوان بنا به نوع عملکرد اندازه های متفاوتی داشته 

از مجموعة   بخشى  عنوان   به  ، و در دورة صفویایرانى  بیشتر بناهای  از فضای  بخشى  عنوان  را به  ایوان  غربى  است.محققان 

 . انددانسته  شهری 

 
   در پالنها   تغييرات .ب

  رنگ   ته  کل  االمکاندارند. در بیشتر بناها حتى  بیشتری   سادگى  قبل  هایشیوه  به  بناها نسبت  رنگ  ته  در شیوة اصفهانى

 که  شود، مگر در بخشهایىمى  آزاد دیده  و در آنها کمتر طراحى  است  شده  خالصه   یا چند ضلعى  چهار گوش   در شکلى

، خود  ؛ با این همهجهان  نقش  میدان  به  نسبت  اصفهان  مسجد امام  قرار گرفتن  وضع  اند، مثلتغییر محور بوده  به  ناچار

اغلبپیرنیا مى.دارد  چهارگوش  رنگى  ته  مسجد در مجموع پالنها و طرحها  یا کالً شکل   چهارگوش  نویسد:    هستند و 

نیز از    شود. گاهىنمى  »نخیر و نهاز« بر خالف شیوه آذری دیده  شیوة آذری  دارند و در آنها برخالف  شکسته  هندسى

 و محدود بودن  زمانى  از محدودیت  و نما را ناشى  رنگ  ته  ، او سادگى  است  شده  « استفادهپخ   »گوشه  ِو مستطیل  مربع

 . داندمى افراد متخصص 

 

 ها و دیوارهاپایهگذاریجایدر پوششها و  تغييرات .ت

  از عناصر مهم   مثابة یکى  به دانند کهمى  ساسانى  دوران   را مربوط به  ایرانى  و گنبدهای منحنى  طاقهای  رواج  پژوهشگران

  شهای بستند و آنها را با رونمى  طاقها قالب  اجرای   برای  در دورة ساسانى.  می رسد  دورة اسالمىبه  معماری  و اساسى

گنبدها    . در اجرای است  کار رفته به  روش  نیز همین در دورة اسالمى زدند کهدو مى  از آن  ایو یا با آمیزه  و رومى  ضربى

کمتر در   ارتفاع  به  دستیابى  برای  در دورة اسالمى  بود. ولى  بسیار مقاوم  کردند کهمى  از چفدِ استفاده  در دورة ساسانى

  اسالمى  در معماری  تدریج  کردند. به  آید، استفادهپدید مى  دو بیضى  از تقاطع  که  جناغى  گنبدها از چفدهایطاقها و  

 . شد کار گرفته  آمد، در پوششها بهمى طاق  روی که باری و میزان  دهانه وسعت به با توجه جناغى چفدهای انواع 

 

  گنبدها .ث

زیر گنبد،    هایگوشه   تر شدناز ساده  کند. گذشتهنمى  و ساز تغییر چندانى  از لحاظ ساخت  اصفهانىدر شیوة    گنبدسازی

(  »گریو« )= گردن  صورت  شود و بهتر مىکشیده  شیوة آذری  ( در گنبدهای« )= گریو کوتاه»اربانه  به  ساقة گنبد نسبت

  از همین  پیروی  به  فضاست  داخل  از نور بیشتر برای  بنا و استفاده  بهبیشتر    بخشیدن  عظمت  عمدة آن  غرض  آید کهدرمى

شوند.  مى  قدیم  هایتر از گلدستهتر و باریکتر، ظریفمساجد نیز ساده  هایبا گنبد، گلدسته  و همخوانى  و ترکیب  شیوه 

گلدسته و  امام  هایگنبدها  ب  اهلللطف  و مسجد شیخ  مسجد  مربوط  مساجد  این  پیشین  هایشیوه  هبا    قابل  حیث  از 

 . اندمقایسه

 

رستاخیز  و کیف از کم گرفتن  آمودها با الهام اصفهانى در شیوة معماری (ایغيرسازه   یا الحاقات آمودها )تزیينات

 : شوندنو اجرا مى طرزی بناها به ساختار کالبدی مقتضای  ، و بههنری

 رنگ  هفت  کاشى .أ

ابداعات  رنگ  هفت  کاشى   در بناهای  ایرانى  در معماری  کاریمعرق   دورة طوالنى  از یک  پس  که  است  دورة عباسى  از 

  بدیع   دار گنبدها، با رنگهاینگاره  نما و تَرْکهای  پیوستة کاشیهای  همو به  منقوش   رود. صفحاتکار مى  به  اصفهان   کالسیک

 .  شوندمى آذین و هندسى اسلیمى و نقشهای  شده تیلیزهاس هایو بوته  و گل

  های آنها از جلوه   و رنگ  نقوش  دارند، اما ترکیب  تری عمر کوتاه  معرق   کاشى  به  نسبت  از لحاظ دوام  رنگ  هفت  کاشیهای

 در بسیاری  از آن   و پس  رة عباسىبا دو  همزمان  که  است   اصفهانى  هنری  -  شیوة معماری  و نیز از مختصات   زیباشناختى

 .  است شده کار گرفته به ایران  کالسیک  از بناهای
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 را ندارد، اما چون  معرق   کاشى  و ارزش  دوام  کاشى  نوع  گوید: اینشناسد، مىمى  خوبى  را به  دوره  این  کاشیهای  گدار که

  خارجى  افزاید: در سطحمى  . ویاست  بوده  بیشتر مطلوب   رنگ  هفت  ، کاشىباشد   بنا آبى  منظر عمومى  که  بوده  نظر بر این

 .است نشده استفاده کاشى نوع دارد، از این جوی با عوامل تقابل بیشتر در جهت  دوام نیاز به گنبدها که

 

 رنگ .ب

  از عناصر ارزیابى  آثار، و نیز یکى  دورة تاریخى  خت شنا   از مالکهای  بناها یکى در پوششها و آمودهای  کار رفته به  رنگهای

  با شیوة اصفهانى   یافته  . در آثار قواماست  در هر دورة تاریخى  و هنر و عامه  فن  اهل  و عمومى  و پسند کالسیک  ذوق 

 .  است و طالیى پخته ، نخودی، سفید شیری، الجوردی ای، فیروزهمسلط آبى رنگهای

شد و   طرحها غالباً ناهماهنگ سلیمان شاه در زمان ؛ حتىبود، تغییر یافت رنگ آبى بنا که جلوة کلى عباس از شاه پس

هنر دورة   به  بازگشت  برای  در اواخر دورة صفوی   . گرچه گرفت  بیشتری   جای  زشت  نارنجى  قرمز و زرد و نوعى  رنگهای

و هنر دورة    معماری  به  رجعت  « نمونة عالى»مدرسة مادرشاه  دوره  مشهور این  بنای  شد و آخرین  کوششهایى  عباسى

 . است عباسى

 

 بر دیوار   نقش .ت

، تجدید  اصفهانى  شیوة معماری  گزینى  و مکان  با فضاسازی  که  بر دیوار است   نقش  احیای  دورة عباسى  هنری  از مختصات 

  هر یک  صفوی   بر دیوار کاخهای  تزیینى  نفیس  و نقشهای  ستون  چهل  بر دیوار کاخ  یتىروا  شد. نقشهای  ممکن  آن   حیات

 .  است دوره در آن ایران  نگارگری ارزشمند از هنر متحول  اینمونه 

  ، هیچ دیگر بگذریم  برخىو    پوپ   اند و اگر از اشاراتگذشته سادگىبه  دوره  این  از هنر آمودی   بخش  از این  محققان   عموم

 .بینیمنمى در شیوة اصفهانى هنر احیا شده  در این و مطالعه از تأمل اینشانه

 

 نورپردازی .ث

بلند    . دور گردناست  گرفته  صورت  ایرانى  در بناهای گرایىدرون  سنت  و رعایت  آفتاب تابش  جهت  به  نور با توجه   تنظیم

نورگیرهایى متعادل  سنگینى  هم  که   است  شده  تعبیه  گنبدها  را  و هممى  نما  غیرمستقیم   نور کافى  کند    داخل  به  و 

و    درون  به  نور غیرمستقیم  هدایت  ها برایخانه  . در نمایاست  گلجام  صورت   از بناها به  دهد. نور گیرها در بسیاریمى

  . پوپاست  شده  « استفاده»فخر و مدین  آجری   هاییا شبکه  چوبى  هایز شبکه ، اخانه  حریم  به  خارج   از اشراف  جلوگیری 

در ساقة گنبد    مشبک  هایپنجره  به  . ویاست اهلللطف  چشمگیر مسجد شیخ  از ویژگیهای  یکى  نویسد: نورپردازی مى

  .است اسلیمى زیبای نقشهای شامل دارد که توجه 

  برداشت  طور کلى ، اما بهبسیار گذراست او گرچه . گزارشاست داشته  توجه صفوی  در بناهای نور پردازی  دالواله نیز به

 . دارد مسکونى فضاهای از نورپردازی  درستى

 

 بریو گچ  کاریآینه .ج

  . گچ است  اجرا شده  متنوع  طرحهایبا    که  است  شیوة اصفهانى  ابداعى  سردرها از آمودهای  در تاالرها و طاق   کاریآینه 

قرار   مورداستفاده ایران حوزة مرکزی از بناهای در برخى  که است اصفهانى معماری نیز از یادگارهای معرق  یا گچ تراش 

  و کتیبة ایوان   ساوه  زیر گنبد مسجد جامع  ، محرابساوه  مسجد میدان  توانمى  مانده  بر جای  های. از نمونهاست  گرفته

 .  برد  را نام کاشان مشهد اردهال اصلى
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 . اینهاست  نمایانگر شيوة اصفهانى  بناهای ها یا تکمجموعه مشهورترین

 : در اصفهان

در   شده ساخته  کالسیک  و بناهای چهار باغ (، مجموعة خیابانآن پیرامون   و بناهای میدان )شامل جهان مجموعة نقش

 .  در دورة صفوی   شده ساخته ، و پلهایآن 

 : در کرمان

   .است در دورة عباسى اصفهان  از شهرسازی کاملى الگوبرداری که خانمجموعة گنجعلى

 :  در شيراز

 زندیه در دوران  و کلى از لحاظ عمومى شیوه بر ادامة این است گواهى که  کریمخانى مجموعة بناهای

 

 نتيجه 
در دوران صفویه به علت توجه مخصوص سالطین این سلسله به هنر وضعیت و تشویق آنها تحوالت زیادی در معماری ایرانی 

و مقابر ائمه و پلها و کاخها ساخته  دمساج های زیادی از قبیلالعاده ترقی کرده و ابنیهایجاد گردید. فن معماری در این دوره فوق 

است و این شهر در آن دوره بسیار   اصفهان امروزه نیز پابرجا هستند. قسمت اعظم شاهکارهای معماری دوران صفویه درشد که  

 . اندهایشان از زیبایی اصفهان زیاد تعریف کردهزیبا و دیدنی بوده است بطوری که سیاحان غربی در سفرنامه

هاست، در دوران صفویه بار ها و توقفدن محور اصلی آمد و شدآنچه در تدوین فضای معماری ایرانی، شکل دادن و مجهز کر

های معماری ایرانی  رود. کاربرد این شگرد در پیشینه سازی میبصری بیشتری دارد. در این دوره شهرسازی ایران به استقبال قرینه 

ای دارای کاربرد اجتماعی دوران صفویه را هشوند، معماریهایی که در بلندا افزایش داده میهای زیادی دارد که با اندازهنزدیکی

کند. آنچه در تدوین فضای معماری ایرانی در نقش نمادین دادن به بناها  از راه بصری را متمایز می _همانند وسیله ارتباط جمعی 

ساخته شده بهره  شود، به دست معمارانی که از توان چشمگیر صفویان در آبادانی و تولید فضای  دارای کاربری همگانی خالصه می

 . بردند رشد زیادی کردمی
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