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کاخ   عثمانــی،  دوره ی  اســتانبوِل  در  توپقاپــی  کاخ 

صفویــان در اصفهــان و الل قلعــه در دهلــی، ســه کاخ 

ســاخته شــده بــرای حاکمــاِن امپراتوری هــای رقیبــی 

هســتند کــه بــر جهــان اســالم، اوایــل دوران مــدرن 

ــاری  ــا از معم ــن کاخ ه ــد. در ای ــی می کردن حکمران

ــا را  ــا نگاه ه ــته اند ت ــره  جس ــی به ــرق مختلف ــه ط ب

ــرای  به منظــور بازنمایــی تصویــر رســمی پادشــاهی ب

همــگان قــاب کننــد. ایــن کاخ هــای عظیــم ســلطنتی 

ــی- ــوری موروث ــه   ســه امپرات را اســتعاره های معماران

بروکراتیــک می پندارنــد؛ ســه امپراتــوری کــه شــامل 

دولــت  عملکردهــای  از  تشــکیالت سلســله مراتبی 

خصوصــی  و  نیمه عمومــی  عمومــی،  مناطــق  در 

صحنه هــای  و  هســتند،  باغ هــا  در  به ویــژه 

ــلطنتی  ــان س ــی دودم ــراي بازنمای ــده اي را ب پیچی

ــر  ــا تصاوی ــن کاخ ه ــک از ای ــد. هری ــکل می دهن ش

ســلطنتی متمایــزی را از طریــق تشــریفات ســلطنتی 

ــر  ــا در نظ ــه ب ــری ک ــد؛ تصاوی ــه می کن ــا عرض پوی

ــاخته  ــروعیت  س ــی از مش ــوری بخصوص ــن تئ گرفت
شــده بود.1

ــزاری  ــوان اب ــه  عن ــگاه ب ــر ن ــادی اخی ــوری انتق در تئ

بــرای کنتــرل و نظــارت، به خصــوص بــر زنــان، 

تجزیــه و تحلیــل می شــود.2  بی شــک جنســیت، 

تشــکیالت  و  بخش بنــدی  در  مهمــی  نقــش 

داشــت؛  اســالمی  کاخ هــای  در  نــگاه  اجتماعــی 

ــاً از  ــلطنتی را عموم ــان س ــه در آن زن ــی ک کاخ های

دیــد عمومــی دور نگــه  می داشــتند. ســاکنان زن 

بیشــتر کاخ هــا کــه بــه فضاهــاي خصوصی شــان 

ــد  ــاغ تبعی ــیه ای ب ــک های حاش ــا کوش ــرم و ی در ح
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پشــت بام ها  از  می توانســتند  تنهــا  می شــدند، 

یــا پنجره هــای  باالخانه هــای پوشــیده و  از  یــا  و 

دربــار  عمومــی  جشــن های  نظاره گــر  مشــبک 

باشــند. ایــن زنــان هرچقــدر هــم کــه قدرتمنــد و یــا 

ــان را از  ــد قدرتش ــد، بای ــذ بودن ــی ناف دارای موقعیت

ــت های  ــد. سیاس ــال می کردن ــطه ها اعم ــق واس طری

ــدرت در  ــارن ق ــن عدم تق ــن در تعیی ــری همچنی بص

ــر در گفتمــان سیاســی  ــا مذک ــِی عمدت قلمــرو عموم

ــه آن وســیله  ــی کــه ب ــود. روش های ــر ب ــی موث موروث

ــر  ــه آوردن ظواه ــگاه را در به صحن ــه کاخ، ن ــن س ای

عمومــی پادشــاه قــاب می کننــد، ماهیــت رابطــه  او را 

بــا خانــواده ی وســیع ســلطنتی، رعایایــش، و به طــور 

کلــی جهــان تفســیر می کنــد. رابطــه ای کــه در 

مفهــوم پادشــاهی مطلــق در هــر کــدام [از ایــن 

حکومت هــا] ریشــه داشــت.

 کاخ توپقاپی
کاخ توپقاپــی بــه لحــاظ زمانــی، اولیــن کاخ ســاخته 

ــه  ــر س ــا ه ــت، ام ــه کاخ اس ــن س ــن ای ــده در بی  ش

ــم  ــرن هفده ــط ق ــی اواس ــان یعن ــا هم زم کاخ تقریب

ــه  ــر س ــک ه ــیدند. بی ش ــان رس ــرح نهاییش ــه ط ب

ــه  ــت ک ــی اس ــنت های دودمان ــر اوج س کاخ نمایانگ

ــن حــال اینجــا،  ــا ای ــه  اســت. ب تدریجــاً تکامــل یافت

ــم،  ــی تلقــی می کن ــا را ســاختارهایی آرمان ــن آن ه م

قــرن  اواخــر  یعنــی  زمــان،  از  برشــی  در  کــه 

شــانزدهم و نیمــه اول قــرن هفدهــم واقــع هســتند. 

ــی را محمــد دوم بیــن ســال های 1459و  کاخ توپقاپ

ــانزدهم  ــرن ش ــر ق ــا در اواخ ــاخت و تقریب 1479 س

بــه طــرح فعلــی اش رســید. حــکام مختلــف بــه 

ــر  ــا تصمیــم گرفتنــد تصوی ــد، ام اصــالح آن پرداختن

کلــی آن را تغییــر ندهنــد )شــکل 1 و 2(. ســالطین، 

ــش  ــان از افزای ــه نش ــی ک ــرات جزئ ــته از تغیی گذش

شــکوه و جــالل ســلطنتی داشــتند، بــه تنظیــم 

تشــریفات دربــاری براســاس جزئیــات قانون نامــه 

نیــز ادامــه دادنــد. محمــد دوم در اواخــر دهــه 

1470  پــس از فتــح قســطنطنیه، قوانیــن ســلطنتی 

ــر  ــد، دیگ ــد. محم ــن می کن ــاب تدوی ــن کت را در ای

ــود. او  ــرزی کوچ نشــین نب ــک تشــکیالت م ــس ی رئی

ــتاده  ــی  ایس ــوری جهان ــک امپرات ــون در رأس ی اکن

بــود کــه بــا بروکراســی متمرکــز و ارتشــی از غالمــان 

ــان  ــاغل این ــام و مش ــه مق ــد ک ــی اداره می ش خانگ

قانون نامــه  می شــد.  تعییــن  قانون نامــه  توســط 

قیــد می کــرد کــه پادشــاه دور بمانــد؛ او نبایــد 

ــا  ــت و ی ــور می یاف ــا حض ــل در ضیافت ه ــد قب مانن

ــه اســتثنای  ــر می شــد. ب ــد عمــوم ظاه ــا در دی مرتب

ــور  ــام حض ــا در مالع ــه در آن ه ــی ک ــد مذهب دو عی

ــار  ــط چه ــد، و فق ــزوا می مان ــد در ان ــت، بای می یاف

ــده   ــات خصوصــی پذیرن ــاالر مالق ــه در ت ــار در هفت ب
ــود.3 ــفرا می ب ــته و س ــخاص برجس اش

ــه ای  ــاالی تپ ــر ب ــام ب ــکوه تم ــا ش ــی ب کاخ توپقاپ

ــه  ــجد جمع ــن مس ــه اولی ــه ب ــه )ک ــک ایاصوفی نزدی

ــود، و  ــع ب ــد( واق ــدل ش ــی ب ــد عثمان ــت جدی پایتخ

ــد.  ــدا می ش ــهر ج ــتحکمی از ش ــای مس ــا دیواره ب

ســه حیاطــش کــه بــه طــور فزاینــده  خلوت تــر 

و منزوی تــر می شــدند، در توالــی منظمــی قــرار 

داشــتند کــه بازدیدکننــده  رســمی را از یــک جایــگاه 

پیــش  بعــدی  جایــگاه  بــه  مشــخص  تشــریفاتی 

ــزی  ــگاه مرک ــه جای ــی ک ــه دروازه  بزرگ ــرد. س می ب
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ــت  ــد، حرک ــرده  بودن ــغال ک ــاط را اش ــر حی رأس ه

ــی  ــی خصوص ــاالر پذیرای ــوی ت ــه س ــریفاتی را ب تش

ــتانه   ــه آس ــاالر ب ــن ت ــد. ای ــش می بردن ــلطان پی س

کــه همــه   بــود  دروازه ی ســوم متصــل  داخلــی 

ــم می شــد )شــکل[1-3]1(.  ــه آنجــا خت ــا ب حرکت ه

دو حیــاط بیرونــِی نخســتین شــامل کارگاه هــای 

مختلــف، مناطــق  خدماتــی، و کارکردهــای اداری 

تنهــا بســط کاخ داخلــی بســیار  می شــدند کــه 

باشــکوه تری بــود کــه قلمــرو خصوصــی و منیــع 

 .)[A, B] )شــکل1.  مــی داد  تشــکیل  را  ســلطان 

داخلی تریــن حیــاط یعنــی حیــاط ســوم، بــه دو 

قســمت مردانــه و زنانه تقســیم شــده  بــود و در مقابل 

ــرار داشــت  ــا کوشــک ها ق ــق ب ــواری معل ــاغ دی آن ب

ــض  ــلطنتی مح ــگاه س ــک اقامت ــر از ی ــزی فرات و چی

بــود )شــکل1. [C,D,E](. در آن حیــاط، غالمــان 

مطیــع و اصــال غیــر مســلمان ســلطان و صیغه هایــی 

ــار  ــگ درب ــد در فرهن ــده  بودن ــالم گروی ــه اس ــه ب ک

تحصیــل و بــا یکدیگــر ازدواج می کردنــد. ایــن گــروه 

ــاه  ــه پادش ــد ک ــی بودن ــگان حاکم ــکل دهنده نخب ش

عثمانــی بــرای خدمــت بــه تحکیــم قــدرت متمرکــز 

ــود. ــاده  ب ــاد نه ــه بنی ــان مطلق حاکم

ــه  ــد ک ــی می ش ــاط اول منته ــه حی ــن دروازه ب اولی

بــا نــام حیــاط رژه یــا حیــاط ســپاه4  شــناخته 

می شــود و کاخ محصــور را از طریــق موکب هــای 

می کــرد.  متصــل  شــهر  فراســوی  بــه  باشــکوه 

عمــق  »در  نهفتــه  مرواریــدی  چــون  ســلطان 

ــود،  ــده ش ــود دی ــه خ ــدون آنک ــدف«5  ب ــته  ص پوس

می توانســت تنهــا بــا نشســتن پشــت پنجــره  مشــبِک 

ــاالی طــاق ورودی دروازه پایتخــت خــود را ببینــد  ب

ــل  ــیند. در اص ــی بنش ــر عموم ــای مناظ ــه تماش و ب

ــر  ــی ب ــی مطالی ــد داخل ــا گنب ــلطنتی ب ــکی س کوش

ایــن دروازه واقــع شــده بود )شــکل3(. ایــن پنجــره ی 

تشــریفاتی بــا شــمایل نگاری  ســلطنتی خــود یــادآور 

ــدی  ــای گنب ــه در دروازه ه ــود ک ــی ب آن پنجره های

کاخ هــای بیزانســی، عباســی، و فاطمــی اســتفاده 

می شــد.6 ایــن پنجــره نــگاه نامرئــی ســلطان را 

در نمــای ســردِر بــاب همایــون7 حــک می کــرد، 

ــی در  ــن وی حت ــور نمادی ــی از حض ــن حاک بنابرای

ــود. ــت ب ــان غیب زم

اغلــب منــزوی، در هنــگام حضورهــای  پادشــاه 

عمومــی نــادر خــود ماننــد ضیافت هــای ختنــه  

ــت  ــاور می رف ــب  مج ــدان اس ــه می ــاهزادگان ب ش

و در آنجــا موکــب اصنــاف و دیگــر ســرگرمی ها 

ــا  ــم پاش ــع کاخ ابراهی ــلطنتی مرتف ــوان س را از ای

ــه  ــی ک ــاهان بیزانس ــد پادش ــرد، مانن ــا می ک تماش

درحــال  بازی هــای  تماشــای  به منظــور  زمانــی 

بــه  کنیــد  )نــگاه  می نشســتند  آنجــا  برگــزاری 

O'Kane. شــکل13(. در چنیــن مواقعــی میــدان 

احاطــه  موقتــی  چوبــی  اتاقک هــاي  بــا  اســب 

بــه  عنــوان  بیزانــس  می شــد و همچــون عصــر 

ــار  ــا ب ــرد۸. تنه ــل می ک ــه  کاخ عم ــداد محوط امت

ــد  ــر می ش ــام ظاه ــأل ع ــلطان در م ــه س ــری ک دیگ

میــان  از  تشــریفاتی  موکب هــای  هنــگام  در 

شــهر بــود. پیــش از به روی صحنــه آوردن ایــن 

اســب های  ســلطنتی در طــول شــب  موکب هــا، 

ــق نگــه  داشــته می شــدند  ــوا معل ــذا در ه ــدون غ ب

ــا متضمــن گام هــای باشــکوهی باشــد کــه شــکوه  ت
تقویــت می کــرد.9 را  پادشــاه  پرهیبــت 
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ــا رژه ای  ــی ب ــار عثمان ــفارت در درب ــر س ــور ه حض

ــت  ــلطان می توانس ــد. س ــاز می ش ــهر آغ ــان ش در می

بــدون اینکــه دیــده شــود از پشــت پنجره هــای 

آن  تماشــا  بــه  ماننــد  بــرج  کوشــک10  مشــبک 

بپــردازد. ایــن بــرج کــه کوشــک رژه11 نامیــده 

توپقاپــی  می شــد در مجــاورت دیــوار مســتحکم 

ــفرا از دروازه ی  ــس از آن س ــکل4(. پ ــود )ش ــع ب واق

ــه  ــد ک نخســت وارد می شــدند و راهــی را می پیمودن

بــه دروازه دو طبقــه  دوم ختــم می شــد و از آن پــس 

تنهــا ســلطان می توانســت ســوار بــر اســب وارد شــود. 

ســکوتی حاکــی از احتــرام در آنجــا حاکــم بــود، و از 

ــس درجــات ســکوت بیشــتری در سراســر کاخ  آن پ

چیــره می شــد، و در ســومین حیــاط کــه ســاکنانش 

ــید  ــود می رس ــه اوج خ ــتند، ب ــاره می دانس ــان اش زب
ــود.12 ــرار ب ــل برق ــکوتی کام و س

کــه  بــود،  ســوم  دروازه   دوم  حیــاط  میان زیــب 

ــت  ــرار داش ــکلی ق ــایبان گنبدی ش ــه روی آن س روب

خصوصــی  پذیرایــی  تــاالر  بــه  مســتقیما  کــه 

ــق  ــکل2[16، 13](. از طری ــت )ش ــلطان راه داش س

مســیر موربــی از دروازه دوم بــه ســازه های اداری 

ــه  ــع یافت ــپ تجم ــمت چ ــه س ــه در گوش ــی ک اصل

ــیم  ــدند می رس ــخص می ش ــی مش ــا برج ــد و ب بودن

ــه دادگاه  ــون13 ک ــوان همای )شــکل2[11-9](. در دی

ــار  ــه ای چهارب ــم هفت ــر اعظ ــت وزی ــود هیئ ــدل ب ع

جلســه داشــت. در آن جلســات، ســلطان پشــت 

پنجــره  مشــبکی کــه بــه ســوی دیــوان همایــون بــاز 

می توانســت  طریــق  آن  از  و  می نشســت  می شــد 

ــده  ــدون دی ــفرا را ب ــت س ــی و ضیاف ــل قانون مراح

شــدن تماشــا کنــد )شــکل 7-5(. ایــن پنجــره بــه او 

ایــن امــکان را مــی داد تــا چگونگــی اجــرای عدالــِت 

ــدار  ــداً در دی ــه بع ــش و صحــت گزارشــاتی ک مقامات

ــد.  ــی کن ــد را بررس ــه می دادن ــه او ارائ ــی ب خصوص

ــود  ــواردی ب ــادآور م ــلطان، ی ــریفاتی س ــره  تش پنج

ــن و  ــای خلوت گزی ــی خلف ــاي پذیرای ــه در تاالره ک

ــن  ــد. ای ــتفاده می ش ــی اس ــی و فاطم ــزوي عباس من

ــاالی  ــکی در ب ــه کوش ــه ای ب ــق راه پل ــره از طری پنج

بــرج متصــل بــود کــه در پشــت کرکــره  مشــبک آن، 

ــد  ــاط دوم را بازدی ــت حی ــی می توانس ــاه مخف پادش
ــد.14 کن

ــگاه  ــاالی جای ــاً در ب ــال دقیق ــلطنتی مط ــره س پنج

ــام  ــه ن ــت را ب ــه دول ــت، ک ــرار داش ــم ق ــر اعظ وزی

نشــان دهنده   مجــازاً  تــا  می کــرد،  اداره  ســلطان 

قــدرت متمرکــز حاکــم باشــد. جایــگاه خــارج از 

ــه لحــاظ  ــوان همایــون درون حیــاط دوم ب مرکــز دی

بصــری نشــان از تبعیــت فرماندهــان از حاکــم مطلــق 

داشــت، کــه به صــورت معمارانــه از طریــق بــرج 

ــی  ــق کاخ خودنمای ــط اف ــاالی خ ــر ب ــه ب ــت ک عدال

مرکــزی  دروازه  ســوم  از طریــق  نیــز  و  می کــرد 

ــرج  ــبک ب ــره  مش ــد. پنج ــی می ش ــددار بازنمای گنب

ــیاری  ــان از هوش ــک نش ــبک کوش ــره ی مش و کرک

ــز در  ــه همه چی ــف ب ــا واق ــی ام ــلطان نامرئ ــدی س اب

برابــر بی عدالتــی داشــت؛ زیــرا کــه حضــور او حتــی 

ــود.  ــوس ب ــش محس ــان غیبت در زم

دوم  حیــاط  بــه  ســال  در  دوبــار  تنهــا  ســلطان 

می آمــد و آن اعیــاد مذهبــی اصلــی بــود کــه او 

ــت  ــر تخ ــوم ب ــدی دروازه  س ــن گنب ــر بالداچی در زی

می نشســت. در دیگــر روزهــا ایــن حیــاط بــه صحنــه  

ــا بازیگــران زیــادی شــبیه بــود کــه  تئاتــر وســیعی ب
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بازیگــر اصلــی بــرای همیشــه از آن غایــب بــود. 

ــو15 )درگاه(  ــی قاپ ــوم عثمان ــان از مفه ــر نش ــن ام ای

ــلطنتی در  ــت س ــت و عدال ــی اداره  دول ــت؛ یعن داش

مقابــل بــاب همایــون از طریــق خانــواده  گســترده ای 

بنــده   )قاپــو غولــو:  از غالمــان خانگــی  ســلطان 

ــه  مشــروعیت  ــده  نظری ــاط دوم دربرگیرن درگاه(. حی

ــور  ــول مح ــه ح ــه ای ک ــود؛ نظری ــی ب ــله  عثمان سلس

عــادل  حکمرانانــی  به عنــوان  ســالطین  نقــش 

می چرخیــد کــه حکومتشــان بــه قانون نامــه ای16  

متکــی بــود کــه از اواســط قــرن شــانزدهم با شــریعت 

هماهنــگ شــد. یــک دوره  کوتــاه آزمایــش کاریزمــای 

ــده   ــلیمان اول قاع ــلطنت س ــل س ــاور در اوای موعودب

قطعــی تصــوری راســت کیش از پادشــاهی عــاری 

از عناصــر شــبه الهی یــا فراطبیعــی را بــه دنبــال 

داشــت. حاکــم مشــروع بایــد از نســل خانــدان 

ــه اش  ــابقه  پیروزمندان ــا س ــه ب ــود، ک ــی می ب عثمان

در جنــگ مقــدس، تعهــدش بــه اســالم ســنی و 
ــود.17 ــز ب ــه اش متمای ــت عادالن حکوم

ــه ســالطین  ــود، ب ــه مکمــل شــریعت ب ــه ک قانون نام

ــر  ــه دیگ ــارات ب ــض اختی ــا تفوی ــا ب ــی داد ت اجــازه م

مقامــات در انــزوا بــه اِعمــال قــدرت بپردازنــد. ســفیر 

ــرن  ــر ق ــر را در اواخ ــن ام ــگفتی ای ــا ش ــی ب مراکش

ــور  ــه در کش ــرا ک ــت؛ زی ــرده  اس ــت ک ــانزدهم ثب ش

مغــرب حضــور حاکــم و دسترســی بــه او بــرای 

ــود: ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــاری بس ــریفات درب تش

چــه  امپراتــوری،  امــور  کلیــه  ترک هــا  بیــن  در 

اندرونــی و چــه بیرونــی، بــا قوانیــن اساســی و مکتوب 

ــزم اســت  ــر اعظــم مل ــم می شــود. وزی ــی تنظی مدون

ــا  ــچ گاه از آن ه ــد و هی ــروی کن ــا پی ــت از آن ه به دق

تخطــی نکنــد. در ایــن کار او نیــازی بــه مشــورت بــا 

ســلطان نــدارد؛ او تنهــا در امــور بســیار مهــم بــا وی 

ــد.1۸  ــورت می کن مش

ــوری در  ــز امپرات ــت متمرک ــتگاه حکوم ــم دس تحکی

ــش  ــینی بی ــث عقب نش ــانزدهم باع ــرن ش ــر ق اواخ

ــرا  ــد؛ زی ــزوا ش ــوت و ان ــه خل ــالطین ب ــش س از پی

را  خودپایــدار، حکومــت  و  بوروکراتیــک  دســتگاه 

ــود.  ــرده  ب ــخصی ک غیرش

تــاالر پذیرایــی خصوصــی پشــت دروازه  ســوم، جاییکه 

کــه پادشــاه پــس از آنکــه بــر اقدامــات اتــاق دیــوان 

عمومــی نظــارت کــرده بــود بــا کابینــه وزیــر اعظــم 

دیــدار می کــرد، بازنمــود اقتــدار مطلــق ســلطان 

بــود )شــکل2[16](. در آنجــا بــود کــه ســلطان 

فرســتادگانی را کــه بــا آوردن هدایــا و خــراج در 

طلــب کمــک »دیــوان پناهندگــی جهانــی« او بودنــد 

کــه در ازای آن بــه آنهــا خلعت هــای تشــریفاتی 

ــود  ــی ب ــده  عدالت ــر ای ــاالر بیانگ ــن ت ــد.19 ای می دادن

ــرا  ــش آن را اج ــتانه دروازه  کاخ ــم در آس ــه حاک ک

شاهنشــاهی  احــکام  در  دروازه  ایــن  از  می کــرد. 

یــاد  آســتان«  »واالتریــن  عنــوان  بــا  عثمانــی 

ــوی  ــهر فراس ــی کاخ، ش ــای بیرون ــود. حیاط ه می ش

ــی نشــان دهنده   ــه طــور کل ــوری ب ــی امپرات آن و حت

ــلطان  ــش س ــر نق ــه ب ــود، ک ــتان ب ــعه  آن آس توس

ــه  ــلطنت ک ــق س ــادر مطل ــز ق ــوان مرک ــب به عن غای

همــه  قدرت هــا از او ســاطع می شــود و همه چیــز 

ــرد. ــت می ک ــت، دالل ــه او همگراس ب

تــاالر پذیرایــی خصوصــی، مانــع دیــدن حیــاط ســوم 

ــی  ــریفاتی بزرگ ــره  تش ــه پنج ــه را ب ــد و توج می ش

ــه  ــرد ک ــب می ک ــال جل ــی مط ــبک های آهن ــا مش ب
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  .20)a-b .۸درســت روبــه روی آن قــرار داشــت )شــکل

می توانســت  برتخت نشســته  حاکــم  پنجــره  آن  از 

هشــتی دروازه  ســوم را ببینــد کــه در آنجــا افســران 

ــد و پیشــکش های ســفرا  ــدام می کردن ــکار را اع گناه

نیــز از آنجــا می گذشــت. ایــن پنجــره همچنیــن 

از  پیش نمایشــی  رســمی  بازدیدکننــدگان  بــه 

ــت  ــته  اس ــت نشس ــت برتخ ــا عظم ــه ب ــلطانی ک س

شــده  قــاب  تمثالــی  چــون  پنجــره  به وســیله  و 

ــی  ــم پذیرای ــول مراس ــی داد. در ط ــه  م ــت را ارائ  اس

ــال و  ــا ط ــه ب ــدی، ک ــاق گنب ــل ات ــوش در داخ خام

چــون  حاکــم  می درخشــید،  گرانبهــا  گوهرهــای 

ــه روی  ــه ای روب ــت در گوش ــت و بی حرک ــی صام بت

)شــکل9(.  می نشســت  تشــریفاتی اش  پنجــره ی 

ســفیران درحالیکــه دو دربــان بازوانشــان را نگــه 

ــدند؛  ــی می ش ــوی او راهنمای ــه س ــد ب ــته بودن داش

و دیگــران نیــز در حالــت اطاعــت، دســت  بــه ســینه 

ــورب  ــرب م ــتادند. تق ــن می ایس ــه پایی ــم ها ب و چش

بــه حضــور ســلطنتی رازآمیــزی ایــن مراســم را کــه 

ــا ســلطانی کــه خــود  ــاه ب ــداری کوت تنهــا اجــازه  دی

مــی داد  متقابــل می پنداشــت،  رابطــه   از  برتــر  را 

تشــدید می کــرد. 

از آنجایــی کــه بازدیدکننــدگان معمولــی اجــازه  ورود 

ــتند  ــی خصوصــی را نداش ــاالر پذیرای ــه آن ســوی ت ب

دروازه   راز  و  رمــز  پــر  آســتان  بــه  متصــل  کــه 

ــی  ــب کاخ داخل ــه قل ــت ب ــیر حرک ــود، مس ــوم ب س

ــلطنتی  ــرارگاه س ــرار ق ــد. اس ــدود می ش ــان مس ناگه

افســانه ای کــه آن ســوی منطقــه  عمومــی کاخ پنهــان 

شــده  بــود، از نــگاه ناظــران عمومــی دریــغ می شــد. 

شــبح تماشــایی  کــه توپقاپــی بــه جهــان نشــان 

ــون  ــود. دو مضم ــل درک ب ــا از دور قاب ــی داد تنه م

ایــن  اصلــی کــه حاکــی از طراحــی آن داشــت 

ــناختی  ــوژه  زیبایی ش ــک س ــوان ی ــه  عن ــه ب ــود ک ب

دیــده  شــهری  بافــت  در  برجســته ای  به صــورت 

 شــود، و نیــز، بــه نوبــه ی خــود، چشــم اندازهای 

تماشــایی از کالن شــهرهای اطــراف را بــرای ســاکنان 

ــدی  ــک های گنب ــد. از کوش ــم کن ــود فراه ــاز خ ممت

ــاره  ــم دو ق ــه »حاک ــه ب ــلطان ک ــوم، س ــاط س حی

می ورزیــد،  مباهــات  خــود  بــودن  دریــا«  دو  و 

ــر  ــت ب ــا بی نهای ــگاه مســلط خــود را ت می توانســت ن

ــه از  ــور ک ــد؛ همانط ــترش ده ــود گس ــوری خ امپرات

هســته  خامــوش قــدرت محــض حیــاط ســوم کــه بــه 

دارالســعاده21 معــروف بــود بــه بیــرون نــگاه می کــرد. 

ــیله  ــاری و به وس ــق معم ــه از طری ــم، ک ــگاه حاک ن

ــی  ــی فرمانده ــک خصوص ــبک، کوش ــای مش پنجره ه

نشــان دهنده   و  می شــد  ثبــت  برجــی  کوشــک  و 

قــدرت او در دیــدن بــدون دیده شــدن بــود )یــا 

ــر  ــایه وار(، ب ــبحی س ــوان ش ــا به عن ــدن تنه دیده ش

ــد می کــرد کــه  ــردم تاکی ــه  ای بیــن حاکــم و م فاصل

ــان  ــگاه در گفتم ــان ن ــود. رجح ــردن نب ــل از بین ب قاب

ــه  ــم یافت ــاًل تجس ــی کام ــناختی کاخ توپقاپ نشانه ش

ــم  ــی از حاک ــه ای آن ــت آوردن لمح ــه به دس ــود ک  ب

قــادر و نامرئــی بــه انگیــزه ای پیش برنــده در کل 

ــود. ــده  ب ــل ش ــریفاتی تبدی ــم تش مراس

ــاي  ــوذ، ویژگی ه ــل نف ــی غیرقاب ــن کاخ داخل بنابرای

ــی  ــی خصوص ــت، فضای ــود گرف ــه خ ــرم را ب ــک ح ی

و غیرقابــل دســترس کــه بــا همتایــان صفــوی و 

گورکانــی خــود تفــاوت داشــت؛ همتایانــی کــه 

ــه  ــاً ب ــود را دقیق ــلطنتی خ ــای س ــی تاالره به راحت
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هــدف اســتغراق بازدیدکنندگانشــان بــه نمایــش 

اواخــر  نویســنده   علــی،  مصطفــی  می گذاشــتند. 

قــرن شــانزدهم، بــه ســرعت متوجــه ایــن امــر 

ــان  ــی، حاکم ــالطین عثمان ــالف س ــر خ ــه ب ــد ک ش

ــم  ــد تصمی ــران و هن ــان در ای ــم دوره  آن ــلمان ه مس

ــاوت  ــد22. تف ــزوا نمانن ــوت و ان ــه در خل ــد ک گرفتن

ــا معاصــران اســالمی اش در  ــی ب ــار عثمان ــده درب عم

ــود  ــاب و بنــده ب ــه رابطــه  ارب شــرق، وابســتگی آن ب

کــه تشــکیالت متمرکــز مســتحکم اش برایــن اســاس 

ــوی  ــکام صف ــل، ح ــود. در مقاب ــده  ب ــذاری ش پایه گ

ــات  ــت بی ثب ــر تبعی ــکا ب ــه ات ــور ب ــی مجب و گورکان

ــه  ــد ب ــد و بای ــه بودن ــران قبیل ــد س ــراف قدرتمن اش

ــر  ــال تغیی ــاً درح ــه مدام ــان ک ــاداری آن ــوازن وف ت

ــدن  ــب مان ــدرت غای ــان ق ــد23. آن ــود می پرداختن ب

ــود.  ــان نب ــا از آن آن ــگاه تنه ــاز ن ــتند؛ امتی را نداش

ــل  ــگاه متقاب ــر ن ــا ب ــترس تر آن ه ــای در دس کاخ ه

ــر  ــی اگ ــرد، حت ــد می ک ــت تاکی ــم و رعی ــن حاک بی

ــوارد  ــن م ــک از ای ــر ی ــل در ه ــت رابطــه متقاب ماهی

ــت. ــود می گرف ــه خ ــزی ب ــوی متمای ــگ و ب رن

پادشــاهان  شــبیه  بیشــتر  عثمانــی  ســالطین 

ــه  ــان ب ــکوه و اقتدارش ــه ش ــپانیا، ک ــبورگ اس هابس

ــنت  ــود، س ــته ب ــوم وابس ــگاه عم ــینی از ن عقب نش

ســلطنتی ای را جاودانــی ســاختند کــه ریشــه در 

بیزانــس و نمونه هــای باســتانی خــاور نزدیــک داشــت 

ــب  ــه ترکی ــالمی اولی ــی اس ــای جهان ــا خالفت ه و ب

شــده  بــود. ایــن امــر بــه آنــان ایــن امــکان را داد تــا 

پــس از پایــان دادن بــه کار خلفــای عباســی در ســال 

1517 کــه در مملــوکان قاهــره مســتقر شــده  بودنــد 

ــز  ــن مراک ــر مقدس تری ــلطه ب ــت آوردن س ــه دس و ب

ــای  ــلیم، ادع ــه و اورش ــه، مدین ــنی در مک ــالم س اس

ــر خالفــت اســالمی تقویــت کننــد.  خــود را مبنــی ب

ــی خــود  ــان فرمانروای ــان و گورکانی ــل، صفوی در مقاب

ــوالن و  ــک مغ ــه ای کاریزماتی ــای قبیل ــر اتحاده را ب

ــان،  ــلطنتی آن ــر س ــد.24  تصوی ــا نهادن ــان بن تیموری

انــزوای  ســنت  کــه  فرانســوی  شــاهان  ماننــد 

اســپانیایی هابســبورگ را رد کردنــد، در معــرض 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــد عم دی

بــه گفتــه  پیتــر بــروک25 ، لویــی چهاردهــم، در 

ــه را در  ــلطنتی در فرانس ــبک س ــود س ــرات خ خاط

ــت  ــه در آن »عظم ــی ک ــبک ملت های ــا س ــل ب تقاب

ــود  ــن می ش ــامل ای ــادی ش ــد زی ــا ح ــاهان ت پادش

کــه بــه خــود اجــازه  دیده شــدن ندهنــد« قــرار 

کــه  آنگونــه  اســپانیا،  پادشــاه  بــر  عــالوه  داد.26 

بــروک می گویــد، ایــن شــرح ممکــن اســت بــه 

ــد کــه نویســندگان  ــز اشــاره کن ــی نی ســلطان عثمان

ــرقی  ــتبداد ش ــر اس ــان او را مظه ــوی آن زم فرانس

ــاب  ــندگان غی ــن نویس ــیاری از ای ــتند. بس می دانس

پرابهــت ســلطان را بــا دسترســی عمومــی شــاه 

فرانســه کــه می خواســت از طــرف رعایایــش دوســت 

داشته شــود در تقابــل قــرار می دهنــد، موضوعــی 

کــه غیــاب و پنهان شــدن را بــا اســتبداد پیونــد 

ــی  ــت عثمان ــه از حاکمی ــان، ک ــان آن ــد. گفتم می ده

به عنــوان ابــزاری بــرای آرمان هــای روشــنفکرانه 

ــر  ــان موث ــرد، چن ــتفاده می ک ــه اس ــاهی فرانس پادش

واقــع شــد کــه، در ترکیــب بــا عوامــل متعــدد دیگــر، 

ــور  ــان ســالطین را مجب ــم آن ــرن هجده ــل ق در اوای

بــه رد انــزوا کردنــد و خواســتار تصویــر ســلطنتی در 
شــدند.27 دســترس تر 
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ــا  ــه ب ــی، ک ــار عثمان ــریفات درب ــول در تش ــن تح ای

ســاخت کاخ هــای مهــم و بزرگــی کــه بــا الهــام 

متمایــل  جلوه گــری  بــه  فرانســوی  مدل هــای  از 

بودنــد، مشــخص شــده  اســت، از خاطــرات یــک 

پیش بینــی  ســلیمان  نــام  بــه  عثمانــی  ســرباز 

ــی  ــه دوران لوی ــه در فرانس ــک ده ــه ی ــده بود، ک ش

چهاردهــم ســپری کــرده  بــود. ســرباز کــه بــه میهــن 

ــا دیــدی تاییدآمیــز از میــزان  ــود ب خــود بازگشــته ب

دسترســی بــه کاخ ورســای و پادشــاه نوشــت و دربــار 

ــا  ــل ب ــی در تقاب ــع دوم ــه نف ــی و فرانســه را ب عثمان

ــه  ــیدند ک ــه از او پرس ــرار داد. هنگامی ک ــر ق یکدیگ

آیــا دیــدن همــه روزه  پادشــاه ســبب کاهــش بزرگــی 

ــا نمی شــد، ســلیمان  ــزد رعای ــش ن ــزت و احترام و ع

ــت  ــتر دوس ــردم او را بیش ــا م ــه تنه ــخ داد: »ن پاس

ــمردند«.  ــز می ش ــر نی ــه او را محترم ت ــتند، بلک داش

ــه در  ــم ک ــرن هجده ــی ق ــاحلی عثمان ــای س کاخ ه

قــرن  در  شــده بود،  مســتقر  عمومــی  پارک هــای 

ــی  ــاً اروپای ــه کاخ هــای علن نوزدهــم جــای خــود را ب

ممنوعــه  دیوارهــای  پشــت  در  دیگــر  کــه  داد 

ــل  ــرک کام ــبب ت ــت س ــد، و در نهای ــان نبودن پنه

ــه  ــوخی ک ــی منس ــام سیاس ــا نظ ــراه ب ــی هم توپقاپ
نشــان دهنده  آن بــود، شــد. 2۸

 کاخ صفوی در اصفهان
تشــریفات دربــار صفــوی بــا تــالش شــاهان فرانســوی 

در تاکیدشــان بــر تصویــر قابل دســترس از حاکــم کــه 

بــه راحتــی در هــر فرصــت ممکــن در مالعــام ظاهــر 

ــای  ــه ج ــوی، ب ــاه صف ــت. ش ــت داش ــد، قراب می ش

ــرام  ــته  احت ــود را شایس ــا خ ــد ت ــان بمان ــه پنه اینک

کنــد، قــدرت ســلطنتی اش را از طریــق رؤیــت مــداوم، 

تماشــا و نمایــش آشــکار می ســاخت. اســکندربیگ 

ــلطنت  ــمی س ــخ رس ــار، در تاری ــورخ درب ــی، م منش

ــم و  ــریفات حاک ــل تش ــدان کام ــاس اول، فق ــاه عب ش

ــا همــه طبقــات جامعــه  ــرای درآمیختــن ب عــادت او ب

را می ســتود: »هنگامی کــه روحیــه  خوبــی دارد، بــا 

خانــواده اش،  اعضــای  بــا  غیررســمی بودن  نهایــت 

دوســتان نزدیکــش، مالزمــان و دیگــران در می آمیــزد، 
ــد.«29 ــار می کن ــرادر رفت ــون ب ــان چ ــا آن و ب

ســیاح ایتالیایــی پیتــرو دال والــه، کــه در ســال1617- 

1619 بــه اصفهــان ســفر کــرد، نوشــت کــه شــاه عباس 

اول غالبــاً تنهــا یــا همــراه بــا چنــد مــالزم در شــهر قدم 

ــا اقشــار مــردم صحبــت و شــوخی می کــرد.  مــی زد، ب

در هنــگام مالقات هــای رســمی، شــاه خــوش رو از 

»جدیــت ناپســند« خــودداری می کــرد و بــا مهمانانــش 

همچــون مصاحــب رفتــار می کــرد و بــا تعــارف غــذا و 

نوشــیدنی بــا دســتان خود، کســانی کــه در مجــاورت او 

ــال 160۸  ــاخت. در س ــر می س ــته بودند را مفتخ نشس

ــت:  ــیمون31 نوش ــاول س ــی30 ، پ ــی کرمل ــرادر روحان ب

ــا  ــه آنج ــذرد، از آنچ ــی می گ ــای عموم »او از خیابان ه

می فروشــند و دیگــر چیزهــا می خــورد، به راحتــی 

ــن و آن می نشــیند. او  ــار ای ــا کن ــد و ی ــت می کن صحب

می گویــد ایــن راه و رســم پادشــاه بــودن اســت، و نیــز 

می گویــد کــه پادشــاه اســپانیا و یــا دیگــر مســیحیان از 

ــد خودشــان  ــرا مجبورن ــد، زی ــذت نمی برن ــی ل حکمران

را متحمــل تجمــالت و شــکوه کننــد«. در ســال 1609 

ــابهی از  ــف مش ــوس32 توصی ــان تدئ ــی ج ــرادر روحان ب

ــد:  ــه می ده ــاس اول ارائ شــاه عب

او بــه مکانــی مــی رود کــه ارامنــه  جلفــا آنجــا هســتند، 
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ــه شــخصی کســی مــی رود و در آنجــا دو ســه  ــه خان ب

ســاعت می نشــیند و بــا آنــان می نوشــد، تــا آنچــه کــه 

می خواهــد بدانــد را بیابــد ... همچنیــن بــرای ســرگرمی 

بــه مکان هایــی کــه محتــرم نیســتند نمــی رود... گاهــی 

ــای پیــاده از خیابان هــای شــهر می گــذرد  ــا پ اوقــات ب

و  میوه فروشــی،  سبزی فروشــی،  دکان هــای  بــه  و 

آنانــی کــه مربــا و شــیرینی می فروشــند مــی رود 

و چیزهایــی می خــرد. در جایــی کمــی مربــا مــزه 

ــه   ــه خان ــوه. ب ــی می ــر کم ــی دیگ ــد و در جای می کن

ــت دارد را  ــه دوس ــی ک ــود، کفش ــی وارد می ش کفاش

ــه راهــش  می گیــرد، آن را در آســتانه  در می پوشــد و ب

ــن  ــه ای ــدم زدن ب ــس از ق ــار پ ــد. یکب ــه می ده ادام

طریــق بــه پــدر آگوســتین گفــت: »پــدر، مــن چگونــه 

ــه خواســت خــود یــک  ــو می رســم؟ مــن ب ــه نظــر ت ب

ــک  ــم ی ــب می خواه ــن ترتی ــه ای ــتم، و ب ــاه هس پادش

پادشــاه بمانــم: نــه ماننــد پادشــاهان شــما کــه همــواره 
در خانــه نشســته اند.«33

حاکمیــت عبــاس اول، شــخصی و مطلــق بــود. حاکــم با 

اســتفاده از ســبکی غیررســمی در طلــب دســتیابی بــه 

مهــر رعایــا و افــراد تحــت تکلفــش بــود، دقیقــا ماننــد 

ــوم  ــب مفه ــه در طل ــود ک ــک خ ــینیان کاریزماتی پیش

شاهســون یــا »شاه دوســت« بودنــد. چهــره  عمومــی او 

بــه عنــوان پادشــاهی دردســترس اثــر خــود را بــر طــرح 

و تشــریفات کاخ اصفهــان گذاشــت. اگرچــه جانشــینان 

تجمــالت  و  کردنــد  بازســازی  را  کاخ  اول  عبــاس 

تشــریفاتی آن را افزایــش دادنــد، بــا ایــن وجــود ســنتی 

کــه او بنــا نهاده بــود را تــداوم بخشــیدند. ســلطنت آنهــا 

ــت،  ــمی او داش ــبک غیررس ــدن از س ــان از دورش نش

بروکراتیــک دولــت  درســت همانطورکــه دســتگاه 

بیشــتر آنهــا را منــزوی کــرد. بــا ایــن حــال، در مقایســه 

بــا تشــریفات دربــاری عثمانــی و گورکانــی، تشــریفات 

ــوز  ــود و هن ــده  ب ــی مان ــوز غیررســمی باق ــان هن صفوی

ــود  ــان خ ــا مهمان ــاهان در آن ب ــه ش ــی ک ضیافت های

در تعامــل بودنــد غالــب بــود. کاخ صفــوی در اصفهــان 

را، کــه شــاه عبــاس اول قســمت عمــده  آن را  در بــاغ 

ــا  ــا  1611 بن ــال های1590 ت ــن س ــان بی ــش جه نق

نهــاد، جانشــینانش اصــالح کردنــد. ایــن کاخ بــه نقشــه  

ــر34  ــرت کمپف ــی انگلب ــه در طراح ــید ک ــی رس تقریب

در 16۸4-16۸5 مشــاهده می شــود )شــکل a-b10 و 

11(.35 برخــالف تشــکیالت توپقاپــی کــه شــامل توالــی 

ســه حیــاط کوچک شــونده بــود، کاخ اصفهان)کــه 

اکنــون عمدتــا ویــران شــده  اســت( هیــچ حیــاط 

بزرگــی نداشــت. در عــوض مجموعــه ای از حیاط هــای 

ــه  ــود ک ــک هایی ب ــور و کوش ــای محص ــک، باغ ه کوچ

از نمونه هــای تیمــوری پیــروی می کــرد، بخصــوص 

ــه  ــتحکم. مجموع ــای مس ــتن دیواره ــل نداش ــه دلی ب

کاخ بــه  جــای اینکــه بــه وســیله  اســتحکامات از شــهر 

ــی  ــی یعن ــای عموم ــا دو فض ــی ب ــود، به راحت ــدا ش ج

ــام شــده  بود کــه  ــاغ ادغ ــان چهارب ــدان شــاه و خیاب می

ــود.   ــرای رژه ســلطنتی ب جایگاهــی ب

کاخ در بیــن ایــن دو فضــای عمومــی قــرار گرفتــه  بــود 

و از دو بخــش تشــکیل شــده  بــود؛ اولیــن بخــش کــه 

بــه  وســیله  چندیــن دروازه بــا میــدان در ارتبــاط بــود؛ 

ــی،  ــای خدمات ــلطنتی، بخش ه ــای س ــامل کارگاه ه ش

دفاتــر اداری، و تســهیالت مســکونی بــرای دروازه بانــان 

و خواجــگان حــرم بــود. بخــش دوم، کــه آنســوی 

ــود؛  ــر ب ــود، خصوصی ت ــه  ب ــن بخــش گســترش یافت ای

و بــه باغ هــای ســلطنتی کنــار خیابــان چهاربــاغ 
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منتهــی می شــد. در ســمت چــپ آن، حرمســرای 

ــاه  ــگاه ش ــه اقامت ــه متصــل ب ــرار داشــت، ک ــاهی ق ش

ــمی  ــاغ رس ــکل از دو ب ــت آن متش ــمت راس ــود. س ب

ــاغ چهلســتون-  ــاغ خلــوت، و ب مســتطیلی محصــور -ب

بــا کوشــک های متنــوع و در ارتبــاط بــا تاکســتان 

کوچکــی بــود  )شــکل  a۰10 [o-q](. آنســوي این هــا 

ــت )  ــود داش ــز وج ــر نی ــلطنتی دیگ ــاغ س ــن ب چندی

شــامل بــاغ هشــت بهشــت کــه توســط شــاه ســلیمان 

ســاخته شــد و هنــوز موجــود اســت(، که بــرای مجالس 

ــده  ــته ش ــرد و زن نگه داش ــان م ــا مصاحب ــی ب خصوص

 بــود )شــکل a۰10  [r-t](. دیوارهــای اطــراف آن هــا بــا 

ایــوان فوقانــی پیوســته ای محیــط شــده  بــود و بــه شــاه 

امــکان عبــور از یــک فضــای بســته بــه دیگــری بــدون 
دیده شــدن را مــی داد.36

ــدی  ــا دی ــه کوشــکی ب ــرم را ب ــورب ح ــرو م ــک راه ی

چندجانبــه بــه میــدان بــا بالکنــی بــا طراحــی مشــبک 

ــکل  ــرد )ش ــل می ک ــاغ متص ــان چهارب ــاالی خیاب در ب

دیده شــدن  بــدون  ســلطنتی  زنــان   .)[u]   a۰10

می توانســتند موکــب ســفرا و درباریــان را، کــه تــالش 

ــان از  ــدم و حشمش ــالل خ ــکوه و ج ــا ش ــد ب می کردن

ــد، تماشــا کننــد. موکــب شــاه  یکدیگــر ســبقت بگیرن

هنگامی کــه قصــر را بــه منظــور بازدیــد از حومــه  

ــز از آن مســیر تشــریفاتی  ــرد نی ــرک می ک ــان ت اصفه

می گذشــت، کــه بــه  عنــوان تفرجگاهــی عمومــی 

بــود. خیابــان مشــجر  بــه روی همــگان گشــوده 

چهاربــاغ به وســیله  کانالــی بــه دو بخــش تقســیم 

ــی  ــارهای کوچک ــه آبش ــال ب ــن کان ــود. آب ای ــده  ب ش

ریختــه می شــد کــه در حوض هــای مرمرینــی بــا 

 .)a-b 12ــکل ــدند )ش ــع  می ش ــاوت جم ــکال متف اش

ــاغ شــکار ســلطنتی  ــا ب ــاغ از کوشــک ت ــان چهارب خیاب

ــاد( در  ــاغ عباس آب ــا ب ــب ی ــاغ هزارجری ــه )ب چندتراس

ســاحل مقابــل زاینــده رود امتــداد داشــت )شــکل13(. 

ایــن بــاغ روی تپــه  شــیبداری قــرار داشــت و بــا کوچــه 

ــه  ــش ب ــه آب ــی ک ــراه کانال ــه  هم ــزی مشــجری ب مرک

ــه دو  ــاوت می ریخــت ب ــکال متف ــا اش ــی ب حوضچه های

ــکوهی از  ــود و چشــم انداز باش ــده  ب بخــش تقســیم ش
کل شــهر به وجــود مــی آورد.37

دو بخــش چهاربــاغ بــا پــل اهلل وردی خــان بــه یکدیگــر 

متصــل می شــوند. اهلل وردی خــان غالمــی گرجــی 

بــود کــه فرمانــده  ارشــد ســپاه غالمــان شــد؛ ســپاهی 

رژیــم  فقــرات  به عنــوان ســتون  اول  عبــاس  کــه 

ــکل14(.  ــود )ش ــذاری کرده ب ــود پایه گ ــرای خ مطلق گ

بــا الهــام از الگــوی عثمانــی، ایــن ارتــش دائمــی 

ــه  ــی ب ــس و ارمن ــی، چرک ــای گرج ــکل از برده ه متش

ــد  ــا بودن ــه ای ره ــات قبیل ــه از تعلق ــده ک اســالم گروی

)همانطــور کــه حاکــم ]عثمانــی[ »ینی چری هــای 

ــه منظــور متعادل ســاختن  ــد( ب ســواره«اش را می خوان

ــود.3۸  ــل تاســیس شــده  ب قــدرت ســران ســرکش قبای

ــته ای از  ــران برجس ــاس اول افس ــاه عب ــتور ش ــه دس ب

ــود  ــاغ خ ــارات ب ــار، عم ــزرگان درب ــردگان و ب ــژاد ب ن

ــاحل  ــر دو س ــاغ و در ه ــان چهارب ــداد خیاب را در امت

ــم  ــر از فئودالیس ــر تغیی ــه مظه ــاختند ک ــه س رودخان

قبیلــه ای چندمرکــزه بــه یــک دولــت مطلــق متمرکــز 

بــود. مــورخ معاصــر گنابــادی ایــن عمارت هــا را 

اینگونــه توصیــف می کنــد:

ــزرگ،  ــران ب ــا، امی ــان، خان ه ــم جه ــتور حاک ــه دس ب

ــان  ــه در آن زم ــب زادگان ک ــا، و نجی ــران، صدره وزی

ــند  ــرادی باش ــواه اف ــتند، خ ــمی را داش ــات رس مقام
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ــمول  ــا مش ــد و ی ــه می زین ــت خلیف ــای تخ ــه در پ ک

ــش و  ــلیقه خوی ــه س ــدام بناب ــند... هرک ــات باش اقطاع

ــی  ــداد هــردو ســوی خیابان ــل یکدیگــر در امت در مقاب

عمارت هــای  می شــود،  آغــاز  عباس آبــاد  از  کــه 

عالــی در چهاربــاغ بنــا نهادنــد. در ورودی هــر عمــارت 

ســازه های بلنــدی از خشــت وگــچ ســاختند، کــه  

رنگــی  کاشــی کاری های  آن  ســقف های  و  دیوارهــا 

دلپذیــر  بــا چهره هــای  آن  هــا  از  برخــی  داشــت. 

ــب  ــگ عجی ــی های رنگارن ــده بودند... و نقاش ــن ش تزئی

و غریــب... در خیابــان در مقابــل هریــک از ایــن 

ســازه ها، آب انبارهــای بزرگــی بــه اشــکال متنــوع 

ــروی از  ــرای پی ــارت، ب ــر عم ــد. درون ه ــاخته بودن س
ــیدند.39  ــادی کش ــقت زی ــی مش ــون طراح قان

ــی  ــار باغ ــی، » چه ــکندر منش ــزارش اس ــق گ ــر طب ب

ــه در درگاه  ــارات عالی ــان و عم ــرف خیاب ــر دو ط در ه

هــر بــاغ طــرح انداختنــد و از کنــار رودخانــه تــا پــای 

کــوه جانــب جنوبــی شــهر انتهــای خیابــان قــرار داده 

اطــراف آن را بــر امــراء و اعیــان دولــت قاهــره قســمت 

ــه در  ــرح انداخت ــی ط ــدام باغ ــر ک ــه ه ــد ک فرموده ان

ــر درگاه  ــاغ عمارتــی مناســب درگاه مشــتمل ب درگاه ب

ــا در  ــا و منظره ه ــوان و باالخانه ه ــع و ای ــاباط رفی و س

ــت و نقاشــی های بطــال و الجــورد  ــب و زین ــال زی کم

ــره   ــه از پنج ــوع ک ــک های متن ــد«. کوش ــب دهن ترتی

ــد،  ــاهده بودن ــل مش ــان قاب ــداد خیاب ــبک در امت مش

همــه در انــدازه و ســاخت، مشــابه بودنــد، و هــر کــدام 

ــا  ــاق ب ــرای انطب ــه ب ــتند، ک ــزرگ داش ــک دروازه ب ی

طــرح جامعــی کــه در »ضمیــر مبــارک اشــرف طــرح 

 .)12a-bــد )شــکل ــاخته شــده  بودن ــود« س ــده ب افکن

ــاس اول  ــود عب ــز خ ــل حاصلخی ــول تخی ــا محص آنه

بودنــد، درســت همانطــور کــه محمــد دوم یکبــار 

نقشــه  توپقاپــی را بــه عنــوان »ابــداع مســتقل خــود« 

ــت  ــلطانی « هدای ــه س ــرد بالغ ــار خ ــه توســط »معم ک
می شــد، طرح ریــزی کــرده  بــود .40

آدام اولئاریــوس41 ، کــه همــراه ســفیری بــود کــه دوک 

هولشــتاین در ســال 1637 بــه اصفهــان فرســتاده 

ــال  ــع کان ــه از تقاط ــی ک ــه صلیب ــد ک ــود، می نویس  ب

ــه ایجــاد شــده  اســت،  ــاغ و رودخان ــان چهارب آب خیاب

ــار بخــش  ــه چه ــه را ب ــن منطق ــلطنتی ای ــای س باغ ه

ــز از آن  ــاغ نی ــام چهارب ــزرگ تقســیم می کنــد کــه ن ب

ــی  ــرح چهاربخش ــه ط ــی ک ــت. گوی ــده  اس ــه ش گرفت

مرســوم چهاربــاغ در مقیــاس یــک شــهر بــزرگ شــده  

ــت  ــتعاره ای از بهش ــه اس ــهر را ب ــت، و کل باغ-ش اس

بــدل کــرده  اســت. درســت همانطــور کــه کمپفــر ایــن 

ــت، و  ــرده  اس ــاس ک ــی قی ــت زمین ــا بهش ــرح را ب ط

ــارات و  ــن عم ــه »در ای ــت ک ــز نوشته اس ــادی نی گناب

ــا و  ــت، حوری ه ــا بهش ــان ب ــل اصفه ــا، اه تفرج گاه ه

غالمــان جــوان و معنــای واقعــی بهشــتی کــه از زیر آن 

ــوند«،  ــارو می ش ــت، روی ــاودان روان اس ــای ج جوی ه

ــرار  ــز آن را تک ــگ منشــی نی ــه اســکندر بی ــزی ک چی

رنگ شــده ی  کاشــی های  و  دیوارهــا  کرده اســت. 

ــا  ــا زوج ه ــک ی ــان ت ــب جوان ــه اغل ــک ها را )ک کوش

ــه  ــند، ک ــر می کش ــه تصوی ــر ب ــای معاص را در جامه ه

به راحتــی روی پشــتی هایی در باغ هــا لــم داده انــد، 

و  دارنــد،  دستانشــان  در  درحالیکــه جــام شــراب 

ــر از ظــروف گرانبهایــی از طــال و چینــی  اطرافشــان پ

ــر  ــه ای از بهشــت تعبی ــوان کنای ــوان به عن اســت( می ت

ــی  ــه مثال ــش ک ــوان و جاودان ــاکنان ج ــا س ــرد، ب ک

از غالمــان و درباریــان صفــوی هســتند. فی الواقــع 
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منجــم یــزدی از ایــن »نقاشــی هایی از چهره هــای 

شــگفت انگیز« به عنــوان »تمثــال جوانــان حــوری 
وش« یــاد می کنــد.42

پیتــرو دال والــه اصفهــان را به مثابــه یــک »تتراپولیــس« 

)چهارشــهر (توصیــف کــرد کــه در تقاطــع بلــوار 

ســلطنتی و رودخانــه بــه  هــم پیوســته   اســت. پــروژه  

ــام  ــان ناتم ــوز در آن زم ــه هن ــاس اول، ک ــهری عب ش

A-] 11ــکل ــده بود )ش ــکیل ش ــهر تش ــود، از چهارش ب

D](، بــا ســکونت مســلمانان در ضلــع شــمالی رودخانــه 

و نامســلمانان در ضلــع جنوبــی آن. کاخ شــاه کــه 

ــیله   ــود، به وس ــل ب ــازار متص ــد و ب ــدان جدی ــه می ب

ســه مســتعمره  ســلطنتی کامــل شــد کــه بــا خیابــان 

ــال بــه دونیــم تقسیم شــده  ــا کان وســیع مشــجر کــه ب

ــا کوچه هــای پیچ در پیــچ  ــان ب ــن خیاب ــود. ای ــان ب نمای

عباس آبــاد  بــود:  متفــاوت  شــهر  قدیمــی  مرکــز 

ــلمان  ــهروندان مس ــکان ش ــل اس ــاد(، مح ــا تبریزآب )ی

ــتی؛  ــاکنان زرتش ــکان س ــل اس ــاد، مح ــز؛ گبرآب تبری

و  ارمنــی  بازرگانــان  اســکان  محــل  نــو،  جلفــای 

ــین،  ــای مهاجرنش ــن محله ه ــاکنان ای ــان43. س اروپایی

ــر  ــه خاط ــد، ب ــر بودن ــازرگان و صنعتگ ــتر ب ــه بیش ک

ــا  ــه آنه ــاه ب ــه ش ــره ای ک ــدون به ــای ب ــن و وام ه زمی

داده  بــود بــه شــاه بدهــکار بودنــد. متمرکز کــردن 

ــلطنتی  ــت س ــه از حمای ــادار، ک ــتعمرات وف ــن مس ای

ــم در  ــگان حاک ــای نخب ــد، و عمارت ه ــوردار بودن برخ

ــی  ــم کوچک ــاهی، عال ــه کاخ ش ــل ب ــن مح نزدیک تری

از ســلطنت مطلــق ایجــاد کــرده  بــود. شــهر ســلطنتی، 

بــا میــدان جدیــدش کــه بــا میــدان قدیمــی اصفهــان، 

ــود کــه مخالــف  کــه در اختیــار گروه هــای مختلفــی ب

ــرد،  ــت می ک ــد، رقاب ــاه بودن ــی ش سیاســت تمرکزگرای

تصــور عبــاس از حکومــت مطلق گــرا و متمرکــز را 

به صــورت عینــی نشــان مــی داد )شــکل11]1، 6[(. 

ــان اصفهــان  ــادی  باافتخــار می نویســد، اکنــون آن گناب

ــن کاخ و  ــد و ای ــی« می خوانن ــهر قدیم ــق را »ش عتی

اقامتگاه هایــش را »شــهر نــو«44. 

ــای  ــاب  آرزو ه ــا بازت ــه  تنه ــلطنتی ن ــد س ــهر جدی ش

ــتیاق وی را  ــه اش ــود، بلک ــاس اول ب ــه  عب مطلق گرایان

ــان  ــز نش ــا نی ــا اروپ ــاری ب ــط تج ــراری رواب ــرای برق ب

ــاق  ــه  کاخ الح ــه مجموع ــه ب ــاه ک ــدان ش ــی داد. می م

ــرای تجــارت بین المللــی  شــده  بود، مرکــزی پرهیایــو ب

ــه  ــود ک ــه ب ــر گرفت ــی در ب ــدان را مغازه های ــود. می ب

ــرار داشــت، و در طــول  ــال آب مشــجر ق دور آنهــا کان

ــن  ــکل15(. ای ــود )ش ــار ب ــای تج ــو از چادره روز ممل

اجــرای  بــرای  مکانــی  بــه  شــب هنگام  میــدان، 

داستان ســرایان  و  طنزپــردازان،  خیمه شــب بازی، 

تبدیــل می شــد، و نیــز روســپی ها در آن رفــت و آمــد 

ــا و  ــا، چای خانه ه ــی میخانه ه ــد؛ در آن نزدیک می کردن

ــای  ــا حائل ه ــدان ب ــی وجــود داشــت. می قهوه خانه های

دیرک ماننــدش کــه از ســازه های پشــت صحنــه ی 

ــا باالخانه هــا  ــر می رفتنــد، محــاط شــده ب میــدان فرات

ــاری  ــرای تشــریفات درب ــی ب بالکــن  دار، نقطــه ای کانون

را شــکل مــی داد. ایــن میــدان همچــون میــدان 

ــن پوش  ــه ای ش ــوان محوط ــه عن ــتانبول، ب ــب اس اس

ــت، و دارای  ــرد داش ــن ها کارب ــا و جش ــرای ورزش ه ب

ــکل  ــود )ش ــدازی ب ــوگان و تیران ــرای چ ــای ب محل ه

شــامل  آنجــا  در  شــده  اجــرا  نمایش هــای   .)14

ــان،  ــا کم ــدازی ب ــابقات تیران ــوگان، مس ــای چ بازی ه

مســابقات کشــتی، جدال هــای حیوانــات، رژه هــای 

ــای  ــذاردن هدای ــه نمایش گ ــا و ب ــش، آتش بازی ه ارت
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ــه در  ــاری ک ــریفات انحص ــالف تش ــود45. برخ ــفرا ب س

ــی برگــزار می شــد و تنهــا  حیــاط عمومــی کاخ توپقاپ

بــرای تعــداد محــدودی از درباریــان و بازدیدکننــدگان 

رســمی گشــوده  بــود )البتــه بــه اســتثنای جشــن های 

عمومــی نــادری کــه در میــدان اســب برگــزار می شــد( 

ــود.  ــرای همــگان در دســترس ب ــش ب ــن نمای ای

ــراف  ــای اط ــراها، و حمام ه ــا، کاروانس ــاره  مغازه ه اج

میــدان ســلطنتی، درآمــد قابــل توجهــی بــرای عبــاس 

ــی  را  ــادی مذهب ــا آن بنی ــه ب ــت ک ــراه داش اول به هم

بــه نیابــت از چهــارده معصــوم وقــف کــرد. او همچنیــن 

بناهــای مذهبــی میــدان را نیــز وقــف آن بنیــاد کــرد46. 

ایــن امــر نشــان دهنده  حمایــت شــاه از مذهــب شــیعه  

ــروعیت  ــیله مش ــدان وس ــه ب ــود، ک ــری ب ــی عش اثن

ــب  ــل و نس ــر اص ــی ب ــه مبتن ــش، ک ــت خوی حکوم

ــا  ــی ت ــم و عل ــام هفت ــه ام ــه ب ــود )ک ــاختگی وی ب س

ــین  ــوان جانش ــش به عن ــت(، نقش ــر می گش ــر ب پیامب

ــوی  ــر معن ــوان رهب ــم وی به عن ــج( و تکری ــدی )ع مه

ــلطان  ــالف س ــرد. برخ ــت ک ــه را تقوی ــان صفوی دودم

عثمانــی، کــه تنهــا خدمتگــذار متواضعــی در خدمــت 

ــه  ــرد ک ــا ک ــوی ادع ــم صف ــود، حاک ــنی ب ــالم س اس

ــزی  ــش هرچی ــه قدرت ــت ک ــی اس ــودی فراطبیع موج

را کــه او لمــس کنــد، برکــت می دهــد. وفــاداری 

ــه  ــه ب ــود ک ــد ب ــاه شــبیه رابطــه  مرشــد و مری ــه ش ب

ــا ایــن وجــود،  حــوزه ی سیاســی منتقــل شــده  بــود. ب

سیاســت های  هماهنگ کــردن  بــرای  اول  عبــاس 

ــوی را  ــه ی صف ــای موعودباوران ــود کاریزم ــز خ متمرک

بــه جریــان انداخــت. در مــدارس او در اطــراف میــدان 

متکلمیــن قدرتمنــد تشــیع را تدویــن می کردنــد. ایــن 

ــد کــه  متکلمیــن، نماینــدگان ارتودکســی جدیــد بودن

فــرم عقیدتــی ســفت و ســختی داشــت و از مرکزیــت 

شــخص شــاه در مذهــب کاســت. 

برخــالف توپقاپــی،کاخ اصفهــان تصویــری از قدوســیت 

ــود،  ــددار خ ــت ضلعی گنب ــگاه هش ــق زیارت را از طری

ــت.  ــرح ریخ ــود، ط ــروف ب ــه مع ــه توحیدخان ــه ب ک

ــکاران و  ــرای بزه ــلطنتی ب ــی س ــه پناهگاه توحیدخان

فراریــان فراهــم کــرد؛ همانطــور کــه زیارتــگاه اجــدادی 

صفویــان در اردبیــل اینگونــه بــود )شــکلa10]1[(. در 

ــا  ــه در آن هیچکــس اجــازه ی ورود ب ــگاه، ک ــن جای ای

ســالح را نداشــت، مریــدان وفــادار صفویــه کــه موظــف 

بــه محافظــت از عالی قاپــو بودنــد، بــه نجــوای ذکــری 

ــه یگانگــی خــدا شــهادت مــی داد  می پرداختنــد کــه ب

ــد. ــا می کردن ــوی( دع ــان )صف ــعادت دودم ــرای س و ب

بــا  نیــز  عالی قاپــو، دروازه تشــریفاتی اصلــی کاخ، 

ــل  ــدس و غیرقاب ــی مق ــد پناهگاه ــژه مانن ــی وی حرمت

تخریــب وقــف شــده  بود )شــکل  a10[B](.  آنانــی کــه 

در آرزوی دریافــت فیــض از شــاه بودنــد، ســنگی را کــه 

ــن  ــد ای ــه می ش ــیدند. گفت ــود می بوس ــتان در ب در آس

ســنگ از حــرم حضــرت علــی در نجــف به آنجــا منتقل 

ــعادت  ــرای س ــا ب ــاه در آنج ــای ش ــت. رعای ــده  اس ش

حاکــم خــود دعــا می کردنــد و ســفرا، به دلیــل ســنگ 

ــر آن را  ــتن ب ــازه  پاگذاش ــس اج ــه هیچک ــدس ک مق

نداشــت، بایــد بــه ســوی دروازه ســالم می دادنــد. هــر 

حاکــم جدیــد پــس از دریافــت نشــان ســلطنتی بایــد 

بــدون لمــس ســنگ از روی آن می گذشــت. شــاه 

ــتان  ــگ آس ــوان »س ــه ای به عن ــه در کتیب ــاس] ک [عب

ــو  ــش از ورودی عالی قاپ ــود، پی ــاد می ش ــی« از او ی عل

از اســب خــود پیــاده می شــد و پــس از آن هیچکــس 

اجــازه ســواره بودن نداشــت. عــالوه بــر ســنگ مربــوط 
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بــه اولیــن امــام شــیعیان علــی، در دروازه  عالــی قاپو دو 

ــود  ــز وج ــید نی ــت جمش ــده از تخ ــتون برداشته ش س

داشــت، اســپولیایی4۸ کــه وابســتگی های ســلطنتی 

ــتان در  ــران باس ــاهان ای ــار پادش ــه اعتب ــاهان را ب ش

ــرد.  ــوط می ک ــل دروازه  ورودی، مرب ــاهنامه در مقاب ش

ــت  ــرد داش ــت کارب ــز اداری دول ــوان مرک دروازه به عن

ــزار  ــت در آن برگ ــورای عدال ــس ش ــه مجال ــه روزان ک

می شــد، و نیــز توپ هــای عثمانــی کــه عبــاس اول در 

فتــح عــراق بــه دســت آورده بــود و آنانــی کــه از درهــم 

ــت  ــز به دس ــره هرم ــی در جزی ــتن درگاه پرتغال شکس

ــه  ــا ب ــروزی در آنج ــانی از پی ــوان نش ــود به عن آورده ب

   49.)14 ،a 10ــکل ــد )ش ــش درمی آمدن نمای

بــا وجــود بناهــای مهــم مذهبــی، هــدف اصلــی، میدان 

تجــارت بــود. ایــن میــدان یــک مرکــز خریــد ســلطنتی 

ــاه  ــترس بودن ش ــی دردس ــور عموم ــه تص ــه ب ــود ک ب

ــرمایه دار  ــوان س ــزود. او به درســتی به عن ــاس اول اف عب

ــارت  ــه تج ــت ک ــده  اس ــف ش ــوری توصی ــزرگ کش ب

ســودآور ابریشــم را به عنــوان بخشــی از سیاســت 

همه جانبــه  متمرکزکــردن دولــت تحــت اختیــار خــود 

بــه حــق انحصــار ســلطنتی تبدیــل کــرد. مــک چســنی 

اســتدالل کــرد کــه همانطــور کــه شــاه میــان امیــران 

ــی اش  ــان خانگ ــادار از غالم ــان وف ــا حامی ــن ب ترکم

تــوازن برقــرار کــرد، بــا اســتفاده از نماینــدگان خــود در 

تجــارت ابریشــم از گــروه رقیبــی از بازرگانــان ارمنــی و 

تبریــزی کــه در مقابــل کنتــرل او آســیب پذیــر بودنــد، 

ــه چالــش کشــید.  ثبــات تجــاری میــدان قدیمــی را ب

ــال جــذب شــرکت های  ــه دنب ــن ب ــاس اول همچنی عب

تجــاری انگلیســی و هلنــدی بــه اصفهــان بــرای ارتقــای 

تجــارت خــارج از کشــور بــود کــه می توانســت مکملــی 

ــی  ــرای مســیرهای زمینــی عبــوری از مناطــق عثمان ب
باشــد.50

حضــور بازرگانــان و دیپلمات هــای اروپایــی در اصفهان، 

ــد  ــز رفت وآم ــاه نی ــای غیررســمی ش ــه در ضیافت ه ک

ــرکت  ــز ش ــکار وی نی ــای ش ــد و در مهمانی ه می کردن

ــوای  ــه حــال و ه ــواری ک داشــتند، در نقاشــی های دی

بین المللــی شــهر را تداعــی می کــرد ثبــت شــده 

 اســت. درگاه بــزرگ قیصریــه کــه میــدان را بــه 

ــا  ــان ب ــری از اروپایی ــا تصاوی ــد، ب ــازار متصــل می کن ب

جام هــای شــرابی در دســت، مــردان و زنــان در حــاالت 

ــر کشــیده شــده اند، و عبــاس  ــه تصوی ــی ب خوش گذران

اول یــک ســاعت را آشــکارا در آنجــا قرارداده اســت تــا 

ــکل]9[11(.  ــد )ش ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــان را تح اروپایی

ــود  ــزان ب ــی آوی ــزي بزرگ ــوس برن ــاعت ناق ــاالي س ب

ــه صــدا درنیامــد و نمــادي از پیــروزی  کــه هیچــگاه ب

ــته  ــز برداش ــا در هرم ــه  پرتقالی ه ــه از صومع ــود ک ب

ــود  ــه ای ب ــان دروازه نقاره خان ــاالی هم ــده  بود. در ب ش

-امتیــاز ویــژه  ســلطنتی از زمــان عباســیان-  کــه 

آســیب  به شــدت  اکنــون  )کــه  رزم  صحنه هــای 

ــر  ــه تصوی ــکان ب ــر ازب ــاه را ب ــروزی ش ــد( پی دیده ان

می کشــید. ایــن نقاشــی ها همــراه بــا نقاشــی های 

دیگــر کــه روزی دیوارهــای میــدان را پوشــانده  بودنــد، 

ــی هایی می کنــد  ــدن آن نقاش بیننــده را مهیــای دی

ــاغ را  ــان چهارب ــی کاخ و خیاب ــه کوشــک های پذیرای ک

تزئیــن کرده انــد. ایــن نقاشــی ها پذیرایــی از ســفیران، 

ــای شــکار، عشــاقی در  ــی، صحنه ه ــای نظام پیروزی ه

ــط  ــاری در محی ــس درب ــراب، مجال ــال نوشــیدن ش ح

ــن  ــد. ای ــان می دهن ــان را نش ــر اروپایی ــاغ و تصاوی ب

به شــدت  شــمایلی  تصاویــر  از  نامحــدود  اســتفاده  
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در تضــاد بــا نقــوش تزئینــی شــمایل گریز در کاخ 
ــود.51 ــی ب توپقاپ

ــرن  ــر ق ــزی اواخ ــات ونی ــوَرنتزو52 دیپلم ــو س جاکوم

شــانزدهم، خاطــر نشــان کــرد کــه، برخــالف ســلطان 

عثمانــی کــه »بــا کســی صحبــت نمی کــرد و به نــدرت 

درگیــر  کامــال  کــه  صفــوی  شــاه  دیده می شــد«، 

ــال  ــود »دائمــا در م معامــالت تجــاری و دیپلماتیــک ب

عــام بــود«، و چندیــن بــار در هفتــه مالقات هــای 

ــه  ــی، ک ــالف توپقاپ ــرد53. برخ ــزار می ک ــمی برگ رس

تنهــا یــک اتــاق خصوصــی مالقــات داشــت کــه 

ــد،  ــرا بودن ــا همگ ــه آنج ــمی ب ــاي رس ــه  فعالیت ه هم

ــات  ــاالر مالق ــن ت ــا چندی ــان ب ــزه  اصفه کاخ چندمرک

ــرد  ــان ک ــر خاطرنش ــت. کمپف ــده ای داش ــرح پراکن ط

ــه  ــد ب ــده می ش ــس نامی ــه مجل ــاه ک ــی ش ــه پذیرای ک

یــک ســاختمان مشــخص وابســته نبــود و هرکجــا کــه 

ــای  ــن مالقات ه ــد54. ای ــزار می ش ــت برگ او می خواس

ــود و در  ــوری ب ــس تیم ــبیه مجال ــتر ش ــمی، بیش رس

کوشــک های باغ هــای بــزرگ کــه بــا نقاشــی های 

ــه روی  ــزار می شــد. روب ــود، برگ ــن شــده  ب ــی تزئی روای

ــرار  ــی ق ــتون های چوب ــا س ــی ب ــب تاالرهای ــا اغل آنه

گرفتــه بــود کــه بــا آپادانــای هخامنشــی قیــاس 

شــده اند. ایــن کوشــک های بــزرگ بــا تاالرهــای 

ــزرگ  ــس ب ــزاری مجال ــرای برگ ــه ب ــون خــود ک گوناگ

و ضیافت هــای باده نوشــی ، موســیقی، و اجراهــای 

ــک  ــات کوچ ــاق مالق ــا ات ــده بود، ب ــی ش ــص طراح رق

مالقات هــای  منظــور  بــه  کــه  عثمانــی  ســلطان 

ــود، در  ــمی ب ــان رس ــا مهمان ــش ب ــی کوتاه خصوص

تضــاد شــدید بــود. مشــهورترین آنهــا عالی قاپــو، تــاالر 

ــان  ــداد خیاب ــا در امت ــود، ام ــتون ب ــه، و چهل س طویل

ــری از  ــوارد دیگ ــز م ــه نی ــار رودخان ــاغ و درکن چهارب

.)[B,m,o] a10  ــکل ــت )ش ــود داش ــت وج ــن دس ای

ــدارد، دارای  ــر وجــود ن ــون دیگ ــه اکن ــه ک ــاالر طویل ت

ــتون های  ــتاوندی55 از س ــت س ــدار در پش ــاالری طاق ت

چوبــی مطــال بــود کــه از آن پرده هــای ســرخی آویــزان 

ــاال و  ــمی ب ــای ابریش ــا طناب ه ــت ب ــود و می توانس  ب

پاییــن شــود )شــکل a10 [m](.دو طراحــی از کمپفر و 

ــا پذیرایی هــای  ــه مــا امــکان می دهنــد ت اولئاریــوس ب

ــم  ــور کنی ــد را تص ــزار می ش ــا برگ ــه آنج ــبانه ای ک ش

کــه  مفــروش،  )شــکل16، 17(. ســتاوند کوشــک 

نقاشــی های رنــگ روغــن بــزرگ تاریخــی ساخته شــده 

در اروپــا در آن آویختــه  بــود، حــوض مرکــزی مرمرینی 

بــا گلبرگ هــای شــناور در آن، به وســیله  نرده هــای 

ــن  ــد. در باالتری ــیم می ش ــش تقس ــه بخ ــه س ــال ب مط

ســکو، یــک ایــوان مرکــزی تصویــری از شــاه بــه 

ــالزم  ــگان م ــت خواج ــه در مصاحب ــی داد، ک ــت م دس

و غالمانــی کــه در پشــت ســر او هاللــی را شــکل 

می دادنــد، قــرار داشــت. بــزرگان و نجیــب زادگان 

در امتــداد دو طــرف ســکوی پاییــن می نشســتند، 

در  بازگانــان  و  بازدیدکننــدگان، ســفرا  درحالی کــه 

ــتند،  ــوم می نشس ــکوی س ــی س ــن، یعن ــکوی پایی س

به همــراه غالمــان و خدمتکارانــی کــه بیــرون از ایــوان 

ایســتاده  بودنــد؛ یعنــی محلــی کــه کشــتی گیران 

در آن بــه اجــرا می پرداختنــد. در چندیــن مــکان 

اســب های افسارشــده کــه تجهیزاتشــان جواهراتــی بــا 

ــوض  ــا ح ــه ب ــی ک ــل باغ ــود، در داخ ــال ب ــش ط روک

ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــواره داری ب ــی ف ــزی طوالن مرک
شــده بود، نشــان داده  شــده اند.56

ــاس  ــاخت و عب ــتون را س ــاالر چهلس ــاه عباس اول ت ش
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ــاالر  ــن ت ــرد. ای دوم در ســال 1647 آن را بازســازی ک

ــور  ــکل محص ــمی مستطیل ش ــاغ رس ــک ب ــز در ی نی

در روبــه روی یــک حــوض طوالنــی منعکس کننــده 

ــن ســازه  مســتقل  ــرار داشــت  )شــکل a10 [o](. ای ق

ــی اســت؛ شــامل تاالرهــای  دارای طرحــی مشــابه قبل

طاقــدار در پشــت ســتاوندی بــا ســتون های چوبــی در 

ــا  ــوان کــه اکنــون ب ــوان ســلطنتی مرکــزی. ای یــک ای

ــی های  ــا نقاش ــل ب ــت، در اص ــیده شده اس ــه پوش آین

ــواری  ــی های دی ــود. نقاش ــده  ب ــیده ش ــمایلی پوش ش

مرمت شــده داخــل کوشــک مشــتمل بــر تصاویــر 

ــه  ــروف، ب ــفارت های مع ــرای س ــوص ب ــت مخص ضیاف

ــه  ــه در پیش زمین ــدگان ک ــدگان و نوازن ــراه رقصن هم

بــه اجــرا می پردازنــد؛ غیررســمیت پذیرایــی ســلطنتی 

ــادکامی و  ــه ش ــور ک ــند؛ همانط ــر می کش ــه تصوی را ب
ــکل1۸(.57 ــود )ش ــم ب ــان حاک ــر آن ــی ب می نوش

لقمــان، مــورخ عثمانــی اواخــر قــرن شــانزدهم اینگونــه 

ضیافت هــا را به عنــوان جشــن هایی کج کیــش کــه 

ــرد و  ــح ک ــتند، تقبی ــا هس ــب میخانه ه ــتر مناس بیش

ــر در کاخ  ــمی موق ــریفات رس ــرگرمی در تش ــاب س غی

ــوش در  ــی منق ــای پذیرای ــتود. صحنه ه ــی را س توپقاپ

کاخ چهلســتون، کــه در آن پیالــه شــراب همه جــا 

ــت،  ــلطنتی اس ــمایل نگاری س ــروری ش ــر ض از عناص

صحنه هایــی از شــاهنامه را یــادآور می شــوند، حماســه  

ــه   ــورد عالق ــوع م ــه موض ــتان ک ــران باس ــلطنتی ای س

ــه  ــود، ک ــوی ب ــار صف ــی در درب ــی مذهب ــخ خط نس

هیــچ همتایــی در تواریــخ دودمانــی مصــور در حکومــت 

عثمانــی و گورکانــی نــدارد. تشــابه بیــن پذیرایــی 

ســلطنتی صفــوی و پادشــاهان باســتان کــه در نســخ 

ــا ارائــه   خطــی شــاهنامه بــه تصویــر درآمــده، اغلــب ب

نگاره هایــی بــا شــمایلی در لباس هــای معاصــر صفــوی 

ــی  ــراث ایران ــه می ــر ب ــاره  دیگ ــود. اش ــد می ش تاکی

ــی  ــتون های چوب ــوان در سرس ــالم را می ت ــش از اس پی

چهل ســتون یافــت کــه پایه هــای آن بــا مجســمه  

ــام  ــک اله ــای باســتانی خــاور نزدی شــیرهایی از الگوه
گرفته اســت.5۸

طراحــی کمپفــر از جشــن ســفرا در کوشــک ســاحلی 

در بــاغ اســدآباد در مجــاور چهاربــاغ کــه اکنــون دیگــر 

ــاری  ــریفات درب ــری از تش ــه  دیگ ــدارد، لمح ــود ن وج

صفــوی را ارائــه می دهــد )شــکل19(. بــار دیگــر تاالری 

ــت  ــرار گرف ــتقل ق ــک مس ــل کوش ــی در مقاب سه بخش

ــتند و  ــان می نشس ــاس مقامش ــان براس و در آن مهمان

ــدگان را تماشــا  ــدگان و رقصن ــات، نوازن نمایــش حیوان

کــه  نشــان می دهــد  ایــن طراحــی  می کردنــد59. 

ــی  ــی و تاالرهای ــک های پذیرای ــن کوش ــی ای ــرح کل ط

بــا طاق هــای آجــری و کاشیکاری شــده روبــه روی 

ســتاوندهای وســیع چوبــی بــا ایــوان مرکــزی و 

حوضــی مرمریــن در میانشــان تــا چــه انــدازه یکدســت 

ــک  ــتون، بی ش ــِی چهل س ــک های نوع ــن کوش ــود. ای ب

ــده  ــر ش ــوری ذک ــده  تیم ــه  باقی مان ــای اولی از نمونه ه

در منابــع مکتــوب الگــو گرفتــه بودنــد60. ســتاوندهای 

ــد  ــد، بی تردی ــاز بودن ــرف ب ــه ط ــر س ــه از ه ــا، ک آن ه

فراهــم  را  اطــراف  منظره هــای  بــه  چشــم اندازی 

پرده هــای  اغلــب  ســتاوندها،  ایــن  در  می آوردنــد. 

ــود کــه در موقعیت هــای خاصــی  ــه  ب محافظــی آویخت

بــاال می رفتنــد، نــگاه متقابلــی را بیــن حاکــم در 

دســترس و مخاطبانــش قــاب می کــرد، و بــه هــر 

یــک ایــن امــکان را مــی داد کــه دیگــری را به گونــه ای 

ــز بیــن نظاره گــر و نظاره کننــده  ــا تمای نظــاره کننــد ت
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را محــو کنــد. دیــدن و دیده شــدن جدایی ناپذیــر 

شــد.

دروازه  پنــج طبقــه  عالی قاپــو، کــه عبــاس اول ســاخت 

و جانشــینانش اصــالح و تکمیــل کردنــد، شــامل تاالری 

هســتند کــه از آن شــاه و مهمانانــش نمایش هــای 

ــود را در  ــه خ ــد، درحالیک ــا می کردن ــدان را تماش می

معــرض نــگاه کنجــکاو جمعیتــی کــه آن پاییــن جمــع 

 ،15 ،14 ،[10a[Bشــده  بودنــد قــرار می دادنــد )شــکل

20(. دروازه، کــه طبقــه  همکفــش شــامل دیوانــی بــود 

کــه عدالــت عمومــی در آن اجــرا می شــد،  دفاتــر 

اداری متنــوع، فضایــی بــرای نگهبانــان، اتاق هــای 

ــات فاخــر را  ــا تزئین ــای ســلطنتی ب ــان و تاالره مهمان

ــن دروازه  در خــود جــای مــی داد. گرچــه تاالرهــای ای

ــا  ــوند، ام ــبت داده  می ش ــاس دوم نس ــه عب ــاً ب عموم

بایــد از همــان اول طرح ریــزی  شــده  باشــند. پیتــرو دال 

والــه بــه بالکنــی دیدنــی مشــرف بــه »تئاتــر« باشــکوه 

میــدان اشــاره می کنــد کــه عبــاس اول چندیــن 

ــال 1619 در  ــفیران را در س ــامگاهی از س ــی ش پذیرای

ــی چشــمگیری، کــه  آنجــا برگــزار کــرد. ســتاوند چوب

پرده هــای ابریشــمین ســرخی از آن آویــزان بــود، 

ــز و  ــوان ســلطنتی در مرک ــک ای ــامل ی ــر  ش ــار دیگ ب

حوضــی در میــان آن اســت. ایــن تــاالر عــالوه بــر آنکــه 

ــد، محــل  ــتفاده می ش ــی اس ــالن پذیرای ــوان س ــه  عن ب

پذیرایــی ســاالنه شــاه در نــوروز و مجالســی بــود کــه او 

بــرای مذاکــره در بــاب امــور دولتــی و تجــاری برگــزار 
می کــرد.61

ــرای ســفرا برگــزار  در طــی پذیرایــی شــامگاهی کــه ب

می شــد، هــزاران تفنگــدار دور میــدان بــه صــف 

می شــدند. حجره هــای میــدان بــا تعــداد زیــادی 

ــاب  ــال بازت ــا در کان ــور آنه ــد و ن ــمع روشــن می ش ش

می نامیدنــد.  چراغــان  را  مراســم  ایــن  می یافــت. 

ــا  ــدان ب ــای می ــای نمایش ه ــس از تماش ــاس اول پ عب

مهمانانــش از دروازه پاییــن می آمــد تــا در بــزازی، 

ــرق  ــر زرق و ب ــا پ ــراها، و دکان ه ــه، کاروانس ضرابخان

ــان را  ــد و دکان داران آن ــتی بزنن ــلطنتی گش ــن س مزی

بــه نوشــیدنی دعــوت می کردنــد. پیتــرو دال والــه، کــه 

ــرکت  ــا ش ــن گردش ه ــی از ای ــال 1619 در یک در س

ــاه در  ــه ش ــه چگون ــد ک ــف می کن ــود، توصی ــرده  ب ک

ــک  ــه ی ــتر ب ــت و بیش ــن می رف ــاال و پایی ــدان ب می

ــتاد  ــا می ایس ــاه. او هرکج ــا پادش ــت ت ــر می مانس مدی

ــپ  ــفرا گ ــا س ــا ب ــد، دائم ــراب بنوش ــه ای ش ــا پیال ت

مــی زد، می خندیــد و شــوخی می کــرد. او بیــش از 

ــات  ــورد التف ــدی را م ــپانیایی و هن ــفیران اس ــه س هم

قــرار مــی داد، و بــا ســفیر هنــد دوســتانه تر از دیگــران 

رفتــار می کــرد، و چیزهــای خنــده دار در گــوش او 

زمزمــه می کــرد62. گروهــی از درباریــان، ســفیر منفــور 

ــد  ــل دادن ــوری او را ه ــد. ط ــر کردن ــی را تحقی عثمان

ــده  ــان خن ــتارش در می ــاد و دس ــن افت ــر زمی ــه ب ک

حضــار از ســرش درآمــد. ســفیر مبهــوت بــه ایــن رفتــار 

ناشایســت کــه بســیار بــا »وقــار جــدی ملتــش« بیگانــه 

ــنام داد.63   ــود دش ب

اســکندر  شــرح  در  منظــره  ایــن  غیررســمی بودن 

ــِک  ــم ازب ــرای حاک ــال 1611 ب ــی س منشــی از پذیرای

خلع شــده کــه از عبــاس اول طلــب کمــک کــرده  بــود 

ــش  ــان در بخ ــدا مهم ــت. در ابت ــده  اس ــت ش ــز ثب نی

ــه«  ــه  شــد؛ جاییکــه شــاه »بی تکلفان ســلطنتی پذیرفت

بــه مجلس آرایــی توجــه می نمودنــد، پریچهــرگان 

و  نوازنــدگان  و  می ریختنــد  شــراب  الله عــذار 
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رقصــدگان »زنــگ زدای خواطــر گشــته« بودنــد. ســپس 

به تماشــای نمایش هــای میــدان، کــه جمعیــت زیــادی 

ــی  ــد و در پ ــد،  پرداختن ــا آمده  بودن ــرای تماش در آن ب

ــا  ــی داشــت ت ــش ارزان ــه مهمانان ــاه گردشــی ب آن، ش

دور میــدان قــدم بزننــد و دکان هــای چراغانــی و 

اصفهــان،  رونــق  از  تجلیــل  در  را  کاروانســراهایش 

تحســین کننــد. اســکندر منشــی می نویســد: »در هــر 

ــاد  ــرتی انعق ــتان عش ــر شبس ــی و در ه ــکان صحبت م

می یافــت و حضــرت اعلــی هــر دم و هــر ســاعت 

بتقریبــی در بی تکلفــی و تواضــع افــزوده حســن خلــق 

و گــرم اختالطــی بیشــتر از پیــش بظهــور مــی آورد و 

مکــرراً صحبت هــای چراغــان و مجلس هــای نقــش 
ــاد«.64 ــاق افت ــان اتف جه

فراســوی  بــه  گهــگاه  چراغــان  جشــن های  ایــن 

بــود  زمانــی  آن،  و  می رســید  نیــز  کاخ  محــدوده  

ــای  ــاد و جلف ــه  عباس آب ــاکنان حوم ــه س ــاه ب ــه  ش ک

نــو دســتور مــی داد تــا دروازه هــای یکســان بــاغ 

عمارت هــای خــود را بــا شــمع ها بیاراینــد تــا او 

بتوانــد منظــره را بــا مهمانانــش از عالی قاپــو کــه 

فراهم کننــده منظــره  کل شــهر بــود، تماشــا کنــد.65 از 

ــر شــهر چراغانی شــده  ــگاه مســلط پادشــاهی ب آنجــا ن

گســترش  مطلق َگرایــش  قــدرت  از  تجلیــل  در 

می یافــت کــه بــه طــرز ســحرآمیزی می توانســت 

ــر  ــرای مناظ ــّرا ب ــه ای َغ ــه صحن ــد را ب ــان جدی اصفه

دربــاری تبدیــل کنــد. بدین ترتیــب کل شــهر ســلطنتی  

بــه صحنــه  نمایشــی تبدیــل شــد کــه حمایــت عمومــی 

ــت.  ــوی را برانگیخ ــاه صف ــک ش ــت کاریزماتی از حکوم

بســط مکــرر مراســم مجلــل ســلطنتی بــه درون شــهر 

ــاغ،  ــان چهارب ــدان، خیاب ــد می ــی مانن ــای عموم فضاه

ــان از آن  ــم آب پاش ــه در مراس ــان )ک ــل اهلل وردی خ پ

اســتفاده می شــد(، و مســتعمرات ســلطنتی حومــه  

ــرای کاخــی کــه مرزهایــش  ــه ضمیمــه ای ب شــهر را ب
ــرد.66 ــل ک ــتند تبدی ــو گش ــکار مح ــه ی این در نتیج

 الل قلعه در دهلی
ــباهت  ــدان بی ش ــه چن ــا ن ــان ام ــالف کاخ اصفه برخ

بــه کاخ توپقاپــی، دیوارهــای مســتحکمی آشــکارا کاخ-

ــه  ــه الل قلع ــون ب ــه اکن ــاه جهان آباد را، ک ــه ی ش قلع

)قلعــه ی ســرخ( معــروف اســت، از شــهر ســلطنتی کــه 

شــاه جهان بیــن ســال های 1639 تــا 164۸ در دهلــی 

ــو  ــی ن ــکل 21، 22(. دهل ــد )ش ــدا می کن ــاخت، ج س

همچــون »اصفهــان جدیــد« عبــاس اول )کــه ممکــن 

ــی از  ــال آب ــا کان ــه ب ــی ک ــض دهل ــان عری اســت خیاب

ــوده  ــان ب ــم از اصفه ــد مله ــم می ش ــه دو نی ــط ب وس

باشــد(، درکنــار هســته  قدیمــی شــهری ســاخته شــد 

کــه ویرانه هایــش بــرای آن مصالــح ســاختمانی فراهــم 

کردنــد. تفــاوت بیــن کوچه هــای پــر پیــچ و خــم آگــرا، 

ــلطنتی  ــای س ــرای موکب ه ــا را ب ــاه جهان آن ه ــه ش ک

ــیع و  ــای وس ــت، و خیابان ه ــک می دانس ــیار باری بس

ســیاح  برنیــه67  بــرای  شــاه جهان آباد،  قاعده منــد 
ــود.6۸ ــرن هفدهــم بســیار مشــهود ب فرانســوی ق

الل قلعــه  دهلــی از قلعــه  پیشــین آگــرا و الهــور 

ــان را  ــده آن ــرح بی قاع ــا ط ــده بود، ام ــرداری ش الگوب

ــب در  ــی مرت ــوری خط ــای مح ــی از حیاط ه در نظام

ــد  ــرد69. شــاه جهان مانن ــر بازســازی ک مقیاســی بزرگت

محمــد دوم و شــاه عباس پیــش از خــود، نقشــی 

اساســی در ایده پــردازی نقشــه و تشــریفات خــود ایفــا 

ــی  ــام حکومت ــداع نظ ــای اب ــح داد به ج ــرد. او ترجی ک
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ــعه داده  ــینیانش توس ــه پیش ــی را ک ــد، حکومت جدی

بودنــد تحکــم بخشــد، جزئیاتــش را اصــالح کنــد تــا بــا 

چارچــوب اســالمی راســت کیش تری همســاز شــود. از 

آنجایــی کــه امپراتــوران گورکانــی بــر جمعیتــی عمدتــاً 

غیرمســلمان حکومــت می کردنــد، اعمــال تلفیقــی کــه 

بــه کار می بردنــد تــا حساســیت هنــدو را جلــب کننــد 

گاهــاً بــا ســنت اســالمی مغایــرت داشــت. شــاه جهان و 

جانشــین او اورنگ زیــب بــا بازآرایــی تشــریفات دربــاری 

در قالــب راســت کیش اســالمی، تــالش کردنــد تــا ایــن 

ــای  ــه نوآوری ه ــد. درحالیک ــن ببرن ــا را از بی مغایرت ه

ــد دوم داشــت،  ــت محم ــی در حکوم ــاه همتایان اکبرش

امــا نوآوری هــای شــاه جهان را می تــوان بــا نظــام 

ــه  ــرد ک ــاس ک ــلیمان اول قی ــی س ــیک عثمان کالس

بــا دســتورالعمل های  را  موروثــی  دودمــان  ســنت 

ــرد. شــریعت هماهنــگ ک

ــی  ــور ناراض ــرا و اله ــای آگ ــاه جهان از کاخ-قلعه ه ش

بــود و برخــی از ســازه های ماسه ســنگ قرمــز قدیمــی 

ــه  ــا ب ــفید بن ــر س ــاختما ن هایی از مرم ــا س ــا را ب آن ه

طــرح خــودش جایگزیــن کــرد. الل قلعــه ی دهلــی بــه 

ــه  ــازد ک ــد بس ــی جدی ــا کاخ ــت را داد ت ــن فرص او ای

ســازه های ســلطنتی آن کامــال از مرمــر ســفید باشــند 

و از ایــن طریــق دیــدگاه ســلطنتی خــود را بیــان کنــد. 

الهــوری مــورخ دربــار مشــارکت امپراتــور را در نقشــه  

کــه  می کنــد  توصیــف  ســلطنتی  ســاختمان های 

ــود:  ــود ســلطنت باشــکوه وی ب یادب

ذهــن ســلطنتی، کــه چــون خورشــید درخشــان اســت، 

توجــه کاملــی بــه طرح ریــزی و ســاخت ایــن بناهــای 

عالــی و ســاختمان های موقــر دارد، کــه در تائیــد ایــن 

ــا  ــا از م ــار م ــتی آث ــه به راس ــت ک ــی اس ــه  عرب گفت

ــدادادی  ــوش از آرزوی خ ــی خام ــا ظرافت ــد، ب می گوین

اکثــر  بــرای  می گوینــد...  ســخن  اعلی حضــرت 

ســاختمان ها، خــودش طــرح را ترســیم می کنــد... 

ــه  ــر تهی ــاران ماه ــه معم ــه هایی ک ــاس نقش و، براس

کرده انــد پــس از مالحضــات طوالنــی تغییــرات و 
اصالحــات درخــوری انجــام می دهــد.70

الل قلعــه  دهلــی، کــه اکنــون غالبــاً تخریــب شــده، بــا 

ســه حیــاط پی درپــی خــود کــه بــه اقامتــگاه ســلطنتی 

مشــرف بــه رودخانــه جمنــا71 منتهــی می شــود، هنــوز 

خاطــره ای دور از کاخ هــای روبــه  رودخانــه ی حکومــت 

ــراه  ــوارا72 را به هم ــوص بلک ــامرا، بخص ــی در س عباس

دارد. در ایــن ســه حیــاط مرکــزی حرکــت از مناطــق 

عمومــی بــه مناطــق خصوصــی بــار دیگــر کاخ توپقاپــی 

را یــادآور می شــود، بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن مــورد تابع 

ــزرگ،  ــت. دو دروازه  ب ــوری اس ــارن مح ــن تق دقیق تری

مهم تریــن شــریان بــازار شــهر را بــه دو خیابــان درون  

ــی  ــا حیاط ــع آن ه ــه تقاط ــد؛ ک ــل می کنن ــه متص قلع

مربــع شــکلی اســت بــا مخــزن آب مرکــزی )شــکل21، 

ــیده ای  ــلطنتی سرپوش ــازار س ــر ب ــان کوتاه ت 22(. خیاب

براســاس نمونه هــای صفــوی اســت. خیابــان بلندتــر بــا 

ــال آب مســتقیمی بــه دو بخــش تقســیم می شــود  کان

ــادآور نمونه هــای اصفهــان اســت. کــه ی

الل قلعــه  دهلــی، ماننــد کاخ صفــوی در اصفهــان، 

ــا بازارهــای مجــاور و کاروانســراهای  ــادی ب ــاط زی ارتب

دارد کــه اعضــای برجســته  خانــدان ســلطنتی در امتداد 

ــه در  ــی ک ــاختند، ارتباط ــهر س ــی ش ــریان های اصل ش

توپقاپــی، کــه در آن سیاســت بــر تجارت مســلط اســت، 

غایــب اســت73. دو خیابانــی کــه درون کاخ-قلعــه تالقی 

ــدار، کارگاه هــای  ــد، در احاطــه مغازه هــای طاق می کنن
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ــا  ــا، و اصطبل ه ــا، ضرابخانه ه ــر، انباره ــلطنتی، دفات س

هســتند74. خیابــان طوالنی تــر به مــوازات رودخانــْه کاخ 

ــه دو بخــش تقســیم می کنــد. بخــش بزرگ تــر در  را ب

امتــداد رودخانــه شــامل حیاط هــای اداری و مســکونی 

شــاه اســت؛ و بخــش کوچکتــر کــه عمومــی نیز هســت 

ــاکنان کاخ و  ــتر س ــرار دارد، بیش ــهر ق ــه روی ش و روب

خدمــات بیرونــی اش را در خــود جــای داده  اســت.

اولیــن حیــاط، کــه بــه جلوخانــه معــروف اســت، شــامل 

ــوت  ــران راجپ ــزاران امی ــه خراجگ ــی اســت ک غرفه های

ــود را  ــی خ ــی هفتگ ــا نگهبان ــد ت ــادر می زدن در آن چ

ــمی،  ــر رس ــی غی ــه عموم ــن جلوخان ــد. ای ــام دهن انج

ــتان و  ــات تردس ــل مالق ــان، مح ــدان اصفه ــد می مانن

ــود؛ و در آن  ــی ب ــای فصل ــل بازاره ــان و مح طالع بین

ــه  ــات ب ــد و مقام ــن می دادن ــب ها را تمری ــران اس مهت

منصــب داران رســیدگی می کردنــد. در رأس جلوخانــه، 

ســردر بزرگــی اســت کــه بــه نقارخانــه معــروف اســت؛ 

زیــرا کــه گــروه موســیقی ســلطنتی در باالخانــه ی آن 

ــردر  ــن س ــکل 21،22(. ای ــد )ش ــرا می پرداختن ــه اج ب

ورودی تشــریفاتی بــه حیــاط اداری دوم بــود، کــه تنهــا 

ــور و شــاهزادگان ســلطنتی می توانســتند ســوار  امپرات

بــر اســب وارد شــوند. در اینجــا امیــران، وزیــران، ســفرا 

مراســم  در  از حضــور  قبــل  و عرض حال دهنــدگان 

روزانــه  دربــار امپراتــوری در حیــاط دوم، کــه قبــال بــا 

ــد75. ــرد می آمدن ــده بود، گ ــه ش ــی احاط رواق های

ــوری در  ــار امپرات ــزی از دروازه، درب ــور مرک ــک مح ی

ــل  ــگ مح ــی او )رن ــگاه خصوص ــاط دوم و از جای حی

ــرد  ــور می ک ــوم عب ــاط س ــل( در حی ــاز مح ــا امتی ی

ــداد  ــه در امت ــفید را ک ــن س ــلطنتی مرمری ــاالر س و ت

رودخانــه قــرار داشــت بــه دو بخــش تقســیم می کــرد 

ــه   ــت ب ــمت راس ــی س ــه  خصوص ــکل 21،22(. نیم )ش

عنــوان حــرم )زنانــه( کاربــرد داشــت و نیمه خصوصــی 

ــور،  ــی امپرات در ســمت چــپ شــامل تاالرهــای پذیرای

ــن  ــا چندی ــمی ب ــای رس ــریفاتی اش و باغ ه ــام تش حم

آن  در  کــه  توپقاپــی،  برخــالف  بــود.76  کوشــک 

ــاط  ــر حی ــر ه ــز ب ــزرگ مســتقر در مرک ــای ب دروازه ه

ــود و  ــوق یافته  ب ــز تف ــارج از مرک ــاختما ن های خ و س

ــرد، در  ــان می ک ــم را بی ــاب حاک ــورب غی ــرکات م ح

ــت؛  ــود داش ــی وج ــط مورب ــدرت خ ــی به ن ــه  دهل قلع

ــزی را در  ــای مرک ــی جایگاه ه ــرب جلوی ــای مق تاالر ه

می کردنــد.  اشــغال  مربوطه شــان  حیاط هــای  رأس 

ایــن تفــاوت اساســی را می تــوان بــا مرکزیــت شــخص 

شــاه در تشــریفات دربــاری گورکانــی توضیــح داد کــه 

ــی و  ــای عموم ــم در مالقات ه ــم حاک ــور منظ ــا حض ب

خصوصــی چندیــن بــار در روز بــر آن تاکیــد می شــود. 

امپراتــور، کــه پیکــر مکرمــش در روز تولــدش بــا اشــیا 

ــی وزن می شــد و ســپس آن اشــیا  گرانبهــای گونه گون

ــز  ــم مرک ــد، تجس ــی  ش ــع م ــدان توزی ــن نیازمن در بی
ــود.77 ــوری ب سیاســی امپرات

ــان  ــاه جه ــور ش ــی، همانط ــار گورکان ــریفات درب تش

تدویــن کــرد، حالتــی واســطه بیــن تشــریفات رســمی 

ضیافتــی  تشــریفات  و  عثمانــی  شــخصی  غیــر  و 

غیررســمی همتــای صفــوی اش داشــت. الل قلعــه  

ــلطنتی واالی  ــر س ــردن تصوی ــاب ک ــرای ق ــی ب دهل

ــه  ــه ریش ــری ک ــود، تصوی ــده ب ــاخته ش ــاه جهان س ش

ــدا در دوره   ــه ابت ــن نظری ــه  پادشــاهی دارد. ای در نظری

ــی،  ــنت های ترکی-مغول ــا س ــد ت ــن ش ــاه تدوی اکبرش

ایرانــی و هنــدو را ترکیــب  کنــد. همایــون، پــدر 

ــه  ــاً ب ــه پیــروی از نمونه هــای تیمــوری، عمدت ــر، ب اکب
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ــأت  ــاهنامه نش ــه از ش ــی ک ــلطنتی ایران ــن س مضامی

می گرفــت، تکیــه کــرده  بــود. توصیــف خواندمیــر 

مــورخ از تشــریفات دربــاری تحــت حکومــت همایــون، 

ــات ناشــی از هفت پیکــر اســت؛یعنی قصــر  ــواه الهام گ

ــر  ــا تصوی ــانی ب ــاه ساس ــور پادش ــرام گ ــانه ای به افس

افــالک و کوشــک هفت گنبــدی اش کــه هرکــدام رنگــی 

متفــاوت داشــت کــه بــا رنــگ هفــت ســیاره متناســب 

بــود. همایــون از بهــرام گــور تقلیــد کــرد و هریــک از 

روزهــای هفتــه را در اتــاق متفاوتــی از کاخ دهلــی بــه 

مالقــات می پرداخــت و رنــگ جامــه خــود را متناســب 

بــا تزئینــات اتــاق آن روز تغییــر مــی داد. حاکــم 

گورکانــی، کــه همچنیــن چادرهــا و کوشــک هایی 

داشــت کــه بــه تقلیــد از ســاختار افــالک ســاخته شــده 

ــر چهــره اش بگــذارد و  ــی ب ــود، عــادت داشــت حجاب  ب

ســپس آن را در مقابــل تحســین درباریانــش کــه فریــاد 
می زدنــد کــه »نــور تابیده اســت« بــردارد.7۸

یکــی از بازی هــای محبــوب در دربــار همایــون شــامل 

فرشــی مــدور بــود کــه دایره هایــی متناظــر با خورشــید 

و ســیاره ها بــر آن نقــش بســته  بــود. درباریــان پــس از 

ــد،  ــاس معیــن می کردن ــاب ت ــا پرت آنکــه جایشــان را ب

دایــره   بــر  خــود  همایــون،  می نشســتند.  آن  بــر 

مرکــزی کــه »بــه  شــکل خورشــید« طــالدوزی شــده 

ــس  ــوص« را منعک ــور« و »خل ــی«، »ن ــود و »زیبای ب

می کــرد، می نشســت. ایــن بــازی تجســم شــالوده  

نظریــه  دربــاری آســمانی بــا شــاهی خورشــیدمانند در 

مرکــزش بــود، نظریــه ای کــه ابوالفضــل، مــورخ دربــار 

اکبــر، بعدهــا بیشــتر دربــاره آن توضیــح داد. او ایــن کار 

را بــا پیونــد نســب امپراتــوری گورکانــی بــه آالنکــووا79 

ــه  ــه ب ــام داد، ک ــول انج ــانه ای مغ ــاهزاده خانم افس ش

طــرز معجزه آســایی به وســیله  نــور الهــی همچــون 

مریــم باکــره بــاردار شــده  بــود. از چنگیزخــان و 

ــی نســب  ــوران گورکان ــران کــه امپرات تیمــور، صاحب ق

ــنگر  ــور روش ــد، ن ــال می کردن ــا دنب ــود را در آن ه خ

هســتی پــس از گــذر از نســل ها بــه اکبــر رســید، کــه 

ــوی شــد کــه  ــداری معن ــن ترتیــب صاحــب اقت ــه ای ب

بــا کاریزمــای مشــروعیت بخش سلســله  تیموریــان 
تقویــت می شــد.۸0

ــرای  ــور ب ــی امپرات ــق اله ــه ح ــاره ب ــا اش ــل ب ابوالفض

می نویســد: حکومــت، 

ســلطنت نــوری سرچشــمه گرفتــه از خــدا، پرتویــی از 

ــت... .  ــتی اس ــنایی بخش هس ــت، و روش ــید اس خوش

ــای  ــزدی« و در زبان ه ــّر ای ــد آن را »ف ــان جدی در زب

ــدا،  ــد. آن را خ ــوَرّه« می نامن ــان خ ــتان آن را »کی باس

ــتاد، و  ــاه فرافرس ــه پادش ــس ب ــاطت هیچک ــدون وس ب

مــردان، در حضــور آن، ســر ســتایش به نشــانه  تســلیم 
ــد.۸1 ــرود می آورن ف

ــران  ــاهان پیشااســالمی ای ــه پادش ــی )ک ــور اله ــن ن ای

مالــک آن بودنــد(، در نقاشــی های ســلطنتی گورکانــی 

ــادل  ــم ع ــه حاک ــه ای نشــان داده  می شــود؛ و ب ــا هال ب

نیک انجــام،  حکومتــی  بــرای  الزم  فضیلت هــای 

ازجملــه عشــق پدرانــه بــه رعایایــش، تــوکل بــه خــدا، 

ــد. ــا می کن ــادت، را اعط ــاز و عب نم

هوشــمندانه   نظریــه   طریــق  از  می توانســت  اکبــر 

ابوالفضــل، نقــش رهبــر معنــوی، مهــدی موعــود 

ــی«  ــاز »دوران اله ــلطنتش آغ ــه س ــد ک ــازی کن را ب

ــی  ــم شمس ــب تقوی ــا تصوی ــه ب ــد ک ــان می ده را نش

ــان  ــم پای ــن تقوی ــد. ای ــه می ش ــن گرفت ــد جش جدی

هــزاره  اول اســالم را اعــالم کــرد، کــه طــی آن تقویــم 



135

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

قمــری مســلمانان کــه مبــدأ آن هجــرت پیامبــر 

ــا  ــر اصطالح ــان اکب ــد. در آن زم ــتفاده می ش ــود، اس ب

ــدی  ــی مری ــرد، نوع ــذاری ک ــی« را پایه گ ــن اله »دی

امپراتــور را  بــه شــخص  ســلطنتی کــه وفــاداری 

ــادآور  ــه ی ــرد ک ــدل ک ــدی ب ــد و مری ــه  مرش ــه رابط ب

ــدان  ــه مری ــال، حلق ــت. به هرح ــوی آن اس ــه  صف نمون

رفــت.  فراتــر  وابســتگی های مذهبــی  از  گورکانــی 

گروهــی بســیار کوچکتــر و صمیمی تــر از اشــراف 

مســلمان و غیرمســلمان کــه هیئــت وفــاداری را شــکل 

داد کــه بــا اتصالــش بــه شــخص امپراتــور متحــد شــده 

ــن  ــکل دهی ملتمزمی ــرای ش ــه ب ــرافی ک ــود. آن اش  ب

امپراتــور انتخــاب شــده  بودنــد، موظــف بودنــد کــه بــه 

ــه  ــن ب ــور را کــه مزی نشــانه  سرســپردگی نقــش امپرات

ــد و  ــن کنن ــر ت ــود، ب ــوری ب ــان تیم ــجره نامه دودم ش

خــود را در مقابــل ارشدشــان بــه خــاک بیاندازنــد. ایــن 

عمــل در پادشــاهی بســیار راســت کیش شــاه جهان 

منســوخ شــد۸2. 

مفهــوم ســلطنت بــا نور الهــی، طنیــن ویــژه ای در میان 

افــراد غیــر مســلمان امپراتــور پیــدا کــرد؛ زیــرا طلــوع 

ــت داشــت و  ــدو اهمی خورشــید در پدیدارشناســی هن

ــدو را  ــاهان هن ــی از پادش ــی برخ ــه اله ــت نیم وضعی

ــاط را  ــن ارتب ــر، ای ــت. اکب ــید می دانس ــم خورش تجس

ــرای  ــان۸3 )اصطــالح سانســکریتی ب ــا تاســیس دارش ب

بینایــی۸4 یــا دیــدن۸5( بیــان کــرد. در آییــن مذهبــی، 

ــل  ــوع خورشــید در مقاب ــش از طل ــرروز پی ــور ه امپرات

دیــد عمــوم ظاهــر شــود. ایــن آییــن، شــاگردان مکتــب 

دارشــانیه را کــه خــود را وقــف پرســتش امپراتــور 

ــید  ــاه خورش ــه پادش ــاخت ک ــادر س ــد، ق ــرده  بودن ک

ــت  ــور دریاف ــه منظ ــل او ب ــد و در مقاب ــادت کنن را عب

برکــت بــه خــاک بیافتنــد۸6. اورنــگ زیــب، کــه حاکــم 

راست کیشــی بــود دارشــان را منســوخ کــرد. او دارشــان 

را اعمالــی غیراســالمی تلقــی  کــرد کــه بــه بت پرســتی 

تنــه مــی زد. الهــوری، وقایع نــگار شــاه جهان آن را 

ــد: ــف می کن ــه توصی اینگون

حــدود دو یــا ســه غــاری بعــد از طلــوع آفتــاب، 

ــدی  ــان هن ــه در زب ــره کاخ ک ــان در پنج ــم مهرب حاک

هــاروکا دارشــان۸7 )بالکنــی بــرای دیــدن( نامیــده 

ــرت،  ــور اعلی حض ــا حض ــد. ب ــر می ش ــود، ظاه می ش

مــردم جمــع شــده در محوطــه  پاییــن پنجــره کرنــش 

ــا  ــوی آن ه ــوی و معن ــال دنی ــام امی ــد و تم می کردن

ــه  ــان ب ــراردادن مخاطب ــدف از ق ــد... ه ــرآورده می ش ب

ایــن ســبک، کــه در زمــان امپراتــوری اکبــر آغــاز شــده 

 بــود، ایــن بــود کــه خدمتــکاران پادشــاه را قــادر ســازد 

ــب و  ــمان زی ــاب آس ــان آفت ــور همزم ــاهد  ظه ــا ش ت

امپراتــور فاتــح باشــند و بدان وســیله بــی هیــچ مانــع یــا 

تاخیــری برکــت هــردو شــئ نورانــی را دریافــت کننــد. 

ــتم دیده و  ــردم س ــا... م ــن فض ــا در ای ــور آن ه ــا حض ب

را  نیازهایشــان  و  می توانســتند خواســته ها  مظلــوم 

ــد.۸۸   ــان کنن ــه بی آزادان

ــه  ــرف ب ــاِن مش ــاروکا دارش ــور در ه ــه امپرات هنگامیک

ــش  ــتاده بود، نگاه ــده ایس ــورت قاب ش ــه به ص رودخان

ــن را از  ــت پایی ــت و جمعی ــمه می گرف ــاال سرچش از ب

ــدون  وجــود همیشــگی اش خاطرجمــع می کــرد کــه ب

ــد،  ــم بپاش ــتی از ه ــه هس ــیدند ک ــا می ترس وی آن ه

ــاالی جمعیــت او را از وقــف  ــه ب ــگاه رو ب در حالیکــه ن

می کــرد.  خاطرجمــع  غالمانــش  ســتایش بر انگیز 

ــن  ــی ای ــه و فضای ــدی معماران ــال، قاب بن ــن ح ــا ای ب

نگاه هــای  ایــن  اختــالل  بــر  مذهبــی  تشــریفات 
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متقابــل تاکیــد داشــت. دو نــگاره  گورکانــی جهانگیــر و 

شــاه جهان را در هــاروکا دارشان شــان در قلعــه ی آگــرا 

ــر  ــراف در زی ــه اش ــت، درحالیک ــیده  اس ــر کش به تصوی

ــادی  ــردم ع ــتاده اند و از م ــی ایس ــک مرتفع ــرروی ی ب

Asher شــکل1(.  )شــکل23، ن.ک  جــدا شــده اند 

ــورت  ــه به ص ــور ک ــن امپرات ــمی بی ــاط چش ــچ ارتب هی

نیمــرخ تصویــر شــده و جمعیــت پاییــن دیوارهــای قلعه 

ــه ای را  ــگاه انحــراف یافت ــدارد. نیمــرخ، کــه ن وجــود ن

ــراردادی  ــوان ق ــگاره به عن ــن ن ــد، در ای ــان می ده نش

تصویــری بــرای بیــان دوری حاکــم نمادیــن کــه پنجره 

ــا دو پنجــره  کوچکتــر در کنــارش احاطــه  مرکزیــش ب

ــه  ــد ک ــان می ده ــاهزادگان را نش ــه ش ــت ک ــده  اس ش

ــا  ــازند. نگاره ه ــی می س ــد جاودان ــا اب ــت او را ت حاکمی

به طــرز موثــری بیان کننــده  عــدم تقــارن قدرتــی 

ــد را  ــور بت مانن ــده  امپرات ــر طلسم ش ــه پیک ــت ک اس

ــد. ــدل می کن ــگاه ب ــرای ن ــژه ای ب ــه اب ب

نــگاره ای کــه جهانگیــر را در هاروکادارشــانش در قلعــه  

ــت«  ــر عدال ــن »زنجی ــد، همچنی ــان می ده ــرا نش آگ

ــه  ــی آویخت ــگ مطالی ــه از آن زن ــری ک ــت؛ زنجی اس

ــت ســلطنتی  ــود کــه نمــادی باســتانی از عدال شــده ب

ــاور  ــه انوشــیروان حاکــم ساســانی اســت و ب ــوط ب مرب

بــر ایــن بــود کــه بــه طــاق کســری در تیســفون تعلــق 

ــا  ــر را احی ــن زنجی ــر ای ــکل23(. جهانگی ــت )ش داش

ــه نمایــش بگــذارد؛  ــه عدالــت را ب ــا تعهــدش ب کــرد ت

ــه  ــند ک ــان آن را بِِکش ــتند هرزم ــن می توانس مظلومی

ــد.  ــع کنن ــده مطل ــی مرتکب ش ــور را از بی عدالت امپرات

زنجیــر عدالــت انوشــیروان، همچنیــن در کتیبــه  قــرن 

نوزدهمــی بــرج عدالــت کاخ توپقاپــی هــم ظاهــر 

می شــود کــه به پنجــره تشــریفاتی ســلطان اشــاره دارد 

ــر  ــات رســمی وزی ــزرگ مالق ــاالر ب ــه ت ــه مشــرف ب ک

ــت  ــر عدال ــه زنجی ــبک ب ــره  مش ــت: »پنج ــم اس اعظ

ــه کشیده شــدن  ــاز ب ــدون آنکــه نی شــباهت دارد. آن ب

داشته باشــد کســی را نشــان می دهــد کــه حاکــم 

عــادل اســت«۸9 . برخــالف پنجــره ای کــه از آن ســلطان 

ــام  ــه ن ــات رســمی ب ــت مقام ــب می توانســت عدال غای

ــاط  ــر ارتب ــر جهانگی ــد، زنجی ــی کن ــودش را بررس خ

ــه شــخصاً  ــرد ک ــور را فراهــم می ک ــا امپرات مســتقیم ب

قــول داده بــود کــه شــکایت رعایــای تحــت ســتم خــود 

ــنود. ــی در روز بش ــر زمان را در ه

ــه   ــاروکا در قلع ــره  ه ــر پنج ــر و جهانگی در روزگار اکب

ــود کــه در  ــا مرمــر ســفید واقــع ب آگــرا در کوشــکی ب

ــرار  ــاه ق ــرج ش ــام ب ــه ن ــت ضلعی ب ــاالی برجــی هش ب

ــاختمان  ــاه جهان س ــه ش ــکل23(. زمانیک ــت )ش داش

ــرج  ن)ب ــرج ُمَثمَّ ــام ب ــا ن ــروزه ب ــه ام ــا کوشــکی ک را ب

هشــت ضلعی( شــناخته می شــود جایگزیــن کــرد، 

هاروکادارشــان بــه کوشــک سه بخشــی بانــگاال کــه در 

بیــن اتــاق خــواب ســلطنتی و بــرج هشــت ضلعی قــرار  

گرفتــه  بــود منتقل شــد )ن.ک بــه Asher شــکل 1،2(. 

الهــوری آن را اینگونــه توصیــف می کنــد: درمیانــه راه 

ــرج  ــلطنتی( و ب ــواب س ــده )اتاق خ ــای فرخن ــن بن بی

شــاه )بــرج ســلطنتی( بانگاالدارشــان مبــارک مرمریــن 

واقــع  اســت کــه محــل طلــوع خورشــید خالفت اســت، 

و بــا نقاشــی های از طــال مزیــن گشــته. بــرروی ســقف 

ــه  ــان اســتفاده شده  اســت ک آن، از صفحــات طــال چن

ــود  ــید وج ــه دو خورش ــد ک ــا می افتن ــه خط ــردم ب م

دارد90.

بــه طــور کلــی، اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در الل قلعــه  

ــن  ــرج هشــت ضلعی مرمری ــی هاروکادارشــان در ب دهل
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ســفید واقــع شــده  بــود کــه گنبــدی مطــال در بــاالی 

ــال،  ــن ح ــا ای ــکل 22،21[12](. ب ــرار دارد )ش آن ق

ــن  ــر از بی ــون دیگ ــه اکن ــفیدی ک ــن س ــن مرمری بالک

ــرن  ــی ق ــک نقاش ــه در ی ــره ک ــه پنج ــا س ــه ب رفت

ــگال  ــاً در محــل کوشــک ســه طاقی بان نوزدهمــی دقیق

شــاه جهان در آگــرا نشــان داده  شده  اســت، گزینــه  

ــکل24(.  ــت )ش ــرد اس ــن عملک ــرای ای ــری ب محتمل ت

امپراتــور پــس از ظهــورش در طلــوع خورشــید اغلــب 

ــد  ــه مانن ــت ک ــا می پرداخ ــرد فیل ه ــای نب ــه تماش ب

ــد  ــوب می ش ــلطنتی محس ــژه  س ــق وی ــا، ح هاروکا ه

ــان دادگســتری  ــود91. مجری ــن ب ــرای دیگــران قدغ و ب

دادخواســت های رســمی کــه در هــاروکا جمــع کــرده 

بودنــد، بــه اتــاق مالقــات عمومــی )دولت خانــه ی 

خــاص و عــام( در حیــاط دوم می بردنــد کــه امپراتــور 

اغلــب مالقات هــای رســمی را بعــد از مراســم دارشــان 

ــکل 22،21[6](. ــرد )ش ــزار می ک ــا برگ در آنج

مالقات هــای  مراســم  طــول  در  امپراتــور، 

در  دیگــر  بــار  دهلــی،  در الل قلعــه   روزانــه اش 

بــه  ســفید  مرمــر  از  مرتفــع  هــاروکای  یــک 

ــه  ــی ک ــگال منحن ــقف بان ــا س ــن  ب ــکل بالداچی ش

می شــد،  پشــتیبانی  ســتون  چهــار   به وســیله 

Asher شــکل5(.  25. ن.ک  می نشســت )شــکل 

ســتون های تخــت ســلطنتی و شــکل بالداچیــن 

ــی از ســلطنت  ــر اروپای ــم از تصاوی ــه مله آن را، ک

به عنــوان  بــود،  مقــدس  شــخصیت های  و 

شــاه  به عنــوان  شــاه جهان  تصویــر  از  نمــادی 

پوشــش  می کننــد.  تفســیر  جهــان  شــبه الهی 

پرچیــن کاری92 شــده اش پرنــدگان و شــیران را 

ــه  ــد و ب ــان می ده ــای گل نش ــان موتیف ه در می

ــال  ــوس را درح ــه ارفئ ــی ک ــو فلورانس ــک تابل ی

ــات وحشــی  ــردن حیوان ــراي رام ک ــود ب ــن ع نواخت

ایــن  شــده  اســت.  ضمیمــه  می دهــد،  نشــان 

ــت  ــاج و تخ ــه ت ــی ب ــوان ارجاع ــه عن ــش ب پوش

ــی  ــت آرمان ــلیمانِی حکوم ــت س ــلیمان93 و عدال س

می شناســند94.  شــاه جهان 

در تخــت هــاروکا در دهلــی تصاویــر شــمایلی 

ــت،  ــن تخ ــد. ای ــف گل قرارگرفته ان ــن موتی در بی

نگاره هــاي  در  مســیحی  تصاویــر  شــامل  دیگــر 

قلعه هــاي  در  عمومــی  مالقــات  هاروکاهــاي 

آگــرا و الهــور نیســت؛ غفلتــی کــه حاکــی از 

راست کیشــی مذهبــی روبــه افزایــش حکومــت 

ــیحی  ــن مس ــه مبلغی ــی ک ــود در زمان ــاه جهان ب ش

نفــوذ پیشــین خــود را از دســت داده بودنــد )شــکل 

ــره،  ــم باک ــیح و مری ــاي مس 26-2۸(. زوج پرتره ه

همــراه بــا فرشــته  بالــدار، در هاروکا هــا و بــر 

اســتفاده  تــاالر پذیرایــی خصوصــی  دیوارهــاي 

شــبه الهی  ســلطنتی  برتصویــر  تــا  شــده  بــود 

گورکانــی تاکیــد کنــد. پرتــره  مریــم باکــره کــه در 

ــی  ــای عموم ــاروکای مالقات ه ــاالی ه ــگاره ای ب ن

بــه تصویــر کشــیده شــده  بــود، بــه احتمــال زیــاد 

اشــاره  مــادر(،  )ملکــه ی  »مریم الزمانــی«  بــه 

امپراتــور  آوردن  به دنیــا  دلیــل  بــه  کــه  دارد 

ــم می شــد95  ــود تکری ــای مســیح ب ــه همت ــی ک اله

ــکل26(.  )ش

تاالرهــای  در  را  شــاه جهان  کــه  نگاره هایــی 

مالقــات عمومــی در قلعــه  الهــور و آگــرا بازنمایــی 

هــاروکا  نمادیــن  صحنه هــای  زیــر  و  می کننــد 

مقیاس هــای  نشــان دهنده   شــده اند،  تصویــر 
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چشــتیه  شــیخ های  عدالــت،  زنجیــر  عدالــت، 

دارنــد  دســت  در  ســلطنتی  ویــژه   نشــان  کــه 

اهلــی  و  وحشــی  حیوانــات  همچنیــن  هســتند. 

را کــه بــا آرامــش روی کــره زمیــن لمیده انــد 

ایــن  همــراه  )شــکل27،2۸(.  می دهنــد  نشــان 

تصاویــر تمثیلــی، تابلــوی اورفئــوس در دهلــی 

از نمــاد  را می تــوان به عنــوان اشــاره ای فراتــر 

حضــرت ســلیمان خوانــش کــرد. ایــن تصویــر 

بی تردیــد، یــادآور عدالــت جهانــی اســت کــه 

ــاه جهان  ــتی ش ــور هس ــاله  امپرات ــت هزارس حکوم

حکومــت  کــه  موعــود  مهــدی  کــرد،  دایــر 

موعــودی ســعادتمندش َگلــه  واحــدی را تحــت 

نظــارت چوپانــی واحــد گــرد مــی آورد. شــاه جهان 

درواقــع در تواریــخ رســمی به عنــوان ُمَجّدیــد، 

ــا  ــه ب ــت ک ــتایش قرارگرف ــورد س ــده م تجدید کنن

ــح و  ــی صل ــالم در دوران طالی ــون اس ــای قان احی

ــود96.  ــه دار ب ــت طالی عدال

ســایبان های  کار  ابتــدای  در  جهــان  شــاه 

محافــظ را کــه در نگاره هــای اولیــه روبــه روی 

دیده می شــوند،  عمومــی  مالقــات  هاروکاهــای 

ــن  ــرا جایگزی ــه ی آگ ــاالر ســتون داری در قلع ــا ت ب

کــرد.97 ســپس دســتور ســاخت ســازه ســنگی 

دســتور  کــه  بــود  او  داد؛  آنجــا  در  را  دائمــی 

ــتون  ــی چهل س ــات عموم ــای مالق ــاخت تاالره س

را داد کــه امــروزه در قلعه هــای آگــرا، الهــور 

افزایــش  از  نشــان  کــه  دیده می شــود  دهلــی  و 

تجمــل و رســمیت تشــریفات دربــاری در حکومــت 

کــه  چهل ســتون،  تاالرهــای  ایــن  دارد.  او 

هســتند،  صفویشــان  چوبــی  نمونه هــای  شــبیه 

همچنیــن یــادآور الگوهــای تیمــوری مشــترک 

ــز  ــنگ قرم ــا از ماسه س ــن تاالره ــتند. ای ــز هس نی

کار  ایــن  و  باگــچ سفیدشــده ســاخته  شــده اند 

تقلیــدی اســت از کاخ هــای خصوصــی در قلعه هــای 

ــان  ــفیدش نش ــر س ــای مرم ــه تاالره ــاه جهان ک ش

ــاالری  ــی ت ــاالر دهل از شــأن ســلطنتی داشــتند. ت

ســتوندار اســت بــا طاق هایــی هــالل هــالل کــه بــه 

ــیع تر  ــزی وس ــش مرک ــد. بخ ــت راه دارن ــه جه س

آن، بــه تورفتگــی محراب شــکل در دیــوار کــه 

قــرار  آن  در  امپراتــور  ســفید  مرمریــن  تخــت 

.)25 ،[6]21،22 دارد، منتهــی می شــود )شــکل 

آن  مقابــل  در  بایــد  عرض حال دهنده هــا  همــه  

ــا ســالم و درودی کــه جایگزیــن به خــاک  تخــت ب

ــود  ــی خ ــود آمادگ ــده  ب ــر ش ــادن دوران اکب افت

ــد.  ــان می دادن ــور نش ــه امپرات ــت ب ــرای خدم را ب

ــی  ــر اصــول مذهب ــه مغای ــل اینک ــه دلی ــن کار ب ای

ــل  ــاز در مقاب ــت نم ــرا حال ــود، منســوخ شــد. زی ب

ــد9۸. ــادآور می ش ــراب را ی مح

تاالرهــای مالقــات عمومــی شــاه جهان بــا ســه 

و  نقــره  )طــال،  مختلــف  جنس هــای  از  نــرده 

شــده  جــدا  یکدیگــر  از  قرمــز(  ماسه ســنگ 

برطبــق  گروه هــا  بــرای  را  مناطقــی  و   بودنــد 

جایــگاه سلسله مراتبی شــان ترتیــب می دادنــد99. 

ــه  ــان، ک ــی در اصفه ــای سه بخش ــالف تاالره برخ

ــاه  ــرف ش ــان در دو ط ــاس مقامش ــان براس مهمان

ــور  ــط امپرات ــی فق ــورد گورکان ــتند، در م می نشس

ــابه  ــه مش ــت )ک ــش می نشس ــاروکای مرتفع در ه

تاالرهــای  در  مرکــزی  ســلطنتی  ایوان هــای 

ــه در  ــود(، و بقی ــی ب ــتون های چوب ــا س ــات ب مالق
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ــه  ــی ب ــداد اندک ــا تع ــتادند و تنه ــر آن می ایس زی

ــدند.  ــر می ش ــلطنتی مفتخ ــن س ــی در بالک پذیرای

همتــای  می تــوان  را  امپراتــور  هــاروکای 

عثمانــی  ســلطان  ســلطنتی  پنجــره   گورکانــی 

ــی  ــورای عموم ــاالر ش ــه ت ــرف ب ــه مش ــت ک دانس

ــه  ــبک ک ــره  مش ــالف پنج ــود. برخ ــم ب ــر اعظ وزی

ــه  ــلطان ک ــده س ــی ش ــف و فردیت زدای ــگاه واق ن

طریــق  از  مســتقیم  غیــر  به صــورت  قدرتــش 

می کــرد،  قــاب  را  می شــد  حــس  تاثیراتــش 

ــچ  ــدون هی ــه ب ــی را ک ــور گورکان ــاروکا امپرات ه

اداره می کــرد، در  را  واســطه اي شــخصاً دولــت 

ــی داد. ــان م ــام نش ــکوه تم ش

همــه  صاحب دفتــران و اشــراف بایــد مســتقیماً 

بــه امپراتــور گــزارش می دادنــد و در دربــار او 

ــتند،  ــی مشــخصی حضــور می داش در فواصــل زمان

نــوی  ســال  در  ســالیانه  جشــن های  جملــه  از 

ایرانــی )نــوروز(، در لحظــه  اعتــدال بهــاری100 

منظــر  کــه  امپراتــور،  شــاه.  تولــد  روز  در  و 

ســریع االثر  کیمیــا  همچــون  ســلطنتی اش 

بــود، مســائل روزمــره  دولــت را خــودش اداره 

درجه هــا  می پذیرفــت،  را  ســفیران  می کــرد، 

را اعطــا می کــرد، خلعــت و یــا هدایــای دیگــر 

ــا  ــه رژه دادن اســب ها و فیل ه ــی داد، و ب ــزه م جای

چشــم  مقابــل  در  اصطبل هــا  مهتــر  توســط 

دادخواســت ها،  می کــرد101.  تماشــا  مبارکــش 

ــتقیماً  ــه مس ــای اینک ــه ج ــا ب ــات، و هدای گزارش

ــل  ــی تحوی ــه صاحب منصب ــند، ب ــور برس ــه امپرات ب

بــر روی ســکوی مرمریــن  داده  می شــدند کــه 

کــه  نگاره هایــی  می ایســتاد.  هــاروکا  زیــر  در 

مالقات هــای عمومــی شــاه جهانگیر و شــاه جهان 

ــت  ــان را در مصاحب ــیده اند، آن ــر کش ــه تصوی را ب

ــان  ــراف زادگانی نش ــان، و اش ــاهزادگان، مالزم ش

می دهنــد کــه مفتخــر بــه دریافــت دعوت نامــه 

ــه  ــی ک ــکل26-2۸(. آنان ــده اند )ش ــاروکا ش ــه ه ب

ــد در  ــد بای ــرکت می کردن ــی ش ــات عموم در مالق

بــه  نشــانه   را  ســکوت می ماندنــد و دستانشــان 

از  چشمانشــان  و  می کردنــد،  گــره  احتــرام 

ارتبــاط مســتقیم بــا نــگاه پدرانــه ای کــه امپراتــور 

ــاب  ــد، اجتن ــان می افکن ــر آن ــد ب ــی بلن از جایگاه

می کــرد. فقــدان تمــاس چشــمی بیــن حاکــم 

و رعایایــش بــار دیگــر در ایــن نگاره هــا ثبــت 

و  تمثال گــون  امپراتــور  نیمــرخ  کــه  شــده اند 

مخاطبانــش، چهره هــای خامــوش و ناگویایشــان 

بی انتهاســت،  تشــریفات  بازتــاب شــدت  کــه  را 

توهــم  تشــریفات،  ایــن  کرده اســت.  ترســیم 

نظمــی را ایجــاد می کنــد کــه از یــک تجربــه  

ــی رود. ــر م ــض فرات ــانی مح انس

برنیــه، طبیــب فرانســوی بــه کولبــر102 نوشــت کــه 

مالقات هــای عمومــی روزانــه حاکــم گورکانــی 

زننده ایســت: هرزمانــی کــه  گرفتــار چاپلوســی 

می آیــد،  بیــرون  پادشــاه  لبــان  از  کلمــه ای 

هــم  هرچقــدر  باشــد،  بــه  هــدف  اصــال  اگــر 

کم اهمیــت، بالفاصلــه توســط جمعیــت اطــراف 

ــده،  ــران فرمان ــود؛ و امی ــه می ش ــوا گرفت روی ه

می کننــد،  دراز  آســمان  بــه  را  خــود  دســتان 

ــد،  ــت کنن ــی دریاف ــد برکت ــگار می خواهن ــه ان ک

بانــگ می زدنــد کرامــت! کرامــت! شــگفت انگیز 

شــگفتی  بــه  او  اســت!  شــگفت انگیز  اســت! 
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امپراتــور  ناگهــان  ســپس  و  گفــت!  ســخن 

ســرخ  پرده هــای  و  مــی داد  پایــان  دســتور 

کــه  می شــدند  انداختــه  پاییــن  هاروکایــش 

ــاه جهان  ــپس ش ــود. س ــش ب ــان نمای ــان از پای نش

بــه تــاالر مزیــن خصوصــی مالقاتــش از مرمــر 

ســفید )دولتخانــه  خــاص( در مقابــل رودخانــه 

از  بــا گــروه محدودتــری  او  آنجــا  رفــت، و در 

ــادش  ــورد اعتم ــفیران م ــراف و س ــاوران، اش مش

همانطــور  می کــرد.  برگــزار  روزانــه  جلســات 

ــرروی  ــک،  ب ــاط کوچ ــاالر در حی ــرا ت ــه در آگ ک

ســکوی مرمریــن مرتفعــی بــا حمــام ســلطنتی 

ــده  ــت ش ــن جف ــفید مزی ــر س ــریفاتی از مرم تش

ــرای  ــده آل ب کــه فضــای صمیمــی اش محیطــی ای

در  و  می کنــد  فراهــم  منحصربه فــرد  مخاطبــان 

انــدک  افــراد  بــا  مســائل  حســاس ترین  آنجــا 

می شــود103   گذاشــته  بحــث  بــه  برگزیــده ای 

.)24،29 )شــکل22-21[14،15]، 

ــر  ــتون های مرم ــه س ــی ک ــات خصوص ــاالر مالق ت

ســفیدش از طاق هــای هــالل هــالل پشــتیبانی 

ــن  ــی تزئی ــنگ های قیمت ــا س ــی ب ــد، زمان می کنن

ــک  ــود. ی ــده  ب ــانده ش ــره ای پوش ــقفی نق ــا س و ب

ــالن  ــن س ــر بهشــت، از ای ــال آب مســتقیم، نه کان

دیگــری  تاالرهــای  بــه  را  آن  و  می گذشــت 

ــون  ــه مضم ــرد و ب ــه متصــل می ک ــداد رودخان امت

در  و  می کــرد  اشــاره  بهشــت  حاضــر  همه جــا 

شده  اســت:  اشــاره  آن  بــه  صریحــاً  کتیبــه ای 

»اگربهشــتی روی زمیــن اســت/ ایــن اســت، ایــن 

ــا  ــور آنج ــه امپرات ــت«. هنگامیک ــن اس ــت، ای اس

بــر تخــت طــاووس طــال و جواهرنشــانش کــه 

ــود  ــده  ب ــته ش ــزی برافراش ــکویی مرک ــرروی س ب

می نشســت، پاســخ دادخواســت ها را می نوشــت، 

جوایــز را اعطــا می کــرد، مباحثــات مذهبــی و 

ــده در  ــد ش ــار تولی ــرد، آث ــزار می ک ــفی برگ فلس

ــرد و  ــی می ک ــار را بررس ــری درب ــای هن کارگاه ه

پروژه هــای معمــاری را تصویــب می کــرد. یــک 

پذیرایــی  حــال  در  را  شــاه جهان  کــه  نــگاره، 

از پســر و نــوه اش در تــاالر مالقــات خصوصــی 

)شــکل30(،  می دهنــد  نشــان   1651 ســال  در 

ــر  ــار را تصوی ــم درب ــه مراس ــریفات افزایش یافت تش

جهانگیــر  غیررســمی  مجالــس  از  کــه  می کنــد 

در تــاالر مالقــات خصوصــی اش کــه او عــادت 

را  افیــون بکشــد و کل شــب  آنجــا  داشــت در 

ــه  ــد، بســیار فاصل ــش بنوش ــان و حاضران ــا مهمان ب

ــود104.  ــه ب گرفت

از ســالن مالقــات خصوصــی، شــاه جهــان بــه بــرج 

ســلطنتی )بــرج شــاه( می رفــت کــه جلســه  شــورای 

خصوصــی اش در انجــا برگــزار می شــد؛ و تنهــا 

شــامل شــاهزادگان و چنــد تــن از اشــخاص بــزرگ 

بــود. ایــن بــرج می بایســت بــرج هشــت ضلعی 

متصــل بــه گروهــی از اتاق هــا باشــد کــه بــا 

رود  روی  تراشیده شــده ای  مرمریــن  صحنــه ای 

مقیاس هایــی  کــه  شده  اســت  مشــخص  بهشــت 

از عدالــت را روی هــالل ماهــی در میــان ابرهــا و 

ــکل21- ــد )ش ــر می کش ــمانی به تصوی ــرام آس اج

22[12]، 24،29(.  در آنجــا یــک کتیبــه  فارســی 

تاریــخ  دارد،  اشــاره  میزان العــدل  بــه  طوالنــی 

ســاخت قلعــه، هزینه هــای آن و مــدح صاحــب 

ــارات  ــا عم ــر او را ب ــه قص ــاه جهان ک ــی ش آن یعن
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ــد105.  ــر می کن ــد، را ذک ــه می کنن ــتی مقایس بهش

ــم  ــاب حری ــرج، بازت ــه  ب ــک مجموع ــدازه  کوچ ان

ــور  ــا امپرات ــت. در اینج ــت اس ــی و صمیمی خصوص

عنــوان  را  مملکــت  مصالــح  محرمانه تریــن 

ــران  ــن افس ــا عالی تری ــک ب ــط نزدی ــرد، رواب می ک

ایــن  اگــر  حتــی  می کــرد،  برقــرار  دربــارش 

ــه  ــر ب ــر دیگ ــر و جهانگی ــد دوران اکب ــط مانن رواب

لحــاظ ملتزمیــن ســلطنتی بیــان نمی شــد.

در  ظهرگاهــی  چــرت  از  پــس  شــاه جهان 

دادخواســت های  بــه  آنجــا  در  کــه  حرمســرا، 

ــاق  ــن ات ــه گردشــش از ای ــان پاســخ مــی داد، ب زن

ــه  ــا اینک ــی داد ت ــه م ــی ادام ــه آن یک ــات ب مالق

ــا  ــرد106. ب ــوت می ک ــش خل ــاق خواب ــاً در ات نهایت

ــب  ــر و ش ــر، عص ــح، ظه ــش در صب ــور منظم حض

اوقــات روز را مشــخص می کــرد، امپراتــور عــادل، 

مرکــز  می کــرد،  دنبــال  را  خورشــید  حرکــت 

هســتی کــه منبعــی بــرای پادشــاهی الهــی اش 

ــاالر  ــه  فارســی از شــاه جهان در ت ــک کتیب ــود. ی ب

آگــرا،  ســرخ  قلعــه   در  خصوصــی اش  مالقــات 

مقایســه  بــا  دارد،  را   1637-1636 تاریــخ  کــه 

ــور  ــخص امپرات ــمان و ش ــن آس ــا باالتری ــاالر ب ت

ــش  ــون را پی ــن مضم ــمان، ای ــید در آس ــا خورش ب

به انــدازه   ســلطنتی  اوقــات  صــورت  می کشــد. 

ــده را  ــن ای ــود و ای ــق ب ــی دقی ــای نجوم پدیده ه

ــد حکومــت اســت را  ــز بی تردی ــور، مرک ــه امپرات ک

ــت  ــای دول ــدون او، بنیان ه ــه ب ــت می کردک تقوی

ــد107. ــد ش ــزل خواه ــان متزل و جه

قاب کــردن  بــرای  کــه  دهلــی،  قلعــه   الل 

منــور  ســلطنتی  شــخص  مختلــف  عملکردهــای 

منــزل  بــود،  شــده  ســاخته  الهــی  نــور  بــه 

ــر در  ــه  اکب ــالف قلع ــود. برخ ــعادت ب ــماوی س س

بــود،  قرمــز  ماسه ســنگ  از  عمدتــاً  کــه  آگــرا 

روبــه  ســفید  مرمــر  ســنگ  ســازه   تنهــا  کــه 

اســت  هشــت ضلعی  برجــی  کوشــک  رودخانــه 

تمــام  داشــت،  هاروکادارشــان  کاربــرد  کــه 

جهــان  شــاه  الل قلعــه   ســلطنتی  ســازه های 

بــود؛  شــده   ســاخته  مرمرســفید  از  دهلــی  در 

همچــون اماکــن مقــدس ســفید خالــص درخشــان 

درخشــان  مطــال  گنبد هــای  )شــکل24(.  هنــد 

تاالرهــای  کــه  بانــگال  منحنــی  ســقف های  و 

ســلطنتی مرمریــن ســفید مشعشــع را پوشــانده 

 بــود، بی شــک به عنــوان اســتعاره ای از هالــه ی 

ــاطع  ــید س ــاه خورش ــه از ش ــی ک ــور واالی اله ن

می شــد10۸. گرفتــه  نظــر  در  می شــود 

ــب  ــه ای عجی ــوان صحن ــی به عن ــرخ دهل ــه س قلع

بــرای اجراهــای روزانــه از نمایشــی بی پایــان بــود 

کــه امپراتــور گورکانــی را به عنــوان قدرتمندتریــن 

شــاه جهان  نامــش  شایســته   و  جهــان  حاکــم 

دیگــر  چهاردهــم،  لویــی  می کــرد.  تجلیــل 

بازتــاب  کاخ-تئاتــرش  کــه  خورشــید  پادشــاه 

کیهــان بــود، بــا دربــار گورکانــی آشــنا بــود. 

دربــاره ی  اطالعاتــی  سرســختانه  وی  مشــاوران 

همچنیــن  و  صفویــان  و  عثمانیــان  گورکانیــان، 

را  باســتان  نزدیــک  خــاور  و  چیــن  پادشــاهان 

جمــع آوری می کردنــد. علیرغــم تــوازن آشــکار 

در  مطلــق  ســلطنت  مختلــف  نســخه های  بیــن 

ایــن  بــا  اروپــا و شــرق،  اوایــل دوران مــدرن 

ــرار  ــان اص ــوی آن زم ــندگان فرانس ــود، نویس وج
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ــی  ــرق را نمونه های ــای ش ــه حکومت ه ــتند ک داش

ــاهان  ــه از ش ــد ک ــی کنن ــرقی تلق ــتبداد ش از اس

فاصلــه  بســیار  روشــنفکر  و  آرمانــی  فرانســوی 

رند109. دا

ــی  ــوی و گورکان ــی، صف ــای عثمان ــه  کاخ ه مقایس

ــان  ــریفات آن ــاری و تش ــه معم ــد ک ــان می ده نش

ــکل  ــق ش ــاهی مطل ــزی از شاهنش ــر متمای تصاوی

ــروعیت  ــف مش ــای مختل ــه در تئوری ه ــد ک می ده

ریشــه دارنــد. در هــر مــورد نــگاه به دقــت از 

کنتــرل  صحنــه  اســتقرار  و  قاب بنــدی  طریــق 

ســلطان  کــه  مشــبکی  پنجره هــای  می شــد؛از 

را  نامرئــی  امــا  همه چیــز  بــه  واقــف  عثمانــی 

ــوده ی  ــای گش ــا تاالره ــه ت ــی داد گرفت ــان م نش

به عنــوان  کــه  صفــوی  دســترس  در  شــاه 

ــی  ــرد و هاروکاهای ــل می ک ــی عم ــه ای تعامل صحن

کــه شــاه خورشــید مبــارک گورکانــی خــود را در 

ــگ  ــت. »فرهن ــش می گذاش ــه نمای ــام ب ــکوه تم ش

ــل  ــار اوای ــه درب ــن س ــه از ای ــش« تئاترگون نمای

ــان  ــگاه در بی ــه ن ــدرن نقــش مرکــزی را ب دوره م

گفتمــان  در  نهفتــه  اجتماعــی  سلســله مراتب 

ــن  ــک از ای ــد. در هری ــبت می ده ــی نس مطلق گرای

ــردن  ــرای طبیعی ک ــم ب ــدرت چش ــه کاخ، از ق س

شــعارهای ســلطنتی کــه از نظــر فرهنگــی ســاخته 

به خوبــی  دودمانــی  مشــروعیت  شــده بود، 

روابــط  حــوزه   ماننــد  شــده بود.  اســتفاده 

ــان سیاســی مردســاالر،  جنســیتی در حــوزه  گفتم

ــش دارد. ــدرت نق ــارن ق ــاخت عدم تق ــگاه در س ن

ــانه ای  ــتم های نش ــا سیس ــه در آنه ــی ک ــه کاخ س

تبــادل  و  غــذا  یونیفرم هــا،  از  را  همه چیــز 

اداره   را  آیین هــا  معمــاری  تــا  گرفتــه  هدایــا 

غنــی ای  نشانه شــناختی  جهان هــای  می کننــد، 

ــیدن  ــار بخش ــرای اعتب ــه ب ــد ک ــکیل دادن را تش

جهانــی  در  کــه  ســلطنتی ای  سیســتم های  بــه 

ــن  ــد. ای ــک می کنن ــد کم ــه می کنن ــک عرض کوچ

کاخ تجســم ترکیبــی خــاص از مضامیــن ســلطنتی 

عدالــت  زیرالگــوی110  ســلطه  تحــت  مقــدس، 

ــه  ــی ک ســلطنتی، تصــور نظــام ســلطنتی را هنگام

ــه نســل دیگــر منتقــل می شــود شــکل  از نســلی ب

ــی درک  ــد اساس ــا کلی ــن، آنه ــد111. بنابرای داده ان

محصــوالت هنــری و معمــاری دربارمحــوِر هــر 

ــژه بصــری  ــان وی ــد کــه زب ــه می دهن ســلطنت ارائ

متمایزشــان را توســعه می دهنــد کــه به عنــوان 

ــل  ــی عم ــت دودمان ــایی از هوی ــری قابل شناس مه

ــای  ــا از رویه ه ــه بعض ــه کاخ، ک ــن س ــد. ای می کن

راســت کیش  اســالم  بــا  تضــاد  در  فرهنگــی 

اســتفاده می کردنــد، دارای تنوعــی بودنــد کــه 

ــل  ــالمی« قاب ــه ای از »کاخ اس ــوم یکپارچ ــا مفه ب

ــت.  ــح نیس توجی
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ــه از دروازه  ــان ســلطنتی ک ــکه های زن ــب کالس ــر3: موک تصوی
ــه از:  ــد. برگرفت ــت می گذرن نخس

تصویــر 1:طــرح کاخ توپقاپــی در حــدود قــرن نوزدهــم. بــر گرفته از 
 Turkische Kunst und Kunltur aus osmanischer ــوگ نمایشــگاه کاتال

Zeit )هنــر و فرهنــگ عثمانــی در عصر عثمانــی، فرانکفــورت 19۸5(

A: حیاط اول
B: حیاط دوم

C: حیاط سوم )حیاط غالمان(
D: حیاط سوم )حرم(

E: حیاط سوم )باغ  معلق و کوشک ها(
F: باغ بیرونی و کوشک ها

1: دروازه اول
2:دروازه دوم
3:دروازه سوم

ــال  ــی در ح ــی کاخ توپقاپ ــته ی اصل ــرح هس ــر 2: ط تصوی
ــر. حاض

A: حیاط دوم
B: حیاط سوم )حیاط غالمان(

C: حیاط سوم )حرم(
D: حیاط سوم )باغ معلق و کوشک ها(

ــپزخانه های  ــاریا ســلطنتی/ 3: درگاه آش 1: دروازه دوم/ 2: درگاه کمیس
 .6 آشــپزخانه ها/  حیــاط   .5 شــیرینی پزی/  درگاه   :4 ســلطنتی/ 
ــی  ــوش/ ۸. درگاه ــن داران زلف پ ــاط تبرزی ــا/ 7. حی ــاط اصطبل ه حی
کــه حیــاط تبزریــن داران زلف پــوش را بــه حیــاط دوم متصــل 
ــره(/  ــوان امی ــلطنتی، دی ــورای س ــه عمومی)ش ــرد/ 9. دیوان خان می ک
ــرج عدالــت/ 11. خزانــه عمومــی/ 12. محــل دیوان خانــه عتیــق/  10. ب
13. دروازه ســوم، کــه بــا خواجــگان ســفید محافظــت می شــود/ 
14.خوابــگاه غالمــان اتــاق کوچــک/ 15. خوابــگاه غالمــان اتــاق 
 .17 عرضه داشــت(/  )اتــاق  مالقــات خصوصــی  تــاالر   .16 بــزرگ/ 
مســجد/ 1۸. کتابخانــه احمــد ســوم/ 19. حیــاط کوچــک بــرای کــوره 
ــی/  ــت اعزام ــای هیئ ــان نیروه ــگاه غالم ــلطنتی/ 20. خواب ــام س حم
ــاریا/ 23.  ــان کمیس ــگاه غالم ــام/ 22. خواب ــه خزانه-حم 21. مجموع
خوابــگاه غالمــان خزانــه/ 24. خزانــه شمشــیردار/ 25. مجموعــخ 
ــر/  ــاق خاصــه/ 27. حــوض مرم ــان ات ــگاه غالم ــاق خــاص/ 26. خواب ات
ــروان/  ــه/ 30. کوشــک ای ــدار/ 29. کوشــک ختن ــر طاق ــراس مرم 2۸. ت
ــد/ 34.  ــک ارش ــرج پزش ــه/ 33. ب ــاغ خاص ــداد/ 32. ب ــک بغ 31. کوش
ــه/  ــک مجیدی ــی/ 36. کوش ــراس باغ ــجد ت ــک دروازه/ 35. مس کوش
ــرا/ 39.  ــن حرمس ــی/ 3۸. راه زری ــاغ بیرون ــه ب ــی ب 37. دروازه منته
ــراد  ــواب م ــاق خ ــر/ 41. ات ــوض مرم ــن/ 40. ح ــدار مرمری ــراس طاق ت
ــاالر  ــد اول/ 44. ت ــک احم ــو/ 43. کوش ــک های دوقل ــوم/ 42. کوش س
ــلطان/ 47.  ــده س ــای وال ــه/ 46. محله ه ــام دوگان ــلطنتی/ 45. حم س
ــیاه  ــای س ــا/ 49. محله ه ــاط صیغه ه ــلطان/ 4۸. حی ــده س ــاط وال حی
ــن/ 52.  ــدار مرمری ــراس طاق ــرم/ 51. ت ــتان ح ــگان/ 50. بیمارس خواج

ــی ــاغ  بیرون ــا ب ــاط ب ــرم در ارتب درگاه ح
Muradgea Ignace d'Ohsson, Tableau général de l'Empire 

othoman )Paris, 1824-1787(.
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موکــب  تماشــای  درحــال  ســوم  مــراد  تصویــر4: 
بــه  معــروف  برجــی  از کوشــک  ســفارت صفویــان 
لقمــان،  مه  ه نا شهنشــا از  برگرفتــه  ســپاه.  کوشــک 

توپقاپــی:  کاخ  نــه  بخا کتا  ،1592

جریانــات  تماشــای  درحــال  دوم  تصویر6:ســلیم 
بــرج  در  پنجــره مشــبک اش  از  دیوان خانــه عمومــی 
 .15۸1 حــدود  لقمــان،  خــان،  ســلیم  شــاهنامه  از  عدالــت. 

توپقاپــی:  کاخ  کتابخانــه 

درحــال  ســلطان  دوم.  حیــاط  تشــریفات  تصویــر5: 
پنجــره  از  عمومــی  دیوان خانــه  جریانــات  تماشــای 
ــدود  ــان، ح ــه لقم ــت. از هنرنام ــرج عدال ــبک اش در ب مش

توپقاپــی:  کاخ  کتابخانــه   .15۸4-۸5

اروپــا  افتخــار ســفیر  بــه  تصویــر7: ضیافتــی کــه 
عمومــی(  )دیوان خانــه  عمومــی  شــورای  تــاالر  در 
ــه  ــبک، ک ــره مش ــن پنج ــلطان در پش ــد، س ــزار ش برگ
ــاالی آن  ب و  ــت  ــده اس ــه ش ــلطنتی احاط ــرای س ــا طغ ب
ــاره  اش ــت  ــه عدال ب ــه  ــود دارد ک ــی وج ــه قرآن کتیب

از: برگرفتــه  می کنــد. 
.D'Ohsson, Tableau général de l'Empire othoman 

B. 200, fols. 33v34-r

A. 3595, fol. 11r

H.1523, fols. 18v, 19r
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ــات  ــاالر مالق ــر ت ــریفاتی ب ــبک تش ــره مش ــر8a: پنج تصوی
ــلطان. ــی س خصوص

درحــال  ســوم  مــراد  تصویــر9: 
ــاالر  ــی در ت ــفرای اتریش ــرش س پذی
از  برگرفتــه  خصوصــی اش  مالقــات 
اتریــش حــدود  آلبــوم، کتابخانــه ملــی 

,8626  :1590

ــات  ــاالر مالق ــر ت ــریفاتی ب ــبک تش ــره مش ــر8b: پنج تصوی
ــلطان. ــی س خصوص

  fol. 122r.
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ــر11: نقشــه اصفهــان. برگرفتــه از کتــاب حــس وحــدت نــادر  تصوی
ــیکاگو و لنــدن، 1973(.  ــار )ش ــال بختی اردالن و لی

A: بخش سلطنتی
B: عباس آباد )تبریز آباد(

C: جلفای نو
D: گبرآباد، بعدها با باغ ســلطنتی جایگزین شد.

ــازار/ 6:  ــی/ 5: ب ــم/ 2: مســجد جامــع/ 3: قصــر/ 4: مســجد عل ــدان قدی 1: می
ــی قاپــو- بخشــی از  میــدان شــاه )عبــاس(/ 7: مســجد شــاه )عبــاس(/ ۸: عال
ــازار/ 10: مســجد شــیخ لطــف اهلل/ 11: باغ هــای وزرا/  قصــر شــاهی/ 9: دروازه ب
ــد  ــل و س ــو/ 15: پ ــاغ خواج ــان/ 14: چهارب ــل اهلل وردی خ ــاغ/ 13:پ 12: چهارب

ــده رود خواجــو/ 16: زاین

تصویــرa:10: طــرح انگلبــرت کمپفــر از کاخ اصفهــان اجرا شــده در 
ســال 85-1684. برگفتــه از:

تصویــرb:10: طراحی مجــدد گالدیــری از پالنوگرفی کمپفر. رونوشــتی 
از اچ.گــوب که ســاختمان های موجــود را هاشــور زده اســت. برگرفتــه از:  Amenitates Exoticarum )Lemgo, 1712(

H. Luschey, "Der königliche Marstall in Isfahan in Engelbert 

Kaempfers Planographia des Palastbezirkes 1712."
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تصویرa, b:12: نمایی از خیابان چهارباغ. برگرفته از: 

ــان تصویر13 :باغ هزارجریب. برگرفته از:  ــان را نش ــل اهلل وردی خ ــدان و پ ــه می ــی ک ــر14: نمای تصوی
می دهــد.

تصویر15:  میدان شاه و چادرهایش. برگرفته از:

Cornelis de Bruyn, Cornelis de Bruins reizen over Moscowie door Persie en Indie )Amsterdam, 1711(.

Cornelis de Bruyn, Reizen over Moscowie.

Jean Chardin, Voyage en 

Perse et autres lieux de l'orient, 4 vols. )Amsterdam, 1711(.
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ــم  ــه مراس ــه ک ــاالر طویل ــبانه در ت ــی ش ــر16: پذیرای تصوی
ــد.  ــان می ده ــال 1666 نش ــلیمان را در س ــاه س ــوس ش جل

ــه از: برگرفت

باغــی  کوشــک  در  ســلطنتی  پذیرایــی  تصویــر19: 
ــاغ.  ــان چهارب ــاور خیاب ــاحل مج ــع در س ــاد، واق عباس آب

از: برگرفتــه 

ــی  ــه پذیرای ــتون ک ــواری چهل س ــی های دی ــر18: نقاش تصوی
ــرن هفدهــم. ســلطنتی را نشــان می دهــد. اواســط ق

تصویر20: تاالر عالی قاپو. برگرفته از: 

دوک  ســفارت  از  صفــی  شــاه  پذیرایــی  تصویــر17: 
ــه از: ــال 1637. برگرفت ــه در س ــاالر طویل ــتاین در ت هولش

Kaempfer,  Amoeni tates E xot icarum.

Kaempfer,  Amoeni tates E xot icarum.

Jean Chardin, Voyage en Perse

A.Olearius, Muskowitische oft begehrte Beschreibung 

der neuen orientalischen Reise )Schleswig, 1656(
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ــون.  ــی از سندرس ــه دهل ــازی الل قلع ــه بازس ــر21: نقش تصوی
ــه از:  برگرفت

1. دروازه دهلــی/ 2. دروازه الهــور/ 3. بــازار سرپوشــیده/ 4. نقارخانــه/ 
5.جلوخانــه/ 6. دولت خاتــه خــاص و عــام/ 7. بــرج اســد/ ۸. ممتــاز محــل، 
ــگ  ــل/ Khwaspura .10/ 11. رن ــا مح ــم/ 9. دری ــان آرا بیگ ــارت جه عم
محــل یــا امتیاز محــل/ 12. بــرج مثمــن )خوابــگاه(/ 13. خاص محــل/ 14. 
دولت خانــه خــاص/ 15. حمــام/ 16. موتــی مســجد )مســجد مرواریــد( کــه 
در زمــان اورنــگ زیــب افــزوده شــد/ 17. موتــی محــل/ 1۸. بــرج شــاه/ 19. 
خانه هــای مشــترک/ 20. کوشــک ظفــر/ 21. مهتــاب بــاغ/ 22. محله هــای 
شــاهزادگان/ 23. اصطبل هــا/ 24. بــاغ حیــات بخــش/ 25. کوشــک ســاوان/ 

26. کوشــک بادنــون

ــرا،  ــه آگ ــان در الل قلع ــر در هاروکادارش ــر23: جهانگی تصوی
تــوزک جهانگیــری، حــدود 1620. برگرفتــه از مجموعــه صدرالدین 

ــو. آقاخــان، ژن

ــی  ــه دهل ــک از الل فلع ــای پانورامی ــاال( نم ــر24: )ب تصوی
بــرج  )پاییــن(  می شــود؛  مشــاهده  رودخانــه  از  کــه 
هشــت ضلعی، بــه همــراه تــاالر مالقــات خصوصــی در 
ــپ؛  ــل( در چ ــاز مح ــل )امتی ــگ مح ــت و رن ــمت راس س
ــال  ــه محتم ــرج ک ــل و ب ــگ مح ــن رن ــه پنجره بی ــن س بالک

ــه از:  ــت. برگرفت ــوده اس ــان ب ــاه جه ــان ش ــاروکا دارش ه

تصویــر22: نمــای آکســونومتریک از الل قلعــه کــه ســاختمان ها 
ــد از  ــان می ده ــال 1858 نش ــا در س ــخیر بریتانی ــا تس را ت

ــه از:  ــون. برگرفت سندرس
L. Nicholson, The Red Fort, Delhi.

L. Nicholson, The Red Fort, Delhi.

Emily Bayley and Thomas Metcalfe, The Golden Calm, ed. M. M. Kaye 

)Exeter, England, 1980(.
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ــی؛  ــه دهل ــی در الل قلع ــاالر مالقــات عموم ــاال( ت ــر25: )ب تصوی
ــه از:  ــی. برگرفت ــای عموم ــرای مالقات ه ــاروکا ب ــت ه ــن( تخ )پایی

ــان در  ــی مرادخ ــال 1638 از عل ــان در س ــاه جه ــر27: ش تصوی
هــاروکا تــاالر مالقــات عمومــی در قلعــه الهــور تجلیــل می کنــد:  

ــرش در  ــه پس ــا س ــان ب ــاه جه ــات ش ــم مالق ــر28: مراس تصوی
ــال 1628:   ــرا در س ــه آگ ــی قلع ــات عموم ــالر مالق ــاروکا ت ه

تصویر26:جهانگیــر در هــاروکا تــاالر مالقــات عمومــی در آگــرا، در 
حــال پذیرایــی از شــاهزاده خــرم )شــاه جهــان( و نــوه اش، تــوزک 
جهانگیــری، حــدود 1620، بوســتون، مــوزه  هنرهای زیبــا،  برگرفتــه از:  Bayley and Thomas Metcalfe, The Golden Calm

Oxford, Bodleian Library, Album, Ousley Add. 173, no. 13.Windsor Castle, Royal Library, Padshah-nāma, fol. 50v. Photo: courtesy The 

Royal Collection, Windsor Castle, 1993, Her Majesty Queen Elizabeth II.

Francis Bartlett Donation of 1912 and Picture Fund, 14.654.
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Bayley and Metcalfe, Golden Calm.Leningrad, Institut Narodov Azii, Album no. E. 14, fol. 25.

ــی  ــای جزئ ــا نم ــی ب ــات خصوص ــاالر مالق ــاال( ت ــر29: )ب تصوی
ــن(  ــی؛ )پایی ــه دهل ــاور در الل قلع ــی مج ــت ضلع ــرج هش از ب
ــزی  ــه ی مرک ــا صف ــی ب ــات خصوص ــاالر مالق ــی ت ــای داخل فض

ــه از:  ــت.  برگرفت ــرای تخ ب

ــوه اش  تصویــر30: شــاه جهــان در ســال 1651 از اورنــگ زیــب و ن
ــی  ــی پذیرای ــه دهل ــی در الل قلع ــات خصوص ــاالر مالق در ت

می کنــد،  برگرفتــه از: 
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در . 1 گورکانــی  و  صفــوی،  عثمانــی،  امپراتوری هــای 

کتــاب مجلــد ســوم کتــاب مارشــال هاچِســن بــا نــام 

برای نگاه ناظر مذکر در فیلم و تئاتر، مراجعه کنید به:. 2

بحث هــای . 3 توپقاپــی،  کاخ  ســاخت  گاه شــماری  بــرای 

و  دوم،  محمــد  قانون نامــه ی  دربــاره ی  مفصل تــری 

کتابشناســی بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: 

4 .Court of Processions  

ــی . 5 ــی گالیپول ــی عل ــدف را مصطف ــته ص ــه پوس ــاع ب ارج

ــت: ــاخته اس ــانزدهم س ــرن ش ــر ق ــنده اواخ نویس

بــرای پنجره هــای ظهــور در امپراتــوری روم و بیزانــس، . 6

ــه: ــد ب ــگاه کنی ن

" The Venture of Islam: The Gunpowder Empires and 

Modern Times, vol. 3 )Chicago and London, 1974( "Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power: 

The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth 

Centuries)Cambridge, Mass. and London,1991(,esp. 30–3.

Mustafa Ali's Counsel of Sultans of 1581, trans. 

A. Tietze, 2 vols. )Vienna, 1982 ,1979(  

E. Baldwin Smith, Architectural Symbolism 

of Imperial Rome and the Middle Ages 

)New York, 1978(, esp. 200  ,182  ,112  ,22

Jacob Lassner, The Topography of Baghdad in 

the Early Middle Ages )Detroit, 1970(

,1:38.

53-54.

Laura Mulvey, 'Visual Pleasure and Narrative Cinema," Screen 

16, no. 3 )Autumn 18-6 :)1975; E. Ann Kaplan, Women and 

Film: Both Sides of the Camera )London, 1983(; L. Mykyta, 

“Lacan, Literature and the Look: Woman in the Eye of 

Psychoanalysis," Substance 57–49 :)1983( 39; Jacqueline Rose, 

Sexuality in the field of Vision )London, 1986(; and Barbara 

Freedman, Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoanalysis, 

and Shakespearean Comedy )Ithaca and London, 1991(.

Riazul Islam, Indo-Persian Relations )Tehran, 1970(; Riazul 

Islam, A Calendar of Documents on Indo-Persian Relations 

)Karachi, 1979(; Naimur Rahman Farooqi, Mughal-

Ottoman Relations )Delhi, 1989(; and Adel Allouche, 

The Origins and Development of the Ottoman-Safavid 

Conflict )1555–1500/962-906( )Berlin, 1983(.

" Shahjahanabad: The Sovereign City in Mughal 

India,   1739  –1639 )Cambridge, Eng., New 

York, Port Chester, Melbourne, Sydney, 1991( "

پایتخت هایشــان  مقایســه ی  بــرای  شــده اند.  مقایســه 

پایتخت هــای  بــا  دهلــی(  و  اصفهــان  )اســتانبول، 

شوگون ســاالری توکــوگاوا )ادو( و امپراتــوری مینــگ )پکــن(، 

ــام  ــا ن ــک ب ــتفان بلی ــاب اس ــا 211 کت ــه 1۸3 ت ــه صفح ب

ــدات  ــن مجل ــک در ای ــط دیپلماتی ــد. رواب ــه کنی مراجع

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م

گنبــددارش  دروازه هــای  بــر  المنصــور  مــدور  بغــداد 

پنجره هایــی داشــت کــه بــه تاالرهــای مالقــات اختصــاص 

داشــتند کــه از آن خلیفــه ی عباســی می توانســت از چهــار 

ــه  ــد؛ ترجم ــی اش باش ــوری جهان ــر امپرات ــرف نظاره گ ط

انگلیســی تاریــخ بغــداد کاتــب البغــدادی را نــگاه کنیــد در: 

ــای مشــبک  ــه پنجره ه ــره ب ــزی در توصیفــش از قاه مقری

ــی  ــای فاطم ــه خلف ــد ک ــاع می ده ــباک هایی ارج ــا ش ی

ــن  ــی از ای ــر می شــدند. یک ــردم ظاه ــل م ــا در مقاب از آنج

پنجــره در ایــوان دروازه ی زریــن بــود، یعنــی دروازه اصلــی 
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کاخ شــرقی بــزرگ کــه بــا دروازه نخســت توپقاپــی مطابقــت 

داشــت؛ نــگاه کنیــد بــه:

بــرای ایــن اســتدالل کــه پنجــره مشــبک در تــاالر مالقــات عمومی 

توپقاپــی از تشــریفات اواخــر عباســی نشــأت گرفتــه، کــه در آنجــا 

خلیفــه منــزوی از پشــت پنجــره مشــبک کــه بــا پــرده ی کعبــه 

)کســوه الکعبه( پوشــیده شــده بــود شــوراها را نظــاره می کــرد، نــگاه 

ــد به:  کنی

موکب هــای  هفدهــم،  قــرن  فرانســوی  ســیاح  برنیــه، 

جمعــه امپراتــور گورکانــی بــر فیــل را دارای تاثیــر کمتــری 

می دانــد: »نمی توانــم بگویــم کــه ایــن دنبالــه شــبیه 

ــا )کــه اصطــالح مناســب تری  موکب هــای باشــکوه اســت، ی

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــم«؛ ن ــینیور اعظ ــکه های س ــت( بالماس اس

ــی  ــک های کاخ ــطایی از کوش ــرون وس ــالمی ق ــنت اس س

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــه م ــن مقال ــرف در ای مش

بــرای شــباک یــا پنجره هــای تشــریفاتی مشــبک ارگ مملــوکان 

ــر  در قاهــره کــه از هــر ســو چشــم انداز پانورامیکــی از شــهر زی

خــود را بــه نمایــش می گــذارد، نــگاه کنیــد بــه: 

دروازه ی ارگ ایوبیان در حلب دارای پنجره ای مشــبک تشــریفاتی 

مشــابه دوران مملوکــی بــر طــاق ورودی اش بــود. )نــگاه کنید به: 

Doris BehrensAbouseif, "The Facade of the 

Aqmar Mosque," Mugarnas 1992(  9(:

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 52-31.

Doris Behrens Abouseif, "The Citadel of Cairo: Stage for 

Mamluk Ceremony," Annales Islamologiques :  )1988(  24 

2579; and Nasser O. Rabbat, "The Citadel of Cairo, 1841-1176, 

"Ph.D. diss., Massachusetts Institute of Technology, 170 ,1991.

D. Fairchild Ruggles, "The Mirador in Abbasid and 

Hispano-Umayyad Garden Typology," Muqarnas 7 

82–73  :)1990(. For ceremonial grilled windows, see 

also n. 9 below and my introduction to this volume.

Nurhan Atasoy, Ibrahim Paşa Sarayı (Ibrahim Pasha Palace) 

)Istanbul, 1972); Metin And, Osmanlı Şenliklerinde Türk 

Sanatları (Turkish Arts in Ottoman Festivities) (Ankara, 1982(.

7 .Imperial Gate  

بــرای کاخ ابراهیــم پاشــا و جشــن های عثمانــی کــه در هیپــودرم . ۸

برگــزار می شــد نــگاه کنیــد بــه:

برای اسب سلطان نگاه کنید به: . 9

ــري از . 10 ــراي بهره گی ــه ب ــت ک ــاري اس ــازه ي معم ــودر س بل

نمــاي زیبــا ســاخته شده اســت. می توانــد در قســمت باالیــی 

ســاختمان ســاخته شــود و می توانــد بــه هــر فرمــی باشــد، 

شــبیه برجــی کوچــک، گنبــد و یــا باالخانــه اي گشــوده. و یــا 

ــا  ــد و ی ــی باش ــک در باغ ــی ت ــکل پاویلیون ــه ش ــد ب می توان

تراســی باشــد کــه بــه ســاختمانی متعلــق نیســت.

11 .Kiosk of Processions  

برای توصیفات مفصل تر از حیاط نخست نگاه کنید به:. 12

13 .public council hall  

حیاط دوم در اینجا توصیف شده است:. 14

31-32

)Tabbaa, figs. 9 ,1

Philippe du Fresne-Canaye, Le Voyage du Levant de 

Philippe du Fresne-Canaye )1573(, ed. M. H. Hauser 

L. H. Uzunçarşılı, Osmanl Devleti Teskilatina Medhal 

)Ankara, 1941(,    .

)Paris, 126 ,)1897 Philippe du Fresne-Canaye, Le Voyage 

du Levant de Philippe du Fresne-Canaye )1573(, ed. M. 

H. Hauser )Paris, 1897(,

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 90-53.

François Bernier, Travels in the MogulEmpire A.D. -1656

1668, trans. A. Constable )New Delhi, 1983(,

126

280.

5
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بــرای تــاالر مالقــات خلفــای فاطمــی، کــه در آنجــا بر ســدیال )تخت 

رفیــع( در پس پنجره ی مشــبک )شــباک( پرده پوشــی می نشســتند، 

در حالیکــه وزیــر اعظمشــان در زیــر آن نشســته بــود نگاه کنیــد به: 

وزرا در طــی مالقــات در ســمت راســت و چــپ خلیفــه 

فاطمــی می ایســتادند درحالیکــه وزیــر اعظــم مســتقیما زیــر 

ــه اش در تــاالر مالقــات  ــه نمون آن می نشســت، نظمــی کــه ب

عمومــی ســلطان عثمانــی در توپقاپی شــباهت زیادی داشــت. 

پنجــره ی تشــریفاتی )شــباک( مشــابهی در دارالنیابــه وجــود 

ــرای  ــه را منصــور قــالوون در ســال 12۸۸ ب داشــت. دارالنیاب

ــاخته  ــره س ــوکان در قاه ــود طرنطــای در ارگ ممل ــب خ نای

بــود. ایــن پنجــره جایــی بــود ایــن مقــام عــادت داشــت زمــان 

ــه:  ــگاه کنیــد ب ادره ی جلســات رســمی آنجــا می نشســت. ن

ــه در  ــر اهلل )ک ــم بأم ــی القائ ــه عباس ــار خلیف ــان های افتخ نش

ــداد  ــال 56-1055 در بغ ــون در س ــدان فاطمی ــورش متح ش

ســرنگون شــد( کــه امیــر البساســیری بــه عنــوان غنایــم بــرای 

خلیفــه فاطمــی در مصــر فرســتاد شــامل پنجــره  مشــبک آهنی 

تشــریفاتی بــود کــه در ابتــدا در دارالخالفــه در بغداد نصب شــده 

بــود کــه خلفــا پشــت آن می نشســتند. ایــن پنجــره مشــبک که 

در ابتــدا در کاخ وزیــر اعظــم فاطمیــون در قاهــره، کــه بعدهــا 

اقامتــگاه فرمانروابــان ایوبــی شــد، بازنصب شــد متعاقبــا در نمای 

رو بــه خیابــان خانقــاه امیــر مملوکــی بیبــرس الجاشــنکیر کــه 

در ســال 9-130۸ در محــل کاخ وزرای اعظــم فاطمــی ســاخته 

شــده بــود مجــددا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. نــگاه کنیــد بــه:

Abu'l-Hlasan Ali bin Muhammad al-Tamgrūt, En 

Nashat el-Miskiya fi-s-sifarat et-Tourkiya: Relation 

d'une ambassade marocaine en Turquie, -1589

1591, trans. H. de Castries )Paris, 1929(,   

Jocelyne Dakhlia and Lucete Valensi, "Le spectacle 

de la Cour: éléments de comparaison des modes 

de souveraineté au Maghreb et dans l'Empire 

ottoman," in Soliman le Magnifique, 57-145; 

and Marianne Barrucand, Urbanisme princier en 

Islam: Meknes et les villes royales islamiques post-

médiévales )Paris, 1985(.

Behrens Abouseif, “The Facade of the Agmar Mosque,” 

34-35.

Colin Imber, "The Ottoman Dynastic Myth," Turcica              

19    

Howyda Nawwaf al-Ilarithy, "Urban Form and 

Meaning in Bahri Mamluk Architecture," Ph.D. 

diss., Harvard University, 96-78  ,1992; Behrens-

Abouseif, "The Facade of the Aqmar Mosque," 34

پنجــره مشــبک مرتفعــی در مدرســه مســتنصریه بغــداد کــه 

ــه  ــه خلیف ــود و ب ــش ب ــخنرانی زیرین ــاالر س ــه ت ــرف ب مش

ــتراق  ــدن اس ــده ش ــدون دی ــا ب ــی داد ت ــکان م ــی ام عباس

ــر شــده اســت.  ــاع ذک ــه یاســر طب ــد در مقال ســمع کن

ــلطنت  ــر س ــه در اواخ ــله ای ک ــروعیت سلس ــه مش نظری

ــرار  ــث ق ــورد بح ــا م ــت در اینج ــط یاف ــلطان بس ــن س ای

ــت: ــه اس گرفت

15 .kapu 

16 .Dynastic law codes

 برای ایدئولوژی در اوایل سلطنت سلیمان، نگاه کنید به: . 17

  

1۸ .

Rabbat, "Citadel of Cairo," 76–77,            . 110-11

)1987(:

159-77 

61–63

7-27

Cornell H. Fleischer, "The Lawgiver as Messiah: 

The Making of the Imperial Image in the Reign 

of Süleyman," in Soliman le Magnifique et son 

temps, ed. Gilles Veinstein )Paris, 1992(,  

همچنین نگاه کنید به:



155

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

ــالمی از . 19 ــای اس ــه دودمان ه ــی ک ــخ خلعت های ــرای تاری ب

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــد، ن ــتفاده می کردن ــیان از آن اس دوران عباس

تــاالر مالقــات ســلطان، حیــاط ســوم، و کوشــک های باغــی . 20

ســلطنتی در اینجــا توصیــف شــده اســت:

21 .Abode of Felicity  

22 .  

بــرای تاریــخ مفصــل بــردگان خانگــی کــه از دوران عباســیان بــه . 23

ایــن ســو از تبارهــای غیرمســلمان بــه خدمــت گرفته می شــدند و 

آمــوزش می دیدنــد تــا بــه مقامــات عالــی برســند، نــگاه کنیــد بــه:

ســاز و کار شــکل گیری دولــت و پویایــی سیاســت های . 24

قبیلــه ای زمــان تیمــور، کــه یــک اتحــاد کوچ نشــین بی قاعــده 

متشــکل از ایــالت ترکی-مغولــی را به ارتشــی منظــم و مطیع 

خــود تبدیــل کــرد، در اینجــا مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت:

25 .Peter Burke  

عمــو و پــدرزن اســپانیایی لوئــی چهاردهــم، فیلیــپ چهــارم، به . 26

نــدرت در انظــار عمومــی ظاهــر می شــد؛ زمانــی کــه در مقابــل 

ــن«  ــی مرمری ــون تندیس ــا »همچ ــد تقریب ــر ش ــردم حاض م

ــارم  ــورد. وق ــکان می خ ــش ت ــا لب های ــد و تنه ــت مان بی حرک

ــت در ســنت ســلطنتی اســپانیا، همچــون  ــه و متان آرام، جذب

دربــار عثمانــی بســیار پســندیده بــود. نــگاه کنیــد بــه: 

بــه عنــوان مثــال یکــی از ســیاحان فرانســوی قــرن هجدهــم . 27

نامرئــی بــودن ســلطین عثمانــی کــه وســیله ای بــرای القــای 

تــرس آمیختــه بــا احتــرام در رعایایشــان بــود بــا نمایشــگری 

پادشــاهان فرانســوی، کــه می خواســتند مــورد عشــق و محبت 

رعیایشــام واقــع شــوند مقایســه کــرده اســت. نــگاه کنیــد بــه: 

N. A. Sullman, "Khila," Encyclopaedia of Islam, 2nd 

ed. )hereafter E12(,

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 91-241

Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV )New 

Haven and London, 1992(,  

 Burke, Fabrication of Louis XIV, 184.

Mustafa Ali Gelibolulu, Mevā'idü'n-nefā'is fi kavit 

idi'l-mecalis )Istanbul, 1956(,           .

D. Sourdel, P. Hardy, and H. Inalcık, "Ghulām," E12

5:6-7

136-39

,2:1079-91

ــزرگ  ــای ب ــن نمونه ه ــان آخری ــر و عثمانی ــک مص ممالی

ــاس  ــه در مقی ــز بودندک ــین متمرک ــله های یکجانش سلس

وســیع بــر ســربازان بــرده متکــی بودنــد. برعکــس، 

بودنــد  کوچ نشــین  غالبــا  کــه  تیموریــان  و  مغــوالن 

ــرده  ــای ب ــش نیروه ــه نق ــد ک ــه ای بودن ــای قبیل اتحاده

ــان  ــود. صفوی ــر ب ــه طــور قابل مالحظــه ای کمت در آنهــا ب

ــوری را دوام  ــراث تیم ــادی می ــد زی ــا ح ــان ت و گورکانی

وســطایی  قــرون  ســلطنت های  برخــالف  بخشــیدند. 

دهلــی، در زمــان گورکانیــان، بــردگان نقــش بســیار 

اندکــی در دولــت و ارتــش داشــتند. اســاس نظامــی 

دولــت اولیــه صفــوی تقســیمان قبیلــه ای قزلباشــان 

ترکمــن بــود. گرچــه شــاه عبــاس تــالش کــرد تــا 

ــی و  ــی، ارمن ــرده گرج ــای ب ــا نیروه ــود را ب ــدرت خ ق

چرکــس متعــادل ســازد، امــا تعــداد قزلباشــان همچنــان 

ــود.   ــتر ب ــان بیش از آن

Beatrice Forbes Manz, The Rise and Rule of Tamerlane 

)Cambridge, Eng., 1989(

180

ایــن اظهــارات در خاطــرات لویــی چهاردهــم در خطابه تشــییع 

جنــازه ای تکــرار شــد کــه پادشــاه فقیــد را اینگونــه توصیــف 

ــا آن پادشــاه اســرارآمیزی کــه خــود  ــد کــه »بســیار ب می کن

ــد  ــب کنن ــرام جل ــود احت ــرای خ ــا ب ــد ت ــان می کردن را پنه

متفــاوت بــود«؛

Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce 

et sur les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de 

l'Afrique, et même des Indes Orientales  )1740--1758(, 

2 vols. )Lyons, 1766-67(, 2:177
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2۸ . Paris, Bibliothèque Nationale, ms.(  خاطرات ســلیمان

suppl. turc221( کــه جمــال کفــادار نشــان داد در مقالــه ی 

ــی  ــات عثمان ــی مطالع ــه ی بین الملل ــس کمیت او در کنفران

ــزار  ــکارا برگ ــپتامبر 1992 در آن ــه در س ــاعثمانی ک و پیش

شــد مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. نــام مقالــه خاطــرات 

 Bir Mısır( یــک ینی چــری عثمانی-مصــری از فرانســه

ــه  ــی ک ــرای متن ــت. ب Yeniçerisinin Fransa Anilan( اس

ــه:  ــگاه کنیــد ب ــاال آورده شــده ن در ب

ــی . 29 ــم آرای عباس ــخ عال ــی تاری ــه انگلیس ــه از ترجم برگرفت

ــر منتشــر شــده اســت: ــه صــورت زی کــه ب

30 .Carmelite Friar 

31 .Paul Simon  

32 .John Thaddeus  

33 . Pietro della Valle, Delle Conditioni di Abbas Rè  

 .26 ,1۸-17 ,)162۸ ,di Persia )Venice

34 .Engelbert Kaempfer  

کاخ اصفهــان را می تــوان تقریبــا از روایت هــای مصــور . 35

ــازی  ــوی بازس ــای صف ــی و وقایع نگاری ه ــافران خارج مس

کــرد، کــه بــه همــراه اندکــی از بقایــای باســتانی و 

نقشــه های اولیــه شــهر مــورد اســتفده قــرار گرفتــه اســت. 

ــریفات آن  ــی از کاخ و تش ــل و دقیق ــه مفص ــوز مطالع هن

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــرای کاخ ن ــت. ب ــده اس ــام نش انج

برای ساختارشــکنی داســتان اســتبداد شــرقی در ســفرنامه های 

اروپایــی قــرن هفدهــم و هجدهــم، نگاه کنیــد به: 

گفتمان سیاســی عثمانی در اوایل قرن هجدهم، زمانیکه تشــریفات 

دربــار درحــال تغییــر بود، هنــوز مورد مطالعــه قرار نگرفته اســت. 

Alain Grosrichard, Structure du serail: La fiction du 

despotisme asiatique dans l'Occident classique )Paris, 1979(.

fols. 43r- 44r.

ــیوه ی  ــانگر ش ــه نش ــی ک ــاحلی عثمان ــای س ــرای کاخ ه ب

ــه:  ــد ب ــگاه کنی ــت ن ــی اس ــدی از زندگ جدی

Tülay Artan, "Architecture as a Theater of Life: Profile 

of the Eighteenth-Century Bosphorus," Ph.D. diss., 

Massachusetts Institute of Technology, 1989

The History of Shah Abbas the Great, by R. M. Savory, 

2 vols. )Boulder, Colo., 1978(,                  .1:529,533

برای گزارشات این دو راهب نگاه کنید به:

the anonymous A Chronicle of the Carmelites in 

Persia, 2 vols. )London, 1939(,                .1:158, 169

Eugenio Caldieri, "Le Palais d'Isfahan," in Studies on 

Isfahan, Iranian Studies 7, ed. Renata Holod )Boston, 

1974(,             ; E. Galdieri, "Relecture d'une gravure 

allemande du XVIIème siècle comme introduction 

à une recherche archéologique, Akten des VII. 

380-405

Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und 

Archäologie )Berlin, 70-560 ,)1979; E. Galdieri, Esfahan: 

Ali Qapu: An Architectural Survey )Rome, 1979(; Donald 

N. Wilber, Persian Gardens and Garden Pavilions 

)Washington, D.C., 53-39 ,)1979; G. Zander, ed., Travaux 

de restoration de monuments historiques en Iran )Rome, 

1968(; Heinz Luschey, "Der königliche MarstallinIsfahan 

in Engelbert Kaempfers Planographia des Palastbezirkes 

1712," Iran 79-71  :)1979(  17; I. Luschey-Schmeisser, 

The Pictorial Tik Cycle of Hasht Beheshi in Isfahan and 

Its Iconographic Tradition )Rome, 1978(; Wolfram 

Kleiss, Die Entwicklung von Palästen und palastartigen 

Wohnbauten in Iran )Vienna, 1989(; Kurt Würfel, Isfahan 

nisfi-dschahan das ist die Hälfte der Welt )Zurich, ,)1974 

81–118  ,50-27. See also Rosemarie Quiring-Zoche, 
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این کاخ را ژان شاردن و انگلبرت کمپفر توصیف کرده اند: . 36

بــرای کوشــکی کــه در رأس خیابــان چهاربــاغ قــرار داســت . 37

ــه روی  ــان ب ــتفاده زن ــرای اس ــی ب ــای بخصوص و در روزه

ــه:  ــگاه کنیــد ب ــود، ن عمــوم بســته ب

3۸ .

39 .  

40 . 

41 .Adam Olearius  

ــان و . 42 ــق خیاب ــه کــه از طری ــن منطق ــوس نوشــت: ای اولئاری

ــیله ی  ــود، بوس ــیم می ش ــش تقس ــار بخ ــه چه ــه ب رودخان

تقســیم  کوچکتــر  بــاغ  ســی  بــه  میانــی  دیوارهــای 

ــزه،... و  ــای پاکی ــا، گذرگاه ه ــای زیب ــا قصره ــوند... ب می ش

نیــز بــا متنوع تریــن حوضچه هــای آبــی و بازی هــا همچــون 

بهشــتی واقعــی بــر زمیــن اســت کــه هرکســی می توانــد در 

ــد: ــف نمی آی ــه وص ــد و ب ــرور باش آن مس

Isfahan in 15. und 16. Jahrhundert )Freiburg, 1980(.

Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et 

autres lieux de l'Orient, ed. L. Langlès, 10 vols. 

)Paris, 1811(,                    ; and Engelbert 

Kaempfer, Amoenitates Exoficarum )Lemgo, 

1712(, bk. 1, trans. W. Hinz as Am Hofe des 

persischen Crosskönigs )85-1684( )Tübingen 

and Basel, 1977(,            . 206-35

7:868- 87 ; 8:21- 31     

Pietro della Valle, Les fameux voyages de Pietro 

della Valle, 4 vols. )Paris, 70-1658(,                              and 

Chardin, Voyages, 8:23      . 

ــر موجــود  ــون دیگ ــه اکن عکســی قدیمــی از کوشــکی ک

ــت در  نیس

منتشر شده است. 

-24

2:42 ,3:37 ,101-5 ,  

262- 78 ,343-47

Galdieri, "Relecture d'une gravure, ' 567 )pl. E( 

Iskandar Munshi, The History of Shah Abbas, 2: 111,724.

Translated in R. D. McChesney, "Four Sources on Shah 

Abbas's Building of Isfahan," Muqarnas   5)1998( : 133 .

باغ هزارجریب در اینجا توصیف شده است:

della Valle, Les fameux voyages,                 ; Chardin, 

Voyages,            ; Thomas Herbert, Travels in Persia 

)1629-1627(, abridged ed. Sir W. Foster )London, 

1928(,          ; and Adam Olearius, Les Voyages du 

Sieur Adam Olearius, 2 vols )Leiden, 1719(,          .

132-34

2:774

2: 44-45

8: 33-5

5: 297-98

ــواره )janissaries à cheval( در  ــای س ــالح ینی چری ه اصط

اینجــا ذکــر شــده اســت:

Chardin, Voyages, 5:307, and Vladimir Minorsky, ed, and 

trans., Tadhkirat al Mulūk: A Manual of Safavid Administration 

)ca. 1137 /1725( )rprt., Cambridge, Eng., 1980(,     .33

ــام  ــن پیاده نظ ــاس اول همچنی ــه عب ــد ک ــاردن می افزای ش

مســلح بــه تفنــگ را آمــوزش داد تــا از ینی چری هــای 

عثمانــی تقلیــد کننــد تــا بتواننــد مبــارزه موثرتــری علیــه 

ــان داشــته باشــند:  .                ,Chardin, Voyagesآن

بــرای اصالحــات تمرکزگرایانــه ی عباس اول، که شــاه طهماســب 

اســاس آن را پایه گــذاری کــرده بــود، نــگاه کنیــد بــه: 

H. R. Roemer, "The Safavid Period," in Cambridge 

History of Iran, vol. 6, ed. P. Jackson and L. Lockhart 

)Cambridge, London, New York, 1986(,                          .

ــواده  ــد، در خان ــر خدمــت در هنگ هــای جدی ــالوه ب ــا ع برده ه

ســلطنتی نیــز مشــغول بــه کار بودنــد و حضــور آنهــا در ســطوح 

ــدود  ــه ح ــا زمانیک ــد ت ــاس می ش ــوی احس ــت صف ــر دول باالت

ــه:  ــگاه کنیــد ب ــد؛ ن پســت ها عالــی اداری را اشــغال کردن

R. M. Savory, "The Safavid Administrative System," 

in Cambridge History of Iran, 6: 351-72.

برای نقش محمد دوم در طراحی توپقاپی نگاه کنید به:

Necipoglu, Architecture, Ceremonial and Power, 13-15.

 Las Voyages, 2:774. Kaempfer, Am Hofe, 203
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پیتــرو دال واال تتراپولیــس بــزرگ اصفهــان را اینگونــه شــرح . 43

ــه  ــهر، ک ــار ش ــکل از چه ــا متش ــهری زیب ــد: »ش می ده

بســیار بــه هــم نزدیکنــد و آنقــدر در اتثــال بــا هــم هســتند 

کــه تنهــا بــا عــرض خیابــان زیبــای چهاربــاغ و رودخانــه ای 

ــدا  ــر ج ــم یکدیگ ــد از ه ــکل می دهن ــی را ش ــه صلیب ک

شــده اند.«؛ 

متن گنابادی در اینجا ترجمه شــده است: . 44

 

برای میدان که در دو مرحله ساخته شد نگاه کنید به: . 45

وقف های عباس اول اینجا بحث شده است: . 46

برای توحیدخانه نگاه کنید به: . 47

برای گنابادی، اسکندر منشی، و یزدی، نگاه کنید به: 

McChesney,  "Four Sources,"109 ,111  ,104

نقاشــی های را عموما بازنمــودی از جامعه ی زیبــای اصفهان توصیف 

می کننــد، و نــه اســتعاره ای از درگاهی بهشــتی؛ نــگاه کنید به: 

Robert D. McChesney, "Waqf and Public Policy: The 

Waqfs of Shāh 'Abbās, 1011-1023/1602 -1614-," Asian 

and African Studies     )1981(:            .

E. J. Grube, "Wall Paintings in the Seventeenth-

Century Monuments of Islahan," Iranian Studies 

 7 )1974( : 515-16.

Pietro della Valle, Les fameux voyages, 2:53. 

ســاکنان تبریــز و جلفــای نــو در مســتعمرات جدیــد محله های 

مهاجرنشــین جدیــد اصفهــان اســکان یافتنــد زارا عبــاس اول 

ــرده  ــران ک ــان وی ــا عثمانی ــارزه ب ــرای مب ــا را ب ــهرهای آنه ش

ــه: ــگاه کنیــد ب ــرای حومه هــای اصفهــان ن ــود. ب ب

Zander, ed., Travaux, 206, figs. 94 and 95; della Valle, 

Les fameux voyages, 2:69-70; Kaempfer, Am Hofe, 

212, and Minorsky, Manual of Safavid Administration, 

33-34 ,55,126.

در  ایدئولوژیــک  »عنصــر  می نویســد:  او   1۸2 در صفحــه 

وقف هــای عبــاس حداقــل دو جنبــه داشــت، ارادت مذهبــی 

ــراث سیاســی صفــوی، کــه  ــه شــیعه ی دوازده امامــی و می ب

ــد« ــم بودن ــش بســیار مه ــدار حکومت ــر دو در اقت ه

پــس از آن کــه عبــاس دوم محلــه زرتشــتیان را به باغ ســلطنتی 

تبدیــل کــرد، آنهــا بــه جلفــای نو نقــل مــکان کردند.

Kaempfer, Am Hof, 192-97; Olearius, Les Voyages, 

2 :775-76; Chardin, Voyages, 8:67-117.

McChesney, "Four Sources," 114

McChesney, "Four Sources," 112,114 ,117 -18

برای مخالفت با شاه عباس اول در میدان عتیق نگاه کنید به:

ــاخت  ــد را س ــدان جدی ــاس اول می ــه عب ــار اینک ــرای اظه ب

ــد  ــدان جدی ــوی می ــه س ــق ب ــدان عتی ــارت را از می ــا تج ت

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــد، ن ــوف کن معط

J. B. Tavernier, Voyages en Perse )Geneva, 1970(,            .54–55

McChesney, "Four Sources," 103-28; Lutf Allah 

Hunarfar, Ganjinah-yi Athar-i Tarikh-i Isfahan )Isfahan, 

1350/1971(,             ; Heinz Caube and Eugen Wirth, 

Die Bazar von Isfahan )Wiesbaden, 1978(; R. M. 

Savory, Iran under the Safavids )Cambridge, Eng., 

1980(, ch. 7; Heinz Gaube, "Isfahan the Capital," in 

Iranian Cities )New York, 1979(,            ; Wilfrid Blunt, 

Isfahan: Pearl of Persia )New York, 1966(,           , and 

Chardin, Voyages, 7:33443.

392-514

63-68

65-98

15 165-90

اســکندر منشــی آئینی را در توحیدخانه توصیف می کند که شاهســون ها 

حلقــه ی توحیــدی را بــه همــان ترتیبــی که رســم صوفیــان صفــوی بود 

ــه وحــدت  ــام خــدا و شــهادت ب ــه ذکــر ن ــد، و شــروع ب شــکل می دادن

می کردنــد. او همچنیــن بــه مجــازات مــرگ کســانیکه بــه زور بــا ســالح 

وارد محوطه هــای خصوصــی کاخ شــده بودنــد اشــاره می کنــد. زیــرا آنــان 

قداســت کاخ ســلطنتی را کــه پنــاه گناهــکاران بود زیــر پا گذاشــته بودند. 
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4۸ .spolia  

برای دروازه نگاه کنید به: . 49

مینورســکی از شــاه بــه عنــوان یــک ســرمایه دار بــزرگ یــاد . 50

می کنــد: 

شــــاردن ســــردر بــازار قیصریــه را توصیــــــف کــرده . 51

اســت                                      . او می گوید که ســاعت در 

زمــان او برداشــته شــده بــود زیــرا هیچکس قــادر به تعمیرش نبــود. به 

گفته اولئاریوس                                اینساعت را مردی انگلیسی 

ســاخته بود. پیتـرو دال واله         

 

52 .Giacomo Soranzo  

53 .

54 .

55 .porch 

نگاه کنید به:. 56

ــگاه  ــو، آرام ــی قاپ ــد کــه عال شــاردن خاطــر نشــان می کن

امامــان، و اصطبل هــا و آشــپزخانه های پادشــاهان صفــوی 

بــود کــه بــه گناهــکاران نیــز پنــاه مــی داد.

Galdieri, Esfahan: Ali Qapa; Zander, ed., Travaux, 

289-133; Blunt, Isfahan, 72; della Valle, Les 

fameux voyages, 2  :47-70; Kaempfer, Am Hofe. 

208; and Chardin, Voyages,7  :368-69.

Manual of Safavid Administration, 14.

پیترو دال واله نوشت                                          که شاه 

ــا  ــرا تجــارت تقریب ــود، زی ــش ب ــزرگ حکومت ــا تاجــر ب تنه

همــه ی اجنــاس میــدان اصفهــان را در انحصــار خــود داشــت 

ــرای  ــد. ب ــه می ش ــاه در آن فروخت ــای ش ــی پیازه ــه حت ک

ــای  ــه همت ــاه ک ــه ش ــادی تمرکزگرایان ــت های اقتص سیاس

اصالحــات سیاســی اش بــود نگــه کنیــد بــه: 

 )Les fameux voyages, 3:50(

McChesney, "Four Sources,"118-19; and Linda K. 

Steinmann, "Shah Abbas and the Royal Silk Trade, 

1599-1629," Ph.D. diss., New York University, 1986.

ــد،  ــف می کن ــو را توصی ــی قاپ ــمایلی عال ــی های ش نقاش

ــه  ــده ب ــای تحریک کنن ــا را در حالت ه ــا و مرده ــه زن ه ک

تصویــر کشــیده شــده اند کــه بازنمــودی از اتحــاد باکــوس 

و ونــوس اســت. پیاله هــای شــراب در دســت دارنــد، اغلــب 

)Chardin, Voyages, 7: 356-57(

)Les fameux voyages,  2: 47-50( 

 )Les Voyages, 2:768(

جامه هــای معاصــر پوشــیده، بعضــی لباس هــای اروپایــی بــه تــن 

کرده انــد. بــرای معــدود نقاشــی های باقی مانــده نــگاه کنیــد بــه: 

از  نســخه ای  بــا  را  میــدان  نقاشــی های دیواری  نطنــزی 

می کنــد مقایســه  عجایب المخلوقــات 

بــه  نســبت  صفویــان  کــه  کــرد  مشــاهده  شــاردن 

از  ســکوالر  ســاختمان های  در  شــمایلی  نقاشــی های 

ــان  ــد. صفوی ــتری دارن ــدارای بیش ــکان م ــان و ازب عثمانی

ــه ارث  ــواری شــمایلی را ب ســنت تیمــوری نقاشــی های دی

ــت:  ــده اس ــف ش ــا توصی ــه در اینج ــد ک بردن

Basil Gray, "The Tradition of Wall Painting in Iran," 

in Highlights of Persian Art, ed. R. E. Ettinghausen 

and E. Yarshater )Boulder, Colo. 1979(.

Archivio di Stato, Venice, Busta 5, no. 13, fol. 7r; no. 

15, fol. 22r.

  Kaempfer, Am Hofe, 246

)Las Voyages, 2: 55-706(

J. Daridan and S. Stelling-Michaud, Le peinture 

sésévide d'Ispahan. Le Palais d'Ala Qapy )Paris, 1930(.

 )trans, in McChesney, "Four Sources," 107(.

)Chronicle of the Carmelites, 1:286(. 

اولئاریوس                                    طیف گسترده ای 

از کوشــک هایی را وصــف می کنــد کــه ضیافت هایــی 

ــن  ــی از ای ــد. برخ ــزار می ش ــا برگ ــفرا در آنه ــرای س ب

ــد،  ــع بودن ــهر واق ــه ش ــکارگاه های حوم کوشــک ها در ش

ــم  ــا در مراس ــد ت ــوت می ش ــفرا دع ــا از س ــه در آنج ک

شــکار ســلطنتی شــرکت کننــد. بــه گفتــه راهــب تادئــوس 

عبــاس اول عــادت داشــت در نــوع مکانــی اجــازه مالقــات 

بدهــد
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شاردن                                                                       چهل ستون . 57

را بزرگتریــن تــاالر ذیرایــی کاخ می دانــد کــه قــادر اســت 250 

ــی از  ــزارش مفصل ــد و گ ــای ده ــود ج ــن را در خ ــا 300 ت ت

ــه کــرد کــه بســیار  ضیافتــی کــه در آنجــا برگــزار شــد تهی

رســمی تر ضیافت هایــی بــود کــه در دوران عبــاس اول 

ــرای  ــه: ب ــد ب ــگاه کنی ــتون ن ــرای چهل س ــد. ب ــزار می ش برگ

نقاشــی ها نــگاه کنیــد بــه: 

5۸ . 

59 .

برای کوشک های تیموری نگاه کنید به: . 60

61 .

 

یــک جملــه از متــن ترجمــه نشــده اســت. بــه متــن اصلــی . 62

رجــوع کنیــد.

63 .

64 .

65 .

بــرای جشــن آب پاشــان در ســال 1619 کــه مردم با شاشــاره شــاه . 66

شــروع بــه آب پاشــیدن روی هــم می کردنــد، کــه خــود بــه همــراه 

ســفرا از روی پــل مشــغول تماشایشــان بــود نگاه کنیــد به: 

67 .Bernier 

ــگاه . 6۸ ــاه جهان آبادن ــر ش ــان ب ــی اصفه ــر احتمال ــرای تاثی ب

ــه:  ــد ب کنی

Luschey, "Der königliche Marstall," 71-79; Kaempfer, Am 

lloje, 210-11; Olearius, Les Voyages, 706-11; and Jean 

Chardin, Le Couronnement de Soleiman, troisième Roy 

de Perse )Paris, 1671(, esp. 108-85.

مقاماتــی ســفرا را هنگامیکــه بــرای تعظیــم بــه حضور شــاه 

ــگاه  ــه جای ــد ب ــس از آن بای ــد؛ پ ــیدند، می گرفتن می رس

معین شــان بازمی گشــتند. در طــی مالقــات وداعشــان، 

بایــد خلعتــی را می پوشــیدند کــه شــاه بــه آنهــا داده بــود.

)Voyages, 5: 468-500 and 7 :377-79(

Zander, ed., Travaux, 291-382. 

Grube, "Wall Paintings," 511-42; and E. G. Sims, 

"Late Safavid Painting: The Chihil Sutun, the 

Armenian Houses, the Oil Paintings," in Aktendes 

VII. Internationalen Kongresses für Iranische Kunst 

und Archäologie )Berlin, 1979(, sec. 3  ,408  -13.

Lokman, Hünername, Topkapi Palace Museum 

Library, ms. H.1523, fols. 16r18-r.

Lisa Golombek and Donald Wilber, The Timurid 

Architecture of Iran and Turan, 2 vols. )Princeton, 

1988(,                 , and Wilber, Persian Gardens, 23–37.

  Kaempfer, Am Hofe, 252-83.

1: 174-83

ــمرقند  ــرات و س ــوری در ه ــتون تیم ــک های چهل س کوش

در مقالــه برنــارد اوکیــن در ایــن مجلد بررســی شــده اســت. 

اســکندر منشــی دروازه عبــاس اول را کاخ پنــج طبقــه 

می نامــد. بــرای ایــن نظریــه کــه عبــاس دوم تاالرهــای آن را 

افزوده نگاه کنید به:                                            .توصیفات 

ــر  ــه                                                  و کمپف دال وال

)Am Hof ,208-10 ( را نیــز ببینیــد. دیــوان وزرا در طبقــه 

همکــف عالــی قاپــو در 

   

Galdieri, Esfahan, 38-40

)Les fameux voyages,          3: 35-36(

Minorsky, Manual of Safavid Administration, 42-55 

2:47, 

Voyages,5: 237- 99 و  , 7:369

شرح داده شده است.

  Della Valle, Les fameux voyages, 3:  9-56.

)della Valle, Les fameux voyages, 3 :10-18(.

Herbert, Trau. els, 128

گاهــی زنــان حرمســرا، خواجــگان، و همســران ســفیران و تجــار 

ارمنــی از حجره هــای چراغانــی شــده میــدان دیــدن می کردنــد

شــاردن                           می گویــد: عبــاس اول عالقــه زیــادی 

بــه اینگونــه مراســم باشــکوه داشــت کــه جانشــینانش کمتــر و 

تنهــا بــرای متاثــر کــردن ســفرا بــه آن می پرداختنــد. 

مراســم چراغان همچنین در                                           وصف 

ــده است. ش

 )Voyages, 7:937(

  Iskandar Munshi, History, 2: 1044-48

della Valle, Les fameux voyages, 3  :38-40; and 

Iskandar Munshi, History, 2:1046.

  Della Valle, Les fameux voyages, 3 :44,46.
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بســیاری از قســمت های الل قلعــه دهلــی تغییــر کــرده . 69

اســت. ایــن قلعــه را نادرشــاه در ســال 1799 تخریــب 

کــرد و انگلیســی ها در ســال 1۸5۸ در حالیکــه تقریبــا 

هشــتاد درصــد آن تخریــب شــده بــود از آن بــه عنــوان مقــر 

فرماندهــی اســتفاده کردنــد. دیوارهایــی کــه فضــای داخلــی 

ــب  ــد تخری ــی بخــش می کردن ــه مربع هــای متوال قلعــه را ب

شــدند و تنهــا ســاختمان ها مجزایــی باقــی مانــد کــه دارای 

ــی،  ــای دهل ــدند. الل قلعه ه ــرض می ش ــاری ف ارزش معم

ــده اند:  ــی ش ــا بررس ــور در اینج ــرا و اله آگ

ــرا . 70 ــه آگ ــاه جهان در الل قلع ــازه های ش ــب س ــرای تخری ب

ــه:  ــگاه کنیــد ب ن

71 .the Jumna river  

72 .Balkuwara  

73 .

74 .

75 .

بــه گفتــه الهــوری رنــگ محــل، یــا امتیــاز محــل بــا خــاص . 76

ــود و  ــاخته ب ــرا س ــه آگ ــاه جهان در الل قلع ــه ش ــل ک مح

محــل خــواب امپراتــور بــود مطابقــت دارد. بــه ایــن ترتیــب 

ــیقی و  ــه موس ــان ب ــاه جه ــه ش ــود ک ــه ب ــاط زنان ــن حی ای

ــش  ــا فرزندان ــی داد، ب ــرا م ــوش ف ــان گ ــعر و قصه گوی ش

ــد  ــگاه کنی ــازی می کــرد، و رقاصــان را تماشــا می کــرد. ن ب

ــرج  ــروزه ب ــه ام ــه:                                        . اگرچ ب

هشــت ضلعی دهلــی را خوابــگاه امپراتــور می داننــد امــا بــه نظــر 

می رســد کــه او در رنــگ محــل می خوابیــد، زیــرا آن بــرج دارای 

وظایــف رســمی بــود. نــگاه کنیــد بــه                            برخــالف 

الل قلعــه آگــرا کــه ســاختمان های رســمی در محــوری مرکــزی 

ــر  ــه قص ــزی ب ــور مرک ــی مح ــد، در دهل ــده بودن ــراز ش ط

Blake, Shahjahanabad, 71 ,196.

بــه گفتــه برنیــه                            شــاه جهان از ســفیر ایــران 

خواســت دهلــی نــو را بــا اصفهــان مقایســه کنــد. برنیــه آگــرا و 

دهلــی را مقایســه می کنــد:                         . بــرای نارضایتــی 

شــاه جهان از خیابان هــای باریــک آگــرا نــگاه کنیــد بــه: 

)Travels, 152-53(

Travels, 284-85

'Inayat Khan, Shah Jahan Nama, trans. A. R. Fuller, 

cd. W. E. Begley and Z. A. Desai )Delhi, 1990(,          .205-6

Oskar Reuther, Indische Paläste und Wohnhäuser 

)Berlin, 1925(; Ebba Koch, Mughal Architecture 

)Munich, 1991(,                                              , 

Catherine B. Asher, The New Cambridge History 

of India: Architecture of Mughal India )Cambridge, 

Eng., 1992(,                         .

59-63  ,84-86  ,103–17,125–27

111-16 ,179-200

برای قلعه دهلی نگاه کنید به:

Blake, Shahjahanabad, 36-44,85–86,90-97; Gordon 

Sanderson, "Shah Jahan's Fort, Delhi, Annual Report 

of the Archaeological Survey of India, 1911-12 

)Calcutta, 1915(,        ; G. Sanderson, A Guide to the 

Buildings "Shah Jahan's Fort, Delhi," Annual Report of 

the Archaeological Survey of India, 1911-12 )Calcutta, 

1915(,            , G. Sanderson, A Guide to the Buildings 

and Gardens, Delhi Fort, 4th ed. )Delhi, 1937(; John 

Burton-Page, "The Red Fort," in Splendors of the East, 

cd. Mortimer Wheeler )New York, 1965(; and Louise 

Nicholson, The Red Fort, Delhi )London, 1989(.

1-28

1-28

Nur Bakhsh, "The Agra Fort and Its Buildings," 

Annual Report of the Archaeological Survey of India 

for 1903–04 )Calcutta, 1906(,             . Lahori's text is 

translated in W. E. Begley and Z. A. Desai, Taj Mahal: 

The Illumined Tomb )Cambridge, Mass., 1989(,      .

Blake, Shahjahanabad, 55–57, also see map on 7273.

Bernier, Travels, 258-60; Blake, Shahjahanabad, 42-43.

  Bernier, Travels, 256-58.

164-93

10

Blake, Shahjahanabad, 39

 nn. 65 ,75 :
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خصوصــی شــاه منتهــی می شــد و بدیــن ترتیــب بــر 

ــرد. ــد می ک ــوری تاکی ــخص امپرات ــت ش مرکزی

برای آئین های دربار گورکانی نگاه کنید به: . 77

7۸ .

7۸ .

7۸ .

7۸ .

7۸ .

7۸ .

7۸ .

برای حجاب نگاه کنید به:. 79

این فرش در اینجا توصیف شده است: . ۸0

۸1 .

۸2 .

۸3 .darshan  

۸4 .sight  

۸5 .beholding  

برای دارشان در پادشاهی هندو نگاه کنید به: . ۸6

Mubarak 'Ali Khan, The Court of the Great Mughals 

Based on Persian Sources )Lahore, 1986(; Mubarak 

"Ali Khan, "Mughal Court Ceremonies," Journal 

Pakistan Historical Society      )1980(:          .42-6228

برای برنامه روزانه اکبرشاه نگاه کنید به:

Abu al-Fazl 'All�mi, The �'inAkbari, trans. H. 

Blochmann, 3rd ed. )New Delhi, 1977(,                  . For 

Shah Jahan's daily activities, see B. P. Saksena, History 

of Shahjahan of Delhi )Allahabad, 1962(,            ; 

and “Daily Activities of the Emperor Shah Jahan from 

'Abd al-Hamid Lahori's Padshah Nama," appendix in 

Begley and Desai, eds., Shah Jahan Nama, 567-73.

Khvandamir, Qanun-i Humayuni: Also known as 

Humayun-nāma, trans. Bani Prasad, Persian text 

ed. M. Hidayat Hosain )Calcutta, 1940(. 

237-44

1 :162-65

al-Badāoni, Muntakhabu-l-lawărikh, vol. 1, trans. 

G. S. A. Ranking )Calcutta, 1898(,       .

"Alun the Beauty". Also, Gua or Guva/ Quwa 

means in Mongolian beauty

573

Khvandamir, Qanun-i Humayuni, 80–81.

برای نظریه پادشاهی ابوالفضل نگاه کنید به: 

J. F. Richards, "The Formulation of Imperial Authority under 

Akbar and Jahangir," in King ship and Authority in South 

Asia, ed. J. F. Richards )Madison, Wisc., 1981(, esp. 260-66.

برای مقایسه آالنکووا با مریم باکره نگاه کنید به:

Abu al-Fazl, The Akbarnäma, vol. 1, trans. H. 

Beveridge )Calcutta, 1907(,        .179–80

Abu al-Fazl, A'in-i Akbari, 1:3. The same text refers 

to the sun's light as the source of kingship, 1:163.

Richards, "The Formulation of Imperial Authority," 

267-71; Abū al-Fazl, Ain-i Akbari, 1: 170-76; Rogers 

and Beveridge, trans., Memoirs of Jahangir, pt. 1 ,61.

ــه  ــد ک ــان می کن ــر نش ــود خاط ــرات خ ــر در خاط جهانگی

بردبــاری او در مقابــل همــه ادیــان بــا عــرف صفویــان، 

عثمانیــان و ازبــکان متفــاوت بــود: ایــن عــرف از عــرف دیگــر 

قلمروهــا متفــاوت اســت، زیــرا ایــران تنهــای جــای شــیعیان و 

هنــد و تــوران تنهــا جــای اهــل ســنت اســت. اکبــر و جهانگیر 

بــه منظــور اتحــاد سیاســی بــا شــاهدخت ها راجبــوت ازدواج 

کردنــد. بــه گفتــه بلیــک )                                     ( بیــن 

ســال 165۸ تــا 167۸، صاحــب منصبــان 41 درصــد هنــدی 

ــی. راجبوت هــا،  ــی و 1۸ درصــد توران ــد، 36 درصــد ایران بودن

طایفه هــای جنگجــوی هنــدو از شــمال هنــد کــه اکبــر آنهــا 

را بــه نظــام گورکانــی آورد، بیــش از یــک ســوم گــروه هنــدی 

ــد.  ــکل می دادن را ش

ــاه  ــط ش ــادن توس ــاک افت ــه خ ــل ب ــخ عم ــرای فس ــرای ب ب

ــه:  ــد ب ــگاه کنی ــان ن جه

Shahjahanabad, 12630

Mubarak Ali, Court of the Great Mughuls, 32.

Ronald Inden, "Ritual, Authority and Cyclic Time in Hindu 

Kingship," in Kingship and Authority, ed. Richards, 54.
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۸7 .Jharoka-i Darshan  

۸۸ .

زنجیــر عدالــت انوشــیروان، کــه حتــی ریشــه ی آن را می توان . ۸9

ــه زمــان هخامنشــیان رســاند در  ــر از آن ب ــه خیلــی قبل ت ب

سیاســت نامه وزیــر اعظــم ســلجوقیان نظام الملــک توصیــف 

شــده اســت. نــگاه کنیــد بــه: 

برای کتیبه نگاه کنید به: 

90 .

 کوشــک برجــی هشــت ضلعی در دهلــی را هــاروکا دارشــان . 91

ــد: می دانن

برای آئین دارشان در معابد هندو نگاه کنید به:

Diana L. Eck, Darsan: Seeing the Divine Image in 

India )Chambers burg, Penna., 1985(.

همچنیــن نــگاه کنیــد بــه بررســی کاتریــن آشــر در مــورد 

دارشــان در ایــن مجلــد.

"Daily Activities of the Emperor Shah Jahan from Abd 

al-Hamid Lahori's Padshah Nama," ed. Begley and 

Desai, 567. 

برای آئین دارشان در عصر اکبر نگاه کنید به:

Abu al-Fazl, A'in-i Akban, 1:165.

Ebba Koch, Shah Jahan and Orpheus: The Pietre 

Dure Decoration and the Programme of Shah 

Jahan's Throne in the Hall of Public Audiences at 

the Red Fort of Delhi )Graz, 1988(,      n. 134.46

براســاس برخــی متــون اســالمی، ایــن زنجیــر بــه اتــاق تــاج و 

تخــت ساســانیان در تیســفون متصــل بــود کــه در زیــر طــاق 

آن زنجیــر طالیــی آویــزان بــود کــه تاجــی را حمــل می کــرد: 

ــری  ــی، زنجی ــر طالی ــر زنجی ــای دیگ ــوان در انته ــرون ای بی

برنــزی آویــزان بــود. چــون شــاکی می آمــد بــه ســوی زنجیــز 

برنــزی می رفــت و آن را می کشــید و بــه ایــن صــورت تاجــی 

کــه بــاالی ســر پادشــاه آویــزان شــده بــود، حرکــت می کــرد. 

ســپس پادشــاه بــه دروازه بانــان دســتور مــی داد تــا شــاکی را 

نــزد وی بیاورنــد تــا وی بتوانــد مجــازات ظالــم را تعییــن کند؛ 

نــگاه کنیــد بــه:

Chada Hijjawi Qaddumi, "A Medieval Islamic Book 

of Gifts and Treasures: Translation, Annotation, and 

Commentary on the Kitāb al-Hadaya wa alTuhaf," 

Ph.D. diss., Harvard University, 1990,          . For 

Jahangir's chain of justice, see Rogers and Beveridge, 

trans., Memoirs of Jahangir, pt. 1  ,7.

184-85

ــه  ــرا ب ــه آگ ــل قلع ــاص مح ــاه جهان در خ ــه ای از ش کتیب

زنجیــر عدالــت در آن محــل اشــاره دارد. همایــون از طبــل 

عدالــت اســتفاده می کــرد کــه عدالتخواهــان می توانســتند 

.Qanun-i Humāyuni, 82بــر آن بکوبنــد: 

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 86.

Nur Bakhsh, "Agra Fort,"180; and Asher, Architecture 

of Mughal India, 186–87.

Blake, Shahjahanabad, 37 ,39; Asher, Architecture of 

Mughal India, 198; and Nicholson, The Red Fort, 50.

Rogers and Beveridge, trans., Memoirs of Jahangir, 

pt. 1 ,205.

ــوری  ــع امپرات ــای تاب ــاروکا در قصره ــتفاده از ه ــرای اس ب

جهانگیــر امیــر اســتان ها را از امتیــازات ســلطنتی ویــژه ی 

پادشــاه منــع کــرد: نشســتن در هــاروکا، کرنــش مقامــات 

ــرای  ــتور اج ــا، دس ــرد فیل ه ــرای نب ــان، اج ــل آن در مقاب

مجازات هــای چــون بریــدن گوش هــا و بینــی و کورکــردن، 

اجبــار بــه اســالم، اعطــای عناویــن، اجبــار خواننــدگان بــه 

انجــام وظیفــه بــه شــیوه دربارهــای ســلطنتی، نقــاره زدن، 

ــدم  ــا خ ــن ب ــب رفت ــش، موک ــه کرن ــا ب ــتن فیل ه واداش

وحشــم، اســتفاده از مهــر بــر اســناد؛ نــگاه کنیــد بــه:
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92 .Pietra dura  

93 .Solomon  

94 .

 بــرای اســتفاده از تصاویــر مســیحی در کاخ هــای گورکانــی  . 95

پیــش از حکومــت شــاه جهــان، نــگاه کنیــد بــه: 

ــد، و . 96 ــش می ش ــاروکا نق ــر ه ــه زی ــی ک ــر مثال ــرای تصاوی ب

ــه  ــیدن ب ــروعیت بخش ــتیه در مش ــیخ های چش ــش ش نق

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــی ن ــت گورکان حکوم

97 .

9۸ .

رای سه ردیف و سلسله مراتب گروه ها نگاه کنید به: . 99

اعتدالیــن یــا همــوگان در ستاره شناســی بــه لحظــه ای . 100

ــی از  ــر زمین ــد ناظ ــید از دی ــه خورش ــود ک ــه می ش گفت

ــده در  ــن پدی ــه ای ــذرد ک ــماوی می گ ــتوای س ــه اس صفح

ــاری  ــدال به ــد؛ اعت ــار رخ می ده ــی دوب ــال شمس ــر س ه

شــمالی تقریبــاً در آغــاز فروردیــن و دیگــری اعتــدال 

ــد. ــن مجل ــر در ای ــن آش ــه کاتری ــه مقال ــد ب ــگاه کنی ن

Ebba Koch, "The Baluster Column: A 

European Motif in Mughal Architecture and 

Its Meaning," Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes      )1982(:             ; Ebba 

Koch, Shah Jahan and Orpheus.

251-6245

Asher, Architecture of Mughal India, 112-15; 

Ebba Koch, "The Influence of the Jesuit Mission 

on Symbolic Representations of the Mughal 

Emperors," in Islam in India, ed. C. W. Troll, Studies 

and Commentaries 1 )New Delhi, 1982(,                  ; 

Ebba Koch, "Jahangir and the Angels: Recently 

Discovered Wall Paintings under European 

Influence in the Fort of Lahore," in India and the 

West, ed. J. Deppert )New Delhi, 1983(,        .178-95

 28-29

کاخ هــای  در  شــمایلی  نقاشــی های  توصیــف  بــرای 

جهانگیــر نــگاه کنیــد بــه:

William Hawkins )1608-13( and William Finch 

)1608-11(, Early Travels in India )1583-1619(, ed. 

William Foster )rprt., New Delhi, 1968(, esp. ,115 

162-64,184.

پیتــرو دال والــه                                                   در ســال 

1623 نوشــت کــه شــاه جهان کــه مســیحیان را نمی پســندید، 

تصویــر مریــم باکــره را از کاخ احمدآباد برداشــت. 

 )Las fameux voyages, 1 : 97-98(

Robert Skelton, "Imperial Symbolism in Mughal 

Painting," in Content and Context of Visual Arts in 

the Islamic World, ed. Priscilla P. Soucek )University 

Park, Penna., and London, 1988(,              .     177-87

بــرای وقایع نــگاری کــه شــاه جهان را مجدیــد می دانــد 

ــه:  ــگاه کنیــد ب ن

Koch, Shah Jahan and Orpheus, 14 n. 93.

  Nur Baksh, "Agra Fort," 174-76.

چادرهایــی کــه در طــی تشــریفات دربــاری گورکانــی 

اســتفاده می شــد در اینجــا توصیــف شــده اســت:

Peter A. Andrews, "The Generous Heart' or the 

'Mass of Clouds': The Court Tents of Shah Jahan," 

Muqarnas      )1987(:            .149–654

بــه ویــژه در نــوروز و میــالد امپراتــور چادرهــای پرطمطراقی 

ــا  ــی برپ ــی و خصوص ــات عموم ــای مالق ــل تاالره در مقاب

می شــد. ایــن دو مناســب برخــالف دربــار عثمانــی در 

ــه می شــد. ــی جشــن گرفت ــه طــور عموم ــوی ب ــار صف درب

  Mubarak Ali, Court of the Great Mughuls, 32.

The diagram in Blake, Shahjahanabad, 90-97; Begley 

and Desai, eds., "Daily Activities of the Emperor Shah 

Jahan,"567-69.
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ــاه. ــر م ــاً در اول مه ــی تقریب ــزی جنوب پایی

101 .  

102 .Colbert  

103 .

 بــرای تشــریفات شــاه جهــان در تــاالر مالقــات خصوصــی . 104

نــگاه کنیــد بــه: 

105 .  

106 .

 

107 .

10۸ .

ــرای گزارشــاتی کــه در زمــان لویــی چهاردهــم در مــورد . 109 ب

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــای شــرقی نوشــته اند ن درباره

110 .leitmotif  

ــه ای . 111 ــدرت لمح ــه ن ــا ب ــوب  و نگاره ه ــمی مکت ــع رس مناب

در  دربــاری  آئین هــای  کــه  گوناگونــی  واکنش هــای  از 

ایــن  می دهنــد.  ارائــه  برمی انگیخــت  شــرکت کنندگان 

آئین هــا در طــی زمــان تغییــر کردنــد تــا بــا شــرایط 

ــورد  ــر در م ــات اخی ــرای نظری ــوند. ب ــاز ش ــی همس متفاوت

ــه:  ــد ب ــگاه کنی ــاری ن ــع و معم ــه صنای ــا ب ــق آئین ه تطبی

Begley and Desai, eds., "Daily Activities of the 

Emperor Shah Jahan," 568-69.

 Bernier, Travels, 263–64.

الهــوری حمــام تشــریفاتی قلعــه آگــرا را توصیــف می کنــد. 

نــگاه کنیــد بــه:

Begley and Desai, eds., "Daily Activities of the 

Emperor Shah Jahan," 569-71.

Blake, Shahjahanabad, 40-41; and Bernier, Travels, 

265-67.

برای مالقات های خصوصی جهانگیر نگاه کنید به: 

Hawkins and Finch in Early Travels in India 

)1583-1619(,           .116 ,185

Begley and Desai, eds., "Daily Activities of the 

Emperor Shah Jahan," 571.

ــه ی  ــمالی ترین لب ــاه در ش ــرج ش ــکان را ب ــن م ــر ای آش

ــوری از  ــف اله ــا توصی ــد، ام ــه کاخ می دان ــه رودخان روب

آگــرا نشــان می دهــد کــه بــرج در مجــاورت اتــاق خــواب 

ــس از جلســات شــبانه اش در  ــه پ ــوده اســت ک ــور ب امپرات

ــه:  ــگاه کنیــد ب ــرود. ن ــاق خوابــش ب ــه ات ــرج مســتقیما ب ب

Asher, Architecture of Mughal India, 196.

Begley and Desai, eds., "Daily Activities of the 

Emperor Shah Jahan,"571-73.

برنامــه  از  پیچیده تــر  شــاه جهان  روزانــه  برنامــه ی 

پیشــینیانش بــود، زیــرا آنــان مالقات هــای زیــادی برگــزار 

نمی کردنــد.

.Nur Baksh, "Agra Fort,"177-78متن کامل در: 

منجمــان دربــار در نمودارهــای نجومــی خــود مرکزیــت 

ــود ذکــر کــرده ا ــا شــاه در ارتبــاط ب خورشــید را کــه ب

نــد:                              . امپراتــور خورشــید بــود 

ــب  ــه مناص ــر ب ــرام کوچک ت ــیارات، و اج ــران س و امی

ــت:                                .  ــق داش ــر تعل پایین ت

ــده  ــون آورده ش ــرش همای ــتر در ف ــرح پیش ــن ط ای

بــود. 

Blake, Shahjahanabad, 96

Blake, Shahjahanabad, 96

متنــی از الهــوری هــاروکای مرمریــن اکبــر را وصــف می کنــد. 

ــد به:  ــگاه کنی .Nur Baksh "Agra Fort,"180 ن

بــرای اســتفاده از ســنگ مرمــر بــه منظــور از بیــن بــردن خــط 

بیــن خــدا و حاکــم بــه مقالــه آشــر در این مجلــد مراجعــه کنید. 

Grosrichard, Structure du sérail, and Necipoglu, 

Architecture, Ceremonial and Power, xiii-xiv.

Kathleen Ashley and Irene J. Winter, eds., Art in 

Ritual Context, special issue of the Journal of 

Ritual Studies 6 )Winter 1992(.


