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ـان امپراتوریهــای رقیبــی
ســاخته شــده بــرای حاکمـ ِ

پویــا عرضــه میکنــد؛ تصاویــری کــه بــا در نظــر

هســتند کــه بــر جهــان اســالم ،اوایــل دوران مــدرن

گرفتــن تئــوری بخصوصــی از مشــروعیت ســاخته

حکمرانــی میکردنــد .در ایــن کاخهــا از معمــاری

شــده بود.

بــه طــرق مختلفــی بهــره جســتهاند تــا نگاههــا را

در تئــوری انتقــادی اخیــر نــگاه بــه عنــوان ابــزاری

بهمنظــور بازنمایــی تصویــر رســمی پادشــاهی بــرای

بــرای کنتــرل و نظــارت ،بهخصــوص بــر زنــان،

همــگان قــاب کننــد .ایــن کاخهــای عظیــم ســلطنتی

تجزیــه و تحلیــل میشــود 2.بیشــک جنســیت،

را اســتعارههای معمارانــه ســه امپراتــوری موروثــی-

نقــش مهمــی در بخشبنــدی و تشــکیالت

بروکراتیــک میپندارنــد؛ ســه امپراتــوری کــه شــامل

اجتماعــی نــگاه در کاخهــای اســالمی داشــت؛

تشــکیالت سلســلهمراتبﯽ از عملکردهــای دولــت

کاخهایــی کــه در آن زنــان ســلطنتی را عمومــاً از

در مناطــق عمومــی ،نیمهعمومــی و خصوصــی

دیــد عمومــی دور نگــه میداشــتند .ســاکنان زن

بهویــژه در باغهــا هســتند ،و صحنههــای

بیشــتر کاخهــا کــه بــه فضاهــاي خصوصﯽشــان

پیچیــدهاي را بــراي بازنمایــﯽ دودمــان ســلطنتﯽ

در حــرم و یــا کوشــکهای حاشــیهای بــاغ تبعیــد
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بخــــش

صفویــان در اصفهــان و اللقلعــه در دهلــی ،ســه کاخ

ســلطنتی متمایــزی را از طریــق تشــریفات ســلطنتی

تــرجـــمه

اســتانبول دورهی عثمانــی ،کاخ
کاخ توپقاپــی در
ِ

شــکل میدهنــد .هریــک از ایــن کاخهــا تصاویــر
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میشــدند ،تنهــا میتوانســتند از پشــتبامها

اصــالح آن پرداختنــد ،امــا تصمیــم گرفتنــد تصویــر

و یــا از باالخانههــای پوشــیده و یــا پنجرههــای

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

مشــبک نظارهگــر جشــنهای عمومــی دربــار

گذشــته از تغییــرات جزئــی کــه نشــان از افزایــش

باشــند .ایــن زنــان هرچقــدر هــم کــه قدرتمنــد و یــا

شــکوه و جــالل ســلطنتی داشــتند ،بــه تنظیــم

دارای موقعیتــی نافــذ بودنــد ،بایــد قدرتشــان را از

تشــریفات دربــاری براســاس جزئیــات قانوننامــه

طریــق واســطهها اعمــال میکردنــد .سیاســتهای

نیــز ادامــه دادنــد .محمــد دوم در اواخــر دهــه

بصــری همچنیــن در تعییــن عدمتقــارن قــدرت در

 1470پــس از فتــح قســطنطنیه ،قوانیــن ســلطنتی

ـی عمدتــا مذکــر در گفتمــان سیاســی
قلمــرو عمومـ ِ

را در ایــن کتــاب تدویــن میکنــد .محمــد ،دیگــر

موروثــی موثــر بــود .روشهایــی کــه بــه آن وســیله

رئیــس یــک تشــکیالت مــرزی کوچنشــین نبــود .او

ایــن ســه کاخ ،نــگاه را در بهصحنــه آوردن ظواهــر

اکنــون در رأس یــک امپراتــوری جهانــی ایســتاده

عمومــی پادشــاه قــاب میکننــد ،ماهیــت رابطــه او را

بــود کــه بــا بروکراســی متمرکــز و ارتشــی از غالمــان

بــا خانــوادهی وســیع ســلطنتی ،رعایایــش ،و بهطــور

خانگــی اداره میشــد کــه مقــام و مشــاغل اینــان

کلــی جهــان تفســیر میکنــد .رابطــهای کــه در

توســﻂ قانوننامــه تعییــن میشــد .قانوننامــه

مفهــوم پادشــاهی مطلــق در هــر کــدام ]از ایــن

قیــد میکــرد کــه پادشــاه دور بمانــد؛ او نبایــد

حکومتهــا[ ریشــه داشــت.

ماننــد قبــل در ضیافتهــا حضــور مییافــت و یــا

کاخ توپقاپی

مرتبــا در دیــد عمــوم ظاهــر میشــد .بــه اســتثنای
دو عیــد مذهبــی کــه در آنهــا در مالعــام حضــور

کاخ توپقاپــی بــه لحــاظ زمانــی ،اولیــن کاخ ســاخته

مییافــت ،بایــد در انــزوا میمانــد ،و فقــﻂ چهــار

شــده در بیــن ایــن ســه کاخ اســت ،امــا هــر ســه

بــار در هفتــه در تــاالر مالقــات خصوصــی پذیرنــده

کاخ تقریبــا همزمــان یعنــی اواســﻂ قــرن هفدهــم

اشــخاص برجســته و ســفرا میبــود.

بــه طــرح نهاییشــان رســیدند .بیشــک هــر ســه

کاخ توپقاپــی بــا شــکوه تمــام بــر بــاالی تپــهای

کاخ نمایانگــر اوج ســنتهای دودمانــی اســت کــه

نزدیــک ایاصوفیــه (کــه بــه اولیــن مســجد جمعــه

تدریج ـاً تکامــل یافتــه اســت .بــا ایــن حــال اینجــا،

پایتخــت جدیــد عثمانــی بــدل شــد) واقــع بــود ،و

مــن آنهــا را ســاختارهایی آرمانــی تلقــی میکنــم،

بــا دیوارهــای مســتحکمی از شــهر جــدا میشــد.

کــه در برشــی از زمــان ،یعنــی اواخــر قــرن

ســه حیاطــش کــه بــه طــور فزاینــده خلوتتــر

شــانزدهم و نیمــه اول قــرن هفدهــم واقــع هســتند.

و منزویتــر میشــدند ،در توالــی منظمــی قــرار

کاخ توپقاپــی را محمــد دوم بیــن ســالهای 1459و

داشــتند کــه بازدیدکننــده رســمی را از یــک جایــگاه

 1479ســاخت و تقریبــا در اواخــر قــرن شــانزدهم

تشــریفاتی مشــخﺺ بــه جایــگاه بعــدی پیــش

بــه طــرح فعلــیاش رســید .حــکام مختلــف بــه

میبــرد .ســه دروازه بزرگــی کــه جایــگاه مرکــزی
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ســلطان پیــش میبردنــد .ایــن تــاالر بــه آســتانه

ایــن دروازه واقــع شــدهبود (شــکل .)3ایــن پنجــرهی

داخلــی دروازهی ســوم متصــل بــود کــه همــه

تشــریفاتی بــا شــمایلنگاری ســلطنتی خــود یــادآور

حرکتهــا بــه آنجــا ختــم میشــد (شــکل].)1[1-3

آن پنجرههایــی بــود کــه در دروازههــای گنبــدی

بیرونــی نخســتین شــامل کارگاههــای
دو حیــاط
ِ

کاخهــای بیزانســی ،عباســی ،و فاطمــی اســتفاده

مختلــف ،مناطــق خدماتــی ،و کارکردهــای اداری

میشــد 6.ایــن پنجــره نــگاه نامرئــی ســلطان را

میشــدند کــه تنهــا بســﻂ کاخ داخلــی بســیار

در نمــای ســرد ِر بــاب همایــون 7حــک میکــرد،

باشــکوهتری بــود کــه قلمــرو خصوصــی و منیــع

بنابرایــن حاکــی از حضــور نمادیــن وی حتــی در

ســلطان را تشــکیل مــیداد (شــکل.)[A, B ] .1

زمــان غیبــت بــود.

داخلیتریــن حیــاط یعنــی حیــاط ســوم ،بــه دو

پادشــاه اغلــب منــزوی ،در هنــگام حضورهــای

قســمت مردانــه و زنانه تقســیم شــده بــود و در مقابل

عمومــی نــادر خــود ماننــد ضیافت هــای ختنــه

آن بــاغ دیــواری معلــق بــا کوشــکها قــرار داشــت

شــاهزادگان بــه میــدان اســب مجــاور می رفــت

و چیــزی فراتــر از یــک اقامتــگاه ســلطنتی محــﺾ

و در آنجــا موکــب اصنــاف و دیگــر ســرگرمی ها

بــود (شــکل .)[C,D,E ] .1در آن حیــاط ،غالمــان

را از ایــوان ســلطنتی مرتفــع کاخ ابراهیــم پاشــا

مطیــع و اصــال غیــر مســلمان ســلطان و صیغههایــی

تماشــا می کــرد ،ماننــد پادشــاهان بیزانســی کــه

کــه بــه اســالم گرویــده بودنــد در فرهنــگ دربــار

زمانــی به منظــور تماشــای بازی هــای درحــال

تحصیــل و بــا یکدیگــر ازدواج میکردنــد .ایــن گــروه

برگــزاری آنجــا می نشســتند (نــگاه کنیــد بــه

شــکلدهنده نخبــگان حاکمــی بودنــد کــه پادشــاه

 .O'Kan eشــکل .)13در چنیــن مواقعــی میــدان

عثمانــی بــرای خدمــت بــه تحکیــم قــدرت متمرکــز

اســب بــا اتاقک هــاي چوبــی موقتــی احاطــه

حاکمــان مطلقــه بنیــاد نهــاده بــود.

می شــد و همچــون عصــر بیزانــس بــه عنــوان

اولیــن دروازه بــه حیــاط اول منتهــی میشــد کــه

امتــداد محوطــه کاخ عمــل می کــرد  .۸تنهــا بــار

بــا نــام حیــاط رژه یــا حیــاط ســپاه 4شــناخته

دیگــری کــه ســلطان در مــﻸ عــام ظاهــر می شــد

میشــود و کاخ محصــور را از طریــق موکبهــای

در هنــگام موکب هــای تشــریفاتی از میــان

باشــکوه بــه فراســوی شــهر متصــل میکــرد.

شــهر بــود .پیــش از به روی صحنــه آوردن ایــن

ســلطان چــون مرواریــدی نهفتــه «در عمــق

موکب هــا ،اســب های ســلطنتی در طــول شــب

پوســته صــدف» 5بــدون آنکــه خــود دیــده شــود،

بــدون غــذا در هــوا معلــق نگــه داشــته می شــدند

میتوانســت تنهــا بــا نشســتن پشــت پنجــره مشـ ِ
ـبک

تــا متضمــن گام هــای باشــکوهی باشــد کــه شــکوه

بــاالی طــاق ورودی دروازه پایتخــت خــود را ببینــد

پرهیبــت پادشــاه را تقویــت می کــرد.

9

بخــــش

تشــریفاتی را بــه ســوی تــاالر پذیرایــی خصوصــی

کوشــکی ســلطنتی بــا گنبــد داخلــی مطالیــی بــر

116
تــرجـــمه

رأس هــر حیــاط را اشــغال کــرده بودنــد ،حرکــت

و بــه تماشــای مناظــر عمومــی بنشــیند .در اصــل
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حضــور هــر ســفارت در دربــار عثمانــی بــا رژهای

ایــن امــکان را مــیداد تــا چگونگــی اجــرای عدالـ ِ
ـت

در میــان شــهر آغــاز میشــد .ســلطان میتوانســت

مقاماتــش و صحــت گزارشــاتی کــه بعــدا ً در دیــدار

بــدون اینکــه دیــده شــود از پشــت پنجرههــای

خصوصــی بــه او ارائــه میدادنــد را بررســی کنــد.

مشــبک کوشــک 10بــرج ماننــد بــه تماشــا آن

پنجــره تشــریفاتی ســلطان ،یــادآور مــواردی بــود

بپــردازد .ایــن بــرج کــه کوشــک رژه 11نامیــده

کــه در تاالرهــاي پذیرایــی خلفــای خلوتگزیــن و

میشــد در مجــاورت دیــوار مســتحکم توپقاپــی

منــزوي عباســﯽ و فاطمــﯽ اســتفاده میشــد .ایــن

واقــع بــود (شــکل .)4پــس از آن ســفرا از دروازهی

پنجــره از طریــق راهپلــهای بــه کوشــکی در بــاالی

نخســت وارد میشــدند و راهــی را میپیمودنــد کــه

بــرج متصــل بــود کــه در پشــت کرکــره مشــبک آن،

بــه دروازه دو طبقــه دوم ختــم میشــد و از آن پــس

پادشــاه مخفــی میتوانســت حیــاط دوم را بازدیــد

تنهــا ســلطان میتوانســت ســوار بــر اســب وارد شــود.

کنــد.

ســکوتی حاکــی از احتــرام در آنجــا حاکــم بــود ،و از

پنجــره ســلطنتی مطــال دقیقــاً در بــاالی جایــگاه

آن پــس درجــات ســکوت بیشــتری در سراســر کاخ

وزیــر اعظــم قــرار داشــت ،کــه دولــت را بــه نــام

چیــره میشــد ،و در ســومین حیــاط کــه ســاکنانش

ســلطان اداره میکــرد ،تــا مجــازا ً نشــاندهنده

زبــان اشــاره میدانســتند ،بــه اوج خــود میرســید

قــدرت متمرکــز حاکــم باشــد .جایــگاه خــارج از

و ســکوتی کامــل برقــرار بــود.
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مرکــز دیــوان همایــون درون حیــاط دوم بــه لحــاظ

میانزیــب حیــاط دوم دروازه ســوم بــود ،کــه

بصــری نشــان از تبعیــت فرماندهــان از حاکــم مطلــق

روبــهروی آن ســایبان گنبدیشــکلی قــرار داشــت

داشــت ،کــه بهصــورت معمارانــه از طریــق بــرج

کــه مســتقیما بــه تــاالر پذیرایــی خصوصــی

عدالــت کــه بــر بــاالی خــﻂ افــق کاخ خودنمایــی

ســلطان راه داشــت (شــکل .)[13 ،16]2از طریــق

میکــرد و نیــز از طریــق دروازه ســوم مرکــزی

مســیر موربــی از دروازه دوم بــه ســازههای اداری

گنبــددار بازنمایــی میشــد .پنجــره مشــبک بــرج

اصلــی کــه در گوشــه ســمت چــﭗ تجمــع یافتــه

و کرکــرهی مشــبک کوشــک نشــان از هوشــیاری

بودنــد و بــا برجــی مشــخﺺ میشــدند میرســیم

ابــدی ســلطان نامرئــی امــا واقــف بــه همهچیــز در

(شــکل .)[9-11]2در دیــوان همایــون 13کــه دادگاه

برابــر بیعدالتــی داشــت؛ زیــرا کــه حضــور او حتــی

عــدل بــود هیئــت وزیــر اعظــم هفتــهای چهاربــار

در زمــان غیبتــش محســوس بــود.

جلســه داشــت .در آن جلســات ،ســلطان پشــت

ســلطان تنهــا دوبــار در ســال بــه حیــاط دوم

پنجــره مشــبکی کــه بــه ســوی دیــوان همایــون بــاز

میآمــد و آن اعیــاد مذهبــی اصلــی بــود کــه او

میشــد مینشســت و از آن طریــق میتوانســت

در زیــر بالداچیــن گنبــدی دروازه ســوم بــر تخــت

مراحــل قانونــی و ضیافــت ســفرا را بــدون دیــده

مینشســت .در دیگــر روزهــا ایــن حیــاط بــه صحنــه

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

تئاتــر وســیعی بــا بازیگــران زیــادی شــبیه بــود کــه

بازیگــر اصلــی بــرای همیشــه از آن غایــب بــود.

تخطــی نکنــد .در ایــن کار او نیــازی بــه مشــورت بــا

ایــن امــر نشــان از مفهــوم عثمانــی قاپــو( 15درگاه)

ســلطان نــدارد؛ او تنهــا در امــور بســیار مهــم بــا وی

داشــت؛ یعنــی اداره دولــت و عدالــت ســلطنتی در

مشــورت میکنــد.

مقابــل بــاب همایــون از طریــق خانــواده گســتردهای

تحکیــم دســتگاه حکومــت متمرکــز امپراتــوری در

از غالمــان خانگــی ســلطان (قاپــو غولــو :بنــده

اواخــر قــرن شــانزدهم باعــث عقبنشــینی بیــش

درگاه) .حیــاط دوم دربرگیرنــده نظریــه مشــروعیت

از پیــش ســالطین بــه خلــوت و انــزوا شــد؛ زیــرا

سلســله عثمانــی بــود؛ نظریــهای کــه حــول محــور

دســتگاه بوروکراتیــک و خودپایــدار ،حکومــت را

نقــش ســالطین بهعنــوان حکمرانانــی عــادل

غیرشــخصی کــرده بــود.

1۸

هماهنــگ شــد .یــک دوره کوتــاه آزمایــش کاریزمــای

عمومــی نظــارت کــرده بــود بــا کابینــه وزیــر اعظــم

موعودبــاور در اوایــل ســلطنت ســلیمان اول قاعــده

دیــدار میکــرد ،بازنمــود اقتــدار مطلــق ســلطان

قطعــی تصــوری راســتکیش از پادشــاهی عــاری

بــود (شــکل .)[16]2در آنجــا بــود کــه ســلطان

از عناصــر شــبهالهی یــا فراطبیعــی را بــه دنبــال

فرســتادگانی را کــه بــا آوردن هدایــا و خــراج در

داشــت .حاکــم مشــروع بایــد از نســل خانــدان

طلــب کمــک «دیــوان پناهندگــی جهانــی» او بودنــد

عثمانــی میبــود ،کــه بــا ســابقه پیروزمندانــهاش

کــه در ازای آن بــه آنهــا خلعتهــای تشــریفاتی

در جنــگ مقــدس ،تعهــدش بــه اســالم ســنی و

میدادنــد 19.ایــن تــاالر بیانگــر ایــده عدالتــی بــود

حکومــت عادالنــهاش متمایــز بــود.
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کــه حاکــم در آســتانه دروازه کاخــش آن را اجــرا

قانوننامــه کــه مکمــل شــریعت بــود ،بــه ســالطین

میکــرد .از ایــن دروازه در احــکام شاهنشــاهی

اجــازه مــیداد تــا بــا تفویــﺾ اختیــارات بــه دیگــر

عثمانــی بــا عنــوان «واالتریــن آســتان» یــاد

مقامــات در انــزوا بــه ا ِعمــال قــدرت بپردازنــد .ســفیر

میشــود .حیاطهــای بیرونــی کاخ ،شــهر فراســوی

مراکشــی بــا شــگفتی ایــن امــر را در اواخــر قــرن

آن و حتــی امپراتــوری بــه طــور کلــی نشــاندهنده

شــانزدهم ثبــت کــرده اســت؛ زیــرا کــه در کشــور

توســعه آن آســتان بــود ،کــه بــر نقــش ســلطان

مغــرب حضــور حاکــم و دسترســی بــه او بــرای

غایــب بهعنــوان مرکــز قــادر مطلــق ســلطنت کــه

تشــریفات دربــاری بســیار حائــز اهمیــت بــود:

همــه قدرتهــا از او ســاطع میشــود و همهچیــز

در بیــن ترکهــا کلیــه امــور امپراتــوری ،چــه

بــه او همگراســت ،داللــت میکــرد.

اندرونــی و چــه بیرونــی ،بــا قوانیــن اساســی و مکتوب

تــاالر پذیرایــی خصوصــی ،مانــع دیــدن حیــاط ســوم

مدونــی تنظیــم میشــود .وزیــر اعظــم ملــزم اســت

میشــد و توجــه را بــه پنجــره تشــریفاتی بزرگــی

بهدقــت از آنهــا پیــروی کنــد و هیــﭻگاه از آنهــا

بــا مشــبکهای آهنــی مطــال جلــب میکــرد کــه

بخــــش

متکــی بــود کــه از اواســﻂ قــرن شــانزدهم با شــریعت

کــه پادشــاه پــس از آنکــه بــر اقدامــات اتــاق دیــوان

میچرخیــد کــه حکومتشــان بــه قانوننامــهای

11۸
تــرجـــمه
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تــاالر پذیرایــی خصوصــی پشــت دروازه ســوم ،جاییکه

مطالعاتهنرهایزیبا

119
تابستان 1400

درســت روبــهروی آن قــرار داشــت (شــکل.20)a-b .۸

مــیداد تنهــا از دور قابــل درک بــود .دو مضمــون

از آن پنجــره حاکــم برتختنشســته میتوانســت

اصلــی کــه حاکــی از طراحــی آن داشــت ایــن

هشــتی دروازه ســوم را ببینــد کــه در آنجــا افســران

بــود کــه بــه عنــوان یــک ســوژه زیباییشــناختی

گناهــکار را اعــدام میکردنــد و پیشــکشهای ســفرا

بهصــورت برجســتهای در بافــت شــهری دیــده

نیــز از آنجــا میگذشــت .ایــن پنجــره همچنیــن

شــود ،و نیــز ،بــه نوبــهی خــود ،چشــماندازهای

بــه بازدیدکننــدگان رســمﯽ پیشنمایشــی از

تماشــایی از کالنشــهرهای اطــراف را بــرای ســاکنان

ســلطانی کــه بــا عظمــت برتخــت نشســته اســت

ممتــاز خــود فراهــم کنــد .از کوشــکهای گنبــدی

و بهوســیله پنجــره چــون تمثالــی قــاب شــده

حیــاط ســوم ،ســلطان کــه بــه «حاکــم دو قــاره

اســت را ارائــه مــﯽداد .در طــول مراســم پذیرایــی

و دو دریــا» بــودن خــود مباهــات میورزیــد،

خامــوش در داخــل اتــاق گنبــدی ،کــه بــا طــال و

میتوانســت نــگاه مســلﻂ خــود را تــا بینهایــت بــر

گوهرهــای گرانبهــا میدرخشــید ،حاکــم چــون

امپراتــوری خــود گســترش دهــد؛ همانطــور کــه از

بتــی صامــت و بیحرکــت در گوشــهای روبــهروی

هســته خامــوش قــدرت محــﺾ حیــاط ســوم کــه بــه

پنجــرهی تشــریفاتیاش مینشســت (شــکل.)9

دارالســعاده 21معــروف بــود بــه بیــرون نــگاه میکــرد.

ســفیران درحالیکــه دو دربــان بازوانشــان را نگــه

نــگاه حاکــم ،کــه از طریــق معمــاری و بهوســیله

داشــته بودنــد بــه ســوی او راهنمایــی میشــدند؛

پنجرههــای مشــبک ،کوشــک خصوصــی فرماندهــی

و دیگــران نیــز در حالــت اطاعــت ،دســت بــه ســینه

و کوشــک برجــی ثبــت میشــد و نشــاندهنده

و چشــمها بــه پاییــن میایســتادند .تقــرب مــورب

قــدرت او در دیــدن بــدون دیدهشــدن بــود (یــا

بــه حضــور ســلطنتی رازآمیــزی ایــن مراســم را کــه

دیدهشــدن تنهــا بهعنــوان شــبحی ســایهوار) ،بــر

تنهــا اجــازه دیــداری کوتــاه بــا ســلطانی کــه خــود

فاصلــهای بیــن حاکــم و مــردم تاکیــد میکــرد کــه

را برتــر از رابطــه متقابــل میپنداشــت ،مــیداد

قابــل ازبینبــردن نبــود .رجحــان نــگاه در گفتمــان

تشــدید میکــرد.

نشانهشــناختی کاخ توپقاپــی کامــ ً
ال تجســم یافتــه

از آنجایــی کــه بازدیدکننــدگان معمولــی اجــازه ورود

بــود کــه بهدســت آوردن لمحــهای آنــی از حاکــم

بــه آنســوی تــاالر پذیرایــی خصوصــی را نداشــتند

قــادر و نامرئــی بــه انگیــزهای پیشبرنــده در کل

کــه متصــل بــه آســتان پــر رمــز و راز دروازه

مراســم تشــریفاتی تبدیــل شــده بــود.

ســوم بــود ،مســیر حرکــت بــه قلــب کاخ داخلــی

بنابرایــن کاخ داخلــﯽ غیرقابــل نفــوذ ،ویژگﯽهــاي

ناگهــان مســدود میشــد .اســرار قــرارگاه ســلطنتی

یــک حــرم را بــه خــود گرفــت ،فضایــی خصوصــی

افســانهای کــه آنســوی منطقــه عمومــی کاخ پنهــان

و غیرقابــل دســترس کــه بــا همتایــان صفــوی و

شــده بــود ،از نــگاه ناظــران عمومــی دریــﻎ میشــد.

گورکانــی خــود تفــاوت داشــت؛ همتایانــی کــه

شــبح تماشــایی کــه توپقاپــی بــه جهــان نشــان

بهراحتــی تاالرهــای ســلطنتی خــود را دقیقــاً بــه

قــرن شــانزدهم ،بــه ســرعت متوجــه ایــن امــر

در مقابــل ،صفویــان و گورکانیــان فرمانروایــی خــود

شــد کــه بــر خــالف ســالطین عثمانــی ،حاکمــان

را بــر اتحادهــای قبیلــهای کاریزماتیــک مغــوالن و

مســلمان هــمدوره آنــان در ایــران و هنــد تصمیــم

تیموریــان بنــا نهادنــد.

تصویــر ســلطنتی آنــان،

گرفتنــد کــه در خلــوت و انــزوا نماننــد .22تفــاوت

ماننــد شــاهان فرانســوی کــه ســنت انــزوای

عمــده دربــار عثمانــی بــا معاصــران اســالمیاش در

اســپانیایی هابســبورگ را رد کردنــد ،در معــرض

شــرق ،وابســتگی آن بــه رابطــه اربــاب و بنــده بــود

دیــد عمــوم قــرار گرفــت.

کــه تشــکیالت متمرکــز مســتحکماش برایــن اســاس

بــه گفتــه پیتــر بــروک ، 25لویــی چهاردهــم ،در

پایهگــذاری شــده بــود .در مقابــل ،حــکام صفــوی

خاطــرات خــود ســبک ســلطنتی در فرانســه را در

و گورکانــی مجبــور بــه اتــکا بــر تبعیــت بیثبــات

تقابــل بــا ســبک ملتهایــی کــه در آن «عظمــت

اشــراف قدرتمنــد ســران قبیلــه بودنــد و بایــد بــه

پادشــاهان تــا حــد زیــادی شــامل ایــن میشــود

تــوازن وفــاداری آنــان کــه مدامــاً درحــال تغییــر

کــه بــه خــود اجــازه دیدهشــدن ندهنــد» قــرار

بــود میپرداختنــد .23آنــان قــدرت غایــب مانــدن

داد 26.عــالوه بــر پادشــاه اســپانیا ،آنگونــه کــه

را نداشــتند؛ امتیــاز نــگاه تنهــا از آن آنــان نبــود.

بــروک میگویــد ،ایــن شــرح ممکــن اســت بــه

کاخهــای در دســترستر آنهــا بــر نــگاه متقابــل

ســلطان عثمانــی نیــز اشــاره کنــد کــه نویســندگان

بیــن حاکــم و رعیــت تاکیــد میکــرد ،حتــی اگــر

فرانســوی آن زمــان او را مظهــر اســتبداد شــرقی

ماهیــت رابطــه متقابــل در هــر یــک از ایــن مــوارد

میدانســتند .بســیاری از ایــن نویســندگان غیــاب

رنــگ و بــوی متمایــزی بــه خــود میگرفــت.

پرابهــت ســلطان را بــا دسترســی عمومــی شــاه

ســالطین عثمانــی بیشــتر شــبیه پادشــاهان

فرانســه کــه میخواســت از طــرف رعایایــش دوســت

هابســبورگ اســپانیا ،کــه شــکوه و اقتدارشــان بــه

داشتهشــود در تقابــل قــرار میدهنــد ،موضوعــی

عقبنشــینی از نــگاه عمــوم وابســته بــود ،ســنت

کــه غیــاب و پنهانشــدن را بــا اســتبداد پیونــد

ســلطنتیای را جاودانــی ســاختند کــه ریشــه در

میدهــد .گفتمــان آنــان ،کــه از حاکمیــت عثمانــی

بیزانــس و نمونههــای باســتانی خــاور نزدیــک داشــت

بهعنــوان ابــزاری بــرای آرمانهــای روشــنفکرانه

و بــا خالفتهــای جهانــی اســالمی اولیــه ترکیــب

پادشــاهی فرانســه اســتفاده میکــرد ،چنــان موثــر

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

واقــع شــد کــه ،در ترکیــب بــا عوامــل متعــدد دیگــر،

پــس از پایــاندادن بــه کار خلفــای عباســی در ســال

در اوایــل قــرن هجدهــم آنــان ســالطین را مجبــور

 1517کــه در مملــوکان قاهــره مســتقر شــده بودنــد

بــه رد انــزوا کردنــد و خواســتار تصویــر ســلطنتی در

و بــه دســتآوردن ســلطه بــر مقدستریــن مراکــز

دســترستر شــدند.
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بخــــش

میگذاشــتند .مصطفــی علــی ،نویســنده اواخــر

خــود را مبنــی بــر خالفــت اســالمی تقویــت کننــد.

120
تــرجـــمه

هــدف اســتغراق بازدیدکنندگانشــان بــه نمایــش

اســالم ســنی در مکــه ،مدینــه و اورشــلیم ،ادعــای

مطالعاتهنرهایزیبا

121
تابستان 1400

ایــن تحــول در تشــریفات دربــار عثمانــی ،کــه بــا

کنــد ،قــدرت ســلطنتیاش را از طریــق رؤیــت مــداوم،

ســاخت کاخهــای مهــم و بزرگــی کــه بــا الهــام

تماشــا و نمایــش آشــکار میســاخت .اســکندربیگ

از مدلهــای فرانســوی بــه جلوهگــری متمایــل

منشــی ،مــورخ دربــار ،در تاریــخ رســمی ســلطنت

بودنــد ،مشــخﺺ شــده اســت ،از خاطــرات یــک

شــاه عبــاس اول ،فقــدان کامــل تشــریفات حاکــم و

ســرباز عثمانــی بــه نــام ســلیمان پیشبینــی

عــادت او بــرای درآمیختــن بــا همــه طبقــات جامعــه

شــدهبود ،کــه یــک دهــه در فرانســه دوران لویــی

را میســتود« :هنگامیکــه روحیــه خوبــی دارد ،بــا

چهاردهــم ســپری کــرده بــود .ســرباز کــه بــه میهــن

نهایــت غیررســمیبودن بــا اعضــای خانــوادهاش،

خــود بازگشــته بــود بــا دیــدی تاییدآمیــز از میــزان

دوســتان نزدیکــش ،مالزمــان و دیگــران در میآمیــزد،

دسترســی بــه کاخ ورســای و پادشــاه نوشــت و دربــار

و بــا آنــان چــون بــرادر رفتــار میکنــد».

عثمانــی و فرانســه را بــه نفــع دومــی در تقابــل بــا

ســیاح ایتالیایــی پیتــرو دال والــه ،کــه در ســال-1617

یکدیگــر قــرار داد .هنگامیکــه از او پرســیدند کــه

 1619بــه اصفهــان ســفر کــرد ،نوشــت کــه شــاه عباس

آیــا دیــدن همــهروزه پادشــاه ســبب کاهــش بزرگــی

اول غالبـاً تنهــا یــا همــراه بــا چنــد مــالزم در شــهر قدم

و عــزت و احترامــش نــزد رعایــا نمیشــد ،ســلیمان

مــیزد ،بــا اقشــار مــردم صحبــت و شــوخی میکــرد.

پاســخ داد« :نــه تنهــا مــردم او را بیشــتر دوســت

در هنــگام مالقاتهــای رســمی ،شــاه خــوشرو از

داشــتند ،بلکــه او را محترمتــر نیــز میشــمردند».

«جدیــت ناپســند» خــودداری میکــرد و بــا مهمانانــش

کاخهــای ســاحلی عثمانــی قــرن هجدهــم کــه در

همچــون مصاحــب رفتــار میکــرد و بــا تعــارف غــذا و

پارکهــای عمومــی مســتقر شــدهبود ،در قــرن

نوشــیدنی بــا دســتان خود ،کســانی کــه در مجــاورت او

نوزدهــم جــای خــود را بــه کاخهــای علن ـاً اروپایــی

نشســتهبودند را مفتخــر میســاخت .در ســال 160۸

داد کــه دیگــر در پشــت دیوارهــای ممنوعــه

بــرادر روحانــی کرملــی ، 30پــاول ســیمون 31نوشــت:

پنهــان نبودنــد ،و در نهایــت ســبب تــرک کامــل

«او از خیابانهــای عمومــی میگــذرد ،از آنچــه آنجــا

توپقاپــی همــراه بــا نظــام سیاســی منســوخی کــه

میفروشــند و دیگــر چیزهــا میخــورد ،بهراحتــی

نشــاندهنده آن بــود ،شــد.

2۸

کاخ صفوی در اصفهان
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صحبــت میکنــد و یــا کنــار ایــن و آن مینشــیند .او
میگویــد ایــن راه و رســم پادشــاه بــودن اســت ،و نیــز
میگویــد کــه پادشــاه اســپانیا و یــا دیگــر مســیحیان از

تشــریفات دربــار صفــوی بــا تــالش شــاهان فرانســوی

حکمرانــی لــذت نمیبرنــد ،زیــرا مجبورنــد خودشــان

در تاکیدشــان بــر تصویــر قابلدســترس از حاکــم کــه

را متحمــل تجمــالت و شــکوه کننــد» .در ســال 1609

بــه راحتــی در هــر فرصــت ممکــن در مالعــام ظاهــر

بــرادر روحانــی جــان تدئــوس 32توصیــف مشــابهی از

میشــد ،قرابــت داشــت .شــاه صفــوی ،بــه جــای

شــاه عبــاس اول ارائــه میدهــد:

اینکــه پنهــان بمانــد تــا خــود را شایســته احتــرام

او بــه مکانــی مــیرود کــه ارامنــه جلفــا آنجــا هســتند،

میخواهــد بدانــد را بیابــد  ...همچنیــن بــرای ســرگرمی

صفویــان هنــوز غیررســمی باقــی مانــده بــود و هنــوز

بــه مکانهایــی کــه محتــرم نیســتند نمــیرود ...گاهــی

ضیافتهایــی کــه شــاهان در آن بــا مهمانــان خــود

اوقــات بــا پــای پیــاده از خیابانهــای شــهر میگــذرد

در تعامــل بودنــد غالــب بــود .کاخ صفــوی در اصفهــان

و بــه دکانهــای سبزیفروشــی ،میوهفروشــی ،و

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

آنانــی کــه مربــا و شــیرینی میفروشــند مــیرود

نقــش جهــان بیــن ســالهای 1590تــا  1611بنــا

و چیزهایــی میخــرد .در جایــی کمــی مربــا مــزه

نهــاد ،جانشــینانش اصــالح کردنــد .ایــن کاخ بــه نقشــه

میکنــد و در جایــی دیگــر کمــی میــوه .بــه خانــه

34

تقریبــی رســید کــه در طراحــی انگلبــرت کمپفــر

کفاشــی وارد میشــود ،کفشــی کــه دوســت دارد را

در  16۸5-16۸4مشــاهده میشــود (شــکل  a-b10و

میگیــرد ،آن را در آســتانه در میپوشــد و بــه راهــش

 35.)11برخــالف تشــکیالت توپقاپــی کــه شــامل توالــی

ادامــه میدهــد .یکبــار پــس از قــدم زدن بــه ایــن

ســه حیــاط کوچکشــونده بــود ،کاخ اصفهان(کــه

طریــق بــه پــدر آگوســتین گفــت« :پــدر ،مــن چگونــه

اکنــون عمدتــا ویــران شــده اســت) هیــﭻ حیــاط

بــه نظــر تــو میرســم؟ مــن بــه خواســت خــود یــک

بزرگــی نداشــت .در عــوض مجموعــهای از حیاطهــای

پادشــاه هســتم ،و بــه ایــن ترتیــب میخواهــم یــک

کوچــک ،باغهــای محصــور و کوشــکهایی بــود کــه

پادشــاه بمانــم :نــه ماننــد پادشــاهان شــما کــه همــواره

از نمونههــای تیمــوری پیــروی میکــرد ،بخصــوص

در خانــه نشســتهاند».

33

بــه دلیــل نداشــتن دیوارهــای مســتحکم .مجموعــه

حاکمیــت عبــاس اول ،شــخصی و مطلــق بــود .حاکــم با

کاخ بــه جــای اینکــه بــه وســیله اســتحکامات از شــهر

اســتفاده از ســبکی غیررســمی در طلــب دســتیابی بــه

جــدا شــود ،بهراحتــی بــا دو فضــای عمومــی یعنــی

مهــر رعایــا و افــراد تحــت تکلفــش بــود ،دقیقــا ماننــد

میــدان شــاه و خیابــان چهاربــاغ ادغــام شــدهبود کــه

پیشــینیان کاریزماتیــک خــود کــه در طلــب مفهــوم

جایگاهــی بــرای رژه ســلطنتی بــود.

شاهســون یــا «شاهدوســت» بودنــد .چهــره عمومــی او

کاخ در بیــن ایــن دو فضــای عمومــی قــرار گرفتــه بــود

بــه عنــوان پادشــاهی دردســترس اثــر خــود را بــر طــرح

و از دو بخــش تشــکیل شــده بــود؛ اولیــن بخــش کــه

و تشــریفات کاخ اصفهــان گذاشــت .اگرچــه جانشــینان

بــه وســیله چندیــن دروازه بــا میــدان در ارتبــاط بــود؛

عبــاس اول کاخ را بازســازی کردنــد و تجمــالت

شــامل کارگاههــای ســلطنتی ،بخشهــای خدماتــی،

تشــریفاتی آن را افزایــش دادنــد ،بــا ایــن وجــود ســنتی

دفاتــر اداری ،و تســهیالت مســکونی بــرای دروازهبانــان

کــه او بنــا نهادهبــود را تــداوم بخشــیدند .ســلطنت آنهــا

و خواجــگان حــرم بــود .بخــش دوم ،کــه آنســوی

نشــان از دورشــدن از ســبک غیررســمی او داشــت،

ایــن بخــش گســترش یافتــه بــود ،خصوصیتــر بــود؛

درســت همانطورکــه دســتگاه بروکراتیــک دولــت

و بــه باغهــای ســلطنتی کنــار خیابــان چهاربــاغ

بخــــش

ســاعت مینشــیند و بــا آنــان مینوشــد ،تــا آنچــه کــه

بــا تشــریفات دربــاری عثمانــی و گورکانــی ،تشــریفات

122
تــرجـــمه

بــه خانــه شــخصی کســی مــیرود و در آنجــا دو ســه

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

مطالعاتهنرهایزیبا

123

منتهــی میشــد .در ســمت چــﭗ آن ،حرمســرای

خیابــان چهاربــاغ از کوشــک تــا بــاغ شــکار ســلطنتی

شــاهی قــرار داشــت ،کــه متصــل بــه اقامتــگاه شــاه

چندتراســه (بــاغ هزارجریــب یــا بــاغ عباسآبــاد) در

بــود .ســمت راســت آن متشــکل از دو بــاغ رســمی

ســاحل مقابــل زاینــدهرود امتــداد داشــت (شــکل.)13

مســتطیلی محصــور -بــاغ خلــوت ،و بــاغ چهلســتون-

ایــن بــاغ روی تپــه شــیبداری قــرار داشــت و بــا کوچــه

بــا کوشــکهای متنــوع و در ارتبــاط بــا تاکســتان

مرکــزی مشــجری بــه همــراه کانالــی کــه آبــش بــه

کوچکــی بــود (شــکل  .)[o-q] a۰10آنســوي اینهــا

حوضچههایــی بــا اشــکال متفــاوت میریخــت بــه دو

چندیــن بــاغ ســلطنتی دیگــر نیــز وجــود داشــت (

بخــش تقســیم شــده بــود و چشــمانداز باشــکوهی از

شــامل بــاغ هشــت بهشــت کــه توســﻂ شــاه ســلیمان

کل شــهر بهوجــود مــیآورد.

ســاخته شــد و هنــوز موجــود اســت) ،که بــرای مجالس

دو بخــش چهاربــاغ بــا پــل اهللوردیخــان بــه یکدیگــر

خصوصــی بــا مصاحبــان مــرد و زن نگهداشــته شــده

متصــل میشــوند .اهللوردی خــان غالمــی گرجــی

بــود (شــکل  .)[r-t] a۰10دیوارهــای اطــراف آنهــا بــا

بــود کــه فرمانــده ارشــد ســپاه غالمــان شــد؛ ســپاهی

ایــوان فوقانــی پیوســتهای محیــﻂ شــده بــود و بــه شــاه

کــه عبــاس اول بهعنــوان ســتون فقــرات رژیــم

امــکان عبــور از یــک فضــای بســته بــه دیگــری بــدون

مطلقگــرای خــود پایهگــذاری کردهبــود (شــکل.)14

دیدهشــدن را مــیداد.

36
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بــا الهــام از الگــوی عثمانــی ،ایــن ارتــش دائمــی

تابستان 1400

یــک راهــرو مــورب حــرم را بــه کوشــکی بــا دیــدی

متشــکل از بردههــای گرجــی ،چرکــس و ارمنــی بــه

چندجانبــه بــه میــدان بــا بالکنــی بــا طراحــی مشــبک

اســالم گرویــده کــه از تعلقــات قبیلــهای رهــا بودنــد

در بــاالی خیابــان چهاربــاغ متصــل میکــرد (شــکل

(همانطــور کــه حاکــم [عثمانــی] «ینیچریهــای

 .)[u] a۰10زنــان ســلطنتی بــدون دیدهشــدن

ســواره»اش را میخوانــد) بــه منظــور متعادلســاختن

میتوانســتند موکــب ســفرا و درباریــان را ،کــه تــالش

3۸

قــدرت ســران ســرکش قبایــل تاســیس شــده بــود.

میکردنــد بــا شــکوه و جــالل خــدم و حشمشــان از

بــه دســتور شــاه عبــاس اول افســران برجســتهای از

یکدیگــر ســبقت بگیرنــد ،تماشــا کننــد .موکــب شــاه

نــژاد بــردگان و بــزرگان دربــار ،عمــارات بــاغ خــود

هنگامیکــه قصــر را بــه منظــور بازدیــد از حومــه

را در امتــداد خیابــان چهاربــاغ و در هــر دو ســاحل

اصفهــان تــرک میکــرد نیــز از آن مســیر تشــریفاتی

رودخانــه ســاختند کــه مظهــر تغییــر از فئودالیســم

میگذشــت ،کــه بــه عنــوان تفرجگاهــی عمومــی

قبیلــهای چندمرکــزه بــه یــک دولــت مطلــق متمرکــز

بــه روی همــگان گشــوده بــود .خیابــان مشــجر

بــود .مــورخ معاصــر گنابــادی ایــن عمارتهــا را

چهاربــاغ بهوســیله کانالــی بــه دو بخــش تقســیم

اینگونــه توصیــف میکنــد:

شــده بــود .آب ایــن کانــال بــه آبشــارهای کوچکــی

بــه دســتور حاکــم جهــان ،خانهــا ،امیــران بــزرگ،

ریختــه میشــد کــه در حوضهــای مرمرینــی بــا

وزیــران ،صدرهــا ،و نجیــبزادگان کــه در آن زمــان

اشــکال متفــاوت جمــع میشــدند (شــکل.)a-b 12

مقامــات رســمی را داشــتند ،خــواه افــرادی باشــند

کــه در پــای تخــت خلیفــه میزینــد و یــا مشــمول

بودنــد ،درســت همانطــور کــه محمــد دوم یکبــار

اقطاعــات باشــند ...هرکــدام بنابــه ســلیقه خویــش و

نقشــه توپقاپــی را بــه عنــوان «ابــداع مســتقل خــود»

در مقابــل یکدیگــر در امتــداد هــردو ســوی خیابانــی

کــه توســﻂ «معمــار خــرد بالغــه ســلطانی» هدایــت

کــه از عباسآبــاد آغــاز میشــود ،عمارتهــای

میشــد ،طرحریــزی کــرده بــود .

عالــی در چهاربــاغ بنــا نهادنــد .در ورودی هــر عمــارت

آدام اولئاریــوس ، 41کــه همــراه ســفیری بــود کــه دوک

ســازههای بلنــدی از خشــت وگــﭻ ســاختند ،کــه

هولشــتاین در ســال  1637بــه اصفهــان فرســتاده

دیوارهــا و ســقفهای آن کاشــیکاریهای رنگــی

بــود ،مینویســد کــه صلیبــی کــه از تقاطــع کانــال

داشــت .برخــی از آنهــا بــا چهرههــای دلپذیــر

آب خیابــان چهاربــاغ و رودخانــه ایجــاد شــده اســت،

تزئیــن شــدهبودند ...و نقاشــیهای رنگارنــگ عجیــب

باغهــای ســلطنتی ایــن منطقــه را بــه چهــار بخــش

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

بــزرگ تقســیم میکنــد کــه نــام چهاربــاغ نیــز از آن

ســازهها ،آبانبارهــای بزرگــی بــه اشــکال متنــوع

گرفتــه شــده اســت .گویــی کــه طــرح چهاربخشــی

ســاخته بودنــد .درون هــر عمــارت ،بــرای پیــروی از

مرســوم چهاربــاغ در مقیــاس یــک شــهر بــزرگ شــده
اســت ،و کل باغ-شــهر را بــه اســتعارهای از بهشــت

در هــر دو طــرف خیابــان و عمــارات عالیــه در درگاه

طــرح را بــا بهشــت زمینــی قیــاس کــرده اســت ،و

هــر بــاغ طــرح انداختنــد و از کنــار رودخانــه تــا پــای

گنابــادی نیــز نوشتهاســت کــه «در ایــن عمــارات و

کــوه جانــب جنوبــی شــهر انتهــای خیابــان قــرار داده

تفرجگاههــا ،اهــل اصفهــان بــا بهشــت ،حوریهــا و

اطــراف آن را بــر امــراء و اعیــان دولــت قاهــره قســمت

غالمــان جــوان و معنــای واقعــی بهشــتی کــه از زیر آن

فرمودهانــد کــه هــر کــدام باغــی طــرح انداختــه در

جویهــای جــاودان روان اســت ،رویــارو میشــوند»،

درگاه بــاغ عمارتــی مناســب درگاه مشــتمل بــر درگاه

چیــزی کــه اســکندر بیــگ منشــی نیــز آن را تکــرار

و ســاباط رفیــع و ایــوان و باالخانههــا و منظرههــا در

کردهاســت .دیوارهــا و کاشــیهای رنگشــدهی

کمــال زیــب و زینــت و نقاشــیهای بطــال و الجــورد

کوشــکها را (کــه اغلــب جوانــان تــک یــا زوجهــا

ترتیــب دهنــد» .کوشــکهای متنــوع کــه از پنجــره

را در جامههــای معاصــر بــه تصویــر میکشــند ،کــه

مشــبک در امتــداد خیابــان قابــل مشــاهده بودنــد،

بهراحتــی روی پشــتیهایی در باغهــا لــم دادهانــد،

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

درحالیکــه جــام شــراب در دستانشــان دارنــد ،و

یــک دروازه بــزرگ داشــتند ،کــه بــرای انطبــاق بــا

اطرافشــان پــر از ظــروف گرانبهایــی از طــال و چینــی

طــرح جامعــی کــه در «ضمیــر مبــارک اشــرف طــرح

اســت) میتــوان بهعنــوان کنایــهای از بهشــت تعبیــر

افکنــده بــود» ســاخته شــده بودنــد (شــکل.)12a-b

کــرد ،بــا ســاکنان جــوان و جاودانــش کــه مثالــی

آنهــا محصــول تخیــل حاصلخیــز خــود عبــاس اول

از غالمــان و درباریــان صفــوی هســتند .فیالواقــع
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بــر طبــق گــزارش اســکندر منشــی « ،چهــار باغــی

بــدل کــرده اســت .درســت همانطــور کــه کمپفــر ایــن

بخــــش

قانــون طراحــی مشــقت زیــادی کشــیدند.

39

40

منجــم یــزدی از ایــن «نقاشــیهایی از چهرههــای

تصــور عبــاس از حکومــت مطلقگــرا و متمرکــز را

شــگفتانگیز» بهعنــوان «تمثــال جوانــان حــوری

بهصــورت عینــی نشــان مــیداد (شــکل.)]6 ،1[11
گنابــادی باافتخــار مینویســد ،اکنــون آنــان اصفهــان

وش» یــاد میکنــد.

42

پیتــرو دال والــه اصفهــان را بهمثابــه یــک «تتراپولیــس»

عتیــق را «شــهر قدیمــی» میخواننــد و ایــن کاخ و

(چهارشــهر )توصیــف کــرد کــه در تقاطــع بلــوار

اقامتگاههایــش را «شــهر نــو».44

ســلطنتی و رودخانــه بــه هــم پیوســته اســت .پــروژه

شــهر جدیــد ســلطنتی نــه تنهــا بازتــاب آرزوهــای

شــهری عبــاس اول ،کــه هنــوز در آن زمــان ناتمــام

مطلقگرایانــه عبــاس اول بــود ،بلکــه اشــتیاق وی را

]A-

بــرای برقــراری روابــﻂ تجــاری بــا اروپــا نیــز نشــان

 ،)[Dبــا ســکونت مســلمانان در ضلــع شــمالی رودخانــه

مــیداد .میــدان شــاه کــه بــه مجموعــه کاخ الحــاق

و نامســلمانان در ضلــع جنوبــی آن .کاخ شــاه کــه

شــدهبود ،مرکــزی پرهیایــو بــرای تجــارت بینالمللــی

بــه میــدان جدیــد و بــازار متصــل بــود ،بهوســیله

بــود .میــدان را مغازههایــی در بــر گرفتــه بــود کــه

ســه مســتعمره ســلطنتی کامــل شــد کــه بــا خیابــان

دور آنهــا کانــال آب مشــجر قــرار داشــت ،و در طــول

وســیع مشــجر کــه بــا کانــال بــه دونیــم تقسیمشــده

روز مملــو از چادرهــای تجــار بــود (شــکل .)15ایــن

نمایــان بــود .ایــن خیابــان بــا کوچههــای پیﭻدرپیــﭻ

میــدان ،شــبهنگام بــه مکانــی بــرای اجــرای

مرکــز قدیمــی شــهر متفــاوت بــود :عباسآبــاد

خیمهشــببازی ،طنزپــردازان ،و داستانســرایان

(یــا تبریزآبــاد) ،محــل اســکان شــهروندان مســلمان

تبدیــل میشــد ،و نیــز روســپیها در آن رفــت و آمــد

تبریــز؛ گبرآبــاد ،محــل اســکان ســاکنان زرتشــتی؛

میکردنــد؛ در آن نزدیکــی میخانههــا ،چایخانههــا و

جلفــای نــو ،محــل اســکان بازرگانــان ارمنــی و

قهوهخانههایــی وجــود داشــت .میــدان بــا حائلهــای

اروپاییــان .43ســاکنان ایــن محلههــای مهاجرنشــین،

دیرکماننــدش کــه از ســازههای پشــت صحنــهی

کــه بیشــتر بــازرگان و صنعتگــر بودنــد ،بــه خاطــر

میــدان فراتــر میرفتنــد ،محــاط شــده بــا باالخانههــا

زمیــن و وامهــای بــدون بهــرهای کــه شــاه بــه آنهــا

بالکــندار ،نقطــهای کانونــی بــرای تشــریفات دربــاری

داده بــود بــه شــاه بدهــکار بودنــد .متمرکزکــردن

را شــکل مــیداد .ایــن میــدان همچــون میــدان

ایــن مســتعمرات وفــادار ،کــه از حمایــت ســلطنتی

اســب اســتانبول ،بــه عنــوان محوطــهای شــنپوش

برخــوردار بودنــد ،و عمارتهــای نخبــگان حاکــم در

بــرای ورزشهــا و جشــنها کاربــرد داشــت ،و دارای

نزدیکتریــن محــل بــه کاخ شــاهی ،عالــم کوچکــی

محلهــای بــرای چــوگان و تیرانــدازی بــود (شــکل

از ســلطنت مطلــق ایجــاد کــرده بــود .شــهر ســلطنتی،

 .)14نمایشهــای اجــرا شــده در آنجــا شــامل

بــا میــدان جدیــدش کــه بــا میــدان قدیمــی اصفهــان،

بازیهــای چــوگان ،مســابقات تیرانــدازی بــا کمــان،

کــه در اختیــار گروههــای مختلفــی بــود کــه مخالــف

مســابقات کشــتی ،جدالهــای حیوانــات ،رژههــای

سیاســت تمرکزگرایــی شــاه بودنــد ،رقابــت میکــرد،

ارتــش ،آتشبازیهــا و بــه نمایشگــذاردن هدایــای

بــود ،از چهارشــهر تشــکیل شــدهبود (شــکل11

مطالعاتهنرهایزیبا
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بــرای تعــداد محــدودی از درباریــان و بازدیدکننــدگان

برخــالف توپقاپــی،کاخ اصفهــان تصویــری از قدوســیت

رســمی گشــوده بــود (البتــه بــه اســتثنای جشــنهای

را از طریــق زیارتــگاه هشــتضلعی گنبــددار خــود،

عمومــی نــادری کــه در میــدان اســب برگــزار میشــد)

کــه بــه توحیدخانــه معــروف بــود ،طــرح ریخــت.

ایــن نمایــش بــرای همــگان در دســترس بــود.

توحیدخانــه پناهگاهــی ســلطنتی بــرای بزهــکاران و

اجــاره مغازههــا ،کاروانســراها ،و حمامهــای اطــراف

فراریــان فراهــم کــرد؛ همانطــور کــه زیارتــگاه اجــدادی

میــدان ســلطنتی ،درآمــد قابــل توجهــی بــرای عبــاس

صفویــان در اردبیــل اینگونــه بــود (شــکل .)]1[a10در

اول بههمــراه داشــت کــه بــا آن بنیــادی مذهبــی را

ایــن جایــگاه ،کــه در آن هیچکــس اجــازهی ورود بــا

بــه نیابــت از چهــارده معصــوم وقــف کــرد .او همچنیــن

ســالح را نداشــت ،مریــدان وفــادار صفویــه کــه موظــف

بناهــای مذهبــی میــدان را نیــز وقــف آن بنیــاد کــرد.46

بــه محافظــت از عالیقاپــو بودنــد ،بــه نجــوای ذکــری

ایــن امــر نشــاندهنده حمایــت شــاه از مذهــب شــیعه

میپرداختنــد کــه بــه یگانگــی خــدا شــهادت مــیداد

اثنــی عشــری بــود ،کــه بــدان وســیله مشــروعیت

و بــرای ســعادت دودمــان (صفــوی) دعــا میکردنــد.

حکومــت خویــش ،کــه مبتنــی بــر اصــل و نســب

عالیقاپــو ،دروازه تشــریفاتی اصلــی کاخ ،نیــز بــا

ســاختگی وی بــود (کــه بــه امــام هفتــم و علــی تــا

حرمتــی ویــژه ماننــد پناهگاهــی مقــدس و غیرقابــل

پیامبــر بــر میگشــت) ،نقشــش بهعنــوان جانشــین

تخریــب وقــف شــدهبود (شــکل  .)[B]a10آنانــی کــه

مهــدی (عــﺞ) و تکریــم وی بهعنــوان رهبــر معنــوی

در آرزوی دریافــت فیــﺾ از شــاه بودنــد ،ســنگی را کــه

دودمــان صفویــه را تقویــت کــرد .برخــالف ســلطان

در آســتان در بــود میبوســیدند .گفتــه میشــد ایــن

عثمانــی ،کــه تنهــا خدمتگــذار متواضعــی در خدمــت

ســنگ از حــرم حضــرت علــی در نجــف به آنجــا منتقل

اســالم ســنی بــود ،حاکــم صفــوی ادعــا کــرد کــه

شــده اســت .رعایــای شــاه در آنجــا بــرای ســعادت

موجــودی فراطبیعــی اســت کــه قدرتــش هرچیــزی

حاکــم خــود دعــا میکردنــد و ســفرا ،بهدلیــل ســنگ

را کــه او لمــس کنــد ،برکــت میدهــد .وفــاداری

مقــدس کــه هیچکــس اجــازه پاگذاشــتن بــر آن را

بــه شــاه شــبیه رابطــه مرشــد و مریــد بــود کــه بــه

نداشــت ،بایــد بــه ســوی دروازه ســالم میدادنــد .هــر

حــوزهی سیاســی منتقــل شــده بــود .بــا ایــن وجــود،

حاکــم جدیــد پــس از دریافــت نشــان ســلطنتی بایــد

عبــاس اول بــرای هماهنگکــردن سیاســتهای

بــدون لمــس ســنگ از روی آن میگذشــت .شــاه

متمرکــز خــود کاریزمــای موعودباورانــهی صفــوی را

]عبــاس[ کــه در کتیبــهای بهعنــوان «ســگ آســتان

بــه جریــان انداخــت .در مــدارس او در اطــراف میــدان

علــی» از او یــاد میشــود ،پیــش از ورودی عالیقاپــو

متکلمیــن قدرتمنــد تشــیع را تدویــن میکردنــد .ایــن

از اســب خــود پیــاده میشــد و پــس از آن هیچکــس

متکلمیــن ،نماینــدگان ارتودکســی جدیــد بودنــد کــه

اجــازه ســوارهبودن نداشــت .عــالوه بــر ســنگ مربــوط

بخــــش

حیــاط عمومــی کاخ توپقاپــی برگــزار میشــد و تنهــا

شــخﺺ شــاه در مذهــب کاســت.
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ســفرا بــود .45برخــالف تشــریفات انحصــاری کــه در

فــرم عقیدتــی ســفت و ســختی داشــت و از مرکزیــت
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بــه اولیــن امــام شــیعیان علــی ،در دروازه عالــی قاپو دو

بــرای مســیرهای زمینــی عبــوری از مناطــق عثمانــی

ســتون برداشتهشــده از تخــت جمشــید نیــز وجــود

باشــد.

داشــت ،اســپولیایی 4۸کــه وابســتگیهای ســلطنتی

حضــور بازرگانــان و دیپلماتهــای اروپایــی در اصفهان،

شــاهان را بــه اعتبــار پادشــاهان ایــران باســتان در

کــه در ضیافتهــای غیررســمی شــاه نیــز رفتوآمــد

شــاهنامه در مقابــل دروازه ورودی ،مربــوط میکــرد.

میکردنــد و در مهمانیهــای شــکار وی نیــز شــرکت

دروازه بهعنــوان مرکــز اداری دولــت کاربــرد داشــت

داشــتند ،در نقاشــیهای دیــواری کــه حــال و هــوای

کــه روزانــه مجالــس شــورای عدالــت در آن برگــزار

بینالمللــی شــهر را تداعــی میکــرد ثبــت شــده

میشــد ،و نیــز توپهــای عثمانــی کــه عبــاس اول در

اســت .درگاه بــزرگ قیصریــه کــه میــدان را بــه

فتــح عــراق بــه دســت آورده بــود و آنانــی کــه از درهــم

بــازار متصــل میکنــد ،بــا تصاویــری از اروپاییــان بــا

شکســتن درگاه پرتغالــی در جزیــره هرمــز بهدســت

جامهــای شــرابی در دســت ،مــردان و زنــان در حــاالت

آورده بــود بهعنــوان نشــانی از پیــروزی در آنجــا بــه

خوشگذرانــی بــه تصویــر کشــیده شــدهاند ،و عبــاس

نمایــش درمیآمدنــد (شــکل.)14 ،a 10
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اول یــک ســاعت را آشــکارا در آنجــا قراردادهاســت تــا

تابستان 1400

بــا وجــود بناهــای مهــم مذهبــی ،هــدف اصلــی ،میدان

اروپاییــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد (شــکل[.)11]9

تجــارت بــود .ایــن میــدان یــک مرکــز خریــد ســلطنتی

بــاالي ســاعت ناقــوس برنــزي بزرگــﯽ آویــزان بــود

بــود کــه بــه تصــور عمومــی دردســترسبودن شــاه

کــه هیچــگاه بــه صــدا درنیامــد و نمــادي از پیــروزی

عبــاس اول افــزود .او بهدرســتی بهعنــوان ســرمایهدار

بــود کــه از صومعــه پرتقالیهــا در هرمــز برداشــته

بــزرگ کشــوری توصیــف شــده اســت کــه تجــارت

شــدهبود .در بــاالی همــان دروازه نقارهخانــهای بــود

ســودآور ابریشــم را بهعنــوان بخشــی از سیاســت

-امتیــاز ویــژه ســلطنتی از زمــان عباســیان -کــه

همهجانبــه متمرکزکــردن دولــت تحــت اختیــار خــود

صحنههــای رزم (کــه اکنــون بهشــدت آســیب

بــه حــق انحصــار ســلطنتی تبدیــل کــرد .مــک چســنی

دیدهانــد) پیــروزی شــاه را بــر ازبــکان بــه تصویــر

اســتدالل کــرد کــه همانطــور کــه شــاه میــان امیــران

میکشــید .ایــن نقاشــیها همــراه بــا نقاشــیهای

ترکمــن بــا حامیــان وفــادار از غالمــان خانگــیاش

دیگــر کــه روزی دیوارهــای میــدان را پوشــانده بودنــد،

تــوازن برقــرار کــرد ،بــا اســتفاده از نماینــدگان خــود در

بیننــده را مهیــای دیــدن آن نقاشــیهایی میکنــد

تجــارت ابریشــم از گــروه رقیبــی از بازرگانــان ارمنــی و

کــه کوشــکهای پذیرایــی کاخ و خیابــان چهاربــاغ را

تبریــزی کــه در مقابــل کنتــرل او آســیب پذیــر بودنــد،

تزئیــن کردهانــد .ایــن نقاشــیها پذیرایــی از ســفیران،

ثبــات تجــاری میــدان قدیمــی را بــه چالــش کشــید.

پیروزیهــای نظامــی ،صحنههــای شــکار ،عشــاقی در

عبــاس اول همچنیــن بــه دنبــال جــذب شــرکتهای

حــال نوشــیدن شــراب ،مجالــس دربــاری در محیــﻂ

تجــاری انگلیســی و هلنــدی بــه اصفهــان بــرای ارتقــای

بــاغ و تصاویــر اروپاییــان را نشــان میدهنــد .ایــن

تجــارت خــارج از کشــور بــود کــه میتوانســت مکملــی

اســتفاده نامحــدود از تصاویــر شــمایلی بهشــدت

در تضــاد بــا نقــوش تزئینــی شــمایلگریز در کاخ
توپقاپــی بــود.
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چهاربــاغ و درکنــار رودخانــه نیــز مــوارد دیگــری از
ایــن دســت وجــود داشــت (شــکل .)[B,m,o] a10

عثمانــی کــه «بــا کســی صحبــت نمیکــرد و بهنــدرت

چوبــی مطــال بــود کــه از آن پردههــای ســرخی آویــزان

دیدهمیشــد» ،شــاه صفــوی کــه کامــال درگیــر

بــود و میتوانســت بــا طنابهــای ابریشــمی بــاال و

معامــالت تجــاری و دیپلماتیــک بــود «دائمــا در مــال

پاییــن شــود (شــکل .)[m] a10دو طراحــی از کمپفر و

عــام بــود» ،و چندیــن بــار در هفتــه مالقاتهــای

اولئاریــوس بــه مــا امــکان میدهنــد تــا پذیراییهــای

رســمی برگــزار میکــرد .53برخــالف توپقاپــی ،کــه

شــبانهای کــه آنجــا برگــزار میشــد را تصــور کنیــم

تنهــا یــک اتــاق خصوصــی مالقــات داشــت کــه

(شــکل .)17 ،16ســتاوند کوشــک مفــروش ،کــه

همــه فعالیتهــاي رســمﯽ بــه آنجــا همگــرا بودنــد،

نقاشــیهای رنــگ روغــن بــزرگ تاریخــی ساختهشــده

کاخ چندمرکــزه اصفهــان بــا چندیــن تــاالر مالقــات

در اروپــا در آن آویختــه بــود ،حــوض مرکــزی مرمرینی

طــرح پراکنــدهای داشــت .کمپفــر خاطرنشــان کــرد

بــا گلبرگهــای شــناور در آن ،بهوســیله نردههــای

کــه پذیرایــی شــاه کــه مجلــس نامیــده میشــد بــه

مطــال بــه ســه بخــش تقســیم میشــد .در باالتریــن

یــک ســاختمان مشــخﺺ وابســته نبــود و هرکجــا کــه

ســکو ،یــک ایــوان مرکــزی تصویــری از شــاه بــه

او میخواســت برگــزار میشــد .54ایــن مالقاتهــای

دســت مــیداد ،کــه در مصاحبــت خواجــگان مــالزم

رســمی ،بیشــتر شــبیه مجالــس تیمــوری بــود و در

و غالمانــی کــه در پشــت ســر او هاللــی را شــکل

کوشــکهای باغهــای بــزرگ کــه بــا نقاشــیهای

میدادنــد ،قــرار داشــت .بــزرگان و نجیــبزادگان

روایــی تزئیــن شــده بــود ،برگــزار میشــد .روبــهروی

در امتــداد دو طــرف ســکوی پاییــن مینشســتند،

آنهــا اغلــب تاالرهایــی بــا ســتونهای چوبــی قــرار

درحالیکــه بازدیدکننــدگان ،ســفرا و بازگانــان در

گرفتــه بــود کــه بــا آپادانــای هخامنشــی قیــاس

ســکوی پاییــن ،یعنــی ســکوی ســوم مینشســتند،

شــدهاند .ایــن کوشــکهای بــزرگ بــا تاالرهــای

بههمــراه غالمــان و خدمتکارانــی کــه بیــرون از ایــوان

گوناگــون خــود کــه بــرای برگــزاری مجالــس بــزرگ

ایســتاده بودنــد؛ یعنــی محلــی کــه کشــتیگیران

و ضیافتهــای بادهنوشــی  ،موســیقی ،و اجراهــای

در آن بــه اجــرا میپرداختنــد .در چندیــن مــکان

رقــﺺ طراحــی شــدهبود ،بــا اتــاق مالقــات کوچــک

اســبهای افسارشــده کــه تجهیزاتشــان جواهراتــی بــا

ســلطان عثمانــی کــه بــه منظــور مالقاتهــای

روکــش طــال بــود ،در داخــل باغــی کــه بــا حــوض

خصوصــی کوتاهــش بــا مهمانــان رســمی بــود ،در

مرکــزی طوالنــی فــوارهداری بــه دو بخــش تقســیم

تضــاد شــدید بــود .مشــهورترین آنهــا عالیقاپــو ،تــاالر

شــدهبود ،نشــان داده شــدهاند.

طویلــه ،و چهلســتون بــود ،امــا در امتــداد خیابــان

شــاهعباس اول تــاالر چهلســتون را ســاخت و عبــاس
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بخــــش

شــانزدهم ،خاطــر نشــان کــرد کــه ،برخــالف ســلطان

تــاالری طاقــدار در پشــت ســتاوندی 55از ســتونهای

12۸
تــرجـــمه

ســورنتزو 52دیپلمــات ونیــزی اواخــر قــرن
جاکومــو
َ

تــاالر طویلــه کــه اکنــون دیگــر وجــود نــدارد ،دارای
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دوم در ســال  1647آن را بازســازی کــرد .ایــن تــاالر

نگارههایــی بــا شــمایلی در لباسهــای معاصــر صفــوی

نیــز در یــک بــاغ رســمی مستطیلشــکل محصــور

تاکیــد میشــود .اشــاره دیگــر بــه میــراث ایرانــی

در روبــهروی یــک حــوض طوالنــی منعکسکننــده

پیــش از اســالم را میتــوان در سرســتونهای چوبــی

قــرار داشــت (شــکل  .)[o] a10ایــن ســازه مســتقل

چهلســتون یافــت کــه پایههــای آن بــا مجســمه

دارای طرحــی مشــابه قبلــی اســت؛ شــامل تاالرهــای

شــیرهایی از الگوهــای باســتانی خــاور نزدیــک الهــام

طاقــدار در پشــت ســتاوندی بــا ســتونهای چوبــی در

گرفته اســت.

یــک ایــوان ســلطنتی مرکــزی .ایــوان کــه اکنــون بــا

طراحــی کمپفــر از جشــن ســفرا در کوشــک ســاحلی

آینــه پوشــیده شدهاســت ،در اصــل بــا نقاشــیهای

در بــاغ اســدآباد در مجــاور چهاربــاغ کــه اکنــون دیگــر

شــمایلی پوشــیده شــده بــود .نقاشــیهای دیــواری

وجــود نــدارد ،لمحــه دیگــری از تشــریفات دربــاری

مرمتشــده داخــل کوشــک مشــتمل بــر تصاویــر

صفــوی را ارائــه میدهــد (شــکل .)19بــار دیگــر تاالری

ضیافــت مخصــوص بــرای ســفارتهای معــروف ،بــه

سهبخشــی در مقابــل کوشــک مســتقل قــرار گرفــت

همــراه رقصنــدگان و نوازنــدگان کــه در پیشزمینــه

و در آن مهمانــان براســاس مقامشــان مینشســتند و

بــه اجــرا میپردازنــد؛ غیررســمیت پذیرایــی ســلطنتی

نمایــش حیوانــات ،نوازنــدگان و رقصنــدگان را تماشــا

را بــه تصویــر میکشــند؛ همانطــور کــه شــادکامی و

میکردنــد .59ایــن طراحــی نشــان میدهــد کــه
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طــرح کلــی ایــن کوشــکهای پذیرایــی و تاالرهایــی

لقمــان ،مــورخ عثمانــی اواخــر قــرن شــانزدهم اینگونــه

بــا طاقهــای آجــری و کاشیکاریشــده روبــهروی

ضیافتهــا را بهعنــوان جشــنهایی کﺞکیــش کــه

ســتاوندهای وســیع چوبــی بــا ایــوان مرکــزی و

بیشــتر مناســب میخانههــا هســتند ،تقبیــح کــرد و

حوضــی مرمریــن در میانشــان تــا چــه انــدازه یکدســت

غیــاب ســرگرمی در تشــریفات رســمی موقــر در کاخ

نوعــی چهلســتون ،بیشــک
بــود .ایــن کوشــکهای
ِ

توپقاپــی را ســتود .صحنههــای پذیرایــی منقــوش در

از نمونههــای اولیــه باقیمانــده تیمــوری ذکــر شــده

کاخ چهلســتون ،کــه در آن پیالــه شــراب همهجــا

در منابــع مکتــوب الگــو گرفتــه بودنــد .60ســتاوندهای

از عناصــر ضــروری شــمایلنگاری ســلطنتی اســت،

آنهــا ،کــه از هــر ســه طــرف بــاز بودنــد ،بیتردیــد

صحنههایــی از شــاهنامه را یــادآور میشــوند ،حماســه

چشــماندازی بــه منظرههــای اطــراف را فراهــم

ســلطنتی ایــران باســتان کــه موضــوع مــورد عالقــه

میآوردنــد .در ایــن ســتاوندها ،اغلــب پردههــای

نســخ خطــی مذهبــی در دربــار صفــوی بــود ،کــه

محافظــی آویختــه بــود کــه در موقعیتهــای خاصــی

هیــﭻ همتایــی در تواریــخ دودمانــی مصــور در حکومــت

بــاال میرفتنــد ،نــگاه متقابلــی را بیــن حاکــم در

عثمانــی و گورکانــی نــدارد .تشــابه بیــن پذیرایــی

دســترس و مخاطبانــش قــاب میکــرد ،و بــه هــر

ســلطنتی صفــوی و پادشــاهان باســتان کــه در نســخ

یــک ایــن امــکان را مــیداد کــه دیگــری را بهگونــهای

خطــی شــاهنامه بــه تصویــر درآمــده ،اغلــب بــا ارائــه

نظــاره کننــد تــا تمایــز بیــن نظارهگــر و نظارهکننــده

دروازه پنــﺞ طبقــه عالیقاپــو ،کــه عبــاس اول ســاخت

عبــاس اول پــس از تماشــای نمایشهــای میــدان بــا

و جانشــینانش اصــالح و تکمیــل کردنــد ،شــامل تاالری

مهمانانــش از دروازه پاییــن میآمــد تــا در بــزازی،

هســتند کــه از آن شــاه و مهمانانــش نمایشهــای

ضرابخانــه ،کاروانســراها ،و دکانهــا پــر زرق و بــرق

میــدان را تماشــا میکردنــد ،درحالیکــه خــود را در

مزیــن ســلطنتی گشــتی بزننــد و دکانداران آنــان را

معــرض نــگاه کنجــکاو جمعیتــی کــه آن پاییــن جمــع

بــه نوشــیدنی دعــوت میکردنــد .پیتــرو دال والــه ،کــه

شــده بودنــد قــرار میدادنــد (شــکل،15 ،14 ،[10a[B

در ســال  1619در یکــی از ایــن گردشهــا شــرکت

 .)20دروازه ،کــه طبقــه همکفــش شــامل دیوانــی بــود

کــرده بــود ،توصیــف میکنــد کــه چگونــه شــاه در

کــه عدالــت عمومــی در آن اجــرا میشــد ،دفاتــر

میــدان بــاال و پاییــن میرفــت و بیشــتر بــه یــک

اداری متنــوع ،فضایــی بــرای نگهبانــان ،اتاقهــای

مدیــر میمانســت تــا پادشــاه .او هرکجــا میایســتاد

مهمانــان و تاالرهــای ســلطنتی بــا تزئینــات فاخــر را

تــا پیالــهای شــراب بنوشــد ،دائمــا بــا ســفرا گــﭗ

در خــود جــای مــیداد .گرچــه تاالرهــای ایــن دروازه

مــیزد ،میخندیــد و شــوخی میکــرد .او بیــش از

عمومــاً بــه عبــاس دوم نســبت دادهمیشــوند ،امــا

همــه ســفیران اســپانیایی و هنــدی را مــورد التفــات

بایــد از همــان اول طرحریــزی شــده باشــند .پیتــرو دال

قــرار مــیداد ،و بــا ســفیر هنــد دوســتانهتر از دیگــران

والــه بــه بالکنــی دیدنــی مشــرف بــه «تئاتــر» باشــکوه

رفتــار میکــرد ،و چیزهــای خنــدهدار در گــوش او

میــدان اشــاره میکنــد کــه عبــاس اول چندیــن

زمزمــه میکــرد .62گروهــی از درباریــان ،ســفیر منفــور

پذیرایــی شــامگاهی از ســفیران را در ســال  1619در

عثمانــی را تحقیــر کردنــد .طــوری او را هــل دادنــد

آنجــا برگــزار کــرد .ســتاوند چوبــی چشــمگیری ،کــه

کــه بــر زمیــن افتــاد و دســتارش در میــان خنــده

پردههــای ابریشــمین ســرخی از آن آویــزان بــود،

حضــار از ســرش درآمــد .ســفیر مبهــوت بــه ایــن رفتــار

بــار دیگــر شــامل یــک ایــوان ســلطنتی در مرکــز و

ناشایســت کــه بســیار بــا «وقــار جــدی ملتــش» بیگانــه

حوضــی در میــان آن اســت .ایــن تــاالر عــالوه بــر آنکــه

بــود دشــنام داد.

بــه عنــوان ســالن پذیرایــی اســتفاده میشــد ،محــل

غیررســمیبودن ایــن منظــره در شــرح اســکندر

پذیرایــی ســاالنه شــاه در نــوروز و مجالســی بــود کــه او

ِ
ازبــک
منشــی از پذیرایــی ســال  1611بــرای حاکــم

بــرای مذاکــره در بــاب امــور دولتــی و تجــاری برگــزار

خلعشــده کــه از عبــاس اول طلــب کمــک کــرده بــود

میکــرد.
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نیــز ثبــت شــده اســت .در ابتــدا مهمــان در بخــش

در طــی پذیرایــی شــامگاهی کــه بــرای ســفرا برگــزار

ســلطنتی پذیرفتــه شــد؛ جاییکــه شــاه «بیتکلفانــه»

میشــد ،هــزاران تفنگــدار دور میــدان بــه صــف

بــه مجلسآرایــی توجــه مینمودنــد ،پریچهــرگان

میشــدند .حجرههــای میــدان بــا تعــداد زیــادی

اللهعــذار شــراب میریختنــد و نوازنــدگان و

بخــــش

شــد.

مییافــت .ایــن مراســم را چراغــان مینامیدنــد.

130
تــرجـــمه

را محــو کنــد .دیــدن و دیدهشــدن جداییناپذیــر

شــمع روشــن میشــد و نــور آنهــا در کانــال بازتــاب

رقصــدگان «زنــگزدای خواطــر گشــته» بودنــد .ســپس

پــل اهللوردیخــان (کــه در مراســم آبپاشــان از آن

بهتماشــای نمایشهــای میــدان ،کــه جمعیــت زیــادی

اســتفاده میشــد) ،و مســتعمرات ســلطنتی حومــه

در آن بــرای تماشــا آمدهبودنــد ،پرداختنــد و در پــی

شــهر را بــه ضمیمــهای بــرای کاخــی کــه مرزهایــش

آن ،شــاه گردشــی بــه مهمانانــش ارزانــی داشــت تــا

در نتیجــهی اینــکار محــو گشــتند تبدیــل کــرد.

دور میــدان قــدم بزننــد و دکانهــای چراغانــی و
کاروانســراهایش را در تجلیــل از رونــق اصفهــان،

مطالعاتهنرهایزیبا

131
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اللقلعه در دهلی

تحســین کننــد .اســکندر منشــی مینویســد« :در هــر

برخــالف کاخ اصفهــان امــا نــه چنــدان بیشــباهت

مــکان صحبتــی و در هــر شبســتان عشــرتی انعقــاد

بــه کاخ توپقاپــی ،دیوارهــای مســتحکمی آشــکارا کاخ-

مییافــت و حضــرت اعلــی هــر دم و هــر ســاعت

قلعــهی شــاهجهانآباد را ،کــه اکنــون بــه اللقلعــه

بتقریبــی در بیتکلفــی و تواضــع افــزوده حســن خلــق

(قلعــهی ســرخ) معــروف اســت ،از شــهر ســلطنتی کــه

و گــرم اختالطــی بیشــتر از پیــش بظهــور مــیآورد و

شــاهجهان بیــن ســالهای  1639تــا  164۸در دهلــی

مکــررا ً صحبتهــای چراغــان و مجلسهــای نقــش

ســاخت ،جــدا میکنــد (شــکل  .)22 ،21دهلــی نــو

جهــان اتفــاق افتــاد».

64

همچــون «اصفهــان جدیــد» عبــاس اول (کــه ممکــن
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ایــن جشــنهای چراغــان گهــگاه بــه فراســوی

اســت خیابــان عریــﺾ دهلــی کــه بــا کانــال آبــی از

محــدوده کاخ نیــز میرســید و آن ،زمانــی بــود

وســﻂ بــه دو نیــم میشــد ملهــم از اصفهــان بــوده

کــه شــاه بــه ســاکنان حومــه عباسآبــاد و جلفــای

باشــد) ،درکنــار هســته قدیمــی شــهری ســاخته شــد

نــو دســتور مــیداد تــا دروازههــای یکســان بــاغ

کــه ویرانههایــش بــرای آن مصالــح ســاختمانی فراهــم

عمارتهــای خــود را بــا شــمعها بیاراینــد تــا او

کردنــد .تفــاوت بیــن کوچههــای پــر پیــﭻ و خــم آگــرا،

بتوانــد منظــره را بــا مهمانانــش از عالیقاپــو کــه

کــه شــاهجهان آنهــا را بــرای موکبهــای ســلطنتی

فراهمکننــده منظــره کل شــهر بــود ،تماشــا کنــد 65.از

بســیار باریــک میدانســت ،و خیابانهــای وســیع و

آنجــا نــگاه مســلﻂ پادشــاهی بــر شــهر چراغانیشــده

قاعدهمنــد شــاهجهانآباد ،بــرای برنیــه 67ســیاح

در تجلیــل از قــدرت مطلق َگرایــش گســترش

فرانســوی قــرن هفدهــم بســیار مشــهود بــود.

مییافــت کــه بــه طــرز ســحرآمیزی میتوانســت

اللقلعــه دهلــی از قلعــه پیشــین آگــرا و الهــور

ــرا بــرای مناظــر
اصفهــان جدیــد را بــه صحنــهای َغ ّ

الگوبــرداری شــدهبود ،امــا طــرح بیقاعــده آنــان را

دربــاری تبدیــل کنــد .بدینترتیــب کل شــهر ســلطنتی

در نظامــی از حیاطهــای محــوری خطــی مرتــب در

بــه صحنــه نمایشــی تبدیــل شــد کــه حمایــت عمومــی

مقیاســی بزرگتــر بازســازی کــرد .69شــاهجهان ماننــد

از حکومــت کاریزماتیــک شــاه صفــوی را برانگیخــت.

محمــد دوم و شــاهعباس پیــش از خــود ،نقشــی

بســﻂ مکــرر مراســم مجلــل ســلطنتی بــه درون شــهر

اساســی در ایدهپــردازی نقشــه و تشــریفات خــود ایفــا

فضاهــای عمومــی ماننــد میــدان ،خیابــان چهاربــاغ،

کــرد .او ترجیــح داد بهجــای ابــداع نظــام حکومتــی

6۸

جدیــد ،حکومتــی را کــه پیشــینیانش توســعه داده

میگوینــد ،بــا ظرافتــی خامــوش از آرزوی خــدادادی

بودنــد تحکــم بخشــد ،جزئیاتــش را اصــالح کنــد تــا بــا

اعلیحضــرت ســخن میگوینــد ...بــرای اکثــر

چارچــوب اســالمی راســتکیشتری همســاز شــود .از

ســاختمانها ،خــودش طــرح را ترســیم میکنــد...

آنجایــی کــه امپراتــوران گورکانــی بــر جمعیتــی عمدتـاً

و ،براســاس نقشــههایی کــه معمــاران ماهــر تهیــه

غیرمســلمان حکومــت میکردنــد ،اعمــال تلفیقــی کــه

کردهانــد پــس از مالحضــات طوالنــی تغییــرات و

بــهکار میبردنــد تــا حساســیت هنــدو را جلــب کننــد

اصالحــات درخــوری انجــام میدهــد.

گاهـاً بــا ســنت اســالمی مغایــرت داشــت .شــاهجهان و

اللقلعــه دهلــی ،کــه اکنــون غالب ـاً تخریــب شــده ،بــا

جانشــین او اورنگزیــب بــا بازآرایــی تشــریفات دربــاری

ســه حیــاط پیدرپــی خــود کــه بــه اقامتــگاه ســلطنتی

در قالــب راســتکیش اســالمی ،تــالش کردنــد تــا ایــن

مشــرف بــه رودخانــه جمنــا 71منتهــی میشــود ،هنــوز

مغایرتهــا را از بیــن ببرنــد .درحالیکــه نوآوریهــای

خاطــرهای دور از کاخهــای روبــه رودخانــهی حکومــت

اکبرشــاه همتایانــی در حکومــت محمــد دوم داشــت،

عباســی در ســامرا ،بخصــوص بلکــوارا 72را بههمــراه

امــا نوآوریهــای شــاهجهان را میتــوان بــا نظــام

دارد .در ایــن ســه حیــاط مرکــزی حرکــت از مناطــق

کالســیک عثمانــی ســلیمان اول قیــاس کــرد کــه

عمومــی بــه مناطــق خصوصــی بــار دیگــر کاخ توپقاپــی

ســنت دودمــان موروثــی را بــا دســتورالعملهای

را یــادآور میشــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن مــورد تابع

شــریعت هماهنــگ کــرد.

دقیقتریــن تقــارن محــوری اســت .دو دروازه بــزرگ،

شــاهجهان از کاخ-قلعههــای آگــرا و الهــور ناراضــی

مهمتریــن شــریان بــازار شــهر را بــه دو خیابــان درون

بــود و برخــی از ســازههای ماسهســنگ قرمــز قدیمــی

قلعــه متصــل میکننــد؛ کــه تقاطــع آنهــا حیاطــی

آنهــا را بــا ســاختمانهایی از مرمــر ســفید بنــا بــه

مربــع شــکلی اســت بــا مخــزن آب مرکــزی (شــکل،21

طــرح خــودش جایگزیــن کــرد .اللقلعــهی دهلــی بــه

 .)22خیابــان کوتاهتــر بــازار ســلطنتی سرپوشــیدهای

او ایــن فرصــت را داد تــا کاخــی جدیــد بســازد کــه

براســاس نمونههــای صفــوی اســت .خیابــان بلندتــر بــا

ســازههای ســلطنتی آن کامــال از مرمــر ســفید باشــند

کانــال آب مســتقیمی بــه دو بخــش تقســیم میشــود

و از ایــن طریــق دیــدگاه ســلطنتی خــود را بیــان کنــد.

کــه یــادآور نمونههــای اصفهــان اســت.

الهــوری مــورخ دربــار مشــارکت امپراتــور را در نقشــه

الل قلعــه دهلــی ،ماننــد کاخ صفــوی در اصفهــان،

ســاختمانهای ســلطنتی توصیــف میکنــد کــه

ارتبــاط زیــادی بــا بازارهــای مجــاور و کاروانســراهای

یادبــود ســلطنت باشــکوه وی بــود:

دارد کــه اعضــای برجســته خانــدان ســلطنتی در امتداد

ذهــن ســلطنتی ،کــه چــون خورشــید درخشــان اســت،

شــریانهای اصلــی شــهر ســاختند ،ارتباطــی کــه در

توجــه کاملــی بــه طرحریــزی و ســاخت ایــن بناهــای

توپقاپــی ،کــه در آن سیاســت بــر تجارت مســلﻂ اســت،

عالــی و ســاختمانهای موقــر دارد ،کــه در تائیــد ایــن

غایــب اســت .73دو خیابانــی کــه درون کاخ-قلعــه تالقی

گفتــه عربــی اســت کــه بهراســتی آثــار مــا از مــا

میکننــد ،در احاطــه مغازههــای طاقــدار ،کارگاههــای
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بخــــش

132
تــرجـــمه

مطالعاتهنرهایزیبا

133
تابستان 1400

ســلطنتی ،دفاتــر ،انبارهــا ،ضرابخانههــا ،و اصطبلهــا

(شــکل  .)21،22نیمــه خصوصــی ســمت راســت بــه

هســتند .74خیابــان طوالنیتــر به مــوازات رودخانـ ْه کاخ

عنــوان حــرم (زنانــه) کاربــرد داشــت و نیمهخصوصــی

را بــه دو بخــش تقســیم میکنــد .بخــش بزرگتــر در

در ســمت چــﭗ شــامل تاالرهــای پذیرایــی امپراتــور،

امتــداد رودخانــه شــامل حیاطهــای اداری و مســکونی

حمــام تشــریفاتیاش و باغهــای رســمی بــا چندیــن

شــاه اســت؛ و بخــش کوچکتــر کــه عمومــی نیز هســت

کوشــک بــود 76.برخــالف توپقاپــی ،کــه در آن

و روبــهروی شــهر قــرار دارد ،بیشــتر ســاکنان کاخ و

دروازههــای بــزرگ مســتقر در مرکــز بــر هــر حیــاط

خدمــات بیرونــیاش را در خــود جــای داده اســت.

و ســاختمانهای خــارج از مرکــز تفــوق یافتهبــود و

اولیــن حیــاط ،کــه بــه جلوخانــه معــروف اســت ،شــامل

حــرکات مــورب غیــاب حاکــم را بیــان میکــرد ،در

غرفههایــی اســت کــه خراجگــزاران امیــران راجپــوت

قلعــه دهلــی بهنــدرت خــﻂ موربــی وجــود داشــت؛

در آن چــادر میزدنــد تــا نگهبانــی هفتگــی خــود را

تاالرهــای مقــرب جلویــی جایگاههــای مرکــزی را در

انجــام دهنــد .ایــن جلوخانــه عمومــی غیــر رســمی،

رأس حیاطهــای مربوطهشــان اشــغال میکردنــد.

ماننــد میــدان اصفهــان ،محــل مالقــات تردســتان و

ایــن تفــاوت اساســی را میتــوان بــا مرکزیــت شــخﺺ

طالعبینــان و محــل بازارهــای فصلــی بــود؛ و در آن

شــاه در تشــریفات دربــاری گورکانــی توضیــح داد کــه

مهتــران اســبها را تمریــن میدادنــد و مقامــات بــه

بــا حضــور منظــم حاکــم در مالقاتهــای عمومــی و

منصــبداران رســیدگی میکردنــد .در رأس جلوخانــه،

خصوصــی چندیــن بــار در روز بــر آن تاکیــد میشــود.

ســردر بزرگــی اســت کــه بــه نقارخانــه معــروف اســت؛

امپراتــور ،کــه پیکــر مکرمــش در روز تولــدش بــا اشــیا

زیــرا کــه گــروه موســیقی ســلطنتی در باالخانــهی آن

گرانبهــای گونهگونــی وزن میشــد و ســپس آن اشــیا

بــه اجــرا میپرداختنــد (شــکل  .)21،22ایــن ســردر

در بیــن نیازمنــدان توزیــع مــی شــد ،تجســم مرکــز

ورودی تشــریفاتی بــه حیــاط اداری دوم بــود ،کــه تنهــا
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سیاســی امپراتــوری بــود.

امپراتــور و شــاهزادگان ســلطنتی میتوانســتند ســوار

تشــریفات دربــار گورکانــی ،همانطــور شــاه جهــان

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

تدویــن کــرد ،حالتــی واســطه بیــن تشــریفات رســمی

و عرضحالدهنــدگان قبــل از حضــور در مراســم

و غیــر شــخصی عثمانــی و تشــریفات ضیافتــی

روزانــه دربــار امپراتــوری در حیــاط دوم ،کــه قبــال بــا

غیررســمی همتــای صفــویاش داشــت .الل قلعــه

رواقهایــی احاطــه شــدهبود ،گــرد میآمدنــد.75

دهلــی بــرای قــاب کــردن تصویــر ســلطنتی واالی

یــک محــور مرکــزی از دروازه ،دربــار امپراتــوری در

شــاهجهان ســاخته شــده بــود ،تصویــری کــه ریشــه

حیــاط دوم و از جایــگاه خصوصــی او (رنــگ محــل

در نظریــه پادشــاهی دارد .ایــن نظریــه ابتــدا در دوره

یــا امتیــاز محــل) در حیــاط ســوم عبــور میکــرد

اکبرشــاه تدویــن شــد تــا ســنتهای ترکی-مغولــی،

و تــاالر ســلطنتی مرمریــن ســفید را کــه در امتــداد

ایرانــی و هنــدو را ترکیــب کنــد .همایــون ،پــدر

رودخانــه قــرار داشــت بــه دو بخــش تقســیم میکــرد

اکبــر ،بــه پیــروی از نمونههــای تیمــوری ،عمدت ـاً بــه

مضامیــن ســلطنتی ایرانــی کــه از شــاهنامه نشــﺄت

طــرز معجزهآســایی بهوســیله نــور الهــی همچــون

میگرفــت ،تکیــه کــرده بــود .توصیــف خواندمیــر

مریــم باکــره بــاردار شــده بــود .از چنگیزخــان و

مــورخ از تشــریفات دربــاری تحــت حکومــت همایــون،

تیمــور ،صاحبقــران کــه امپراتــوران گورکانــی نســب

گــواه الهامــات ناشــی از هفتپیکــر اســت؛یعنی قصــر

خــود را در آنهــا دنبــال میکردنــد ،نــور روشــنگر

افســانهای بهــرام گــور پادشــاه ساســانی بــا تصویــر

هســتی پــس از گــذر از نســلها بــه اکبــر رســید ،کــه

افــالک و کوشــک هفتگنبــدیاش کــه هرکــدام رنگــی

بــه ایــن ترتیــب صاحــب اقتــداری معنــوی شــد کــه

متفــاوت داشــت کــه بــا رنــگ هفــت ســیاره متناســب

بــا کاریزمــای مشــروعیتبخش سلســله تیموریــان

بــود .همایــون از بهــرام گــور تقلیــد کــرد و هریــک از

تقویــت میشــد.

روزهــای هفتــه را در اتــاق متفاوتــی از کاخ دهلــی بــه

ابوالفضــل بــا اشــاره بــه حــق الهــی امپراتــور بــرای

مالقــات میپرداخــت و رنــگ جامــه خــود را متناســب

حکومــت ،مینویســد:

بــا تزئینــات اتــاق آن روز تغییــر مــیداد .حاکــم

ســلطنت نــوری سرچشــمه گرفتــه از خــدا ،پرتویــی از

گورکانــی ،کــه همچنیــن چادرهــا و کوشــکهایی

خوشــید اســت ،و روشــناییبخش هســتی اســت. ...

داشــت کــه بــه تقلیــد از ســاختار افــالک ســاخته شــده

«فــر ایــزدی» و در زبانهــای
در زبــان جدیــد آن را
ّ

بــود ،عــادت داشــت حجابــی بــر چهــرهاش بگــذارد و

خــوره» مینامنــد .آن را خــدا،
باســتان آن را «کیــان
َّ

ســپس آن را در مقابــل تحســین درباریانــش کــه فریــاد

بــدون وســاطت هیچکــس بــه پادشــاه فرافرســتاد ،و

۸0

یکــی از بازیهــای محبــوب در دربــار همایــون شــامل

فــرود میآورنــد.

فرشــی مــدور بــود کــه دایرههایــی متناظــر با خورشــید

ایــن نــور الهــی (کــه پادشــاهان پیشااســالمی ایــران

و ســیارهها بــر آن نقــش بســته بــود .درباریــان پــس از

مالــک آن بودنــد) ،در نقاشــیهای ســلطنتی گورکانــی

آنکــه جایشــان را بــا پرتــاب تــاس معیــن میکردنــد،

بــا هالــهای نشــان داده میشــود؛ و بــه حاکــم عــادل

بــر آن مینشســتند .همایــون ،خــود بــر دایــره

فضیلتهــای الزم بــرای حکومتــی نیکانجــام،

مرکــزی کــه «بــه شــکل خورشــید» طــالدوزی شــده

ازجملــه عشــق پدرانــه بــه رعایایــش ،تــوکل بــه خــدا،

بــود و «زیبایــی»« ،نــور» و «خلــوص» را منعکــس

نمــاز و عبــادت ،را اعطــا میکنــد.

میکــرد ،مینشســت .ایــن بــازی تجســم شــالوده

اکبــر میتوانســت از طریــق نظریــه هوشــمندانه

نظریــه دربــاری آســمانی بــا شــاهی خورشــیدمانند در

ابوالفضــل ،نقــش رهبــر معنــوی ،مهــدی موعــود

مرکــزش بــود ،نظریــهای کــه ابوالفضــل ،مــورخ دربــار

را بــازی کنــد کــه ســلطنتش آغــاز «دوران الهــی»

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

را نشــان میدهــد کــه بــا تصویــب تقویــم شمســی

79

جدیــد جشــن گرفتــه میشــد .ایــن تقویــم پایــان

شــاهزادهخانم افســانهای مغــول انجــام داد ،کــه بــه

هــزاره اول اســالم را اعــالم کــرد ،کــه طــی آن تقویــم

را بــا پیونــد نســب امپراتــوری گورکانــی بــه آالنکــووا

۸1

بخــــش

میزدنــد کــه «نــور تابیدهاســت» بــردارد.

7۸

تــرجـــمه

مــردان ،در حضــور آن ،ســر ســتایش بهنشــانه تســلیم
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قمــری مســلمانان کــه مبــدأ آن هجــرت پیامبــر

برکــت بــه خــاک بیافتنــد .۸6اورنــگ زیــب ،کــه حاکــم

بــود ،اســتفاده میشــد .در آن زمــان اکبــر اصطالحــا

راستکیشــی بــود دارشــان را منســوخ کــرد .او دارشــان

«دیــن الهــی» را پایهگــذاری کــرد ،نوعــی مریــدی

را اعمالــی غیراســالمی تلقــی کــرد کــه بــه بتپرســتی

ســلطنتی کــه وفــاداری بــه شــخﺺ امپراتــور را

تنــه مــیزد .الهــوری ،وقایعنــگار شــاهجهان آن را

بــه رابطــه مرشــد و مریــدی بــدل کــرد کــه یــادآور

اینگونــه توصیــف میکنــد:

نمونــه صفــوی آن اســت .بههرحــال ،حلقــه مریــدان

حــدود دو یــا ســه غــاری بعــد از طلــوع آفتــاب،

گورکانــی از وابســتگیهای مذهبــی فراتــر رفــت.

حاکــم مهربــان در پنجــره کاخ کــه در زبــان هنــدی

گروهــی بســیار کوچکتــر و صمیمیتــر از اشــراف

هــاروکا دارشــان( ۸7بالکنــی بــرای دیــدن) نامیــده

مســلمان و غیرمســلمان کــه هیئــت وفــاداری را شــکل

میشــود ،ظاهــر میشــد .بــا حضــور اعلیحضــرت،

داد کــه بــا اتصالــش بــه شــخﺺ امپراتــور متحــد شــده

مــردم جمــع شــده در محوطــه پاییــن پنجــره کرنــش

بــود .آن اشــرافی کــه بــرای شــکلدهی ملتمزمیــن

میکردنــد و تمــام امیــال دنیــوی و معنــوی آنهــا

امپراتــور انتخــاب شــده بودنــد ،موظــف بودنــد کــه بــه

بــرآورده میشــد ...هــدف از قــراردادن مخاطبــان بــه

نشــانه سرســپردگی نقــش امپراتــور را کــه مزیــن بــه

ایــن ســبک ،کــه در زمــان امپراتــوری اکبــر آغــاز شــده

شــجرهنامه دودمــان تیمــوری بــود ،بــر تــن کننــد و

بــود ،ایــن بــود کــه خدمتــکاران پادشــاه را قــادر ســازد

خــود را در مقابــل ارشدشــان بــه خــاک بیاندازنــد .ایــن

تــا شــاهد ظهــور همزمــان آفتــاب آســمان زیــب و

عمــل در پادشــاهی بســیار راســتکیش شــاهجهان

امپراتــور فاتــح باشــند و بدانوســیله بــی هیــﭻ مانــع یــا

منســوخ شــد.۸2

تاخیــری برکــت هــردو شــﺊ نورانــی را دریافــت کننــد.

مفهــوم ســلطنت بــا نور الهــی ،طنیــن ویــژهای در میان

بــا حضــور آنهــا در ایــن فضــا ...مــردم ســتمدیده و

افــراد غیــر مســلمان امپراتــور پیــدا کــرد؛ زیــرا طلــوع

مظلــوم میتوانســتند خواســتهها و نیازهایشــان را

خورشــید در پدیدارشناســی هنــدو اهمیــت داشــت و

آزادانــه بیــان کننــد.

وضعیــت نیمــه الهــی برخــی از پادشــاهان هنــدو را

دارشــان مشــرف بــه
هنگامیکــه امپراتــور در هــاروکا
ِ

تجســم خورشــید میدانســت .اکبــر ،ایــن ارتبــاط را

رودخانــه بهصــورت قابشــده ایســتادهبود ،نگاهــش

بــا تاســیس دارشــان( ۸3اصطــالح سانســکریتی بــرای

از بــاال سرچشــمه میگرفــت و جمعیــت پاییــن را از

بینایــی ۸4یــا دیــدن )۸5بیــان کــرد .در آییــن مذهبــی،

وجــود همیشــگیاش خاطرجمــع میکــرد کــه بــدون

امپراتــور هــرروز پیــش از طلــوع خورشــید در مقابــل

وی آنهــا میترســیدند کــه هســتی از هــم بپاشــد،

دیــد عمــوم ظاهــر شــود .ایــن آییــن ،شــاگردان مکتــب

در حالیکــه نــگاه رو بــه بــاالی جمعیــت او را از وقــف

دارشــانیه را کــه خــود را وقــف پرســتش امپراتــور

ســتایشبرانگیز غالمانــش خاطرجمــع میکــرد.

کــرده بودنــد ،قــادر ســاخت کــه پادشــاه خورشــید

بــا ایــن حــال ،قاببنــدی معمارانــه و فضایــی ایــن

را عبــادت کننــد و در مقابــل او بــه منظــور دریافــت

تشــریفات مذهبــی بــر اختــالل ایــن نگاههــای

۸۸

بهتصویــر کشــیده اســت ،درحالیکــه اشــراف در زیــر

شــباهت دارد .آن بــدون آنکــه نیــاز بــه کشیدهشــدن

بــرروی یــک مرتفعــی ایســتادهاند و از مــردم عــادی

داشتهباشــد کســی را نشــان میدهــد کــه حاکــم

جــدا شــدهاند (شــکل ،23ن.ک  Asherشــکل.)1

عــادل اســت» . ۸9برخــالف پنجــرهای کــه از آن ســلطان

هیــﭻ ارتبــاط چشــمی بیــن امپراتــور کــه بهصــورت

غایــب میتوانســت عدالــت مقامــات رســمی بــه نــام

نیمــرخ تصویــر شــده و جمعیــت پاییــن دیوارهــای قلعه

خــودش را بررســی کنــد ،زنجیــر جهانگیــر ارتبــاط

وجــود نــدارد .نیمــرخ ،کــه نــگاه انحــراف یافتــهای را

مســتقیم بــا امپراتــور را فراهــم میکــرد کــه شــخصاً

نشــان مﯽدهــد ،در ایــن نــگاره بهعنــوان قــراردادی

قــول دادهبــود کــه شــکایت رعایــای تحــت ســتم خــود

تصویــری بــرای بیــان دوری حاکــم نمادیــن کــه پنجره

را در هــر زمانــی در روز بشــنود.

مرکزیــش بــا دو پنجــره کوچکتــر در کنــارش احاطــه

در روزگار اکبــر و جهانگیــر پنجــره هــاروکا در قلعــه

شــده اســت کــه شــاهزادگان را نشــان میدهــد کــه

آگــرا در کوشــکی بــا مرمــر ســفید واقــع بــود کــه در

حاکمیــت او را تــا ابــد جاودانــی میســازند .نگارههــا

بــاالی برجــی هشــتضلعی بــه نــام بــرج شــاه قــرار

بهطــرز موثــری بیانکننــده عــدم تقــارن قدرتــی

داشــت (شــکل .)23زمانیکــه شــاهجهان ســاختمان

اســت کــه پیکــر طلسمشــده امپراتــور بتماننــد را

را بــا کوشــکی کــه امــروزه بــا نــام بــرج ُم َث ﱠمن(بــرج

بــه ابــژهای بــرای نــگاه بــدل میکنــد.

هشــتضلعﯽ) شــناخته میشــود جایگزیــن کــرد،

نــگارهای کــه جهانگیــر را در هاروکادارشــانش در قلعــه

هاروکادارشــان بــه کوشــک سهبخشــی بانــگاال کــه در

آگــرا نشــان میدهــد ،همچنیــن «زنجیــر عدالــت»

بیــن اتــاق خــواب ســلطنتی و بــرج هشــتضلعی قــرار

اســت؛ زنجیــری کــه از آن زنــگ مطالیــی آویختــه

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

شــده بــود کــه نمــادی باســتانی از عدالــت ســلطنتی

الهــوری آن را اینگونــه توصیــف میکنــد :درمیانــه راه

مربــوط بــه انوشــیروان حاکــم ساســانی اســت و بــاور

بیــن بنــای فرخنــده (اتاقخــواب ســلطنتی) و بــرج

بــر ایــن بــود کــه بــه طــاق کســری در تیســفون تعلــق

شــاه (بــرج ســلطنتی) بانگاالدارشــان مبــارک مرمریــن

داشــت (شــکل .)23جهانگیــر ایــن زنجیــر را احیــا

واقــع اســت کــه محــل طلــوع خورشــید خالفت اســت،

کــرد تــا تعهــدش بــه عدالــت را بــه نمایــش بگــذارد؛

و بــا نقاشــیهای از طــال مزیــن گشــته .بــرروی ســقف

مظلومیــن میتوانســتند هرزمــان آن را بِکِشــند کــه

آن ،از صفحــات طــال چنــان اســتفاده شدهاســت کــه

امپراتــور را از بیعدالتــی مرتکبشــده مطلــع کننــد.

مــردم بــه خطــا میافتنــد کــه دو خورشــید وجــود

زنجیــر عدالــت انوشــیروان ،همچنیــن در کتیبــه قــرن

دارد.90

نوزدهمــی بــرج عدالــت کاخ توپقاپــی هــم ظاهــر

بــه طــور کلــی ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در اللقلعــه

میشــود کــه به پنجــره تشــریفاتی ســلطان اشــاره دارد

دهلــی هاروکادارشــان در بــرج هشــتضلعی مرمریــن

بخــــش

شــاهجهان را در هــاروکا دارشانشــان در قلعــهی آگــرا

اعظــم اســت« :پنجــره مشــبک بــه زنجیــر عدالــت
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متقابــل تاکیــد داشــت .دو نــگاره گورکانــی جهانگیــر و

کــه مشــرف بــه تــاالر بــزرگ مالقــات رســمی وزیــر
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ســفید واقــع شــده بــود کــه گنبــدی مطــال در بــاالی

یــک تابلــو فلورانســﯽ کــه ارفئــوس را درحــال

آن قــرار دارد (شــکل  .)[12]22،21بــا ایــن حــال،

نواختــن عــود بــراي رام کــردن حیوانــات وحشــﯽ

بالکــن مرمریــن ســفیدی کــه اکنــون دیگــر از بیــن

نشــان مﯽ دهــد ،ضمیمــه شــده اســت .ایــن

رفتــه بــا ســه پنجــره کــه در یــک نقاشــی قــرن

پوشــش بــه عنــوان ارجاعــی بــه تــاج و تخــت

نوزدهمــی دقیق ـاً در محــل کوشــک ســهطاقی بانــگال

ســلیمانﯽ حکومــت آرمانــی
ســلیمان  93و عدالــت
ِ

تابستان 1400

شــاهجهان در آگــرا نشــان داده شدهاســت ،گزینــه

شــاه جهان

محتملتــری بــرای ایــن عملکــرد اســت (شــکل.)24

در تخــت هــاروکا در دهلــﯽ تصاویــر شــمایلﯽ

امپراتــور پــس از ظهــورش در طلــوع خورشــید اغلــب

در بیــن موتیــف گل قرارگرفته انــد .ایــن تخــت،

بــه تماشــای نبــرد فیلهــا میپرداخــت کــه ماننــد

دیگــر شــامل تصاویــر مســیحﯽ در نگاره هــاي

هاروکاهــا ،حــق ویــژه ســلطنتی محســوب میشــد

هاروکاهــاي مالقــات عمومــی در قلعه هــاي

و بــرای دیگــران قدغــن بــود .91مجریــان دادگســتری

آگــرا و الهــور نیســت؛ غفلتــی کــه حاکــی از

دادخواســتهای رســمی کــه در هــاروکا جمــع کــرده

راست کیشــﯽ مذهبــﯽ روبــه افزایــش حکومــت

بودنــد ،بــه اتــاق مالقــات عمومــی (دولتخانــهی

شــاه جهان بــود در زمانــﯽ کــه مبلغیــن مســیحی

خــاص و عــام) در حیــاط دوم میبردنــد کــه امپراتــور

نفــوذ پیشــین خــود را از دســت داده بودنــد (شــکل

اغلــب مالقاتهــای رســمی را بعــد از مراســم دارشــان

 .)2۸-26زوج پرتره هــاي مســیح و مریــم باکــره،

در آنجــا برگــزار میکــرد (شــکل .)[6]22،21

همــراه بــا فرشــته بالــدار ،در هاروکا هــا و بــر

امپراتــور ،در طــول مراســم مالقات هــای

دیوارهــاي تــاالر پذیرایــﯽ خصوصــﯽ اســتفاده

روزانــه اش در الل قلعــه دهلــی ،بــار دیگــر در

شــده بــود تــا برتصویــر ســلطنتﯽ شــبه الهﯽ

یــک هــاروکای مرتفــع از مرمــر ســفید بــه

گورکانــﯽ تاکیــد کنــد .پرتــره مریــم باکــره کــه در

شــکل بالداچیــن بــا ســقف بانــگال منحنــی کــه

نــگاره ای بــاالی هــاروکای مالقات هــای عمومــی

به وســیله چهــار ســتون پشــتیبانی می شــد،

بــه تصویــر کشــیده شــده بــود ،بــه احتمــال زیــاد

می نشســت (شــکل  .25ن.ک  Asherشــکل.)5

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

ســتون های تخــت ســلطنتی و شــکل بالداچیــن

دارد کــه بــه دلیــل به دنیــا آوردن امپراتــور

آن را ،کــه ملهــم از تصاویــر اروپایــی از ســلطنت

الهــی کــه همتــای مســیح بــود تکریــم می شــد

و شــخصیت های مقــدس بــود ،به عنــوان

(شــکل.)26

نمــادی از تصویــر شــاه جهان به عنــوان شــاه

نگاره هایــی کــه شــاه جهان را در تاالرهــای

شــبه الهی جهــان تفســیر می کننــد .پوشــش

مالقــات عمومــی در قلعــه الهــور و آگــرا بازنمایــی

پرچیــن کاری  92شــده اش پرنــدگان و شــیران را

می کننــد و زیــر صحنه هــای نمادیــن هــاروکا

در میــان موتیف هــای گل نشــان مﯽ دهــد و بــه

تصویــر شــده اند ،نشــان دهنده مقیاس هــای

می شناســند .94

95

هســتند .همچنیــن حیوانــات وحشــی و اهلــی

باگــﭻ سفیدشــده ســاخته شــده اند و ایــن کار

را کــه بــا آرامــش روی کــره زمیــن لمیده انــد

تقلیــدی اســت از کاخ هــای خصوصــی در قلعه هــای

نشــان می دهنــد (شــکل .)27،2۸همــراه ایــن

شــاه جهان کــه تاالرهــای مرمــر ســفیدش نشــان

تصاویــر تمثیلــی ،تابلــوی اورفئــوس در دهلــی

از شــﺄن ســلطنتی داشــتند .تــاالر دهلــی تــاالری

را می تــوان به عنــوان اشــاره ای فراتــر از نمــاد

ســتوندار اســت بــا طاق هایــی هــالل هــالل کــه بــه

حضــرت ســلیمان خوانــش کــرد .ایــن تصویــر

ســه جهــت راه دارنــد .بخــش مرکــزی وســیع تر

بی تردیــد ،یــادآور عدالــت جهانــی اســت کــه

آن ،بــه تورفتگــی محراب شــکل در دیــوار کــه

حکومــت هزارســاله امپراتــور هســتی شــاه جهان

تخــت مرمریــن ســفید امپراتــور در آن قــرار

دایــر کــرد ،مهــدی موعــود کــه حکومــت

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

موعــودی ســعادتمندش َگلــه واحــدی را تحــت

همــه عرض حال دهنده هــا بایــد در مقابــل آن

نظــارت چوپانــی واحــد گــرد مــی آورد .شــاه جهان

تخــت بــا ســالم و درودی کــه جایگزیــن به خــاک

درواقــع در تواریــخ رســمی به عنــوان ُم َج ّد یــد،

افتــادن دوران اکبــر شــده بــود آمادگــی خــود

تجدید کننــده مــورد ســتایش قرارگرفــت کــه بــا

را بــرای خدمــت بــه امپراتــور نشــان می دادنــد.

احیــای قانــون اســالم در دوران طالیــی صلــح و

ایــن کار بــه دلیــل اینکــه مغایــر اصــول مذهبــی

عدالــت طالیــه دار بــود .96

بــود ،منســوخ شــد .زیــرا حالــت نمــاز در مقابــل

شــاه جهــان در ابتــدای کار ســایبان های

محــراب را یــادآور می شــد . 9۸

محافــظ را کــه در نگاره هــای اولیــه روبــه روی

تاالرهــای مالقــات عمومــی شــاه جهان بــا ســه

هاروکاهــای مالقــات عمومــی دیده می شــوند،

نــرده از جنس هــای مختلــف (طــال ،نقــره و

بــا تــاالر ســتون داری در قلعــه ی آگــرا جایگزیــن

ماسه ســنگ قرمــز) از یکدیگــر جــدا شــده

کــرد 97 .ســپس دســتور ســاخت ســازه ســنگی

بودنــد و مناطقــی را بــرای گروه هــا برطبــق

دائمــی را در آنجــا داد؛ او بــود کــه دســتور

جایــگاه سلسله مراتبی شــان ترتیــب می دادنــد .99

ســاخت تاالرهــای مالقــات عمومــی چهل ســتون

برخــالف تاالرهــای سه بخشــی در اصفهــان ،کــه

را داد کــه امــروزه در قلعه هــای آگــرا ،الهــور

مهمانــان براســاس مقامشــان در دو طــرف شــاه

و دهلــی دیده می شــود کــه نشــان از افزایــش

می نشســتند ،در مــورد گورکانــی فقــﻂ امپراتــور

تجمــل و رســمیت تشــریفات دربــاری در حکومــت

در هــاروکای مرتفعــش می نشســت (کــه مشــابه

او دارد .ایــن تاالرهــای چهل ســتون ،کــه

ایوان هــای ســلطنتی مرکــزی در تاالرهــای

شــبیه نمونه هــای چوبــی صفویشــان هســتند،

مالقــات بــا ســتون های چوبــی بــود) ،و بقیــه در

بخــــش

کــه نشــان ویــژه ســلطنتی در دســت دارنــد

نیــز هســتند .ایــن تاالرهــا از ماسه ســنگ قرمــز

13۸
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عدالــت ،زنجیــر عدالــت ،شــیخ های چشــتیه

همچنیــن یــادآور الگوهــای تیمــوری مشــترک
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زیــر آن می ایســتادند و تنهــا تعــداد اندکــی بــه

مالقات هــای عمومــی شــاه جهانگیر و شــاه جهان

پذیرایــی در بالکــن ســلطنتی مفتخــر می شــدند.

را بــه تصویــر کشــیده اند ،آنــان را در مصاحبــت

هــاروکای امپراتــور را می تــوان همتــای

شــاهزادگان ،مالزمــان ،و اشــراف زادگانی نشــان

گورکانــی پنجــره ســلطنتی ســلطان عثمانــی

می دهنــد کــه مفتخــر بــه دریافــت دعوت نامــه

دانســت کــه مشــرف بــه تــاالر شــورای عمومــی

بــه هــاروکا شــده اند (شــکل .)2۸-26آنانــی کــه

وزیــر اعظــم بــود .برخــالف پنجــره مشــبک کــه

در مالقــات عمومــی شــرکت می کردنــد بایــد در

نــگاه واقــف و فردیت زدایــی شــده ســلطان کــه

ســکوت می ماندنــد و دستانشــان را بــه نشــانه

قدرتــش به صــورت غیــر مســتقیم از طریــق

احتــرام گــره می کردنــد ،و چشمانشــان از

تاثیراتــش حــس می شــد را قــاب می کــرد،

ارتبــاط مســتقیم بــا نــگاه پدرانــه ای کــه امپراتــور

هــاروکا امپراتــور گورکانــی را کــه بــدون هیــﭻ

از جایگاهــی بلنــد بــر آنــان می افکنــد ،اجتنــاب

واســطه اي شــخصاً دولــت را اداره مﯽ کــرد ،در

می کــرد .فقــدان تمــاس چشــمی بیــن حاکــم

شــکوه تمــام نشــان مــﯽ داد.

و رعایایــش بــار دیگــر در ایــن نگاره هــا ثبــت

همــه صاحب دفتــران و اشــراف بایــد مســتقیماً

شــده اند کــه نیمــرخ امپراتــور تمثال گــون و

بــه امپراتــور گــزارش می دادنــد و در دربــار او

مخاطبانــش ،چهره هــای خامــوش و ناگویایشــان

در فواصــل زمانــی مشــخصی حضــور می داشــتند،

را کــه بازتــاب شــدت تشــریفات بی انتهاســت،

از جملــه جشــن های ســالیانه در ســال نــوی

ترســیم کرده اســت .ایــن تشــریفات ،توهــم

100

نظمــی را ایجــاد می کنــد کــه از یــک تجربــه

ایرانــی (نــوروز) ،در لحظــه اعتــدال بهــاری

و در روز تولــد شــاه .امپراتــور ،کــه منظــر
ســلطنتی اش

همچــون

کیمیــا

ســریع االثر

انســانی محــﺾ فراتــر مــی رود.
برنیــه ،طبیــب فرانســوی بــه کولبــر

102

نوشــت کــه

بــود ،مســائل روزمــره دولــت را خــودش اداره

مالقات هــای عمومــی روزانــه حاکــم گورکانــی

می کــرد ،ســفیران را می پذیرفــت ،درجه هــا

گرفتــار چاپلوســی زننده ایســت :هرزمانــی کــه

را اعطــا می کــرد ،خلعــت و یــا هدایــای دیگــر

کلمــه ای از لبــان پادشــاه بیــرون می آیــد،

جایــزه مــی داد ،و بــه رژه دادن اســب ها و فیل هــا

اگــر اصــال بــه هــدف باشــد ،هرچقــدر هــم

توســﻂ مهتــر اصطبل هــا در مقابــل چشــم

کم اهمیــت ،بالفاصلــه توســﻂ جمعیــت اطــراف

مبارکــش تماشــا می کــرد  .101دادخواســت ها،

روی هــوا گرفتــه می شــود؛ و امیــران فرمانــده،

گزارشــات ،و هدایــا بــه جــای اینکــه مســتقیماً

دســتان خــود را بــه آســمان دراز می کننــد،

بــه امپراتــور برســند ،بــه صاحب منصبــی تحویــل

کــه انــگار می خواهنــد برکتــی دریافــت کننــد،

داده می شــدند کــه بــر روی ســکوی مرمریــن

بانــگ می زدنــد کرامــت! کرامــت! شــگفت انگیز

در زیــر هــاروکا می ایســتاد .نگاره هایــی کــه

اســت! شــگفت انگیز اســت! او بــه شــگفتی

هاروکایــش پاییــن انداختــه می شــدند کــه

جوایــز را اعطــا می کــرد ،مباحثــات مذهبــی و

نشــان از پایــان نمایــش بــود .ســپس شــاه جهان

فلســفی برگــزار می کــرد ،آثــار تولیــد شــده در

بــه تــاالر مزیــن خصوصــی مالقاتــش از مرمــر

کارگاه هــای هنــری دربــار را بررســی می کــرد و

ســفید (دولتخانــه خــاص) در مقابــل رودخانــه

پروژه هــای معمــاری را تصویــب می کــرد .یــک

رفــت ،و در آنجــا او بــا گــروه محدودتــری از

نــگاره ،کــه شــاه جهان را در حــال پذیرایــی

مشــاوران ،اشــراف و ســفیران مــورد اعتمــادش

از پســر و نــوه اش در تــاالر مالقــات خصوصــی

جلســات روزانــه برگــزار می کــرد .همانطــور

در ســال  1651نشــان می دهنــد (شــکل،)30

کــه در آگــرا تــاالر در حیــاط کوچــک ،بــرروی

تشــریفات افزایش یافتــه مراســم دربــار را تصویــر

ســکوی مرمریــن مرتفعــی بــا حمــام ســلطنتی

می کنــد کــه از مجالــس غیررســمی جهانگیــر

تشــریفاتی از مرمــر ســفید مزیــن جفــت شــده

در تــاالر مالقــات خصوصــی اش کــه او عــادت

کــه فضــای صمیمــی اش محیطــی ایــده آل بــرای

داشــت در آنجــا افیــون بکشــد و کل شــب را

مخاطبــان منحصربه فــرد فراهــم می کنــد و در

بــا مهمانــان و حاضرانــش بنوشــد ،بســیار فاصلــه

آنجــا حســاس ترین مســائل بــا افــراد انــدک

گرفتــه بــود . 104

برگزیــده ای بــه بحــث گذاشــته می شــود

103

از ســالن مالقــات خصوصــی ،شــاه جهــان بــه بــرج

(شــکل.)24،29 ،[14،15]22-21

ســلطنتی (بــرج شــاه) می رفــت کــه جلســه شــورای

تــاالر مالقــات خصوصــی کــه ســتون های مرمــر

خصوصــی اش در انجــا برگــزار می شــد؛ و تنهــا

ســفیدش از طاق هــای هــالل هــالل پشــتیبانی

شــامل شــاهزادگان و چنــد تــن از اشــخاص بــزرگ

می کننــد ،زمانــی بــا ســنگ های قیمتــی تزئیــن

بــود .ایــن بــرج می بایســت بــرج هشــت ضلعی

و بــا ســقفی نقــره ای پوشــانده شــده بــود .یــک

متصــل بــه گروهــی از اتاق هــا باشــد کــه بــا

کانــال آب مســتقیم ،نهــر بهشــت ،از ایــن ســالن

صحنــه ای مرمریــن تراشیده شــده ای روی رود

می گذشــت و آن را بــه تاالرهــای دیگــری

بهشــت مشــخﺺ شده اســت کــه مقیاس هایــی

امتــداد رودخانــه متصــل می کــرد و بــه مضمــون

از عدالــت را روی هــالل ماهــی در میــان ابرهــا و

همه جــا حاضــر بهشــت اشــاره می کــرد و در

اجــرام آســمانی به تصویــر می کشــد (شــکل-21

کتیبــه ای صریحــاً بــه آن اشــاره شده اســت:

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

«اگربهشــتی روی زمیــن اســت /ایــن اســت ،ایــن

طوالنــی بــه میزان العــدل اشــاره دارد ،تاریــخ

اســت ،ایــن اســت» .هنگامیکــه امپراتــور آنجــا

ســاخت قلعــه ،هزینه هــای آن و مــدح صاحــب

بــر تخــت طــاووس طــال و جواهرنشــانش کــه

آن یعنــی شــاه جهان کــه قصــر او را بــا عمــارات

بخــــش

دســتور پایــان مــی داد و پرده هــای ســرخ

می نشســت ،پاســخ دادخواســت ها را می نوشــت،

140
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ســخن گفــت! و ســپس ناگهــان امپراتــور

بــرروی ســکویی مرکــزی برافراشــته شــده بــود
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بهشــتی مقایســه می کننــد ،را ذکــر می کنــد .105

بــه نــور الهــی ســاخته شــده بــود ،منــزل

انــدازه کوچــک مجموعــه بــرج ،بازتــاب حریــم

ســماوی ســعادت بــود .برخــالف قلعــه اکبــر در

خصوصــی و صمیمیــت اســت .در اینجــا امپراتــور

آگــرا کــه عمدتــاً از ماسه ســنگ قرمــز بــود،

محرمانه تریــن مصالــح مملکــت را عنــوان

کــه تنهــا ســازه ســنگ مرمــر ســفید روبــه

می کــرد ،روابــﻂ نزدیــک بــا عالی تریــن افســران

رودخانــه کوشــک برجــی هشــت ضلعی اســت

دربــارش برقــرار می کــرد ،حتــی اگــر ایــن

کــه کاربــرد هاروکادارشــان داشــت ،تمــام

روابــﻂ ماننــد دوران اکبــر و جهانگیــر دیگــر بــه

ســازه های ســلطنتی الل قلعــه شــاه جهــان

لحــاظ ملتزمیــن ســلطنتی بیــان نمی شــد.

در دهلــی از مرمرســفید ســاخته شــده بــود؛

شــاه جهان پــس از چــرت ظهرگاهــی در

همچــون اماکــن مقــدس ســفید خالــﺺ درخشــان

حرمســرا ،کــه در آنجــا بــه دادخواســت های

هنــد (شــکل .)24گنبد هــای مطــال درخشــان

زنــان پاســخ مــی داد ،بــه گردشــش از ایــن اتــاق

و ســقف های منحنــی بانــگال کــه تاالرهــای

مالقــات بــه آن یکــی ادامــه مــی داد تــا اینکــه

ســلطنتی مرمریــن ســفید مشعشــع را پوشــانده

نهایتــاً در اتــاق خوابــش خلــوت می کــرد  .106بــا

بــود ،بی شــک به عنــوان اســتعاره ای از هالــه ی

حضــور منظمــش در صبــح ،ظهــر ،عصــر و شــب

نــور واالی الهــی کــه از شــاه خورشــید ســاطع

اوقــات روز را مشــخﺺ می کــرد ،امپراتــور عــادل،

می شــود در نظــر گرفتــه می شــد .10۸

حرکــت خورشــید را دنبــال می کــرد ،مرکــز

قلعــه ســرخ دهلــی به عنــوان صحنــه ای عجیــب

هســتی کــه منبعــی بــرای پادشــاهی الهــی اش

بــرای اجراهــای روزانــه از نمایشــی بی پایــان بــود

بــود .یــک کتیبــه فارســی از شــاه جهان در تــاالر

کــه امپراتــور گورکانــی را به عنــوان قدرتمندتریــن

مالقــات خصوصــی اش در قلعــه ســرخ آگــرا،

حاکــم جهــان و شایســته نامــش شــاه جهان

کــه تاریــخ  1637-1636را دارد ،بــا مقایســه

تجلیــل می کــرد .لویــی چهاردهــم ،دیگــر

تــاالر بــا باالتریــن آســمان و شــخﺺ امپراتــور

پادشــاه خورشــید کــه کاخ-تئاتــرش بازتــاب

بــا خورشــید در آســمان ،ایــن مضمــون را پیــش

کیهــان بــود ،بــا دربــار گورکانــی آشــنا بــود.

می کشــد .صــورت اوقــات ســلطنتی به انــدازه

مشــاوران وی سرســختانه اطالعاتــی دربــاره ی

پدیده هــای نجومــی دقیــق بــود و ایــن ایــده را

گورکانیــان ،عثمانیــان و صفویــان و همچنیــن

کــه امپراتــور ،مرکــز بی تردیــد حکومــت اســت را

پادشــاهان چیــن و خــاور نزدیــک باســتان را

تقویــت می کردکــه بــدون او ،بنیان هــای دولــت

جمــع آوری می کردنــد .علیرغــم تــوازن آشــکار

و جهــان متزلــزل خواهــد شــد .107

بیــن نســخه های مختلــف ســلطنت مطلــق در

الل قلعــه دهلــی ،کــه بــرای قاب کــردن

اوایــل دوران مــدرن اروپــا و شــرق ،بــا ایــن

عملکردهــای مختلــف شــخﺺ ســلطنتی منــور

وجــود ،نویســندگان فرانســوی آن زمــان اصــرار

فرانســوی آرمانــی و روشــنفکر بســیار فاصلــه

را تشــکیل دادنــد کــه بــرای اعتبــار بخشــیدن

دارند . 109

بــه سیســتم های ســلطنتی ای کــه در جهانــی

مقایســه کاخ هــای عثمانــی ،صفــوی و گورکانــی

کوچــک عرضــه می کننــد کمــک می کننــد .ایــن

نشــان می دهــد کــه معمــاری و تشــریفات آنــان

کاخ تجســم ترکیبــی خــاص از مضامیــن ســلطنتی

تصاویــر متمایــزی از شاهنشــاهی مطلــق شــکل

مقــدس ،تحــت ســلطه زیرالگــوی

عدالــت

می دهــد کــه در تئوری هــای مختلــف مشــروعیت

ســلطنتی ،تصــور نظــام ســلطنتی را هنگامــی کــه

ریشــه دارنــد .در هــر مــورد نــگاه به دقــت از

از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود شــکل

طریــق قاب بنــدی و اســتقرار صحنــه کنتــرل

داده انــد  .111بنابرایــن ،آنهــا کلیــد اساســی درک

می شــد؛از پنجره هــای مشــبکی کــه ســلطان

محصــوالت هنــری و معمــاری دربارمحــو ِر هــر

عثمانــی واقــف بــه همه چیــز امــا نامرئــی را

ســلطنت ارائــه می دهنــد کــه زبــان ویــژه بصــری

نشــان مــی داد گرفتــه تــا تاالرهــای گشــوده ی

متمایزشــان را توســعه می دهنــد کــه به عنــوان

شــاه در دســترس صفــوی کــه به عنــوان

مهــری قابل شناســایی از هویــت دودمانــی عمــل

صحنــه ای تعاملــی عمــل می کــرد و هاروکاهایــی

می کنــد .ایــن ســه کاخ ،کــه بعضــا از رویه هــای

کــه شــاه خورشــید مبــارک گورکانــی خــود را در

فرهنگــی در تضــاد بــا اســالم راســت کیش

شــکوه تمــام بــه نمایــش می گذاشــت« .فرهنــگ

اســتفاده می کردنــد ،دارای تنوعــی بودنــد کــه

نمایــش» تئاترگونــه از ایــن ســه دربــار اوایــل

بــا مفهــوم یکپارچــه ای از «کاخ اســالمی» قابــل

دوره مــدرن نقــش مرکــزی را بــه نــگاه در بیــان

توجیــح نیســت.

سلســله مراتب اجتماعــی نهفتــه در گفتمــان
مطلق گرایــی نســبت می دهــد .در هریــک از ایــن
ســه کاخ ،از قــدرت چشــم بــرای طبیعی کــردن
شــعارهای ســلطنتی کــه از نظــر فرهنگــی ســاخته
شــده بود،

مشــروعیت

دودمانــی

به خوبــی

اســتفاده شــده بود .ماننــد حــوزه روابــﻂ
جنســیتی در حــوزه گفتمــان سیاســی مردســاالر،
نــگاه در ســاخت عدم تقــارن قــدرت نقــش دارد.
ســه کاخــی کــه در آنهــا سیســتم های نشــانه ای
همه چیــز را از یونیفرم هــا ،غــذا و تبــادل

110
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از اســتبداد شــرقی تلقــی کننــد کــه از شــاهان

می کننــد ،جهان هــای نشانه شــناختی غنــی ای
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داشــتند کــه حکومت هــای شــرق را نمونه هایــی

هدایــا گرفتــه تــا معمــاری آیین هــا را اداره
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تصوی ــر :1ط ــرح کاخ توپقاپ ــی در حــدود ق ــرن نوزده ــم .ب ــر گرفته از
کاتال ــوگ نمایشــگاه Turkische Kunst und Kunltur aus osmanischer
( Zeitهن ــر و فرهنــگ عثمان ــی در عصر عثمان ــی ،ف رانکفــورت )۱۹۸۵
 :Aحیاط اول
 :Bحیاط دوم
 :Cحیاط سوم (حیاط غالمان)
 :Dحیاط سوم (حرم)
 :Eحیاط سوم (باغ معلق و کوشکها)
 :Fباغ بیرونی و کوشکها
 :1دروازه اول
:2دروازه دوم
:3دروازه سوم

تصوی ــر :3موک ــب کالس ــکههای زنــان ســلطنتی کــه از دروازه
نخســت م یگذرنــد .برگرفتــه از:
Muradgea Ignace d'Ohsson, Tableau général de l'Empire
othoman (Paris, 1824-1787).

تصویــر  :2طــرح هســتهی اصلــی کاخ توپقاپــی در حــال
حاضــر.
 :Aحیاط دوم
 :Bحیاط سوم (حیاط غالمان)
 :Cحیاط سوم (حرم)
 :Dحیاط سوم (باغ معلق و کوشکها)
 :1دروازه دوم :2 /درگاه کمیس ــاریا ســلطنتی :3 /درگاه آش ــپزخانههای
ســلطنتی :4 /درگاه شــیرین یپزی .5 /حیــاط آشــپزخانهها.6 /
حیــاط اصطب لهــا .7 /حیــاط تبرزیــنداران زلفپــوش .8 /درگاهــی
کــه حیــاط تبزریــنداران زلفپــوش را بــه حیــاط دوم متصــل
م یکــرد .9 /دیوانخانــه عمومی(شــورای ســلطنتی ،دیــوان امیــره)/
 .10ب ــرج عدالــت .11 /خزانــه عموم ــی .12 /محــل دیوانخانــه عتی ــق/
 .13دروازه ســوم ،کــه بــا خواجــگان ســفید محافظــت م یشــود/
.14خوابــگاه غالمــان اتــاق کوچــک .15 /خوابــگاه غالمــان اتــاق
بــزرگ .16 /تــاالر مالقــات خصوصــی (اتــاق عرضهداشــت).17 /
مس ــجد .18 /کتابخانــه احمــد ســوم .19 /حی ــاط کوچــک ب ــرای کــوره
حمــام ســلطنتی .20 /خوابــگاه غالمــان نیروهــای هیئــت اعزامــی/
 .21مجموعــه خزانه-حمــام .22 /خوابــگاه غالمــان کمیســاریا.23 /
خوابــگاه غالمــان خزانــه .24 /خزانــه شمشــیردار .25 /مجموعــخ
اتــاق خــاص .26 /خوابــگاه غالمــان اتــاق خاصــه .27 /حــوض مرم ــر/
 .28ت ــراس مرم ــر طاقــدار .29 /کوشــک ختنــه .30 /کوشــک ای ــروان/
 .31کوشــک بغــداد .32 /بــاغ خاصــه .33 /بــرج پزشــک ارشــد.34 /
کوشــک دروازه .35 /مســجد تــراس باغــی .36 /کوشــک مجیدیــه/
 .37دروازه منتهــی بــه بــاغ بیرونــی .38 /راه زریــن حرمســرا.39 /
تــراس طاقــدار مرمریــن .40 /حــوض مرمــر .41 /اتــاق خــواب مــراد
ســوم .42 /کوشــکهای دوقلــو .43 /کوشــک احمــد اول .44 /تــاالر
ســلطنتی .45 /حمــام دوگانــه .46 /محلههــای والــده ســلطان.47 /
حیــاط والــده ســلطان .48 /حیــاط صیغههــا .49 /محلههــای ســیاه
خواجــگان .50 /بیمارســتان حــرم .51 /تــراس طاقــدار مرمریــن.52 /
درگاه حــرم در ارتبــاط بــا بــاغ بیرونــی

تصویــر :4مــراد ســوم درحــال تماشــای موکــب
ســفارت صفویــان از کوشــک برجــی معــروف بــه
کوشــک ســپاه .برگرفتــه از شهنشــا هنامه لقمــان،
 ،۱۵۹۲کتابخانــه کاخ توپقاپــیB. 200, fols. 33v34-r :

تصویــر  :5تشــریفات حیــاط دوم .ســلطان درحــال
تماشــای جریانــات دیوانخانــه عمومــی از پنجــره
مشــب کاش در بــرج عدالــت .از هنرنامــه لقمــان ،حــدود
 .۱۵۸۴-۸۵کتابخانــه کاخ توپقاپــیH.1523, fols. 18v, 19r :

بخــــش

144
تــرجـــمه

تصویر :6ســلیم دوم درحــال تماشــای جریانــات
دیوانخانــه عمومــی از پنجــره مشــب کاش در بــرج
عدالــت .از شــاهنامه ســلیم خــان ،لقمــان ،حــدود .۱۵۸۱
کتابخانــه کاخ توپقاپــیA. 3595, fol. 11r :

تصویــر :7ضیافتــی کــه بــه افتخــار ســفیر اروپــا
در تــاالر شــورای عمومــی (دیوا نخانــه عمومــی)
برگــزار شــد ،ســلطان در پشــن پنجــره مشــبک ،کــه
بــا طغــرای ســلطنتی احاطــه شــده اســت و بــاالی آن
کتیبــه قرآنــی وجــود دارد کــه بــه عدالــت اشــاره
م یکنــد .برگرفتــه از:
.D'Ohsson, Tableau général de l'Empire othoman
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تصویــر :8aپنجــره مشــبک تشــریفاتی بــر تــاالر مالقــات
خصوصــی ســلطان.

تصویــر :8bپنجــره مشــبک تشــریفاتی بــر تــاالر مالقــات
خصوصــی ســلطان.
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تصویــر :9مــراد ســوم درحــال
پذیــرش ســفرای اتریشــی در تــاالر
مالقــات خصوصــیاش برگرفتــه از
آلبــوم ،کتابخانــه ملــی اتریــش حــدود
:1590

fol. 122r. ,8626

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

تصوی ــر :11نقشــه اصفهــان .برگرفتــه از کتــاب ح ــس وحــدت نــادر
اردالن و لی ــا بختی ــار (ش ــیکاگو و لنــدن.)۱۹۷۳ ،
 :Aبخش سلطنتی
 :Bعباسآباد (تبریز آباد)
 :Cجلفای نو
 :Dگبرآباد ،بعدها با باغ ســلطنتی جایگزین شد.
 :1می ــدان قدیــم :2 /مس ــجد جامــع :3 /قص ـر :4 /مس ــجد عل ــی :5 /بــازار:6 /
می ــدان شــاه (عب ــاس) :7 /مس ــجد شــاه (عب ــاس) :8 /عال ــی قاپــو -بخش ــی از
قص ــر شــاهی :9 /دروازه بــازار :10 /مس ــجد ش ــیخ لط ـفاهلل :11 /باغهــای وزرا/
 :12چهاربــاغ:13 /پــل اهلل وردیخــان :14 /چهاربــاغ خواجــو :15 /پــل و ســد
خواجــو :16 /زاینــدهرود
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"1712.

Palastbezirkes

des

Planographia

Kaempfers

بخــــش

تصوی ــر :a:10ط ــرح انگلب ــرت کمپف ــر از کاخ اصفهــان اج را شــده در
سـ
ـال  .۱۶۸۴-۸۵برگفتــه ازAmenitates Exoticarum (Lemgo, 1712) :

تصوی ــر :b:10ط راحی مجــدد گالدی ــری از پ النوگرفی کمپف ر .رونوشــتی
از اچ.گ ــوب که ســاختمانهای موج ــود را هاش ــور زده اســت .برگرفتــه از:

تصویر :a, b:12نمایی از خیابان چهارباغ .برگرفته ازCornelis de Bruyn, Cornelis de Bruins reizen over Moscowie door Persie en Indie (Amsterdam, 1711). :

مطالعاتهنرهایزیبا
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تصویر: 13باغ هزارجریب .برگرفته از:

Jean Chardin, Voyage en

Perse et autres lieux de l'orient, 4 vols. (Amsterdam, 1711).

تصویر :15میدان شاه و چادرهایش .برگرفته از:

تصویــر :14نمایــی کــه میــدان و پــل اهلل وردیخــان را نشــان
م یدهــد.

Cornelis de Bruyn, Reizen over Moscowie.

تصویــر :17پذیرایــی شــاه صفــی از ســفارت دوک
هولشــتاین در تــاالر طویلــه در ســال  .۱۶۳۷برگرفتــه از:
A .Olearius, Muskowitische of t begehr te Beschreibung
)der neuen orientalischen Reise (Schleswig, 1656

بخــــش

14۸

تصویــر :19پذیرایــی ســلطنتی در کوشــک باغــی
عباسآبــاد ،واقــع در ســاحل مجــاور خیابــان چهاربــاغ.
K a e m p f e r, A m o e n i t a t e s E x o t i c a r u m .
برگرفتــه از:

تصویر :20تاالر عالی قاپو .برگرفته از:

Jean Chardin, Voyage en Perse

تــرجـــمه

تصویــر :16پذیرایــی شــبانه در تــاالر طویلــه کــه مراســم
جلــوس شــاه ســلیمان را در ســال  ۱۶۶۶نشــان م یدهــد.
K a e m p f e r, A m o e n i t a t e s E x o t i c a r u m .
برگرفتــه از:

تصویــر :18نقاشــیهای دیــواری چهلســتون کــه پذیرایــی
ســلطنتی را نشــان م یدهــد .اواســط ق ــرن هفده ــم.

مطالعاتهنرهایزیبا

تصویــر :21نقشــه بازســازی اللقلعــه دهلــی از سندرســون.
برگرفتــه ازL. Nicholson, The Red Fort, Delhi. :
 .1دروازه دهلــی .2 /دروازه الهــور .3 /بــازار سرپوشــیده .4 /نقارخانــه/
.5جلوخانــه .6 /دولتخاتــه خــاص و عــام .7 /بــرج اســد .8 /ممتــاز محــل،
عمــارت جهــانآرا بیگــم .9 /دریــا محــل .11 /Khwaspura .10 /رنــگ
محــل یــا امتیاز محــل .12 /بــرج مثمــن (خوابــگاه) .13 /خاص محــل.14 /
دولتخانــه خــاص .15 /حمــام .16 /موتــی مســجد (مســجد مرواریــد) کــه
در زمــان اورنــگ زیــب افــزوده شــد .17 /موتــی محــل .18 /بــرج شــاه.19 /
خانههــای مشــترک .20 /کوشــک ظفــر .21 /مهتــاب بــاغ .22 /محلههــای
شــاهزادگان .23 /اصطبلهــا .24 /بــاغ حیــات بخــش .25 /کوشــک ســاوان/
 .26کوشــک بادنــون

تصوی ــر :22نم ــای آکس ــونومتریک از الل قلع ــه کــه ســاختمانها
را تــا تســخیر بریتانیــا در ســال  ۱۸۵۸نشــان م یدهــد از
سندرســون .برگرفتــه ازL. Nicholson, The Red Fort, Delhi. :
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تصویــر :23جهانگیــر در هاروکادارشــان در الل قلعــه آگــرا،
ت ــوزک جهانگی ــری ،حــدود  .۱۶۲۰برگرفتــه از مجموعــه صدرالدین
آقاخــان ،ژن ــو.

تصویــر( :24بــاال) نمــای پانورامیــک از اللفلعــه دهلــی
کــه از رودخانــه مشــاهده م یشــود؛ (پاییــن) بــرج
هشــتضلعی ،بــه همــراه تــاالر مالقــات خصوصــی در
ســمت راســت و رنــگ محــل (امتیــاز محــل) در چــپ؛
بالکــن ســهپنجره بیــن رنــگ محــل و بــرج کــه محتمــا
هــاروکا دارشــان شــاه جهــان بــوده اســت .برگرفتــه از:
Emily Bayley and Thomas Metcalfe, The Golden Calm, ed. M. M. Kaye
(Exeter, England, 1980).

Francis Bartlett Donation of 1912 and Picture Fund, 14.654.

تصویــر :27شــاه جهــان در ســال  ۱۶۳۸از علــی م رادخــان در
هــاروکا تــاالر مالقــات عموم ــی در قلع ــه اله ــور تجلی ــل م یکنــد:

تصویــر :28م راســم مالقــات شــاه جهــان بــا ســه پســرش در
هــاروکا تــار مالقــات عمومــی قلعــه آگــرا در ســال :۱۶۲۸

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.
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Bayley and Thomas Metcalfe, The Golden Calm

بخــــش

تصوی ــر( :25ب ــاال) تــاالر مالقــات عموم ــی در الل قلع ــه دهل ــی؛
(پاییــن) تخــت هــاروکا بــرای مالقاتهــای عمومــی .برگرفتــه از:

تصویر:26جهانگی ــر در هــاروکا تــاالر مالقــات عموم ــی در آگ ـرا ،در
ح ــال پذی رای ــی از شــاهزاده خ ــرم (شــاه جهــان) و ن ــوهاش ،ت ــوزک
جهانگی ــری ،حــدود  ،۱۶۲۰بوســتون ،م ــوزه هنرهای زیب ــا ،برگرفتــه از:

مطالعاتهنرهایزیبا
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تصویــر( :29بــاال) تــاالر مالقــات خصوصــی بــا نمــای جزئــی
از بــرج هشــت ضلعــی مجــاور در الل قلعــه دهلــی؛ (پاییــن)
فضــای داخلــی تــاالر مالقــات خصوصــی بــا صفــهی مرکــزی
بــرای تخــت .برگرفتــه ازBayley and Metcalfe, Golden Calm. :

تصوی ــر :30شــاه جهــان در ســال  ۱۶۵۱از اورنــگ زی ــب و ن ــوهاش
در تــاالر مالقــات خصوصــی در الل قلعــه دهلــی پذی رایــی
م یکنــد ،برگرفتــه از:
Leningrad, Institut Narodov Azii, Album no. E. 14, fol. 25.

 .1امپراتوریهــای عثمانــی ،صفــوی ،و گورکانــی در

.3

کتــاب مجلــد ســوم کتــاب مارشــال هاچسِ ــن بــا نــام

مفصلتــری دربــارهی قانوننامــهی محمــد دوم ،و

" The Venture of Islam: The Gunpowder Empires and

کتابشناســی بیشــتر نــگاه کنیــد بــه:

" )Modern Times, vol. 3 (Chicago and London, 1974

Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power:

مقایســه شــدهاند .بــرای مقایســهی پایتختهایشــان

The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth

(اســتانبول ،اصفهــان و دهلــی) بــا پایتختهــای

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

شوگونســاالری توکــوگاوا (ادو) و امپراتــوری مینــگ (پکــن)،

.4

بــه صفحــه  1۸3تــا  211کتــاب اســتفان بلیــک بــا نــام

.5

Court of Processions

ارجــاع بــه پوســته صــدف را مصطفــی علــﯽ گالیپولــی
نویســنده اواخــر قــرن شــانزدهم ســاخته اســت:

" Shahjahanabad: The Sovereign City in Mughal
India,

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

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

A. Tietze, 2 vols. (Vienna, 1982 ,1979) ,1:38.

1739 –1639 (Cambridge, Eng., New

.6

بــرای پنجرههــای ظهــور در امپراتــوری روم و بیزانــس،

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

E. Baldwin Smith, Architectural Symbolism

Islam, A Calendar of Documents on Indo-Persian Relations

of Imperial Rome and the Middle Ages

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

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

Ottoman Relations (Delhi, 1989); and Adel Allouche,
The Origins and Development of the Ottoman-Safavid
Conflict (1555–1500/962-906) (Berlin, 1983).

برای نگاه ناظر مذکر در فیلم و تئاتر ،مراجعه کنید به:
Laura Mulvey, 'Visual Pleasure and Narrative Cinema," Screen
16, no. 3 (Autumn 18-6 :)1975; E. Ann Kaplan, Women and

بغــداد مــدور المنصــور بــر دروازههــای گنبــددارش
پنجرههایــی داشــت کــه بــه تاالرهــای مالقــات اختصــاص
داشــتند کــه از آن خلیفــهی عباســی میتوانســت از چهــار
طــرف نظارهگــر امپراتــوری جهانــیاش باشــد؛ ترجمــه
انگلیســی تاریــخ بغــداد کاتــب البغــدادی را نــگاه کنیــد در:
Jacob Lassner, The Topography of Baghdad in

Film: Both Sides of the Camera (London, 1983); L. Mykyta,
the Early Middle Ages (Detroit, 1970) 53-54.

“Lacan, Literature and the Look: Woman in the Eye of
Psychoanalysis," Substance 57–49 :)1983( 39; Jacqueline Rose,

مقریــزی در توصیفــش از قاهــره بــه پنجرههــای مشــبک

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

یــا شــباکهایی ارجــاع میدهــد کــه خلفــای فاطمــی

Freedman, Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoanalysis,

از آنجــا در مقابــل مــردم ظاهــر میشــدند .یکــی از ایــن

and Shakespearean Comedy (Ithaca and London, 1991).

پنجــره در ایــوان دروازهی زریــن بــود ،یعنــی دروازه اصلــی
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مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت:

نــگاه کنیــد بــه:

بخــــش

مراجعــه کنیــد .روابــﻂ دیپلماتیــک در ایــن مجلــدات

.2

بــرای گاهشــماری ســاخت کاخ توپقاپــی ،بحثهــای

کاخ شــرقی بــزرگ کــه بــا دروازه نخســت توپقاپــی مطابقــت

(Paris, 126 ,)1897 Philippe du Fresne-Canaye, Le Voyage

داشــت؛ نــگاه کنیــد بــه:

du Levant de Philippe du Fresne-Canaye (1573), ed. M.

Doris BehrensAbouseif, "The Facade of the

H. Hauser (Paris, 1897), 126

Aqmar Mosque," Mugarnas 1992( 9): 31-32

برنیــه ،ســیاح فرانســوی قــرن هفدهــم ،موکبهــای

دروازهی ارگ ایوبیان در حلب دارای پنجرهای مشــبک تشــریفاتی

جمعــه امپراتــور گورکانــی بــر فیــل را دارای تاثیــر کمتــری

مشــابه دوران مملوکــی بــر طــاق ورودیاش بــود( .نــگاه کنید به:

میدانــد« :نمیتوانــم بگویــم کــه ایــن دنبالــه شــبیه

(Tabbaa, figs. 9 ,1

موکبهــای باشــکوه اســت ،یــا (کــه اصطــالح مناســبتری

بــرای شــباک یــا پنجرههــای تشــریفاتی مشــبک ارگ مملــوکان

اســت) بالماســکههای ســینیور اعظــم»؛ نــگاه کنیــد بــه:

در قاهــره کــه از هــر ســو چشــمانداز پانورامیکــی از شــهر زیــر

François Bernier, Travels in the MogulEmpire A.D. -1656

خــود را بــه نمایــش میگــذارد ،نــگاه کنیــد بــه:
مطالعاتهنرهایزیبا
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1668, trans. A. Constable (New Delhi, 1983), 280.
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Doris Behrens Abouseif, "The Citadel of Cairo: Stage for

 .10بلــودر ســازهي معمــاري اســت کــه بــراي بهرهگیــري از

Mamluk Ceremony," Annales Islamologiques : )1988( 24

نمــاي زیبــا ســاخته شدهاســت .مﯽتوانــد در قســمت باالیــﯽ

2579; and Nasser O. Rabbat, "The Citadel of Cairo, 1841-1176,

ســاختمان ســاخته شــود و مﯽتوانــد بــه هــر فرمــﯽ باشــد،

"Ph.D. diss., Massachusetts Institute of Technology, 170 ,1991.

شــبیه برجــﯽ کوچــک ،گنبــد و یــا باالخانــهاي گشــوده .و یــا

ســنت اســالمی قــرون وســطایی از کوشــکهای کاخــی

مﯽتوانــد بــه شــکل پاویلیونــﯽ تــک در باغــﯽ باشــد و یــا

مشــرف در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت:

تراســﯽ باشــد کــه بــه ســاختمانﯽ متعلــق نیســت.

D. Fairchild Ruggles, "The Mirador in Abbasid and

.11

Hispano-Umayyad Garden Typology," Muqarnas 7

 .12برای توصیفات مفصلتر از حیاط نخست نگاه کنید به:
Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 52-31.

82–73 :)1990(. For ceremonial grilled windows, see
also n. 9 below and my introduction to this volume.

.7
.۸

.9

Imperial Gate

Kiosk of Processions

.13

public council hall

 .14حیاط دوم در اینجا توصیف شده است:

بــرای کاخ ابراهیــم پاشــا و جشــنهای عثمانــی کــه در هیپــودرم

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 90-53.

برگــزار میشــد نــگاه کنیــد بــه:

بـرای ایــن اســتدالل کــه پنجــره مشــبک در تــاالر مالقــات عمومی

)Nurhan Atasoy, Ibrahim Paşa Sarayı (Ibrahim Pasha Palace

توپقاپــی از تشــریفات اواخــر عباســی نشــﺄت گرفتــه ،کــه در آنجــا

(Istanbul, 1972); Metin And, Osmanlı Şenliklerinde Türk

خلیفــه منــزوی از پشــت پنجــره مشــبک کــه بــا پــردهی کعبــه

Sanatları (Turkish Arts in Ottoman Festivities) (Ankara, 1982).

(کســوهالکعبه) پوشــیده شــده بــود شــوراها را نظــاره میکــرد ،نــگاه

برای اسب سلطان نگاه کنید به:

کنیــد به:

Philippe du Fresne-Canaye, Le Voyage du Levant de

L. H. Uzunçarşılı, Osmanl Devleti Teskilatina Medhal

Philippe du Fresne-Canaye (1573), ed. M. H. Hauser

(Ankara, 1941), 5 .

نشــانهای افتخــار خلیفــه عباســی القائــم بﺄمــر اهلل (کــه در

Rabbat, "Citadel of Cairo," 76–77,110-11 .

شــورش متحــدان فاطمیــون در ســال  1055-56در بغــداد

پنجــره مشــبک مرتفعــی در مدرســه مســتنصریه بغــداد کــه

ســرنگون شــد) کــه امیــر البساســیری بــه عنــوان غنایــم بــرای

مشــرف بــه تــاالر ســخنرانی زیرینــش بــود و بــه خلیفــه

خلیفــه فاطمــی در مصــر فرســتاد شــامل پنجــره مشــبک آهنی

عباســی امــکان مــیداد تــا بــدون دیــده شــدن اســتراق

تشــریفاتی بــود کــه در ابتــدا در دارالخالفــه در بغداد نصب شــده

ســمع کنــد در مقالــه یاســر طبــاع ذکــر شــده اســت.

بــود کــه خلفــا پشــت آن مینشســتند .ایــن پنجــره مشــبک که

kapu .15

در ابتــدا در کاخ وزیــر اعظــم فاطمیــون در قاهــره ،کــه بعدهــا

Dynastic law codes .16

اقامتــگاه فرمانروابــان ایوبــی شــد ،بازنصب شــد متعاقبــا در نمای

 .17برای ایدئولوژی در اوایل سلطنت سلیمان ،نگاه کنید به:

شــده بــود مجــددا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نــگاه کنیــد بــه:

of Süleyman," in Soliman le Magnifique et son

Howyda Nawwaf al-Ilarithy, "Urban Form and

temps, ed. Gilles Veinstein (Paris, 1992), 159-77

Meaning in Bahri Mamluk Architecture," Ph.D.

نظریــه مشــروعیت سلســلهای کــه در اواخــر ســلطنت

diss., Harvard University, 96-78 ,1992; Behrens-

ایــن ســلطان بســﻂ یافــت در اینجــا مــورد بحــث قــرار

Abouseif, "The Facade of the Aqmar Mosque," 34

گرفتــه اســت:

بـرای تــاالر مالقــات خلفــای فاطمــی ،کــه در آنجــا بر ســدیال (تخت

.1۸

Colin Imber, "The Ottoman Dynastic Myth," Turcica

رفیــع) در پس پنجرهی مشــبک (شــباک) پردهپوشــی مینشســتند،

19 (1987): 7-27

در حالیکــه وزیــر اعظمشــان در زیــر آن نشســته بــود نگاه کنیــد به:

Abu'l-Hlasan Ali bin Muhammad al-Tamgrūt, En

”Behrens Abouseif, “The Facade of the Agmar Mosque,

Nashat el-Miskiya fi-s-sifarat et-Tourkiya: Relation

34-35.

d'une ambassade marocaine en Turquie, -1589

وزرا در طــی مالقــات در ســمت راســت و چــﭗ خلیفــه

1591, trans. H. de Castries (Paris, 1929), 61–63

فاطمــی میایســتادند درحالیکــه وزیــر اعظــم مســتقیما زیــر

همچنین نگاه کنید به:

آن مینشســت ،نظمــی کــه بــه نمونــهاش در تــاالر مالقــات

Jocelyne Dakhlia and Lucete Valensi, "Le spectacle

عمومــی ســلطان عثمانــی در توپقاپی شــباهت زیادی داشــت.

de la Cour: éléments de comparaison des modes

پنجــرهی تشــریفاتی (شــباک) مشــابهی در دارالنیابــه وجــود

de souveraineté au Maghreb et dans l'Empire

داشــت .دارالنیابــه را منصــور قــالوون در ســال  12۸۸بــرای

;ottoman," in Soliman le Magnifique, 57-145

نایــب خــود طرنطــای در ارگ مملــوکان در قاهــره ســاخته

and Marianne Barrucand, Urbanisme princier en

بــود .ایــن پنجــره جایــی بــود ایــن مقــام عــادت داشــت زمــان

Islam: Meknes et les villes royales islamiques post-

ادرهی جلســات رســمی آنجــا مینشســت .نــگاه کنیــد بــه:

médiévales (Paris, 1985).

بخــــش

در ســال  130۸-9در محــل کاخ وزرای اعظــم فاطمــی ســاخته

The Making of the Imperial Image in the Reign
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رو بــه خیابــان خانقــاه امیــر مملوکــی بیبــرس الجاشــنکیر کــه

Cornell H. Fleischer, "The Lawgiver as Messiah:

 .19بــرای تاریــخ خلعتهایــی کــه دودمانهــای اســالمی از

 .24ســاز و کار شــکلگیری دولــت و پویایــی سیاســتهای

دوران عباســیان از آن اســتفاده میکردنــد ،نــگاه کنیــد بــه:

قبیلــهای زمــان تیمــور ،کــه یــک اتحــاد کوچنشــین بیقاعــده

N. A. Sullman, "Khila," Encyclopaedia of Islam, 2nd

متشــکل از ایــالت ترکی-مغولــی را به ارتشــی منظــم و مطیع

ed. (hereafter E12), 5:6-7

خــود تبدیــل کــرد ،در اینجــا مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت:

 .20تــاالر مالقــات ســلطان ،حیــاط ســوم ،و کوشــکهای باغــی

Beatrice Forbes Manz, The Rise and Rule of Tamerlane

ســلطنتی در اینجــا توصیــف شــده اســت:
Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 91-241

.21
.22
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Abode of Felicity

)(Cambridge, Eng., 1989

.25

Peter Burke

 .26عمــو و پــدرزن اســپانیایی لوئــی چهاردهــم ،فیلیــﭗ چهــارم ،به

Mustafa Ali Gelibolulu, Mevā'idü'n-nefā'is fi kavit

نــدرت در انظــار عمومــی ظاهــر میشــد؛ زمانــی کــه در مقابــل

idi'l-mecalis (Istanbul, 1956), 136-39 .

مــردم حاضــر شــد تقریبــا «همچــون تندیســی مرمریــن»

 .23بـرای تاریــخ مفصــل بــردگان خانگــی کــه از دوران عباســیان بــه

بیحرکــت مانــد و تنهــا لبهایــش تــکان میخــورد .وقــارم

ایــن ســو از تبارهــای غیرمســلمان بــه خدمــت گرفته میشــدند و

آرام ،جذبــه و متانــت در ســنت ســلطنتی اســپانیا ،همچــون

آمــوزش میدیدنــد تــا بــه مقامــات عالــی برســند ،نــگاه کنیــد بــه:

دربــار عثمانــی بســیار پســندیده بــود .نــگاه کنیــد بــه:

تابستان 1400

D. Sourdel, P. Hardy, and H. Inalcık, "Ghulām," E12,2:1079 -91

Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV (New

ممالیــک مصــر و عثمانیــان آخریــن نمونههــای بــزرگ

Haven and London, 1992), 180

سلســلههای یکجانشــین متمرکــز بودندکــه در مقیــاس

ایــن اظهــارات در خاطــرات لویــی چهاردهــم در خطابه تشــییع

وســیع بــر ســربازان بــرده متکــی بودنــد .برعکــس،

جنــازهای تکــرار شــد کــه پادشــاه فقیــد را اینگونــه توصیــف

مغــوالن و تیموریــان کــه غالبــا کوچنشــین بودنــد

میکنــد کــه «بســیار بــا آن پادشــاه اســرارآمیزی کــه خــود

اتحادهــای قبیلــه ای بودنــد کــه نقــش نیروهــای بــرده

را پنهــان میکردنــد تــا بــرای خــود احتــرام جلــب کننــد

در آنهــا بــه طــور قابل مالحظــهای کمتــر بــود .صفویــان

متفــاوت بــود»؛ Burke, Fabrication of Louis XIV, 184.

و گورکانیــان تــا حــد زیــادی میــراث تیمــوری را دوام

 .27بــه عنــوان مثــال یکــی از ســیاحان فرانســوی قــرن هجدهــم

بخشــیدند .برخــالف ســلطنتهای قــرون وســطایی

نامرئــی بــودن ســلطین عثمانــی کــه وســیلهای بــرای القــای

دهلــی ،در زمــان گورکانیــان ،بــردگان نقــش بســیار

تــرس آمیختــه بــا احتــرام در رعایایشــان بــود بــا نمایشــگری

اندکــی در دولــت و ارتــش داشــتند .اســاس نظامــی

پادشــاهان فرانســوی ،کــه میخواســتند مــورد عشــق و محبت

دولــت اولیــه صفــوی تقســیمان قبیلــه ای قزلباشــان

رعیایشــام واقــع شــوند مقایســه کــرده اســت .نــگاه کنیــد بــه:

ترکمــن بــود .گرچــه شــاه عبــاس تــالش کــرد تــا

Jean-Claude Flachat, Observations sur le commerce

قــدرت خــود را بــا نیروهــای بــرده گرجــی ،ارمنــی و

et sur les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de

چرکــس متعــادل ســازد ،امــا تعــداد قزلباشــان همچنــان

l'Afrique, et même des Indes Orientales (1740--1758),

از آنــان بیشــتر بــود.

2 vols. (Lyons, 1766-67), 2:177

برای ساختارشــکنی داســتان اســتبداد شــرقی در ســفرنامههای

the anonymous A Chronicle of the Carmelites in

: نگاه کنیــد به،اروپایــی قــرن هفدهــم و هجدهــم

Persia, 2 vols. (London, 1939), 1:158,169 .

.34

Alain Grosrichard, Structure du serail: La fiction du

 کاخ اصفهــان را میتــوان تقریبــا از روایتهــای مصــور.35

despotisme asiatique dans l'Occident classique (Paris, 1979).

مســافران خارجــی و وقایعنگاریهــای صفــوی بازســازی

 زمانیکه تشــریفات،گفتمان سیاســی عثمانی در اوایل قرن هجدهم

 کــه بــه همــراه اندکــی از بقایــای باســتانی و،کــرد

. هنــوز مورد مطالعــه قرار نگرفته اســت،دربــار درحــال تغییــر بود

.نقشــههای اولیــه شــهر مــورد اســتفده قــرار گرفتــه اســت

Paris, Bibliothèque Nationale, ms.(  خاطرات ســلیمان.2۸

هنــوز مطالعــه مفصــل و دقیقــی از کاخ و تشــریفات آن

) کــه جمــال کفــادار نشــان داد در مقالــهیsuppl. turc221

: بــرای کاخ نــگاه کنیــد بــه.انجــام نشــده اســت

او در کنفرانــس کمیتــهی بینالمللــی مطالعــات عثمانــی

Eugenio Caldieri, "Le Palais d'Isfahan," in Studies on

 در آنــکارا برگــزار1992 و پیشــاعثمانی کــه در ســپتامبر

Isfahan, Iranian Studies 7, ed. Renata Holod (Boston,

 نــام مقالــه خاطــرات.شــد مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت

1974), 380-405 ; E. Galdieri, "Relecture d'une gravure

Bir Mısır( مصــری از فرانســه-یــک ینیچــری عثمانی

allemande du XVIIème siècle comme introduction

 بــرای متنــی کــه.) اســتYeniçerisinin Fransa Anilan

بخــــش
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à une recherche archéologique, Akten des VII.

fols. 43r- 44r. :در بــاال آورده شــده نــگاه کنیــد بــه

Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und

بــرای کاخهــای ســاحلی عثمانــی کــه نشــانگر شــیوهی

Archäologie (Berlin, 70-560 ,)1979; E. Galdieri, Esfahan:

:جدیــدی از زندگــی اســت نــگاه کنیــد بــه

Ali Qapu: An Architectural Survey (Rome, 1979); Donald

Tülay Artan, "Architecture as a Theater of Life: Profile

N. Wilber, Persian Gardens and Garden Pavilions

of the Eighteenth-Century Bosphorus," Ph.D. diss.,

(Washington, D.C., 53-39 ,)1979; G. Zander, ed., Travaux

Massachusetts Institute of Technology, 1989

de restoration de monuments historiques en Iran (Rome,

 برگرفتــه از ترجمــه انگلیســی تاریــخ عالــم آرای عباســی.29

1968); Heinz Luschey, "Der königliche MarstallinIsfahan

:کــه بــه صــورت زیــر منتشــر شــده اســت

in Engelbert Kaempfers Planographia des Palastbezirkes

The History of Shah Abbas the Great, by R. M. Savory,

1712," Iran 79-71 :)1979( 17; I. Luschey-Schmeisser,

2 vols. (Boulder, Colo., 1978), 1:529,533 .

The Pictorial Tik Cycle of Hasht Beheshi in Isfahan and

Carmelite Friar .30

Its Iconographic Tradition (Rome, 1978); Wolfram

Paul Simon

.31

Kleiss, Die Entwicklung von Palästen und palastartigen

John Thaddeus

.32

Wohnbauten in Iran (Vienna, 1989); Kurt Würfel, Isfahan

Pietro della Valle, Delle Conditioni di Abbas Rè

.33

nisfi-dschahan das ist die Hälfte der Welt (Zurich, ,)1974

.26 ,1۸-17 ,)162۸ ,di Persia )Venice

81–118 ,50-27. See also Rosemarie Quiring-Zoche,

:برای گزارشات این دو راهب نگاه کنید به

شــاردن میافزایــد کــه عبــاس اول همچنیــن پیادهنظــام

Isfahan in 15. und 16. Jahrhundert (Freiburg, 1980).

 .36این کاخ را ژان شاردن و انگلبرت کمپفر توصیف کردهاند:
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مســلح بــه تفنــگ را آمــوزش داد تــا از ینیچریهــای

تابستان 1400

Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et

عثمانــی تقلیــد کننــد تــا بتواننــد مبــارزه موثرتــری علیــه

autres lieux de l'Orient, ed. L. Langlès, 10 vols.

آنــان داشــته باشــندChardin, Voyages, 5: 297-98 . :

(Paris, 1811), 7:868- 87 ; 8:21- 31 ; and Engelbert

بــرای اصالحــات تمرکزگرایانــهی عباس اول ،که شــاه طهماســب

Kaempfer, Amoenitates Exoficarum (Lemgo,

اســاس آن را پایهگــذاری کــرده بــود ،نــگاه کنیــد بــه:

1712), bk. 1, trans. W. Hinz as Am Hofe des

H. R. Roemer, "The Safavid Period," in Cambridge

persischen Crosskönigs (85-1684) (Tübingen

History of Iran, vol. 6, ed. P. Jackson and L. Lockhart

and Basel, 1977), 206-35 .

(Cambridge, London, New York, 1986), 262- 78,343-47 .

 .37بــرای کوشــکی کــه در رأس خیابــان چهاربــاغ قــرار داســت

بردههــا عــالوه بــر خدمــت در هنگهــای جدیــد ،در خانــواده

و در روزهــای بخصوصــی بــرای اســتفاده زنــان بــه روی

ســلطنتی نیــز مشــغول بــه کار بودنــد و حضــور آنهــا در ســطوح

عمــوم بســته بــود ،نــگاه کنیــد بــه:

باالتــر دولــت صفــوی احســاس میشــد تــا زمانیکــه حــدود

Pietro della Valle, Les fameux voyages de Pietro

پســتها عالــی اداری را اشــغال کردنــد؛ نــگاه کنیــد بــه:

della Valle, 4 vols. (Paris, 70-1658), 2:42,3:37,101-5 , and

"R. M. Savory, "The Safavid Administrative System,

Chardin, Voyages, 8:23-24 .

in Cambridge History of Iran, 6: 351-72.

عکســی قدیمــی از کوشــکی کــه اکنــون دیگــر موجــود
نیســت در

.39

)Galdieri, "Relecture d'une gravure, ' 567 (pl. E

منتشر شده است.

Translated in R. D. McChesney, "Four Sources on Shah
Abbas's Building of Isfahan," Muqarnas 5)1998( : 133 .

.40

Iskandar Munshi, The History of Shah Abbas, 2: 111,724.

باغ هزارجریب در اینجا توصیف شده است:

برای نقش محمد دوم در طراحی توپقاپی نگاه کنید به:

della Valle, Les fameux voyages, 2: 44-45 ; Chardin,

Necipoglu, Architecture, Ceremonial and Power, 13-15.

Voyages, 8: 33-5 ; Thomas Herbert, Travels in Persia

.41

(1629-1627), abridged ed. Sir W. Foster (London,

 .42اولئاریــوس نوشــت :ایــن منطقــه کــه از طریــق خیابــان و

1928),132-34 ; and Adam Olearius, Les Voyages du

رودخانــه بــه چهــار بخــش تقســیم میشــود ،بوســیلهی

Sieur Adam Olearius, 2 vols (Leiden, 1719), 2:774 .

دیوارهــای میانــی بــه ســی بــاغ کوچکتــر تقســیم

 .3۸اصطــالح ینیچریهــای ســواره ( )janissaries à chevalدر

میشــوند ...بــا قصرهــای زیبــا ،گذرگاههــای پاکیــزه ...،و

Adam Olearius

اینجــا ذکــر شــده اســت:

نیــز بــا متنوعتریــن حوضچههــای آبــی و بازیهــا همچــون

Chardin, Voyages, 5:307, and Vladimir Minorsky, ed, and

بهشــتی واقعــی بــر زمیــن اســت کــه هرکســی میتوانــد در

trans., Tadhkirat al Mulūk: A Manual of Safavid Administration

آن مســرور باشــد و بــه وصــف نمیآیــد:

(ca. 1137 /1725) (rprt., Cambridge, Eng., 1980),33 .

Las Voyages, 2:774. Kaempfer, Am Hofe, 203

برای گنابادی ،اسکندر منشی ،و یزدی ،نگاه کنید به:

 .45برای میدان که در دو مرحله ساخته شد نگاه کنید به:

M cCh e s n e y, "Fou r Sou rce s , "109 ,111 ,104

McChesney, "Four Sources," 103-28; Lutf Allah

نقاشــیهای را عموما بازنمــودی از جامعهی زیبــای اصفهان توصیف

Hunarfar, Ganjinah-yi Athar-i Tarikh-i Isfahan (Isfahan,

میکننــد ،و نــه اســتعارهای از درگاهی بهشــتی؛ نــگاه کنید به:

1350/1971),392-514 ; Heinz Caube and Eugen Wirth,

E. J. Grube, "Wall Paintings in the Seventeenth-

Die Bazar von Isfahan (Wiesbaden, 1978); R. M.

Century Monuments of Islahan," Iranian Studies

Savory, Iran under the Safavids (Cambridge, Eng.,

7 )1974) : 515-16.

1980), ch. 7; Heinz Gaube, "Isfahan the Capital," in

 .43پیتــرو دال واال تتراپولیــس بــزرگ اصفهــان را اینگونــه شــرح

Iranian Cities (New York, 1979), 65-98 ; Wilfrid Blunt,

میدهــد« :شــهری زیبــا متشــکل از چهــار شــهر ،کــه

Isfahan: Pearl of Persia (New York, 1966), 63-68 , and

بســیار بــه هــم نزدیکنــد و آنقــدر در اتثــال بــا هــم هســتند

Chardin, Voyages, 7:33443.

کــه تنهــا بــا عــرض خیابــان زیبــای چهاربــاغ و رودخانــهای

 .46وقفهای عباس اول اینجا بحث شده است:

ســاکنان تبریــز و جلفــای نــو در مســتعمرات جدیــد محلههای

and African Studies 15 (1981): 165-90 .

مهاجرنشــین جدیــد اصفهــان اســکان یافتنــد زارا عبــاس اول

در صفحــه  1۸2او مینویســد« :عنصــر ایدئولوژیــک در

شــهرهای آنهــا را بــرای مبــارزه بــا عثمانیــان ویــران کــرده

وقفهــای عبــاس حداقــل دو جنبــه داشــت ،ارادت مذهبــی

بــود .بــرای حومههــای اصفهــان نــگاه کنیــد بــه:

بــه شــیعهی دوازده امامــی و میــراث سیاســی صفــوی ،کــه

Kaempfer, Am Hof, 192-97; Olearius, Les Voyages,

هــر دو در اقتــدار حکومتــش بســیار مهــم بودنــد»

شــدهاند».؛

2 :775-76; Chardin, Voyages, 8:67-117.

 .47برای توحیدخانه نگاه کنید به:

پــس از آن کــه عبــاس دوم محلــه زرتشــتیان را به باغ ســلطنتی

Zander, ed., Travaux, 206, figs. 94 and 95; della Valle,

تبدیــل کــرد ،آنهــا بــه جلفــای نو نقــل مــکان کردند.

Les fameux voyages, 2:69-70; Kaempfer, Am Hofe,

 .44متن گنابادی در اینجا ترجمه شــده است:
McChesney, "Four Sources," 114

212, and Minorsky, Manual of Safavid Administration,
33-34 ,55,126.

برای مخالفت با شاه عباس اول در میدان عتیق نگاه کنید به:

اســکندرمنشــیآئینیرادرتوحیدخانهتوصیفمیکندکهشاهســونها

McChesney, "Four Sources," 112,114 ,117 -18

حلقــهیتوحیــدیرابــههمــانترتیبــیکهرســمصوفیــانصفــویبود

بــرای اظهــار اینکــه عبــاس اول میــدان جدیــد را ســاخت

شــکل میدادنــد ،و شــروع بــه ذکــر نــام خ ـدا و شــهادت بــه وحــدت

تــا تجــارت را از میــدان عتیــق بــه ســوی میــدان جدیــد

میکردنـد .او همچنیــن بــه مجــازات مــرگ کسـانیکه بــه زور بــا ســالح

معطــوف کنــد ،نــگاه کنیــد بــه:

وارد محوطههــای خصوصــی کاخ شــده بودنــد اشــاره میکنـد .زیـرا آنــان

J. B. Tavernier, Voyages en Perse (Geneva, 1970),54–55 .

قداســتکاخســلطنتیراکــهپنــاهگناهــکارانبودزیــرپاگذاشــتهبودند.

بخــــش

Pietro della Valle, Les fameux voyages, 2:53.

Waqfs of Shāh 'Abbās, 1011-1023/1602 -1614-," Asian

15۸
تــرجـــمه

کــه صلیبــی را شــکل میدهنــد از هــم یکدیگــر جــدا

Robert D. McChesney, "Waqf and Public Policy: The

.4۸

شــاردن خاطــر نشــان میکنــد کــه عالــی قاپــو ،آرامــگاه

جامههــای معاصــر پوشــیده ،بعضــی لباسهــای اروپایــی بــه تــن

امامــان ،و اصطبلهــا و آشــپزخانههای پادشــاهان صفــوی

کردهانــد .بـرای معــدود نقاشــیهای باقیمانــده نــگاه کنیــد بــه:

بــود کــه بــه گناهــکاران نیــز پنــاه مــیداد.

J. Daridan and S. Stelling-Michaud, Le peinture

spolia

sésévide d'Ispahan. Le Palais d'Ala Qapy (Paris, 1930).

نطنــزی نقاشــیهایدیواری میــدان را بــا نســخهای از

 .49برای دروازه نگاه کنید به:
Galdieri, Esfahan: Ali Qapa; Zander, ed., Travaux,

عجایبالمخلوقــات مقایســه میکنــد

289-133; Blunt, Isfahan, 72; della Valle, Les

(trans, in McChesney, "Four Sources," 107).

fameux voyages, 2 :47-70; Kaempfer, Am Hofe.

شــاردن مشــاهده کــرد کــه صفویــان نســبت بــه

208; and Chardin, Voyages,7 :368-69.

نقاشــیهای شــمایلی در ســاختمانهای ســکوالر از

 .50مینورســکی از شــاه بــه عنــوان یــک ســرمایهدار بــزرگ یــاد

عثمانیــان و ازبــکان مــدارای بیشــتری دارنــد .صفویــان

Manual of Safavid Administration, 14.

ســنت تیمــوری نقاشــیهای دیــواری شــمایلی را بــه ارث

میکنــد:
مطالعاتهنرهایزیبا

159
تابستان 1400

پیترو دال واله نوشت ) (Les fameux voyages, 3:50که شاه

بردنــد کــه در اینجــا توصیــف شــده اســت:

تنهــا تاجــر بــزرگ حکومتــش بــود ،زیــرا تجــارت تقریبــا

"Basil Gray, "The Tradition of Wall Painting in Iran,

همــهی اجنــاس میــدان اصفهــان را در انحصــار خــود داشــت

in Highlights of Persian Art, ed. R. E. Ettinghausen

کــه حتــی پیازهــای شــاه در آن فروختــه میشــد .بــرای

and E. Yarshater (Boulder, Colo. 1979).

سیاســتهای اقتصــادی تمرکزگرایانــه شــاه کــه همتــای

.52

اصالحــات سیاســی اش بــود نگــه کنیــد بــه:

.53

Giacomo Soranzo
Archivio di Stato, Venice, Busta 5, no. 13, fol. 7r; no.

McChesney, "Four Sources,"118-19; and Linda K.
Steinmann, "Shah Abbas and the Royal Silk Trade,

15, fol. 22r.

.54

Kaempfer, Am Hofe, 246

1599-1629," Ph.D. diss., New York University, 1986.

اولئاریوس ) (Las Voyages, 2: 55-706طیف گستردهای

 .51شــــاردن ســــردر بــازار قیصریــه را توصیــــــف کــرده

از کوشــکهایی را وصــف میکنــد کــه ضیافتهایــی

اســت) . (Chardin, Voyages, 7: 356-57او میگوید که ســاعت در

بــرای ســفرا در آنهــا برگــزار میشــد .برخــی از ایــن

زمــان او برداشــته شــده بــود زیـرا هیچکس قــادر به تعمیرش نبــود .به

کوشــکها در شــکارگاههای حومــه شــهر واقــع بودنــد،

گفته اولئاریوس)(Les Voyages, 2:768اینساعت را مردی انگلیسی

کــه در آنجــا از ســفرا دعــوت میشــد تــا در مراســم

ســاخته بود .پیتـرو دال واله )(Les fameux voyages, 2: 47-50

شــکار ســلطنتی شــرکت کننــد .بــه گفتــه راهــب تادئــوس

نقاشــیهای شــمایلی عالــی قاپــو را توصیــف میکنــد،

عبــاس اول عــادت داشــت در نــوع مکانــی اجــازه مالقــات

کــه زنهــا و مردهــا را در حالتهــای تحریککننــده بــه

بدهــد

(Chronicle of the Carmelites, 1:286).

تصویــر کشــیده شــدهاند کــه بازنمــودی از اتحــاد باکــوس

.55

و ونــوس اســت .پیالههــای شــراب در دســت دارنــد ،اغلــب

 .56نگاه کنید به:

porch

Luschey, "Der königliche Marstall," 71-79; Kaempfer, Am

 .61اســکندر منشــی دروازه عبــاس اول را کاخ پنــﺞ طبقــه

lloje, 210-11; Olearius, Les Voyages, 706-11; and Jean

مینامــد .بــرای ایــن نظریــه کــه عبــاس دوم تاالرهــای آن را

Chardin, Le Couronnement de Soleiman, troisième Roy

افزوده نگاه کنید به. Galdieri, Esfahan, 38-40 :توصیفات

de Perse (Paris, 1671), esp. 108-85.

دال والــه) (Les fameux voyages, 2:47, 3: 35-36و کمپفــر

مقاماتــی ســفرا را هنگامیکــه بــرای تعظیــم بــه حضور شــاه

( ) Am Hof ,208-10را نیــز ببینیــد .دیــوان وزرا در طبقــه

میرســیدند ،میگرفتنــد؛ پــس از آن بایــد بــه جایــگاه

همکــف عالــی قاپــو در

معینشــان بازمیگشــتند .در طــی مالقــات وداعشــان،

Minorsky, Manual of Safavid Administration, 42-55

بایــد خلعتــی را میپوشــیدند کــه شــاه بــه آنهــا داده بــود.

شرح داده شده است.

 .57شاردن)(Voyages, 5: 468-500 and 7 :377-79چهلستون

 .62یــک جملــه از متــن ترجمــه نشــده اســت .بــه متــن اصلــی

را بزرگتریــن تــاالر ذیرایــی کاخ میدانــد کــه قــادر اســت 250
تــا  300تــن را در خــود جــای دهــد و گــزارش مفصلــی از

.63

Della Valle, Les fameux voyages, 3: 9-56.

رســمیتر ضیافتهایــی بــود کــه در دوران عبــاس اول

ارمنــی از حجرههــای چراغانــی شــده می ـدان دیــدن میکردنــد

برگــزار میشــد .بــرای چهلســتون نــگاه کنیــد بــه :بــرای

(della Valle, Les fameux voyages, 3 :10-18).

ـهZander, ed., Travaux, :
291-382.
نقاشــیها نــگاه کنیــد بـ

مراســم چراغان همچنین در  Herbert, Trau. els, 128وصف

Grube, "Wall Paintings," 511-42; and E. G. Sims,

شــده است.

"Late Safavid Painting: The Chihil Sutun, the

شــاردن) (Voyages, 7:937میگویــد :عبــاس اول عالقــه زیــادی

Armenian Houses, the Oil Paintings," in Aktendes

بــه اینگونــه مراســم باشــکوه داشــت کــه جانشــینانش کمتــر و

VII. Internationalen Kongresses für Iranische Kunst

تنهــا بــرای متاثــر کــردن ســفرا بــه آن میپرداختنــد.

und Archäologie (Berlin, 1979), sec. 3 ,408 -13.

.64

Iskandar Munshi, History, 2: 1044-48

Lokman, Hünername, Topkapi Palace Museum

.65

Della Valle, Les fameux voyages, 3 :44,46.

Kaempfer, Am Hofe, 252-83.

 .60برای کوشکهای تیموری نگاه کنید به:

 .66بـرای جشــن آبپاشــان در ســال  1619کــه مردم با شاشــاره شــاه
شــروع بــه آبپاشــیدن روی هــم میکردنــد ،کــه خــود بــه همـراه
ســفرا از روی پــل مشــغول تماشایشــان بــود نگاه کنیــد به:

Lisa Golombek and Donald Wilber, The Timurid

della Valle, Les fameux voyages, 3 :38-40; and

Architecture of Iran and Turan, 2 vols. (Princeton,

Iskandar Munshi, History, 2:1046.

1988), 1: 174-83 , and Wilber, Persian Gardens, 23–37.

Bernier .67

کوشــکهای چهلســتون تیمــوری در هــرات و ســمرقند

 .6۸بــرای تاثیــر احتمالــی اصفهــان بــر شــاهجهان آبادنــگاه

در مقالــه برنــارد اوکیــن در ایــن مجلد بررســی شــده اســت.

کنیــد بــه:

بخــــش

ضیافتــی کــه در آنجــا برگــزار شــد تهیــه کــرد کــه بســیار

گاهــی زنــان حرمسـرا ،خواجــگان ،و همسـران ســفیران و تجــار

Library, ms. H.1523, fols. 16r18-r.

.59

رجــوع کنیــد.
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.5۸

 Voyages,5: 237 - 99, 7:369و

Blake, Shahjahanabad, 71 ,196.

1915), 1-28 , G. Sanderson, A Guide to the Buildings

بــه گفتــه برنیــه) (Travels, 152-53شــاهجهان از ســفیر ایــران

and Gardens, Delhi Fort, 4th ed. (Delhi, 1937); John

خواســت دهلــی نــو را بــا اصفهــان مقایســه کنــد .برنیــه آگــرا و

Burton-Page, "The Red Fort," in Splendors of the East,

دهلــی را مقایســه میکنــد . Travels, 284-85:بــرای نارضایتــی

cd. Mortimer Wheeler (New York, 1965); and Louise

شــاهجهان از خیابانهــای باریــک آگــرا نــگاه کنیــد بــه:
'Inayat Khan, Shah Jahan Nama, trans. A. R. Fuller,

Nicholson, The Red Fort, Delhi (London, 1989).

 .70بــرای تخریــب ســازههای شــاهجهان در الل قلعــه آگــرا
نــگاه کنیــد بــه:

cd. W. E. Begley and Z. A. Desai (Delhi, 1990), 205-6.
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 .69بســیاری از قســمتهای اللقلعــه دهلــی تغییــر کــرده

"Nur Bakhsh, "The Agra Fort and Its Buildings,

اســت .ایــن قلعــه را نادرشــاه در ســال  1799تخریــب

Annual Report of the Archaeological Survey of India

کــرد و انگلیســیها در ســال  1۸5۸در حالیکــه تقریبــا

for 1903–04 (Calcutta, 1906), 164-93 . Lahori's text is

هشــتاد درصــد آن تخریــب شــده بــود از آن بــه عنــوان مقــر

translated in W. E. Begley and Z. A. Desai, Taj Mahal:

فرماندهــی اســتفاده کردنــد .دیوارهایــی کــه فضــای داخلــی

The Illumined Tomb (Cambridge, Mass., 1989), 10 .

تابستان 1400

قلعــه را بــه مربعهــای متوالــی بخــش میکردنــد تخریــب

.71

the Jumna river

شــدند و تنهــا ســاختمانها مجزایــی باقــی مانــد کــه دارای

.72

Balkuwara

ارزش معمــاری فــرض میشــدند .الل قلعههــای دهلــی،

.73

Blake, Shahjahanabad, 55–57, also see map on 7273.

آگــرا و الهــور در اینجــا بررســی شــدهاند:

.74

Bernier, Travels, 256-58.

Oskar Reuther, Indische Paläste und Wohnhäuser

.75

Bernier, Travels, 258-60; Blake, Shahjahanabad, 42-43.

(Berlin, 1925); Ebba Koch, Mughal Architecture

 .76بــه گفتــه الهــوری رنــگ محــل ،یــا امتیــاز محــل بــا خــاص

(Munich, 1991), 59-63 ,84 -86 ,103 –17,125 –27,

محــل کــه شــاهجهان در الل قلعــه آگــرا ســاخته بــود و

Catherine B. Asher, The New Cambridge History

محــل خــواب امپراتــور بــود مطابقــت دارد .بــه ایــن ترتیــب

of India: Architecture of Mughal India (Cambridge,

ایــن حیــاط زنانــه بــود کــه شــاه جهــان بــه موســیقی و

Eng., 1992), 111-16 ,179-200 .

شــعر و قصهگویــان گــوش فــرا مــیداد ،بــا فرزندانــش

برای قلعه دهلی نگاه کنید به:

بــازی میکــرد ،و رقاصــان را تماشــا میکــرد .نــگاه کنیــد

Blake, Shahjahanabad, 36-44,85–86,90-97; Gordon

بــه . Blake, Shahjahanabad, 39 :اگرچــه امــروزه بــرج

Sanderson, "Shah Jahan's Fort, Delhi, Annual Report

هشــتضلعی دهلــی را خوابــگاه امپراتــور میداننــد امــا بــه نظــر

of the Archaeological Survey of India, 1911-12

میرســد کــه او در رنــگ محــل میخوابیــد ،زی ـرا آن بــرج دارای

(Calcutta, 1915), 1-28 ; G. Sanderson, A Guide to the

وظایــف رســمی بــود .نــگاه کنیــد بــه

برخــالف

Buildings "Shah Jahan's Fort, Delhi," Annual Report of

اللقلعــه آگـرا کــه ســاختمانهای رســمی در محــوری مرکــزی

the Archaeological Survey of India, 1911-12 (Calcutta,

طــراز شــده بودنــد ،در دهلــی محــور مرکــزی بــه قصــر

nn. 65 ,75 :

:برای مقایسه آالنکووا با مریم باکره نگاه کنید به

خصوصــی شــاه منتهــی میشــد و بدیــن ترتیــب بــر

Abu al-Fazl, The Akbarnäma, vol. 1, trans. H.

.مرکزیــت شــخﺺ امپراتــوری تاکیــد میکــرد
: برای آئینهای دربار گورکانی نگاه کنید به.77

Beveridge (Calcutta, 1907), 179–80 .
Abu al-Fazl, A'in-i Akbari, 1:3. The same text refers

.۸1

Based on Persian Sources (Lahore, 1986); Mubarak

to the sun's light as the source of kingship, 1:163.
Richards, "The Formulation of Imperial Authority,"

.۸2

بخــــش
تــرجـــمه

"Ali Khan, "Mughal Court Ceremonies," Journal
Pakistan Historical Society 28 (1980): 42-62 .

267-71; Abū al-Fazl, Ain-i Akbari, 1: 170-76; Rogers

162

Mubarak 'Ali Khan, The Court of the Great Mughals

and Beveridge, trans., Memoirs of Jahangir, pt. 1 ,61.

:برای برنامه روزانه اکبرشاه نگاه کنید به

جهانگیــر در خاطــرات خــود خاطــر نشــان میکنــد کــه

Abu al-Fazl 'All�mi, The �'inAkbari, trans. H.

.7۸

،بردبــاری او در مقابــل همــه ادیــان بــا عــرف صفویــان

Blochmann, 3rd ed. (New Delhi, 1977), 1 :162-65 . For

.7۸

 ایــن عــرف از عــرف دیگــر:عثمانیــان و ازبــکان متفــاوت بــود

Shah Jahan's daily activities, see B. P. Saksena, History

.7۸

 زیــرا ایــران تنهــای جــای شــیعیان و،قلمروهــا متفــاوت اســت

of Shahjahan of Delhi (Allahabad, 1962), 237-44 ;

.7۸

 اکبــر و جهانگیر.هنــد و تــوران تنهــا جــای اهــل ســنت اســت

and “Daily Activities of the Emperor Shah Jahan from

.7۸

بــه منظــور اتحــاد سیاســی بــا شــاهدختها راجبــوت ازدواج

'Abd al-Hamid Lahori's Padshah Nama," appendix in

.7۸

 ) بیــنShahjahanabad, 12630(  بــه گفتــه بلیــک.کردنــد

Begley and Desai, eds., Shah Jahan Nama, 567-73.

.7۸

 درصــد هنــدی41  صاحــب منصبــان،167۸  تــا165۸ ســال

Khvandamir, Qanun-i Humayuni: Also known as

، راجبوتهــا. درصــد تورانــی1۸  درصــد ایرانــی و36 ،بودنــد

Humayun-nāma, trans. Bani Prasad, Persian text

طایفههــای جنگجــوی هنــدو از شــمال هنــد کــه اکبــر آنهــا

ed. M. Hidayat Hosain (Calcutta, 1940).

: برای حجاب نگاه کنید به.79

 بیــش از یــک ســوم گــروه هنــدی،را بــه نظــام گورکانــی آورد
.را شــکل میدادنــد

al-Badāoni, Muntakhabu-l-lawărikh, vol. 1, trans.

بــرای بــرای فســخ عمــل بــه خــاک افتــادن توســﻂ شــاه

G. S. A. Ranking (Calcutta, 1898), 573 .

:جهــان نــگاه کنیــد بــه

"Alun the Beauty". Also, Gua or Guva/ Quwa

Mubarak Ali, Court of the Great Mughuls, 32.

means in Mongolian beauty

: این فرش در اینجا توصیف شده است.۸0

darshan

.۸3

sight

.۸4

Khvandamir, Qanun-i Humayuni, 80–81.

beholding

.۸5

:برای نظریه پادشاهی ابوالفضل نگاه کنید به

: برای دارشان در پادشاهی هندو نگاه کنید به.۸6

J. F. Richards, "The Formulation of Imperial Authority under

Ronald Inden, "Ritual, Authority and Cyclic Time in Hindu

Akbar and Jahangir," in King ship and Authority in South

Kingship," in Kingship and Authority, ed. Richards, 54.

Asia, ed. J. F. Richards (Madison, Wisc., 1981), esp. 260-66.

.۸7
.۸۸

برای آئین دارشان در معابد هندو نگاه کنید به:

Chada Hijjawi Qaddumi, "A Medieval Islamic Book

Diana L. Eck, Darsan: Seeing the Divine Image in

of Gifts and Treasures: Translation, Annotation, and

India (Chambers burg, Penna., 1985).

"Commentary on the Kitāb al-Hadaya wa alTuhaf,

همچنیــن نــگاه کنیــد بــه بررســی کاتریــن آشــر در مــورد

Ph.D. diss., Harvard University, 1990, 184-85 . For

دارشــان در ایــن مجلــد.

Jahangir's chain of justice, see Rogers and Beveridge,

Jharoka-i Darshan

trans., Memoirs of Jahangir, pt. 1 ,7.

"Daily Activities of the Emperor Shah Jahan from Abd

کتیبــهای از شــاهجهان در خــاص محــل قلعــه آگــرا بــه

al-Hamid Lahori's Padshah Nama," ed. Begley and

زنجیــر عدالــت در آن محــل اشــاره دارد .همایــون از طبــل

Desai, 567.

عدالــت اســتفاده میکــرد کــه عدالتخواهــان میتوانســتند

برای آئین دارشان در عصر اکبر نگاه کنید به:
Abu al-Fazl, A'in-i Akban, 1:165.

مطالعاتهنرهایزیبا
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بــر آن بکوبنــدQanun-i Humāyuni, 82. :

برای کتیبه نگاه کنید به:

 .۸9زنجیــر عدالــت انوشــیروان ،کــه حتــی ریشــهی آن را میتوان
بــه خیلــی قبلتــر از آن بــه زمــان هخامنشــیان رســاند در

Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power, 86.

.90

Nur Bakhsh, "Agra Fort,"180; and Asher, Architecture

سیاســتنامه وزیــر اعظــم ســلجوقیان نظامالملــک توصیــف

تابستان 1400

شــده اســت .نــگاه کنیــد بــه:

of Mughal India, 186–87.

 .91کوشــک برجــی هشــتضلعی در دهلــی را هــاروکا دارشــان

Ebba Koch, Shah Jahan and Orpheus: The Pietre

میداننــد:

Dure Decoration and the Programme of Shah

Blake, Shahjahanabad, 37 ,39; Asher, Architecture of

Jahan's Throne in the Hall of Public Audiences at

Mughal India, 198; and Nicholson, The Red Fort, 50.

the Red Fort of Delhi (Graz, 1988), 46 n. 134.

جهانگیــر امیــر اســتانها را از امتیــازات ســلطنتی ویــژهی

براســاس برخــی متــون اســالمی ،ایــن زنجیــر بــه اتــاق تــاج و

پادشــاه منــع کــرد :نشســتن در هــاروکا ،کرنــش مقامــات

تخــت ساســانیان در تیســفون متصــل بــود کــه در زیــر طــاق

در مقابــل آنــان ،اجــرای نبــرد فیلهــا ،دســتور اجــرای

آن زنجیــر طالیــی آویــزان بــود کــه تاجــی را حمــل میکــرد:

مجازاتهــای چــون بریــدن گوشهــا و بینــی و کورکــردن،

بیــرون ایــوان در انتهــای دیگــر زنجیــر طالیــی ،زنجیــری

اجبــار بــه اســالم ،اعطــای عناویــن ،اجبــار خواننــدگان بــه

برنــزی آویــزان بــود .چــون شــاکی میآمــد بــه ســوی زنجیــز

انجــام وظیفــه بــه شــیوه دربارهــای ســلطنتی ،نقــاره زدن،

برنــزی میرفــت و آن را میکشــید و بــه ایــن صــورت تاجــی

واداشــتن فیلهــا بــه کرنــش ،موکــب رفتــن بــا خــدم

کــه بــاالی ســر پادشــاه آویــزان شــده بــود ،حرکــت میکــرد.

وحشــم ،اســتفاده از مهــر بــر اســناد؛ نــگاه کنیــد بــه:

ســپس پادشــاه بــه دروازهبانــان دســتور مــیداد تــا شــاکی را

Rogers and Beveridge, trans., Memoirs of Jahangir,

نــزد وی بیاورنــد تــا وی بتوانــد مجــازات ظالــم را تعییــن کند؛

pt. 1 ,205.

نــگاه کنیــد بــه:

بــرای اســتفاده از هــاروکا در قصرهــای تابــع امپراتــوری

نــگاه کنیــد بــه مقالــه کاتریــن آشــر در ایــن مجلــد.

نقــش شــیخهای چشــتیه در مشــروعیت بخشــیدن بــه

.92

Pietra dura

حکومــت گورکانــی نــگاه کنیــد بــه:

.93

Solomon

Robert Skelton, "Imperial Symbolism in Mughal

.94

Ebba

Painting," in Content and Context of Visual Arts in

A

Column:

Baluster

"The

Koch,

European Motif in Mughal Architecture and

the Islamic World, ed. Priscilla P. Soucek (University

Its Meaning," Journal of the Warburg and

Park, Penna., and London, 1988), 177-87 .

Courtauld Institutes 45 (1982): 251-62 ; Ebba

بــرای وقایعنــگاری کــه شــاهجهان را مجدیــد میدانــد
نــگاه کنیــد بــه:

Koch, Shah Jahan and Orpheus.

 .95بــرای اســتفاده از تصاویــر مســیحی در کاخهــای گورکانــی
پیــش از حکومــت شــاه جهــان ،نــگاه کنیــد بــه:

Koch, Shah Jahan and Orpheus, 14 n. 93.

.97

Nur Baksh, "Agra Fort," 174-76.

on Symbolic Representations of the Mughal

Peter A. Andrews, "The Generous Heart' or the

Emperors," in Islam in India, ed. C. W. Troll, Studies
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