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 چکیده
ایازمـرد بـرایانمـا ب ضـيمراسـشوتتـري ا برخيازانواعفضاهایديوانيكهباحضورعده

تينامیـد،هارافضاهایديوانيـتتري اتوانآنگرفتندوميدهقرارمياجتماعيوديوانيمورداست ا

آدابومراسـشديـواني،درآيند،زيرابهسبباهمیتميبهشمارترينبناهایم ماریايرانيازمهش

ـاندكيازاينشدهاست.شماراست ادهميطراحيازت دادیالگوهایمهشم ماری اقيگونهفضاهاب

نقرارنگرفتهاست.هدفايـهاموردبررسيوشناساييماندهاستوهنوزانواعوالگوهایطراحيآن

اسـت.هایجـاریدرآنهـاوف الیتفضاهایديوانيـتتري اتيبندیانواعپژوهششناختودسته

بنـدیتـوانطبقـهمـيچندگونهپرسشاصليتحقیقايناستكهفضاهایديوانيـتتري اتيرابه

اسـتواراسـتكـهنم هـو ؟مبانينظریتحقیقبرايـهاييهستندهريکدارایچهويژگيوكرد

وباورهـایيـکجام ـهاسـت.روشورسـو آدابوشـدههایانما فضاهایم ماریبازتابف الیت

انـدوازصـور اسـنادیگـردآوریشـدههـاینوشـتاریبـهدادهاسـت،تحقیقتوصی يوتحلیلي

دهدكهانواعفضـاهایميگونهفضاهابازديدبهعملآمدهاست.نتايجتحقیقنتانهاييازايننمونه

ـتتري اتيرا ارعا وفضاهایعرضلتكرضاهایبارخاص،فضاهایبفهبهسهگروتوانميديواني

بندیكرد.طبقه

.فضایبارعا ،فضایعرضلتكرفضایبارخاص،خانه،ديوانکلید واژگان: 
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 و بیان مسئله قدمهم
تورپهناورايرانباتاريخيبسیاركهنبـاقيمانـدهاينکهزارانبنایتاريخيارزشمنددرك

هـایازجنبـهشهریت لقدارندوبسیاریهایمت او فضاهایم ماریواستكهبهگونه

سوفضـاهاييهسـتندبـا،زيراازيکاندگرفتهكاركردیوكالبدیموردبررسيوتحلیلقرار

اييكهكمابیشقابلشناساييهف الیتفراوانوالگوهایمتخصم ماریبراینسبتاًشمار

هادرهرهایكاركردیوكالبدیآنويژگيامكانبررسيكهمانندواحدهایمسكونيهستند

هایحكـومتيوفضـااطالعـا موجـوددربـاره.میسراسـتبهصور نسبيناحیهازكتور

سـت.بنـابراينهـاانـدااشماروهشازلحـا چگـونگيانمـا ف الیـتديوانيهشازجنبه

هایكاركردیوم ماریفضاهایديوانيوحكـومتيبسـیاراهمیـتويژگيپژوهشبرروی

بـهدسـتهـاييچنـینف الیـتچگونگيانما هاييدربارهتواندادهسومييکدارد،زيرااز

بندیكرد.طبقهماندهراتوانشماراندابناهایباقيآوردوازسویديگرمي

فضـاهایديوانيـتتري اتيموضوعايـنپـژوهشاسـت.منظـورازبررسيفضاهای

ـتتري اتيآن استكهبرایانما برخيمراسشتتـري اتيماننـددستهازفضاهاييديواني

مراسشمربوطنظیرعیدمب ث،هاوعیدهامراسشسال تحويلسال،برگزاریب ضيازجتن

میهمانانخارجيدرب ضـيازاوقـا ،برگـزاریعهدی،پذيرشس راوگذاری،واليتبهتاج

يافتهاسـت.بـهعبـار ديگـربرخـيازانـواعاختصاصميمواردمتابهمراسشسانورژهو

كننـدگانطـيایازمراج ـهفضاهایم ماریموردنظراستكهمقاما حكـومتيبـاعـده

شدند.روميمراسميتتري اتيروبه

كهشوندفضاهایم ماریوشهریميگیریبشكلهایمتنوعيسبعواملوپديده

نخسـتعوامـلمـادیشـاملمحـیا،مصـالك،كـاركردوبهدوگروهقابلتقسیشهسـتند.

رهنگـي،تـاريخي،فهاوفرايندهایعواملفرهنگيكهشاملپديده.دو اقتصادیهایمؤل ه

هاپديدهنسبتازهمه ماریوشهریبهيکانواعفضاهایماجتماعيوهنریاست.تمامي

پذيرفتند،بلكههريکازانواعفضاهابهنسبتيمتناسبباكاركردشوعواملفوقتأثیرنمي

تـرينتـأثیرراازواحدهایمسـكونيبـیشكهچنان،گرفتهاستميهایفوقتأثیرديدهپاز

 ديگـرازكـاركردترينتأثیرراازنوعف الیتيابهعبـارهابیشهایمحیطيوحما پديده

داشتهاست.

بندیكـرد:نخسـتفضـاهاييكـهدرهـرتوانبهدوگونهطبقهفضاهایديوانيرامي

هایاقتصادیوسیاسـيدورهوهرمنطقهمتناسبباساختارحكومتيوتتكیالتيوتوانايي

بـاًبسـیارغالكالبـدیشدوازجنبهيدرنظرگرفتهميبرایانما كارهایحكومتيوديوان

هایكتوریولتـكریدرایازمرد يامقا دو ،فضاهاييبودندكهعدهمتنوعبودند.گونه

يافتند.هاحضورميرآنتتري اتيدهایمختلفوطيمراسميمناسبت

هایكتـوریولتـكریدرهـررسدچگونگيوآدابحضورمرد ومقا بهنظرمي

سوباتوجهبهپیوسـتگيوتـداو فرهنـ ـتتري اتيازيکهایديوانييکازانواعف الیت

كتورداریوازسویديگرنظربهاستمراربرخيازالگوهایم ماریفضاهایعمومي،آيیني



 

 

 

 
 9گیریفضاهایديوانيـتتري اتيدرشكلنگاهيفرهنگيبرنقشجم یتومنزلتافراد

م مارانـهم هـو يبـاوديوانيـتتري اتيدركتوربهپیدايشالگوهایكمـابیشمتخصـ

تاريخي،اقتصـادیوسیاسـيدرهـرمتناسبباشرايامحیطي،كهخاصيمنمرشدهاست

هایتنوعدربرخيازجنبهدارایزمانهشدرآمدهاستكهم ینيهایصور شكلبهدوره

اند.لبدیبودهكا



 روش پژوهش
اندانما شدهاستكهدرگذشتهساختهشدهفضاهاييپژوهشبهصور كی يبررویاين

ـت سیریاستو صور اسنادیهاهشبهداده. ادهشدهاستدرآنازروشتحقیقتاريخي

هایمیدانيمربوطبهبازديدازبرخـيبناهـایدادهاند،شبهشكلمیدانيگردآوریشدهوه

كنونيايراناسـتلبناهایديوانيواقعدرمحدودهآماریتحقیقشام.جام هاستتاريخي

هاگرفتهاست.البتهشمارنمونهخصوصیا كالبدیبناهاصور براساسهاوگزينشنمونه

هایگوياومناسـبمـوردنمونهسببشايدبتوانبیانكردكههمهمحدوداستوبههمین

هایمكتوبكافيدربـارهبوددادههایمهشمربوطبهناند.يكيازمحدوديتتوجهواقعشده

هـایديـوانيچنـدانيازتمان.افزونبراين،سـاخاستهایگوناگونبناهایديوانيدردوره

گونـهفضـاهااينگیریوتوس هتوانروندشكلنميتیموریبهقبلباقينماندهاستودوره

رابهخوبيبررسيكرد.

ـتتري اتيرامي توانمتغیرهایمستقلوشـكلچگونگيآدابحضورومراسشديواني

تتري اتيرامتغیرهـایوابسـتهـهایديوانيفضاهایم ماریمتناسبباهريکازف الیت

راينسـرزمینبـهرسدكهرسو وآدابكتورداریدبهنظرمي.آوردبهشماراينپژوهش

ضاهایم ماریديوانيفرهنگيهموارهتأثیریكمابیشمتخصبرشكلفعنوانيکپديده

متناسبباشرايامحیطيوتاريخيداشتهاست.البتهـتتري اتي

 

 خانه واندیدیوان و 
خانـه،دفترخانـهودفتـرمحاسـبا ایپهلویوبهم نيدادگـاه،عـدالتديوانراكلمهواژه

انـدكـهوقتـي(.نوشته1357:995اندكهازپهلویپارسيبهعربيراهيافت)عمید،دانسته

كلجنگيوامورنظاميدچارمتغنائشدو درتقسیشزمرزبانانايرانيديدكهخلی هيكيا

،بهاوم رفيكرد)انصافپورغنائشهاوهزينهايرانيرابرایثبتدرآمدها،“ديوان”نهاداست

بهتدريجنهادهاوتتكیال اداریوديوانيباگسترشقلمـرواسـال توسـ ه(.1356:293

امـورمـالي،درخانـهديـوانعباسبـهه ـتبنيهادردورهخانهشمارديوانكهيافت،چنان

اختصاصرسـید)همـان:توری،لتكری،نظامي،حسابداری،دادگستری،رسائلوبندگانك

وجــودهــایبــزرمومراكــزمهــشايــالتيبــهســببت ــدددرپايتخــتممكــنبــود(.293

كـهدراصـ هاندراشـد،چنـانوجودداشتهبخانهديوانچندهایدولتيواداریساختمان

گرفـت)االصـ هاني،مورداسـت ادهقـرارمـيخانهديوانقاجارچندساختمانبهعنواندوره
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هایديوانيدرتمـا يـاقسـمتيازفضـاهایرسدبسیاریازف الیت(.بهنظرمي1368:37

.نداشتندالگویم ماریم ینيكهشدهايامانندآنانما ميشبیهبهخانه

ـهـایديـوانيلیـتبـاعنـوانف اديـوانيدرايـنپـژوهشهـایيكيازانواعف الیت

منصبانایازرجالوصاحبومنظورنوعيازف الیتباحضورعدهشودنامیدهميتتري اتي

يكـياز.استباآدابوتتري ا متخصيامرد دربرخيمواقعخاصومتخصوهمراه

ایازدههایديوانيـتتري اتيعبار ازمراسشديوانيباردادنبود،ي نيعگونهف الیتاين

رسـميبـهحضـورحـاكشرجاليامرد يالتكريانبرایانمـا مراسـميرسـمييـانیمـه

شـدم مولبهدودسته،بارخاصوبارعا تقسیشميبهطورهارسیدند.ايننوعف الیتمي

ایازآنانبازديدرفتندوعدههایتاريخيبهمراسميكهلتكريانرژهميودربرخيازدوره

يـاهایعـا وخـاصشد.البتهالز استتوجهشودكهواژهكردند،عرضلتكرگ تهميمي

قاجـاربـهرسدكهازدورهبهنظرميرفت.عامهوخاصهبرایبرخيامورديگرنیزبهكارمي

ودفترخانهنیزدفتراداره،وزار ودرمواردیكلمههایديگریمانندواژهدريجواژهب دبهت

:1363صور محدودبهكاررفت)اعتمادالسـلطنه،وديوانبهخانهديوانمولشدوواژهم 

(.21ـ14



 ها و فضاهای دیوانی ـ تشریفاتی انواع فعالیت
ـتتـري اتينقـشداشـتههایبسیارمتنوعيدرشكلپديده انـدگیریانواعفضاهایديواني

كتور،ادارهسرزمینتابعيکدولتونحوهس تقدر يکدولت،ویزانچگونگيوممانند

ـسازمانينهادهاواداره گیـریوتـداو هایدولت؛زمـانوتـاريخشـكلساختارتتكیالتي

دوحكومـتيـاتوانهایبسیارمتنوعديگر.بهسادگينميملوپديدهقدر يکنظا وعوا

ـتتـري اتيدرنگرشونيافتكهدرزمینهدوپادشاهرادرتاريخايرا رويكردهـایديـواني

رگذشتهبهشد فردهایحكومتيدنظا زيرادانديتیدهياعملكردهباشنانگذشتهيكس

هامراسشديوانيـتتري اتيسـاختاربرگزاریچگونگيدرزمینهاماباوجوداينمحوربودند

ويـژهدرهـایكتـوربـهتايتخهایتاريخيدرپهماننددربسیاریازدورهنسبتاًوفضاهای

آنتمندوجودداشتهاستكـهبـرپايـهمتمركزوقدرهایبزرم،هایاستقرارحكومتدوره

بهطورتوانمي ـتتري اتيبهشرحزيرتتخیصداد:بارخـاص،كليسهنوعفضایديواني

بارعا وعرضلتكر.



 بار خاص
مقا يانزديكانوخويتـاوندانپادشـاهيـايطورم مولبرایپذيرفتنافرادعالبارخاصبه

مراسشتحويلسالدرنوروزمخصوصاعیانبهطورمثالهاييويژهبود.حاكشبرایمناسبت

گرفت.برخـيرويـدادهایمهـشكتـوریيـابارخاصصور ميطيورجالدرباروكتور

راونماينـدگانتوانستموجبتتكیلبارخـاصشـود.پـذيرشسـ اداریوديوانينیزمي

كتورهایخارجييامراسشمربوطبهخداحافظيآنانيابرگزاریب ضيازعیدهایمـذهبي
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هاتتكیلشـود.ازمواردیبودكهممكنبودمملسبارخاصبرایآنمانندعیدمب ثنیز

خاصبهم هو خواصبود،ي نيگروهازافـرادكـهازاعیـانورجـالوسدواژهربهنظرمي

كتوریولتكریبودند.رتبهعاليمقاما 



 خاص بارفضای  

ازكردنـد،محدودوكميدرمراسشبارخاصشركتمـيم مولعدهبهطوركهبهسببآن

ويژهدرمـواردیكـهسـ راونماينـدگان،بهشدميتاالرهایممللبرایاينمنظوراست اده

دهدكهدرزمانصـ ويهموجودنتانمي.اسنادداشتندكتورهایديگردرمراسميشركت

وقاجارتنهايکفضابرایتتكیلبارخاصدرپايتختوجودنداشتومراسشبـارخـاصرا

انگلبـر كمپ ـرهایگوناگونممكنبوددريكيازتاالرهایكاختتكیلدهند.بهمناسبت

بهعمدوبراینتان،نوشتهاستكهشاهص ویص ويهدراص هاناقامتداشتكهدردوره

دريكيازبناهایممللشهربرپابارهريکازممالسبارخاصبرایس رارادادنشكوهدر

كرد.مي
بیندكهحتماًدرجایم ینيبهس راباربدهد،بلكـهویشاهضرورتينمي”

هاسـتهایخودراكهواقعدريكيازبـا درهرموقعبهدلخواهيكيازكاخ

كند.بديهياسـتكـهايـنسـاختمانبايـدداراینمنظورم ینميبرایاي

تاالریدرخورپذيراييگروهكثیریازمیهمانانباشـد.درچنـینمـواردیاز

كنندتامیهمانرادچـاربديليخوددارینميفراهشآوردنشكوهوجاللبي

(.1360:241)كمپ ر،“اعمابوشگ تيسازند



هـایگونـاگونازمناسـبتدرمراسشمربوطبهبارخاصمرتبههرقاجارنیزدردوره

شد.فرنگي،تاالرسال و...برگزارميهامانندعمار كالهجملهتحويلسالدريكيازكاخ


شـود.سـاعتتحويـلدراينسال خاصميان قادسلطنتيزهدراطاقمو”

یدارالخالفهراوزيـرشبياروز،تما طبقا محتر نوكروچندن رازعلما

آنمـاشوندودرتتري ا دعو كرده،بالباسرسميدرآناطاقحاضرمي

اند.خطیـبدروقـتتحويـلخطبـهبـهاسـشازشیرينيومیوهحاضركرده

خواندودرآنسـاعتتیـرتـو السال وسالمتيشاهميمباراائمهعلیهش

،1386)سپهر،“اندم ینكردهشود،موافقساعتيكهازروینمو خاليمي

(.1:11ج



 بار عام
عباسـیانسـنتبـارعـا بـااقتبـاسازب ضـيجودحاكيازايناستكهدردورهاسنادمو

اييازرفتنعضدالدوله)درنیمههنم مولشدهبود.دريکموردگزارشكهناهایايرآيین
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مراسـميدهنـدهدوجودداردكهنتاندربغدادو قرنچهار همری(بهدربارخلی هطائع

.شبیهبهبارعا است


خلی هدرسدلي]تاالرمزينيكهگويايکسمتآنبهسویحیاطبازبـود در”

شد،نتستودراطـرافمحليكهم موالًمراسشسال وبارعا درآنانما مي

كـهدرحـاليهاینیكـووقباهـایرنگـینغال باهیئتصديکخلی هنزديکبه

كمربندوشمتیرهایمرصعبهجواهربهكمربسـتهوگـرزوتبـرزيندردسـت

هـایوسـاداشتند،ايستادهبودنددردوطرفتختخلی ـه...درمیـانسـتون

ایازديباكهعضدالدولهفرستادهبود،كتـیدهبودنـدتـاچتـشاحـدیازپارچه

(.1357:231قیهي،)ف“سپاهیانقبلازعضدالدولهبهخلی هنی تد



دهندهايناستكهآداببرگزاریمراسشبارعـا درهایموجودنتاناسنادوگزارش

تاريخسلسلهسـلموقيترادامهيافت،دركتابسلموقیاندردرباربغدادباتمملبیشدوره
گزارشياهللهمریبهدربارخلی هالقائشبامربهباريافتنسلطانطغرلدراواساقرنپنمش

استآوردهشده


...برایطغرلاسبيپیشآوردهشدواوبراسبسوارشدوسـوارهبـداالن”

كـهدرحـاليشـدوهدعرصهسالمتوقل هاسال واردشد.پسازاسبپیـا

رفتندبهاقامتگاهبزرگيرفت...القائشامیرانبدونسالحدرحضورشراهمي

نورافتاندرايوانيكهمنزلگاهبزرگواریبودبامراهللدرپتتپردهبرمسندی

داركـانپـردهپلـهبی بهجايگاهبزرگواریوقرارداشت...هنگاميكهطغرل

نزديکشد،پردهطاالربرداشتهشدورویخلی هچونماهازتاريكيمسـند

 بیـ نهـادهشـدوویبـرآننتسـت...بدرختید...تختـيبـرایطغـرل

(.1356:16ني،)بنداریاص ها“



 سلسله مراتب استقرار افراد در مراسم بار عام

اطالعا چندانيدرچگونگيانما مراسشتتري اتيـديوانيدردورانپیشازاسال درباره

جمتـیدكـهدرآنچگـونگياریدرتخـتتوانازرویيـکحمـدسترسنیست،تنهامي

.تصـوركـرددهاست،بختـيازمراسـشرااستقراربزرگانكتوریومحافظاننتاندادهش

شده،چندانسادهجمتیدياپارسهانما ميكهدررویتختالبتهآشكاراستكهمراسمي

آپادانابـهپلكانشرقيكاخهایواقعدررویبدنهحماریيينبودهاست.وباتتري ا ابتدا

هـایتـابعكتورهاوسرزمینهانمايندگانعالييكيازقسمتتقسیشودرهريکازآن23

درجلویهرگـروهاند.آوردهبودند،نتاندادهشدههاييازهداياييكهباخودايرانبانمونه

بـهاحتمـال؛ازنمايندگانيکراهنماايستادهودستن راولگروهرادردستگرفتهاست
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براساسمراسشبادقتوگرفتندكهفراوانبهاينعلتبرایهرگروهيکراهنمادرنظرمي

جريانيابد.شدهبرنامهوآدابت ريف

كـهانـدزدهدرحماریكهدرعمار خزانهپیداشدهوبرخيازپژوهتگرانحـدس

رویيـکصـندليبرپلكانشرقيكاخآپادانابودهاست،شخصپادشاهمت لقبهوسابدنه

ختايارشاهاستواريوشهخامنتياينشخصدهابراساست دادیازنظريهنتستهاست.

كهپسازبهقدر رسیدناحتماالًشايستهندانستهكـهحمـاریسراوايستادهاستپتت

دردادهاسـت.آنرابهعمـار خزانـهانتقالپلكانباشدودستورزمانولی هدیاوبربدنه

متـرقـرارسـانتي15تـا10اينحماریپادشاهوولی هدبررویسكوييبـاارت ـاعحـدود

ایكهارت اعسراوباسرولی هـدرویيکصندليبلندنتسته،بهگونهبراندوپادشاهگرفته

وافقديدهردوباالترازافرادیاستكهدرجلـواست،دريکترازقرارگرفتهسردرپتت

رارداردكهبـههاييازگلقاند.دردستچپپادشاهوولی هدشاخهوپتتآنانقرارگرفته

هاقـرارداردكـهشـايدپايهوظروفيدرباالیدوسویآنسببم اهیشآيینيبودهاست.دو

برخياسناد،درب ضيازمراسـشآيینـيگیاهـانمقـدسوبخوردانبودهاست،زيرابرپايه

رشدتـاهـوام طـرودهادرهواپخشميبهنحویعطروبویآنشدياخوشبوسوزاندهمي

يـکمقـا ديـوانيدرجلـویپادشـاه،بـا(.1378:42گمش،مواردیضدع ونيشود)گیل

اند،درحالتيكهدستراستخودراقرارگرفتههادرمیانپادشاهواوایكهبخوردانفاصله

جلویدهانشگرفتهاست،درحالبیانمطالبيتصويرشدهاست.

باسـتانددرمراسـشرسـمينـوروزدردورهچگونگياستقرارافراسندديگریدرباره

گـزارشفردوسـيدرمربوطبهبرگزاریمراسشنوروزدرايـوانكسـریدرمـدائنبـرپايـه

فردوسياينبناراديـوانشـاهنامیـدهاسـت.ویپـسازتوضـیكچگـونگيشاهنامهاست.

در؛ارهكـردهاسـتيانما مراسشنوروزدراينديوانبهاختصاراشساختاينبنابهچگونگ

گرفـت.كردونزديکاوموبدبـزرمقـرارمـيآنهنگا پادشاهبررویتختعاججلوسمي

شـدند.درجايگـاهيكمـيتر،بزرگـانكتـوریمسـتقرمـيسپسدرجايگاهيكميپايین

ياكسـانياستگرفتند.افرادیكهباعنواندرويشازآنانيادشدهتر،بازاريانقرارميپايین

ایهایدستيوكارهایخدماتياشتغالداشتند،درمرتبـهكهبهكارهایكتاورزیوپیته

رسدكهسطككفايـوانمـدائنگرفتند.بهاينترتیببهنظرميترازبازاريانقرارميپايین

ایطراحيوساختهشدهبود.متناينبخشازشاهنامهچنیناست:بهگونه


نديـــدكســـيدرجهـــانزخـــشچونـــان

يكــــيحلقــــهزريــــنبــــدیريختــــه

فــــروهتــــتهزوســــرخزنمیــــرزر

چـــورفتـــيشهنتـــاهبـــرتخـــتعـــاج

بــهنــوروزچــونبرنتســتيبــهتخــت

ــدی ــانرابـــ ــدمهـــ ــرزموبـــ فروتـــ

ــان ــایبازاريــ ــانجــ ــرمهــ ــهزيــ بــ

ــنید ــانشـ ــاموركاردانـ ــهازنـ نـ

انـــدرآويختـــهازآنچــرخكـــار

ــره ــرمهـ ــاندبهـ ــرایدرنتـ هگهـ

ــاج ــرتـ ــهزنمیـ ــدیبـ بیاويختنـ

بـــهنزديـــکاوموبـــدنیكبخـــت

بزرگـــانوروزیدهـــانرابـــدی

ــان ــهكاريــ ــتندیهمــ بیاراســ
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ــودفرومايــــه ــایدرويــــشبــ ــرجــ تــ



كماخوردشازكوششخويشبود



(5900ـ5:5831،ج1354)فردوسي،



آمیزبهشايددرنگاهنخستوجودچهارسطكبرایسازماندهيمحلاستقرارافراداغراق

ماندهازچنـدفضـایديـوانيبـارعـا دركتـوردراهنگاميكهبهاسنادباقينظربرسد،ام

هایب دتوجهشود،بهخوبيآشكارخواهدشدكـهايـننـوعسـازماندهيفضـاوجـوددوره

هایب دینیزرعايتشدهاست.چگونگيطراحيكاخچهلستوندرداشتهودربرخينمونه

آيدكهوجودچهارسطك)سهسطكدرسـاختمانويمبهشماراص هانسندیبسیارخوبي

.توصـیفدهـدنتانميدرطراحي،ساختوانما مراسشرايکسطكزمینپیرامونكاخ(

انگلبر كمپ رازاينبنا)كمپ رحدودبیسـتمـاهدراصـ هاناقامـتداشـت،وروداوبـه

بـههایتاريخيرينتوصیفتبود(بسیارگوياويكيازدقیق1684/1031اص هاندرسال

آيد.ميشمار


بهسهقسمتتقسیششده.كفزيريندوپاازكفحیاطارت اعداردوكفكاخ”

آنمـامانـدودرضـیافتمیهمانـانشـاهدربـزرممـينسـبتاًبهنـوعيصـحنه

حوضمرب ياستبهضلعهتـتقـد بـادوپلـهازمرمـراينمانتینند.درمي

هـایآننـامرئيشودكـهلولـهایبلندميااينحوضفوارهس یدش اف،ازوس

میناست.كفدو كهچهارپلهازاوليبلندتراستبراینتستنبزرگانومحتر

وسرانما كفسو يکپلهبـاالترازكـفقبلـيرودهنگا صرفغذابهكارمي

كهخیليستبازحوضديگریااينمارود.درميبهشماراستوكفواق يكاخ

ایدرمیـانآنبسیاردرساختنآنبهكاررفتـهوفـوارهبزرمنیستاماسلیقه

است.درپتتاينحوضاستكـهايـوانبسـیارمـزينوزيبـاييقـراردارد.در

اندكهمخصوصجلوسشاهاستواوقسمتعقبدرديوارجايگاهيت بیهكرده

(.1360:207)كمپ ر،“ .گیرد..قرارميآنمابههنگا صرفغذادر



رابهاينشكلبیانكردهاست:صور مختصرهمینسلسلهمراتبشاردنبه


نجالدولترویص هكهتختشـاهدرآتريناعاظشورترينوبزرمعقب”

نتـینندكـهازحیـثمقـا دو بزرگـانيمـيگیرند.درصـ هاستقرارمي

كـهحـقحضـوردرجلسـهراو كسانيبزرگانجوانوعمترند.طبقهپايین

منصـبانيكـهمـأمورايسـتندوصـاحبموسیقيدرپايینميندارندبادسته

:1379)شـاردن،“انـدباشنددربا مقابلنظرشاهايسـتادهانما وظايفمي

56.)
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اختهایتاريخيبهروشنيبهوجودچهـارعرصـهدرطراحـيوسـدربرخيازمتن

ارهشدهاست:فضایچهلستوناش


مرتبـهستونمذكورشاهعباسيكهبهچهارمرتبهساختهشده:طاالرچهل”

مرتبـهدويـشكـهمحـل.اسـتگاهشاهنامندشنتیمننتینمياولكهشاه

مرتبهسیشجـایايسـتادنخـوانینوالتأناست.ايستادنامراووزراعظیش

فصاحتووفرومنتیانباسرهنگانم تبرومستوفیانناموروباشیانبازيب

مرتبهچهار كهعرصهدولتخانـهباشـدازدوطـرفدرياچـهبالغتسخنور.

محلايستادننظا وصـفبسـتنبـااهتمـا غالمـانخاصـهويسـاوالنو

(.1380:66الحكما،)رستش“ استچیانوجارچیانوامثالايناننسق



ددرمراسشرسميهموارهموردتوجهدرگذشتهرعايتسلسلهمراتبدراستقرارافرا

(.1355:514هایتاريخيبهآناشارهشدهاست)س دالدينوراوينـي،قرارداشتودرمتن

وناصـ هانعمار تختمرمردرتهرانالگویفضاييمت اوتينسـبتبـهعمـار چهلسـت

الگویچهلستونشباهتبهطراحيوچگونگياستقرارافراددرآنبيدارد،هرچندكهايده

گرفتوچنـدن ـرازنیست.دراينعمار پادشاهدررویيکتختدروساايوانقرارمي

(.سپسسايرافراد1367:622شدند)بروگش،ایازهمانايوانمستقرميبزرگاندرگوشه

ـاداریخوددرمحلبراساس ایكهبرایآنـاندرنظـرهایويژهجايگاهومنزلتاجتماعي

هایسال چنیناست:گرفتند.توصیفيكيازمراتبصفشد،قرارميگرفتهمي


جلویحوضكوچکمخاطبسال ،دستراستاوصدراعظش.روبهمغرب”

چهارذرعكتیكخانهوغال پیتـخدمتروبـهكنارحوضكوچکبهفاصله

دو پتتبهحوضبزرموزار خارجهوعدلیهروبـهمغـربمترق.مرتبه

هایم لشپتتبهنردهروبـهدرخیابانصفنظا وتوپخانهوقزاقوفرنگي

خیابانديگرروبهمتـرقمقابـلتـاالرالملکواهلدفترلتكر.شمالنظا 

هاوفراشخانهوپلیسومت رقـه.تمامـاًبـهشـاهنگـاهصفقاجارومستوفي

حوض،افواجديگـردوراند.توپچيدركناركنندوروبهآنسمتايستادهمي

حیاطودرمقابلد دردخولبهحیاطوپتتتختمرمردرحیـاطديگـر

درتویتاالرهششاهزادگان،تقريباًدوفوجقراولمخصوصوفوجمخصوص.

نتـینپتتتختروبهشمالشاه...شوند.حاالب ضيازوزراءهشداخلمي

ركـهآقـامحمدشـاهشـهیدازكوچكيدارد.جنوبباز،فقادوستونمرمـ

هـاتلـفشـدندتـاطهـرانشیرازآوردهواقالًهزارن ربرایحملاينستون

(.2:1011،ج1374السلطنه،)عین“خانيكندوآوردرسید.ازعمار كريش
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 فعالیت و فضای عرض لشکر
بـهطـوربودكـهنظامیانهایبسیارمهشديوانيمربوطبهمراسشسانورژهيكيازف الیت

صـور سـاالنهبرگـزارهابههايادربرخيازدورهم مولپیشازانما ب ضيازلتكركتي

چگونگيساماندادنافرادپـیشازشد.ايناقدا گاهبرایسازماندهينهايييامالحظهمي

دربرخـيازيـاچنـیندرمـواردیبـراینـوعيسرشـماریعینـيواعزا بهجنـ وهـش

شد.رهاینظاميونمايتيانما ميياانما مانووسپاهیانهابرایتقويتروحیهسبتمنا

درمراسشرژهوچگونگيحركتگروهيومنظشآنانوحركتجم یتزيادسپاهیان

شدكهيکفضایوسیعوبزرمبرایايـنكـارصور سوارهسببميبرخيازسپاهیانبه

هـاینظـاميدرتوریونظاميبرایاشرافبهافرادودسـتهدرنظرگرفتهشودومقاما ك

استقراريابندكهفضایآنبافضایبارخاصوفضایبـارعـا مت ـاو فضاومحليمرت ع

هایم ماریوشهرسازیايراندرپايتختوشهرهایبسیاربـزرميـکسنتبرپايهباشد.

مرت ـعيسـاختمانآنتـرطويـلرجبهـهشدكهدمیدانبرایاينمنظوردرنظرگرفتهمي

كردنـدروبهمیدانبود،يکايوانطراحيوبنامـيكهناساختندودرآنسمتساختممي

افرادسپاهيبود.درهنگا رژهكهمحلاستقرارمقاما عاليكتوریولتكری

بـايسانسپاهوانما مراسمبرایشودميترينفضاهاييكهحدسزدهيكيازكهن

متـیدجغربيكاخآپادانادرتختتمورداست ادهقرارگیرد،جبههتوانسميجم یتفراوان

داروجودداشتهوارت ـاعآنازكـفزمـینبنايکايوانستونياپارسهاست.دراينجبهه

انبرگزاریپارسه،امكهادررویص هساختمانپسازتوس هوازدهمتربودهاست.بیشازد

بسیاریازسپاهیاندررویآنوجودنداشتهاسـتوبـاتوجـهبـهعدهتراسشرژهوحركم

چنـینچگـونگيطراحـيوسـاختگاهيدرايرانوهشساختارفضاهایحكومتيـسكونت

دگيكـاخززده)همانندبیرونصور بیرونص هبهبيكاخآپاداناكهنسبتبهبدنهغربههج

نموضوعرامطـرحتوانايمیداننقشجهان(ساختهشدهاست،ميدنهقاپونسبتبهبعالي

غربيآپاداناوايوانآنبرایاستقرارمقاما كتـوریـلتـكریدرهنگـا كردكهازجبهه

شدوازفضـایبـازواقـعدرپـايینآنبـههایبزرممرد است ادهمينظامیانياگروهرژه

شد.ينمنظوربهرهبردهمياييمیدانگاهيبرایاضعنوانف

هایحكـومتيكوچـکونظا زيستي،بهسببنوعيسادههاینخستهمریدرقرن

هایسـادهوایدربسیاریازشهرهایمتوساوكوچک،میدانساختارهایاجتماعيقبیله

ودر(1356:89ي قـوب،)احمـدبـنابـيكوچكيبراینگهداریستورانووسايلنظامیان

سپاهیاندرنظـردهدربیرونشهربرایمراسشرژهبزرمومراكزايالتي،فضاييساشهرهای

ويژههنگاميكهقراربودبهجنـ اعـزا شـوندازجلـویمقامـا گرفتندتاسپاهیانبهمي

الدولههنگاميكهابنال میدبهدستورركناستكتوریولتكریعبوركنند.گزارششده

الدولـهدربیـرونرفـت،ركـنبهجن حسنويهكُـردمـيریری(از)اواساقرنچهار هم

شهرریدرمكانيايستادوحركتسپاهیانرامـوردبازديـدقـرارداد.درآندوره،شخصـي
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دهنقیبوامیرقائدفرماندهدهعريف،دهن رسپاهي،نقیبفرماندهفرماندهموسو بهعريف

(.1357:388دهقائدبود)فقیهي،فرمانده

كهبـهسـبباستاسالميپسازدورههایحكومتغزنویيكيازنخستینحكومت

قتدار،بـهتـدريجسـاختفضـاهایهایزيرنظرحكومتمركزیوثرو واوس تسرزمین

مـوردتوجـهقـرارسـپاهیانریواختصاصفضابرایمراسشرژهشهریوم ماطراحيشده

مراسشسانسـپاهههمریقمریدربار429انرويدادهایسال.ابوال ضلبیهقيدربیگرفت

وبـهوروزدوشـنبهنـوزدهشذوالحمـهامیـرپگـاهبرنتسـت”درغزنيچنیننوشتهاست:

(.بیهقيدرباره1356:702یهقي،)ب“صحرایبا پیروزیبايستادتالتكرفوجفوجبگذشت

عیداضحيفراز”چنیننوشتهاست:همریقمری430رژهسپاهیاندرشهرهرا درسال

آمد،امیرتكل يبزرمفرمودازحدواندازهگذشتهوهرا شهریاستكـهآنسـالحكـه

بودبههیچشهرنبودی،روزعیدچندانسواروپیادهتما سالحبهمیدانآمدكهاقرارآنما

(.دربیـان784:)همـان“دادندپیـرانم تمـدكـهبـههـیچروزگـارماننـدآنيـادندارنـد

تـریبـهروشـنفیروزیاشارههمریقمریبهبناومیداننزديکبا 432رويدادهایسال

اينترتیبصور گرفتهاست:


امیررضياهللعنهبرنتستوبهبا فیروزیآمدوبرخضراءمیدانزيـرين”

ـوآنبناومیدانامروزديگرگونشـدهاسـت،آنوقـتبـرحـال بنتست

ـوفرمودهبودتادعوتيبخوي واتكلفساختهبودندوهريسـهنهـادهشبود

ونخسـتتكرگذشتنگرفتندل؛وامیرمودودووزيرنیزبیامدندوبنتستند

هـایفـراخودويسـتمـردازغالمـانامیرمودودبود:چتروعالمـتكوكبه

ووپیادگــانوبســیارجنبیــتوجمــازهســراييهمــهبــاجوشــنومطــرد

(.890)همان:“ هایفراخو...عالمت



هـا،يـادرب ضـيازمناسـبتهاييكهدربرخـيمـوارددرطـولسـاليكيازديوان

وانعـرضبـود.ايـنديـواندردورهشـد،ديـرژهلتكريانزيرنظرآنانمـا مـيتتري ا 

از:استزنویعبار غهایدورهيلشدهبود.نا ديوانغزنويانبهيكيازپنجنهاداصليتبد

بـرایمكاتبـا اداریوديـوانرسـالتـ2،عموميكتوربرایماليوادارهديوانوزيرـ1

ديـواناشـراف-4،مسئولگردآوریوسازماندهيوتمهیزسـپاهديوانعرضـ3،سیاسي

الا،بهامورامـوكالتبرایپرداختنديوان-5ومرتباباارتباطا داخليوامورجاسوسي

(.ديـوانعـرض1363:159)فـرای،هـایحكـومتيكاخوبرخـيدسـتگاههاوادارهدارايي

رفـت)لمبتـون،مـيبـهشـمارنهادهایمهشزسلموقیاننیزيكيا)ديوانالمیش(دردوره

(وبرشمارقتون،تمهیزا آنانوپرداختمواجبآنانسروكارداشت)لمبـتن،1363:37

1372:47.)
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غزنویحاكيازآناستكهعرضسپاهدربرخيمواقـعماننـدموجودازدورهشواهد

سـپاهدرمكـانبازديدكننـدهشدوشخصزمانجن ياحداقلساالنهيکمرتبهانما مي

ايستاد.بلندیمي


گونهبـودايستاد.ترتیببازديدبدينهنگا عرضسپاهعارضبربلندييمي”

رفتندوسپسبهترتیـبقلـبوجنـاحسرهرژهميكهابتداجناحچپيامی

سـربازیرژهافزارهاوتوشـهپیادگانباجن راستيامیمنهسپاه.سوارانو

ایازگرديدكـهنسـخهایثبتميرفتند.اساميواجناسسپاهدرجريدهمي

توانستنیروهارابهطوریكهدرروزنبرداوميآندرنزدنقیبلتكربودبه

منصبانگاهنوبتبهعرضسراننظاميوصاحبهمانترتیبانتظا دهد.آن

:1356)باسـور،،“شـدرسیدواساميآناننیزدردفتـرثبـتمـيسپاهمي

122.)



اانمـا هـآنهاييكهرژهنظامیـاندرشـهرهایكوچـکومتوسـادربسیاریازمیدان

شهرقرارداشتند.براینمونـهرودروازهصليشهريابیرونحصااشد،دربیرونمحدودهمي

درهنگا س رهایطـوالني.(1357:98يزداشارهكرد)كاتب،توانبهمیدانس اد درمي

م مولمتناسبباشمارافرادگـروهچنـدبهطوريادروقتيیالقپادشاهياحاكمانبزرم،

بـاخانـهحـر تصاصداشتوچادرزدندكهيكيبهامورديوانيودرباراخخیمهياچادرمي

درشـاهيفتح لـشد.گـزارشاردویایمتخصازچادردرباروچادرپادشاهبرپاميفاصله

فضاهایگوناگوندرهاوسهماهتابستاندرچمنسلطانیهنمايانگرچگونگياستقرارف الیت

هااست.اينموق یت


،تمیـرقرمـزكتـیدهيکسمتاردوچادرهایكرباسيسراپردهشاهبـود”

هایطالنصـببودندمثلبرجوبارویشهر.درسربرجدربسراپردهگوی

كردند.درونتمیرسهدستگاهبود:اولچادردرباركهيکجريبزمـینمي

رافراگرفتهبود،دويشخلو كهچادرهایشخصپادشاهبودوهمهازشال

دهبـود.اطـرافسـراپرنـهخاحر كتمیریدوختهشدهبود،سیشچادرهای

چادرهایكتیكخانهوصندوقخانهزدهشدهبود.سمتديگراردوچادرهای

اركانبرپابود.درجلویسراپردهمیـدانوسـی يبـودكـهسـربازهامتـق

(.1364:37)ماركا ،“كردندمي



 های تاریخی متن بر اساسچگونگی انجام تشریفات 
اندرترتیببـارونگيباردادنپادشاهمطلبيراباعنوانچگالملکطوسيدربارهخواجهنظا 
 بهاينشرحنوشتهاست:عا دادنخاصو
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باردادنراترتیببايد:اولخويتاونداندرآيند،پسازآنم روفانحتـش،”

درآينـد،میـانوضـیعويكماپسازآنديگراجناسمردمان.چونهمهبه

كـهراهباشدكهپردهبردارنـد؛ونتـانآننتانبارآن؛وشريففرقينباشد

نبوَدجزكسيراكهخوانند،عالمتشآنبوَدكهپردهفروگذارند؛تابزرگـان

وسرانسپاهكسبهدرگاهفرستندوبدينعالمتبدانندكهبارهستامروز

نیايدآمدننیايند،كهبربزرگانوواگريانه.اگربهخدمتبايدآمدنبیايند

تـرنباشـدكـهبـهدرگـاهآينـدوپادشـاهراناديـدهسرانهیچازآنسـخت

بازگردند؛وچونبهدف ا بیايندوپادشاهرانبینند،برپادشاهبدگمانشوند

وباریپادشاهكارهایمردمانفروبستهشـودازتن ؛ووبدسگالیدنآغازند

ورعیـتدرآزردهشوندولتكرهاپوشیدهماندواحوالم سداندلیرگردند

چونباردهند،؛وبارینیستهیچترتیبيپادشاهرابهترازفراخ؛ورنجافتند

طرفانوامراوسادا وائمهراكهدرآيندوخدمتكننـد،شـرطآنصاحب

استكهچونپادشاهرابديدند،ايتـانوكسـانايتـانجملـهبازگردنـد؛و

تـانيكهباايتانبهخدمتآيندبازگردندبمانند،غالماآنماخاصگیانچون

گیـروداروآبـداروچاشـنيخواصمانندوغالماتيكاردانچونسالحآنما

 (.1377:144الملک،)خواجهنظا “كهالبدحاضربايدبودماننداين



هایدورهاسالميبهبارعا پادشاهاندورهباستانايراناشارهشدهاست:درمتن


ومُلواِعَمَشچنانبودیكهروزنوروزومهرگانرعیتراباردادندیرَسشِ”

كردیكهبسازيدفالنروزرا؛تـاهـرازپیشبهچندينروزمُنادِیبان مي

جـایهانبتـتندیوحمـتخـويشبـهكسيكارخويشبساختندیوقصه

آورندی؛وآنكسراكهخصميبودیدانستيكـهازویبـهمَلِـکخواهـد

چونآنروزبودیمُنـادِیمَلِـکبـردرگـاهبـانالیدن،كارِخويشبساختي.

استادیوبان كردیكهاگرامروزكسي،كسيرابازدارد،مَلِکبنهادندیتا

وویيکيکنگاهكردی؛ومُوبَدَموبَدانرابردسـتراسـتنتـاندهبـودی

ازآنماایبودیكهدرقصهضاةبود.اگرموبدموبدانبهزبانايتانقاضيِالْقُ

مَلِکبنالیدهبودی،مَلِکبرخاستيوپیشِمُوبَدِموبدانبهدوزانـوبنتسـتي

زمـنبـدهوهـیچهادادِاينمرداداوریبرابرِخصش؛وگ تينخستازهمه

(.1389:153)غزالي،“میلومُحابامكن



الملکطوسينیـزخواجهنظا تهنوشنامهاستیسهمینمتنبات او بسیاراندادر

بهبرگزاریساالنهدوبارعا درنـوروز(كه1377:49،الملکآوردهشدهاست)خواجهنظا 

مقـا اشـارهومهرگانبرایرسیدگيبهامورمرد باحضورپادشاهوكمینهيکقاضيعـالي

پـنمشوشتـشهـایهـایقـرنتوانحدسزدكهآوردناينمتندركتـابشدهاست.مي

اهانوحاكمانآندورانبودهاست.ضمنيبرایآگاهيدادنبهپادشبهطورهمریقمری
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كننـدگانوهایمت ددیازلحا نوعومنزلتمراج ـهبینبارعا وبارخاصت او 

هـادرب ضـيازدورههایفضایم ماریوجودداشت.يژگيچنینآدابحضوروبرخيوهش

درزمـانبـارخـاصكهدرحاليداشتند،جلویعمار رابرميبارعا پردهدرهنگا مملس

چنیننبود.


كـهپـردهدروقـتبـارعـا ...امافرقيمیانبارخاصوعا ببايـد،چنـان”

برداشتهباشدودرخلو باخاصگیانپردهفروگذاشتهوچونخالينتسته

وبايـکغـال خـاصزحمتحواشيدرخدمتروندباشدخواصم ارفبي

غالمانرزميوخیلتاشانهاتما دارندببايدفرمودتابهم روفانيكهجامگي

م تمدوسالحوآلتواُهبتجن سازندكهشكوهوآيینلتكرراكارديده

داریهایرنگینبدهندعُدّ جهاندرخزينهنهنديابهجامهآنچهبتايدكه

تكهبتريتغالباستچونازكسيسهویياوآدميم صو نیسرانتايد

خطاييحاد،گردددرمألعتايين رمايدكهآبريختگـيحاصـلآيـد،در

(.1364:65)االص هاني،“ پوشیدگياورابهخدمتخواندو...



هایتاريخينیزهموارهتأكیدوجودداشتكهبهافرادمتناسبباشـأندرسايرمتن

جایبزرموخردبزرمرابه”انتوجهشودوبرایمثالبیانشدهكه:ومنزلتاجتماعيآن

هـایتـاريخيمربـوطبـهدربرخيازمـتن(.1355:40)تاريخشاهي،“جایخردداردرابه

انـدومنصباندولتيموردخطابقـرارگرفتـهصور جداگانهب ضيازصاحبكتورداریبه

شـدهاسـت.بـرایهـاييغیرمستقیشتوصـیهبهطورنموردتوجهبهخواصوعوا بهآنادر

گ تهشدهاستتح هدركتابنمونه


كهخـواصدرآنپیشخواند،گ ت:توعدلوامیني،بزرمراپسحاجب”

مثليبداریونگذاریكههركسازمراتبومواقفخـوددولترابرطريقه

ازختشمـنبترسـان.تماوزكنند،ايتانرابهچتشمننگاهكنوحتشرا

ديـوانپسباصاحبواوقا فرصت،عرضاحوالومصالكخلقرافو مكن

ن قا م اوضتپیوسـتوگ ـت:عقـالیجهـانرام لـو اسـتكـههـیچ

اسـاغتزاللموهبـتوافاضـتسـمالایرامسـاعد سـلطنتبـيآفريده

اصوعا رخمثابر برالتزا سنناحسانوان ا ببي؛ومكرمتدستندهد

(.1341:98اهلل،)فضل“خلو جلو نتواننتستباعروسدولتبرمنصّه



هاييبرایاينبودكـهب ضـيازحكـا سـتمكاردرديـوانخـوداشارهبهچنینمتن

گونهازحكـا ازكسـيختـمگینداشتندودرمواردیاگراينمیرغضبشخصيموسو به

جافردموردغضبتممازا شود،بـههمـینسـببههماندادندكشدند،گاهدستورميمي

هموارهبسیاریازافرادیكهازنزدحكا رفتننگرانبودند،باخودطلسشمخصـوصايمـن

(.93:بردند)كاش ينوحكا همراهميبودندازغضبتسالطی
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 چگونگی عرض کردن لشکر
نامیدهشدهاسـت.ضكردنلتكرهایتاريخيباعنوانعربرخيازمتنسانديدنسپاهدر

هـایيكـيازمـتنه.ق7يااوايـل6اثرمحمدمباركتاهقرنآدابالحربوالتماعةكتاب

است.بسیارمهشوتخصصيدراينزمینه


كهپادشاهولكتركشكهچونلتكریراعرضخواهندكـردنخسـتبدان”

بربلنـدینتـیندگاهمیمنهراوعارضمیسرهراعرضكنندپسقلبراآن

بینـدسـواروپیـادهراوخلی ـتوسپاهعرضكردنراتاهردوگروهرامي

اسپانوسـالحوسـازنقیببايدكهپیشاوايستادهباشندتاسواروپیادهو

وبهعرضاندرهمیتهذكرخدایبرزباندارنـد،بهتماميعرضكردهشود

عرضكنندونا وحلیـةبنويسـند،نخستسواربرگستوانوتما سالحرا

لیـةبنويسـندب ـدازآنپیـادهب دازآنسوارم ردراعرضكنندونا وح

حلیةبنويسند،ب دازآنپیادگانيكهبرایخوارراعرضكنندونا ومواجب

حسبتوياریآمدهباشندعرضكنندونسخهكنندوبهنقیبلتكردهنـد

ونخستعرضامرایبزرملتـكرنترتیبحاضرآيندتابروزحربهمهبدا

یلـيكوسوعلشنباشد،ب دازآنهـرخكنندب دازآنامراييكهايتانرا

كهمواجبدارندوپیادگانراهـشخیـلخیـلعـرضكننـدوبنويسـنددر

اهتما فالننقیبيافالنسرهن وزينهاركهدرعرضكردنيكهپـیشاز

ااسپوسالحنكننـدوهمـهلطـفگوينـدویچاستدراحربخواهدبوده

دركارآيندوبتاشتبنوازندوامیدواران ا وتربیبكنندتابهطوعورغبت

(.1346:277)مباركتاه،“بايدكردنمايندكهجانبازیمي



 های بزرگ حکومتی ـ عمومی و فضای عرض لشکر موقعیت برخی میدان
ایدرنظـردربرخـيازشـهرهایبـزرمبـهگونـهيـعموميموق یتمیداناصليحكومت

بازارومسمدجامعيايکفضایمذهبيمهشمـرتباباشـدباارمحكومتي،شدگرفتهمي

برخـيازز.آبـاددرتبريـمیـدانامـا يـانقـشجهـاندراصـ هانومیـدانصـاحبمانند

نومسـمدرادركنـارهایكوچکحكـومتينیـزعناصـروفضـاهاييماننـدمیـداممموعه

ودسـرچنـینایدررهچنینممموعـفضاهایديوانيوسكونتگاهيداشتند.گزارشيدرباره

كند:مياشاره


وب دازآنموض يراقريببهكنارگوارودانتخـابكـرده،مسـمدجـامع”

وبهطـرفشـرقيآناحدا،فرمودندوبهدرمسمد،میدانبزرمبساختند

بـهدرمسـمدحمـا بنیـادكـرده،تمـا ؛ودكانبنیادكردندمیدان،بازارو

ساختندوب دازآنطرفجنوبيآنمیدان،حرمسرایرااحدا،نموده،قصر



 

 

 


 2،شماره4شناسيايران،دورههایانساننتريهپژوهش22

انوموضعومسـكنمتـرددانواسب انما كردندوطويلهآنمارغوبيدر]م

(.1364:144)مرعتي،“اهلديوانرابهس يتما بهاتما رسانیدندص ه

 

 و بخش سکونتگاهی ارگ خانه دیوانارتباط بین 

ورعايتمسائلامنیتـيدرخانهديواندرشهرهایبزرمبرایدسترسيمقاما كتوریبه

سـاختندكـهم موليکارم،قل هيافضاييبرایدارالحكومـهمـيبهطورترينشكلساده

ایدركنارآنيابـاگونه،بهخانهديوانبخشسكونتگاهيضمنمتمايزوجدابودنازبخش

خطرازسویمـرد يـکشـهريـابروزشد.درمواردیامكاناندكيازآنساختهميفاصله

وبخـشسـكونتگاهيحـاكشوخانهديوانامكانحملهازسوینیروهایبیگانهوجودداشت،

بـرایهـاييم مولدرونيکقل هيـاارموپیرامـونآنحصـاروبـرجبهطورنزديكاناو

مانندارمتهران.درمواردیكهوض یتوقدر نظامييکپادشـاهشداحدا،ميح اظت

،ممكنبودكـهخطریوجودنداشتایبودكهازسویمرد شهريانیروهایبیگانهبهگونه

صور گستردهدركنارسـايرفضـاهایشـهریشـكلهایديوانيـسكونتگاهيبهممموعه

یحكومتي،تتري اتيوسكونتگاهيواقعدركنارمیداننقـشجهـانگیرد.ممموعهفضاها

است.هاگونهممموعههایبارزاينازنمونهشاهعباسص ویاص هاندردوره

ازهـایسـكونتگاهيفضاهایحكومتيوتتـري اتيبـابخـشوخانهديوانارتباطمیا 

هـاوفضـاهایجمتـیدكـاخدرتخـتدورانباستانوجودداشـت.هایحكومتيارمزمان

ـحكـومتيجنوبيكاخآپاداناوتاالرشوراياهمانسكونتگاهيدربخش بناهـایتتـري اتي

ایبافضاهایحكـومتيوخزانـه،دارایمحـدودهجواریهشطراحيوساختهشدندوضمن

درخانـهحـر بخـشسـكونتگاهييـابودنـد.هـاازسايربخشوجداشدهمتمايزوح اظت

در(.1388:60زاده،شـد)سـلطانهـامتمـايزمـيازسايربخشنیزدوراناسالميیهامار

بهطـوررهایبزرم،هاوبرخيازشههایبزرمحكومتيـسكونتگاهيدرپايتختممموعه

ديـوانيطراحـيوسـاختهفضـایچنـدانزيـادازاینهبخشسكونتگاهيبافاصلهم مول

انـدكيازسكونتگاهيحاكشواطرافیاناودراصـ هانبـافاصـلهفضاهایت دادیازشد.مي

فضاهایديوانيوتتـري اتيقـرارداشـت.درارمتهـراننیـزبخـشسـكونتگاهيدركـاخ

دربـارهخانهياتخـتمرمـرسـاختهشـدهبـود.گلستاندركنارمیدانارموعمار ديوان

شـاهباهشدردارالخالفـهقـزويندردورهوارتباطآنخانهحر وعمار خانهديوانعمار 

چنینآمدهاست:دوحةاالزهارطهماسبص ویدركتاب


ــک ــوبــا زي ــوانس ــهدي درپــیشخان

ــوانز ــهدي ــایخان ــيپ ــروننه ــونبی چ





كـــهازبـــا ار صـــدرهبـــودپـــیش

زگلــــــزارحــــــر گــــــردیدالرای



(1974:98بی ،)عبدی
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يافـتواختصـاصمـيخانـهديـوانوكوچكيبـهدرشهرهایكوچکفضاهایساده

يـزدخانـهگزارشتاريخيدربـارهديـوانشد.دركنارخانهوبا حاكشساختهميخانهديوان

الدينعليدرمحليكهتمـا قريبخانهامیرغیا،”چنیناست:ه.ق(833شدهدرساخته)

عـاليوسرابسـتانواست خانهاجهعمادالدينمس ود]هایآباءواجدادخوآنكوچهخانه

اهللومسمدیمروحمتصلآنعمار كردهكهدرآنمسمددائشبهتالو كـال خانهديوان

كردنـد؛ميازالگویپايتختاست ادهنیزبرخيازشهرها(.1338:61)ج  ری،“اندمتغول

هتداشت.قاجارشباتهراندردورهخانهشهراسترآبادبهديوانخانهديوان


قاپوواقعومتتملبرسهاطاقودوايوانازيکخانهدرسردرعاليتلگراف”

منظردارد.انبـارخانهديوانطرفبهمیدانتوپخانهوازطرفديگربهحیاط

قـاپوواقـعاسـت.حیـاطدرجنبتینعاليخانهديوانذخیرهمباركهدرداخل

دارالخالفـه]دارد وايـوانرفیـعوخانـهديـوانشباهتتاميبـهخانهديوان

هـاینمايد.سـتونهایتحتانيوفوقانیشب ینهبهايوانتختمرمرمياطاق

هـایازارهازسـن اينايوانازچوبچناروبهشكلهتتاسـتوسـن 

(.1356:25نظا ،)صولت“مرمرونقاشياست



 تخت و محل جلوس مقامات دیوانی

دهندپادشاهياحاكشدربسیاریازمراسـشتتـري اتيوینتانمياسنادنوشتاریوتصوير

ايسـتادندودرب ضـيازگونهمراسش،سـايرافـرادمـينتستند.دربرخيازاينحكومتيمي

رتبـهنكتوریيانمايندگانعـاليهایبارخاصواوقاتيكهبزرگامملسژهيوهابهمملس

اسـنادنتسـتند،امـابـرپايـهگاننیزمـيایازبزرعدهسايركتورهاحضورداشتند،همهيا

شدندكهحاكشيامقـا صورتيسازماندادهميهابهگونهمملسم مولاينبهطورموجود

عاليحاضردرجلسهدرمكانيمحوریومترفبهفضاودرسطحيباالترقرارگیرد.

مربوطبهچگونگياستقراردركمبودچوبدرنواحيمركزیايرانوالگوهایرفتاری

ترازصندلي،میزوتختاسـت ادهكننـدوتنهـادرهنگـا فضاموجبشدهبودكهافرادكش

صـندلييـانـوعيتخـتجلـوسرویهایرسمي،حاكشيابزرمجلسهبرسبرگزاریممل

ایمیـاندورهازايالميایكتیبهكورانگاندرمحليباالترازديگرانقرارگیرد.دركردتامي

نتستهبرروینوعيتخترامقا فردیعاليكهتايازدهپیشازمیالدقرارداردقرنپانزده

هخامنتـي(.دردوره1357:82)پرادا،دهدمينتانباطراحييکمارتاخوردهياصندلي

شـد.دهمـيهااست اهاوجايگاهبرخيازتختشیروپایگاوبرایساختپايهازشكلپنمه

دهندكهپادشاهياحاكشدرهنگا انمـا برخـيساسانينتانميبرخيآثارمربوطبهدوره

زادهوموسـوی،)سـلطاننتستکتختشبیهبهيکنیمكتميمراسشتتري اتيبررویي

ميدوراناسـالهـایدادههایجانوریداشـتند.هاييباشكل(كهدرمواردیپايه1390:47

دهـدكـهازهـانتـانمـياسنادتصويریمت ددیمانندنگارهبامغولهپسازحملهويژبه
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هـاييبـاتختصور يکنیمكتساده،يايکصندليباپتتيبلندوهایمتنوعيبهتخت

(.سطك55گرفت)همان:هاييكوتاهيابلنددرسهطرفمورداست ادهقرارميقابياص حه

ضـل يبـودهاسـت(ودرضـل ي)شـايددراصـلهتـتشكلششهابهكفبرخيازتخت

(.73ــ1387:85زاده،ر مربعبود)سلطانصومواردیبه



 چگونگی جلوس بر تخت و برخی آداب آن

بیهقيازبرگزاریمملسرسميبرتختنتستنسلطانمسـ ودغزنـوی،گزارشبراساس

رگزاریمملسبارعا درزمانساسانيدرآيدكهب ضيازآداباينمملسبهبچنینبرمي

سنگینوبسیارمملـلهامربوطبهتاجايوانمدائنشباهتداشتهاست.يكيازاينشباهت

تـاآويختندكهبرایسادگيانما مراسشآنرابايکزنمیربهسقفايوانميومزينياست

ماننـدقرارگیرد.ايـنآدابهایبنتیندكهسرشدرزيرآنهنگا برگزاریمراسشبهگونه

گرفت.گزارشفردوسيدرايوانمدائنصور ميهمانكاریاستكهبرپايه


وسـهسـالبـدانتختزرينوبساطومملسخانهكهامیرفرمـودهبـود”

امیـررابگ تنـدفرمـودتـادرصـ همتغولبودندوبیشازين،راستشدو

بیاراستندوهركسيكهآنروزآنزينـتوكوشکرابزرمِسرایِنوبنهند

بديدپسازآنهرچهبديدویرابهچتشهیچننمود.تختهمهاززرسرخ

جوهرهاینبا ازویبرانگیختهوبسیارهاچونشاخهاوصور بودوتمثال

وهابركتیدههمهمكلَّـلبـهانـواعِگـوهردرونتاندههمهقیمتيودارافزين

زروچهـاربـالشازشوشـهختپوشـیدهيديبایِروميبهرویِتشادَروانَك

ـمصلَّيوبالتتـپسِپتت وچهـاربـالشدوبـرينبافتهوابريتشآگنده

سـ َّهآويختـهتـاوزنمیریزراندودازآسمانخانـهدستودوبرآندست

اختهبـروتاجرادراوبسته؛وچهارصور رويینستاجوتختنزديکص َّه

كـهمثالمرد وايتانرا]بر عمودهایانگیختهازتختاستواركردهچنـان

وازتـاجبـرسـررنمـينبـودكـهداشـتندهابیازيدهوتاجرانگاهميدست

“زبرِكالهپادشاهبودداشتوبرهاوعمودهاآنرااستوارميسلسله



ـتتشانفتح لي ري اتيبارعـا بـررویيـکتخـتقاجاربرایانما مراسشديواني

بازنيبهنا طـاووسبـهشانفتح لينتستكهپسازازدواجموسو بهتختخورشیدمي

بردندوسـپسميخانهديوانداد.اينتختراهنگا مراسشبهايواننا تختطاووستغییر

مطرحشدنپسازشاه.داشتندنگهميازتاالرهادريكينرابرایمح و بودنجواهرا آ

جاييتختدستوردادكهيکتختمرمردراص هانجابهبهدلیلامكانگششدنجواهرا 

1215ساختاينتختدرسـال.خانهديوانآندرايواناستقرارثابتساختهشودكهمحل

(.1349:154حمـلشـد)ذكـاء،تما وبهتهرانه.ق1216دراص هانآغازودرساله.ق

پسازساختتختمرمربهعمار تختمرمرشهر يافت.خانهديوان عمار
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نتسـت.دررویتختميبرقاجارانما مراسشرسميسال دردورهپادشاهدرهنگا 

انما مراسـشازكردندوبرایوساتختحوضكوچكيقرارداشتكهآنرابادستپرمي

1313مراسشجلوسعـا درسـالرایمثالدربارهبردند،كخاصياست ادهميلواز واثاثیه

متكاهایجواهروتاجكیـانيوقلیـانلیازقباسبابسال را”چنیننوشتهشدهاست:ه.ق

سال راحاضركردهبودند.تاجكیانيدرحضورگذاشتهشدهبودوتاجتلدُرنتاناسـتبـر

مخاطـبخـاصداشـتند.مبارازينتيافت.جنابمستطاباشـرفصـدراعظششـرفسر

(.1361:21الملک،)افضل“الممالکقلیانسال راآوردحكیش



 گیری نتیجه
ويژهدردورانباستانب ضـيهایتاريخيبهدهدكهدرب ضيازدورهنتايجتحقیقنتانمي

 هایديوانيازاهمیتيآيینينیزبرخورداربودندوباورهاوآدابدرچگونگيانماازف الیت

يافتـهاسـت.يكـيازانـواعهابازتابمـيهاوشكلفضاهایم ماریمخصوصآنآنف الیت

ـتتري اتيباحضورمقاما عاليحكـومتيوف الیتياهایمهشديوانيف الیت هایديواني

شـمارگرفتهاستوبـرپايـهيانشكلميایازرجال،اعیانودرمواردیمرد يالتكرعده

بـودهبندیومنزلتافرادوچگونگيانما ف الیتبهسهگونهقابلطبقهق یتجم یتومو

بـارشـد.دو برگزارميایازرجالواعیانمحدودهاصكهباحضورعدهنخستبارخاست.

وسو ،عـرضلتـكركـهشدانما ميبسیاریازرجال،اعیانومرد عا كهباحضورعده

يافتندهادرفضاهاييجريانميونظامیانبود.هريکازاينف الیتبرایبازديدازلتكريان

ند.شـناختايـنترموارددارایالگوهایكمابیشم ینيدرطراحيم ماریبوددربیشكه

هابسیارضروریشناسيآنهادرشناساييبهترفضاهایحكومتيوگونهفضاهاوالگوهایآن

جمتـید،تخـتتوانفضاهاييمانندايوانشرقيكاخآپادانادرنتايجتحقیقمي.برپايهاست

ازايوانكسریدرتیس ون،عمار چهلستوندراص هانوعمار تختمرمـردرتهـرانرا

تـرمـوارددرفضایبارعا دانست.ف الیتبارخاصدربـیششدههایعاليوطراحينمونه

تـرينشـكلتـرينومملـلعرضلتكردرعاليشد.ف الیتهاانما ميتاالرهایبزرمكاخ

هاييمانندايوانغربيكاخآپاداناوفضایبازواقعدرزيـرآن،میـدانامـا يـاخوددرمكان

شدودراينموارديـکسـاختماننقشجهاندراص هانومیداناسبدرقزوينانما مي

شدكهمحلمیدانطراحيوساختهمينيدرجلویآنبود،دركنارلبهمرت عكهغالباًايوا

رتبهبرایعرضلتكربود.استقرارافرادعالي
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