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نگاهی فرهنگی بر نقش جمعیت و منزلت افراد در
شکلگیری فضاهای دیوانی ـ تشریفاتی
حسینسلطانزاده

تاريخدريافت1393/8/2:
تاريخپذيرش 1394/2/31:

چکیده
برخيازانواعفضاهایديوانيكهباحضورعده ایازمـرد بـرایانمـا ب ضـيمراسـشوتتـري ا 
گرفتندوميتوانآنهارافضاهایديواني ـتتري اتينامیـد،


دهقرارمي
اجتماعيوديوانيمورداست ا
ميآيند،زيرابهسبباهمیتآدابومراسـشديـواني،در
ازمهشترينبناهایم ماریايرانيبهشمار 
طراحيازت دادیالگوهایمهشم ماریاست ادهميشدهاست.شماراندكيازاينگونهفضاهابـاقي
ماندهاستوهنوزانواعوالگوهایطراحيآنهاموردبررسيوشناساييقرارنگرفتهاست.هدفايـن
پژوهششناختودستهبندیانواعفضاهایديوانيـتتري اتيوف الیتهایجـاریدرآنهـااسـت.

پرسشاصليتحقیقايناستكهفضاهایديوانيـتتري اتيرابهچندگونهمـيتـوانطبقـهبنـدی
هريکدارایچهويژگيهاييهستند؟مبانينظریتحقیقبرايـنم هـو اسـتواراسـتكـه

كردو
فضاهایم ماریبازتابف الیتهایانما شـدهوآدابورسـو وباورهـایيـکجام ـهاسـت.روش
تحقیقتوصی يوتحلیلياسـت،دادههـاینوشـتاریبـهصـور اسـنادیگـردآوریشـدهانـدواز
ميدهدكهانواعفضـاهای
هاييازاينگونهفضاهابازديدبهعملآمدهاست.نتايجتحقیقنتان 

نمونه
ميتوانبهسهگروهفضاهایبارخاص،فضاهایبارعا وفضاهایعرضلتكر
ديواني ـتتري اتيرا 
طبقهبندیكرد .


ديوانخانه،فضایبارخاص،فضایبارعا ،فضایعرضلتكر .

کلید واژگان:


دانتیارگروهم ماری،دانتگاهآزاداسالميواحدتهرانمركز

hos.soltanzadeh@iauctb.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
اينکهزارانبنایتاريخيارزشمنددركتورپهناورايرانباتاريخيبسیاركهنبـاقيمانـده
استكهبهگونههایمت او فضاهایم ماریوشهریت لقدارندوبسیاریازجنبـههـای
،زيراازيکسوفضـاهاييهسـتندبـا

گرفتهاند
كاركردیوكالبدیموردبررسيوتحلیلقرار 
شمارنسبتاًفراوانوالگوهایمتخصم ماریبرایف الیتهاييكهكمابیشقابلشناسايي
هستندمانندواحدهایمسكونيكهامكانبررسيويژگيهایكاركردیوكالبدیآنهادرهر
ناحیهازكتوربهصور نسبيمیسراسـت.اطالعـا موجـوددربـارهفضـاهایحكـومتيو
ديوانيهشازجنبهشماروهشازلحـا چگـونگيانمـا ف الیـتهـاانـدااسـت.بنـابراين

پژوهشبررویويژگيهایكاركردیوم ماریفضاهایديوانيوحكـومتيبسـیاراهمیـت
هاييدربارهچگونگيانما چنـینف الیـتهـاييبـهدسـت


توانداده

سومي
دارد،زيرااز 
يک
طبقهبندیكرد .
توانشماراندابناهایباقيماندهرا 


آوردوازسویديگرمي
بررسيفضاهایديوانيـتتري اتيموضوعايـنپـژوهشاسـت.منظـورازفضـاهای
ديواني ـتتري اتيآندستهازفضاهايياستكهبرایانما برخيمراسشتتـري اتيماننـد
مراسشسال تحويلسال،برگزاریب ضيازجتنهاوعیدهانظیرعیدمب ث،مراسشمربوط
بهتاجگذاری،واليتعهدی،پذيرشس راومیهمانانخارجيدرب ضـيازاوقـا ،برگـزاری
اختصاصمييافتهاسـت.بـهعبـار ديگـربرخـيازانـواع

مراسشسانورژهومواردمتابه
فضاهایم ماریموردنظراستكهمقاما حكـومتيبـاعـدهایازمراج ـهكننـدگانطـي
روميشدند .

مراسميتتري اتيروبه
عواملوپديدههایمتنوعيسببشكلگیریفضاهایم ماریوشهریميشوندكه
بهدوگروهقابلتقسیشهسـتند .نخسـتعوامـلمـادیشـاملمحـیا،مصـالك،كـاركردو
مؤل ههایاقتصادی.دو عواملفرهنگيكهشاملپديدههاوفرايندهایتـاريخي،فرهنگـي،
پديدهها
نسبتازهمه 

اجتماعيوهنریاست.تماميانواعفضاهایم ماریوشهریبهيک

وعواملفوقتأثیرنميپذيرفتند،بلكههريکازانواعفضاهابهنسبتيمتناسبباكاركردش
ازپديدههایفوقتأثیرميگرفتهاست،چنانكهواحدهایمسـكونيبـیشتـرينتـأثیررااز
پديدههایمحیطيوحما هابیشترينتأثیرراازنوعف الیتيابهعبـار ديگـرازكـاركرد
داشتهاست .
توانبهدوگونهطبقهبندیكـرد:نخسـتفضـاهاييكـهدرهـر

فضاهایديوانيرامي
دورهوهرمنطقهمتناسبباساختارحكومتيوتتكیالتيوتواناييهایاقتصادیوسیاسـي

شدوازجنبهكالبـدیغالبـاًبسـیار

برایانما كارهایحكومتيوديوانيدرنظرگرفتهمي
متنوعبودند.گونهدو ،فضاهاييبودندكهعدهایازمرد يامقا هایكتوریولتـكریدر

هاحضورمييافتند .

مناسبتهایمختلفوطيمراسميتتري اتيدرآن

بهنظرميرسدچگونگيوآدابحضورمرد ومقا هایكتـوریولتـكریدرهـر
يکازانواعف الیتهایديواني ـتتري اتيازيکسوباتوجهبهپیوسـتگيوتـداو فرهنـ 
كتورداریوازسویديگرنظربهاستمراربرخيازالگوهایم ماریفضاهایعمومي،آيیني
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وديواني ـتتري اتيدركتوربهپیدايشالگوهایكمـابیشمتخصـيبـام هـو م مارانـه
خاصيمنمرشدهاستكهمتناسبباشرايامحیطي،تاريخي،اقتصـادیوسیاسـيدرهـر
دورهبهصور شكلهایم ینيدرآمدهاستكههشزماندارایتنوعدربرخيازجنبههای
لبدیبودهاند .

كا


روش پژوهش
اينپژوهشبهصور كی يبررویفضاهاييانما شدهاستكهدرگذشتهساختهشدهاند
هاهشبهصور اسنادی

ودرآنازروشتحقیقتاريخي ـت سیریاست ادهشدهاست .
داده
وهشبهشكلمیدانيگردآوریشدهاند،دادههایمیدانيمربوطبهبازديدازبرخـيبناهـای
لبناهایديوانيواقعدرمحدودهكنونيايراناسـت

تاريخياست.جام هآماریتحقیقشام
وگزينشنمونههابراساسخصوصیا كالبدیبناهاصور گرفتهاست.البتهشمارنمونهها
نمونههایگوياومناسـبمـورد
سببشايدبتوانبیانكردكههمه 

محدوداستوبههمین
توجهواقعشدهاند.يكيازمحدوديتهایمهشمربوطبهنبوددادههایمكتوبكافيدربـاره
بناهایديوانيدردورههایگوناگوناست.افزونبراين،سـاختمانهـایديـوانيچنـدانياز
اينگونـهفضـاها
توانروندشكلگیریوتوس ه 

دورهتیموریبهقبلباقينماندهاستو 
نمي

رابهخوبيبررسيكرد .
چگونگيآدابحضورومراسشديواني ـتتري اتيراميتوانمتغیرهایمستقلوشـكل
فضاهایم ماریمتناسبباهريکازف الیتهایديواني ـتتري اتيرامتغیرهـایوابسـته
اينپژوهشبهشمارآورد.بهنظرميرسدكهرسو وآدابكتورداریدراينسـرزمینبـه
عنوانيکپديدهفرهنگيهموارهتأثیریكمابیشمتخصبرشكلفضاهایم ماریديواني

ـتتري اتيالبتهمتناسبباشرايامحیطيوتاريخيداشتهاست .

دیوان و دیوانخانه
واژهديوانراكلمهایپهلویوبهم نيدادگـاه،عـدالتخانـه،دفترخانـهودفتـرمحاسـبا 

دانستهاندكهازپهلویپارسيبهعربيراهيافت(عمید.)995:1357،نوشتهانـدكـهوقتـي
يكيازمرزبانانايرانيديدكهخلی هدو درتقسیشغنائشجنگيوامورنظاميدچارمتكل
استنهاد”ديوان“ايرانيرابرایثبتدرآمدها،هزينههاوغنائشبهاوم رفيكرد(انصافپور،
.)293:1356بهتدريجنهادهاوتتكیال اداریوديوانيباگسترشقلمـرواسـال توسـ ه
هادردورهبنيعباسبـهه ـتديـوانخانـهدرامـورمـالي،

يافت،چنانكهشمارديوانخانه
ك توری،لتكری،نظامي،حسابداری،دادگستری،رسائلوبندگاناختصاصرسـید(همـان:
.)293ممكــنبــوددرپايتخــتهــایبــزرمومراكــزمهــشايــالتيبــهســببت ــددوجــود
ساختمانهایدولتيواداریچندديوانخانهوجودداشتهباشـد،چنـانكـهدراصـ هاندر
دورهقاجارچندساختمانبهعنوانديوانخانهمورداسـت ادهقـرارمـيگرفـت(االصـ هاني،
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.)37:1368بهنظرميرسدبسیاریازف الیتهایديوانيدرتمـا يـاقسـمتيازفضـاهای
شبیهبهخانههايامانندآنانما ميشدكهالگویم ماریم ینينداشتند .

يكيازانواعف الیتهـایديـوانيدرايـنپـژوهشبـاعنـوانف الیـتهـایديـواني ـ
تتري اتينامیدهميشودومنظورنوعيازف الیتباحضورعدهایازرجالوصاحبمنصبان
يامرد دربرخيمواقعخاصومتخصوهمراهباآدابوتتري ا متخصاست.يكـياز
دهایاز
اينگونهف الیتهایديواني ـتتري اتيعبار ازمراسشديوانيباردادنبود،ي نيع 

رجاليامرد يالتكريانبرایانمـا مراسـميرسـمييـانیمـهرسـميبـهحضـورحـاكش
ميرسیدند.ايننوعف الیتهابهطورم مولبهدودسته،بارخاصوبارعا تقسیشميشـد
رفتندوعدهایازآنانبازديد


هایتاريخيبهمراسميكهلتكريانرژهمي
ودربرخيازدوره
ميكردند،عرضلتكرگ تهميشد.البتهالز استتوجهشودكهواژههایعـا وخـاصيـا

رسدكهازدورهقاجـاربـه

عامهوخاصهبرایبرخيامورديگرنیزبهكارميرفت.بهنظرمي
هایديگریمانندواژهاداره،وزار ودرمواردیكلمهدفترودفترخانهنیز

ب دبهتدريجواژه
مولشدوواژهديوانخانهوديوانبهصور محدودبهكاررفت(اعتمادالسـلطنه:1363،

م
14ـ .)21


انواع فعالیتها و فضاهای دیوانی ـ تشریفاتی
هایبسیارمتنوعيدرشكلگیریانواعفضاهایديواني ـتتـري اتينقـشداشـتهانـد


پديده
ادارهكتور،
سرزمینتابعيکدولتونحوه 

مانندچگونگيومیزانقدر يکدولت،وس ت
ساختارتتكیالتي ـسازمانينهادهاوادارههایدولت؛زمـانوتـاريخشـكلگیـریوتـداو 
هایبسیارمتنوعديگر.بهسادگينميتواندوحكومـتيـا


ملوپديده
قدر يکنظا وعوا
نيافتكهدرزمینهنگرشورويكردهـایديـواني ـتتـري اتيدر

دوپادشاهرادرتاريخايرا
گذشتهيكسانانديتیدهياعملكردهباشندزيرانظا هایحكومتيدرگذشتهبهشد فرد
درزمینهچگونگيبرگزاریمراسشديوانيـتتري اتيسـاختارها

محوربودنداماباوجوداين
وفضاهاینسبتاًهماننددربسیاریازدورههایتاريخيدرپايتختهـایكتـوربـهويـژهدر
دورههایاستقرارحكومتهایبزرم،متمركزوقدرتمندوجودداشتهاستكـهبـرپايـهآن
ميتوانبهطوركليسهنوعفضایديواني ـتتري اتيبهشرحزيرتتخیصداد:بارخـاص،

بارعا وعرضلتكر .


بار خاص
بارخاصبهطورم مولبرایپذيرفتنافرادعاليمقا يانزديكانوخويتـاوندانپادشـاهيـا
حاكشبرایمناسبتهاييويژهبود.بهطورمثالمراسشتحويلسالدرنوروزمخصوصاعیان
ورجالدرباروكتورطيبارخاصصور ميگرفت.برخـيرويـدادهایمهـشكتـوریيـا
اداریوديوانينیزميتوانستموجبتتكیلبارخـاصشـود.پـذيرشسـ راونماينـدگان
كتورهایخارجييامراسشمربوطبهخداحافظيآنانيابرگزاریب ضيازعیدهایمـذهبي
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مانندعیدمب ثنیزازمواردیبودكهممكنبودمملسبارخاصبرایآنهاتتكیلشـود.
سدواژهخاصبهم هو خواصبود،ي نيگروهازافـرادكـهازاعیـانورجـالو

بهنظرمير

رتبهكتوریولتكریبودند .
عالي 
مقاما  

فضای بار خاص
بهسببآنكهبهطورم مولعدهمحدودوكميدرمراسشبارخاصشركتمـيكردنـد،از
تاالرهایممللبرایاينمنظوراست ادهميشد،بهويژهدرمـواردیكـهسـ راونماينـدگان
كتورهایديگردرمراسميشركتداشتند.اسنادموجودنتانميدهدكهدرزمانصـ ويه
وقاجارتنهايکفضابرایتتكیلبارخاصدرپايتختوجودنداشتومراسشبـارخـاصرا
بهمناسبتهایگوناگونممكنبوددريكيازتاالرهایكاختتكیلدهند.انگلبـر كمپ ـر
كهدردورهص ويهدراص هاناقامتداشت،نوشتهاستكهشاهص ویبهعمدوبراینتان

دادنشكوهدربارهريکازممالسبارخاصبرایس رارادريكيازبناهایممللشهربرپا
ميكرد .

”شاهضرورتينمي بیندكهحتماًدرجایم ینيبهس راباربدهد،بلكـهوی
درهرموقعبهدلخواهيكيازكاخهایخودراكهواقعدريكيازبـا هاسـت
برایاينمنظورم ینميكند.بديهياسـتكـهايـنسـاختمانبايـددارای
تاالریدرخورپذيراييگروهكثیریازمیهمانانباشـد.درچنـینمـواردیاز
فراهشآوردنشكوهوجاللبيبديليخوددارینميكنندتامیهمانرادچـار
اعمابوشگ تيسازند“(كمپ ر .)241:1360،


دردورهقاجارنیزهرمرتبهمراسشمربوطبهبارخاصدرمناسـبتهـایگونـاگوناز

جملهتحويلسالدريكيازكاخهامانندعمار كالهفرنگي،تاالرسال و...برگزارميشد .


”دراطاقموزهسلطنتيان قاداينسال خاصميشـود.سـاعتتحويـلدر
شبياروز،تما طبقا محتر نوكروچندن رازعلمایدارالخالفهراوزيـر
تتري ا دعو كرده،بالباسرسميدرآناطاقحاضرميشوندودرآنمـا
ازشیرينيومیوهحاضركردهاند.خطیـبدروقـتتحويـلخطبـهبـهاسـش
مباراائمهعلیهشالسال وسالمتيشاهميخواندودرآنسـاعتتیـرتـو 
خاليميشود،موافقساعتيكهازروینمو م ینكردهاند“(سپهر،1386،
ج .)11:1



بار عام
جودحاكيازايناستكهدردوره عباسـیانسـنتبـارعـا بـااقتبـاسازب ضـي

اسنادمو
اييازرفتنعضدالدوله(درنیمه

آيینهایايرانكهنم مولشدهبود.دريکموردگزارشه
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دو قرنچهار همری)بهدربارخلی هطائعدربغدادوجودداردكهنتاندهنـدهمراسـمي
شبیهبهبارعا است .

”خلی هدرسدلي[تاالرمزينيكهگويايکسمتآنبهسویحیاطبازبـود در
محليكهم موالًمراسشسال وبارعا درآنانما ميشد،نتستودراطـراف
خلی هنزديکبهيکصدغال باهیئتهاینیكـووقباهـایرنگـیندرحـاليكـه
كمربندوشمتیرهایمرصعبهجواهربهكمربسـتهوگـرزوتبـرزيندردسـت
داشتند،ايستادهبودنددردوطرفتختخلی ـه...درمیـانسـتونهـایوسـا
پارچه ایازديباكهعضدالدولهفرستادهبود،كتـیدهبودنـدتـاچتـشاحـدیاز
سپاهیانقبلازعضدالدولهبهخلی هنی تد“(فقیهي .)231:1357،


اسنادوگزارشهایموجودنتاندهندهايناستكهآداببرگزاریمراسشبارعـا در
دورهسلموقیاندردرباربغدادباتمملبیشترادامهيافت،دركتابتاريخسلسلهسـلموقي

بهباريافتنسلطانطغرلدراواساقرنپنمشهمریبهدربارخلی هالقائشبامراهللگزارشي
آوردهشدهاست 

” ...برایطغرلاسبيپیشآوردهشدواوبراسبسوارشدوسـوارهبـداالن
عرصهسالمتوقل هاسال واردشد.پسازاسبپیـادهشـدودرحـاليكـه
امیرانبدونسالحدرحضورشراهميرفتندبهاقامتگاهبزرگيرفت...القائش
بامراهللدرپتتپردهبرمسندینورافتاندرايوانيكهمنزلگاهبزرگواریبود
قرارداشت...هنگاميكهطغرلبی بهجايگاهبزرگواریوپلـهكـانپـردهدار

نزديکشد،پردهطاالربرداشتهشدورویخلی هچونماهازتاريكيمسـند
بدرختید...تختـيبـرایطغـرلبیـ نهـادهشـدوویبـرآننتسـت...
“(بنداریاص هاني .)16:1356،


سلسله مراتب استقرار افراد در مراسم بار عام
دربارهچگونگيانما مراسشتتري اتي ـديوانيدردورانپیشازاسال اطالعا چندانيدر

دسترسنیست،تنهاميتوانازرویيـکحمـاریدرتخـتجمتـیدكـهدرآنچگـونگي

استقراربزرگانكتوریومحافظاننتاندادهشدهاست،بختـيازمراسـشراتصـوركـرد.
البتهآشكاراستكهمراسميكهدررویتختجمتیدياپارسهانما ميشده،چندانساده
هایواقعدررویبدنهپلكانشرقيكاخآپادانابـه

وباتتري ا ابتدايينبودهاست.حماری
23قسمتتقسیشودرهريکازآنهانمايندگانعالييكيازكتورهاوسرزمینهـایتـابع
ايرانبانمونههاييازهداياييكهباخودآوردهبودند،نتاندادهشدهاند.درجلویهرگـروه
ازنمايندگانيکراهنماايستادهودستن راولگروهرادردستگرفتهاست؛بـهاحتمـال
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فراوانبهاينعلتبرایهرگروهيکراهنمادرنظرميگرفتندكهمراسشبادقتوبراساس
برنامهوآدابت ريفشدهجريانيابد .
زدهانـدكـه
درحماریكهدرعمار خزانهپیداشدهوبرخيازپژوهتگرانحـدس 
مت لقبهوسابدنهپلكانشرقيكاخآپادانابودهاست،شخصپادشاهبررویيـکصـندلي
نتستهاست.براساست دادیازنظريههااينشخصداريوشهخامنتياستوختايارشاه
پتتسراوايستادهاستكهپسازبهقدر رسیدناحتماالًشايستهندانستهكـهحمـاری
زمانولی هدیاوبربدنهپلكانباشدودستورانتقالآنرابهعمـار خزانـهدادهاسـت.در
اينحماریپادشاهوولی هدبررویسكوييبـاارت ـاعحـدود10تـا15سـانتيمتـرقـرار
رویيکصندليبلندنتسته،بهگونهایكهارت اعسراوباسرولی هـد

گرفتهاندوپادشاهبر
درپتتسر،دريکترازقرارگرفتهاستوافقديدهردوباالترازافرادیاستكهدرجلـو
وپتتآنانقرارگرفتهاند.دردستچپپادشاهوولی هدشاخههاييازگلقرارداردكهبـه
سببم اهیشآيینيبودهاست.دوپايهوظروفيدرباالیدوسویآنهاقـرارداردكـهشـايد
بخوردانبودهاست،زيرابرپايهبرخياسناد،درب ضيازمراسـشآيینـيگیاهـانمقـدسو

هادرهواپخشميشدتـاهـوام طـرودر

خوشبوسوزاندهميشديابهنحویعطروبویآن
مواردیضدع ونيشود(گیلگمش.)42:1378،يـکمقـا ديـوانيدرجلـویپادشـاه،بـا
فاصلهایكهبخوردانهادرمیانپادشاهواوقرارگرفتهاند،درحالتيكهدستراستخودرا
جلویدهانشگرفتهاست،درحالبیانمطالبيتصويرشدهاست .
سندديگریدربارهچگونگياستقرارافراددرمراسـشرسـمينـوروزدردورهباسـتان

مربوطبهبرگزاریمراسشنوروزدرايـوانكسـریدرمـدائنبـرپايـهگـزارشفردوسـيدر
شاهنامهاست .فردوسياينبناراديـوانشـاهنامیـدهاسـت.ویپـسازتوضـیكچگـونگي
ساختاينبنابهچگونگيانما مراسشنوروزدراينديوانبهاختصاراشارهكـردهاسـت؛در
آنهنگا پادشاهبررویتختعاججلوسميكردونزديکاوموبدبـزرمقـرارمـيگرفـت.
سپسدرجايگاهيكميپايینتر،بزرگـانكتـوریمسـتقرمـيشـدند.درجايگـاهيكمـي
تر،بازاريانقرارميگرفتند.افرادیكهباعنواندرويشازآنانيادشدهاستياكسـاني

پايین
كهبهكارهایكتاورزیوپیتههایدستيوكارهایخدماتياشتغالداشتند،درمرتبـهای
گرفتند.بهاينترتیببهنظرميرسدكهسطككفايـوانمـدائن

پايینترازبازاريانقرارمي
بهگونهایطراحيوساختهشدهبود.متناينبخشازشاهنامهچنیناست :


كســـيدرجهـــانزخـــشچونـــاننديـــد   نـــهازنـــاموركاردانـــانشـــنی د
ازآنچــرخكـــارانـــدرآويختـــه
يكــــيحلقــــهزريــــنبــــدیريختــــه 
بهـــرمهـــرهایدرنتـــاندهگهـــر
فــــروهتــــتهزوســــرخزنمیــــرزر 
بیاويختنـــدیبـــهزنمیـــرتـــاج
چـــورفتـــيشهنتـــاهبـــرتخـــتعـــاج 
بـــهنزديـــکاوموبـــدنیكبخـــت
بــهنــوروزچــونبرنتســتيبــهتخــت 
بزرگـــانوروزیدهـــانرابـــدی
فروتـــــرزموبـــــدمهـــــانرابـــــدی 
بیاراســــتندیهمــــهكاريــــان
بــــهزيــــرمهــــانجــــایبازاريــــان 
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فرومايــــهتــــرجــــایدرويــــشبــــود 


كماخوردشازكوششخويشبود 

(فردوسي،1354،ج5831:5ـ )5900


شايددرنگاهنخستوجودچهارسطكبرایسازماندهيمحلاستقرارافراداغراقآمیزبه
نظربرسد،اماهنگاميكهبهاسنادباقيماندهازچنـدفضـایديـوانيبـارعـا دركتـوردر
دورههایب دتوجهشود،بهخوبيآشكارخواهدشدكـهايـننـوعسـازماندهيفضـاوجـود
داشتهودربرخينمونههایب دینیزرعايتشدهاست.چگونگيطراحيكاخچهلستوندر
اص هانسندیبسیارخوبيبهشمارميآيدكهوجودچهارسطك(سهسطكدرسـاختمانو
يکسطكزمینپیرامونكاخ)درطراحي،ساختوانما مراسشرانتانميدهـد.توصـیف
انگلبر كمپ رازاينبنا(كمپ رحدودبیسـتمـاهدراصـ هاناقامـتداشـت،وروداوبـه
اص هاندرسال1031/1684بود)بسیارگوياويكيازدقیقترينتوصیفهایتاريخيبـه
ميآيد .
شمار 

”كفكاخبهسهقسمتتقسیششده.كفزيريندوپاازكفحیاطارت اعداردو
بهنـوعيصـحنهنسـبتاًبـزرممـيمانـدودرضـیافتمیهمانـانشـاهدرآنمـا
مينتینند.دراينما حوضمرب ياستبهضلعهتـتقـد بـادوپلـهازمرمـر
س یدش اف،ازوسااينحوضفوارهایبلندميشودكـهلولـههـایآننـامرئي
است.كفدو كهچهارپلهازاوليبلندتراستبراینتستنبزرگانومحترمین
هنگا صرفغذابهكارميرودوسرانما كفسو يکپلهبـاالترازكـفقبلـي
ميرود.دراينمابازحوضديگریاستكهخیلي
استوكفواق يكاخبهشمار 
بزرمنیستاماسلیقهبسیاردرساختنآنبهكاررفتـهوفـوارهایدرمیـانآن

است.درپتتاينحوضاستكـهايـوانبسـیارمـزينوزيبـاييقـراردارد.در
قسمتعقبدرديوارجايگاهيت بیهكردهاندكهمخصوصجلوسشاهاستواو
قرارميگیرد( “...كمپ ر .)207:1360،

بههنگا صرفغذادرآنما


شاردنبهصور مختصرهمینسلسلهمراتبرابهاينشكلبیانكردهاست :


”عقبترينوبزرمتريناعاظشورجالدولترویص هكهتختشـاهدرآن
استقرارميگیرند.درصـ هدو بزرگـانيمـينتـینندكـهازحیـثمقـا 
ترند.طبقهبزرگانجوانوعمو كسانيكـهحـقحضـوردرجلسـهرا

پايین
ندارندبادستهموسیقيدرپايینميايسـتندوصـاحبمنصـبانيكـهمـأمور

انما وظايفميباشنددربا مقابلنظرشاهايسـتادهانـد“(شـاردن:1379،
 .)56
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دربرخيازمتنهایتاريخيبهروشنيبهوجودچهـارعرصـهدرطراحـيوسـاخت
فضایچهلستوناشارهشدهاست :

”طاالرچهلستونمذكورشاهعباسيكهبهچهارمرتبهساختهشده:مرتبـه
اولكهشاهنتینمينامندشنتیمنگاهشاهاسـت.مرتبـهدويـشكـهمحـل
ايستادنامراووزراعظیشالتأناست.مرتبهسیشجـایايسـتادنخـوانینو
سرهنگانم تبرومستوفیانناموروباشیانبازيبوفرومنتیانبافصاحتو
بالغتسخنور .مرتبهچهار كهعرصهدولتخانـهباشـدازدوطـرفدرياچـه
محلايستادننظا وصـفبسـتنبـااهتمـا غالمـانخاصـهويسـاوالنو
(رستشالحكما .)66:1380،

نسقچیانوجارچیانوامثالايناناست“ 



درگذشتهرعايتسلسلهمراتبدراستقرارافراددرمراسشرسميهموارهموردتوجه
قرارداشتودرمتنهایتاريخيبهآناشارهشدهاست(س دالدينوراوينـي.)514:1355،

عمار تختمرمردرتهرانالگویفضاييمت اوتينسـبتبـهعمـار چهلسـتوناصـ هان
دارد،هرچندكهايدهطراحيوچگونگياستقرارافراددرآنبيشباهتبهالگویچهلستون

نیست.دراينعمار پادشاهدررویيکتختدروساايوانقرارميگرفتوچنـدن ـراز
بزرگاندرگوشهایازهمانايوانمستقرميشدند(بروگش.)622:1367،سپسسايرافراد
هایويژهایكهبرایآنـاندرنظـر

براساسجايگاهومنزلتاجتماعي ـاداریخوددرمحل
گرفتند.توصیفيكيازمراتبصفهایسال چنیناست :


شد،قرارمي

گرفتهمي

” جلویحوضكوچکمخاطبسال ،دستراستاوصدراعظش.روبهمغرب
كنارحوضكوچکبهفاصلهچهارذرعكتیكخانهوغال پیتـخدمتروبـه

مترق.مرتبهدو پتتبهحوضبزرموزار خارجهوعدلیهروبـهمغـرب

درخیابانصفنظا وتوپخانهوقزاقوفرنگيهایم لشپتتبهنردهروبـه
شمالنظا الملکواهلدفترلتكر.خیابانديگرروبهمتـرقمقابـلتـاالر
صفقاجارومستوفي هاوفراشخانهوپلیسومت رقـه.تمامـاًبـهشـاهنگـاه
كنندوروبهآنسمتايستادهاند.توپچيدركنارحوض،افواجديگـردور

مي
حیاطودرمقابلد دردخولبهحیاطوپتتتختمرمردرحیـاطديگـر
تقريباًدوفوجقراولمخصوصوفوجمخصوص.درتویتاالرهششاهزادگان،
حاالب ضيازوزراءهشداخلميشوند....پتتتختروبهشمالشاهنتـین
كوچكيدارد.جنوبباز،فقادوستونمرمـركـهآقـامحمدشـاهشـهیداز
شیرازآوردهواقالًهزارن ربرایحملاينستونهـاتلـفشـدندتـاطهـران
(عینالسلطنه،1374،ج .)1011:2
رسید.ازعمار كريشخانيكندوآورد“ 
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فعالیت و فضای عرض لشکر
هایبسیارمهشديوانيمربوطبهمراسشسانورژهنظامیانبودكـهبـهطـور

يكيازف الیت
م مولپیشازانما ب ضيازلتكركتيهايادربرخيازدورههابهصـور سـاالنهبرگـزار
ميشد.ايناقدا گاهبرایسازماندهينهايييامالحظهچگونگيساماندادنافرادپـیشاز
اعزا بهجنـ وهـشچنـیندرمـواردیبـراینـوعيسرشـماریعینـيويـادربرخـياز
هابرایتقويتروحیهسپاهیانوياانما مانورهاینظاميونمايتيانما ميشد .

منا 
سبت
جم یتزيادسپاهیاندرمراسشرژهوچگونگيحركتگروهيومنظشآنانوحركت
برخيازسپاهیانبهصور سوارهسببميشدكهيکفضایوسیعوبزرمبرایايـنكـار
درنظرگرفتهشودومقاما كتوریونظاميبرایاشرافبهافرادودسـتههـاینظـاميدر
فضاومحليمرت ع استقراريابندكهفضایآنبافضایبارخاصوفضایبـارعـا مت ـاو 
برپايهسنتهایم ماریوشهرسازیايراندرپايتختوشهرهایبسیاربـزرميـک

باشد.
میدانبرایاينمنظوردرنظرگرفتهميشدكهدرجبهـهطويـلتـرآنسـاختمانيمرت ـع
ميساختندودرآنسمتساختمانكهروبهمیدانبود،يکايوانطراحيوبنامـيكردنـد
كهمحلاستقرارمقاما عاليكتوریولتكریدرهنگا رژهافرادسپاهيبود .
يكيازكهنترينفضاهاييكهحدسزدهميشودبرایسانسپاهوانما مراسميبـا
جم یتفراوانميتوانستمورداست ادهقرارگیرد،جبههغربيكاخآپادانادرتختجمتـید
ياپارسهاست.دراينجبههبنايکايوانستونداروجودداشتهوارت ـاعآنازكـفزمـین

ساختمانهادررویص هپارسه،امكانبرگزاری

بیشازدوازدهمتربودهاست.پسازتوس ه
عدهبسیاریازسپاهیاندررویآنوجودنداشتهاسـتوبـاتوجـهبـه
مراسشرژهوحركت 
گاهيدرايرانوهشچنـینچگـونگيطراحـيوسـاخت

ساختارفضاهایحكومتيـسكونت
زده(همانندبیرونزدگيكـاخ

بيكاخآپاداناكهنسبتبهبدنهص هبهصور بیرون

بههغر
ج 
دنهمیداننقشجهان)ساختهشدهاست،ميتواناينموضوعرامطـرح
عاليقاپونسبتبهب 
كردكهازجبههغربيآپاداناوايوانآنبرایاستقرارمقاما كتـوریـلتـكریدرهنگـا 

رژهنظامیانياگروههایبزرممرد است ادهميشدوازفضـایبـازواقـعدرپـايینآنبـه

ينمنظوربهرهبردهميشد .

عنوانفضاييمیدانگاهيبرایا
درقرنهاینخستهمریبهسببنوعيسادهزيستي،نظا هایحكـومتيكوچـکو
ساختارهایاجتماعيقبیلهایدربسیاریازشهرهایمتوساوكوچک،میدانهایسـادهو
كوچكيبراینگهداریستورانووسايلنظامیان(احمـدبـنابـيي قـوب)89:1356،ودر
دهدربیرونشهربرایمراسشرژهسپاهیاندرنظـر

شهرهایبزرمومراكزايالتي،فضاييسا
ميگرفتندتاسپاهیانبهويژههنگاميكهقراربودبهجنـ اعـزا شـوندازجلـویمقامـا 
كتوریولتكریعبوركنند.گزارششدهاستهنگاميكهابنال میدبهدستورركنالدوله
(اواساقرنچهار همری)ازریبهجن حسنويهكُـردمـيرفـت،ركـنالدولـهدربیـرون
شهرریدرمكانيايستادوحركتسپاهیانرامـوردبازديـدقـرارداد.درآندوره،شخصـي
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قائدفرماندهدهنقیبوامیر

فرماندهدهن رسپاهي،نقیبفرماندهدهعريف،

موسو بهعريف
فرماندهدهقائدبود(فقیهي .)388:1357،

پسازدورهاسالمياستكهبـهسـبب

حكومتغزنویيكيازنخستینحكومتهای

وس تسرزمینهایزيرنظرحكومتمركزیوثرو واقتدار،بـهتـدريجسـاختفضـاهای
ریواختصاصفضابرایمراسشرژهسـپاهیانمـوردتوجـهقـرار

طراحيشدهشهریوم ما

گرفت.ابوال ضلبیهقيدربیانرويدادهایسال429همریقمریدربارهمراسشسانسـپاه
درغزنيچنیننوشتهاست”:وروزدوشـنبهنـوزدهشذوالحمـهامیـرپگـاهبرنتسـتوبـه
).بیهقيدرباره

صحرایبا پیروزیبايستادتالتكرفوجفوجبگذشت“(بیهقي702:1356،
رژهسپاهیاندرشهرهرا درسال430همریقمریچنیننوشتهاست”:عیداضحيفراز
آمد،امیرتكل يبزرمفرمودازحدواندازهگذشتهوهرا شهریاستكـهآنسـالحكـه
آنما بودبههیچشهرنبودی،روزعیدچندانسواروپیادهتما سالحبهمیدانآمدكهاقرار
دادندپیـرانم تمـدكـهبـههـیچروزگـارماننـدآنيـادندارنـ د“(همـان.)784:دربیـان
فیروزیاشارهروشـنتـریبـه

رويدادهایسال432همریقمریبهبناومیداننزديکبا 
اينترتیبصور گرفتهاست :

” امیررضياهللعنهبرنتستوبهبا فیروزیآمدوبرخضراءمیدانزيـرين
بنتست ـوآنبناومیدانامروزديگرگونشـدهاسـت،آنوقـتبـرحـال
خويشبود ـوفرمودهبودتادعوتيباتكلفساختهبودندوهريسـهنهـادهو
امیرمودودووزيرنیزبیامدندوبنتستند؛ولتكرگذشتنگرفتندونخسـت
كوكبهامیرمودودبود:چتروعالمـتهـایفـراخودويسـتمـردازغالمـان

ســراييهمــهبــاجوشــنومطــردوبســیارجنبیــتوجمــازهوپیادگــانو
عالمتهایفراخو( “...همان .)890:



يكيازديوانهاييكهدربرخـيمـوارددرطـولسـاليـادرب ضـيازمناسـبتهـا،
تتري ا رژهلتكريانزيرنظرآنانمـا مـيشـد،ديـوانعـرضبـود.ايـنديـواندردوره
هایدورهغزنویعبار استاز:

غزنويانبهيكيازپنجنهاداصليتبديلشدهبود.نا ديوان
برایماليوادارهعموميكتور2،ـديـوانرسـالتبـرایمكاتبـا اداریو

1ـديوانوزير
سیاسي 3،ـديوانعرضمسئولگردآوریوسازماندهيوتمهیزسـپاه-4،ديـواناشـراف
مرتباباارتباطا داخليوامورجاسوسيو-5ديوانوكالتبرایپرداختنبهامورامـالا،
هاوادارهكاخوبرخـيدسـتگاههـایحكـومتي(فـرای.)159:1363،ديـوانعـرض

دارايي
(ديوانالمیش)دردورهسلموقیاننیزيكيازنهادهایمهشبـهشـمارمـيرفـت(لمبتـون،

) 37:1363وبرشمارقتون،تمهیزا آنانوپرداختمواجبآنانسروكارداشت(لمبـتن،
 .)47:1372
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موجودازدورهغزنویحاكيازآناستكهعرضسپاهدربرخيمواقـعماننـد

شواهد
زمانجن ياحداقلساالنهيکمرتبهانما ميشدوشخصبازديدكننـدهسـپاهدرمكـان
بلندیميايستاد .


”هنگا عرضسپاهعارضبربلندييميايستاد.ترتیببازديدبدينگونهبـود
كهابتداجناحچپيامیسرهرژهميرفتندوسپسبهترتیـبقلـبوجنـاح
راستيامیمنهسپاه.سوارانوپیادگانباجن افزارهاوتوشـهسـربازیرژه
ایثبتميگرديدكـهنسـخهایاز


رفتند.اساميواجناسسپاهدرجريده
مي
طوریكهدرروزنبرداوميتوانستنیروهارابه

آندرنزدنقیبلتكربودبه
گاهنوبتبهعرضسراننظاميوصاحبمنصبان

همانترتیبانتظا دهد.آن
سپاهميرسیدواساميآناننیزدردفتـرثبـتمـيشـد“(باسـور:1356،،
 .)122


بسیاریازمیدانهاييكهرژهنظامیـاندرشـهرهایكوچـکومتوسـادرآنهـاانمـا 
رودروازهشهرقرارداشتند.براینمونـه

شد،دربیرونمحدودهاصليشهريابیرونحصا

مي
ميتوانبهمیدانس اد دريزداشارهكرد(كاتب.)98:1357،درهنگا س رهایطـوالني
يادروقتيیالقپادشاهياحاكمانبزرم،بهطورم مولمتناسبباشمارافرادگـروهچنـد
خیمهياچادرميزدندكهيكيبهامورديوانيودرباراختصاصداشتوچادرحـر خانـهبـا
فاصلهایمتخصازچادردرباروچادرپادشاهبرپاميشد.گـزارشاردویفتح لـيشـاهدر
سهماهتابستاندرچمنسلطانیهنمايانگرچگونگياستقرارف الیتهاوفضاهایگوناگوندر
اينموق یتهااست .

”يکسمتاردوچادرهایكرباسيسراپردهشاهبـود،تمیـرقرمـزكتـیده
بودندمثلبرجوبارویشهر.درسربرجدربسراپردهگویهایطالنصـب

ميكردند.درونتمیرسهدستگاهبود:اولچادردرباركهيکجريبزمـین
رافراگرفتهبود،دويشخلو كهچادرهایشخصپادشاهبودوهمهازشال
كتمیریدوختهشدهبود،سیشچادرهایحر خانـهبـود.اطـرافسـراپرده
چادرهایكتیكخانهوصندوقخانهزدهشدهبود.سمتديگراردوچادرهای
اركانبرپابود.درجلویسراپردهمیـدانوسـی يبـودكـهسـربازهامتـق
ميكردند“(ماركا  .)37:1364،




چگونگی انجام تشریفات بر اساس متنهای تاریخی
الملکطوسيدربارهچگونگيباردادنپادشاهمطلبيراباعنواناندرترتیببـار

خواجهنظا 
دادنخاصوعا بهاينشرحنوشتهاست:
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” باردادنراترتیببايد:اولخويتاونداندرآيند،پسازآنم روفانحتـش،
پسازآنديگراجناسمردمان.چونهمهبهيكمادرآينـد،میـانوضـیعو
شريففرقينباشد؛ونتانبارآنباشدكهپردهبردارنـد؛ونتـانآنكـهراه
نبوَدجزكسيراكهخوانند،عالمتشآنبوَدكهپردهفروگذارند؛تابزرگـان
وسرانسپاهكسبهدرگاهفرستندوبدينعالمتبدانندكهبارهستامروز
يانه.اگربهخدمتبايدآمدنبیايندواگرنیايدآمدننیايند،كهبربزرگانو
سرانهیچازآنسـخت تـرنباشـدكـهبـهدرگـاهآينـدوپادشـاهراناديـده
بازگردند؛وچونبهدف ا بیايندوپادشاهرانبینند،برپادشاهبدگمانشوند
وبدسگالیدنآغازند؛وازتن باریپادشاهكارهایمردمانفروبستهشـودو
م سداندلیرگردندواحوالهاپوشیدهماندولتكرآزردهشوندورعیـتدر
رنجافتند؛وهیچترتیبيپادشاهرابهترازفراخبارینیست؛وچونباردهند،
صاحب طرفانوامراوسادا وائمهراكهدرآيندوخدمتكننـد،شـرطآن
استكهچونپادشاهرابديدند،ايتـانوكسـانايتـانجملـهبازگردنـد؛و
خاصگیانچونآنمابمانند،غالمانيكهباايتانبهخدمتآيندبازگردندتـا
آنماخواصمانندوغالماتيكاردانچونسالحداروآبـداروچاشـنيگیـرو
ماننداينكهالبدحاضربايدبود“(خواجهنظا الملک.)144:1377،



درمتنهایدورهاسالميبهبارعا پادشاهاندورهباستانايراناشارهشدهاست :


”رَسشِ مُلواِعَمَشچنانبودیكهروزنوروزومهرگانرعیتراباردادندیو
ازپیشبهچندينروزمُنادِیبان ميكردیكهبسازيدفالنروزرا؛تـاهـر
كسيكارخويشبساختندیوقصههانبتـتندیوحمـتخـويشبـهجـای

آورندی؛وآنكسراكهخصميبودیدانستيكـهازویبـهمَلِـکخواهـد
نالیدن،كارِخويشبساختي .چونآنروزبودیمُنـادِیمَلِـکبـردرگـاهبـا
استادیوبان كردیكهاگرامروزكسي،كسيرابازدارد،مَلِکبنهادندیتا
ویيکيکنگاهكردی؛ومُوبَدَموبَدانرابردسـتراسـتنتـاندهبـودیو
موبدموبدانبهزبانايتانقاضيِالْقُضاةبود.اگرقصهایبودیكهدرآنمااز
مَلِکبنالیدهبودی،مَلِکبرخاستيوپیشِمُوبَدِموبدانبهدوزانـوبنتسـتي
برابرِخصش؛وگ تينخستازهمهداوریهادادِاينمردازمـنبـدهوهـیچ
میلومُحابامكن“(غزالي .)153:1389،


تهخواجهنظا الملکطوسينیـز
همینمتنبات او بسیاراندادرسیاستنامهنوش 
آوردهشدهاست(خواجهنظا الملک)49:1377،كهبهبرگزاریساالنهدوبارعا درنـوروز
ومهرگانبرایرسیدگيبهامورمرد باحضورپادشاهوكمینهيکقاضيعـاليمقـا اشـاره
شدهاست.ميتوانحدسزدكهآوردناينمتندركتـابهـایقـرنهـایپـنمشوشتـش
همریقمریبهطورضمنيبرایآگاهيدادنبهپادشاهانوحاكمانآندورانبودهاست .
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بینبارعا وبارخاصت او هایمت ددیازلحا نوعومنزلتمراج ـهكننـدگانو
هشچنینآدابحضوروبرخيويژگيهایفضایم ماریوجودداشت.درب ضـيازدورههـا
درهنگا مملسبارعا پردهجلویعمار رابرميداشتند،درحاليكهدرزمـانبـارخـاص
چنیننبود .

”...امافرقيمیانبارخاصوعا ببايـد،چنـانكـهپـردهدروقـتبـارعـا 
برداشتهباشدودرخلو باخاصگیانپردهفروگذاشتهوچونخالينتسته
باشدخواصم ارفبيزحمتحواشيدرخدمتروندبايـکغـال خـاصو
م روفانيكهجامگيهاتما دارندببايدفرمودتابهغالمانرزميوخیلتاشان
كارديده م تمدوسالحوآلتواُهبتجن سازندكهشكوهوآيینلتكررا

بتايدكهآنچهدرخزينهنهنديابهجامههایرنگینبدهندعُدّ جهانداری
رانتايدوآدميم صو نیستكهبتريتغالباستچونازكسيسهویيا
خطاييحاد،گردددرمألعتايين رمايدكهآبريختگـيحاصـلآيـد،در
پوشیدگياورابهخدمتخواندو( “...االص هاني .)65:1364،


درسايرمتنهایتاريخينیزهموارهتأكیدوجودداشتكهبهافرادمتناسبباشـأن
ومنزلتاجتماعيآنانتوجهشودوبرایمثالبیانشدهكه”:بزرمرابهجایبزرموخرد
رابهجایخرددارد“(تاريخشاهي.)40:1355،دربرخيازمـتنهـایتـاريخيمربـوطبـه
كتورداریبهصور جداگانهب ضيازصاحبمنصباندولتيموردخطابقـرارگرفتـهانـدو
درموردتوجهبهخواصوعوا بهآنانبهطورغیرمستقیشتوصـیههـاييشـدهاسـت.بـرای
نمونهدركتابتح هگ تهشدهاست 

”پسحاجببزرمراپیشخواند،گ ت:توعدلوامیني،درآنكهخـواص
دولترابرطريقه مثليبداریونگذاریكههركسازمراتبومواقفخـود

تماوزكنند،ايتانرابهچتشمننگاهكنوحتشراازختشمـنبترسـان.
اوقا فرصت،عرضاحوالومصالكخلقرافو مكنوپسباصاحبديـوان
ن قا م اوضتپیوسـتوگ ـت:عقـالیجهـانرام لـو اسـتكـههـیچ
آفريدهایرامسـاعد سـلطنتبـياسـاغتزاللموهبـتوافاضـتسـمال
بيمثابر برالتزا سنناحسانوان ا برخاصوعا 
مكرمتدستندهد؛و 
(فضلاهلل .)98:1341،
باعروسدولتبرمنصّهخلو جلو نتواننتست“ 


اشارهبهچنینمتنهاييبرایاينبودكـهب ضـيازحكـا سـتمكاردرديـوانخـود
داشتندودرمواردیاگراينگونهازحكـا ازكسـيختـمگین

شخصيموسو بهمیرغضب
ميشدند،گاهدستورميدادندكههمانجافردموردغضبتممازا شود،بـههمـینسـبب
هموارهبسیاریازافرادیكهازنزدحكا رفتننگرانبودند،باخودطلسشمخصـوصايمـن
بودندازغضبتسالطینوحكا همراهميبردند(كاش ي .)93:
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چگونگی عرض کردن لشکر
سانديدنسپاهدربرخيازمتنهایتاريخيباعنوانعرضكردنلتكرنامیدهشدهاسـت.
كتابآدابالحربوالتماعةاثرمحمدمباركتاهقرن6يااوايـل7ه.قيكـيازمـتنهـای
بسیارمهشوتخصصيدراينزمینهاست .

”بدانكهپادشاهولكتركشكهچونلتكریراعرضخواهندكـردنخسـت
میسرهراعرضكنندپسقلبراآنگاهمیمنهراوعارضبربلنـدینتـیند
سپاهعرضكردنراتاهردوگروهراميبینـدسـواروپیـادهراوخلی ـتو
نقیببايدكهپیشاوايستادهباشندتاسواروپیادهواسپانوسـالحوسـاز
بهتماميعرضكردهشود وبهعرضاندرهمیتهذكرخدایبرزباندارنـد،
نخستسواربرگستوانوتما سالحراعرضكنندونا وحلیـةبنويسـند،
ب دازآنسوارم ردراعرضكنندونا وحلیـةبنويسـندب ـدازآنپیـاده
مواجبخوارراعرضكنندونا وحلیةبنويسند،ب دازآنپیادگانيكهبرای

حسبتوياریآمدهباشندعرضكنندونسخهكنندوبهنقیبلتكردهنـد
تابروزحربهمهبدانترتیبحاضرآيندونخستعرضامرایبزرملتـكر
كنندب دازآنامراييكهايتانراكوسوعلشنباشد،ب دازآنهـرخیلـي
كهمواجبدارندوپیادگانراهـشخیـلخیـلعـرضكننـدوبنويسـنددر
اهتما فالننقیبيافالنسرهن وزينهاركهدرعرضكردنيكهپـیشاز
حربخواهدبودهیچاستدراااسپوسالحنكننـدوهمـهلطـفگوينـدو
بنوازندوامیدواران ا وتربیبكنندتابهطوعورغبتدركارآيندوبتاشت
نمايندكهجانبازیميبايدكرد“(مباركتاه .)277:1346،




موقعیت برخی میدانهای بزرگ حکومتی ـ عمومی و فضای عرض لشکر
موق یتمیداناصليحكومتيـعموميدربرخـيازشـهرهایبـزرمبـهگونـهایدرنظـر
گرفتهميشدباارمحكومتي،بازارومسمدجامعيايکفضایمذهبيمهشمـرتباباشـد
مانند میـدانامـا يـانقـشجهـاندراصـ هانومیـدانصـاحبآبـاددرتبريـز.برخـياز
ممموعههایكوچکحكـومتينیـزعناصـروفضـاهاييماننـدمیـدانومسـمدرادركنـار
فضاهایديوانيوسكونتگاهيداشتند.گزارشيدربارهچنینممموعـهایدررودسـرچنـین

ميكند :
اشاره 

” وب دازآنموض يراقريببهكنارگوارودانتخـابكـرده،مسـمدجـامع
احدا،فرمودندوبهدرمسمد،میدانبزرمبساختندوبهطـرفشـرقيآن
میدان،بازارودكانبنیادكردند؛وبـهدرمسـمدحمـا بنیـادكـرده،تمـا 
ساختندوب دازآنطرفجنوبيآنمیدان،حرمسرایرااحدا،نموده،قصر
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مرغوبيدر[آنما انما كردندوطويلهاسبانوموضعومسـكنمتـرددانو
ص هاهلديوانرابهس يتما بهاتما رسانیدند“(مرعتي .)144:1364،

ارتباط بین دیوانخانه و بخش سکونتگاهی ارگ
درشهرهایبزرمبرایدسترسيمقاما كتوریبهديوانخانهورعايتمسائلامنیتـيدر
سادهترينشكلبهطورم موليکارم،قل هيافضاييبرایدارالحكومـهمـيسـاختندكـه
بخشسكونتگاهيضمنمتمايزوجدابودنازبخشديوانخانه،بهگونهایدركنارآنيابـا
فاصلهاندكيازآنساختهميشد.درمواردیامكانبروزخطرازسویمـرد يـکشـهريـا

ديوانخانهوبخـشسـكونتگاهيحـاكشو
امكانحملهازسوینیروهایبیگانهوجودداشت ،
نزديكاناوبهطورم مولدرونيکقل هيـاارموپیرامـونآنحصـاروبـرجهـاييبـرای
ح اظتاحدا،ميشدمانندارمتهران.درمواردیكهوض یتوقدر نظامييکپادشـاه
بهگونهایبودكهازسویمرد شهريانیروهایبیگانهخطریوجودنداشت،ممكنبودكـه
ممموعههایديوانيـسكونتگاهيبهصور گستردهدركنارسـايرفضـاهایشـهریشـكل

گیرد.ممموعهفضاهایحكومتي،تتري اتيوسكونتگاهيواقعدركنارمیداننقـشجهـان
گونهممموعههااست .


هایبارزاين

ازنمونه
اص هاندردورهشاهعباسص وی
ارتباطمیا ديوانخانهوفضاهایحكومتيوتتـري اتيبـابخـشهـایسـكونتگاهياز
زمانارمهایحكومتيدورانباستانوجودداشـت.درتخـتجمتـیدكـاخهـاوفضـاهای
سكونتگاهيدربخشجنوبيكاخآپاداناوتاالرشوراياهمانبناهـایتتـري اتي ـحكـومتي
طراحيوساختهشدندوضمنهشجواریبافضاهایحكـومتيوخزانـه،دارایمحـدودهای
متمايزوح اظتشدهوجداازسايربخشهـابودنـد.بخـشسـكونتگاهييـاحـر خانـهدر
ارمهایدوراناسالمينیزازسايربخشهـامتمـايزمـيشـد(سـلطانزاده.)60:1388،در
ممموعههایبزرمحكومتيـسكونتگاهيدرپايتختهاوبرخيازشهرهایبزرم،بهطـور

اینهچنـدانزيـادازفضـایديـوانيطراحـيوسـاخته
م مولبخشسكونتگاهيبافاصله 
ميشد.ت دادیازفضاهایسكونتگاهيحاكشواطرافیاناودراصـ هانبـافاصـلهانـدكياز
فضاهایديوانيوتتـري اتيقـرارداشـت.درارمتهـراننیـزبخـشسـكونتگاهيدركـاخ
گلستاندركنارمیدانارموعمار ديوانخانهياتخـتمرمـرسـاختهشـدهبـود.دربـاره
عمار ديوانخانهوعمار حر خانهوارتباطآنباهشدردارالخالفـهقـزويندردورهشـاه
طهماسبص ویدركتابدوحةاالزهارچنینآمدهاست :

ديــوانخانــهدرپــیش 

زيــکســوبــا 

ديــوانخانــهچــونبیــروننهــيپــای 

ز







كـــهازبـــا ار صـــدرهبـــودپـــیش 
زگلــــــزارحــــــر گــــــردیدالرای 

(عبدیبی  )98:1974،
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درشهرهایكوچکفضاهایسادهوكوچكيبـهديـوانخانـهاختصـاصمـييافـتو
ديوانخانهدركنارخانهوبا حاكشساختهميشد.گزارشتاريخيدربـارهديـوانخانـهيـزد
قريبخانهامیرغیا،الدينعليدرمحليكهتمـا 

(ساختهشدهدر833ه.ق)چنیناست”:
آنكوچهخانههایآباءواجدادخواجهعمادالدينمس ود[است خانهعـاليوسرابسـتانو
ديوانخانهومسمدیمروحمتصلآنعمار كردهكهدرآنمسمددائشبهتالو كـال اهلل
متغولاند“(ج ری.)61:1338،برخيازشهرهانیزازالگویپايتختاست ادهميكردنـد؛
تهراندردورهقاجارشباهتداشت .

خانه
شهراسترآبادبهديوان 

خانه
ديوان 


”تلگرافخانهدرسردرعاليقاپوواقعومتتملبرسهاطاقودوايوانازيک
طرفبهمیدانتوپخانهوازطرفديگربهحیاطديوانخانهمنظردارد.انبـار
درجنبتینعاليقـاپوواقـعاسـت.حیـاط

ديوانخانه
ذخیرهمباركهدرداخل 
ديوانخانهشباهتتاميبـهديـوانخانـهدارالخالفـه[دارد وايـوانرفیـعو
اطاقهایتحتانيوفوقانیشب ینهبهايوانتختمرمرمينمايد.سـتونهـای
اينايوانازچوبچناروبهشكلهتتاسـتوسـن هـایازارهازسـن 
(صولتنظا  .)25:1356،

مرمرونقاشياست“


تخت و محل جلوس مقامات دیوانی
اسنادنوشتاریوتصويرینتانميدهندپادشاهياحاكشدربسیاریازمراسـشتتـري اتيو
حكومتيمينتستند.دربرخيازاينگونهمراسش،سـايرافـرادمـيايسـتادندودرب ضـياز
مملسهابهويژهمملسهایبارخاصواوقاتيكهبزرگانكتوریيانمايندگانعـاليرتبـه
سايركتورهاحضورداشتند،همهياعدهایازبزرگاننیزمـينتسـتند،امـابـرپايـهاسـناد
هابهصورتيسازماندادهميشدندكهحاكشيامقـا 
موجودبهطورم مولاينگونهمملس 
عاليحاضردرجلسهدرمكانيمحوریومترفبهفضاودرسطحيباالترقرارگیرد .
كمبودچوبدرنواحيمركزیايرانوالگوهایرفتاریمربوطبهچگونگياستقراردر
فضاموجبشدهبودكهافرادكشترازصندلي،میزوتختاسـت ادهكننـدوتنهـادرهنگـا 
برگزاریمملسهایرسمي،حاكشيابزرمجلسهبررویصـندلييـانـوعيتخـتجلـوس
ميكردتادرمحليباالترازديگرانقرارگیرد.دركورانگانكتیبهایايالميازدورهایمیـان
قرنپانزدهتايازدهپیشازمیالدقرارداردكهفردیعاليمقا رانتستهبرروینوعيتخت
).دردورههخامنتـي

ياصندليباطراحييکمارتاخوردهنتانميدهد(پرادا82:1357،
هاوجايگاههااست ادهمـيشـد.


برخيازتخت
شیروپایگاوبرایساختپايه

ازشكلپنمه

برخيآثارمربوطبهدورهساسانينتانميدهندكهپادشاهياحاكشدرهنگا انمـا برخـي

مراسشتتري اتيبررویيکتختشبیهبهيکنیمكتمينتست(سـلطانزادهوموسـوی،
دادههـایدوراناسـالمي
هاييباشكلهایجانوریداشـتند .


)كهدرمواردیپايه
47:1390
هپسازحملهمغولبااسنادتصويریمت ددیمانندنگارههـانتـانمـيدهـدكـهاز

بهويژ
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هایمتنوعيبهصور يکنیمكتساده،يايکصندليباپتتيبلندوتختهـاييبـا

تخت
قابياص حههاييكوتاهيابلنددرسهطرفمورداست ادهقرارميگرفت(همان.)55:سطك
كفبرخيازتختهابهشكلششضـل ي(شـايددراصـلهتـتضـل يبـودهاسـت)ودر
مواردیبهصور مربعبود(سلطانزاده85:1387،ــ .)73


چگونگی جلوس بر تخت و برخی آداب آن
براساسگزارش بیهقيازبرگزاریمملسرسميبرتختنتستنسلطانمسـ ودغزنـوی،
چنینبرميآيدكهب ضيازآداباينمملسبهبرگزاریمملسبارعا درزمانساسانيدر
ايوانمدائنشباهتداشتهاست.يكيازاينشباهتهامربوطبهتاجسنگینوبسیارمملـل
ومزينياستكهبرایسادگيانما مراسشآنرابايکزنمیربهسقفايوانميآويختندتـا
هنگا برگزاریمراسشبهگونهایبنتیندكهسرشدرزيرآنقرارگیرد.ايـنآدابهماننـد
همانكاریاستكهبرپايهگزارشفردوسيدرايوانمدائنصور ميگرفت .


”تختزرينوبساطومملسخانهكهامیرفرمـودهبـودوسـهسـالبـدان
متغولبودندوبیشازين،راستشدوامیـررابگ تنـدفرمـودتـادرصـ ه
بزرمِسرایِنوبنهندوكوشکرابیاراستندوهركسيكهآنروزآنزينـت
بديدپسازآنهرچهبديدویرابهچتشهیچننمود.تختهمهاززرسرخ
هاچونشاخهاینبا ازویبرانگیختهوبسیارجوهر

بودوتمثالهاوصور 

درونتاندههمهقیمتيودارافزينهابركتیدههمهمكلَّـلبـهانـواعِگـوهرو
شادَروانَكيديبایِروميبهرویِتختپوشـیدهوچهـاربـالشازشوشـهزر
بافتهوابريتشآگنده ـمصلَّيوبالتت ـپسِپتتوچهـاربـالشدوبـرين
دستودوبرآندستوزنمیریزراندودازآسمانخانـهسـ َّهآويختـهتـا
نزديکص َّهتاجوتختوتاجرادراوبسته؛وچهارصور رويینساختهبـر
مثالمرد وايتانرا[بر عمودهایانگیختهازتختاستواركردهچنـانكـه
دستهابیازيدهوتاجرانگاهميداشـتندوازتـاجبـرسـررنمـينبـودكـه
هاوعمودهاآنرااستوارميداشتوبرزبرِكالهپادشاهبود“ 


سلسله


فتح ليشانقاجاربرایانما مراسشديواني ـتتري اتيبارعـا بـررویيـکتخـت
موسو بهتختخورشیدمينتستكهپسازازدواجفتح ليشانبازنيبهنا طـاووسبـه
تختطاووستغییرنا داد.اينتختراهنگا مراسشبهايوانديوانخانهميبردندوسـپس
برایمح و بودنجواهرا آنرادريكيازتاالرهانگهميداشتند.شاهپسازمطرحشدن
امكانگششدنجواهرا بهدلیلجابهجاييتختدستوردادكهيکتختمرمردراص هان
ديوانخانه.ساختاينتختدرسـال1215
ساختهشودكهمحلاستقرارثابتآندرايوان 
ه.قدراص هانآغازودرسال1216ه.قتما وبهتهرانحمـلشـد(ذكـاء.)154:1349،
ديوانخانهپسازساختتختمرمربهعمار تختمرمرشهر يافت .
عمار  
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رویتختمينتسـت.در

پادشاهدرهنگا انما مراسشرسميسال دردورهقاجاربر
وساتختحوضكوچكيقرارداشتكهآنرابادستپرميكردندوبرایانما مراسـشاز
رایمثالدربارهمراسشجلوسعـا درسـال1313

لواز واثاثیهخاصياست ادهميكردند،ب
ه.قچنیننوشتهشدهاست”:اسبابسال راازقبیلمتكاهایجواهروتاجكیـانيوقلیـان
سال راحاضركردهبودند.تاجكیانيدرحضورگذاشتهشدهبودوتاجتلدُرنتاناسـتبـر
سرمبارازينتيافت.جنابمستطاباشـرفصـدراعظششـرفمخاطـبخـاصداشـتند.
(افضلالملک .)21:1361،

حكیشالممالکقلیانسال راآورد“



نتیجهگیری
نتايجتحقیقنتانميدهدكهدرب ضيازدورههایتاريخيبهويژهدردورانباستانب ضـي
ازف الیت هایديوانيازاهمیتيآيینينیزبرخورداربودندوباورهاوآدابدرچگونگيانما 
آنف الیتهاوشكلفضاهایم ماریمخصوصآنهابازتابمـييافتـهاسـت.يكـيازانـواع
ف الیتهایمهشديوانيياف الیتهایديواني ـتتري اتيباحضورمقاما عاليحكـومتيو
عدهایازرجال،اعیانودرمواردیمرد يالتكريانشكلميگرفتهاستوبـرپايـهشـمار
جم یتوموق یتومنزلتافرادوچگونگيانما ف الیتبهسهگونهقابلطبقهبندیبـوده
برگزارميشـد.دو بـار

اصكهباحضورعدهمحدودهایازرجالواعیان

است.نخستبارخ
عا كهباحضورعدهبسیاریازرجال،اعیانومرد انما ميشدوسو ،عـرضلتـكركـه
هادرفضاهاييجريانمييافتند

برایبازديدازلتكريانونظامیانبود.هريکازاينف الیت
كهدربیشترموارددارایالگوهایكمابیشم ینيدرطراحيم ماریبودند.شـناختايـن
فضاهاوالگوهایآنهادرشناساييبهترفضاهایحكومتيوگونهشناسيآنهابسیارضروری
نتايجتحقیقميتوانفضاهاييمانندايوانشرقيكاخآپادانادرتخـتجمتـید،

.برپايه

است
ايوانكسریدرتیس ون،عمار چهلستوندراص هانوعمار تختمرمـردرتهـرانرااز
شدهفضایبارعا دانست.ف الیتبارخاصدربـیشتـرمـوارددر
هایعاليوطراحي 

نمونه
تاالرهایبزرمكاخهاانما ميشد.ف الیتعرضلتكردرعاليتـرينومملـلتـرينشـكل
خوددرمكانهاييمانندايوانغربيكاخآپاداناوفضایبازواقعدرزيـرآن،میـدانامـا يـا
نقشجهاندراص هانومیداناسبدرقزوينانما ميشدودراينموارديـکسـاختمان
نيدرجلویآنبود،دركنارلبهمیدانطراحيوساختهميشدكهمحل

مرت عكهغالباًايوا
استقرارافرادعاليرتبهبرایعرضلتكربود .
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