


نيس��تيم، اما در اين باره نظرات متفاوتي ابراز ش��ده كه غالبًا بر اساس 
متون تاريخي و نوشته هاي وقايع نگاران شاه عباس اول و پس از او و 

نيز بررسي و كاوش در خالل تعميرات اساسي بنا بوده است.
 پايه و مبناي فرضيات و نظريات دربارۀ عمارت عالي قاپو از آن رو 
حائز اهميت اس��ت كه به روشن شدن تحوالت معماري و شهرسازي 

جديد كشوركه از همان زمان آغاز شده است كمك شايان مي كند. 
بررس��ي ها گوياي آن است كه عالي قاپو يك مرتبه و در يك دورۀ 
س��اختماني به وجود نيامده اس��ت. ش��واهدي از روند تکويني و بافت 
ناپيوس��تۀ س��اختماني در بخش هايي از كاخ مش��هود است. مطالعات 
سال هاي 1964 به بعد گالديري نيز نشانه هاي ديگري از روند مذكور 
را مشخص كرد. با وجود اين نتايج به دست آمده از بررسي هاي ايزمئو 
مي گويد عالي قاپو فاقد هستۀ اوليه بوده است كه اين گفته با اظهارات 

محققان پيشين و نيز پاره اي از مستندات موجود منطبق نيست.
نوشتۀ حاضر در صدد مرور نظرات فوق و پاسخ به چنين ابهاماتي 

است. 

چکیده

عالي قاپو در يك دوره س��اختماني كامل نش��ده اس��ت. ش��واهدي از 
روند تکوين بنا در بخش هاي مختلف كاخ مش��هود اس��ت و مطالعات 
س��ال هاي 1964م ب��ه بعد ايزمئو نيز اين نظ��ر را تأئيد كرد. البته اين 
مطالعات وجود »هستۀ اوليۀ« كاخ پيش از شاه عباس را رد كرد. گويا 
نتايج مبحث »دوره شناسي« كاخ و هستۀ اوليۀ دولت خانه، بي توجه به 
ش��واهد باستان شناسي و مستندات تاريخي بوده است. از گزارش هاي 
تاريخ��ي چنين بر مي آيد كه پيش از زمان ش��اه عب��اس و احتمااًل از 
زمان ش��اه اس��معيل دوم بنايي در محل عالي قاپ��و برپا بوده كه بناي 
فعلي حاصل گس��ترش آن اس��ت. اين بنا از اولين مس��تحدثات طرح 
ميدان نقش جهان و نشانۀ سابقۀ فکر انتقال پايتخت به اصفهان است.

مقدمه
از آغ��از و روند ش��کل گيري كاخ عالي قاپو كه از مهمترين 
كاخ ه��اي س��لطنتي عصر صفويه اس��ت به درس��تي آگاه 

كليدواژگان: عالي قاپو، دولت خانۀ نقش جهان، دوره شناسي عالي قاپو، كاخ نقش جهان، ميدان نقش جهان
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24 ۵۱
دولتخانۀمباركۀنقشجهان1

وجهتسمیه
مورخ��ان هم زمان ش��اه عباس اول از كاخ س��لطنتي مي��دان نقش جهان به 
ن��ام »دولت خانۀ مبارك��ۀ نقش جهان« ياد كرده اند.2 گويا ن��ام »عالي قاپو« از 
دورۀ ش��اه عباس دوم و پس از آن به اين بنا داده ش��ده اس��ت. ولي قلي بيك 
ش��املو در شرح وقايع سال 1053ق آن را »هفت آشام آالقاپي« ناميده است.3 
وحي��د قزويني وقايع نگار ش��اه عباس دوم نيز نام��ي از عالي قاپو نبرده و آن را 

»دولت خانۀ مباركه«4 و »عمارت ميدان نقش جهان« ناميده است.
سانس��ون كه مقارن با سلطنت شاه س��ليمان صفوي )1077-1055ق( به 
ايران آمده »دري كه به دربار شاهي راه مي يابد« را »علي قاپو ]عالي قاپو= اله 

قاپو[« نوشته است.5 
ش��اردن به »س��ردرب عالي آن رو به ميدان شاه« عالي قاپو گفته آن را به 
معني »درب رفيع يا مقدس نه درب علي چنانچه بعضي گمان مي كنند« آورده 

است.6 
جاب��ري7 و به پيروي از او هنرفر  نام عال��ي قاپو را تقليدي از )باب عالي( و 
قصر سلطان عثماني در استانبول تصوركرده8 كه شاه عباس توجه سياستمداران 
اروپايي را به اين كاخ هم نام در ايران متوجه كند. هيلن براند هم آن را به همين 
معني آورده است.9 سايکس »علي قاپي يا عالي قاپو« را به معني »دروازۀ بزرگ 
و مدخل قصر س��لطنتي« آورده از »يك طاق نماي بزرگ كه بر روي آن يك 
تاالر بزرگ بر روي س��تونهاي چوبي قرار گرفته« و يکي از نمونه  هاي خاص 
معماري عصر صفوي اس��ت ياد مي كند.10 بالنت آوردن دروازۀ ]در[ بزرگ از 
آستانۀ حضرت علي به دست عباس و نصب آن در مدخل كاخ را افسانه خوانده 
و نوش��ته نام درس��ت اين باب نه »علي قاپو« اس��ت و نه »اهلل قاپو« كه »باب 
عالي« اس��ت.11 جابري مي نويس��د: »ش��هرت داده بودند، اين درب را از نجف 
اش��رف آورده تا ش��يعه از روي عقيده آن را ببوسند و مردم نذور آورده و گره ها 
بسته به آن مي آويختند و آن را علي قاپو مي خواندند.«12 آن زمان يکصد و ده 
عّراده توپ بزرگ به ش��مار نام مبارک "علي" برابر عال��ي قاپو گذارده بودند.13 
مورخ��ان دورۀ قاجار محم��د مهدي اصفهاني14 و تحويل��دار15 نيز آن را »علي 
قاپو« خوانده اند. اصفهاني ش��اه عباس اول را باني بنا دانسته، كه هم او دروازه 

پرسشهایتحقیق
 آی��ا بنای فاخر و در ظاهر یکپارچه ای 
چون عایل قاپو هس��تۀ اولیه ای داش��ته 

است؟
 در صورت وجود هستۀ اولیه، می توان 

آن را به شاه عباس اول نسبت داد؟
در ص��ورت وج��ود هس��تۀ اولیۀ پیش 
از عباس اول چرا پادش��اهی جسور و 
بلندپرواز، به جای ختریب و نوس��ازی، 

آن را حفظ کرده و توسعه داده است؟
1. اين نوشته برگرفته ازترجمۀ نوشتار 
جامع تري اس��ت كه نويس��نده براي 
بخش انگليس��ي دايرةالمعارف بزرگ 
اسالمي تهيه كرده است كه در آن به 

معرفي عالي قاپو مي پردازد.
2. اس��کندر بيك تركمان، تاريخ عالم 

آراي عباسي، ج۱، ۴۲۶و۴۲۷.
3. ولي قلي ش��املو، قصص الخاقاني، 

ج۱، ۲۸۰.
4. محم��د طاه��ر وحي��د قزوين��ي، 

عباسنامه، ۶۸ و ۸۰-۷۸.
5. سانسون، سفرنامه، ۷۲.

6. ش��اردن، س��فرنامه قس��مت شهر 
اصفهان، ۱۴۲.

7. ح��اج ميرزا حس��ن خ��ان جابري 
انصاري، تاريخ اصفهان، ۱۴۹.

8. لطف ال��ه هنرف��ر، گنجين��ه آث��ار 
تاريخي اصفهان، ۴۱۶.

9. روب��رت هيل��ن بران��د، معم��اري 
اسالمي، ۴۳۳.

10. سرپرس��ي سايکس، تاريخ ايران، 
.۲۸۶

11. Blunt, Isfahan Pearl of 
Persia, 71.

12. حاج ميرزا حس��ن خ��ان جابري 
انصاري، تاريخ اصفهان، ۱۴۹.

13. همان، ۱۴۸.
14. محم��د مه��دي اصفهاني، نصف 

جهان في تعريف االصفهان، ۳۸.
جغرافياي  اصفه��ان،  تحويل��دار   .15

اصفهان، ۲۱.
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25۵۱
را از صحن نجف اشرف تيمنًا و تبركًا آورده و به همين سبب آن 

را »علي قاپي« نام نهاده است.16 

سازمانفضاییعالیقاپو
س��ازماندهي فضاهاي عالي قاپو نشان مي دهد با آنکه اين بنا در 
يك مرحله و در يك دورۀ ساختماني كامل نشده است، ترتيب و 
تنظيم مشخصي دارد است كه مي توان افزوده هاي تدريجي آن 
را در قالب يك طرح جامع تصور كرد. به عبارت ديگر با مقايسه 
و تطبيق نقشه هاي اشکوب هاي عمارت، سامانۀ طبقات پيچيده 
و س��نگين زيرين و طراحي سٌبك و هندسۀ فراخ و نقشۀ طبقات 
باالتر توجيه مي ش��ود. همچني��ن گويا به غير از اش��کوب هاي 
پائين عمارت )همطراز با ميدان(، كه در اينجا آن را هس��تۀ اوليه 
مي ناميم، ديگر اش��کوب ها حاصل ي��ك تفکر جامع و مربوط به 

يك زمان بوده است. 

نظریۀگالدیریدربارۀدورهبندیعالیقاپو
 مطالع��ات گالدي��ري )از 1964م به مدت ده س��ال( گوياي پنج 
مرحلۀ گس��ترش پي در پي اس��ت. )ت1( كه به نظر او آغاز آن 
همزم��ان با عمليات س��اختماني كاخ ها و عمارات��ي بوده كه در 
مي��ان باغ هاي سرس��بز بود و ب��ا يك حصار احاطه مي ش��د.17 
مجموعۀ وسيعي كه به فعاليت هاي تشريفاتي و اداري و قضايي 
و باريابي مي پرداخت. وي اولين مرحلۀ س��اختمان را به صورت 
يك مکعب مس��تطيل بزرگ و سنگين به ابعاد 19*20 در ارتفاع 
13مت��ر معرفي كرده كه از دورۀ ش��اه عباس اول بوده )نه پيش 
از آن( و در چهار مرحلۀ ديگر تا زمان ش��اه عباس دوم به تدريج 
كامل ش��ده است. گالديري گسترش )عمودي( را به سبب تغيير 
چهرۀ ميدان و توقف هاي زياد طوالني تر ذكر كرده و الحاق تاالر 
س��تون دار را در زمان »شاه عباس دوم« و افزودن يا مداخله در 

نماي شرقي را به »شاه سلطان حسين« نسبت داده است.18

نظریههایپیشازگالدیری
بالن و گدار19 و برخي از مورخان ايراني از جمله جابري انصاري20 
حسب گفته هاي اسکندر بيك منشي شاه عباس اول21 و شاملو22 
مرحل��ه اول را بنايي از دورۀ قبل از ش��اه عب��اس اول و جابري 
انصاري مؤكداً آن را كار » ميرزا س��لمان وزير« اعتمادالدولۀ شاه 
اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده مي دانند كه با دستکاري 
و گس��ترش طبقات در دورۀ ش��اه عباس اول تا شاه عباس دوم 

ساخته و پرداخته شده است.
گدار عالي قاپو را نتيجۀ نياز عباس اول به نوس��ازي و ارتفاع 
بيش��تر يافتن كوشك عصر تيموري» نقش جهان« تا سه طبقه 

16. همان، ۳۹.
17. اوژينو گالديري، عاليقاپو، ۱۸.

18. همان، ۳۴و۳۵و۵۲و۵۵.
19. آندره گدار، آثار ايران، ج۴، ۲۶۴.

20. حاج ميرزا حس��ن خ��ان جابري 
انصاري، تاريخ اصفهان، ۱۴۷.

21. اسکندر بيك تركمان، تاريخ عالم 
آراي عباس��ي، ج۱، 223، 224، 426، 

.288 ،286 ،346 ،356 ،360
22. ولي قلي شاملو، قصص الخاقاني، 

ج۱، ۱۰۰و۱۰۴.

عم��ارت  س��اخت  مراح��ل  ت۱. 
عالي قاپ��و در نظري��ۀ گالدي��ري، 

مأخذ: عاليقاپو.
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26 ۵۱
و اضافه كردن پيش��خوان زير» تاالر س��تون دار« دانسته، كه در 
سال 1006ق به منظور استقرار شاه و حرم ساخته شد. وي نوشته 
است: »ش��اه عباس استفاده از طبقات فوقاني عالي قاپو را خاص 
خود قرار داد. حرمخانه از دردش��ت مستقيمًا به كاخ جديد انتقال 

يافت«.23

امکانوجودهستۀاولیه
آيا عالي قاپو داراي هس��تۀ اوليه اي بوده اس��ت؟ در صورت وجود 

هستۀ اوليه مي توان آن را به شاه عباس اول نسبت داد؟

نظرگالدیریدربارۀهستۀاولیه
در اينجا الزم اس��ت نظرات و ح��دس و گمان هايي كه گالديري 
را متقاعد به نبوِد هس��تۀ اوليه كرده است بيان كنيم. وي نوشته 
است: جهت قبله با محورهاي ميدان رابطۀ هندسي معقولي دارد 
كه حاكي از يك مجموعۀ طراحي ش��ده است. سردر چهار بناي 
اطراف ميدان كه با كيفيت ظريف و با س��ليقه ساخته شده، دقيقًا 
بر اضالع ميدان عمود اس��ت و هيچ آشفتگي ندارد. حال در يك 
چنين نقشه و طرح معقولي بسيار مشکل است بگوييم كه رابطۀ 
ق��رار گرفتن عالي قاپو با قبله كاماًل اتفاقي اس��ت و باز از نظريۀ 
وجود س��اختمان قبلي �� هس��تۀ اوليه �� جانبداري كنيم. هستۀ 
اوليۀ عالي قاپو تنها يك ورودي )هش��تي( كاخ ها بوده و نمي تواند 
عمارت مس��تقلي باشد كه بعداً به عالي قاپو تبديل مي شود. طرح 
ش��اهي كه محوط��ۀ ميدان ش��اه و كاخ ها و چهار ب��اغ را در بر 
مي گرفت بسيار وسيع بوده و در نتيجه اقداماتي چنين بلند پروازانه 
نمي توانسته برنامۀ وسيع شاه عباس را مشروط كند. عامل دومي 
كه وجود يك س��اختمان احتمالي از دورۀ اواخر تيموري و يا قبل 
از صفوي ]ش��اه عباس[ را نفي مي كند اين مس��ئله است كه در 
حوالي عالي قاپو آثاري از بناهاي قديمي تر به دست نيامده است. 
فرضيۀ مربوط به وجود هس��تۀ اوليه مورد بررس��ي قرار گرفت و 
به اين نتيجه رس��يديم كه براي س��اختمان چنين هستۀ اوليه اي 

هيچگونه س��اختمان قديمي و يا حتي بخشي از آن مورد استفاده 
قرار نگرفته است. حال به فرض آنکه در حاشيۀ ميدان فعلي و يا 
در داخل آن ساختمان هايي هم از قبل وجود داشته بايد در ارتفاع 
خيلي پائين تر احداث ش��ده باشد و اين مسئله در نظم جديد نمي 
توانست مورد استفاده قرارگيرد. وجود احتمالي آن زماني به اثبات 

مي رسد كه عمليات تکميلي حفاري عميق انجام گيرد.24
اين اظهارات گالديري غالبًا امور بديهي است كه در اصل به 
ش��واهد عيني و باستان شناس��ي مربوط نمي شود، و در عين حال 

مي تواند مصداق هر دورۀ ديگري نيز باشد.
 ح��ال بنگريم به تناقض هاي اين گفتار: »اولين قس��مت از 
بن��اي عالي قاپو )كه ارتفاعي برابر 6/40متر داش��ته( در آن زمان 
منفرد و از چهار طرف آزاد بوده و بازار اطراف ميدان با آن تماسي 
نداشته است«.25 اين خالف عقيدۀ وي دربارۀ »برنامه هاي وسيع 

و بلند پروازانه و نظم و دقت« است.
»در همان زمان س��اختمان اوليۀ عالي قاپ��و به صورت يك 
مکع��ب مس��تطيل بزرگ و س��نگين با ابعاد تقريب��ي 19×20 و 
ارتفاع س��يزده متر ساخته مي ش��ود ... يك تاق بزرگ جناقي كه 
تقريبًا به ارتفاع كل ساختمان مي رسد، ايوان مركزي را تشکيل 
مي دهد«26 )در تناقض با عکس هاي الف و ب ماكت صفحۀ124 

كتاب گالديري(. 

تفکروبرداشتمااز»هستۀاولیه«
بر اس��اس نظر بالن ش��اه عباس اول در نوروز سال 998ق آغاز 
پايتختي اصفهان را اعالم مي كند.27 اس��کندر بيك منشي كتاب 
عالم آراي عباسي را در 1025ق آغاز كرده و در وقايع سال سوم 
جلوس شاه عباس مطابق با 998ق براي اولين بار از »دولت خانۀ 
مباركۀ نقش جهان« كه به نظر ما همان »هستۀ اوليۀ عالي قاپو« 

است نام برده است: 
و رايات نصرت آيات در س��اعت سعد به اصفهان رسيده اهالي آن 
ملك به لوازم اس��تقبال پرداختند و از دولت آباد كه س��ه فرسخي 

23. آندره گدار، آثار ايران، ج۴، ۲۶۴. 
24. اوژينو گالدي��ري، عاليقاپو، ۱۳-

.۲۰
25. همان، ۱۹.

26. همان جا.
27. لوس��ين لويي بالن، زندگي شاه 

عباس، ۷۹.
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شهر است تا »دولت خانۀ مباركۀ نقش جهان« پاي انداز انداخته در 
چند مکان طبق ه��اي زر نثار مركب همايون مي كردند و بندگان 
حضرت اعلي در كمال مس��رت و ش��ادماني داخل ش��هر شده در 
»دولت خانه« نزول اجالل فرمودند و آن »مکان مبارك« از غرور 
در مقدم همايون رش��ك جنان گرديده ابواب عيش و شادماني بر 

چهره آمال و اماني منتسبان دولت قاهره مفتوح گشت.28 

در گفته اس��کندر بيك عبارت هاي »مقدم همايون رش��ك 
جنان گرديد« و »ابواب عيش و ش��ادماني مفتوح گشت« گوياي 
احوالي اس��ت كه در اين سفر موفقيت آميز پادشاه كه براي »رفع 
اختالل احوال واليات كاش��ان اصفهان يزد و فارس و كرمان و 
عصيان طغيان سران اين منطقه پيش آمده بود«29 به كار گرفته 
شده است. پيداست كه اين دولت خانه يك عمارت اختصاصي يا 

قصر گونه است.
از اي��ن پس نيز مورخان از اين جايگاه با عبارت »دولت خانۀ 
مباركه« ياد كرده اند. اس��کندربيك كمي قبل از اين رويداد و در 
گزارش��ي از حركت س��ران قزل باش به اصفه��ان از دولت خانۀ 
ديگ��ري در اصفهان نام ب��رده كه در مکان ديگ��ري بوده و به 
»حس��ينيه« شهرت داشته است. »اردو كوچ كرده روانه اصفهان 
ش��ده در س��اعتي كه ميرزا عرب منجم هروي تعيين كرده بود 
داخل شهر شده حسينيه دولت خانۀ همايون قرار گرفت. عليقلي 
خ��ان در حوال��ي دولت خان��ه فرود آم��د و اس��معيل قليخان به 
محل��ه »گلبار« رفته هر ي��ك از ام��را و اركان دولت در منزلي 
مناس��ب نزول كردند«.30 اين اول بار اس��ت كه اسکندر بيك از 
»دولت خانۀ« اصفهان ياد مي كند و پيداست كه اين مکان محلي 
براي پرداختن به امور ديواني اس��ت و قصر يا عمارت اختصاصي 

نبوده است.
گويا نزول اجالل ش��اه عباس كه اس��کندر بيك در 998ق 
گزارش كرده، و گزارش هاي ديگر او و نيز شرح ولي قلي شاملو 
از وقايع 985ق )در دورۀ كوتاه حکومت ش��اه اس��ماعيل دوم( با 

گفتۀ جابري انصاري، مورخ اواخر دورۀ قاجار، انطباق دارد:

در 985ق ميرزا س��لمان جابري وزير كه خانه و موطنش اسپهان 
بود، به امر ش��اه ]اسماعيل دوم[ در آن ]باغ جهان نما[ ساختماني 
كرده و ش��اه عباس اول در س��نه 1018ق آن بنا را طوري طرح 
انداخ��ت به پنج طبقه كه با عمارت اول��ي يك بنا به نمايش آمد 

و ديگر صفويه نيز تکميل و تزئين بناي عالي قاپو را كرده اند.31 

پ��س در صورت وجود عمارتي از قبل، اين »هس��تۀ اوليه« 
متعلق به پيش از عباس اول اس��ت زيرا نه در مطالعات گالديري 
و نه در گزارش هاي تاريخي به عمليات قطعي و روش��ن تخريب 

و نوسازي در اين نقطه در زمان شاه عباس اول بر نميخوريم.

ارتباط»دولتخانه«بامیداننقشجهان
گالديري وجود هس��تۀ اوليۀ عالي قاپو قبل از شکل گيري ميدان 
نقش جهان را »پيش داوري« دانسته است: »مي توان با قاطعيت 
تأكيد كرد كه س��اختمان عالي قاپو از پاي��ه در مجموعه بناهاي 
طرح شاه عباس براي ميدان نقش جهان و جهت كاخ اختصاصي 
وي به وجود آمده اس��ت«.32 گالديري به گزارش هاي باال توجه 
نکرده و ش��رح اس��کندر بيك در زمس��تان 1006ق برابر س��ال 
يازدهم جلوس ش��اه عباس در دولت خان��ۀ مباركۀ نقش جهان را 
»بازي كلمات و عبارات«33 پنداش��ته اس��ت. او نمي گويد مکاني 
كه اسکندربيك »دولت خانۀ مباركه« نام برده و در زمستان سرد 
اصفهان »در آنجا به عيش و خرمي ش��ب ها مجالس بهشت آسا 

آراسته است«34 كجاست؟35 
منشي در وقايع س��ال 1000ق مطابق با سال پنجم جلوس 
شاه عباس نوشته است: »در آن زمستان به دارالسلطنه اصفهان 
تش��ريف ب��رده از آنجا به س��ير دارالعباده ي��زد پرداختند و باز به 
اصفهان عود كرده بقيه زمس��تان در آن بلده جنت نشان عشرت 
پي��را بوده به داد دهي و كامجوئي خاليق مش��غول بودند و آخر 
زمس��تان به دارالس��لطنه قزوين مراجعت فرمودن��د«.36 به گفتۀ 
اس��کندر بيك، شاه عباس زمستان 1001ق را نيز در اصفهان به 

سر برده و امراي آن را در آنجا بار داده است.37 

28. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 
اس��کندر  آراي عباس��ي، ۴۲۶و۴۲۷. 
بي��ك در اينج��ا به باغ جه��ان آراي 
نقش جهان اشاره نکرده و مستقيمًا از 
دولتخانه مباركه نقش جهان با تأكيد 
ب��ر »مکان مب��ارك« ن��ام آورده كه 
پس از اين نيز مورخان و س��ياحان از 
تق��دس درگاه آن فراوان ياد كرده اند. 
29. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 
آراي عباس��ي، ۳۵۹-۳۶۱ و ۴۲۷ و 
۴۲۸ و لوسين لويي بالن، زندگي شاه 
عب��اس، ۷۶-۸۰ و باس��تاني پاريزي، 

گنجعليخان.
30. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 

آراي عباسي، ۳۶۰.
31. حاج ميرزا حس��ن خ��ان جابري 

انصاري، تاريخ اصفهان، ۱۴۷.
32. اوژينو گالديري، عاليقاپو، ۱۳.

33. همان، ۱۴.
34. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 

آراي عباسي، ۵۴۴.
35. مي داني��م در محل اين دولتخانه 
ابنيه اي ب��وده متعلق به دوران ش��اه 
اسماعيل اول و قبل از آن كه اسکندر 
بيك در بيس��ت و دومين سال جلوس 
شاه عباس در 1017 و 1018ق ازآن 
نام برده و گالديري هم به آن اش��اره 
كرده است. )اوژينو گالديري، عاليقاپو، 

)14
36. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 

آراي عباسي، ۴۴۶.
37. همان ۴۵۶.
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همچنين گالديري از قول منش��ي ش��اه عباس از دروازۀ پنج 
طبق��ۀ دولت خانه نام مي برد و آن را عمارتي كاماًل جديداالحداث 
بر مي ش��مرد.38 در حالي كه منشي در همين جا به احداث درگاه 
عمارت اش��اره مي كند كه:»]ش��اه عباس[ مس��جد ديگر ]شيخ 
لط��ف اهلل[ در برابر درگاه دولت خانه در غايت زينت و صفا احداث 
ك��رد«.39 بنابراين منظ��ور منش��ي از»درگاه دولت خانه« همين 
عم��ارت عالي قاپوي فعلي اس��ت كه در اين عبارت به روش��ني 
پيداس��ت كه قبل از اتمام س��ردر مسجد ش��يخ لطف اهلل در سال 
1010ق حداق��ل بخش هاي اساس��ي از آن موجود بوده و در آن 
كاره��اي اداري دولت خانه را انجام مي داده اند. در بيان اس��کندر 
بي��ك از »دولت خانه« همواره فعاليت اداري نهفته اس��ت كه با 
»فعاليت هاي اداري و ديواني« از س��ال هاي 998ق تا زمان نقل 
قول اخير، يعني قبل از س��ال 1010ق، منطبق است. البته محور 
مکاني آن فعاليت ها، همان دولت خانه اي بوده است كه بار اول از 
آن نام برده شده است، كه تا اين زمان )1010ق( طبق آنچه مي 
آيد، در روند شکل گيري ميدان نقش جهان و چهار بازار، درگاهي 

به آن افزوده شده است.
مؤلف روضة الصفويه با صراحتي بيش��ترمي گويد: »در مقابل 
ركني كه درب دولت خان��ۀ همايون و باب باغ نقش جهان در آن 
ركن واقع اس��ت قبۀ عظيم در غايت ارتفاع جهت مسجد]ش��يخ 

لطف اهلل[ احداث كردند«.40

شکلگیریمیداننقشجهان
صاحب روضة الصفويه فرمان نيرنگ )طرح( و احداث ميدان را در 
س��ال 1012ق و در ساعتي نيکو ذكر كرده است »كه بر فضايي 
كه بر ظاهر باغ نقش جهان و دولت خانۀ پادش��اه زمان واقع است 
به مسافت س��يصد جريب معمول واليت اصفهان نيرنگ كشند 
... ميداني مربع مس��تطيل به مس��افت معين نيرن��گ زدند و بر 
اط��راف آن ميدان چهار بازاري مش��تمل بر دكاكين و بزازخانه و 
كاروانس��راها و گرمابه هاي مطبوع و مس��اجد و مدارس مرغوب 

ترتيب دادند«.41 
تاكي��د ب��ر »برابر ب��ودن درگاه دولت خانه و مس��جد ش��يخ 
لطف اهلل« در روايت هاي ذكر ش��ده نش��ان دهندۀ محور عرضي 
شاخص ميدان نقش جهان و دو مدخل بناهاي درگاه دولت خانه 
همايون و مسجد ش��يخ لطف اهلل است . بنابراين يکي از ابهامات 
مهم رابطه و مکان يابي دو بناي مسجد شيخ لطف اهلل و عالي قاپو 
در طرح ميدان نقش جهان و نيز جهت و س��وي ميدان نيز روشن 
مي ش��ود. پنج س��ال پيش از همي��ن تاريخ در 1005ق س��ردر 
قيصريه نيز بنا به ماده تاريخي مالجالل منجم شکل گرفت.42 

تا اين سال صحبت مس��تقيمي از ميدان نقش جهان نيست 
اما اتمام س��ر در قيصريه در سال 1005ق و تجربۀ ميدان قزوين 
در 1005ق و س��ال اتمام سردر مسجد شيخ لطف اهلل )1010ق( 
كه درس��ت برابر درگاه دولت خانۀ نقش جهان است، چند موضوع 

مهم را نشان مي دهد:
اتمام سردر قيصريه كه هم در محور مياني و طولي ميدان فعلي  �

قرار گرفته و هم محور بازار پش��ت )بازار شاهي، چيت سازهاي 
فعل��ي( در اين تاريخ )1005ق( پاي��ان يافته بود، لذا اين نقطه، 
پايه اي براي ش��کل گيري چهار بازار و كليت ميدان نقش جهان 

بوده است. 
َبِر بناي دولت خانه )هس��تۀ اوليه( كه عمود بر س��ردر قيصريه  �

است شاخص ديگري براي شکل گيري چهاربازار وميدان است.
فاصلۀ محور مياني سردر قيصريه تا بِر دولت خانۀ مذكور نيمي  �

از عرض ميدان را به دست داده است.
فاصلۀ ميان دولت خانه و س��ردر مسجد ش��يخ لطف اهلل كه در  �

1010ق پاي��ان يافته بوده، همان ع��رض ميدان نقش جهان و 
محور ش��اخص عرضي آن است كه در سال 1005ق مشخص 
بوده اس��ت. بنا براين معلوم مي ش��ود پيش از س��اخت س��ردر 
قيصريه و پيش از س��ال 1005ق »ط��رح جامعي از ميدان« را 
نس��بت به دو نقط��ه مفروض )كه يکي س��ردر قيصريه و بازار 
پشت و نقطۀ ديگر عمارت درگاه دولت خانه بوده( در نظر داشته 

38. اوژينو گالديري، عاليقاپو، ۱۴.
39. اسکندر بيك تركمان. تاريخ عالم 

آراي عباسي، ۱۱۱۰و۱۱۱۱. 
جناب��دي،  بي��گ  مي��رزا   .40

روضة الصفويه، ۷۶۰.
41. همان، ۷۵۹.

42. مالجالل منجم، تاريخ عباس��ي، 
۱۱۳. س��روده اين است: من ز معمار 
قضا پرسيدم/ قيصريه به صفاهان كي 
شد/ همچو ويرانۀ ميدان معمور/ گفت 
تاريخ همين اس��ت كه شد/»قيصرّيه 

به صفاهان معمور«.
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و تدارک ديده بودند.

احتمال وجود ذهنيتي مانند مي��دان نقش جهان ، پيش از دورۀ  �
عب��اس اول43، نکتۀ مهمي اس��ت كه از نظ��ر گالديري پنهان 
مانده اس��ت. اين تعريف ت��ازه از مي��دان از ويژگي هاي جديد 
دارالسلطنه هاي اين دورۀ ايران است كه روح مذهبي اين دوره 
نيز در آن جاري اس��ت. بر اين اس��اس برخي ديگر از ابهامات 
مانند شکل ميدان نقش جهان و الگوي ميدان و اهميت فعاليت 
و رواب��ط و همج��واري كاخ با ديگر ابنيه و ني��ز ارزش جايگاه 
و معماري با صالبت مس��جد جامع عباس��ي در ميدان روش��ن 

مي شود.

حفظدولتخانۀاولیهوتوسعۀآنبا
افزودنطبقات

ج��اي دولت خانۀ نقش جهان ك��ه از 998 تا 1005ق از آن ياد  �
شده است تغيير نکرده و از دولت خانۀ ي نوبنياد ديگري )همانند 
قزوين و يا آنگونه كه از ابنيه ش��اخص ديگر خبر مي دهند( هم 

ذكري به ميان نيامده است. 
اغلب فعاليت هاي شاه، ديدارهاي سفرا و ايلچيان و بار عام، در  �

محوط��ۀ جلوخان دولت خانۀ و ورودي آن در ميدان و به ندرت 
در دولت خانۀ نقش جهان صورت مي گرفته است.44 

در »جهت گي��ري« مي��دان و ان��دازۀ طول و ع��رض آن و نيز  �
اس��تقرار بناهاي اطراف، پيش بيني هاي الزم متناسب با عالقۀ 
شاه از جمله بازي چوگان و تسلط ديد به صحنه و زاويه مناسب 

آفتاب براي بازيکنان مؤثر بوده است.
جه��ت  دولت خانه ب��ا ديگر عمارات مجموعۀ ب��اغ جهان نما و  �

ميدان نقش جهان يکي است. 
نتيجه آنکه در طرح جامع و توسعۀ ميدان نقش جهان، مکان 
عالي قاپوي فعلي اهميتي ويژه داش��ته اس��ت. ب��ه فرض وجود 
عمارت��ي از قبل، موضوع تعمير و گس��ترش و اصالح آن امري 
محتمل بوده اس��ت. جابري انصاري نيز گفته اس��ت هستۀ اوليه 

عمارت دولت خانه را شاه اسماعيل دوم فرماِن ساخت داده است. 
پس فرضيۀ احداث بنايي كه مرحلۀ اول در نظريۀ گالديري است 

»ت1« و »ورودي كاخ هاي سلطنتي« منتفي است.

نتیجه
آغازش��کل گيري بناي عالي قاپ��و و مکان يابي آن مبتني بر تفکر 
جامع ت��ري اس��ت كه به پيش از دورۀ ش��اه عب��اس اول مربوط 
مي شود. فکر انتخاب اصفهان به پايتختي صفويه، پيش از عباس 

اول هم مشهود است.
به سبب وجود ارتباط منطقي بين تفکر جامع پيشين )تجربۀ 
ميدان س��عادت قزوين و آنچه ميرزا س��لمان وزير در نظر داشت 
در اصفه��ان پياده كند( و بنيان گذاري پايتخت در اصفهان )طرح 
جامع ش��اه عباس( آخرين بناي ش��کل گرفته در باغ جهان نما، 
دولت خانه رسمي دوره انتقال قرار گرفته و نظر به استعداد و توان 
آن به تدريح زندگي و ساختار پيچيده تري را تجربه كرده است.

با توجه به وجود ارتباط و نسبت مکاني هستۀ اوليه دولت خانۀ 
نقش جهان با طرح جامع ميدان لزوم ديدگاه كلي نگر به مطالعات 
بيش��تر از پيش احس��اس مي ش��ود. اين نگرش به احتمال زياد 

نتيجۀ مطالعات دوره شناسي عالي قاپو را تغيير مي دهد.
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)نك: فتوحات شاهي،314( 
44. پيترو دالواله، سفرنامه، ۴۵ و ۴۶ 

و ۲۶۳.
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انتشارات گاه، 1362.
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تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1371.
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