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 چکيده 
 به احداثی يابنیه توصیف بر مبنی هاییسفارش صفوي، شاهان خواستِ و سلیقه به بنا

 صائب قصاید شیرازي، بیگعبدي يگانهسه يخمسه يمنظومه. شدمی داده شاعران

 قزوینی، وحید محمدطاهر شهرآشوب تأثیر، میرزامحسن سعادت گلزار تبریزي،

 میرزامحمدعلیا شاهی يخانهعمارت وصف ينامهمثنوي و کاشانی رمزي رمزالریاحین

 وجه حاوي اشعار این اغلب اگرچه. روندمی شمار به آثار جمله این از نصرآبادي

 این از زیادي تعداد اینکه به توجه با ولی هستند؛ فضا شرح و توصیف در آمیزيلغهمبا

 ارائه را مهمی تاریخی اطالعات اشعار این اند،شده ویران طورکلیبه شدهوصف بناهاي

 شیرازي شفیعاي. گرفت سراغ تواننمی دیگر جایی در را موارد این ينمونه که کنندمی

 عمارت وصف در را اشعاري صفوي، يدوره شاعر دو ،يادنصرآب ایمحمدعلرزایم و

 وصف در که است یعیبد آثار جزء ينصرآباد ينامهيمثنو. اندسروده آئینبهشت

 يدوره در که بنا نیا از. است شده سروده يصفو نیحسسلطان نیآئبهشت عمارت
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 يهامشخصه از. تاس مانده یباق منثور اسناد در یکم اریبس اطالعات شده،بیتخر قاجار

 انجام ينحوه کار، قواعد بنا، ناتیتزئ به مربوط اطالعات يارائه نامهيمثنو نیا یاصل

 هرکدام صفت و هاحرفه فیتعر و بنا یکل يفضا حیتوض در يبنددسته دستمزد، کار،

 از نشان است، شده انجام یلیتحل -یفیتوص روش به که حاضر يمقاله. هاستبخش از

 مربوط اطالعات بنا، وصف بر عالوه ينصرآباد يسروده ژهیوبه و اشعار نیا هک دارد آن

 و پیرامونی محیط و فضا به پرداختن و هم با نسبت در بناها ترتیب قرارگیري، مکان به

 .هنددمی قرار اختیار در را کاررفتهبه تزئینات و درونی فضاي توصیف

 ينامهمثنوي ،نامهمثنوي ،ینیآبهشت عمارت وي،صف بناهاي منظوم، ادبیات :کليدی هایواژه

 .نصرآبادي

 

 مقدمه. 1

 است؛ بوده روروبه فروانی هايچالش با صفویان، يسالهدویست حکومت دوران اگرچه

 باشکوه بسیار و باثبات حکومتی يارائه بر مبتنی که صفوي شاهان نگاهِ نوع يدرنتیجه اما

 باشکوه بناهاي و هاکاخ. شد انجام محسوسی هايفتپیشر هاحوزه از بسیاري در بود،

 توانستندمی که باشکوهی عمارات. دانست تفکر نوع این ينتیجه توانمی را دوران آن

. بیفزایند صفویه شاهان شکوه بر و دهند قرار خود زیبایی و عظمت تأثیرتحت را مخاطب

 يابنیه و هاکاخ توصیف بر مبنی هاییسفارش صفوي، شاهان خواستِ و سلیقه به بنا

 قصاید 1شیرازي، بیگعبدي يگانهسه يخمسه يمنظومه. شدمی داده شاعران به احداثی

 عمارت ،معشوقوعاشق هاينامهمثنوي 3تأثیر، میرزامحسن سعادت گلزار 2تبریزي، صائب
 رمزي رمزالریاحین 4قزوینی، وحید محمدطاهر اشعار دیگر و تپه همایون ،پادشاهی

. آثارند جمله این از 6میرزامحمدعلیا شاهی يخانهعمارت وصف ينامهمثنوي و 5اشانیک

سروده هايمنظومه. اندآمده پدید «نامهمثنوي» باعنوان و مثنوي قالب در اشعار این اغلب

 بیشتر تبریزي صائب اشعار. ندارند یکسانی روال صفویه، يدوره بناهاي يدرباره شده

 صورتبه آن اتمام و ساخت تاریخ درنهایت که آمیزستمبالغه ادبی هايتوصیف شامل

 به محدوده این از فراتر شیرازي بیگعبدي. است شده آورده منظومه در ابجد حروف
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 و سعادت گلزار در تأثیر میرزامحسن. است پرداخته نیز بنا ساختار و فضا توصیف

 و جزئیات سایر به شدهانجام هايتوصیف بر عالوه خود ينامهمثنوي در میرزامحمدعلیا

 به هاگل توصیف به که رمزالریاحین در کاشانی رمزي. اندکرده اشاره نیز بنا ساخت روند

مثنوي آخر در قزوینی وحید محمدطاهر. است پرداخته آن داخل فضاي و عمارت چند

 وهعال وي. است مشهور 7«شهرآشوب» به که سروده را اشعاري معشوق و عاشق ينامه

 هرکدام باب در و برشمرده نیز را اصفهان شهر مرسوم صنف 53 اصفهان، شهر توصیف بر

 تاریخ قرارگیري، مکان کلی، ساختار به مربوط اطالعات. است سروده را اشعاري هاآن از

 و پیرامونی محیط و فضا به پرداختن و هم با نسبت در بناها ترتیب اتمام، و ساخت

 هايویژگی از صفویه شاهان مختص بناهاي يکاررفتهبه ئیناتتز و درونی فضاي توصیف

 و هیصفو يدوره يماندهيبرجا يبناها با دررابطه اگرچه. هاستنامهمثنوي این دیگر

 شدهبیتخر يبناها به دقتبه هنوز یول شده؛ انجام يمتعدد يهاقیتحق آن، ناتیتزئ

 امروزه که است مهم جهتازآن اطالعاتی چنین به دستیابی اهمیت. است نشده توجه

 تعداد و مطالب دست همین جزبه و اندرفته بین از کلیبه بناها این از زیادي تعداد

 نیز آئینبهشت عمارت. ندارد وجود باب این در دیگري چیز تاریخی، منابع از محدودي

 آن يهدربار اندکی بسیار اطالعات امروزه که است ايشدهتخریب بناهاي دسته آن جزء

 نشده انجام بنا نیا يدرباره یپژوهش چیه حاضر، يمقاله نگارش زمان تا و دارد وجود

 داخلی فضاي در صفوي هايکاخ اگرچه که داشت اذعان توانیم گریدازجهت. است

 فضاي اما داشت؛ وجود همگان براي آن بیرونی نماي دید امکان و بودند قرارگرفته شهر

 برخی در که شدمی شمرده هاییمکان جزء حرمسرا به بوطمر بخش و هاکاخ داخلی

 ساختار بنابراین نداشتند؛ را مکان آن به تردد ياجازه نیز پادشاهی نزدیکان حتی موارد

 به دستیابی راهگشاي تواندمی شاعران توصیف و یافته مجهولی صورت هامجموعه این

 که است این بر مبتنی حاضر يمقاله يفرضیه .باشد بناها از دست این ساختار و هویت

 تزئینی و ساختاري وجوه فهم به تواندمی هاآن تحلیل و صفوي هايمنظومه واکاوي

 مواردي هاسروده این بطن در نیز و کند شایانی کمک صفوي يشدهتخریب بناهاي
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 که است مشهود صفویه دوران انسانی تعامالت و اجتماعی مسائل از برخی همچون

 .بینجامد قوّتش و ضعف نکات و صفوي يدوره ایرانی يجامعه عمیق درک به ندتوامی

 

 مسئله انيب. 1 .1

 سروده بناها وصف در که هستند منظومی آثار صفویه، دوران معماري با مرتبط منابع از

 اشعار، این از تعدادي اما دارند؛ توصیف در آمیزيمبالغه ساختار  آثار این اگرچه. اندشده

 منابع سایر در را آن مشابه توانمی ندرتبه که هستند تاریخی اطالعات از برخی حاوي

 از بعد و پرداخته الهی ستایش و حمد به ابتدا در شاعر هامنظومه این در. یافت تاریخی

 عنوانبه را خود معاصر دوران پادشاه هدي، يائمه و( ص) محمد حضرت شأن تکریم

 موردنظر... و پل عمارت، به زائدالوصف صورتبه سپس ه؛داد قرار موردتمجید امر بانی

. است کرده بیان را اشعارش ادبی صور مختلف انواع به اش،زیبایی باب در و اشاره

 عنوان چون مواردي است؛ مهم تاریخی ازجهت ها،توصیف این در شدهآورده اطالعات

 نماي در شدهمانجا زئیناتت کار، اتمام ساخت، بنديزمان سازنده، طراح، دهنده،سفارش

 بناهاي با مقایسه و بازنمایی درجهت دیوارها در ترسیمی هاينگاره درونی، و بیرونی

 اجتماعی تعامالت و آن ساختار و شهر يدرباره جنبی اطالعات برخی نیز و ماندهبرجاي

 هوجو و کلی ساختار به رسیدن امکان اشعار، این تحلیل و بررسی. هستند دستازاین

 وجود هاآن يمشاهده امکان کلی تخریب دلیلبه که دهدمی دست به را بناهایی تزئینی

 تاریخی هايبرنوشته بنا که دارد بیشتري اهمیت آنجا تاریخی اطالعات این يارائه. ندارد

مثنوي این اهمیت .اندبوده سرآمدتر صفویه يماندهبرجاي بناهاي از شکوه و زیبایی در

 ارزیابی ماندهباقی توصیفی سند تنها عنوانبه که است چنان بناها از برخی در هانامه

 حسینسلطانشاه آئینبهشت بناي وصف باب در که نصرآبادي ينامهمثنوي. شوندمی

 دو در فقط ،نامهمثنوي این جزبه. شودمی شمرده آثار دستاین از شده، سروده صفوي

 اشاره بنا این به مختصر صورتبه همآن تاریخی، سند چند و 8شیرازي شفیعاي يسروده

 حسینسلطانشاه به کاخ این انتساب يدرباره جزئی بسیار اطالعات يارائه ضمن و شده
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 قاجاري حاکم 9خانعبداهلل را آن تخریب عامل و شده اشاره آن شکوه و زیبایی به صفوي،

 ينحوه بنا، این باب در تفضیل به خود ينامهمثنوي در نصرآبادي. اندکرده ذکر اصفهان

 توصیف ساختار بر عالوه و رانده سخن آن تزئینی نگار و نقش و ساخت سرعت ساخت،

 .است کرده اشاره نیز خود دوران اجتماعی مسائل به شکلی

 

 قيتحق ینهيشيپ .2. 1

 نیا با مرتبط اشعار و يصفو يدوره يشدهبیتخر يبناها يدرباره شدهانجام يهاقیتحق

 اصفهان آبادسعادت باغ» يمقاله در ،(1395) یمارنان يدیشه هستند، محدود اریبس بناها

 و پرداخته ریتأث رزامحسنیم سعادت گلزار يمنظومه به« سعادت گلزار يمثنو ينهیآ در

 يفضا حیتشر به گرفته، صورت آن در اصفهان آبادسعادت باغ از که یفیتوص با توجه با

 هايویژگی» يمقاله در ،(1393) همکاران و علیزاده. است پرداخته موعهمج نیا يمعمار

 دوحه و الصفات روضه هايمثنوي اساس بر قزوین، آبادسعادت صفوي باغ طرح فضایی

 بر را باغ بناهاي و باغ خیابان، شهر، بر حاکم فضایی ساختار «شیرازي بیگعبدي االزهار

 يمقاله در ،(1388) اشراقی. است داده قرار وجهموردت معنایی و عینی هايویژگی اساس

 اشعار به استناد با« بیگعبدي اشعار در صفوي يدولتخانه عمارات هاينقاشی توصیف»

 اشراقی. است پرداخته قزوین جعفرآباد يمجموعه هايکاخ ترسیمی تصاویر به بیگعبدي

عبدي هايمنظومه در يصفو هايباغ و کاخ و دولتخانه توصیف» يمقاله در ،(1387)

 بیگعبدي منثور و منظوم آثار معرفی ضمن «اول تهماسبشاه دوران شاعر نویدي، بیگ

 یسلطان .است داده قرار موردتوجه را قزوین بناهاي باب در شده سروده اشعار شیرازي،

 يدینو گیبيعبد يهامنظومه اساس بر نیقزو آبادسعادت باغ» يمقاله در ،(1387)

 يهاسروده از بخش نیترمهم را باغ يکالبد عناصر و هندسه با مرتبط اشعار «يرازیش

 حیتشر در را ابانیخ یکشجدول ينحوه از آمدهدستبه اطالعات و دانسته گیبيعبد

 پژوهش نیاول حاضر نوشتار. است کرده یابیارز تیبااهم ها،ابانیخ آن موجود تیواقع

 بر بنا و است ينصرآباد ينامهيمثنو زین و نیآئبهشت عمارت يدرباره شدهانجام
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 قیتحق چیه مقاله، نیا نگارش زمان تا اندداده انجام نگارندگان که یفراوان يهاقیتحق

 .ندارد وجود نهیزم نیا در يامنتشرشده مکتوب

 

 هامنظومه. 2

 شيرازی بيگعبدی ،گانهسه هایخمسه .1. 2

 کاررفتهبه تزئینات و مکان فضا، توصیف به اشنهگاسه هايخمسه در شیرازي بیگعبدي

. است پرداخته قزوین آبادسعادت عمارات و باغ و جعفرآباد بناهاي معماري در

. روندمی شمار به دوران آن وضعیت بیان در معتبر منبعی عنوانبه امروزه وي هايتوصیف

 سال در و رودمی شمار به وي يخمسه نخستین از منظومه پنجمین که اسکندري آئین

 مطالب این اگرچه. دارد هنرمندان و هنر يدرباره مطالبی است، شده سروده ق.ـه 950

 نباتی قلم به قلم تفکیک اما نیست؛ بیشتر صفحه چند شامل و منظومه این دوم بخش در

 عنوانبه میرک و بهزاد از بردن نام و ایرانی فرنگی، چینی، هنرمندان توصیف و حیوانی و

 الدینقطب يدیباچه چون هایینوشته در شاعر این مطالب آوردن نیز و بزرگ گراننگار

 هنرمند و هنر واالي جایگاه از نشان و افزایدمی مطالب این اهمیت بر ،10خوانقصه محمد

 از نیز دوران آن نگارگري تخصصی يواژه چند از بردن نام. دارد وي نزد در نقاش

 که کنندمی بیان هنري اسلوب و روش در را هاينکته موارد این. است اثر این هايمزیت

 :هستند مهم بسیار امروزه

  ایستپیرایه رفهـط رـــهن را انــــجه

 گشايچهره و تـبندس شـــنق مـــقل

 رـــدلپذی دهـــآم اتــــنب از یـــیک

 تـاس وانیـحی نوع ازو وعـن دگر

 

 ایستپایه کــفل ونـــچ را دــــهنرمن

 خداي آفریده وعــــن دو رــــب مــــقل

 دبیر رــــبه ز هــــگشت دــــقن یــــن

 است دُرافشانی وانـــحی آب از شـــک

  (103-102 :1977،گیب)عبدي      

 ،االزهاردوحه ،الصفاتروضه هايمثنوي شامل که خود سوم يخمسه در بیگعبدي

 شهر هايباغ و هاعمارت توصیف به هستند، االخالصصفیحه و االوراقزینه ،االثمارجنه
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 دیواري هاينقاشی و معماري به که االزهاردوحه ابتداي در وي. است پرداخته قزوین

 کرده اشاره معماري تزئینات در تکنیکی موارد به دارد، اختصاص قزوین شاهی قصرهاي

 :دهدمی قرار اختیار در را اولی دست اطالعات جهتازاین و است

 قزوین جنب درـــان ريـــشه شهشهن

 جعفرآباد یـــعال رـــشه آن امــــبن

 

 نور کان این خــــتاری الـــس ودـــب

 دوام رـــعم و یــــجوان شــــنصیب

 

 تزئین و زیب دــــص اــــب طرح فکنده

 بنیاد افکنده ريــــجعف اهــــش هــــک

 

 سرور و مقام و شــعی ايـــج یـــزه

 نام نیز ازو و چرخست ز اــــت انـــنش

 (26: 1974همان،)                     

 با دررابطه را مفیدي بسیار اطالعات« باغ هايخیابان و حاشیه صفت» عنوان در وي

 :کندمی ارائه آن برج و پنجره تعداد و تزئینات ساختار،

 باغ این دور رـــب هـــحاشی مــــبرس

 میانش درــــون هــــخان ونــــهمای

 وارفلک وي رــــب رهــــپنج دو و ده

 

 داغ را الکـــــاف زو تــــخیابانیس

  نشانش رـکوث از یــــحوض عـــمرب

 نمودار هــــگشت را رجــــب دو و ده

 (39-37: همان)                    

 در ،آورده «شمالی ایوان به خطاب» و «شمالی ایوان صفت» باعنوان که هاییتوصیف

 هايباغ تعداد بیان. کندمی بسیار کمک محیط از ذهنی تصویرسازي و فضا چگونگی درک

 دیگر نکات از( ع) رضاامام براي هم آن و هاباغ از یکی وقف به اشاره نیز و مکان آن

 :ستا توجهقابل

 معمور تـــباغس اردهـــچ وـس درین

 امامست ذرـــن چارده نـــزی یـــیک

 

 پرنور هــــگشت هــــفواک و وارـــــان ز

 تـــغالمس را او ابــــکافت یــــامام

 (47:همان)                            
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 قورباشی، باغ بدرخان، باغ خان،عبداهلل باغ مراد، هايباغ از بردن نام ضمن ادامه در

 به جامی الدینقطب باغ و فرخزادبیگ باغ گلزار، قطعه آقا،حاجی باغ الدین،شمس باغ

 :کندمی اشاره نیز باغ هر «سرکار»

 ستـعاری بــعی از] که[ روضه دگریک

 

 سبزواریست یـــعل ارشـــسرک هـــک

 (همان)                                  

 صفت» و «یغرب جانب باغات و عمارت صفت» باب در نوشتن از بعد گیبيعبد

 در شاعر خود و شده برگزار «جعفرآباد يهخاندولت» در که یمراسم به «یشروان يخانه

 يخانهدولت پرورروح شب صفت» آنجا شب فیتوص به و کرده اشاره داشته حضور آنجا

 :پردازدیم آنجا يوارهاید در شدهمیترس يهاینقاش زین و «جعفرآباد

 مهندس کلکی مانوي وــس رــه هـــب

 شیرین يهاصورت ز جانب رــه هــب

 

 مجلس زیبنده یــــیک ردهـــک مــــرق

 چین يهــــصورتخان وخــمنس دهـــش

 (68: همان)                                

 فضاي به توانمی کرده، که هاییتوصیف و آورده بیگعبدي که عناوینی اساس بر

 کوه و فرهاد و شیرین صفت»: هستند شرح بدین تصویري عناوین. برد پی آنجا تزئینی

 شکارگاه، تصویر بزم، مجلس تصویر آب، يچشمه و خسرو و شیرین تصویر ،بیستون

 و زلیخا و یوسف مجلس تصویر آن، در جوانان سیر و باغ تصویر بازي،چوگان تصویر

 ایوان صفت و 11اندازيقپق صفت شکارگاه، تصویر رزم، تصویر مصر، زنان بریدن دست

 گنبد به بیگعبدي(. 112-69: 4197 بیگ،عبدي) «گُرجی 12غزاي تصویر به مصور

 :است کرده اشاره نیز آن تصاویر و مجموعه این کاريمنبت

 گونه هـــگون یـــفرنگ روـــاب مـــبه

 

 هــــــنمون اژدر و دهـــآم رغـــسیم ز

 (87: همان)                                

 توانمی اشعار همین اساس بر و است جزئیات با و دقیق بسیار اماکن این از او اشعار

 کرده، روایت شاعر آنچه طبق. برد پی قزوین شاهی عمارت يمجموعه از کلی نماي به
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 اينقشه به اشعارش و پرداخته باال اماکن يشاعرانه توصیف به عینی يمشاهده با وي

. است کرده درج کالمی صورتبه بوده که را آنچه جزء،جزءبه صورتبه که ماندمی

 این قزوین از که سیاحانی توسط شدهانجام هايتوصیف با وي هايسروده يسهمقای

 .گذاردمی صحه موضوع این بر اند،کرده بازدید را عمارات

 

 تبریزی ميرزامحسن ،سعادت گلزار .2 .2

 حسینسلطانشاه و سلیمانشاه زمان شاعران از «تأثیر» به متخلص تبریزي تأثیر میرزامحسن

 و ترینمهم از». است داشته سکونت اصفهان در و بوده تبریزي صائب يرهدوهم و صفوي

 معرفی به آن در که است بخشی شاعر، این دیوان در تاریخی اشارات بخش ارزشمندترین

 هايویژگی بنا، درمورد قیمتیذي اطالعات و پرداخته اصفهان تاریخی آثار و ابنیه توصیف و

 توصیف به سعادت گلزار. (2: 1373اجاللی، پاشا) «دهدمی بنا تاریخ و سازنده بنا،

 :است شرح این به آن هايبخش و کلی عناوین و دارد اختصاص اصفهان آبادسعادت

 

 مثمن عمارت تعریف در

 ـیــــآسمان نـــمثم وي در رـــدگـ

 نشیمن عالی آن رحـــط رـــب نـــببی

 دوار رخـــچ او نُه ده یـــهشت هــچ

 تــدستگاهس یـــنگفر شـــگلستان

 

 نشانی را او خلد تـــهش از رحــــبط

 نـــمثم رـــــگ راــــآسمان ديــنـدی

 تاالر اسلوب آن هــــب شـــاطراف هـــب

 کالهست را آن بنا این سر رــــب هــک

 (242: تابی تأثیر،)                     

 فواره جدول صفت در

 ادهد خاره از رشــــف اغـــب انــمی

 طراوت با ريــــنه وارهــــف یــــپ

 

 داده وارهـــــف دولـــــج رــــسراس

 عمارت اـــت ارتــــعم از بــــمرت

 (243: همان)                          
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 سپهر کامیاب نواب احداثی که« مزراه» باغ در واقعه میدان عمارت و میدان تعریف در

 :است اعلی اقدس اشرف رکاب

 گلستان آن غرب تــــسم در رـــدگ

 یــعال تاالر یــــیک دانــــمی آن در

 

 چوگان و گوي رايـب دانــــمی یـــیک

 جاللی کـــی شـــجالل از مـــعال دو

 (245-244:همان)                     

 «مرتبه سه» به معروف «مرتبه اوچ» عمارت اصفهان، صفوي درباري بناهاي از یکی

 بسیار اطالعات امروزه صفویه، از بعد دوران در عمارت این تخریب به جهتو با و بوده

 دست به را بنا این از کلی نماي تبریزي يسروده. است دسترس در بنا این از اندکی

 :دهدمی

 تـــبزین را ارتـــعم آن تاالر هـــس

 گـــارژن شــــنق آن زيـــآمیبرنگ

 

 رفعت آئین یــــیک رــــب را یــــیک

 رنگ کاسه را هـــم ردهــــک ورــــمص

 (246-245: همان)                     

 صفت در» ،«دریاچه صفت در» ،«چوبین پل و آبادحسن پل» تعریف به ادامه در وي

 :است پرداخته هاآن هنري وجوه وصف و «باغ يدولتخانه تعریف در» ،«کشتی

 او یــــنقاش در هــــــبست ورــــمص

 ارژنگ شــنق آن شـــدلک شــــبنق

 ایوان و قصر در شــــکاری تــــمنب

 

 مو هــــخام گــبرن مـــمحک رــــکم

  رنگ هـــکاس را گُل ردهـــک ورــــمص

 خوبان پرچین ههــجب ونــــچ وــــنک

 (251-250: همان)                     

 در که وعهمجم این. است سروده اصفهان «آبادفرح» وصف در را اشعاري چنین تأثیر

 هاافغان يحمله در ابتدا بود، شده بنا( ق.ـه 1139-1079) صفوي حسینسلطانشاه زمان

 ضمن وي. رفت بین از و شده ویران کلیبه بعدي دوران در سپس و( ق.ـه1135)

 :است کرده اشاره نیز آن ساختار و تزئینات به مجموعه، این عمارت ادبی توصیف
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 درو قرنسمُ اقِـــط رــــه هـــچشم

 برون اــاحص ز هــبسک درو گــــسن

 

 درو مُقرنس رگــصدب لـــگ ونــــچ

 ونـبیست از دـــکن نــــشیری وهــــجل

 (201: همان)                          

 هايمکان از باالتر ينقطه یک در گویی که است چنان شاعر يشدهانجام هايتوصیف

 در بوده، موجود که را آنچه خود، عینی مشاهدات اساس بر و گرفته قرار شدهوصف

 .است نگاشته شعر زبان قالب

 

 تبریزی صائب ميرزامحمدعلی قصاید، .3. 2

-1042) دوم عباسشاه دربار در او. است صفویه يدوره شاعران نامدارترین از تبریزي صائب

 يدرباره (Browne Edward) بروان ادوارد. یافت دست دربار الشعراییملک به( ق.ـه 7710

 «است مفصل شرح الیق کتاب این در که است کسی تنها نظرم به»: نوشته چنیناین او

 در و رفت مازندران به دوم عباسشاه همراه صائب کهزمانی(. 189: 4ج ،1369 براون،)

 :سرود اشرف وصف در را اشعاري گزید، اقامت 13«اشرف»

 است اشرف نیست،کار روییناشسته هر کار  هاناصف گرد ز دادن وـشستش را هادیده   

  (3620: 6ج ،1370صائب،)                   

 واالتر را «آبادصفی» باراین بود، ستوده بسیار را «اشرف» خود قبلی اشعار در که صائب

 :کندمی توصیف اشرف از زیباتر و

 شرم عرق در ازو است بهشت که اشرف

 مقامی هیچ نرسد رفــاش هــب دــهرچن

 اشرف معموره خانه نگین هـــک قـــالح

 

 آبادصفی وايــه ز رـــس دـــنکن االــب

 آبادصفی ايـصف تـــاس آن از رـــباالت

 آبادصفی بناي چو نگینی تـــخواسمی

 (3620: همان)                              

 اما شود؛می شامل را میکال هايتوصیف و ادبی وجه بیشتر صائب هايسروده اگرچه

 بناهاي تکمیل و ساخت زمانمدت باب در را دقیقی اطالعات ها،تاریخ برخی ذکر با

 .گذاردمی اختیار در صفوي



 (54پياپی ) 1401، زمستان 4ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــ  132

 

 رمزی محمدهادی ،رمزالریاحين .4. 2

 پایان به.( ق.ـه) 1098 سال در و شده شروع دوم عباسشاه زمان در رمزالریاحین سرودن

 از که داده ترتیب هاگل زبان از ايمناظره و وصف مجموعه، ینا در رمزي. است رسیده

 در اطالعاتی اینکه بر عالوه وي». است یافته خاتمه سرخ گل به و شده شروع نرگس

 و پرداخته نو هزارجریب باغ به خویش اشعار در طورمشخصبه کند،می ارائه هاگل باب

 هزارجریب تعریف در» عنوان در رمزي(. 62: 1344 افشار،) «است کرده توصیف را آن

 :پردازدمی باغ این توصیف به «نو

 است اصفهان ارـکن در یــــباغ هـــک

 اوست تــطلع دارهــــآئین تـــبهش

 

 است جنان باغ از افزاتر شـــعی هــک

 اوست تـــنکه وايـــه در اــــمسیح

 (117:تابی رمزي،)                        

 عمارت آن در کاررفتهبه يمسهش و مقرنس تزئینات به «عمارت تعریف در» باب در 

 :است کرده اشاره

 رنســمق اقــط آن رويــــاب مــــخ

 شــطاق نـــزری هـــشمس روغــــف

 

 اطلس چرخ پشت هـــب دهــــافکن مـخ

 رواقش در لــــگ نـــخرم دهـــــفکن

 (124: همان)                              

 

 قزوینی وحيد محمدطاهر شهرآشوب، .5. 2

 فیتوص به عاشقانه، يواقعه کی انیب قالب در که شوندیم شامل را ياشعار هاشهرآشوب

 نیمشهورتر از یکی. شودیم پرداخته مشاغل و هاحرفه زین و آن مختصات انیب و شهر

 و ادیب ،.(ق.ـه1112-1015) قزوینی وحید به متعلق شده، سروده يهاشهرآشوب

 شهر توصیف به خاصی توجه خود اشعار اغلب در وي. است صفوي، عصر سیاستمدار

 ،«شاهی عمارت تعریف در» :عناوین با شعر چند در هاشهرآشوب جزبه و داشته بنا و

 شهري عمارت و شهر توصیف به «عباسی گلزار» و« اشرف يتپه همایون وصف در»

 (.621: 1398 ان،یجعفر. رک) است پرداخته
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 سروده معشوق و عاشق عنوان با هاآن از یکی که ماندهیباق شهرآشوب دو ینیقزو از

 به يمثنو نیا از یبخش و شودیم تیب صدیس و هزار شامل يمثنو نیا. است شده

 :دارد اختصاص اصفهان شهر فیتوص

 دور از ريـــــشه وادـــس ودــــبنم

 زر رــــپ اشـــهخانه هـــهم شهري

 شمالی اــهخانه هــــهم دل ونــــچ

 

 ورــــپرن دهـــــدی وادــــس دــــمانن

 اگرــکیمی الــــخی اخـــــک ونــــچ

 عالی چرخ ايــــبن وــــچ کــــی هر

 (89: تابی دقزوینی،وحی)            

. است شده نیتدو بخش پنج در و شودیم تیب 4500 شامل ینیقزو گرید شهرآشوب

 بازار، صفه، کوه ب،یهزارجر چهارباغ، يبناها و اماکن فیتوص به چهارم بخش در يو

 يورود در يهاینقاش به موارد، این از بعد ینیقزو. است پرداخته شهر حصار و مساجد

 :کندمی اشاره صفهانا شهر يهیصریق

 جهاننقش دانــمی ز مــــگوی هـــچ

 قزح قوس چو یــــطاق شـــپی او در

 گاهجنگ ورتــــص او در ورــــمص

 

 آن در خاتم نقش چون است یـــگیت هــک

 فرح و عیش رنگ دــــص هــــب نـــمزی

 نگاه زان شود خونین وــچ یـــرنگ هـــب

 (632-631: 1398 جعفریان،)         

 

 نيآئبهشت عمارت. 3

 دوران آن از ماندهیباق آثار شامل يصفو يبناها با دررابطه شدهانجام يهاپژوهش نیشتریب

 14خانهنهیآئ تاالر يدرباره محدود مورد چند جزبه شده،بیتخر يبناها يدرباره و است

 توانیم را مسئله نیا لیدل و است نشده انجام یمبسوط يهاقیتحق51لهیطو تاالر و

 در ژهیوبه يادیز موارد در. دانست قیتحق ندیافر یسخت زین و منابع نبودندردسترس

 ییهااشکال ،ینشیگز موارد از استفاده و موجود منابع کلبه یتوجهیب ،یداخل يهاقیتحق

 دوران مجهول موارد از یکی. است کرده جادیا آمدهدستبه يجهینت و قیتحق روند در را

 منابع از یبرخ در تنها و است ندهما آن از ینام تنها امروزه که هستند ییبناها ه،یصفو
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 دسته نیا در نیآئبهشت عمارت. کرد مشاهده را هاآن با دررابطه یجزئ اطالعات توانیم

 مکتوب منابع در یکم اریبس اطالعات ،يصفو نیحسسلطان عمارت نیا از و دارد قرار

 عمارت نیا شکوه و ییبایز به توانیم موارد نیهم بطن در اما دارد؛ وجود يریتصو و

 اقامت «خانهنهیآئ وانید» در عمارت، نیا ساخت از قبل تا صفوي حسینسلطان .برد یپ

 مجلسی محمدباقر»: نویسدمی دوران، همان نگاروقایع نصیري، که گونهآن .است داشته

 اشمقارنه نظر شرف به و طلبیدند خانهآئینه عمارت به گشته، المع و تابان االسالم،شیخ

 را اللهیظل اعلیحضرت شاهی، خراج عالم 16وهاج تاج گذاشتن به و انیدندگرد مشرف

 اجراي کمربسته خنجر، به تزئین و کمر بستن به و سربلند زمین روي پادشاهان میان در

 نصیري،) «نمود ارجمند طین، و ماء يعرصه فرماندهان سلک در و انوار شرع حدود

1373 :19.) 

 آنجا در شیخو یرسم حکومت آخر تا نیئآبهشت عمارت ساخت از بعد يو

 اصفهان مردم و شودمی کشیده ماه نه به اصفهان يمحاصره که زمانی تنها و داشته سکونت

سلطان»: شودمی کاخ از آمدن بیرون به مجبور زمان این در گذارند،می شورش به سر

 درگاه مقرّبیَن و اتجعمله با و آمد بیرون خود آئینبهشت يخانهاندرون از نشان، جمشید

 در عمارت نیا (.159: 1352آصف،) «رفته بیرون شهر از اختیاربی و ناچار اشتباه، فلک

 ریتصوشده بود ) بناخانه و مهمان اچهیه، قصر درنیو در کنار تاالر آئ لهیپشت تاالر طو

 (.1 يشماره
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 نيآئبهشت عمارت بیتخر .1. 3

 االصفهانی، ؛24: 1342 یلدار،تحو .رک) بود دهید بیآس هاافغان يدوره در عمارت نیا

 در بنابراین کند؛ استفاده بدون را عمارت این که نبوده حديبه آسیب این اما ؛(37: 1368

 فوت از بعد. است بوده حاکم سکونت محل( ق.ـه 1209-1162) انیزند حکومت زمان

 یمدع که( ق.ـه ؟-1193) ندز خانیزک ،يو یناتن برادر. ق.ـه 1193 در زند خانمیکر

 يدولتخانه در». کندیم اقامت نیآئبهشت کاخ در و یلشکرکش اصفهان به بوده، حکومت

 نزول ینیحسسلطانشاه نیآئبهشت و یشاه اشرف يسرا در هیصفو ملوک يمبارکه

 حکومت زمان در عمارت نیا کامل بیتخر واقعدر (.425: 1357آصف،) «نمود اجالل

 اصفهان، وقت حاکم صدر، خاننیمحمدحس.ق ـه 1215سال  در. است ادهد رخ قاجار

 يصدر يهانام با را عمارت نیا و کندیبنا م نیآئبهشت و ستونچهل نیماب در را ییبنا

رک. اند )دهینامیم نیماب عمارت ،يصفو يبنا دو نیا نیماب گرفتن قرار جهتبه زیو ن

 نیآئکه تا آن زمان، بهشت دهدیارش نشان مگز نی(، ا244-243: 1378،يانصار يجابر

نیمحمدحس پسر خان،عبداهلل فرمان به را عمارت نیا بیتخر آصف برجا بوده است. زین

 : نگارندگان.مأخذي صفوي، در دولتخانه آئینبهشتمحل عمارت : 1ي تصویر شماره
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: دیگو یقوشچ کیبمحراب»: است دانسته شد، اصفهان حاکم پدرش از بعد که صدر خان

... ،یصفهانا خاننیمحمدحس یحاج جاهیپسرعال اصفهان، حاکم خانعبداهلل جاهیعال

 یتسلط چنان و داشت صدارت با را لرستان و قم و کاشان و زدی و اصفاهان حکومت

 آبادفرح شهر و بیهزارجر در سر... آورد، بفعل قوه از خواستیم دلش چه هر که افتهی

 در که نمود خراب را ینیحس سلطانشاه نیآئبهشت و یجهانشاه يآراجهان قصر و

به هرچند (.211-210: همان) «دهینشن و دهیند یکس مکان چهار نیا یبخوب کشورهفت

 نیز آئینبهشت عمارت اصفهان، در شده انجام متعدد هايجنگ و هاناآرامی جهت

دوره در و بوده برپا قاجار اوایل تا آن کلی يهشالود و ساختار اما بود؛ دیده هاییآسیب

 ویران کلیبه اصفهان، وقت حاکم خان،عبداهلل يواسطهبه کاخ این قاجار، شاهفتحعلی ي

 ي،انصار يجابر .رک) شودیم بنا دخترانه رستانیدب عمارت نیا محل در بعدها و شودمی

1322: 350). 

 

 یرازيش یعايشف اشعار .2. 3

 صفو در سروده دو ه،یصفو يدوره اواخر شاعران از «اثر» به متخلص يرازیش يعایشف

 :دارد نیآئبهشت عمارت

 اهــردون بارگــاه گــطاالر شاهنشحبّذا 

 م و افالک راــال و الجورد انجـــر طــگ

 شد متاع بحروکانعمارت ینا صرف بسکه

 گريصنعت در که نقاششکلک فداي جان

 

 نماست بد اقشط یشپ يبلندکز فلک الف 

 است نارسا آن زینت براي از یندحل نما

 هاستیدهبخش دجواهرسرمهیشجاروگرد

 سخاست حرف مانند آن رـــتصوی دلنشین

 (282-281: 1372شیرازي، شفیعاي)      

 :استاشاره کرده  عمارت نیا اسمبه  يگرید يسروده در يو

 آئینبهشت قصر ینز قدر شأن ا اهللیتعال

 تــرفع آن به تاالري ایجاد کشور ندارد

 یوانذره در ک یرگاز طاقش کند کسب بز که

 سامان آن به قصري را فردوس گلشن نباشد
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 آئینبهشت بزم ینادر باشدمیکهبجزحوضی

 

 یوانچشمه ح یدر روستائ سـتکیچه دهــندی

 (285-284: همان)                           

 

 ینصرآباد ايرزامحمدعليم ،شاهی یخانهعمارت وصف ینامهمثنوی. 3. 3

 شد سروده يصفو نیسحسلطانشاه نیآئبهشت عمارت وصف در مذکور ينامهيمثنو

 يابر« استاد حضرت» و« نیالمتکلم افصح» القاب از نامهيمثنو نیا شروع در. است

 .دارد يو يواال گاهیجا از نشان که شده استفاده ينصرآباد

 ینیزئت يفضا یجزئ عناصر فیتوص به وان،یا فیتوص و هیاول مطالب از بعد ينصرآباد

 با بیترتبه سپس است؛ آورده را خانهنهیآ و هنیآ يهایژگیو و پرداخته عمارت نیا

 صفت جدول، صفت گچ، فیتوص و گچکار فیتعر: یکل نیعناو کردن مشخص

 لیتفض عاشق، هیشب انیب قلم، بزم هیشب وصف نقاش، و ینقاش فیتعر آن، آب و هاحوض

 و عاشق هیشب وصف ده،یکش نقاش که سرتاپا از معشوق ياعضا از يعضو هر هیشب

 رسرکا فرمودن کار لیتفص معمار، و سرکار صفت عمارت، فیتعر دیتجد اهم،ب معشوق

 فیعرت گچ، فیتعر و گچکار صفت بنا، فیتعر و بنا به سرکار ییکارفرما ،یصنف هر به

 صفت ده،یکش تیفیک چه به فرموده سفارش سرکار آنچه هیشب لیتفص نجار، و ينجار

 سرودن به ،یاللهظل یشاهنشاه بندگان يثنا و مدح و عمارت يعمله به سرکار اهتمام

 .است پرداخته هرکدام باب در ياشعار

  نامهمثنوی یخیتار اطالعات .1. 3. 3

 ينحوه. ستا نشده اشاره هاآن به گرید منابع در که است یاطالعات يحاو نامهيمثنو نیا 

 لیتحل جهتبه اشعار در مستور اطالعات یبرخ و کارگران کار زمان ف،یوظا میتقس کار،

 و رکارس مهارت و واال همت از ينصرآباد. هستند توجهجالب هیاول اطالعات کسب و

 بُعد رد و دارد اشاره گرفت،یم صورت او توسط که یفیوظا میتقس به و ادکردهی معمار

 :کندیم یمعرف ماهر و توانا يافراد را هاآن نظارت
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 فرمود که کاري هر که سرکاري هـــچ

 نـام مخلصش نـــدی هـــش اخالص ز

 شــبدست یـــانگشت هـر یـــطول ید

 تــعزیم ونـــافالط و راي وـــارسط

 

 بود عمـل در سبق که نـــگفت تــوان

 انجام حسن شـــکتاب آغـاز ز عیــان

 بستش و بند کَسري چُو کاري هر به

 فطرت مغـز و هوش عیـن اـــسراپ

 (79: تابی نصرآبادي،)                 

 بارنیا و کندیم اشاره هاآن مداوم تالش به آن، فیتوص و کارگچ یمعرف در يو

 در خصهمش نیا. دهدیم قرار موردتوجه زین را اشخاص خود که را بنا و طرح فقطنه

 :است نبوده موردتوجه اند،شده سروده بناها گرید وصف در که ياشعار ریسا

 بار رـــه شــخوی کـار سامـان یـــپ

 خوابید ضعف از بود خسته بــش سر

 

 گچکــار ردهـــافش آب مـــروارید ز

 مالید ماله گچ بـرین ســـب از هـالل

 (76:همان)                               

 و يصفو يدوره يدرباره که است یاطالعات ،نامه يمثنو نیا يهایژگیو گرید از

 وجود یرجگ و يهند غالمان به که یمثبت اهنگ جمله آن از کند،یم انیب آن يهامشخصه

 :است شده ادی دلسوز خدمتکار صفت با هاآن از و داشته

ــود  دلســوز خــدمتکار چــون اینـــجا ب

 

 روز و شــب گرجــی و هنــدي غــالم

 (همان)                              

 هک است عمارت کارگران دستمزد زانیم به اشاره ،نامهيمثنو نیا جالب نکات از

 شیپ روزشبانه کار تا شدهیم پرداخت اندازه از شیب مزد عمارت، عیسر اتمام درجهت

 :رود

 مــــزد بس داده ده را روزانه یکــــی

 

ـــام ـــل نمدي شب تمـ  دزد کشی گـ

 (85: همان)                              
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 ینصرآباد ینامهیمثنو در نيآئبهشت عمارت ناتيتزئ .2. 3. 3

 يبنددسته اما است؛ شده سروده یسلطنت يبناها در يآثار زین یقبل يهاهدور در اگرچه 

 انه،یگراعواق فیتوص زین و هاآن از هرکدام صفت برشمردن و مشاغل يدرباره ينصرآباد

 به را انآثارش ییبایز و صنعت هر کار فیتوص يو. است ترقیدق و برتر آثار ریسا از

 .است آورده جداگانه صورت

 یکارنهيآئ. 1. 2. 3. 3

 يمعمار ناتیتزئ ریناپذییجدا جز يکارنهیآ د،یآیبرم ماندهیباق آثار و منابع از که گونهآن 

. اندداشته تیفعال عرصه نیا در يمتبحر اریبس استادان و است بوده هیصفو يدوره

 :است سروده نیچن و کرده اشاره نیا به ينصرآباد

ــه ــر ب ــه ه ــا اشآئین ــط ب ـــوهر خ  ج

ــــن از ـــه ای ـــر هــــايآئین ـــین مه  آئ

 

ـــــه ـــــبده نوشت ـــــندر روح ع  سکـ

ــان ــن جه ــم از ترروش ــان چش  بینجه

 (75: همان)                             

 یکارگچ .2. 2. 3. 3

 هیاول بخش در. پرداخته آن فیتوص و حرفه نیا به جداگانه قسمت دو در ينصرآباد

 :است شده آورده ياستعار فیتوص شتریب

 مصفـا دیــوارش ـدهـــگردی ناـــچن

 کهچندان ادهـافت شــبخروح شــهوای

 

 پیدا اینجـاست ايگمگشته رــــه هــک

 ـانـــج آن تـــخش هـر بـــقال دارد

 (76: همان)                              

 :است کرده مطرح را هنرمندان نیا آثار ییبایز و کار نوع دوم، بخش در

 رسانـدي گچ مشتی که یــسمت رـه به

 بستمی شمشه چــگ گزین واريـدی به

 

 مـــاندي کــخش اــآنج صبح طلــوع

 جستمی مهتــاب پــرتو شـــپشت به

 (79: همان)                               
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 ینقاش. 3. 2. 3. 3

 که ستا ینقاش و نقاش شده، توجه آن به نامهيمثنو نیا در که ییهابخش نیترمهم از

 يعضو ره هیشب لیتفص عاشق، هیشب انیب قلم، بزم هیشب نیعناو با و رمجموعهیز چند در

 آمده باهم معشوق و عاشق هیشب وصف ده،یکش نقاش که سرتاپا از معشوق ياعضا از

 :است

 اشـــنـق هـــب فـرمودي هـــچ هر شبیه

 خـاطر هـــب تـا یـــخیال رـــه رساندي

 

 فاش رـــنظ در دادي جلـوه را انـــهم

 حــاضر ودــب هـــبعین ساعـت انــهمـ

 (80: همان)                               

 کرده اشاره زین یمیترس يهاموضوع به مهارتش، و نقاش کار ستودن ضمن ينصرآباد

 که افتیدر توانیم شده، آورده نیعناو زین و یقبل يهافیتوص اساس بر نیبنابرا است؛

 و فرهاد يهاموضوع با عاشقانه يهاینقاش شامل عمارت ناتیتزئ از يادیز یبخش

 :است بوده مجنون و یلیل و خایزل و وسفی ن،یریش

 نــسنگی ايـــدله اوشـــک اـــسراپـ

 اـــدنی بـــح و نـــدی پـاداش عیـان

 هـامون و دشت عرضِ  و طول از فزون

 

 شیرین و ادـــفره اـــهرکج دهــــکشی

 زلیـخا و یُوسف ُچون دـــگـردی مـــرق

 مجنون زـعج یـــلیل ازــــن انــــنمای

 (78: همان)                                

 آب حوض. 4. 2. 3. 3

 صورتهب شاعر و بوده نیآئبهشت عمارت در کاررفتهبه عناصر از یکی آب حوض 

 :است هکرد اشاره آن آب و هاحوض صفت جدول، صفت به مختصر

 جدول آب رــــب چـون ارهـــنظ فتـد

 غلطان آب سو رــه به دولـــج آن از

 دُور بد چشم اداـــب حوضش رـــه ز

 مرمر سنگ از امـک شــبخ حـالوت

 

 حل ودــش دل هايدهـــعق دمانـــهم

 جانان ايـــپخاک هــــب جـان رنگ به

 نُور چشمه چندین ستــــجاری زانـک

 شکر و شیر خوردهجوش اــــاینج کـه

 (76: همان)                               
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 یچوب عیصنا. 5. 2. 3. 3

 استحکام و ییبایز وصف به عمارت، نیا در چوب کاربرد به اشاره ضمن ينصرآباد 

 يربارهد یکل اطالعات يدربردارنده نامهيمثنو نیا یکل ساختار .است پرداخته هاآن

 ،يجار امور ينهیهز وساز،ساخت سرعت کار، انجام ينحوه کار، زمان دهنده،سفارش

 در یمیترس نگارونقش و ینیتزئ ساختار بنا، یکل وجوه ساخت، امور در لیدخ افراد

 را آن توانیم که است افزون چنان نامهيمثنو نیا ارزش. است نیآئبهشت عمارت

 يهانهیهز و کارمیتقس يحوهن و یاجتماع تعامالت يدرباره یخیتار سند عنوانبه

 در بلکه دوران، آن يهانامهيمثنو از کدامچیه در تنهانه موارد گونهنیا. دانست یپرداخت

 .است امدهین صورت بدان زین يبعد يهادوره

 

 نيآئعمارت بهشت ساخت خیتار .4. 3

 يآبادنصر و يرازیش يعایشف اشعار نیب ياسالهکیبنا، تفاوت  نیساخت ا مانز يدرباره

دل مکان ع» ،«يخسرو بارگاه» ابجد حروف با يرازیش يعایشف شعر دو در. دارد وجود

 :است شده اشارهه.ق 1105 سال به «یوانا ینا يباشد همچو طاق کسر

 او تاریخ بنا ینچون مشرّف شد باتمام ا

 آسمان بر آستانش سر فرود آورد و گفت

 

 ستصفاور جستم که مّداح شه از صدقـاز اث

 بناست یعال ینا خـیتار ياه خسروـــبارگ

 (282-281: 1372 شیرازي، شفیعاي)        

 باشد بجا عالم هستی بناي اــــت یـــاله

                                                                       گفتا:     یهاتف یشبنا یختار تــجسمی اثر

 

 تابان دولتش آفتاب باد اـــبن مـــعال درین

 یوانا ینا يکسرطاقباشد همچو  عدل مکان

 (همان)                                           

.ق ـه1106 سال «سعادت جاي و دولت مکان»با حروف ابجد  ينصرآباد يمثنودر  اما

 :است شده مشخص ساخت زمان يبرا
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 است رــناگزی مـــه اــــبن خـــتاری ز

 تـــین دقــــص اــگفت خــــتاری پی

 

 است دستگیر را یــــبندگ کــــکل که

 سعادت ايــــج و تــــدول انــــمک

 (81:تابی نصرآبادي،)                 

شاه نکهیدرنظرگرفتن ا با اما نشد؛ معلوم سال کی نیا تفاوت لیدلنگارندگان  يبرا

 اریبس زمان درو کاخ موردنظر  دهیبه سلطنت رس ق.ـه 1105در سال  نیحسسلطان

سؤال مطرح  نیا ،کاررفته استبه آن وصف در ییبایز يرهایچنان تعبشده و بنا یکوتاه

 نکهیا ایوجود داشته  یزمان کوتاه نیعمالً امکان ساخت بنا و اتمام آن در چن اید: آشویم

صورت گرفته است؟  یراتیتعم ارانیدستور شهرکتاب  يو طبق نوشته یقبل يدر بناها

 يعزادار امیبنا در همان ا فیو تنظ ریتعم ارانیشهردستور  يسندهینو يبنا بر نوشته ،اول

با توجه  ،دوم ،(27: 1373 ،يری. نصرکاست ) شده انجام یزمان کوتاه یو ط یشاه قبل

قلم  ایمنار کله است، بوده باال اریبس دوران آن در بنا ساخت سرعت یخیتار يهابه نوشته

زمان از شکار او، تنها در مدت يادبودیعنوان طهماسب و بهمنار اصفهان در زمان شاه

عمارت  و (75 :2ج، 1348ون،ی. همارک) شودیمهشت ساعت شروع و اتمام  ایهفت 

: 1374. شاملو، رک) رسدیم پایانماه به  نهاصفهان در عرض  ينماجهان يباغ دلگشا

شده است فقط در عرض پانزده روز ساخته  مازندران آبادفرح يسراو کاروان (305- 304

 عیمعمار در ساخت سر يروزاهتمام شبانهبه زین ينصرآباد (.143: 1348. دالواله، رک)

 کرده است: بنا اشاره

 کار ینام اــــانـج یه گـردش از پـــب

 

 ب در آن معمار و سرکارــو روز و شـــچ

 (79: همان)                               

 :سروده بنا ساخت در کارگران همت وصف در گرید ییدرجا يو

 مـزدور شبههیب يدــرارش شـــز اص

 

 خشت محشور یـــل، به دستگِ یـــدست به

 (80: همان)                               

ه دارد اشار عمارت نیا دنیرسانسرانجامبه يبرااستادان کار  يوقفهیبه تالش ب يو

 د:کنیم ياعالم همدرد هاآن با کار، یسخت فیبا توص ییو گو
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 بار رـــه شـــیار خوـــان کـــسام یپ

 یده بود از ضعف خوابــب خستـــسر ش

 

 ـارـگچک ردهـــافش آب دــــیز مـروار

 مـالید مـاله گچ نــیس برـــهـالل از ب

 (همان)                                    

عمارت  ساختو  بوده مرسوم يامر يصفو يدوره در عمارت عیسر ساخت نیبنابرا

 .است بوده ریپذامکان سالهکیزمان  مدتدر  زین نیآئبهشت

 

 گيرینتيجه. 4

 منابع در کهچنانآن دارد، يادیز تیاهم عظمتش و شکوه لیدلبه هیصفو يدوره يمعمار

به که داشته وجود دوران آن در يمتعدد يبناها مانده،یباق آثار بر عالوه آمده، یخیتار

 قرار يرتنییپا يدرجه در تنهانه يامروز يپابرجا آثار از ن،یتزئ و ساختار لحاظ

 توجه ضرورت مسئله نیهم. اندداشته يشتریب اعتبار وجوه از یبرخ در بلکه اند؛نداشته

 از بسیاري يدرباره .کندیم جابیا را هاآن پنهان يایزوا کشف و بناها از دستنیا به

 در هاکاخ این. است مانده باقی اندکی بسیار اطالعات صفوي يشدهتخریب بناهاي

 مدهوش را بازدیدکنندگان که موردِتوجه چنان و اندبوده دوران سرآمد یزیبای و عظمت

 بسیاري روشناي معتبر، اسناد از گیريبهره با تاریخی هايبررسی .کردندمی خود زیبایی

 یخیتار منابع يمجموعه در يجستار با و است شده تخریب بناي مبهم و تاریک نقاط از

 امروزه .افتی دست بناها نیا مکان و ینیتزئ وجوه ،ساختار به توانیم يریتصو و مکتوب

 موارد از دیگر بسیاري و هنر شناختی،جامعه سیاسی، مختلف هايحوزه در اطالعات این

 تاریخی، مقطع هر مستند يشدهثبت اطالعات ذکرشده، موارد درنظرداشتن با. دارد کاربرد

 سند عنوانبه صفویه، دوران راشعا حاضر يمقاله در. است باارزش بسیار کم، هرچند

. است قرارگرفته موردتوجه دوران آن هنري وضعیت تشریح و اطالعات کسب در تاریخی

 و خودخواسته یا سفارشی صورتبه شاعران بوده، مرسوم صفویه يدوره در آنچه بر بنا

 نگاه اشعار این از برخی و سرودندمی صفوي بناهاي وصف در را اشعاري تقدیمی،

 و ساخت وضعیت و تقریبی مکان توانمی اشعار این يواسطهبه. دارند گرایانهواقع
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 از قزوین آبادسعادت وضعیت. آورد دست به را بناها از نوع این در کاررفتهبه تزئینات

 محمدهادي اشعار در مورد این و است بازنماییقابل شیرازي بیگعبدي اشعار مجموعه

 يدرباره را مهمی اطالعات و دارد نُمود نیز یرن تأثمحسیرزام و قزوینی وحید رمزي،

 .دهندمی دست به صفوي يشدهتخریب بناهاي

 يدوره در يصفو يشدهبیتخر يبناها ازجمله نیحسسلطانشاه نیآئبهشت عمارت

 به فقط یخیتار منابع شتریب در و مانده یباق آن از یکم اریبس اطالعات که است قاجار

نامهمثنوي. ستین موجود آن از يریتصو سند چیه و است شده اکتفا رتعما نیا نام ذکر

سلطانشاه دوران همان در که ينصرآباد ایرزامحمدعلیم شاهی يخانهعمارت وصف ي

 یبررس. است عمارت نیا يدرباره موجود اولدست و جامع اثر تنها شده، سروده نیحس

 اریاخت در را عمارت نیا ینیتزئ يهایژگیو و ساختار از یکل ينما مذکور ينامهيمثنو

 و یلیل ن،یریش و خسرو یمیترس يهاموضوع با بنا نیا يهاینقاش به شاعر. گذاردیم

 يهافیتوص بر عالوه يمثنو نیا در. است کرده اشاره زین خایزل و وسفی مجنون،

 معمار و سرکار یکل نظارت يدرباره یمهم اطالعات ،يصفو يدوره مرسوم زیآممبالغه

 يبرا شانيروزشبانه تالش و مجموعه یتمام همت ،يکارگچ ينحوه ها،بخش یتمام بر

 بنا ساخت در شاغل اقوام و دستمزدها يمحاسبه ينحوه عمارت، عیسر دنیرسانانیپابه

 آن مشابه يهانامه يمثنو ریسا در اطالعات از نوع نیا آوردن که روازآن و شده آورده

 .شودیم انینما شتریب ينصرآباد ينامهيمثنو تیاهم است، نبوده مرسوم دوران

 

 هاادداشتی

و متخلص به  شیرازي یگبيبه عبد مشهور.( ق.ـه 988 -921) علیالعابدینینز خواجه. 1

 طهماسب اول است.سلطنت شاه يدورهاز شاعران   «یدينو»

دربار  ییالشعراعباس دوم به ملکهدر دربار شا .ق.(ـه1079-1000) یزيصائب تبر یمحمدعل. 2

 .یافتدست 
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 نیحسسلطانو شاه مانیسلاز شاعران زمان شاه.ق.( ـه 1131-1060) يزیتبر ریمحسن تأثرزایم. 3

 .است يصفو

 يدوره استمداریس و ریدب ب،یاد.ق.( ـه 1112-1015) ینیقزو دیوح نیحسطاهربن محمد. 4

و  مانیشاه عباس دوم، شاه سل ،یر دربار شاه صفرا د یاست که مناصب مختلف حکومت يصفو

 داشته. يصفو نیسلطان حس

سرودن  ،يصفو يدوره نقاشو  شاعر.ق.(، ـه؟ -1040) «يرمز» تخلص با يمحمدهاد. 5

 به مانیسلشاه.ق. در زمان ـه 1098و در سال  شدهشروع  یعباس ثاندر زمان شاه نیاحیرمزالر

 (.62: 1344 افشار،. رک) است دهیرس اتمام

 یخیاما بنا بر اسناد تار ست؛ین دست در یخاص اطالعات ينصرآباد ایرزامحمدعلیم يدرباره. 6

 يپسر محمد مؤمن از کارگزاران دربار شاه بوده و مشخص است که درجات مختلف دربار يو

 تفایتشر کلسیرئ مقام به نیحس سلطانشاهزمان  در پرتغال ریکرده و بنا به مطالب سف یرا ط

 (.55: 1396 دالگو،یراف. رک) است دهیرس یسلطنت

 غالب طوربه هاآن يمحتوا که ییهامنظومه نامند،یم «شهرآشوب» را منظوم اتیادب از ياگونه. 7

 موارد و مشخصه خود فیتوص در و پرداخته اماکن و اصناف مشاغل، به عاشقانه، کی شکل در

 (.617-615: 1398 ان،یجعفر. رکآورد )یم را هرکدام بد و خوب

 حسن سلطان شاه زمان در.ق ـه دوازدهم قرن شاعران از اثر، به متخلص يرازیش يعایشف. 8

 در يو مرگ و تولد سالروز از یقیدق یخیتار یول شد، زاده رازیش در يو است، بوده يصفو

 .است شده ذکر.ق ـه1121.ق و ـه1113دو سال متفاوت  در او مرگ ست،ین دست

شاه قاجار، بعد از پدر  یفتحعل ری.ق( وزـه1239-1185) یاصفهان صدر خان نیسپسر محمدح. 9

 حاکم اصفهان بوده است. .ق.ـه 3912-2112از سال  ي. ودیبه صدارت منصوب گرد يو يجابه

 يطهماسب اول صفومرقع شاه بر.ق. ـه 969خوان در سال محمد قصه نیالدقطب يباچهید. 10

است  شدهملک ثبت  یمل يدر کتابخانه و موزه 6022 يبه شماره مرقع  نینوشته شده است. ا

 (.1 :1381،یسک. رک)

 يو در باال شدیم برپا شهر بزرگ يهادانیم در هیصفو زمان در که بود يبلند چوب قپق. 11

 ریبا ت توانستندیم اگر گفتندیانداز مقپق هاآن به که یسوارکاران. شدیقرار داده م يزیچوب چ

 .کردندیم افتیدر زهین آن را هدف قرار دهند از شخص شاه جاو کما
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 .جنگ یمعن به. 12

 خانهوانیبا نام عمارت د يعباس اول صفوشاه يو در دوره  .ق.ـه 1021مکان به سال  نیا. 13

 او بوده است. یبنا شد و کاخ تابستان

 آن کلی ساختار. است داشته رقرا رودزاینده کنار در که بوده یانباشکوه صفو يازجمله بناها. 14

از  یکوچک ينمونه را آن نویسندگان از برخی حتی و بوده گرفتهشکل ستونچهل اساس بر

 شده است. یبتخر یکلبنا در زمان قاجار به یناند. استون دانستهچهل

ار دوران حکومت قاج یشود که در طیشمرده م يآثار يزمره در هیمشهور دوران صفو ياز بناها. 15

 .دارند تاالر نیا ییبایز بر داللت مکتوبات و يریو امروزه معدود منابع تصو شده بیتخر یکلبه

 .فروزنده و درخشنده. 16

 

 تشکرو قدردانی

دالیل و عوامل موثر در تخریب  دوم با عنوان يدکتري نگارنده ينامهپایانحاضر از  يمقاله

موردي: تاالر  يهی منتخبی از این بناها )مطالعبناهاي صفوي اصفهان و بازآفرینی وجوه تزئین
اول انجام  يکه در دانشگاه تهران به راهنمایی نگارنده (نماخانه، کاخ جهانطویله، تاالر آیینه

 .ي دانشگاه کمال تشکر را داریموسیله از مساعدت مجموعه، بدینشده است مستخرج، یافته

 

 منابع

 .یبیج يکتابها یسهام شرکت: تهران. خیارالتو رستم(. 1352. )محمدهاشم آصف،

عبدي هايمنظومه در صفوي هايباغ و کاخ و دولتخانه توصیف»(. 1387. )احسان اشراقی،

 .58-41 صص ،68 يشماره ،فرهنگ. «اوَل تهماسب شاه دوران شاعر نویدي، بیگ

عبدي اشعار در صفوي دولتخانه عمارات هاينقاشی توصیف»(. 1388) ــــــــــــــ

 .13-1 صص ،88 يشماره ،فرهنگ . «بیگ

 منوچهر تصحیح. االصفهان تعریف فی جهان نصف(. 1368. )محمدمهدي االصفهانی،

 .امیرکبیر: تهران ستوده،
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 يشماره ،وحید .«هاگل مناظره و اصفهان وصف در الریاحین، رمز(. »1344. )ایرج افشار،

 .66-16 صص ،25

 .مروارید: تهران ،4ج مقدادي، بهرام يترجمه. ایران ادبیات یختار(. 1369. )ادوارد بروان،

 شاعر تبریزي تأثیر دیوان در اصفهان شهر تاریخی اشارات»(. 1373. )امین اجاللی، پاشا

 دانشگاه ادبیات يدانشکده ينشریه. «صفوي حسین سلطانشاه و سلیمانشاه معاصر

 .14-1 صص ،154-153 يشماره ،37 يدوره تبریز،

 يکتابخانه: تهران ،957 يشماره ،خطی ينسخه .تأثیر کلیات (.تایب) .میرزامحسن تأثیر،

 .یاسالم يشورا مجلس یمل

کوشش منوچهر ستوده، تهران: . بهاصفهان یايجغراف (.1342. )خانینحسیرزام یلدار،تحو

 دانشگاه تهران.

 صفهان: عمادزاده.. اري و اصفهان یختار(. 1322محمدحسن خان. ) ي،انصار يجابر

 ي،مظاهر یدجمش تصحیح. اصفهان یختار(. 1378). ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اصفهان: مشعل.

 رساالت و مقاالت. «ینیقزو دیوح شهرآشوب و هاشهرآشوب»(. 1398. )رسول ان،یجعفر
 .670-615 صص هفتم، دفتر ،یخیتار

تهران: بنگاه ترجمه و  ،شفا ینالدشعاع يجمه. ترسفرنامه دالواله(. 1348. )یترودالواله، پ

 نشر کتاب.

 نیحسسلطانشاه دربار در پرتغال کشور ریسف گزارش (.1396. )گوریگر دالگو،یراف
 .تهران دانشگاه: تهران حکمت، نیپرو يترجمه. يصفو

: تهران ،1011 يشماره ،یخط ينسخه .نیاحیرمزالر(. تایب. )يمحمدهاد ،يرمز

 .یاسالم يشورا مجلس یمل يکتابخانه

. «طهماسبشاه مرقع بر خوانقصه محمد الدینقطب دیباچه(. »1381. )یوشیفوسا سکی،

 .316-309 صص ،6 دفتر ،2 يشماره ،بهارستان ينامه
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 يدینو گیبيعبد يهامنظومه اساس بر نیقزو آبادسعادت باغ(. »1387. )يمهد ،یسلطان

 .47-38 صص ، 1ي، شماره4ي دوره هنر، گلستان. «يرازیش

حسن سادات یدس یحتصح .یالخاقانقصص(. 1374. )یبن داود قل یقل یشاملو، ول

 .ی، تهران: سازمان چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم1ج ي،ناصر

: تهران ،15125 يشماره ،یخط ينسخه .اشعار وانید(. ق1290. )يرازیش يعایشف

 .یاسالم يشورا مجلس یمل يکتابخانه

. «سعادت گلزار يمثنو نهیآ در اصفهان آبادسعادت باغ»(. 1395. )نینازن ،یمارنان يدیشه

 .84-67 صص ،9 يشماره ،یرانیا يمعمار مطالعات

 .یفرهنگ و یعلم: تهران ،6ج. يزیتبر صائب وانید(. 1370. )یمحمدعل ،يزیتبر صائب

 یعل کوششبه .االزهاردوحه(. 1974. )یعل نیالعابدنیز خواجه ،يرازیش گیبيعبد

 .دانش: مسکو موف،یرح یاوغل هاشم ابوالفضل و يزیتبر یینایم

 کوششبه .ياسکندر نیآئ (.1977) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دانش: مسکو موف،یرح یاوغل هاشم ابوالفضل

 آبادسعادت يصفو باغ طرح فضایی هايویژگی»(. 1393. )همکاران و آزیتا علیزاده،

 ،اثر .«شیرازي بیگعبدي االزهاردوحه و الصفاتروضه هايمثنوي اساس بر قزوین،

 .56-47 صص ،67 يشماره

 ،یخط ينسخه .شاهی خانهعمارت وصف نامهمثنوي(. تایب. )ایرزامحمدعلیم ،ينصرآباد

 .یاسالم يشورا مجلس یمل يکتابخانه: تهران ،14190 یشماره

 محمود دکتر موقوفات ادیبن: تهران. ارانیشهر دستور (.1373. )میدابراهمحم ،يرینص

 .افشار

: تهران ،1161 يشماره خطی، ينسخه .اشعار کلیات(. تابی. )محمدطاهر قزوینی، وحید

 .یاسالم يشورا مجلس یمل يکتابخانه

 .تهران نشگاهدا: تهران ،2ج .رانیا از انیاروپائ مصور اسناد (.1348. )یغالمعل ون،یهما


