
 
 پایه اسناد بر) تاالر طویله(فهان بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اص

 
 ٢، پرگل سلیمانی مقدم١بیگ نیما ولی

 )٢٩/١١/٩٧:  نهایی پذیرش ـ٣١/٠٦/٩٧:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

 ها و بناهای حکومتی با اهمیت و درخشانی ساخته شد و باروی کار در دورۀ صفوی کاخ
ز بناهای باشکوه، آمدن حاکمان جدید، در شهر اصفهان و ویرانی و تخریب، اثری ا

در این پژوهش برای نخستین بار، کوشش شده است تا . همچون تاالر طویله باقی نماند
اسناد و . کلیه اسناد توصیفی و تصویری دربارۀ این عمارت گردآوری و تحلیل شود

توجه  با. کنند ها فراهم می های تاریخی، فرصتی برای بازآفرینی این قبیل نمونه سفرنامه
در این پژوهش تاالر طویله  .یافت بنا دست توان به موقعیت، طرح و ساختار  میبه اسناد

روش . توصیفی و تصویری بازآفرینی شده است اساس متون و اسناد در محله شاهی بر
 .تاریخی است ـ تفسیری لحاظ روش از نظری و ـ لحاظ هدف، بنیادی پژوهش از

های  ی و کاربری ابعادیها یژگیو بنا، یساختار کالبد  افزون بر مکان طرح،ها، تحلیل
 .ساخت آشکار را بنا نیا یفضاها
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤٢

  مقدمه
و چنین نیز تحقق  داشت آرمانی صورتی ق١١ ۀسد صفوی از آغازدر دورۀ طرح شهر 

ها   نوآوریسبب ولی به  بود،ایرانی  معماریهای تجربه از هرچند طرح صفوی ملهم. یافت
پدیدآورندگان این  .رود میبه شمار  ی در تاریخ شهرسازیئ طرحی استثنا،ها و ویژگی

 .)٣یرازی،ش( اند  داشته توجهوشیارانهزندگی وطبیعت هعامل  طرح در آفریده خود به دو
ها زودتر  باغ :دارند  ها و نخواستند نگشهر اصفهان را قاجاریان نتوانستند  کالنسبب ر هبه

ها فروریخت تا به   کاخ،های بایر و بیشه تبدیل شد از هر فضای شهری دیگر به زمین
بازارها متروک و  ، شودتبدیل جدیدوسازهای  منابعی برای استخراج مصالح برای ساخت

زوال   به  رو ومصرف ماند  بی، دولت و مردمماند، بناهای عمومی به سبب فقررونق  یا بی
ها کاخی باشد که  چند کاخی برحسب تقدیر بر جای ماند تا یادی از دهتنها  .رفت
  کاخ هفت دست،.)٥ شیرازی،(ند یدبخش  دولتی و غیردولتی را زینت میهای باغ
 آباد، عمارت نمکدان در باغ سعادت عمارت باغ گلدسته، عمارت اوچی مرتبه، خانه، آینه

میدان چهار  در باغ هزارجریب، سر سردر باغ زرشک، ر طویله،تاال نما، عمارت جهان
بناهای  از جهان، بخشی های سلطنتی نقش باغ مطبخ شاهی، حمام خسرو آقا، حوض،
 که مانده است برجای صورت مکتوب ها و تصاویری از سیاحان به نوشته. اند شده  ویران

در این موضوع پژوهش  .ها دارد بنا جایگاه ارزشمندی در بازآفرینی تصویری برخی از آن
 . صفوی استۀ هویت و اصالت معماری غنی دورحاکی از اهمیت دارد که از آن جهت

گونه بقایا و معماری از تاالر  کند این است که هیچ  ضرورت این پژوهش را روشن میآنچه
 بنابراین ؛کلّی استویر و توصیف ا شواهد بر اساس تصۀطویله بر جای نمانده و هم

 اسناد ۀ شاهی صفوی اصفهان بر پایۀبازآفرینی تاالر طویله در محلبا   حاضرهشپژو
 :زیر است های پرسشدر پی پاسخ به  توصیفی و تصویری

 ؟کند اسناد توصیفی چه کمکی به بازآفرینی تاالر طویله میـ ١
 تواند به مانده از تاالر طویله چگونه می  اسناد توصیفی و تصویری برجایۀمقایسـ ٢

  تاالر طویله منجر شود؟ۀ طرح بهتری از ساختار اولیائۀار
 از ، ترسیم کالبدی و فضایی تاالر طویله، به برای درک تصویری روشنزمینه،در این 

 به  در نهایت،که ،شده است   صفوی، پرداختهۀدر معماری شهری دور عناصر اصلی
 .درسان خواهد یاری تکمیل تصویر معماری مرکز تاریخی شهر اصفهان



  ١٤٣ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 پیشینۀ پژوهش
خانۀ صفوی به دست  تشکیل دولت(انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در دورۀ صفوی 

نظیر بود و سیاحان و  نقطۀ اوج شهرسازی در اصفهان و در نوع خود بی) عباس شاه
در پژوهشی، . اند صورت مفصل به کندوکاو در آن پرداخته نویسندگان و منابع گوناگون، به

ای از دوران صفویه یاد شده و مؤلف به  شده ها کاخ فراموش ه یا سالن اصطبلتاالر طویل
 پژوهشگری دیگر .)floor, 149-163(خانه صفوی پرداخته است  تشریح تاالر طویله در دولت

خانه و  به دولت های شاهی در اصفهان و نقشۀ محلۀ پیرامون کاخ پرداخته و نیز به اصطبل
در تحقیقی دیگر در زمینۀ  1).٣٠٠ـ٣١٨: لوشی(اشاره کرده است ) خانه دیوان(تاالر طویله 

  های تاریخی از دست رفته، از این بنا به عنوان کاخ ها و مکان بازآفرینی و احیای کاخ
 همکاران، اعال عدیلی و (شده یاد شده و به بررسی و مطالعه آن پرداخته است فراموش

 .اند ن به توصیف و ترسیم این بنا پرداختههای گوناگو همچنین، سیاحان در دوره). ١٣ـ٢٧
 

 روش پژوهش
ها و آثار ترسیمی  ها و گزارش اول، چون سفرنامه در این پژوهش از منابع توصیفی دست 

منظور  به. شده است بهره گرفته  های تاریخی از سوی دیگر سو و کتاب سیاحان از یک
سپس از . ایم یفی را در نظر گرفتهبازآفرینی تاالر طویله در دورۀ صفوی اسناد مختلف توص

پس از تحلیل متون و . شده است موردنظر کمک گرفته » فرم«اسناد ترسیمی برای یافتن 
های آن به شکل  گوناگون، مقایسه بین اسناد صورت گرفته است، تا ویژگی اسناد تاریخی

 .ایم داختهتری آشکار گردد؛ سپس به بازآفرینی و ترسیم طرح آن در دورۀ مذکور پر واقع
 

 محله شاهی
 با تعیین م١٥٩٨ /ق١٠٠٦  اول در سالۀبرنام :عباس دو برنامۀمختلف عمرانی داشت شاه

 را او برنامۀ نخست . ادامه یافت م١٦١١/ق١٠١٩ عنوان پایتخت آغاز شد و تا اصفهان به
هایی که الزمۀ پایتخت پادشاهی   مجموعه فعالیت.خواند   کوشش برای تأسیسبرنامۀ
 در این گام ساخته باغ شاهی و] جهان نقش[ میدان ۀمحوط  کاخ،ۀشامل مجموع بود،
 به ، که مانند مسجد شاهنامید، شامل ساخت بناهایی»  شکوهبرنامۀ« دوم را برنامۀ .شد

شد  عباس طراحی  شاهۀنظر گدار برای بزرگداشت و نمایش اقتدار حکومت صفویه در دور

                                                                                                                                            
1. Heinz luschey 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤٤

 ریزی میدان ین حرکت شهرسازی را با طرحعباس اول اول   شاه.)٦٨ چسنی، مک(
 قبل از این تاریخ، . به پایان رساندق١٠١١به سال جهان آغاز کرد و بنای آن را  نقش
 به این ، کهها آراسته  باغ بزرگی وجود داشت با کوشکی به انواع نقش، محلایندر

 کوشک در عصر سلجوقیان این میدان را. نامیدند جهان می  آن را باغ نقش،مناسبت
بخش شرقی  ،جهان  همزمان با احداث میدان نقش.)٣٩شفقی،  (نامیدند میمیدان 

خانه  این قسمت از چهارباغ را دولت .شدمحلۀ دولت احداث  خیابان چهارباغ در
 ).٢  و١ تصویر(  داشتهای حکومتی و مساکن سلطنتی استقرار  کاخ،در آننامیدند و  می

بناهای  .خواند شاهی ،هر را بخش شاهی یا محلتوان این قسمت از ش  میبنابراین،
بهشت هنوز در این  تاالر اشرف و کاخ هشت خانه، توحید قاپو، چهلستون، های عالی کاخ

گذاری  اما عمارت تاالرطویله که شاهان صفوی در آن تاج مانده است، قسمت باقی
، مکانی )ه صفویخان دولت (محلۀ شاهی. 1کمپفر). ٤٧شفقی،  (کردند از بین رفته است می

: و خیابان چهارباغ رابه سه بخش تقسیم کرده است) جهان میدان نقش (بین میدان بزرگ
های اضطراری  اصطبل. ٢قاپو؛  در سمت جنوب عالی» یا تاالر طویله تاالر اصطبل«. ١

 ).٣٠١لوشی، (های صاحبان اصطبل  های اصیل و خانه اصطبل .٣نزدیک چهارباغ؛ 
 

                                                           

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
1. Engelbert kaempfer 

 بر اساس   دولتخانه صفوی):١(تصویر 
 )١٣٧٦ ،هردگ(طرح کمپفر 

  موقعیت تاالر طویله 

   ازگراور کمپفر،»طرح محله شاهی«: )٢
  ١٧١٢قلمکاری  .م ١٦٨٤/١٦٨٥طراحی 

 )٣١٥: ١٣٩١لوشی  (:منبع
  موقعیت تاالر طویله

 



  ١٤٥ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

  موقعيت و مكان تاالر طويله
 میان دو راه  دقیقاً وبودهی سلطنتی سرا حرم چسبیده به  وقاپو یعالپشت  تاالر طویله

 )٦و٥ یرتصو ()٤ و ٣تصویر ( جای داشته استشوند  یمکه از میدان شاه جدا اصلی، 
)151 (floor, .ضلعی که   است با چهارستون هشت بودهاخ دارای تاالریاین ک

 ).٢٠٤کمپفر، (استداشته بر فراز آن قرار آمدگی مسطح لبۀ بام  پیش
 قاپو؛ خانۀ دولتی بسیار وسیعی بوده پشت طویلۀ شاهی و جنب عالی تاالر طویله، دیوان

ساختمان . ده استاین بنا مشتمل بر یک تاالر بزرگ مصور و اتاقهایی موسوم به مروارید بو
در قسمت جلوی بنا یک تاالر و یک حوض بزرگ در برابر آن . شده است در دو طبقه احداث 

خانه محل سالم عام سالطین  و این دیوان همچنین سه خلوت در سه سوی بناست؛ .است
عباسی،  تاالر طویله عمارتی است در طویلۀ خاصه شاه). ١٣٠٦وحیدنیا، (صفوی بوده است 

مراد خان زند این  علی. ت که این طویله هزار آخور از سنگ یکپارچه داشته استمشهور اس
و اکنون  ها ساخته است حوض و دریاچه و باغچه دیوار کشیده، تاالر و عمارت را بنیان نهاده،

طرفین آن تاالر،  .آینه و نقاشی است تاالر بزرگی مزین به .عمارت شاهی است  خانۀ دیوان
نشین این تاالر چند پارچه  در شاه .قرارگرفته است بعضی بیوتات داردهای دیگر  ساختمان

بعضی  .اند مصنوعی است و با اجزا ریخته سنگ است؛ این چند پارچه سنگ معدنی نیست،
گویند در خود اصفهان  ای می پاره اند، گویند در عهد صفویه از هندوستان به هدیه آورده می

 تاالر طویله در نوع خود منحصرترین بنا شناخته .)٣٦٣الدوله،  سیف(شده است  ساخته
 پذیرایی از مهمانان و برای پوشیدند می فاخر های لباسسربازان   مراسم،در برگزاری . شد می

این بود که مهمانان و هدف . شد می و ظروف طال استفاده ها بشقابو بازدیدکنندگان از 
 (floor, 149).  تحت تأثیر قرار گیرند  بازدیدکنندگان

  

  

  

  

  

  

 

 1302 تاالر طويله بر روي نقشه سيد رضا خان وقعيتم):4 (تصوير
  ميراث فرهنگي اصفهانآرشيو :منبع

بر روي نقشه تاالر طويلهموقعيت ):3 (تصوير
)1355هولزر (چريكف، منبع  
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 بررسی تاالر طویله بر پایه متون و اسناد
 در زمان مسعود میرزا ، همچون تاالر طویله، صفوی اصفهان دورۀهای کاخبرخی از 

 به را خطّی تنها م١٨٩٠ در 1کرزون :ی همچونبسیار .ندتخریب شد السلطان ظلّ
این بنا  از ،2یند ویلمور لکویین م١٨٨٩ در. )٢ـ٣٦ (اند داده اختصاص بنا این توصیف
یلدار، خان تحو حسیننام میرزاه  یک مقام محلی بم١٨٧٧، در )٢٤١ (استکرده  دیدن

تاالر  ازجمله های سلطنتی توصیف ساختمان و در آن بهجغرافیای اصفهان را نوشت 
 در 4گ باینیو ؛)١٨٥ (دیدتاالر را م این  ١٨٧٠ سال در 3يمانس ).٢٢ (طویله پرداخت

 طویله تاالر ،التواریخ رستم ، نویسندم آصف ١٨٣٤  در).١٠ـ١٠٩ (بنا نام برد از  م١٨٥١
  درم١٨٢٠سال   درجانسون از بعد سال سه 5زدنالم ).٧٢ (کرده استرا توصیف 

 م١٨١٧ سال در 6نجانسو افسر کلنل .)١١٧ (یدن کردتاالر د و از گزید اقامت اصفهان
 نیز قرار داد و خود اقامت محل را ساختمان این ،اصفهان به خود سفر طول در

 اولیننویسندۀ  ،شیرازي صالح میرزا .)١٠ـ١١٤(ارائه داده است توصیفاتی از این بنا 
 در .کرده است طویله اشاره به تاالرم ١٨١٢ در اصفهان از بازدید طي ،ایران ۀروزنام

                                                                                                                                            
1. Curzon 
2. Lacoin devilmorin 
3. Maunsey 
4. Binning 
5. Lumsden 
6. Colonel Johnson 

 

ميدان نقش جهان-1  
كاخ عالي قاپو-2  

تاالر طويله-3  
كاخ چهلستون-4  

ارگ (خانه نقشه بازسازی ترسیمی دولت): ٥ (تصویر
میرفندرسکی و   صفوی بر اساس گراورکمپفر،)حکومتی

 ).١٣٨١:١٧شیرازی، (، )٥٧ـ١٣٥٣(همکاران 

 انگلبرت کمپفر به نقشه »نقشه«تبدیل ): ٦ (تصویر
 طراحی دوباره آن  مدرن از شهر توسط گلدئیری،

 )٣١٨ :١٣٩١لوشی، (توسط گوبه 



  ١٤٧ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

و ) ٣٢ـ٢/١٣١ ( به توصیف تاالر پرداخت1دوپره نام به فرانسوي م گردشگری١٨٠٩
سفیر اول هلند به  ).٥ـ٢٥٤(م نیزاز تاالر طویله دیدن کرد ٧١٧ روس سفیر 2آرتمیاوالینسکي
و ) ٥٠ـ٥٢ 4 شاردن(م وصفی کلی از تاالر به دست داده، ١٦٢٩  درسال3نام جان اسمیت

نیز از دیگر سیاحانی هستند که به توصیف این )  م٥٤٩ـ٥٥٠ 5اولئاریوس (و) ٢٠٤کمپفر، (
 .نیز تاالر طویله را توصیف کرده است جابری انصاری، مورخ اصفهانی. اند رداختهکاخ پ

کرده، به توصیف آن پرداخته  دیدن ها کاخ مجموعۀ از م١٧٠٣ ، نیز که در6کرنلیوس دبروین
این تاالر به عنوان محلی برای  محمدمهدی اصفهانی مصنف ایرانی از). ١ـ٢/١٩٧(است

الدوله سلطان محمد نیز به  یفسین همچن). ٢٥١ (رده استهای شاهی نام ب نگهداری اسب
ی، جابری انصاری و بابایی  عالمشفقی، هنر فر، ).٣٦٣(است توصیف تاالر طویله پرداخته 

توصیفات بنا در زمان صفویه را از . اند دیگر افرادی هستند که به تاالر طویله اشاره کرده
 ).١ ـجدول(وان به این صورت مالحظه کرد ت دیدگاه مورخان را با توجه به زمان آن، می

 های بنا از دیدگاه سیاحان مورخان براساس توصیف  توصیف سیر تاریخی :)١(جدول 
 )نگارندگان(  طویله7و ترسیم از تاالر

                                                                                                                                            
1. Dupre 
2. valentijn 
3. Jan smidt 
4. Shardin  
5. Olearius Adam 
6. dallemagne 

 ).شتر مراجعه شود به فرهنگ مهرازیبرای مطالعه بی(تاالر . ٧

يف
رد

  

ـاريخ   نام شاه تــ
ــه  بــــ
  ميالدي

تـــــاريخ 
  شمسي

تــاريخ 
  قمري

ــام   بازديد نـــــــ
  سياحان

توصــيف از 
  تاالر طويله

ــيف  توصـ
ــه  دولتخان

  يصفو

  ترسيمات

  اولئاريوس  م .1637

      تاورنيه  م .1655

  
1  

ــاه  شــــ
ــاس  عبــ

  دوم

1642  1021  1052  

        دلند  م .1664
    شاردن  م .1666
      تاورنيه  م .1675
      سانسون  م .1683

ــاه   2 شــــ
  سليمان

1666  
  
  

1045  
  

1077  

  كمپفر  م .1683
ــاه   3 شــــ

ــلطان  سـ
  حسين

      بروين دو  م .1704  1105  1072  1693
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عنوان مقر دولت و مکانی برای  ، به شاهی صفوی اصفهانۀدارالسلطنه در محل
 :شده استتوصیف  گونه  بدین،اندازی معماری طرح
 
 بنا رامونیپ بافت

اصفهان واقع بود؛ این ) دارالسلطنۀ(مارت تاالر طویله در زمان ساخت در محلۀ شاهیع
قل شده است این محله آن گونه که ن. اختار محله شاهی یافتمحل در آغاز صفویه، س

ش دستخوش دگرگونی عمده شد و در آن عمارات عالی ساخته شده ١٠٠٦در سال 
همچنین این محل برای برپایی جشن های سلطنتی نیر به کار ). ٣٨٠ورهرام،(است 

 ).١٥٧سیوری، (شده است  گرفته می
 

 بررسی اسناد توصیفی تاالر طویله
 در بررسی تاالر طویله) سفرنامه ( دیدگاه سیاحانـ فال

 که سفرنامۀ اولئاریوسازجمله ه،  بسیاری در وصف تاالر طویله آمدها، مطالب در سفرنامه
بازنمایی تصویری این  .پرداخته استنیز های تاالر طویله  و کاربری تناسباتد، به ابعا

  .هاست پژوهش تا حد بسیاری وامدار سفرنامه
 از زیادی عدۀ اتفاق به ما کاروان«: ریوس بنا را این گونه توصیف کرده استاولئا

 سلطنتی قصر که بزرگی میدان وارد و گذشته اصفهان های خیابان از قزلباش سوارکاران
 حصار و بلند دیوارهای که شدیم طوالنی حیاط واردسپس  شدیم، داشت قرار آن در

 پشت و داشتوجود  نیز دیگری کوتاه دیوار ،بودند کرده احاطه را آن پیرامون مانندی
 کارکنان از ای عده دیوار جلوی بودند، کشیده فلک به سر چنار، درختان کوتاه دیوار این
 بودند ایستاده داشتند، سر رب هائی عمامه و دست در بزرگی عصاهای که دربار مأموران و
 شاه و داشت قرار شاه بیشرفیا تاالر حیاط این انتهای در گذشتیم ها آن وسط از ما و

 کمی فاصلۀ به.  کردمی رسیدگی کشور امور به و نشسته تاالر همین در معموال
 شاه سواری مخصوص اسب ٥٠ که داشت قرار شاه سرطویله درختان، پشت و ازدیوانخانه

 به مرصع و طالکاری وبرگ زین دارای همگی ها اسب این ،کردند می نگهداری آنجا در را
 وسیلۀ به را پاهایشان و ایستاده آسمان زیر در سرپناه بدون ها اسب.  بود شدهجواهرات

. شد می مشاهده سلطنتی آرم داغ ،ها اسب این پشت و بودند بسته طویله میخ به طنابی
 پله سه خانه دیوان تاالر. بودند گذاشته مطالئی بزرگ ها آبخوری ،ها اسب این نزدیکی در
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 متر ٦ و عرض متر ٢٤طول، متر ٣٦ حدود در تاالر این داشت، قرار حیاط کف از باالتر
 های ستون بودند، آویخته شده گلدوزی قرمزرنگ بلند های پرده آن جلوی بود، ارتفاع
 بوده ضلعی هشتبه شکل  و چوب جنساز داشت تکیه ها آن روی سقف، که تاالر متعدد

 و نگار و نقش با نیز تاالر دیوارهای تمام .بودند کشیده آن روی طالئی روپوش که
 نقاشی بزرگ تابلوی سه تاالر، چپ سمت در .بود شده تزئین طالئی های وبوته گل

 خیره را چشم تاالر کف بهای گران و نفیس های فرش پوشانید، می را دیوار اروپائی
 انواع آن، زالل آب در که شد می دیده زیبائی چهارگوش حوض تاالر وسط در کرد، می
 هم حوض دورتادور و بودند شناور غیره و سیب انار، پرتقال، لیمو، البی،گ قبیل از ها میوه
اطالعات این ). ٩ ـ تصویر( )٥٥٠ـ٥٤٩ اولئاریوس، (»داشت قرار طالئی و بلور های تنگ

 : کردبررسیدر سه بخش کلی  توان نوشته را می
 ؛ حکومتی دانسته استمحلّ ن راآ که ، این بناحاکی از کاربری مطالبی ،نخست

 ؛در بین بناهای دیگر  موقعیت تاالر طویله،دوم
 سیاح که در بازآفرینی ترسیمی و  از دید اینها ابعاد و اندازه اطالعاتی دربارۀ ،سوم

 . اهمیت خاصی داردبه دست آوردن مقیاس کلی این بنا
شده است، تزئینات وابسته به این بنا توصیف   عناصر معماری و،ای دیگر سفرنامهدر 
 : های گیاهان پیرامون این بنا گیویژحتی 
 این. نامند می طویله تاالر را آن که است عمارتی چپ طرف در ها باغ این مقابل«

 هر از .ندا پوشانده چنار درختان را آن های خیابان که شده ساخته باغی وسط عمارت
 های اسب زیباترین ،سفرا پذیرایی قبیل از رسمی روزهای که است آخور  عددنه طرف

 ها اسب وبرگ زین و یراق. بندند می طال های میخ به طال زنجیرهای با را سلطنتی اصطبل
 از و غیره چکش و میخ قبیل از را طویله لوازم کلیۀ نیز و است جواهرات به مرصع و طال
 ٧ (پا وشش بیست و طول )ویک متر سی (چهارپا یکصدو طویله تاالر. اند ساخته ناب زر
 های ستون و گره کاری نآ سقف. دارد ارتفاع )متر ٧حدود  (پا جوپن بیست و عرض )متر

 از نآ وسط قسمت ارتفاع کهدارد قسمت سه تاالر این. است زراندود و نقاشی آن چوبی
 حدفاصل. ستا )متر ..(پا سه یک هر دیگر قسمت دو ارتفاع و )متر(..پا نه زمین سطح
 شده ساخته رنگارنگ ونیزی های آینه و شیشه از های چهارچوب قسمت سه این بین
 و میان در که است مرمری حوض تاالر وسط در .اند آویخته پرده را تاالر تمام دور. است

 گذاری تاج دوم عباس شاه که است تاالر همین در. دارد متعددی های فواره  آناطراف
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ذهنی از سازمان   این سیاح، نگارندگان را در تصویرنوشتۀ ).٥٠ـ٥٢ شاردن، (»کرد
 تصویری با ،همچنین .طویله یاری رسانده است ضایی و دیاگرام ذهنی از کالبد تاالرف

 .شود  این متن در ذهن ایجاد میاز طریقمقیاسی واقعی از این بنا 
 معماری، تزئینات و تشریح فضای تاالر طویله  نویسی، وصفی دیگر از عناصرسفرنامه
 به انهآ از یکی که شود می منشعب غربم طرف به راه دو شاه میدان از«: دهد به دست می

 بین که را فضائی درست طویله باغ. گردد می منتهی پارک به دیگری و رود می سرا حرم
 که است آمده ازآنجا طویله اسم ).٨ و ٧ تصویر( کند می اشغال مانده آزاد راه دو این

 نگاه نجاای در باشد آماده شاه سواری برای همواره باید که را های اسب روزگاری
 به را فضا این بتوان تا اند داده انتقال سرا حرم طرف آن به را اصطبل فعالً اما داشتند؛ می

 به باغ غربیجبهۀ . کند تبدیل هاست فواره و طویله کاخ آن اصلی زینت که زیبا باغی
 که ضلعی هشت چهارستون با است تاالری دارای نیز کاخ این و شود می ختم کاخ
 زمین کف بر که پلۀایوانی سه پیرامون. است داشته نگه را بام لبۀ حمسط آمدگی پیش
ساخته  )سانتیمتر ٩٠ (پا سه ارتفاع به چوبی پنجرۀ مشابه های ساختمان مانند دارد قرار

 از آب آن در که است چهارگوش بزرگ مرمری حوض یک  بناوسط در. است شده 
 شهر هدیه که است آویخته وریبل شمعدان حوض روی.زند می باال بسیاری های فواره
 ها شرفیابی در که است مزینی بسیار ایوانبخش پشتی بنا،  در . استشاه حضور به ونیز
 آیینه و طال به فراوان دستی گشاده با را جا همه. دهند می قرار انجا را شاه تخت

 را الرتا فضای تنگی تا کنند می استفاده نیز ایوان جلو فضای از ها جشن در. اند آراسته
 تابش از جلوگیری برای .کنند  مفروش ارغوانی های فرش با را آن  وباشند کرده جبران

 از طریق این متن، .)٢٠٤ کمپفر، (»برند می کار به سایبان عنوان به را ای پارچه ،خورشید
 روشنقاپو،  در کنار کاخ عالی و عباس موقعیت تاالر طویله در باغات سلطنتی شاه

نیز معلوم ها و جایگاه حوض و تزئینات  ستونشمار  هندسه، فرم، ،نکهضمن ای .شود می
ساند  یاری بسیار میبه ترسیم و بازآفرینی ساختار کلی بنا نیز، این نوشتار  .شده است

 ).١٧ـ٢٤تصویر (



  ١٥١ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

                             
 

  

  

  

  

  

  

  

به باغ وارد شدند و مدتی «: گونه توصیف شده است ینای از سیاح دیگر، تاالر ا نوشتهدر 
یله دو وس بهو ودبن زیاد بزرگ  باغ.یدندکشدر پنجاه قدمی محل شاه، کنار چشمه انتظار 
 .شد، چنارهای بلندی در آن کاشته بودند یمخیابان متقاطع صلیبی به چهار قسمت تقسیم 

دور حوض . دشد مزین به حوض زیبایی بو یمتاالر طویله منتهی   ـبار عامی که به تاالر سمت
ی نفیسی پوشانده بودند شاه ها فرشبرای تکیه نرده سیمین کشیده بودند و اطراف آن را با 

 ).١٢٢ـ١٢١ری، کار (»کردند یمو بزرگان در آنجا به استراحت 
شماری از سیاحان این بنا را اصفهان دیده و رویدادهایی را با چشمان خود در این بنا 

این  .رفتیم طویله تاالر نام کاخی به سمت به بزرگ میدان از گذشتن از بعد«: اند شاده بوده
 در شده سنگفرش ایوان یک وتر   کوچکخصوصي آپارتمانهاي بزرگ، باز اتاق کاخ داراي
 معمولی سبک بهها   اتاقآمد، مي اینجا به تجاري معامالت جهت اغلب شهر حاکم جلو بود،
 تزئینات طویله را همراه با انسی تاالرم. )Binning, 10-109( »بود شده تزئین و نقاشي
 طویلۀ تاالر«). ,١٨٥Maunsey(توصیف کرده است  سوارکاری های صحنه از نقاشی

 و ناب طالی با مصور منقش مقرنس های سقف با که پیرامون آن،  ارسی دو و عباسی شاه
 . استقاپوجای گرفته عالی طبقه هفت تاالر بنا، اند مجاور شده  آذینبدخشانی الجورد
 جواهر به مرصع های یراق و زربفت باجلهای پادشاهی خاصه های اسب آخورهای اطرافش

  از و) برین بهشت رشک( عباسی شاه ستان انگور به محدود طرف  یک ازبنا  .استآبدار
 تاالری  برمشتمل بنا« .)٧٢ـ٧٣ آصف،(» هشت بهشت است باغ به  محدوددیگر  طرف

 آن های طاقچه ،است آینهمزین به  آن سقف .ع است بیش از ده ذرآن عرض است که

محدوه قرمز رنگ  پالن دولتخانه صفوی، ):٧ (تصویر
 موقعیت تاالر طویله است 

 )١٦٥١ـ١٧١٦کمپفر،(
British Museum Library n.d. 

 جهان در عکس هوایی از میدان نقش):٨ (تصویر
  )١٣٧٦،تیاشم(: منبع؛ یدیخورش ١٣١٥ سال

رمز رنگ آرشیو میراث فرهنگی اصفهان محدوده ق
 .موقعیت تاالر طویله است
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 در بلندی بسیار حوض .است الجورد و طال ،آینه از آن های ستون و درودیوار و مصور
نیز در دو طرف  ییاه باغچه .است اروسی و عمارت حوض دوسوی و است تاالر مقابل

 وسیعی وطۀمح ،قاپو عالی در سر پشت در«). ٢٧٧ـ٢٧٨ جعفریان، افشار، (»استحوض 
 های نقاشی ها آن در و است خراب نیمه دیوارهای و خاک های تپه از پر که است
 ییاروپا شیوۀ به های نقاشی کاخ ویرانی دیوارهای از دریکی. دوش می دیده توجهی جالب
 دست در ای الله گل و پوشیده شانزدهم قرن به سبک هایی لباس اشخاص که بود نمایان
 ).٩٧٣ دالمانی،) (٢٥ـتصویر (»داد می نمایش را هلند کشور رتجا صحنه این. داشتند

 )نگارندگان (عناصر و تناسبات معماری تاالر طویله از دیدگاه سیاحان :)٢(جدول 

 
 

 

ف
 تناسبات تزئینات ایوان درختان حوض ستون سال اسامیردی

 شاردن ١
 

 
- 

 تــا ٢٥چــوبی،
ــوت ٢٧  فــــ

)  متر ٧حدود  (
 ارتفاع

همـراه   مرکزی،
 با فواره

انبوه درختـان   
 ها گل بلند و

ســــــقف از  -
ــوب و  چــــ
ــک،  موزائیــ

ــنگ ــای  س ه
 .قیمتی

ــا  ١٠٤ پــ
 ٣١ (طول
ــر  ٢٥،)متـ

ــا عــرض  پ
ــدود(  ٧ ح

ــر  ٢٦،)متـ
فـــــــوت 

ــاع  ٧ (ارتف
 )متر

 کمپفر ٢
 

ــتون ٤ ١٩٨٤  ٨ ســ
 ضلعی

حوض مربعی و   
 مرمری

ایـــوانی  درختان بزرگ
کــــــه 

گذار  تاج
ی شــاه 
در آن   
صــورت 
گرفتـــه 

 .است

کـاری و     آینه
 طالکــــاری،

یاالی حوض  
چراغـی    چهل

 اویزان است

 ٩تــــاالر 
 فـــــــوت

ــدود (  ٢ح
 ٧٠متــر و 

 )سانتیمتر
بــــاالتر از 
زمــــــین 

 .است
اولئـــار ٣

 یوس
 

 
- 

 ٨چوبهــــای  
ــلعی،  ضــــــ

هـــای  ســـتون
 متعدد

درختـــــان و  حوض مرکزی
گلهـــــــــای 

 رنگارنگ

ــرش - ــای  ف ه
نفـــــیس و 

 قیمـت،   گران
تابلوهایی به  
ســــــــبک 
ــایی  اروپــــ

 .وجود دارد

ــرض   ٨عـ
 متـــــــرو
ــاع   ٦ارتفـ

 تـاالر  تر،م
پلــــــه  ٣

بلنـــدتر از 
ــا،  ــف بن ک
ابعـــــــاد 
ســاختمان 

٤٨*٧٢ 
 .فوت



  ١٥٣ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 شرح رویدادهای مربوط به بنا در متون تاریخی) ب
 خاصی کاربری ،زمان مقتضیات براساس تصویری و توصیفی ،متون تاریخی از یک هردر 
 نوروزی، های جشن آرایی، بزم عالی، دیوان همچون اند؛ گرفته نظر در تاالر طویله برای را

 .)٣ جدول( گذاری تاج
خانه  در مأخذی دیگر، از تاالر طویله همچون مکانی برای حکمرانی شاه در دولت

 .م١٦٩٢ اکتبر ٩ / ه١١٠٤ صفر هفتم مجلس در بود امیدوار شاه«: مبارکه یاد شده است
 به هم حکم چندین بااینکه و شود امضاء او حکم بود، شده تشکیل طویله تاالر در که
 عمارت در اشرف نواب امشب«؛ )٣١ ی،رمشی (»ماند معوق کرمان کار باز رسید، اءامض
 مناصب تفویض و پابوس شرف به جماعت بعضی و فرمایند می مجلس طویله تاالر

 وارد طویله تاالر عمارت بهکامکار پادشاه ،یشریف وقت چنین در.شوند می فایز ارجمند
 ).٦٢٥ـ٦٣٢ی،رمشی (»شد

ریخی دیگری، برگزاری مراسم جلوس و رویدادهای مختلف در متون تاهمچنین در 
، به تاالر شب از نیم و ساعت چهار گذشتن از بعدشاه «: شده استتاالر طویله روایت 

 فضای«؛ )١٩ نصیری، (»با شمع و چراغ روشن شد طویله تاالر هنگام در این .طویله آمد
 1)٣٢ همان،(»  پوشاندند مراسم سوگواری میجهت به را طویله تاالر دریاچۀ روی

 طویله میان در تاالری عنوان به بنا این از، مؤلف السیر ۀخالص کتاب در همچنین
 ).٢٤٥ اصفهانی، خواجگی (، یاد کرده استجلوس آرایی بزم برای

 برخی از این :های متنوعی آمده است  در متون تاریخی به شکلمکان نیا یکاربر
                                                                                                                                            

محفل پیرای بزم شاهی و شهریاری و مجلس آرای انجمن خسروی و تاجداری اعنـی اعلیحـضرت خاقـان                   . ١
سلیمان شان و بندگان قیصر غالم سکندرنـشان، در روز نـوروز فیـروز در ایـوان عـشرت و نـشاط و تخـت                         

ده دیدۀ خـاص و عـام، از مـشاهدۀ لقـای سـعادت              مجلس افروز گردی   شادروان عیش و انبساط تاالر طویله،     
 ).٩٤همان،(روشنی فزا و جبهۀ زمرۀ ایام، از سعادت التثام سدۀ سنیۀ شرف مقام، اعتبار پیرا شد  ارتسام،

اعیان اشراف و اعیان و قصد آرایش اریکۀ سلطنت جهان فرموده در روز چهارشنبه بیست و شـشم شـهر                    
 :ردیده بساط محفل طرازی و نشر آبادی عالم نوازی فرمودندشعبان از افق تاالر طویله تابان گ

 جهانـــم پناه عال اهـــ شهنشتحویل صـــاحبقران                 به هنگام 
 ظل اللهیاورنگ شـــاهنشهی                  شرف دادش از فسر برآمد بر 

 روزگار دل رادــــم دــــبرآم خورشید وار              ،برآمد چو بر تخت
 فانوس روشـنی در دلـش از   مانند جشن آراسته گردید که اگر خیال آن، شمع ضمیر هر برنا و پیر گردد،      

 . عیون شودمشاهدۀ پیراهن بدن،
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و در . اند برده  نیز تخت شاهی عباس میرزا نام تولد وجشن  برگزاری عنوان محل  مکان به
 و آمده شهر به دیگر روز «:اند عنوان دارالسلطنه یادکرده  از آن به، متون دیگرشماری از

 و آورده بیرون خانه اندرون از داشت نام میرزا عباس که را طهماسب شاه ماهۀ هشت پسر
 افسر و گذارده زرین مهد در را یرزام عباس و بیاراست مجلسی طویله تاالر عمارت در

 سن در«؛ )٢٥١ اصفهانی، (»ندخواند سوم عباس شاه را او و زدند مهد سر بر شاهی
 طویله، تاالر در خراسان، والی م١٧٣٢ /ق١١٤٥  سالاالول ربیع ١٧ تاریخ به سالگی یک

 ).١٦١ مستوفی،(» آویزان نمود گهواره باالی بر را تاج ،آورده بیرون را میرزا نواب گهوارۀ،
 

 )نگارندگان (متون تاریخی کاربری تاالر طویله بر پایه اسناد سیاحان و ):٣ (جدول

ف
ردی

 

 کاربری تاالر طویله نام کتاب تاریخ مولف

تاریخ گیتی گشا در تاریخ      ش. ه ١٣٦٣ محمدصادق موسوی ٩
 زندیه

 دیوان عالی

 ها یشرفیاب/  باغ طویله سفرنامه کمپفر ش. ه ١٣٦٣ کمپفر ٧
محمـد معـصوم خــواجگی    ٨

 اصفهانی
 آرایی جلوس بزم خالصه السیر ش. ه ١٣٦٨

محمــــد مهــــدی بــــن  ٣
 محمدرضا اصفهانی

نصف جهـان فـی تعریـف        ش. ه ١٣٦٨
 الصفهان

 گذاری عباس میرزا تاج

 های نوروزی جشن تذکره الصفوی ش. ه ١٣٦٩ مشیری ١
/ ه امــور کــشور رســیدگی بــ سفرنامه اولئاریوس ش. ه ١٣٦٩ اولئاریوس ٥

 تاالر شرفیابی
 )اوضاع افالک(منجمین  دستور شهریاران ش. ه ١٣٧٣ نصیری  ٢
 گذاری نواب میرزا تاج زبده التواریخ ش. ه ١٣٧٥ محمد محسن مستوفی ٤
پذیرایی از سفرا در روزهـای       سفرنامه شاردن ش. ه ١٣٧٩ شاردن ٦

 گذاری  تاج/  رسمی
/  م       ١٨٥٧ باینینگ ١٠

 ش . ه١٢٣٥
Twoyears,travel 

persla,ceylon 
 نشست خانه یا کاخ

  
 ولی به دارند،های مشترک محتوایی  یژگیو ، در این پژوهشبررسی شدهاکثر متون 

 .است شده  ارائهیان گوناگونی ب با، مفاهیم آنها تفاوت ساختار زمانی و ادبیاتی سبب
 که در این راه ،استهای کالبدی بن یژگیو ۀیرند دربرگیشترب ، سیاحانهای هسفرنام

بیشتر با برداشت حضوری، عکاسی و طراحی به ترسیم و بازآفرینی بنا و نیز موقعیت 
 .اند پرداختهمکانی و تحلیل فرمی بنا 

های فرمی بنا آشکار کرد که بنای تاالر طویله دارای چهار بخش اصلی ایوان،  یلتحل



  ١٥٥ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 .ین و فضای ورودی تاالر بوده استنش شاهتاالر، 
حکومتی و کشوری در وقایع به توصیف   تاریخیآثار و ، در متون دیگریسواز 

 .اند پرداخته ... و بزم ارایی وها مراسمی برگزارجلوس و ، یگذار تاج ازجمله ،دارالسلطنه
 کالبد تاالر ،سو   از یک.هستندمنابع بسیار ارزشمند و دارای اعتبار علمی  دسته هردو

 ).٣جدول ( دآن روشن ش عملکرد  کاربری و، دیگرو از سویطویله 
 

 تاریخ ساخت بنا
م ١٦٤٠درسال ، یژن بیخ تاربربنا و آمده استم ١٦٣٧ بار در سال ین بنا اولین ای ازذکر

.  که به دست خودساخته بود برگزار کرده استی جشن سال نو را در تاالر، اولیشاه صف
 ی خاطر که در روزهاین به اخوانده شد، یلهنام طوه  تاالر بین شاردن انوشتۀطبق 
گذاری تاالر را بدین سبب  کمپفر، نام .ندشد ی مین نگهدارآ یکها در نزد  اسبیخاص

 اما شدند، نگاهداری می مکان ینر اد شاه یها  اسب،گذشته  دردانسته است که
 ها  اصطبل،سفرنامه نویسان نوشتۀ بنا .بودند حرمسرا یگر در سمت دی واقعیها اصطبل

 این ساخت ،بیژن تاریخمؤلف  .),floor 151(جابجا شدند م ١٦٨٤ و ١٦٦٦ یها  سالینب
در منابع  همچنین و )Babaie, 250 (هدانست اول صفی شاه دورۀ به مربوط را تاالر

آنچه در این متن  ).١ زاده، پهلوان (اند نسبت داده صفی شاه را به بنا این  ساخت،معاصر
در . اند های مختلفی از این بنا دیدن کرده شود این است که سیاحان در زمان برداشت می

 عناصر بارز ،زمان مرور  شده است و به  ها اشاره اصطبلجایی   کمپفر به جابهۀنوشت
 ساخت این بنا را ،بر متون تاریخی  ا تکیهب.  رفته است  تخریبرو بهمعماری این بنا 

 .نسبت داد صفوی و شاه صفی ۀبه دوروان ت می
 

 تاالر طویله کالبد
 انسجام و پیوستگی سازمان فضایی ، بدوئن، ترسیمی از محلۀ شاهی اصفهاندر قسمتی

 ).١٠ تصویر( است شده مشخص  جهان نقش شاخص معماری و میدان عناصربین 
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 آن منجمین و ستاره ۀ و پشت نردر طویله بنای تاال بامدر روی در یکی از تصاویر،
 ساعت مناسب را برای دارند وظیفه  خود وسایل خاصّ خود که با شوند میشناسان دیده 

 .2)١٣تصویر) (٢٣همایون،  (1کنند اعالم گذاری تاجمراسم 
 یک  بنا  در وسط.دهد نمایش میی و میانی تاالر را ی قسمت جلوای، دیگر نگاره
ی ی جلوقسمت . استقرارگرفته در دو طرف آن شکل هم های فواره با گوشه راستحوض 

 و محدود شده شود، می در عکس دیده آنها از بخشی مرتب که های باغچهاز دو طرف به 
این قسمت در حقیقت ایوان . پدید آورده است ای چلیپا شکل محوطهقسمت میانه را 

 شاه سلیمان بر تخت خود ،ر در وسط این تاال).١٢تصویر  ()٢٣ همایون،(تاالر است 
 و  شده انجام گذاری تاج است که مراسم ای لحظه نشسته و این درست همان چهار زانو

 شاهنشاه گذاری تاج اولین نفر عنوان به ،خاک افتادهه  که در طرف چپ او باالسالم شیخ
 .)همان( )١١تصویر(گوید  میرا تبریک 

                                                                                                                                            
 .(Neue moskovitische und persianische reisebesche reisebeschreibung) : دریرقلمکا  .١
 از روی طـرح  ١٨١٠ «cesar Macret« سـزار مگـر   تاجگذاری شاه سلیمان سوم حکاکی روی مس اثـر . ٢

همایون از روی اطلس سـفرنامه ژان شـاردن    :عکس ،٢٠٢*١٥٢ ،١٦٦٧ «joseph grelot«ژوزف گرلو 
 .٨٠ تابلو شماره ١٨١١ پاریس «louis Langles«اثر لوئی النگه 

 . م١٦٣٧پذیرایی هیات هلشتاین در سال  ):٩ (تصویر
از آدام اولئاریوس  توسط شاه صفی در تاالر طویله

 )١٣٩١:٣١٧وشی،ل (،)١٦٩٦(

 قسمتی از محله شاهی صفوی اصفهان،  ):١٠(تصویر 
دفتر فنی سازمان ملی «میالدی  ١٩٣٥بدوئن، : ترسیم

 )»١١٨حفاظت آثار باستانی، 



  ١٥٧ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 
                                     

 

  

  

  

  

  

  
  

 ،مانده استی جا، بر صورت کروکی از سیاحان دورۀ صفوی  که به،شده  تصاویر ارائه
هم به لحاظ کالبدی و مقیاس و هم تفکیک فضاها به ترسیم بازآفرینی تصویری تاالر 

شده    در این پژوهش استفادهآنهاعنوان سندهای معتبر از    و بهرساند یاری میطویله 
 ).١١ـ٩تصاویر ( است

 

 

 

 

 (Babaie, 1988:184) تیک از موقعیت تاالر طویله طرح شما): ١٤(تصویر
  توحید خانهـ٣  تاالر طویلهـ٢قاپو  کاخ عالیـ ١

 
 ها بندی انواع کاخ سیمتق

بار عام پادشاهان و مالقات با سفرا و درباریان و سایر امور مربوط به های  کاخ) الف
 بدین مفهوم که عمارت اند، داشته گرا برون خصلتی  به طور کلیزندگی اجتماعی شاهان

در این .  در میان فضایی باز و سبز غالباً، یکپارچه و حجمی تو پر استای مجموعهبنا 
افزوده  اصلی بدنۀمانند آن به اجزایی  گاه ورودی و .حالت، شکل بنا اغلب منظم است

١ ٢
٣

تاجگذاری شاه  ):١١ (تصویر
 سلیمان سوم، 

 )٢٣: ١٣٤٦همایون،(: منبع

از ر طویله  تاالی کروک):١٢ (یرتصو
 ) ١٦٥١ـ١٧١٦کمپفر،(

 آرشیو میراث فرهنگی اصفهان: منبع
British museum Library n.d 

تاجگذاری شاه  ):١٣ (تصویر
در تاالر . م١٦٦٦سلیمان در سال 

 )١٧١٢(طویله از کمپفر 
 )Floor,2002:155(: منبع
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، ستون چهلر طویله، کاخ  تاال:ها عبارتند از نمونه های این دسته کاخ . استشده می
 . و تاالر تیموریخانه آینه عمارت بهشت، هشتعمارت 
خانواده و اطرافیان وی، حریمی محفوظ و بسته  های محل سکونت شخصی شاه، کاخ) ب

های گروه دوم، عمدتاً محل زندگی خصوصی و مسکن شاه و درباریان،  کاخ. داشته است
اند،  شده سازی رایج با حیاط درونی ساخته  مسکنی گرا دارند؛ یعنی به شیوه خصلتی درون

 ). ١٧ـ١٨اهری،  (اند گرفته گونه شکل  صفوی در اصفهان بدینخانه های حرم ی کاخ مجموعه
 : شدقائل زی تمها کاخ دو گروه نی بدی بااسی مقنظر از

کاخ . نسبت ابعاد کاخ برحسب موقعیت و عملکرد آن متفاوت است های گروه اول، در کاخ
ها و نیز در سطح شهر ارتفاعی چشمگیر  قاپو به سبب موقعیت ویژه، در مجموعه کاخ لیعا

های  های کاخ های موجود و نیز مدارک و عکس اما بررسی بقیۀ کاخ ،) متر٣١تقریب (دارد 
در منابع تاریخی و . )١٩اهری،  ( است  متر بوده١٥ تا ٩دهد که ارتفاع آنها  دیگر نشان می

عباس اول، بارها از برگزاری آیین، مراسم نوروز،  وط به پس از دورۀ شاههای مرب سفرنامه
ها و تشریفات درباری در دورۀ شاه صفی و  گذاری و دیگر آیین تاج جلسات شورای سلطنتی،

قصرهای تاالر ). ١٢٠سه دهی،  (در بارگاهی به نام تاالر طویله سخن رفته است جانشینانش،
 با کاربرد خاص و برای رفع نیازهای تشریفاتی دربار طراحی ستون خانه و چهل آینه طویله،

از  خصوص تاالرهای باز و وسیع، ها و به افزایش فضای کاخ، تمایز شکلی انواع اتاق. اند شده 
 ).٤٧کنبی، (های شاخص این نوع فضاست  ویژگی
 

 تاالر طویله در دوره قاجار
سبب  شاید به در دست است،له  کمتر توصیفی از تاالر طوی،صفویدولت بعد از سقوط 

 به مکان و  دیگر،بعادر من. )١٥-تصویر( ، منتقل شدتهران،  پایتخت به مکانی دیگرکه
 : خانمراد علی در شرح احوال باقر خان و جمله ، از  است شده اشارهوجود تاالر طویله 

 به یاراناز سه چهار نفر . شدنداحضار   و اعیان سپاهسرکردگان ، خانمراد علیدر فوت «
 بعد از مرگ علی مراد خان زند ؛)٨٤ اقبال آشتیانی، (»، جلوس فرمودندتاالر طویله برده

انی خزانه خود را در گ اصفهان باقر خان خراسحاکم) نزدیک اصفهان (خورت مورچهدر 
 اعالم ، شاهتاالر طویلهدر خود را ش١١٦٤/ م١٧٨٥ فوریه ١٢ و در تاریخ قراردادآنجا 
 جواهر علی مراد ، دفاین، خزایناموال، اسباب،انی گباقر خان خراس«).  ,floor 156(کرد 

 .)٢٦٢ ،موسوی( » دیوان تاالر طویله مسند جاللت افکنددر ،درآوردهتصرف ه خان را ب



  ١٥٩ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

  بهکامالً  که تاالر طویلهگواهی داده ١٨٩٠ سال در حدود 1تر ارنست هولسهمچنین
 ).١٦تصویر( است شده سپرده  فراموشی دست

                                    

  

  

  

  

  

 
 بررسی اطالعات و مدارک

های کالبدی بنا، ابعاد و تزئینات  ، ویژگیهای سیاحان ای نوشته بررسی تحلیلی و مقایسه
 با .همچنین نقشه بنا در این منابع تا حدودی روشن است. کند وابسته را مشخص می

 مشخص مراتب دسترسی به تاالر طویله  سلسلهی تاریخیها بررسی و تحقیق در نوشته
طرح  بر اساس .بوده استممکن قاپو   از سمت کاخ عالیدسترسی به این فضا. گردد می

گیری   مراحل شکل، ساخت بناۀ روشن شدن نحوبرای  دیگرهای سیاحان کمپفر و نوشته
 و تصاویر ها  ستونتزئینات .)٢٤ تا ١٧ تصویر (ه استشد  ترسیم بعدی صورت سه آن به
ستون  بناهای صفوی همچون چهل. شده است  بعدی ارائه صورت سه شده از بنا به تکمیل
کالبد ) ستاوند (باز دار نیمه  تاالر ستونم و در محلۀ شاهی همچون در جوار ه،قاپو و عالی

 .بندی این بناهاست  ایوان و تاالر نیز مضمونی مسلط در ترکیبتلفیق .مشترک دارند
 ایوان و سپس به ۀ فضای نیمه بستبه) حیاط(ضای باز ف تم سلسله مراتب ازتقارن و ری
احتماالً بنای تاالر  .اند  ابنیه مؤثر بودهآهنگ این ضرب همگی در ،نشین  شاهۀفضای بست

 همگی در اند، را دیده تاالر طویله سیاحانی که. طویله نیز دارای این ویژگی ها بوده است
 به کاربری و هرکدام  دارندچشمگیریایی نقاط مشترک فض  ـتوصیف ساختار کالبدی

 در .)١ ـ جدول( مؤثر بوده است بسیارکه در ترسیم پالن این بنا  اند خاصی اشاره کرده
 متر و ٢٤ متر و عرض آن را ٣٦ها نیز اولئاریوس طول بنا را معادل  تناسبات و اندازه

                                                                                                                                            
1. Holtzer 

ده تاالر طویله عکس های چاپ ش): ١٥ (تصویر
 از آرشیو  دوره ی قاجار

 )١٣٩٦خانه کاخ گلستان، آلبوم(

 ی قاجار،ر دورهعکس تاالر طویله د): ١٦ (تصویر
 )١٣٨٢هولزر، (:منبع



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٦٠

و )  متر٣١ (1پا ١٠٤بنا را معادل طول  شاردن حال آنکه ، متر بیان کرده٦ارتفاع آن را 
 ۀ انداز.)٢ ـ جدول( ) متر٥٠/١ (دانسته استپا  ٥و ارتفاع آن ) متر ٧(پا  ٢٦عرض آن را 

ها را از محوطه   شاردن این اندازه احتماالً.متفاوت است بنا از دیدگاه این دو سیاح باهم
 طول و عرض و ارتفاع بنا تنها ابهام در اندازه و برداشت .تر باشد  و دقیقبرداشت کرده
 سیاحان های نگاره های ها و توصیف آنچه از ترسیم. و اولئاریوس است اردن بین دو سیاح

 باز و از ایوان این نکته است که تاالر طویله تنها از قسمت جلو به سمت ورودی آید برمی
ساس  ابر و آراسته طالکاری با دیوارهایی آراسته به نقوش تزئینی و ،سه طرف دیگر

این  . بوده استمشرف  کف تاالر بر فضای ورودی، در این پژوهششده مطرحمستندات 
 و ایوان نشین شاه ،)دارای حوض مرکزی (تاالرشامل بخش میانی بود، قسمت بخش سه 

 های ستون شمار ، همچنین کمپفر.شد می جدا هم از چوبی های چهارستونه که با نرده
شمار یاد کرده و  های بی ستون که اولئاریوس از حالی در نوشته،تاالر طویله را چهار عدد 

 ، کهبابایی در طرح شماتیک.  به میان نیاورده استها ستون شمار از شاردن نیز سخنی
اغراق   بناهای  ستوندر شمار ،رسد  به نظر می، است شدهموقعیت تاالر به تصویر کشیده

های تاالر دو عدد  ستون  تعداد،ر براساس ترسیمات کمپفچنانکه ؛)١٤تصویر  (شده است 
 سه طرف ایوان ، ضمن اینکه.استمشاهده  های ایوان چهار عدد در ورودی قابل و ستون

 سه ،ه بر اساس شواهد و مستندات سیاحانک  در حالیشده باز است، در تصویر مطرح
 . است بوده پوشیدهسرخ رنگهای   با پردهوطرف ایوان 
 ایم کوشیده ، توصیفات سیاحاناساس بر این بنا ازشتر برای درک بی، پژوهشۀدر ادام
 پالن و شمای کلی از آن اختصار به که کنیم تصویری بازآفرینی  را به صورتتاالر طویله

 ).٢٤ تا ١٧تصویر (ارائه گردیده است  ترسیم و

                                                                                                                                            
 . اینچ١٢ و برابر است با رسانتیمت٤٨/٣٠ معادل است با وآن  طول در انگلستان،واحد» پا «فوت. ١



  ١٦١ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 

 

  

                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

                        
   

 )نگارندگان: (نشین ترسیم ها و شاه ها و حوض موقعیت ستون بعدی از نمای جانبی ، تصویر سه ):١٩(تصویر
  

  

  

  
  
  

                
 )نگارندگان: (نشین ترسیم ها و شاه ها و حوض بعدی از نمای باال، موقعیت ستون تصویر سه ):٢٠ (تصویر

 شاه نشينـ1
  تاالرـ 2
  ايوان ستوندارـ 3
  )ورودي(پيشگاه ـ 4
  حوض آب در تاالرـ 5
ــ6 ــواره  ـ ــوض و ف  ح

 )ورودي(پيشگاه

آن،  موقعیت عناصر معماری پالن تاالر طویله و): ١٧( تصویر
 )نگارندگان(ترسیم 

ستون آیینه کاری ): ١٨ (تصویر
و تزئینات در تاالر طویله 

 )نگارندگان (ترسیم



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٦٢

 

ب   گردشگران، اسناد تاریخی و تصاویر باقی مانده،بر متون  با تکیه و حجم بنا، پالن
 ).٢٢ و ٢١تصاویر (نمایی شده است  از
  

  

  

  

 )نگارندگان: (دار ترسیم و ایوان ستون نشین و تاالر موقعیت شاه بعدی از حجم تاالر طویله، تصویر سه ):٢١ (تصویر
 

  

 

 

 

 

    
 )نگارندگان (:دار ترسیم و ایوان ستون نشین و تاالر موقعیت شاه دید از باال،بعدی از حجم تاالر طویله  تصویر سه ):٢٢ (تصویر

 
  
  
  
 

 

 

   

 

 تصویر سه بعدی از تاالر): ٢٤(تصویر                  تصویر سه بعدی از تاالر : )٢٣(تصویر        
 )نگارندگان: (ترسيم طويله     )نگارندگان: (طویله ترسیم             

 

  همچنینو پرده تزئینی ا،ه  افزون بر ستون،بعدی از بنای تاالر طویله سهدر ترسیم 
 ).٢٤و٢١تصویر(درآمد  از بنا برای درک بیشتر به تصویر نماهای مختلف

  
  

 



  ١٦٣ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

 )نگارندگان(اساس متون اسناد تاریخی ر طویله برهای معماری تاال ویژگی ):٤ (جدول
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ــر  عناصـ
 معماری

       

            تزئینات
         مصالح

تلفیـق تـاالر میـانی بـا ایـوان       دارای پیشگاه ورودی،  ساختار قرینه،  پالن مستطیلی شکل، یک طبقه،    
 .دار ستون

 
 های مختلف  از دیدگاهنحوۀ تخریب تاالر طویله

 در صفویه آثار خرابی«: آورده است در وصف تخریب تاالر طویله دیوان طربلف ؤم
 از بعد مدتی تا همچنان اش دنباله و شده شروع قمری ١٣٠٠ سنۀ حوالی از اصفهان

 و السلطان ظل از خرابی ابتدا در هست که چیزی است؛ داشته ادامه مشروطیت
 شروع غیره و» الملک بنان «قبیل از ایشان ونوکران بستگان و» عظمی بانوی «خواهرش

 ١٣١٨ حدود در »عظمی بانوی «را طویله تاالر .افتاد  دیگرکسان دست به بعداً و شد
 را) اشرف باغ (عمارت آنها از قسمتی با و برده را آن قیمتی مصالح و کرد خراب قمری

 .)٢٢٦ـ٢٢٧همایی،(» بود نهاده بنیاد )روستایی نزدیک اصفهان( دستگرد در
 :اند اطالعات بیشتری دربارۀ تخریب این بنا به دست داده ، دیگرمآخذ

 بناهای به نسبت السلطان ظل میرزای مسعود تعدی دست اگر بود خوب چه«
 معروف »طویله االرت «شد کجا به .گشت می قطع اصفهان دارالسلطنۀ در صفویه تاریخی

 سایر مانند هجری ١٣١٧ سال در عمارت این «؛ )٢٠ـ٢١ خانشقاقی،( »جهان؟ تاریخ به
 قسمتی در سعدی کنونی دبیرستان و .گردید ویران صفویه سالطین عمارات و قصور

 سیزده از بیش که عمارت این های زمین در«؛ )٨٨ ،مهرآبادیرفیعی  (»آن ساخته شداز
 .شد بنیاد سعدی نام به دبیرستانی خورشیدی ١٣١٤ سال به بود، عبمر متر هزار

 حکمت، اصغر علی آقای جناب دست به ١٣١٣ اسفند ام سی روز آن بنای سنگ نخستین
 مزبور مجلل عمارت نقشه .شد عمارت گذارده جنوبی مدخل پی زیر در معارف، وزیر
 معارف سالنامه (»بود  شده تهیه معارف وزارت مهندس ،سیرو] ماکسیم [آقای وسیلۀ به



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٦٤

» در محل تاالر طویله ساختندرا سعدی مدرسه ،نخیابا جنوبی طرف«؛ ).١٣١٣اصفهان،
  ).١٥١انصاری، جابری(

 مناظر تمام میان در«: شده است به تخریب تاالر طویله شاره ، دیگرمأخذیدر 
 تاالر مانند گذشته، شکوه تباهی از تأثرآورتر ای نشانه و انگیزتر رقت ای منظره اصفهان،
 و اند افتاده زمین بر تبر ضربه با است ها مدت چنار بلند درختان .ندارد وجود طویله
 حال در آخورها و دیوارها. است خشک آب های کانال .اند شده نجارها کار وسیله اکنون
 از قبل که  در پژوهشی دیگر آمده است.1)١٥٢ اسپاروی،(»است ریختن و شدن خراب
 .)١٤٨ ،نادری پور( »بوده است نامناسباین عمارت   وضعیتالسلطان ظل حکومت شروع

 به نیز اند آمده شهر این به اصفهان، بر السلطان ظل حکومت از قبل دورۀ در که سیاحانی
 تصور این و اند کرده اشاره  آن عمومی و تاریخی ابنیۀ تخریب و شهر این ناپسند وضعیت

 کامالً داشته، را صفوی دورۀ شکوه همان میرزا، مسعود حکومت آغاز تا اصفهان شهر که
 این از بسیاری السلطان ظل «:به نوشتۀ سیاح دیگری. )٦٩هاشمی،  حاج (است غلط
 خارجی سیاحان مخصوصآ ناظرین حیرت موجب که را ممتاز شاهکارهای و عالی های کاخ
  منزلۀ به اصفهان در السلطان ظل حکومت سالهای آخرین در واقع. است کرده منهدم بوده

 دنیا در که را ممتاز شاهکارهای بیشترین که زیرا است، بوده ای کننده انهدام طوفان
  .)٢٦ و ٢٥ تصویر(» است فروخته را ها آن مصالح و کرده خراب بوده نظیر بی

          

                                                                                                        

  

      

  

 )تاالر طویله(ویرانۀ ضمائم کاخ حکومتی  ):٢٥(تصویر              از محدوده محله ١٣٠١سال عکس هوایی  ):٢٦(تصویر     
 شود، نبد مسجد شاه در عقب عکس دیده میگ                   فلش قرمز رنگ )والتر هولزر(شاهی صفوی اصفهان        

 ).٩٧٣: ١٣٣٥دالمانی، : (منبع                                        .باشد                  موقعیت تخریب تاالر طویله می
 

 های ویران شدۀ شهر  در بین کاخ به نقل از پوپ در بررسی هنر ایران نیزلوشی
 از وسط  استانداریخیابان). ٣١٠ لوشی، (از تاالر طویله نیز نام برده است اصفهان

                                                                                                                                            
1. Wilfrid sparroy 



  ١٦٥ بر پایه اسناد) تاالر طویله(بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان 

مانند کاخ   صفویخانه دولتهای   صفوی عبور کرد و عرصه و بقایای کاخخانۀ دولت
 ).١٢٠نژاد،  شهابی(جدا ساخت  یکدیگر را ازحوض چهارمروارید و تاالر طویله و میدان 

 
  نتیجه

 در ارتباط با باغات سلطنتی محلۀ  ومستطیل پالنی  باگرا بروندارای ویژگی ، تاالر طویله
ای نمایش محلی برای بار عام سالطین، دیوان عالی و مکانی بربوده و همچنین شاهی 

 موقعیت ، بررسی اسناد توصیفیبا.  استشده شمرده میحکومت وقدرت شاهان صفوی 
 از .این عمارت آشکار شدهمچنین فرم و ساختار فضایی  مکانی و موقعیت اجتماعی و

 عناصر تناسبات فضایی و برای درک ، اسناد توصیفی و تصویریۀ با مقایس، دیگرسوی
 پی در .بهتری از این عمارت به دست آمد طرح ،نا ساختار اولیه بو معماری بارز

  بنا مطابقبعدی سه و پالن و تصاویر کالبدی ساختار ترسیم ، این بنای باشکوهبازآفرینی
پژوهش حاضر به بنایی . )٢٤ تا ١٧ تصویر(بوده انجام پذیرفت  صفوی آنچه در دورۀ
تنها منابع  .مانده استآن بر جای ن  و فضایکالبد از ترین بقایایی کوچکپرداخته که 
اندکی است که اشاراتی به کالبد و کاربری فضاهای این بنا  متون تاریخی مرتبط با بنا،

جای مانده، به  تحلیل حاضر با مقایسۀ کلیۀ اسناد توصیفی و تصویری بر. اند کرده
بازنمایی این بنا از لحاظ شکلی و کاربری ریزفضاهای آن پرداخت و ارتباط کاربری و 

از سوی دیگر، موقعیت بنا در بافت شهر . لبدی این بنا را با محیط پیرامون آشکار کردکا
 شناخت بیشتر جزئیات برای شناسی باستان های کاوش. اصفهان نیز به دقت مشخص شد

 و بررسی بقایای معماری مطالعه .شود پیشنهاد می های آتی پژوهشرای بتاالر طویله 
این پژوهش، همچنین . کند تر میآن شهر را آشکار  معماری، شهر اصفهانشدۀ تخریب
ختار اجتماعی و کالبدی به ای مناسب برای شناخت شهر و عناصر اصلی آن در سا زمینه

 .دهد دست می
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