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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

حمیدرضا جیحانی*

فاطمه رجبی**
استادیار دانشکدۀ معماری و هنر، دانشگاه کاشان

کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز )نویسندۀ مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 96/04/26           تاریخ پذیرش نهایی:98/02/07 

بسیاری از افزوده های صفوی در شهر قزوین و به خصوص ساخته های دورۀ طهماسبی تخریب شده اند. میزان این تخریب ها و تغییرات بعدی 
به اندازه ای است که اکنون درکی از شکل یا جایگاه میدان اسب وجود ندارد. این مسئله، فهم بخشی از اعتبار فرهنگی قزوین را دچار خدشه می کند 
و مهم تر اینکه درک ما را از شهر صفوِی در حال تغییر و تحول و همچنین سیر تحول و تکوین شهر در ایران فرو می کاهد. عالوه براین؛ باید توجه 
داشت که میادین در پایتخت های صفوی از عناصر مهم حکومتی در جهت بازنمایی سیاست های شاه و دربار محسوب می شدند و نقشی حتی 
فراتر از یک فضای شهری مهم داشتند. لذا؛ حذف این عناصر از شهر، ممکن است به عدم فهم روابطی فراتر از کالبد و فضای شهر نیز منجر شود. 
در جهت شناخت و بازنمایی قزوین صفوی و اجزاء و عناصر اصلی آن، مطالعات پرشماری صورت گرفته و نظرات متفاوتی در مورد آنها وجود دارد. 
ازجمله برخی معتقدند که خیابان مقابل سردر عالی قاپو -که ازجمله عناصر باقیمانده از دوران طهماسبی قزوین است- یکی از میادین شهر با نام 
میدان اسب بوده است. عده ای از محققان نیز برخالف این نظریه، معتقدند میدان اسب جایی در شرق خیابان قرار داشته است. عالوه بر موقعیت 
و موجودیت این عناصر، نقش اجتماعی و سیاسی این فضاها نیز چندان مشخص نشده است. بنابراین هم در ابعاد فرهنگی و هم سازمان کالبدی 
فضایی شهر، نیاز به مطالعۀ دقیق تری وجود دارد. در این پژوهش، با بررسی پژوهش های پیشین و همچنین مطالعۀ اسناد و مدارک دست اول، 
تالش شده است تا زمینۀ ارائۀ تفسیری دقیق تر از بخشی از دارالسلطنۀ قزوین فراهم شود که معطوف به میدان اسب است. این که میدان یادشده 
از نظر فعالیت هایی که درونش صورت می گرفته؛ چه نسبتی با میدان دیگر قزوین یعنی میدان سعادت داشته است؛ کجا واقع بوده و صورت کلی 
آن چگونه بوده است و چطور با عناصر پیرامون خود، چه جدید و چه قدیمی تر ترکیب می شده است. در این پژوهش -که روشی تفسیری تاریخی 
دارد- تالش شده است تا براساس تفسیِر توصیفات تاریخی همچون اشعار شاعر دربار و متون تاریخ نویسان دورۀ صفوی، تصویری از دارالسلطنه 
و به خصوص میدان اسب ترسیم شود. در ادامه، این تصویر با کمک  گرفتن از سایر منابع تکمیل می شود و در مقایسه با بستر شهری موجود و 
نشانه های باقی مانده ازجمله سردر عالی قاپو، خیابان مقابل آن و مسجد حیدریه، مقیاس و دقت بیشتری خواهد یافت. در این راستا، منابع پژوهش 
ازجمله توصیفات عبدی بیگ شیرازی و متون تاریخی صفوی، سفرنامه ها و ترسیم های موجود از قزوین، جمع آوری، مطالعه و تحلیل شدند. به 
موازات مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی صورت گرفته و نشانه های موجود در محدودۀ میان دارالسلطنه و مسجد حیدریه در جنوب آن 
نیز پیمایش و مطالعه شدند. در این مقاله، اطالعات به دست آمده از مجموِع منابع بررسی شده در کنار مطالعۀ ساختار اجتماعی قزوین صفوی، 
رفتار شاه و رفت وآمدها و زدوخوردهای درون دربار، آشکارکنندۀ شکل و جایگاه میدان اسب و همچنین موقعیت آن در شهر هستند و عالوه براین 
نحوۀ ارتباط میدان را با خیابان و بناهای مهم مجاور روشن می کنند. براین اساس میدان اسب نه میدانی کاماًل عمومی، که جلوخانی در مقابل 
دارالسلطنه است که در شرق سردر عالی قاپو، جنوب کاخ جهان نما و شمال مسجد حیدریه واقع شده و با معبری به شمالی ترین بخش خیابان واقع 
در جنوب عالی قاپو متصل می شود. اگرچه این پژوهش تصویری از میدان را فرارو قرار می دهد؛ اما درک بهتر ابعاد و شکل میدان نیازمند مطالعات 

میدانِی گسترده تر و گمانه زنی هایی است که یافته های این پژوهش مقدمات آن محسوب می شوند.

واژه های کلیدی: قزوین، دولت خانۀ صفوی، شاه طهماسب، میدان اسب، میدان تاریخی.

*jayhani@kashanu.ac.ir **rajabifatime@gmail.com

میدان اسب شاهی: جلوخان دولت خانۀ صفوی قزوین*

*  این پژوهش بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخِی نویسندۀ دوم با عنوان »طرح مرمت و حفاظت مسجد 
حیدریه با رویکرد بازخوانی ارتباط آن با میدان و دارالسلطنه صفوی« و به راهنمایی نویسندۀ اول تدوین شده است.
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1. مقدمه
زمانی که قزوین پس از تبریز و در نیمۀ نخست دورۀ صفوی 
به پایتختی برگزیده شد؛ تحولی جدی را در ساختار شهری 
خود تجربه کرد. ازجمله با شکل گیری دارالسلطنه، فضاها 
باغ  بر  عالوه  شدند.  ساخته  شهر  شمال  در  نو  اماکنی  و 
یا باغستان سعادت آباد و دولت خانه، فضاهایی مانند میدان 
خیابان هایی  یا  خیابان  همچنین  و  سعادت  میدان  اسب، 
که  هستند  عناصری  ازجمله  عالی قاپو،  سردر  به  متصل 
آن  با  ارتباط  در  یا  و  جدید  شهر  درون  یادشده  دورۀ  در 
طرح ریزی و ساخته شدند. در حال حاضر، خطوط پررنگ و 
مشخصی از میدان های یادشده باقی نمانده است و صرفًا 
موجودیت آنها از البالی متون تاریخی و سفرنامه ها قابل 
فهم است. در منابع تاریخی، به برخی ویژگی های شکلی 
و کاربردهایی که میدان های یادشده داشته اند؛ اشاره شده 
است. تجربه های پیش و پس از قزوین در تبریز و اصفهان، 
ضمن بیان اهمیت این ساختارها، نشان می دهد که در هر 
دو شهر یادشده، میدان عنصر مشترک در تالقی دارالسلطنه 
اسب  میدان  دو  پررنگ  نقش  وجود  با  است.  بوده  و شهر 
ویژگی های  و  موقعیت  از  دقیقی  تصویر  سعادت،  و 
پایتخت  قزوین،  در  شهری  فضاهای  این  کالبدی ـ فضایی 
ایران در زمان شاه طهماسب، وجود ندارد، هر چند در این 
مورد نظریاتی طرح شده است که در ادامه بررسی می شوند. 
از محدودۀ میدان اسب  نبود تصویری مشخص  نتیجۀ  در 
از  ما  ناقص  درک  بر  عالوه  دارالسلطنه،  جنوبی  حصار  و 
با  مرتبط  رویدادهای  برخی  فهم  آن،  کارکردهای  و  شهر 
دنبال  به  پژوهش  این  بود.  خواهد  دشوار  نیز  اسب  میدان 
مطالعۀ ساخت شهر تاریخی در محدوده ای است که میدان 
این موضوع می تواند  اسب در آن حدود قرار داشته است. 
به مطالعات آتی در جهت بازیابی طرح قزوین صفوی که 
کند  کمک  ندارد،  وجود  آن  مورد  در  واحدی  نظر  معمواًل 
رو  پیش  قزوین صفوی  از  بخشی  از  روشن تری  تصویر  و 
قرار دهد. به خصوص که آگاهی از خصوصیات میدان ها، به 
فهم شکل و جایگاه میدان و همچنین رویدادهای جاری 
در دارالسلطنۀ نوبنیاد شیعِی قزوین کمک خواهد کرد. لذا 
ارزش این عناصر در شکل گیری شهر صفوی و دارالسلطنۀ 

قابل چشم پوشی است. طهماسبی در قزوین غیر 
وجود  نقشه ای  صفوی،  دارالسلطنۀ  مجموعۀ  و  قزوین  از 
با  ارتباطش  و چگونگی  آن  کلی  ساختار  گویای  که  ندارد 
که  است  دست  در  کمپفر  از  ترسیم  چند  اما  باشد.  شهر 
اطالعاتی را در رابطه با ویژگی های برخی عناصر شهر و 
دارالسلطنه دربردارند. این تصویرها مربوط به زمان سلطنت 
دورۀ  در  که  دارد  وجود  احتمال  این  و  است  سلیمان  شاه 
شاه طهماسب  دورۀ  ساخته های  روی  بر  تغییراتی  یادشده 
اول رخ داده باشد. لذا برای دستیابی به تصویری دقیق تر باید 
مجموعه ای از منابع مد نظر قرار بگیرند. در منابعی همچون 
خلد برین، عالم آرای عباسی و خالصه التواریخ توصیفاتی از 
از  که  دارد  وجود  قزوین  در  صفوی  شاهان  روزگار  وقایع 
عناصر شهری  برخی  ویژگی های  از  آنها می توان  البالی 
این عناصر در روابط اجتماعی درون شهر آگاهی  و نقش 
یافت. در عالم آرای عباسی حوادث بسیاری از زمان سلطنت 
شاه عباس اول و همچنین در رابطه با شاه طهماسب اول 
ذکر شده  است. به موازات این متون، سفرنامه های برخی از 
جهانگردان و فرستادگان سیاسی به دربار ایران نیز می تواند 
راه گشا باشد. یکی از مهم ترین آنها در رابطه با دارالسلطنۀ 
قزوین، سفرنامۀ پیترو دالواله1 است. این پژوهش با بررسی 
مطالعات پیشین تالش خواهد کرد که یافته  های پیشین را 
وضوح بخشد و بخش هایی از طرح دارالسلطنۀ قزوین که 

مورد نظر است را با روشنی بیشتری نمایش دهد.
1-1. روش تحقیق

این مقاله روشی تفسیری تاریخی دارد. لذا تالش می شود 
شکل  قرارگیری،  محل  ازجمله  خصوصیات،  مهم ترین 
که  پیچیده تری  زمینۀ  در  اسب  میدان  کلی  محدودۀ  و 
یادشده  براساس روش  بافت شهری قزوین صفوی است، 
کل نگر  و  تبیینی ـ  روایتی  نگاه  یک  با  نتایج  و  مشخص 
تعریف شود2. از میان شواهد تعیین گر، زمینه ای، استنباطی 
توجه  مورد  تفسیری  تحقیق  در  معمواًل  که  خاطره ای  و 
این   ،)159-154  ،1386 ونگ  و  )گروت  می گیرند  قرار 
پژوهش برای دستیابی به هدف، بر دو دسته شواهد نخست 
خواهد  تکیه  استنباطی  شواهد  بر  مواردی  در  همچنین  و 
کرد. می بایست توجه کرد که هر کدام از میدان های قزوین 
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محل انجام برخی فعالیت ها بوده است و شرح فعالیت های 
آن  کالبدی  بستر  از  تصویری  بتواند  است  ممکن  یادشده 
پیش روی ما بگذارد. عالوه براین، تصویری هرچند ناروشن 
از میدان در ترسیم انگلبرت کمپفر3 وجود دارد که فهم آن 

است.  یادشده  تفسیر تصویر  و  مطالعه  نیازمند 
در این مقاله تالش می شود تا منابع متفاوتی که تصویری 
یکدیگر  با  و  تفسیر  دربردارند،  را  نظر  مورد  محدودۀ  از 
میدان  محوطۀ  از  بیشتری  اطالعات  تا  شوند  مقایسه 
بخشیدن  دقت  برای  شود.  فراهم  آن  و خصوصیات  اسب 
نیز مطالعه  باقیمانده  آثار  بقایای  به تصویرهای مورد نظر، 
تاریخِی  واقعِی محدودۀ  با وضعیت  یافته ها  تا  خواهند شد 
موارد  کنند.  پیدا  دقیق تری  نسبت  قزوین  صفوِی  دوران 
مبهم در رابطه با بخش صفوی قزوین بسیار است. بنابراین 
برای  در شهر  باقی مانده  نشانه های  از خطا،  اجتناب  برای 
یافتن عناصر حذف شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 
این نشانه ها می توانند نقطۀ شروعی برای مطالعات میدانی 
در  که  است  نشانه ها  این  جملۀ  از  حیدریه  مسجد  باشند. 
جنوب شرق دارالسلطنه قرار دارد. الیۀ صفوِی این مسجد، 
جدارۀ  فهم  برای  نوشتار  این  در  که  است  مهمی  موضوع 
که  دیگری  موضوع  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  میدان 
می کند،  کمک  قزوین  شهری  میدان های  الگوی  فهم  به 
فضاهای مشابه در تبریز و اصفهان است. میدان صاحب-

آباد، میدان اسب، میدان سعادت و میدان نقش جهان در سه 
بررسی  و  زمانی ساخته شدند  ترتیب  به  پایتخت صفویان 
آنها موضوع دیگری ا ست که در فرآیند یافتن خطوط کلی 

نظر گرفته می شود. میدان اسب در  طرح و خصوصیات 
2-1. پیشینۀ پژوهش

اولین  باغ ها:  و  »کاخ ها  عنوان  با  مقاله ای  در  شوپه4  ماریا 
مجموعۀ سلطنتی صفویه در قزوین«5 نتایج مطالعات خود 
ارائه  با توسعۀ شهری قزویِن دورۀ طهماسب  ارتباط  را در 
داده است. از نظر او جعفرآباد شامل حرم سرا و کاخ سلطنتی 
با نام دولت خانه یا دیوان خانۀ سلطنتی، مرکز حکومت بوده  
سعادت آباد  باغ   عنوان  با  که  می گرفته  دربر  را  باغ هایی  و 
شناخته  شده اند. از نظر شوپه، کاخ ها مشرف به میدان های 
سلطنتی با نام میدان اسب یا میدان اسب شاهی و میدان 

سعادت آباد بوده اند )شوپه 1996، 14(. وی بر اساس نقشۀ 
ارائه می کند  اردوان امیرشاهی6 طرح جدیدی را از قزوین 
طویل  و  کشیده  میداِن  شمالِی  بر  در  عالی قاپو  آن  در  که 

شمالی جنوبی اسب قرار دارد )تصویر 1(.
پایتخت  بابایی منش سیاسی شاهان صفوی و دو  سوسن 
آنها، تبریز و قزوین را موضوع کار خود قرار داده و نتایج 
آن را در کتاب پادشاهان صفوی و کاخ هایشان: از تبریز تا 
با اشاره به پیشینۀ میدان و  او  قزوین7 منتشر کرده است. 
مجموعۀ شاهی در دوران آق قویونلوها، برخی خصوصیات 
عناصر پیرامون میدان را مطالعه و تشریح کرده است8. میدان 
صاحب آباد تبریز به طور خاص موضوع مطالعات دیگری نیز 
بوده است که طی آن زمینه های شکل گیری میدان که به 
باغ صاحب آباد بازمی گردد بررسی شده است )نژادابراهیمی 
1393(. در مطالعۀ دیگری، متون تاریخی به همراه تصاویر 
تا خصوصیات  شاردن و مطراقچی دستمایه قرار گرفته اند 
میدان یادشده بازیابی شود )حناچی و نژادابراهیمی 1385(. 
مطراقچی  و  شاردن  از  تصاویری  وجود  اساس،  براین 
به  دستیابی  امکان  تاریخی،  متون  کنار  در  آنها  مطالعۀ  و 
میسر کرده  را  میدان صاحب آباد  از  روشن  نسبتًا  تصویری 

است9. 
شاه  که  زمانی  و  قمری  هجری  دهم  سدۀ  اواسط  در 
طهماسب، دومین پادشاه صفوی، قزوین را به عنوان پایتخت 
انتخاب کرد؛ ساخت وسازهای جدیدی به خصوص در  خود 
برخی ساخته های  و همچنین  ایجاد شد  محوطۀ سلطنتی 
ساخته های  درک  برای  بابایی  یافتند.  شکل  تغییر  قدیمی 
صفوی در قزوین، مطالعۀ کاخ های آق قویونلوها را در تبریِز 
سدۀ نهم هجری قمری الزم برمی شمرد )بابایی10 2008، 
33(. او در ادامه، مجموعه اشعار عبدی بیگ را مرجع قرار 
شاعرانه  توصیفات  اساس  بر  که  می دهد  شرح  و  می دهد 
سازه های  قزوین،  کاخ  محدودۀ  از  وی  مالحظۀ  قابل  و 
جدید در خارج از دیوارهای قدیمی قرار گرفته اند و محوطۀ 
و  شهر  میان  میدان  یک  و  بوده  شهر  با  مماس  سلطنتی 
بابایی  را  این میدان  قرار داشته است.  دارالسلطنه  محوطۀ 
و  می داند  عالی قاپو  سردر  مقابل  کشیده  محور  با  منطبق 
می گوید: میدان شهر که به نام میدان اسب شاهی شناخته 
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می شد، یک مستطیل دراز و باریک به اندازه تقریبی 420 
میدان فضای  این  بابایی،  نظر  از  است.  بوده  متر  در 150 

تا  )دولت خانه(  باغ سعادت آباد  از جنوب  بود که  گشوده ای 
)تصویر 1(. )همان، 51(  امتداد می یافت  قدیمی  شهر 

تصویر 1. نقشۀ شماتیک از قزوین صفوی بر اساس نقشه امیرشاهی )شوپه 1996، 149(
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برنامه ریزی  »قزوین،  عنوان  با  خود  مقالۀ  در  ویرت11  اوژن 
وی  دارد.  دیگری  نظر  قاجاری«12  بازار  و  صفویان  شهری 
بازار در شهرهای  نقش  با  رابطه  در  بررسی های گسترده ای 
ایرانی و به ویژه مقر حاکمان صفوی انجام داده و طرحی با 
نام الگوی اولیۀ برنامه ریزی شهری قزوین ارائه کرده که در آن 

نام »باغ های شاهی صفویان؛  با  مهوش عالمی در مقاله ای 
صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقانیت سیاسی« 
شرح می دهد که بخش اعظم افزوده ها و الحاقات در زمان 
طهماسب و در قزوین مربوط به عمارت ها و باغ هایی می شود 
که به سکونت خاندان سلطنتی و دربار اختصاص یافته بود. 
از نظر او، این بخش به صورت باغ شهر یا باغستانی درآمده 
بود که بعدها به سعادت آباد مشهور شد. سعادت آباد، در شمال 
شهر پیشین ساخته شده بود و با یک خیابان و دو میدان به 
آن متصل می شد که مبین اهمیت باغ سازی در تدبیر سیاسی 
شاه طهماسب بود )عالمی 1387، 51(. ازنظر او فضای کشیدۀ 
مقابل سردر عالی قاپو، خیابانی است که قزوین را به توسعۀ 
صفوی واقع در حومۀ شمالی متصل می کند. لذا فضای مقابل 
سردر عالی قاپو نه میدان، که خیابان بوده است. این خیابان که 

بناهای باقی ماندۀ دورۀ صفویه و قبل از آن و بناهای ساخته شده 
تا زمان شاه عباس دوم مشخص شده است )ویرث13 1997، 
معرفی  اسب  میدان  عنوان  به  را که وی  469(. محدوده ای 
مسجد  صغیر-  جامع  )مسجد  حیدریه  مسجد  بین  می کند؛ 

اصحاب ابوحنفی( و دارالسلطنه قرار دارد )تصویر 2(. 

احتمااًل دو بخش مجزای آن در شمال و جنوب سردر عالی قاپو 
از  و  قزوین  به  از سوی جنوب  را  یادشده  داشته؛ سردر  قرار 
سمت شمال به باغ شاه یا آن طور که کمپفر می گوید به باغ 
پشت عمارت عالی قاپو متصل می کرده است )جیحانی و رجبی 

 .)44 ،1396
نیز دربارۀ قزوین صفوی صورت  این، مطالعات دیگری  جز 
از بهشت،  بازتابی  ایرانی،  باغ  گرفته است. ازجمله در کتاب 
نویسندگان ضمن ارائۀ تصویری بازسازی شده از دارالسلطنۀ 
قزوین، فضای باِز مقابل سردر عالی قاپو را به عنوان میدان اسب 
معرفی می کنند )خوانساری14، مقتدر15، و یاوری16 2004، 76(. 
اردوان امیرشاهی نیز پس از مطالعات اولیۀ خود دربارۀ قزوین 
صفوی که مبنای مطالعات شوپه بوده است17؛ در مقالۀ متأخری 
براساس نقشۀ کمپفر از قزوین صفوی، میدان و خیابان را دو 

تصویر 2. الگوی اولیه برنامه ریزی شهری قزوین و موقعیت میدان اسب )ویرث 1997، 469(
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 .f ،2923 20تصویر 3. انگلبرت کمپفر، سردرعالیقاپو )کتابخانۀ بریتیش19، اسلوان
 )a 76

فضای مجزا می داند )تصویر 3( که در کنار یکدیگر و به موازات 
)امیرشاهی  پیوند می داده اند  به حومۀ سلطنتی  را  هم، شهر 
1396، 351(. در پژوهش  متأخری نیز به بازیابی ساختار فضایی 
قزوین صفوی و ازجمله محل و شکل میدان اسب پرداخته شده 
است. در این مطالعه براساس ترسیم کمپفر و منابع دیگری 
ازجمله برخی اشعار عبدی بیگ و همچنین شرحی از محل 
تقریبی میدان اسب از ویلیام اوسلی18، میدان یادشده طوری 
در شرق سردر عالی قاپو بازیابی شده است که شباهت قابل 
)نوروز و جوادی، 1396،  دارد  اوژن ویرت  با ترسیم  توجهی 
162-165(. الزم به ذکر است که ویرت نه طرح دقیق که 
برنامۀ کلی قزوین صفوی را روشن کرده است و نتایج مطالعات 
او از این منظر مورد توجه است. بررسی و مقایسۀ مطالعات 
می دهد  نشان  قزوین صفوی  و  قزوین  میدان های  مورد  در 
که دیدگاه های کاماًل متفاوتی در مورد شکل و جایگاه میدان 
اسب وجود دارد. به طوری که این دیدگاه ها گاه تصویری کاماًل 
متفاوت از میدان یادشده را پیش رو می گذارند. ازاین رو مطالعۀ 
توسعۀ صفوی قزوین با هدف دست یافتن به اطالعات بیشتر 

از میدان اسب، موضوعی ضروری است.

2. قزوین و توسعۀ شهری دورۀ صفوی 
در ابتدای ورود اسالم، قزوین به پایگاه اعراب برای پیشروی 
به سوی شمال و عبور از کوه های البرز تبدیل شد )ابن فقیه 

1349، 123(. به نظر می رسد در نتیجۀ اهمیتی که قزوین برای 
مبارزات اعراب در ایران داشت، و منجر به مهاجرت تعداد زیادی 
از آنها به این منطقه شده بود، این شهر قرن ها بعد به یکی از 
مراکز بزرگ اهل سنت تبدیل شد. در زمان شاه اسماعیل اول، 
بنا به دالیلی، مذهب رسمی به شیعۀ اثنی عشری تغییر  کرد. 
این هم زمان با دوره ای است که در قزوین بیشتر مردم اهل 
سنت بودند و مدارس دینی ایشان در آن جا رونق داشت. شاه 
طهماسب با انتقال پایتخت از تبریز به قزوین، این تمرکز اهل 

سنت را از بین برد. 
بعد از انتخاب قزوین به پایتختی، شاه و درباریان شیعه وارد شهر 
شدند؛ و در نتیجۀ آن، ساختار قدرت اهل سنت در شهر از بین 
رفت و ارزش گذاری های جدید بر مبنای احترام به تشیع تعریف 
شد. عبدی بیگ در ابتدای روضه الصفات در مقدمه عمارات و 
باغ مبارک سعادت آباد به این موضوع اشاره می کند و می گوید:

مردمش از علم رخ افروختند
مذهب شیعی همه آموختند

سنی از آن خّطه قدم در کشید
شیعی اثنی عشری شد پدید 
)عبدی بیگ 1395، 35(
به  تبریز  از  یا »دارالسلطنه«  پایتخت  تغییر  دربارۀ چگونگي 
قزوین در خالصه التواریخ در اشاره به رویدادهاي سال سي و 
دوم از فرمانفرمایي شاه طهماسب، برابر با سال 962 هجری 
قمری آمده است، که شاه در فصل خزان وارد شهر می شود و 
چون عمارت دولت خانۀ مبارکه مجدداً احداث یافته، در جعفرآباد 
و باب الجنه هنوز به اتمام نرسیده بود، به دولت خانۀ کهنه که 
سابقاً بعضي از منازل غفران پناه قاضي جهان الحسني بود، 
نزول اجالل فرمودند )قمی 1384، 9- 378(. نقش طهماسب 
در قزوین، با شروع ساخت دارالسلطنه و طراحی ویژۀ او در شهر 

و با ساخت میدان ها و خیابان ها و باغ ها آغاز شد. 
تاریخ  متون  برخی  در  جدید  عناصر  شکل  گیری  چگونگی 
صفوی شرح داده شده است. در خالصه التواریخ آمده که در 
میان باغ سعادت آباد، باغ عمارات عالی، تاالرهای متعالی و 
ایوان ها و حوض ها طرح انداختند و دروازه آن را به غایت مرتفع 
و عالی بنانهاده، ... عرصۀ باغ را به طریق هندسه به گذرهای 
مربع و چمن های مثلث و مسدس بخش کرده در میان خیابان 
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آن نهری عظیم جاری گردانید )قمی 1384، 213-312(. در 
تأیید باغ ها و عماراتی که در این دوره در قزوین ساخته شده 
است، عبدی بیگ شیرازی در مثنوی روضه الصفات برخی از 
این باغ ها را وصف کرده است )عبدی بیگ 1395(21. نسبت 
به گستردگی ساخت وسازهای این دوره، بقایای چندانی از آثار 
یادشده در شهر باقی نمانده است. عالوه بر اماکن سلطنتی و 
کاخ ها، برخی عناصر و فضاهای شهری ازجمله میدان ها نیز از 
بین رفته اند. چگونگی از بین رفتن این مجموعه و شکل دقیق 
آن و محورهای درون حصار سلطنتی مشخص نیست. عمارت 
چهلستون و سردر عالی قاپو تنها بازمانده از مجموعۀ دارالسلطنۀ 
طهماسب در قزوین هستند که هردوی آنها نیز در زمان شاه 

عباس اول دستخوش تغییراتی شده اند. 
دورۀ  نقوش  روی  بر  دیوارنگاره هایی  چهلستون  عمارت  در 
بازمی گردد و  به زمان شاه عباس  طهماسبی وجود دارد که 
با هنر نگارگری دورۀ یادشده است. سردر عالی قاپو  منطبق 
بستر  در  )سپه(  شهدا  خیابان  نام  با  آن که  مقابل  محور  و 
امروزی شهر شناخته می شود، عنصر طرح ریزی شده در زمان 
طهماسب است؛ اما کتیبۀ کاشی کاری در زمان عباس اول در 
ایوان ورودی سردر نصب شده و تعمیراتی نیز در این دوره در 
آن صورت پذیرفته است )گلریز 1368، 641(. در عالم آرای 
عباسی و طی حوادثی که در آن شرح داده شده؛ از عناصر 
شهری وابسته و پیوسته به دارالسلطنه و شهر نام برده شده 
است. میدان سعادت، میدان اسب، درب دولت خانه، خیابان و 
درب باغچۀ حرم ازجمله این موارد هستند که از میان آنها تنها 
خیابان باقی مانده است و میادین یادشده، جزئی از بخش های 
حذف شده از مجموعه عناصر صفوی شهر محسوب می شوند. 
با وجود این، نشانه هایی در بستر شهر و همچنین در متون 
تاریخی وجود دارد که مطالعۀ آنها، برای بازشناسی ساختارهای 

حذف شده، می تواند مفید باشد. 
چنانچه پیش تر بررسی شد؛ برخی از مطالعات پیشین، میدان 
عالی قاپو  برابر  در  کشیده ای  شهری  فضای  میدان  را  اسب 
برشمرده اند22، چنان که باغ یا باغستان سعادت آباد را به شهر 
قدیم متصل می کرده است. شاید ریشۀ میدان نامیده شدِن 
خیاباِن یادشده به شرح و ترسیم کمپفر مرتبط باشد، جایی 
جلوخان  معنی  به  )تصویر 3(  وستی بیوله23  را  خیابان  او  که 

نامیده است )عالمی24 2012، 112(. جلوخان نامیدن فضای 
یادشده غیرصحیح نیست؛ اما تفسیر جلوخان به عنوان یک 
میدان در این جا و بنا بر اشعار عبدی بیگ نمی تواند صحیح 
باشد. شاعر دربار در شعر خود به وضوح و در جاهای مختلف، 
فضای مقابل عالی قاپو را توصیف کرده و آن را خیابان نامیده 
است. این اشعار تأیید می کنند که محور مقابل سردر عالی قاپو 
یک خیابان ارتباط دهندۀ شهر قدیم و دارالسلطنۀ جدید بوده 
است. همچنین عبدی بیگ در مثنوی زینت االوراق و زمانی 
که فاصلۀ میان شهر قدیم و شهر صفوی را در فصل خزان و 
الجرم خیابان را شرح می دهد، می گوید: خواهد از عمر اگر بیاید 
بهر/ به  خیابان رود ز جانب شهر )عبدی بیگ 1395، 160(. او 
همچنین ادامه داده است که: در خیابان به وقت سیر و عبور/ 
باغ ها بین ز هر طرف معمور )همان(؛ و سپس از دکان ها25 و 
صفۀ سرچنار26 و خانه های امرا27 نام می برد. او در جایی دیگر 
و برای توصیف محدوده ای متفاوت، به طور مشخص از میدان 
اسب نیز نام می برد28. نوع بیان او حاکی از تفاوت میان میدان 

یادشده و خیابان است. 
3. میدان های قزوین: از میدان سعادت آباد تا میدان 

اسب 
همچون  شهری  عناصر  قزوین،  صفوی  هویت  تعریف  در 
میدان های سعادت و اسب ارزش تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
دارند. پرسشی که در ابتدا قابل طرح است این است که آیا 
میدان های سعادت آباد و اسب خصوصیات کالبدی و غیرکالبدی 
مشابه داشته اند؟ برای پاسخ باید به برخی متون تاریخی رجوع 
کرد. دالواله، میدان سعادت را همراه با جزئیات توصیف می کند 
و می گوید دومین چیزی که در قزوین نظر مرا جلب کرد؛ 
میدان بزرگ است که دور از قصر شاهی و در حوالی بازار واقع 
شده است )دالواله 1384، 133(. این جمالت دالواله، موقعیت 
قرارگیری این میدان را در شهر مشخص می کند. او در ادامه 
می گوید: گرچه این میدان به زیبایی میدان اصفهان نیست؛ 
ولی طولش به همان اندازه و عرضش تقریباً یک سوم طول 
است. علت بزرگی این میدان، وجود زمین چوگان در آن است 
)همان(. او فضای درونی میدان را توصیف می کند و می گوید 
اطراف میدان را درخت کاشته اند. جوی های باریکی نیز پای این 
درخت ها جریان دارد. دور تا دور میدان را دو رج طارمی چوبی 
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کشیده اند. همچنین او در مورد نحوۀ استفاده شاه از این فضا 
شرح می دهد که او تقریباً هر شب با اسب وارد میدان می شود 
و تمام اعیان و اشراف قبل از ورود وی، سوار بر اسب در میدان 

حاضر هستند )همان(.
در عالم آرای عباسی در بخشی مرتبط با فرار بایزید به ایران که 
در زمان شاه طهماسب رخ داده، آمده است که در میدان سعادت 
قزوین به دستور شاه طهماسب یک میهمانی برگزار می شود و 
در این بزم، سطح میدان از فرش های گران بهایی پوشیده شده 
است )ترکمان 1392، 102-101(. این متن تنها یک نمونه  
از موارد بسیاری است که در آن کاربرد برگزاری جشن های 
سلطنتی در میدان سعادت و در زمان طهماسب مطرح شده 
است. جزئیات چگونگی اجرای اینگونه جشن ها در ذکر حوادث 
متعددی در عالم آرای عباسی ذکر شده است29. عالوه بر جشن 
و بازی در میدان سعادت، شاه تقریباً هر روز سوار بر اسب به 
میدان یادشده می رفت و بسیاری از مالقات های سیاسی در این 
زمان انجام می شد. دالواله و سفیر اسپانیا چنین روزهایی را در 
سفرنامه های خود توصیف کرده اند و برای اولین بار شاه را در 
این میدان دیده اند30. استفادۀ دیگری که از این میدان می شد؛ 
نمایش هدایای میهمانان و نمایندگان دولت های مختلف بود31. 
مجازات، یکی دیگر از اموری است که گاهی در میدان انجام 
می شد. در توصیف یک سانحه در سال نوزدهم سلطنت شاه 
عباس اول، مربوط به قتل داروغۀ دارالسلطنۀ قزوین، آمده است 
که چند دزد را در میدان سعادت آباد قزوین زنده زنده به سیخ 
آهنین زده و آتش زدند )همان 686(. نتیجه آنکه میدان سعادت 
محل بازی چوگان بوده، در اطراف آن دکان و درخت و جوی 
آب قرار داشته و مردم در آن برای گرگ بازی، تماشای چوگان 
و دیدن شاه جمع می شده اند. میدان سعادت به مناسبت های 
مختلف آذین بندی و چراغانی می شد؛ و عموم مردم هم بعد 
از درباریان و میهمانان شاه، دور میدان حضور می یافتند و بنا 
به دستور شاه در برخی از این بازی ها شرکت می کردند. لذا 
میدان سعادت فضایی برای مالقات شاه، درباریان، میهمانان 
و مردم بوده است و دالواله آن را گردشگاه عمومی می داند. 
میدان شهر برای بارعام نیز استفاده می شده است. برای مثال 
در یک مورد مشخص، شاه سفیر عثمانی را بطور خصوصی 
درون باغ مالقات نمی کند و او را در میدان عمومی شهر به 

حضور می پذیرد32.
توصیف فضا و شکل میدان سعادت بیشتر از میدان اسب در 
متون ذکر شده است. شرحی شبیه به وصف دالواله از میدان 
سعادت، در رابطه با میدان اسب وجود ندارد. اما در عالم آرای 
عباسی همانطور که مواردی از میدان عمومی شهر آورده شد؛ 
توصیفاتی از میدان اسب نیز در شرح حوادث بعد از مرگ شاه 
اسماعیل دوم  توصیف مرگ شاه  در  طهماسب و همچنین 
و برخی موارد دیگر قابل مشاهده است. در این حوادث، به 
مسیر حرکت افراد، برخی اماکن و عناصر اطراف دولت خانه 
و خود میدان اسب اشاره شده است. برای مثال در عالم آرای 
عباسی ذیل عنوان »ذکر شهادت شاهزادۀ مغفور حیدر میرزا و 
قرار سلطنت و پادشاهی اسماعیل میرزا و قضایای او«33 و در 
خالل توصیف وقایع و جنگ میان طرفداران اسماعیل میرزا 
و حیدر میرزا، برخی فضاهای داخلی دارالسلطنه و دیوان خانه 

توصیف شده است. 
زمانی که شاه طهماسب از دنیا رفت، حیدر میرزا درون دولت خانه 
اقامت داشت. اما در همان زمان کنترل دولت خانه در دست 
طرفداران اسماعیل میرزا بوده است. زمانی که نواب پریخان 
به دست حیدر میرزا  اسماعیل میرزا، در حرم سرا  خانم، حامی 
گرفتار شد و توانست خود را نجات دهد؛ به دستور حیدرمیرزا 
دری -که از باغچۀ حرم به میدان اسب راه داشت- گشوده شد 
و پریخان خانم بیرون رفت. طبق شرح اسکندربیگ »نواب کلید 
درگاه را به یکی از افرادش سپرد و دشمنان شاهزاده حیدر میرزا 
صاحب اختیار درب حرم گشتند و سرانجام معاندان از همین 
در وارد حرم شدند و شاهزاده را کشتند )ترکمان 1392، 192(. 
شرح این واقعه، دسترسی از حرم به میدان اسب را از طریق 
درب رو به باغچۀ حرم آشکار می کند. ازآنجاکه حرم سرا درون 
محدودۀ دارالسلطنه قرار داشته، در نتیجه درب باغچۀ حرم 
باید در جدارۀ شمالی میدان اسب و همچنین در حصار جنوبی 
دارالسلطنه واقع بوده باشد. امنیت و کنترل دروب دولت خانه به 
نوبت در اختیار دو طایفۀ طرفدار دو شاهزادۀ رقیب قرار داشته 
است. طبق شرح اسکندربیگ، حسین بیگ، رئیس نگهباناِن 
طرفدار حیدر میرزا به همراه یارانش برای تحویل کشیک به 
سمت دولت خانه رفتند. در این بخش از متن آمده است که 
»حسین بیگ اول از راه معهود که راه خیابان بود روانه شد. 
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چون به حوالی خانۀ خلیفه مهرداد و قلی بیک افشار رسید، مردم 
ایشان کوچه را بند کرده بودند ... او عود نمود و از راه دیگر که 
پشت خانه های خزانۀ عامره بود، روانه شد« )همان 195(. در 
نهایت مطلع می شوند که طایفۀ رقیب، قبل از آنان از راه خیابان 
به میدان اسب که متصل به باغچه حرم است، آمدند و وارد 

حرم سرا شدند و شاهزاده حیدر میرزا را کشتند )همان(. 
درب  جایگاه  متن،  بررسی  براساس  و  حوادث  این  ذکر  در 
دولت خانه و درب رو به باغچۀ حرم در جدارۀ میدان اسب قابل 
تشخیص هستند؛ و عالوه براین، به نظر می رسد که دو درب 
یادشده در جوار یکدیگر بوده اند، چرا که دارالسلطنه و عناصر 
از طریق یک جدارۀ مشترک، یعنی  درون آن ازجمله حرم، 
حصار جنوبی، با میدان و شهر در ارتباط بوده اند. بنابراین، شکل 
کلی جدارۀ شمالی میدان که منطبق با حصار جنوبی دارالسلطنه 
و دولت خانه است، مشخص می شود. موضوع دیگری که در 
این شرح قابل توجه است، راه رسیدن به میدان است. همانطور 

4. میدان اسب شاهی
پیش از این روشن شد که دست کم بنا بر شرح تاریخ نویسان 
و متن سفرنامه ها، میدان اسب یک تفاوت اساسی با میدان 
بازار  نزدیک  و  دولت خانه  دیگر  در سوی  که  دارد  سعادت 
ساخته شده بود. از سوی دیگر، اطالعات اولیه در مورد هر 
دو میدان قزوین و به خصوص میدان اسب بسیار ناچیز است 

که در متن عالم آرا آمده، راه معهود به میدان از طریق خیابان 
و همچنین کوچه ای است که این دو را به هم مرتبط می کند. 
مقصود، همان کوچه ای است که در قائلۀ ذکرشده، مخالفان 
حیدر میرزا آن را بسته بودند و نگهبانان مجبور شدند از طریق 
خانۀ خزانه دار وارد میدان شوند. اگر ترسیم کمپفر از خیابان 
مقابل سردر عالی قاپو در نظر گرفته شود )تصویر 4(؛ مشاهده 
می شود که مسیر درختکاری شده جانب شرقی خیابان که با 
کلمه Arborum به خط التینی مشخص شده به دیوارۀ سردر 
نچسبیده است. لذا به نظر می رسد دسترسی به میدان اسب، 
درب حرم سرا و درب دولت خانه بعد از عبور از خیابان و از طریق 
کوچه ای در انتهای آن که به سمت شرق امتداد داشته صورت 
می گرفته است. باوجود این، بخش های وسیعی از میدان هنوز 
در پاره ای از ابهام است و تصویری روشنی از آن پیِش رو قرار 
ندارد. در ادامه در جهت روشن تر شدن خصوصیات اصلی میدان 

اسب، الزم است بررسی های بیشتری صورت بگیرد. 

و الزم است اندک اطالعات در دسترس با دقت مورد بررسی 
قرار گیرد و با شواهد موجود و از میان رفته انطباق داده شود. 

4ـ1. میدان اسب، سردر دولت خانه و قصر جهان نمای

)v 86 .f ،2910 تصویر 4. انگلبرت کمپفر، نمای خیابان قزوین و سردرعالی قاپو )کتابخانۀ بریتیش، اسلوان
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همانطور که پیش از این در ذکر منابع مطالعاتی گفته شد؛ 
در شرح جهانگردان و سفرا هم اطالعاتی از شهر قزوین و 
مجموعۀ سلطنتی و در رابطه با حصار جنوبی دارالسلطنه ذکر 
شده است. دالواله می گوید اولین چیزی که در قزوین نظر 
من را جلب کرد، درب شاهی بود که در یک میدان بزرگ 
کالبدی  ویژگی های  شرح  به  ادامه  در  او  است.  شده  واقع 
این درب می پردازد: این درب نقاشی نشده و فاقد تزئینات 
طالیی است؛ ولی عظمتی بسزا دارد و در پس آن نخست 
داالن مرتفعی قرار گرفته که دربان ها در آن جای دارند و 
بعد، حیاط بزرگ و زیبایی واقع شده که مملو از درخت چنار 
است و کسانی که صبح ها در انتظار خروج شاه ایستاده اند از 
سایه آنها استفاده می کنند. جلوی حیاط در محل سربسته ای 
یک حوض خانه ساخته شده که باالی آن یک تاالر نسبتًا 
)دالواله  می شوند  اطعام  آن  در  صوفی ها  و  است  طویلی 
1384، 232(. همچنین او در قسمت چپ دیوار مقابل حیاط 
به درب داالن دیگری اشاره می کند که مخصوص بارعام 
شاه است؛ و بعد از این داالن، درب سومی قرار دارد که شاه 
از آنجا وارد می شود و در قسمت چپ همین  بارعام  برای 
داالن درب دیگری است که اگر شاه بخواهد با اسب وارد 
شود از آن استفاده می کند. طبق شرح دالواله، در داالن اول 
طاقنماهایی است که قسمتی از آن در اختیار غالمان شاه 
است و در قسمت دیگر، صندوق و وسایل سفر و پیشکشی ها 
را قرار می دهند )همان(. دالواله فضای مهمی را در جدارۀ 
جنوبی دارالسلطنه توصیف می کند. اگر درب شرح داده شده 
توسط او همان درب دولت خانه یا دیوان خانه در عالم آرای 
عباسی باشد؛ یک عنصر مهم در جدارۀ شمالی میدان اسب 
متن  براساس  این جداره  است  اما الزم  مشخص می شود. 
در  دوحه االزهار  در  عبدی بیگ  شود.  بررسی  نیز  دیگری 
ابیاتی با عنوان »صفت قصر جهان نمای که بر سردر جانب 
اطراف میدان  از عمارات  نام یکی  میدان اسب ساخته اند« 
او را  را ذکر می کند و از شبی می گوید که شاه طهماسب 

فرامی خواند )عبدی بیگ 1974، 113(. 
شه سیاره جیش مهر مسند

چراغ دودۀ آل محمد
به بزم جنت آیینم طلب کرد

به حالم لطف  های بس عجب کرد
پس آن گه با نشاط بیش از بیش

به سیر باغ شد از مسند خویش
)همان(

عبدی بیگ از اینکه از جانب شاه فراخوانده شده بود اظهار 
دیگر  غالمان  کنار  در  می گوید  و  می کند  شادی  و  نشاط 
و همراه شاه مشغول سیر باغ شده است.34 آنها از منزل و 
اشاره  قصر  بام  سیر  به  شاه  و  کردند  عبور  باغ  روضه های 
می کند35؛ و عبدی بیگ شادمان از سعادتی که نصیبش شده 
بود به دنبال شاه به بام قصر جهان نما می رود. در ادامه در 
ابیاتی از زیبایی این قصر می گوید )همان 115(. این بخش 
را که  از قصر جهان نما  از توصیفات عبدی بیگ، تصویری 
رو به میدان است فراهم می کند. بر اساس توصیف دالواله 
پذیرفته است که درب دیوان خانه نیز در بِر میدان بزرگ قرار 
داشته است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا درب 
وصف شده توسط دالواله می تواند سردر عالی قاپو باشد؟ لذا 
بِر  درب  از  دالواله  توسط  توصیف شده  تصویر  است  الزم 

میدان بزرگ با سردر عالی قاپو تطبیق داده شود. 
دالواله از درب بزرگی صحبت کرده که فاقد تزئینات است؛ 
در صورتی که عالی قاپو تزئینات دارد. بخشی از این تزئینات 
که شامل کتیبه ای در نمای بیرونی سردر است، در ابتدای 
کاشی  دریچۀ  اما  است،  شده  ساخته  عباس  شاه  سلطنت 
معرق در مرکز ایوان، مربوط به دوره های قبل تر است. در هر 
حال دالواله در حدود سال های 1026 هجری قمری )1618 
میالدی( در قزوین بوده؛ و جدیدترین الیه کاشی های سردر 
عالی قاپو در حدود سال های 996 تا 1005 هجری قمری 
نتیجه در  )گلریز 1337، 643(. در  تاریخ گذاری شده است 
نه  و  خیابان  مقابل  یادشده که  بازدید دالواله، سردر  زمان 
دیگر،  نکتۀ  است.  داشته  تزئینات  است،  بوده  میدان  بِر  در 
توجه به بخش هایی از سردر یا درب شاهِی بِر میدان اسب 
است که دالواله از آنها نام می برد؛ مانند ورودی های جانب 
اسب  با  بخواهد  شاه  اگر  می گوید  او  که  سردر  این  غربی 
وارد شود از آن استفاده می کند )دالواله 1384، 232(. این 
موارد با فضاها و بخش های سردر عالی قاپو همخوانی ندارد. 
میهمانان -که  استقرار  برای  بزرگ  باالخانه های  همچنین 
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)ترکمان  آن صحبت شد  از  دیوان خانه  درب  درباره  پیشتر 
داشته  جای  عالی قاپو  سردر  در  نمی توانند    )371  ،1392
اتاق کوچک در  زیرا طبقۀ دوم سردر عالی قاپو، دو  باشند؛ 
طرفین دارد که برای نگهبانی استفاده می شدند و گنجایش 
بیش از دو یا 3 نفر ندارد. قدیمی ترین تصویری که بعد از 
ترسیم کمپفر )تصویر 4( از سردر عالی قاپو در دست است، 
از حدود سال های 1300 خورشیدی است )تصویر  عکسی 
5(؛ که ویژگی های ظاهری سردر عالی قاپو، شامل تزئینات 
اخیر  دوره های  تعمیرات  و  تغییرات  از  پیش  را  آن  ابعاد  و 
نشان می دهد. در نتیجه درب بزرگ شاهی با سردر عالی قاپو 

است.  متفاوت 
حداقل  دارالسلطنه،  جنوبی  حصار  که  شد  روشن  اینجا  تا 
دو سردر داشته است. بر اساس تعابیر عبدی بیگ می توان 
سردر  شهر،  جانب  به  رو  سردِر  دو  این  از  یکی  که  گفت 
عالی قاپو است )عبدی بیگ 1395، 160(؛ و دیگری رو به 
بنابراین  میدان اسب )عبدی بیگ 1974، 114( بوده است. 
شرح  و  دالواله  سفرنامه  در  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
درب  که  روشن می شود  عالی قاپو،  با  آن  گفته های  تفاوت 
شاهی همان سردر قصر جهان نمای است که بر سردر جانب 
میدان اسب ساخته اند. به بیان دیگر درب شاهی، سردری در 
بِر میدان اسب بوده است که روی آن نیز قصر جهان نمای 

است. داشته  قرار 
4ـ2. دیگر عناصر متصل به میدان اسب 

عالم آرای  عباسی تحت عنوان »ذکر جلوس  از  در بخشی 
اسماعیل میرزا بر سریر سلطنت« آمده است که اسماعیل میرزا، 
خلفا را از شهر بیرون کرد و آنها از منزل وی بیرون رفته 
به خانه های شاه قلی سلطان یکان استاجلو که مابین میدان 
اسب شاهی و خانه های نواب پریخان خانم واقع است؛ به 
دولت خانه مبارکه آمدند )ترکمان 1392، 203(. در ادامه بار 
دیگر از خانۀ یکی دیگر از درباریان در اطراف میدان اسب 
نام برده می شود. بنابراین می-توان این فرضیه را مطرح کرد 
که بخشی از حاشیۀ میدان اسب با واحدهای مسکونی متعلق 
به درباریان شکل گرفته بود. حوادث دیگری در عالم آرای 
عباسی نقل شده است که می توان برای بررسی این فرضیه 

به آنها استناد کرد.

در شرح مرگ اسماعیل دوم آمده است که در شب یکشنبه، 
و  حلواچی اغلی  اتفاق حسن بیگ  به  رمضان، وی  سیزدهم 
چند نفر از نزدیکان از دولت خانه به عزم سیر بیرون آمده و 
تا پاسی از شب در کوچه ها و محالت بودند، بعد از آن به 
دولت خانه برگشتند و در خانه های حسن بیگ مذکور که به 
دولت خانه اتصال داشت و یک در آن از میدان اسب شاهی 
)همان 218(.  نشد  بیدار  و  رفت  خواب  به  می شد؛  گشوده 
است  آمده  دوم  اسماعیل  مرگ  از  بعد  اتفاق های  ادامۀ  در 
به جهت آنکه خبر شهرت نیابد، امرا فرمودند که قاپوچیان 
درگاه میدان اسب را بستند که خبر بیرون نرود )همان 219(. 
لذا برای یافتن موقعیت خانه حسن بیگ باید به دنبال نقطۀ 
تالقی دارالسلطنه و محلۀ مسکونی مجاور دولت خانه بود؛ و 
تنها بخشی که احتمال می رود خانه حسن بیگ حلواچی اغلی 
در آنجا واقع باشد، گوشۀ شمال شرقی میدان است. زیرا صرفًا 
در این موقعیت، یک خانه می تواند هم با دولت خانه و هم با 
محالت مسکونی اطراف در ارتباط باشد، درحالی که دری از 
آن نیز به میدان باز شود. با توجه به همۀ حوادث مطرح شده، 
به نظر می رسد خانه های ذکر شده اگر دقیقاً متصل به جدارۀ 
میدان نباشند، حتماً در محلۀ متصل به آن واقع بودند، البته 
ارتباط  به جز خانۀ حسن بیگ حلواچی اغلی و خزانه دار که 
مستقیم آنها با میدان اسب اثبات شده است، و راه رسیدن 
به میدان از طریق خانۀ خزانه دار، در حادثه ای که مربوط به 

قتل حیدرمیرزا بود؛ پیش از این ذکر شد.

تصویر 5. سردرعالی قاپو قبل از تعمیرات سال 1310 )گلریز 1368، 642(
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3-4. میدان اسب، بستری برای رویدادهای درونی 
دربار 

عالوه بر موارد بررسی شدۀ پیشین، توصیفاتی در عالم آرای 
عباسی و سفرنامه های افرادی همچون دالواله، شاردن و 
روابط  و  دربار  مناسبات  که  دارد  وجود  فیگوئروا36  ِدسیلوا 
اجتماعی جاری در میدان اسب و همچنین نقش آن را در 
شهر مشخص می کند. طی قائله ای در زمان سلطان محمد 
که شرح آن در عالم آرای عباسی و ذیل عنوان »ذکر احوال 
خراسان و توجه موکب همایون شاهی ظل اللهی به  عراق 
و تمکن یافتن بر سریر سلطنت ایران« درج شده، نویسنده 
شبی را وصف می کند که عده ای از امرا به جهت خواسته 
و اعتراضی که نسبت به شاه داشتند، شبانه در دولت خانه 
جمع شدند. مرشد قلی خان -که نگهبان آن شب دولت خانه 
بود- فرمان داد امرا همگی وارد دولت خانه شوند و هم زمان 
بدین  به داخل منع شدند و  از آمدن  امرا  لشکریاِن همراه 
طریق محافظان امرا از ایشان دور نگه داشته شدند. او به 
امرا خبر داد که رسم صوفیگری است که ابتدا به دست بوسی 
شاه بروند و چون شاه خواب است، صبح ابتدا شاه را ببینند و 
سپس به امور آنها در دربار رسیدگی شود. با این تمهید، آنها 
می بایست شب را در دولت خانه استراحت کنند. لذا ایشان 
را به باالخانه های مابین دولت خانه و میدان اسب بردند و 
همان شب جمعی به نگهبانی از ایشان مأمور شدند و امرا 
ذکر  باالخانه های   .)371 )همان  شدند  گرفتار  که  دانستند 
باشند؛  دولت خانه  درب  دوم  باید طبقۀ  قائله،  این  در  شده 
همان جایی که عبدی بیگ از آن با عنوان قصر جهان نمای 
بر جانب میدان اسب نام می برد )عبدی بیگ 1395، 99(. 
قتل  نقشۀ  در شرح  نیز  در خالصه التواریخ  دیگر  در جایی 
در  قاتلین  از حبس شدن  عباس،  مادر شاه  خیرالنسابیگم، 
باالخانه های مابین دولت خانه و میدان اسب صحبت شده 

است )قمی 1359، 867(. 
و  سیاسی  مناسبات  در  که  نقشی  و  اسب  میدان  عملکرد 
متفاوت  سعادت  میدان  با  داشت،  شاه  و  شهر  اجتماعی 
است و این موضوع از مقایسۀ دو میدان روشن می شود. در 
سال اول جلوس شاه عباس اول، مراسم ازدواج او با صبیۀ 
میدان  و  آباد  سعادت  باغ  در  سلطان حسین بن بهرام میرزا 

اسب قزوین برگزار شد و سه شبانه روز جشن ادامه داشت 
)ترکمان 1392، 380(. لذا به نظر می رسد جشن هایی که 
اسب  میدان  در  داشتند،  حضور  آن  در  کمتر  عادی  مردم 
برگزار می شد. این میدان بیشتر در انحصار خانوادۀ سلطنتی 
به  نسبت  آن  به  آمد  و  رفت  می رود  گمان  و  بوده  امرا  و 
راستای  در  همچنین  است.  بوده  محدودتر  سعادت  میدان 
ذکراالخیار  فی  نقاوه االثار  در  اسب  میدان  عملکرد  معرفی 
و  داخلی  درگیری های  از  یکی  شرح  در  تاریخ صفویه  فی 
شورش عده ای از درباریان در سال های اول سلطنت عباس 
یکم و پس از شرح نام افراد حاضر در این شورش آمده است 
که بعد از لو رفتن این دسیسه، شاه به میدان اسب می رود 
و دستور می دهد جارچیان، جار شاهی بزنند و در آن زمان 
اسب  میدان  در  بودند  قزوین  در  که  سپاهیان  و  امرا  تمام 
حاضر شدند. یکی از افرادی که دسیسه کرده بود چون به 
میدان اسب -که مملو از نظامیان بود- رسید؛ او را دستگیر 
بیرون  کرده  نیزه  بر  و  برداشته  بدن  از  را  و سرش  کردند 
بنابراین   .)289-288  ،1373 نطنزی  )افوشته ای  فرستادند 
در بیشتر موارد ذکر شده از نقش اجتماعی میدان اسب در 
شهر، رّدی از نمایش شاهانه در برابر مردم، آنگونه که در 
در  بلکه  نیست.  مشاهده  قابل  بود،  معمول  سعادت  میدان 
این میدان، بیشتر روابط داخلی دربار و حواشی آن جریان 
داشته است. اعتراض ها و شورش ها، جشن های داخلی دربار 
انجام  فضا  این  در  دربار  به  وزرا  و  اشراف  آمد  و  رفت  و 
می شده است. همچنین میهمانان خاص شاه که قرار بود در 
باغ های داخل دارالسلطنه اقامت داشته باشند در این میدان 
مورد استقبال قرار می گرفتند و میهمانان کم اهمیت تر نزد 
درباریان  و  مردم  در جمع عموم  و  میدان سعادت  در  شاه، 

قرار می گرفتند. به طور مختصر مورد توجه شاه 
4-4. میدان اسب و جایگاه آن بر اساس پیمایش های 

کمپفر
در میان اسنادی که در مورد عناصر شهری قزویِن صفوی 
در دست است، ترسیم کمپفر تنها نمونه ای است که فضای 
می دهد  نمایش  را  دارالسلطنه  و  حیدریه  مسجد  میان  باز 
)تصویر 6(. محدودۀ مشخص شده در ترسیم کمپفر، مسجد 
حیدریه و فضای باز یادشده در شمال آن را نشان می دهد. 
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غربی  گوشۀ  از  فضا  این  به  ورود  ترسیم،  این  اساس  بر 
است  می شده  انجام  مستطیل شکلی  فضای  شمالی  ضلع 
که گمان می رود نشان دهندۀ میدان اسب باشد. اما انتساب 
این فضای مستطیل  شکل واقع در شمال مسجد حیدریه 
)تصویر 6( به میدان اسب بدون اشکال نیست. زیرا محل 
فضای یادشده در نقشۀ کمپفر نه در شرق یا جنوب شرقی 
یا مجاور سردر عالی قاپو بلکه در محدوده ای دورتر از سردر 

و در شمال آن واقع شده است. 
برای پیدا کردن موقعیت دقیق میدان اسب در ترسیم کمپفر 
باید به تمام اطالعات قابل تفسیر در تصویر یادشده توجه 
کرد. نکته ای که موقعیت این بخش را در بستر شهر قزوین 
مشخص می کند، توجه به کدگذاری مکانی با حرف التین 
در  واقع  نوشته شدۀ  ستون  بنابر  است.  کمپفر  توسط   »C«
سمت چپ ترسیم یادشده، این حرف نشان دهندۀ موقعیت 
عالی قاپو است )تصویر 6(. در بررسی و خوانش این سند باید 
موضوع مهمی را مد نظر داشت؛ این که در ترسیم یادشده 
حرف »C« دو مرتبه بکار رفته است. لذا کمپفر در ترسیم 
خود در دو جا موقعیت عالی قاپو را نشان داده است. نخست، 
در کادری که در نیمۀ باالیی تصویر 6 قابل مشاهده است 
میدان  یک  به صورت  مستطیل شکل  فضایی  دربردارندۀ  و 
است؛ و دوم، در کادری در نیمۀ پایینی تصویر 6 که بنابر 
ترسیم، محل سردر عالی قاپو در شمال خیابان و در انتهای 
سردر  مقابل  محور  که  جایی  است؛  شده  نشانه گذاری  آن 
از  این بخش  یافته است.  امتداد  تا مسجد جامع  عالی قاپو 
ترسیم، موقعیت درست سردر عالی قاپو و خیابان را در شهر 
نمایش می دهد. زیرا عناصر دیگری در اطراف آن ازجمله 
قابل مشاهده اند و  آرامگاه حمداهلل  آمنه خاتون و  امامزاده 
نسبت به سردر و خیابان مقابل آن در جای درستی ترسیم 
این در صورتی است که مجموعۀ میدان اسب و  شده اند. 
باالی  در  کادر مستطیل شکل  با یک  که  مسجد حیدریه 
تصویر 6 مشخص شده است، در جای صحیحی نسبت به 
امامزاده آمنه خاتون و آرامگاه حمداهلل قرار نگرفته است. لذا 
به نظر می رسد مسجد حیدریه و میدان مقابل آن در واقع 
ترسیم  که  بگیرند  قرار  جایی  از  پایین تر  کمی  می بایست 
شده اند؛ تا نسبت به سایر اماکن موجود در ترسیم، موقعیت 

این  که  می رسد  نظر  به  نتیجه  در  باشند.  داشته  درستی 
بلکه  نیست.  قزوین  از  یکپارچه  نقشۀ  یک  کمپفر،  ترسیم 
به طور سریع  که  است  او  برداشت  و  پیمایش  از  تصویری 
از هم  مجزا  گاه  آن،  اطالعات  و  ترسیم شده  در محل  و 
تنظیم شده اند. او احتمااًل طی پیمایشی که در شهر انجام 
داده است؛ این تصویر را ترسیم کرده تا بعدها بتواند از آن 
در تهیۀ گراوری از نقشۀ قزوین بهره بگیرد. مقصود همان 

کاری است که او برای اصفهان نیز انجام داده بود. 
5. بازخوانی شکل و نقش میدان اسب 

با توجه به تمام موارد ذکر شده تا اینجا مشخص می شود 
که میدان اسب، فضای گشوده ای در مقابل درب دولت خانه 
قرار  آن  اطراف  در  درباریان  از  برخی  خانۀ  که  است  بوده 
داشته و براساس ترسیم کمپفر )تصویر 6( در محدودۀ واقع 
حیدریه  نام  با  که  داشته،  قرار  نیز مسجدی  آن  در جنوب 
شناخته می شده است. این محدوده در طراحی شهری دورۀ 
و  شهر  ارتباط دهندۀ  مهم  مفصل های  از  یکی  طهماسب، 
با  دارالسلطنه محسوب می شده است، یک فضای شهری 
دسترسی محدود که به مثابه یک فضای جلوخان، بیشتر 
در انحصار اهالی دولت خانه بوده و بر خالف میدان سعادت، 
عرصۀ نمایش قدرت برای مردم محسوب نمی شده است. 
آنچه در این بخش می تواند به فهم جایگاه و خصوصیات 
صفوی  الیۀ  و  حیدریه  مسجد  کند،  کمک  اسب  میدان 
ادامه،  در  بنابراین  است.  آن  شرقی  جانب  در  کاوش شده 
نشانه های صفوی در اطراف مسجد حیدریه بررسی می شود. 
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)a 76 .f ،2923 تصویر6. انگلبرت کمپفر، نقشۀ قزوین، میدان اسب و نشانه های دیگر )کتابخانۀ بریتیش، اسلوان

مسجد حیدریه در شرق خیاباِن مقابل سردر عالی قاپو و در 
از مساجد  یکی  و  دارد  قرار  یادشده  عمارت  جنوب شرقی 
باقی  صفوی  دورۀ  از  پیش  از  که  است  شهر  در  موجود 
مانده اند37. این مسجد الیه ها و نشانه هایی را از دوره های 
در  اکنون  و  است؛  دارا  پهلوی  و  قاجار  سلجوقی، صفوی، 
حیاط یک مدرسۀ دورۀ پهلوی محصور شده است. لذا بنا در 
طول عمر خود، تغییرات و الحاقاتی را در دوره های مختلف 
معماری  و  شکل  شامل  تحوالت  این  است.  بوده  شاهد 
مسجد و چگونگی ارتباط آن با شهر و محیط پیرامون آن 

می شود. 
 نکته ای که می تواند در بازشناسی چگونگی ارتباط بین مسجد 
حیدریه و میدان اسب و تفسیر نشانه های موجود راهگشا 
باشد، بررسی ویژگی های کالبدی ـ فضایی میادین قبل و بعد 

از قزویِن صفوی است؛ از تبریز تحت حاکمیت آق قویونلوها 
تا انتهای سلطنت شاه عباس در اصفهان. میدان صاحب آباد 
تبریز، میدان های اسب و سعادت در قزوین و میدان نقش 
شهر  ساختار  بر  تأثیرگذار  نمونه های  اصفهان،  در  جهان 
شده  ذکر  شهر  سه  بوده اند.  آن  حاکمان  سیاسی  مرام  و 
پایتخت ایران از دورۀ آق قویونلوها تا نیمۀ دوم دورۀ صفوی 
بوده اند. شاه عباس اول اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد؛ 
و از آن پس، قزوین به عنوان سکونتگاه موقت و تفریحی 
قاجار مورد  بعدها شاهزادگان  قاجار و  پادشاهان صفوی و 
استفاده قرار گرفت. در میان این سه شهر، قزوین به طور 
کامل میدان های خود را از دست داده است. این در حالی 
است که خطوط کلی در میدان صاحب آباد تبریز همچنان 
وجود دارد؛ هرچند عمارت های وابسته به آن تخریب شده 
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آخرین نسل  باقی ماندۀ  تنها  است. میدان صفوی اصفهان 
از میدان های صفوی است که بیشترین شباهت را از نظر 
و  جداره ها  حال  عین  در  و  دارد  خود  گذشته  به  کالبدی 

فضاهای وابسته به آن حفظ شده است. 
نام  به  امروز  آن  بقایاي  که  تبریز  صاحب آباد  مجموعه 
مجموعه هاي  از  است،  معروف  صاحب االمر  مجموعۀ 
عصر  در  شهری  تحوالت  مطالعۀ  در  ارزشمند  و  تاریخي 
با  اولیۀ میدان و مجموعۀ صاحب آباد  صفویه است. هستۀ 
ساخت باغی به همین نام توسط خواجه شمس الدین محمد 
شکل  ایلخانی  دوره  در  صاحب الدیوان  به  ملقب  جوینی 
گرفته است. بعدها در دورۀ جهانشاه قراقویونلو، دارالحکومه 
آن  از  و  شد  منتقل  مجموعه  این  به  ششگالن  محلۀ  از 
تاریخ تا زمان شاه طهماسب که پایتخت از تبریز به قزوین 
انتقال یافت، مقر حکومت در همین مکان بود )ابن کربالیي 
1383، 470(. به تدریج بناها و عناصر حکومتی و مذهبی 
انتقال و تجمیع  اطراف میدان وسیع صاحب آباد به منظور 
قطب های مهم شهر در امتداد بازار ساخته شدند. در میان 
توصیفات یک بازرگان ونیزی، به مسجد و بیمارستانی در 
 .)31  ،2008 )بابایی  است  شده  اشاره  صاحب آباد  میدان 
با میدان، مسجد حسن پادشاه  شاخص ترین عنصر مرتبط 
بوده که بقایای آن زیر مسجد صاحب االمر کاوش و پیدا شده 
است. میدان و مجموعۀ مرتبط با آن از کنار هم  قرارگیری 
عناصر معماری با کاربری عمومی و سلطنتی شکل گرفته 
بودند. میدان صاحب آباد تبریز، محلی بوده که حضور شاه، 
مردم، میهمانان دربار و بزرگان دولت خانه در آن میسر بوده 
است )همان 32(. بر اساس آنچه جهانگردان38 در دوره های 
از تبریز توصیف کرده اند و نیز از ترکیب  تاریخی متفاوت 
عناصر واقع بر جدارۀ آن و همچنین نقش میدان در مراسم 
و حوادث جاری در شهر می توان دریافت که میدان، عنصر 

ارتباط دهنده درون دارالسلطنه و بیرون آن بوده است. 
عرصۀ  به مثابه  دیوان خانه  مقابل  باز  فضای  اصفهان  در 
سلطنتی و جایی برای پیوند دادن مردم و حاکمیت، موضوع 
که  است  شهری  فضاهای  طرح اندازی  حوزۀ  در  آشنایی 
معمواًل می بایست دربر دارندۀ خواسته ها و نیات شاه دانسته 
نقش جهان،  میدان  بررسی  در   .)57  ،1387 )عالمی  شود 

به فاصلۀ  درگاه و جلوخان ورودی مسجد شیخ لطف اهلل که 
زمانِی نه چندان زیادی بعد از افزوده شدن الحاقاِت صفوی 
به دیواِر شمالی مسجد حیدریۀ قزوین، در اصفهان ساخته 
مداخالت  دقیق تر  بازشناسی  در  که  است  موضوعی  شده، 
این  است.  توجه  مورد  حیدریه  مسجد  پیرامون  کالبدی 
برای  واسطه  فضایی  و  فرو رفتگی  یک  به صورت  مفصل 
تعریف مسجد به عنوان یک نشانۀ دینی در بِر میدان طراحی 
شده است. در تصویر 7، این مفصل دربردارندۀ یک فضای 
نواری شکل شامل فضای نیمه باز کشیده ای است که میان 
باِز میدان نقش جهان قابل  مسجد شیخ لطف اهلل و سطح 
مشاهده است. این فضای نیمه باز طوری در اطراف میدان 
و در ارتباط با مسجد قرار گرفته که محوطۀ گشوده ای به 
میدان شکل  بِر  در  و  مسجد  برابر  در  جلوخان  یک  شکل 
نشانه هایی که در الیه نگاری مسجد حیدریه  است.  گرفته 
اتصال مسجد  با فضاسازی و نحوۀ  قزوین به دست آمده؛ 
شیخ لطف اهلل به میدان نقش جهان شباهت دارد، و به نظر 
می رسد که هر دو از یک الگو تبعیت می کنند، الگویی که 
حاصل تالش در جهت ایجاد امکان حضور مسجد قدیمی 
حیدریه در بدنۀ میدان متأخرتر است. این نشانه ها در قزوین

-همانطور که گفته شد- شامل الیۀ صفوی الحاق شده به 
دیوار شمالی مسجد و همچنین بقایای ستون های صفوی 
در راستای دیوار شمالی در ترانشه های جانب شرقی مسجد 
به  استناد  با  بتوان  تا  می کند  ایجاد  را  امکان  این  و  است، 
کرد  تفسیر  را  نشانه ها  این  اصفهان،  در  موجود  الگوی 
)تصویر 8(. در ادامه، الیۀ صفوی و آن دسته از نشانه های 
کالبدی که بررسی آنها منجر به فهم تغییرات رخ داده شده 

داده می شوند. در مسجد می شود، شرح 
تاریخی  مطالعات  بخش  در  پیشین  بررسی  اساس  بر 
روشن شد که میدان اسب باید در مقابل درب حرم و درب 
دولت خانه و متصل به آنها واقع شده باشد. اما برای روشن 
بِر جنوبی میدان الزم است بررسی بیشتری صورت  شدن 
ریسه  پنبه  محلۀ  از  بالغی  گذر  در  حیدریه  مسجد  بگیرد. 
در  دارد.  قرار  صفوی  دولت خانه  محدودۀ  شرق  جنوب  در 
دوره های صفویه و قاجار تغییراتی در وضعیت مسجِد دورۀ 
است.  آمده  به وجود  آن  اطراف  محیط  و  حیدریه  سلجوقِی 
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به جز اتفاقاتی که در محیط پیرامون آن رخ داده است، در 
کالبد مسجد نیز چند نشانه وجود دارد که در فهم چگونگی 
مداخله های نیمۀ اول دورۀ صفوی در این محدوده باید در 

گرفته شوند.  نظر 
مسجد  شمالی  دیوار  به  متصل  صفوی  الیۀ  آنها  از  یکی 
بازوی  دو  بصورت  الیه  این   .)10 و   9 )تصویرهای  است 
متصل  دیوار شمالی مسجد  انتهای  دو  به  غربی  و  شرقی 
شده است. توجه به مصالح نشان می دهد که این دو بازو 
پایه ستون های صفوی کشف  امتداِد  در  و  الحاقی هستند 
شده در ترانشه ها واقع شده اند. پیدا شدن یک الیۀ صفوی 
در حفاری های ضلع شرقی مسجد، صحت وجود مداخالت 
صفوی در بنای یادشده را اثبات می کند. عنصری که امکان 
ارتباط این الیۀ صفوِی اخیر را با بازوی صفوی متصل به 
از  ضلع شمالی مسجد محتمل می کند، پله هایی است که 
حیاط،  کنونی  از سطح  باالتر  سانتیمتری  ارتفاع 100-80 
می یابد  امتداد  بام  تا  و  شروع  می شود  بازوها  این  درون 
)تصویر 11(. با توجه به کف واقعی مجموعه که بر اساس 
حفاری ها، بطور میانگین 90-100 سانتیمتر پایین تر از کف 
فعلی محوطه است )تصویر 12(، بدون شک این پله ها تا 
کف اصلی محوطه ادامه داشته اند، و احتمااًل در مداخالت 
دورۀ قاجار حذف شده و رد آن در تعمیرات همین دوره پاک 
شده است. در دورۀ قاجار تعمیراتی در بنا انجام شده است 

تصویر 8. مسجد حیدریه قزوین و موقعیت جداره رو به میدانتصویر 7. مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان و جداره رو به میدان

و الحاقات ضلع شمالی، یک پوستۀ قاجاری دارد. در زمان 
قاجار با ساخت مدرسۀ اطراف مسجد، بنا تعمیر شده است 
و بسیاری از این نشانه ها می بایست در همین دوره از بین 
نشانه هایی  و  الیه نگاری  اساس  بر  نتیجه  در  باشد.  رفته 
که بر کالبد مسجد دیده می شود، یک فضای نواری شکل 
الحاق  بر جدارۀ شمالی مسجد  دورۀ صفوی  اول  نیمۀ  در 
شده که در راستای شرق و غرب امتداد داشته است. این 
یا  به یک فضای شهری  را  احتمااًل مسجد  نواری  فضای 
محوطه ای گشوده در شمال مسجد پیوند می داده است. با 
نقشۀ  از  میدان که  نزدیکی  در  قرارگیری مسجد  به  توجه 
کمپفر )تصویر 6( قابل فهم است و نیز باتوجه به نقشۀ سال 
تاریخی را در بستر  1919 میالدی قزوین که ساخته های 
شهری نمایش می دهد، به نظر می رسد که الیۀ الحاق شدۀ 
مورد بحث، امکان حضور مسجد را در جدارۀ میدان اسب 
به عنوان یک فضای شهری جدید فراهم می کرده است. 
در نتیجه احتمااًل با ساخت الیه ای واسطه بر دیوار شمالی 
مسجد حیدریه، این بنای سلجوقی برای حضور در بخش 

صفوی قزوین تعریفی دوباره یافته است.
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تصویر 9. مسجد حیدریه و مدرسه پیرامون آن و موقعیت بخش حفاری شده در شرق آن )مأخذ: نگارنده 1394(

تصویر 10. نقشه هسته سلجوقی مسجد حیدریه و الحاقات صفوی 

تصویر 11. محل پلکان قطع شده در نمای غربی مسجد حیدریه )مأخذ: نگارنده 1394(
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تصویر 12. پایه ستون های صفوی در ترانشه های ضلع شرقی مسجد حیدریه )مأخذ: نگارنده 1394(

اگر تمام داده های استخراج شده از مجموعۀ منابع کنار هم 
چیده شوند، می توان به یک الگوی اولیه از موقعیت میدان 
اسب و نقش آن در سازوکار شهر و دارالسلطنه دست یافت. 
تصویر 13 مجموعۀ این نتایج را نشان می دهد. در تصویر 
دورۀ  از  بازمانده  عنصر  سه  موقعیت  به  توجه  با  یادشده، 
صفوی و پیش از آن که همچنان در شهر وجود دارند،عناصر 
محتمل  موقعیت  در  پژوهش  این  اساس  بر  شده  بازیابی 
خود قرار داده شده اند. عناصر صفوی موجود در شهر شامل 
سردر عالی قاپو، خیابان مقابل آن و الحاقات صفوی مسجد 

حیدریه هستند. 
باز  به فضای  )تصویر 6( ورود  براساس ترسیم کمپفر  اگر 
مقابل مسجد حیدریه از جانب شمال در نظر گرفته شود،و 
منتهی  راه  اگر طبق گفته عالم آرای عباسی، یک خیابان، 
به میدان باشد )ترکمان 1392، 195( و یا میدان اسب از 
طریق خیابان در دسترس باشد، در نتیجه میدان به وسیلۀ 
کوچه ای با چرخش نود درجه به خیابان متصل می شده و 
این بخشی است که با آنچه ویرث از میدان اسب ترسیم 
کرده تفاوت دارد. چرا که او جداره شرقی میدان را متصل 
به خیابان ترسیم کرده است. می بایست توجه داشت که بر 
اساس حوادث ذکر شده روشن شد که رفت و آمد به میدان 
از راه خیابان و از طریق کوچه صورت می گرفته و ترسیم 
می دهد  نمایش  را  محصور  کاماًل  فضای  یک  نیز  کمپفر 
که یک ورودی در شمال آن وجود دارد )تصویر 6(. دادۀ 

دقیق تری در این رابطه وجود ندارد و تنها می دانیم راهی 
برخی  و  مواقع شورش ها  در  که  داشته  وجود  بین  این  در 
درگیری های داخلی محل نزاع طرفین بود و بصورت یک 
فضای واسطه، ورود به میدان اسب را میسر می کرده است. 
در این مورد باید دقت کرد که خیابان میان درگاه عالی قاپو و 
جلوخان مسجد جامع که طبق ترسیم کمپفر به میدان اسب 
راه دارد؛ از بخش شمالی یا داخلِی خیابان قزوین عمومی تر 
است؛ مقصود بخشی است که پشت درگاه عالی قاپو و میان 
درگاه یادشده و درگاه باغ شاه از مجموعۀ باغ یا باغستان 
سعات آباد واقع شده است و باید بخش خصوصی تر و شاهی 

خیابان قزوین تلقی شود39. 

تصویــر 13. موقعیــت میــدان اســب نســبت بــه خیابــان و ســردرعالی قاپو 
و جنــس جــداره آن )مأخــذ: نگارنــده(
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دارد،  اهمیت  مطالعات  ادامۀ  در  که  دیگری  موضوع 
کاوش های صورت گرفته در محدودۀ بین دولت خانه صفوی 
این  در  کالبدی  نشانه های  یافتن  است.  حیدریه  مسجد  و 
محدوده می تواند در فهم دقیق تر شکل و خصوصیات آن 
باشد، مقصود  تأثیرگذار  فرضیۀ مطرح شده،  رد  یا  تأیید  و 
محدودۀ مدرسۀ امیرکبیر یا باغ سردار مفخم است که تقریبًا 
موقعیت  دارند.  قرار  اسب  میدان  تقریبی  روی محدودۀ  بر 
است  مشخص  میالدی   1919 سال  نقشۀ  در  باغ  این 
)تصویر 14(. با توجه به تغییراتی که در ساختار شهر صفوی 
تا این سال انجام شده است، فضاهای باز شمال مسجد که 
در نقشه با عنوان باغ نشانه گذاری شده، واجد اهمیت است. 
این باغ منطبق با موقعیتی است که بر اساس مطالعات انجام 
شده در این مقاله می تواند بخشی از محدودۀ شمال شرقی 
میدان اسب یا جنوب دیوان خانه باشد. نقشه 1919 وضعیت 
از فروپاشی ساختار پیوستۀ آن  محدودۀ دارالسلطنه را بعد 
نشان می دهد. سطوح روشن تر در شمال باغ سردار مفخم، 
بخش های باقی مانده از پوشش گیاهی درون دارالسلطنه 
است که با ترسیم درخت های کوچک عالمت گذاری شده 
است. خیابان های درون این محوطه و کاخ های آن تخریب 
محالت  و  شهر  متن  تفاوت  ترسیم،  این  در  است.  شده 
مسکونی را با محدودۀ دارالسلطنه می توان به واسطۀ همین 
عالمت گذاری  درخت  نشانه های  با  که  سطوحی  و  باغ ها 
شده است دریافت. اما در رابطه با عمارت درون باغ سردار 
مفخم که همچنان برقرار است، می بایست توجه داشت که 
کف عمارت این باغ بطور میانگین 130 سانتیمتر از سطح 
به  توجه  با  است.  پایین تر  اطراف  دسترسی های  و  گذرها 
و  داده شد  آن  توضیح  که  مجاور مسجد  ترانشه های  تراز 
کف سردرعالی قاپو )تصویر 15( و باغ پشت آن که پایین تر 
به حدود  )تصویر 16( می توان  دارند  قرار  از سطح خیابان 
تصویر  برد.  پی  صفوی  زمان  در  شهر  و  میدان  کف  تراز 
نشان  را  دولت خانه  پیرامون  تاریخی  بناهای  موقعیت   17
می دهد. در میان بناهای نام برده شده در تصویر، باغ سردار 
از سطح  پایین تر  مفخم، سردر عالی قاپو و مسجد حیدریه 
دسترسی های شهر قرار دارند. الزم به ذکر است که میزان 
این اختالف سطح متفاوت است، زیرا شهر از جانب شمال 

این  مرز  بررسی  با  بنابراین  است.  داشته  شیب  جنوب  به 
احتمالی  کالبدی  نشانه های  و  شهر  در  سطح ها  اختالف 
بر  شده  ساخته  پالک های  و  کوچه ها  زیرین  الیه های  در 
روی موقعیت میدان، می توان داده های جدیدی یافت و این 
برای  داد.  میدانی گسترش  با مطالعات  را  مطالعۀ معماری 
مثال، بعد از اقدام شهرداری قزوین در اجرای طرح تفصیلی 
غرب  به  متصل  مسکونی  واحد های  تخریب  به  منجر  که 
مدرسۀ امیرکبیر شده بود، یک اتاق یا حجره از بنایی پدیدار 
شد که بخش های دیگر آن زیر مسیرهای دسترسی مدفون 
از وجود یک الیه قدیمی زیر بستر کنونی  است و حاکی 
جداره  خط  روی  بر  تقریبًا  بخش  این   .)18 )تصویر  است 
می تواند  و  است  واقع  اسب  میدان  فرضی  محدوده  غربی 

نقطه شروع برای مطالعات میدانی در این زمینه باشد. 
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تصویر 14. بخشی از نقشه 1919 و محدودۀ باغ سردار شمال مسجد حیدریه
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تصویر 15. بخشی از اختالف سطح کف فعلی سردر عالی قاپو و  خیابان مقابل آن

تصویر 18. نمونه ای از بقایای معماری زیر سطح کنونی شهرتصویر 17. موقعیت بناهای تاریخی پیرامون مسجد حیدریه
در غرب باغ سردار مفخم 

تصویر 16. باغ سردار مفخم و اختالف سطح آن با سطح شهر

نتیجه گیری
در اثر تخریب ها و تغییرات رخ داده شده در قزوین به خصوص 
طی دورۀ قاجار و توسعۀ شهر در سدۀ اخیر، رِد برخی عناصر 
بین  از  شهری صفوی همچون میدان های اسب و سعادت 
میدان  درون  رخدادهای  با  مرتبط  اطالعات  است.  رفته 
در  آن  ویژگی های  و  موقعیت  تا  است  شده  باعث  سعادت 
باشد.  داشته  میدان اسب وضعیتی شناخته شده تر  با  نسبت 
چنان که دربارۀ میدان اسب، حتی گاه اتفاق نظری در مورد 

استفاده  با  پژوهش،  این  در  ندارد.  وجود  نیز  آن  موقعیت 
از روش تفسیری تاریخی و مطالعۀ منابع مکتوب تالش 
شد تا خطوط اصلی میدان اسب آشکار شوند. مثنوی های 
عباسی،  عالم آرای  شیرازی،  عبدی بیگ  سوم  خمسۀ 
این  مهم ترین  از  کمپفر  ترسیم های  و  دالواله  سفرنامۀ 
منابع هستند. در این پژوهش، تالش شد تا با مطالعه و 
تفسیر دقیق بخش هایی از اسناد مکتوب مرتبط با میادین 

نقش  و  تقریبی  قزوین، مکان  صفوِی 
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مشخص  شهر  فضایی  سازمان  در  آنها  اجتماعی -سیاسی 
گردد. دو میدان قزوین در حقیقت امتداد رفتارهای جاری 
به  که  بودند  مردم  میان  و  شهر  در  دارالسلطنه  درون 
به  از سال و  مناسبت های مختلف و در زمان های خاصی 
دستور شاه فعالیت های متفاوتی درون آنها به اجرا درمی آمده 
است. باوجود این، دو میدان مذکور جایگاه متفاوتی در شهر 
داشتند. میدان سعادت، بخشی از وظایف یک میدان اصلی 
در پایتخت را بر عهده داشته و عرصۀ نمایش قدرت شاه 
برای مردم و نمایندگان سایر ممالک بوده است. در مقایسه 
اهالی  انحصار  در  بیشتر  اسب  میدان  سعادت،  میدان  با 
نمایش  عرصۀ  پیشین،  نمونۀ  بر خالف  و  بوده  دولت خانه 
قدرت برای مردم محسوب نمی شده است. دست کم منابع 

ندارند.  این موضوع  به  اشارات چندانی  تاریخی 
در این پژوهش، عالوه بر موقعیت میدان اسب، کارکرد ها 
و نقش آن در مراودات اجتماعی درون دربار نیز بررسی و 
شکلی  با  اسب  میدان  مطالعه،  این  اساس  بر  شد.  روشن 
و  داشته  قرار  دولت خانه  بزرگ  درب  مقابل  در  مستطیلی 
به مثابه جلوخان دارالسلطنه در بستر شهر طرح ریزی شده 
بود. این فضای باز در مرز شمالی شهر آن زمان و مماس 
بر دولت خانه جای گرفته بود. لذا میدان یادشده به عبارتی 
مفصل ارتباط دهنده شهر قدیم با دارالسلطنۀ جدید بوده و 
به منظور برقراری پیوستگی عناصر جدید و قدیمی در ضلع 
جنوب شرقی دارالسلطنه ساخته شده بود. در این پژوهش، 
ترسیم کمپفر از شهر قزوین برای فهم فضاهای پیرامون 
مسجد  نام  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  آن  شکل  و  میدان 
موضوع،  همین  و  است  شده  ذکر  ترسیم  این  در  حیدریه 
نقطۀ شروع مطالعات در بستر شهر برای فهم ارتباط میان 
مطالعات  بنابر  است.  بوده  دارالسلطنه  با  کهن  مسجد  این 
انجام شده و با استناد به وضعیت مسجد، گمانه های موجود 
در شمال آن و همچنین ترسیم کمپفر روشن شد که مسجد 
کهن حیدریه با الحاقات صفویه بار دیگر بکار گرفته شد تا 
به عنوان عنصر دینی پیرامون میدان اسب و در ضلع مقابل 

دولت خانه قرار بگیرد. 
مسجد  شمال  و  خیابان  شرق  در  اسب  میدان  بنابراین 
حیدریه قرار داشته و از طریق مسیری شبیه به کوچه که 

در شمال غربی آن واقع بوده، به صورتی محدود با خیابان 
ارتباط بوده است. این  واقع در جنوب سردر عالی قاپو در 
در حالی است که مسجد حیدریه و خانۀ برخی از نزدیکان 
شاه و درباریان پیرامون آن قرار داشته است. عالوه براین، 
درب رو به باغچۀ حرم و درب دولت خانه مهم ترین بناهای 
پیرامون میدان اسب در ضلع شمالی آن قرار داشتند. با در 
نظر گرفتن تمام گزاره های پذیرفته شده، الگویی کلی از 
روابط عناصر شهری پیرامون میدان اسب بازیابی و ترسیم 
شده است. براین اساس، میدان اسب با کارکردی متفاوت 
از میدان سعادت در جنوب دیوان خانه و حرم و همچنین 
تا  بود  شده  ساخته  طوری  حیدریه،  مسجد  شمال  در 
فضای شهری نسبتًا محدودی به مثابه جلوخان درب های 
شکل  اساس،  براین  بدهد.  شکل  را  حرم  و  دیوان خانه 
فضاهای  محصوریت،  نحوۀ  شامل  میدان  از  کلی  بسیار 
طریق  از  آن  به  دسترسی  چگونگی  و  میدان  پیرامون 
فضایی  روابط  فهم  برای  اگرچه  است.  فهم  قابل  خیابان 
و شکل قزوین صفوی مطالعات بسیار بیشتری مورد نیاز 
برای  را  راه  می تواند  پژوهش،  این  یافته های  اما  است؛ 
منتهی الیه  در  قزوین صفوی  از  بخشی  در  آتی  مطالعات 
جنوبی دیوان خانه و باغچۀ حرم هموار کند. به خصوص که 
شواهد باقیمانده از گمانه های مجاور میدان نشان می دهد 
که احتمااًل آثار قابل توجه و راهگشایی در زیر کف فعلی 
باقی مانده است. اگر قرار باشد چنین مطالعاتی به انجام 
برسد؛ یافتن بقایای احتمالی درب بزرگ بِر میدان اسب و 
چگونگی ارتباط آن با عمارت چهلستون و همچنین نحوۀ 
ارتباط میدان اسب و خیابان واقع در جنوب سردر عالی قاپو 

از مهم ترین موضوعات خواهند بود. 
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می گوید بعد از عبور از خیابان، او را به درب بزرگ باغ بردند و او بعد از آن منتظر اجازۀ ورود منتظر ماند. همچنین می گوید البته من تا به حال 

خانه شاه را ندیده ام )دالواله 1384: 248( 
31. نک: همان 529-528

32. نک: سفرنامه پیترو دالواله، ترجمه شعاع الدین شفا، 241.
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33. این واقعه زمانی رخ می دهد که اسماعیل میرزا در قلعه قهقهه تبعید است و در شهر بین طرفداران حیدر میرزا و اسماعیل میرزا تنش به 
وجود آمده است )ترکمان 1392، 192(.

34. بفرق سر نمودم فارغ از غیر/ همه باغ حرم درخدمتش سیر )عبدی بیگ 1395، 99(.
35. در این اثنا شه خورشید سیما / بسیر بام قصرم کرد ایما )همان(.

Garcia de silva Figueroa .36
37. مسجد سنجیده، مسجد حیدریه و بخش جنوبی مسجد جامع قزوین سه بنای باقی مانده از مساجد اولیه شهر هستند )پرونده ثبت مسجد 

سنجیده، مرکز اسناد میراث فرهنگی قزوین(.
38. برای اطالعات بیشتر نک: سفرنامه ونیزیان در ایران. ترجمۀ منوچهر امینی.

39. نک: »بهشت ثانی« و »کوچۀ آراسته از خرمی« شکل و جایگاه خیابان)ها( در جعفر آباد و قزوین صفوی. جیحانی، حمیدرضا، و فاطمه 
رجبی. 
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Abstract

Many of the Safavid additions to Qazvin have been destroyed, especially those belong to Shah 
Tahmasb era. The extent of these damages and subsequent changes to such an extent that there is now 
no understanding of the layout or position of Meidān-i asb as a royal square. This will undermine the 
understanding of Qazvin›s cultural significance, and more importantly, it changes our understanding of 
the Safavid city and also reduces the course of the urban transformation in Iran. In addition, it should 
be noted that the squares in the Safavid capitals were considered important elements of government 
in representing the king and court policies and played a role even beyond an important urban space. 
Therefore, the removal of these elements from the city may lead to a lack of understanding of relations 
beyond the physical and urban environment. In order to recognize and represent the Safavid Qazvin and 
its components and its main elements, numerous studies have been carried out and there are different 
views on them. Some of them believe that the avenue in front of ālīqapū as a royal portal, which is one 
of the remaining elements of the Tahmasb era of Qazvin, is one of the squares of the city called Meidān-i 
asb. Contrary to this theory, some scholars also believe that the mentioned square is located somewhere 
in the east of the avenue. In addition to the position and the existence of the squares, the social and 
political role of these spaces is not well recognized. Therefore, there is a need for a closer look at both the 
cultural dimension and the spatial organization of the city. 
In this article, with the study of previous researches as well as the study of primary sources, it has been 
attempted to provide a more precise interpretation for Dār al-Saltanah or the royal quarter of Qazvin, 
which focuses on Meidān-i asb to answer some questions: How the square was related to the activities 
inside it, whether it was related to Qazvin›s other square, the Sa›adat square? where it was located and 
how it was in general, and how it was combined with the elements around it, both new and old? The 
research method applied in this article is an interpretive-historical method and attempts have been made 
to depict an image of Dār al-Saltanah, especially Meidān-i asb, based on the interpretation of historical 
descriptions such as poetry of the poet of the court and the texts of the Safavid historians. This image is 
completed with the help of other sources, and compared to the existing urban context, and the remaining 
signs, including Ālīqapū portal, the historic avenue and the Heydariyeh mosque, will be more scaled 
and more accurate. In this regard, the sources of research, including ʿAbdī beig-i Shirazi’s descriptions 
and Safavid historical texts and drawings by Engelbert Kaempfer, were collected, studied and analyzed. 
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Along with the research and field studies, the signs in the area between Dār al-Saltanah and the Heydariyeh 
mosque were also surveyed. 
The information obtained from the total resources studied along with the study of the social structure of Safavid 
Qazvin, the behavior of the Shah, the movements and interactions of the court in this paper reveal the layout 
and the position of Meidān-i asb as well as its position in the city, and, moreover, clarify how the square is 
connected to the avenue and nearby important buildings. Accordingly, Meidān-i asb is not a completely public 
square, which is a frontage for Dār al-Saltanah, which is located in the east of the Ālīqapū portal, south of 
the Jahan-Nama palace and north of the Heydariyeh mosque, and connects to the northernmost section of the 
avenue in the south of Ālīqapū portal. Although this article presents an image of Meidān-i asb, but a better 
understanding of the dimensions and layout of this safavid square requires more extensive field studies and 
excavations that the findings of this paper are their preliminaries.

Keywords: Safavid Qazvin, Shah Tahmasb, Historic square, Meidān-i asb, Ālīqapū.
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