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 چکیده
-پدرمیراثی نوع از ایران تاریخ در خاندانی حکومتی هاینظام از بسیاری مانند صفویه سیاسی نظام

چه اگر .است انهساالرندیوا وجه دارای هم و پدرمیراثی وجه دارای هم زیرا ؛درومیشماربه انهساالردیوان

رسند که تمامی مینظراز نوع سلطنت مطلقه بههای سلطنتی بیش از هرچیز ، چنین نظامدر نگاه نخست

، آنهاانه در ساالردیوانجهت وجود وجه گیرد، اما بهمی هرم قدرت سرچشمه ۀتصمیمات از باالترین نقط

ظاهر، این هرم قدرت است که حقیقت گرچه در یابند. درمیها یا مجالس مشورتی نیز مجال بروز گروه

می روروبه سازی تصمیمبا نهادهای ،گیریهای درونی نظام تصمیمهمه چیز است، اما در الیه ۀکنندتعیین

تأیید و تصحیح در  روندهای معمولِو پس از طی  گیردمیشویم که تصمیمات از آنها سرچشمه 

رو این؛ ازشودرتبه صادر میمنصبان عالیرم قدرت یا صاحبرأس ه ۀ، از ناحییساالردیوانهای نظام

عصر صفوی و تعدد  در متون تاریخیِ «آیینمجلس بهشت»کارگیری اصطالح به فراوانبه بسامد توجهبا

 های درباریگردهماییبرای نامیدن نوع خاصی از  تاریخی ۀاین دورکه در منابع کاربرد این اصطالح 

مشورتی یا مجمع درباری در قالب  یوجود مجلس برمبنی شواهد اولیه رسد میرنظهب، کاررفته استبه

مستندات  و کنار هم نهادن بخشی از شواهد باوجود دارد. در این مقاله بر آنیم تا در ابتدا  گردهماییاین 

نشان صفوی  ۀدر دور آیینبهشتمجلس  در قالب را تاریخی، وجود نوعی از مجالس مشورتی درباری

تصویر روشنی از جایگاه و کارکردهای آن در  ،تاریخی هایها و گزارشروایتبا استفاده از و سپس  هیمد

 . ترسیم کنیمگیری دربار صفوی نظام تصمیم
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 مقدمه .1
شود، اصطالح تناوب تکرار میصفوی به ۀهای دورارینگتاریخیکی از اصطالحاتی که در 

 که آیین استبزم یا مجلس بهشت« باریافتگان»یا و « یافتگانقرب»یا « مجلسیان»

این استعاری شمار کاربرد های انگشتبرداری از برخی نمونهگرتهنوعی شاید بتوان آن را 

 برای ؛دانستشاهی ی مشورتمعنای مجالس صفوی در  ۀمتون پیش از دوراصطالح در 

، شاعر دوران غزنوی، مجلس سلمانمنسوب به مسعود سعد  «طیب مثنوی»در  ،نمونه

 شود:خوانده می« آیینمجلس بهشت»صورت استعاری با ترکیب شاه به
 

 معاذاللــه کنــممـــی طیبتـــی
 

 شـــاه مجلس خــرمــی پــی از 
 

 گستاخ بـــود چنین آری شاعــر
 

 فراخ نظم به سخــن گویــدب کـــه 
 

 آییـنبهشت مجلـس آن از چـون
 

 

 چنیــن روزگـــار افکنـــد دورم 
 

                            (1362 :579) 
   

در معنای چنین اصطالحی کاربرد رسد که مینظرهبگونه ایندر نگاه نخست اگرچه 

 ادبی استعاراتبرداری آنها از صفوی و الگو ۀدورنگارش مورخان  ۀاز شیو ،مجلس شاهی

گیرد، اما با مواجهه با تعدد استفاده از این سرچشمه می اعران و ادیبان پیش از خودش

توان نتیجه گرفت که این ترکیب، ترکیب در متون مختلف و از نویسندگان متفاوت، می

ت که درباری شبیه اس یذائقه نویسندگان باشد، بیشتر به اصطالح ۀبیش از آنکه نتیج

توان به خاصی از رجال درباری اشاره دارد. برای فهم بهتر این موضوع میۀ گویا به دست

 اند:های زیر از آن جملهشواهد متنی مختلف مربوط به این اصطالح رجوع کرد که نمونه
 باد از تندتر یقاصد[ توابع و بلخ حاکم و یوال]=  محمدخانیول نزول ساعت در ...»

 هوش گوش به محمدخانیول موکب ورود دینو که فرستاد یمعل یاردو به شمال

 اصفهان به مرو از قاصد روز زدهیس عرض در و رساندهآیین بهشت مجلس افتگانیبار

 (436: 1366)منجم یزدی،  ...«  آمد

یک از بوس و مکان جلوس هررتیب شرف پایچون مقصود از آمدن آن بود که ت ...»

به عرض اقدس  ،به رسم و آیین پیشین تحقیق نموده آیین رامجلسیان مجلس بهشت

 (5: 1382)واله اصفهانی، ...« رسانند 

 است، تقریباً معرفی کرده را که مناصب درباری دستورالملوک ۀدر رسال ،اینبرافزون

کوتاهی به محل  ۀبا اشار ،دهر منصب اختصاص دارکه به معرفی  های آنبخشتمامی 

 یابد؛ مانند موارد زیر:پایان می آیینجلس بهشتنشستن صاحب آن منصب در م
تاج و طومار آیین بی... و در مجلس بهشت [در بیان شغل مقرب الخاقان منجم باشی]»

 .(221: 1385)میرزا رفیعا،  «اندنشستهالخلفاء می ۀبعد از خلیف
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هر آیین، مو در مجلس بهشت...  [در بیان شغل مقرب الخاقان مهردار مهر همایون]»

ین با تاج و نشجاه مزبور مجلسبعد از عالی ،نمود و در دست چپمزبور را حمایل می

 .)همان(« نشست ...طومار می

 در کنار اشارات صریح مربوط به مکان نشستن رجال درباری این چنینیاگر شواهد 

به وضوح استنباط کرد که اصطالح مجلس  توان، میگیردآیین قرار مجلس بهشت در

و متون تاریخی ها نگاریتاریخدر عمدتاً درباری است که  گردهماییآیین نوعی بهشت

به عبارت  ؛رفته استکاربه« درباریان در حضور شاه گردهمایی»صفوی به معنای  ۀدور

شود، مگر آنکه پادشاه صفوی در آن نمی« آیینبهشت»این مجلس یا نشست،  ،بهتر

 حضور داشته باشد.

شده نیز وجود دارد که گزارش این جلسات تدوین و تنظیم می شواهدی ،اینبرعالوه

 نمونه وجود داشته است؛ براینیز  بایگانی آنهامحتمالً دستورالعملی برای ضبط و است و 

خود  سلطنت، در نخستین انتصاب رصفی پس از جلوس بق، شاه1038الثانی در جمادی

نیز « آییننگار مجلس بهشتواقعه»به منصب  ،«نویسرقم»خان را عالوه بر طالبمیرزا 

یا در جایی دیگر که دربارۀ مرگ و  (25: 1388نگار تفرشی، )سوانح کندمنصوب می

نویس مجلس رقم و نویسواقعه» را وی ،نویسدمی ق1043 سال در نویسرقم محمدمیرزا

نگاری حوادث و رویدادهای این به واقعه صراحتبهکند که خطاب می« اساسبهشت

شخص  ،از سوی دیگر .(101: همان) اشاره دارد نویسمنصب رقمصاحب لس توسط مج

که با کنار هم نهادن توصیفی که وی از خود  است« نگارسوانح»به لقب مابوالمفاخر نیز 

 نگاریوقایع توانمیکند، معرفی می« راقم»عنوان دهد و خود را بهمیدستدر کتابش به

 وی جانبی وظایف ۀزمر وقایع روزانه را نیز از نویسیگزارش آن، ترامروزی تعبیر به یا

ای بخش عمده ،این. باوجودیک(وسی-هفتوبیست/: مقدمه1388 تفرشی، نگارسوانح ن.ک:) دانست

 دستور به و اول عباسشاه ۀدر دور ،رتبهعالی یمنصبعنوان به دیوانیمنصب از ارتقاء این 

سرعت به یکی از نهادهای قدرتمند و که به منصب این کارکردهای و وظایف .داد روی او

مستوفی ای از وظایف صدراعظم،آمیزه ،شد تبدیل طراز اول و دارای تشکیالت وسیع

شرکت  مهم دولتی، مکاتبات نگارش ،ثبت و ضبط وقایعو  الممالک بودالممالک و منشی

 وظایف از بخشی ،دربار ممه جلسات در در جریان روابط ایران با دول خارجی و حضور

 .(127: 1386، کالنتریقدیمی قیداری و ) رفتمیشماربه صفویه ۀدور در منصب این

مجلسرا  صفوی ۀدور درباریِ هاینگاریتاریخ از بسیاری تعداد که است ذکر شایان

 ۀ میرزانوشت ،آرای عباسیتاریخ جهانیا  نامهعباس همچوناند؛ هنوشتنویسان 
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 ۀنوشت ،شهریاراندستور  و دوم( عباسشاهنویس دربار )مجلسحید قزوینی محمدطاهر و

که  (حسینشاه سلطاننویس دربار )مجلس ابدین نصیریالعنابراهیم بن زیمیرزامحمد

ثبت وقایع این  .دارندآیین شرح وقایع و رویدادهای مجلس بهشت از فراوانیتوصیفات 

نحوی به ،کرد تعبیر نیز «نویسیگزارش» نوعیبه را هاآن توانمی که هاگردهمایی

ها، نگاریاز این وقایع یبخشکه  بودنویس مجلسرجال وظایف  ۀاز زمرغیرمستقیم 

 ۀدربار هاییبخشای در نسب خاندان صفوی یا مانند مقدمه فصولیکردن بعدها با اضافه

صورت ی بهدوران سلطنت یک یا چند پادشاه صفو نگاریتاریخرجال درباری، در قالب 

 .(122: همان) اندآمدهی مستقل درکتاب

رو آیین گاه با نوعی تشتت و چندگانگی روبهدر نامیدن مجلس بهشتباید گفت که 

عناوین دیگری  با صفویه ۀدور درباری هاینگاریتاریخ در مجلس این کهطوریبه ؛هستیم

نشان، اساس، ارمارم اساس،جنت خلدآیین، سرشت،بهشت اساس،بهجت اساس،بهشت مانند

نیز گاه با « مجلس»عنوان و  گرفتهاشاره قرار دست نیز مورداینتزئین و مواردی ازارم

صورت توان به. در این موارد میشده استعناوینی مانند بزم، محفل یا مجمع جایگزین 

د مانن)عنوان قبیل ازآنها اجزاء هایی را از روی تشابهات معنایی تطبیقی چنین معادل

 (بهشت، بهجت، خلد، ارم و جنتهای واژهمانند )، بخش نخست (جشن، بزم، محفل یا مجمعهای واژه

تشخیص داد که  (آیین، اساس، سرشت و نشانهای واژهمانند )و به طریق مشابه بخش دوم 

 :انددستهای زیر ازایننمونه
سرشت مجلس بهشت نباریافتگا عرض به آمده، بارگاه فلک درگاه هب سوداگری روزی ...»

)موسوی  «و مبلغی از نقد و جنس گرفت ...ۀ من آمده ای به حجررسانید که زن عیاره

 .(233: 1392قمی، 

به قرب منزلت و دوام  الدین محمد ...مقرب الحضرت العلیه العالیه، حکیم شمس»... 

شات ازخدمت ممتاز، و مدام در مجلس بهشت اساس به محرمیت و تفقدات شاهانه و نو

 .(33-34: 1388نگار تفرشی، )سوانح ...«شگرف پادشاهانه کامجو است 

کاربردن عنوان مجلس در به دستورالملوکرفیعا در به تأکید میرزاباتوجه ،اینباوجود

شده، عنوان در مقابل سایر عناوین یاد و فراوانی نسبتاً زیاد کاربرد این آیینبهشت

بوده و  آیینبهشتمجلس ، همان درباری دهماییِگراین عنوان رسمی رسد که مینظربه

حاصل ذوق و سبک نگارش  ،رسمی داشته باشند ۀسایر عناوین بیش از آنکه جنب

بسیاری به استفاده از  ۀکه عموماً عالق است صفوی بوده ۀنویسندگان متون تاریخی دور

 گردهمایی راآیین بهشتتوان مجلس رو میاینازاند؛ مترادفات در متون خود داشته
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دربار صفوی با پادشاه دانست که تنها مقربان درگاه در آن  ۀرتبعمومی رجال عالی

ورود، محل و  ۀجمله نحو)ازآن طبق تشریفات و آداب خاصی  یافتند و برگزاریحضور می

 بوده است. گفتن(ترتیب نشستن یا ایستادن رجال و آداب سخن
 

 ات آناختیار ةآيین و حوزکارکردهاي مجلس بهشت .2
 جلوس پادشاه و اعالم رسمي سلطنت .2-1

رتبه در مجلس ای از رجال عالیدرباریان و بخش عمده ۀحضور کلی بهباتوجه

 پادشاه بود ، یکی از کارکردهای اصلی این مجلس اعالم رسمی آغاز سلطنتآیینبهشت

نی در بخشی واله اصفها ،نمونهشد؛ برای میی انجام اطور معمول با تشریفات ویژهکه به

که به توصیف تمهید مقدمات مراسم تاجآنجا ، در خلد برینخود با عنوان  نگاریتاریخاز 

رجال درباری )یک از مجلسیان صراحت به مکان نشستن هرپردازد، بهصفی میگذاری شاه

و سپس  کنداشاره میتخت پادشاهی در صدر مجلس  و نحوۀ قرارگرفتن (رتبهعالی

 برد:میپایانصورت زیر بهزاری مراسم را بهبرگتوضیح دربارۀ 
سوم ماه مذکور چون مهر ودر روز شنبه بیست [= شاه صفی]گستر و آن آفتاب سایه ...»

شهریار آیین بهشترای ابواب ورود به مجلس عالی یامرا ،انور بر تخت زر تکیه فرموده

شرف سجده و  خان بهزینل ،شأنروی زمین گشودند و نخست عمده امرای عالی

پس از آن سایر امرا و وزرا و ارکان دولت و اعیان حضرت را  ،بوس سرافراز گردیدهپای

)واله  «آیین سربلند گردانید ...بهشت بوس و عز مجالست مجلسبه شرف رخصت پای

 (5 -6: 1382اصفهانی، 

و آیین توان چنین استنباط کرد که مراسم نخست در قالب مجلس بهشترو میازاین

که به تعبیر واله اصفهانی شامل امرا و وزرا و ارکان دولت و اعیان  در جمع رجال درباری

و  یا سفرا در حضور سایر رعایاگرفته و سپس تشریفات دیگر صورت می ،شدحضرت می

در اشاره  دستور شهریاراندر کتاب ، نمونه شده است؛ برایمیاتباع سایر کشورها اجرا 

صورت آیین به، توصیف تشریفات این مجلس بهشتحسینلطانشاه سبه وقایع جلوس 

 :شده استزیر بیان 

 باشی؛تعیین وقت دقیق جلوس توسط منجم -

 رجال؛ گردهماییبرای  1کردن تاالر طویلهآماده -

خان بیگدلی  مؤمنیک آنها توسط محمدبهرتبه به تاالر و معرفی یکورود رجال عالی -

 به شاه؛ باشی دیوانایشیک آقاسی ،شاملو
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نشین در شاه 2توسط آقا جمال خوانساری حسینشاه سلطانجلوس  ۀخواندن خطب -

 ؛(محتمالً ایوان عمارت طویله)ایوان عمارت 

 ؛«وارث ملک سلیمان جهان سلطان حسین»شدن مهر شاه با سجع آماده -

 ورات به سادات، علما و مستحقان؛نذبذل  -

یشیک آقاسیان و یان، یساوالن صحبت، اقورچ)رتبه و سایر درباریان ورود رجال میان -

باشی دیوان به شاه و یک آنها توسط ایشیک آقاسیبهو معرفی یک امرازادگان و ...(

 ؛نشستن هریک در جای مخصوص به خود

سایر تشریفات مربوط به پذیرایی و جشن و سپس خروج شاه از تاالر طویله به سمت  -

 .(19 -21: 1373)نصیری،  خانهعمارت آیینه
 

خارجي )پادشاهان و شاهزادگان  ۀرتبديدار رسمي پادشاه با يک میهمان عالي .2-2

 ساير کشورها يا سفرا و نمايندگان دول خارجي(

صفوی نیز به تصویر کشیده شده است،  ۀهای دیواری دورجمله مواردی که در نقاشیاز

برای هایی نمونه آیین است. چنینرتبه در قالب مجلس بهشتمیزبانی از میهمانان عالی

 اهزادگان پناهنده به دربار صفویویژه ششاهزادگان، به پادشاهان بسیار نادر، دربارۀ

آداب خاصی  طبق و مولمع صورتبه خارجی دول نمایندگان و سفرا برای و متعدد نسبتاً

توان به مالقات نصیرالدین می ،های چنین دیدارهاییترین نمونهاز معروفشد. اجرا می

صراحتاً  السیر حبیبتاریخ  در اگرچه که کرد اشاره .ق951 در یکم تهماسبشاه با 3یونهما

که پس از  آیدبرمی آناما از توصیفات  رود،نمیکاربرای آن بهآیین بهشتعنوان مجلس 

در قالب  پادشاه دو رسمی دیدار گورکانی، پادشاه از صفوی پادشاه استقبال رسمی مراسم

افروز پادشاه جهان وصول از روز چهار سه چون ...» :است گرفته رتصو آیینبهشت مجلس

پناه جشن عظیم و صحبت پر نعم ترتیب منقضی گشت، حضرت شاه عالم [= همایون]

داده، آن حضرت را طلب داشت و اعزاز و اکرام تمام به جای آورده، لوای الطاف و اعطاف 

محال مناسب نشانده، به شرف ادراک  برافراشت و هریک از امرا و مقربان پادشاه را در

 .(330: 1390، امیرمحمود خواندمیر) «رتبت سمت تشریف ارزانی فرمود...صحبت جنت

حقیقت اشاره به این نکته که دیدار با پادشاه گورکانی در مجلسی با حضور امرا و در

ای یک در جای مناسب نشسته بودند، اشارهربان درگاه صورت گرفته است که هرمق

رجال  گردهمایی ،که بنا به آنچه گفته شداست آیین مستقیم به مجلس بهشتیرغ

 . شددرباری و پادشاه صفوی است که با آداب خاصی برگزار می
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توجه این است که از این دیدار یک نقاشی دیواری در کاخ چهلستون جالب ۀنکت

ب نشستن یا ایستادن مانند ترتی ،وجود دارد که در آن برخی از آداب این نوع از مجلس

ساز یکی از سه نقاش فرنگی ،دوم عباسشاهاحتماالً در زمان  را شود. این نقاشیدیده می

تصاویر مجالس تاالر اصلی نقاشی  که دار و محمد زمان(جبه کش، علیقلی)بهرام سفرهآن دوره 

  . (101: 1389، فربودبین و )نیک است کشیده، اندبرعهده داشتهکاخ چهلستون را 

 

  اصفهان چهلستون کاخ یاصل تاالر ،یگورکان پادشاه ونیهما و تهماسب یکمشاه دارید یوارید ینقاش - 1 ریتصو
 

روایتی  ،تشخیص استقابل (1)تصویر آنچه در این نقاشی دیواری  ،دیگرعبارتبه

است که احتماالً ق( 930-984)تهماسب یکم شاه ۀآیین دورتصویری از مجلس بهشت

 به تصویر درآمده است.ق( 1052-1076)دوم  عباسشاه ۀالگوی رایج مجالس دور براساس

صفوی با مضمون دیدار پادشاهان  ۀهای دیواری دورهای دیگری نیز از نقاشینمونه

آیین نیز در همین تاالر وجود دارد که رتبه در مجلس بهشتعالی یاین خاندان با میهمان

یک زمان  شونده، احتماالً همگی درات سبکی و برخی عناصر بصری تکراربه نکهباتوج

محمدخان عباس اول و ولیتوان به دو نگارۀ دیدار شاهجمله می اند که از آننقاشی شده

نیز  )حاکم بخارا(عباس دوم و ندرمحمدخان ازبک و دیدار شاه )فرمانروای ترکستان(ازبک 

 .(3و  2)تصاویر اشاره کرد 
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 اصفهان چهلستون کاخ یاصل تاالر پادشاه ازبک، ،محمدخانولی و اول عباسشاه دارید یوارید ینقاش - 2 ریتصو
 

 
 

 اصفهان چهلستون کاخ یاصل تاالر پادشاه ازبک، ،ندرمحمدخان و دوم عباسشاه دارید یوارید ینقاش -3 ریتصو
 

هایی در تاالر اصلی کاخ چهلستون احتماالً با قصد کشیدن چنین صحنهتصویربه

شواهد  براساسزیرا هم بنا به گزارش منابع تاریخی و هم  ؛سیاسی انجام شده است

عنوان قبیل وسعت تاالر اصلی این کاخ و بدون ستون بودن آن، این تاالر به، ازمعماری

احتماالً مقصود  ،نمونه ایاست؛ برشده میهای دیدارهای عالی نیز استفاده یکی از مکان

اسماعیل صفوی در حضور شاهشاه گورکانی دیدار حضور بابر»نقاشی کشیدن تصویربهاز 

و در کشاکش نبرد  .ق1075که در حدود در تاالر چهلستون  «و بوسیدن دست وی
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دار دوم به علیقلی جبه عباسشاهمیان صفویان و گورکانیان بر سر قندهار توسط 

بعه این بوده است که به نمایندگان سیاسی گورکانیان و سایر ملل تا ،شدهسفارش داده 

نعمت گورکانیان هند ند، نشان داده شود که صفویان ولیشدکه در دربار ایران حاضر می

این؛ از(88: 1382)آژند،  اندتخت آنها را از دستبرد دیگران نجات دادهوهستند و بارها تاج

های دیواری بزرگ در تاالر اصلی صورت نقاشیری بهاز کشیدن چنین تصاوی مرادرو 

دوم  عباسشاهاز زمان  کمدستکه این تاالر است  احتماالً از آن جهت بوده ،ستونچهل

های اصلی دیدار پادشاهان صفوی با مقامات سایر کشورها در قالب ، یکی از مکانبه بعد

 برتری ، نوعی نمایشبوده است و وجود چنین تصویرهایی در آنآیین بهشتمجلس 

و بازدیدکنندگان احتمالی آن  میهمانان رایب همجوار کشورهای سایر بر صفوی خاندان

 رود.میشمارتاالر به

می سفرای خارجی با شاه و معرفی آتوان از دیدار رسشده، مییادهای در کنار نمونه

این مجلس  رگزاریب بسامدپر هاینمونه از یکی انعنوبه ،آیینبهشت مجلس قالب در انه

تهماسب از زمان شاه کمدستآید، این سنت میطور که از شواهد متنی بریاد کرد. آن

 درباری تشریفات انجام امکان که قزوین در خانهدولت استقرار زمان از ویژهبه بعد، به یکم

در ن های آترین نمونهاز قدیمی یکی در است. بوده معمول کرد،می فراهم بهتری نحوبه را

و درباریانش  یکم تهماسبشاه آیینبهشت مجلس برگزاری به کوتاهی ۀاشار ،األنساب سراج

جهت ورود ایلچی روم صراحت برگزاری این مجلس را بهبا سفیر عثمانی دارد و به

  .(136: 1367)کیاء گیالنی، کند عنوان می)عثمانی( 

پذیرایی از مرتبط با  آیینِبهشتلس امنابع برای توصیف جزئیات مجاز طرفی یکی از 

ایران  درهای سفرای خارجی نامههایی است که در سفارتگزارش ،های خارجیمیهمان

 ،نمونه برای شود؛می دیده صفوی پادشاه با شاندیدار چگونگی از ایشان توصیفات شرح و

Stephano) یکمن زاالن کاکاش اشتفان ق(1011) م1602 در  Kakasch von Zalakemeny) 

 اول عباسشاه دربار به سفارت رایب ،بوهم و مجارستان شاه ،دوم رودولف امپراطور ریسف

یکی از  و میردمی یماریب به دلیل گیالن در 1603 اکتبر 25 در یواما  ؛شد فرستاده

 (Georg Tectander von der Jabel) ر یابلبه نام گئورگ تکتاندر فون دِ او انردستیز

 1603 دسامبر 15 در تکتاندر. (71-30: 1388)فون در یابل،  4دهدیم ادامه را یو تیمأمور

شاه شود میزده موفق بسیار شتاب حالتی در ،عباسشاه توسط زیتبر فتح از پس روز هفت
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را ورود خود  ۀلحظ را تسلیم کند. او ها و هدایای دولت متبوعشپیامو را دیدار صفوی 

 کند: گونه توصیف میایندر گزارش مأموریتش  ،به مجلس دیدار شاه
 کهیدرحال ،کرد احضار خود حضور به مرا شاه که بودم نشده ادهیپ اسب از هنوز ...»

 اصطبل به را هااسب و کنم عوض را لباسم و بخورم یزیچ بودم نکرده مجال هنوز

 را شاه. بردند کاخ درون به مرا. رفتم شاه حضور به و کردم رها را زیچهمه.  ... بسپارم

 از شاه لباس چون. افتمی نشسته نیزم یرو بر مشاورانش و یدربار اشراف انیم در

 مردد یالحظه و نشناختم را او ،نداشتم خود با هم یمترجم و بود ترساده گرانید

 .(72: همان) ...«. ماندم

اشاره تکتاندر به اینکه شاه را در میان اشراف درباری و مشاورانش دیدار کرده است، 

انجام شده است. آیین بهشتدهد که دیدار وی با شاه صفوی در قالب مجلس ینشان م

به توصیف جزئیات مالقاتش با شاه صفوی و شود که او تنباط زمانی اثبات میاین اس

قدر و پاشاها که من نیز در میان شاه و بعد اشراف عالی» :پردازدیی نیز میپذیرا ۀنحو

زانو بر زمین وار چهارزانو و دوههمه دایر ،شاران دربارگرفتم و باالخره مستآنها قرار می

 .(81: همان) ...«بود. کلی پنهان میکه پاهاشان بهطوریبه ؛نشستندمی

 ۀندینما (Gregório Pereira Fidalgo) لوایس دو دالگویف ویگرگور ،دیگرای در نمونه

شاه کردن با هدف همراه .م1696در  که پرتغال پادشاه مشاور و هندوستان ۀالسطنبینا

مشترک نیروهای نظامی ایران و ناوگان دریایی پرتغال به  ۀبرای حمل حسینسلطان

امرای مسقط و اعراب عمان و کاهش ضمنی نفوذ انگلستان در خلیج فارس و دریای 

  ر گزارش خود به پادشاه پرتقال اعزام شده بود، د رانیا دربار به با عنوان سفیر عمان

طبق گزارش سفیر در روز  5.(36: 1396 )اوبن، کندبه تشریفات درباری اشاره می تناوببه

داری و ورود به مجلس رجال درباری، شرفیابی، پس از انجام تشریفات معمول میهمان

های وی کند و به پرسشتقدیم می حسینشاه سلطانبه خود را  ۀاعتبارنام لوایس دو

برای  شدهتعیینازپیش یوی به محل ،د. پس از آنگویکلیات مأموریتش پاسخ میدربارۀ 

 د:  کنصورت زیر توصیف میبهآن را شود که سفیر نشستن هدایت می
 اعراب با جنگ به یو قیتشو یبرا یشماریب لیدال خواستممی که یهنگام درست ...»

. آورند فراهم من نشستن جهت یکرس کی داد امر فاتیتشر سیرئ به شاه ،بشمارم

 تیشخص چهار یکرس از ترنییپا یقدر یمحل در و شاه راست طرف در مرا یکرس

 قرار دربار سینوواقعه و یآغاس [=قوللر] خلر ی،باشیقورچ ،اعتمادالدوله مانند بزرگ

 « ... .بودند نشسته دربار بزرگان ریسا و صدراعظم پسر دو ،آن سر پشت در و دادند

 .(56-55: همان)
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آرایش نشستن  با شده،یاد رجال نشستن برای ترتیبی چنین سو، یک از آنکه بهباتوجه

شده در ؛ و از سوی دیگر، سایر تشریفات یادرجال درباری در منابع موجود مطابقت دارد

مراسم  که گفت توانمی ،است مشابه آیینبهشت مجلس تشریفات با نیز گزارش این

قالب مجلس  در و رتبهعالی درباری رجال حضور در ،صفوی پادشاه حضور به وی شرفیابی

 انجام شده است.آیین بهشت

یک روز  ،های مقیم ایرانوقت هلندی ۀفرماند )(Casteleijn کاستلین ،از طرف دیگر

آید و به دیدار وی می ،پس از برگزاری مراسم رسمی شرفیابی دو سیلوا به دربار صفوی

به حضور شاه از  آنها فیابیکند که دیدار با سفیران دول خارجی، پیش از شرعنوان می

گونه اینتوان رو میاین؛ از(57-56: همان) آیدمیشمارگناهان نابخشودنی در دربار ایران به

در قالب  ،دول خارجی ۀرتبکه نخستین دیدار رسمی شاه با مقامات عالی استنباط کرد

با سفیر که  یافتندمیاجازه  سایرانگرفته و پس از آن انجام میآیین بهشتمجلس 

 شده دیدار کنند. یاد
 

 هاي تقويميبرگزاري مراسم مناسبت .2-3

که به هستند  جمله مواردیازهای تقویمی مانند اعیاد نوروز، قربان، فطر و ... مناسبت

. در چنین است آمدهرجال درباری پیش می گردهماییفرصتی برای عموماً آن  ۀبهان

بخشی از تشریفات برگزاری مراسم  ،درباری ۀرتبمواردی، حضور شاه در میان رجال عالی

را عالوه بر ها گردهماییگونه آمده که گاه اینمیشمارهایی بههای چنین مناسبتو آیین

مجلس »یا « مجلس نوروز»مانند  ،با عنوان خاص آن عید ،آیینبهشتمجلس  عنوان عامِ

ق.( 1039)ش 1009ی نوروز نگار تفرش، سوانحنمونهنامیدند؛ برای نیز می« عید قربان

رجال  گردهماییصراحت به کند که در آن بهصورت زیر توصیف میرا به 6ئیلیونت

 آیین نیز اشاره کرده است:درباری در قالب تشکیل مجلس بهشت
 ۀافروزی در خانفریبی و جهانانجام نوروزی کوس دلفرجام بهجتچون ایام فرخ ...»

ئیل را طرح ح و نشاط و طرب و انبساط، نوروز یونتزرنگار حمل، بلند ساخت به فر

اساس به قانون معظم شاهانه ترتیب داده با مقربان، بساط عشرت افکنده، مجلس بهجت

 مندهریاحین، پیرایهای رنگین و سنبل و انبساط در آن تازه گلستان که از گلگردون

بوس اشرف م به شرف پایو هریک از عظمای امرای عظا بود، بهارستانی آرایش یافت ...

 .(40: 1388) ...«ریختند نقد مراد به جیب آرزو می

دادن به امرا و رجال درباری در دهد که سنت عیدانهچنین توصیفاتی نشان می

رتبه ب عالیاصکه در این مجلس تمامی ارباب من؛ چراشدمیانجام آیین بهشتمجلس 
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ای اعطا شان از طرف شاه، عیدانهو مرتبهشد به تمامی آنها حسب رتبه و می ندحاضر بود

نقی نصیری نیز مطابقت دارد و حتی وی با گزارش میرزاعلی ایگیریشود. چنین نتیجه

دیگران  و امرا به نوروز لیتحو وقت در زر و یاشرف میتقسکردن افراد و بوسپای ۀوظیف

 .(19: 1371)کند باشی دیوان عنوان میآقاسیوظایف ایشیک ۀاز زمر را
 

 اعالنات .2-4

صفوی حضور  دربار ۀرتبعالی رجال از وسیعی طیف ،آیینبهشت مجلس در آنکه بهباتوجه

توان دریافت می ،های رسمی دربارینگاریتاریخموجود در  هایگزارش ، براساسداشتند

 ،نمونه ؛ برایکه یکی از کارکردهای اصلی این مجلس اعالم اعالنات دربار بوده است

اول در مجلس  عباسشاهدر تاریخ عباسی، خبر تولد  7جالل منجمگزارش مال بههباتوج

هم نوزاد و هم شاه  ،د و او در همان لحظهشوتهماسب یکم اعالم میبه شاهآیین بهشت

خلعت  است،گی وی را داشته حاکم وقت هرات را که مقام هلل ،سلطان یکان استاجلوقلی

محمدخان دیدار ولی ۀدر آستان ،ای دیگردر نمونه .(20-22، 1366)منجم یزدی،  بخشدمی

ق، خبر و زمان ورود خان 1019اول در محرم  عباسشاهبا ( توابع و بلخ حاکم و یوال)ازبک 

آیین توسط قاصد وی که از مرو به ازبک و خیل مالزمانش به اصفهان در مجلس بهشت

 ،خانمحمدگی ولیرتبهعالی بهباتوجه شاه که شودمی اعالم صفوی شاه به بود، آمده اصفهان

رجال  ۀبه کلیخطاب  را ها و تصمیمات زیر، برنامههادستور از اوداری برای میهمان

 :کندصادر میحاضر در مجلس 
 و محل هره ب ،شد متوجه نماصواب صوب نیبد محمدخانیول ی،اخو موکب چون»... 

 و عتاب به کنندهخالف که بکنند گوناگون افاتیض و تکلفات انواع برسد که مکان

 و خسروانه فاتیتشر به ،کند رجوع یادتیز به هرکه و شد خواهد گرفتار یشاه خطاب

 و ... نوشتند محمدخانیول حضرت به نامه و دیگرد خواهد سرافراز پادشاهانه نوازشات

 یوال]که[  یباشیآقاسکیشیا خانیقلیعل پناهالتیا که فرمودند مقرر لیتفص نیبد

 تا یدارهمانیم و استقبال لوازم و روند سمنان به ،بود یر اعمال نمِ نیورام و طهران

 .(437-436: 1366)منجم یزدی،  « ... .رسانند میتقد به اصفهان
 

 قضاوت .2-5

یا پاداش و مجازاتشان، قبیل عزل و نصب بارۀ رجال درباری و سرنوشت آنها، ازقضاوت در

های مجلس تاریخی در نشست هایمبنای برخی گزارشرۀ موضوعاتی بود که باز زمر

آن  ۀگیری دربارشد و حتی گاه آن نشست برای بحث و تصمیممطرح میآیین بهشت

بنا به  ،داول به شیراز وارد ش عباسشاهزمانی که  ،ق998، در نمونه شد؛ برایمنعقد می
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که  داد، فرمان بود ۀ ارشلو در اصفهان به وی رسیدهاخباری که از ظلم و تعددی طایف

صورت امتناع آنها از کوچ، کوچ دهد و دربه همدان  را و آنها رودببیک به اصفهان الیاس

و سرشان را به  آنها را به قتل رساند ،به کمک حاکم و کالنتر و اکابر و اهالی دارالسلطنه

الثانی ربیعدر  آیینبهشت مجلس قالب در که متعاقبی نشست در آن، دنبال به فرستد.ب شیراز

همان سال در شیراز با حضور شاه و درباریان تشکیل شد، پس از اعالم اخبار مربوط به 

 ۀطایف دیسفشیر و لیوک، کیبیقلیمهدبیک، سخن از گریختن حاجی اقدامات الیاس

؛ دیسرمیبایست به قتل می ،مبنای فرمان پیشین شاهآمد که برمیاناز اصفهان به ارشلو

 کیبیقلیمهداز  دفاع در از وقت، اعظمصدر اهلل،لطف میرزا رجال، نظراظهار مهنگا در اما

تهماسب یکم در خدمت خاندان خدمات وی که از زمان شاه ۀو با اشاره به سابق درآمد

ۀ ارشلو تخفیفی کند که رأی شاه را برگرداند یا در مجازات طایفصفوی بوده، تالش می

و  گذردمیارشلو  ۀاز گناه طایف ،اهللمطالب میرزا لطف بهباتوجهنهایت شاه اعمال شود. در

  (86: همان)کند لغو دستور پیشین را صادر می فرمان رفع تعرض و

حتی بالفاصله پس از آن تشکیل  یای و گاهعموماً در پی رخداد واقعه این جلسات

یا سفر  آیین در هنگامسات مجلس بهشتجلاین رو، موارد متعددی از ایناز وشد می

و گاه  گردیدمیتشکیل  موضوعی خاص ۀقضاوت دربار منظوربههای پادشاه، لشکرکشی

نمونه در سفر همدان و شد؛ برای میدر همان جلسه جاری  نیز پادافره یا پاداش شخص

 طیّ ، مدتی در مالیر اقامت کرد وق1017االول اول در جمادی عباسشاه ،لرستان

پیشه به ی عاشقخواهی زوجبه تظلم ،مدت منعقد شد ی که در اینآیینبهشتمجلس 

مزاحمانی که متعرضشان شده  شود تا دربارۀپرداخته می« عبدلیآقا»و « منظر»نام 

، ماجرای تاریخ عباسیجالل منجم در گیری شود؛ چراکه بنا بر گزارش مالتصیم بودند،

صورت آنها را به ستاندا« باقر»حدی مشهور شده بود که حتی شاعری به نام این زوج به

برای آن ساخته بود. به تصریح به نام منظر و عبدلی  8آورده و آوازی در بیاتشعر در

در ند که شرح آن آیین حاضر شدجهت رفع تظلم در مجلس بهشتجالل این زوج بهمال

 گذشته تظلم رفع جهتبهآیین بهشت مجلس از»...  آمده است:چنین  تاریخ عباسی

. بود یسینف صحبت بیعج الحق و خواندندیم خوب عاشقانه ازین و ناز با شدند حاضر

 مال از را یعبدل آقا و فاخر خلع به را هردو [اول عباسشاه= ]ی عل آستان کلب نواب

 از را ظالمان دست و باشد شده او باغ یخراب جبران و دکان ۀیما که  ساختند توانگر
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 گرفتار شاهانه خطاب و عتابهب را شانیا معاندان و حاسدان و دندیگردان کوتاه هردو

 .(346-345: 1366)منجم یزدی، « ... .دندیگردان
 

 انتصابات .2-6

های صدی یکی از شغلقبیل حکومت یک منطقه یا تافراد به مناصب عالی، ازانتصاب 

شد. به آن پرداخت میآیین بهشت بود که در مجلسموضوعاتی دیگر از  کلیدی دربار

رجال در قالب این مجلس صرفاً محفلی برای اعالم خبر  گردهماییگاه  وجوداین،با

 بارۀگیری درانتصاب فالن شخص به فالن منصب بود و گاه فرآیند آزمون یا تصمیم

ابراهیم ، طبق گزارش محمدنمونهشد؛ برای صاب وی در همان مجلس جاری میانت

حاکم  (،خانماالً شاهوردیاحت)خان ، پس از قتل شاهویردیدستور شهریاراننصیری در 

وان ضبط دی برایهزار تومان ق، کل امالک وی به مبلغ چهار1106لرستان فیلی در 

تر برادر کوچک و خانشاهویردی پسر بیکحسین سلطان ،حسینسلطان شاه لذا بود؛ شده

پذیرد و آیین به حضور میهای رجال در قالب مجلس بهشتگردهماییاو را در یکی از 

به مباحثه و پرسش و پاسخ  ،اما در چندین جلسه متعاقب آن ،دهدفقت قرار میمورد ش

با کسب رضایت از عقل و سپس دهد و آزمایش قرار میوی را موردو پردازد می اوبا 

پدر مقتولش را به او و سایر  ۀشدهای ضبط، منصب و داراییبیکسلطان حسینشعور 

کسب  برایشده ، در این نمونه شخص یادقتحقی. در(60، 1373)نصیری،  بخشدیورثه م

پرسش جلسه مورد چندین طی که بود شده حاضر آیینبهشت مجلس در حکمرانی منصب

 شود.در همین مجلس نیز انتصاب وی اعالم می ،نهایتگیرد و درمیقرار
 

 مسائل عمومي دربارةانديشي چاره .2-7

یک موضوع، پس از  ۀدیشی دربارانگیری و چارهتاریخی، تصمیم هایگزارش بهباتوجه

بسامدترین مواردی است که محتوای های درباری و تقویمی، ازجمله پرم مناسبتمراس

اصفهان در  ۀدر زمان محاصر ،نمونهزده است؛ برای آیین را رقم میلس بهشتمج

 بارۀزنی دررتبه و امرای قزلباش مشورت و گمانهکه در میان رجال عالی .ق1135

و خروج ولیعهد از اصفهان برای حفظ بقای سلطنت  حسینشاه سلطانشین انتخاب جان

در سه نوبت مجلس رجال دولتی  ،التواریخ ةزبد، به گزارش خاندان صفوی باال گرفته بود

و یکی از شاهزادگان را به ولیعهدی انتخاب  آیین منعقد شددر قالب مجلس بهشت

گی وی از اصفهان همنصبان در مقام لـلحبا و یکی از صاند تا به همراه جمعی از امرکرد

میرزا و در بار های یادشده ابتدا برای سلطان محمدروند. نشستبه قزوین ب شده،خارج 
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از  ،ها به علت ترساما نخستین شاهزاده، بنا به گفته؛ میرزا منعقد شددوم برای صفی

با برخی  حسینشاه سلطاندومی نیز به دلیل مخالفت  ۀسلطنت امتناع کرد و شاهزاد

از مقام ولیعهدی خلع شد. در  ،به برخی درباریانو تنبیهات وی نسبت هانصبعزل و 

منعقد شد غ اصفهان با موضوع تغییر ولیعهد ی در چهارباآیینبهشتمجلس  ،نوبت آخر

 :موارد زیر بود ،شده در آنکه تصمیمات اعالن

 9؛میرزااعالم ولیعهدی تهماسب .1

 ولیعهد؛ گیلـلهبه منصب  فهیشر ۀخاص غالمان یوزباشی ،جهواآقای خمحمدانتصاب  .2

 و اعظم ریوز ،شاملو خانیمحمدقلخروج ولیعهد و انتخاب  ۀنحو بارۀگیری درتصمیم .3

برای همراهی  رالممالکیمع گیبیمحمدعل و یاعل وانید یباشیآقاسکیشیا ،خانیرضاقل

 .(139-141، 1375)مستوفی، وی 

بینی از فنون پیشاستفاده  ،تاریخی هایاز گزارشرخی براساس ب ،از سوی دیگر

برای تعیین سرنوشت امور یا سعد و نحس کارها  شناسی و علوم غریبهمبتنی بر ستاره

آیین گیری در مجلس بهشت، یکی از شواهد و قرائن طرح موضوعات نیازمند تصمیمنیز

یا فالن پادشاه و یا فالن ور گاه برای تعیین احوال فالن کش ،نمونه برای ؛آیدشمارمیبه

جالب در یکی از نسخ ای بسیارشد که در نمونهه میشخص از میان رجال، رمل کشید

محقق  ۀاصفهانی که در مجموع [سم]العابدین قازین ۀنوشت کنز االحبابخطی کتاب 

در  .ق995ت، رملی نقل شده که در شود، در باب هشتم از فصل نخستبریز نگهداری می

اول از  عباسشاهچون سفر برای دانستن چندوآیین بهشتهای مجلس نشستیکی از 

 .(329 :1344، افشار)دانش پژوه و مشهد به قزوین کشیده شده است 
 

 مباحثه و تبادل نظر .2-8

شود که تنها طور گمان میچه در تصور رایج از نظام پادشاهی سنتی در ایران، ایناگر

بایست نیز می انطرح داشته و سایر ۀرار دارد، اجازنظر شخصی که در رأس هرم قدرت ق

های سلطنتی ایرانی ای از نظامبودند، اما در عمل، بخش عمدهدر برابر آن خاموش می

 بستر در اند،داشته( Bureaucratic-Patrimonial) ساالرانهدیوان -پدرمیراثی ساختار که

 هاییمحمل درباری، هاینشست و مشورتی در قالب مجالس یا خود یساالردیوان نظام

 کردند.فراهم می رجال نظر تبادل و بحث برای

مجلس مشورتی مشخصی وجود داشته  ،در دربار صفوی گیریتصمیمنظام گرچه در 

شود و تعداد معدودی از امرا شناخته می« مجمع امرای جانقی»که عموماً با عنوان  است
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اند، اما گاه از مجلس عضویت داشته دربار صفوی در آنۀ رتبمنصبان عالیو صاحب

مشورت و تبادل نظر میان شاه صفوی و رجال برای در دربار صفوی آیین نیز بهشت

مجلس عبارت  کاربرد ۀترین نمونقدیمیدر  برای مثال 01؛شددرباری استفاده می

، امرا گردهماییبرای نامیدن صفوی ۀ دوردر یک متن تاریخی ، این عبارت آیینبهشت

حبیب مشهور  کتاببه گزارش  ؛رودمیکاران دولت و رجال درباری دولت صفوی بهارک
خان شیبانی اسماعیل صفوی قصد دفع خطر محمدشاه .ق910 ، در اواسط رجبالسیر

)عراقین، فارس، دهد که تمامی امرا و حکام مناطق مختلف ایران کند و دستور میمی

ۀ رتبآیند. وقتی امرا و رجال عالی د وی گرد همبا سپاهیان خود نزکرمان، کردستان و ...( 

ند، شاه صفوی موضوع دفع خطر آیشده در منزل سلطان بالغی گرد هم مییاد

 ئینآبهشت مجلس تزئین و فتکلّ در»...  کند:خان شیبانی را با آنها مطرح میمحمد

 هسپا انسر و محکا و امرا و... ندآوردجایبه مهتماا و سعی ازملو شاید وباید  چنانچه

 رتمشوعۀ قر شیبانی نمحمدخابۀ رمحا و نسااخر رشیو ببا در داده ربا را منجااتنصر

 را ظفر وبه فتح  ونمقرآن سفر  لمعنیا و للفظامتفق ن جماعتآ ؛ختاندا نمیا در

 .(505-4/504 :1333)خواندمیر،  «...هسانیدر تقدیم به ثنا و عاد یطاشر و نددشمر بمستصو

ورت و صراحت به مشبه« مشورت در میان انداخت»تنها عبارت وق نهدر گزارش ف

بلکه استفاده  دارد، اشاره مجلس در حاضر منصبصاحب رجال و امرا و شاه میان نظر تبادل

ن در طرح آراء مختلف، میان حاضراپس از بحث و  که دهدنشان می« مستصوب» ۀاز واژ

 تصویب نوعی بهبه ۀ بحث نیزو نتیج شودمیحمله حاصل  ۀنحو بارۀنظر دراتفاق ،مجلس

در نظام  جمعی گیریتصمیم فرآیندهای وجود به صریح یااشاره را آن توانمی که رسدمی

 آورد.شماربهدربار صفوی گیری تصمیم

رجال به خود اجازه  شد کهصورتی انجام میبهچنین مباحثات و تبادل نظرهایی گاه 

 11،آبادیخاتون صالحمحمدمیر ،نمونه برای ؛کنند مخالفت نیز شاهپاد هایدیدگاه با دادندمی

تألیف  .ق1109که در  انوار مشرقهۀ کتاب در مقدم ،حسینشاه سلطاناز علمای دربار 

علم نجوم  بطالن بر مبنی است صفوی شاه نظر به پاسخ در کتاب این گویدمی ،است شده

 آبادی، شاه صفویخاتون ۀع بنا به گفتآیین ارائه داده است. در واقدر مجلس بهشتکه 

گردان دقیق، مسجه فکر بینیباریک ۀرشت به را سخن گوهر آیینبهشت مجلس در»

تا  است ن در جلسه خواستهکرده و از حاضرا« حقیقت بطالن آن تحقیق علم نجوم و

، حسینشاه سلطانند. در پایان نیز کندرستی یا نادرستی علم نجوم مباحثه  ۀدربار
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و این موضوع سبب  داشته استو نظر خود را بر بطالن این علم اعالم  کردهگیری یجهنت

شاه نظر  بارۀ علم نجوم، کتابی در ردّآبادی با گردآوری آراء علما درشده که خاتون

  .(34-35 :1395جعفریان، به نقل از )بنویسد 

از رجال درباری،  تعداد زیادیحضور  بهباتوجهدهد که وضوح نشان میاین نمونه به

برای طرح  مناسبی محمل صفوی، دربار گردهمایی ترینبزرگ عنوانبه آیینبهشت مجلس

 وگوگفت و بحث توانمی که است بوده رتبهعالی رجال میان در نظر تبادل و موضوعات

کارکردهای عمومی این مجلس در دربار صفوی  ۀموضوعات مختلف را از زمر ۀدربار

 .دانست
 

 نتیجه .3

ۀ دور موجود در منابع تاریخیهای توان براساس گزارشآنچه گفته شد، می بهتوجهبا

آیین را تاند، مجلس بهشهنوشتهایی که مورخان درباری نگاریویژه وقایعصفوی و به

 رجال با حضور ،عمومی گردهماییرجال دربار صفوی دانست که در قالب  از یمجمع

تنها قواعد و آداب چنین مجمعی نهشد. شکیل میت پادشاه در محضر درباری ۀرتبعالی

موضوعات  گروهی دربارۀگیری خاص خود را داشت، بلکه مهملی برای مشورت و تصمیم

های تاریخی مربوط به با بررسی فراوانی گزارش ،اینبرافزون آمد.شمارمیمختلف به

کاربرد این  که یابیمدرمیصفوی  ۀهای رسمی دورنگاریتاریخآیین در مجلس بهشت

 رت صوبه ،صفویان متأخر ۀرفته بیشتر شده و در دورصفوی رفته ۀاصطالح از اواسط دور

 درباری تثبیت شده است.  یسنت

 و یافتندمی حضور آن در درگاه مقربان تنها عمومی که گردهماییچنین  ،حقیقتدر

مشخصی  هایبود، عموماً بنا به مناسبت خاصی آداب و تشریفات طبق آن برگزاری

تقویمی مانند نوروز، عید  هایمناسبت خارجی و میهمان با دیدار پادشاه، قبیل جلوساز

موضوعات مشخصی  ۀگروهی دربار ۀبرای بحث و مذاکر ،یا بنا به اضطرار وقربان و ... 

  شد.عرایض تشکیل می بارۀاندیشی درقضاوت و چاره مانند اعالم اعالنات،

صفوی  دربار ۀرتبرجال عالی گردهماییرباری برای مجلس که سنت داین  واقعدر 

جزئی و  را داشته مشورتی ینهاد رود، در کنار سایر کاربردهای خود، کارکردمیشماربه

 ۀدر دامن ،شواهد متنی موجود بهباتوجهکه  است بودهگیری دربار صفوی نظام تصمیماز 

در ظاهر اگرچه  ،دیگرارتعببه؛ پرداخته استمی یآفریننقشوسیعی از موضوعات به 

اشخاص یا سلطنتی به اطالع  هایمانبه شکل فرسالطین صفوی تمامی تصمیمات 
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مذاکرات و حتی گاه این تصمیمات شاهی،  در پس حقیقت، اما دررسیدمی عموم مردم

در قالب نهایت درنتایج آن که  وجود داشتور پادشاه ضمباحثات رجال درباری در ح

 شد.رأس هرم قدرت صادر می ۀاز ناحیسلطنتی  هایمانفر
 

 .م1686شاردن، آمستردام،  ۀاز سفرنام یچاپ سرب ۀدر نسخ لهیدر تاالر طو یصفو مانیسلشاه یگذارگراور مراسم تاج

 

 نوشتپي
 داشته است.قرار اشرف تاالر شرق در احتماالً و شده تخریب اکنون که اصفهان ۀخاندولت های. از عمارت1

ق( 1125یا  1122ای ی )متوفخوانسار جمال آقا به معروف ،محمد بن نیحس بن محمد نیلدّاجمال. 2

 صفوی. حسینشاه سلطانو معاصر 

به دربار  .ق952تا  950 ق( دومین پادشاه گورکانی که از937-963)حک:  . نصیرالدین محمد همایون3

ت خود را را دوباره در دربار تخوشاه طهماسب یکم پناهنده شد و سپس به هندوستان بازگشت و تاج

 دست آورد.گورکانی به

حقیقت گزارش مأموریت وی به پادشاه متبوع خود ر یابل که درتکتاندر فون دِ ۀمتن اصلی سفرنام. 4

 Tectander) خطی این گزارش به چاپ رسیده است ۀنسخ بهباتوجهدر شهر پاریس  .م1877است، در 

von der Jabel, 1877: 8). 

شاهنشاهی در ۀ سال 2500های به مناسبت جشن .م1971را ژان اوبن در این گزارش  ۀفرانس ۀ. ترجم5

 . (Aubin, 1971: 12) ده استکردر شهر لیسبون پرتقال منتشر  یایران در قالب کتاب

 های ترکی است.به معنای سال اسب از سال «یونیت ئیل»یا  «یونت ئیل» .6

مورخ و از منجمان مقرب دربار  ،ق( ادیب، منشی1029وفات: ) یزدی منجم محمدنیالدمالجالل. 7

. از اوست ،شودنیز خوانده می «ۀ مالجالل منجمروزنام»که  تاریخ عباسیکتاب  است واول  عباسشاه

 گیرد.میرا دربر اول عباسشاه و خدابنده محمدسلطانتهماسب، رویدادهای اواخر سلطنت شاه این کتاب
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بیات  ؛کند که منظور وی از بیات، کدام گونه بیات استتن خود مشخص نمیجالل منجم در ممال. 8

 ؟ترک، بیات اصفهان یا نوعی دیگر از بیات

 .تهماسب ثانی. شاه9

 قوللرآقاسی، باشی،قورچی) صفوی دربار ۀرتبعالی امرای از شکلتم مشورتی مجلسی ،جانقی امرای مجمع. 10

سپهساالر  اعضای ثابت و عنوانبه نویسواقعه ی،گبی دیوان اعظم، روزی آقاسی،چیتفنگ باشی،آقاسیایشک

 گیریتصمیم آنها دربارۀ و مطرح آن در مملکتی مهم موضوعات که بود نظامی( هایگیریتصمیم برای

 بابایی، و موسوی ن.ک: ،در دربار صفویۀ آن مجمع و پیشینۀ این برای اطالع بیشتر دربار) شدمی

1389: 139-150). 
ق( فرزند عبدالواسع بن محمدصالح بن اسماعیل، داماد عالمه 1058 -1126آبادی )صالح خاتونمیرمحمد .11

ۀ عم ،، وزیر مریم بیگمحسینشاه سلطان ۀآمده که او در دور الفیض القدسی. در ستمجلسی و شاگرد نزدیک او

 (32، 1395جعفریان، به نقل از ) شاه بوده است
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