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The Ilkhani period was the onset of building architectural complexes and 

the independent urban spaces called ‘Abwab-al-berr’, inspired by sacred and 
blessed places, as well as scientific and educational centers, which are in fact 
a combination of religious scientific collections. Shanb-e-Ghazan was the 
premiere in ‘Abwab-al-berr’ +phenomenon category in the urbanization of 
Ilkhani era, of which at this moment there has not been anything left out. 
Therefore, the main issue of the present article was to discuss the space 
organization of the city of Sangb-e Ghazan and its features based on historical 
documentation. Using historical analysis method, the present paper, referring 
to the historical texts of historians and tourists, has tried to recapture the image 
of the city of Sangb-e Ghazan and its structure. Gtudying the subject, we are 
faced with a regular and coherent set of rovers in which all urban uses are 
taken into account. Despite the various buildings, the tomb of Ghazan Khan 
is the main core of the set; the city has a predetermined map with a tower and 
gate, and the tomb of Sultan with its dome at the center of the complex: the 
buildings of Abwab-al-berr’are located on the sides of the tomb. Sangb-e 
Ghazan was also connected to the World Trade Network of the Tabriz market, 
and the market included a caravanserai, a row of cellars and several yards and 
dispersed Kooshks amongst the beautiful gardens and a variety of public 
utilities. 
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  با ،  البر ابواب   نام   به   شهري   مستقل   فضاهاي   و   معماري   ي ها مجموعه   تولد   براي   سرآغازي ،  ایلخانی   عصر 
  هاي مجموعه   از   ترکیبی   که   شود محسوب می   آموزشی   - علمی   مراکز   نیز   و   متبرك   و   مقدس   اماکن   از   الهام 

است که در حال    ایلخانی دورة    شهرسازي   در   البر ابواب   ة د ی پد   سرآغاز   غازان است. شنب   مذکور   مذهبی   علمی 
ۀ اصلی نوشتار حاضر این است که سازمان فضایی  مسئل از آن چیزي بر جاي نمانده است؛ بنابراین    حاضر 

با    یی ها ی ژگ ی و   چه   چگونه بوده و بر مبناي مستندات تاریخی    غازان شهر شنب  داشته است؟ مقالۀ حاضر 
تفسیري  از روش  و  - استفاده  تاریخی  متون  به  مراجعه  با  و  تصویر    اول دست تاریخی  و سیاحان،  مورخان 

جم  منس و  اي منظم  مجموعه شده با  غازان و ساختار آن را بازخوانی کرده است. در ساختار بازخوانی شنب 
ي  ها ساختمان و    ها ي کاربر ن مدنظر قرار گرفته است. با وجود  آ ي شهري در  ها ي کاربر رو هستیم که همۀ  روربه 

اي ازپیش  ه نقش با  شهر  هستۀ اصلی مجموعه، بارز و شاخص است. این    عنوان به خان  ة غازان مقبر مختلف،  
ة سلطان نیز با گنبد ناري  مقبر ده است.  و دروازه و با محوریت مقبره ساخته ش   و بارو شده و داراي برج  تعیین 

  ن یشنب غازان همچن در اضالع اطراف مقبره قرار گرفته است.    لبر ا آن در مرکز مجموعه بوده و بناهاي ابواب 
  اط ی ح   ن ی سرداب و چند   ف ی رد   ک ی کاروانسرا،    ک ی متصل بود و بازار شامل    ز ی بازار تبر   ی به شبکه تجارت جهان 

 . کرد ی م   یی پراکنده خودنما   ی و انواع خدمات عموم   با ی ز   ي ها باغ   ان ی و کوشک در م 
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 مقدمه 

دین بی    ایجاد   عوامل   مؤثرترین   از   یکی   اسالم   شک 
محدودة    از   خارج   در   مذهبی رسن  ا   مرکزیت   با   یی ها شهرك 

این  ایلخانی است. طی  به   شهري در دوران    دنبال ظهور دوره، 
  تغییر   و   اسالم   دربارة   وي   متفاوت   ذهنیت   و   غازان   شخصیت 

مقبرة   موقعیت   ي ساز پنهان   سنت  شهرسازي   مکانی    ایلخان، 
  عناصر   مرکزیت   ي با ساز مجموعه   از   نوینی   سبک   ایلخانی، آغازگر 

  کالبدي   فضاهاي   مقایسه با ی در  ش ی اند هم   بارز   مشخصۀ   و   مذهبی 
می   را   اجتماعی   مقتضیات   و   شهر    زمان   آن   تا   که   دهد نشان 

  ایلخانی،   دورة   در   نوع   این   از   نمونه   اولین است.    بوده   سابقه ی ب 
  بناي   زمان   از   که   تبریز است   غرب   در   غازان شنب   /شام   شهرك 

ه  نداشت   همتایی   عظمت   و   سازمان   تنوع،   در   بعد،   به   جمشید   تخت 
به سبب مذهبی،    تنها نه این شهر    ). Pope, 2003, P. 172است ( 
ي و تمرکز جمعیت در  شهرساز دلیل افزایش مشکالت  بلکه به 

  رفتن   میان   و از   کلی   تخریب   دلیل به است.    تأمل قابل پایتخت  
  به   توان ی م   ، تنها است  مجموعه  خود  که   تحقیق اول دست  منبع 

  تاریخی   متون   و   مینیاتورها   ، ها سفرنامه   مانند   مستندات تاریخی 
 کرد.   اشاره 

غازان از میان رفته و  آثار فیزیکی موقوفات شنب   که از آنجا  
ی به سرانجام نرسیده است، ارائۀ طرحی  شناس باستان مطالعات  

راهگشاي    تواند ی م و اسناد تاریخی    ها نامه فرضی براساس وقف 
تحقیقات بعدي باشد و ما را براي شناخت این شهر و الگوبرداري  

آ  دهد.  از  یاري  کنونی  جهان  مشکالت  حل  براي  این  ن  در 
به  تاریخی،   محتوایی   تحلیل   روش   پژوهش،    تبیین   به   متون 

آن پرداخته شد. براي    بازآفرینی   و   غازان شنب   شهري   ي ها ی ژگ ی و 
  ها سفرنامه غازان به متون تاریخی و  شروع به بازشناخت شهر شنب 

ي مورخان و سیاحان  ها نوشته ي این شهر از  ها ی ژگ ی و مراجعه و  
ی  لخان ی ا ي شهرهاي ایران تا دورة  ها ی ژگ ی و استخراج شد. با انطباق  

  سنت   در   معماري   مشابه   الگوي   تداوم   بر   فرض   و معماري ایلخانی و 
هاي پیشین ایران، همچنین افزودن مشخصات  دوره   ي ساز مقبره 

رویکرد  (   ی لخان ی ا معماري   و  ي  جا به ي  ساز مجموعه آذري) 

ي مشابه پیرامون بازه زمانی مذکور  ها مجموعه ه و بررسی  مقبر تک 
  لحاظ   از   هم   -سلطانیه   در   خدابنده   محمد   سلطان   مقبرة   جمله   از 

طرح فرضی ارائه شده    - فضایی   ساختار   لحاظ   به   هم   و   تناسبات 
 است. 
 

 ي تحقیق ها پرسش و    روش   
ي تاریخی  ها ت ی واقع هدف این مطالعه، ارتباطی ذهنی میان  

تاریخی  - شهر و فرم کالبدي آن است. روش تحقیق، تفسیري 
است؛ زیرا بر مدارك اسنادي یا منابع نوشتاري استوار بوده است.  
سؤال تحقیق نیز به مکان و شرایطی مربوط به گذشته پرداخته  

ب و نکات موجود  است. روش این تحقیق مبتنی بر دقت در مطال 
و   تاریخی  متون  است؛    درواقع در  بوده  محتوا  تحلیل  روش 

رهیافت راهبردي آن بر روش اکتشافی استوار است.    که ی درحال 
 ایم: زیر پاسخ داده   سؤاالت در این پژوهش به  

غازان براساس  شنب   لبر ا طرح و سازمان فضایی ابواب  .۱
 متون تاریخی چگونه بوده است؟ 

 فرم معماري مقبرة غازانی چگونه بوده است؟  .۲
 

 پیشینۀ تحقیق   

مطالعات  حوزة  ایلخانی،    ی در  دورة  شهرسازي  و  معماري 
دلیل بر جاي نماندن آثار  به  ن ا غاز شام  شناسایی سازمان فضایی 

. البته  قرار گرفته است   مدنظر کمتر  کالبدي و تخریب کامل آن،  
اول  و  مطالعات  آن  براي شناخت  ارزشمندي  چند    ن ی همچن یۀ 

طرح فرضی ارائه شده است. در این بخش ابتدا به بررسی این  
از تجربیات و اطالعات پیشین و سپس    ها طرح  براي استفاده 

نها براساس منابع و متون تاریخی، براي رسیدن  مقایسه و نقد آ 
یی منطقی و جامع  ها پاسخ ایم که  ي جامع پرداخته ها جه ی نت به  

، نقد و بررسی  1جدول  دهد. در  می   ها خواسته به مجهوالت و  
 ي فرضی پیشین آمده است. ها طرح 
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 ن یشیپ  یفرض يهاطرح یبررس  و نقد. 1 جدول

 پژوهش  ۀجینت نقد ی فرض  طرح 

Wilber 

  مصور سند نیترمهم که خیالتوارجامع   از برگرفته اتورینیم .۱
  بدون مقبره، شکل ،است  شده گرفته نظر در  ینیبازآفر يبرا

  استوانه  ای مکعب ينما انگرینما تواندیم که نماست در  یشکستگ
 .باشد
 ةدهندنشان  خ،یالتوارجامع   اتورینیم در  شدهارائه  طرح گر ید .۲

  در ی شکست ای يبندهیزاو ي دارا که است  یم یعظ ی هندس حجم
 ). Wilber, 1986. P. 136(  هاستگوشه

 یهندس   حجم ةدهندنشان  ،Shardin توسط شدهارائه  گراور 
 ای يبنده یزاو گونههیچ رو،ه روب دید ک ی  در که است  یمیعظ

 و  بناها  ریسا یهندس  فیتعر در  که ندارد  هاگوشه  در  یشکست
  ای يا استوانه  انگریب تواندی م . همچنیناست افتاده اتفاقها حجم 
ۀ  ئد مهارت هنرمند در ارایصورت، نبا  نی. به اباشد آن بودنی مکعب

  انیها نمابخشگر یکه در درا   مختلف ي ایبا زوا ي چندبعد يفضاها
 ). Shardin, 1995, P. 405(  ده گرفتیناد است

 

 ی اسیغ

  يبرا یضلعدوازده  طرح   ۀارائ یاز چگونگ یروشن   لیتحل یسایغ
  يهامقبرهتک  با هماهنگ  شتریب را  ی غازان ةمقبر  و دهدی نم آرامگاه
  ک ی يدارا  که بیان کرد خاتونمؤمنه  آرامگاه انندم جانیآذربا شمال

  یوقف يفضاها يفرم ساختار . است یچندضلع  یسنگ ۀصف
 منتظم  یوجهشامل پالن دوازده  یاسیگانه در طرح پرفسور غدوازده 

  یاصل ينما .آن قرار دارد ی است که چهار دروازه در جهات اصل
که ی درحال  است؛  اشکوب  دودر   ییهاشامل حجره  ی نیز محوطۀ داخل

  در  مقبره که هم ي ورروبهوجه   دو خ،یالتوارجامع  اتورینیبراساس م
 يهادهنه  ي دارا  و بزرگ  وجه  گرید در مقایسه با ،دارد  وجود آن

  نظر در  توانی نم آن ي برا منتظم ی چندضلع ک ی  که است يشتریب
نه در دو   ، اشکوب اشغال شده است ک یمجموعه در  نیهمچن. گرفت

 هاي در تناسبات ورود یلخانی ا ییگراو عظمت  يسازاشکوب تا مرتفع 
 ). Ajurlo, 2014, P. 22( حفظ شود 

 

 

Moradi, 
Musavi 
Haji & 
Omrani 

 مختلف يهاي کاربر يبرا کسانی اسیمق و  اندازه با ییبناها انتخاب
  ةدور  يشهرها. باشدالمنفعه عام یبناها نیا اهداف براي  تواندینم

که  هستند ارزشمند  محور  دو  ای ک ی يدارمعموالً  یلخانی ا و  یاسالم
 ,Balali Oskui(د رنیگیم  شکل  بازار  و يمرکز ۀهست يراستا در

2012, P. 59(. نیز مجموعه ک ی يبرا ي ورود ة دوازد قراردادن 
  غازان شنب  شهر يبرا يحصار ینیبازآفر نیا در. ستین هیتوجقابل

  توانی م سفرنامه  و متون از کهی درحال ؛است نشده گرفته نظر در
 .است  بوده حصار ي دارا شهر که کرد استنباط
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 پژوهش  ۀجینت نقد ی فرض  طرح 

Shekari 
Niri 

  بر ينقددرواقع   و شده یبررس  مقبره گنبد شکل تنها طرح  نیا  در
  و شهر کل و  اطراف يبناها .است  خانغازان   مقبره از  لبری و طرح 
  يشهرها و  رانیا یاسالم ي شهرساز و یلخانی ا ي شهرساز اصول 
  جهتها طرح  نیا  در .است شده گرفته دهیناد غازانشنب  معاصر

  است  نشده تیرعا خانقاه  و مسجد مانند یمذهب يبناها يبرا قبله
)Shekari Niri, 2005, P. 79 .( 
  

Balali 
Oskui, 

Keinejhad 
& 

Noghrekar 

  است  يد یرش  ربع شهر يمورد مطالعه نکهیا جهت به طرح  نیا  در
  است  شده اکتفا  اتییجز به  پرداخت بدون ک یشمات طرح ک ی تنها

)Balali Oskui, Keinejhad & Noghrekar, 2012, P. 
51 .( 

 

 
 

 ي قبلی براساس متون تاریخی ها طرح ي نقد  بند جمع 
غازان شامل نقدهاي شده براي شنبي ارائههاطرح بیشتر  

 مشترك است که در ادامه بیان شده است: 
غازان نیز مانند شهرهاي معاصر خود داراي حصار  شنب  .۱

در   که  است  بوده  بارو  و  برج  (به  از طرح   ک ی چی ه و  ها 
است  ي نشده  ا اشاره به آن  )  استثناي طرح آقاي غیاسی 

قلعۀ    عنوان به غازان  در دورة صفویه، عثمانیان از شنب ( 
و   کرده  اردوگاه نظامی  استفاده  خود  سربازان  براي  ی 

  طور همان )؛  Türkman Monshi, 1984, P. 822(   ) بودند 
می   Çelebiکه   ساختمان ذکر  که  شهري  آن  کند  هاي 

  در   ا ) ی Çelebi, 1935(   دارد گنجایش چهار هزار سرباز را  
  زمان   در   ی س ی بدل   نوشتۀ   کردستان   خ ی تار   کتاب 

  نام   غازان شنب   ۀ قلع   عنوان   با   غازان شنب   از طهماسب  شاه 

  و   بارو   و   برج   وجود   بر   ی ل ی دال   نها ی ا   که   است   شده   برده 
 . است   بوده   شهر   ن ی ا   دور   بر   حصار 

جهت قبله رعایت نشده است؛ زیرا مسجد    ها طرح در این   .۲
مقبره   این    هرکدام و  و  است  شده  ساخته  سویی  به 

در کل متون این دوره اهمیت   چراکه نیست؛    ر ی پذ امکان 
برده   نام  قبلی»  «قبۀ  از  که  آنجاست  تا  قبله  جهت 

 . شود ی م 
این   .۳ دروازه   ها طرح در  می تعدد  دیده  به  ها  بنا  که  شود 

امنیتی یک شهر مثل شنب  این  غازان نمی دالیل  تواند 
تعداد دروازه داشته باشد. به عالوه در متون تاریخی نیز  

 ,Kianiروازه اشاره نشده است ( ها جز یک د به این دروازه 

1987, P. 255 .(   
باغ شنب  .٤ یک  دالیل  غازان  از  یکی  و  است  بوده  شهر 

خان  خان و سپس غازان انتخاب این محل از طرف ارغون 

 

 

ها و مرغزارهاي آن بوده که در  آب و هواي مطبوع و باغ 
 ,Hamadānī, 1989(  به آن پرداخته نشده است   ها طرح 

P. 117 ( . 
یک محور قوي و واحد داشتند که بازار و    معموًالشهرها   .٥

معبر اصلی شهر در آن مسیر قرار داشته است، اما در این  
 Ibn(   شود مند مساوي دیده می ارزش چند محور    ها طرح 

Battuta, 1991, P. 53 (. 
  12  ک ی بار   ي فضا   ک ی معموًال    شده، ارائه   ي ها طرح   در  .٦

  ابعاد   ي دارا   ضلع   12  هر   که است    شده   ی طراح   ی ضلع 
  تا   رسد ی م   نظر   به   رواق   ک ی   مانند   و   است   ی کسان ی 

  زیرا   ؛ گوناگون   ي ها ي کاربر   ي دارا   ي معمار   ي فضاها 
  است   بوده   مختلف   ي ها ي کاربر   با   یی بناها   ي دارا   البر ابواب 

  مختلف   ي ها اندازه   و   ها اس ی مق   با   یی فضاها رکدام  در ه   که 
. در نظر گرفتن  بود   شده ی ن ی ب ش ی پ   فضا   عملکرد   به   نسبت 

فضاهاي یکسان براي بناهاي مختلف از نظر عملکرد، در  
شده است،  مسائل فکر می   ن ی تر کوچک روزگاري که به  
 مناسب نیست. 

ارائههاطرحۀ  هم ابوابي فرضی  براي مجموعۀ   لبراشده 
با استنباط    دهندگانارائهغازانی مشترکاتی دارد، اما هریک از  

. در این اندکردهخود و توجه ویژه به یک بعد آن طرحی ارائه  
  و با یافت شد    هاطرحقسمت نکات درست و اشتباه هریک از  

ادغام با دانش معماري و شهرسازي دورة ایلخانی در مقایسه 
براساس متون تاریخی   تردرستو    ترقیدقبا ارائۀ یک طرح  

 اقدام شد. 

 غازان موقعیت مکانی شنب 
تاریخی، شنب غازان در جنوب غربی  به گواه مستندات 

بر  لخانی ا  ةدورتبریز   که  است  بوده  واقع  شاممحلی  غازان ۀ 

 .Hamadānī, 1989, Pامروزي در غرب تبریز منطبق است (

208(. 
ایجاد    -اردبیل  ةجاد در  ي شهردروني  هاراهري 

از    مؤثرغازان  شنب  درواقع  جاده  این  است.  زة  دروابوده 
ة گجیل منتهی  دروازباغمیشه واقع در شرق تبریز آغاز و به  

شد  مراغه نیز گفته می   -شد. همچنین به آن مسیر اردبیلمی 
سوي دیگر   از  .د یرسیمکه در امتداد خود به عتبات عالیات  

پیرامون آن ة ایلخانی، این مسیر موجب رشد بازار در  دوردر 
 ,Balilan Asl, 2009( و به سمت جنوب غربی شهر شده بود

P. 50  .(و   وصاف  خیتار  در  بردهنام  ي هادروازه  انطباق  با  
  دروازة   حدود  توانی م   که   می ریگی م  جه ینت  نی چن  القلوبنزهه
 جادة   ریمس  در  ،رودمهران  یشرق  هیعلی منته  در  را  عراق

  جنوب   در  سردرود  ای  بغداد  دروازة  محل.  کرد  نییتع  اوجان
 شمال  در  شام  ای  روم  دروازة  و  شنب  راه  امتداد  در  بارو  یغرب

  ز ینآران    دروازةبود.    هیجویو  دروازة  ریمس  به  متصل   بارو  غرب
 امتداد  در  غرب  سمت   به  ی اندک  بارو  شمال  سمت   در  مستقر

 طاق   قلعه،  ي هادروازه  ریمس  در  ي چایآج  پل  به  متصل  جاده
رود)   تلخه  /رود(سراب  سراورود  ای  خراسان  دروازة  و   سنجران  و

 و  یاعل  باب  دروازة  امتداد  در  یغازان  ي بارو  شرق  شمال  در
 ي هاکوه   ان یم   از  کهبودند    واقع  رودتلخه  به  یمنته  جادة

(  گذشتهیم  سرخاب  & P. 98  Mohammadmoradiاست 

Jafarpour, 2013,(. 
 نیز  شم محله در خان«غازانآمده است:    خیالتوارجامعدر  

 آنجا،  غرب در واقع  تبریز قدیم محوطه از بزرگتر شهري 
 معموًال که  یتاجران تا داد دستور  و  کرد  بنا غازانیه  به  موسوم

 آنجا  بارانداز در را خود کاالهاي   آمدند،  می فرنگ و روم از
 ).  Hamadānī, 1994, P. 1373» (کنند عرضه
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 پژوهش  ۀجینت نقد ی فرض  طرح 

Shekari 
Niri 

  بر ينقددرواقع   و شده یبررس  مقبره گنبد شکل تنها طرح  نیا  در
  و شهر کل و  اطراف يبناها .است  خانغازان   مقبره از  لبری و طرح 
  يشهرها و  رانیا یاسالم ي شهرساز و یلخانی ا ي شهرساز اصول 
  جهتها طرح  نیا  در .است شده گرفته دهیناد غازانشنب  معاصر

  است  نشده تیرعا خانقاه  و مسجد مانند یمذهب يبناها يبرا قبله
)Shekari Niri, 2005, P. 79 .( 
  

Balali 
Oskui, 

Keinejhad 
& 

Noghrekar 

  است  يد یرش  ربع شهر يمورد مطالعه نکهیا جهت به طرح  نیا  در
  است  شده اکتفا  اتییجز به  پرداخت بدون ک یشمات طرح ک ی تنها

)Balali Oskui, Keinejhad & Noghrekar, 2012, P. 
51 .( 

 

 
 

 ي قبلی براساس متون تاریخی ها طرح ي نقد  بند جمع 
غازان شامل نقدهاي شده براي شنبي ارائههاطرح بیشتر  

 مشترك است که در ادامه بیان شده است: 
غازان نیز مانند شهرهاي معاصر خود داراي حصار  شنب  .۱

در   که  است  بوده  بارو  و  برج  (به  از طرح   ک ی چی ه و  ها 
است  ي نشده  ا اشاره به آن  )  استثناي طرح آقاي غیاسی 

قلعۀ    عنوان به غازان  در دورة صفویه، عثمانیان از شنب ( 
و   کرده  اردوگاه نظامی  استفاده  خود  سربازان  براي  ی 

  طور همان )؛  Türkman Monshi, 1984, P. 822(   ) بودند 
می   Çelebiکه   ساختمان ذکر  که  شهري  آن  کند  هاي 

  در   ا ) ی Çelebi, 1935(   دارد گنجایش چهار هزار سرباز را  
  زمان   در   ی س ی بدل   نوشتۀ   کردستان   خ ی تار   کتاب 

  نام   غازان شنب   ۀ قلع   عنوان   با   غازان شنب   از طهماسب  شاه 

  و   بارو   و   برج   وجود   بر   ی ل ی دال   نها ی ا   که   است   شده   برده 
 . است   بوده   شهر   ن ی ا   دور   بر   حصار 

جهت قبله رعایت نشده است؛ زیرا مسجد    ها طرح در این   .۲
مقبره   این    هرکدام و  و  است  شده  ساخته  سویی  به 

در کل متون این دوره اهمیت   چراکه نیست؛    ر ی پذ امکان 
برده   نام  قبلی»  «قبۀ  از  که  آنجاست  تا  قبله  جهت 

 . شود ی م 
این   .۳ دروازه   ها طرح در  می تعدد  دیده  به  ها  بنا  که  شود 

امنیتی یک شهر مثل شنب  این  غازان نمی دالیل  تواند 
تعداد دروازه داشته باشد. به عالوه در متون تاریخی نیز  

 ,Kianiروازه اشاره نشده است ( ها جز یک د به این دروازه 

1987, P. 255 .(   
باغ شنب  .٤ یک  دالیل  غازان  از  یکی  و  است  بوده  شهر 

خان  خان و سپس غازان انتخاب این محل از طرف ارغون 

 

 

ها و مرغزارهاي آن بوده که در  آب و هواي مطبوع و باغ 
 ,Hamadānī, 1989(  به آن پرداخته نشده است   ها طرح 

P. 117 ( . 
یک محور قوي و واحد داشتند که بازار و    معموًالشهرها   .٥

معبر اصلی شهر در آن مسیر قرار داشته است، اما در این  
 Ibn(   شود مند مساوي دیده می ارزش چند محور    ها طرح 

Battuta, 1991, P. 53 (. 
  12  ک ی بار   ي فضا   ک ی معموًال    شده، ارائه   ي ها طرح   در  .٦

  ابعاد   ي دارا   ضلع   12  هر   که است    شده   ی طراح   ی ضلع 
  تا   رسد ی م   نظر   به   رواق   ک ی   مانند   و   است   ی کسان ی 

  زیرا   ؛ گوناگون   ي ها ي کاربر   ي دارا   ي معمار   ي فضاها 
  است   بوده   مختلف   ي ها ي کاربر   با   یی بناها   ي دارا   البر ابواب 

  مختلف   ي ها اندازه   و   ها اس ی مق   با   یی فضاها رکدام  در ه   که 
. در نظر گرفتن  بود   شده ی ن ی ب ش ی پ   فضا   عملکرد   به   نسبت 

فضاهاي یکسان براي بناهاي مختلف از نظر عملکرد، در  
شده است،  مسائل فکر می   ن ی تر کوچک روزگاري که به  
 مناسب نیست. 

ارائههاطرحۀ  هم ابوابي فرضی  براي مجموعۀ   لبراشده 
با استنباط    دهندگانارائهغازانی مشترکاتی دارد، اما هریک از  

. در این اندکردهخود و توجه ویژه به یک بعد آن طرحی ارائه  
  و با یافت شد    هاطرحقسمت نکات درست و اشتباه هریک از  

ادغام با دانش معماري و شهرسازي دورة ایلخانی در مقایسه 
براساس متون تاریخی   تردرستو    ترقیدقبا ارائۀ یک طرح  

 اقدام شد. 

 غازان موقعیت مکانی شنب 
تاریخی، شنب غازان در جنوب غربی  به گواه مستندات 

بر  لخانی ا  ةدورتبریز   که  است  بوده  واقع  شاممحلی  غازان ۀ 

 .Hamadānī, 1989, Pامروزي در غرب تبریز منطبق است (

208(. 
ایجاد    -اردبیل  ةجاد در  ي شهردروني  هاراهري 

از    مؤثرغازان  شنب  درواقع  جاده  این  است.  زة  دروابوده 
ة گجیل منتهی  دروازباغمیشه واقع در شرق تبریز آغاز و به  

شد  مراغه نیز گفته می   -شد. همچنین به آن مسیر اردبیلمی 
سوي دیگر   از  .د یرسیمکه در امتداد خود به عتبات عالیات  

پیرامون آن ة ایلخانی، این مسیر موجب رشد بازار در  دوردر 
 ,Balilan Asl, 2009( و به سمت جنوب غربی شهر شده بود

P. 50  .(و   وصاف  خیتار  در  بردهنام  ي هادروازه  انطباق  با  
  دروازة   حدود  توانی م   که   می ریگی م  جه ینت  نی چن  القلوبنزهه
 جادة   ریمس  در  ،رودمهران  یشرق  هیعلی منته  در  را  عراق

  جنوب   در  سردرود  ای  بغداد  دروازة  محل.  کرد  نییتع  اوجان
 شمال  در  شام  ای  روم  دروازة  و  شنب  راه  امتداد  در  بارو  یغرب

  ز ینآران    دروازةبود.    هیجویو  دروازة  ریمس  به  متصل   بارو  غرب
 امتداد  در  غرب  سمت   به  ی اندک  بارو  شمال  سمت   در  مستقر

 طاق   قلعه،  ي هادروازه  ریمس  در  ي چایآج  پل  به  متصل  جاده
رود)   تلخه  /رود(سراب  سراورود  ای  خراسان  دروازة  و   سنجران  و

 و  یاعل  باب  دروازة  امتداد  در  یغازان  ي بارو  شرق  شمال  در
 ي هاکوه   ان یم   از  کهبودند    واقع  رودتلخه  به  یمنته  جادة

(  گذشتهیم  سرخاب  & P. 98  Mohammadmoradiاست 

Jafarpour, 2013,(. 
 نیز  شم محله در خان«غازانآمده است:    خیالتوارجامعدر  

 آنجا،  غرب در واقع  تبریز قدیم محوطه از بزرگتر شهري 
 معموًال که  یتاجران تا داد دستور  و  کرد  بنا غازانیه  به  موسوم

 آنجا  بارانداز در را خود کاالهاي   آمدند،  می فرنگ و روم از
 ).  Hamadānī, 1994, P. 1373» (کنند عرضه

 

ساختار و کارکرد شهر شنب غازان براساس متون تاریخی ǀ  آزیتا باللی اسکویی و همکاران

9



 

 
 بغداد دروازه و زیتبر  به نسبت غازانشنب تیموقع. 1شکل 

 نگارندگان: منبع

 

 
 يفراشهر يهاراه امتداد در  غازانشنب شهر یاصل  يها. راه2شکل 

 نگارندگان: منبع

 
  تجار  ي کاال   عرضۀ  بر  یمبن   Hamadānī ۀگفت  به  توجه  با

 ز ی تبر  در  روم   ةدرواز  نیهمچن  و  غازانشنب  در  روم  از  دهیرس
 سمت   از  غازان شنب   در  دیبا   است،  غرب  شمال  سمت  در  که

  يهاحجره  با  بازار  و  کاروانسرا  با  ي تجار  یراه   غرب  شمال
 مرکز  تا  که   باشد  داشته  وجود  ي بارانداز  ي برا  متعدد
  داشته   ادامه  زیتبر  به   یمنته  ةدرواز  تا  آنجا  از  و  غازانشنب 
  - یشرق  شمال  محور  کی  غازان شنب   شهر  نیبنابرا  باشد؛

  شمال   محور  کی  و  اتیعال   عتبات  سمت  به   ی غرب  جنوب
 . است  بوده روم سمت  به یشرق جنوب -یغرب

 غازان البر شنب فضایی ابواب   سازمان 
شده بود که غازان داراي طرحی ازپیش تعیین ابنیۀ شنب 

کردند و در این طرح کلی  یک از طرح کلی شهر تبعیت میهر
در   خان بود.به فضاها مقبرة غازان  دهندهشکلهستۀ مرکزي  

ۀ میضماطراف بناي مقبره ابنیه و عمارات بسیاري ساخته و  

 

 

بدین آنها  اسامی  که  است: مسجد جمقبره کردند  امع،  قرار 
دراویش،  جهت  خانقاه  حنفیه،  مدرسۀ  شافعیه،  مدرسۀ 
دارالسیاده براي اقامت سادات، رصدخانه براي بروج و تعلیم  

و   دارالشفا  هیبت،  ،  خانهقرائتو    کتابخانه  ،خانهضیمرعلم 
خان القانون که محل کتب قوانینی بود که در زمان غازانبیت 

مشغول تدبیر    مأمور المتولی که چندین  تی ب  وضع شده بود،
دادن منزل به واردان بودند،  منزل و تربیت مصالح آن و نشان 

حکمیه براي اقامت حکما و تعلیم و تدریس علم حکمت و 
عادلیه کوشک  و  بستان  براي خانحوض  ، فلسفه،  حمام  ۀ 

سبیل. غازان همچنین دستور داد بر در هریک  مسافران و ابن 

ي براي  اگرمابهشهر جدید، کاروانسرا و بازار و  ي  هادروازهاز  
  ).Hamadānī, 1920, P. 1001(  مسافران ایجاد کنند

 حصار، برج و بارو 
ابوابمطالع شهرهاي  شنب   دورههمالبر  ۀ  نشان با  غازان 

ابواب  دهدی م  & Balali Oskui, Keinejhad(  1البربناهاي 

Noghrekar, 2010, P. 67(    به دور خود  انداشتهدحصاري 
جامع  مینیاتور  در  است.  که  شده  ترسیم  ۀ  نوشت التواریخ 

Chalabi  »  ...در   نی مت  و  محکم  اریبس  قلعه  کی  غازان  محمود  
 ی دارد.خوانهم نیز با این گفته   2...» است کرده  بنا محل نیا

 

 
   خیالتوارجامع از برگرفته غازانشام از ي اتورینی م. 3شکل 

 Paskaleva, 2012:   منبع

 
 

   خیالتوارجامع از برگرفته غازانشام از ياتورینیم. 4شکل 
 Paskaleva, 2012منبع: 

 
اینکه حصار دیگري گرداگرد   بر  مبنی  ادامه دالیلی  در 

 شهر را احاطه کرده بود، بیان شده است:  
شهرهاي   .۱ و    دورههمدر  رشیدي  ربع  سلطانیه،  مانند 

 تخت سلیمان حصاري بر شهر کشیده شده بود. 

 
در سلطانیه تحت عنوان حصار ارگ شناخته شده که گنبد سلطانیه در    آنچه .   ۱

نامه و بازآفرینی ربع  سمت جنوب غربی آن جاي گرفته است یا براساس وقف 
 . استشده رشیدي، ربع با حصاري از اطراف جدا می 

  ن یخان رفت چنغازان   ةغازان و مقبرشام   يرا که به تماشا  يروز  ي. و2
محل در عهد محمود غازان شاه باغ ارم مثال    نیا«:  کشدی م  ریبه تصو

غازان شهري با حصار محکم،  التواریخ، از شنبدر جامع .۲
است  هامناره  شده  برده  نام  مساجد   ,Hamadānī(  و 

1994, P. 1374 (. 
...  گرید  ي «شهر:  است  آمده  یغازان  مبارك   خیتار  در .۳

 است»   طیمح  آن  باغات   اکثر  و  البر  ابواب  چنانکه

به شام (دمشق) بود    هیکثرت باغات و خضر اوات شب  ثیبود و چون از ح
  در   نیمت  و  محکم  اریسی  قلعه  ک ی اند. محمود غازان  نامش را شام گذاشته

 .)Nakhjevani, 1971, P. 29( »است کرده بنا محل نیا
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  شهر   دور  بر  ییباروحصار و    وجود  مستلزم  بودنط ی(مح
 .)Hamadānī, 1994, P. 1374() است

از این منطقه    های عثمانة امیرتیمور گورکانی و  استفاد .٤
دوره  عنوانبه در  نظامی  مختلف  قلعۀ  دهنۀ نشانهاي 

دربارة حمله   نیهمچناستحکامات در این شهر است.  
  قیطر  از  ی سربازان  موریتتیمور به تبریز آمده است که «

د پشت  به  ها  غازانیب شن  مساعدت  و  وارینردبان 
 ,Brion(  »کندی م  یبان یفرستاده از این راه آنها را پشت 

1993, P. 416( . 
شهري تجاري که بارانداز تجار رومی است، باید داراي   .٥

 . )Hamadānī, 1994, P. 1374دروازه و بارو باشد (
می عباس  ي آرا عالمدر   .۶  عمارت «چونخوانیم:  ی 

 همت معمار پرداخته و ساخته که ز یتبر غازانشنب 

 دور بر خوانق و مدارس و است غازان سلطان پادشاه

 مشهور بلندي  و رفعت در که مرحوم پادشاه مقبره گنبد

 ساخته است هرمان گنبد یثان ارتفاع یۀغا  از و جهان

 مبادا که د یرس انور بخاطر  است مستحکم جاي  شده 

 و ری بذخا ده یگردان زیتبر قلعه کوب مقابل  آنرا هیروم
 و بازگردند داده استحکام نگهبان و  حارس و راقی

 تفنگ و توپ زین بآنجا ندهد  دست  بسهولت آن ریتسخ

 انداز قدر انیتفنگچ از  یفوج دهیکش راقی و آذوقه و

 سر بر کسان و کردند نیی تع آن بحراست را اعتمادي 

 را راه سمت بهیقر مواضع  ایرعا که فرستادند  شوارع

 باشند بوده کنار بر لشکر شد آمد بیآس از که کوچانند

 Türkman(  نگذارند» محال در آذوقه و غله اصال و

Monshi, 1984, P. 822  ل یدلبه غازان  بنابراین شنب )؛ 
قابلیت   از   شدنلیتبداستحکامات،  را  نظامی  قلعۀ  به 

داشته که پادشاه وقت دستور حراست    های عثمان طرف  
  گرفته صورت   بحث  براساساز آن را صادر کرده است.  

 
 بیقر خطوه هزار چهار و پنجاه یغازان يبارو طیمح  وصاف خیتار در. 1

از آمده مین و  فرسنگ  چهار    هزار   12 برابر فرسنگ  هر  که آنجا  است. 
 طول  وصاف است. احتماالً  ذراع  هزار  54 با برابر فرسنگ    5/ 4 است،  ذراع 

 متریسانت 48را  ذراع  هر است. چنانچه گرفته ذراع  ک ی با برابر  را خطوه

  دروازه  و  مستحکم  ي بارو   و  حصار  کی   غازانشنب   باید
 از   قبل  تجار  که  ي تجار  شهرعنوان  به   هم  تا   باشدداشته  

  استفاده   ي برا  هم  و  کنند  عبور  آن  از  دی با  زیتبر  به  ورود 
  ت یقابل   ینظام  ۀقلععنوان  به   مستحکم  یمحلعنوان  به

 از   ماندهي برجا  اتورین یم   در  نیهمچن  .باشد  داشته
 .شودی م دهید شهرگرداگرد  بر ي حصار خیالتوارجامع 

 ابعاد و اندازه   
Nadir Mirza   نوشتهغازان  عمارات شنب   اسیمق   بارةدر  

 و  دمید  بنا  آن   آثار   آمدم  زیتبر  به  که  سال  آن  «من:  است
  بود»  ی فرسنگ  به  کینزد  هی ابن  نیا  گرداگرد  بود،   برپا  وارهاید
)Nadir Mirza, 1994, PP. 399-398 هر احتساب  با   .(

شنب   57601فرسنگ   شش    باًیتقرغازان  محیط  حدود 
با گفتۀ  کیلومتر می   خیالتواردر جامع  Hamadānī شود که 

 میقد زیتبر  محوطه از بزرگتر گرید شهري  و«  نکهیا  بر  یمبن 
...»  ساخته البرابواب که ندیگو زین شم و شنب  موضع در
)Hamadānī, 1994, P. 1374  و) را    ةانداز)  قدیم  تبریز 

Mustawfi   ده  و است بوده گام هزار شش زیتبر ي بارو «دور 
 ی دارد.خوانهم )  Mustawfi, 2002, P. 122( »...)دارد دروازه

 Nadir Mirzaعمارات  ها اندازه  نیهمچن از  دیگري  ي 
  هزار   کی  سال   که  خیتار  نی ا  «درغازان ذکر کرده است:  شنب 

  ست یقرار  از  بنا  نیا  لیتفص  است،  هجرت  از  کی  و  صدیس  و
 ي مقبره   و  مدفن  از  عبارت  که   غازانشنب .  شودیم  عرض  که

  حمزه   دیس   ۀبقع  از  و  شهر  ی غرب  سمت  در  باشد،  خانغازان
  نهصد   بنا   نیا  دور.  است   متعارف  قدم  هزار  نه  غازانشنب   یال
  بنا   نیا  وسط  در  خانغازان  مدفن.  است  قدم  پنج  و  شصت  و

به  Nadir Mirza, 1994, P. 137(  ...»بوده  واقع استناد  با   .(
بناهاي  بنا (غازان، دور  حساب مذکور دربارة محیط شهر شنب 

 کیلومتر است.  1 ) معادلالبرابواب
 

 لومتریک 26 باً یتقر که شود ی م متر  25.920 بارو  طول م، یریبگ نظر در 
ا ی خوانهم  Mustawfi  سخن با و  بوده با  هر    میتوانیامتحان م   نیدارد. 

 .میمتر فرض کن 5760فرسنگ را معادل 

 

 

 
 Nadir ۀگفت براساس غازانشنب البرابواب و شهر  نسبت. 5 شکل

Mirza 
 منبع: نگارندگان

 غازان البر شنب بناهاي ابواب 
ابواب بناهاي  البر دربارة شکل هندسی و نحوة چیدمان 

از  شنب  عالی  گنبد  حول  ابوابهانمونهغازان  مشابه  البر  ي 
و   رشیدي  ربع  و  سلطانیه  مانند  آن    ن یهمچنمعاصر 

التواریخ در جامع اتورانی نیم و  احانیو سي مورخان هانوشته 
و استفاده شده است. در شهر سلطانیه، یک ارگ با حصار و بار

و خندق وجود داشته است که گنبد سلطانیه در گوشۀ جنوب 

غازان  مقبرة  مانند  و  گرفته  جاي  آن  داراي  غربی  خان 
ابواب و  مقبره  مستحدثات  هستۀ  با  که  است  بوده  البري 

اولجایتو شکل گرفته و توجهی ویژه به محل گنبد شده است؛  
این می از  نتیجه  ابوابرو  بناهاي  که  سلطانیه گیریم    البر 

فضایی نمی زیرا  باشد؛  گرفته  شکل  گنبد  گرداگرد  توانسته 
ابواب بنابراین براي  است؛  نداشته  وجود  آن  پشت  در  البر 

به آن و    دهی و چسبالبر در اطراف گنبد سلطانیه  بناهاي ابواب 
ة عالی نیز در یک سمت  مقبرحول یک صحن شکل گرفته که  

بر   ی دارد.آن بوده است که با مینیاتور مطراقچی نیز هماهنگ 
ی که  لخانی ا اي قبل از دورة  دلیل نبود مجموعهاین اساس و به

و  تک باشد  گرفته  قرار  مرکز  در  تکرانشدن   ن یهمچنمقبره 
دوره در  فرمی  مینیاتور  چنین  به  توجه  با  و  بعدي  هاي 

گیریم بناي گنبد عالی در یک سمت غازان نتیجه می شنب 
البر در اطراف این صحن  چندضلعی قرار دارد که ابواب  1صحن
 . اندگرفته شکل 

 

 
 

 
 توسط شدهمیترس ،آن اطراف يبناها  و توی اولجا گنبد. 6 شکل

Metrakchi 
 Matragchi, 2000 منبع:

 
 . جانمایی گنبد اولجایتو در ارگ سلطانیه7 شکل

 Brambillaمنبع: 

 
ت  آمده  ریالـسبیدر حب. 1 ل اوان هم دران خانغازان و«  :اـس  بآن متـص

ــجد موجب نیبر نمود ریتعم نقاع بقاع گرید عهیبقعه رف   جامع مسـ
ه افع مدرـس ه هیـش دخانه ادةیالـس دار خانقاه هیحنف مدرـس فا دار رـص  الـش

 ).  Khwandamir, 1951, P. 189(...» القانو تیب الکتب تیب
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 Nadir ۀگفت براساس غازانشنب البرابواب و شهر  نسبت. 5 شکل

Mirza 
 منبع: نگارندگان

 غازان البر شنب بناهاي ابواب 
ابواب بناهاي  البر دربارة شکل هندسی و نحوة چیدمان 

از  شنب  عالی  گنبد  حول  ابوابهانمونهغازان  مشابه  البر  ي 
و   رشیدي  ربع  و  سلطانیه  مانند  آن    ن یهمچنمعاصر 

التواریخ در جامع اتورانی نیم و  احانیو سي مورخان هانوشته 
و استفاده شده است. در شهر سلطانیه، یک ارگ با حصار و بار

و خندق وجود داشته است که گنبد سلطانیه در گوشۀ جنوب 

غازان  مقبرة  مانند  و  گرفته  جاي  آن  داراي  غربی  خان 
ابواب و  مقبره  مستحدثات  هستۀ  با  که  است  بوده  البري 

اولجایتو شکل گرفته و توجهی ویژه به محل گنبد شده است؛  
این می از  نتیجه  ابوابرو  بناهاي  که  سلطانیه گیریم    البر 

فضایی نمی زیرا  باشد؛  گرفته  شکل  گنبد  گرداگرد  توانسته 
ابواب بنابراین براي  است؛  نداشته  وجود  آن  پشت  در  البر 

به آن و    دهی و چسبالبر در اطراف گنبد سلطانیه  بناهاي ابواب 
ة عالی نیز در یک سمت  مقبرحول یک صحن شکل گرفته که  

بر   ی دارد.آن بوده است که با مینیاتور مطراقچی نیز هماهنگ 
ی که  لخانی ا اي قبل از دورة  دلیل نبود مجموعهاین اساس و به

و  تک باشد  گرفته  قرار  مرکز  در  تکرانشدن   ن یهمچنمقبره 
دوره در  فرمی  مینیاتور  چنین  به  توجه  با  و  بعدي  هاي 

گیریم بناي گنبد عالی در یک سمت غازان نتیجه می شنب 
البر در اطراف این صحن  چندضلعی قرار دارد که ابواب  1صحن
 . اندگرفته شکل 

 

 
 

 
 توسط شدهمیترس ،آن اطراف يبناها  و توی اولجا گنبد. 6 شکل

Metrakchi 
 Matragchi, 2000 منبع:

 
 . جانمایی گنبد اولجایتو در ارگ سلطانیه7 شکل

 Brambillaمنبع: 

 
ت  آمده  ریالـسبیدر حب. 1 ل اوان هم دران خانغازان و«  :اـس  بآن متـص

ــجد موجب نیبر نمود ریتعم نقاع بقاع گرید عهیبقعه رف   جامع مسـ
ه افع مدرـس ه هیـش دخانه ادةیالـس دار خانقاه هیحنف مدرـس فا دار رـص  الـش

 ).  Khwandamir, 1951, P. 189(...» القانو تیب الکتب تیب
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نقاشی   و  مینیاتور  پرسپکتیوهاي  زاویه،  خوانش،  براساس 
بیشترین    عنوان به  چندضلعی  صحن  شکل  معماري،  منبع 

به   داراي  ضلع هشت نزدیکی  خود  اطراف  در  که  دارد  را  ی 
طاق ها رواق  معلوم  داري  ي  مینیاتور  به  دقیق  توجه  با  است. 
ی که مقبرة ایلخانی  ضلع هشت روي هم  شود، دو وجه روبه می 

ي دیگر طول  ها وجه نیز در آن قرار گرفته است، در مقایسه با  
ی غیرمنتظم و در جهت  ضلع هشت بیشتري دارند؛ بنابراین این  

شرقی غربی داراي کشیدگی است. گنبد عالی نیز در مقایسه با  
دربارة آرایش    1ی دارد. آمدگ ش ی پ ة اطراف به طرف صحن  ار جد 

ابواب  این  بناهاي  حول  و  ضلع هشت البر  کاربري  به  باید  ی 
ۀ  نوشت همسایگی بناها و نوشتۀ سیاحان توجه شود و با تدقیق  

البر غازانی  ي مشابه، سازمان فضایی ابواب ها نمونه آنها و بررسی  
 به دست بیاید. 
Chalabi   چنین    غازانیه   مجموعۀ   معماري   عناصر   وصف   در

  غازان شنب  مرکز  در  ی غازان  معظم  عمارات ...  «   است:   آورده 
 گنبد   سر  که  است  بلند  چنان   آن  گنبد .  سازد ی م  ره ی خ  را   ها چشم 

  سمت  در   ... است  ي مسجد  آن  سمت  ک ی   ... خورد می  ها آسمان  به 
 گر ی د  ی سمت   در  و ...  ها مدرسه  ی سمت  در   ی... خانقاه   گرش ی د 

 و  کتابخانه  و   ی... سمت  در  رصدخانه   ... بوستانش  با  است  ي قصر 
 است  پر  بزرگ  حمام   ! گر ی د  ی سمت  در  ی المتول بیت  و   القانون بیت 

 ي دها ی س  مسکن  اده ی دارالس .  اند  رسید  راه  از  تازه  که  ی مسافران  از 
 گر ی د  و  هاست خانه ض ی مر  ن ی مجهزتر   از  دارالشفا ..  . است   دار اصالت 

 مرکز  در  را  مقبره  دور  ت  دو  ی خاص   نظم  با  که  ه ی ر ی خ  ي بناها 

  ن ی همچن وي   ). Chalabi,1935, P. 42(  » ... اند گرفته  غازان شنب 
غازان را در میان مساجد تبریز محسوب کرده و آن  مسجد شنب 

  غازان   محمود   سلطان   جامع   مسجد ...  « کند:  را چنین توصیف می 
  آباد   و    محکم   ار ی بس   ل ی اوا   در   است،   غازان ۀ شام محل   باغات   داخل 

آن شکسته    وار ی اکنون در و د   کن ی ل   ، بلند داشت   ة منار   ک ی   و   بود 
 ). Chalabi,1935, P. 16(   » و مخروبه است 

 
  ة به جدار  نسبت  یشامدگیپ  ک ی   يدارا  صحن  به  یعال   گنبد  تیموقع.  1

دوره مثل مسجد جامع ورامین نیز دیده اطراف است که در بناهاي هم
 . شودیم

غازان یک مناره  ، مسجد شنب Chalabiبراساس توصیفات  
جامع  از  برگرفته  مینیاتور  با  که  است  منطبق  داشته  التواریخ 

  منارة اسالمی در آن است؛ بنابراین سمت راست مقبره که تک 
شود، مسجد مجموعه بوده است. با توجه به اینکه گنبد  دیده می 

گیریم گنبدخانۀ  شود، نتیجه می و ساختمان مسجد دیده نمی 
که در مینیاتور رسم نشده است.    مسجد در سمت راست بوده 

ۀ تاریخی محلۀ  هست براساس جهت مسجد و قبله و رجوع به  
غازان امروزي و بنا بر توصیف مردم که سمت چپ مسجد  شنب 

، مینیاتور از ضلع جنوب  نامند ی م غازان را محل گنبد  اعظم شنب 
و در    Chalabiي  ها گفته مجموعه ترسیم شده است. با تحلیل  

نظر گرفتن سمت قبله براي مسجد، خانقاه و مقبره، این سه بنا  
غازان  . در مینیاتور شنب ) باشند قبله رو به  جهت ( باید در یک  

اهللا» ب ی کت   ن ی همچن  رسول  محمدا  اهللا  اال  اله  «ال  بناي    2ۀ  در 
که   است  شده  نوشته  ساختمان  دهند نشان سمت چپ  یک  ة 

 ، متعلق به بناي خانقاه است. بودن ی قبل مذهبی است و با توجه به  
 

 
 خانقاه  و مسجد، مقبره ییجانما و  قبله جهت . 8 شکل

 منبع: نگارندگان 
 

این   بیت نوشتهبراساس  بیت ،  و الکتب،  القانون 
توجه  بیت  با  هستند.  ضلع  و  سمت  یک  در    نکه یاالمتولی 
قرار    معموًالالمتولی  بیت  ورودي  سمت  است،    گرفتهیمدر 

روي مقبره و سمت ورودي مجموعه این سه بنا در ضلع روبه
 اند.بوده 

2.  Wilber  ال اله اال اهللا محمدا  «غازان متن این کتیبه را  در توصیف شنب
 .)Wilber, 1986, P. 136(نوشته است » رسول اهللا

 

 

 
 مجموعه  در یالمتولتیب و القانونتیالکتب، بتیب ییجانما. 9 شکل

 منبع: نگارندگان
 

Chalabi  غازان قبر  زیارت  از  در وصف  ي در  ا هیتکخان 
  بوده   ادهیدارالس ها  داده  به   توجه  با   که   کرده  ادی  زین  آن  جوار
  محمود   قبر  و  رفته  مقبره  داخل   به  خان  اتفاق  به...  «  است
  جوار  در.  میخواند  فاتحه  مرحوم  آن  روح  به  و   ارتیز  را  غازان

 ستی دو از  جا  آن  در که بود یعال اریبسیۀ تک  کی مقبره نیا
 .Nakhjevani, 1971, P(  »بودند  ساکن  فقرا  و  شیدراو  نفر

29 .( 
ي مهم  ها ساختهغازان به نمونه خان در ساخت شنب غازان

آن  دوره از  یکی  هم  رصدخانه  است.  داشته  نظر  قبل  هاي 
  خیتار  در  1وي مخفی نمانده است.   مدنظرکه از    هاستنمونه 

ی دربارة فرم و کالبد معماري رصدخانه حرفی  غازان  مبارك
جایی که به گنبد رصدخانه اشاره    جزبه به میان نیامده است؛  

  طبع   از  هم  ي گنبد  آفتاب  دور  اعتبار  جهت  به  «وکند:  می 
که    گفتند  تمامت  و  کرد  ریتقر  منجمان  با  و  فرمود   بنا  شیخو

 در   و  است  معقول  کنیل  م،یاهر چند چنین آلتی هرگز ندیده 
 اند ساخته   ي گنبد  شکل  زستیتبر  البرابواب  جنب  در  که  رصد

  کنند» ی م  مشاهده  چنانکه  است  درج  آن  در  یمعان  آن  که
)Hamadānī, 1989, P. 174  .(  

 

         
 

 مجموعه . جانمایی دارالسیاده در جوار گنبد عالی 10 شکل
 رصدخانه      منبع: نگارندگان

 

 
شنبه پانزدهم رمضان رایت همایون به مراغه نزول فرمود و تمامت  . «1

  ی سؤال فرمود؛ و با وجود مشکل  ک یهر    تیفیتمام بدبد و از ک  ی رابه تأن
البر شم  و ابواب   یدقائق آن، اکثر فهم کرد و فرمود که در جنب گنبد عال

  يریآن اعمال را به تقر  تیفی؛ و کسازند مخصوص به چند عمل  يرصد
که حاضران حکما متعجب بماندند از حسن    یفرمود و بر وجه  انیواضح ب

اند؛ و حکما گفتند ساختن  استنباط او، چه چنان عمل در عهدي نکرده 
آن به غایت معتذر باشد، ایشان را تعلیم و ارشاد کرد تا به امتحان نظر 
در آن شروع نمودند و بر وفق تعلیم او به امام رسانیدند؛ و ایشان و جمله  

متفق ماهر  نشناخته...    اندمهندسان  و  نساخته  کس  آن  مثل  » که 
)Hamadānī, 1989, P. 131.( 
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 مجموعه  در یالمتولتیب و القانونتیالکتب، بتیب ییجانما. 9 شکل

 منبع: نگارندگان
 

Chalabi  غازان قبر  زیارت  از  در وصف  ي در  ا هیتکخان 
  بوده   ادهیدارالس ها  داده  به   توجه  با   که   کرده  ادی  زین  آن  جوار
  محمود   قبر  و  رفته  مقبره  داخل   به  خان  اتفاق  به...  «  است
  جوار  در.  میخواند  فاتحه  مرحوم  آن  روح  به  و   ارتیز  را  غازان

 ستی دو از  جا  آن  در که بود یعال اریبسیۀ تک  کی مقبره نیا
 .Nakhjevani, 1971, P(  »بودند  ساکن  فقرا  و  شیدراو  نفر

29 .( 
ي مهم  ها ساختهغازان به نمونه خان در ساخت شنب غازان

آن  دوره از  یکی  هم  رصدخانه  است.  داشته  نظر  قبل  هاي 
  خیتار  در  1وي مخفی نمانده است.   مدنظرکه از    هاستنمونه 

ی دربارة فرم و کالبد معماري رصدخانه حرفی  غازان  مبارك
جایی که به گنبد رصدخانه اشاره    جزبه به میان نیامده است؛  

  طبع   از  هم  ي گنبد  آفتاب  دور  اعتبار  جهت  به  «وکند:  می 
که    گفتند  تمامت  و  کرد  ریتقر  منجمان  با  و  فرمود   بنا  شیخو

 در   و  است  معقول  کنیل  م،یاهر چند چنین آلتی هرگز ندیده 
 اند ساخته   ي گنبد  شکل  زستیتبر  البرابواب  جنب  در  که  رصد

  کنند» ی م  مشاهده  چنانکه  است  درج  آن  در  یمعان  آن  که
)Hamadānī, 1989, P. 174  .(  

 

         
 

 مجموعه . جانمایی دارالسیاده در جوار گنبد عالی 10 شکل
 رصدخانه      منبع: نگارندگان

 

 
شنبه پانزدهم رمضان رایت همایون به مراغه نزول فرمود و تمامت  . «1

  ی سؤال فرمود؛ و با وجود مشکل  ک یهر    تیفیتمام بدبد و از ک  ی رابه تأن
البر شم  و ابواب   یدقائق آن، اکثر فهم کرد و فرمود که در جنب گنبد عال

  يریآن اعمال را به تقر  تیفی؛ و کسازند مخصوص به چند عمل  يرصد
که حاضران حکما متعجب بماندند از حسن    یفرمود و بر وجه  انیواضح ب

اند؛ و حکما گفتند ساختن  استنباط او، چه چنان عمل در عهدي نکرده 
آن به غایت معتذر باشد، ایشان را تعلیم و ارشاد کرد تا به امتحان نظر 
در آن شروع نمودند و بر وفق تعلیم او به امام رسانیدند؛ و ایشان و جمله  

متفق ماهر  نشناخته...    اندمهندسان  و  نساخته  کس  آن  مثل  » که 
)Hamadānī, 1989, P. 131.( 
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 التواریخ غازان برگرفته از جامع. رصدخانه در شنب 11 شکل           

  Paskaleva, 2012 منبع: 
 

این   می گفتاز  استنباط  غازانی  مبارك  تاریخ  که ۀ  شود 
شنب رصدخان را ۀ  همگان  تعجب  که  داشت  گنبدي  غازان 

ۀ مذکور  نوشتغازان و  برانگیخته بود. با توجه به مینیاتور شنب 
 ي گنبد  شکل  زستیتبر  البرابواب  جنب  در  که  رصد«

شکل سمت چپ مینیاتور به رصدخانه تعلق دارد.   اند»ساخته 
رصدخانه بر  حاکی  دالیل  دیگر  می از  بنا  این  به بودن  توان 

کردن فیگور انسانی در مقابل آن اشاره کرد که در حال نگاه 
 به آسمان و رصد است. 

غازان پدر  ارغون،  زمان  در  که  عادلیه  در کوشک  خان 
دوره در  بود،  شده  ساخته  عادلیه  باغ  مختلف داخل  هاي 

است.   بوده  بزرگان  و  پادشاهان    وصاف،   خیتار  درپذیراي 
از توصیف معماري گنبد عالی دربارة کوشک   بعد  نویسنده 

 عادلیه نوشته است:  

 
 کسانی و تازیک  و  امراء مغول  که عادلیّه بکوشک  بیرونی  آش مصالح.  1

  بخورند  آنجا آش این و کوشک آیند بآن کنند زیارت آیند چون آنجا که
)Hamadānī, 1989, P. 217(. 

 
 غازان شنب در  نهرصدخا ییجانما. 12 شکل                   

  منبع: نگارندگان                                

 کوشک عادلیه 
 کس  که شد ساخته یأتیه بر هیعادل قصر و «بستانسراي 

 شمعدانهاي  و لهایقند آنگاه.  بود دهینشن و دهیند آندو رینظ

 بود یلیقند جمله از.  کردند مرتب آن جهت  نی میس و نیزر

  در  ).Ayati, 1962, P. 211(  »داشت وزن طال مثقال هزار که
  البرابواب  ي بناها  جزو  هیعادل  کوشک  یغازان  مبارك  خیتار

 هرچند   است؛  آمده  البرابواب  کنار  در  آن  نام  و  نشده  حساب
  کرده   مشخص  یحق  اوقاف  مصارف   از  زین  هیعادل   کوشک  ي برا

 اعمال رونیب واقف شرط بموجب خاص «باوقاف:  1است

 در که  البرابواب  و ی عال گنبد عمارت وجه  مواضع  و اتیوال 

 ساخته خانارغون  که هیعادل کوشک و آنست ضلع دوانزده

 .)Hamadānī, 1989, P. 216( است»
 

 

 

 
 التواریخغازان برگرفته از جامععادلیه در شنب کوشک .13 شکل

 Paskaleva, 2012منبع: 

 
ي آن در تاریخ اولجایتو به جنب  ریقرارگموقعیت    دربارة

 طوي  لیبرسب  روز دو «پادشاهگنبد عالی اشاره شده است:  

 و شد سوار چون آنجا از  و  کرد، نزول  دي یرش  ربع عمارت به
 و  فرمود، نقلت  و  رحلت شام گنبد  به  و  بگذشت شهر  کنار بر
 فیشر گنبد جنب  در که فرمود نزول پدرش ارغون کوشک بر

 و را شانیدرو و.  نمود اقامت آنجا هم روز دو  و است یغازان
( کرد فراوان رات یخ و صدقات را مستحقان  «Kashani, 

1976, P. 179  .( 
ۀ دهخدا، به معناي پهلو آمده است. در نام لغتجنب در  

جامع  از  برگرفته  نیز  مینیاتور  به    ن یشتریب التواریخ  شباهت 
و   سلطنتی  و  کاخی  راست  رمذهبیغ بناهاي  سمت  بناي  ی 

داراي   که  مضمون  ابه ی کتاست  به    و   سلطنت   «خداوندي 
  دان یجاو  را  نامش  و  دراز  را   غازان  محمود  سلطان  خالفت
ادعاي  ست که دربارة  ا  »گرداند سلطنت و حکومت است و 

عادلیه را  کوشک  آن  باید    نیهمچنکند.  می  ترمحکمبودن 
همراه   به  عادلیه  کوشک  که  کرد  آن  سرابستانیادآوري  ي 

 1آورده شده است. 

 
 بعد که هرجماعت آنکه دیگر : « السیر نیز چنین آمده استدر حبیب.  1
 خدام  کند زیارت  او را تازیک  اشراف و مغول امراء از هرکس  واقف فوت از

 
 غازانشنب در هیعادل کوشک ییجانما. 14 شکل

 منبع: نگارندگان

 
 گنبد عالی

 
 اندحیرتزان بناي قبه سلطان ملک در 

 کین بود آیا مگر بام فلک را نردبان
 پرده درگاه او را از فلک هر شب ملک 

 کشد بر آستاناطلس سبز مرصع می 
)Banakati, 1976, P. 466 ( 

 
خان است که در زمان حیات او  گنبد عالی، آرامگاه غازان

و به دستور خود وي ساخته شد. اعتبار این گنبد در میان  
ساختمان شنب دیگر  بیشتر  اگونه بهغازان  هاي  که  بود  ي 

شنب  توصیف  در  قدیم  عالی  مورخان  گنبد  به  تنها  غازان 
تجسم   خانزمان آرامگاه غازان  مروربه . درحقیقت،  اندپرداخته

. بنا بر  اندشدهغازان شده و دیگر بناهاي شهر فراموش  شنب 
غازان  ذکرشدهدالیل   تاریخی  مستندات  فصل  در  در  خان 

از گنبد سلطان    ترمجللزمان حیات تصمیم گرفت آرامگاهی  
نوشتۀ   به  زمان  آن  تا  که  گنبدي  بسازد؛  مرو  در  سنجر 

 برده بود مذکوره بقعه نزدیک  که عادلیه بکوشک  را آنکس منوره مقبره
 .)Khwandamir, 1951, P. 190(» نمایند ضیافت موقوفات حاصل از

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399
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«معظم جامع  بود.التواریخ  عالم  عمارت»  رة  مقب  1ترین 
 خان شامل سه فضا بوده است: غازان
 تر ن ییپا  معموًال. سرداب؛ محل دفن سلطان است که  1

به   و  است  داشته  و طاق کوچکی  بوده  زمین  تراز سطح  از 
متر یا بیشتر    1ورودي مقبره به قدر    معموًالجهت این سرداب  

 . 2دند یرسی مباالتر از سطح زمین بوده که با چند پله بدان 
مردم براي زیارت و اقامۀ نماز   که  . فضاي داخل مقبره2

  ن یتری عموم  درواقعو    کردندیمتشرف    آنجاخواندن به  و قرآن
توانستند براي زیارت و اداي نذر  فضاي مقبره بود که همه می 

 .3به آن راه یابند 
نمونه براي معرفی فضاي زیر    ن ی بهتر   ؛ 4. اتاق زیر گنبد 3

است؛   سلطانیه  مقبرة  به  مربوط  ایلخانی  بناهاي  در  گنبد 
پله تعبیه  ترتیب که در سطح همکف بنا چهار واحد راه بدین 

شمال شرقی و شمال غربی که    ي جرزها   ي ها پله راه .  شده است 
همکف را به ترتیب    ۀ طبق   ، اصلی قرار دارند   ي ها ي در جوار ورود 

بقی  منتهی طبقات متصل می   ۀ به  راه ا کنند. در  در  لیه هر  پله 
پوشش    ۀ طبق  که  است  شده  تعبیه  بزرگی  نسبتًا  تراس  دوم 

اختصاصی    یی ها پله راه   نیز   در طبقات باالتر   . شکل دارد   ي گنبد 
  میان پله در این بنا ارتباطات  و درمجموع هشت واحد راه   است 

می  تسهیل  را  هم  کنند طبقات  غازانی  مقبره  دربارة   .

 
خویشتن طرح کشیده آن را  جانب غربی در موضعشم   در شهر خارج. «1

 گنبد از و  مشغولند  آن  بعمارت  تا است  بنیاد نهاد و این زمان چندسال
 دیده و است عالم عمارات  معظّمترین که بمرو سلجوقی سنجر سلطان

  ).Hamadānī, 1989, P. 208(...» آن بنیاد نهاده از  تربسیار باعظمت  بود
 و ست سنه الحجه ذي شانزدهم شنبه روز و همچنین جمعه و دیگر. 2

 و نهاد عالی قبه بنیاد شم بموضع عادلیه باغ میان ستمائه در  و تسعین
 عمله و بناء استادان  سر  بر  داشت همواره تمام  شعفی و  هوسی کار  آن در

 آوردند مهندسان زمین روي  بر گنبد سرداب بنیاد چون  فرمود ی م تردّد
 که فرمود  بگذاریم  روزن  روشنائی جهت موضع چند در  سؤال کردند که

آنجا که داد  جواب  باشد روشن زمین زیر تا گفتند بهرچه  از  روشنی 
م  را مرد موضع آن در آفتاب عارضی روشنائی اال  و  برد دیبای ازینجا 

   ).Hamadānī, 1989, P. 117(ندهد  سودي 
خان داشتند و نذر و نذورات خویش  غازان   ةمردم اعتقاد عمیقی به مقبر.  3

  Çelebi  ۀتوان جملکه سند این را می   کردندی را به این مکان تقدیم م

م  اعتقاد«:  سدینوی دانست که  ا  ي از  ا  ران ی که تمام مردم  محمود    نیبه 

با  کار ی جمل  که  اتاق  این  از  راه  ها پله ري  آن  به  حلزونی  ي 
اولجایتو  می  مقبرة  اول  مانند طبقۀ  یاد کرده است که  یابند، 

 بوده است. 
 

 
 ه یسلطان ةمقبر  وانیا. 15 شکل

  منبع: نگارندگان

 

 .P(  شود»یم   میغازان دارند هر ساله هزاران گوسفند به عنوان نذر تقد
29  Nakhjavani, 1971,.( 
  بود،   ی که در قرن نهم یا دهم هجري به ایران آمدهییک سیاح ایتالیا.  4

س شنبدربارة  خود    ۀاحتنامیدر  نوشتهعمارت  چنین  «غازان  روز  : 
پنجشنبه فرداي آنروز به تبریز براي دیدن برج شام غازان روانه شدیم  

برج بابل است یا در جاي آن قرار    یۀکه این بق  کردییکنفر ایرانی ادعا م 
برج عظیمی که بطول دویست قدم من ومحورش چهل قدم من گرفته  

ولی بدبختانه   ،دیوارهاي آن دوازده قدم است  .بود از آجر نیمه بجا است
صدو    .بنائی باین قشنگی مخروبه و از دو طرف شروع بریختن نموده است

ب  آن  در  که  اطاقی  به  حلزونی  بشکل  پله  هدایت  بیست  شده  واقع  رج 
این بنا اعداد حروفی که من نتوانستم بخوانم بخوبی    دیوارهاي کند در  می

از کاشی نصب شده بود و در این بنا محجري قبري را احاطه کرده که  
(این    »بقول ایرانیها قبر مؤسس این بنا است و نام آن میر محمود است

ه و این قسمت را از آن  در اروپا دید  Nakhjavaniزاده  سیاحتنامه را اخوي 
 ).Nakhjavani, 1971, P. 39( استکتاب یادداشت کرده 

 

 

م    کت در  از  است   غازانیه   ۀ ب ی تنی    شی ها وان ی ا « :  آمده 
  داده   قرار   ها برج   و   ها منزل   صورت به   ی افالک   يقصرها   مانند 
اشاره شده    ها اتاق و    ها همچنین به وجود ایوان   1. است»   شده 
  خی تار   در   ی حات ی توض   ی عال   ة مقبر   ي ها اندازه بارة  در .  است 

  -ه ی غازان   ساخت   ی زمان   بازة   به   مورخ   ن ی تر ک ی نزد   - وصاف 
 : است   آمده 

 از  واري ی د  آمد  باال ن ی زم  از  مقداري   بنا  ره ی دا  چون «...  

 به  آجر  سه  و  ی س  وارها ی د  عرض  و  بساختند  آن  روي  بر  آجر 

 پانزده  که  داشت  وزن   من  ده  ی ک ی  هر  که  بود  ده ی چسب  هم 

 چهار  و  هزار  چهارده  دوري  هر  مسافت  در  و  باشد  عدل  گز 

 هزار  زده ی س   جمله  آن  از  که  رفت  کار  در  خشت  عدد  صد 

 و  صد  قبه  بلندي.  مه ی ن  صد  چهار  و  هزار  سه  و  کامل  خشت 
 با ی تقر  702 سال  آخر  تا  که  گز  هشتاد  وار ی د  طول  و  گز  ی س 

  چهل قبه  طاس  و  گز  ده  قبه  شرفات  و  به ی کت  و  شد  افراشته 
 ز ی ن  را  داربست  و  رفت ی م  باال که  گز  چهار  هر  به  و   بود  گز 

 اما  شد ی م  صرف  زر  نار ی د  هزار  ده  بردند ی م  باال استوارتر 

 قطر  چه  باشد  گز   ی س  و  پانصد  گنبد  ره ی دا   سطح  مساحت 

  لی دال   بر   بنا   .) Ayati, 1962, P. 210( »  است  پنجاه  آن  ره ی دا 
 : است   محتمل   آرامگاه   يبرا   مکعب   شکل   ر ی ز 

 
 نعماءه الّذي الکریم  واجب  وجوده و دائم  بقاءه الّذي القدیم اهللا الحمد . 1

الصانع وجوده  فیّاض  العالمین علی  وجوده الّذي  صائب.   بدائع  دالالت 
 الرغایب. القادر سوابغ و اآلالء صنائع جوده آیات و الغرایب روایع و االشیاء

دها الکواکب  بزینۀ مزینۀ السماء رفع الذي  بمراسی وطّدها االرض و 
 محمّد  منهم المجتبی االنبیاء بانوار زیّنها  و الرّواسب الرّواسی االطواد

المغارب  المشارق الی المبعوث  :المصطفی  ذوي علیهم اهللا  صلی و 
ما و المکارم   و حالب  لنعمه غارب. حمدا  غرب و  طالع طلع المناقب. 
 االسالم  اعزّ و  الدین ایّد ما علی ثانیا الحمد له جالب. ثم کرمه و  لفضله

 الحیا  االموال  در  حافل  و  العباد  الرزاق  کافل هو  من بسلطنۀ المسلمین  و
 اضحت و السالطین  االعاظم  بشفاه مقبّلۀ عتبته العلیه صارت و  البالد و

 سدته تراب اصبح و للشیاطین رجوما الملک  سماء علی سطوته شهب
 القاآن  هو و  االفواه مورد الهنّیۀ نعمته زالل امسی و مسجدا للجباه المنیفۀ
سلطان   االمم، رقاب مالک  العالم، خواقین موال  االعظم، االیلخان المعظّم،

 ممالک  محرز  الطین،  و  الماء اهل مطاع  االرضین،  فی اللّه  ظل  السالطین 
 علی االعداء، المظفر  السماء،  من المنصور العلیا اهللا کلمۀ مظهر الدنیا،
 اهللا،  العداء القاهر اللّه، لدین الناصر الخافقین، فی اهللا لطف الثقلین، کهف

با توجه به اطالعات تاریخ وصاف که براي طول دیوار   .۱
توان نتیجه گرفت که آرامگاه  کند، می گز ذکر می  80

 . است شکل  داراي کالبدي مکعبی 
  ة مقبر   ی، غازان   مبارك   خ ی تار   در   آرامگاه   ساخت   الگوي .۲

دارد    ی مکعب   فرم   که   شده   ی معرف   سنجر   سلطان 
 )Hamadānī, 1989, P. 208 .( 

  ن ی تر مهم   که   خ ی التوار جامع   از   برگرفته   اتور ی ن ی م   در  .۳
  ،است   شده   گرفته   نظر   در   ی ن ی بازآفر   يبرا   مصور   سند 

  بر   د ی تأک   ي برا   نما   در   ی شکستگ   بدون   مقبره،   شکل 
  دادن نشان   يبرا   ی تالش   و   شده   م ی ترس   بودن   ی چندضلع 

 . است   نشده   ی چندضلع   شکل 
  خ، ی التوار جامع   اتور ی ن ی م   در   شده ارائه   طرح   گر ی د  .٤

  يدارا   که   است   ی م ی عظ   ی هندس   حجم   ة دهند نشان 
 هاست. گوشه   در   ی شکست   ا ی   ي بند ه ی زاو 

  ي بنا   ی مکعب   شکل )  17شکل  (   اتور ی ن ی م   طرح   در   دقت  .٥
  دو   يوارها ی د   را ی ز   ؛ دهد ی م   نشان   را   گنبد   ر ی ز   تا   مقبره 
  گنبد   ة محدود   از تر  بزرگ   گنبد   قوس   از   قبل   طرف 
چراکه  هستند؛    گنبد   2ره ی چپ   معرف   که اند  شده   م ی ترس 

  کمک به   ی چهارضلع   حجم   يرو   گنبد سوارشدن  

 بساط باسط االمان، باالمن و الخلق شامل السّنان و بالسیف االرض حافظ
 الدنیا نصرة الزّاهره،  المّلۀ مغیث القاهره، الدّولۀ  معین االحسان، و العدل

 خان ارغون االعظم االیلخان القاآن المعظم، بن محمود غازان الدین، و
 علی ایّامه ظالل اهللا حرس  خان آباقا المعظم  االیلخان االعظم،  القاآن بن

النصر و البعید و القریب  عن و الیمن عن بلوائه حافین الظفر  و جعل 
 الخیرات  هذه لبناء تعالی اهللا وفّقه ما علی ثالثا نحمده قعید. ثم الشمال

المبرات  تأسیس و  الرفیعۀ العلیا الرّوضۀ بهذه المحیطۀ المتصله هذه 
 فی استصغر حتی الخضراء،  کالقبۀ االرجاء الواسعۀ الفناء المنیعۀ البناء
 کقصور شرفاتها المجعول السرطان و النسر  لدیه استحقر الهرمان و جنبه

اوجها   هّاجا، و سراجا النیرین انوار من عواطفها و ابراجا و منازل االفالك
 الجنان ریاض من روضۀ هی بل االفالك یضاهی  قطرها و السماك یساوي

..  شهر. اول بابتناءها فی  االبتداء  اتّفق رضوان. قد و رحمۀ و  مغفرة فیها و
)Ayati, 1962, P. 213  .( 
ترمبه    يهاي سازگوشه   توسط  که  ند یرا گوشدن گنبد  عمل جمع   رهیچپ.  2

شده و گنبد بر    لیتبد  رهی و... سرانجام به دا  یبه هشت ضلع  ی چهارضلع
 .شودی آن سوار م يرو
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م    کت در  از  است   غازانیه   ۀ ب ی تنی    شی ها وان ی ا « :  آمده 
  داده   قرار   ها برج   و   ها منزل   صورت به   ی افالک   يقصرها   مانند 
اشاره شده    ها اتاق و    ها همچنین به وجود ایوان   1. است»   شده 
  خی تار   در   ی حات ی توض   ی عال   ة مقبر   ي ها اندازه بارة  در .  است 

  -ه ی غازان   ساخت   ی زمان   بازة   به   مورخ   ن ی تر ک ی نزد   - وصاف 
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 قطر  چه  باشد  گز   ی س  و  پانصد  گنبد  ره ی دا   سطح  مساحت 
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بنابراین  رد ی گ ی م   صورت   ها ي ساز گوشه    ۀ مرحل   در ؛ 
  وار ی د   و   گنبد   قوس   پاکار   ۀ فاصل   در   ي مردگرد   ، 1شکنج 

  صحت .  است   ی توجه قابل   ۀ فاصل   که شده    جاد ی ا   آن   ر ی ز 
تأ   ز ی ن   Shardin  ر ی تصو   ا ر   فوق   ت ی وضع    د یی کامالً 

  ي ها يساز گوشه   شاردن   طرح   در   دقت   با   را ی ز ؛  کند ی م 
  در   ی هنگام نیز    ترمبه .  شود ی م   داده   ص ی تشخ   گنبد 

  گنبد   ر ی ز   ي فضا   که   رود ی م   کار   به   گنبد   يبنا 
  ز ی ن   Shardin  طرح   در   که چنان  آن   ؛ باشد   چهارگوش 

   ). Shekari Niri, 2005, P. 79(   شود ی م   ده ی د   ن ی چن 
براي   نیز  دالیلی  آرامگاه  ي ااستوانهاما  فرم  بودن 

 دارد: وجود 
برج شنب  .۱ چلبی،  کاتب  عثمانی،  شبیه  سیاح  را  غازان 

 . 2غلطه در قسطنطنیه نوشته است 

جامع  .۲ از  برگرفته  که  مینیاتور  سند    نیترمهم التواریخ 
مصور براي بازآفرینی در نظر گرفته شده است، شکل  

تواند نمایانگر مقبره، بدون شکستگی در نماست که می 
 نماي مکعب یا استوانه باشد. 

 حجم   ةدهندنشان،  Shardin  توسط  شدهارائه  گراور .۳
  گونه رو، هیچدید روبه  یک  در  که  است  عظیمی  هندسی 

  تعریف   در  که ندارد    هاگوشه   در  شکستی  یا  ي بندهیزاو
و   اتفاقها  حجم  و  بناها  سایر  هندسی است  افتاده 

 3بودن آن باشد. ي یا مکعبیااستوانه تواند بیانگر می 
 آغاز  زمین  سطح  توصیفات تاریخ وصاف آنچه از  براساس .٤

  دیواري  و سپس  ]صفه[  آیدمی  باال   مقداري   و  شودمی 
شاملمی  قرار  آن   روي   آجري هندسی   گیرد،    حجم 
 ). Ayati, 1962, P. 299است ( دایره
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 خیالتوارجامع 
 ,Moradi, Musavi Haji & Omraniمنبع: 

2016 

 
  در غازانسلطان ة مقبر. 17 شکل
 خی التوارجامع اتورینیم

 Ajurlo, 2014 منبع:
 

 

 
 مرو  در سنجرسلطان  مقبرة. 18 شکل

 & Balali Oskui, Keinejhad: منبع
Noghrekar, 2012 

 

 
 .نامندیعمل تبدیل چهارضلعی به دایره را در گنبدسازي شکنج م . 1
  زیتبر به ی عثمان قشون با 1045 سال در  یچلب  کاتب فهیحاج خل .۲

  يآباد و  قبه نیجهان نما در عظمت ا  به موسوم  خود  کتاب در آمده
: «عمارت موسوم بشام غازان مثل (قله غلطه)  نوشته نیچن  آن اطراف

  انینما دهی با صفا و انبوه اشجار از مسافات بع يهاباغ انیاسالمبول از م
سوق    يبرا یبود که عساکر عثمان يها و اشجار بقدربود کثرت باغ 

مشغول قطع اشجار آنجا شدند  ایروز متوال نیو مهمات چند شیالج
و سواد اشجار مثل    ندیاز اعشار آنجا را نتوانستند قطع نما يعشر کنیل

  ).Nakhjavani, 1971, P. 38(  » بود الخ انیاول نما
ـــته. 3 هاي باالي برج  را مبنی بر ترمبه Shekari Niri  يهاالبـته اگر نوشـ

 . نادیده بگیریم.

 

 

 

 

 
 غازانسلطان مقبرة. 19 شکل

 Zoka, 1989: منبع

 

 
 )هیترک دري گاالتاغلطه ( برج. 20 شکل

 منبع: نگارندگان

نتیجه   شد،  بیان  آنچه  به  توجه  مقبرة    م ی ر ی گ ی م با  پالن 
خان چهارضلعی یا به احتمال دیگر مدور بوده است و به  غازان 

عبارتی حجم بنا تا گنبد روي آن مکعب مستطیل یا استوانه بوده  
قاب)  (   ي نما و سپس گنبد روي آن قرار گرفته است. شاید هم  

ایوان ورودي مقبره    شده در مینیاتور مربوط به مستطیلی ترسیم 
است از پشت ایوان دیده شود.    بلندتر باشد و گنبد که از ایوان  

 براي این ادعا نیز دالیلی وجود دارد: 
۱. Chalabi    ۀ خود آورده است: «... سر گنبد آن به  سفرنام در

خورد. اما موقعی که ما دیدیم یک طرف در  ها می آسمان 
 .Chalabi, 1935, P( این مقبره از زلزله خراب شده بود»  

است، ممکن است    درآورده زیرا عبارت یک طرف    )؛ 276
 منظور نویسنده سردر و ایوان جلوي مقبره باشد. 

غازان  .۲ که  مقابري  در  خان  از جمله  و  رفته  آنها  زیارت  به 
التواریخ نیز آمده است که بعد از زیارت این مقابر به  جامع 

آرامگاه ابوسعید    کند ي براي خود اقدام می ا مقبره ساختن  
مشاهد   است.  مقبره  جلوي  ایوان  داراي  که  است  ابوخیر 

دلیل  مقدس امامین در عراق و امام رضا در مشهد نیز به 
 ,Hamadānī, 1989(   اند بوده ایوان    تعداد زیاد زائران داراي 

P. 208 .( 
همدانی در ربع رشیدي که   اهللافضل   نی دالدیرشة  مقبر .۳

معاصر با غازانیه است و از آن الهام گرفته است، داراي  
 ,Balali Oskuiایوان و پشت آن گنبدخانه بوده است (

Keinejhad & Noghrekar, 2010.(  
  صورت به که    24و    23طرح مقبره در مینیاتور در شکل   .٤

نماي   به  بسیاري  شباهت  در  ب ی ب ة  مقبر نماست،  خانم  ی 
 سمرقند و بناي هارونیه دارد. 
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 سمرقند و بناي هارونیه دارد. 
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 متر  2/5 کتبه و شرفات قبه 
 متر   10 طاس گنبد 

 

 

 متر  132/5 مساحت سطح دایره گنبد 
 متر  12/5 قطر دایرة آن 
 ر مت 3/75 ضخامت دیوار 

ي گنبد مقبرة غازانی دوپوش بوده است  اسازه به دالیل  
ۀ سیاحان و مورخان بر آن اذعان همتا ارتفاع بلند آن را که  

با توجه به کند.    نیتأم  اندبردهداشته و آن را گنبد عالی نام  
در تاریخ وصاف، به احتمال    ذکرشدهتناسبات گنبد و آرامگاه  

 زیاد این اعداد براي گنبد کوچک داخلی است.
 

 مدارس
Chalabi   را در یک سمت دو مدرسۀ حنفیه و شافعیه 

می  این سمت ذکر  محور  را  عالی  گنبد  اگر  نظر  کند.  در  ها 
را قصر و بوستان عادلیه بیان    هامدرسه بگیریم، سمت دیگر  

سمت    صورتن یبدکند.  می  در  قرار مدارس  مقبره  چپ 
 . رندیگی م
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  منبع: نگارندگان

 

 سایر فضاها 
اقلیمی،   به دالیل  ي و کاربردي  اسازه دربارة حمام (که 

باشد زیرزمین  در  وباید  و    )  متون    خانهحوض دارالشفا  در 
نیامده   اوقافی که براي آنها شده،  نام و  تاریخی مطلبی جز 

محله  1است.  شنب دربارة  شهر  به هاي  نبود  غازان  دلیل 
نگارنده به مطالبی    کمدست نامه، مطالبی نوشته نشده یا  وقف

است، اما به طور یقین این شهر    نکردهدر این باره برخورد  
هاي مسکونی فراوان و زیبا و خانه  2هاي متعددداراي محله
است؛     سال   در  ی چلب   کاتب  فهیخل  حاج  کهي طوربه بوده 

:  کند ی م  ف یتوص  ن یچن  را  غازانشنب   ي هاخانه   ق ه.    1040
  از   هاباغچه  انیم  در  قلعه  مانند  غازانشنب   م یعظ   ي بناها«...

  جنوب   و  شمال  و  باختر  سمت.  رسدی م  نظر  به  دور  مسافت
 ا یاورم  اچهیدر  به  که  گرفته  قرار  یعیوس  جلگه  مذبور   تپه

 در  و  است  ي جار  سمت  بدان  شیآبها  وتمام  شودی م   یمنته
  ف یظر  ي هاباغچه   و  شکوه  با  و  منقش  هاخانه  جا  همه

  هر   در  «و  غازانشنب   ي هاباغ   دربارة  نی. همچن»...صفابخش
  روان  ي ها  آب  هرگوشه  در  و   پردرخت  ي هاباغ  و  گلزارها  طرف

  به   هاباغچه  وسعت  کثرت.  دارد  وجود  فراوان  ي ها  منینش  و
 به  روز  سه  عثمان  آل  شماری ب  انیسپاه  که  است  ي ااندازه

نتوانستند عشر آن را قطع    یول  پرداختند،  آن  درختان  دنیبر
فراوان بود که هنگام اقامت    ي و به حد  فیلط   اریکنند و بس

  ی ول   ،از آنان خوردند  یما، هم افراد سپاه و هم مال و مواش
 .Nakhjevani, 1971, P(  »نشد  دایچندان نقصان در آن پ

هاي سیاحان و مورخان چنین  از این نوشته و دیگر گفته  ).39
باغکه شنب  دیآی برم به غازان یک  بوده است که  دلیل شهر 
هاي اي باصفاي آن توجه پادشاهان را در دورههها و بستان باغ 

 مختلف به خود معطوف کرده بود. 
 

 

 
1  . Çelebi   چاه بزرگی  «   کند:به چاه آب نزدیک بناهاي شنب اشاره می

در این محل هست که عمق آن ده ذراع است. در ماه تموز (جوالي) آبش 
»  مثل یخ است و این بنا و ساختمان آن یک بناي عجیب غریب است

)Çelebi, 1935, P. 29  .( 

  ز یدر اطراف تبر  ياقمار  يهااحداث شهرك  لیاز دال  خیالتواردر جامع  .  2
ذکر شده    یاصول بهداشت  تیو رعا  زیدر تبر  ت یاز انباشت جمع  يریجلوگ
 متعدد باشد.  یمسکون يهاهمحل يدارا دیباغازان شنب  ن یبنابرا ؛است
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 ي ر ی گ جه ی نت 

شأن   دورة  مقابر  دربارة از   مقبره  که  واالیی  اسالمی، 
برآوردی م   دست  به   وابسته  بنیادهاي   با  همراهی امر   این  ، 

  تدفین یا   براي   مکانی  به  تنها  آن  عملکرد  که   داشت  داللت
  ناگهانی   جنبش  این منظر، غازانیه  شد. ازنمی  محدود   یادبود

مقبرة   به   ایلخانی  ساختمانی   در   که   است  آن  بانی   مرکزیت 
  وجود   به  آن   هویت  تثبیت  شهر و  حیاتی  نیازهاي   رفع  راستاي 

غازان  آمده همچنین  افزودن  بود.  با  او  کاردان  وزیر  و  خان 
ي معماري و آرامگاهی خود، سعی هامجموعهمفهوم وقف به  

و   خود  نام  جاودانگی  هدف  آثارشاندر  رویکرد    داشتند.  و 
به   اتکا  تحقیق  این  در  وهادانستهاصلی  تاریخی  تطابق   ي 

معماري  مقیاس    اصول  در  و  ایلخانی  شهرسازي    تر بزرگ و 
معماري و شهرسازي ایرانی اسالمی براي بازخوانی شهري با  

ي تاریخی و فرهنگی غنی بود. حصول به این هدف، هایژگیو
نقد   وهاطرح با  تاریخی  متون  براساس  پیشین  بررسی    ي 
ي جهانگردان هاسفرنامه و اسناد تاریخی،    هانوشته   ةچندبار

مختلف و مینیاتورها همراه بود و این نتایج حاصل شد که  
تقریبی  شنب  محیط  به  شهر  یک  داراي    6غازان  کیلومتر 

نقاشی   براساس  همچنین  باروست.  و  منبع    عنوانبه حصار 
ابواب شکل  صحن    لبرامعماري،  ی  ضلعهشتمرکزي 

داري ي طاق هارواقمنتظم است که در اطراف خود داراي  غیر
است که در جهت شرقی غربی داراي کشیدگی است. گنبد  

با   مقایسه  در  نیز  صحن  جدارعالی  طرف  به  اطراف  ة 
دار  غارانی یک بناي ایوان  آرامگاهی دارد. همچنین  آمدگش یپ

شده  قاب) مستطیلی ترسیم (  ي نمابا گنبد دوپوش است که  
تور مربوط به ایوان ورودي مقبره است و گنبد که از در مینیا

  پایان نیز   . درشودی ماست از پشت ایوان دیده    بلندترایوان  
 و   کشورها  در  ژهیوبه  امروز  کنونی  جهان  در  شد،  یادآور  باید

هاي هویتی و اقتصادي  اسالمی که دچار انواع بحران  شهرهاي 
تاریخ   در  شهرسازي   و  معماري   و مدیریتی هستند، مطالعۀ 

تاریخی و    متون  تحلیل  ایران، با رویکرد  اسالمی  دوران  طول
ابواب الگوي شهرسازي شهرهاي  مظاهر    عنوانبهالبر  یافتن 

تعامل تمدن ایران و فرهنگ اسالمی و معرفی دستاوردهاي 
  و   یافتگیتوسعه  ي هارساختیز   از  یکیعنوان  به  تواندمی  آن

مادي،  دینی  لحاظ  از  یرسانخدمات   در   ي اعمده  نقش  و 
 . باشد  داشته شهرها آبادانی  و عمران
 

 

 ي سپاسگزار 

  ة در دانشکد   کارشناسی ارشددوره    ۀنامانیمقاله از پا  نیا
شهرسازي  و  تبریز    معماري  اسالمی  هنر  استخراج دانشگاه 

است.   م  نامهانیپاصاحب  شده  تشکر   داندیالزم  مراتب 
نژاد  استادان راهنما جناب آقاي دکتر کی خود را از    مانهیصم

  وي که    نامهانیپا  داورانئتیو ه و خانم دکتر باللی اسکویی  
ارتقا انجام و  اعالم    ي اریپژوهش    نیا  یف یک  ي را در  دادند، 

 . کند
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 
 

 تعارض منافع 
مالی    حمایت  بدون  که  است  مستقل   پژوهشی  مقاله  این
نویسندگان    حاضر،  ي مطالعه   انجام  در.  است   شده  انجام   سازمانی

 اند. نداشته  منافعی تضاد گونههیچ
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ي تاریخی و فرهنگی غنی بود. حصول به این هدف، هایژگیو
نقد   وهاطرح با  تاریخی  متون  براساس  پیشین  بررسی    ي 
ي جهانگردان هاسفرنامه و اسناد تاریخی،    هانوشته   ةچندبار

مختلف و مینیاتورها همراه بود و این نتایج حاصل شد که  
تقریبی  شنب  محیط  به  شهر  یک  داراي    6غازان  کیلومتر 

نقاشی   براساس  همچنین  باروست.  و  منبع    عنوانبه حصار 
ابواب شکل  صحن    لبرامعماري،  ی  ضلعهشتمرکزي 

داري ي طاق هارواقمنتظم است که در اطراف خود داراي  غیر
است که در جهت شرقی غربی داراي کشیدگی است. گنبد  

با   مقایسه  در  نیز  صحن  جدارعالی  طرف  به  اطراف  ة 
دار  غارانی یک بناي ایوان  آرامگاهی دارد. همچنین  آمدگش یپ

شده  قاب) مستطیلی ترسیم (  ي نمابا گنبد دوپوش است که  
تور مربوط به ایوان ورودي مقبره است و گنبد که از در مینیا

  پایان نیز   . درشودی ماست از پشت ایوان دیده    بلندترایوان  
 و   کشورها  در  ژهیوبه  امروز  کنونی  جهان  در  شد،  یادآور  باید

هاي هویتی و اقتصادي  اسالمی که دچار انواع بحران  شهرهاي 
تاریخ   در  شهرسازي   و  معماري   و مدیریتی هستند، مطالعۀ 

تاریخی و    متون  تحلیل  ایران، با رویکرد  اسالمی  دوران  طول
ابواب الگوي شهرسازي شهرهاي  مظاهر    عنوانبهالبر  یافتن 

تعامل تمدن ایران و فرهنگ اسالمی و معرفی دستاوردهاي 
  و   یافتگیتوسعه  ي هارساختیز   از  یکیعنوان  به  تواندمی  آن

مادي،  دینی  لحاظ  از  یرسانخدمات   در   ي اعمده  نقش  و 
 . باشد  داشته شهرها آبادانی  و عمران
 

 

 ي سپاسگزار 

  ة در دانشکد   کارشناسی ارشددوره    ۀنامانیمقاله از پا  نیا
شهرسازي  و  تبریز    معماري  اسالمی  هنر  استخراج دانشگاه 

است.   م  نامهانیپاصاحب  شده  تشکر   داندیالزم  مراتب 
نژاد  استادان راهنما جناب آقاي دکتر کی خود را از    مانهیصم

  وي که    نامهانیپا  داورانئتیو ه و خانم دکتر باللی اسکویی  
ارتقا انجام و  اعالم    ي اریپژوهش    نیا  یف یک  ي را در  دادند، 

 . کند
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 
 

 تعارض منافع 
مالی    حمایت  بدون  که  است  مستقل   پژوهشی  مقاله  این
نویسندگان    حاضر،  ي مطالعه   انجام  در.  است   شده  انجام   سازمانی

 اند. نداشته  منافعی تضاد گونههیچ
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The formation of human settlement has always been based on natural 

factors such as water and soil and has been affected by various natural 
features, economic and other characteristics. Factors such as altitude, slope, 
rivers, climatic factors and lithology are some of which play a more effective 
role in this field. The aim of this study was to investigate the establishment 
status of Heilevar, historical settlement in terms of natural criteria and also 
the action of climatic factors on the type and style of architecture and the 
formation of its historical context. In the following, the study and recognition 
of effective historical elements in the appearance, formation and development 
of the Heilevar settlement in order to meet human needs during the life of the 
complex will be evaluated. For this reason, by using the information and 
resources available in libraries as well as the archives of the Cultural Heritage 
Organization of East Azerbaijan Province and also visiting the site of the 
studied historical settlement and finally, the descriptive research method 
analyzes the obtained data and the role of each factor in the location as well 
as the formation of the structure, elements and equipment of the Heilevar 
settlement are discussed.The results of the studies show that the above-
mentioned natural factors such as topography, water resources, rich soil and 
suitable climate, have a significant influence on the location and formation 
and structure of the Heilevar settlement. According to the results of the 
research in the study of residence, the climate factor has a high impact, 
because it has been effective in the type and style of architecture of the 
historical complex (centralized and introverted architecture). 

 
Keywords: Heilevar settlement, Establishment Arrangement, Troglodytic 
Architecture 
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 مقدمه 

  طبیعت   با  اساسی  شکل  سه  به  ساخت  انسان  هاي مکان
 سازي نمادین  و  سازي تکمیل  ،سازي نمایان  ؛ باشند می  مرتبط

 در   سکونت   و  هستند   یافتن  استقرار  کلی  فرآیند  از  وجوهی
  در   سکونت  .است  مربوط  عملکرد  این  به  کلمه  وجودي   معناي 
  ). Schultz, 30: 2012(  است  معماري   هدف  ،وجودي   مفهوم 

  دخیل  روستاها  اولیه  هسته  گیري شکل  در  متعددي   ملعوا
  منابع   ،آبی  منابع  به  توانمی   عوامل  این  جمله  از  .باشند می

  عوامل   ،توپوگرافی  ،تاریخی  عوامل  ،مذهبی   عوامل  ،اقتصادي 
  سبک   مذکور  عوامل  از  یک  هر   به  توجه  با  .کرد  اشاره  و...  جوي 

  نمود  بشري  نیازهاي  به پاسخ جهت در روستا معماري  نوع و
 این   گفت،   توانمی  جرات  به  ). Zargar, 2011(  کندمی   پیدا

  نیز   دستکند  هاي سکونتگاه  گزینیمکان  در  توانندمی  عوامل
 کنند.  ایفا بسزایی نقش 

  انگیز شگفت  هاي گونه  از  یکی  دستکند  فضاهاي    
 انسان   هوشمندانه  و  ارزشمند  تجربه  حال  عین  در  و   معماري 

  به   که  معماري   از  نوع  این  شود.می  محسوب  سکونت  براي 
  با   باشد،می  خود  پیرامون  طبیعی   محیط  از  متاثر  شدت
 قرابت   پایدار  توسعه  همچون  جدید،  هاي نگرش  و  هاتئوري 
  زبان   در  ).Haghighat Naeini, 291: 2012(  دارد  زیادي 

  Man-made cave  ، "دستکند"معادل  اصطالح  انگلیسی
  مشابه  الحطاص  از  برگرفته  ،Troglodytic  واژه  و  است؛

  در   را  تري جامع   مفهوم  ،Troglodytique  یعنی  آن  فرانسوي 
  آکسفورد  فرهنگ  در  ،Troglodyte  واژه  اگرچه  گیرد.می  بر
  این  ولی  است،  شده  معنا  "کند می  زندگی  غار  در  که  انسانی"

 بخش  دو  از  و  است.  )Troglodyta(  یونانی  اي واژه  اصل  در  واژه
)Trogle(  و  "حفره  و  گودال"معنی  به  )Dynien(   به  

  بدین   است.  شده  تشکیل  "چیزي   داخل  در  کردن  نفوذ"معنی
 معماري "توانمی  را  Troglodytic Architecture  واژه  ترتیب،

 ) Ashrafi, 2011( کرد.  معنا "حفره درون در یافته نفوذ
 و  شود،می  برده  کار  به   «دستکند»  واژه  اخیرا  ایران  در
  یا  تپه  و  کوه  دل  در  که  است  معماري   آثار  کلیه  آن  از  منظور

 
 ند.معروف  "هیق "ه ب یدر اصطالح محل ورلهیدستکند ح يهاخانه.   ۱

  نوپایی   واژه  بحث  مورد  واژه  واقع،  در  شوند. می   کنده  زمین
  از   کامل  نسبتا  تعریفی  هاواژه  دیگر  از  بیش   بسا  چه  که  است
  فعل   بیانگر  طرف  یک  از  واژه  این  دهد.  دستبه  آثار  این

 کردن  «حفر  به  معین  فارسی  فرهنگ  در  که  است  «کندن»
  شدن   اضافه  با  طرفی  از  و  است؛  شده  معنی  آن»  مانند  و  زمین

  تاکید   انسان  وسیله   به   کندن  عمل  بر  آن،  به  «دست»  پیشوند 
 و  ساماندهی  هنر  یعنی  آن  عام  مفهوم  به  را  معماري  اگر  دارد.

  در   دستکند  معماري   بنامیم،  خالی  فضاي   کردن  محصور
  توده   درون  از  خالی  فضاي   ایجاد   و  خلق  هنر  متفاوت،  تعریفی

 و کرمان میمند روستاي  )Ashrafi, 2011( شود. می معنا پر،
 معروف  نمونه  دو  عنوان  به  توانمی  را  تبریز  کندوان  روستاي 

 برد.  نام ایران  دستکند معماري  مصادیق از
 یکدیگر  کنار  در  بتواند  که  فضاهایی  به  انسان  نیاز

  وي  حیات  طول  در  باشد،  او  زیستی  مقتضیات  پاسخگوي 
 اقلیمی،  نامالیمات  بر  شدن  چیره  است.  داشته  وجود  همواره

 آن،   در  تصرف  و  دخل  براي   زمین  قابلیت  و  ابزارها  معیشت،
  هزینه،   کمترین  با   امنیت   حفظ  چون  دیگري   مسائل   کنار  در

 و  هاآن  با  ارتباط  نوع  و  پیرامون  نقاط  سایر  به  نسبت  فاصله
 را  خود  حیات  بشر  که   طبیعت  با  مناسب   تعامل   نهایت   در

 و   گیري شکل  به  که   هستند  مواردي   داند،می  آن  به  مدیون
 ور حیله  است.  شده   منجر  دستکند   هاي مجموعه  کالبدي   فرم

  معماري   صورت  هب  انسان  زیستگاه  از  نمودي   عنوان  هب
  است.   ایرانی  ارزش  واجد  معماري   شاهکارهاي   از  و  دستکند،

  دستکند   واحد   چندین  از  متشکل  معماري   مجموعه  این
  است   مرتبط  خدماتی  و  مسکونی  عملکرد  با  )1قیه   48   (حدودا

 وجود   با  لکن   اند.آمده  هم  گرد  اي هنرمندانه  طرز  هب  که
  و  کمیت  ایرانی،  دستکند  معماري  آثار  سلسله  در  آن  اهمیت
  نظام   چارچوب  در  آن  حفاظت  نحوه  و  تاریخی  منظر  کیفیت

  عوامل   مطالعه  لذا  نیست.  مشخص  وضوح  به  ایرانی  معماري 
 در  تامل   همچنین   و  گیري شکل   نحوه   و  استقرار  نظام   در  موثر

 پژوهش   در  آن  فرد  به  منحصر  و  کارا  معماري   نوع  و  سبک

 

  است.   گرفته  قرار  توجه  مورد  اساسی  اصل  عنوان  به  حاضر
 در  که  اعتباري   و  جایگاه   علیرغم  ،ورحیله  دستکند  سکونتگاه 

  است؛ کرده  کسب  خود  براي  معماري   با  مرتبط  مباحث
  ناشناخته   آن  معمارانه  جزئیات  و  عناصر   از  بسیاري   همچنان

  نوع   بودن  بدیلبی  نمایانگر  که  اي بهینه  کارکرد  و  بوده
  میان   این  در  آنچه  اما  است.  داده  دست  از  را  باشد  آن  معماري 

 در  عناصر  این  که  است  حقیقت   این  درك  ،نمایدمی  مهم
-گشته  آن  از  جزیی  و  شده  تنیده  خود  پیرامون  محیط  و  منظر

 گیري شکل  و  ساخت   در  اساسی   نقش   هم  کنار   در  که   اند
  ساخت   انسان  منظر  نهایت   در   و  طبیعی  منظر  ،طبیعی   محیط

  بررسی   و  قرارگیري   موقعیت  به  توجه  با  حال  دارند.  عهده  بر  را
  محدوده   در   مطالعه  مورد  سکونتگاه   استقرار  در  موثر  عوامل
  نحوه   و  معماري   سبک  و  فرم  بررسی   همچنین   و  خود  مکانی 
 ادامه  در  که   ورحیله  تاریخی  سکونتگاه   بافت   گیري شکل

  دنبال   به  حاضر  پژوهش  شد؛  خواهد  پرداخته  آن  به  تحقیق
  جغرافیایی   محیط   پیرامون،  هاییپرسش  براي   پاسخی   یافتن

 ها آن  هاییپتانسیل  و  ورحیله  ددستکن  سکونتگاه  معماري   و
  عوامل   و  زمان   طول   در  سکونتگاه   این  تاریخی  تحول   سیر  بود.
 شد.   بررسی  نیز   ورحیله  سکونتگاه   استقرار  و  پیدایش  در  موثر
 

 پژوهش   شناسی روش 

  مطرح   تاریخی  بستري   در  تحقیق  مسئله  اینکه  به  توجه  با
  بر   تکیه  با  ابتدا   ،پژوهش  اهداف  به  رسیدن  جهت  ؛باشدمی

 متغیرهاي   بندي جمع  و  مطالعه  به  نسبت  اي،کتابخانه  منابع
 در  انسانی  هاي سکونتگاه  استقرار  نظام   و  گزینیمکان  در  موثر

  عوامل   این  سپس  و  شد  پرداخته  پژوهش  نظري   مبانی  بخش
 قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  ور،حیله  سکونتگاه  محل  در

  در  موجود  مدارك  و  اسناد  از  گیري بهره  با  ادامه،  در  گرفت.
  نیز   و  شرقیآذربایجان  استان  فرهنگی  میراث  سازمان   آرشیو

  با   مطالعه،  مورد  تاریخی  سکونتگاه  سایت  به  حضوري   مراجعه
 شد پرداخته آمده؛ بدست هايداده تحلیل به  توصیفی روش

  سکونتگاه   بافت   گیري شکل  عوامل  تحلیل  و  بررسی  سپس   و
  نقش   و  سکونتگاه  تجهیزات  و  عناصر  معماري،  سبک  ور،حیله

  دوران   در  انسان   معیشتی  - زیستی  نیازهاي   رفع  در  کدام  هر
 پذیرفت.  صورت مجموعه حیات
 

 پژوهش   پیشینه 
  محققان   وسیله   به   عمدتًا   ما   کشور   در   دستکند   معماري   آثار 

  بیشتر   یا   و   گرفته   قرار   مطالعه   مورد   داخلی   پژوهشگران   و 
  و   اروپایی   دانشمندان   و   ماجراجویان   توسط   ها بررسی   و   مطالعات 

  منتشر   نقیض   و   ضد   نظریات   با   معموًال   که   گردیده   انجام   مریکایی آ 
  ایران،   در   آثار   این   پیرامون   پراکنده   مطالعات   جمله   از   .اند شده 

  خصوص   به   آلمانی   دانشمندان   که   است   "اي صخره   معماري "
  و   اند کرده   منتشر   "AMI"  مجالت   در   دیگران   و   کالیس   ولفرام 

-صخره   آثار   پیرامون   بیر   لیونل   و   بال   واریک   چون   دیگر   افرادي   یا 
  محققان   از   تعدادي   اند. کرده   بررسی   و   مطالعه   ایران   جنوب   اي 

  انجام   گذشته   هاي دهه   در   زمینه   این   در   مطالعاتی   نیز   ما   کشور 
  محققان  از  همایون   غالمعلی   و  سرفراز  اکبر علی  جمله  از  اند داده 
  موجود   دستکند   آثار   مورد   در   سرفراز   . باشند می   زمینه   این   در   بنام 
  دهکده   مورد   در   همایون   و   کرمان   میمند   و   خارك   جزیره   در 

  را   ی های بررسی   و   مطالعات   میمند،   و   آذربایجان   کندوان   اي صخره 
 ). Shekari Niri, 12: 1994(   اند داده   انجام 

  معماري   مطالعات   زمینه   در   ایرانی   محققان   از   که   همایون 
  تعریف   اینطور   را   معماري   نوع   این   است،   دستکند   و   اي صخره 

  به   و   کنیم می   ایجاد   اي حفره   اي صخره   در   وقتی   که   کند می 
  یا   خانه   همچون   نیاز   مورد   فضاهاي   تا   داده   وسعت   را   آن   تدریج 
  در   که   را   صخره   با   انسان   مبارزه   محصول   این   شود،   ایجاد   آرامگاه 
-می  "اي صخره   معماري " باشد؛ می   معماري   ي فضا  ایجاد  جهت 

  یا   کالبد   نتیجه   در   فضا   معمولی   و   آزاد   معماري   در   امیم. ن 
  اي صخره   معماري   در   صورتیکه   در   است   شده   ایجاد   ساختمان 

  ایجاد   از   و   شود می   شروع   فضا   از   معماري   یعنی   است   آن   عکس 
  رسد می   بزرگ   فضاي   به   و   شده   آغاز   کوچک   فضاي   تدریجی 

 )Homayoun, 65: 1975 .(   1391  سال   در   که   است   ذکر   به   الزم  
  و   گردید   برگزار   کرمان   در   ایران   دستکند   معماري   همایش   اولین 

  که   نمودند   ارائه   را   خود   مقاالت   مطالعاتی   حوزه   این   پژوهشگران 
  دکتر   تدوین   و   سرپرستی   به   مقاالت   مجموعه   قالب   در   آن   نتایج 
  نیز   1397  و   1394  سال   در   همچنین   . یافت   انتشار   اشرفی   مهناز 
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