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معماری :آرامگاه «غازان»
بازشناسی فرم
ِ
البری غازانیه و نقش آن در روند تحوالت شهرسازی ِ ایرانی
در مجموعه ابواب
ِ
امین مرادی
سید رسول موسوی حاجی
***
بهروز عمرانی
*

**

چكيده

صرفنظر از ويراني و تخريب بخشي از شهرهاي ايران در ابتدای هجوم مغول ،سيماي شهرسازی ساير بخشهای ايران،
خصوصاً آذربايجان ،نه تنها شاهد ويراني و تجزية بافت شهري نيست ،بلكه از همان ابتدا ايلخانان را متوجه به شهر و
آبادگري معرفي میکند .بیشک دین ثابت کرده است که یکی از مؤثرترین و تواناترین نیروهای وحدتبخش در حیات
حکومتهاست .اشراف کامل مغول بر این موضوع ،ضمن ایجاد شهرکهایی با مرکزیت اَرسن مذهبی در خارج از محدودة
شهری ،ضمن جلوگیری از گسترش بيرویة هستة مركزي کهن شهر ،مانع از فجايع انساني ناشی از آن شده است .طی
این دوره ،در پی ظهور شخصیت غازان و ذهنیت متفاوت وی در رابطه با اسالم و تغییر سنت پنهانسازی موقعیت مکانی
مقبره ایلخان ،شهرسازی ایلخانی ،آغازگر سبک نوینی از مجموعهسازی با مرکزیت عناصر مذهبی و مشخصة بارز هماندیشی
نسبت به فضاهاي كالبدي شهر و مقتضیات اجتماعی را در خود بروز میدهد كه تا آن زمان بیسابقه بوده است .طراحي
ابواب البر" را بايد از نخستين نتایج به دست آمده در زمينة مزبور دانست
و ساخت مجموعة معماري "غازانيه" با نام ملي " ُ
که نگارندگان فرايند طرحریزی و اجرای آن را از نخستين چالشهای شهرسازي ايراني در زمينة اسكان به جهت تنظيم
جمعيت شهري میدانند .از آنجاییکه بازشناسی فرم معماری آرامگاه غازان کهنترین نمونه تدفینی مغول در ابعاد بسیار
بزرگ  -با توجه به تغییر نگرش نسبت به سنت تدفین ایلخانی -همواره در هالهای از ابهام قرار داشته ،تحقیق پیش رو
بر آن است كه به روش تحليل محتوايي متون به تبيين ویژگیهای شهري مجتمع غازانیه و بازآفريني فرم آرامگاه غازان
بپردازد؛ زیرا مطالعة ساختار فضایی "شام غازان" ،نخستين نمونة موجود در تاريخ شهرسازي ايراني از نوع مذكور ،بسيار
حایز اهميت است .در این زمینه ،با فرض بر تداوم الگوی مشابه معماری در سنت مقبرهسازی شمالغرب ایران پیرامون بازة
تحقیق پیش رو ،ابعاد و تناسبات معماری مقبرة غازان در مجتمع تدفینی وی خواهد بود .پیرو
زمانی مذکور ،پرسش اصلی
ِ
نتایج به دست آمده ،برخالف ذهنیتِ موجود ،طرح مقبرة غازان نه یک منشور دوازدهوجهی ،بلکه ،همانند اکثر مقبرههای
شاخص مشابه،
تدفینی ایلخانی موجود در آذربایجان ،استوانة حجیم گنبدداری است که تناسبات معماری آن با نمونههای
ِ
از جمله مقبرة سلطان محمد خدابنده در سلطانیه -هم به لحاظ تناسبات و هم به لحاظ ساختار فضایی -قابل انطباق است.
واژگان كليدي

ابواب البر ،غازانيه ،اسنا ِد تاریخی ،عصر ايلخاني ،منطقة آذربایجان.

* .پژوهشگر دکتری باستانشناسی ،دانشگاه مازندران .نویسنده مسئول Aminmoradi66@yahoo.com 09124094972
Seyyed_rasool@yahoo.com.
** .دکتری باستانشناسی .دانشیار گروه آموزشی باستانشناسی دانشگاه مازندران

*** .دکتری باستانشناسی .عضو هیئتعلمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری.

Parva_8@yahoo.com
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مقدمه

هرچند مغوالن بیشتر به سبب قدرت نظامیشان مطرح
میشوند ،با این حال مواریث مغول در هنر و معماری متعدد است
(هال .)124 :1391 ،قدرتگيري غازان از هر نظر دوران جديدي
را در تاريخ ايلخاني رقم زده است (رضوی،)254 :1388 ،
تا جايي كه شکلگیری شهرك غازانيه در تبريز را بايد نقطة
عطفي در شهرسازي ايراني به حساب آورد (علي اصل و
يوسفيفر.)1390 ،
غازانيه به هنگامي شكل میگیرد كه نظام شهري كشور در
جهت تمركزگرايي در حال تحول است .از طرفي شرايط دشوار
و نامناسب حاصل از عواقب جنگ ،موجب سرعت در روند
مهاجرت روستاییان به شهرها شده بود (عوناللهی.)99 :1389 ،
از این رو تمركز باالي جمعيت و امكانات شهري در مراکز
شهري بزرگ ،ضمن از بين رفتن نظام متعادل سلسلهمراتب
شهري ،از مهمترین مشكالت شهرهاي اسالمي قبل از دورة
ايلخانان است .به نظر میرسد ،رشد تبریز در قالب "نخست
شه ِر "1ایلخانی ،ضمن انباشت امکانات و تسهیالت مختلف
در پهنه سرزمینی ،منجر به اسکان بیشترین جمعیت در خود
شده و در نتیجه باعث نابودي توسعة اقتصادي و اجتماعي
شهرهاي كوچك و نواحي اطراف خود شده است (قنبري و
حسينزاده دلير .)2 :1384 ،جهت ترفیع مشکل مزبور طی
دورة ایلخانی ،سه ناحیه متمای ِز به هم پیوسته ،با محوریت
عظیم عامالمنفعه ،شامل  :کهن شهر
مجموعههای معماری
ِ
با مرکزیت ارک علیشاه  -ناحیه مسکونی تودههای رعایا،
صنعت گران ،بازاریان و مرکز اصلی صنعت ،تجارت و مرکز
ثقل شبکه بازارهای شرقی قلمرو ایلخانان  -غازانیه ،اقامتگاه
سلطنتی خان مغول ،و رشیدیه با اهداف علمی -فرهنگی
احداث شده بودند (آجورلو)1393 ،؛ از اين منظر چنين به
نظر میرسد ،شكلگيري شهرك غازانيه در تبريز از نخستين
چالشهاي شهرسازي قرون ميانة ایران جهت تبديل الگوي
شهري كهكشاني به الگوي شهري زنجيرهاي 2بوده است .زیرا
ضمن توزيع امكانات و عوامل جاذب جمعیت شهري در اين
شهرك ،انگيزة استقرار در آن افزايش و زمینة رشد جمعيت
در تبريز [پایتخت جهان اسالم] فراهم شده است.
در رابطه با مقابر دوره اسالمی ،شأن واالیی که مقبره از
همراهی با بنیادهای وابسته به دست میآورد ،بر این امر
داللت داشت که عملکرد آن صرفاً به مکانی برای تدفین
یا یادبود محدود نمیشد (هیلنبراند .)258 :1391 ،از این
منظر ،غازانیه جنبش ناگهانی ساختمانی ایلخانی به مرکزیت
مقبره بانی آن است که در راستای رفع نیازهای حیاتی شهر
و تثبیت هویت آن به وجود آمده بود .از آنجایی که مطالعة
تاریخ معماری و شهرسازی در طول دوران اسالمی ایران ،با
رویکر ِد تحلیل متون تاریخی ،از زمینههای مطالعاتی مورد

..............................................................................
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توجه در این زمینه است ،مطالعه فرم معماری مقبرة غازان و
تبیین وجوه مختلف آن در مجموعة "شام غازان" را میتوان
یکی از مهمترین اهداف باستانشناسی دوران اسالمی به
شمار آورد.
پیشینه تحقیق

مطالعاتی معماری و شهرسازی دورة ایلخانی،
در حوزة
ِ
شناسایی سازمان فضایی "شام غازن" و فرم معماری
"آرامگاه غازان" کمتر مورد توجه قرار گرفته است .هرچند
مطالعات بسیار ارزشمند ویلبر ،در اثر مبسوط خود با
محوریت معماری اسالمی در دوره ایلخانان ،در راستای
شناسایی ساختار مقبرة غازان ،در نوع خود اولین گام است
(ویلبر ،)135 :1365 ،با این حال محدودیت مطالعات
وی در زمینة منابع مکتوب تاریخی و عدم تفسیر مناسب
دادههای تاریخی ،خصوصاً گزارشات پر ایهام رشیدالدین
فضلاهلل در رابطه با فضای معماری غازانیه ،مبنی بر
اینکه «[...غازانیه] ...عمارت گنب ِد عالی و ابواب البر که
در دوازده وجه آن است» (همدانی،)1375 :1373 ،
بدون ایرا ِد توضیحات خاص ،طرح گنبد غازان را
دوازدهوجهی منتظم با گنبدی مرتفع متصور شده است
(ویلبر .)136 :1365 ،این در حالی است که در ادبیاتِ
وقفی دوازدهگانه اطراف
نگارشی رشیدالدین ،کاربریهای
ِ
گنبد ،پیرامون ضمی ِر اشارة "آن" شکل گرفته است که
گنبد عالی را مخاطب قرار میدهد .بعدها بلر و بلوم ،ضمن
موثق قرار دادن گزارشات ویلبر ،طرح مقبرة غازان را بنای
دوازدهوجهی مرتفعی معرفی کردهاند (بلر و بلوم.)7 :1388 ،
هرچند با الهام از توصیفات فضلاهلل همدانی در تاریخ مبارک
غازانی (فضلاهلل همدانی)206-208 ،173 ،160 ،131 :1358 ،
و توضیحات ویلبر(ویلبر ،)135 :1365 ،مطالعات
پرفسور غیاثی در رابطه با شهرک غازانیه ،عالوه بر
تبیین ویژگیهای جامع شهری ،از جمله طرح از پیش
تعیینشده ،منتهی به ارایه طرح فرضی مجتمع تدفینی
غازان براساس روایات تاریخی شده است؛ با این حال
تحلیل روشنی از تناسبات معماری و ابعاد آرامگاه
به دست نمیدهد (.)Giyasi,1985: 1-41; 1997
عالوه بر آن ،مطالعات صورت گرفته در سالهای
اخیر پیرامون سازمان فضایی شهرهای "ابواب البری"
تحقیقاتی
دورة ایلخانی ،ضمن مرجع قرار دادن نتایج
ِ
پیشین ،تنها به معرفی اجمالی جوانب کلی و توضیح
واضحات در رابطه با مجموعة مذکور پرداخته و به هیچ
تفسیر جدیدی در زمینة شناسایی فرم مقبرة غازان
نایل نمیشود (ن.ک .باللی اسکویی و دیگران1391 ،؛
شکاری نیری1384 ،؛ علی اصل و دیگران .)1390 ،آخرین
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نتایج به دست آمده پیرامون موضوع مجتمع غازانیه ،توسط
دکتر بهرام آجورلو ،با محوریت تحلیل متون تاریخی،
محدود بر معرفیِ کاربریهای غازانیه و ارتباط فضایی آن با
دیگر مراکز شهریِ تبری ِز دوره ایلخانی ،از جمله رشیدیه و
هسته قدیمی شهر با مرکزیت ارک علیشاه بوده و منجر به
رهیافت جدیدی در رابطه با فرم معماری مقبره و ساختار
فیزیکی شهرک غازانیه نمیشود (ن.ک .آجورلو.)1393 ،
در همین راستا ،تحقیق پیش رو اولین گام پیرامون مطالعه
معرفی ابعاد و تناسبات معماری "آرامگاه غازان" خواهد
و
ِ
بود.
وجه تسميه و قابلیتهای منطقهای غازانيه در جذب ايلخانان

مشخصات شهری غازانيه در متون تاریخی

به نظر میرسد ،آغاز عمليات شهرسازي در غازانيه قبل از
غازان ،توسط پدر او ارغون آغاز و بعدها توسط پسر پيگيري
شده است.
رشیدالدین در این باره مینویسد  ...« :ارغون به كا ِر عمارات
عظيم مايل بود و در موضع "شم" تبريز شهري معظم بنياد
كرد .وي براي رونق گرفتن اين منطقه ،مردم را براي بناي
خانه در آنجا تشويق كرد ( »...فضلاهلل همداني)1173 :1373،
و در جای دیگر مینویسد ...« :ارغون خود نيز خانههاي عالي
در "شام" اساس افكند» (همان .)117 :
مستوفی قزوینی موقعیت مکانی غازانیه را چنین
شرح میدهد  ...« :تبريز ،در زير شهر به موضعي كه
شام خوانند خارج باروي غازاني ،غازانخان شهرچهاي
برآورده است ( »...مستوفي قزويني.)85 :1334،
رشیدالدین انگيزة اصلي ساخت و ساز در غازانيه را دورانديشي
در باب نظارت و كنترل جمعيت شهري میداند ،چرا كه نقش
تجاريِ تبريز و مهاجرتهاي منطقهاي و بینالمللی حيات

تاریخی شهر
مکانی شهرك "شام غازان" نسبت به بافت
تصویر .1موقعیت
ِ
ِ
تبريز و ربع رشيدي .مأخذ  :نگارندگان .1395 :

شهريِ آن را همواره تحت تأثير قرار میداد .تا بدینوسیله
در صورت ازدياد جمعيت ،مردم مجبور نشوند ساختمانهاي
چندطبقه با كوچههاي تنگ و باريك بسازند .چه بسا ازدحام
جمعيت در بافت متراكم شهري معضالت بهداشتي پديد
آورده و سالمتي افراد را تهديد ميكرد و اين امر به تجربه
ثابت شده بود  ... « :چه مجرب است كه بعضي شهرها كه
خداي تعالي آن را دولتي ميدهد و آباداني ميشود بهواسطه
كثرت ،جاي بر مردم تنگ شود ،دو سهطبقه عمارت بر هم
نهند و كوچهها تنگ و بلند دیوار شود و هواي متعفن بدان
سبب ظاهر شود و رنجوریهای متنوع پدید آيد و دگربار
خراب شود مانند شهر خوارزم» (فضلاهلل همداني.)1373 ،
همچنين بيم پيشآمد زمینلرزه به مردم تبريز آموخته بود
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فضلاهلل همدانی مینویسد «  ...و در خارج شهر و در جانب
غربي تبريز در موضع "شام" ،خويشتن [غازان خان] طرح
كشيده و آن را بنا نهاده است( 3فضلاهلل همداني.)997 :1373،
آن را "شام" نيز گويند ،كه "ابواب البر" بنا فرموده
چنانكه "ابواب البر" و اكثر باغات آن محيط است و آن
را "غازانيه" نام نهاد (فضلاهلل همداني.)1374 :1373 ،
در رابطه با وجهتسمیه "شام غازان" چنین آمده است ...« :
شنب بر وزن َخنب ،به معني گنبد است[ ... .غازانیه] نام گنبد
غازان در تبريز كه سلطان محمود غازان ساخته ،ارتفاعش
یکصد و بيست گز و قطرش شصت گز كه اكنون خراب است»
(محمد پادشاه.)26 :1336،
مرحوم یحیی ذكاء درباره "شام" مینویسد  :در زبان
مغولي"شام" به معني مزار است .از سوي ديگر در زبان مردم
آذربايجان واژهای به شكل (شام) هست كه به زمينهاي
مسطح و علفزارهای كرانة رودخانه و درياچهها گفته میشود
(ذكاء ،)201 :1368 ،اين در حالی است كه ریشهیابی واژة
شام " "SHAMدر واژگان مغولي صحيح به نظر میرسد،
چه آنكه ،يام ( – )YAMمحل اسكان مسافران بینراهی و
چاپارخانه مغولي–و دام" – "DAMمحل پناه گرفتن و سرپناه
براي زندگي -همگي ساختارهاي مشابه مغولي مورد استعمال
در زبان ساكنان آذربايجان است (حسینزاده.)372 :1388 ،
از آنجايي كه مشخصة كلي صحراگردي علف بوده است،
سكونت مغوالن در يك شهر علیالقاعده بايد نشان از وجود
مرغزارهاي قابل توجه در آن باشد (پطروشفسكي)462 :1389 ،
اقتصادی
فعالیتهای
اساس
گلهداری
زیرا
مغول را تشکیل میداد (تسوف)62 :1388 ،؛
در همین راستا ،رشيدالدين پيوسته از مرغزار شام ياد
کرده است (فضلاهلل همداني .)916 :1373 ،اين دو -
"آب و علف" مهمترین عناصر براي کوچنشینان و مردم
چادرنشین است .ایشان در پي آنند كه در نزديكي مناطق
شهري اقامتگاهي براي خود بيابند ،زیرا آنان [مغوالن] هرگز

انديشة زيستن در تنگناي فضاي شهري را به سر نميدهند
(داماساشي.)262 :1383 ،

..............................................................................
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...........................................................

تا خانههاي خود را کوتاهتر بسازند (موريه .)278 :1389 ،از
اين رو عدم مرتفعسازی در بناها ،ضمن اینکه خط آسمان را
کوتاهتر میساخته ،صدمات ناشی از وقوع زمینلرزه را تقلیل
و گسترش بیروی ه افقي شهر را در پی داشته است (تصویر .)1
هرچند رشيدالدين ،عناصر اصليِ فضايي و کالبدی "ابوابالب ِر"
4
غازانيه را اساساً الهام گرفته از اماكن متبركه میداند
(فضلاهلل همداني )997 :1373،اما اين پديدة معماري خالي
از شيوة زندگي چادرنشیني ایلخانان نبود ،زيرا مغوالن
برحسب عادت در جابهجاييها و كوچها ،كاروانهايي
موسوم به «اردو» تشكيل میدادند كه به يك هنگام
در يك محل اجتماع میکردند و رشيدالدين آن را به
مغولي «كوریان» ،به معني حلقه ،آورده است (ن .ک.
همداني ،)175 :1358 ،هر کوریان خود از اجتماع عدهای
خانوار صحرانشین که "ائیل" نامیده میشدند تشکیل میشد
(تسوف .)63 :1388 ،از گفته رشیدالدین چنین مستفاد
میشود که یک کوریان از تعداد زیادی ارابه تشکیل میشد
که دایرهوار و به شکل حلقه اردو میزدند و مستقر میشدند
(همان) .از اين منظر اگر غازانيه يك كوریان مغولی با سازهای
دایمي در منطقة "شام" فرض شود ،مقبرة غازان عنصر
مركزي آن خواهد بود (تصویر )2و این ساختار با سنت کوچ
روی مغول در رابطه با فرم کوریانها کام ً
ال منطبق خواهد
بود.5
عدم تجزية بافت شهري غازانيه تا سال  1346پيرامون يك هستة
مركزي ،همچنين نحوة پراكنشِ دایرهوار بخشي از ساختمانهاي
امروزي محله "شام غازان" با توجه به تعريف واژة "وقف"

مشخصات معماري مجموعة غازانيه براساس منابع تاریخی

َوصاف تاريخ شروع بناي شام غازان را  697ه.ق و تاريخ اتمام
آن را  702ه.ق ذكر ميكند و بدين ترتيب يك سال در بيان
تاريخ شروع ساخت و ساز در غازانیه ،با رشیدالدین فضلاهلل
همداني -كه آن را به سال  696ه.ق آورده -اختالف دارد
(ن .ک .وصاف 382 :1372،و رشيدالدين.)933 :1373،
غازان به مهندسان و ناظران چنين تفهيم كرده بود كه گنبد
مقبره ،بايد باالتر از گنبد مقبره سلطان سنجر بنا شود ،يعني

میدان
تصویر .2چپ  :تصوير هوايي سال  1346از منطقة غازانيه (سازمان نقشهبرداری كشور) .راست  :بافت امروزی محلة غازانیه که به صورت دایرهوار پیرامون
ِ
اصلی محلة غازانیه -که احتماالً محل مقبره غازان است -شکل گرفته است .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،
ِ

..............................................................................
36

قابل توجيه است .نادرميرزا مینویسد  ...« :در سال
1286ه.ق از ويرانههاي اين بنا [غازانیه] ديدن كردم... .
هزاران آجر و كاشي سالم و سنگهاي شفاف و منقوش و
دو ستون سالم کندهکاریشده  ...از پيرمردي پرسيدم چرا
از این همه آجر كسي استفاده نمیکند؟ گفت چون "وقف"
است .علما حرام میدانند ( 6»...نادر ميرزا.)112 :1373 ،
از این رو هرگونه دخل و تصرف در بافت غازانیه خالف شرع
بوده است.
عموماً در آداب و رسوم مغول به روایاتِ متعددی برمیخوریم
که مبنی بر تمایل جامعة عشیرهای به نگهداری ،حفظ پاکی
و اصالت روابط خونی اعضاء آنان بوده است .به پیروی از
همین آداب و رسوم ،اشخاصی که اصل و نسبشان را متفاوت
میدیدند خود را از قبیله جدا ساخته و مجبور به تأسیس
نکتة اسکان دیگری بودند (والدمیر تسوف.)87 :1388 ،
جغرافیایی شهرک غازانیه در جانب غربی
بدین ترتیب ،انزوای
ِ
تبریز قابل توضیح خواهد بود.
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تصویر .3راست  :طرحي از شام غازان براساس مينياتور زمان رشيدالدين (از كتاب باغها و پارکهای آذربايجان) .مأخذ  :شکاری نیری.1384،
چپ  :مينياتوري از شام غازان برگرفته از جامع التواريخ رشيدي .مأخذ :

.Paskaleva, 2012

بلندترين گنبد در زمان او باشد( 7همدانی)997 :1373،
رشيدالدين وجه عمارت شام غازان را چنين توصيف كرده
است ...« :عمارتِ گنبد عالي و "ابواب البر" كه در دوازده
ضلع آن است» (فضلاهلل همداني )1378 :1373 ،عالوه بر
آرامگاه ،رشيدالدين ساير تأسيساتِ معماري مجموعة غازانيه
را اینچنین برمیشمرد :
« .1 ...مسجد جامع2 ،و .3مدارس شافعيه و حنفيه .4 ،خانقاه،
 .5دارالسياده .6 ،رصد .7 ،دارالشفاء .8 ،بيت الكتب .9 ،بيت
القانون .10 ،بيت المتولي .11 ،حوضخانه .12 ،گرمابه سبيل»
(فضلاهلل همداني)1378 :1373 ،؛(تصویر.)3
اولیاء چلبی در وصف عناصر معماری مجموعة غازانیه چنین
معظم غازانی در مرکز شنب غازان
آورده است  ...« :عمارات
ِ
چشمها را خیره میسازد .گنبد آنچنان بلند است که سر
گنبد ب ه آسمانها میخورد  ...یک سمت آن مسجدی است
 ...در سمت دیگرش خانقاهی  ...در سمتی مدرسهها  ...و در
سمتی دیگر قصری است با بوستانش  ...رصدخانه در سمتی
 ...و کتابخانه و بیتالقانون و بیتالمتولی در سمتی دیگر!
حمام بزرگ پر است از مسافرانی که تازه از راه رسیدهاند.
دارالسیاده مسکن سیدهای اصالتدار است  ...دارالشفا از
مجهزترین مریضخانههاست و دیگر بناهای خیریه که با نظم
خاصی دور تا دور مقبره را در مرکز شنب غازان گرفتهاند »...

(اوليا چلبي.)42 :1338 ،
غازان به مذهب اسالم در آمده بود و ابتدا تصمیم نداشت که عدول
کند ،زیرا معتقد بود که برای سلطنت در کشوری مسلمان باید
به مذاهب اهالی آن کشور درآمد (گروسه.)619-620 :1388 ،
با این حال چنین به نظر میرسد که احداث دوازده کاربری پیرامون
مقبره توسط غازان ،موضوع تمايل وي به مذهب تشيع و اشاره
به تعداد امامان شيعه را تداعي كند (خواند مير.)188 :1333،
كارري دربارة آرامگاه غازان اینچنین مينويسد  ...« :روز شنبه
به تماشاي برج شام غازان رفتيم ،بلندي اين برج 200پا و
قطر آن 40پاست .ضخامت ديوارهاي آن كه در بعضي جاها
رو به ويراني رفته است تا  12پا میرسد (کارری.)78 :1349 ،
تاورنيه ضمن بازديد از بقاياي غازانيه قطر محور آن را  50پا ذكر
میکند (تاورنیه )71 :1369 ،و شاردن مینویسد  ...« :از مقبرة
غازان امروز فقط يك منارة بلند شكسته باقیمانده كه منارة
غازان خان ناميده میشود» (شاردن)290 :1349،؛(تصویر)4
ويلبر ضمن بازديد از محوطه ،در جهت تالش براي انطباق
کلی مجموعه و فرم آرامگاه ،ساختار مقبرة غازان را
طرح ِ
منشور دوازدهوجهی متصور شده است (ويلبر.)137 :1365 ،
با اين حال اولئاريوس و كاتب چلبي ضمن بررسي نقش
استراتژیک غازانیه در راستای اسکان سربازان اردوی عثمانی،
متذکر حجم استوانهای غازانیه و بیان شباهتهاي ظاهري آن

............................................................

تاريخي تبريز و موقعیت قرارگیری غازانیه آنگونه كه شاردن ديده است .مأخذ  :ذكاء.51 :1368 ،
تصویر .4بافت
ِ

..............................................................................
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به برج گاالتاي استانبول شدهاند (ن .ک .بهرامي.)66 :1365،
(تصویر )5وصاف جریان ساختمانسازی در غازانیه را چنین
توضیح میدهد ...« :چون دايرة بنا مقداري از زمين باال آمد،
ديواري از آجر بر روي آن بساختند؛  ...بلندي قبه صد و سی
گز و طول ديوار هشتاد گز ...و كتيبه و شرفات قبه ،ده گز و
طاس قبه چهل گز بود  ...در اطراف آن كه دوازده ضلع داشت
دوازده بنا برپا داشتند ( »...وصاف.)30-229 :1372 ،
هرچند رشيدالدين تأكيد بر شکلگیری مجموعه در
دوازده وجه ميكند (همداني ،)1378 :1373 ،با اين
حال هيچ توضيحی در رابطه با کالبد آرامگاه ارایه نداده

و در اين زمینه بايد تنها به توضيحات اولياء چلبي،
مبني بر دوازده وجه بودن فضاي داخل مقبره اكتفا
كرد و نه خود مقبره (ن .ک .اولياء چلبي.)42 :1338 ،
از طرفي ،طرح ارایه شده در مينياتور جامع التواريخ،
همچنين نقشه ترسيمي دارالحكومه تبريز در قرن 10ه.ق
توسط مطراقچي 8و گراور ارایه شده توسط شاردن ،همگي
نشاندهند ه حجم هندسی عظیمی است که در یک دی ِد
روبرو ،فاقد هرگونه زاویهبندی یا شکستی در گوشههاست
ِ
تعریف هندسی سایر بناها و حجمها اتفاق افتاده
که در
است (تصویر .)6به این صورت ،نبايد مهارت هنرمند در ارایة

...........................................................

تصویر .5چپ  :طرح ارایه شده توسط ويلبر از آرامگاه غازان .مأخذ  :ويلبر – )230 :1365 ،راست  :برج گاالتاي در استانبول .مأخذ  :نگارندگان .1395 :

تصویر .6راست  :طرح ارایه شده در گراور شاردن1960م( .ذکاء -)51 :1368 ،وسط :بقایای غازانیه در نقشة دارالحکومة تبریز که توسط مطراقچی ترسیم شده
است .قرن 10ه.ق( .مطراقچی)87 :1379 ،؛ چپ  :طرحی از غازانیه در جامع التواریخ رشیدالدین (ن.ک .شکاری نیری.)1384 ،

..............................................................................
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بحث پیرامون طرح فرضي"ابواب الب ّرِ" غازانيه براساس
اسناد و مدارک تاریخی

از آنجاییکه سه عامل فرهنگ ،اقتصاد و اقلیم ،مشخصات
کالبدی و مورفولوژی مناطق شهری را به وجود می آورند
(زیاری)1388 ،؛ فرهنگ ایلخانی به تبعیت از ساختار
"کوریان" چیدمان فضایی شهرک غازانیه ،مبنی بر هستة
مرکزی و کاربریهای اطراف را به وجود آورده است .زندگی
مبتنی بر اقتصاد و تجارت بینالمللی ،انگیزة ایجاد آن در یک
پرتوان تجاری ،همچون شمالغرب ایران و پایتختی
محیط
ِ
تبریز را الزامآور ساخته و اقلیم آذربایجان ،قرارگیری حجم
عظیم بنا بر روی صفه و ازارههای سنگی را بر آن تحمیل
کرده است.
اکثر محققان را فرض بر این بوده که فرم معماریِ کهنترین
مقبره ایلخانی ،با تغییر نگرش جامعة مزبور به سنت تدفین و
عالقه ایشان به شیعه دوازدهامامی ،یک دوازدهوجهی منتظم
است (ویلبر135 :1365 ،؛ بلر و بلوم7 :1388 ،؛ شکاری
نیری1384 ،؛ علی اصل و دیگران)1390 ،؛ هرچند توصیفاتِ
رشیدالدین در نتیجهگیری محققان مزبور بی تأثیر نبوده
است؛ با این حال توضیحات وی مبنی بر شکلگیریِ "ابواب
البر" [کاربریهای وقفی] در دوازده وجه گنبد عالی [مقبره]
است و نه خود آرامگاه (همدانی .)1375 :1373 ،در طرح
ارایه شده توسط پرفسور جعفراوغلو غیاثی ،غازانیه شامل بنای
مسلط مرکزی است که ساختار آن بر روی صفهای چهاروجهی
شکل گرفته و بدنه اصلی مقبره با طرح دوازدهوجهی توسط
تاق نماهایی تزیین یافته و به گنبد عالی ختم شده است
()Giyasi, 1997: 1-41؛ با این حال ،مطابق توصیفات
وصاف -نزدیکترین مورخ به بازة زمانی ساخت غازانیه -آنچه
از سطح زمین آغاز میشود و مقداری باال میآید [صفه] و
سپس دیواری آجری بر روی آن قرار میگیرد ،شامل حجم
هندسی دایره است نه چهارگوش (وصاف.)299 :1372 ،
از طرفی مطابق مینیاتور جامع التواریخ ،سطح مقبره فاقد
هرگونه تزیینات تاق نما و مشابه آن است .فرم ساختاری
فضاهای وقفی دوازدهگانه در طرح پرفسور غیاثی شامل پالن
دوازدهوجهی است که چهار دروازه در جهات اصلی آن قرار
دارد و نمای اصلی محوطة داخلی ،شامل حجرههایی در

............................................................

فضاهاي چندبعدی با زواياي مختلف-كه در ديگر بخشها
نمایان است -را ناديده گرفت .اين امر به خصوص در مينياتور
ارایه شده در جامع التواريخ (تصویر - 6چپ) با اجتناب از هر
گونه زاويهسازي در یک نمای نزدیک در بدنة آرامگاه نمایانتر
است .پرواضح است تنها مکعب و استوانه -از یک نمای روبرو
دارای چنین قابلیتی خواهد بود ،نه منشور دوازدهوجهی.
وصاف در روند شكل گيري آرامگاه ،متذكر مرحله اي از ساخت
و ساز است كه طي آن پس از اجراي دايرة گنبد ،ديواري آجري
بر روي آن قرار داده میشود (ن .ک .وصاف.)299 :1372 ،
به نظر میرسد ،اين طرز بيان ،كه نشاندهند ة وقفهاي در
كار است ،تفکیک عملیات ساختمانی پس از اجرای دایرة
گنبد و ادامة آن در مرحله بعد -بيانگر تغيير مواد و مصالح در
اقليم
اجراي پروژه غازانیه در دوفا ِز متفاوت بوده است ،زیرا در
ِ
سرد آذربايجان ،كلية بناهاي ايجاد شده در قالب سبكهای
مختلف معماری ،حتی بناهای مربوط به سدة اخیر تا اواخ ِر
دوران پهلوی ،همگی داراي صفه و ازارههای سنگي به جهت
جلوگيري از نفوذ رطوبت صعودي به كالبد بنا و ایجاد یخزدگی
و فرسایش در آن هستند .از اين منظر ،طرح آرامگاه غازانيه
با سازهاي استوانهاي شكل و صفهای سنگي ،یادآور گونههای
مشابه ایلخانی ،همانند مقبرة شيخ حيدر در خياو (مشکین
شهر) ،مقبرة بردع توربسی در شمال رود ارس و در ناحیه
قراباغ و برج مير خاتون سلماس خواهد بود (جدول .)1هرچند
به طور قطع نمیتوان رابطهای بین پالن مدور و آرامگاههای
ایلخانی تعیین کرد ،با این حال ،به نظر میرسد فر ِم مدور ،نما ِد
ِ
حرکت همیشگی و عدم ثبوت با شالودة زندگی صحرانوردی
مغوالن در ارتباط باشد ()Pashaei &Omrani, 2013؛
زیرا مغول را "دستة ساکن در ارابههای نمدی" نامیدهاند که
ایشان از محلی به محل دیگر میروند .امروز راه میروند ،فردا
ساکناند و در آنجا که آب و علف وجود دارد توقف میکنند
(تسوف.)57 :1388 ،
هر چند تناقضاتی در ابعاد ارایه شده از سوي جهانگردان
مختلف مشهود است ،با اين حال تبديل واحدهاي ارایه شده
از سوي وصاف به مقیاس امروزی منطقیتر به نظر میرسد؛
زیرا وي در شرح مقبرة اولجايتو اینچنین ذكر میکند كه
قطر گنبد آن  100گز و هر ضلع مقبره  60گز طول دارد
(وصاف .)230 :1372 ،با علم بر اینكه قطر مقبرة اولجايتو
 24/5متر است ،گز ايلخاني موردنظر وصاف در ارایة
اندازههای غازانیه در حدود  25سانتیمتر خواهد بود
(ویلبر .)137 :1365 ،مطابق توصیفات وصاف و ضمن تبدیل
واحد "گز ایلخانی" به "متر" امروزی ،آرامگاه غازان ،بنایی
است که ارتفاع آن از کف زمین تا زیر کتیبه گنبد در حدود
32/5متر ،ارتفاع کتیبه و تزیینات فوقانی آن 2/5متر و ارتفاع
گنبد 10متر است که بر روی جرزهایی به قطر تقریبی

3/75متر بنا شده است و اندازة قطر داخلی آرامگاه  20متر
است .با فرض بر صحت اندازه هاي ارایه شده توسط وصاف
( 20در  )42/5نسبت عرض به ارتفاع بنا در آرامگاه غازان
 1:2/1خواهد بود كه از اين نظر با تناسبات ارایه شده در
ساختار مقبرة سلطان سنجر در مرو (حدودا ً -) 1:2که غازان
قبل از احداث بنا آن را دیده بود (ن .ک .همداني)997 :1373،
وسلطانيه()1/2:2هماهنگخواهدبود(هیلنبراند.)281:1391،
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جدول  .1ساختار مدور آرامگاههای ایلخانی در آذربایجان .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

مشکین شهر،شیخ حیدر (قرن  8ه.ق)

سلماس ،میرخاتون (720ه.ق)

...........................................................

دو اشکوب است .این در حالی است که براساس مینیاتور
جامع التواریخ ،دوازده ورودی در پیرامون کاربریهای
وقفی"ابواب البر" وجود دارد تا بیشترین امکان دسترسی به
داخلی مجموعه
آن امکانپذیر باشد .عالوه بر آن هر وجه
ِ
توسط دودهنه همسان و در یک اشکوب اشغال شده است
و نه در دو اشکوب ،تا مرتفعسازی و عظمتگرایی ایلخانی

تصویر .7طرح فرضی پرفسور جعفراوغلو
غیاثی از مجموعة غازانیه.
مأخذ  :آجورلو.1393 ،

..............................................................................
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طرح بازسازیشده مقبره غازان طبق
توصیفات وصاف

در تناسبات ورودیها حفظ شود.
چنانکه ذکر آن رفت ،غازانيه شامل آرامگاه مركزي
به قطر داخلی  20متر و ارتفاع تقريبي  42/5متر با
ديوارهايي به عرض تقریبی  3/75سانتیمتر بوده كه
پيرامون آن شامل دوازده کاربریِ وقفی بوده است.
از طرفي وصاف اندازه هر وجه داخلي مجموعه را در
حدود 20متر(80گز) میداند (وصاف،)30-229 :1372 ،
در این صورت مساحت تقریبی داخلی غازانیه در حدود
4500مترمربع خواهد بود (تصویر  8و .)9
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تصویر .8طرح فرضی مجموعة غازانیه براساس اسناد و مدارک تاریخی .مأخذ  :نگارندگان.1395 ،

تصویر  .9موقعیت قرارگیری "ابواب الب ِّر" غازانیه در بافت شهرک
ایلخانی "شام غازان" براساس شواهد تاریخی و چیدمان فضایی امروزیِ محلة غازانیه در تبریز.
ِ

مأخذ  :نگارندگان.1395 :

............................................................

نتیجهگیری
با انتخاب آذربایجان به پایتختی حکومت ایلخانی در دورة آباقا و پس از آن در دورة غازان ،ساخت بناهايي براي رشد پايتخت جديد جهان
اسالم -تبریز -ضروري شمرده میشد ،تا جایی كه نياز به مکانیابی يك منطقة پرتوان زيستي همانند"شام" را غير قابل اجتناب میکرد.
طی این دوره شهر دارای سه مرکز عمدة صنعتی-تجاری [کهن شهر تبریز] ،اداری – سیاسی [غازانیه] و علمی – فرهنگی [رشیدیه]
بوده است .در همین راستا ،ایجاد تسهیالت در هرکدام از مراکز فوق ،جهت پاسخگویی به بافت مهاجرپذیر تبریز ضروری بوده است.
همچنان که ذکر آن رفت ،غازانیه مشتمل بر محوریت مرکزی مقبرة غازان با دوازده کاربری مشخص در ارتباط با آن و براساس
طرح از قبل تعیینشده بوده است .در ساختار شام غازان ،مقبره به جهت حفظ جاودانگی خود به صورت بخشی از یک بنیاد
تراوش عطر تقدسی که به حق ،از
مشترک شکل گرفته است .بدینوسیله ساختار مقبرة غازان میتوانسته رفته رفته در اثر
ِ
مذهبی مجاور آن انتشار می یافت ،اعتباری در خور به دست آورد .از طرفی ،گردآمدن این
مسجد ،مدرسه و سایر بناهای
ِ
اختصاص کاربریهای جانبی به امور رفاهی و
بناها به دور آرامگاه غازان ،امنیت و مقبولیت بیشتری به وجود می آورد ،زیرا
ِ
روحانی جامعة مسلمانان بسیار مطلوب بوده است .در حقيقت آرامگاه غازان به عنوان پل ارتباطي بين فرقه هاي مسلمان عمل
ِ
میکرده و از سوي همة اقشار جامعه مورد احترام بوده است .این امر در سایة آزادی مذهبی موجود در ساختار دولت ایلخانی
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عملی میشده و به ناچار چنين مجموعهاي میتوانسته در زندگي جامعه نقش مركزي بيشتري ايفا كند تا يك آرامگاه صرف.
برخالف نظرات پیشین در رابطه با فرم معماری آرامگاه غازان ،مبنی بر دوازدهوجهی بودن بنا ،ساختمان مذکور حجم
استوانهای گنبد  -داری است که بر روی صفهای سنگی شکل گرفته و از این منظر ،با الگویِ معماری مقابر ایلخانی همعصر
موجود در آذربایجان از جمله مقبره شیخ حیدر ،میر خاتون سلماس و مقبره بردع در قراباغ آذربایجان همخوانی دارد.
از طرفی ،تناسبات موجود در ساختار مقبره غازان ،شامل حجم معماریِ استوانهای شکل ،با قط ِر تقریبی  20متر ،ارتفاع
 42/5متر و نسبت عرض به ارتفاع ( ،)1/2:1با تجربه غازان در رابطه با مقبره سلطان سنجر در مرو (حدودا  )1:2و تناسباتِ
معماریِ گنبد سلطانیه ( )1/2:2قابل قیاس است .آنچه مسلم است اينكه غازانيه قصد داشته از تمام برج مقبرههاي
قبلي پيش افتد؛ در واقع "شام غازان" اعالمی بوده برای همه ،تا اهمیت شخصی را ببینند که از او چنین یاد شده است.

پینوشتها

...........................................................

 .1براي اولين بار نخست شهر (شهر مسلط) توسط مارك جفرسون وارد مباحث جغرافيايي شد .شهر مسلط ،شهري است كه از نظر ميزان جمعيت يا كاركرد بر ديگر
شهرهاي يك كشور يا ناحيه تأثير ميگذارد (شكويي .)486 :1389 ،نخست شهر ،معموالً يك شه ِر پايتختي است كه بهترين تسهيالت ،نادرترين كاالها و قابلترين
استعدادها و ماهرانهترين كاركنان در آنجا مستقر هستند (نظمفر و خدایي.)1391 ،
 .2در الگويِ شهري كهكشاني ،تمركز امكانات و زيرساختها و خدمات شهري پيرامون نخست شهر است .اين در حالي است كه در الگويِ زنجيرهاي بقاي شهرها به
لحاظِ سياسي و اقتصادي وابسته به هم و در ارتباط با يكديگر شكل ميگيرد (رخشاني.)2 :1388 ،
 .3اين اولين باري است كه در تاريخ ايران از توجه و دقت پادشاه به مسایل مخصوص ساختماني و هنري گفتگو ميشود (ويلبر.)19 :1365 ،
 ...« .4هر چند ما را مرتبه صلحا نيست؛ ليكن از راه تشبه به ايشان «ابواب البري» ساختن كه جاي آخرت ما باشد و بدان واسطه خيري و صدقهاي جاري شود تا به
بركات آن رحمت خداي تعالي دستگيري کند و ثوابي دایمي مدخر شود (همداني.)997 :1373 ،
 .5هرچند از نظر اکثر محققان ،نظام اجتماعی مغول فاقد هرگونه ساختار شهریست (حبیبی ،)79-80 :1389 ،با این حال و با نظر به مفهوم شهر ،شامل مجموعهای
متشکل از گروههای نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی (حناچی و پورسراجیان )146 :1391 ،که در آن کاربریها و فعالیتها مهمتر از بناهاست ،باید شهر را
وحدتی میان مفاهیم و رفتارها دانست (صدری .)3 :1385 ،از طرفی ،اگر ازدیدگاه تاریخی شهر را نقطهای بدانیم که در آن بیشترین تمرکز قدرت و فرهنگ اجتماع
متبلور میشود (قلینژاد و دیگران« ،)9 :1388 ،کوریان» مغولی معادل مفهوم «خیمه شهر» خواهد بود.
 .6عين اين جريان را جملي كارري در سفرنامه خود نقل كرده است (كارري.)78 :1349 ،
 ...« .7و از گنبد سلطان سنجر سلجوقي بمرو كه معظمترين عمارات عالم است و ديده بود بسيار با عظمتتر بنياد نهاد (همداني.)997 :1373،
 .8نصوح ،معروف به مطراقچي ،مينياتوریست و نقاش سلطان سليمان قانوني كه همراه سپاه عثماني در تاريخ  940- 42ميالدي وارد ايران شده است .نقاشيهاي
اجرا شده توسط وي از شهرهاي مهم ايران از جمله خوي ،تبريز ،زنجان و همدان سند بسيار ارزشمندي در بررسي تاريخ معماري شهرهاي مذكور محسوب ميشود
(.)Sattarzadeh & Balilan. 2013

..............................................................................
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• قنبری ،ابوالفضل و حسینزاده ،دلیر .1384 .تعیین درجه¬ توسعهیافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی .نشریه جغرافیا و توسعه
ناحیهای.14-20 : )5( ،
• گروسه ،رنه .1388 .امپراطوری صحرا نوردان .ت  :عبدالحسین میکده .تهران  :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
• محمد پادشاه .1366 .فرهنگ آنندراج ،مصحح محمد¬دبیر سیاقی .جلد چهارم .تهران  :انتشارات خیام.
• مطراقچی ،نصوح .1379 .بیان منازل .ترجمه و تعلیق  :رحیم رییسنیا .تهران  :سازمان میراث فرهنگی کشور.
• مستوفی قزوینی ،حمداهلل .1334 .تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوائی .تهران  :انتشارات امیرکبیر.
• موریه ،جیمز جاستینین .1389 .سفرنامه جیمز موریه .ت  :ابوالقاسم سری .تهران  :نشر توس.
• نادرمیرزا .1373 .تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز .به تصحیح غالمرضا طباطبایی .تهران  :انتشارات ستوده.
• نظمفر ،حسین و خدائی ،سارا .1391 .نظام شهری متعادل و نقش آن در توسعه متوازن مناطق .دومین همایش راهکارهای توسعه
ِ
محوریت برنامهریزیِ شهری .دانشگاه آزاد سنندج  :دانشکده علوم انسانی.
اقتصادی با
• وصاف الحضره ،شهابالدین عبداهلل و شیرازی ،عزالدین فضلاهلل .1372 .تاریخ وصاف .تهران  :انتشارات ابن سینا.
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• ویلبر ،دونالد نیوتن .1365 .معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان .ت  :عبداهلل فریار .تهران  :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
• هال ،مری .1391 .امپراطوری مغول .ت  :نادر سمیعی .تبریز  :انتشارات شایسته.
• همدانی ،رشیدالدین فضل اهلل .1373 .جامع التواریخ ،تصحیح و تحشیه  :محمد روشن و مصطفی موسوی ،ج  ،2چاپ اول .تهران :
انتشارات البرز.
• همدانی ،رشیدالدین ضلاهلل .1358 .تاریخ مبارک غازانی .به اهتمام کارل یان و هرتفورد .لندن  :نشر ستفن اوستین.
• هیلن براند ،رابرت .1391 .معماری اسالمی ،ت  :ایت اهلل زاده شیرازی ،باقر .ویراستار  :صالح طباطبایی .تهران  :انتشارات روزنه.
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