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چکیده

سازمان فضایی شهر ،امری ذهنی و بیانگر نظم حاصل از ارتباط میان عناصر شهر است .شناخت شأن و
نقش یک عنصر شهری در کلیت شهر ،منوط به تشخیص چگونگی رابطه آن با سازمان فضایی یا به عبارت
دیگر انتظام شهر بهمثابه یک سیستم و کل است .هدف پژوهش حاضر این است که بر اساس نظریۀ سازمان
فضایی شهر ،به بررسی ارتباط میان مجموعۀ مظفریه با شاخصهای سازمان فضایی شهر تبریز و به عبارتی
نقش این مجموعه در سیستم کلی شهر از زمان قراقویونلوها تا دورۀ قاجار بپردازد .مقصود از نقش سیستمی
مجموعۀ مظفریه ،کارکر ِد صرف آن نیست ،بلکه این پژوهش ،عالوه بر کارکرد و ویژگیهای مستقل این
مجموعه ،در پی کشف ویژگیهایی است که در ارتباط با سایر اجزاء و عناصر شهر تعریف شدهاند .روش
تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و استنتاجی-اکتشافی بوده و در جمعآوری اطالعات از شیوۀ
کتابخانهای بهره برده شده است .نتایج پژوهش نشاندهندۀ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل و پراهمیت
مجموعۀ مظفریه و سازمان فضایی شهر تبریز بر یکدیگر و نقش اساسی این مجموعه در ادراک ساکنین از
کلیت شهر و شکلگیری هویتی واحد بوده است.
واژگان کلیدی :مجموعۀ مظفریه ،مسجد کبود ،سازمان فضایی شهر ،مرکزیت ،ساختار ،قلمرو.
مقدمه و بیان مسئله

براساس نگرش سیستمی ،شهر به عنوان یک کل از قرارگیری
اجزاء در ارتباط با یکدیگر تشکیل شده و داراي هویت و هدف
واحد است .در این سیستم رفتار تمامی اجزا بر یکدیگر و بر
سیستم کلی تأثیرگذار است و اجزای این سیستم را نمیتوان
جدا از کلیت واحد مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد ،بلکه به
هنگام تحلیل هر جزء ،باید نقش و ارتباط آن با کلیت سیستم
* نویسندۀ مسئول09143046756 ،
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این مقاله برگرفته از رسالۀ کارشناسی ارشد شبنم محمدزاده تحت عنوان «طراحی
منظر قلمرو مسجد کبود» است که به راهنمایی دکتر سید امیر منصوری در سال
 1395در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ارائه شده است.

نیز مورد مطالعه قرار گیرد .رویکرد منظرین در مطالعه شهر
بهمثابه منظر نیز براساس نگرشی سیستمی و کلنگر صورت
میگیرد و ابتدا هر جزء از شهر به عنوان کلی کوچک در
ارتباط با کلیت اصلی شهر سنجیده میشود .مجموعۀ مظفریه
در شهر تبریز یکی از مهمترین مجموعههای احداثشده در
قرن نهم هجری در دورۀ قراقویونلوها بوده است که بخش
وسیعی از آن به دلیل زلزلههای ویرانگری که در قرنهای
یازدهم و دوازدهم ه.ق .در شهر رخ داد از بین رفت ،چنانکه
در دورۀ قاجار ،از آن مجموعۀ شهری عظیم تنها بنای مسجد
کبود باقی مانده بود .ارزیابی اقداماتی که تاکنون در رابطه
با قلمرو این بنا صورت گرفته است ،نشانگر غلبۀ رویکردی
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کالبدی است که هدف آن صرفاً احیای کالبد مسجد بوده و
توجهی به نقش آن در سازمان فضایی شهر نداشته است .در
صورتی که بهمنظور احیا و بازآفرینی چنین آثار ارزشمندی که
هویت شهر به وجود آنها گره خورده ،اتخاذ رویکردی کلنگر
ضروری است .با توجه به اینکه پژوهشهای صورت گرفته در
رابطه با مجموعۀ مظفریه غالباً به مونوگرافی مجموعۀ مظفریه
یا مسجد کبود پرداختهاند و تعداد کمی از آنها حضور این
مجموعه در شهر تبریز را مورد بررسی قرار دادهاند ،ضرورت
پژوهش حاضر آشکار میگردد .هدف اصلی این پژوهش
پاسخگویی به این سؤال است که نحوۀ ارتباط مجموعۀ مظفریه
با سازمان فضایی شهر تبریز از دورۀ قراقویونلوها تا دورۀ قاجار
به چه شکل بوده است؟
روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی و ترکیبی از روش
تحقیق توصیفی-تحلیلی و استنتاجی-اکتشافی است و در
جمعآوری اطالعات نیز از شیوۀ کتابخانهای استفاده شده است.
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پیشینۀ تحقیق

از پژوهشها و تحقیقات صورتگرفته در رابطه با مسجد مظفریه
که تا حدودی در راستای پژوهش حاضر بوده و در روند مطالعات
از آنها بهره گرفته شده است ،میتوان به سفرنامههای کالویخو،
شاردن ،تاورنیه ،اولیا چلبی ،مادام دیوالفوا و کتب تاریخی
همچون روضات الجنان و جنات الجنان (کربالیی ،)1383 ،نزهت
القلوب (مستوفی ،)1362 ،تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری
(مشکور ،)1352 ،تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز (نادرمیرزا،
 )1373و همچنین کتاب بازخوانی نقشههای تاریخی شهر تبریز
(فخارتهرانی ،پارسی و بانی مسعود )1385 ،اشاره کرد.
پژوهشهایی را که در قالب مقاالت علمی پژوهشی به انجام
رسیده میتوان به دو دسته تقسیمبندی نمود :دستۀ اول
مقاالتی همچون «مسجد کبود تبریز یا عمارت مظفریه»
(نخجوانی« ،)1327 ،مسجد کبود ،دیروز ،امروز» (وهابزاده،
« ،)1385هندسه و تناسبات در معماری دورۀ ترکمانان قویونلو»
(انصاری و نژادابراهیمی« ،)1389 ،ریختشناسی معماری
مسجد کبود تبریز» (کبیرصابر ،مظاهریان و پیروی )1393 ،و
«مراتب دگردیسی کالبدی در مسجد مظفریه تبریز» (کبیرصابر
و پیروی )1394 ،که به بررسی جنبههای کالبدی مسجد کبود
پرداختهاند؛ دستۀ دوم نیز مقاالتی را شامل میشود که هر کدام
با رویکردی متفاوت حضور مجموعه را در شهر مورد بررسی قرار
دادهاند ،که از آن جمله میتوان به مقالههای زیر اشاره نمود:
مقالۀ «بررسی سازمان فضایی ابواب البر مظفریه در ایجاد فضای
شهری با استفاده از عامل پایدار محور تجاری» (پارسی و جعفرپور
ناصر ،)1392 ،به نحوۀ استقرار و سازمان فضایی عناصر ابواب البر
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مظفریه به عنوان مجموعۀ موقوفۀ حکومتی و همچنین احداث
گذر خیابان در ارتباط با سلسله مراتب طراحی فضاهای شهری
در دورۀ ترکمانان قویونلو پرداخته است .مقالۀ «بازسازی تصوری
مجموعۀ عمارت مظفریه تبریز براساس اسناد و متون تاریخی»
(حقپرست و نژادابراهیمی )1393 ،به ارتباط میان عناصر
معماری مجموعۀ مظفریه و روابط شهری آنها پرداخته است.
مقالۀ «بازشناسی منزلت مسجد کبود در ساختار شهر تبریز»
(حجت و نصیری نیا ،)1393 ،جایگاه و منزلت مسجد کبود را در
ساختار شهر مورد بررسی قرار داده است .مقالۀ «اهمیت شناخت
پیشینۀ سایت در رویکرد حفاظت جامع؛ نمونۀ موردی :سایت
پیرامون مسجد کبود تبریز» (پیروی و کبیرصابر )1395 ،نیز به
بررسی پیشینۀ سایت پیرامون مسجد کبود پرداخته است .وجه
تمایز اصلی پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته ،رویکرد
کلنگر آن است که سعی دارد نحوۀ ارتباط مجموعۀ مظفریه با
کلیت شهر و به عبارتی نقش آن را در سازمان فضایی شهر تبریز
از زمان احداث تا دوره قاجار تحلیل و بررسی کند.
سازمان فضایی شهر و شاخصهای آن

سازمان فضايی ،تصور ذهنی شهروندان از شهر است که ذهن
از طريق مربوط ساختن عناصر متفرق در نظمی هدفمند آن
را ادراک میکند .سازمان فضايی تعبيری واقعگراست؛ امری
پنهان در محيط که نيروی خود را بر مکانیابی کاربریها،
جهت توسعه و ساير تحوالت شهر اعمال میکند (منصوری
و همکاران .)1382 ،سازمان فضایی شهر در واقع ،نظم میان
نقش عناصری است که شهر را به عنوان یک سیستم معرفی
میکند .این سیستم مجموعهای از اجزای نیمهمستقل را
تشکیل میدهد که عناصر آن در نظمی هدفمند ،مجموعه را
به کل وحدتداری تبدیل میکنند (منصوری.)51 :1386 ،
مبانی تفکر سیستمی ،مفهوم کلیت ،مفهوم ارتباط بین اجزای
سیستم (ارتباطات سیستمآفرین) و ساخت یا نظام سیستم
(تمامیت ارتباطهای یک سیستم) را دربر میگیرد .در بینش
سیستمی هر عنصر براساس نقشی که در پدید آوردن یک
کلیت و عملکرد کل دارد ،تبیین و مشخص میشود .یک عنصر
از دیدگاه سیستمی عضوی از یک ارگانیسم است و با آنکه
خود موجودیتی سیستمی با رفتار و هویتی مستقل میباشد،
ولی در قالب یک سیستم کلی هویت و نظام و هدف کلیتری
را حاصل میکند (منصوری و همکاران .)1382 ،مقصود از
نقش در مفهوم سازمان فضایی شهر نیز ،مأموریت و وظیفهای
است که هر جزء از سیستم برای تحقق هدف کلی مجموعه بر
عهده گرفته است .نظم حاکم بر نقش عناصر در سازمان فضایی
شهر ،امری ذهنی و استنباطی است که حاکی از نوع ارتباط
میان عناصر شهری است (منصوری .)51 :1386 ،به منظور
کشف نظمی که بر اجزای شهر حاکم است ،باید ارتباط میان
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مجموعۀ مظفریه

احداث مجموعۀ مظفریه با ساخت مسجد کبود به عنوان اولین
و اصلیترین عنصر مجموعه و همچنین مهمترین بنای دوره
قراقویونلوها در سال  870ه.ق .آغاز شد .مطابق با وقفنامۀ
مظفریه «جهانشاه به همسر خود خاتون جان خاتون امر فرمود
که بقعهای را که مشتمل بر ابواب خیرات و مبرات باشد بنا
کند ...و آن عمارتی عالی و رفیعالبنیان است و مشتمل بر
مسجد و قبه (گنبد) شامخی است که همسر جهانشاه آن را
برای مدفن خود ،فرزندان و شوهرش در نظر گرفته است و
شامل اطاقها و غرفههای تابستانی و زمستانی است که آن
را محلی برای تسبیح خداوند قرار داده و وقف علما و زهاد
کرده است» (مشکور .)656 :1352 ،در وقفنامۀ مظفریه
به مجموعه بناهایی از جمله مسجد ،مقبره ،زاویه ،صحن،
حوضخانه ،غرفههای تابستانی و زمستانی ،کتابخانه ،مدرسه،
خانقاه بر جانب شمالی میدان و دیگر فضاهای خدماتی اشاره
شد است (وهابزاده .)216 :1385 ،مادام دیوالفوا در بازدیدش
از شهر تبریز در سال  1299ه.ق .دربارۀ مسجد کبود میگوید:
«این مسجد حیاط بزرگی داشته که در اطراف آن طاقنماهای
جالب توجهی بوده ...سردر این مسجد در زمین مرتفعی بنا
شده است( »...دیوالفوا .)59-52 :1376 ،به گفتۀ تاورنیه نیز
بنای مسجد کبود هشت پله از کف زمین معبر کرسی داشته
و داخل و خارج آن با کاشیهای اعلی و خط عربی به رنگ
طال و الجورد تزئین شده بود( .تاورنیه .)114 :1363 ،میتوان
گفت مسجد کبود بنایی برونگرا و مونومنتال بوده و میدانگاهی
در جبهۀ مقابل خود داشته که دیگر عناصر مجموعه پیرامون
این میدانگاه و در جبهۀ مقابل مسجد قرار داشتند (حقپرست
و نژادابراهیمی .)1393 ،در ادامه به بررسی نحوۀ ارتباط این
مجموعه با سازمان فضایی شهر تبریز از دورۀ قراقویونلوها تا
دورۀ قاجار پرداخته شده است.
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شاخصهای سازمان فضایی شهر بررسی شود .این شاخصها
عبارتاند از :مرکزیت ،کلهای کوچک ،ساختار و قلمرو.
مرکزیت ،نقطۀ آغازین شهر ،حافظۀ تاریخی ،مرکز ثقل و
گرانیگاه شهر و محل تجمع فعالیتهای عمومی است که
شهر بهتدریج در اطراف آن شکل میگیرد .نقش این هسته
بهگونهای است که عناصر مختلف شهر به آن وابستهاند
(منصوری .)51 :1386 ،علت تشخص یافتن مرکز ،ممکن است
شرایط مکانی (مرکز جغرافیایی عرصه) ،شرایط تاریخی (نقطۀ
پیدایش شهر) ،شرایط کارکردی (مرکز ثقل فعالیتها) و دیگر
عوامل باشد .چنانچه بنا به دالیلی مرکزیت شهر تضعیف یا
حذف شود ،وضوح کلیت مجموعه تا حد زیادی کاهش مییابد
(منصوری و همکاران .)1382 ،محله به عنوان یک کل کوچک،
جزء مستقلی از سیستم بزرگ شهر است که به عنوان عنصر
واحد در درون خود از مختصاتی برخوردار است که میتواند
به عنوان سیستمی نیمهمستقل عمل نماید .مجموعههای
عملکردی شهر ،مرکب از عناصری با کارکردهای مختلف و
وابسته به یکدیگر ،نمونۀ دیگری از کل کوچک درون سیستم
شهر است (منصوری .)51 :1386 ،شهر برای آنکه به عنوان
سیستم به کار آید و به صورت یک کل شناخته شود ،نیاز دارد
تا از طریق تقسیمات کوچکتر به عناصر و اجزای پایه خود
برسد .از طرفی دلیل دیگر شکلگیری این کلهای کوچک در
داخل قلمرو ،محدودیتی است که انسان برای درک فضای قلمرو
پایۀ شهری خود با آن مواجه است و با تقسیم فضاهای بزرگ
به مکانهای کوچکتر درصدد حل این مشکل برآمده است
(منصوری و همکاران .)1382 ،کليت شهر ،مفهومی انتزاعی
است که پس از درك جزئيات آن توسط ناظر حاصل میگردد.
ذهن برای ساخت مفهوم شهر به عنوان کل ،نيازمند ساختاری
از آن است که اجزا را در نسبتی قابل وصول با يکديگر قرار
دهد .مجموعهای از عناصر که با يكديگر ارتباط مفهومي يا
فضايي نداشته باشند و وجه رابط آنها نيز معين نشده باشد،
توان ايجاد مفهوم کليت شهر را ندارند .به عبارت ديگر ذهن با
شناخت عناصر ساختاری مجموعه ،ارتباط ميان آنها را تفسير
و با تلفيق عناصر با يکديگر در چارچوب تفسير انجامشده ،به
تعيين هويت واحد از مجموعه اقدام میکند (فرشاد.)1362 ،
ساختار شهر که عنصر شاخص آن ،در اغلب حاالت ،معابر
است ،عامل پیونددهندۀ کلهای کوچک یا به عبارتی عناصر
نیمهمستقل به یکدیگر است تا از این طریق کلیت سیستم را
در پیوند با یکدیگر قرار دهد (منصوری .)51 :1386 ،تشخيص
و درک محدودهای از فضا ،که گروهی از انسانهای ساکن در
شهر خود را متعلق به آن بدانند ،شرط مهم تحقق مفهوم
کل از شهر است .در اين صورت لبهای مکانی تعيين میشود
که فضای داخل آن معنايی خاص دارد و از محيط پيرامون
جدا میشود .پارامترهای مادیای که ذهن از آنها در تعيين

مرز قلمرو و لبهها در سازمان فضايی بهره میگیرد عبارتاند
از :عناصر کالبدی محدودکننده نظير خيابانی مهم و شاخص،
رودخانه ،کوه و ساير عوارض طبيعی ،عناصر نشانهای که قلمرو
بصری خاصی را تعريف میکنند ،محدودههای قراردادی نظير
حریمهای مختلف شهری ،استحفاظی و ،...و عناصری که
کيفيت خاص و قابل توجهی به محيط محسوس میبخشند
(منصوری و همکاران.)1382 ،
اجمالی سازمان فضایی شهر و شاخصهای آن که
پس از مرور
ِ
تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش براساس آن صورت
گرفته است ،در ادامه به بررسی پیشینۀ مجموعۀ مظفریه و
تحلیل ارتباط میان این مجموعه با شاخصهای سازمان فضایی
شهر تبریز از زمان قراقویونلوها تا دورۀ قاجار میپردازیم که
هدف اصلی پژوهش حاضر است.
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• •ارتباط مجموعۀ مظفریه با قلمرو شهر تبریز

در دورۀ ایلخانی (قرن  8ه.ق ).قلمرو شهر تبریز به واسطۀ حصار
گستردهای تعریف میشد که عالوه بر محالت ،بسیاری از باغهای
اطراف شهر را نیز دربر گرفته بود .به گفته حمداهلل مستوفی...«:
غازان خان آن را بارویی میکشد ،چنانکه تمامت باغات و دیهها
و ویالن کوه و سنجاران نیز داخل آن بارو بود .دور باروی
غازانی  25000گام است و  6دروازه دارد( »...مستوفی:1362 ،
 .)76میتوان گفت این حصار در طول تاریخ بزرگترین حصار
انسانساختی بوده که شهر تبریز را احاطه کرده بود (تصویر .)1
نظر به اینکه در دورۀ قراقویونلوها سخنی مبنی بر ساخت باروی
جدید در شهر نبوده ،به نظر میرسد که عناصر پیرامون شهر
همچون باغها و مزارع ،قلمرو شهر را در این دوره شکل میدادند
(منصوری و محمدزاده .)25 :1396 ،مطابق با سفرنامۀ کالویخو
سیاح اسپانیایی و همچنین سفرنامۀ ونیزیان ،شهر با تمام رونقی
که داشته از اواخر دورۀ مغول و تیموریان ضربات سختی دیده،
به طوری که از برج و باروی غازانی اثر قابل توجهی به چشم
نمیخورد .به گفتۀ این سیاحان شهر محصور نبوده بلکه محدود به
کوهها و باغات اطراف شهر بوده است (کالویخو1337 ،؛ باربارو و
دیگران .)1379 ،طبق آنچه در وقفنامۀ مظفریه ذکر گردیده...« :
پس کوشک در جایی به
این بقعه در بیرون شهر تبریز ،در محلۀ ِ
نام «فخر آزاد» ساخته شد( »...مشکور .)656 :1352 ،با توجه به
محدودۀ قلمرو شهر در این دوره و همچنین مکان ساخت مجموعۀ
مظفریه ،این مجموعه بیرون از محدوده مسکونی شهر ،اما داخل
قلمرو شهری واقع شده بود .برای فاصلهگیری مجموعه از محدودۀ
مسکونی شهر ،دالیل متعددی همچون نیاز به عرصۀ گسترده
برای ساخت آن ،برقراری امنیت در این محدوده جهت توسعۀ
آتی شهر و تسریع روند توسعۀ شهر به سمت شرق را میتوان
ذکر کرد .مطابق با وقفنامۀ مظفریه بنای خانقاه به عنوان عضوی
از مجموعۀ مظفریه در داخل یک باغ توصیف شده است...« :و
نیز مشتمل بر خانقاهی است که در باغی پر گل و ریحان قرار
گرفته( »...همان .)656 ،همچنین در این وقفنامه به مجموعهای از
باغها از جمله باغ ففقاعین در دروازۀ جدید در محلۀ پس کوشک،
باغ پهلوان پیری کیان به باب ماهانقلق در محلۀ پس کوشک
در کوچه مولی سلیمان دیوبند ،و باغ تنکرو مش بن منکلی به
درب ماهانقلق اشاره شده است (همان .)672 :سنت رایج ساخت
مقابر و مجموعههای مذهبی درون باغ ،جهانشاه را بر آن داشت تا
نزدیکی قلمرو طبیعی شهر
باغات بیرون از محدودۀ مسکونی در
ِ
را به منظور احداث این مجموعۀ ارزشمند برگزیند .یکی دیگر از
دالیل مهم مکانیابی و احداث مجموعۀ مظفریه در چنین مکانی،
بیرون از محدودۀ مسکونی شهر ،شأن باالی این مکان به دلیل
وجود چشمهای مقدس 2منسوب به الهههای مهر و آناهیتا و بنایی
آیینی 3در جوار آن بوده است (تصویر  .)2در دورۀ صفوی نیز به
غیر از نقشۀ مینیاتور مطراقچی و گفتۀ اولیا چلبی مبنی بر وجود

..............................................................................
18

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

حصار (اولیا چلبی )18-13 :1314 ،ــ که احتماالً همان باروی
غازانی بوده که جز ویرانهای از آن باقی نمانده بود ــ سیاح رومانو
و الساندری در سال  979ه.ق( .باربارو و دیگران ،)1379 ،شاردن
در سال  1076ه.ق .و پول لوکا در سال  1122ه.ق ،.شهر تبریز
را بدون حصار ،قلعه و استحکامات توصیف کردهاند و به گفتۀ آنها
اطراف شهر را باغهای سبز و خرم فراگرفته بود (شاردن1374 ،؛
کارری .)1348 ،به گفتۀ نادرمیرزا نیز تبریز پیش از دورۀ زندیه ،به
غیر از باروی غازانی ،نباید دارای حصاری استوار بر گرد تمامی شهر
بوده باشد (نادرمیرزا1373 ،؛ مشکور)55 :1352 ،؛ بنابراین در این
دوره نیز بارویی جدید بر گرد شهر ساخته نشده و قلمرو شهر
محدود به باغهای پیرامون آن بوده و مجموعۀ مظفریه همچنان در
داخل قلمرو طبیعی شهر بوده است (تصویر  .)3بعد از زلزلۀ شدی ِد
سال  1193ه.ق ،.به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از قتل و
غارت شهر ،در سال  1194ه.ق .بارویی پیرامون محدودۀ مرکزی
شهر احداث شد و اغلب محالت و همچنین مجموعۀ مظفریه در
بیرون از این بارو قرار گرفتند .با رشد جمعیت ،بازسازی و توسعۀ
ی خان فراتر رفت .قلمرو
سریع شهر ،حدود شهر از باروی نجفقل 
شهر در این دوره با حصاری طبیعی همچون کوههای واقع در
شمالشرق و جنوب شهر و همچنین باغهای پیرامون شهر تعریف
میشد (منصوری و محمدزاده )1396 ،و مجموعۀ مظفریه داخل
این قلمرو بود .بنابراین مجموعۀ مظفریه در طول تاریخ همواره
داخل قلمرو شهری بوده و تنها در دوره قاجار بیرون از باروی
مصنوع شهر قرار گرفته است (تصویر  .)4در مکانیابی مجموعۀ
مظفریه عوامل مهمی دخیل بودند که بعد از ساخت مجموعه در
حیات شهری آن نقش حائز اهمیتی داشتند ،به همین دلیل ،با
وجود اینکه در این دوره این مجموعه بیرون از باروی نجفقلی خان
قرار گرفت و احتمال وارد آمدن آسیبهای متعدد بر کالبد آن و
همچنین تخریب هر چه بیشتر آن به دلیل جنگ و درگیریها
وجود داشت ،عواملی که در مکانیابی آن تأثیر داشتند و از همه
مهمتر جنبههای ذهنی و احساس تعلق ساکنین شهر به این عنصر
شاخص و هویتمند ،از دگرگونی حیات آن جلوگیری کرد.

تصویر .1ارتباط مجموعۀ مظفریه با قلمرو شهر در دورۀ ایلخانی .1 :محدودۀ
تعیینشده برای ساخت مجموعۀ مظفریه در دورۀ قراقویونلو  .2محدودۀ محالت
 .3باروی غازانی  .4قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .5مهران رود .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر .2ارتباط مجموعۀ مظفریه با قلمرو شهر در دورۀ ترکمانان قویونلو.1 :
مجموعۀ مظفریه  .۲محدودۀ آیینی (چشمۀ مقدس و بنای آیینی)  .۳محدودۀ
محالت  .۴قلمرو شهر در دوره ترکمانان قویونلو  .۵قلمرو شهر در دوره قاجار .۶
مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .3ارتباط مجموعۀ مظفریه با قلمرو شهر در دورۀ صفوی .1 :مجموعۀ
مظفریه  .2محدودۀ محالت  .3قلمرو شهر در دورۀ صفوی  .4قلمرو شهر در
دورۀ قاجار  .5مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .4ارتباط مجموعۀ مظفریه با قلمرو شهر در دورۀ قاجار .1 :مسجد کبود
تنها عنصر باقیمانده از مجموعۀ مظفریه  .2محدودۀ محالت  .3باروی نجفقلی
خان  .4قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .5مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

شهر تبریز به دلیل موقعیت ویژۀ خود در ایجاد ارتباط میان
شرق و غرب به عنوان یکی از کانونهای مهم سیاسی و
بازرگانی شناخته شده بود که این موضوع اهمیت راههای
بازرگانی این شهر را آشکار میسازد .یکی از مهمترین
ِ
راههای بازرگانی که از جنوب به ری و از شمال به استانبول

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

• •ارتباط مجموعۀ مظفریه با ساختار شهر تبریز

و قفقاز میرسید ،به احتمال زیاد محور ارتباطی میان دروازۀ
سراورود و شروان بوده که در دورههای بعد مهمترین عناصر
شهر را در پیرامون خود جای داد و به اصلیترین ساختار
شهر بدل شد .عالوه بر این ،وجود مجموعههای مهم شهری
همچون مجموعۀ علیشاه در جنوب شهر و گورستانهای
سرخاب ،چرنداب و گجیل در نواحی مختلف شهر حاکی از
وجود شماری از راههای ساختاری در نزدیکی آنهاست که به
مرکز شهر و سپس به دروازهها منتهی میشدند (تصویر .)5
در دوره ترکمانان قویونلو نیز این ساختار حفظ شد .محور
ارتباطی شرقی-غربی که عامل ارتباط مجموعههای شهری
همچون ربع رشیدی و شنبغازان بوده و همچنین محور
شمال غربی-جنوب شرقی (گذر ابریشم) که پیونددهندۀ
مجموعههای مهمی همچون مجموعۀ مظفریه و مجموعۀ
حسنپادشاه به مرکز شهر بودند ،به عنوان مهمترین
گذرهای ارتباطی شهر در این دوره ساختار شهر را شکل
دادند (منصوری و محمدزاده .)1396 ،به گفتۀ کربالیی
«در درآمد تبریز به جانب شرق که خیابان گویند عمارتی
است در کمال لطافت و نیکویی موسوم به مظفریه»...
(کربالیی .)524 :1383 ،این مجموعه در کنار گذر ابریشم
احداث و به جزئی جداییناپذیر از آن بدل شد.گذر ابریشم
مهمترین محور شهری تلقی میشد و بخشی از این محور
در نزدیکی مسجد کبود ،خیابان نام داشت .حیات زنده
این محور به عنوان جزئی از ساختار شهر مسلماً در رونق
و حیات مجموعۀ مظفریه و همچنین مکانیابی آن نقش
حائز اهمیتی داشته است (تصاویر  6و  .)7نقشۀ دارالسلطنۀ
قراجه داغی ،به عنوان مهمترین نقشۀ موجود از دورۀ قاجار،
نشانگر این نکته است که ساختار شهر در دورۀ قاجار
منطبق بر ساختار دورههای قبلی بوده که در این دوره
گسترش یافته و منجر به شکلگیری محورهای ارتباطی
جدیدی شده است (منصوری و محمدزاده.)29 :1396 ،
اهمیت جاده ابریشم به عنوان یکی از اصلیترین محورهای
شهری در این دوره نیز بسیار زیاد بود و این جاده نقش
مؤثری در سرزندگی و رونق مسجد کبود داشت (تصویر
 .)8گذر تاریخی ابریشم به نوعی محلی را برای حضور و
امکان فعالیت و ایجاد تعامالت اجتماعی میان مردم شهر،
بازرگانان و تجار از کشورهای مختلف فراهم کرده بود .از این
رو مسجد کبود هم که در جوار این محور سرزنده واقع شده
بود ،ارتباطی قوی با این شریان زندۀ شهری پیدا کرده بود،
میزان حضورپذیری مردم در آن تقویت و عرصۀ پیرامونی
مسجد بستری برای شکلگیری تعامالت اجتماعی مردم
شده بود (حجت و نصیری نیا1393 ،؛ پارسی و جعفرپور
ناصر .)1392 ،قرار گرفتن مسجد کبود به عنوان یکی از
یادمانهای تاریخی و عنصر شاخص شهر تبریز در جبهۀ
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جنوبی گذر تاریخی ابریشم باعث شد تا متقاب ً
ال بر اهمیت و
ارزش این محور ساختاری نزد مردم افزوده شود.

تصویر .8ارتباط مجموعۀ مظفریه با ساختار شهر در دورۀ قاجار .1 :مسجد
کبود تنها عنصر باقیمانده از مجموعۀ مظفریه  .2محورهای اصلی  .3جادۀ
ابریشم  .4محدودۀ محالت  .5باروی نجفقلی خان  .6قلمرو شهر در دورۀ قاجار
 .7مهران رود .مأخذ :نگارندگان.
تصویر .5ارتباط مجموعۀ مظفریه با ساختار شهر در دورۀ ایلخانی .1 :محدودۀ
تعیینشده برای ساخت مجموعۀ مظفریه در دورۀ قراقویونلو  .2محورهای اصلی
 .3جادۀ ابریشم  .4محدودۀ محالت  .5باروی غازانی  .6دروازۀ شروان  .7دروازۀ
اهر  .8دروازۀ سراورود  .9دروازۀ اوجان  .10دروازۀ سردرود  .11دروازۀ شام .12
قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .13مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

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

تصویر .6ارتباط مجموعۀ مظفریه با ساختار شهر در دورۀ ترکمانان قویونلو .1 :مجموعۀ
مظفریه  .2محورهای اصلی  .3جادۀ ابریشم  .4محدودۀ محالت  .5قلمرو شهر در دورۀ
ترکمانان قویونلو  .6قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .7مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .7ارتباط مجموعۀ مظفریه با ساختار شهر در دورۀ صفوی .1 :مجموعۀ
مظفریه  .2محورهای اصلی  .3جادۀ ابریشم  .4محدودۀ محالت  .5قلمرو شهر
در دورۀ صفوی  .6قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .7مهران رود .مأخذ :نگارندگان.
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• •ارتباط مجموعۀ مظفریه با مرکزیت شهر تبریز

نظر به اینکه طباطبائی در اوالداالطهار به وجود مسجدی در اوایل
اسالم که به مسجد جامع مشهور بوده ،اشاره کرده است (موسوی
طباطبائی تبریزی ،)1389 ،به نظر میرسد که مرکزیت شهر
قبل از دورۀ ایلخانی در جنوب رودخانۀ میدان چای در محدودۀ
مسجد جامع و بازار بوده است که در دورۀ ایلخانی با ساخت
مجموعههای شهری همچون شنبغازان در غرب و مسجد جامع
علیشاه در جنوب ،مرکزیت شهر از موضع بازار و مسجد جامع به
سمت این عناصر توسعه یافته است (تصویر  .)9در دورۀ ترکمانان
قویونلو مرکزیت سازمان فضایی شهر همچنان بازار و مجموعههای
وابسته به آن بود که با ساخت چند نقطۀ کانونی مهم همچون
مجموعۀ مظفریه در جنوبشرقی شهر و مجموعۀ صاحبآباد
در شمال رودخانه با کارکرد اجتماعی-حکومتی-سیاسی دو حد
جدید به مرکزیت تاریخی شهر افزوده شد و منجر به توسعۀ بازار
به سمت این دو مجموعه در شرق و شمال گردید (منصوری و
محمدزاده .)1396 ،ارتباط نزدیک مراکز جدید شهری با مسجد
جامع و بازار به عنوان مرکزیت قدیم شهر ،به جای ایجاد تمرکز
صرفاً در نقطۀ مرکزی شهر ،باعث حیاتبخشی به شهر در نقاط
مختلف اما مرتبط با هم شد .مجموعۀ مظفریه با اینکه همجوار
با مرکز اصلی شهر نبود اما در امتداد محور مهمی قرار داشت که
به این مرکزیت ختم میشد و این عمارت را به مرکز شهر متصل
میکرد؛ بنابراین وجود چنین مرکزیت قویای در امتداد محور
اصلی و حیاتی شهر میتواند یکی از دالیل مکانیابی این عمارت
باشد تا با ساخت آن و شکلگیری ارتباطی منسجم در سازمان
فضایی شهر ،حیات اجتماعی شهر نیز ارتقا یابد .برگزاری نماز
جماعت ،مراسم عزاداری در ایام مشخصی از سال و همچنین
برنامهها و فعالیتهای مختلف همچون دادن نذورات ،اطعام
مساکین در شبهای قدر ،رمضان و اعیاد ،فعالیتهای آموزشی
در رابطه با علوم شرعی و فقه و بحث پیرامون مسائل دینی
(وهابزاده ،)1385 ،زندگی پویایی را برای مجموعۀ مظفریه رقم
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زده و حیات مدنی آن را رونق بخشیده بود .در واقع جهانشاه با
ساخت مجموعۀ مظفریه درصدد ایجاد مرکزی آیینیـ مذهبیـ
آموزشی در شهر بوده که وجود گذر ابریشم به عنوان یکی از
مهمترین زیرساختهای اصلی شهر ،ارتباط قویِ این مرکز با
مجموعۀ بازار و میدان صاحب آباد در مرکز شهر را برقرار سازد.
در جانب شرقی محدودهای که مجموعۀ مظفریه در آن بنا شد،
قبیل چشمۀ مقدس ،درخت مقدس و
به دلیل وجود عناصری از ِ
بنای آیینی معبد ،مکانی آیینی خلق شده بود ،که همین عامل
مهم باعث شده بود که جهانشاه مجموعۀ مظفریه را در نزدیکی
چنین مکانی با شأن و تقدس باال احداث کند (تصویر  .)10وقوع
زلزلههای پیدرپی از اواخر قرن یازدهم هجری بخصوص زلزلۀ
سال  1193ه.ق ،.منجر به تخریب بخش عمدهای از مجموعۀ
مظفریه گردید ،چنانکه از این مجموعۀ گسترده که عناصر
متعددی را دربر میگرفت ،صرفاً بنای مسجد کبود باقی مانده
بود .بنابراین میتوان گفت از اواسط دورۀ صفوی اهمیت این
مجموعه به عنوان مرکزیت جدید مذهبی-آیینی بهمراتب کمتر
از زمان احداث آن بوده باشد (تصویر  11و .)12

تصویر  .9ارتباط مجموعۀ مظفریه با مرکزیت شهر در دورۀ ایلخانی .1 :محدودۀ
مسجد جامع و بازار به عنوان مرکز شهر  .2محدودۀ تعیینشده برای ساخت
مجموعۀ مظفریه در دورۀ قراقویونلو  .3محدودۀ محالت  .4باروی غازانی  .5قلمرو
شهر در دورۀ قاجار  .6مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .12ارتباط مجموعۀ مظفریه با مرکزیت شهر در دورۀ قاجار.1 :
محدودۀ مسجد جامع و بازار به عنوان مرکز اصلی شهر  .2توپخانه و میدان
مشق به عنوان مرکزیت جدید سیاسی حکومتی  .3مسجد کبود تنها عنصر
باقیمانده از مجموعۀ مظفریه  .4محدودۀ محالت  .5باروی نجفقلی خان .6
قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .7مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

جمعبندی و نتیجهگیری

مجموعۀ مظفریه در زمان احداث در کنار جادۀ ابریشم که
از تبریز گذر میکرد و همچنین در نقطهای با ارزش آیینی
پیشین قرار داشت .از نظر مکانیابی ،تالقی دو عامل ارزش
معنوی مکان و ارزش کارکردی آن به واسطۀ عبور ،محل
برپایی مجموعه را تعیین کرد .قرارگیری این نقطه در
میان باغات حومۀ شهر و امکانتداوم سنت مقبرهسازی
در ایران که عمدتاً در میان باغها بر پا میشده است،
عامل دیگری بر مکانیابی و ساخت مجموعه شامل مقبره
و فضاهای آیینی وابسته به آن بوده است .راه ابریشم به
دلیل ارزش بیمانندی که در اقتصاد شهر داشته ،مکان
هندسی تحوالت مکانی مرکز شهر در دورههای مختلف
بوده است .بررسی سازمان فضایی شهر نشان میدهد که
مرکزیت در تبریز علیرغم تحوالت زیاد محدودۀ شهر،
وابسته به قلمرو راه ابریشم بوده است .اتصال مجموعۀ
مظفریه به این محور ،تضمینی برای ارتباط دائمی آن

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

تصویر .10ارتباط مجموعۀ مظفریه با مرکزیت شهر در دورۀ ترکمانان قویونلو:
 .1محدودۀ مسجد جامع و بازار به عنوان مرکزیت قدیم شهر  .2مجموعۀ
مظفریه به عنوان مرکزیت جدید آیینی مذهبی  .3محدودۀ آیینی  .4باغ و
مجموعۀ صاحب آباد به عنوان مرکزیت جدید سیاسی حکومتی  .5محدودۀ
محالت  .6قلمرو شهر در دورۀ ترکمانان قویونلو  .7قلمرو شهر در دورۀ قاجار
 .8مهران رود .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .11ارتباط مجموعۀ مظفریه با مرکزیت شهر در دورۀ صفوی .1 :محدودۀ
مسجد جامع و بازار به عنوان مرکزیت قدیم شهر  .2مجموعۀ صاحب آباد به عنوان
مرکز سیاسی حکومتی  .3مجموعۀ مظفریه  .4محدودۀ محالت  .5قلمرو شهر در
دورۀ صفوی  .6قلمرو شهر در دورۀ قاجار  .7مهران رود .مأخذ :نگارندگان.
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شبنم محمدزاده و سید امیر منصوری

با قلب اقتصادی-اجتماعی شهر تبریز در همۀ دورهها
محسوب میشده است .اهمیت انتخاب مکانی مناسب
برای احداث مجموعۀ مظفریه به عنوان مرکزیت جدید
مذهبی-آیینی و همچنین اهمیت ارتباط و پیوستگی این
مجموعۀ جدید با مرکزیت قدیم سازمان فضایی شهر،
منجر به یکپارچگی و وحدتبخشی حداکثری به سازمان
فضایی شهر شد.
محور اصلی ساختار شهر تبریز که منطبق با امتداد
راه ابریشم بوده و مرکز را به مراکز محلهها یا کلهای
کوچک شهر وصل میکرده است ،اگرچه به واسطه ارتباط
ارگانیک با جاده ابریشم پدید آمده و بقا یافته بود ،در
عین حال در تأثیر متقابل میان مجموعۀ مظفریه و مرکز
شهر نقشی مهم و اثرگذار داشته که تا زمان حیات و
فعالیت مجموعه عاملی برای رونق و نقشآفرینی آن در
سازمان فضایی شهر بوده است؛ کما اینکه «خیابان»،
قدیمیترین گذری که با این نام در تاریخ شهرهای ایران
امروز شناخته شده ،تفرجگاهی مشجر و آبدار در فاصلۀ
مجموعۀ مظفریه تا دروازۀ شهر بوده است .این عرصه تا
دورۀ حیات مجموعه ،حلقه واسط و عنصر وصل سازمان
فضایی شهر به مجموعۀ مظفریه بوده و پس از تخریب
مجموعه است که تدریجاً اراضی آن صرف ساخت و
سازهای دیگر میشود .بنابراین اهمیت مجموعۀ مظفریه
به قدری بوده که در تمامی دورهها ساختار شهر را تحت
تأثیر خود قرار داده و در روند توسعۀ شهر و محدودۀ آن
تأثیرگذار بوده است .قرارگیری مجموعه در مسیر راه ریـ
قفقاز و مجاورت با دروازۀ شهر نیز بر اهمیت نقش آن در
شکلگیری ساختار افزوده است.
اگرچه مجموعۀ مظفریه خارج از قلمرو مصنوع شهر
واقع شده بود ،اما قرارگیری آن در جوار گذر اصلی شهر
که در امتداد جادۀ ابریشم بوده و به یکی از دروازههای
اصلی ورودی شهر نیز منتهی میشده است ،آن را به
عنوان عنصر شاخص پیرامونی و وابسته به شهر معرفی
میکند .احداث «خیابان» در حدفاصل مجموعه تا دروازۀ
ماهانقلق حاکی از احتساب مجموعۀ مظفریه به عنوان یک
کانون متصل به شهر است .در نتیجه مجموعۀ مظفریه را
میتوان همواره بخشی از قلمرو شهر تبریز به حساب
آورد ،ولو آنکه در دورهای بیرون از حصار شهر بوده است.
در واقع این مجموعه به صورت یک کل منفصل بخشی از
سازمان فضایی شهر محسوب میشده است .نقشآفرینی
مجموعه در دورههای بعد نیز از اهمیت آن در ذهنیت
شهروندان حکایت میکند .وجود میدانگاه مجموعه در
امتداد محور پررفتوآمد شهری همواره به عنوان عرصۀ
حیات جمعی مطرح بوده و برگزاری نماز جماعت ،مراسم
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عزاداری در ایام مشخصی از سال و همچنین برنامهها و
فعالیتهای مختلف همچون دادن نذورات ،اطعام مساکین
در شبهای قدر ،رمضان و اعیاد ،فعالیتهای آموزشی در
رابطه با علوم شرعی و فقه و بحث پیرامون مسائل دینی،
زندگی پویایی را برای این مجموعه رقم زده بود.
میتوان چنین نتیجه گرفت که ظهور و مکانمندی
مجموعۀ مظفریه در نسبت مستقیم با سازمان فضایی
شهر ،از طریق قرارگیری بر امتداد محور اصلی ساختار
که مرکز را به مهمترین دروازۀ شهر متصل میکرده ،رخ
داده و فعالیت آن نیز تا زمان حیات ،نقش مهمی در قوت
بخشیدن به این بخش از سازمان فضایی شهر از طریق
ایجاد نخستین گونۀ خیابان شهری در شهر ایرانی (در
سرزمین کنونی ایران) داشته است و پس از اضمحالل
و خرابی مجموعه ،تأثیرگذاری آن بر سازمان فضایی و
ارتباط قدرتمندش با مرکز شهر تبریز به دلیل از بین
رفتن عناصر واسطهای و رابط تا حدودی از دست رفته
است .پس از آن نیز ،هرگز بهجز رویکردهایی جزءنگر
و کالبدمحور ،رویکرد دیگری به منظور احیای آن و در
ارتباط با شهر و نقشآفرینی در سازمان فضایی تبریز،
نسبت به آن دیده نشده است (تصویر .)13

تصویر .13مرکز ،ساختار و قلمرو شهر تبریز در دورههای ایلخانی ،ترکمانان
قویونلو ،صفوی و قاجار و ارتباط مجموعۀ مظفریه با آنها .مأخذ :نگارندگان.
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پینوشتها

« .1نام این مسجد به ترکی (گوی مسجد) و به فارسی مسجد کبود
است .مسجد جهانشاه نیز میگویند .لیکن در سابق (مسجد و عمارت
مظفریه) نام داشت .دلیل واضح بر عمارت مظفریه بودن این بنا کتیبۀ
طاق درگاه است که (العمارة المباركة المظفريه) اکنون نیز پیداست»
(نخجوانی.)11 :1372 ،
 .2براساس گزارش کاوشهای باستانشناسی در جبهۀ جنوبی گورستان
تاریخی مربوط به عصر آهن در شمال شرقی مسجد مظفریه ،نشانههایی
دال بر وجود نهری کشف شده است (مصاحبه با دکتر علیرضا هژبری
نوبری .)1395 ،براساس نقشه مینیاتور مطراقچی نیز رودی از مقابل
مسجد مظفریه به سمت مرکز شهر در جریان است (فخار تهرانی.)1385،
همچنین در شمال غربی صحن مسجد مظفریه ،سازهای مربوط به قنات
مجموعه کشف شده است .در وقفنامه نیز به قناتی اشاره گردیده ...« :و
نیز آن بقعه مشتمل بر قناتی است که متصل به خانقاه مذکور است»...
(مشکور .)656 :1352 ،وجود نهر آب و ساخت قناتهایی در این محدوده
از وجود منبع آبی در همین حوالی حکایت میکنند .از طرفی به گفته
نادرمیرزا ،آب اصلی محله خیابان از قنات زبیده خاتون تأمین میشده
است (نادرمیرزا .)46 ،1373 ،در فرهنگ اسالمی ،اسامیای همچون
هاجر ،زبیده و بیبی خاتون اسامی نمادین اسالمی هستند .نسبت دادن
آب به این اسامی نمادین و یا شخصیتهای مقدس دین اسالم درواقع
راهی برای تداوم باورهای کهن بوده است .نظر به اینکه این قنات ،به نام
زبیده خاتون بانوی نمادین اسالمی خوانده شده ،این نحوۀ نامگذاری بر
پیشینۀ تاریخی و مهم این ناحیه و به احتمال زیاد بر وجود چشمهای
مقدس منسوب به الهههای مهر و آناهیتا داللت دارد که این چشمۀ
مقدس به عنوان منبع اصلی تأمینکنندۀ آب این منطقه بهخصوص
باغهای مظفریه بوده است.
 .3مطابق با گزارش کاوشهای باستانشناسی در محدودهای نزدیک
به قلمرو مجموعۀ مظفریه ،در مجاورت گورستان تاریخی عصر آهن در
ارتفاعی هشت متر پایینتر از سطح فعلی شهر ،بنایی تاریخی مربوط به
هزارۀ اول قبل از میالد کشف شده که به احتمال زیاد بنایی با کارکرد
آیینی همچون معبد بوده است (مصاحبه با مهندس اکبر تقی زاده و دکتر
علیرضا هژبری نوبری .)1395 ،سابقۀ قرارگیری آب و بنایی مقدس در
کنار یکدیگر به پیش از اسالم و آیینهای ایرانیان در تقدیس و توسل به
ایزدبانوی آب ،آناهیتا ،میرسد .بنابراین میتوان این گونه استنباط نمود
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