
  

  

  

  

  

   طرح ميدانةنمون االمر تبريز پيش ميدان صاحب

  نقش جهان اصفهان

  

  نژاد  قره دكتر حسن

  استاد گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان

  
  

  مقدمه

) پالن (ةطوري كه در طراحي نقش به. شود ميدان از ويژگيهاي مهم و بارز شهرها محسوب مي
 چه در كشورهاي مسيحي، با اهميت و شهرها از قرون وسطا به بعد چه در كشورهاي اسالمي و

نظر معماران شهرسازي، ميادين در ساختار كالبدي شهر  حتي به. غيرقابل اغماض تلقي شده است
اين توجه به ميدان در . شود آوايي را سبب مي در تعادل فضايي و توازن كالبدي، هماهنگي و هم

چرا كه .  عنوان فراموش نشده استمعماري شهر و سازماندهي فضاهاي كالبدي، در ايران به هيچ
بخصوص كه . دارد اين فضاي وسيع كاربردهاي متعددي را چه در گذشته و چه امروز عرضه مي

شهرهاي غيرمحصور و بدون برج و باروي گذشته، همانند شهرهاي جديد امروزي دچار 
اي باز، گونه فضاه محدوديت ارضي نبودند و در شهرهاي محصور هم براي برخورداري از اين

  :كوشيدند از دو روش زير استفاده كنند مي
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 صحن، حياط و گاهي جلو فضاهاي ورودي مساجد جامع را تا آنجا كه امكان داشت وسيع -١
  .كردند طراحي و بنا مي

  .يازيدند اي به ساخت ميدان دست مي اي مناسب از بافت محله  با تخريب قطعه-٢
ها و معابر   از خيابانها، بازارها، گذرگاهها، كوچهاي  التقاي مجموعهةعموماً ميدانها نقط  

ميادين با وسعتي بيش از وسعت يك خيابان و معبر، در امر . مختلف يك قطاع از شهر هستند
 و آمد مردم و تجمعات عدة زيادي از ساكنان در مراسم مذهبي، سياسي و فرهنگي  رفت

عات نسبت به اهميت خود در نامگذاري كه اين تجم تا جايي. آورند تسهيالت فراواني فراهم مي
  .شوند ميدان مؤثر واقع مي

ويژه در معماري شهرهاي تبريز و اصفهان  معماران شهرساز در طراحي شهرهاي ايران، به  
 سپاه، برگزاري انواع و اقسام مراسم ةگرفتند كه براي سان و رژ ميدانهاي وسيعي در نظر مي

عنوان مصالهايي كه در اعياد اسالمي، مردم براي اداي  يا بهجمعي، عبادي و  سياسي، بازيهاي دسته
توان  االمر تبريز را مي ازجمله، ميدان صاحب. شدند كاربري داشته باشند نماز عيد در آنجا جمع مي

نخستين طرح در معماري شهرهاي دوران صفوي ذكر كرد، كه چه از نظر مقياس، شكل، و چه از 
هاي طبيعي، چنان ارزشهاي زيباشناختي اصيلي در  صر و پديده هماهنگ با عنا گيري لحاظ جهت

قدر شهرسازي اصفهان در دورة  دارد كه مهندسان و معماران عالي معماري شهري عرضه مي
عنوان   عباس صفوي آن را طرحي برتر از لحاظ ارائة كاربريهاي مختلف پنداشتند و به سلطنت شاه

  .اند صفهان از آن استفاده كردهپيش نمونة طرح و خلق ميدان نقش جهان ا
االمر تبريز كه بر  اند همانند ميدان صاحب آفرينندگان ميدان نقش جهان اصفهان، سعي كرده  

آباد پياده شده است، اراضي باغ نقش جهان را از دورة سلجوقي  روي اراضي وسيع باغ صاحب
. در نظر بگيرند) ام فعليميدان شاه سابق و ميدان ام(عرضة مناسب براي طرح ميدان نقش جهان 

االمر  را چون بقعه و مسجد صاحب) شاه(االمر تبريز، مسجد امام  كه چون ميدان صاحب تا جايي
االمر تبريز واقع است، براي ضلع جنوبي ميدان نقش جهان  كه در ضلع شرقي ميدان صاحب

ضلع شرقي و غربي اهللا و بازار مسگران را در  باالخره طرح مسجد شيخ لطف. اصفهان بيافرينند
 ديني مظفريه در ضلع شمالي و ةميدان نقش جهان اصفهان چون بناي مسجد حسن پادشاه، مدرس
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االمر تبريز واقع است اساس طرح در خلق  بازار مسگران تبريز كه در ضلع جنوبي ميدان صاحب
  .نظير اضالع ميدان، مورد بحث قرار دهند معماري زيبا و بي

االمر تبريز، بدون در نظر  ميدان صاحب) پالن (ةه است با رسم نقشدر مقالة حاضر سعي شد  
هاي نه چندان دور در آن داده شده و خوشبختانه در  اي كه در گذشته گرفتن تغييرات ناجوانمردانه

صورت مجاهدت معماران، شهرسازان و خواست مسئوالن دلسوز به هويت و فرهنگ شهر تبريز 
گيري شود، تا سندي هرچند ضعيف ولي گويا   ي داده و نتيجهكردني است، توضيحات كاف اصالح

  .ءاهللا شا گيريهاي توسعه و بازسازي كالبدي شهر تبريز، مطمح نظر قرار بگيرد، ان باشد در تصميم
. ديار آذربايجان تا پيش از اسالم از نظر نژادي و فرهنگي همسان با ساير مناطق بوده است  

لكن به . ر تمام شهرهاي ايران ازجمله آذربايجان استقرار يافتندپس از اسالم شماري از اعراب د
تر از مهاجران  جهت باال بودن سطح فرهنگ ساكنان بومي منطقه، كه از لحاظ عددي نيز فزون

متعاقباً زبان پيشين خود را، كه . جديد بودند، باعث شد آذربايجان همچنان آريايي و ايراني بماند
زبان آذري يكي از . يراني بود، با عنوان آذري توانست حفظ كندگويشي خاص در زبان كهن ا

گويشهاي محلي زبان كهن ايراني است كه همگام با ورود آرياييها به اين سرزمين در آذربايجان 
  ١.رايج شده است

هاي  در هنگام ورود سلجوقيان به ايران تعداد زيادي از تركان تركستان كه از طريق كناره  
 آناتوليآمدند دو دسته شدند كه يك دسته به سوي آسياي صغير يا   قفقاز ميةنطق خزر و مةدرياچ
شوند و در كنار اقوام قبلي و بومي آذربايجان به  روند و دستة ديگر نيز در آذربايجان مستقر مي مي

  .دهند زندگي ادامه مي
هر روز بيش از  در زمان ايلخانان آناتوليطبيعي است كه ارتباط بين مهاجران آذربايجان و   

قويونلوها  قويونلوها و سپس آق  قرهةاندك تركمانان ابتدا از طايف طوري كه اندك به. شود پيش مي
كه   تا جايي٢.گيرند دست مي در شرق يعني در آذربايجان و بخشهاي مركزي ايران حكومت را به

ي صغير به ايران اين حكومتها تا تشكيل دولت صفويه به مهاجرت تعداد بيشتري از تركان آسيا
طوري كه تركيب جمعيتي اين ديار به نفع تركان و  به. اند ويژه به اتراق در آذربايجان كمك كرده به
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در اين زمان، زبان آذري در زبان تركي بيش از پيش انحالل يافته و باعث . يابد زبان تركي تغيير مي
  .شود زبان تركي در منطقة آذربايجان زبان بومي منطقه شود مي

كردند و با خانقاه شيخ صفوي ارتباط داشتند   زندگي ميآناتوليقبايل تركي كه در سرزمين   
دادند كه آنان را نه تنها به رياست معنوي  ارادت خالصانة خود را به مشايخ صفوي تا آنجا نشان 

 كه در طوري ، به٣ جانفشاني بودندةقبول داشتند، بلكه در راه فعاليت سياسي آنان نيز آماد
. خوانيم اساس نخستين حاميان دولت صفوي تركان شيعة آسياي صغير بودند  ميالتواريخ  احسن

تدريج ايرانيها در   هجري در تبريز به تخت پادشاهي نشست، به٩٠٧پس از آنكه شاه اسماعيل در 
  ٤.گرفت جمع دولت مردان جديد ظاهر شدند كه اكثراً بر پاية مريد و مرادي شكل مي

  
  روش تحقيق

 اسناد مكتوب، مصاحبه با صاحبنظران، ةمطالعات در اين مقاله با استعانت از روش مشاهده، مطالع
اندركاران بازسازي و مرمت آثار تاريخي و باالخره حدس و گمانهاي نگارنده  ارتباط با دست

با كنيم بارها و بارها به قصد مطالعه و راز و نياز  دربارة مشاهده اذعان مي. صورت گرفته است
االمر رفته و در آثار و كاركرد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  خداي تعالي به ميدان و بقعة صاحب

ام، حاصل اين مشاهدات و منابع، سطوري است كه  خوبي به تأمل و تعمق نشسته تشريعي آن به
  .گيرد صورت مقاله در معرض ديد خوانندگان محترم قرار مي به

ها را تا آنجا كه مقدور بود مطالعه و از نتايج حاصل  بخانهاسناد مكتوب و موجود در كتا  
نظر  ليست اسناد در آخر مقاله به. ام  صورت مستقيم و غيرمستقيم در متن مقاله استفاده كرده به

  .رسد خوانندگان گرامي مي
تنها از دانشمندان و صاحبنظران شريف آقاي سيدجمال  در مورد مصاحبه بايد عرض كنم نه  
بلكه در تغيير كاربري ميدان . ام االمر غلفت نكرده ر مورد پادشاه و بقعه و مسجد صاحبترابي د
 شهر ةمند به زيبايي و توسع داران محترم و عالقه االمر و نقش آن به پاي صحبت مغازه صاحب

  .حاصل همة تالشها در مقاله به صورتهاي مختلف ارائه شده است. ام تبريز نشسته و سودها برده
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  ت مسئلهاهمي

 طرح ةاالمر تبريز پيش نمون ميدان صاحب«با توجه به گسترة محدود مقالة حاضر تحت عنوان 
االمر مورد  كند كه موضوعات مهم دربارة ميدان صاحب ايجاب مي» ميدان نقش جهان اصفهان
رابر لذا با اين باور اظهار نظرهاي ولو نامطمئن را بهتر از سكوت در ب. بحث و مطالعه قرار بگيرد

ويژه تا اين اواخر دربارة موضوع بسيار مهم  به. ريزان شهري تشخيص دادم امان برنامه يورشهاي بي
اظهار . انصافي شده است  فضاهاي توريستي تبريز كوتاهي و بيةساماندهي مشاغل شهري و توسع
ستفاده از  است، بلكه با ا آيد به هيچ وجه بدون چون و چرا نبوده نظرهايي كه در اين مقاله مي
نظر در حيطة  ها، آرشيوهاي شخصي و مصاحبه با افراد صاحب مطالب موجود در كتابخانه

 توريسم و هويت ةريزي شهري براي دستيابي به مسائل مهم در ساماندهي مشاغل و عرض  برنامه
را به عبارتي به آنچه اين يادمان تاريخي را برجسته و عملكرد كنوني آن . شهري انجام گرفته است

به اين ترتيب، با برگردانيدن بخشي از كاربري . ام نماياند اشاره كرده  فعلي منطقي ميةدر جامع
 اين ميدان، از يك سو به شكوه و عظمت آن توجه خواهد شد و از سوي ديگر، با مرمت ةگذشت

  . فرهنگي و توريستي تبريز پيدا خواهد شدةو بازسازي آن شور و شوق بيشتري در جاذب
ود اين مزيت مهم مطرح ساختن نوع معين و مشخصي از بناهاي تاريخي اين است با وج  

سازد، به عبارتي تميز و تشخيص درست مفاهيم  كه ويژگيها و عملكرد اصلي آن را قابل رويت مي
ويژه از نظر  ريزان شهري به شود برداشت و كاربري آن در نظر برنامه بناهاي تاريخي باعث مي
كننده در حفظ، نگهداري و  لذا اين مطالب به مثابة عاملي اصالح. ر شودت جذب توريست آسان

  .االمر تبريز خواهد بود ويژه ميدان صاحب برداري صحيح از يادمانهاي تاريخي به بهره
نگاري و نقل مطالب ساير انديشمندان، كه   حاضر تأكيد بر وقايعةتوان گفت مطالب مقال  

صورت  ايم به   بلكه عالماً و عامداً آنچه را مشاهده كرده و دريافتهدار آنها هستيم، نيست پيوسته منت
  :آيد همچنان كه در زير مي. داريم اظهار نظر و در قالب پيشنهاد عرضه مي

  االمر؛  مكان ساخت ميدان صاحب-١
طور شماتيك و   و ساير ملحقات آن به١ : ١٠٠٠االمر به مقياس   رسم نقشة ميدان صاحب-٢

  ي با ميدان نقش جهان اصفهان؛مقايسة تطبيق
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 بازسازي، ساماندهي و رويكرد به كاربري اقتصادي، اجتماعي، ديني و توريستي ميدان -٣
  .االمر تبريز صاحب
توان شكوه و عظمت ديرين ميدان  كه هر بنا شاهدي فرهنگي است اوالً مي از آنجايي  
ل در بياوريم؛ ثانياً با مرمت بناها و االمر تبريز را با باورهاي امروزي مرمت و به حالت او صاحب

اعتنايي به گذشته چون  گشته در زير غباري از بي يادمانهاي تاريخي از ياد رفتة ساير شهرها يا گم
  .االمر تبريز هويت ايران اسالمي آنها را زنده و با طراوت سازيم ميدان صاحب

  
  االمر تبريز  مكان ساخت ميدان صاحب-1

ترين   حاصلخيز در مسير مهمةصورت جلگ تين شاه صفوي بود از ديرباز بهتبريز كه پايتخت نخس
كه چهرة خاص طبيعي تبريز كه به علت ارتفاعات  چنان. جادة ارتباطي آسيا و اروپا قرار داشت

 سرسبز و حاصلخيز درآمده است از يك سو با تنوع آب و هوايي و از ةصورت جلگ برفگير به
ترين جادة اقتصادي از ادوار باستان مركز استقرار  مسير فعالسوي ديگر با قرار گرفتن در 

گروههاي انساني و پيدايش تمدن باستاني بوده و در يك كالم شكوفايي فرهنگ و اقتصاد ايران را 
  .وجود آورده است به

در منابع و مدارك جغرافيايي و تاريخي، نام شهر تبريز به صورتهاي مختلف ذكر شده   
ن تالقي راههاي شرق و غرب در اين شهر، موقعيت ممتازي به تبريز بخشيده  با وجود اي٥.است
گذشت و به  ناچار از اين شهر مي كه تمام كاالها و ارتباطات فرهنگي، اجتماعي به چنان. است

الوصف عوامل و اوضاع جغرافيايي چندي چون زلزله، سيل،  مع. رفت سمت اروپا و آسيا مي
هاي سرد و سخت باعث شده است تمامي بناهاي باشكوه آن   زمستانهاي شديد همراه با بارندگي

اي   البته عوامل انساني٦.شمار، طي قرون و اعصار تخريب شود و از بين برود جز چند اثر انگشت
سازي آن تا اين  توجهي مسئوالن به بازسازي يا دوباره هاي شهري و بي ريزي چون اشتباه در برنامه

محو آثار و ميراث فرهنگي گرانبهاي اين شهر انجاميده، نبايد فراموش اواخر، كه به تخريب و 
االمر تبريز را  طوري كه براي زدودن شكوه معماري اسالمي بناي عظيم و جالب صاحب به. شود

  .اند فداي ساختمان جديد بانك ملي تبريز كرده
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. شد ساخته ميهاي شارستان يا ربض  ميدان گسترة وسيعي است كه در درون و جلو دروازه  
شود و تظاهرات  ميدان در شهرهاي قبل و بعد از اسالم مكاني است كه بازارها بدان باز مي

عالوه ميدان محلي بوده است براي اعالن  به. آميزد سياسي، اقتصادي و اجتماعي در آنجا به هم مي
بايد از آن اطالع ها، عقوبتها و قوانين مصوبه كه مردم شارستان  فرمانهاي دولت دربارة بخشودگي

  .حاصل كنند
لذا ميدان، مسجد و .  تمام شهرهاي اسالمي استةدهند ميدان و بازار عنصر اصلي تشكيل  

مدرسة ديني مقر مردمي بود كه براي پرداختن به امور مذهبي، علوم الهي و معارف اسالمي و 
طوري كه  به. آمد ميوجود  شد و به نهادهاي قدرتي بود كه در مقابل حكومتهاي محلي ساخته مي

به اين ترتيب در شهرهاي اسالمي . شد ضعف و قدرت سياسي حكومتها از اين نهاد منبعث مي
ميدان قبل از هر چيز پادگان ايمان و از نظر سياسي مورد قبول يا رد مقررات دولتي محسوب 

هر و  اقتصادي و اجتماعي معناي هستي ش-الوصف ميدان همراه با اهداف نظامي مع. شد مي
  .ساخت حكومت را تبيين مي

اضافه كنم كه ميدان در شهرهاي ايران بناهاي عظيم و زيبايي است كه دسترنج و ثمرة   
ها،  ترتيبي كه ميدان، محله به. دهد بين دولتمردان ايراني را نشان مي  باريكةساليان دراز انديش
اين ارتباط امروزه . دهد يگر ربط ميها و باالخره بازار را هماهنگ و موزون به همد خيابانها، كوچه

بهترين اصول مناسب در شهرسازي و موافق احتياجات ساكنان شهري مورد قبول واقع شده 
اي است از ميدان نقش جهان  نمونه االمر تبريز پيش توان گفت ميدان صاحب پس مي. است 

لطافت، احساسات و ذوق دهندة  از بابت موقعيت جغرافيايي نو و نشان) ميدان امام فعلي(اصفهان 
  .سنجي قابل تعظيم و تجليل معماران اين ديار است نكته
الدين محمد جويني كه در اواخر عهد هوالكو و در تمام دوران فرمانروايي  خواجه شمس  

بيست سال وزير اعظم و صاحب اختيار ) ٦٦١ -٦٨٣(آباقا و تكودار معروف به سلطان محمد 
برد و در ساحل شمالي مهران رود در موضعي كه  سر مي در تبريز بههمة ممالك ايران بود غالباً 

معروف است باغ بزرگ و زيبايي ساخت و عمارت شاهانه در » االمر صاحب«اكنون به ميدان 
اگرچه كيفيت عمارت به تفصيل توصيف . آباد شد  وسط آن بنا كرد كه معروف به باغ صاحب
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 در همين باغ مقيم بود و در ميدان بزرگ جلو ٨٧٢اوزون حسن آق قويونلو در سال . نشده است
   ٧.ديده است  مي اين باغ از سپاهيان خود سان

قويونلوها و قبل از آن در  تبريز كه در زمان ايلخانان، قره) آباد صاحب(االمر  ميدان صاحب  
 شد در سمت شمال شهر تبريز بين دروازه باغميشه، آباد ناميده مي زمان سلجوقيان باغ صاحب

از . صورت گسترة وسيع قرار گرفته است  بازار شتربان بهةو درواز) ميدان چايي(شمال مهران رود 
. شد اين ميدان مطابق با ضرورتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديني آن زمان استفاده مي

 در سمت شمالي ميدان ٨٧٢طوري كه حسن پادشاه پسر قره عثمان، يار اوزون حسن، در سال  به
 همچنين ٨.عمارت كرده بود) مرمر(آباد، مسجد، مدرسه و خانقاه عظيمي با سنگ رخام  بصاح

االمر در   موقعيت جغرافيايي ميدان صاحبةدهند بناي عمارتهاي سلطنتي در اين ميدان نشان
پرداختن به رتق و فتق امور ديواني و گذراندن روزهاي استراحت و پذيرفتن امرا، سفراي داخلي 

ويژه عناصري چون بازار شتربان در سمت غرب و بازار مسگران در سمت  به. دو خارجي بو
آباد به ميدان  جنوبي ميدان، مسجد و مدرسه ديني در سمت شمال در فضاي وسيع باغ صاحب

نام قنات حسن پادشاه كه از بارنج، دهي در گذشته كه  ضمناً قناتي به. بخشيد ويژگي خاصي مي
شود، سرچشمه  تبريز جزو بخشي از كوي وليعصر محسوب مياكنون درنتيجة توسعة شهر 

آباد به شتربان و از آنجا به   ششگالن، سرخاب و باغ صاحبةگرفت و بعد از گذشتن از محل مي
 نصريه زيبايي ةاين قنات با گذشتن از مقابل مسجد حسن پادشاه و مدرس. رسيد  اميرخيز ميةمحل

   ٩.بخشيد خاصي به محل مي
دشاه و عمارت نصريه بنا به وصيت ابوالنصر حسن بايندري فرمانرواي مسجد حسن پا  
 نصريه در نتيجة زلزله و حوادث مختلف ةاين مسجد و مدرس. قويونلو ساخته شده است  آق
مرحوم حاج ميرزا مهدي قاضي از درآمد موقوفات، مسجد و مدرسة . ويران شد) توجهي بي(

هاي واقع در طرفين مسجد حسن پادشاه و  همة مغازهكنم  اضافه مي. نصريه را تجديد بنا كرد
جزو ) چيلر بين سراي مهديه و سراي كشمش(االمر   نصريه در بخش شمالي ميدان صاحبةمدرس

محسوب ) كه بعضاً مظفريه هم گويند( ديني نصريه ةموقوفات مسجد حسن پادشاه و مدرس
   ١٠.شود مي
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ظيم دارد و ضروري است كه دربارة مؤسس  صفويه كه بر گردن ايران و ايراني حق عةسلسل  
آباد قدمهاي  نام شاه اسماعيل، كه در توسعه و ترقي ميدان صاحب دوست صفوي به دلير و ايران

 هجري از دختر اوزون حسن ٨٩٢مؤثري برداشته است، شرحي داده شود؛ شاه اسماعيل در سال 
 و متعاقباً استقالل مملكت را قويونلو تولد يافت و سلطنت را با مذهب تشيع پيشرفت داد آق
االمر بعد از اوزون حسن به اقدامات شاه اسماعيل  كارهاي بنيادين ميدان صاحب. دست آورد به

در اين مورد چشم انتظار من به كرم و لطف اصحاب فضل و مطالعه  (١١.شود صفوي مربوط مي
 تكميل اين مقاله در سالهاي باره ديدند با ارسال كپي و يادداشت مرا در است، اگر مطلبي در اين

پس از اهل نظر تقاضا دارم لغزشهاي مرا ببخشايند چرا كه مطالعه و تحقيق دربارة . آتي ياري دهند
  ).االمر تبريز تا به حال مهجور مانده است ميدان صاحب

اندازي  آباد تبريز در حال قاپوق باري بازرگان ونيزي، كه شاه اسماعيل را در ميدان صاحب  
در . آباد گرد هم آمده بودند حدود سي هزار نفر تماشاچي در ميدان صاحب: نويسد  است، ميديده

بخش ورودي اين باغ كه احتماالً از سمت شمال بايد باشد قصر بزرگ و سالن وسيعي وجود 
 ٩٠٧خوانيم شاه اسماعيل در سال   در جايي مي١٢كردند داشت كه در آنجا غذا براي امرا آماده مي

آباد به بازي چوگان  رقراري مذهب تشيع دوازده اماميه با امراي خود در ميدان صاحبپس از ب
  ١٣.پرداخت مي

. گرفت توان گفت سياست و مجازات نافرمايان در اين ميدان انجام مي از نظر سياسي مي  
آباد تبريز طبق دستور شاه اسماعيل   در ميدان صاحب٩٤٢ ماه شعبان ةطوري كه در روز جمع به
د در قفس آهنين از ميان دو منارة مسجد حسن پادشاه تمرر دباج حكمران گيالن را به لحاظ امي

آباد داشت شاه اسماعيل براي   همچنين به لحاظ اهميتي كه ميدان صاحب١٤.آويخته و آتش زدند
 نصريه را به امير عبدالوهاب از خاندان ةنشان دادن عنايت خود توليت مسجد و مدرس

رسيد از  چون ايام عاشورا فرا مي: نويسد  مرحوم آقاي فلسفي مي١٥.كند ذار ميحسن واگ اوزون
  ١٦.شد طرف شاه اسماعيل در مسجد حسن پادشاه مجلس سوگواري برپا مي

 راجع به مسجد حسن نما جهان و الظنون كشفحاجي خليفه كاتب چلبي مؤلف كتابهاي   
طرز  قويونلو است به حسن پادشاه آق وزونحسن كه از بناهاي ا  سلطان جامع«: نويسد پادشاه مي
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 جوزوف ١٧.تراش و سرب ساخته شده و بناي متين و باشكوهي است جامع سالطين با سنگ
طاقهاي دروني مسجد حسن پادشاه و بيمارستان «: نويسد باربارو معروف به بازرگان ونيزي هم مي

  ١٨.»آن تزئينات از طال و الجورد دارد
غربي و بازار مسگران در سمت جنوبي از بناهاي عظيم و جالب بازار شتربان در سمت   
» وازار «ةجا مانده از زبان پهلوي دوران ساساني به گون واژة بازار را در متنهاي كهن و به. است
 بازار را بيشتر مشاهده ةدر آثار نظم و نثر اسالمي نيز از قرن سوم هجري به بعد واژ. بينيم مي
   ١٩.رفته است كار مي يق امروزي آن بهكنيم كه به مفهوم دق مي

ولي .  روشني ندارندة بازار شتربان و مسگران تبريز، متون تاريخي ماقبل صفويه اشارةدربار  
مسلم است كه عمدة نويسندگان به فراواني كاال و اهميت اقتصادي و داد و ستد در بازار تبريز 

 و مسگران تبريز، نه در يك دوره بلكه با الزم به توضيح است كه بازار شتربان. اند اشاره كرده
 را در اقتصاد يهاي متعدد ساخته شده و شكل گرفته است تا نقش خاص گذشت زمان و طي دوره

  .جامعه و منطقه و گاه كشور برعهده داشته باشند
رسد كه در روزهاي نخستين بناي بازار، سقف با چوب پوشانيده  از نظر معماري به نظر مي  

شود سقفهاي گنبدي روي  هاي متعدد، تصميم گرفته مي سوزي لي به جهت وقوع آتشو. شده بود
بر بناهايي مثل مسجد، مدرسه،  در بررسي شبكة بازارها عالوه. چهار يا هشت پايه بنا گردد
ها و سراهاي چسبيده به بازار را  انبارها در بخشهاي مختلف آن تيمچه امامزاده، بقعه، حمام و آب

درست ) مظفريه( نصريه ةچيلر واقع بين زمينهاي وقف مدرس مثل سراي كشمش. يمكن مشاهده مي
غربي ميدان با دو طبقه كه انبار و محل عقد قرارداد تجاري كاركرد خوبي را   شمالةدر گوش

ها و ايوانها، كاركرد آن را با اهميت  چيلر در دو طبقه با حجره سراي كشمش. عهده داشت به
به طبقة فوقاني از راه پله بود و در نماسازي آن از تزئينات گچبري، راه ورود . ساخت مي

صورت سرباز با  تر صحن وسيع سرا به از همه جالب. آجركاري و ستونهاي زيبا استفاده شده بود
بندي و حوض مركزي تضاد جالبي ميان فضاي پرنور و دلباز و مسيرهاي سرپوشيده و  باغچه

  .دآور وجود مي نور به نسبتاً كم
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با عنايت به اينكه بازارها به لحاظ واقع شدن در محلة غني از نظر ثروت، اقتصاد و فراواني   
دوزها  جمعيت مثل بازار شتربان و برخي به اعتبار فعاليت غالب اقتصادي بازار مسگران و پاالن

ست و بازار دوزها تماماً از بين رفته ا توجهي، سراي پاالن متأسفانه درنتيجة بي. شوند ناميده مي
. علت از رونق افتادن توليدات مسي به كسب و كار چند بعدي روي آورده است مسگران هم به

 در ٢٠اند هاي باارزشي كه در مرمت سقف بازار هزينه كرده گذاري شايسته است مسئوالن با سرمايه
  .دهندتبديل كاربريهاي آن با توجه به ماهيت ميدان و توريستي شدن ناحيه دقت وافر نشان 

  
  االمر مسجد صاحب

مسجد و در جوار آن مدرسة ديني، مقر آن دسته از علما و مردماني است كه با پرداختن به امور 
پردازند و در  عنوان نهادهاي قدرت در مقابل حكومتهاي محلي به مبارزه مي مذهبي و علوم الهي به

آباد قرار   ميدان صاحباالمر در جانب شرقي  بقعة صاحب٢١.باشند پي كسب قدرت سياسي مي
شود، نخست مسجد  اين مسجد با يك گنبد و دو منارة بلند، كه از فاصلة دور مشاهده مي. دارد

دست سپاهيان سلطان مراد چهارم ويران  ق به١٠٤٥ در سال ٢٢.سلطنتي شاه طهماسب صفوي بود
ر زلزلة شديد سال د. نشيني عثمانيها بنا دوباره آباد گرديد و با خاك يكسان شد و پس از عقب

خان دنبلي پسر احمدخان آن  نام جعفرقلي  شخصي به١٢٠٨ق دوباره فرو ريخت، لكن در ١١٩٣
االمر  دهد كه به مسجد صاحب اي در اين مسجد روي مي ق حادثه١٢٦٥در سال . كرد را تجديد بنا 
 حضرت  به جانب قبله در فضاي داخلي مسجد جايي است كه گويند در آنجا٢٣.شود معروف مي
پس مقام گرديده است و مردم آن را زيارت كنند، از داخل آن را با . اند السالم را ديده حجت عليه

لذا آنجا كس .  شبكه آهنين داردةاند كه كسي نرود و از بيرون هم پنجر مقصورة آهني حصار كرده
روس مترجم اكبر، كه در سفارت  نام ميرزا علي  آنجا كه مقام حجت باشد را شخصي به٢٤.نرود

مسجدي نيز در جانب شمالي دهليز بقعه واقع . باشي و مرد مالدار بود، با آيينه مزين كرده است
 ثقةامامت آن با مرحوم ميرزا محمد شفيع . گويند» االسالم  ثقة«اين مسجد را مسجد . شده است

  ٢٥.االسالم شهيد اعلي اله مقامه بود  ثقةاالسالم جد مرحوم  
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ر تا يك دهه قبل مهجور بود و حجراتش مخروبه و موقوفاتش نظير االم  صاحبةبقع  
االمر سابقاً جزو ميدان   صاحبةصحن مسجد و بقع.  نصريه بودةموقوفات ظهيريه و مدرس

ميرزا حسن زنوزي صاحب . االمر معروف است آباد بوده و فعالً به ميدان صاحب صاحب
  ٢٦.الزمان ياد كرده است  به اسم مسجد صاحب، كه از رجال معتبر بود، اين بقعه راالجنت رياض
مسجدي در «:  در اشاره به محدثات مسجد چنين آمده استتاريخ عالم آراي عباسيدر   

 عالم است، همان مسجد بنا كردة ة تبريز كه به لطافت و خوبي شهرةآباد دارالسلطن ميدان صاحب
اصل بقعه . اند كار برده  مسجد بهشاه طهماسب صفوي بوده و داراي دو طاق كه در مدخل دهليز و

تر در مدخل  زير طاق مقرنس كوچك. عبارت از يك كفشكن و يك دهليز و يك مخزن است
اهللا احداً و انه  و ان المساجد هللا فالتدعوا مع( شريفة ةاند كه در كتيبة آن آي كار برده بقعه، مرمري به

نقور و رقم آن به اسم عالءالدين تبريزي، از م) اًِلبدلما قام عبداهللا يدعوه كادوا يكونون عليه 
  .»خط در دو سطر و به خط ثلث است. خطاطان معروف عهد شاه طهماسب صفوي است

االمر تماماً   صاحب ذكر اين نكته جالب خواهد بود بگويم سطح در ورودي از دهليز به بقعة  
با عنايت به . افزايد  مي سيمين حضرت ابوالفضل پوشانده شده و به قداست بقعهةبا چشم و پنج

 ةمشاهدات مستقيم نگارنده قبل از احداث خيابان دارايي، بايد عرض كنم مسجد و بقع
اي را به اين  صورت باغچه و حوضي در وسط، توجه هر بيننده االمر با فضاي وسيعي به صاحب

ارد مكان  روزمره را پشت سر گذاشته و وةكنند روح و كسل ساخت كه دنياي بي نكته معطوف مي
متأسفانه حياط اين بناي تاريخي و پرعظمت را فداي ساختمان جديد بانك . مقدسي شده است

  .اند ملي كرده و از بين برده
  

  نمونة ميدان نقش جهان اصفهان االمر پيش نقشة ميدان صاحب

معماران سعي . شد با هدف هويت بخشيدن و تجلي در شهرهاي بزرگ اسالمي ساخته مي
 -٢ محل توزيع و نشر اطالعات؛ -١:  طراحي ميدان سه مسئله را پيوسته رعايت كنندكردند در مي

شود و در   سنت استفاده از يك فضاي وسيع كه از روستا شروع مي-٣نمايش قدرت حاكميت؛ 
  .رسد شهرها از نظر كاربري به اوج تكامل مي
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. دهد از ظاهر اهميت ميدانيم درونگرايي در اسالم از ويژگيهايي است كه به باطن بيش  مي  
بنابراين فضاهاي عظيم مساجد، معنويت را همراه با بناهاي مهم و محصور به قدرت حاكم متجلي 

مستطيل شكل كه با يك ) صحن وسيع(صورت زمين  طوري كه فضاي باز مساجد به به. سازد مي
   ٢٧.سازد شوند تصوري از يك ميدان را در ذهن بيننده مجسم مي رديف رواق محاط مي

دانيم معماران و شهرسازان اسالمي به تضاد ميان داخل و خارج با حفظ مراتب توجه  مي  
اين . كند شود بين درون و بيرون تفاوتي آشكار مشاهده مي هنگامي كه انسان وارد بنا مي. كنند مي

  .رسد حالت در معماري مساجد و ميدان در شهرسازي اسالمي به اوج تكامل خود مي
توان گفت كه محل ميدان در شهرها با كاربري سياسي، ديني، علمي،  رسازي مياز نظر شه  

آباد تبريز  لذا ميدان صاحب. گرفت شد و مورد استفاده قرار مي اقتصادي و اجتماعي انتخاب مي
با وسعت عظيم خود از زمان سلجوقيان و حتي قبل از آن مورد توجه بوده ) االمر ميدان صاحب(

 ٢٨ ديني نصريهةابونصر حسن آق قويونلو با بناي مسجد حسن پادشاه و مدرسلكن از زمان . است
  .شود االمر تبريز شروع مي گيري ميدان صاحب واقع در سمت شمالي ميدان، نخستين مراحل شكل

شاه اسماعيل صفوي با داير كردن عمارات عظيم سلطنتي همراه با بازار شتربان و مسگران   
اي كه  ويژه در دوره تا اينكه شاه طهماسب اول به. كند ا محصور ميحدود غربي و جنوبي ميدان ر

در زمان شاه (االمر   صاحبةهنوز تبريز را به قصد قزوين ترك نكرده بود، با بناي عظيم بقع
صورت مربع مستطيل  ميدان را به) گرفت عنوان مسجد سلطنتي مورد استفاده قرار مي طهماسب به
 فايده نخواهد بود بگويم شاه طهماسب كه مردي مذهبي و متشرع بود خالي از. رساند به اتمام مي

صورت مربع مستطيل بنا شده  المقدس، كه به با يادآوري صحن مسجد االقصي، مسجد بيت
ببخشد و از سوي ) االمر ميدان صاحب(آباد   خواسته از يك سو قداستي به ميدان صاحب٢٩است

پس به .  و بيزانسي قدرت فرمانروايي خود را نشان بدهدديگر، با استفاده از سنت معماري يوناني
توان گفت طرح مربع و مستطيل شكل بودن ميدان عظيم تصادفي انتخاب نشده است،  جرئت مي

عنوان پارامتري قوي، در تمام امور  مند به تشيع و اعتقاد به تأثير مذهب به بلكه اين حاكم عالقه
با توجه به نقشه تحت عنوان ميدان . كرد ش نميويژه در معماري آن را فرامو سياسي به
توان به اختصار چنين توصيف  االمر تبريز كه نگارنده آن را طراحي و رسم كرده است مي صاحب
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گيري خود نگارنده عبارت است از  طول و عرض ميدان به شكل مستطيل و با توجه به اندازه: كرد
د شايد با تغييراتي كه صاحبان فعلي دكاكين در نگارنده اعتقاد دار.  متر عرض٣٦ متر طول و ١٩٠

چرا كه در گذشته اكثر معماران سعي .  متر صحيح باشد٤٠ متر و ٢٠٠اند طول و عرض  ميدان داده
كردند اندازه و مقياس بناي مكانهاي مقدس را با استفاده از اعداد طاليي مشخص و طراحي  مي
جد حسن پادشاه و مدرسة ديني نصريه را به هر حال، در سمت شمال ميدان نخست مس. كنند
قويونلوها ساختند و سپس در سمت غربي بازار شتربان و در سمت جنوب دكاكيني كه يك  قره

رو به ميدان و روي ديگر به طرف بازار مسگران دارند در دوران سلطنت شاه اسماعيل ساخته 
شاه طهماسب ساخت كه با اند و باالخره در سمت شرقي آن بناي عظيم مسجد سلطنتي را  شده

متأسفانه دو طرح . بخشد االمر تبريز مي  بزرگ، زيبايي و عظمت بسياري به ميدان صاحبةدو منار
لكن در صورت عالقه به . بسيار اشتباه و نابخشودني صورت ظاهري ميدان را تخريب كرده است

توان  نگي شهر ميزيبايي شهر تبريز، جذب ايرانگرد و جهانگرد و حفظ ميراث تاريخي و فره
  :آيد كه در زير مي يكي از آنها را زدود، چنان

توجهي به يادمانهاي تاريخي و حفظ و حراست از ميراث   در زمانهاي نه چندان دور بي-١
ويژه در شهر تبريز، با احداث تعدادي مغازة موقت در وسط ميدان  گرانبهاي تاريخي و فرهنگي، به

نگارنده اميدوار است حافظان ميراث . اند سمت تقسيم كردهصورت طولي ميدان را به دو ق به
هاي  فرهنگي و مسئوالن معتقد به شكوه، عظمت و زيبايي شهر تبريز، طرح برچيده شدن مغازه

هاي موقتي، طرح  در نقشه با برچيده شدن مغازه. اهللا شاء ان. موقت را هرچه زودتر صادر نمايند
  .اصلي ميدان نشان داده شده است

 شهري آگاهانه يا ناآگاهانه ةريزان توسع نام خيابان دارايي طراحان و برنامه با ايجاد خياباني به -٢
االمر را تخريب و آن را فداي ساختمان جديداالحداث بانك  صحن زيباي بقعه و مسجد صاحب

در سمت غربي، فضاي ورودي بقعه و . طوري كه صحن دو تكه شده است به. اند ملي كرده
مانده و در سمت  االمر با هشتي بسيار زيباي آن همراه با حجرات طالب باقي بمسجد صاح

  .جاي مانده است شرقي اصل بقعه و مسجد همراه با حياط بسيار كوچك با دو منارة زيبا به
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هاي اين  بايد اضافه كنم در گذشتة نه چندان دور قنات حسن پادشاه با جريان خود در كناره  
. كرده است ر و تبريزي بلند قامت، شكوه و عظمت ميدان را دو چندان ميميدان با درختان صنوب
 شهر و از بين رفتن تمامي قناتهاي تبريز، قنات حسن پادشاه نيز متروك و ةمتأسفانه به علل توسع

  .طوري كه ميدان از داشتن فضاي سبز محروم است به. خشك شده است
نام ميدان امام  نقش جهان اصفهان كه فعالً به ميدان ةدانم مقداري دربار در اينجا الزم مي  

شاه عباس صفوي . االمر مختصري توضيح دهم شود و الگويي است از ميدان صاحب خوانده مي
نظران  و عالقه به هنر معماري با مشورت صاحب) م١٥٩٨/ ق١٠٠٧(با انتقال پايتخت به اصفهان 

 به باغ نقش جهان  آن روزگار ، كه درگيرد در محل فعلي ميدان و شهرسازان آن دوره تصميم مي
االمر تبريز ولي در مقياس بزرگ پي بيفكند؛  ، ميدان عظيمي برگرفته از ميدان صاحب٣٠معروف بود

البته در برخي منابع نخستين اقدامات مربوط به تغييرات در باغ نقش جهان را به شاه اسماعيل 
 قديم و ةيدان چهار حوض، پستخاننويسند كه وي در اين م حتي مي. دهند صفوي نسبت مي

   ٣١.برخي از بناهاي حكومتي را بنا كرده بود
گيرد در قسمت جنوبي شهر در زمين   زياد تصميم ميةبه هر حال، شاه عباس بعد از مطالع  

 قدم و ٤٤٠طول مستطيل . كند  ، ميداني به شكل مستطيل بنا ٣٢باغ نقش جهان دورة سلجوقيان
 در سال نصف جهان في تعريف االصفهانلكن مؤلف كتاب . ه است قدم ذكر شد١٦٠عرض آن 

   ٣٣. ذرع تعيين كرده است١٦٠ ذرع شاهي و عرض آن را ٥٠٠ق طول ميدان را ١٣٠٨
دهد كه ميدان نقش جهان برگرفته از طرح  آنچه مهم است و ما را در اين ادعا ياري مي  

 كه وقايع السنين و االعوامعنوان االمر تبريز است، نسخة خطي كتابي است تحت  ميدان صاحب
وي تاريخ بناي ميدان نقش جهان را . آبادي آن را تأليف كرده است مرحوم سيد عبدالحسن خاتون

  ٣٤. هجري ضبط كرده است١٠١١
توضيح مختصر دربارة محدوده ميدان نقش جهان اصفهان كه الگويي است از ميدان   
  :باشد مياالمر تبريز ولي در مقياسي بزرگ چنين  صاحب

ميدان نقش جهان . شد بايست در آن پياده مي گسترة هر دو ميدان تابع زميني بود كه طرح مي
االمر، بازار  جاي بازار شتربان واقع در بخش غربي ميدان صاحب اصفهان در سمت شمالي به



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي786

جاي بازار  بازار مسگران در سمت غربي ميدان نقش جهان به. سازان را دارد قيصريه يا چيت
در سمت شرقي . االمر تبريز، احداث شده است سگران واقع در سمت جنوب ميدان صاحبم

جاي مسجد حسن پادشاه و  اهللا به ميدان نقش جهان اصفهان مسجد باعظمت و زيباي شيخ لطف
نام  به(جاي مسجد سلطنتي شاه طهماسب  باالخره به.  ديني نصريه ساخته شده استةمدرس

واقع در سمت جنوب ميدان، ) مسجد امام(نظير مسجد شاه  بيمسجد عظيم و ) االمر صاحب
  .كند محدودة ميدان نقش جهان اصفهان را كامل مي

االمر  جاي قنات حسن پادشاه در ميدان صاحب هاي پرآبي نهر ِفدن به در گذشته و در دوره  
راه با تبريز با گذشتن از بخشهاي جنوبي و شرقي و غربي ميدان نقش جهان، زيبايي آن را هم

  .كرد ايجاد فضاي سبز چند برابر مي
همين بس .  اقتصادي، اجتماعي و ديني بود-هر دو ميدان محل برگزاري فعاليتهاي سياسي  

انداخت، شاه عباس  االمر تبريز قاپوق مي كه بگويم اگر شاه اسماعيل صفوي در ميدان صاحب
مضافاً به علت وسيع بودن ميدان . ادد صفوي نيز اين كار را در ميدان نقش جهان اصفهان انجام مي

  .انداخت نقش جهان، شاه عباس صفوي همراه با امرا و نزديكان خود در آن چوگان بازي راه مي
  

  االمر تبريز   اجتماعي ميدان صاحب-بازسازي ساماندهي و رويكرد به كاربريهاي اقتصادي

ر يكي از روشهاي موفق در ساماندهي و رويكرد به كاربريهاي مناسب و منطبق با زندگي حاض
كه رونق بافتهاي قديمي از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با  چنان. بافتهاي قديم است

  .ساماندهي منطقي ممكن است
آيد و با اختصاص  حساب مي ويژه رونق صنايع دستي يكي از اهداف دولت و جامعه به به  

طوري كه  به. كند تي را تضمين ميشده موفقيت، توسعه و رونق صنايع دس فضاهاي بازسازي
تواند به افزايش درآمد كمك مؤثري نمايد  تنها مي هدايت و رويكرد ايرانگردان و جهانگردان نه

به همين . شود بلكه در باال رفتن و تغييرات سطح آگاهي و تفكرات اجتماعي منطقه مؤثر واقع مي
ر و عناصر اطراف آن تحت االم جهت شايسته است سازماني جهت ساماندهي ميدان صاحب

وجود آيد تا متكي به مطالعات دقيق و همه  به» االمر تبريز بنياد ساماندهي ميدان صاحب«عنوان 
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 ةنظران بتوان اين ميدان زيبا را سامان داده و از مزيتهاي نسبي آن بهر  گروههاي صاحبةجانب
اً در اقدامات اجرايي شود چه در مطالعات و چه بعد بر اين اساس توصيه مي. فراوان جست

  :استراتژيهاي بازسازي منطبق با شرايط زير طراحي شود
   تبعيت از فرم و فضاي معماري گذشته، شرايط طبيعي محل فراموش نشود؛-١
پذير  ويژه در سطوح آسيب  استفاده از مصالح و مواد طبيعي منطبق با شرايط جغرافيايي محل به-٢

  .تأكيد شود
  .ذهبي همراه با باورها و سنتهاي پسنديده رعايت شود ابعاد اجتماعي و م-٣
 در طراحي و نوسازي فضاها سعي شود در عين رعايت هماهنگي با معماري گذشته، دستيابي -٤

  .الوصول باشد به ابزارهاي جديد و تكنولوژيهاي سهل
  

  گيري نتيجه

انگيز بودن آن را  فتتوان نو و شگ اگر نتوان ماحصل اين مقاله را كشف جديد ناميد حداقل نمي
االمر تبريز و بعد از آن  قويونلوها ميدان صاحب اگر بپذيريم كه قبل از حكومت قره. منكر شد

ويژه در زمان شاه اسماعيل صفوي مكان برگزاري فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ديني  به
پس اگر شروع . يازد  تكامل دست ميةبود در زمان شاه طهماسب صفوي از نظر معماري به درج

 شاه عباس صفوي نسبت بدهيم، بدون ةگيري فعلي ميدان نقش جهان اصفهان را به دور شكل
االمر تبريز پيش نمونه و  ترين شك و ترديدي توان گفت ميدان صاحب چون و چرا و كوچك

لكن نبايد فراموش كنيم كه توان حكومت در زمان شاه . الگوي ميدان نقش جهان اصفهان است
ترين نقص و كوتاهي به  باس و آرامش نسبي موجود در وسعت و معماري نقش جهان كوچكع

اي از آثار بهترين طراحان، شهرسازان،  طوري كه ميدان نقش جهان اصفهان گنجينه به. عمل نياورد
 آن روزگار ةسازان، سنگتراشان، خطاطان، نقاشان، بنايان و در يك كالم معماران برجست كاشي

  .شود محسوب مي
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بنياد ساماندهي «دوست با احساس مسئوليت به پاخيزيد و با تشكيل  پس اي تبريزيان ايران  
 بالياي طبيعي و طرحهاي ة آن، كه درنتيجةدر احياء و آبادي گذشت» االمر تبريز ميدان صاحب

   .ءاهللا شا ان. ناجوانمردانه خسارات ديده قدمهاي استوار و سازنده برداريد
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  اه نوشت پي
، چاپ اول، تهران، )ق۹۰۵ -۱۱۳۵(صفويه از ظهور تا زوال  ، دفتر چهارم،تاريخ ايران اسالميجعفريان، رسول، . ۱

  . ۱۹، ص ۱۳۷۸ معاصر، ةمؤسسه فرهنگي دانش و انديش
 مطالعات و تحقيقات ةزاده، تهران، انتشارات مؤسس  وهاب ولية، جلد اول، ترجمقويونلوها قرهسومر، فاروق، . ۲

  .۱۲، ص ۱۳۶۹گي، فرهن
 محمدعلي جراحي، چاپ ة، تصحيح و تحشيتاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفويخواندمير، امير محمود، . ۳

  .۷۱، ص ۱۳۷۰اول، تهران، نشر گستره، 
  .۳۲۷، ص ۱۳۵۷، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران، نشر بابك، احسن التواريخروملو، حسن بيك،  . ۴
نويسد   مي۴۱۲، ص ۱۳۴۹ محمد عباسي، جلد دوم، تهران، انتشارات اميركبير، ة، ترجممهسياحتناشاردن، ژان، . ۵

تغيير حرف كه به . تبريز همان شهري است كه بطليموس در پنجمين جدول آسيايي خود آن را كابريس ناميده است
، شرح  تبريزةرافي دارالسلطنتاريخ و جغگيرد؛ مرحوم نادر ميرزا،  سهولت انجام مي ت و برعكس آن در زبان يوناني به

  .۳۵، ۱۵ -۱۸و تعليقات محمد مشيري، چاپ اول، تهران، ص 
، ص ۱۳۳۳، چاپ اول، تبريز،  شريفه و رجال برجستهةتاريخ امكناهللا آقاي ميرزاعلي آقا شهيد،  االسالم، آيت ثقة . ۶
۳۱- ۳۰.  
  .۱۶۰، ص ۱۳۵۴جمن آثار ملي، ، تبريز، انتشارات انآثار باستاني آذربايجانكارنگ، عبدالعلي، . ۷
  .۲۶۸، ص ۱۳۶۲، تهران، چاپ ندا، آذربايجان پيش از تاريخ و پس از آنوكيلي، سيد اسماعيل، . ۸
  . ۹۹۴، ص ۱۳۶۸، تبريز، انتشارات نيما، آذربايجان در مسير تاريخ ايراننيا، رحيم،  رئيس. ۹
، تبريز، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، هاي تبريز يياي از طباطبا  شاخهةنام نسبترابي طباطبايي، سيد جمال، . ۱۰

  .۵۹، ص ۱۳۷۶ شمال غرب، ةمديريت منطق
  . ۳۵۶، ص ۱۳۴۳، به كوشش يوسف خادم هاشمي بنه، تهران،  چهل مقالهنخجواني، حاج حسين،. ۱۱
  . ۲۸۳، ص ۱۳۷۶، انتشارات محتشم، اصفهان، ندگاني شاه اسماعيل اولزيوسف جمالي، محمدكريم، . ۱۲
  .۲۸۲همان، ص .۱۳
  .۳۱۰، ص ۱۳۶۸، تهران، انتشارات ارغوان، شاه اسماعيل صفوينوايي، عبدالحسين، . ۱۴
  .۲۳۲همان، ص . ۱۵
  .۸۳، ص ۱۳۴۴، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، زندگاني شاه عباس اولتهران، نصراهللا، . ۱۶
  .۳۲۸عبدالعلي كارنگ، همان، ص . ۱۷
 منوچهر اميري، تهران، انتشارات شركت ة، ترجم)شش سفرنامه(هاي ونيزيان در ايران  فرنامهسباربارو، جوزف، . ۱۸

  .۳۹۲، ص ۱۳۴۹سهامي خوارزمي، 
  .۲۶، ص ۱۳۷۱المعارف تشيع، جلد سوم، تهران، انتشارات بنياد خيريه و فرهنگي شط،  ةرداي. ۱۹
خان بيگلر بيگي كار  د شد ولي به همت نجفقلي شديدي وارة هجري تبريز، به بازارها لطم۱۱۹۳ سال ةدر زلزل. ۲۰

  .۲۱، ص ۳، جلد المعارف تشيع ةرداي به پايان رسيد، ۱۱۹۶ها در  بناي ديوار و سقف
، تهران، انتشارات دانشگاه از شار تا شهر، تحليل تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آنحبيبي، سيد محسن، . ۲۱

  .۴۵، ص ۱۳۸۰تهران، 
 ثقة هجري بنا نموده است؛ شهيد ۹۸۴ ةاالمر همان مسجدي است كه شاه طهماسب اول متوفي سن  صاحبةبقع. ۲۲

  .۲۵، تبريز، ص  تبريزة شريفه و رجال برجستةتاريخ امكناالسالم، 



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي790

  .۹۰كارنگ، ص . ۲۳
  .۱۴۹نادر ميرزا، ص . ۲۴
  .۲۹ االسالم، ص ثقة. ۲۵
  .۲۴همان، ص . ۲۶
ايش معماري و مسجد، گذشته، حال و آينده، تهران، انتشارات دانشگاه ، مجموعه مقاالت هم معماري مساجد.۲۷
  .۲۹ -۳۰، ص ۱۳۷۸هنر، 
نام مظفريه و گاهي  قويونلو به  ديني در كنار مسجد حسن پادشاه زماني با استفاده از لقب جهانشاه قرهةاين مدرس. ۲۸

  .شود شته مينام نصريه خوانده و نو  ابوالنصر حسن آق قويونلو بهةبا توجه به كني
  .۱۴، ص ۱۳۶۸ حشمت جزني، تهران، انتشارات گلشن، ة، ترجممعماري اسالميدوپولو، پاپا، . ۲۹
. نام نقش جهان وجود داشته است اهللا هنرفر عقيده دارد پيش از ايجاد ميدان در محل فعلي آن ميداني به لطف. ۳۰

  .المعارف بزرگ اسالمي ةرداياند،  ادهبرخي از محققان بناي اين باغ را به شاه اسماعيل صفوي نسبت د
  .۶۴، ص ۱۳۵۲، تهران، انتشارات انجمن آثار ملي،  آثار ملي اصفهانرفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم،. ۳۱
 وافري ةپسر و جانشين آلپ ارسالن، سلطان سلجوقي به آباداني اصفهان عالق) ۴۶۴ -۴۸۵(در زمان ملكشاه . ۳۲

  .، تهرانيالمعارف بزرگ اسالم ةرداي. داشت
  .۳۹۵، ص ۱۳۵۰، چاپ دوم، اصفهان،  آثار تاريخي اصفهانةگنجيناهللا،  هنرفر، لطف. ۳۳
  .۳۹۶همان، ص . ۳۴


