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  :چكيده

ـ         تبريز مجموعه صاحب آباد   االمـر معـروف گـشته اسـت از           نـام مجموعـه صـاحب     ه   كه بقاياي باقيمانده آن امـروز ب
هاي انجام شده اين مجموعه مـدت چهـار قـرن مركـز               باشد طبق بررسي    هاي تاريخي و ارزشمند ايران مي       مجموعه

ن، شاه اسماعيل و شاه طهماسب بوده است، اما         حكومت ايران و مقر فرماندهي پادشاهاني چون جهانشاه، اوزون حس         
وجود آمده در طول تاريخ باعث كاسـتن از شـكوه و            ه   ب ات باقيمانده و تغيير   مجموعه نفيس امروزه تنها نام و ياد اين       

در زمـان صـدارت شـيخ محمـد     ) ايلخان مغول( شروع ساخت اين مجموعه به دوره آباقاخان        . عظمت آن شده است   
با ساخته شدن اين مجموعه روند گسترش شهر تبريز به سـمت شـمال رودخانـه                . گردد   وي، برمي  جويني، وزير كبير  

 بعدها در دوره جهانشاه دارالحكومـه از محلـة شـشگالن بـه ايـن مجموعـه انتقـال داده        .شود مهران رود كشيده مي   
  .ده شد شود و از ان تاريخ تا زمان شاه طهماسب كه پايتخت از تبريز به قزوين انتقال دا مي
  

  :واژه هاي كليدي
  . تبريز، هشت بهشت،  صاحب االمر،  صاحب آباد،حسن پادشاه

  
  
.  
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  مقدمه

  

  

 يكي از عناصر مهم شهري با شـكل وفـرم           به عنوان ميدان امروزه   
ي گـردد كـه طراحـان كاركردهـا         هاي مختلفي طراحـي واجـرا مـ       

وكاربري هاي مختلفي در تعامل بامحيط خلق مـي كننـد، هرچنـد             
 قرن نهم هجري واژه ميدان در ادبيات ايراني واژه هـايي            از تاپيش

   امـا بـا    داريـم ....دان جنـگ وجـدال و     چون ميـدان رزم وبـزم، ميـ       
دان نقش جهان اصفهان، ميـدان  گيري فضاهايي همچون مي  شكل
دان بـه صـورت   ميـ  ....ي خان كرمـان، ميـدان خـان يـزد و    گنجعل

 سياسـي و اقتـصادي      –عنصري قوي وارد عرصه هـاي اجتمـاعي         
  .  دايران گردي....و

ران بود كه باكاركرد ميدان صاحب آباد يكي از ميادين اوليه اي
ان خود به وجود لشكريدن حسن پادشاه ازامي وبه خاطر سان دينظ

  شدآمد و در دوره هاي بعدي ر
  

ن قـرن   يدان بـه نبـود چنـد      يـ ن م يـ ساخته شدن ا  . افتوگسترش ي   
ان يـ ران پا يـ  ا ي در شهرها  يستم شهرساز ي در س  ي باز شهر  يفضا

  . كرديراني ايد را وارد شهرهايدان با شكل وفرم جدي ميداد وفضا
داني اسـت   تر از ميـ    وني صاحب آباد بسيار كوچك    دان كن  مي هرچند

ميدان مورد ادعـاي سـياحان      ه در متون تاريخي ذكر شده است و       ك
ال حاضـر قابـل مالحظـه       ست كـه در حـ     ونويسندگان آن چيزي ني   

دان اصلي چه بـوده وچـه عناصـري در كنـار آن             است؛ اما اينكه مي   
شكل وفرم آن چگونه مي توانسته باشـد،   اندازه، وجود داشته وابعاد،  

  .دا كردتي است كه بايد براي آنها پاسخ پيسواال

 
  

  

  

  

   

  

  لخانانيب آباد در زمان اباغ صاح

 يتخـت امپراتـور   يلخانان مغول بـود كـه پا      ي از ا  ين شخص يآباقاخان اول 
 ي در فـضاها يز به كاخ سـاز ي ني و.ز انتقال داديخود را از مراغه به تبر 
بـه   ي در زمـان او ادارة امـور كـشور   ، داشـت ياديباز و سرسبز عالقه ز   

ن ي از ا  يكي . ماند ي باق مانده از زمان هالكو   ي باق يا   كارمندان حرفه  دست
 آباقاخان  ينفوذ در دستگاه حكومت    ي ذ يها  ا در اصل خانواده   يكارمندان  

  . بودينيلخانان مغول خاندان جويو ا
ر ي بود كه وز   ينيخ محمد جو  ي به نام ش   ين خاندان شخص  ين ا يپر نفوذتر 

آباد در شمال رودخانه       احداث باغ صاحب  . دربار آباقاخان و پسران او بود     
ن شـخص نـسبت     يـ ز را بـه ا    ي شهر تبر  يو در اصل در ضلع شمال     شهر  

ن مـسئله اشـاره داشـته       يـ  كه به ا   ين متون يتر  يمياز جمله قد  . دهند  يم
 جهانشاه دولتخانـه را     …«  :است روضات الجنان و جنات الجنان است      

آبـاد منـسوب بـه صـاحب          بوده موسوم به صاحب    ين باغ ينجا آورده، ا  يا
وان ممالـك   يـ  صـاحب د   ينين محمد جو  يالد  د خواجه شمس  يد شه يسع

  .)470، 1383، ييابن كربال(  » …
خ احـداث   ي شـ  به دست گردد كه ساختمان باغ       ينگونه مشخص م  يپس ا 

 تأسف و تعجب است كه عمارت و ساختمان آن در متون            يشده، اما جا  
د كـه   يـ ن بـاغ باعـث گرد     يـ سـاخت ا  . ده اسـت  يـ ف نگرد ي توص يخيتار

  .ديمتمركز گردد  رودخانه مهران رو شهر در شمالي بعديها توسعه
  
  
  

  ونلويحكومت تركمانان قو مجموعه صاحب آباد در دورة
 كه دولتخانـه خـود   دريگي  م  م  يدن تصم يقدرت رس ه   از ب   پس   جهانشاه 

نكه جهانـشاه بـه     ي ا .را از محله ششگالن به باغ صاحب آباد انتقال دهد         
ـ   ي مـ  يل مختلفـ  يزند دال   ين مهم دست م   يا اوالً . ته باشـد   داشـ  ستهتوان

ت حكومت را داشـته  ي استقرار مركزي الزم را برا يط آمادگ يمكان و مح  
ن يـ  به ساخت و ساز جهانشاه در ا       يا  خ اشاره ي چرا كه در متون تار     .است

 در مجموعه باغ صـاحب      ي شاخص يمجموعه نشده است و جهانشاه بنا     
ن مكـان حكومـت   يـ اما مدت سـه دهـه در ا  . اورده استي نبه وجودآباد  

آباد از     باشد چرا كه باغ صاحب     يتيل امن يتواند به دال    ين م ي ا ؛كرده است 
 قـرار   يعـ ي طب يان دو عامل دفاع   ي در م  يعيط طب ي در مح  يرينظر قرارگ 
ـ  يه شـمال  يله رودخانه و حاش   يوسه   ب يه جنوب يدارد حاش  له كـوه   يوسـ ه   ب

 در انتخـاب    يار قابل تـوجه   يتواند نكته بس    ين م يگردد و ا    يمحافظت م 
  . مركز حكومت محسوب شودبه عنوانكان ن ميا

 … است مـشهور بـه دولتخانـه كهنـه       يالن موضع يگ  در محله شش  « 
انـد   اند آنجا منزل داشته  ش از جهانشاه پادشاه بوده    ي كه پ  ينيا سالط ييگو

 بوده موسوم به صاحب آبـاد       ين باغ ينجا آورده، ا  يجهانشاه دولتخانه را ا   
 ينين محمـد جـو    يالـد   د خواجـه شـمس    يد شـه  يمنسوب به صاحب سع   

  . )1383،470،ييابن كربال( » …وان ممالك يصاحب د
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ونلو، ي اوزون حسن آق قو    به دست ونلو  يبعد از كشته شدن جهانشاه قراقو     
 يد بـر كرسـ    يـ ن دولتخانـه جد   يحسن پادشاه و اوالد و احفادش در هم       

 ي مقـر حكـومت    بـه عنـوان   ز  يش از انتخاب كردن تبر    ي پ .قدرت نشستند 
كرد و در     يحكومت م ) آمد(اربكر  ي را در شهر د    يسن پادشاه مدت  ، ح دخو

  .ز انتقال دادي خود را از آمد به تبريتختي پاي قمري  هجر873سال 
 در  ي حكومت عثمان  يريگ   حكومت حسن پادشاه با شكل     يمحدوده زمان 

 مقتـدر و    يافتن فـرد  ي در صدد    ي غرب يها  غرب مصادف بود و حكومت    
 بودند و اوزون    يدرت روز افزون حكومت عثمان     مقابله با ق   يجنگجو برا 
ن خـاطر توجـه بـه امـور         ه همي ن كار بود ب   ي ا ينه برا ين گز يحسن بهتر 

نتس حسن پادشاه   يوالتر ه .  اوزون حسن بود   يها   در رأس برنامه   ينظام
 اصالً  يكند و   ي م يك معرف يان شرق نزد  ين فرمانروا ي از مقتدرتر  يكيرا  
. ران حكومـت كـرد  يـ  مختلـف ا   ي نواح  مدت ده سال بر    ي نبود ول  يرانيا

ع در مقابـل  يدان وسـ ي باعث شد كه حسن پادشاه م    يتوجه به امور نظام   
البتـه  .  آورد بـه وجـود   ان خود   يدن از لشكر  ي سان د  يآباد برا   باغ صاحب 

تخـت اول حـسن پادشـاه       ي از شـهر آمـد پا      يدان ساز ينگونه م يشروع ا 
  .دانند يم

، سـازمان  يديـ بـود سـازمان تول  تـوان از سـه قـرن ن    ين اعتبار م يبا ا « 
ر ي در سـ   ي و سـازمان كالبـد     يي، سـازمان فـضا    ي، سازمان شهر  يوانيد

نكـه از   يبـا وجـود ا    . ران نـام بـرد    يـ  در ا  يني و شهرنش  ييتحول شهرگرا 
ـ  ي شـاهكارها  ي و هنر  يدگاه معمار يد ن دوران خلـق    يـ  در ا  يليبـد   ي ب

ـ   ي مـورد بـازنگر    ي كهن شهرسـاز   ينكه الگوها ياند و گو ا     شده داع  و اب
دان حسن پادشاه   يزد و م  ير چخماق در    يمجموعه ام (اند    مجدد واقع شده  

 و زنـده    يو نـشان از حفـظ و نگهـدار        ) زيـ و مجموعه اطراف آن در تبر     
ـ    ي و شهرساز  يني شهرنش يسنت ها بودن    بـدان علـت كـه       ي دارنـد ول
 گـسترده آن    ي و فـضا   ي شهر يتوان از زندگ    يستند، نم يش ن ي ب يموارد

  .)86، 1378، يبيحب ( »صحبت داشت
پادشـاه نـسبت    آباد به حسن دان صاحبي كه در اطراف م   ييگر بناها ياز د 
ه حـسن   يـ  سـاخته شـده بـاغ زاو       يات و يدهند و احتماالً در زمان ح       يم

دان صـاحب   ين باغ در كنار م    ي است در متون آمده كه ا       يا نصريه  پادشاه
در  يدان و كـدام ضـلع آن بـود خبـر    يـ  مينكه در كجا  ي ا يآباد بوده ول  

  : بازارچه شتربان ذكر شده است يكيست اما در نزديمتون ن
اسـت و آثـار انـوار از آن مـزار در نظـر              ي كه از اجلة اول    ير روم يمزار پ « 

ه يـ ب به بازارچـه شـتربان در عقـب بـاغ زاو           ياولواالبصار تابان است قر   
ت يـ ت كمـال و بـه غا  يـ  بوده در نهاي عارفيحسن پادشاه واقع شده، و  

  .)85، 1371، يحشر(  » اعلمحسن حال، و اهللا
 در عقـب بـاغ      ير روم ينكه مزار پ  يگر ا ي مطلب د  ير روم يدر مورد مزار پ   

 يـي ده و در روضات الجنان و جنات الجنان ابـن كربال          يه ذكر گرد  ينصر
  :ان كرده است ين بينچني را ايمقبره و

ست يـ ه بـه جانـب شـمال مقبـره ا    ين در عقب باغ نصر    ي و همچن  …« 
 است از سنگ به خط عبدالـه        ي در درآمد آن درگاه    يومر ر يمشهور به پ  

  . )527، 1383، ييابن كربال(  » … يرفيص

ز معروف بوده اسـت و      يه حسن پادشاه ن   يه به نام باغ زاو    يظاهراً باغ نصر  
هـا معـروف      ن نـام  يـ در دوره حكومت تركمانان بـاغ صـاحب آبـاد بـه ا            

  .گردند يم
دان حـسن پادشـاه دو      يـ  م  ساخته شده در اطـراف     يگر بناها يدر مورد د  

ن اسـت كـه اوزون حـسن در         يـ ه اول ا  يـ  نظر .ه مختلف وجود دارد   ينظر
ن خـود   ي از معتمد  يكي بود به    يماري كه در بستر ب    يهنگام مرگ و زمان   

 بسازد و   ي به رسم ماندگار   يا  كند كه بر او مسجد و مدرسه        يسفارش م 
  .سازد ين بناها را مي بعد از فوت حسن پادشاه ايو

ات حـسن پادشـاه     يـ ن است كه بناها در زمان ح      يا گر در مورد  يه د ينظر
ل يـ نانش تكم يشروع شده و بعد از مرگ اوزون حـسن در زمـان جانـش             

  :ن بناها نوشته استيشده است مرحوم ذكاء در ا
ـ  يكي منسوب است    يندريز به ابوالنصر حسن با    يدو بنا در تبر   «  نـام  ه   ب

ا هر دو در    يه كه گو  يرصيگر ق يا مسجد حسن پادشاه و د     يه  يمدرسه نصر 
 بـه دسـت    شـده و پـس از مـرگ او           يگـذار   هيـ زمان زنـده بـودن او پا      

  .)186، 1364، ذكاء( »افته استيان ينانش پايجانش
  :سد  ينو  يفه در كتاب جهان نما دربارة مسجد حسن پادشاه م         ي خل يحاج
ونلو و به ي اوزون حسن پادشاه آق قو    يجامع سلطان حسن كه از بناها     « 

ن و  ي متـ  ين با سنگ تراش و سرب ساخته شده بنـا         يع سالط طرز جوام 
ه  بزرگ ب  يك قطعه مرمر بلغم   يدر كنار صفة محراب     .  است يبا شكوه 

ده يوار نصب شده و جـامع را رونـق بخـش   يطول و عرض چند ذراع به د      
گـر  يرود و در جوامع د      يشمار م ه  سنگ مرمر مزبور از نوادر دهر ب      . است
ار كه در سر درب آن حك شده        ياء چهار   ده نشده است، اسم   ير آن د  ينظ

مجلـه   ( »ده است ي ابقاء گرد  يها پاك و فقط به نام عل        از طرف قزلباش  
  .)191، ص 2، س 5معلم امروز، ش 

ـ    ياء چلب ياول دن كـرده   يـ ن مـسجد د   يـ از ا . ق. هــ    1050سـال   ه   كـه ب
 يو. ونلو بنا كرده استين مسجد را سلطان حسن آق قويا«  :سدينو يم

ز يـ  شكست خـورده بـه تبر      يسلطان ابوالفتح محمد خان ثان    در جنگ با    
. ن مسجد به خاك سپرده شد     يك ا يبازگشت همانجا درگذشت و در نزد     

 آن  يگنبـدها .  اسـت  ي هنر معمار  ي از شاهكارها  يكين مسجد   ي ا يبنا
  هستند كـه بـا سـنگ       ي منافذ ي شده و از چهارسو دارا     يكاريهمه كاش 

وار يـ  هر چهـار د    يرو. اند  دهيدن و مشعشع گر   يمز) نيمرمر (ي نجف يها
 گونـاگون و    يهـا   ها ، گل و بوته     ها ، ترنج    يمين مسجد بزرگ را اسل    يا

ن نقـوش   يا. اند  دهينت بخش ي شده، ز  يبر   و گچ  ي متعدد حجار  يها  هيكتب
 ي است كـه روزگـار     ي هنرمندان ي از مهارت و استاد    يا  ها نمونه   بهيو كت 
 بـا   ييهـا   ز نبشته يها ن    پنجره  درها و  يباال. اند  جاد آنها صرف كرده   يدر ا 

 ياقوت مستعصمي يبايشباهت به خط ز ي وجود دارد كه بيخط ثلث جل 
 زردرنـگ   ين مسجد دو پارچه ستون سـنگ      ين محراب ا  يست، در طرف  ين

 يران و تـوران برابـر     يـ  آنها بدون مبالغه با خراج ا      ياند كه بها    قرار داده 
دا يـ ا پ يـ  دن ياچ جـ  يرشـان در هـ    ينهـا كهرباسـت و نظ     يا ا يـ كند، گو   يم
  .)187، 1364، ذكاء ( »شود ينم
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ز آمـده و از مجموعـه      يل به تبر  ياحان كه در زمان شاه اسماع     ي از س  يكي

 در  ي اسـت و   يزيـ دار كـرده اسـت بازرگـان گمنـام ون         يحسن پادشاه د  
دان وصـف   يـ مارسـتان را در كنـار م      ي از سفرنامه خود مسجد و ب      يبخش

گر درهاسـت   يشتر از فاصلة د   ي ب يتن در از كاخ سلطن    يفاصله ا « :كند  يم
شـود بـا مـسجد و         يده مـ  يـ دان د يـ ن نقطه منظـرة بـا شـكوه م        يو از ا  

ن مسجد كه   يا. ام  ن نام برده  يش از ا  ياند و پ     كه در آن ساخته    يمارستانيب
 يهـا   اطـاق يار بزرگ است و دارا يگ ساخته است بس   يسلطان حسن ب  

  . اند ن كردهييل تزي است كه با گچ و طال و نياريبس
 يار است و حت   ي بس ي بناها يز بزرگ و دارا   يا مارستان ن  يمارستان  ين ب يا

 بزرگ دارد كه    ي تاالرها ياريبس. اند  باتر از مسجد آراسته   يداخل آن را ز   
مارستان و مسجد فقـط     يان ب يم. اند  درست به اندازه اوست مفروش كرده     

گـر  ي د يك سـو تـا سـو      يـ مارسـتان از    ياند و خـارج از ب       دهي كش يواريد
. ارد اسـت  يـ ش دو   يك زراع و پهنـا    ياند كه ارتفاعش       ساخته يا  صطبهم

ده يگر گرداگـرد مـصطبه كـش      ي د يك سو تا سو   يز از   ين ن ي آهن يريزنج
ــا آب وارد مــسجد و ب ــد ت در دوران . مارســتان و مــصطبه نگــردديبودن

ان در  يـ نوايش از هزار تـن از ب      يعقوب ب يگ و سلطان    ي حسن ب  يپادشاه
عقـوب  ير را تـا زمـان مـرگ سـلطان           يـ د و زنج  بردن  يمارستان بسر م  يب

ن يـ تمـام ا . و سـپس تركمانـان آن را برداشـتند       . كردنـد   ي مـ  ينگهدار
، 1349، يزيبازرگان ون(» گ بزرگ ساخته است   يها را حسن ب    ساختمان

392(.  
 يرسد كه بنا    ينگونه به نظر م   ي ا يزين بازرگان ون  يف ا يبا توجه به توص   

ن بوده باشد چـرا كـه       يد دارالمساك ي و با  مارستان نبود يمورد مشاهده او ب   
  .ان در آنجا ساكن بودندينواي از بياريكند كه بس يز ذكر مي نيو
ه ي در حاشـ   ي از عمـارت   يزيـ ن بازرگـان ون   يمارستان ا ير از مسجد و ب    يغ
ان يدن از لـشكر   يـ برد كه در مواقع سان د       يدان و مشرف به آن نام م      يم

 يشـدند و بـه تماشـا        ي مـ  ران او در آنجـا مـستقر      يـ حسن پادشـاه و ام    
 كـه در سـمت   يگـر يدر د«  :نشـستند  ي ميان و مراسمات خاص  يلشكر

ن در  يـ ا. شـود   ي بزرگ قرار دارد و به باغ بـاز مـ          يدانيمشرق است در م   
ش يارد و پهنـا   يـ  به شكل طاق دارد كـه ارتفـاعش سـه            ي آجر يواريد
ند و  ا  د كرده ينات است و فقط آن  را با گچ سف         يي از تز  يخال. ارد است يدو

 ين در سـاختمان   يـ  ا يرو. شـود   يده م ي د ييبايانش چشمة بزرگ ز   يدر م 
اند كه مشرف بـه        ساخته يا  دهيار و تاالر سرپوش   ي بس يها بزرگ با اطاق  

شـود بـه      يده م ي گرد د  يوانيدان است ا  ي كه رو به م    يدر طرف . باغ است 
. دتر است يام سف   دهيد كه از هر چه در عمر خود د        يد، چنان سف  يرنگ سف 

 ياريگ با بـس   يشد حسن ب    يدان برپا م  ين م يوقت مراسم جشن در ا    هر  
ران بـه  ي كـه سـف  يآمدند و غالباً هنگام ين عمارت ميران خود به ا   ياز ام 

دادنـد    ي مـ  ين ساختمان جا  يشان را در ا   يآمدند ا   يدرگاه اوزون حسن م   
بازرگـان  ( »  فـراوان  يهـا   اطـاق  يكـو و دارا   يار ن ي است بـس   ييرا جا يز
  . )391، 1349، يزيون
 يداريـ  در د  ي كارد يملي به نام ج   ي شخص يزياحان ون يگر از س  ي د يكي

    :ف كرده استينگونه توصيرا ا از مسجد حسن پادشاه داشته است آن

  
ت ظرافت  ي آن در نها   يكار  ي دارد كه كاش   ييباين مسجد جلوخان ز   يا« 

 ازاره و اطراف درب آن از مرمـر خـوش  . عمل آمده است ه   ب يو هنرمند 
خته يهم آم ه   ب يها  ها و بوته   ها و گل    شده و در آن مرغ     يار حج يرنگ

ن ي ا يدرب سنگ . دهيه گرد يست تعب ي ن ييايتاليشباهت به اسلوب ا     يكه ب 
ز يـ  آن ن  ي رنگ است كه حجـار     يم صورت يك پارچه ضخ  يمسجد مرمر   

اط يـ  بـه ح يشود كه راه ي باز مين در به داالني دارد ايظرافت و عظمت  
ر سـه طـاق بـزرگ وارد        يـ توان بـا گذشـتن از ز       ي دارد و م   يعيمربع وس 

 قرار گرفتـه و     ين به كاش  يدر قسمت جلو مسجد دو برج مز      . مسجد شد 
 يها   دارد كه از پارچه    يع و بلند  يداخل مسجد در قسمت وسط گنبد وس      

ن يتر  فيظر.  شده و به طال و الجورد و مرصع است         يد حجار يمرمر سف 
شـود،    يده مـ  يـ  مـسجد د   نيش ا يها آرابسك در آرا    ن طرح يتر  و قشنگ 
در . ستنديـ ا ي دارد كه مردم هنگام نماز رو به آن م       يبا و مجلل  يمحراب ز 

ا يـ وان  يـ ا.  متعـدد متـصلند    يها   وجود دارد كه به حجره     يياطراف درها 
ه شده كه هر طـرف سـه سـتون          ي تعب ي در دور تا دور طبقه فوقان      يرواق
 هـم برابـر     هـا بـا    ن سـتون  يست چرا ا  ي معلوم ن  يول.  دارد ي سنگ يبايز
انـد     كـه در طـرف مغـرب و مـشرق قـرار گرفتـه              ييها ستند و ستون  ين

. باشـد   ي مـ  يگـر شـمال و جنـوب      يتر از شش سـتون د       و كوتاه  يمتساو
منبـر  . ده شدهي پوشيمتيس و ق يار نف ي مسجد از مرمر كبود بس     يوارهايد

 يفـ ي ظر ي مسجد از چوب گـردو سـاخته شـده و منبركـار            يي پانزده پله 
  .)187، 1364 ،ذكاء(» …دارد

ـ   يـ ل بر مسند قـدرت تك     ي سلطان خل  يبعد از اوزون حسن مدت      يه داد ول
عقوب به جنگ و جدال برخاسـته و از او          ي نگذشت كه با برادرش      يزمان

ق بر تخت سـلطنت نشـست   .  هـ 883عقوب در سال يشكست خورد و  
ران بـود و در زمـان حكومـت او          يز و ا  ي دوازده سال حاكم تبر    ي مدت يو

 گـشت و هنرمنـدان و       ي مـستول  يه مملكتـ  يـ  بر امور جار   يبآرامش نس 
 اعـاده فـضل و حـضور        ي مناسب برا  يشمندان فرصت يسندگان و اند  ينو
ن دوره دوازده يـ  در ا ي خـوب  ي و اجتماع  ي هنر يها تيدا كردند و فعال   يپ

 آثـار دوره حكومـت      يساله شـكل گرفـت مرحـوم ذكـاء ضـمن معرفـ            
    :كند  يف مين توصين چنيعقوب را ايتركمانان سلطان 

 با ذوق و دوستار دانش و فرهنگ و هنر بـود و             يعقوب مرد يسلطان  « 
 دست نوشت و مصور داشـت و در         يها  از كتاب  يار معتبر يكتابخانه بس 

  .كار مشغول بودنده  فراوان بيز هنرمندانيدربار او در تبر
ــ را در تبريق طــرح كــاخ.  هـــ 888ســال ه  بــيو ز در همــان بــاغ ي

ـ     يها  ه به روضه  يخت كه در تشب   آباد اندا   صاحب نـام  ه   هشتگانه جنـت، ب
  .)188، 1364، ذكاء(  »ده شديهشت بهشت نام
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ه يجــاد و احــداث هــشت بهــشت در درون بــاغ نــصري و ايگــذار هيــپا
دهنـد كـه ظـاهراً در مـدت           يعقوب نسبت م  يرا به سلطان    ) آباد  صاحب(

 يباسـتان مرحـوم كارنـگ در كتـاب آثـار          . هفت سال احداث شده است    
 935 كه در سـال      ينيخ ام ياهللا روزبهان در تار     جان به نقل از فضل    يآذربا
ق نوشته شده است ،     .  هـ   888 سال   ي در شرح رخدادها   ي قمر يهجر

ن سال فرخنده مĤل نـزول موكـب مـسرت          يغره محرم ا  «   :سد  ينو  يم
ام حـوادث بـه     يـ ده و ا  يز بود، جهان از فتنه آرام     يز در دارالسلطنة تبر   يانگ

ن سال عمـارت قـصر هـشت بهـشت كـه در بـاغ                يده و در ا   يآخر انجام 
 اسـت در  يو آن عمـارت  اد افكنده بودند مكمل گشته بـود  يآباد بن   صاحب

ش بـر صـورت     يايروزه برافراخته، و صنع ن    يوسط آن باغ همچو اورنگ ف     
 يب، همچـو ابـرو    ي دلفر ي هر ضلع از خارج صفّه و طاق       يمثمن و معاذ  

نو همچو صـورت    ين سطح م  ي صاحب كمال و مز    محبوبان نظرگاه مردم  
  :هالل، شعر 

  ب كه هستين طاق دلفريتبارك اهللا از ا
   خوبانينظرگه همه مردم چو ابرو

  ناية قدرش به قبة ميده پايرس
  وانيگذشته رفعت سقفش ز گنبد ك

   كه ساخت نقاششيز عكس هر گل نقش
  .)173، 1374، كارنگ( » نه فلك تابانيي است در آيا ستاره

 يفيد كـرده و توصـ     يز بازد يل از تبر  ي در زمان شاه اسماع    يزيبازرگان ون 
آبـاد ارائـه      دان صـاحب  يـ  م ي حواش يها و بناها    ها و عمارت    كامل از كاخ  

دهد   يها را به حسن پادشاه نسبت م        ها و عمارت     كاخ ي تمام يكند ول   يم
 ن آثار در ازمنـه و در حكومـت  يباشد چرا كه ا  يح نم ين  مطلب صح   يو ا 
ن آثـار برابـر نوشـته       يـ ف ا يانـد، توصـ      شاهان مختلف شكل گرفته    يها

بـا  ي بـزرگ و ز    يكاخ را در مركز بـاغ     . .....« :ن است ي چن يزيبازرگان ون 
گر ي آنها را در سمت شمال از همد       ياند كه فقط نهر     ك شهر ساخته  ينزد

 يمارسـتان يانـد كـه ب      با سـاخته  ي ز يكند و در آن محوطه مسجد       يجدا م 
 هـشت   ين كاخ را به زبـان  فارسـ        يا. دان وابسته است   و سودمند ب   يغن

را به هـشت    ي هشت بخش است ز    يبهشت خوانند كه در زبان ما به معن       
م شده و هر بخش بـه چهـار اطـاق و چهـار اطـاق انتظـار                  يبخش تقس 

انـد و     ك اطاق انتظار ساخته   ي يمنقسم گشته است و در مدخل هر اطاق       
ك سقف  ير  ين كاخ در ز   يا. باي مدور و ز   يه كاخ عبارت است از گنبد     يبق

دن ي رسـ يك طبقه است و برا  ي يد گفت كه بنائ   يا با يساخته شده است    
انـد و راه   ك پلكان سـاخته ي انتظار فقط  يها ها و اطاق   به گنبد و اطاق   

ن يـ ا.  انتظـار از محوطـه گنبـد اسـت         يهـا  هـا و اطـاق     ورود به اطاق  
گـر  ي د ياريبـس ن چهار مدخل دارد با      ي همسطح زم  ي ساختمان در طبقه  

ب شده و   ي و تذه  يكاري آنها به طرق مختلف كاش     ي ها كه همه   از اطاق 
. افـت ي شرح و وصف آنها      ي برا يباست كه مشكل بتوان كلمات    يچنان ز 

 يا   صـفه  ي بـر رو   ين كاخ را در مركز باغ     يام ا   ن گفته يش از ا  يچنانكه پ 
اش  ش منظـره ي نمايا بهتر است گفته شود كه مصطبه را برا     ياند    ساخته

ه به  يارد و شب  يش پنج   يم و پنها  يارد و ن  يك  يارتفاع صفه   : اند    برافراشته

 بـا مرمـر     ي كـاخ راهـ    يك از درهـا   يـ در جلو هـر     . است» از  يپ« ك  ي
 كـاخ   يدر جلـو در اصـل     . شود  ي م ياند كه به صفه منته      سنگفرش كرده 

روند و    ي آن به صفه م     اند كه از    ن مرمرها ساخته  ي كوچك از بهتر   يپلكان
 با مهارت ي آبياند و در مركز صفه جو   پلكان را از مرمر اعال ساخته      نيا

 است كه حسن    ين همان كاخ  يا. ....اند  دهي مرمر تراش  يها در دل سنگ  
ده يـ ك طبقـه د   يـ ر از كاخ    يبه مسافت پرتاب ت   . داد  يگ در آنجا بار م    يب
 تواننـد در اطـاق      ي مـ  يراحته  شود كه از بس بزرگ است هزار زن ب          يم
ن حرم در همان باغ است و سه مدخل         ي ا .....گون آن بسر برند    گونا يها

. گر رو به مـشرق    يگر رو به شمال و سه د      ي رو به جنوب، دو د     يكيدارد  
ار بـزرگ  ي به  شكل هالل و از آجر ساخته شده است امـا بـس             يدر جنوب 

ر ي پرتاب ت  ي اش با كاخ به اندازه      شود و فاصله    ي م يست و به باغ منته    ين
  . .....است

ن كه مانند نمازخانـه اسـت و آن را          ي مع ييد از جا  يدر سمت شمال با   .....
انـد     از سنگ مرمر نصب كرده     ييها يآجر فرش كرده و بر گردش كرس      

 يصد اسـب در آن جـا      يـ ن مكان چندان بزرگ اسـت كـه س        يا. گذشت
نجـا  يآمدنـد در ا  ي كه به دربار مـ يرانيگ اميرد و در زمان حسن بيگ  يم
 بـه  ي كـه منتهـ  ي است كه به باغ در راهـ ينجا دريادر  . شدند  ياده م يپ

   )290  - 288، 1339، يزيبازرگان ون( » .....گردد ي ميكاخ پادشاه
  
  ه ي صفودر دورهدان صاحب آباد يم
  

عقـوب  ي كـه سـلطان      ي در كاخ هشت بهشت    907ل در سال    يشاه اسماع 
  قرائـت يعه دوازده امـام ي كرد و خطبه به نـام شـ     يساخته بود تاج گذار   

ز يـ ز شكل نگرفت و تبر    ي در تبر  ي خاص و شاخص   ين دوره بنا  يكرد در ا  
ل در جنگ و    يشتر اوقات شاه اسماع   ينكه ب يل ا ي نكرد و بدل   ياديتوسعه ز 

دان صـاحب آبـاد     يـ امـا م  .  نتوانـست بـسازد    يجدال گذشت اثر شاخـص    
 خود را حفظ كرد  و همانند گذشته         ي و اجتماع  ياسيت س يكماكان موقع 

  . بودي و مردم عاديرار نظاممحل تجمع و استق
ل را در ي شـاه اسـماع  يزيـ ز اشـاره شـد بازرگـان ون   يهمانطور كه قبالً ن 

حـدود  « : سدينو  يده م ي د يز در حال قاپوق انداز    يدان صاحب آباد تبر   يم
در بخش  . بودند  دان صاحب آباد گرد هم آمده     ي در م  ي هزار نفر تماشاچ   3

د باشد قصر بزرگ و سالن يان باغ كه احتماالً از سمت شمال ب    ي ا يورود
كردند امـا شـاه       ي امرا آماده م   ي وجود داشت كه در آنجا غذا برا       يعيوس

سـفرنامه  (  ».رود  ي خوردن طعام به كاخ هشت بهشت م       يل برا ياسماع
   .)422، 1349، انيزيون

ع بـا   ي مـذهب تـش    يل بعد از استقرار در كاخ هشت و برقرار        يشاه اسماع 
وسـف  ي( چوگـان پرداخـت   يبـاد بـه بـاز   دان صاحب آ  ي خود در م   يامرا
اسـت و مجـازات   ي تـوان گفـت س   ياسي از نظر س   . )273،  1376،  يجمال
ر دببـاج   يـ ل ام يشـاه اسـماع   . گرفـت   يدان انجام مـ   ين م يان در ا  ينافرما

ان دو منـاره    يـ ن از م  يلحاظ تمـرد در قفـس آهنـ       ه  الن را ب  يحكمران گ 
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 . )310، 1368، يينــوا(ختــه و آتــش زدنــد يمــسجد حــسن پادشــاه آو
ل يدان صاحب آباد داشت شـاه اسـماع       ي كه م  يتين به لحاظ اهم   يهمچن

ر يـ ه را بـه ام    يت مسجد و مدرسه نصر    يت خود تول  ي نشان دادن عنا   يبرا
، ي عباسـ  يعـالم آرا  (  كند  يعبدالوهاب از خاندان اوزون حسن واگذار م      

ل در  يد از طرف شاه اسماع    يرس  يام عاشورا فرا م   يو چون ا   .)153،  1350
، 1344،  يفلـسف ( شـد     ي برپـا مـ    يد حسن پادشاه مجلس سوگوار    مسج

 930ل پـسر خـرد سـال او شـاه طهماسـب در              ي بعد از شاه اسماع    .)83
 يهـا   ز با توجه به جنگ و جـدال       ي ن ي بر تخت نشست و    ي قمر يهجر

ز به وجـود    ي در تبر  يان داشت توسعه چندان   ي كه با ازبكان و عثمان     ياديز
 در متون آمده است كه      ي صورت نگرفت ول   ي خاص ياورد و كار عمران   ين

« :دان صاحب آبـاد برپـا كـرد       ي م ي خود را در ضلع شرق     يمسجد سلطنت 
 مـشهد مقـدس و مطـال        ي بلـدة طهـران و بـارو       ي از آثارش بـارو    …
 يل طـال  يـ دن گنبد مبـارك حـضرت امـام الجـن و االنـس و م              يگردان

ات متعـدد   ن و حمام  يسرگنبد و عمارات دولتخانة مباركة دارالسلطنة قزو      
 يآباد كه به لطافـت و خـوب         چهار بازار و باغ ارم تماماً موسوم به سعادت        

آبـاد     در صـاحب   ي از باغ جنان اسـت و مـسجد        يا  شهرة جهان و نمونه   
   .)124، 1350، ي عباسيعالم آرا(   »…ز  يتبر

كـسان  يب و بـا خـاك       يـ  تخر ين مسجد در حملة عساكر عثمان     ياما هم 
نكه ساخته شاه طهماسـب     يخاطر ا ه  د فقط ب   از آن مسج   يشود و اثر    يم
 در كتاب جهان نما ضمن بحث از        يگذارند كاتب چلب    ي نم يباشد باق   يم

  متـصل    -  صاحب آباد     -دان  ي م يدر قسمت شرق  «   :سد  ينو  يز م يتبر
 وجـود داشـت كـه چـون         يگرين د يبه جامع سلطان حسن ، مسجد مز      

  » . ا خرابش كردند جا به جيش از شاه طهماسب بود عساكر عثمانيبنا
   . )90، 1374، كارنك( 

 يمان صـفو  ي در زمان شـاه سـل      ي عساكر عثمان  ينياما پس از عقب نش    
م يرزا محمـد ابـراه    ين مسجد صورت گرفت م    ي ا ير بر رو  ين تعم ينخست

ر و  يـ ز تعم يـ  در تبر  يمان عمارت فراوان  يجان در دربار شاه سل    ير آذربا يوز
ق . هــ  1090وشته شـده در مـورخ       ن يا  ن مطلب از وقفنامه   يا. بنا نمود   

ن مسجد بـر  يبعدها هم) ه يريوقف نامه ظه. ( فاد استي قابل است  يبخوب
  .ب شديق دوباره تخر.  هـ 1193اثر زلزله سال 

تخـت كماكـان    ي بعد از انتقـال پا     ين دوره و حت   يدان صاحب آباد در ا    يم
  و يكه همانند گذشته مراسمات اجتمـاع     يگاه خود را حفظ كرد بطور     يجا

ن مراسمات  ي از ا  يكي. ديگرد  يدان برگزار م  ين م ي همچنان در ا   يفرهنگ
ون ، شاه هند بود كه بـدربار  يباشد كه بر اثر حضور هما       ي چوگان م  يباز

ون شـاه ، سـلطان    يبعـد از حـضور همـا      . شاه طهماسـب پناهنـده شـد        
خواهـد كـه از       يسد و از او مـ     يـ نو  يز مـ  يـ  تبر ي به وال  يا  طهماسب نامه 

 در  ي عباسـ  ي در عـالم آرا    ياسكندر منش .  شود ييراي پذ يون بخوب يهما
دان صـاحب آبـاد در نظـر آن خـسرو          يـ  در م  …«  :سدينو  ين مورد م  يا

ها كه رسـم و معهـود   ين كاريريها و ش ي و اقسام باز   يواالنژاد چوگان باز  
شدند و از آنجا قـصد        يف م ي خاطر شر  يان است كرده نشاط افزا    يزيتبر

ل يـ دس اهللا ارواحهم نموده بداراالشاد اردب     ه ق يخ عظام صفو  يارت مشا يز
  .)1350،100، ي عباسيعالم آرا( » . رفتند

 در مورد قلعه ساخته شده توسط       به نقل از علم آراي عباسي      ينورسكيم
به بناي قلعـه   دفاع از شهريعثمان پاشا برا«  :  پاشا آورده است     نعثما

ي آن درسـي    وبنـا ع بود ا ذر 12700 آن   ي طول باروهـا   مربعي آغاز كرد،  
وشش روز پايان پذيرفت محل قلعـه را عـالم آرادر داخـل شـهر ،جـاي           

پادگـان  .حوالي خيابان شاه نوشـته اسـت        در] چلبي[دولتخانه قديم واوليا  
 » ....تن بـود وجعفرپاشـاي اختـه حـاكم شـهر معـين شـد              45000قلعه  

  .)53، 1337 ،مينورسكي(
 يدر عالم آرا  .  را سلطنت كرد   يبعد از شاه طهماسب سلطان محمد مدت      

رخـان تركمـان بوقـوع      ي ام ي كه بر اثر نافرمـان     ي از اتفاقات  ي برخ يعباس
ـ     دان صاحب ي كه در م   ييها  وسته است و جدال   يپ ن آنهـا صـورت     يآبـاد ب

  :كند  يگرفته را ذكر م
 كـار   ي پـرده از رو    يكبارگيخواست كه     ي چون نم  ي نواب جهانبان  …« 

م خانـه و  ي آبـاد كـه حـر   دان صاحبيبردارند بجهت دفع حجاب او در م     
 طرح نموده بزم عشرت    ي و قاپوق انداز   يقلعة او بود مجلس چوگان باز     

رزادگان قزلباش حاضر شـده بلـوازم       يان و ام  يع امراء و اع   يآراستند و جم  
وانخانه ير خان شب در د    ي ام  .... پرداختند يسور و سرور و بهجت و خرم      

ن يـي  او تع  ي جـا  گر در باالخانه عمارت هـشت بهـشت       يبسر برده روز د   
  )٣٠٠ – ٢٩٨، ١٣٥٠، ي عباسيعالم آرا ( » . …افت ي

ه يگردد كه در دوره صـفو       ين استنباط م  ين نوشته چن  ياز ا 

دان صـاحب آبـاد بـه       يـ و بعد از شاه طهماسب همچنـان م       

گـاه خـود را حفـظ       يز جا يـ دان شهر تبر  ين م يعنوان مهمتر 

 مطــرح بــود و يگــاه اجتمــاعي جابــه عنــوانكــرده بــود و 

 يان در مسجد حسن پادشـاه مراسـمات مهـم مـذهب           همچن

وانخانـه  ي بنام د  ين صحبت از بنا   يشود و همچن    يبرگزار م 

 آن مـشخص و  يت مكـان  يـ حـال موقع  ي ا ي علـ  يشود ول   يم

  . باشد يان نمينما

   ينصوح مطراقچ
بعد از ارائه توصيفات تاريخي در مورد مجموعـه صـاحب آبـاد از زمـان                

نجا سعي شـده بـا بـاز خـواني تـصاوير          شكل گيري تا دوره صفويه دراي     
تاريخي باقيمانده از مجموعه وتطبيق آن با توصيفات تـاريخي طرحـي            

 ياديـ  جهانگردان ز  همانطور كه ذكر گرديد،   كلي از مجموعه ارائه گردد،    
ــدر دوران مختلــف از ا ــاغ و مي ــاريــن ب ــ ديخيدان ت ــد و  دار كــردهي ان

ـ      يز از آنها بر جـا     ي ن ييها  نوشته  تنهـا دو تـن از آنهـا    ي مانـده اسـت ول
ن اسـناد   يتـر   يمي قـد  ياند كه به عبارت     ه كرده يز ته ي از تبر  ي كل يريتصو
 اسـت  ياتوريـ نين اسـناد م ي از  ا يكي. باشد  يز م ي موجود از تبر   يريتصو

مانده است مرحوم دهخدا در لغتنامه      ي باق ي عثمان يكه از نصوح مطراقچ   
  . قره گوز بن عبداهللا نصوح بن «   سنده آورده است ؛ين نويخود درباره ا
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جمال الكتّاب و كمال الحساب در علـم حـساب كـه بـه زبـان       : اوراست
ف كـرده   يد تـصن  يـ زيم بـن با   ي سلطان سل  ي  ق  برا    933 به سال    يترك
  .)دهخدا، ماده نصوح(  »است

 بـود كـه در      ي ، سـلطان عثمـان     يمان قانون يكان سل ين شخص از نزد   يا
ران يـ  بـه ا ي قمـر ي  هجر942  تا  940 ين سال هاي  ماب يلشكر كش 
هـا    ين لشكركـش  يـ  از ا  يه گزارشـ  يـ  بوده اسـت و ضـمن ته       يهمراه و 
. م كرده اسـت   ي ترس ين لشكر كش  ين ا ي مهم ماب  ي از  شهرها   يريتصاو

. ه  ي  زنجان ، سلطان    -ز  ي  تبر  - ي خو ير شهرها ي از مس  ين لشكر كش  يا
ك ز خـا  يـ ق تبر يبغداد  شروع و سرانجام از طر      .  ن  يريهمدان ، قصر ش   

  .اند  ترك كردهي عثمانيران را به قصد امپراتوريا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  را ترجمـه     يان منازل اثر نصوح مطراقچ    يا  كتاب ب   يس ن يم رئ ي رح يآقا

در « :  نوشـته اسـت    يچ   در مورد مطراق   ي افند ي عال يو از قول مصطف   
.  خطـاط و نقـاش بـوده اسـت         ي گفتـه شـده كـه و       يچـ    مطراق يمعرف

 اقـدم   يشوايـ  را مقـدم و پ     يچـ   وح مطـراق   نـص  ي افنـد  ي عـال  يمصطف
ر تمـام   يي تغ يواني خط د  يرانيت روم كه در اسلوب ا     يخطاطان نو آور وال   

ر نمودنـد تـا خوانـدن آن آسـان          يئت آن نقل دلپذ   يكردند و در رسم و ه     
 يهـا    را ماجد آن طرز به شمار آورده اسـت و نمونـه            يگردد ، دانسته و   

، 1379،  يمطراقچـ (» . دارد خط شناسان قرار     يابيخطش در معرض ارز   
75(.  

 در  يمان قانون ي سل يان لشكركش ي جر ياتورهاينيان منازل كه م   يكتاب ب 
 از  يز بخـش  يـ ن كتـاب ن   يـ مان نامه كـه ا    ي از سل  يم شده بخش  يآن ترس 

 سه بخش اسـت كـه بخـش اول ان    يباشد و دارا   يخ آل عثمان م   يتوار
م ي قالع تـصرف شـده ، بخـش دوم تقـس           يها  و نام  ياهداف لشكركش 

ر ير منـازل مـس    يهـا و تـصاو      ها و بخش سوم مشتمل برنامه       مي اقل يبند
 يچـ   مطراق. باشد  يز و بغداد و بالعكس م     ي از استانبول تا تبر    يلشكر كش 

ده ياتورهـا را كـش    ينين م يها حضور داشته و خود ا       يشخصاً در لشكركش  
    .ك باشـد  يـ ت نزد يها به واقع    ن طرح ي كرده كه ا   ي سع ياست و تا حدود   

  .)77، 1379، يراقچمط( 
  

  ياتور مطراقچيني ميبازخوان
  

 و نگاه آن رو به      ي  جنوب  - يصورت شمال ه  م شده ب  ياتور ترس ينيجهت م 
گـذرد و در      يانـه شـهر مـ     ي مهـران رود از م     ي رودخانـه .  باشد يشرق م 

م شده است در    يز ترس ي تبر ين بناها ي آن چهار تا از مهمتر     ي چهارگوشه
شاه ،  يـ  مسجد جـامع عل    ي، جنوب غرب   مسجد كبود    يگوشه جنوب شرق  

 در  يدي ربع رش  ي شمال شرق  ي  باغ صاحب آباد و در گوشه      يشمال غرب 
اتور يني از م  يباً بخش اعظم  يتقر. ان و مشخص است   ي نما يدرون حصار 

م شده در شمال رودخانه مهران رود متصل به باغ صـاحب آبـاد و               يترس
 صـاحب آبـاد     ن اسـاس بـاغ    يـ بـر ا  . باشد  يدان اطراف آن م   يمجموعه م 

 چند  يانة آن بنا  يل چهارگوش نشان داده شده كه در م       يبصورت  مستط  
 يا روزهيـ  گـرد بـه رنـگ ف       ي آن گنبـد   يشـود كـه رو      يده مـ  ي د يضلع

د همان كاخ هشت بهشت باشد كه توسـط      ين بنا با  يا. باشد  يمشخص م 
  .ق  احداث شده است .   هـ888عقوب در سال يسلطان 

 تـوان برداشـت كـرد       ي مـ  ي روز بهـان   همان طور كه ازنوشته فضل اهللا     
عمارت هشت بهشت در درون باغ صاحب آباد در وسط آن احداث شده،          

باشد كه در     ي به همراه طاق و صفه م      يا  روزهي ف يباي ز ي رنگها يو  دارا  
 ين نوشته تا حدوديا. ف شده استيشان توص يبا توسط ا  يوا و ز  ي ش ينثر

ف يده را توصـ   اتور هـم مـشخص شـ      يـ نيعمارت هشت بهشت كه در م     
 است كه بازرگـان     يق و جامع  يار دق يف بس ي از آن توص   يكند اما جدا    يم
ل به  ين بازرگان در زما شاه اسماع     يا. ن كاخ ارائه كرده است    ي از ا  يزيون
 از شـهر بـه وصـف بـاغ          يف كـامل  يز مسافرت كرده و ضمن توصـ      يتبر

 مربـوط بـه عمـارت    يفات و ي از توصـ   يصاحب آباد پرداخته است بخش    
درمـورد   يخي است كه در متـون تـار  يفين توصيتر هشت كامل هشت ب 

   .اين بنا آمده است
گ يـ ن بازرگان به اشـتباه كـاخ هـشت بهـشت را بـه حـسن ب                يظاهراّ ا 

ن كـاخ از محـدثات سـلطان        يـ كه طبق متـون ا    ي كند درحال  يمنتسب م 
 هـشت وجـه     ي هشت دارا  ين بازرگان بنا  يعقوب است مطابق نوشته ا    ي

 يا  روزهيـ صطبه ساخته  شده بود و گنبـد گـرد ف          ك م ي يبوده كه بر رو   
ز يـ  را نياتور مطراقچيني موجود در م   ياگر بنا . رنگ آنرا پوشش داده بود    

توان   ين بازرگان مطابقت دارد و م     يفات ا يم مشخصاً با توص   يمشاهده كن 
ن يدر مقابل ا  . فات مكان باغ صاحب آباد را اثبات كرد       ين توص ي ا ياز رو 

 ي و جنـوب   ي شمال يها   وجود دارد كه در جهت     يع و باز  يباغ محوطه وس  
اد با توجه به    ياند كه به احتمال ز      م شده يد ترس ي به رنگ سف   يها  ليآن م 
 ي بـاز  ي از جنس سـنگ بـوده و كـاركرد دروازه بـرا            يخيفات تار يتوص

  . ج بوده و از متون قابل استخراج است ين دوره رايچوگان كه در ا
 بـاغ   يدان صاحب آباد و روبـرو     ي در شرق م   ياتور مسجد ينير م يدر تصو 

 مـسجد حـسن    ينكه كاتب چلبـ   يصاحب آباد وجود دارد كه با توجه به ا        
كنـد احتمـاالً      ي مـ  يگر معرفـ  يپادشاه و شاه طهماسب را در جوار همـد        

  . شاه طهماسب استيهمان مسجد سلطنت
  

 ياتور مطرا قچينيمحدوده باغ صاحب آباد در م -1شكل
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      تصوير باغ صاحب آباد در تصوير مينياتور مطراقچي– 2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مينياتور نصوح مطراقچي از مجموعه- 3شكل
  

  دان صاحب آبادي از مياحان فرانسويف سيتوص
  

ت يز وصف كامل از موقع    ي كه در سفر خود به تبر      ياح فرانسو يه س يتاورن
ن يـ دهد در ا    ي ارائه م  يز و آثار معمار   ي تبر ي و فرهنگ  ي اقتصاد ياجتماع
كنــد و  ي اشــاره مــيجــارده و فعــال تي سرپوشــيف بــه بازارهــايتوصــ
دهد ، به  يدر اطراف آن ارائه م ييدان بزرگ با بناها   يك م ي از   ياتاطالع
دان صـاحب   يـ د همـان م   يه با يدان بزرگ مورد بحث تاورن    يد م يآ  ينظر م 

ه در  يد فراموش گردد كه سفرنامه تاورن     ين نكته هم نبا   يالبته ا . آباد باشد 
ها اسـم بناهـا را نـام          فيوصباشد و در همه ت      ي م يز فاقد اسام  يمورد تبر 

  . كند يف مي شاخص را بدون عنوان توصي بناهايبرد و حت ينم
خ حكومـت   يران سـفر كـرده بنـابر تـار        ي به ا  يه در زمان شاه صف    يتاورن

  حكومت كـرده     1052  تا    1038 ين سالها ي ب ي شاه صف  يشاهان صفو 
 مربوط به زمـان     ي عباس ي در عالم آرا   يف اسكندر منش  ين توص ياست ب 

دان رو بـه    يـ ن م يـ  ظـاهراً ا   يلطان محمد تا زمان حكومت شـاه صـف        س
ن يـ  بـه ا   ين نشان از عدم توجه جـد      ي گذاشته است و ا    ي و خراب  يرانيو
  . بوده استيدان در زمان حكومت شاه عباس و شاه صفيم

 بـا   يه آثـار بناهـا    يـ ز و مجاور آن بق    يدان بزرگ تبر  ي در اطراف م   …« 
ر يـ  نظ يجد را كه در عظمت بنا ب      شود و چهار پنج مس      يده م ي د يشكوه

ك يـ ز و مجاور آن     يدان بزرگ تبر  ي در م  …اند     واگذارده يهستند بخراب 
شود كه همه خراب شـده و در          يده م ي د ي و مدرسه و قصر    يمسجد عال 

 …انـد      متـروك مانـده    ي عـال  ين بناهـا  يـ همة ا . شرف انهدام هستند    
 خراب شده    هم متعلق به ارامنه هست كه      ييسايدان كل يك همان م  ينزد
ب را به آنجا فرسـتاده      يكپارچه از چوب اصل صل    يند سنت هلنا    يگو  يو م 
   )53، 1376سلطان زاده، (   » …بود 

م يم بوضوح خواهي كنيز را بررسي حادث شده در تبريها  خ زلزله ياگر تار 
وسـته ، بـه     يز بوقوع پ  ي كه در تبر   يه بعد از زلزله وحشتناك    يد كه تاورن  يد

  . تز سفر كرده اسيتبر
  تـا    1050 ين سـالها  ي حادث شده ب   يها   ذكاء تعداد زلزله   ييحيمرحوم  
 ،  1050 يب در سـالها   يـ  را چهـار زلزلـه بـه ترت        ي قمـر  ي  هجر  1075
ن آنهـا   يتر  داند كه وحشتناك    ي م ي قمر ي  هجر  1075 ،   1060 ،   1056

م كـه   ياگـر احتـساب بكنـ     . باشـد     ي م ي قمر ي  هجر  1050زلزله سال   
ران مـسافرت كـرده     ي به ا  ي حكومت شاه صف   يهان سال يه در آخر  يتاورن

ن ي باشـد و بـد     ي قمـر  ي  هجـر   1050د بعد از زلزله سال      ياست پس با  
 همه جـا را بـصورت       يرانه بوده و  ي از شهر و   يب چون بخش اعظم   يترت

كـه همـوطن او شـاردن در سـال     يدر حال. كند ي م يرانه معرف يخرابه و و  
ــان ســلطنت شــاه ســل ي قمــري  هجــر1082 كــه يو زمانمان ي در زم

ز يـ مان بوده بـه تبر    يجان در دربار شاه سل    ير آذربا يم وز يرزامحمد ابراه يم
 آباد و بـا     يز آن را شهر   ي از تبر  ي كل يمسافرت كرده و ضمن ارائه طرح     

 يدان اصـفهان معرفـ    يـ  آنرا بزرگتر از م    يدان مركز ي فراوان و م   يتجارت
  :كند  يم

ام و    دهيـ  كـه مـن د     ن بالد عـالم اسـت     يادين م يز ، بزرگتر  يدان تبر يم« 
ن بار  ين محل چند  يتركان در ا  . باشد    يدان اصفهان م  ي بزرگتر از م   يليخ
دان يـ ن ميهمه روزه شامگاهان ا. اند   جنگ آراسته  ي هزار عسكر برا   يس

 كـه در    يشاتيـ  نما يح و تماشا  ي تفر يانباشته از عامه مردم است كه برا      
دان يـ حـات م  يتفر. گردنـد   يشود جمع مـ     يآنجا بمعرض تماشا گذارده م    

شات شعبده بازان و بند بازان و مسخرگان و سوداگران          يعبارتست از نما  
 و مصارعت و نبرد قوچها و گاو نرهـا و خوانـدن اشـعار و                يريگ  ي، كشت 

وان فـوق العـاده     ين ح يسرودن داستانها و رقص گرگ ؛ مردم از رقص ا         
 بـه شـهر     ييده گرگها يكه از صدها مسافات بع    يد ، بطور  يآ  يخوششان م 

ـ ي كـه خ   ييرقصند ، آنهـا     يار خوب م  يآورند كه بس    يم ت يـ  خـوب ترب   يل
اغلب اوقات گرگان رقاص . شوند ي پانصد اكو معامله ميكياند ، هر    شده

ن مواقـع اسـكات و      يـ ورزنـد ، در ا      يان م يشوند و عص    ير م ييسخت متغ 
دان بـزرگ در سـاعات   يـ ن ميا. ار استيآرامش آنان مستلزم زحمات بس  

اء يقت بازار انواع و اقسام خواربار و  اشـ يباشد، و در حق ي نميز خاليروز ن 
  .رود يمت بشمار ميكم ق

 يا   هم وجود دارد كه در مقابل قلعـه        يگريدان بزرگ د  يك م يز  يدر تبر 
كننـد    يت مـ  يمخروبه ، موسوم به قلعه جعفر پاشا واقع شده است ، حكا           

ام يـ ن ا يـ حات قلعه بوده است ، در ا      يدان تسل ين محل م  يكه در گذشته ا   
م كوشـت كـه در تمـام نقـاط شـهر            يه قطعـات عظـ    يباشد كل   يمسلخ م 

  »شود  ين محل كشته و پوست كنده ميرسد ، در هم يبفروش م
  .)407 – 8 ،1374 ،شاردن ( 
اد بـا   يبرد كه به احتمال ز      يز نام م  ي در تبر  يدان بزرگ ين از م  ي همچن يو

آبـاد    دان صاحب يد همان م  ي گذاشته با  ي كه از خود بجا    يتوجه به گراور  
 كـه مـن در      ييدانهايـ ان م يـ م«  ژ :ن بـاره آورده اسـت       يـ  در ا  يباشد و 
. ك قلعه جعفر پاشا واقع است       يدان نزد ين م يام ا   دهي مختلف د  يشهرها

 

هايم يبازيل
عمارت

باغ

عمارت

مسجد حسن

حسنيم دان
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حات و  يدان مركز تجمـع تـسل     ين م ي كه قلعه آباد بوده ا     يند زمان يگو  يم
، دنشار ( »…اما اكنون كشتارگاه شهر است          . لوازم جنگ بوده است   

1374 ،479(.  
  

 يه متأسفانه اطالعـات و اخبـار   يل دورة قاجار  يبعد از گفتار شاردن تا اوا     
 در  يت آن گزارشـ   يآباد ذكر نشده است و از وضع        دان صاحب يدر مورد م  
   كه قبالً در متون يظاهراً بناها و آثار. ه وجود ندارديه و زنديدوره افشار

  
  
  
  
  

  خ ي در طول تاريدگي و عدم رسيتوجه ي ذكر شده است بر اثر بيخيتار
 انـدك آثـار بجـا       ي قمـر  ي هجر 1193ب شده است و زلزله سال       يتخر

دان يـ  امالك باغ و م    يخان  يكسان كرد و حصار نجفقل    يمانده را با خاك     
ب دور تـا دور حـصار توسـط         يـ ك كرد و تخر   يصاحب آباد را از هم تفك     

ب يـ ر ، تخر  شتر محدوده حصا  يت ب ي امن يب السلطنه برا  يرزا نا يعباس م 
 يزيخ چ ي در تار  يا  ل كرد و از آنها جز خاطره      يآباد را تكم     صاحب يبناها
  . نگذاشتيبر جا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  عناصر معماري-4شكل 
   ميدان حسن پادشاه در دوره

 تركمانان قويونلو  حكومت

  عناصر معماري-5شكل
  جموعه صاحب آباد در م

  دوره حكومت صفويان

  ميدان حسن پادشاه .1
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   يريجه گينت

  
خي در مورد ميدان صاحب     ز بررسي مدارك ، اسنادو متون تاري      بعد ا 

  :آباد موارد زير قابل نتيجه گيري است 
 وضعيت موجـود بافـت تـاريخي شـهر تبريـز            اوال ميدان كنوني در   

 هجري قمري ساخته شده     1193ميداني است كه بعد از زلزله سال        
است و اين ميدان در بخشي از فضاي ميدان اصـلي سـاخته شـده               

  .است
ثانيا ميدان حسن پادشاه فضاي باز وبزرگي بود كه به عنوان ميدان            

مختلـف  مركزي شهر در زمان حيات تاريخي خود در عرصه هـاي            
فعل .... شهري مانند سياسي، فرهنگي، نظامي، اقتصادي، ورزشي و       

  وفرم فاقد هرگونه بدنه سازي وبوده است اما ازنظر شكل 

    
بـوده اسـت و تنهـا بـا         ) همانند ميدان نقـش جهـان     (جداره سازي   

قرارگيري عناصر معماري از قبيل مسجد، كاخ ، بازار، بيمارسـتان و            
  .ميدان تعريف مي شده استكليسا در اطراف آن فضاي 

ثالثا جهت ميدان كنوني شرقي وغربـي مـي باشـد وايـن در حـالي           
است كه طبق اسناد ومدارك جهت ميدان اصلي به صورت شـمال            

 1193از زلزله سـال      جنوب شرفي بود واز دوره قاجار وبعد         –غربي  
  .   دا كرده استهجري قمري تغيير جهت پي

  

  : فهرست منابع 

 انتـشارات    چـاپ دوم،      القرائـی،  جعفـر سـلطان   : ح ، تـصحي   "روضات الجنان و جنـات الجنـان       "،)١٣٨٣(نتبريزی، حافظ حسي  ابن کرباليی   

 .زستوده، تبري

   .ر، تهرانيركبي، انتشارات ام"ي عباسيخ عالم آرايتار"، )١٣٥٠(يك تركمان منشياسكندر ب

  . ، تهراني حفاظت از آثار باستاني انتشارات سازمان مل، چاپ اول،ي ترجمه جبل عامر،" قاپويعال"، )١٣٥٩(يرينوكالدياوژ

   .ريزي شهري، تهران ، ترجمه دكتر ايرج اعتصام، چاپ اول، ناشر شركت پردازش و برنامه"معماري اسالمي"، )١٣٧٧(براند، هلين

  ن، تهران،  انتشارات نشر فرهنگا چاپ سوم، افشار،ين صدري، مترجم غالمحس"راني ايمعمار"، )١٣٧٣(آرتور ،پوپ

   .د، اصفهانيي، انتشارات تأيرانيد شيح حمي، تصحي، ترجمة ابوتراب نور"هيسفرنامة تاورن"، )١٣٣٦(ستيه، ژان باتيتاورن

چـاپ اول،   ،  ينـ ي، بـه اهتمـام عبـدالوهاب قزو       "يني جو يخ جهانگشا يتار"،  )١٣٢٩(ن محمد بن محمد   ين عطاملك بن بهاء الد    ي، عالء الد  ينيجو

    .تهران ،انتشارات بامداد

  .تهران انتشارات دانشگاه تهران، ،چاپ دوم،"از شار تا شهر"، )١٣٧٨(د محسني، سيبيحب

  .ران، تهراني اي انتشارات سازمان اسناد مل،چاپ اول،"ل اول و جنگ چالدرانيشاه اسماع"، )١٣٧٤(فر، هاشم يحجاز

  . تهران، انتشارات سمت،چاپ اول،"رانيو در اونليونلو و آق قويحكومت تركمانان قراقو"، )١٣٧٩(ليزاده، اسماع حسن

  .زي انتشارات نشر ستوده ، تبر،چاپ اول،يز دولت آبادي، باهتمام عز"روضه اطهار"، )١٣٧١(ني مالمحمد ام،يزي تبريحشر

 يزيـ امـه ر   ارشد برن  ينامه كارشناس  اني، پا " در مجموعه حسن پادشاه    ي كهن شهر  ي فضاها يساز  باز زنده "،  )١٣٧٨(ن، غمسوار يرالديخ

  .با، دانشگاه تهران، تهراني زي، دانشكده هنرهايشهر

  ، ١٣٥٩ . تهران چاپ اول،ان،ي، چاپخانه كاو"زي تبريها ن لرزهي زم"،)١٣٥٩(ييحيذكاء، 

 انتـشارات جهـاد      چـاپ اول، جلـد سـوم،       ،يانيـ وسـف ك  يران، به كوشش محمـد      ي ا ي، شهرها "زي تبر يريگ  مقاله شكل "،  )١٣٦٨(ييحيذكاء،  

  ، تهران، ياهدانشگ

 و  يانتـشارات انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـ          چـاپ دوم،     ،"ز و مقبـره الـشعراء     ي سرخاب تبر  يكو"،  )١٣٧٥بهار  (نياءالديد ض ي، س يسجاد

   .ش، تهرانيرايموسسه نشر و

   . تهران،ي فرهنگيدفتر پژوهشهاچاپ اول، ، "راني اي استوار در معماريز خشتيتبر"، )١٣٧٦(نيسلطان زاده، حس

   .، تهراني انتشارات خوارزم چاپ اول،،يري، ترجمة منوچهر ام"رانيان در ايزي ونيها رنامهسف"

  .، انتشارات توس، تهرانييغمايترجمه اقبال  ،جلد دوم، " سفرنامه شاردن"،)١٣٧٤(شاردن

  . انگلستان هرتفورد،، به كوشش كارل يان،"تاريخ مبارك غازاني"، )١٩٤٠(رشيدالدينفضل اله همداني، 

   . تهران ، بي تا،به كوشش بهمن كريمي، انتشارات اقبال. "جامع التواريخ"، نرشيد الديفضل اله همداني، 
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