
مهم ترین اثر ش��هری دورۀ ایلخانان اس��ت. این ش��هر با مرکزیت یافتن فضاهای 
دینی � آموزش��ی شکل گرفت که الگوی شهرس��ازی عصر ایلخانان بود. مهم ترین 
منبع و مرجع مستند دربارۀ این شهر »وقف نامۀ ربع رشیدی« است که نوشتۀ بانی 
آن، خواجه رش��ید الدین فضل اهلل همدانی اس��ت. به مدد این متن ارزنده، عالوه بر 
آش��نایی با جغرافیای شهری تبریز، نظام آب رس��انی، باغ های شهر، اصطالحات و 
لغات معماری اسالمی، و دیگر ویژگی های شهری مربوط به آن زمان، می توانیم به 

طرحی کلی از این شهر و ساختار و سازمان فضایی آن دست یابیم.
ربع رش��یدی ش��امل دو قس��مت کلی »ربع« و »شهرس��تان« بود و با یک طرح 
ش��طرنجی  از پیش اندیشیده و ساختار هندسی  منظم، از چهار دروازه به بیرون راه 
داش��ت. چهارچوب آن را دو محور عمود بر هم منتهی به دروازه ها تشکیل می داد. 
یک��ی از ای��ن محورها بازار و دیگری مم��ّری بود که به ربع می رس��ید. همچنین 
عالوه بر باروی ش��هر، باغ های اطراْف آن را به ش��کل باغ شهری در آورده و حدود 

خارجی اش را محصور کرده بودند.     

چکیده

با ورود اس��الم به ایران، تمدن ایرانی در بسیاری از زمینه  ها، از جمله 
معماری و شهرس��ازی، از ای��ن آیین جدید تأثیر پذیرف��ت. مطابق با 
این تحوالت، س��اختار پیشین شهر ایرانی، ساختاری ایرانی � اسالمی 
ش��د. آگاهی از این س��اختار برای شناخت پیش��ینۀ ایرانیان در زمینۀ 
شهرسازی و معماری ضروری و مقدمه ای است برای رسیدن به طرح 

معماری و شهرسازی شایستۀ ایرانیان. 
متأس��فانه به س��بب وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسیار در طول 
زمان، دس��ترس به این ثروت ها و مطالعۀ مس��تقیم آنها در بسیاری از 
موارد به راحتی میس��ر نیس��ت. از این رو، برای بررسی این شهرها و 
بازس��ازی تصویر آنها در ذهن، ناگزیر بای��د به منابع مکتوب هر دوره 
رجوع کرد؛ کتاب ها و نس��خ و متون ارزش��مندی ک��ه می توان تاریخ 
گم ش��دۀ معماری و شهرس��ازی را از البه الی س��طور آنها به دس��ت 

آورد.
این نوش��تار به بررس��ی طرح فرضی یکی از ش��هرهای تاریخی مهم 
به نام ربع رش��یدی اختصاص دارد. ربع رش��یدی ب��ه لحاظ جامعیت، 

کلیدواژگان: بازآفرینی، وقف نامه، ربع رشیدی، سازمان فضایی، طرح فرضی  

طرح فرضی »ربع« و »شهرستان« رشیدی

آزیتا باللی اسکویی

محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکدۀ فنی � مهندسی دانشگاه تبریز

عبدالحمید نقره کار
دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران



52 50
مقدمه

حمداهلل مستوفی، از مورخان هم عصر خواجه رشیدالدین، در کتاب نزهة القلوب 
 نوشته است: 

در باالی ش��هر }تبریز{ وزیر س��عید خواجه رش��یدالدین، طالب  ثراه، به موضع 
ولیان کوه داخل باروی غازانی، ش��هرچۀ دیگری ساخته و ربع رشیدی نام کرده و 

َدرو عمارت فراوان عالی برآورده.1 

از گفتۀ او پیداست که ربع رشیدی در دامنۀ ولیان کوه در تپه های عین علی 
واقع بوه که اکنون با نام محلۀ ششگالن )ششگیالن( و باغمیشه در جانب چپ 

دامنۀ کوه سرخاب )شمال شرقی تبریز( قرار دارد »ت ۱و2«.
بر پایۀ مقدمۀ مفصل وقف نامه، بانی با استناد به آیات قرآن و احادیث، وقف 
را از بهترین اعمال صالحه دانسته و عمل خود را به لحاظ کیفی و کمی تا آن 
زمان برتر از تمام نمونه های مشابه در سرزمین های اسالمی شمرده است. او در 
فکر ایجاد تأسیساتی بود که علما و دانشمندان در آن جمع شوند و علوم زمان 

پرسش های تحقیق
حمقق��ان دربارۀ طرح ربع و شهرس��تان 

رشیدی چه نوشته اند؟
طرح ربع و شهرس��تان رشیدی چگونه 

بوده است؟

ت1. نقش��ه هوایی تبریز سال73 
)محدوده تاریخی ش��هر و بقایای  
ربع رشیدی(

1. حم��داهلل مس��توفی قزوینی، نزهة 
القلوب، به تصحیح و تحش��یۀ محمد 
 ،1378 ط��ه،  ته��ران،  دبیرس��یاقی، 

ص78.
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را به پیش َبَرند. به همین س��بب مجموعۀ بزرگ ربع رشیدی را 
برپا کرد. عالقه و اشتیاق خواجه بدین کار چنان بود که با وجود 
اشتغاالت سیاسی، از نخستین روزهای شروع ساخت مجموعه تا 
پایان حیاتش، بر تمام امور ربع رش��یدی مستقیمًا نظارت می کرد 
و مهندس��ان و صاحبان فن��ون گوناگون را به یاری و مش��اوره 
می گرفت. پس از اتمام کار س��اختمان، تولیت اش را نیز تا پایان 

عمر شخصًا عهده دار شد.2
در باب اول وقف نامه بقاع ابواب البر رش��یدی چنین توصیف 
شده اس��ت: شامل دو قسمت بوده که بخش��ی از آن را پیش تر 
س��اخته و بارویی به دور آن کشیده بودند. این قسمت  درگاهی 
داش��ته که دارای دو مناره نیز بوده است. قسمت دوم را بعدتر بنا 
نه��اده  و باروی )دیوار( را آن به باروی مجموعۀ پیش��ین متصل 
کرده و دروازه ای دیگر در بیرون آن س��اخته اند. خواجه مجموع 

این دو قسمت را »ربع رشیدی« نامیده است )ص41(.
بق��اع خیر که اصل و هدف بانی بوده، چهار قس��مت اصلی 

داشته است:
1. مکانی که س��اکنان با علم آم��وزی و مباحثه، که طریق و 
روش علما و دانش��مندان است، به تکمیل و تقویت شخصیت و 
نفس خود بر حس��ب »قوای نفسانی« می پراختند )ص41 و42(. 

روضۀ ربع رشیدی را برای این مهم در نظر گرفته بودند.
2. مکانی که س��اکنان با سیر و س��لوك، که طریق و روش 
اهل تصوف است، به تکمیل و تقویت شخصیت و نفس خود بر 
حسب »قوای بدنی« می پراختند )ص42(. خانقاه ربع رشیدی را 

بدین منظور ساخته بودند. 
3. دارالضیاف��ه برای اش��خاص صحیح المزاج بنا ش��ده بود 

)همان جا(.
4. دارالشفا را برای درمان بیماران ساخته بودند )همان جا(.

بر این اساس، ربع رشیدی دارای چهار قسمت اصلی روضه، 
خانقاه، دارالضیافه، و دارالشفا بوده است.

عالوه بر »ربع« که هس��تۀ دینی و علمی ش��هر بود، ش��هر 
رش��یدی جهت س��کونت کارگزاران و مجاوران »ربع« ش��امل 
»شهرستان« رش��یدی نیز بود که عالوه بر محله ها و خانه های 
مس��کونی، فضاهای ش��هری ای چ��ون بازار و مس��جد و حمام  
و کاروان س��را و مص��ال و گازرگاه و کاغذخان��ه و ضراب خانه و 

دارالمساکین هم داشت. 

مسئله و پیشینۀ آن
ربع رش��یدی در سدۀ هشتم هجری بزرگ ترین مجموعۀ وقفی، 
علمی، آموزشی، و دینی بود. این شهر با همت و درایت دانشمند 
و مورخ و نویسندۀ برجستۀ این دوره، خواجه رشیدالدین فضل اهلل 
همدانی، در شرق تبریز احداث شد و با جذب عالمان و طبیبان و 
هنرمندان و صوفیان و عارفان و صنعتگران از نقاط مختلف ایران 

و جهان، به زودی مرکزیت علمی و دینی و فرهنگی یافت.
س��ازمان فضایی ربع در دورۀ ایلخان��ان، نمودی از معماری 
و شهرس��ازی و تجلی جهان بینی و فناوری ای��ن روزگار بود. از 
این رو، چند و چون فضاس��ازی و معماری آن موضوعی اس��ت 
شایستۀ مطالعه ای دقیق و فراگیر. با اینکه از این مجموعۀ عظیم 
چیزی به جا نمانده اس��ت، از شواهد چنین بر می آید که طراحی 
آن ب��ا برنامه ای دقیق و بر طبق اصول مهندس��ی انجام پذیرفته 
اس��ت؛ چنان که در وقف نامه آمده است: »و مهندس داند که هر 

تبری��ز  دارالس��لطنه  نقش��ه  ت2. 
1297هجری قمری

بروش��کی،  مه��دی  محم��د    .2
بررس��ی روش اداری و آموزش��ی 
ربع رش��یدی، مشهد، آستان قدس 

رضوی، 1365، ص62.
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ی��ک جهت کجا و پیوند آن چگونه اس��ت. ]...[ چون خواهد که 
دیگ��ران بدانند و ببینند، بر آن قادر باش��د که هم ش��رح بدهد و 
همه را برایش��ان هر یک به جای خود ترکیب کند« )ص7(. ربع 
رش��یدی به لحاظ معماری و شهرسازی از مهم ترین ساخته های 
بش��ر است؛ به همین س��بب، چندین محقق ایرانی و غیر ایرانی 
به تحقیق دربارۀ آن پرداخته اند. دانلد ویلبر،3 ش��یال بلر،4 بریگیت 
هوفمان،5 محمدحسن لواسانی، و احمد سعیدنیا از آن جمله اند. اما 
نبود بازمانده ای از این مجموعه و به تبع آن عدم امکان مطالعات 
میدانی، عرصۀ پژوهش در این زمینه را تنگ و کش��ف اسرار آن 
را دشوار کرده است. این عوامل موجب شده که تا به امروز طرح 
و نقش��ه ای دقیق از سازمان فضایی ربع رشیدی به دست نیاید و 

چگونگی ساختار مجموعه همچنان مبهم بماند.
با این همه، منابعی در دس��ت اس��ت که راه پژوهش در این 
زمین��ه را تا حدی می گش��اید. این منابع هم��ان متون تاریخی و 
اسناد مربوط به این دوره است که در نوع خود بی نظیرند. از جملۀ 
ای��ن آثار می توان تاریخ مبارك غازانی، جامع التواریخ رش��یدی، 
مکاتبات رش��یدی، و مهم تر از همه »وقف نامۀ ربع رش��یدی« را 

برش��مرد که در هر یک، هر چند به ش��کلی جزئی و نامس��تقیم، 
بخشی از فضاهای این شهر توصیف شده است.

هدف و روش تحقیق
هدف از این تحقیق، شناسایی ساختار کالبدی و اکتشاف سازمان 
فضایی ربع رشیدی و بازآفرینی ذهنی طرح آن است. از آنجا که 
نش��انه های فیزیکی موقوفات رش��یدی به کلی از میان رفته و تا 
کنون اکتش��افات باستان شناسی کاملی برای یافتن آنها به عمل 
نیامده اس��ت، ارائۀ طرحی فرضی بر اساس اطالعات »وقف نامۀ 

ربع رشیدی« تا حدی راه گشای تحقیقات آینده است. 
روش این تحقیق مبتنی بر دقت در مطالب و نکات ذکر شده 
در متن وقف نامه و تحلیل محتوای آن اس��ت که ش��امل مراحل 

زیر است:
1. مطالع��ۀ عمیق وقف نامه و تحلی��ل محتوایی آن به منزلۀ 

مهم ترین منبع تحقیق.
2. مطالعۀ دیگر نوش��ته های خواجه رش��یدالدین و آثار سایر 

مورخان آن عصر. 
3. بررس��ی تحقیق��ات پژوهش��گران معاصر دربارۀ س��اختار 

معماری و شهر در دورۀ ایلخانان.

نقد و تحلیل طرح های فرضی ربع رشیدی
از آنجا که شناسایی ربع رشیدی بحثی گسترده است و تحقیقات 
مفصلی دربارۀ آن به انجام رسیده است، ارزیابی تجربیات پیشین 
مرحله ای مهم  از هر بررسی تازه ای در این زمینه است. به همین 
منظور، چهار نمونه از تحقیقات و طرح های گذش��ته را در ابتدای 
کار نقد و بررس��ی می کنیم. گفتنی است که محک و مرجع این 
نقد و دیگر یافته های این نوشتار، اطالعات مندرج در »وقف نامۀ 

ربع رشیدی« است.
هر ی��ک از این طرح ها نقاط قوت و ضعفی دارد. پروفس��ور 
هوفم��ان در طرح خود بیش��تر به مکان یابی کل��ی فضاهای ربع 

ت3. ط��رح نقش��ه ای از معابر و 
دروازه های تبریز و ربع رشیدی 

 Hofman, Brigitt , Wagf im
.Mongolischen Iran.P36

3. Donald Wilber
4 . Sheila Blair
5. Brigitt Hofman 
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پرداخت��ه و بدین منظور آن را در دو بخش »خانقاه« و »روضه« 
بررس��ی کرده است. دکتر س��عیدنیا هم مجموعه را در دو بخش 
جداگانه مطالعه کرده اس��ت: »ربع« و »شهرستان« رشیدی. بر 
همین اس��اس، نگارنده ابتدا به نقد تحقیقات این دو پژوهش��گر 
می پردازد و پس از ارائۀ طرح خود، فضاهای مجموعه را با آنچه 
در وقف نام��ه آمده، تطبیق می دهد. همچنی��ن برخی گفته های 
پروفس��ور شیال بلر و کلیت طرح دکتر لواس��انی هم نقد خواهد 

شد.

 بررسی و تحلیل طرح های فرضی 
ربع رشیدی 

طرح فرضی1: فرضیۀ هوفمان6
از آنجا که این طرح با مطالعاتی گس��ترده در زمینۀ شهرس��ازی 
دورۀ ایلخان��ان و توجه ویژه به ربع رش��یدی به انجام رس��یده، 
شایس��تۀ بررس��ی و مطالعه ای عمیق اس��ت. هوفم��ان در طرح 
فرضی اش بیشتر به کلیت مجموعه پرداخته تا به جزئیات آن. او 
نقش��ه ای از معابر و دروازه های تبریز و بخش ربع به دست داده 

که همخوانی زیادی با اخبار مندرج در وقف نامه دارد »ت3«. 
ای��ن محقق در نقش��ه ای دیگر به جای گی��ری کلی فضاها 
پرداخته اس��ت. جای گیری چهار فضای نش��ان داده شده در این 
طرح با وقف نامه تطابق ن��دارد. بعد از گذر از »باب االبواب«، به 
فضایی باز به نام »مفتح االبواب« می رسیم. با دقت در معنی عنوان 
»مفتح االبواب« �� محل گش��وده شدن درها �� می توان دانست 
که تمام درهای کلیدی به این فضا باز می ش��ده است. همچنین 
مطاب��ق متن وقف نام��ه، درگاه کوچۀ روضه هم ب��ه این فضا و 
ورودی فضاهای مهم به کوچۀ روضه گشایش می یافته است. بر 
این اساس، شاید بتوان آن را نوعی »ورودی غیر مستقیم« دیگر 
فضاها )دارالش��فا و خانقاه و غیره( دانس��ت7 )ص189( »ت4«. 

برخی از مواردی که در طرح هوفمان جای گیری درس��تی ندارند 
عبارت اند از:

ـ روضه
1. قب��ه )مقبره( خود دارای ایوانی اس��ت ک��ه در مقابل ایوان 
بزرگ مس��جد روضه )صفۀ صدر( قرار دارد8 )ص135(؛ اما در 
 مقبره در پشت صفۀ صدر و مسجد زمستانی در کنار 

ْ
این طرح

این صفه طراحی شده است.
2. س��رای ناظر در باالی سر درگاه ایسر روضه )آشکوب باال( 

است9 )ص43( نه در مجاور سردرگاه.
3. مج��اور ورودی خانقاه و جهت خانه های حفاظ، غرفه هایی 
مع��روف به حجره های س��اباط وج��ود دارد )ص43( و بعضی 
دیگر از حجره ها نیز در باالی دارالش��فا قرار دارند )همان جا(. 

ت4. طرحی از کاربری های کلی  
ربع رش��یدی از هافم��ن، )همان، 

ص42(

6. خانم پروفسور هوفمان رسالة فوق 
دکترایش را دربارۀ ربع رشیدی با اتکا 
به »وقف نامۀ ربع رش��یدی« در سال 
2000 زی��ر نظر پروفس��ور فراگنر به 

انجام رساند.
7. »س��قا خانقاه و مجاوران حجره ها 
س��اباط  مج��اوران  و  آن  مطب��خ  و 
خانق��اه و ممر آن ت��ا درگاه روضه و 
درگاه من��اره و س��قایه که در آن ممر 
دارالضیافه  »س��قا  است« )ص189(؛ 
و مطب��خ آن و مجاوران و مس��افران 
آن و مفتح االبواب تا درگاه اولین ربع 
رش��یدی و سقایه ها که در دور ساخته 

آمده« )همان جا(.
8. »دارالحف��اظ ]...[ قبه که در تحت 
آن سردابه اس��ت«. »در موضعی که 
ش��بکۀ قبلی قبه بر آن نهاده و خارج 
آن قب��ه بر در ش��بکۀ مذک��ور صفۀ 
کوچ��ک س��اخته ایم«. »ب��االی این 
زیرزمین گنبد است که آن بیت الحفاظ 
گردانیده تا آن صفۀ کوچک که متصل 
گنبد است و پیش آن به شبکۀ چوبین 

برآورد« )ص135(.
9. »که او همانند نایب متولی است و 
آن بر س��ردرگاه روضه است از جانب 

ایسر« )ص43(.
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بنا بر این، حجره ها در سه موضع یعنی نزدیک ورودی خانقاه، 
باالی دارالش��فا، و باالی در گاه بیرونی ربع  رشیدی واقع اند؛10 
ول��ی هوفمان در این طرح، حج��ره را در بخش روضه در نظر 

نگرفته است.
4. دارالمصاح��ف11 ک��ه یک��ی از فضاهای مهم روضه اس��ت 

)ص42 و ص133(، در این طرح دیده نمی شود.
5. س��رای متولی12 متصل به روضه است )ص43( نه در داخل 

آن »ت۵«.

ـ خانقاه
1. تاب خانه اتاقی زمس��تانی اس��ت که در پش��ت باغچه قرار 
دارد13 و در صورت نیاز، بخشی از باغچه را می توان به فضای 
 تاب خانه را 

ْ
تاب خانه افزود )ص178(؛ اما هوفمان در این طرح

بخشی از فضای باغچه در نظر گرفته است.
2. پشت ایوان بزرگ خانقاه، فضاهایی مانند شاه نشین در نظر 

گرفته ش��ده که در وقف نامه غیر از باغچه14 از فضای دیگری 
سخن نرفته است )ص178(.

3. به مفهوم شاه نش��ین در معماری ایرانی توجه نش��ده است. 
شاه نشین15 بخشی از فضای تاب خانه و طنبی است )ص196( 

نه فضایی مجزا.
4. سرابستان16 در پشت گنبد مسجد روضه قرار دارد )ص43( 

که در این طرح نادیده گرفته شده است )»ت۶«.
در یک بررس��ی کلی می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه مطالعات 
پروفس��ور هوفمان دارای ارزش بس��یار اس��ت ول��ی او فضاها و 
کاربری ه��ا را ج��دا از هم و نامرتبط با هم دیده اس��ت )چنان که 
دیدی��م، فضاهای دو بخش روضه و خانقاه را جدا از هم ترس��یم 
ک��رده و به ارتباط آن ها نپرداخته اس��ت(. یکی از نکات ش��ایان 
توجه در این طرح، جای گیری صفه ها )فضای چهارایوانی( است 
که نیازمند مطالعۀ بیشتری اس��ت و در طرح پیشنهادی نگارنده 

به آن خواهیم پرداخت.

ت5. )راس��ت( طرح فرضی بخش 
خانقاه ربع رشیدی )هافمن(

ت6.  )چپ( ط��رح فرضی بخش 
روضه ی ربع رشیدی )هافمن(

10. »حجره��ا که نزدی��ک در خانقاه 
اس��ت ]...[ آن مع��روف اس��ت ب��ه 
حجرهای س��اباط و بعض��ی حجرها 
که بر باالی دارالشفاس��ت« )ص43(. 
»و دیگ��ر حجرها متصل ب��ه هم بر 
ب��االی درگاه ربع رش��یدی بیرونی« 

)همان جا(.
11. »همچن��ان مش��تمل اس��ت بر 
و  کتب الحدی��ث  و  دارالمصاح��ف 
آن در جوار مس��جد ش��توی اس��ت« 
دارالمصاح��ف  ام��ور  )ص42(. »]...[ 
و کتب الحدی��ث که در جوار مس��جد 
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طرح فرضی2: فرضیۀ احمد سعیدنیا

در بین طرح ها و تحقیقات پژوهش��گران داخلی، این طرح تا به 
امروز معتبرترین و کامل ترین طرح فرضی اس��ت و بس��یاری از 
محققان در مقاالت و تحقیقاتشان از آن  بهره برده اند. مبنای کار 
س��عیدنیا وقف نامه بوده ام��ا از پژوهش های محققان خارجی، به 
ویژه هوفمان، هم استفاده کرده است. در اینجا ضمن ارج گذاری 
ب��ه طرح این محقق، بخش هایی از آن را که با مبانی و جمالت 

وقف نامه همخوانی ندارند، بررسی می کنیم. 

ـ تحلیل »ربع« رشیدی
1. دارالضیافه: در این طرح دارالضیافه های ایمن و ایسر هر دو 
در یک س��وی مفتح االبواب قرار گرفته  و انبارها در روبه روی 
آنها واقع ش��ده  اس��ت. با توج��ه به اینکه هر ی��ک از این دو 
دارالضیافه برای خود دهلیز و حوایج خانه ای )انبار( مجزا داشته 
اس��ت، تخصیص چنین فضای بزرگی ب��رای انبار نه منطقی 
می نماید و نه در وقف نامه به آن اش��اره ای ش��ده است. برای 
تفکی��ک بهتر دارالضیافه ها و درک بهتر مفهوم ایمن و ایس��ر 
�� با معیار قرار دادن ورودی )باب االبواب( �� به نظر می رس��د 
دارالضیافه ها در دو س��وی باب االبواب قرار داشته اند. مطبخ ها 
هم در این طرح بیرون از محدودۀ دارالضیافه قرار گرفته اند، در 
حالی که با توجه به متن وقف نامه، مطبخ17 بخش��ی از فضای 

دارالضیافه است )ص42(.
2. مفتح االب��واب: مطاب��ق توصیفات وقف نام��ه، فضایی باز با 
صح��ن و حوض و چهار ایوانی بوده اس��ت18 نه یک هش��تی 

)ص142، ص168، ص195(.
3. دارالشفا: به مفهوم رواق و رواق المرتبین توجه نشده است.19 
در حالی که دارالشفا فضایی چهارایوانی و دارای صحن است، 
در این طرح فقط موقعیت آن نش��ان داده شده است )ص42، 

ص145، ص169، ص189(.
4. خانقاه: به عنوان فضایی چهار ایوانی در نظر گرفته نش��ده 

اس��ت و مفاهیم صف��ه و تاب خانه و طنبی نم��ودی در طرح 
ندارند. به جای باغچ��ه که در متن وقف نامه با عنوان »زمین 
دراز« مطرح ش��ده، باغ خانقاه قرار گرفته که به لحاظ تناسب 
ش��کل مطابقتی با باغچه ندارد. همچنین بر اساس توصیفات 
وقف نامه نی��ز تطابقی با باغ خانقاه ندارد؛ چ��را که باغ خانقاه 
از باغ ه��ای رش��یدآباد اس��ت. )ص153، ص177، ص178، 

ص196(. 
5. ساباط:20 ارتباط دهندۀ دارالشفا و خانقاه و از فضاهای مطرح 
 مکان یابی نشده است )ص43، 

ْ
در وقف نامه اس��ت که در طرح

ص189(.
6. مسجد شتوی:21 با توجه به توضیحات وقف نامه و نمونه های 
 منطق��ی نمی نماید 

ْ
مش��ابه، جای؟ گیری گنب��د در کنار ایوان

)ص128(.
7. سرابستان:22 در پشت گنبد مسجد شتوی واقع است )ص43( 
که در این طرح با توجه به جای گیری نامناسب مسجد شتوی، 

سرابستان جای گیری مناسبی ندارد.
8. حم��ام: با توجه به توصیف وقف نام��ه دربارۀ زیرزمین23 که 
»در جنب گنبد و در برابر حمام است« )ص194(، جای گیری 

حمام در این طرح درست نمی نماید.
9. حجره ها: نزدیک دِر خانقاه و جهت خانه های حّفاظ، معروف 
به حجره های س��اباط اس��ت و بعضی دیگر از حجره ها نیز در 
باالی دارالشفا قرار دارند )ص43( پس حجره ها در سه موضع 
یعنی نزدیک دِر خانقاه، باالی دارالشفا، و باالی در گاه بیرونی 
ربع  رش��یدی واقع اند؛ ولی در این طرح، حجره ها در دو بخش 

قرار گرفته اند.
10. س��رای طبیب: در کن��ار دارالش��فا در جان��ب ایمن واقع و 
معروف به دارالطبیب اس��ت. محل آم��وزش متعلمان طب در 
رواق دارالشفا معروف به رواق المرتبین است و نزدیک شبکه از 
جانب جنوب قرار دارد.24 مسکن بعضی از کارکنان در آنجاست 

)ص145( که در این طرح جای گیری نشده است.

ش��توی روضه اس��ت و ش��روطی که 
ب��دان تعلق دارد و ای��ن بقعه نیز هم 
ابواب البر روضه اس��ت و دِر آن هم در 

آنجا مفتوح است« )ص133(.
12. »که متصل روضه است و دِر آن 
متصل است به س��ردر ربع رشیدی« 

)ص43(.
13. »و ش��رط کردی��م ک��ه در ای��ن 
حجره��ا قطع��ًا آتش نکنن��د و چون 
زمس��تان باش��د و خواهن��د که آتش 
کنن��د و گرم ش��وند ک��ه برابر مطبخ 
خانقاه اس��ت، تاب خانه ای هست که 
دیوار آن با دهلی��ز خانقاه دارد در آن 
در ای��ن تاب خانه کنن��د و دری که با 
صف��ه دارد آن را ب��ه آج��ر بگیرند تا 
دود در اندرون حجره نرود که ش��یخ 
در آن خواهد بود و نیز چون نقاش��ی 
کرده ایم س��یاه نش��ود. و قدری زمین 
دراز که اس��م باغچه دارد در پس آن 
تاب خانه و روش��نایی آن از آن اس��ت 
و روش��نایی صفۀ س��راچه همچنین« 
)ص178(. » گفتیم ت��ا آن قَدر زمین 
که در محاذاة آن تاب خانه است، از آن 
باغچه باز برن��د و داخل آن تاب خانه 
کنند؛ لکن س��قف آن بلندتر بپوشند و 
س��وراخی بزرگ باز گذارن��د تا دود از 
آنجا بیرون رود؛ چنانک قطعًا دود آن 
در آن سراچه که شیخ خانقاه که امام 
نیز هم او باش��د، در آنجا باش��د نتواند 

رفتن« )همان جا(.
14. »بدان موضع که از باغچه اضافه 
کرده باشند، در آنجا روند و چون آن را 
بپوشند سوراخی بزرگ بگذارند تا دود 
بیرون رود و شیخ به زمستان در آنجا 
باش��د تا آتش تواند افروختن و چنان 
سازد که دود قطعًا به آشکوب باالیین 
و زیرین نرسد و س��یاه نگرداند«. »و 
باید که دیوار آن به یک دنده برآورند 
چه زی��ر آن زیرزمین اس��ت چنانک 
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11. مطابق متن وقف نامه انبارها پش��ت دیوار بیرونی ربع قرار 
دارند )ص43(. چنان ک��ه پیش تر گفتیم، جای گیری انبارها در 

مجموعه صحیح به نظر نمی رسد.
12. بیت الکت��ب: درون س��رای متولی کتابخان��ه ای دیگر بنا 
شده25 که محل نگهداری از کتاب ها بوده )ص43 و150( اما 

در این طرح نمایان نشده است.
13. درس��ر: ورودی س��رای متولی متصل به درس��ر26 اس��ت 

)ص43( که در این طرح دیده نمی شود )تصویر7(.

ـ تحلیل »شهرستان« رشیدی
1. موقعیت دروازۀ عراق صحیح نیست؛ سازمان دهی کل شهر 

تحت تأثیر آن قرار گرفته است.27 
2. محلۀ صالحیه که از مهم ترین محله های شهرستان رشیدی 
است28 و توصیف مفصل آن در وقف نامه آمده است )ص172(، 

در این طرح مشخص نیست.
3. در این طرح، س��ردرگاه ایسر به دروازۀ موغان می رسد، اما 
در مت��ن وقف نامه در این باره س��خنی نرفته اس��ت. در چنین 

ش��رایطی انس��جام و وحدت مجموعه و سلس��له مراتب آن به 
هم می ریزد.

4. به جوی هیرآباد29 که از داخل شهرس��تان می گذرد، در این 
طرح توجه نشده است )ص213(.

5. مصالی شهرستان در این طرح مشخص نشده است.
7. بر اساس متن وقف نامه، محلۀ عزآباد در زمین های پهلوان 
س��عید قرار گرفته30 )ص211(، در حالی که سعیدنیا این دو را 

جدا از هم در نظر گرفته است »ت۸«.

طرح فرضی3: فرضیۀ شیال بلر
خان��م بلر در پژوهش��ی با عن��وان »معماری و جامع��ه در دورۀ 
ایلخانیان: تحلیل وقف نامۀ ربع رشیدی« برخی جمالت وقف نامه 
را با هدف ارائۀ طرحی فرضی از ربع رشیدی تحلیل کرده است. 
گفتنی اس��ت که بلر در سال 1993 از سوی دانشگاه ییل امریکا  
مس��ئول ن��گارش کتاب هنر و معماری اس��المی بوده و یکی از 
مهم ترین فصل های این کتاب را به »هنر و معماری اسالمی در 

ت7. )راست( طرح فرضی» ربع« 
رشیدی)فرضیه سعیدنیا(

ت8. )چپ( طرح فرضی شهر ربع 
رشیدی)فرضیه سعیدنیا(

حایل صفۀ سراچه نباشد« )ص178(.
15. »شاهنش��اهی خانقاه سه موضع 
از آن صف��ه و از آن طنب��ی و از آن 
تاب خانه. اگر در اوقات س��ماع کسی 
خواه��د ک��ه از آنجا تف��رج کند و اگر 
متول��ی رختی در آن نه��د، به رأی او 

تعلق دارد« )ص196(. 
16. »سرابستان در پشت گنبد مسجد 

که داخل روضه است« )ص43(.
17. »]...[ ب��ا مطب��خ و حوایج خانه و 
تواب��ع آن از تحتان��ی و فوقانی ]...[« 

)ص42(.
18. »از مردم��ان متمیز باش��ند یعنی 
ب��ا خ��ادم و با مری��د به هم باش��ند. 
پ��س ایش��ان را در غرف ه��ا فروآرند 
که در غالم گردش آش��کوب باالیین 
مفتح االب��واب اس��ت و بر س��ردرگاه 
بیرونی ربع رشیدی به جانب شرقی و 
شمالی غیر آنچ بر باالی دارالضیافه و 
حوایج خانه و مطبخ است« )ص142(. 
»در تابس��تان در موضع��ی که آن را 
مفتح االبواب می گوین��د و آن صحن 
درگاه من��اره و دارالضیافه اس��ت و در 
زمس��تان در دهلیز روض��ه که باالی 
آن دهلیز مسکن ناظر که مانند نایب 
متولی اس��ت فرو گیرند« )ص160(. 
»جه��ت مفتح االب��واب و آن صحن 
درگاه مناره و درگاه دارالضیافه است«. 
»مفتح االبواب جهت آنک تابستان و 
اوقات��ی که برف و ب��اران نیاید، قپان 
آنجا نهاده باش��د و نان آنجا برکشند« 

)ص195(.
19. »و ش��راب خانه و مخزن ادویه با 
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ایران و آسیای مرکزی در دورۀ ایلخانان و تیموریان« اختصاص 

داده است.
بلر در توصیف مجموعۀ ربع رش��یدی و مراحل ساخت و ساز 

آن این گونه نوشته است: 
بن��ا بر وقف نامه، اراض��ی متعلق به بقعه )َرَقب��ات آن( از مجاری 
خیریه )ابواب البر( شامل دو ناحیه بوده است: آنکه در جلو }بقعه{ 
بوده باروهایی داشته است و برایش دروازه ای )درگاه( با مناره هایی 
متصل بدان س��اخته بودند؛ آنکه در پشت }بقعه{ بوده دروازه ای 
دیگر و نیز باروهایی داش��ته اس��ت. باروهای جلو و پشت به هم 
متصل می ش��ده و آن دو زمین را به هم می پیوسته است. خواجه 
رش��یدالدین کل این مجموعه را »ربع رش��یدی« خوانده اس��ت. 
برج های آجری و ب��اروی مدّوری که امروز از آن مجموعه به جا 
مانده است، اگر هم باروهای اصلی نباشد، باری جایگاه مجموعۀ 

اصلی را نشان می دهد.31 

با اس��تناد به متن وقف نامه32 درمی یابیم که ربع در دو مرحله 
و ب��ا فاصله ای زمانی احداث گردیده اس��ت. در مرحلۀ نخس��ت، 
بخش اول را ش��امل روضه، دارالش��فا، و خانقاه ساخته و بارویی 
پیرامون آن کش��یده  و درگاهی در ب��ارو تعبیه کرده اند که درگاه 
مناره خوانده می ش��ود. در مرحلۀ دوم، دو دارالضیافه به مجموعه 
اف��زوده و بارویی جدید به دور آنها کش��یده و درگاهی را که در 
وقف نامه از آن با عنوان درگاه بیرونی یاد شده، در آن ساخته اند. 
از طرف دیگر، با توجه ب��ه آنچه از مطالب وقف نامه برمی آید،33 
درگاه مناره و درگاه بیرونی با هم مرتبط اند و فضای ارتباط دهندۀ 
این دو َمْفَتح االبواب اس��ت )ص37، ص41، ص160، ص168(؛ 
در حال��ی که در ط��رح بلر، دو درگاه  مربوط به دو بخش، جدا از 
هم ان��د و ارتباطی با هم ندارند. هر چند بلر در جایی دیگر درگاه 

مناره و درگاه بیرونی را یکی در نظر گرفته و نوشته است:
 »جلوخان ربع رش��یدی به س��ردری رفیع و دوآشکوبه می رسید 
ک��ه بدان درگاه بیرونی ی��ا درگاه اولین می گفتند و در طرفین آن 

مناره هایی بود. ]...[ در آش��کوب ب��اال ]...[ چند اتاق تو در تو ]...[ 
برای میهمانان ممتاز تعبیه شده بود«34 

در طرح بلر »ممر« به منزلۀ حیاطی جلوخانی در نظر گرفته 
شده است.

 » مم��ر ]...[ در اینجا مقصود صحن اس��ت، زی��را مکان منظور 
آن قدر فراخ بوده اس��ت که به هش��ت چراغ نیاز داشته باشد و در 
یک جانب آن دری به س��مت معب��ری بوده که به محلۀ صالحیه 

راه می برده است«.35  

اگر ممر را یک صحن و در واقع یک حیاط جلوخانی در نظر 
بگیریم، وجود مفتح االبواب غیر منطقی می نماید؛ چرا که در ربع 
این فضا نقش حیاط جلوخان��ی را ایفا می کند. بلر در توجیه این 
مس��ئله تعدد چراغ های به کار رفته در ممر را مطرح کرده است؛ 
در حالی که اگر این فضا را صحن فرض کنیم، بزرگ تر از صحن 
روضه نیست. در متن وقف نامه تعداد چراغ های روضه چهار عدد 
ذکر ش��ده اس��ت که کمتر از تعداد چراغ های ممر) هشت عدد( 
اس��ت.36 بنا بر این، کثرت چراغ های ممر دلیلی بر صحن بودن 
آن نیست. بر همین اساس، منطقی تر آن است که ممر به معنای 
یک مسیر و محل عبور بوده باشد و چراغ ها را در طول آن برای 

جهت یابی بهتر در نظر گرفته باشند )ص43 و167(.
تفاوت دیگر طرح خانم بلر با طرح نگارنده، مکان یابی طنبی 
در خانقاه اس��ت. در متن وقف نامه از موقعیت طنبی س��خنی به 
میان نیامده اس��ت. در طرح بلر بر اس��اس نمونه هایی عثمانی از 
همان دوره، این فضا یکی از ایوان های خانقاه در نظر گرفته شده 
که البته ممکن است گزینه ای صحیح باشد. اما نگارنده در تعیین 
مکان طنبی از نمونه های معماری ایرانی بهره گرفته است.37 بلر 
بیان کرده که ش��کل خانقاه ربع رشیدی از بیرون نامنتظم بوده 
است. با توجه به اینکه کل مجموعۀ ربع و شهرستان رشیدی از 
پیش طراحی ش��ده بود، نامنتظم بودن ش��کل خانقاه، هر چند از 

رواق المرتبین که مطبخ و گالب خانه 
و مس��کن بعضی عمله در آنجا باشد، 
س��رای طبیب که آن نیز بدان متصل 
اس��ت«. »مسکن او در آن خانه باشد 
که در جنب دارالشفاست به جانب ایمن 
که آن معروف اس��ت به دارالطبیب. و 
باید که آن طبیب قادر باشد بر درس 
طب گفتن و دو متعلم را همواره درس 
گوید بر رواق دارالش��فا نزدیک شبکه 
از جان��ب جن��وب و آن رواق معروف 

است به رواق المرتبین«.
20. »حج��ره ای از حجره��ا ک��ه در 
ساباط خانقاه ساخته اند و بعضی حّفاظ 
آنجا می نش��ینند. یکی ک��ه بزرگ تر 

باشد، متولی بدو دهد« )ص183(.
21. »مس��جد شتوی که عبارت است 
از قبه ای که در یس��ار داخل مس��جد 
صیفی اس��ت و این هر دو مس��جد را 
وق��ف کرده ]...[ اگر زمان اعتدال هوا 
و اوان س��عت و رخا باشد، در مسجد 
صفۀ ص��در و اگر در زمان ش��دت و 
تعب و کلفت و نصب باشد، در مسجد 

قبه« )ص128(. 
22. »سرابستان در پشت گنبد مسجد 

که داخل روضه است« )ص43(.
23. »زیرزمی��ن در جنب گنبد در آن 

برابر حمام است« )ص194(.
24. »مس��کن او در آن خانه باشد که 
در جنب دارالشفاس��ت به جانب ایمن 
که آن معروف اس��ت به دارالطبیب. و 
باید که آن طبیب قادر باشد بر درس 
طب گفتن و دو متعلم را همواره درس 
گوید بر رواق دارالش��فا نزدیک شبکه 
از جان��ب جن��وب و آن رواق معروف 

است به رواق المرتبین« )ص145(.
25. »س��رای متولی ]...[ و آن سرایی 
و حج��ره ای اس��ت متصل ب��ه هم و 
دارالکتب و مخزن هر دو آنجاس��ت« 
)ص43(. »در شرایط امور بیت الکتب 
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می شود.
در طرح بلر نیز همچون طرح س��عیدنیا، مسجد زمستانی در 
جانب چپ مسجد تابستانی در نظر گرفته شده است. اما نگارنده 
در طرح فرضی خود مس��جد زمس��تانی را �� ک��ه دارای گنبدی 
اس��ت �� در پش��ت صفۀ صدر در نظر گرفته است. بلر در طرح 
خود مس��کن متولی )ص43 و175( و ناظر)ص160( را روبه روی 
هم و در کنار درگاه های روضه در نظر گرفته است؛ در حالی که 
با توجه به متن وقف نامه، مسکن ناظر باالی سردرگاه ایسر است 

نه در کنار آن.38
بل��ر همچنین مکان بیت الکتب را جنب خانۀ ناظر ذکر کرده 

است:
 »در جن��ب خان��ۀ ناظر دارالکتب ]اس��ت[ ]...[ در برابر مس��جد 
زمس��تانی واقع بود و مدخل هایی در چپ و راست داشت«39 اما 

بر اساس متن وقف نامه )ص43(، مکان یابی صحیحی نیست.40

آنچه طرح روضۀ بلر را از طرح نگارنده کاماًل متمایز می سازد، 
موقعیت یابی مقبره در روضه است. بلر مقبره و مسجد را در یک 
سمت روضه و در کنار هم در نظر گرفته است؛ به این ترتیب که 
مقبره را در پس صفۀ صدر قرار داده است. در وقف نامه ایوان جلو 
مقبره با عنوان »صفۀ کوچک« یاد ش��ده است.41 بنا بر این، این 

ایوان غیر از صفۀ صدر است )ص164و ص135(. 
بلر بعد از قرار دادن مقبره در پشت صفۀ صدر، در مکان یابی 
صفۀ کوچک دچار مش��کل شده و به ناچار آن را تختگاهی چون 

تختگاه بقعۀ شیخ صفی در اردبیل در نظر گرفته است: 
مقبرۀ رش��یدالدین درست در پس ایوان، یا مسجد جامع، بر محور 
قبله قرار داش��ت. ]...[ ش��بکۀ جلو مقبره در براب��ر محراب ایوان 
جنوبی بود ]...[ س��ه قاری ]...[ در صفۀ کوچک، نزدیک ش��بکه 
می ایس��تادند. تصویر کردن اینکه ای��ن صفۀ کوچک چگونه بوده 
دشوار است؛ شاید تختگاهی، همچون تختگاه بقعۀ }شیخ صفی{ 
در اردبیل بوده باشد. در این صورت، شاید در آن سه منبر کوچک 

با یک دو پله برای حافظان قرآن می نهادند. ش��اید هم این صفه، 
مانند حرم }حضرت معصومه )ع( در{ قم، فقط فرورفتگی ای در 
دیوار پس��ین ایوان بوده باشد. در هر صورت، در این روضه مقبره 

بر جای گنبدخانه در الگوی مسجد چهار ایوانی نشسته بود.42 

طرح فرضی4: طرح فرضی لواسانی
یکی از نکاتی که در طرح لواسانی توجه را جلب می کند، نام گذاری 
فضاه��ا نه بر اس��اس آنچ��ه در وقف نامه آمده، بلکه بر اس��اس 
نام های رایج در کاربرد امروزی اس��ت. مثاًل او خانقاه را دانشکدۀ 
الهیات، بیت التعلیم را کودکستان، و دارالشفا را بیمارستان خوانده 
اس��ت. همچنین فضاهایی را در نظر گرفت��ه که در وقف نامه به 
آنها اش��اره ای نشده اس��ت؛ مثاًل فضاهایی چون دانشکدۀ فنی و 
دانشکدۀ ادبیات. بعضی از فضاها نیز در این طرح به کلی از قلم 
افتاده است؛ از جمله مقبرۀ خود خواجه رشیدالدین )ص41( که از 

عناصر بسیار مهم مجموعۀ ربع رشیدی به شمار می رود.
گفتنی است که رویکرد اصلی لواسانی در این طرح نشان دادن 
تأسیس��ات و اجزای ربع رشیدی است نه باز آفرینی دقیق شهر. 
لذا ش��اید خرده گرفتن به تقسیم بندی فضاهای ربع و شهرستان 
رش��یدی در این طرح و پرداختن به جزئیات جای گذاری فضاها 
چندان صحیح نباشد. از این رو، طرح لواسانی را، که در نوع خود 

بسیار حائز اهمیت است، به شکل کلی بررسی می کنیم. 
لواسانی فضاهای اصلی ربع رشیدی را که در خود وقف نامه 
با نام های روضه، مقبره، خانقاه، دارالش��فا، و دارالضیافه )ص42( 
معرفی شده اند، این گونه تقسیم بندی نکرده است. همچنین این 
نکت��ه را که تمامی ای��ن فضا در عین جدا ب��ودن از هم، دارای 
وحدتی کلی اس��ت، در نظر نگرفته و تقسیم بندی فرضی مربوط 
ب��ه آنه��ا از نظ��رش دور مانده اس��ت. همچنی��ن در این طرح، 
 مجموعه ای بس��یار کوچک، حتی کوچک تر از خود 

ْ
شهرس��تان

ربع، اس��ت که با ربع کاماًل متداخل و ترکیب ش��ده اس��ت. نام 

که در س��رای متولی است و کتب که 
در آنجا نهاده« )ص150(.

26. »س��رای متولی که متصل روضه 
اس��ت و دِر آن متصل است به درسر 

ربع رشیدی« )ص43(.
27. در این نقش��ه تبریز، ربع رشیدی، 
و مح��ور جادة عراق ب��ه تبریز و ربع 
رش��یدی مشخص ش��ده است. عراق 
در جن��وب تبریز و ربع رش��یدی واقع 

است.
28. »و این محل��ۀ صالحیه محله ای 
اس��ت از محالت شهرستان رشیدی 
که به ربع رش��یدی نزدیک اس��ت و 
یک دِر کوچ��ۀ آن در ممر بزرگ ربع 
رش��یدی اس��ت که بر باال می روند و 
ی��ک دِر دیگر به جانب بازار که به راه 
دروازۀ سرخاب می روند« )ص172(.  
29. »و از آنجا به جنب جوی هیرآباد 
که به شهرستان می گذرد بریده شده 
و آب این ممر از س��ه کهریز اس��ت« 

)ص213(.
30. »مقس��م دوم به لولة مذکور، سه 
لولة این مقسم در حدود موضعی نهاده 
که آب کهریزهای رش��یدآباد مذکور 
]...[ کرده بر ربض ربع رش��یدی رفته 
و این س��ه لوله جهت حقابة محالت 
عزآباد اس��ت ک��ه آن ب��ر زمین های 
پهلوان س��عید زیر پشته های سرخاب 

نهاده شده« )ص211(.
31. ش��یال بلر، »معماری و جامعه در 
دورۀ ایلخانی��ان: تحلیل وقف نامۀ ربع 
رش��یدی«، ترجمۀ مهرداد قیومی، در: 
گلس��تان هنر، ش13 )پایی��ز1387(، 

ص49.
32. »بنا بر این مقدمات ]...[ در بنای 
ابواب البر ربع رشیدی و سایر ابواب البر 
ک��ه به هر موضع بنی��اد کرده، صرف 
کرد و امالکی که پیش از این داشته، 
اکثر آن بر مصالح ربع رش��یدی وقف 
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طرح نمی توان دید.
در ای��ن ط��رح مرکزی��ت مجموعه با دانش��کدۀ پزش��کی 
)رواق المرتبین( اس��ت؛ حال آنکه مقب��ره و روضه، فضای اصلی 
ربع است. همچنین دیگر کاربری ها کاماًل بدون مرز و به صورت 
متداخل در نظر گرفته ش��ده اس��ت که بر اساس متن وقف نامه، 
چنین طرحی بعید می نماید. در پیش طرح ها و تصاویری که ارائه 
ش��ده، مش��کالتی دیده می ش��ود که نیازمند بررسی ای جدی تر 

است. از آن جمله این موارد را می توان ذکر کرد: 
طرح »سردر« مجموعه صحیح نیست و تنها یک در ورودی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت )ص184، ص186، ص189(. سردر 
ترس��یمی حتی به لحاظ شکلی هم هماهنگی چندانی با درهای 
این دوره ندارد. برای مس��اجد تابس��تانی و زمس��تانی، دو بنای 
کاماًل جدا و دارای مناره در نظر گرفته ش��ده است، اما بر اساس 
وقف نامه، این دو مسجد یکپارچه و فاقد مناره بوده اند )ص42( و 
اذان را در مناره های »درگاه مناره« س��ر می داده اند )ص128(.43  
از نکات مهم طرح لواس��انی، قرارگیری ش��هر در میان باغ های 
پیرامونی بوده اس��ت که آنها را به ص��ورت اجزای الینفک ربع 
رش��یدی �� همچنان که در وقف نامه نیز از آن یاد شده ��  نشان 

داده است »ت9«. 
حال پس از نقد و بررس��ی طرح های فرضی ربع رشیدی، بر 
اس��اس متون تاریخی، به ویژه وقف نامه، ب��ه ارائۀ طرح فرضی 
ای��ن مجموع��ه در دو بخش »ربع« و »شهرس��تان« رش��یدی 

می پردازیم. 

بازآفرینی »ربع« رشیدی
باب االبواب:44 برای ش��روع بازآفرینی سازمان فضایی مجموعۀ 
»ربع«، ش��اید بهترین نقطه ورودی اصل��ی این مجموعه، یعنی 
»باب االبواب« باش��د. چنان که از نام آن بر می آید، باب االبواب، 
»شاه دِر« ربع رشیدی و در واقع سردرگاه بیرونی �� یا به تعبیری 

»درگاه اولین« �� آن است.45 توضیح این نکته الزم می نماید که 
مقص��ود از اولین درگاه بودن آن به لحاظ مکانی اس��ت نه تقدم 
زمانی؛ چرا که این درگاه پس از احداث بخش جدید مجموعه و 
گس��ترش یافتن بارو ساخته شده است.46 باب االبواب صرفًا یک 
»س��ردر« نیست، بلکه فضایی است با هویت و دارای غرفه هایی 
است به جانب شرقی و شمالی که برای نزول »مسافران متمیز« 

در نظر گرفته شده بود.47
مفتح االب��واب: بع��د از گ��ذر از باب االبواب، ب��ه فضایی باز 
ب��ه ن��ام  »مفتح االب��واب«48 می رس��یم. با توجه ب��ه معنی واژۀ 
»مفتح االبواب« )محل گش��ایش درها(، می توان فهمید که تمام 
درهای کلیدی به این فضا باز می ش��ده اند. همچنین از آنچه در 
 فضایی است 

ْ
»وقف نامه« ذکر ش��ده، بر می آید که مفتح االبواب

چهارایوانی49 و دوآش��کوبه )دوطبقه( که هم درگاه دارالضیافه و 
ه��م درگاه مناره در آن قرار دارن��د.50 همچنین از آنجا که درگاه 
کوچ��ۀ روضه به این فضا51 و ورودی فضاهای مهم نیز به کوچۀ 

ت9. ط��رح فرضی ربع رش��یدی 
در  موقوف��ات  نق��ش  مقال��ه  در 
خودگردانی مراکز آموزشی.درمانی 

)لواسانی(

کرده ...« )مقدم��ۀ وقف نامه(. »بنا بر 
این مقدمات تمس��ک به فضل حق، 
عز ش��انه، و توکل بر انعام جس��یم او 
ک��رده ]...[ نقد ریزه��ای مال خود در 
بنای ابواب البر ربع رش��یدی و س��ایر 
ابواب  البر که به هر موضع بنیاد کرده 
صرف کرد و امالکی که پیش از این 
داشته، اکثر آن بر مصالح ربع رشیدی 
وقف کرده و باقیات که بوده بر س��ایر 
خیرات همچون مسجد جامع رشیدی 
به محلۀ شش گیلة تبریز و دیگر بقاع 
خی��ر که ب��ه تبریز اس��ت و ابواب البر 
همدان و یزد وقف کرده« )ص37(.  
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روضه باز می ش��ود، می توان آن را نوعی »ورودی غیر مستقیم« 

دیگر فضاها )دارالشفا و خانقاه و ...( دانست.
یک��ی از اصطالحاتی که تا حدی ناآشناس��ت، »فرجاب«52 
است. آن چنان که از تجزیۀ این واژه برمی آید، معنای آن »مکانی 
مشرف به حضور آب است«.53 در طرح فرضی، »فرجاب« حوضی 

در صحن مفتح االبواب« در نظر گرفته شده است.
دارالضیافه: پیرامون مفتح االبواب )در جوانب ایمن و ایس��ر( 
ق��رار دارد. مح��ل پذیرای��ی از مهمانان و س��اکنان و کارگزاران 
ربع رش��یدی و دارای دو آش��کوب با مطبخ و بیت الحوایج بوده 
اس��ت.54 از متن وقف نامه برمی آید که سراچه ها و حجره ها  در 
آشکوب باالیی آن بوده اس��ت.55 با توجه به معنای بیت الحوایج 
)انبار ذخیرۀ مواد غذایی(، در طرح پیش��نهادی این انبارها همان 
انبارهایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در وقف نامه با عنوان 
»انبارهای نزدیک دیوار بیرونی«56 یاد ش��ده اند. چنان که گفتیم، 
دارالضیافه دارای دو بخش ایمن و ایس��ر بوده است: بخش ایمن 
مخصوص مجاوران و بخش ایسر مخصوص مسافران. »ایمن« 
و »ایسر« دو واژۀ کلیدی است که در سراسر وقف نامه در توضیح 
م��کان فضاها به کار رفته اس��ت. هر چند معی��ار جهْت آن چنان 
واضح نیس��ت، چنین می نماید که معیار تشخیص جهت ایمن و 
ایسر )راست و چپ(، ورودی کل مجموعه یا درگاه اولین باشد.

دارالضیافه ها دهلیزهای بیرونی و اندرونی  دارند.57 از آنجا که 
در وقف نامه س��خنی از صحن یا حیاط��ی مخصوص دارالضیافه 
به میان نیامده، این فضاها را در طرح فرضی سرپوش��یده در نظر 
گرفته ایم. با توجه به این عبارت وقف نامه: »جهت دارالضیافه از 
ابواب البر اولیش نبوده«،58 به نظر می رسد که دارالضیافة ایمن و 
ایس��ر در مرحلۀ دوم ساخت و سازهای ربع رشیدی احداث شده 
اس��ت. همچنین در وقف نامه آمده که طبخ غ��ذا ابتدا در مطبخ 
خانقاه انجام می گرفت، ولی از آنجا که خانقاه می بایس��ت مکانی 
پاکی��زه می بود و طب��خ و تبادل غذا باعث آلودگی آن می ش��د، 
دارالضیافه ها و مطبخ آنها ساخته شد.59 بدین سان می توان گفت 

ک��ه دارالضیافه ها ضمیمۀ خانقاه بوده اند. با قرارگیری دارالضیافة 
مجاوران در کنار خانقاه، جای گیری آن و تش��خیص جهت ایمن 

و ایسر منطقی می نماید.
درگاه من��اره: »بابی« دیگر از مفتح االبواب اس��ت. درگاهی 
است دوآشکوبه که در باالی آن غرفه هایی برای مهمانان خاص 
برپاس��ت.60 ای��ن درگاه دارای دو منارۀ بلند اس��ت61 که با توجه 
به موقعیت قرارگیری ش��ان در مجموع��ۀ »ربع« می توان آنها را 
همچون نمادهای شهری، نه فقط برای ربع رشیدی، بلکه برای 
شهر تبریز شمرد. نکتۀ دیگر اینکه خود مسجد روضه مناره ندارد 

و لذا از این دو مناره برای گفتن اذان استفاده می کرده اند.
آن چنان که از متن وقف نامه استنباط می شود، پیش از اضافه 
ش��دن دارالضیافه ها و باروی جدید، این درگاْه اولین درگاه بوده 
اس��ت. کوچه ای که به روضه ختم می ش��ود، از درگاه مناره آغاز 
می گردد.62 در توضی��ح ویژگی معماری این کوچه باید گفت که 
سرپوش��یده بوده اس��ت؛ چرا که توزیع نان در تابستان ها 

ً
احتماال 

در فضای مفتح االبواب و در زمس��تان ها در کوچۀ روضه صورت 
می گرف��ت. در طرح فرض��ی این کوچه »نیمه باز« فرض ش��ده 

است.
خانقاه: با عبور از درگاه مناره، به کوچۀ روضه خواهیم رسید. 
تقسیمات فضایی مجموعه )خانقاه، دارالشفا، روضه( از این کوچه 
اس��ت. پیش از توضیح فض��ای خانقاه، با توجه ب��ه قرار گرفتن 
»س��اباط«63 در کوچۀ روضه و مابین ورودی خانقاه و دارالش��فا، 
تبیین مفهوم آن ضروری می نماید. س��اباط در معماری سنتی به 
کوچه ای سرپوش��یده می گویند؛ اما در ربع، س��اباط کوچه ای در 
نظر گرفته ش��ده که خانقاه و دارالشفا را به هم مرتبط می سازد و 
باالی آن �� از آنجا که دوآشکوبه است ��  تعدادی حجره هست 
که برخی از حّفاظ در آنجا مسکن داشتند. با توجه به توضیحاتی 
ک��ه در وقف نامه می خوانیم، به نظر می رس��د خانقاه نیز فضایی 
چهارایوانی و دوآش��کوبه باش��د. یکی از ایوان ها از بقیه بزرگ تر 

بوده64 و مراسمی چون سماع در آن صورت می گرفته است.

33. »]...[ که این ربع رشیدی عبارت 
از دو موضع اس��ت ک��ه یکی پیش تر 
بنیاد رفت��ه بود و باروی آن کش��یده 
و آن را درگاهی س��اخته ک��ه منارها 
متصل آن درگاه اس��ت و یکی دیگر 
پس ت��ر بارو کش��یده و اضافة آن بارو 
اولی��ن کرده و متص��ل آن گردانیده و 
دروازۀ دیگر بیرون آن س��اخته و همه 
به هم یک��ی ک��رده و آن مجموع را 
ربع رش��یدی نام نهاده ایم« )ص41(. 
»در تابس��تان در موضع��ی که آن را 
مفتح االبواب می گوین��د و آن صحن 
درگاه من��اره و دارالضیافه اس��ت و در 
زمس��تان در دهلیز روض��ه که باالی 
آن دهلیز مسکن ناظر که مانند نایب 
متولی اس��ت فرو گیرند« )ص160(. 
»جه��ت مفتح االب��واب و آن صحن 
درگاه مناره و درگاه دارالضیافه است« 

)ص168(.
34. شیال بلر، همان، ص50.

35. همان، ص49 و50.
36. »جهت دهلی��ز روضه دو قندیل 
]...[«. »جه��ت روضه به دو جانب هر 

یک یک مشعله ]...[«.
37. »در معماری اتاق بزرگی اس��ت 
که در وس��ط س��اختمان ق��رار دارد و 
اطراف آن را دیگ��ر فضاها می گیرند. 
ب��ه آن اتاق بزرگ نی��ز گویند«؛ نک: 
پیرنی��ا، سبک شناس��ی  محمدکری��م 
معم��اری ایران، تدوین غالم حس��ین 
معماری��ان، ته��ران، پژوهنده، 1382، 

ص355.
38. »مس��کن ]...[ که او همانند نایب 
متولی اس��ت و آن بر سردرگاه روضه 
اس��ت از جانب ایسر« )ص43(. »]...[ 
و آن دو س��رای است. در آن یکی در 
آن دیگ��ر ب��وده و ه��ر دو معروف اند 
ب��ه دارالمتولی ب��ا مراف��ق تحتانی و 
فوقانی و زیرزمین که در آنجاس��ت و 
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مطبخ خانقاه نزدیک ایوان بزرگ و راه آن در زمس��تان ها �� 
زمانی که »سرما س��خت گردد« �� از پشت ورودی خانقاه بوده 
که به حجرۀ مطبخ نیز ختم می ش��ده است.65 البته بعد از احداث 
مطبخ ه��ای دارالضیاف��ه، از این مطبخ به جای انباری اس��تفاده 
می کردن��د؛  مگر اینک��ه دو مطبخ دیگر نیازش��ان را برمی آورد. 
همچنین می توان استنباط کرد که پشت ایوان بزرگ، زمینی دراز 
وجود داش��ته که روش��نایی ایوان از آن تأمین می شده است.66 با 
توجه به اینکه ایوان معمواًل فضایی نیمه باز و مش��رف به صحن 
 روش��نایی آن از طریق صحن )فض��ای باز مقابل( 

ْ
اس��ت، اغلب

تأمین می ش��ود؛ در حالی که با توجه به عب��ارت: »قدری زمین 
دراز که اسم باغچه دارد در پس آن تا ب خانه روشنایی آن از آن 
اس��ت و روشنایی صفۀ سراچه همچنین«، می بینیم که روشنایی 
صفه از همان زمین های دراز یا باغچه ای اس��ت که در پشت آن 
قرار دارد. لذا چنین تصور می ش��ود که صحن خانقاه باز نیس��ت، 
بلکه مسقف است. البته شایان توجه است که چنین فضایی را �� 
که بی تردید بزرگ بوده اس��ت �� نمی توانسته اند با سطح صاف 
و مسطح مسقف کنند. بنا بر این، می بایست پوشش آن گنبدی
ش��کل می بود. در وقف نامه سخنی از گنبد خانقاه به میان نیامده 
 
ْ
اس��ت.67 با توجه به این شواهد، صحن خانقاه را در طرح فرضی
روباز در نظر گرفته ایم و سایر جاگذاری ها و مکان یابی فضاهای 
مختلف مانند تاب خانه، ایوان بزرگ، مطبخ، و س��راچۀ ش��یخ بر 
اساس متن وقف نامه انجام پذیرفته است. سراچۀ شیخ در دهلیز 
مقابل مطبخ و در آش��کوب زیرین واقع است.68 از متن وقف نامه 

برمی آید که این سراچه را نقاشی کرده بودند.69 
تاب خانه و مطبخ خانقاه متصل به ایوان بزرگ بوده  است. در 
خانقاه »ربع« س��ه فضا دارای شاه نشین است: طنبی، تاب خانه، 
و ای��وان بزرگ.70 اما طنبی و ایوان ب��زرگ دو فضای مربوط به 
خانقاه بوده اند؛ چرا که خانقاه نیز مانند دیگر بناهای سنتی ایران 
 اتاق تابستانی و 

ْ
دو بخش تابس��تانی و زمس��تانی داش��ت. طنبی

تاب خانه اتاق زمس��تانی آن بود. جای گی��ری تاب خانه، چنان که 

در وقف نام��ه آم��ده، در مج��اورت زمینی دراز اس��ت که باغچه 
ن��ام دارد.71 در وقف نامه از مکان دقیق طنبی یاد نش��ده اس��ت. 
جای گیری آن در این طرح بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی 

و بهترین مکان ممکن صورت گرفته است.
روزنة الحیات حجره ای کوچک در طبقۀ باالی خانقاه اس��ت. 
این فضا شاه نش��ین تاب خانه اس��ت.72 ممر خانق��اه، خانقاه را به 
درگاه مناره و درگاه روضه مرتبط می سازد که ظاهراً همان کوچۀ 

روضه است. شماری »سقایه« نیز در این ممر بوده است.73
دارالشفا: جایی برای پذیرش و رسیدگی به بیماران، آموزش 
ط��ب به متعلمان، و تهیۀ دارو ب��وده و از فضاهای اصلی و مهم 
ربع رش��یدی به شمار می رفته اس��ت. مطابق وقف نامه فضاهای 
دارالش��فا بدین قرار بوده اس��ت: دارالش��فا، ش��راب خانه، مخزن 
ادویه.74 ظاهراً دارالش��فا خود بخش��ی از همین مجموعه است. 
دارالش��فا فضایی دو یا چهارایوانی و دوآش��کوبه است.75 از آنجا 
که بناهای این دوره عمومًا چهارایوانی بوده اس��ت،76 این فضا را 

چهارایوانی در نظر گرفته ایم.
از متن وقف نامه چنین برمی آید که پیرامون دارالشفا رواق هایی 
وجود داشته است.77 در مقابل یکی از ایوان های دارالشفا شبکه ای 
بوده که بیماران از پش��ت آن داروهایشان را می گرفته اند.78 گویا 
این ش��بکه همانند ش��بکه ای بوده که در دارالحفاظ وجود داشته 
اس��ت. دارالشفا رواقی داشته که از س��مت جنوب نزدیک شبکه 
بوده است. این رواق را »رواق المرتبین« می خوانده اند و آموزش 
طب به متعلمان در آن انجام می گرفته بوده و مسکن طبیب هم 
بدان متصل بوده اس��ت. مطبخ و گالب خانه و مس��کن برخی از 
کارکنان در این رواق قرار داشته است.79 داروخانه تا درگاه اولین 
روض��ه دارای »مم��ری« بود80 که در ط��رح حاضر همان کوچۀ 

روضه در نظر گرفته شده است.
از آنجا که در بخش��ی دیگر از وقف نامه آمده است که دهلیِز 
خان��ۀ متولی و رواق المرتبین برای روش��نایی دارای یک قندیل 
است،81 به نظر می رس��د ارتباطی نزدیک میان این رواق و خانۀ 

خزانة نقود و اجناس در آنجا باش��د« 
)ص175(. »در تابس��تان در موضعی 
ک��ه آن را مفتح االب��واب می گویند و 
آن صحن درگاه من��اره و دارالضیافه 
اس��ت و در زمس��تان در دهلیز روضه 
که باالی آن دهلیز مس��کن ناظر که 
مانند نایب متولی اس��ت ف��رو گیرند 

]...[« )ص160(.
39. بلر، همان ، ص56.

40. »مسکن متولی ]...[ و آن سرایی 
و حج��ره ای اس��ت متصل ب��ه هم و 
دارالکتب و مخزن هر دو آنجاس��ت« 

)ص43(.
41. »آنک در تمامت ش��ب های سال 
هر شب از اول نماز شام تا بامداد یک 
عدد ش��مع ]...[ در موضعی که شبکۀ 
قبل��ی قبه بر آن نهاده و خارج آن قبه 
ب��ر در ش��بکۀ مذکور صف��ۀ کوچک 
س��اخته ایم تا حفاظ که قرآن به نوبت 
می خوانند در آنجا می نش��ینند بنهند« 
)ص164(. »بر در آن ش��بکۀ مذکور 
که آن براب��ر محراب مس��جد جامع 

است« )ص135(.
42. بلر، همان، ص57.

43. »دیگر مسجد شتوی و آن گنبدی 
اس��ت که متصل صفۀ صدر اس��ت« 
)ص42(. »]...[ از ب��رای دو مؤذن که 
در اوقات صلوات مفروضات بر منارها 
که بر درگاه ربع رشیدی ساخته بانگ 

نماز گویند« )ص128(. 
44. »و باب االبواب آن است که پیش 
از این در باغ رش��یدآباد آنجا بود و در 
آنجا به جانب باال بر ممر ربع رشیدی 

می باشد« )ص189(.
45. »بواب درگاه بیرونی یعنی درگاه 

اولین ربع رشیدی« )ص184(.
46. »این ربع رش��یدی عبارت از دو 
موضع اس��ت که یک��ی پیش تر بنیاد 
رفته بود و باروی آن کش��یده و آن را 
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متولی وجود داش��ته است. از طرفی هم برای ممر کوچۀ مشرف 
و رواق المرتبی��ن یک چراغ در نظر گرفت��ه بوده اند.82 بنا بر این، 
می توان نتیجه گرفت ک��ه رواق المرتبین بین دو کوچۀ متولی و 

مشرف قرار داشته است. 
مس��کن طبیب جن��ب دارالش��فا و در جانب ایمن اس��ت.83 
همچنین این فضا به رواق المرتبین متصل است. اگر جهت ایمن 
بر اس��اس ورودی مش��خص شود، پس مس��کن طبیب در کنار 
رواق المرتبین و در جانب راست بوده است. مسکن متعلمین علم 
طب در حجره های پایین و در »پش��ت حوالی داروخانه« است.84 
چنین می نماید که این حجره ها را رو به بیرون � به س��مت کوچۀ 
روضه � ساخته بوده اند، نه رو به حیاط دارالشفا؛ چون این حجره ها 
در پش��ت داروخانه قرار دارند و از طرف��ی در وقف نامه از دهلیز 
داروخانه یاد شده است.85 داروخانه به سمت کوچۀ روضه و دهلیز 
مذکور ارتباط دهندۀ فضای بیرونی و درونی دارالش��فا بوده است. 
بدین     سان، حجره های متعلمین نیز رو به کوچۀ روضه داشته ا ند.

سرای مشرف: توضیح کاملی دربارۀ چگونگی فضای سرای 
مشرف در وقف نامه نیامده است. تنها چهار فضای مجاور سرای 
مش��رف ذکر شده اس��ت که عبارت اند از: دارالشفا، کوچۀ سرای 
متول��ی، ب��ارو، کوچه ای که ب��ه روضه می رود.86 یک��ی از نکات 
کلیدی ای که ما را در جانمایی س��رای مش��رف یاری می دهد و 
در وقف نامه هم آمده، این اس��ت که این س��را خود دارای کوچه 
است؛87 از این رو نمی توان آن را در کوچۀ متولی جاگذاری کرد. 
اگر س��رای متولی را پش��ت دارالش��فا در نظر بگیریم، کوچه ای 
که به س��مت روضه می رود، همان کوچۀ مشرف در نظر گرفته 

می شود )کوچۀ متولی و کوچۀ مشرف مجزا هستند(.
س��رای متولی: ای��ن خانه س��را و حجره ای متص��ل به هم 
اس��ت که  ورودی یکی در دیگری است.88سرای متولی احتمااًل 
دوطبقه و دارای زیرزمین بوده است.89 در این سرا »دارالکتب« و 
»مخزن« هم وجود داش��ته است.90 بر اساس وقف نامه، جانمایی 

سرای متولی را در »ربع« می توان چنین جمع بندی کرد: 

از آنجا که سرای متولی متصل به روضه است و این خانه و 
رواق المرتبین دارای ارتباط��ی نزدیک اند،91 باید بین این دو فضا، 
یعنی روضه و رواق المرتبین، استقرار یابد. بین این سرا و دارالشفا 
کوچه ای مد نظر است )کوچۀ متولی(.92 محتمل است که دارالشفا 
و این کوچه با یکدیگر ارتباط داشته اند. یکی از واژگان وقف نامه 
در خصوص این فضا، »درسر« است.93 با توجه به قراین، به نظر 
می رس��د مکانی مانند درگاه باش��د که البته فضایی معین است؛ 
چنان ک��ه ورودی خانۀ متول��ی و چاه خانه در آن ج��ا قرار دارد. 
»درس��ر« در طرح فرضی، به عنوان یک فضا و در ابتدای کوچه 

)متولی( در نظر گرفته شده است.
س��رای ناظ��ر و س��ردرگاه های روض��ه: روض��ه دارای دو 
»س��ردرگاه« ایمن و ایسر بود.94 توضیحات وقف نامه دربارۀ این 
دو درگاه به دو صورت متفاوت بیان ش��ده است. در بخش هایی 
درگاه ایم��ن به عن��وان »درگاه اولین« روضه معرفی ش��ده که 
نزدیک سرای متولی است. از طرفی دیگر، از این درگاه که محل 
پخش نان در زمستان نیز بوده، با عنوان »درگاه ایسر« یاد شده 
است. از آنجا که محل سرای ناظر بر باالی درگاه ایسر و دهلیز 
روضه بیان ش��ده اس��ت، در طرح حاضر درگاه روضه را از سمت 
کوچۀ روضۀ »درگاه ایس��ر« در نظر گرفته ایم که در این صورت 
س��رای متولی، مش��رف، و ناظر در یک محدوده قرار می گیرند. 
گفتنی اس��ت که با توجه به توضیحات وقف نامه، استقرار »درگاه 
ایم��ن« در انتهای کوچۀ روضه نیز می تواند گزینه ای دیگر برای 

طرح روضه باشد.
روض��ه: به جرأت می توان گف��ت »روضه« مهم ترین بخش 
»ربع« است؛ فضایی چهارایوانی و دارای فضاهای مسجد صیفی 
و ش��توی و دارالتعلیم ایتام و دارالمصاحف و کتب الحدیث و قبه 

)مقبره(95 و تعدادی حجره. 
مس��جد صیفی: این مس��جد ک��ه یک ای��وان دارد، در واقع 
بزرگ ترین ایوان روضه اس��ت.96 این مس��ئله خوْد نش��ان دهندۀ 
 مربوط به درگاه 

ْ
چهارایوانی بودن روضه اس��ت؛ چرا که دو ایوان

درگاهی س��اخته که منارها متصل آن 
درگاه اس��ت و یکی دیگر پس تر بارو 
کش��یده و اضافة آن بارو اولین کرده 
و متص��ل آن گردانیده و دروازۀ دیگر 
بیرون آن س��اخته و همه به هم یکی 
کرده و آن مجموع را ربع رشیدی نام 

نهاده ایم« )ص41(.
47. »از مردمان متمیز باش��ند؛ یعنی 
باخ��ادم و بامرید به هم باش��ند. پس 
ایش��ان را در غرف ه��ا ف��رو آرند که 
در غالم گ��ردش آش��کوب باالیی��ن 
مفتح االب��واب اس��ت و بر س��ردرگاه 
بیرونی ربع رشیدی به جانب شرقی و 
شمالی، غیر آنچ بر باالی دارالضیافه و 
حوایج خانه و مطبخ است« )ص142(.

48. »در تابس��تان در موضعی که آن 
را مفتح االبواب می گویند و آن صحن 
درگاه من��اره و دارالضیافه اس��ت و در 
زمس��تان در دهلیز روض��ه که باالی 
آن دهلیز مسکن ناظر که مانند نایب 

متولی است فرو گیرند« )ص160(. 
49. »سراچه ها که بر سردرگاه بیرونی 
ربع رشیدی اس��ت و چهارصفه ها که 
بر غالم گردش اس��ت متصل فرجاب 
دارد«  مفتح االب��واب  ب��ا  روی  ک��ه 

)ص196(.
50. »جهت مفتح االبواب و آن صحن 
درگاه مناره و درگاه دارالضیافه است« 

)ص168(.
مم��ر  و   ]...[ »مفتح االب��واب   .51
بیرون��ی و اندرونی و دارالضیافة ایمن 
و ایس��ر و ممر مواضع در آنجاس��ت« 
)ص195(. »س��قا خانق��اه و مجاوران 
حجرها و مطبخ آن و مجاوران ساباط 
خانق��اه و ممر آن ت��ا درگاه روضه و 
درگاه من��اره و س��قایه که در آن ممر 
دارالضیافه  »س��قا  )ص189(.  است« 
و مطب��خ آن و مجاوران و مس��افران 
آن و مفتح االبواب تا درگاه اولین ربع 
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ایمن و ایس��ر و دو ایوان دیگر مربوط به مس��جد و قبه )مقبره( 

خواهند بود.
این مس��جد، مسجد جامع شهرس��تان رشیدی و روستاهای 
اطراف آن است.97 به این ایوان »صفۀ صدر« می گویند که دارای 
منبر و محراب است )ص128(. در تابستان مراسم مذهبی و نماز 
را در ای��ن ای��وان )صفۀ صدر( برگزار و در ص��ورت کمبود جا از 

صحن روضه و دیگر ایوان ها استفاده می  کرده اند. 
مسجد شتوی: مسجد شتوی گنبدی داشته که این گنبدخانه 
مس��جد زمستانی روضه بوده اس��ت.98 در زمستان نماز را در این 
مکان برگزار می کرده اند. دکتر س��عیدنیا در طرح خود گنبد را در 
جانب چپ صفۀ صدر در نظر گرفته است؛99 چون در عبارت »در 
یس��ار داخل مسجد صیفی«، »یس��ار« را با کسره خوانده است. 
در معماری اس��المی و نمونه هایی با طراحی قبلی، گنبد در کنار 
ایوان قرار نگرفته )جز در مسجد جامع نطنز و مسجد گز اصفهان 
که ساخت بناها در چند دوره صورت گرفته است و به علت پیش 
آمدن برخی محدودیت ها در س��اخت و سازهای بعدی، شاهد از 
بین رفتن برخی از اصول معماری ایرانی هس��تیم(، بلکه عمومًا 
در پش��ت آن واقع اس��ت؛ مگر در مسجد گوهرشاد و تربت شیخ 
جام که گنبد روی ایوان قرار گرفته است. در حالی که اگر جملۀ 
ذکر ش��ده را چنین بخوانیم »در یس��ار، داخل مس��جد صیفی«، 
مسجد می تواند درون صفه ای باشد که در یسار است. پس صفۀ 
صدر در یس��ار روضه و گنبْد روی صفه واقع می ش��ود  )همانند 
مسجد گوهرشاد(. البته همچنان جهت »یسار« بر اساس ورودی 

»اولین درگاه روضه« مشخص می شود.
دارالحفاظ: موضعی در مقابل ش��بکۀ قبه )مقبره( اس��ت.100 
پس دارالحفاظ همان فضای زیر گنبد اس��ت. ایوان کوچکی جلو 
گنبد بوده و مابین صفه و گنبد »ش��بکه ای چوبین« قرار داش��ته 
اس��ت.101 س��ردابه که مدفن واقف است، زیر گنبد )پایین فضای 
دار الحفاظ( ق��رار دارد.102 در وقف نامه از ای��وان مقبره با عنوان 
»صفۀ کوچک« یاد شده است )ص41(. بنا بر این، روضه فضایی 

چهارایوانی اس��ت که ارتفاع ایوان هایش یکس��ان نیست. ایوان 
 بزرگ ترین ایوان و ایوان قبه کوچک تر از آن 

ْ
مس��جد تابس��تانی

است. به ارتفاع دو ایوان دیگر اشاره ای نشده است.
قب��ۀ قبلی )ص164(: قبلی در لغت منس��وب به قبله اس��ت 
)جنوبی( و به س��بب اعتقادات دینی خواجه رش��یدالدین، قبه که 
محل دفن اوس��ت، قبلی اس��ت )رو به س��وی قبل��ه دارد(. پس 
مس��جد جامع که همان صفۀ صدر اس��ت، روبه روی دارالحفاظ 
 همان 

ْ
واقع اس��ت.103 ب��ه این ترتی��ب، محور ش��مالی � جنوبی

خطی است که دارالحفاظ را به صفۀ صدر )مسجد جامع( متصل 
می س��ازد. صفۀ صدر در جنوب و دارالحفاظ )مقبره( در ش��مال 

واقع شده اند. 
دارالمصاحف و کتب الحدیث: در این مکان »مصحف مجید« 
)قرآن( و جامع االصول فی احادیث الرس��ول را کتابت می کردند. 
این فضا در کنار مسجد شتوی قرار گرفته است.104 دارالمصاحف 
عالوه بر اینکه دری به صحن روضه داش��ته، با توجه به شواهد، 
احتمااًل دری هم در کوچه ای داشته که در وقف نامه از آن با نام 
»کوچۀ دارالمصاحف« یاد ش��ده اس��ت.105 این کوچه را در طرح 

فرضی در پشت روضه در نظر گرفته ایم.
بیت التعلی��م ایتام: مکانی ب��ود که معلمی به ده یتیم آموزش 
قرآن می داد. مسکن این معلم نیز در همین مکان بود.106 این فضا 
حجره ای بزرگ در آش��کوب پایین و حوالی صفۀ بزرگ )مسجد 
ش��توی( بوده است. این حجره بزرگ ترین حجرۀ روضه است به 
طول 10 گ��ز و عرض 7 گز )حجرۀ کوچ��ک دیگری هم بدان 

متصل است که همان خانۀ معلم محسوب می شود(.107
حمام: تنه��ا از توصیف زیرزمین می توان به مکان حمام پی 
ب��رد )زیرزمین در کنار گنبد و روبه روی حمام اس��ت(.108 کیفیت 
فضای حمام به هیچ روی مش��خص نیست. مکان آن در حوالی 
گنبد و ورودی آن مقابل ورودی زیرزمین اس��ت و از آنجا که در 
دو جانب گنبْد دارالکتب واقع است، به نظر می رسد که زیرزمین 

رش��یدی و سقایه ها که در دور ساخته 
آمده« )ص189(.

52. زین الدی��ن محم��ود واصف��ی در 
بدایع الوقایع واژۀ »پرخاب« را در این 
جمله به کار برده اس��ت: »مردک به 
گرم خانه درآمد و از پیش ما گذش��ته 
متوجه پرخاب شد. چون سر در درون 
آبخور کرد ]...[« )ج2، ص228(. گویا 
پرخاب چیزی حوض مانند بوده است. 
به باور ایرج افش��ار ای��ن کلمه همان 
»فرجاب« مذکور در وقف نامه اس��ت؛ 
ایرج افش��ار، »تاری��خ معماری  نک: 
در ایران بر اس��اس متون فارس��ی«، 
در: رواق، س��ال اول )پایی��ز1377(، 

ص4741.
53. بلر، همان، ص65.

54. »بدان س��بب ای��ن دارالضیافه با 
مطبخ و حوایج خانه و مرافق تحتانی و 
فوقانی جدایگانه بیرون خانقاه ساخته 

آمد« )ص138(.
»همچن��ان جهت طبخ مائدة س��فرة 
خانقاه سه مطبخی معین کرده بودیم 
و اکن��ون دو مطب��خ بی��رون خانقاه 
متص��ل دارالضیافه اح��داث کردیم« 

)همان جا(.
55. »از مردم��ان متمیز باش��ند یعنی 
باخ��ادم و بامرید به هم باش��ند. پس 
ایش��ان را در غرف ه��ا فروآرن��د که 
در غالم گ��ردش آش��کوب باالیی��ن 
مفتح االب��واب اس��ت و بر س��ردرگاه 
بیرونی ربع رش��یدی به جانب شرقی 
و شمالی غیر آنچ بر باالی دارالضیافه 
اس��ت«  مطب��خ  و  حوایج خان��ه  و 

)ص142(.
56. در توضی��ح برخی از انبارها آمده 
اس��ت: »و بعضی عمارات که در دور 
بیرونی گفتیم پس تر س��اخته ش��ده« 

)ص43(.
57. »]...[ دهلی��ز بیرونی دارالضیافة 
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در زیر فضای دارالکتب و بهترین مکان برای حمام نیز زیرزمین 

باشد. 
در جای گیری حمام ها در زیرزمین ربع رش��یدی دو مسئله را 
�� عالوه بر توضیح��ات وقف نامه �� می توان در نظر گرفت که 
با توجه به منابع دیگر و س��اخت و س��ازهای هم دوره، منطقی و 
صحیح می نماید. اول اینکه س��وار ش��دن آب بر نظام آب رسانی 

گرمابه ها در زیِر زمین بسیار بهتر و راحت تر از روی زمین است. 
دیگر اینکه اقلیم تبریز س��رد و کوهستانی است و از این رو گرم 
کردن فضای استحمام در زمستان های سرد منطقه در زیر زمین 

بسیار راحت تر و منطقی تر است.
سرابستان: بوستان سرا )باغ( است که در داخل روضه و پشت 

گنبد مسجد زمستانی است109 »ت ۱۰ و ۱۲«

بازآفرینی »شهرستان« رشیدی
به منظور درک بهتر طرح »شهرس��تان« رش��یدی، بخش های 
مختلف آن را در هفت قس��مت بررس��ی و سعی خواهیم کرد بر 
اس��اس متن وقف نامه موقعیت هر یک از این بخش ها را، تا حد 

ممکن، مشخص کنیم.

1. جهت شهرستان و نحوۀ استقرار شهر در 
بر اساس توضیحات وقف نامه110 استقرار گنبد در جهت محور قبله 
مشهود است. با توجه به شطرنجی بودن بافت شهر و، مهم تر از 
آن، عمود بودن دو محور اصلی »ممر« و بازار که ش��کل دهندۀ 
بافت شهرس��تان رش��یدی اند، »ممر« که به »ربع« می رسد در 
جهت محور قبله است. جهت گیری شهر رشیدی نسبت به تبریز 
شرقی � غربی با اعمال زاویۀ انحراف قبله است. گفتنی است که 
با این جهت گیری در طرح حاضر، همۀ مالحظات اقلیمی ش��هر 

بررسی شده است که نتایج آن متناسب می نماید. 

2. دروازه ها
بر اساس متن وقف نامه، »شهرستان« رشیدی چهار دروازه داشته 
اس��ت بدین قرار: روم،111 تبریز،112 موغان،113 عراق.114با استفاده 
از نقش��ۀ موقعیت تبری��ز در دورۀ ایلخانی، تا حد زیادی می توان 
محل اس��تقرار هر ی��ک از این دروازه ها را مش��خص کرد. این 
دروازه ها در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق، و غرب واقع 
بوده اند. بر اس��اس این نقش��ه و با مطالعۀ دقیق متن وقف نامه، 

ت10. )باال( طرح »ربع« رشیدی. 
ترسیم نگارنده

)پایین( طرح »شهرستان«  ت11. 
رشیدی. ترسیم نگارنده
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نتیجه می گیریم که دروازۀ روم در شمال، دروازۀ تبریز در غرب، 
دروازۀ موغان در ش��رق، و دروازۀ عراق در جنوب »شهرستان« 
مس��تقر بوده اند. دروازۀ تبریز و موغان، محوری شرقی � غربی و 
دروازۀ عراق و روم، محوری ش��مالی  جنوبی در »شهرستان« 

ایجاد می کردند.

3. ممر بزرگ و بازار
چنان که گفتیم، شهرس��تان دارای دو محور ش��مالی � جنوبی و 
ش��رقی � غربی بوده اس��ت. در وقف نامه ضم��ن توصیف محلۀ 
صالحی��ه115 از »ممر بزرگ« به عن��وان ممری که بر آن به باال 
می روند و بازار به عنوان راهی که به »دروازۀ سرخاب« می رود، 
یاد ش��ده اس��ت. همچنین با توجه به توصیف��ات »دهلیز« )ممر 
بزرگ(116 در وقف نامه، به نظر می رس��د ممر بزرگ همان محور 
 محور ش��رقی � غربی شهرستان باشد. 

ْ
ش��مالی � جنوبی و بازار

با توجه به این نکته که کوه های س��رخاب در ش��مال قرار دارند 
و ش��یب شهرستان تقریبًا ش��مالی � جنوبی است )بخش شمالی 
مرتفع تر از بخش جنوبی است(؛ لذا منظور از عبارت »ممری که 
در آن ب��ه باال می روند«، راهی اس��ت که به جایی مرتفع تر ختم 
می شود. بدین سان، می توان به شمالی � جنوبی بودن ممر بزرگ 

اطمینان یافت.
از سویی دیگر، با توجه به اینکه »دروازۀ سرخاب« در مسیر 
ب��ازار ق��رار دارد و این دروازه از دروازه های ش��هر تبریز اس��ت، 
 محور ش��رقی � غربی »شهرس��تان« را 

ْ
می ت��وان گفت که بازار

تش��کیل می دهد؛ چنان که در یک س��ر آن دروازۀ تبریز و در سر 
دیگرش دروازۀ موغان قرار دارد. 

4. باغ رشیدآباد و فتح آباد
ب��ا توجه به اینکه در مباح��ث مربوط به مجاری آب در وقف نامه 
)فصل ش��انزدهم( آمده است که ش��ماری از »مقسم«های آب 
»شهرس��تان« در باغ رشیدآباد مس��تقر بود، به نظر می رسد که 

این باغ در ش��مال »شهرس��تان« و نسبت به کل آن در ارتفاعی 
باالتر قرار داشته است.117 همچنین از متن وقف نامه برمی آید که 
باغ فتح آباد در کنار دروازۀ عراق قرار داش��ته است.118 از آنجا که 
دروازۀ عراق در جنوب شهرس��تان واقع است، باغ فتح آباد را نیز 

در جنوب جاگذاری کردیم.

5. موقعیت »ربع« در شهرستان 
ب��ا توجه به توضیح »دهلیز ب��زرگ« در وقف نامه، به این نتیجه 
می رسیم که »سردر« بیرونی »ربع« رشیدی در ممر بزرگ قرار 
گرفت��ه و به آن متصل اس��ت. از طرفی، در وقف نامه ذکر ش��ده 
که برای رس��یدن به س��ردر »ربع« رشیدی »از بازار می گذرند و 
ب��ر آنجا به باال می روند تا به دروازۀ ربع رش��یدی می رس��د«.119 
بدین س��ان، »ربع« در بخش شمالی شهرس��تان و باالتر از بازار 

قرار می گیرد.
در واقع، به نظر می رس��د »ربع« رش��یدی به سبب اهمیت 
خاص��ش، در کنار تقاطع دو محور اصلی شهرس��تان، یعنی ممر 
بزرگ و بازار، جای گرفته اس��ت. پرس��ش این اس��ت که سردر 
»ربع« در سمت چپ ممر بزرگ قرار داشته است یا سمت راست 

ترس��یم  رش��یدی.  »ربع«  ت12. 
نگارنده

مس��افران ]...[« )ص185(. »جه��ت 
دارالضیاف��ة جان��ب ایمن و ایس��ر و 
دهلیزه��ای آن ]...[ هش��ت قندیل« 

)ص167(.
58. »]...[ و اکنون س��فره جهت اهل 
خانقاه در جانب ایمن از آن دارالضیافه 
می اندارند. بدان سبب این دارالضیافه 
ب��ا مطب��خ و حوایج خان��ه و مراف��ق 
تحتان��ی و فوقان��ی جدایگانه بیرون 
خانقاه ساخته آمد. جهت دارالضیافه از 

ابواب البر اولیش نبوده« )ص138(.
59. »لکن خانقاه چون موضعی نزه و 
پاکیزه اس��ت و به سب سفره انداختن 
جه��ت مجاوران و مس��افران در آنجا 
خانق��اه چرکی��ن می ش��د و حل خود 
ب��ه زیان می آم��د و از طهارت بیرون 
پای افزارهای  ب��ه س��بب  می رف��ت، 
نجس در آنجا بردن. بدان س��بب این 
دارالضیافه با مطبخ و حوایج و مرافق 
تحتان��ی و فوقان��ی جدایگانه بیرون 
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آن؟ مکتوب 53 از مکاتیب رش��یدی معیار تعیین کنندۀ موقعیت 
»ربع« اس��ت. در این مکتوب، باغ رشیدآباد120 متصل به دارالشفا 
ذکر ش��ده است. از آنجا که باغ رشیدآباد در شمال »شهرستان« 
واقع اس��ت، »ربع« باید به گونه ای در شهرستان جای گیرد که 
دارالشفا در شمال استقرار یابد. به این ترتیب، »سردرگاه« بیرونی 

ربع رشیدی در سمت راست »ممر بزرگ« قرار خواهد گرفت.

6. محالت
در مت��ن وقف نام��ه از برخی محالت خاص یاد ش��ده و توصی  ف 
برخی از آنها آمده اس��ت. احتمااًل محالت شهرس��تان رش��یدی 
مح��دود به این چن��د محله نبوده، اما از آنج��ا که فقط موقعیت 
برخی از آنها توصیف ش��ده است، ما نیز در این طرح فرضی، به 

موقعیت یابی همین محالت اکتفا می کنیم. 
محل��ۀ صالحی��ه: مطابق متن وقف نامه، محله ای اس��ت که 
جماعت »اهل صالح«، که مجاوران و مالزمان ربع رشیدی اند، 
در آن مسکن دارند. با توجه به توصیفات این محله در وقف نامه 
و نیز مطالب ذکر شده در بخش مجاری آب ها و نحوۀ آب رسانی 
محل��ه، در می یابیم که احتم��ااًل محلۀ صالحیه پایین تر از بازار و 

»ربع« رشیدی و در کنار ممر بزرگ قرار گرفته است.121
ربض: این واژه در ش��هرهای کهن دارای جایگاه و مفهومی 
خاص اس��ت. در واقع »ربض« به بخش هایی از محدودۀ ش��هر 
می گفتند که مردم عادی در آن مس��کن داش��تند. در شهرستان 
رش��یدی هر چند م��ا با چنین نامی روبه رو می ش��ویم، با مطالعۀ 
دقیق وقف نامه در می یابیم که »ربض« مفهوم پیشین خود را از 
دس��ت داده است و ش��اید خوْد یکی از محالت شهرستان باشد؛ 
محله ای که هم ش��ماری از متنفذان شهر مانند متولی و مشرف 
و س��ه نفر سرهنگ در آن مسکن دارند و هم گروهی از غالمان 
باغ ها )ص175و192(. ربض به دو بخش »باالیین« و »زیرین« 
تقسیم شده است. به نظر می رسد معنای باالیین و زیرین، وجود 
فراز و ش��یب در شهرستان باش��د. ربض باالیین نسبت به ربض 

زیرین در ارتفاعی باالتر قرار گرفته اس��ت. با توجه به جملۀ ذکر 
ش��ده در صفحۀ 213 وقف نامه، »روضه« در شرق ربض مستقر 
بوده اس��ت. به این ترتیب، می توان محل اس��تقرار ربض را کنار 

»ممر بزرگ و ربع« در غرب شهرستان دانست.122
محل��ۀ لطیف آب��اد: این محل��ه از محالت جان��ب »ایمن« 
شهرستان است. به گونه ای که از متن وقف نامه بر می آید،123 در 
شهرس��تان جانب ایمن منطبق بر شرق و جانب ایسر منطبق بر 
غرب بوده است. در زیر این محله نیز محالتی دیگر و همچنین 
قیصریه وجود داش��ته اس��ت. با توجه به این ک��ه فاضالب این 
محالت به حوضی در دروازۀ موغان می ریخت، به نظر می رس��د 
ای��ن محالت در مکانی نزدیک دروازۀ موغان باش��ند )بر همین 

اساس جهت ایمن و ایسر در شهرستان مشخص شده است(.
مجموع��ۀ محالت عزآباد: این مح��الت و زمین هایی به نام 
زمین های پهلوان سعید، زیر پشته های سرخاب قرار داشته اند.119 
احتمااًل زمین های پهلوان سعید وسعت زیادی داشته اند، تا جایی 
که ش��اید بخش��ی از آنها به بیرون از شهرس��تان رش��یدی هم 
می رسیده است. بخشی از این محله در زیر پشته های سرخاب و 
محالت عزآباد در این زمین ها واقع بوده اس��ت. این محالت در 

نزدیکی دروازۀ روم قرار داشته اند. 

7. سایر فضاها
الف. مس��جد جامع شهرس��تان: با توجه به متن وقف نامه، این 

مسجد در نزدیکی دروازۀ تبریز قرار داشته است.124
ب. مصالی شهرس��تان: بر اس��اس توضیح��ات صفحۀ 206 
وقف نامه، به نظر می رس��د »مصال« نزدیک باغ رش��یدآباد و 
زمین های پهلوان سعید بوده است.125 در طرح حاضر، این فضا 

را بین باغ و محلۀ عزآباد قرار داده ایم.
ج. دارالمساکین: با توجه به توضیحات صفحۀ 139 وقف نامه، 
در بازار شهرستان رشیدی واقع بوده و در آنجا  غذای مسکینان 

را آماده می کرده اند؛126 اما مکان دقیق آن مشخص نیست.

خانقاه ساخته آمد« )ص138(.
60. »]...[ موضع��ی ک��ه می��ان دو 
مناره بر س��ردر ربع رش��یدی است« 

)ص196(.
61. »]...[ از ب��رای دو م��ؤذن که در 
اوق��ات صلوات مفروض��ات بر منارها 
که بر درگاه ربع رشیدی ساخته بانگ 

نماز گویند« )ص128(.
مج��اوران  و  خانق��اه  »س��قای   .62
حجره ه��ا و مطب��خ آن و مج��اوران 
ساباط خانقاه و ممر آن تا درگاه روضه 
و درگاه مناره و س��قایه که در آن ممر 

است« )ص189(.
63. »حجره ها ک��ه نزدیک در خانقاه 
است جهت مسکن حّفاظ، معروف به 

حجره های ساباط« )ص43(. 
64. »و بای��د که حج��ره و مرافق آن 
عظی��م پاک دارند و م��ردم نامعتمد و 
فاسق را پیش خود نگذارند و با ایشان 
صحبت نورزند و چون زمس��تان باشد 
و س��رما سخت گردد، صفۀ بزرگ که 
در مطبخ ب��ود با حجره به هم از آنجا 
باز بری��ده ش��ده و راه آن در پس دِر 
خانقاه کرده و ممر آن هم بدان حجرۀ 
مطبخ اس��ت، به اتفاق آنجا روند و هر 
یک جهت خود تنوری کوچک بسازند 
تا آنج��ا گرم ش��وند و آت��ش کنند« 

)ص174(.
65. »چون زمس��تان باش��د و س��رما 
سخت گردد، صفۀ بزرگ که در مطبخ 
ب��ود به حجره به هم از آنجا باز بریده 
ش��ده و راه آن در پس دِر خانقاه کرده 
و ممر آن هم بدان حجرۀ مطبخ است، 

به اتفاق آنجا روند« )ص174(.
66. »در س��رایچه ای که برابر مطبخ 
خانقاه اس��ت، تاب خانه ای هست که 
دیوار آن با دهلی��ز خانقاه دارد دِر آن 
در ای��ن تاب خانه کنن��د و دری که با 
صف��ه دارد آن را با آج��ر بگیرند ]...[ 
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د. گازرگاه )رختشوی خانه(: این فضا در جانب ایسر شهرستان 
قرار داش��ته اس��ت.127 همه فاضالب ها در نهای��ت به گازرگاه 
می رسید.128 در این طرح، موقعیت آن در غرب شهرستان و در 
پایین ترین نقطه در نظر گرفته ش��ده است. گازارگاه نمونه ای 
اس��ت از بناه��ای عام المنفعه و رعایت نکات بهداش��تی و نیز 

پوشش آن بسیار حائز اهمیت است.
نمونۀ دیگری بازمانده از این دوره، یعنی گازرگاه زنجان، بنایی 
طویل و کم عرض اس��ت ک��ه با طاق و تویزه پوش��ش یافته 
و فضاهای آن را با س��تون هایی س��نگی از هم جدا کرده اند. 
می توان تصور کرد نمونه ای که در تبریز و در »ربع رش��یدی« 
وجود داش��ته، از بسیاری جهات ش��بیه این نمونه بوده است. 
از مهم ترین مس��ائلی که در این نمونه فضاهای شهری نمود 
می  یافت، اس��تفادۀ ِبهین از آب و صرفه جویی در مصرف آن و 

محل استقرار آنها در سازمان دهی شهری بود.
ه� . حمام: شهرستان رشیدی دارای چندین حمام بوده است. 

شاید هر محله برای خود حمامی مستقل داشته است. از میان 
این حمام ها، تنها موقعیت »حمام باال« تا حدی آش��کار است. 
از مت��ن وقف نامه چنین بر می آید که این حمام پایین تر از باغ 

رشیدآباد و باالتر از ربض بوده است.129
و. کاغذخان��ه: در متن وقف نامه چندین ب��ار نام این فضا ذکر 
شده اس��ت، اما موقعیت آن در شهرس��تان رشیدی مشخص 
نیس��ت. در طرح حاضر، کاغذخان��ه را در کنار گازرگاه و جامع 

شهرستان �� که فضاهایی خدماتی اند �� جای داده ایم.130
ز. جوی هیرآباد: در جانب ایس��ر شهرستان بوده است.131 این 
رود از جانب ش��مال، از کوه های س��رخاب س��رازیر می شد و 

سپس به سمت تبریز، که در غرب شهرستان بود، می رفت.
ح. کری��اس: در وقف نام��ه، ج��ز یک مورد،132 از آن س��خنی 
نرفته اس��ت و مفهوم آن مشخص نیست. با مراجعه به متون 
تاریخی133 و نیز نمونۀ« »کریاس مدرسۀ چهارباغ اصفهان«134 
درمی یابیم که احتمااًل فضای پیش ورودی »دهلیز« بوده است 

رش��یدی.  »شهرس��تان«  ت13. 
ترسیم نگارنده

قدری زمین دراز که اسم باغچه دارد 
در پ��س آن تاب خانه و روش��نایی آن 
از آن است و روش��نایی صفۀ سراچه 

همچنین« )ص178(.
67. ع��الوه ب��ر پیش��ینۀ اس��تفاده از 
سقف های س��بک و چادری در ایران 
که به دورۀ هخامنش��ی باز می گردد، 
در دیوار بس��یاری از بناهای آجری به 
هنگام احداث بنا یا زدن س��قف های 
س��بک بعد از اتمام بنا، س��وراخ هایی 

برای بستن داربست ایجاد می شد.
68. »سراچۀ نقاشی کرده که در دهلیز 
خانق��اه برابر مطبخ اس��ت، آش��کوب 
زیرین غیر باالیین و ]...[ خانه ای که 
بر صفه دارد، از جانب شرقی و دِر آن 
در صفه اس��ت ]...[ ی��ک دیوار آن با 
باغچه است ]...[ دِر آن تاب خانه از آِن 

باغچة صفه باشد« )ص177(.
69. »س��راچۀ ب��اال ]...[ س��راچه ای 
ک��ه ش��یخ در آن باش��د در خانقاه« 

)ص196(.
70. »شاهنشاهی خانقاه، سه موضع: 
آن  از  طنب��ی،  آن  از  صف��ه،  آن  از 

تاب خانه« )ص196(.
71. »]...[ قدری زمین دراز که اس��م 
باغچ��ه دارد در پ��س آن تاب خانه« 
)ص178(. گفتنی است که حیاط های 
بلن��د و باری��ک ب��ا گوش��ه های پخ 
ش��ده در بیش��تر ش��هرها میراثی از 
روزگار ایلخانان اس��ت؛ نک: ویلبر و 
ایران  گلمبک، معماری تیم��وری در 
و ت��وران، ترجمۀ کرامت اهلل افس��ر و 
محمدیوس��ف کیانی، تهران، سازمان 

میراث فرهنگی، 1374، ص114.
72. »حج��رۀ کوچ��ک ب��ر ب��االی 
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که منافاتی با طرح حاضر ندارد.

ط. انبارها: در شهرس��تان رش��یدی انباره��ای متعددی وجود 
داشته است؛135 اما از آنجا که در وقف نامه ذکری از آنها نیامده، 

در طرح فرضی مکان یابی نشده اند.
ی. ضراب خانه:136در شهرستان رشیدی سکه ضرب می کرده اند 
و در مکاتیب رشیدی )مکتوب 53( هم از ضراب خانۀ رشیدی 
س��خن رفته اس��ت؛ اما در وقف  نامه ذکر آنها نیامده و لذا در 

طرح فرضی به آنها پرداخته نشده است. »ت ۱۱و ۱۳«
در پایان، ذکر توضیحی دربارۀ باروی شهرس��تان رش��یدی 
ضروری می نماید. ع��الوه بر توضیحات و جمالت وقف نامه، در 
بررسی ش��هرهای این دوره همچون تبریز و سلطانیه و سبزوار، 
می توان نتیجه گرفت که ش��هرها در این روزگار بارو داش��ته اند. 
البته در بسیاری از این شهرها هدف از احداث بارو امور اقتصادی 
بوده اس��ت نه مس��ائل نظامی؛ چ��را که ایلخان��ان در این زمان 
حکومتی قدرتمند و شکس��ت ناپذیر تبدیل ش��ده بودند. از متون 
تاریخی نیز �� که پیش تر ذکرش��ان رفت �� می توان دریافت که 
در این دوره بارو را برای نظارت بر تجارت و آمد و ش��د ش��هرها 
برپ��ا می کرده اند. به احتمال بس��یار، در ربع رش��یدی نیز انگیزۀ 
اح��داث بارو همی��ن مقاصد، به خصوص نظ��ارت بر رفت و آمد 

کارگزاران و مهمانان،  بوده است. 
در منطق��ۀ کنون��ی ربع رش��یدی آثاری از چند دی��وار به جا 
مانده اس��ت. به باور ویلبر اینها هم��ان دیوارهای اصلی بوده اند. 
اسکندر بیک منشی در تاریخ عالم آرای عباسی از ساخت دیوارها 
و برج هایی در دورۀ صفویان س��خن می گوید. هوفمان محدودۀ 
»رب��ع« را در ط��رح خویش ب��ا دیوارهای به جا مان��دۀ امروزی 
مشخص کرده است. شیال بلر نیز در طرحش چنین فرض کرده 
اس��ت که دیوارهای موجود مربوط ب��ه دوره صفویان را بر جای 
دیوارهای عهد ایلخانان استوار کرده اند. اما سعیدنیا نیز هم برای 
ربع و هم برای شهرس��تان بارو ترسیم کرده اما توضیحی نداده 

که آیا باروهای فعلی منطقه را در طرحش در نظر گرفته اس��ت 
یا نه. 

با مس��تندات وقف نامه ش��کی نیس��ت که ربع و شهرستان 
دارای بارو بوده اند. در ربع نیز به س��بب وجود خزانه ها و انبارها و 
دارالکت��ب و غیره، وجود بارو منطقی بود؛ اما با توجه به محدودۀ 
وسیع ربع رشیدی که توضیحش در وقف نامه آمده و گزارش های 
باستان شناس��ی نیز مؤید آن اس��ت، بقایای موج��ود را نمی توان 
متعلق به باروی شهرس��تان دانس��ت. از طرفی دیگر، به س��بب 
اثبات وجود بقایای بناهای عهد ایلخانان در عمق پایین تر از پنج 
متری زمین و اینکه نتای��ج گمانه زنی ها عالوه بر دورۀ ایلخانان 
و صفوی��ان، به آثاری از دوره ه��ای دیگر، به ویژه زمان قاجاریه، 
داللت می کند، در طرح فرضی، احتمال اینکه این بقایا متعلق به 

دورۀ ایلخانان باشد رد شده است. 

نتیجه
با عنایت به پژوهش های انجام یافته در زمینۀ شهر ربع رشیدی، 
این طرح از روی س��ازمان ش��هرهای ایرانی � اسالمی، با برخی 
تفاوت ها و نوآوری های جدید، به دس��ت آمده اس��ت. تا به امروز 
الگوی سازمان فضایی این شهر، همچون دیگر شهرهای ایرانی، 
ترکیب��ی از ربع و ربض و شهرس��تان، و ن��وآوری نهفته در آن، 
جابه جایی ربض و شهرستان در نظر گرفته شده است.137 با توجه 
ب��ه مطالعات نگارنده در زمینۀ ش��هرهای دورۀ ایلخانی و مهم تر 
از آن بر اساس توصیفات وقف نامه و تقسیم بندی کلی فضاهای 
مجموعۀ ربع رشیدی به دست خواجه رشیدالدین، سازمان فضایی 

شهر را به صورت تلفیقی از دو حالت زیر می توان ارائه کرد:  
1. »رب��ع« و »شهرس��تان«: ب��ا مطالع��ۀ دقی��ق وقف نامه 
در می یابی��م که تمام��ی فضاها در دو مجموع��ۀ کلی »ربع« و 
»شهرس��تان« دس��ته بندی و توصیف شده  اس��ت.138 ربض در 
سازمان فضایی ربع رشیدی جایگاه پیشین اش را نداشته و طبق 
مت��ن وقف نامه، زیرمجموعه ای از شهرس��تان ی��ا، به بیان بهتر، 

خانقاه، آنجا که شهنش��اهی تاب خانه 
اس��ت و نام آن روزنة الحیات اس��ت« 

)ص196(.
73. »س��قا خانقاه و مجاوران حجرها 
و مطبخ آن و مجاوران س��اباط خانقاه 
و مم��ر آن ت��ا درگاه روض��ه و درگاه 
مناره و س��قایه که در آن ممر است« 

)ص189(.
74. »ش��راب خانه و مخ��زن ادویه با 
رواق المرتبین که مطبخ و گالب خانه 
و مس��کن بعضی عمله در آنجاست و 
س��رای طبیب که آن نیز بدان متصل 

است« )ص42(.
75. »]...[ برخی حجره ها که بر باالی 

دارالشفاست« )ص43(.
76. آن چنان که در باب پنجم دیدیم، 
بیش��تر بناهای ای��ن دوره چهارایوانی 

بوده است.
77. »بای��د که آن طبیب قادر باش��د 
بر درس ط��ب گفت��ن و دو متعلم را 
همواره درس گوید بر رواق دارالش��فا 
نزدیک ش��بکه از جان��ب جنوب و آن 
رواق معروف است به رواق المرتبین« 
)ص145(. از دورۀ ایلخان��ان به جای 
 سلسله ای از طاق ها به کار رفته 

ْ
دیوار

اس��ت. این نوع طاق ها مانند آنچه در 
اطراف صحن مس��جد دیده می شود، 
ممک��ن اس��ت ب��از ی��ا اینک��ه چون 
طاق نماهای جبهة بنا بس��ته باش��ند. 
رواق ه��ای اطراف صح��ن مدارس و 
بناه��ای دیگ��ری که ش��امل چندین 
حجرۀ اس��ت بس��ته اند، ام��ا در دیوار 
پشتی دری است که به این حجره ها، 
که غالبًا دو طبقه اند، باز می شود؛ نک: 

ویلبر و گلمبک، همان، ص115.
78. »طبیب بر در ش��بکه بنش��یند و 
ه��ر چیز که به کس��ی بای��د دادن بر 
کاغذی نویسد« )ص147(. »هر کس 
ک��ی چیزی خواهد، به در ش��بکه آید 
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محله ای از محله های شهرستان بوده و متعلق به طبقه ای خاص 
نب��وده اس��ت.139 همچنان که متولی و مش��رف و ناظر در ربض 
ساکن بودند )ص175(، بس��یاری از غالمان بخش های مختلف 
ربع و باغ ها هم در آن مس��کن داشتند.140 ربض نه تنها در حومۀ 
ش��هر واقع نبود، بلکه نزدیک ترین محله به هستۀ مرکزی شهر 
�� »ربع« �� بود. در این ش��هر ربض و شهرس��تان با هم تلفیق 
ش��ده اند. اصطالحات »ربض باال« و »رب��ض پایین« نیز که در 
 
ْ
وقف نامه آمده، صرفًا اشاره به دو محله است که به لحاظ ارتفاع

یکی نسبت به دیگری در مکانی بلندتر واقع بوده است. 
2. محور بازار و »ممر بزرگ« : چنان که پیش تر آمد، ساختار 
این ش��هر از پیش طراحی شده و شطرنجی بوده است. از طرفی 
دیگر، اهمیت تجارت در دولت ایلخانان، س��بب توجه بیش��تر به 
دروازه ها، جهت قرارگیری، و حتی افزایش تعداد آنها در ش��هرها 
گش��ت. گفتنی اس��ت که تعداد دروازه ها در ش��هرهای ایلخانی 
دس��ت کم چهار دروازه �� نه صرفًا در جهت های اصلی، بلکه به 
سمت شهرهای مهم پیرامون و در راستای شکل گیری بازارهایی 
خطی �� بوده اس��ت. در شهرهای شطرنجی، دروازه ها دو به دو 
�� معمواًل به ش��کل عمود بر هم �� به یکدیگر متصل ش��ده و 
سبب ایجاد بافتی منظم و محورهای قوی و سازمان دهندۀ شهر 
می شدند. در ربع رشیدی نیز شاهد حضور دو محور »اصلی« �� 
امتداد مح��ور دروازه های روم � عراق، و محور دروازه های تبریز 
� مغان �� هس��تیم. این محورها معیار اس��تقرار س��ایر فضاهای 
شهری در پیرامون خود گشته اند و بازار نیز در امتداد یکی از این 

محورها، کل شهر را از دروازه ای تا دروازۀ دیگر می پیماید.141
ه��ر چند ب��ازار عنص��ری مهم در ربع رش��یدی اس��ت، در 
سازمان فضایی ش��هر، چنان که شایسته است، به هستۀ مرکزی 
نرس��یده است، بلکه در تعاملی قوی با شهرستان، در مقام کانون 
فعالیت های اجتماعی مطرح است. همچون گذشته، محل تقاطع 
ای��ن دو محور به منزلۀ مکانی مهم در س��ازمان فضایی ش��هر 
مطرح می شود؛ با این تفاوت که »هستۀ شهر« نه در این مکان، 

بلکه در مجاورت آن �� با عناصر روضه و خانقاه و دارالش��فا �� 
حضور می یابد. »ت ۱۴«

در این ش��هر، به هس��تۀ مرکزی )ربع( بیش��تر پرداخته اند و 
ب��ا وج��ود کاربری های مختلف، این کل منس��جم ب��ه خوبی با 
شهرس��تان تلفیق شده است. باغ ها �� رش��یدآباد،142 اصالن،143 
فتح آباد144���� نی��ز در اطراف ش��هر، در مقام عناص��ری مهم و 

شکل دهنده، حضوری مؤثر داشته اند.
به طور کلی می توان گفت »ربع رشیدی« شهری با حصاری 
در پیرام��ون بود145 که ب��ا چهار دروازه به اط��راف راه می یافت. 
»ربع« هستۀ مرکزی و اصلی شهر بود که در یکی از محورهای 
اصلی ش��هر و نزدیک محل تقاطع آنها بارو و مدخلی جداگانه146 
و نیز کاربرد آموزش��ی و دینی و درمانی داشت. »ربع« انعکاسی 

کالبدی و ملموس از تفکری علمی � دینی بود. 
»شهرس��تان« رش��یدی از محله های گوناگون تشکیل شده 
و دارای عناصر مهم ش��هری بود؛ مانند: بازار، قیصریه، حمام ها، 
مساجد، کارخانۀ کاغذسازی، رنگ سازی، ضراب خانه، وگازرگاه. 
»ربض« نیز محله ای از محله های شهرس��تان بود. بافت ش��هر 
نظمی هندس��ی داشت و به شکل ش��طرنجی پیرامون دو محور 
اصلی طراحی شده بود. راه ها از منظر طراحی فضایی، در پیوندی 

ت14. سازمان فضایی ربع رشیدی، 
ترسیم نگارنده

و بیرون به صفه ای که به در ش��بکه 
بسته بنش��یند تا از شبکه بدو دهند و 

بازگردد« )ص182(.
79. »و ش��راب خانه و مخزن ادویه با 
رواق المرتبین که مطبخ و گالب خانه 
و مسکن بعضی عمله در آنجا باشد« 
بیماران دائمی  )ص42(. »مرتبی��ن« 
و ب��ه قاعده ان��د؛ بر خ��الف بیماران 

اتفاقی. 
80. »مم��ر داروخانه ت��ا درگاه اولین 
روض��ه ک��ه آن درگاه ایمن اس��ت« 

)ص189(.
81. »جه��ت دهلی��ز خان��ۀ متول��ی 
قندی��ل«  ی��ک  رواق المرتبی��ن  و 

)ص167(.
82. »جه��ت مم��ر کوچۀ مش��رف و 
رواق المرتبین یک چراغ« )ص169(.

83. »مس��کن او در آن خانه باشد که 
در جنب دارالشفاس��ت به جانب ایمن 
که آن معروف اس��ت به دارالطبیب« 

)ص145(.
84. »مس��کن ایش��ان در حجرهای 
پایین که بر پش��ت حوال��ی داروخانه 

است باشد« )ص146(.
85. »جه��ت دهلی��ز داروخان��ه یک 

قندیل« )ص167(.
86. »سرای مشرف و آن متصل است 
به دارالش��فا و یک جانب آن با کوچۀ 
س��رای متولی و حد دیگر با کوچه ای 

که به روضه می رود« )ص43(.
و  مش��رف  کوچ��ۀ  »مم��ر   .87

رواق المرتبین« )ص169(.
88. دو خان��ۀ تو در تو توصیف ش��ده 

است.
89. »و آن دو س��رای اس��ت: در آن 
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استوار با فضاهای کالبدی مجاور بود و ماهیت فضاییشان از این 
فضاها مس��تقل و جدا نبود. اس��تقرار فضاها و فعالیت ها در شهر، 
تابع نظم و سلس��له مراتبی سنجیده بود و تمامی فضاها به لحاظ 
کارکرد، غالبًا کالبد مناسبی برای زندگی )بودن در محیط( فراهم 

می کرد.   
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حبیبی، محسن. از شار تا شهر، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
حمداهلل مستوفی قزوینی. تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، 

امیرکبیر، 1362.
���������� . نزهة القلوب، به تصحیح و تحش��یۀ محمد دبیرسیاقی، تهران، 

طه، 1378.
خواندمیر، غیاث الدین. تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، زیر نظر محمد 

دبیرسیاقی، تهران، کتابخانۀ خیام، 1333، ج3.
دانش پ��ژوه، محمدتقی. مقدمۀ س��وانح االفکار رش��یدی، ته��ران، کتابخانۀ 

مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 1358، ش28.
دبیرس��یاقی، محمد. مقدم��ۀ جامع التواریخ )تاریخ فرقۀ اس��معیلیان الموت(، 

تهران، طهوری، 1337.
دالواله، پیترو. س��فرنامه، ترجمۀ ش��عاع الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی، 
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دولتش��اه سمرقندی. تذکرة الشعرا، به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، تهران، 

اساطیر، 1382.
رجب زاده، هاشم. خواجه رشیدالدین فضل اهلل، تهران، طرح نو، 1377.

رش��یدالدین فضل اهلل همدانی. تاریخ مبارك غازانی )داستان غازان خان(، به 

یک��ی در آن دیگ��ر ب��وده و ه��ر دو 
معروف ان��د ب��ه دارالمتولی ب��ا مرافق 
تحتان��ی و فوقان��ی و زیرزمین که در 
آنجاس��ت و خزانة نق��ود و اجناس در 

آنجا باشد« )ص175(. 
90. »س��رای متولی که متصل روضه 
اس��ت و دِر آن متصل است به درسر 
ربع رش��یدی و آن سرایی و حجره ای 
اس��ت متصل ب��ه ه��م و دارالکتب و 

مخزن هر دو آنجاست« )ص43(.
و  متول��ی  خان��ۀ  »دهلی��ز   .91

رواق المرتبین« )ص167(.
92. »ممر کوچۀ دارالمتولی دو چراغ« 

)ص169(.
93. »جهت درس��ر که سرای متولی 
آنجاست و چاه خانه نیز آنجاست یک 

مشعله« )ص168(.
94. »س��قا داروخان��ه و دارالطبی��ب 
تواب��ع  و  ش��راب خانه  و  مطب��خ  و 
و  دارالمش��رف  و  دارالمتول��ی  و  آن 
رواق المرتبی��ن و مم��ر داروخان��ه تا 
درگاه اولین روضه که آن درگاه ایمن 
است  »سرایچه ای  است« )ص189(. 
که بر س��ر درگاه ایسر روضه است با 
مرافق آن و آش��کوب زیری��ن نیز در 
حکم او باش��د« )ص176(. »س��رای 
ناظر آن بر س��ردرگاه روضه اس��ت از 
جان��ب ایس��ر« )ص43(. »]...[ ن��ان 
]...[ بیارند و در تابس��تان در موضعی 
ک��ه آنها را مفتح االب��واب می گویند و 
آن صحن درگاه من��اره و دارالضیافه 
اس��ت و در زمس��تان در دهلیز روضه 
که باالی آن دهلیز مس��کن ناظر که 
مانند نایب متولی اس��ت فرو گیرند« 
)ص160(. »بواب��ان روضه یکی بر در 
گاه ایمن، یکی بر درگاه ایس��ر« )ص 
186(. »آشکوب زیرین درگاه ایمن و 

ایسر« )ص187(. 
95. گفتنی است که در این دوره مقابر 
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رش��یدی«، ترجمۀ مهرداد قیومی، در: گلس��تان هن��ر، ش13 )پاییز1387(، 

ص7348.
جوادی، حس��ن. »ای��ران از دید س��یاحان اروپای��ی در دورۀ ایلخانان«، در: 

بررسی های تاریخی، سال هفتم، ش4 )آذر و دی 1351(.
سعیدنیا، احمد. »پژوهشی در ربع رشیدی«، در: هنرهای زیبا، ش 7 )تابستان 

1379(، ص6049.
���������� . »بازآفرینی شهرس��تان رش��یدی«، در: هنره��ای زیبا، ش 11 

مرب��ع یا چندضلعی بوده اس��ت؛ نک: 
ویلبر و گلمبک، همان، ص131. 

96. »]...[ یک��ی مس��جد صیفی که 
آن صفۀ صدر اس��ت ]...[« )ص42(. 
»مس��جد صیف��ی که عبارت اس��ت 
از صف��ۀ صدر روضه، و این مس��جد 
جامع نیز اس��ت، و منب��ر در محراب 
آن نهاده و نم��از جماعت و اعیاد هم 
در این مس��جد گزارن��د« )ص128(. 
»و در صف��ه براب��ر صفۀ ب��زرگ در 
تابستان معلم ایتام تعلیم ایشان کند« 

)ص193(.
97. »مس��جد صیفی عبارت است از 
صفۀ ص��در و این مس��جد جامع نیز 
است« )ص128(. »مسجد صیفی ]...[ 
عبارت است از صفۀ صدر روضه و آن 
مسجد جامع تبریز است و شهرستان 
رشیدی و دیها که در حدود آن است« 

)ص39(.
98. »مسجد شتوی ]...[ عبارت است 
از قبه که متصل مسجد صیفی است« 

)ص42(. 
99. »]...[ قبه ای که در یس��ار داخل 
مس��جد صیفی است )مس��جد قبه(« 

)ص128(.
100. »]...[ ام��ر دارالحف��اظ ک��ه آن 
عبارت اس��ت از قبه و از موضعی که 
بر در شبکۀ قبه قبلی است و در بیان 
مالزمت حّفاظ و مداومت ایش��ان به 
تالوت ق��رآن مجید و ش��روطی که 

بدان تعلق دارد« )ص135(.
101. »در موضع��ی که ش��بکۀ قبلی 
قب��ه ب��ر آن نه��اده و خ��ارج آن قبه 
بر در ش��بکۀ مذک��ور، صفۀ کوچک 

ساخته ایم« )ص164(.
102. »باالی این زیرزمین گنبد است 
ک��ه آن بیت الحفاظ گردانی��ده تا آن 
صف��ۀ کوچک که متصل گنبد اس��ت 
و پیش آن به ش��بکۀ چوبین برآورد« 
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)ص41(.
103. »ب��ر در آن ش��بکۀ مذکور که 
آن برابر محراب مسجد جامع است« 

)ص135(.
104. »همچن��ان مش��تمل اس��ت بر 
دارالمصاحف و کتب الحدیث و آن در 

جوار مسجد شتوی است« )ص42(.
105. »جهت کوچه و در دارالمصاحف 
که از روضه بدان راه به جانب س��قایه 

می روند، یک چراغ« )ص169(.
106. »این بیت التعلیم خانه ای اس��ت 
در روض��ه که بزرگ تری��ن خانه های 
روضه اس��ت و مسکن معلم مجرد در 

آنجا باشد« )ص135(.
107. »و به زمستان حجرۀ بزرگ که 
در آش��کوب زیرین اس��ت، در حوالی 
صفۀ بزرگ و طول آن ده گز و عرض 

آن هفت گز است« )ص194(.
108. »زیرزمین در جنب گنبد در آن 

برابر حمام است« )ص194(.
109. »سرابستان در پشت گنبد مسجد 

که داخل روضه است« )ص43(.
110. »ام��ر دارالحفاظ که آن عبارت 
اس��ت از قبه و از موضع��ی که بر در 

شبکۀ قبۀ قبلی است« )ص135(.
111. »]...[ و مم��ر ایمن و وس��طانی 
به هم می رس��ند، آغاز کرده به طرف 
دروازۀ روم شهرس��تان مم��ری بریده 
ش��ده مع��روف ب��ه ممر س��رخاب« 

)ص206(.
ادامۀ پانوشت ها در ستون متن، 
سمت چپ

ادامۀ پانوشت ها �
112. »و جه��ت حمامات شهرس��تان 
که در آن محالت باش��د و جهت جامع 
شهرس��تان و س��قایه های آن و حوض 
که ب��ر در دروازۀ تبری��ز از دروازه های 
شهرس��تان نه��اده، جهت ه��ر یک آن 
مق��دار که مناس��ب باش��د و اس��تادان 
مهندس صواب دانند مقدر گردانند ]...[ 
فضله های آن چون از شهرستان بیرون 
رود اگ��ر به ت��ره زار گازرگاه توان بردن 
ببرن��د« )ص211(. »آب��ده آن نزدیک 
قیصری��ة شهرس��تان رش��یدی مق��دار 
پانصد گز باشد تا حدود حمام رشیدی و 
خشکوای آن هم در اندرون شهرستان 
بریده ش��ده تا آنجا ک��ه دروازۀ تبریز و 

مسجد شهرستان است« )ص206(.
113. »آبده آن در داخل شهرس��تان به 
جنب دیوار باغ اصالن می رود تا دروازۀ 
موغان و از آنجا تا دو راه کوه س��رخاب 

می توان بریدن« )ص207(.
114. »قنوات��ی ک��ه از جان��ب یمی��ن 
رودخان��ۀ تبریز می آین��د، در ممری که 
موس��وم اس��ت به ممر ایمن که آن از 
ب��االی باغچة نی کس جاری ش��ده بر 
راه ج��ادة کن��درو و تا نزدی��ک در باغ 
فتح آب��اد و دروازۀ ع��راق و از آنجا هم 
بر ج��اده می آید تا پول س��نگین که به 
قرب خانقاه جان دار اس��ت. و از آنجا تا 
کاروان سرای خاصه که مشهور است به 
قبر ت��و و از آنجا به مصلی تبریز که در 
ش��ش گیالن اس��ت و از آنجا راه به راه 
می رود ت��ا رودخانه ب��ه نزدیک دروازۀ 
ری و آنج��ا در زیر رودخان��ه گذرانیده 
در جنب س��دی و نقب��ی که جهت این 
رودخانه س��اخته ایم می گذرد و در جنب 
دروازۀ ری که مش��هور است به دروازۀ 
نو در ش��هر می رود« )ص204(. دروازۀ 
ری، دروازۀ جدید تبریز در دورۀ ایلخانی 
است که در سایر متون هم با نام دروازۀ 

تبریز آمده است.
115. »و این محل��ۀ صالحیه محله ای 
است از محالت شهرستان رشیدی که 

به ربع رش��یدی نزدیک است و یک در 
کوچ��ۀ آن در ممر بزرگ ربع رش��یدی 
است که بر باال می روند و یک در دیگر 
به جانب بازار که به راه دروازۀ سرخاب 

می روند« )ص172(.
116. »دهلیز بزرگ که آن را ممر بزرگ 
می گوییم و از بازار که می گذرند بر آنجا 
به باال می رسد تا به دروازۀ ربع رشیدی 
می رسد و متصل است به دروازۀ مذکور 
...«. »دهلیز بزرگ که آن را ممر بزرگ 

می گوییم« )ص43(.
مصل��ی  ح��دود  ب��ه  »کهری��ز   .117
شهرس��تان که آبده ش��عبه های آن در 
زمینی است معروف به پهلوان سعید که 
آن داخل شهرستان شده و منبع آن در 

باغ رشیدآباد است« )ص206(.
118. »کهری��ز ک��ه معروف اس��ت به 
کهریز کاروان س��رای رشیدی فتح آباد و 
هم در این ممر که باالی کاروان سرای 
است، صد گز خش��کوا بریده شده تا به 
آبده رس��یده ش��ده و از آنج��ا در نفس 
فتح آباد بریده شده به طرف ده سنجد« 
)ص205(. » قنواتی که از جانب یمین 
رودخان��ۀ تبریز می آین��د، در ممری که 
موس��وم اس��ت به ممر ایمن که آن از 
باالی باغچة نی کس جاری شده بر راه 
ج��ادة کندرو و تا نزدیک در باغ فتح آباد 
و دروازۀ ع��راق و از آنج��ا هم بر جاده 
می آید تا پول سنگین که به قرب خانقاه 

جان دار است« )ص204(.
119. »]...[ مم��ر ب��زرگ ]...[ و از بازار 
که می گذرند بر آنجا به باال می رسند تا 
به دروازۀ ربع رشیدی می رسد و متصل 

است به دروازۀ مذکور« )ص43(.
120. »ک��ه در تابس��تان هم��واره آب 
رش��یدآباد مذکور به ممر خانقاه بر پشتة 
رب��ض مذک��ور آرند و آنجا که آس��یای 
اولین اس��ت، اگر قوت آس��یا گردانیدن 
داشته باشد، الشک آسیا نیز به تابستان 
در کار باش��د و به ج��وی باغ بازگردد و 
تمامت زمین ها باغ رشیداباد که در زیر 
آن ج��وی افتد، حقاب��ة آن از آن جوی 
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باشد و از باالتر و از هیچ جای دیگر که 
از ای��ن ممر زیری��ن آب برتوان گرفتن، 
حقابة این زمین ها که در تحت آن باشد 
ندهند تا همیش��ه آب بر پش��ته و ربض 

جاری باشد« )ص213(.
121. »آنچه حقابة محالت جانب ایسر 
شهرستان است مقدر به لولة رشیدی نه 
لوله. و این نه لولة مذکور موزع است بر 
خانی ها و چشمه ها و سقایه های مواضع 
محالت این جانب ایس��ر به گازرگاه که 
هم در این جانب است و مقسم است به 
سه تقسیم بدین تفصیل: مقسم اول آنچ 
ب��ه روضه می رود به لولة مذکور دو لوله 
و از آنجا حقابة حمام باال و در خانی که 
در ربض رشیدی است بدهند و باقی به 
محل��ۀ صالحیه به خانی ه��ا برند که در 
آن محلت وزیر اش��ترخان و حوالی آن 
ساخته و می سازند و فضلة این آب ها به 

تمام گازرگاه برند« )ص211(.
122. »مقس��م دوم، به لولة مذکور سه 
لولة این مقسم در حدود موضعی نهاده 
که آب کهریزهای رشیدآباد مذکور ]...[ 
کرده بر ربض ربع رش��یدی رفته و این 
س��ه لوله جهت حقابة مح��الت عزآباد 
است که آن بر زمین های پهلوان سعید 
زیر پش��ته های س��رخاب نهاده ش��د. و 
شرط آن اس��ت که چون حقابة خانی ها 
و چش��مه های این محلت عزآباد مذکور 
تا آنجا که دروازۀ روم است، تمام بدهند 
و از جانب��ی که ب��ه دروازۀ روم نزدیک 
لوله باشد، قدر یک لوله به مقدار اصبعی 
برگیرن��د و به حوضی س��نگین برند که 
در آن دروازه داخ��ل بارو نه��اده. و بعد 
از آن تمام��ت فضله های این س��ه لوله 
آب را جم��ع کنن��د و با آبی که ترش��ح 
می کند از شعب های جانب بادام استان 
تا آنجا که گنبد کوچک است، تمامت به 
گازرگاه برند تا آب گازرگاه بسیار باشد« 
)ص211(. »چون این هر سه مقسم که 
شرح داده شد یکی بر ربض ربع رشیدی 
و یک��ی بر طرف ش��رقی آن و یکی بر 
طرف غرب��ی آن چنانچ ب��دان نزدیک 

اس��ت نهاده ش��ده، ضرورت اس��ت که 
همواره در چهار فصل سال اکثر آب این 
ممر که مشهور اس��ت به ممر رشیدآباد 
زیرین بر ربض جاری باش��د. و چون در 
تابس��تان باغ به آب محتاج باشد، آنچ از 
این مقاسم زیادت آید و حقابة باغ است، 

مقرر کرده ام« )ص213(.
123. »آنچه حقابة محالت جانب ایمن 
شهرس��تان و قیصریه اس��ت، ب��ه لولة 
رش��یدی مذکور ش��ش لوله. این شش 
لول��ة مذکور از مقس��می ک��ه بر باالی 
دنیاآباد نهاده آورده ایم و مقس��می دیگر 
نهاده، از آن جمله دو لوله به لولة مذکور 
جهت محلت لطیف آباد افراز کرده شده 
و چهار لوله جه��ت محالت که در زیر 
آن افتاده و قیصریه مقرر است. و شرط 
آن اس��ت که ای��ن دو لوله جهت محلۀ 
لطیف آباد معین شده به هشت خانی برند 
که در آن محله س��اخته ش��ده ]...[ این 
هش��ت خانی مذکور یک لول��ه به مقدار 
اصبع��ی برگیرن��د و به ح��وض دروازۀ 
موغان از دروازه های شهرس��تان برند« 

)ص210(.
124. »مقس��م دوم، به لولة مذکور سه 
لولة این مقسم در حدود موضعی نهاده 
ک��ه آب کهریزه��ای رش��یدآباد مذکور 
]...[ ک��رده بر ربض ربع رش��یدی رفته 
و این س��ه لوله جه��ت حقابة محالت 
عزآباد است که آن بر زمین های پهلوان 
سعید زیر پشته های سرخاب نهاده شد« 

)ص211(.
125. »کهریز مش��هور به کهریز نزهه. 
آب��ده آن نزدی��ک قیصریة شهرس��تان 
رش��یدی مقدار پانصد گز باشد تا حدود 
حمام رش��یدی و خش��کوای آن هم در 
اندرون شهرس��تان بریده ش��ده تا آنجا 
که دروازۀ تبریز و مس��جد شهرس��تان 
اس��ت«)ص206(. »مقس��م س��وم هم 
به لولة رش��یدی مذک��ور چهار لولة این 
مقسم به حدود کریاس ربع رشیدی در 
زیر آسیاها نهاده و آب آن جهت خانی ها 
و چش��مه های محالت است که در زیر 

آن افتاده و جهت حمامات شهرس��تان 
که در آن محالت باش��د و جهت جامع 
شهرس��تان و س��قایه های آن و حوض 
که ب��ر در دروازۀ تبری��ز از دروازه های 

شهرستان نهاده« )ص211(.
ب��ازار  در  دیگ��ر  مطبخ��ی  »و   .126
شهرستان رش��یدی تا جهت مسکینان 
بی س��ر و س��امان آن جای��گاه طب��خ 
کنن��د و هم��ان جای��گاه آش دهند در 

دارالمساکین« )ص139(.
127. »آنچه حقابة محالت جانب ایسر 
شهرستان اس��ت، مقدر به لولة رشیدی 
مذک��ور نه لول��ه و این نه لول��ة مذکور 
موزع اس��ت ب��ر خانی ها و چش��مه ها و 
س��قایه های مواضع محالت این جانب 
ایس��ر به گازرگاه که ه��م در این جانب 
اس��ت و مقس��م است به س��ه تقسیم« 

)ص211(.
128. »]...[ مقس��م اول آن��چ به روضه 
م��ی رود ب��ه لولة مذک��ور دو لول��ه و از 
آنج��ا حقابة حمام باال و در خانی که در 
ربض رش��یدی اس��ت بدهند و باقی به 
محل��ۀ صالحیه به خانی ه��ا برند که در 
آن محلت وزیر اش��ترخان و حوالی آن 
ساخته و می سازند و فضلة این آب ها به 

تمام گازرگاه برند« )ص211(.
129. »مقس��م اول  آنچ��ه ب��ه روضه 
م��ی رود به لولة مذکور دو لوله و از آنجا 
حقابة حمام باال و در خانی که در ربض 
ربع رشیدی است بدهند و باقی به محلۀ 
صالحیه به خانی ها برند که در آن محلت 
و زیر اشترخان و حوالی آن ساخته شده 
و می س��ازند و فضلة این آب ها به تمام 

به گازرگاه برند« )ص211(.
130. »آنچه به جهت س��اکنان ش��هر 
تبری��ز ب��ه مح��الت بیرونی ش��رقی و 
مح��الت اندرون��ی آن و حمامات آنجا 
وقف مس��بل ک��رده ام، ب��ا حقابة حمام 
رش��یدی شهرستان و کاغذخانه و حمام 
رشیدی که در محلۀ شش گیالن است« 

)ص204(.
131. »و در زمس��تان چ��ون گفته ایم و 

مق��رر کرده که آب گ��رم از این کهریز 
]...[ به باغ ف��ردوس برند ]...[ و از آنجا 
بیرون آمده در جویی که معروف اس��ت 
به جوی هیرآباد به شهرس��تان رود و در 
محالت جانب ایسر آنچه از آن خواهند 
به خانی ها و حمامات و مس��جد و دیگر 
مواض��ع برند، و آنچ��ه نخواهند در ممر 
آب س��بیل شهر تبریز اندازند تا به شهر 

می رود« )ص213(. 
132. »مقس��م سوم هم به لولة رشیدی 
مذک��ور چهار لولة این مقس��م به حدود 
کریاس ربع رشیدی در زیر آسیاها نهاده 
و آب آن جهت خانی ها و چش��مه های 
محالت اس��ت که در زی��ر آن افتاده« 

)ص211(. 
133. »س��لطان الجایتو از برای مدفن 
خود در اندرون عمارتی س��اخته اس��ت 
و آن را ابواب الب��ر نام نه��اده و ]...[ در 
حوالی آن متصل سرا، از هر یک پنجره 
دری به صحن س��رای بزرگ گش��وده 
و صح��ن آن را از س��نگ مرم��ر فرش 
انداخت��ه و دیوان خانۀ بزرگ که دوهزار 
آدمی در آن گنجد و آن را کریاس��ی نام 
کرده اند و غیر اینها که ذکر کرده ش��د، 
پادش��اه و امرا عمارت بسیار در اندرون 
قلعه کرده اند«؛ ن��ک: حافظ ابرو، ذیل 
جام��ع التواری��خ رش��یدی، ب��ه اهتمام 
خان باب��ا بیانی، تهران، انجمن آثار ملی، 

1351، ص69.
134. معماریان، ص332.

135. »بای��د که انبارها ک��ه این گندم 
مذکور در آن ریزند چنان س��ازند که به 
مواضع مختلف باشد و اکثر در شهرستان 
رش��یدی و بعضی در ربع رشیدی باشد 
]...[ و انبار آن نیز باید که در آش��کوب 
زیر و جوانب نمناک نباشد و جانبی باشد 

که خنک بود« )ص163(.
136. ضراب خانه به محلی می گفته اندکه 
در آنجا س��که های رایج زمان را ضرب 
می کرده اند. به نقل از ترابی طباطبایی، 
تبریز عصر ایلخان��ان چهار ضراب خانه 
داش��ت ک��ه عب��ارت بودن��د از: تبریز، 
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بوسعیدیه، شهرستان رشیدی، قیصریه. 
به جز ضراب خانۀ تبریز، سه  نمونۀ دیگر 
در شهرس��تان رشیدی بوده است؛ نک: 
جم��ال ترابی طباطبای��ی، تاریخ تبریز 
به روایت سکه و ضمیمه، تبریز، مؤلف، 

1383، ص42.
137. نک: احمد سعیدنیا، »پژوهشی در 
ربع رش��یدی«، در: هنرهای زیبا، ش7 

)1379(، ص6049.
138. ن��ک: فص��ل چهاردهم از قس��م 
دوم از ب��اب س��وم. »و ش��رط کرده ام 
ک��ه هیچ یک را ع��ورات و عیال در ربع 
رشیدی نباش��د و مجرد در آنجا ساکن 
باش��ند و از آن جمله آنک متأهل باشد، 
اهل و عیال ایش��ان البته در شهرستان 
رش��یدی مقیم و ساکن باش��ند، جهت 
خود خانه ها بس��ازند یا به اجرت گیرند« 

)ص170(.
تقس��یم بندی  در  وقف نام��ه  در   .139
محالت شهرس��تان رش��یدی از محلۀ 
صالحیه به س��بب اهمیت و نزدیکی به 
 جداگانه، و از محله ه��ای دیگر با 

ْ
رب��ع

عنوان سایر محالت یاد شده و از ربض 
نیز در میان همین سایر محالت سخن 

رفته است )ص172(.
140. »غالمان ترک ]...[ مسکن ایشان 
بعضی در رب��ض باال و بعضی در ربض 

زیر« )ص192(.
141. »ممر ایس��ر ]...[ به طرف دروازۀ 
روم شهرس��تان مم��ری بری��ده ش��ده 
معروف به ممر سرخاب ]...[« )ص206(. 
»کهریز مش��هور به کهری��ز نزهه ]...[ 
خش��کوای آن هم در اندرون شهرستان 
بریده ش��ده تا آنجا ک��ه دروازۀ تبریز و 
مس��جد شهرستان اس��ت« )ص206(. 
»کهریز مش��هور به کهری��ز عالءالدین 
ایض��ًا، آبده آن در داخل شهرس��تان به 
جنب دیوار باغ اصالن می رود تا دورازة 
موغ��ان« )ص207(. »قنوات��ی ک��ه از 
جانب یمین رودخان��ۀ تبریز می آید، در 
ممری که موس��وم اس��ت به ممر ایمن 
که آن از ب��االی باغچة نی کس جاری 

شده بر راه جادة کندرو تا نزدیک دِر باغ 
فتح آب��اد و دروازۀ عراق و از آنجا هم بر 
جاده می آید تا پول سنگین که به قرب 

خانقاه جان دار است« )ص204(.
142. »محلۀ صالحیه محله ای است از 
محالت شهرستان رش��یدی که به ربع 
رشیدی نزدیک اس��ت و یک در کوچۀ 
آن در ممر بزرگ ربع رش��یدی اس��ت 
ک��ه بر باال می روند و ی��ک در دیگر به 
جانب ب��ازار که به راه دروازۀ س��رخاب 
می روند« )ص172( و »دهلیز بزرگ که 
آن را مم��ر بزرگ می گویی��م و از بازار 
که می گذرند، بر آنجا به باال می رسد تا 
به دروازۀ ربع رشیدی می رسد و متصل 

است به دروازۀ مذکور« )ص43(.
143. نک: باب س��وم، قسم دوم، فصل 
ش��انزدهم وقف نامه و مکتوب 51 و 53 

از مکاتیت رشیدی.
144. در صفح��ات متع��دد وقف نامه از 
باغ فتح آباد یاد ش��ده است؛ مثاًل، نک: 

ص204 و 205.
145. »و شرط آن است که چون حقابة 
خانی ها و چشمه های این محلت عزآباد 
مذک��ور تا آنج��ا که دروازۀ روم اس��ت، 
تمام بدهن��د و از جانبی ک��ه به دروازۀ 
روم نزدیک لوله باش��د، ق��در یک لوله 
ب��ه مقدار اصبع��ی برگیرند و به حوضی 
سنگین برند که در آن دروازۀ داخل بارو 
نهاده. و بعد از آن تمامت فضله های این 
س��ه لوله آب را جم��ع کنند و با آبی که 
ترشح می کند، از شعب های جانب بادام 
اس��تان تا آنجا که گنبد کوچک اس��ت، 
تمامت به گازرگاه برن��د تا آب گازرگاه 

بسیار باشد« )ص211(.
146. »]...[ که این ربع رشیدی عبارت 
از دو موضع است که یکی پیش تر بنیاد 
رفت��ه بود و باروی آن کش��یده و آن را 
درگاهی س��اخته ک��ه منارها متصل آن 
درگاه اس��ت و یکی دیگ��ر پس تر بارو 
کش��یده و اضاف��ة آن ب��ارو اولین کرده 
و متص��ل آن گردانی��ده و دروازه دیگر 
بیرون آن س��اخته و هم��ه به هم یکی 

کرده و آن مجموع را ربع رش��یدی نام 
نهاده ایم« )ص41(.




