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بازسازی مجموعه قصرهای حکومتی دارالسلطنه
تبریز در دورۀ قاجار با استناد بر مستندات تاریخی
لیدا بلیالن اصل* ،1ساناز خورشیدیان احمر ،2داریوش ستارزاده ،3مریم نوری
 1استادیار گروه هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران.
 2کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران.
 3استادیار گروه هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران.
 4کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،92/8/13 :تاریخ پذیرش نهایی)93/3/3 :

چکیده
شــهر تبریــز در دوره پادشــاهی فتحعلیشــاه ،ولیعهدنشــین و دومین شــهر بزرگ كشــور بــوده و از نقطه
نظــر سیاســی ،یكی از مرا كز اصلی تصمیمگیریها به شــمار میرفته اســت .همچنیــن کاخها و بناهای
حکومتی مهمیدر این دوره ساخته شدند .قصرهای حکومتی با دارا بودن فضاهایی نظیر دیوانخانه،
شمسالعماره ،جبهخانه ،توپخانه ،حرمخانه و معلم خانه ،به عنوان یکی از فضاهای مهم دارالسلطنه
تبریــز تــا اواخر دورۀ قاجار همچنان به حیــات خود ادامه میدادند لیکن در اوایل دورۀ پهلوی اول ،به
دلیــل ســاخت و ســازهای جدیــد بــه طور کامــل تخریب شــده و از بین رفتنــد .متأســفانه منابع زیادی
نیز دال بر چگونگی ســاخت و ســازمان فضایی این مجموعه ،وجود ندارد .بنابراین هدف این مقاله،
بازســازی مجموعه قصرهای حکومتی دارالســطنه تبریز در دورۀ قاجار با اســتناد بر مســتنداتی از قبیل
نقشههای تاریخی ،عکسهای موجود از برخی مراسم اواخر قاجار و در نهایت متون تاریخی میباشد.
جم ـعآوری دادههــا بــه روش توصیفی با رویکرد تاریخی -اســنادی با بهرهگیری از متــون و منابع انجام
خواهــد پذیرفــت .همچنین تحلیل دادهها و یافتههای ناشــی از مطالعات بــه روش تحلیلی -تطبیقی
صــورت گرفتــه اســت .نتایــج تحقیــق حا کی از آن اســت کــه مجموعه قصــر حکومتی پس از زلزله ســال
1194ه.ق بازسازی شده و تا اواخر حکومت قاجار وجود داشتهاند.

واژههای کلیدی
بازسازی ،قصرهای حکومتی ،دارالسلطنه تبریز ،قاجار ،مستندات تاریخی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09143165625 :نمابر.E-mail: lida_balilan@iaut.ac.ir ،0411-3314192 :

34
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۱۹شماره ۱بهار ۱۳۹۳

مقدمه
شهر تبریز یکی از شهرهای بسیار مهم و تاریخی کشور ایران است
که پیشینۀ آن به دوران پیش از اسالم میرسد .این شهر در بسیاری
از دورههــای تاریخــی از مرا کــز مهم آذربایجان به شــمار میرفته و در
برخــی از دورههــا مانند ایلخانــان ،قراقویونلوهــا ،آق قویونلوها و نیز
در اوایل دورۀ صفوی ،پایتخت کشــور بوده اســت .همچنین «شهر
تبریــز در دورۀ قاجار به عنوان دارالســلطنه و ولیعهدنشــین شــاهان
قاجــاری ،دومیــن مرکــز حکومتــی کشــور بعــد از دارالخالفــه تهــران
محسوب میشده است» (قبادیان ،)22 ،1384 ،و از اینرو پیشینۀ
تاریخی و تالش مســتمر ســا کنان شــهر تبریز در طــول تاریخ موجب
گونههایــی از فضاهــای معمــاری و شــهری در ایــن شــهر
پیدایــش

تاریخی گردید که متأسفانه ا کنون آثار اندکی از آنها باقی مانده است
(سلطان زاده ،1376،مقدمه).
عوامــل متعدد طبیعــی و مصنوع همــواره موجب انهدام ،آســیب و
رکود فضاهای معماری و شــهری در شــهر تبریز شــدهاند .بر اســاس
تحقیقــات یحیــی ذکاء ،1زلزلــۀ ســال 1194ه.ق1780/م بــه قــدری
شــدید بوده اســت که به گفتــۀ مورخین حتی از ارتفــاع دیوارها یک
وجــب باقــی نمانــده بــود (نادرمیــرزا .)180 ،1302 ،ایــن امــر موجــب
گردید تا شهر به طور اساسی ساخت و سازمان فضایی گذشتۀ خود
را در دورۀ صفوی از دست داده و با ساخت و سازهای نجفقلی خان
دنبلی بیگلربیگی ،زندگی جدید خود را در دورۀ قاجار آغاز نماید.
«بنای مجدد شهر در پی آخرین ویرانی و خرابی گسترده باز هم
توســط مردم آغاز میگردد و با شــكلگیری مجدد شهر ،بنای باروی
جدیــد یــا آخریــن باروی شــهر آغــاز و در حوالــی ( 1224ق ).بــه پایان
رســید .در ســال ( 1241ق ).عباس میرزا در اطــراف این بارو خندقی
برپا داشــت و از همین ســال اســت كه تبریز ولیعهدنشــین و دومین
شــهر بــزرگ كشــور شــده و از نقطــه نظر سیاســی یكــی از مرا كز اصلی
تصمیم گیریها میشود» (عطارزاده.)17- 15 ،1383 ،
مجموعه قصرهای حکومتی دارالســلطنه 2تبریز یکی از باارزشترین
ســاخت و ســازهایی اســت که در دورۀ قاجار ساخته شــده بود که با
توجــه به اندک اســناد تصویــری باقی مانده در نــوع خود منحصر به
فرد بوده است .این مجموعه در مرکز شهر و ضلع شرقی بازار تبریز در
ً
محدودۀ نســبتا وسیعی با مســاحتی برابر  7.5هکتار واقع شده بود.

ایــن ســایت ا کنون به خیابان بازار و میــدان قیام در جنوب ،خیابان
شهربانی در شرق ،خیابان شهید مدنی در غرب و کوچه حرمخانه در
شــمال محدود میباشد .این مجموعه حکومتی با فضاهای خاص
خود به عنوان یکی از فضاهای مهم دارالســلطنه تبریــز تا اواخر دورۀ
قاجــار همچنان به حیات خود ادامه میداد و در اوایل دورۀ پهلوی
به طور کامل تخریب شــده و در آن ساختمانهای کاخ استانداری،
بانک ملی و سازمان امور اقتصادی و دارایی ساخته شد به گونهای
که امروز حتی یک بنا از این مجموعه نفیس باقی نمانده است.
بنابرایــن در ایــن تحقیــق بــا این ســئوال اصلــی مواجه هســتیم که
«مجموعۀ حکومتی دارالســلطنه تبریز در چه زمانی ســاخته شــده،
چه تغییراتی داشته و شامل کدام فضاها بوده است؟»
بــا توجــه به مطالب ذکر شــده در مقاله حاضر جهت پاســخگویی به
ســئوال اصلی و دســتیابی به هــدف تحقیق ،جمــعآوری دادهها به
روش توصیفــی بــا رویکرد تاریخی -اســنادی با بهرهگیــری از متون و
منابع انجام خواهد پذیرفت .همچنین تحلیل دادهها و یافتههای
ناشــی از مطالعــات بــه روش تحلیلــی -تطبیقــی صــورت میپذیرد.
بدین گونه که ابتدا مطالعات دقیقی در رابطه با مجموعه حکومتی
از طریــق منابــع مذکــور صــورت پذیرفتــه و بــا بهرهگیــری از تصاویر و
نقشــههای موجود ،ســعی در شناســایی انواع فضاها و نیز شناخت
ســیر تحــول مکانیابــی بناهــا در مجموعه گردیده ،ســپس به کمک
نقشههای موجود اقدام به بازسازی مجموعه خواهیم نمود.
الزم به ذکر اســت که هیچ تحقیقی در رابطه با چگونگی ســاخت و
ســازمان فضایی و معماری قصرهای حکومتی شــهر تبریز در دورۀ
قاجــار صورت نگرفته و تنها برخی از کتب از جمله «تبریز به روایت
تصویــر» (ابراهیــم پــور )۱۳۸۴ ،و «تبریــز قدیــم» (جدیداالســام،
 )۱۳۸۶اقــدام بــه چــاپ تصاویــری از تبریز دورۀ قاجــار بدون هیچ
گونــه تحلیــل و توضیحــی نمودهاند و به جرأت میتــوان ادعا نمود
ایــن تحقیــق اولین اقدام در جهت شــناخت و بررســی ویژگیهای
معماری این مجموعه میباشد .همچنین به دلیل تخریب کلی و
از میان رفتن منبع دست اول تحقیق که خود مجموعه میباشد،
تنها میتوان به مســتندات تاریخی همچون نقشهها ،عکسهای
اواخر قاجار و متون تاریخی اشاره نمود.

تصویر  -1موقعیت کنونی سایت مجموعه قصر حکومتی در سال  1392ه.ش.
ماخذ)www.googlemap/Iran,Tabrizs.com( :

تصویر  -2موقعیت کنونی ســاختمان های واقع در ســایت مجموعه قصر حکومتی در سال
 1392ه.ش.
ماخذ)www.googlemap/Iran,Tabrizs.com( :
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 -۱بررسی مجموعه قصرهای حکومتی با استناد
بر مستندات و نقشههای تاریخی
 ۱-۱مستندات تاریخی
در ادامه ابتدا اشــاره اجمالی به منابع شده و سپس به مطالعه،
بررسی و تطابق آنها خواهیم پرداخت.
متــون تاریخی اعــم از :ســفرنامههای پیرآمــده (1219ه.ق1805/م)،
بــن تــان (1221ه.ق1807/م) ،موریــه (1226ه.ق1809/م) ،اوزلــی
(1224ه.ق1810/م) ،فالنــدن (1254ه.ق1840/م) ،ویلســون
جغرافیای
(1294ق1880/م) ،مــادا م دیوفوال(1295ه.ق1881/م) و
ِ
تاریخــی مرآتالبلــدان نوشــته محمــد حســن اعتمــاد الســلطنه
(1296ه.ق ،) /تاریــخ وجغرافی دارالســلطنه تبریز نوشــته نادر میرزا
(1302ه.ق ،) /المآثر و اآلثار نوشــته محمد حســن اعتماد الســلطنه
(1306ه.ق ،) /نوشــته مرحــوم آقــا میــرزا محمدتقــی لســان الملــک
عنوان ناسخ التواریخ.
کاشی مشهور به سپهر ،تحت
ِ
نقش ـههای دورۀ قاجار عبارتند از :نقشه حومه شهر تبریز -روسی،
( 1827م 1242 /.ه.ق ،).نقشــه شــهر تبریــز -روســی-1807( ،
 1808م 1222 / .ه.ق ،).نقشــه روســی از مجموعه قصر حکومتی،
( 1808-1807م 1222 / .ه.ق ،).نقشــه دارالســلطنه قراجه داغی،
( 1880م 1297 / .ه.ق).و در نهایــت نقشــه دارالســلطنه اســداهلل

خان مراغه ای 1909( ،م 1327 / .ه.ق.).
تبریــز اواخــر قاجار
تصاویــر تهیــه شــده از عناصــر معمــاری و شــهری
ِ
ازآرشــیو مــوزۀ کاخ گلســتان و نیــز برخــی از عکسهــای موجــود در
آرشیوهای خصوصی.
 ۲-۱مجموعه قصرهای حکومتی در نقشه های تاریخی
همانطــور کــه در بررســی وضعیــت کنونــی مجموعــه مشــخص
گردیــد ،در حــال حاضــر هیــچ اثــری از عمارتهــای مجموعــه قصر
حکومتــی باقــی نمانــده و بناهــای جدیــد در ایــن محــل احــداث
گردیــده اســت .بنابرایــن ضــروری اســت کــه در ابتدا از نقشــههای
تهیــه شــده از شــهر تبریز در دوره قاجار اســتفاده گــردد تا موقعیت
مجموعــه قصــر حکومتــی و مکانیابــی عمارتهــا بازخوانــی گردد.
تبریز از معدود شهرهای ایران است که تاکنون  10نقشه ،به صورت
کروکی و یا ترســیم به شــیوه مدرن از آن در دســت اســت (تهرانی و
دیگران .)10 ،1385 ،مجموعه قصرهای حکومتی دارالسلطنه در 5
نقشه کهدر دورهقاجار ترسیم گردیده،مشخصمیباشد(جدول.)1

جدول  -1نقشههای تبریز دوره قاجار.

نقشه تبریز
(تره زل -فابویه)
 1222-3ق.
( 1707-8م).

در بین اســناد چاپ شــده ،نقش ـهای با عنوان نقشــه تبریز ســال  1827م ،.موجود اســت .این نقشــه یکی از
ً
نقشههای باارزش شهر تبریز میباشد .نقشه شهر تبریز (بعدا با عنوان نقشه تره زل-فابویه نامگذاری شد)،
پیش از ســال  1827م .ترســیم شــده است .طبق دست خط روسی روی نقشــه این نقشه به هنگام اشغال
تبریز توســط قشــون روس ،به همراه نقشــه قلعه پیرمحمد شــاه ،به ســال  1827م .در ســتاد کل شــهر تبریز
یافت شده است (فخاری؛ پارسی؛ بانی مسعود.)16 ،1385 ،

نقشــه حومــه شــهر
تبریز (روسی)

نقشــه حومه شــهر در اثنای جنگ نوامبر و دســامبر سال  1827م .ترسیم شــده است (فخاری؛ پارسی؛ بانی
مســعود .)22 ،1385 ،نقشــه در ســال  1827م .توســط نقشــه برداران روسی تهیه شده اســت .این نقشه با
اســاس قرار دادن نقشــه یافته شــده در ستاد کل شهر تبریز به سال  1827میالدی ،که توسط نقشه برداران
فرانســوی تــره زل -فابویــه ( 1807-1808م ).ترســیم شــده ،مــورد بازبینی مجــدد قرار گرفته اســت (مهریار و
ً
دیگران .)92 ،1378 ،بنابراین اساس نقشه حومه شهر تبریز ،نقشه فرانسوی است ،که ظاهرا دقت ترسیم
گروه نقشه برداری روسی از نقشه برداران فرانسوی باالتر بوده است.

نقشه قصر حکومتی
عباس میرزا

این قصر در کنار دروازه باغمیشــه واقع شــده اســت .ترســیم اندازههای قصر به وســیله نقشــهبردار درجه 2
ســازنوف صــورت گرفتــه اســت .قصــر از نقطــه نظر طــرح و نقشــه آن مجموعه بزرگــی اســت ( 390*256متر)
و متشــکل از ردیفــی از بناهــای مختلــف رســمی ،اداری ،مســکونی که توســط باغها محصور گردیده اســت.
(مهریار و دیگران .)39-40 ،1378،از نوشــتههای روی نقشــه انتظار میرود که این نقشــه نیز همانند نقشه
تره زل -فابویه در سال  1807-8م .تهیه شده و تنها توسط روسها باز ترسیم گشته است.

نقشــه دارالســلطنه
قراجه داغی

نقشه دارالسلطنه قراجه داغی یکی از معتبرترین نقشههایی است که از شهر تبریز تهیه شده است (فخاری؛
پارســی؛ بانــی مســعود .)44 ،1385 ،ایــن نقشــه یکــی از مدرنتریــن نقشــههای قدیمیتهیــه شــده در ایران
محسوب میشود که با شروع این نقشه میتوان گفت که نقشهبرداری مدرن در ایران آغاز میشود و نقطه
قابل توجه این اســت که این نقشــه توســط ایرانیان تحصیل کرده در مدرســه دارالفنون تهران که با شــیوه
نقشهبرداری غربی آشنایی کامل داشتهاند ،انجام گرفته است (همان).

نقشــه دارالســلطنه
مراغه ای

نقشه دارالسلطنه تبریز که به دست اسداهلل خان مراغهای ترسیم شده است ،از جمله نقشههایی است که
از طریق عملیات میدانی برداشــت و ترســیم شده است .به نظر میرسد که تهیهکنندگان این نقشه اهداف
خاصی را تعقیب میکردند .به همین دلیل این نقشه از حجم اطالعات کمتری نسبت به نقشه دارالسلطنه
تبریز قراجهداغی برخوردار اســت .شــاید مهمترین حجمیکه در این نقشه به آن توجه شده ،فضای تجاری
و موقعیت شهری آنهاست (فخاری؛ پارسی؛ بانی مسعود.)64 ،1385 ،

 1242ق.
( 1827م).

 1222ق.
( 1807م).

 1297ق.
( 1880م).

 1327ق.
( 1909م).
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همانطــور کــه دیدیــم نقش ـههای موجــود تــا قبــل از تهیــه نقشــه
دارالســلطنه قراجهداغــی مربــوط بــه زمــان جنــگ ایران و روســیه و
حضــور قشــون روس در ایــران (ســال 1242ق1827 .م ).میباشــد.
با بررســی سفرنامههای فرانســویان ،محرز است که نقشه فرانسوی
ً
تــره زل -فابویــه که در اصل به روسها نســبت داده شــده ،قطعا به
وسیله روسها ترسیم نشده و به احتمال قریب به یقین توسط گروه
نقشــهبردار ژنرال گاردان ،فرستاده ناپلئون به ایران ،بین سالهای
 1808-1807م .ترســیم شــده اســت(فخاری ،پارسی ،بانی مسعود،
 .)75 ،1385همچنین ،نقشــه حومه شهر در سال  1827م .توسط
نقشه برداران روسی تهیه شده است .این نقشه با اساس قراردادن
نقشــه یافته شــده در ســتاد کل شــهر تبریز به ســال  1827میالدی،
توســط نقشــه برداران فرانســوی تــره -زل فابویــه (1808 -1807م).
ترسیم شده ،مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است (مهریار و دیگران،
( )92 ،1278بانــی مســعود .)1386 ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه
اســاس نقش ـههای تــره زل -فابویــه و نقشــه قصــر حکومتــی عباس
میرزا ،توسط فرانسویها در سال  1808-1807م .تهیه گردیده و در
سال 1827م .توسط روسها بازترسیم شده و حتی بازبینی مجدد
نشــده زیرا قصر حکومتی در ســال 1827م 1242( .ق ).با اســتناد بر
متــون نوشــتاری شــامل فضاهایــی بوده که ســاختار فضایــی آن در

نقشــه دارالسلطنه قراجهداغی دیده شــده است .بنابراین بازسازی
مجموعه در طی زمانی حدود  140سال (1807م .تا1947م ).اینگونه
صورت میگیرد که ابتدا نقشههای موجود بازخوانی گردیده ،سپس
از مکانیابی فضاها در نقشه دارالسلطنه قراجه داغی استفاده شده و
پس از مطابقت با موقعیت آن در نقشه قصر حکومتی سال 1807م.
و نیــز مطابقــت بــا منابــع تصویــری و نوشــتاری ،به بازســازی نهایی
میرسد.
از آنجاییکــه در فاصلــه بین ســالهای  1807تا 1880م .نقش ـهای از
مجموعه قصر حکومتی نداریم ،تنها میتوان توسط متون نوشتاری
و منابــع تصویــری ،بــه بازســازی مجموعــه بپردازیم .بــه این منظور
ابتدا رویدادهای مهم و تأثیرگذار در این دوره زمانی مورد بررسی قرار
گرفته و در جدول آورده شده است.

 -۲ســاختار فضایــی مجموعــه قصــر حکومتــی با
استناد بر مستندات تاریخی
ساختار فضایی مجموعه اینگونه شکل میگیرد که ابتدا تک تک
فضاهــا معرفی گردیده و بر اســاس اســناد تاریخی موجــود بازخوانی
میگردد .در نهایت به ساختار فضایی حکومتی خواهیم رسید.

جدول  -2بازخوانی دو نقشه قصر حکومتی ( 1807م ).و نقشه دارالسلطنه قراجه داغی ( 1880م.).

نقشه دارالسلطنه قراجه داغی ( 1880م).

نقشه قصر حکومتی ( 1807م).

جدول  -3اتفاقات و رویدادهای مهم و تاثیرگذار دوره قاجار.

سال
اتفاقات و رویدادها

تولد عباس میرزا

ولیعهدی عباس میرزا

ترسیم نقشه قصر حکومتی عباس میرزا
(توسط فرانسویها)

باز ترسیم نقشه قصر حکومتی
(توسط روسها)

فوت عباس میرزا

تاجگذاری محمدشاه
(پسر عباس میرزا)

۳ورود عکاسی به ایران

تاجگذاری ناصرالدین شاه در تهران

تهیه نقشه دارالسلطنه قراجه داغی

تاجگذاری مظفرالدین شاه در تهران

تهیه نقشه دارالسلطنه مراغهای

تخریب بنای شمسالعماره

 1203ق.
 1788م.

 1218ق.
 1803م.

 1222ق.
 1807م.

 1242ق.
 1827م.

 1249ق.
 1833م.

 1250ق.
 1834م.

 1258ق.
 1842م.

 1264ق.
 1848م.

1297ق.
 1880م.

 1314ق.
 1896م.

 1327ق.
 1909م.

 1366ق.
 1947م.
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جبه خانه
ایــن واژه در لغــت بــه معنــای اســلحه خانــه قورخانــه ،مخزن
لشــکر( .ناظــم االطبــاء) .درفارســی به معنــی جای اســلحه و ابزار
جنگ از جبه عربی به معنی زره و سنان مأخوذ است .زرادخانه،
قورخانه و عامه آنرا جباخانه گویند(شکسته جیبه خانه).جیبه
ً
خانه .آنجا که کیش ســازند و توســعا آنجا که هرنوع اسلحه کنند.
در متــون اینگونــه آمــده اســت کــه« :جبــه خانــه هــم متصــل بــه
دیوانخانــه این شــهر و توپخانه موســعی هم در جنــب دیوانخانه و
زیــاده از ســی بــاب قراولخانــه در داخل و خارج شــهر بنــا کردهاند.
(اعتمادالســلطنه) ّ
جبــه خانــه[ای] هم متصــل بــه دیوانخانه این
شهر هست و از بازاری که در آن از هر قبیل ارباب صنایع و استادان
قابل جمع و به ســاختن اســباب و اســلحه نظام ـیو آالت و ادوات
جنــگ مشــغولند .دری بــه ایــن ّ
جبــه خانــه بــاز میشــود (اعتماد
ّ
السلطنه ،1367 ،ج .)552 ،1صاحبدیوان ،جبه خانه تازه ساخته
اســت .اطرافــش حجراتســت و تمام حجــرات را اصنــاف قابل از هر
قبیل نشســته اند .بســیار وسیع و بزرگ و خوشــوضع و دایر است.
الحــق جــای بامعنی با فایده بنا کرده» (قاجــار ،)30 ،1363 ،و تنها
یک تصویر از آن موجود است .که در زیرنویس اینگونه آمده است:
«عکس میدان جبه خانه و ســردر عمارت معلم خانه دولتی شــهر

دیوانخانه
ایــن واژه در لغت بــه معنای (دیوان  +خانه) بارگاه ســلطنت.
عدالتخانــه( .ناظــم االطباء) .محکمــه .دارالقضــاء .دارالحکومه.
(ناظــم االطبــاء) .اداره حا کمــی .محــل نشســتن امــراء و اربــاب
دفاتــر( .آنندراج ) .مقابل اندرون خانه .بیرونی.
در متون آمده است «:امروز چهارشنبه بیست و هفتم باید به صرف
نهار به عمارت ولیعهد که در شــهر است برویم .رفتیم به دیوانخانه
ولیعهد که تازه صاحب دیوان ساخته و بسیار خوب عمارتیست .از
آنجا به دیوانخانه قدیم نائب الســلطنه رفتیم .پس از آن به عمارت
و بــاغ اندرونــی ولیعهد رفته ،قــدری گردش کــرده و آمدیم بیرون در
تــاالر نشســتیم .بعــد رفتیــم نزدیــک عمارتــی کــه ســربازخانه قدیم
بــود» (قاجــار .)1363،30 ،تصویــری نیز این بنا موجود اســت که در
زیرنویــس آن آمده اســت« :عکس عمــارت دیوانخانه قدیــم از ابنیه
مرحوم مغفور نایبالســلطنه طاب ثرا اســت از ســمت باالخانههای
جدید البنیان حضرت امجد ارفع والد ولیعهد دا شوکتی»

تصویر  -۳تصویر میدان جبه خانه ( آرشیو اسنادی کاخ گلستان).

تصویر  -5تصویر دیوانخانه( آرشــیو اســنادی کاخ گلستان).

تبریــز ».موقعیــت جبــه خانــه همانطــور که در نقشــه دارالســلطنه
قراجه داغی بوده و همچنین همانگونه که در متون آمده است در
تصویر آورده شده است.

تکیه

تصویــر -4ســاختار فضایــی جبهخانــه در مجموعه قصر حکومتی دارالســلطنه بر اســاس
مستندات تاریخی.

تصویــر -6ســاختار فضایــی دیوانخانــه مجموعــه قصــر حکومتــی دارالســلطنه بــر اســاس
مستندات تاریخی.
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و زیاده از ســی باب قراولخانه در داخل و خار ج شــهر بنا کردهاند
و از افــواج ســاخلوی در تبریز همیشــه از روی ترتیب نوبه دو فوج
در قراولخانههــا و قورخانــه و جبهخانه و نیز برای مشــق کردن در
میدان شهر حاضر هســتند (اعتماد ّ
السلطنه.)552 ،1367 ،
میتــوان تطبیق تصاویر و متــون و همچنین موقعیت توپخانه در
نقشه دارالســلطنه قراجه داغی را در تصویر  ۷دید.

توپخانه
ایــن واژه در لغــت بــه معنــای  - 1محل حفاظــت توپها-2 .
واحدی در نظام که وظیفة آن تیراندازی با توپ اســت.
یرمولــف ،گــزارش جامع و روشــنی به دربار روســیه فرســتاده و در
ً
آن صریحــا نوشــته بــود کــه :عباس میرزا پســر دوم شــاه که اعالن
کردهاند ولیعهد است به یاری انگلستان اصالحات مهمیرا شروع
کــرده اســت و لشــکریان عظیمیبراســاس بســیار منظمیتشــکیل
میدهــد .توپخانــه وضــع کاملــی دارد و روزافــزون اســت (نجمی،
 .)90 ،1377توپخانه موســعی هم در جنب دیوانخانه ساختهاند

حیاط تکیه
ایــن فضــا بــه منظــور جایــی وســیع بــرای انجــام مراســم عزا و
روضه خوانی بوده است.

تصویــر -7ســاختار فضایــی توپخانــه در مجموعــه قصــر حکومتــی دارالســلطنه براســاس
مستندات تاریخی.

تصویر  -8ســاختار فضایی حیاط تکیه درمجموعه قصر حکومتی دارالســلطنه بر اســاس
مستندات تاریخی.

جدول -4تصاویر توپخانه (آرشیو اسنادی کاخ گلستان).

تصاویر موجود از توپخانه

زیرنویــس تصویــر« :عکــس ســمت شــرقی میــدان زیرنویــس تصویــر« :عکــس میدان توپخانــه واقعــه در جلوخان زیرنویــس تصویر« :عکس عمــارت توپخانــه دولتی تبریز
توپخانه اســت حجــرات فوقانی ســاخلو و حجرات عمارات و توپخانه دولتی شهر تبریز در سمت مقابل و سردریکه است».
تحتانی محل توپ است».
داخل عمارت میشود».
جدول -5تصاویر حیاط تکیه (آرشیو اسنادی کاخ گلستان).

تصاویر موجود از حیاط تکیه

زیرنویس تصویر« :عکس عمارت تکیه دولتی اســت متصل به دیوانخانه در ایام عاشــورا رسم زیرنویــس تصویــر« :عکــس حیــاط تکیــه و حیــاط تلگرافخانــه و عمــارت
تعزیهداری حضرت حاتم آل حیاصلواه ا علیه و آله درین عمارت برپاست در سایر اقات طاالر جدیدالبنــاء مرحــوم عالءالدوله و ســردر عمــارت معلم خانه دولتــی واقعه در
میدان جبهخانه در سمت غربی عمارات حکومتی تبریز».
این عمارت محل دیوانخانه حضرت مستطاب اجل آرام امیر نظام است».
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حرمخانه
در لغــت بــه معنای حر مســرا ،انــدرون ،اندرونی ،ســرای(لغتنامه
دهخدا) .در متون آمده است :در سنه  1223ه .که میان دولت روس
و ایــران جنــگ قائــم بود ،نایبالســلطنه از دارالســلطنه تبریــز به عزم
جهاد تشریف فرمای سفری شده بودند و در حرمخانه مبارکه دیواری
شکســت خورده مشــغول تعمیــر آن بودنــد (اعتمادالســلطنه.)231 ،
حاجی علی عسکر خواجه سرا که آقا میرفتاح را از طرف والده پادشاه
مرحوم در درب حرمسرای مبارکه تبریز ضیافت نموده (اقبال،1384 ،

 .)98عمارت حرمخانه که قسمت جالبش فقط تاالر آیینه آن بود ،در
ســال  1348ش 1248( .ش 1289 .ق ).همه تخریب شــد .ا کنون در
جای آن ساختمانی برای فرمانداری تبریز ساخته میشود و از عمارت
ســابق ،جز حوض مرمر ،چیزی به جا نمانده اســت (کارنگی،1374 ،
.)171
تصویــری از ایــن فضــا موجود اســت کــه در زیرنویس آن آمده اســت:
«مراسم سالم مظفرالدین میرزا ولیعهد در تبریز ،محل برگزاری سالم
عمارت حرمخانه در کاخ عالی قاپوی آن شهر است .دهه  1300ه.ق» .

تصویر  -9تصویر حرمخانه.
ماخذ( :ذکاء)1376 ،

تصویــر  -10ســاختار فضایــی حرمخانه درمجموعه قصر حکومتی دارالســلطنه بر اســاس
مستندات تاریخی

عمارت و باغ مخصوص
جدول -6تصاویر عمارت و باغ مخصوص.

تصاویر موجود از عمارت و باغ مخصوص
زیرنویــس تصویــر« :عکــس ســمت جنــوب
خیابان وسط حیاط باغ حضرت امجدالدوله
دامــت شــوکت و باالخان ـهای جدیدالبنــاء
مخصوص و نارنجستان جدید».

زیر نویس تصویر«:عکس حیاط باغ مخصوص
حضرت اشرف ارفع والد دامت شوکت».

رزیرنویــس تصویــر« :عکــس عمــارت و بــاغ
مخصــوص حضــرت اشــرف امجدوالدولــه
دامــت شــوکت ا گرچــه بنای این بــاغ قدیم
اســت ولی طرز باغچه بندی و نارنجســتان
دور ایــن طــرح تــازه و ممتاز بر حســب االمر
حضــرت امجدوالدولــه دامــت شــوکت از
نــو ســاختهاند بــا اهتمــام حضــرت اشــرف
والــد وام شــوکت در ســمت غربــی ایــن باغ
عمــارت عالــی فرنگیســاز که باالخانــهای او
بدیوانخانه قدیم نایب السلطنه منظر دارد
در نهایت خوبی ســاخته شد و فیالحقیقه
عمارتــی اســت قابل هــر نــوع مهمانیهای
دولتی و غیره».

تصویــر -11ســاختار فضایــی عمــارت و بــاغ مخصــوص درمجموعــه قصــر حکومتــی
دارالســلطنه بر اساس مستندات تاریخی.
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میدان عالی قاپو
جدول -7تصاویر میدان عالی قاپو ،شمس العماره و بناهای اطراف.

تصاویر موجود از میدان عالی قاپو و بناهای اطراف آن

زیرنویــس تصویــر« :میــدان عالــی قاپــوی تبریــز در روز زیرنویس تصویر« :عکس باغ عالی قاپو که از سیل 8
مرداد  1312پر شده است».
جشن»

زیرنویــس تصویــر« :تبریــز اجتمــاع اهالــی در عالــی قاپــو که
مشروطه تدارکات میکنند».

زیرنویس تصویر« :نمایی از نظمیه تبریز در ســال  1312زیرنویس تصویر« :تبریز حیاط عالی قاپو»
شمسی که سیل بزرگ آن سال جلوی نظمیه را مبدل
به دریاچه کرده است».

زیرنویــس تصویــر« :دیوانخانــه تبریز (عمــارت ناصریه) محل
کنونی استانداری»

زیرنویس تصویر« :نمایی از هجوم سیل به اداره ایالتی (حرمخانه) در سال  1312شمسی زیرنویــس تصویــر« :رئیس پلیــس با چند نفر از صاحب منصبــان نظمیه مقابل نقطه
طغیان آب سیل سال  1312شمسی در میدان عالی قاپو (استانداری کنونی)»
هجوم سیل به اندازهای بوده که مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده میکردهاند».
مأخذ( :جدیداالسالم.)۱۳۸۶،

ســاختار فضایــی مجموعه قصــر حکومتی را میتــوان در تصویر 13
مشاهده کرد.

تصویــر -12ســاختار فضایــی میــدان عالــی قاپــو ،شــمسالعماره و بناهــای اطــراف آن در
مجموعه قصر حکومتی دارالسلطنه بر¬اساس تصاویر و متون موجود.

تصویر -13ساختار فضایی مجموعه قصر حکومتی دارالسلطنه براساس مستندات تاریخی.

نتیجه
بــا توجــه بــه مطالــب بررســی شــده و متــون نوشــتاری و منابــع
تصویری ،بازسازی مجموعه حکومتی را از سال  1807م 1222 .ه.ق.
(اولین نقشــه موجــود قصر حکومتی) تــا ســال  1947م 1366 .ه.ق.
(تخریب بنای شمس العماره) در طی  140سال میتوان به سه دوره
تقسیم کرد:

آ .دوره اول (زمــان ولیعهــدی عبــاس میــرزا) :ســاختار فضایــی
مجموعه قصرهای حکومتی در این دوره شامل بناهای اصلی چون
حرمخانه ،توپخانه ،دیوانخانه ،جبه خانه بوده است.
ب .دوره دوم (زمــان حکومت محمد شــاه) :در این دوره بناهایی
چوندفترخانهجدید،حیاطتکیه،بنایشعاعالسلطنه،نظارتخانه،
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جدول  -8بازسازی و ساختار فضایی مجموعه قصرهای حکومتی در سه دوره.

ساختار فضایی مجموعه قصرهای حکومتی در سه دوره
دوره اول
(عباس میرزا)
( 1218ق .تا  1249ق).
( 1803م .تا 1833م).

دوره دوم
(محمد شاه)
( 1250ق .تا  1314ق).
(1833م .تا  1896م).

تصویر  -۱۴ساختار فضایی مجموعه قصر حکومتی.

تلگرافخانه ،۴به مجموعه اضافه گردیده و بنای نارنجستان جدید به
جای عمارت دیوانخانه مبارکه مکانیابی گردیده است.
ج .دوره ســوم (زمــان ولیعهــدی مظفرالدیــن شــاه) :در ایــن دوره
گتــر و بناهایــی چــون گمرکخانــه ،۵نظمیــه و میــدان
حرمخانــه بزر 
عالیقاپو و عمارت شمسالعماره به مجموعه اضافه گردیده است.
این تغییرات در پالن بازترسیم شده مکانیابی و بازسازی سه بعدی
گردید که در جدول  8قابل مشاهده میباشد.
در این مقاله به نتایجی رسیدیم که عبارتند از:
	•نقشــه شــهر تبریــز (تــره زل فابویــه) توســط فرانســویها بیــن
سالهای  1808 -1807م .ترسیم شده است.
	•میتوان گفت که مجموعه حکومتی با همان ساختاری که در
نقشه تبریز تهیه شده در سال  1808-1807م .ترسیم گردیده،

دوره اول
(ولیعهدی مظقرالدین شاه)
( 1314ق .تا 1366ق).
( 1833م .تا  1947م).

وجود داشــته اســت و این زمانیســت که عباس میرزا  17ســال
داشته و ولیعهد بوده است.
	•طبق ســند یافت شده روی نقشه روسی قصر حکومتی عباس
میــرزا ،ســال  1827م .آمــده کــه در واقــع در ایــن ســال توســط
روسهــا بازترســیم گردیــده اســت .ایــن دوره ،دوره ولیعهــدی
عباس میرزاست که طبق نقشهها و اسناد موجود در این دوره،
نقشــه دارالسلطنه بازســازی گردید و دوره اول نامگذاری شده
است.
	•نقشــه دارالســلطنه قراجــه داغــی کــه در ســال  1297ق .تهیــه
گردیده و با توجه به اینکه این دوره مقارن با حکومت محمدشاه
در تبریز است ،تحت عنوان دوره دوم بازسازی گردیده است.
	•دوره ســوم که دوره ولیعهدی مظفرالدین شــاه در تبریز اســت
و آخریــن تغییــرات مجموعــه حکومتــی تــا ســال  1351ق.
(1312ش ).که در این سال بنای شمسالعماره و بنای اطراف
آن در میدان عالی قاپو در اثر آتش ســوزی و ســیل ویران گردید
و از بین رفت.
	•بنابرایــن ســاختار فضایــی یــک مجموعه حکومتی بــا بناهای
حرمخانــه ،دیوانخانه ،توپخانه ،گمرکخانــه ،تلگرافخانه ،جبه
خانه ،معلم خانه و فضاهای جانبی شکل میگیرد.
	•در ســال  1313-1326ش .ســاختمانهای کاخ اســتانداری،
بانک ملی و سازمان امور اقتصادی و دارایی به جای مجموعه
حکومتی احداث گردید.
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پی نوشتها
 1بــر اســاس تحقیقــات یحیــی ذکاء از میــان زلزلههــای متعــدد ،چهــار زلزلــه
در ســالهای 244ه.ق858/م434 ،ه.ق1042/م671 ،ه.ق1272/م و
1194ه.ق1780/م بیــش از ســایر زلزلههــا صدماتــی بــر انــدام این شــهر وارد نموده
است (یحیی ذکاء.)149 ،1359 ،
 2در ایــن مقالــه قصــر حکومتــی عبــاس میــرزا با نــام «مجموعه قصــر حکومتی
دارالســلطنه» آورده شــده .در دورههای مختلف در متون با نامهای دیگری چون
«قصر نایبالســلطنه»« ،کاخ یا عمارت والیتعهد»« ،کاخ شــمس العماره» یا «عالی
قاپو» یاد میشود (به دلیل اینکه این مجموعه در طی  140سال بازسازی گردیده).
 ۳نخســتین دستگاههای عکاســی به روش دا گرئوتیپ ،به در خواست محمد
شاه قاجار از کشورهای روسیه و انگلیس به دربار ایران وارد شد .در اواسط دسامبر
 ۱۸۴۲م مطابق پایان آذر ۱۲۲۱ه .ش ( 1258ق ).نخستین عکسبرداری در ایران را
انجام داد (اعلم الدوله ثقفی.)113 ،
 ۴تلگرافخانه 1238 :ه.ش 1276( .ه.ق 1859 – .م).
 ۵گمرکخانه :نخستین «اتاق بازرگانی ایران» بهسال  ۱۲۸۵ه.ش 1324( .ه.ق.
–  1906م).

فهرست منابع
ابراهیم پور ،حســین (خونیق) ( ،)1384تبریز به روایت تصویر ،انتشارات اختر،
تبریز.
ابراهیــم پــور ،حســین (خونیــق) ( ،)1385آذربایجــان ولیعهدنشــین :تاریــخ
سیاسی ،اجتماعی درعصر قاجار ،شایسته ،تبریز.
اعتمادالســلطنه ،محمدحسن بنعلی(1259-1313ق ،).مراه البلدان ناصری،
عبدالحسین نوایی ،چاپ سنگی.
اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ( 1295-1298ه.ق ) ،مــرآت البلــدان4 ،
مجلد ،تهران.
اعتمادالســلطنه ( ،)1349صــدر التواریخ ،به کوشــش محمد مشــیری ،وحید،
تهران.
اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان ( ،)1362مطلــع الشــمس ،جلــددوم،
چاپخانه ی گلشن ،چاپ اول ،تهران.
اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان ( ،)1376تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و
جدید ،تصحیح میرهاشم محدث ،انتشارات امیرکبیر،تهران.
اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ( 1294ه.ق ) ،روزنامه ایران ،تهران.
اعتمادالســلطنه ،محمدحســن خــان(1306( )1363ه.ق ) ،المآثــر و اآلثــار ،بــه
کوشش ایرج افشار ،تهران.
اعلم الدوله ثقفی ( ،)1322خلیل خان ،مقاالت گونا گون ،تهران.
افشــار،ایرج (،)۱۳۶۸گنجینه عکاسهای ایران (همراه تاریخچه ورود عکاســی
به ایران) ،تهران.
اقبال ،عباس ( ،)1370تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه ،خیام ،تهران.

اتــاق بازرگانی وصنایع ومعادن(بیتا) ،تاریخچه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن
تبریز ،بازدید در تاریخ  ۲آوریل  ،۲۰۰۸تبریز.
تهرانی ،فرهاد ،بکاء ،شیما ( ،)1388معرفی و تحلیل :نخستین نقشه مسطحه
شهر تهران ،مجله گلستان هنر ،شماره  ،15بهار ،ص  45تا .52
جدید االسالم ،محمدعلی ( ،)1386تبریز قدیم ،ابریشمیفر ،تهران.
ذکاء ،یحیی( ،)1349تاریخچه ساختمان های ارگ سلطنتی تهران و راهنمای
کاخ گلستان ،سلسله انتشارات انجمن آثر ملی ( ،)78تهران.
ذکاء ،یحیی ( ،)1376تاریخ عکاســی و عکاســان پیشــگام درایــران ،چاپ اول،
شرکت انتشارات علمیو فرهنگی ،تهران.
سرداری نیا ،صمد ( ،)1381تبریز شهر اولینها ،کانون فرهنگ و هنر آذربایجان،
تبریز.
ســلطان زاده ،حســین ( ،)1376تبریز ،خشتی اســتوار در معماری ایران ،چاپ
صهبا ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
عطــارزاده ،مهــدی ( ،)1383ســیمای تبریــز در دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار،
انتشارات اختر ،چاپ اول ،تبریز.
عضدقاجــار ،ابونصــر ( ،)۱۲۹۱بازنگــری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان ،موسســه
مطالعات تاریخی معاصر ایران ،دنیای کتاب ،تهران.
عمرانی ،بهروز؛ اســمعیلی سنگری ،حســین ( ،)1385بافت تاریخی شهر تبریز،
چاپ اول،سمیرا ،تهران.
فخاری تهرانی ،فرهاد ( ،)1379نقشــه دارالســلطنه تبریز  1327قمری اســداهلل
خان مراغه ،مجله اثر ،بهار و تابستان  ،1379شماره  31و .32
فخــاری تهرانــی ،فرهاد؛ پارســی ،فرامــر؛ بانی مســعود ،امیــر ( ،)1385بازخوانی
نقشــه های تاریخی شــهر تبریز ،چاپ ترســیم ،شــرکت عمران و بهســازی شــهری
ایران ،تهران.
قبادیــان ،وحیــد ( ،)1384معمــاری دردارالخالفــه ناصــری ،ســنت وتجــدد
درمعماری معاصر تهران ،پشوتن ،تهران.
کارنگ ،عبدالعلی ( ،)1351آثارباســتانی و ابنیه تاریخی آذربایجان،ج  ،1انجمن
آثارملی ،تهران.
مهریــار ،محمــد؛ فتح اهلل یف ،شــامیل؛ قدیــری ،بهرام؛ فخــاری تهرانی ،فرهاد
( ،)1378مرجــع اســناد تصویــری شــهرهای ایران دردوره قاجار ،دانشــگاه شــهید
بهشتی ،تهران.
مهریار ،محمد و همکاران( ،)1378اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار،
دانشگاه شهید بهشتی و سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
مینورسکی ،والدیمیر ( ،)1346تاریخ تبریز ،ترجمه عبدالعلی کارنگ ،تبریز.
ّ
دارالســلطنه ،تصحیــح غالمرضاطباطبائی
نادرمیــرزا ( ،)1302تاریــخ وجغرافــی
مجد ،انتشارات ستوده ،تهران.
نادرمیــرزا ( ،)1373تاریــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز ،بــه تصحیــح غالمرضا
طباطبایی مجد ،گلشن ،تبریز.
نجمی ،ناصر ( ،)1377بلندآوازگان تاریخ ایران عباس میرزا ،حیدری ،تهران.

