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  1نماد تحول فرهنگي مغوالن :تبريز هغازاني

  
  2پرويز علي اصل

تاريخ و تمدن ملل  ، گروهواحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي
  ، تهران، ايراناسالمي

  شهرام يوسفي فر
                                                       تهران، ايران،گروه تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دانشيار

                                                                                                                 
  چكيده

خود   ههاي شرق اسالمي را تحت سيطر ز سرزميندر طي قرن هفتم هجري، مغوالن بخش بزرگي ا
آنان اقوامي بودند با زبان، . يافتند حضوري مسلطها  سياسي و اجتماعي اين سرزمين هصحن درگرفته 

در  از اين روهاي معماري متفاوت؛  رويي و ذهنيت هاي كوچ هوايي، سنتو فرهنگ، تعلقات آب
منقوش فرهنگي خود را بر روي آن  پرده ،ندد بنا كردخو هاي هايي كه در كنار شهر پايتخت شهرك

 هاما اين تمايز قومي و هويت فرهنگي مغوالن با شيو .هاي قومي كوچكي بودند باز اقليتولي كشيدند، 
منجر به گزينش دين اسالم گرديد، تفاوت بارزي ) .ه703-694 :حك(تسامحي كه در زمان غازان خان 

ايراني بود، تقويت شد و قوام گرفت و فرهنگ  اي كه اساسا ت فرهنگياين اعتقاد ديني با ماهي. يافت
كوس اين تحول فرهنگي . اسالمي سيراب كرد - مغوالن را از معماري  تا ديني از آبشخور فرهنگ ايراني 

ساختار و كاركردهاي اين شهرك . طنين انداز شد در قلمرو ايلخانان تبريز هغازانيبا ساخته شدن شهرك 
بود اين چنين . بوداعتقادي و سياسي رخ داده در ميان مغوالن  -اجتماعي هتغييرات عمد هنشان دهند

 توانست كارزار و غارت مي هاي مغول كه تنها در ميان قبايل صحراگرد و در عرص عشيره فرهنگكه 
 نمايي نمايد، در جدال تمدني و فرهنگي و حكومت كه چيزي براي ارائه نداشت، آرام آرام رنگ قدرت
  .باخت

 
 .خانان، غازان خانمغول، ايل غازانيه تبريز، غازان، شنب/  شام :ها كليد واژه

                                                 
  .15/4/1390 :تصويبتاريخ ؛ 29/3/1390 :وصول تاريخ. 1
 paliasl@yhoo.com: پست الكترونيكويسنده مسئول، ن. 2
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  مقدمه
به آن استناد  اجانشيني ايلخانان در ايران ب ترسيم تصويري از ساختار اجتماعي و چگونگي يك

رويي و مردم چادرنشين كه ارتباطاتي با شهر دارند و در  عناصر زندگي كوچو تبيين منابع، 
تواند در تجزيه و تحليل  كه در نزديكي مناطق شهري اقامتگاهي براي خود بيابند، مي ندا پي

  .ثر باشدؤي مغول ميرو كوچ هدگرگوني يا ثبات جامع
 هداد، شيو را تشكيل ميمغوالن تركيب قبايلي از اقوام مغول كه اساس امپراتوري عظيم 

ها بدون دخالت  شد، تا مدت ميزيست ناشي  هزندگي چادرنشيني و روابطي كه از اين شيو
اي مغول را  عشيره هم و ثروت به مغولستان، جامعياما سرازير شدن غنا. هرگونه قدرتي باقي ماند

 هفروپاشي شيو هسرعت زمين اين تغييرات به. آرام آرام دچار تغييرات اساسي و ماهوي كرد
 .ي را مجبور به تغيير رويه كردزادگان حاكم در امپراتوري مغول زيست ايلي را فراهم آورد و خان

هاي حكمراني بر مردم يكجانشين، آرام  مغوالني كه به ايران آمدند، تحت فشار نيازها و ضرورت
هايي براي خود ساختند؛ زيرا  در نزديكي مناطق شهري اقامتگاه ،آرام يكجانشيني اختيار كرده

اين . دادند هري را به سر راه نميش هزيستن در محيط محدود و بست هكه بيابانگردان هرگز انديش
 ههاي ايلخانان ايجاد شده بود، نه تنها باعث اختالط جامع ها كه در نزديكي پايتخت اقامتگاه

هاي آنان را در هم آميخت، همچنين به ايجاد  رو گرديد و فرهنگ كوچ هيكجانشين با جامع
 1»ابواب البر«بع آن دوره به هاي معماري و شهرسازي انجاميد كه در منا نويني در عرصه هپديد

وسازها و فضاهاي مستقل  اي از ساخت معماري مجموعه هاين نوع پديد. موسوم گشته است
ساير فضاهاي اقماري مجموعه به  هبه عنوان عنصر سازمان دهند آنها باني هشهري بود كه مقبر

غازان در غرب تبريز  شنب/  ايلخاني، شهرك شام هاولين نمونه از اين نوع در دور. آمد شمار مي
در اين . 2بود، كه از زمان بناي تخت جمشيد به بعد، در تنوع، سازمان و عظمت همتايي نداشت

هاي مقوم زندگي  رويي در كنار گرايش هاي مقوم زيست كوچ شهرك بود كه گرايش
 كانوني براي  شروع تغييرات اجتماعي و اقتصادي در حيات مغوالن ،بروز يافته جانشيني يك
 . شد

                                                 
اى  بِرّ، به معنى نيكوكارى، مفهوم بسيار گسترده ؛610،تاريخ گزيده ؛ مستوفي،993،جامع التواريخ رشيدالدين، .1

هاى معنوى، مادى، فردى، اجتماعى، اخالقى، اقتصادى،  نيكوكارى ؛شود ها را شامل مى دارد و تمام نيكوكارى
اي بوده  ايلخاني تأسيسات عام المنفعه ه؛ منظور از ابواب البر در دور)31آذرنوش،: نك(مانند آن اجتماعى وسياسى، 

  .كرده است كه خدمات متعددي را براي مردم ارائه مي
  .172پوپ،  .2
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اقتصادي و يا در بخش سازمان اداري و  هايي كه دراين دوره در بخش اجتماعي، دگرگوني
از  .تبريز بروز مادي و كالبدي يافت هسياسي و نظاير اينها پيش آمد، همگي در شهرك غازاني
تواند، از منظري متفاوت  اي خاص مي اين رو شهرك غازانيه به عنوان مركز مغوالن در دوره

دست  هي مغول و تحول فرهنگي آنان بيرو كوچ هت كافي بر روند دگرگوني يا ثبات جامعتوضيحا
 .دهد
 

  تبريز هغازاني
ايلخانان  هاي در غرب شهر تبريز در ساحل آجي چاي بوده است كه در دور شام يا شم قريه

اين غول م هقبل از دوردرباره تاريخ . هاي تجمع و استقرار مغوالن گرديد تبديل به يكي از كانون
  .اطالعي وجود نداردقريه 

  
  شنب/ شام  هوجه تسمي

 ةهنزو   تاريخ وصافو در   2»شنب«و در تاريخ غازاني  1»شنب«و » شم« ،التواريخ جامعدر  
و گاهي به ضم آن به » شين«در فرهنگ فارسي به فتح » شم«لغت  3.آمده است» شام« القلوب
به  اين معنا در فارسي قديم نيست و » شنب«اهراً ظ 4.است به كار رفته» قبه«و » گنبد«معني 

 »شم« وارد زبان فارسي شده ودرآن منطقه، ) غازان همقبر(بعد از ساخت قبه و گنبد غازاني
چون غازان از شام و فتحي كه در آن : اند گفتهاين كلمه  هدر وجه تسمي 5.است تصحيف آن

معروف » شام«م همت گماشت، به نواحي كرده بود، بازگشت، و به ساختن اين بناي عظي
خواندند،  مي» شم«نمايد، زيرا پيش از غازان نيز اين محل را  اين سخن درست نمي .6گرديد
اين  .7بنا كرده بود» شم«خان، پدر غازان نيز عمارت ارغونيه را در همين محل  كه ارغون چنان

گرفت  ورزي صورت ميكاري و كشا مغول دشت وسيعي بوده كه در آن سبزي همحل قبل از حمل
                                                 

  .996،997، 933،التواريخ جامعرشيدالدين،  .1
  .208همو،  .2
  .76، بنزهه القلو؛ مستوفي، 3/382الحضره،  وصاف .3
  .473؛ مشكور، 14039-9/14040دهخدا، : نك .4
  .472مشكور،  .5
  .Blair, “Tbriz”, EI2, X/43؛ 35، ... تجارب السلف نخجواني،: جنگ با مماليك مصر و شام نك .6
 .Minorsky, “Tabriz”, EI2, X/43. 2/823، التواريخ جامعرشيدالدين،  .7
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اكنون در آذربايجان به  زار است؛ هم هو در زبان پهلوي آذري به معني اراضي مسطح و سبز
شود،  خصوص جاهايي كه برنج كشت و از آب رودخانه آبياري ميه هاي مزروع و چمنزار ب دشت

ده است زار بو هيكي است و به همان معني يعني سبز» شام« ههم با كلم» شم«لفظ . شام گويند
     1.استتازه » گنبد«و » قبه«و معني 

        
  تبريز »شم«سازي در آغاز شهر

ايجاد شروع به  اي موسوم به شم غرب تبريز در ناحيه هقبل از غازان، ارغون خان در منطق
ضع اهللا، ارغون به كار عمارت عظيم مايل بود و در مو رشيدالدين فضل هبنا به گفت. آباداني نمود

وي براي رونق گرفتن اين منطقه، مردم . هايي ساخت شم تبريز شهري معظم بنياد كرده، خانه
اين گونه اما . 2را براي بناي خانه در آنجا تشويق كرد و قناتي به نام ارغونيه در آن جاري ساخت

اهي به دليل كوت ،هاي معماري و شهرسازي مغوالن تا زمان غازان، در عرصه از اقدامات عمراني
هاي الزم و همچنين مديريت ضعيف و ناكارآمد،  عمر ايلخانان، عدم تجارب كافي و مهارت

  . 3آميز نبود چندان موفقيت
الگوي زندگي در ايران  ه694تخت سلطنت در سال  رهوالكو ب هبا جلوس غازان خان، نواد

كارآمدي غازان خان با بررسي علل نا. 4با شدت بيشتري به جهت دولت اسالمي متوجه شد
هاي عمراني ايلخانان قبل از خود، در عرصه مديريت مالي و منابع انساني، افراد امين و  فعاليت

خواجگان معتبر و نويسندگان «مورد اطمينان را نصب كرد كه رشيدالدين از آنها با عنوان 
ا با جديت ها و نيز اجرا ر آورد هزينهامر نظارت و بر. كند ياد مي 5»قلم و معماران مهندس درست

كه غلّ و غشّي در خريد وسايل الزم و نيز اجراي درست ساختمان،  د، تا اينكرجديت اعمال 

                                                 
الدين شامي مؤلف  الزم به ذكر است كه نظام .473؛ مشكور، 36، ...تجارب السلفدهخدا، همانجا؛ نخجواني،  .1

  .منسوب به همين محله است) ظفرنامه(تاريخ امير تيمور 
  .823، جامع التواريخرشيدالدين،  .2
  .993همان،: نك .3
  .193 ،تاريخ مغول در ايراناشپولر، : نك .4
  .993،همانرشيدالدين،  .5
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آن  همندي ايلخان به معماري و شهرسازي دارد كه نتيج هاين خود حكايت از عالق. 1پيش نيايد
  . 2هاي معماري و شهرسازي به صورت نوين بود رشد آباداني و پديده

ثر واقع شد، قطع كامل آثار و ؤسازي مدر معماري و شهرم غازان خان، كه اولين اقدا
مانده از وفاداري و تبعيت از خاقان مغول در مغولستان بود؛ اين امر باعث ترك  ظواهر باقي

ايلخاني  هدر دور از اين رو، 3اسالمي گرديد -ين و رسوم مغول و قبول فرهنگ ايرانييبيشتر آ
شكل گرفت كه  4»ابواب البر«هرسازي موسوم به هاي معماري و ش نويني در عرصه هپديد ،وي

ساير فضاهاي اقماري مجموعه مشهور  هباني به عنوان عنصر سازمان دهند هدر اين طرح، مقبر
  .معماري در زمان ايلخانان بود هگونه پديد اولين نمونه از اين تبريز هغازاني همجموع. شد

عناصر اصلي فضايي و مكاني ابواب  خان، خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني، وزير غازان
 همعماري خالي از شيو ه، اما اين پديد5داند الهام گرفته از اماكن متبركه مي را اساسا غازانيهالبر 
ها،  ها و كوچ جايي همغوالن بر حسب عادت در جاب زيرا زندگي چادرنشيني آنان نيز نبود؛ هشيو

يك هنگام در يك محل اجتماع دادند كه به  تشكيل مي» اردو«موسوم به هايي  كاروان
به معني حلقه، آورده كه بزرگ ايشان چون » كوران«رشيدالدين آن را به مغولي . كردند مي

بناهايي نيز كه به دستور غازان در شام تبريز  همركزي هم ههست. 6بود نقطه در ميان دايره مي
  . قه زده بودندآن حل گردتأسيسات  هغازان خان بود و بقي هپايه بلندساخته شد، مقبر

  
  غازان هعلل و عوامل ايجاد ابواب البر غازانيه در دور

رونق اين مراكز و  اطهار و ساير بزرگان ديني و عرفا، به علل هقبور ائم هبا مشاهد كه غازان 
 ه، كوشيد با اختصاص موقوفات بسيار در اطراف مقبربود ها در نزد مردم پي بردهاحترام خاص آن

وسيله آرامگاه خود را نيز  المنفعه بنا نمايد تا بدين مذهبي و عام -زرگ علمي خود ، يك بنياد ب

                                                 
  .همانجا .1
  .18 ويلبر، .2
  .اشپولر، همانجا .3
  .993همان، رشيدالدين، .4
  .997 همان، .5
  .175همان،  .6
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 هاو دستور اكيد داد كه گنبد مقبره، بايد باالتر از گنبد مقبر. 1همواره داير و پررونق نگه دارد
  .2باشد اوسلطان سنجر  بنا شود، يعني بلندترين گنبد در زمان 

ظر قرار گيرد اين است كه احداث گنبد و بنايي براي موضوع اساسي كه بايد در اينجا مد ن
تر مقابر  زيرا مغوالن پيش. هاي مغولي بود آرامگاه ابدي سلطان، اقدامي تازه و مغاير با سنت

پادشاهان  هدر تخم« و به قول حمداهللا مستوفي3ساختند شاهزادگان و خوانين را پنهان مي
دوران حكومت غازان يك از اين نظر  4»شكار نبودهيچ پادشاه را گور آ) غازان( مغول پيش از او

اگرچه رهايي از خوي صحراگردي براي مغوالن با اين سرعت بسيار  .رود شمار ميه عطف ب هنقط
اما خواجه رشيدالدين سعي دارد اين رويداد را تحول نگرش  ،رسيد دشوار به نظر مي

در پرتو گرايش به اسالم و  كهجانشيني معرفي نمايد  صحراگردي مغوالن و گذار به دوره يك
اما . 5و شيوخ متصوفه به دست آمده بود) ع(پذيري از مشاهد و مقابر علي بن موسي الرضاتأثير

هاي  اش تحت تأثير اعتقادات اسالمي، سنت هاي سياسي در حقيقت، رشيدالدين كه انديشه
جاودانگي در غازان با تحريك حس ميل به  6ايراني و قوانين و افكار مغوالن شكل گرفته بود

  .، موجبات تأسيس اين ابواب البر را فراهم كرد7خان
ايلخاني  هرشيدالدين به ضرورت اصالح نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي دور در واقع

واقف بوده و آن را عاملي مهم در تسهيل روند بازسازي كشور و رونق و احياي مراكز شهري 
ها، مراتع  عناصر صحراگرد مغول در ايران، گسترش چراگاهدانست؛ زيرا كمترين تأثير حضور  مي

جانشيني در  تضاد زندگي صحراگردي و يك .8جانشيني ايران بود و نابودي روستاها و مراكز يك
هاي اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي و  شد، بلكه در حوزه اين تعارض و تفاوت معيشتي محدود نمي

منصبان ايراني از  قبل از رشيدالدين نيز صاحب. 9تساخ هاي بزرگي را نمودار مي سياسي شكاف

                                                 
  208، مبارك غازانيرشيدالدين، تاريخ  .1
  .Minorsky, “Tabriz”, EI2, X/43؛997،جامع التواريخ رشيدالدين، :نك .2
  997رشيدالدين، همان، .3
  .606، تاريخ گزيده مستوفي، .4
  .997، جامع التواريخرشيدالدين،  .5
  .90رجب زاده، .6
  .997رشيدالدين، همان، : نك .7
  .7اشپولر، اوضاع سياسي ايران،  .8
  .5/462 اقتصادي ايران در دورة ايلخانان، –پطروشفسكي، اوضاع اجتماعي .9
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هاي ناشي از اين تعارض را در مناسبات  آسيب ه بودند تازمان تأسيس حكومت ايلخاني كوشيد
در فرايندي ها  اين كوششكه  1ايلخانان با رعايا و يا به تعبيري حكومت و جامعه، تعديل نمايند

اسالم آوردن غازان . آوردن وي به ثمر نشستايلخاني غازان، با اسالم  هدر دور سرانجامتدريجي 
ايراني  هزندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامع هاعتقادي در عرص هفراتر از جنب

كوششي مهم در جهت  اصالحات منسوب به غازان ،بنابراين. 2نتايج مهمي به همراه داشت
صاحب منصبان  هيلخاني به وسيلا هتبيين نظري تحولي بود كه در فرايندي تدريجي از آغاز دور

  .گيري شده بود ايراني پي
ايلخاني غازان،  هاجرايي اصالح نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي در دور هبراي پشتوان

توسط رشيدالدين خبر داده كه در آن » ةلكملمدستورا«وصاف همچنين از تدوين قانوني به نام 
سازي  يگر، به قانونمند كردن گسترش ساختمانهاي د مند كردن خراج و ماليات عالوه بر قاعده

اي ديگر بر  اين اقدام خواجه رشيدالدين ضربه. 3در شهر و آبادي شهر و روستا تأكيد شده بود
و  4»مغول را در شهرنشيني خالف توره چنگيزخان است«روي مغول بود، زيرا  پيكر عنصر كوچ

المنفعه جايي نداشت، چه مغوالن به  اي، شهرسازي و اقدامات عام چارچوب تفكرات قبيله در
  . نگريستند خود به چشم طعمه و غنيمت مي هتحت سيطر همحدود

  
  تاريخ تأسيس بنا

. غازان دستور داد كه عمليات ساختماني در مقر ارغونيه در شام، واقع در غرب تبريز، آغاز گردد
كند و بدين  ذكر مي ه702و تاريخ اتمام آن را  ه697وصاف تاريخ شروع بناي شام غازان را 

 ه696اهللا همداني كه آن را به سال  با رشيدالدين فضل ،تاريخ شروعبيان سال در  ترتيب يك
آمده،  جامع التواريخدر چنان كه اول پي قبر غازان قرار داده شد و . 5آورده، اختالف دارد

نب در خارج شهر در جانب غربي در موضع ش« :طراحي گنبد كار خود غازان بوده است

                                                 
  .5/465همان، .1
  .5/467؛ پطروشفسكي،همان،17اشپولر ، همان، .2
  .3/347وصاف الحضره، .3
  .192عبدالرزاق سمرقندي،  .4
  .933، جامع التواريخ؛ رشيدالدين، 3/382وصاف الحضره،: نك .5
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در تاريخ، اين اولين باري است كه از توجه و دقت . 1»خويشتن طرح كشيده آن را بنا نهاد
عمليات ساختماني در شام  2.شود گو ميو پادشاه به مسائل مخصوص ساختماني و هنري گفت

غازان به سرعت پيشرفت مي كرده است؛ زيرا كمتر از دو سال بعد از آغاز ساختمان مقبره، يكي 
جا  پيش رفته بود كه توانستند او را همان چندانوفات كرد و بنا » الجو«غازان  به نام از پسران 

  .3به خاك بسپارند
  

  شام غازان هآرايش فضاهاي معماري مجموع
مفصلي با موقوفاتي وسيع بود كه متأسفانه اصل آن در دست نيست، ولي  هشام غازان، وقفنام

نقل شده  جامع التواريخن اين دوره، از جمله در در بعضي از كتب مورخا اختصار بهشرايط آن 
شام غازان، فضاهاي معماري آن را  هناماهللا همداني بر اساس وقف خواجه رشيدالدين فضل. است

غازان، داراي تأسيسات و بناهاي متعدد  هوي شام غازان جز مقبر هنوشت رشرح داده است؛ بنا ب
در كتاب  ،جامع التواريخ جز درت بناهاي مذكور شرح جزئيا. 4گوناگون بوده است با كاركردهاي
  . توان از نظر صحت آن دو را با هم مقايسه كرد نيز آمده است؛ بنابراين مي تاريخ وصاف

نفر كارگر و معمار در  14و400: كند وصاف ابعاد و اجزاي گنبد را چنين  توصيف مي
كه از ) قلع(آالت و ارزير  آهن مقدار زيادي ،اين عمارت هدر شالود. ساختن آن مشاركت داشتند

را گنبد از سطح زمين ارتفاع يافت، ديوارها  ههنگامي كه داير .كار بردند روم وارد كرده بودند، به
ضخامت ديوارها، سي و سه آجر به هم چسبيده بود و هر يك از . ندبا استفاده از آجر برآورد

. سه گز و طول ديوارها هشتاد گز بود ارتفاع گنبد صد و سي و. تبريز وزن داشت 5آجرها، ده من
. كتيبه و شرفات قبه، ده گز، طاس قبه چهل گز و محيط آن پانصد و سي گز بود. بود

 هن بود و بنا به نوشتها و خطوط بسيار نيكو مزي به نقشهاي داخل و خارج گنبد  كتيبه
بد غازان بر يكي از دانشمندان عصر به زبان عربي در پيشاني گن ياي به انشا مورخان، كتيبه

                                                 
  .997، همان رشيدالدين، .1
  .19ويلبر،  .2
  .943رشيدالدين، همان،  .3
  .1002- 998رشيدالدين، همان، : نك .4
  ).27هينس، : نك.(بوده است» گرم833«در زمان ايلخاني  »من تبريز« .5
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ضلعي بلندي بوده  اين بنا به شكل برج دوازده. 1ش شده بودخطي عالي منقآجرهاي كاشي با 
 ههاي مراغه شباهت داشت تا به مقبر كه روي آن گنبدي عظيم ساخته بودند و بيشتر به برج

  2.اولجايتو در سلطانيه هسلطان سنجر يا به مقبر
و انتخاب طرح  3زمين سردابي داشتغازان، در كف  هضلعي مقبر عمارت دوازده

ضلعي توسط غازان، موضوع تمايل وي به مذهب تشيع و اشاره به تعداد امامان شيعه را  دوازده
ها پانزده من بود از  هشتاد عدد قنديل زرين و سيمين كه وزن هر يك از آن. كند تداعي مي

  . 4آن قبه صرف شده بودسقف مقبره آويخته بودند و سيصد من الجورد در نقش سقف و جدار 
مسجدجامع، خانقاهي : وي بنا شد، عبارت بودند از هتأسيسات ديگري كه در اطراف مقبر
 هديگري براي پيروان فرق هشافعي و مدرس هفرق هبراي درويشان، يك مدرسه براي استفاد

كرده حنفي، بيمارستان، كاخي براي امور اداري جهت گذاردن دفاتر و قوانيني كه غازان وضع 
، يك كتابخانه، رصدخانه، يك )بيت القانون(بود كه در حقيقت مركز بايگاني اسناد بود

. 5، حمام، اقامتگاهي براي سادات و يك كوشك و باغ عالي موسوم به عادليه)آب انبار(حوضخانه
در دار، رياحين و حبوبات كه  غازان به واليان خود در واليات ديگر دستور داد، انواع درختان ميوه

داشت كه  اهتماماين كار  بهچنان تبريز نبود، نهال يا بذرشان را آورده در آنجا بكارند؛ وي 
  .6هاي ديگر فرستاد ايلچياني را براي آوردن نهال درختان، حتي به هند و چين و سرزمين

مركزي و ساختار شهر را  هسلطان غازان و تأسيساتي كه وصفش گذشت، هست همقبر
غازانيه بود  ههايي قرار داشت كه اطراف حوم مزبور در وسط باغ هتأسيسات خيري .دادند شكل مي

هاي اطراف شهرك، كاروانسرا، بازار و  در باغ. 7زودي از لحاظ عظمت با تبريز رقابت كرد هكه ب
شدند، بتوانند از تسهيالت تجارتي و وسايل  حمام ساخته بودند تا بازرگاناني كه وارد شهرك مي

                                                 
  .187-3/188؛ خواندمير،3/382الحضره،  وصاف .1
  Minorsky, “Tabriz”, EI2, X/43؛476؛ مشكور، 430- 431گدار، : نك .2
  .483؛ مشكور، 3/230؛ آيتي، 2/1002رشيدالدين،: نك .3
  .3/230؛ آيتي، همان، 187- 3/188خواندمير،  .4
-431گدار، ؛ Minorsky, “Tabriz”, EI2, X/43 ؛384-3/382؛ وصاف،1002- 998همان،  رشيدالدين، .5

430.  
  .996، جامع التواريخرشيدالدين،  .6
  .جاهمان .7
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شرح موثق ابن بطوطه كه دو دهه پس از اتمام ساختمان اين . 1استفاده كنند راحتي شخصي
   .2ابنيه، در يكي از اين مهمانسراها منزل كرده بود، در دست است

    
  منابع مالي و مديريت ابواب البر

ازان مقداري از ها و تجهيزات آنها غ ساختمانبراي نگاهداري  شام غازان، هپس از اتمام مجموع
اهللا همداني  وي توليت آنجا را به خواجه رشيدالدين فضل 3.خود را وقف كرد هالصامالك خ

معادل ده (شام غازان در سال يكصد تومان  هدرآمد اوقاف امالك غازان، جهت مجموع. 4سپرد
  6.بوده است) 5هزار دينار

ر  ي بود كه ديموقوفاتي كه براي دستگاه مزبور اختصاص يافت، بعضي از آنها براي چيزها
اثاثيه و چراغ و  هيكي براي تهي. موارد مصرف، مسبوق به سابقه در سنت موقوفات نبود هزمين

هايي كه  دفن غريبه هها بود و ديگري براي پرداخت هزين فرش و چوب و عطر جهت ساختمان
 هيك صندوق ديگر براي خريد و تهي .تركي براي مخارج دفن نداشتندردند و مام ميدر تبريز 

كبوتران و ساير پرندگان كه بر پشت بام مجموعه  ههاي سرد براي تغذي و حبوبات در ماه ها دانه
 هپشم براي ريسيدن جهت پانصد زن بيوه بود، ديگري براي تهي هريختند، ديگري براي تهي مي

شكستند تا مورد موأخذة  ظروف سفاليني كه كنيزكان و غالمان در موقع كشيدن آب از چاه مي
هشت فرسنگي، نگهداري و  ههاي منتهي به تبريز تا فاصل قرار نگيرند، پاك كردن راهمالك خود 

  .7...تعليم كودكان بي سرپرست و 
  

  شم  هعلل انتخاب منطق
حكومت غازان  هچاي بود و حتي بعد از دور اي در غرب شهر، در ساحل آجي قريه» شم تبريز« 

بود و اين منطقه در  نپيوستهبه آنجا  شهرز اي يافت، هنو كه تبريز وسعت قابل مالحظه با اين

                                                 
  .383-3/384، وصاف الحضره؛ 2/996همان، .1
  .284-1/283ابن بطوطه،: نك .2
  .183؛ نخجواني، 1002رشيدالدين، همان،  .3
  .209، تاريخ مبارك غازانيرشيدالدين،  .4

  ) 21مينورسكي،(ر كه عبارت از ده هزار مثقال زر مسكوك باشدده هزار دينا: تومان 5.
  .Minorsky, X/43؛ 3/231، ؛ آيتي168 ؛ لمبتن،93كاشاني، . 6
  .3/189؛ خواندمير،1002- 1000،جامع التواريخ رشيدالدين، :نك .7
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چه در اينجا حائز اهميت و مورد توجه  آن. قرار داشت) باروي غازاني(خارج باروي دوم شهر
آيا انتخاب  ؟چرا غازان آرامگاه خود را در بيرون حصار شهر بنا كرد .است، مكان غازانيه است

مري تصادفي بوده يا از سر اي خود در شام، اخان براي ساختن مقبره و آرامگاه ابدي بر غازان
شام بسازند،  گفته شد، غازان اولين حاكمي نبود كه فرمان داد، بنايي در كه قبال چنان انديشه؟

تا بنايي رفيع در آنجا بسازند  پدرش، ارغون خان، كه چهارمين ايلخان بود، پيش از او فرمان داد
خصوصيتي وجود داشت كه حكام مغول را » شام« هطقبدون ترديد در من. 1كه ارغونيه نام گرفت

هاي  توان يكي از مزيت را مي» شام«دسترسي آسان به آب در . مجذوب خويش مي گردانيد
حمداهللا مستوفي، در تبريز چاه سي گز به آب  هاساسي اين منطقه ذكر كرد؛ بنا به گفت

در بنابراين . 2گذشت شام به ده گز و در ربع رشيدي از هفتاد گز بايد مي هرسيد، در منطق مي
اوليا چلبي كه از اين مكان در قرن يازدهم ديدن كرده، . دسترسي به آب آسان بود ،شام
  .3شود، مانند يخ سرد است گويد حتي در  تابستان آبي كه از چاه بيرون كشيده مي مي

ايلخانان  قلمرواي فراواني از قبايل بيابانگرد مغول ه قطع نظر از تركان صحراگرد، دسته
 .بودصحراگردان اين كلي  هدر پي علف گشتن مشخص ،و در تمام طول سال 4كوچ كرده بودند

، لذا 5قابل توجه در آن باشد وجود مرغزارهاي القاعده بايد نشان سكونت اينان در يك شهر علي
سيعي نيز در آنجا وجود داشته باشد، زيرا زارهاي و بايست چمن به غير از آب فراوان مي

ترين عناصر براي  مهم) آب و علف(اين دو . 6رشيدالدين پيوسته از مرغزار شام ياد كرده است
كه در نزديكي مناطق شهري اقامتگاهي  ندا آن پينيشنان و مردم چادرنشين است كه در  كوچ

از . 7دهند شهر را به سر راه نمي زيستن در تنگناي فضاي هآنان هرگز انديش. براي خود بيابند
دهيم همواره  هنگامي كه مسايل تاريخ ايران بعد از سلجوقيان را مورد مطالعه قرار مي اين رو

  .حاكمه را در نظر بگيريم هبايد ذهنيت چادرنشينان طبق

                                                 
  .823همان، رشيدالدين، .1
  .1/284طوطه،بابن : نك قه ياد كرده است،طوطه نيز از آب فراوان اين منطب؛ ابن 77، القلوب نزههمستوفي،  .2
 . 29اولياء چلبي،  .3

  .176؛ اشپولر، برآمدن مغوالن، 85، 83، 66، 64،القلوب هةنزمستوفي،  .4
  .5/462ايلخانان،  هاقتصادي ايران در دور –پطروشفسكي، اوضاع اجتماعي  .5
  .916 ،جامع التواريخ رشيدالدين، .6
  .262داماساشي،  .7
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تبديل به  سپساول مكاني مطلوب براي زيستن قبايل چادرنشين بود و  هشام در وهل ،بنابراين
غازان بعد از پيروزي . هاي مغول و افسران ايشان به هنگام اقامت آنان در تبريز شد تگاه خاناقام
چنين هم. 1دشمن و خان سابق تبريز به هنگام ديدار از  تبريز در آنجا اقامت كرد» بايدو«بر 

هاي قبايل حكمران بعدي در شام كه بعد از غازان  اقامت موقت خان هاسناد بسياري دربار
، احمد 3)ه744-758(از جمله ملك اشرف چوپاني. 2نام گرفت وجود دارد» غازان شنب«

- 791:حك(، امير قرايوسف تركمان5)ه807-771:حك(، امير تيمور4)ه784-813(جاليري
و حتي شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي همواره در شام غازان اقامت كرده و سران  6)ه823

  .7اند پذيرفته ميرا در آنجا به حضور سران سپاه 
از طرف ديگر بايد گفت چون شهر تبريز داراي اهميت اقتصادي مهمي براي حكام مغول 

وابسته به آن، تبديل به زيارتگاه شود  هاش و نيز بنيادهاي خيري خان مايل بود مقبره بود ، غازان
رگانان و يي بازاو از اين نظر مكان غازانيه را برگزيده بود كه محل مطلوبي براي گردهم

آيند  مي وي براي عملي كردن نيت خود فرمان داد بازرگاناني كه از روم و اروپا. نشينان بود قبيله
براي تاجراني كه از . 8جا بگشايندبگردانند و بارهاي خود را آن مسير خود را به طرف غازانيه بايد

شده بود كه اين امر حكايت از  آمدند، هزار عامل مالياتي تعيين ممالك مزبور به شام غازان مي
  .؛ بدين ترتيب انتخاب شام براي مقبره تصادفي نبوده است9موقعيت تجاري آن دارد

شام غازان با اندك تغييرات در رويكردها، منبع الهام براي ايجاد شهرك دانشگاهي ربع 
غازان در شام (هايي در بيرون شهر ايلخاني، ايجاد شهرك هبه نظر مي رسد در دور .رشيدي شد

اندازه هسته مركزي و اصلي تبريز جلوگيري كرده  از گسترش بي) غرب و ربع رشيدي در شرق
   10.شهر شده است هروي و مانع از فجايع انساني در اثر گسترش بي
                                                 

  .908،917،933ين، همان، رشيدالد .1
  .18، 9حسن بيك روملو،  .2
  .312؛ عبدالرزاق سمرقندي، 982ميرخواند،  .3
  .120همان، حسن بيك روملو، .4
  .1/562شرف الدين علي يزدي،  .5
  .42،64،75،83؛ حسن بيك روملو، 656عبدالرزاق سمرقندي،  .6
  .263- 262داماساشي،  .7
  .996رشيدالدين، همان،  .8
  .68عون الهي،  .9

  .995رشيدالدين، همان،  :نك .10
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توان به نظام الدين شامي، مورخ  اند مي ني كه در اين شهرك متولد شدهه مورخااز جمل
  .امير تيمور، اشاره كرد

  
  ه بعد از غازان خان غازاني

. 2شام غازان دفن كردند هاي در مقبر وي را با تشريفات ويژه .1درگذشت ه703غازان در سال  
براي مرقد . سوخت ميو شب و روز عود و عنبر بود او شمعي برافروخته  هدر هر گوشه از مقبر

هاي  پرده هاي ابريشمي گستردند و ع از چوب ساج ساختند و در آن فرشزان صندوقي مرصغا
اما اندكي پس از مرگ غازان، ناگهان شكستي در بناي رفيع روي داد و قبه فرو . زربفت آويختند

هايي كه بر  بست ريخت، بسياري از مزدوران گرجي و چهارپايان زير آوار تباه شدند و فقط چوب
چون مردم اين  مقبره از حادثه دور ماند و. چنان استوار بر جاي مانده بودند سر مقبره بود، هم

 3از اين رو مقبره آباد شد. خان حمل كردند وضع را مشاهده كردند، همه آن را بر كرامات غازان
چنان ادامه داشته چرا  هم نيزيك شهر شكل گرفت، اقدامات خيرخواهانه  هو پيرامون آن پيكر

غازان ديداري  ، آخرين ايلخان مقتدر، از شام)هـ736- 717(ابوسعيد  هكه ابن بطوطه كه در دور
شد، سخن  اي كه در آن براي صادر و وارد طعام داده مي زيبا با زاويه هداشته  از دو مدرس

   4.گويد مي
كردند و گنبد  رفتند در آنجا اقامت مي ايلخانان بعد از غازان، هنگامي كه به تبريز مي
  . 5غازاني نيز تبديل به آرامگاه خانوادگي آنان گرديده بود

انان، جاليريان و آل چوپان از شام غازان به عنوان يك دژ مستحكم و پايگاه بعد از ايلخ
تيموري، تيمور لنگ بعد از شكست سلطان احمد جاليري آنجا  هدر دور .6نظامي استفاده كردند

                                                 
  .15كاشاني، ؛963رشيدالدين، همان، .1
  .Minorsky,10/44؛ 8/212ابن تغري بردي،  .2
  .53كاشاني، .3
   .1/283ابن بطوطه،  .4
، 41،44،74، 31كاشـاني، :نـك ( گزيدنـد  اولجايتو و ديگر خانان بـه همـراه خـواتين و امـرا در آنجـا اقامـت مـي        .5

وفات يافت، او را به تبريـز   هـ709همچنين اولجايتو را پسري به نام ابوالخير كنيت بوده كه در كودكي به سال)83
وي را  .آشيل، خاتون غازان، وفـات يافـت   709به سال ). 43كاشاني،:نك( آورده و در گنبد عالي غازاني دفن كردند

  ).89كاشاني،:نك( نيز در گنبد عالي غازاني دفن كردند
  .656عبدالرزاق سمرقندي، ؛562/ 1؛ شرف الدين علي يزدي،982ميرخواند،  :نك .6

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390 بهار و تابستاندهم، سيز، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 78

آنجا را به عنوان اقامتگاه تابستاني خود انتخاب نمود و اكابر، اشراف و قاضي شهر تبريز در آنجا 
در شام غازان اردو زد و گرداگرد آن  ه810قرايوسف تركمان نيز به سال  1.به حضور وي رسيدند

اما بايد گفت بعد از سقوط  2.ميرانشاه تيموري تدارك ديد ضدبررا خندق كند و از آنجا جنگ را 
خود را از  هتدريج اين مجموعه رونق اولي ، بهد موقوفاتدرآم كمبودسقوط حكومت ايلخانان و 

  .دست داد
نان باقي بود تا آنكه در عصر صفويه كه آذربايجان به مركزيت تبريز كانون شام غازان همچ

ابراهيم پاشا، وزير سلطان سليمان قانوني، در  .رو ويراني نهاد، ه بودجنگ عثماني و صفوي شد
آنجا را تبديل به پايگاهي  وهايي نظامي ايجاد  بعد از اشغال تبريز در شام غازان قلعه ه941سال 

سازي تبريز از دست قواي شاه عباس صفوي نيز، بعد از آزاد 3.نظامي براي حمله به صفويان كرد
در شام غازان  ناگزير، براي سكونت در شهر جاي آبادي را نيافت و ه1012-1011 درعثماني 

غازان، پناهگاه خوبي كرد در صورت برپا ماندن شام  شاه عباس كه گمان مي. به بار عام نشست
تواند باشد، حكم به ويراني حصار استوار آن بنا داد كه در مدت چهار روز  براي لشكر عثماني مي

شاه عباس از مصالح شام غازان براي برپايي دژي در جانب ديگر شهر، يعني ربع . آن را بركندند
   4.رشيدي استفاده نمود

هاي متعدد و غالبا ويرانگر  هاي حكومتي و حمله عالوه بر نبردهاي گوناگون و تغيير سلسله
ها و  ثر بود، كه همواره آسيبؤها، عواملي نظير زلزله نيز در ويراني بناهاي شام غازان م عثماني
حاجي خليفه كه در . ناپذيري بر مردم و آثار معماري شهر وارد كرده است هاي جبران خسارت

بخشي ايلخاني اثري نيافته، و ويراني  هسيسات دوراز شام غازان ديدار كرده، از تأ ه1045سال 
م ترك 1651سال هگنبد مقبره نيز به سبب زلزل 5.است شمردهغازان را ناشي از زلزله  همقبراز 

به  6.م از اين مقبره ديدار كرد، گنبد فرو ريخته بود1660برداشت و زماني كه شاردن در دهه
 هن ديدار كرده بود، مسجد غازانيه بر اثر زلزلم از ايرا1840ـ1842 فالندن كه در سال هگفت

                                                 
  .1/562شرف الدين علي يزدي،  .1
  .656عبدالرزاق سمرقندي،  .2
3.  Minorsky, 10/46  
   Minorsky, 10/46. ؛89- 4/90نادرميرزا،  .4
  .همانجا: به نقل از .5
  .2/290شاردن،  .6
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شاهد در قرن نوزدهم مسافران اروپايي تنها  1.پايان قرن هجدهم به كلي ويران و متروك بود
قاجار به فتواي يكي از علماي  هها نيز در دور همين ويرانه 2.كهن بودندبناهاي اين هاي  ويرانه

به ديدن آن آثار شدم  ه1258من به سال « :يسدنو نادر ميرزا مي. 3تبريز با خاك يكسان شد
هاي  اكنون از آن بنا تلي به جاي است همه از شكسته ....ها بمانده بود بعضي از ديوارها و حجره

دونالد ويلبر نيز محل شام غازان را در سه كيلومتري غرب مركز فعلي شهر . 4»آجر و كاشي
اي با انبوه آجر و سفال مواجه  با تپه) م1937( در سالي كه از محل بازديد كرد؛ وي تبريز نوشته

هاي  ويرانه .خطوطي براي ترسيم پالن وجود نداشت ياگونه خط  كه امكان رديابي هيچ 5شد
از آن تدريج محو شد و  بهتبريز در پي گسترش شهر جديد  ، اما6م وجود داشته1960تا غازانيه

  ».پس اثري از آن بر جاي نمانده است
  

  نتيجه 
اي مغول و  چنگيز و آيين وي به كناري گذاشته شد، زيرا فرهنگ عشيره هغازان، خاطر هردر دو

توانست  كارزار و غارت مي هآيين ياسايي كه تنها در ميان قبايل صحراگرد و در عرص
نمايي كند، در جدال تمدني و فرهنگي و حكومت كه چيزي براي ارائه نداشت، آرام آرام  قدرت

هاي  گيزخان براي تضمين ماندگاري خود به ضرورت تغيير در نگرشاخالف چن. رنگ باخت
توجه نشيني پرداخته به رعايت اعتقادات مردمي كه تحت نفوذ قدرت آنان بودند  اي و كوچ قبيله

 ههاي مردم در دور نمايش روند سازماندهي قلمرو ايلخاني و پذيرش باورداشت. نشان دادند
حالتي كه از احساس نياز  ،ن قوم در مقابل قوم مغلوب بودغازان، نمايانگر حالت انفعالي اي

. گرفت نشأت مي سازي خشونت بران به محدوديت فرمانروايان به ماندگاري و فرمان هدوجانب
تبريز نمادي از تمايل حاكميت خشن مغولي به نوعي تسامح سياسي و  هتأسيس شهرك غازاني

كه  چنان. جانشيني بود يك هي به دوريرو وچك هپرداختن به وضع رعايا و گذار از دور هانديش

                                                 
  .88فالندن،   .1
  .265 داماساشي، .2
  .118جوادي،  .3
  .123نادر ميرزا،  .4
  .135ويلبر،  .5
  .همانجا، داماساشي، همانجا، جوادي، .6
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در  ،همان شوري كه در اوايل تهاجم مغوالن به ويرانگري وجود داشت ،بينيم در اين شهرك مي
        .آباداني و توجه به حال رعيت متجلي گرديده است

    
  كتابشناسي

  .ش1383نشر ني، چاپ چهارم  ،، تهرانفارسي –فرهنگ معاصر عربي آذرنوش، آذرتاش، 
  .ش 1365امير كبير،  ،، تهرانتاريخ مغولاقبال آشتياني، عباس، 

  .ش 1346بنياد فرهنگ ايران،  ،، تهرانتحرير تاريخ وصافآيتي، عبدالمحمد، 
  .ش 1370آگاه،  ،محمد علي موحد، تهران ه، ترجمهبطوط ابن هسفرنامابن بطوطه، 

 ةمطبع ،، قاهرهةمصر و القاهر في ملوك ةالنجوم الزاهرالدين ابن المحاسن يوسف،  ابن تغري بردي، جمال
  .ق 1357، ةيدارالكتب المصر
  .1384انتشارات مولي، ،تهران يعقوب آژند، ه، ترجمايلخانان، »اوضاع سياسي ايران«اشپولر، برتولد، 

  .ش 1376علمي و   فرهنگي،   ،محمود مير آفتاب، تهران ه، ترجمتاريخ مغول در ايران، همو
انتشارات مولي، چاپ اول ، و تدوين يعقوب آژند، تهران ه، ترجمتركان در ايران، »برآمدن مغوالن« ،همو

  . ش1385
بي نا،  ،حاج حسين آقا نخجواني، تبريز هترجم ،)قسمت آذربايجان(سياحتنامه اولياء چلبيچلبي،  اوليا

  .ش1338
 .ش1372نشر دانشگاهي،  ،، تهراندين و دولت در ايران عهد مغول شيرين، بياني،

 ،تاريخ ايران كمبريج، »اقتصادي ايران در دورة ايلخانان –اوضاع اجتماعي «پطروشفسكي، ايليا پاولويچ، 
  .ش1381امير كبير،  ،حسن انوشه، تهران  ترجمه ،5ج

  .                             1382اختران ،غالمحسين صدري افشار، تهران ه، ترجممعماري ايران پوپ، آرتور،
  .1356اشراقي، ،تهران حسين نور صادقي، هترجم سفرنامة اوژن فالندن به ايران، اوژن،فالندن، 
  .1350بنياد فرهنگي پهلوي، ،، تبريزتبريز و پيرامون آنشفيع،  جوادي،

، تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، به اهتمام عبدالحسين نوائي،احسن التواريخحسن بيك روملو، 
1349.  

  .ش1333خيام،  ،، تهرانتاريخ جبيب السير في اخبار افراد البشرهمام،  بن ينخواند مير، غياث الد
  .ش1337دانشگاه تهران،  ،، تهراندهخدا هلغت نامدهخدا، علي اكبر، 

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،، تهراناهللا همداني الدين فضل آيين كشورداري در عهد رشيدزاده، هاشم،  رجب
  .ش1377اسالمي، 
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 ،، به سعي و اهتمام كارل يان و هرتفورد، انگلستانتاريخ مبارك غازانياهللا همداني،  الدين فضل رشيد
  .م1940/ ق 1358ستفن اوستين، 

  .ش1367 ،، به كوشش بهمن كريمي، تهرانجامع التواريخ، همو
  .1349اميركبير،  ،تهران ،2ج محمد عباسي، هترجم ،سياحتنامة شاردن ژان، شاردن،

موزه و مركز اسناد  هكتابخان، تصحيح و تحقيق عبدالحسين نوايي، ظفرنامهي، شرف الدين علي يزد
  .1387، تهران مجلس شوراي اسالمي،
پژوهشگاه علوم  ، به اهتمام عبدالحسين نوايي،مطلع السعدين و مجمع البحرين عبدالرزاق سمرقندي،

  .1372، انساني و مطالعات فرهنگي، تهران
  .1387 اميركبير، ،تهران پرويز زارع شاهمرسي،ه ترجم ،تبريز هنصد سالتاريخ پاسيدآقا،  عون اللهي،

  . ش1348بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ،بلي، تهرانمه، به اهتمام مهين تاريخ اولجايتوكاشاني، ابوالقاسم، 
  .تا نا، بي جا، بي ، ترجمه دكتر بهروز، بيهنر ايرانگدار، آندره، 

  ش1386نشر ني، ،يعقوب آژند، تهران ه، ترجمايران هميان تداوم و تحول در تاريخآن،  لمبتن،
  ،تهران انتشارات اميركبير، ، به اهتمام عبدالحسين نوائي،تاريخ گزيده قزويني، حمداهللا، مستوفي

  .ش1362ارمغان، : ، به اهتمام و تصحيح گاي لسترنج، تهرانالقلوبةهنز، همو
  .ش 1352انجمن آثار ملي،  ،، تهراننهم هجريتاريخ تبريز تا پايان قرن مشكور، محمد جواد، 

  .ش1337تبريز،كتابفروشي تهران، عبدالعلي كارنگ، هترجم ،تاريخ تبريز والديمير، مينورسكي،
 تهذيب و تلخيص عباس زرياب، ،الصفا ةضتاريخ روالدين خواوندشاه،  ميرخواند، مير محمد بن سيد برهان

  .ش1373مهارت، هانتشارات علمي، چاپخان
ستوده،  ،غالمرضا مجد، تبريز همقدمه و تصحيح و تحشي تبريز، هتاريخ و جغرافي دارالسلطندرميرزا، نا

  .ش1373
، ، به سعي و اهتمام عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، مسكودستور الكاتب في تعيين المراتبنخجواني، 

1964.  
محمد علي ناصح،  ه، ترجم)يخ جاللييا تار(  الدين منكبرني سيره جاللنسوي، نورالدين محمد زيدري، 

  .نا تا، بي بي ،تهران
چاپ (ابن سينا  ،، تهرانتاريخ وصافاهللا شيرازي،  الدين عبداله عزالدين فضل ، شهابةوصاف الحضر 
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