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تبریزمسجد کبود 

منابعدرو(کبودمسجد)مچیدگوی،محلیزباندرمسجداین
ومسجدبهگذشتهدراماشود؛مینامیدهشاهجهانمسجدگاه

.استبودهمعروفمظفریهعمارت

دیگرروایاتبهو-ترکمنقرایوسفبنشاهجهانمیرزابنا،بانی
سومین-خاتونصالحهدخترشیاخاتونبیگمجهان:ویهمسر
درق-ه839سالدرکهقراقویونلواستطایفهسالطینازپادشاه

برواستکردهمیحکومتایرانغربشمالنواحیوآذربایجان
پایانبهق-ه870سالدررابنااینموجود،کتیبهبقایایطبق

.ستابوده«البواببناهللنعمتمیر»بناطراحاست،کهرسانده
جدمسبهمنحصرمظفریهمحققان،عمارتازبعضیگفتهقراراز

وخانقاهاز-زیادیتفرعاتوساختمانهاوعماراتبلکه:نبوده
کهاستداشته-حوضخانهورواقوهاصحنوزوایاوملحقات
.اندرفتهبینازهمگی



.قرهقویونلوهاحکمرانیمنطقه
کهمیدهدنشانروشنآبیرنگ

وامروزیعراقشرقازبخشهای
جنوبیساحلازکوچکیمنطقه
جزیرهشبهدرفارسخلیج

تحتکمیمدتبرایعربستان
.استبودهآنانفرمانروایی

قره قویونلوهامنطقه حکمرانی 



دی تبریز بارها در طول تاریخ بر اثر زمین لرزه آسیب ج  
دیده و باره ا در اث ر حمل ه ه ای س لجوقیان، م  و ن،       

–۱8۲8ب ه س ال   )عثمانی، اش ال تبریز توسط روس ه ا  
این جنگ ها  .خرابی های شدیدی شده استدچار )۱8۲7

و زمین لرزه های مکرر، بخش های عمده ای از قسمت های 
.قدیمی شهر را نابود کرده است

امادامژاندیوالفونمای داخلی مسجد کبود، سفرنامه 





Sunni mosque , Tabriz
by Pascal Coste



تانسردر،شبسازعبارتندمسجداینمختلفبخشهای

تهشوشبستانبزرگشبستاندورادورهایبزرگ،رواق

.کوچکضلعی

5عرضو7طول،بهاستشمالبهروکهبناسردر
بهیکسنگی،هرپله5اندازهبهمقابلکوچهسطحمتر،از
.استبلندترمتر،5/3تا3درازایومترسانتی50ارتفاع

9ودحدارتفاعبهطاقداریدرسنگی،سرصفهاینرویبر
.استدیدهآسیبآنفوقانیبخشهایکهگرفتهقرارمتر

کاشیهایبابا بهازارهسنگهایمزبور،ازطاقوسردر
.استپوشیدهبسیاریمعرق

پالن



حاشیهوشدهساختهجناقیطرحباسردرطاق

بهضخیمیپیچیکاشیتزئینراسردرسراسری

.استکردهاحاطهایفیروزهرنگ

مییافتبناسراسردرکهمعرقکاشیرنگهای

وردسفید،سبز،زسیر،آبیروشن،آبیشود،شامل

ینبیشترآبیمیان،رنگایندرومیشودایقهوه

.استدادهاختصاصبخودراصددر



نماها



مقاطع



آجرکاری–پوستهبیرونی

درگذشتهکاشیکاریبوده–پوستهدرونی

تهدردورهاخیربرایحفظونگهداریبنا،گنبددوپوس 

مترباآهیانه15پیوستهجدیدیبادهانهبهقطربیشاز

ایخاگیشکلوخودیبامنحنیشبدریتندب رروی

اجراگوشهسازیگنبدبصورتیساده.بنازدهشدهاست

ش  دهوپ  اباری   داردک  هرویآن،سنبوس  هوروی

.آن،گریواروسپسگنبدقرارمیگیرد





سطحسردر،ع ووهب رکاش یهاوهرحه ای

ونم ابسیارزیبا،باکتیبههایمتع ددت زنین

درکتیبهاص لیوت اریخی.سازیشدهاست

[ریختگ ی]»:بنا،عالیچن ینآم دهاس ت

زمالسلطاناالعظمالمتاعالخاقاناالعلمال و

المظفر[ریختگی] جهانشاه}ابن نب {سلطان

دوامشاهیوسفنویانرفعاهللالعلیاالعلیب 

رات ةاالفاص همب[ریختگی]خوفتیةلواءالدین

مبانیالمل  ودع انمقب الالح مالمب ین

.«آمین



مت ر5/16شبستانبزرگمسجدبهشکلمربعوبههولوع ر 

استوازچهارجهتب هرواقوشبس تانکوچ  م رتب م ی

یمتردرقسمتپایینازارهاینشبستان،بهاندازهسیس انت.شود

سنگمرمرباهرحهایهاقگون هک ارک ردهان دک هدرح ال

راباالیاینقسمت.حاضر،نمونههاییازآنهابرجایماندهاست

بدلتاکمرهدیوار،کاشیکاریمعرقباهرحهایهندسیکهترکی

.انگیزیازانواعکثیرالض وعه ایمک رردارد،پوش اندهاس ت
یفوارهیامنبعآب جایدروس شبستان،گودالیوجودداردکه

.بودهاست





زرگبشبستانشرقیوشمالی،غربیسمتدرسهرواقاین.استواقعرواقیادارگنبدسردر،دهلیزازپس
هایوازارهشدهپوشیدهضربیوهاقهایخیزکمهایگنبدبارواقاین.استآنعر متر4.4وگردیدهواقع
.استیافتهپوششمتعددهایوکتیبههندسیتزییناتمعرق،باکاشیهایباآن



.شبستانشرقیمسجدکبودازگوشهجنولشرقیروبهشمالکهبازسازیشدهاست



شبستانکوچ بهغربیباالیورودیکاشیکاری



رواقهایاهرافمسجدکبود



چکنمائی از شبستان بزرگ از داخل شبستان کو
دیواره در حال  مرمت شبستان کوچک



محرالازجنسمرمر



تکهآناسشبستانکوچ ،گویایزیباییوویژگیخاص

راحیاحتماالًبهمنظورخاصیااستفادهبزرگانحکومتیه

ازارهاینشبستان،ازس نگمرم رص افب ه.شدهاست

قسمتعمدهاینس نگ.مترپوشیدهشدهاست2ارتفاع

1319درتعمی  راتس  ال.ه  اشکس  تهوریخت  هاس  ت

شمسی،تعدادیازآنهااززیرخاکبیرونآوردهودرجای

.خودنصبشدند

3ت ا2سانتیمترضخامتوبین15اینتختهسنگهادارای

یبهایبرقسمتفوقانیازارهسنگی،کت.مترعر هستند

قرآنیبهخ ثلثبس یارع الیدرزمین ایازپیو  و

.گلهایتزنینیحجاریشدهاست



با خط ثلث ازاره اسلیمی بسیار ظریف و بر جسته 



کاریمعرقومقرنس

.هایگلوهونیوایفیروزهبرگواسلیمیوآبیمتنبامقرنس



یکی از گله ای  هف ت  پ ر افق ی    

ن مقرنس کاری که از کلمه حس ی 

و دیگ  ری حس  ن ترکی  ب یافت  ه

خط  وک ک  وفی تزئین  ی  . اس  ت 

ن طالئی با حاش یه س فید در م ت   

سبز چمن ی مع رق ک اری ش ده     

.است



کاریدرشبستانبزرگمقرنس



ن گر)صادقمقیمازآجربرجستهبارنگمسی:کتیبه

هتمامنوشتههایآجریبرجستهازجنسرسومتمایلب

.(قرمزمسیمیباشدکهبمرورزمانازبینرفته



تکهایازحاشیهرواقهایهشتگانهواق عدرچه ارگوش ه
باالصحنبزرگازپانینبه

کلمهمحمدبهخ کوفیدرلوحهایدوب ارتک رارش ده-1
برنگسفیددرمتنمشکیوحاشیههونی

اسلیمیفیروزهایوگلهایسفید-2

کلمهاحدبهخ کوفیورنگس فیدودرمرب عمش کی-3
وحاشیههونی(متنآبی)



ب دن هخ ارجیاز،نص فازبدنهخارجیمسجدکبودتنهاچندقسمتباقیمان دهاس ت
هب وددرتش کیلیافت (موزانی  )ازآجروکاشیهایمربعلعاب دارترکیبیتزنیناتینظیر

.تصاویرزیرچندنوعکاشیلعابدارنشاندادهشدهاست



گل هشت پر معرق کاری 
شده در پایه طاق نما های 
ف  شبستانها و اسماء اله مختل
در چهار گوشه گل های 
هشت پر تعبیه شده و یا  
مستجاب در تصویر دیده 
ی میشود به خط ثلث با کاش

و حاشیه فیروز ه ای در متن  
مشکی  



لمهنمانیازحاشیهغربیپایهسردرلازباالک
یماندهعظیمبخ ثلثوسفیدرنگمینانیباق

کاموًب هس ب خ اتم)درزیرآنکاشیکاری
هدیدهمیشودمتأسفانهدرتم امبدن (کاری

.مسجدکبودفق اینتکهباقیماندهاست



؛ستونگردومعرقکاریسردرلبامتنآب ی

نیاسلیمیسبزفیروزهایوسفیدوگلهایهو



درنگیانعمالنصیربخ ثلثوسفی
درم تنآب یوگ له ایهون  یو
اسلیمیفیروزهدرزی رخ  ک وفی
رقهونیرنگکومیانعمالناصرمع 

.شدهاستکاری



هرفینی قطعهسنگقبر



کبودمسجدکومفارسیمعرقکاریشدهموجوددر

چونکردهشودکاربگویدکهکرد

کرداربیاروگردگفتارمگرد




