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کـلـیـات:
مسجد کبود تبریز
ایننن بنننا در مرکننز شننهر تبریننز واقننع اسننت و یکننی از شنناهکارهای مع نناری دوره اسننالمی بننه
سبک آذری بش ار می رود.
ایننن مسننجد در زبننان محلننی ( ،ننوی مبید)مسننجد کبننودا و در منننابع (نناه مسننجد جهننان شنناه
نامیده می شود؛ اما در (ذشته به مسجد و ع ارت مظفریه معروف بوده است .
بننانی بنننا ،میننرزا جهننان شنناه بننن قرایوسن تننرک ن-و بننه روایننات دیمننر ه سننر وی جهننان
بننیمخ تنناتون یننا دتتننرخ تننا حه تنناتون-سننومین پادشنناه از سننالیین یایفننه قراقویونلواسننت
کننه در سننا 938ه-ق در آذربایجننان و نننوامی شن ا رننرح ایننران مکومننت مننی کننرده اسننت و
ب نر یبننب بقایننای کتیبننه موجننود ،ایننن بنننا را در سننا 978ه -ق بننه پایننان رسننانده اسننت،که
یراح بنا« میر نع ت اهلل بن ا بواح» نبیره میر عبدا وهاح تبریزی بوده است.
از قننرار (فتننه بعزننی از محققان،ع ننارت مظفریننه منحصننر بننه مسننجد نبننوده بلکننه ع ننارات و
سنناتت انها و تفرعننات زیننادی -از تانقنناه و ملحقننات و زوایننا و تننحن هننا و رواق و مو ننخانه-
داشته است که ه می از بین رفته اند.
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قراقویونلو
ترک انننان قراقویونلننو ) 97۸ - 798ق ۸۸۴8 - ۸379/ما سلسننلهای از مک رانننان تننرک ن
بودننند کننه بننرای منندت نزدیننک بننه یننک سننده بننر منننایقی از رننرح و شنن ا رربننی ایننران
فرمانروایی کردند۸) .ا
قراقویونلننو وا های ترکننی)مرکننا از قننره  +قویننون  +ننوا و بننه معنننی تننامبان (وسننفندهای
سیاه اسنت .اینن وا ه بسنته بنه هجنه محلنی (ویننده ،قنره قویونلنو ینا قناراقویونلو هنخ تلفن و
نوشته میشود۸) .ا
ننام قراقویونلوهنا نخسنتین بنار در تنارید در دوره قبنل از سلسنله تنفویه مطنرح (ردیندهاسنت.
قراقویونلوهنا کنه تنرک ن بودنند ابتندا دسنت نشناند(ان سلسنله مرنو ی جالینریهنا در تبرینز و
برنداد بودنند .امنا در سنا  )۸37۱منیالدی (قنرا یوسن

رهبنر قراقویونلوهنا در پنی شورشنی

علیننه جالیننریهننا اسننتقال تننود را از جالیننریهننا اعننالم کننرد و کنتننر آذربایجننان ،موتننل و
برنداد را بنه دسنت (رفنت .تی ورینان در منوا ی  ۸۸88قنرا یوسن را شکسنت داده و قرایوسن
به مصنر متنواری شند .وی پنز از مندتی و در  ۸۸8۴بنا ک نک ماک نان وقنت مصنر ،م لوکهنا،
دوبنناره کنتننر تبریننز را بدسننت آورد .دو ننت قراقویونلننو در بخننی مه ننی از سننرزمین ایننران
شننامل توزسننتان ،کرمننان ،فننار

و هننرات مزننور داشننت .واپسننین فرمننانروای قننرهقویونلننو

جهانشنناه قراقویونلننو نننام داشننت کننه اوزون مسننن از دودمننان آققویونلننو او را شکسننت داد و
وی را به ه راه پسرخ کشت2) .ا
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شیعه ینا سننی بنودن قراقویونلوهنا محنل اتنتالف اسنت ،بنا اینن وجنود مسنلخ اسنت کنه آنهنا
سنعی در برقنراری تعناد مینان پینروان اینن دو منذها داشنته انند .مسنجد کبنود در تبرینز از
بناهای ساتته شده در دوران قرافویونلوها میباشد۸) .ا
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 رنگ آبی روشن نشان میدهد که بخیهای از شرق عراق امروزی و.منطقه مک رانی قرهقویونلوها
منطقه کوچکی از سامل جنوبی تلیج فار در شبه جزیره عربستان برای مدت ک ی تحت
ا۸)فرمانروایی آنان بوده است

1-  V. Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, 9)", Bulletin of the School
of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 16, No. 2 (1954), p. 277

2- http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v2f2/v2f2a333.html  مدتل آق قویونلو،دانشنامه ایرانیکا
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جهانشاه قراقویونلو

جهانشاه حقیقی فرمانروای نیرومند قراقویونلو در سا های  ۸۸39تا  ۸۸۴7م بود .او بر آناتو ی
رربی ،قفقاز جنوبی و بیشتر عراق امروزی ،ایران مرکزی و متی نهایتاً تا کرمان فرمان میراند و
پایتختی تبریز بود .در آراز پیرو شاهرخ تی وری بود و ی با مرگ او اعالم استقال کرد و
اندکاندک بخیهای مرکزی ایران ،توزستان ،کرمان و فار

را نیز به چنگ آورد .او سرانجام از

اوزون مسن آققویون و شکست تورد و به دستور او سر بریده شد).(۸
او در سا  ۸۸28م با دتتر ا کسیو

چهارم فرمانروای امپراتوری تربیزوند) ترابوزانا و ملکه

تئودورا کانتاکوزنه برای جلا م ایت آنها پی ان زناشویی بست).(2
او را انسانی دانیآموتته میدانند که برعکز این ویژ(یی بسیار ست مر و بیبندوبار بوده است.
جهانشاه در سا  9۴۸هجری با سلطان ابوسعید تی وری پی ان یکدستمی بست .وی ه بنین با
ترابوزان پیوندهای بازر(انی و استراتژیک توبی داشت .وی با دو ت عث انی دش نی میورزید.
دش ن سرسخت قراقویونلوها دستهای دیمر از ترک انان آققویونلو بودند .سرانجام اوزون مسن
رهبر آققویونلوها بر جهانشاه و دو ت قراقویونلو چیره شد .وی سر جهانشاه و پسرخ را برید ،سر
جهانشاه را نزد هخپی انی سلطان ابوسعید و سر پسرخ را نزد سلطان مح د دوم فرمانروای
عث انی فرستاد .با مرگ جهانشاه دو ت قراقویونلو سرنمون شد.
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آرامماه تانواد(ی جهانشنناه نیز در داتل مسننجد جای (رفته اسننت .این آرامماه در بخی جنوبی
مسنجد قرار دارد و از نظر بافت سنناتت انی و یرامی ،پیوندی نا(سننسننتنی با مسننجد دارد .دیواره
آرامماه با تخته سننننگ های عظیخ مرمرین به ارتفا  ۸۴8سنننانتی متر ،با کتیبه هایی که آیاتی از
سننوره های ا نبا  ،ا بینه و وا فجر با تث ثلد در زمینه های اسننلی ی ری و هنرمندانه مجاری
شنده ،تزیین یافته اسننت .انتخاح تث ثلد در زمینه اسننلی ی ری و به کار(یری کاشننی های ۴
لعی الجوردی در نظ ی قابل تحسین برای تزیین آرامماه مکایت از رافت و تالقیت هنرمندان
سننگ تراخ و کاشنیکار در قرن نهخ ه .ق اسنت( .رچه مقرنز کاری های داتل آرامماه ساده اند
و ی هنرمندان با ذوق توانستند وقار ،متانت ،عظ ت و زیبایی فراتر از رافت تیا را تلب کنند.
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(آرامماه جهانشاه در بخی جنوبی مسجد کبود )تبریز

۸-

 Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the
School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۶۱, No. 2 (۶۹91), p.
2۲۲

2-

 Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the
School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۶۱, No. 2 (۶۹91), p.
2۲۲
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اعتقادات مذهبی عصر قراقویونلوها
دربارة اعتقادات مذهبی قراقویونلوها قزنناوتهای متفاوتی تننورت (رفته اسننت .برتی منابع آنها را
پیرو مذها تشیع دانسته اند .نوراهلل شوشتری ،با قطع و یقین قراقویونلوها را شیعه معرفی میکند
"مخفی ن اند که ج یع سننالیین این یایفه عّلهیه بلکه سننایر مخدرات ایشننان شننیعص با اتال
تاندان بودهاند" .او برای اثبات (فتص تود به شعارهای شیعی نقوخ انمشتریهای دو تن از دتتران
اسنکندربیک قراقویونلو و نقی نمین انمشنتر میرزا پیربودا  ،پسنر جهانشاه استناد میکند .به نظر
شنو شنتری ،قراقویونلوها به علت اشترا به جنگ و ستیز با مخا فان و دش نان تود ،نتوانستند به
ترویج تشنیع بپردازند .مینورسنکی تیکید کرده است که جهانشاه )مقتدرترین سلطان قراقویونلوهاا
برای سنیان "یک بدعتمذار ومشتناک" بود و دوستانی به او قا "سلطان ا عارفین" داده بودند .
مزاوی با اسنتناد به برتی منابع ،پیر بودا پسنر جهانشناه را به عنوان یک شخصیت سازخ ناپذیر
شنیعی معرفی کرده اسنت ،اما در منابعی که او بدانها اسنتناد کرده ،نشننانه ای از تعصننا و سازخ
ناپذیر بودن وی دیده ن ی شنود .تردیدی وجود ندارد که قراقویونلوها (رایشنهای شیعی داشتهاند،
اما به تننرف وجود چنین (رایشننهایی ن یتوان آنها را شننیعه قل داد کرد .به نظر میرسنند (رایی
امرای قراقویونلو به برتی از عناتننر اعتقادی شننیعه موجا شننده اسننت تا از آنها به عنوان افرادی
شننیعه مذها یاد شننود .این پدیدة مذهبی به مقدار قابل توجهی ،اعتقادات شننیعی مانند ارادت به
امنننام عنننلنننی و ارننن نننص شننننننینننعنننی را درون تنننود داشننننننت.
از دالیلی که برای اثبات شنیعه بودن قراقویونلوها اقامه می شنود یکی وجود سکههایی با شعارهای
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شنیعی از برتی سالیین این سلسله و شعارهای مذهبی مسجد کبود تبریز است .از دورة جهانشاه
)مک 972-9۸۸ .قا سننکههایی به دسننت آمده اسننت که روی آنها "عبارت علی و ی اهلل" ،ننرح
شنده است ،ا بته در کنار این عبارت ،شعارهای سنی )اسامی تلفای راشدینا نیز دیده میشود .از
این رو ،با وجود اینکه عبارت "علی و ی اهلل" بر روی سنکههای این سننلطان قراقویونلو ننرح شده
بود ،ن ی توان با جزم و یقین او را شنیعه دانسنت .از دوره مک رانی مسننعلی ،جانشنین جهانشاه
)مک 97۸-972.قا سکههایی با شعار شیعی و نیز سکههایی با شعار سنی)به تورت جدا(انه و نه
در کنار هخابه دسنت آمده اسنت .به نظر می رسد وجود شعارهای شیعی در کنار شعارهای سنی و
یا نرح سکه های جدا(انه با شعارهای دو مذها ،بیی از آنکه شیعه بودن قراقویونلوها را تارید یا
نفی کند ،بیشتر نشان دهندة روح مذهبی این دوره و رواج اسالم عامه و نیز تا مدودی مف تعاد
سیاسی میان رعایای شیعه وسنی باشد که میتوان در آن عناتری از اعتقادات هر دو مذها تشیع
و

تسننننننننننننننننننننن

مشننننننننننناهننننننننده

را

کننننننننرد .

مسنجد کبود)ع ارت مظفهریها و شنعارهای شیعه منقی در بنای آن نیز از ج له مدارکی است که
مع وال برای اثبات شیعه بودن قراقویونلوها بدان استناد می شود .این مسجد در زمان جهانشاه و به
اهت ام ه سر وی ،تاتون جان بیمخ بنا شده است) 978قا .در قس تهایی از تزرینات این بنا که به
جای ما نده اسنت اهراً شنعارهای سننی و اسامی تلفای راشدین به چشخ ن ی تورد و ه ین امر
موجا ا هار نظر فوق شنده اسنت؛ اما با توجه به شنواهد موجود در منابع و اسناد تاریخی میتوان
(فت که شنعارهای سننی موجود در این بنا از بین رفته است .او یا چلبی که در  ۸8۱8ق به تبریز
مسنافرت ک رده بود در سنفرنامص تود از بی توجهی شنیعیان به این مسجد تبر داده و نوشته است
12
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"...شنیعهها مایل به رفتن به این مسنجد نیسنتند"  .تاورنیه هخ به متروک ماندن این مسجد اشاره
کردهاسنت  .ذا اسنتناد به شنعارهای شنیعی موجود در بنای مسجد کبود د یل کافی و مقنع برای
شنیعه دانسنتن قراقویونلوها نیست .بهررخ از میان رفتن قس تی از مسجد که دارای مزامین سنی
بوده ،ن یتوان تردید کرد که شعارهای شیعی به کار رفته در این بنا ،نشان دهندة رواج تفکر شیعی
در جامعه و در نزد مک رانان قراقویونلو است .هرچند که این تفکر بیشتر در قا ا اسالم عامه رواج
یافته بود .بنا (زارشنی که مشنریتبریزی دربارة نوشته شدن عبارت علیو یاهلل در ع ارت موسوم
به "دار ا زنیافه" )که اهراً در مقابل مسنجد کبود واقع بود )آورده است ،در تورت تحت آن ،تا
مدودی می توان به علت وجود شننعارهای شننیعی در بنای مسننجد کبود پی برد .بنابراین (زارخ،
زمانی که به جهانشناه تبر دادند شاه مسین و ی)از شیوخ و عرفای تبریز در دورة قراقویونلوهاا در
بحد با قزننات و عل ای سنننی مقانیت "والیت علی) ا" را ثابت کرده و آنها را قانع کرده اسننت،
سنننلطان قراقویونلو دسنننتور داد تا "جهت تی ّن و تبرهک "عبارت "علی و ی اهلل "را بر آن ع ارت
بنویسنند .این (زارخ نشنان می دهد که قراقویونلوها در (رایشنهای شیعیشان و آوردن شعارهای
این مذها در سنکه ها و بناهای تود ،تحت تیثیر محیث پیرامون شان بودند ،که مشحون از چنین
بننننننننننننود.

عننننننننننننالیننننننننننننقننننننننننننی

)(۸

 ۱/۶۶/۶۸۳۹رسالت  /روزنامه /
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اماکن تاریخی تبریز
تبریز بارهنا در ینو تنارید بنر اثنر زمنین نرزه آسنیا جندی دینده و بارهنا در اثنر م لنههنای
سننلجوقیان ،مرننوالن ،عث ننانی ،اشننرا تبریننز توسننث رو هننا )بننه سننا (۸927–۸929دچننار
ترابیهای شدیدی شدهاسنت .اینن جننگهنا و زمنین نرزههنای مکنرر ،بخنیهنای ع ندهای از
قسن تهنای قندی ی شنهر را ننابود کنردهاسنت ). (۸بنه عننوان مثنا  ،شناه اسن اعیل تنفوی
پز از فتح هرات  ،هنرمنندان بسنیاری را بنا تنودخ بنه تبرینز آورد؛ و نی هنی کندام از بناهنایی
که او یا جانشینان مستقیخ او سناتتهانند ،سنا خ بناقی ن انندهانند .آنچنه از قصنر شناه اسن اعیل
در ش ن ا شننرقی تبریننز بنناقیمانننده ،توتننی هننایی اسننت کننه (ردشننمران اروپننایی مکتننوح
کردهاند). (2
امننروزه تنهننا دو محننل باسننتانی –یعنننی ارگ تبریننز و مسننجد کبننود –از تبریننز قنندیخ برجننای
ماننندهاسننت .بننه ه ننین د یننل ایننن شننهر نسننبت بننه سننایر شننهرهای بننزرگ ایننران –ه بننون
اتنفهان ،شنیراز و متنی مشنهد –آثنار باسنتانی بسنیار کنختنری دارد .ارگ تبرینز بننایی آجنری
اسنت کنه پنیی از سنا  78۸تورشنیدی بنرروی آوارههنای مسنجدی سناتته شندهاسنت .اینن
بنا از نظنر سناد(ی ،انندازه و پاینداری ،چشنخ (ینر اسنت .مسنجد کبنود بننایی اسنت کنه مندود
سننا  928تورشننیدی سنناتته شننده و بننه د یننل کاشننیکنناری آبننی تزرین نی زیبننایی ،شننهرت
یافتهاسنت .از دیمنر آثنار باسنتانی تبرینز ،ترابنههنای مقبنره دوازده(وشنه رنازان پسنر اررنون
)ماکخ مرو ایرانا نیز قابل ذکر است (3).
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مساجد
برپاینه نوشنتههنای جهنانمردان و جررافنیداننان ،در دورههنای (وننا(ون تبرینز بنیی از یکصند
و پنجناه تنا سیصند بناح مسنجد را در تنود جنای داده بنودهاسنت .بسنیاری از اینن مسناجد در
اثر جنگها و زمنین نرزههنای (وننا(ون از مینان رفتنه انند و اکننون تنهنا چنند مسنجد تناریخی
متعلب به سدههای پیی در این شهر پابرجا ماندهاست).(۸
از مهخترین مسجدهای تناریخی تبرینز منیتنوان بنه مسنجد اسنتاد و شنا(رد ،مسنجد اسن اعیل
تا هاورلنی ،مسنجد ثقصاالسنالم ،مسنجد جنامع ،مسنجد مناج تنفرعلی مجنتاالسنالم ،مسنجد
مسنن پادشناه ،مسنجد تزیننه ،مسنجد دا ذا  ،مسنجد سنیدا حققین ،مسنجد تنامااالمنر
)شاه یه اسنا یکنخ( ،مسنجد شناهزاده ،مسنجد تنادقیه ،مسنجد هیرینه ،مسنجد علنیشناه،
مسننجد کا یننه ،مسننجد کبننود ،مسننجد مجتهنند ،مسننجد مقبننره ،مسننجد مالباشننی ،مسننجد
میرزاتادقآقا ،مسجد میرزامهدی قاری و مسجد قراملک اشاره کرد).(۱

 Charles Melville, Historicalیستی از  2۴اثر تاریخی از بینرفته در ز ز ههای تبریز را میتوانید در ۸-
یا در منبع اتلی آن Monuments and Earthquakes in Tabriz, Iran, Vol. ۸8 (۸89۸), pp. ۸۱8-۸77
.مقا ه «ز ز ههای تبریز» نوشتهٔ دو تآبادی بیابید
2-  G. Fehervari(1973). p. 737
3- William Bayne Fisher, J. A. Boyle (1968), p. 14
صفح ٔه . 7۷جغرافیای تاریخی گیالن ،مازندران و آذربایجان از نظر جهانگردان .طاهری ،ابوالقاسم 4-
.فرهنگ جغرافیایی شهرستان تبریز .صفح ٔه  13۷و 5- 13۱
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مسجد کبود
مسجد کبود ،به عنوان یکی از برجسته ترین ن اد شاهکارهای هنر و مع اری اسالمی قرن نهخ ه
 .ق اسنت که تازیانه های تارید و بی مهری یبیعت پیکر آن را فرسوده و زتخ های ا تیام نایافتنی
بننننننننننر

جننننننننننای

نننننننننننهنننننننننناده

اسنننننننننننننت.

این بننای تاریخی که در (ذشنننته به ع ارت مظفریه معروف بود ن ونه بارزی از ذوق و رافت
کنناشنننیننکنناران و مننع ن نناران ایننرانننی در زمننان سنننلسننننه قننر ه قننویننونننلننوهننا اسننننت.
سناتت مسنجد کبود با سعی و ه ت جان بیمخ تاتون ه سر جهانشاه بن شاه یوس و نظارت
عزا دین قاپوچی در سنا  978ه  .ق پایان یافته اسنت ،اما در سنا  97ه .ق پز از کشنته شندن
جهانشناه به دسنت اوزون مسنن بایندر سنرسنلسنله آق قویونلوها ،کار توسننعه و تک یل مسجد و
مننننننجنننن ن ننننننوعننننننه

آن

ایننننننراف

مننننننتننننننوقنننن ن

شنننننننند.

پز از سنپری شندن دوران مکومت اوزون مسن و روی کار آمدن سلطان یعقوح ،تک یل بنای
ع ارت مظفریه مورد توجه قرار (رفت و با نظارت تننا حه تاتون دتتر جهانشنناه مرمت و قسنن ت
هنننای دینننمنننری ننننینننز بنننه اینننن منننجننن نننوعنننه ا ننننننافنننه شنننننند.
در یو تارید ،جهانمردان و مورتان زیادی به تبریز مسنننافرت کرده و در نوشننته ها و در آثار
تود از عظ ت مسنجد کبود بسنیار نوشته اند .کاتا چلپی ،او یا چلپی ،تاورنیه و شاردن از ج له
کسنانی هسنتند که در قرن۸۸هنننن .ق از مسجد کبود دیدار کرده اند .او یای چلپی با تشریح و ع
تبریز ،از مسنجد کبود چنین یاد کرده اسنت؛ در(اه مسجد کبود بلندتر از یاق کسری است؛ بنایی
عا ی اسننت که با کاشننی های زیبا آراسننته شننده و (نبدهای بلند دارد و ه ه در و دیوارهای آن با
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کاشی های رنمارنگ زینت داده شده و مسجد جامع د انمیزی است که هرکز به درون آن داتل
شود د ی اجازه بیرون شدن ن ی دهد .ه بنین مادام دیوالفوآ ه سر یک باستان شنا

فرانسوی

که به تبریز مسافرت کرده بود ،از مسجد کبود دیدار و در نوشته های تود این بنای اتیل اسالمی
را

کننننننننننرده

تننننننننننوتننننننننننننینننننننن ن

اسننننننننننننت.

بر یبب مدارک ،این بنای عظیخ بعد از ز ز ه سا  ۸۸83هنننن  .ق تدمات زیادی دید و شرایث
اقلی ی زیان های جبران ناپذیری را به تزرینات و کاشنننیکاری های باقی مانده وارد آورد .در سنننا
 ۸3۸9هنننن.خ سنر در اتلی مسجد و در سا های  ۸327و  ۸329برتی از دیوارهای آن از سوی
اسن اعیل دیباج و ماج ابوا قاسنخ مع ار مرمت و بازسنازی شند .ه بنین در  ۸3۱2پوشی سق
آرامماه و (نبدتانه اتنلی مسجد به ه ت استاد ر ا مع اران و با نظارت سازمان ملی مفا ت آثار
بنننننننناسنننننننننننتننننننننانننننننننی

بننننننننازسنننننننننننازی

شننننننننننند.

مسنجد کبود ،این بنای تاریخی با فزناهای رفیع ،با کاشنیکاری منحصربه فرد ،آمیزخ رنگ ها،
داشنننتن انوا تطوا عا ی ،اشنننکا و یرح های بدیع ترکیبی را به وجود آورده اند که مورد نظر
اربنناح ذوق و منع نناری بوده و هر بیننننده ای را مبهوت شنننکوه و عظ ننت تود می کننند.
مسنجد کبود از حا فزناهای مع اری از سنردر ،مناره( ،نبد و شنبسنتان تشکیل شده است.
ه بنین آرامماه تانواد(ی جهانشاه نیز در داتل مسجد جای (رفته است .این آرامماه در بخی
جنوبی مسنجد قرار دارد و از نظر بافت سناتت انی و یرامی ،پیوندی نا(سننسننتنی با مسجد دارد.
دیواره آرامماه با تخته سنگ های عظیخ مرمرین به ارتفا  ۸۴8سانتی متر ،با کتیبه هایی که آیاتی
از سنوره های ا نبا  ،ا بینه و وا فجر با تث ثلد در زمینه های اسلی ی ری و هنرمندانه مجاری
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Saeedsun.ir
شننده ،تزیین یافته اسننت .انتخاح تث ثلد در زمینه اسننلی ی ری و به کار(یری کاشننی های ۴
لعی الجوردی در نظ ی قابل تحسین برای تزیین آرامماه مکایت از رافت و تالقیت هنرمندان
سننگ تراخ و کاشنیکار در قرن نهخ ه .ق اسنت( .رچه مقرنز کاری های داتل آرامماه ساده اند
و ی هنرمندان با ذوق توانسننتند وقار ،متانت ،عظ ت و زیبایی فراتر از رافت تیا را تلب کنند .
(نبند آجری مسنننجد کبود با  ۸7متر دهنه و  28متر ارتفا  ،یکی از بزرگ ترین آثار مع اران
اسننالمی قرن نهخ هنننن .ق اسننت که با ا هام از سننبک مع اری دوره ایلخانی با آجر سنناتته شننده
اسنت.تقسنیخ وزن (نبد روی پایه های متعدد ،از دستاوردهای مع اران ایرانی است که در مع اری
دوره سننننناسنننننانننی ایننن روخ پننررنننگ تننر بننه کننار (ننرفننتننه شنننننده اسنننننت.
دیواره سننمی ،آجرچینی یکنواتت ن ای بیرونی بنا و ارتفا آن تالبت و سنمینی مسجد کبود
را نشنان می دهد .ه بنین در مقایسنه ن ای تارجی بنا با فزاهای داتلی آن ،می توان (فت که
مع اری دوره ق ره قویونلوها دارای ویژ(ی درونمرایی بوده است به یوری که شیوه مع اری و کاشی
کاری معرق درون شنبستان اتلی تصوتاً روی جرزها ی وزین (نبدتانه اعتالی راهی است که از
اوایل قرن  9ه .ق در ایران شننرو شننده و در مسننجد کبود به اوج تود رسننیده و از اعتبار ویژه ای
برتوردار شنده به یوری که قبو ادامه کاشنیکاری معرق دوره ایلخانی در مسننجد کبود را مشکل
منننننننننننننننننننننننی

کننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند.

اسنلی ی های زیبایی که در بدنه اتلی مسجد نقی بسته است از چنان رافتی برتوردار است
که (ویی نقاخ چیره دسنننتی کتاح نفیسنننی را تذهیا کرده و با پوشنننی آجری که ه ان ن ای
تننارجننی اسننننت آن را مننج نلنند کننرده تننا از تننازیننانننه هننای زمننان در امننان بنناشنننند .
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دیوارهای شنبسنتان اتنلی )(نبدتانها با کاشنی های الجوردی ،فیروزه ای ،سنفید و سیاه و با
شیوه های معرق و (اهی در یرح های (ره تزرین شده اند .استفاده از آیات قرآن کریخ ،اس ا اهلل و
امننادینند نبوی در تزیین کنناشنننی کنناری جلوه و شنننکوه آنهننا را تننند چننندان کرده اسنننت.
محراح زیبای مسننجد که عا ی ترین نو تزرینات در آن به کار رفته اسننت ،به ه راه دیوارهای
جانبی آن با مقرنز کاری های زیبایی با پوشی معرق و یرح های اسلی ی و با کاشی های فیروزه
ای ،الجنننوردی ،سنننننفنننیننند و ینننالینننی تنننزرنننینننن ینننافنننتنننه اسننننننت.
یرح های اسنلی ی به کار (رفته شده در روی کاشی های ماشیه تارجی ردی مقرنز محراح
بسنیار بدیع و منحصربه فرد است و این ه ان سبکی است که در دوره تفویه از آن اقتبا
بننننننننه

اوج

تننننننننود

رسنننننننننننیننننننننده

شده و

اسنننننننننننت.

سنردر اتنلی مسجد نیز با کاشیکاری معرق ،کتیبه های قرآنی به تث ثلد در متن الجوردی و
زمینه سفید و تابلوهایی با تث کوفی بناری شامل سوره هایی از قرآن از بهترین و کامل ترین ن ونه
های معرق دوران اسالمی به ش ار می آیند .بقایای کاشی های معرق و (ره کاری های روی سطوح
بنینروننی ،اسنننتنفنناده از اینن ننو تنزرنیننننات را در سنننطوح تننارجی ثننابننت می کننند.
تطوا متنو کوفی ،نسنتعلیب ،ثلد ،نسند و یرح های د انمیز اسلی ی و ترکیا رنگ که در
زیبنایی و رافنت بی ه تنا اسنننت اثر تطناا و هنرمند معروف قرن  8هنننننن  .ق نع ت اهلل بن
مننننننننننننحننننننننننن نننننننننننندا ننننننننننننبننننننننننننواح

اسننننننننننننننت.

مسننجد کبود تبریز از نظر نو یرح و تزرینات به کار(رفته شننده در فزنناهای داتلی شننباهت
بسنننیاری به مسنننجد شننناه مشنننهد و یاشنننیل جامی)مسنننجد سنننبزا بورسنننادر ترکیه دارد.
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با این اوتناف اما مسجد کبود نیز به مانند دیمر آثار تاریخی بی نظیر تبریز از تشخ یبیعت در
امان ن انده اسننت( .ذشننته از زمین رزه های متعدد در یو تارید این شننهر ،ز ز ه ویرانمر سننا
 ۸۸83هجری ق ری بنه یور کلی فیروزه اسنننالم را تخرینا کرده و (نبندهای آن را فرو ریخت .
با این که امروزه ،از (ذشننته این مج وعه زیبا جز سننردری شننکسننته و چند پایه باقی ن انده و
دیمر از آن کاشنی کاری های منحصربه فرد تبری نیست اما مسجد کبود با این و ع نیز تالبت و
زیبایی و معنویت تود را مف کرده اسنت  .بازسنازی و دوباره سنازی مسننجد به منظور مفا ت و
بازسنازی بخی های باقی انده شنامل تاق ها و پایه ها از سنا  ۸3۸9آراز شده و این تع یرات در
برهه های زمانی مختل ادامه داشته است۸) .ا

 -۸روزنامه ایران ،ش اره  37۸9به تارید  ،38/۱/9۴تفحه ) ۸۸ایران زمینا
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ایران یا بهتر فالت ایران با جلمه های ایراف آن تا آنجا که مرزهای مختل شننناهنشننناهی
ایران در ازمنه متفاوت از نننع و قدرت کشنننیده شنننده بود .با آسنن ان تننناف آبی و (نبدهای
کاشیکاری معروفتر بوده و هست تا با عوامل یبیعی و انسانی دیمر.
امنا این شنننهرت و معرفت از یرف ایرانی بعلت عادت و عدم توجه بارزخ هنری آن جا ا
توجه نبوده اسنننت و از یرفی معرفی کامل و جامع و ه ه جانبه بطور سننناده از تک تک آثار
انسانی انجام نیافته و ا(ر قدمی در این باره برداشته شده باشد بیشتر جنبه تحقیقی و تاریخی
از نظر نقشنه و قدمت و سنبک مع اری داشته و هیبماه بصورت انتزاعی

بررسی نشده

اسنت و ارلا این بناها از نقطه نظر سبک مع اری و قدمت در میطه قدرت قرون مختل
داده شنده اند مانند دوره و سبک اسالمی مرو

قرار

یا ساسانی و ریره که بدون عرته رافت یا

بدایع اتتصاتی آن ا انه و بیرم انه به یکی از قرنها منتسا داشته یا بر مسا عظ ت و آبادی
آن قزنناوت ن وده و دوباره بدسننت زمانشننان سننیرده اند تا دوباره هوسننها و تعصننبات مختل
انسانی و موادث زمینی و آس انی درباره آنها تص یخ بمیرند.
عامه هخ آنبه را که در دستر

دارند با تیزبینی نماه ن یکنند و ارزشی را که

به آثاره تاریخی قارل اند متناسا است با توجه دو ت مقدار آبادانی و رونب بازار آن.
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واال تود متوجه میشننندند که چه بدایع هنری و ریزه کاریهای تننننعتی که منشننناری از
زیبایسنندی و ای ان دارد در سنطوح بدنه های مساجد و ع ارات و قصور سلطنتی یا دستباف های
ایرانی ویا نقاشیها و قلخ زنیها و سایر تنایع بومی و دستی به کار رفته است.
متاسفانه هخ محققین وکارشناسان آثار باستانی )مخصوتا بناها و پ ها و ا واح کوهستانیا و هخ
عامه یعنی وارثین هنرمندان و تا قین آثار باسننتانی ت ام آنبه را که وجود داشننته اسننت بدسننت
موادث سننیرده اند مانند پ های قدی ی .ربایها و کاروانسننراهای راه های ارتبایی .مسنناجد از رونب
افتاده و مقابر فراموخ شده
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و از این نو اسننت مریخ تانه تواجه رشننیدا دین فزننل اهلل ه دانی که محو میشننود یا
مسنجد جامع تاج ا دین علیشاه که بعلل فنی و ریره نی ه ت ام اکنون به ربع رشیدی معروف است
و در شن ا شنرق شنهر تبریز بصورت تال و دمن باقیستویا شنا رازان در مررح تبریز در داتل
محله ای بنام شنننا رازان بصننورت تروارها تاک وشننن و سنننگ و ترده آجر بنای عظیخ قدی ی
باقیسنت وفقث سنه قبر بعنوان یاد(اری از آن در چا ه ای از سنگ ریزه و تاک از تایرها مانده و
بصنورت مظهر شهر تبریز و بنام ارک علیشاه یا ارک تبریز پ هلو بر آس ان میزند و امید مردم تبریز
اینسنت که روزی این بنا الاقل از (وشه انزوا در آمده و در وسث میدانی از میادین شهر قرار (رفته
و از قدر دانی مردم میهن پرست سر افراز (ردد.

مسجد جامع تاج ا دین علیشاه یا ارگ علیشاه
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پنج قرن اسنت که مردم تبریز در جوار تود نا ر بر مسنجد ک ر شکسته ای ازموادث روز(ار و
بال یای آسنن انی و زمینی مانند ز ز ه و سننود جوریهای عده ای هسننتند که مسننجد کبودخ
نامند)تاسن بر(ذشنتهوسر(ذشت مال انمیز آن و یا رارت میدان (اهی وبارات آن که بدست
مردم بخانه و محله تبدیل یافته یا تکه کاشننیهای بدنه آن که رارت شننده هخ باعد مال تایر
میمردد و هخ بیهوده اسننتا که مطا ه آنبه که از دسننتبرد موادث مصننون مانده تا ی از ذت
نبوده و قادر اسننت روح انسننانی را از شننادی و اعجاح بریز سنناتته و دری از یک دنیای تالقه
هنری و جلوه (اهی از ای ان وامانت را بروی آدمی بمشاید.
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پالنها

سایت پالن و قس تی از پالن پارک تاقانی تبریز
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مقطع عرضی و مقطع طولی
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پرسپکتیو تارجی
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این بنا در مرکز شهر تبریز واقع است ویکی از شاهکارهای مع اری دوره اسالمی به سبک
آذری بش ار می رود.
این مسجد در زبان محلی ( ،وی مبید)مسجد کبودا ودر منابع (اه مسجد جهان شاه نامیده
می شود؛ اما در (ذشته به مسجد و ع ارت مظفریه معروف بوده است .
بانی بنا ،میرزا جهان شاه بن قرایوس ترک ن-و به روایات دیمر ه سر وی جهان بیمخ
تاتون یا دتترخ تا حه تاتون-سومین پادشاه از سالیین یایفه قراقویونلواست که در سا
938ه-ق در آذربایجان و نوامی ش ا ررح ایران مکومت می کرده است و بر یبب بقایای
کتیبه موجود ،این بنا را در سا 978ه -ق به پایان رسانده است،که یراح بنا« میر نع ت اهلل
بن ا بواح» نبیره میر عبدا وهاح تبریزی بوده است.
از قرار (فته بعزی از محققان،ع ارت مظفریه منحصر به مسجد نبوده بلکه ع ارات و
ساتت انها و تفرعات زیادی -از تانقاه و ملحقات و زوایا و تحن ها و رواق و مو خانه-داشته
است که ه می از بین رفته اند.
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تصویری از (وشه جنوح شرقی تحن بزرگ مسجد کبود که در مدود  ۸8سا پیی توسث آقای
طفعلی تان یبایبایی (رفته شده است.
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بقایای این مسجد در یی قرون (ذشته در اثر ز ز ه و بی توجهی ،متح ل تدمات جبران
ناپذیری شده است؛ به یوری که تا دوره اتیر( ،نبد و مناره های آن ریخته و بصورت
ویران و مخروبه ای در آمده بوده است  .بقایای مسجد کبود -که بجز چند یاق شکسته و
سر در تارجی نبوده -در دوره اتیر ،به ه ت مسئو ین مربویه باسازی و تع یر اساسی
(ردیده است.

و ه ان (وشه جنوح شرقی که امروز سر و سامان یافته و پایه ها بوسیله یاق آجری به هخ
پیوسته و از انهدام نجات یافته است.
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سیامان و نویسند(ان متعددی در قرون (ذشته از این بنا دیدن کرده و شرح های از آن
اراره داده اند .کاتا چلبی ،مورخ عث انی که در تارید ۸8۸۱به تبریز آمده ،در تارید جهان
ن ا می نویسد در(اه مسجد جهان شاه ،بلندتر از یاق کسری است.

سردرح ورودی مسجد
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بنایی عا ی است که با کاشی های زیبا آراسته شده.
(نبدهای بلندی دارد  ...جامع د انمیزی اسنت که هر کز داتل آن شود ،د ی اجازه بیرون
شندن را ن ی دهد؛ یکن شنعیان را باً از رفتن بدان مسجد توداری می کنند .این بنا با کاشی
های زیباری آراسته شده...
تاورنیه – سنیاح فرانسوی که یک سا بعد از کاتا چلبی از تبریز دیدن کرده ،در تصو

این

مسننجد می نویسنند در ایراف میدان بزرگ تبریز و مجاورت آن ،بقیه آثار و بناهای عا ی دیده
می شود و چهار -پنج مسجد را که در عظ ت بنا بی نظیر هستند ،به ترابی وا(ذارده اند .
یکی از آن مسناجد که بهتر و عا ی تر از سنایر مسناجد تبریز اسننت در تارج شننهر ،سر راه
اتنفهان واقع شنده  ...بنای این مسجد بسیار عا ی و ن ای آن که پنجاه قدم ارتفا دارد،هشت
پله از سنطح زمین معبر کرسی دارد و ار تارج ،دیوار های آن ه ه از کاشی اعال به رنگ های
مختل پوشننیده شننده واز یرف داتل ،با نقی و نمارهای عا ی به سننبک مع اری اعراح و با
کل ات بسیار به تث عربی از یال و الجورد زینت یافته.
از دو یرف ن ا ،دو مناره اسننتوانه ای تیلی بلند اما کخ قطر سنناتته اند که در میان آنها راه
پله ای تعبیه شده است که از آن باال میروند .سطح اهر مناره ها هخ کاشی است ...
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در مسجد بیشتر از چهار پا عرض ندارد و در وسث ،تخته سنگ سفید شفافی تراشیده شده که
بیست و چهار پا یو دارد – یعنی ارتفا – و دوازده پا عرض آن سنگ است و در میان
سطحه آن تیلی بزرگ ن ایی دارد ...
از راهرو مسجد داتل (نبد می شود که سی و شی قدم قطر آن است ،دایره (نبد،سه برابر
قطر آن میشود .این (نبد بزرگ مسجد،از یرف داتل ،روی دوازده مجردی بنا شده که شانزده
مجردی هخ از تارج تکیه (اه آن است .و این مجردی ها شی پای مربع مجخ آنهاست .یرف
پایین ،در ایراف ،سکویی از مرمر سفید ساتته شده که زیر آن تا ی وبرای نهادن
کفشها،تانه تانه است.
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این (نبد از یرف داتل با آجرهای کوچک مربع ازکاشیهای ا وان مختل (ل وبوته دار
موزاییک شده که در میان آنها به تناسا،کل ات عربی (نجانیده و به قدری توح جفت کاری
کرده اند که (ویا یک پرده نقاشی است که ت ام با مقراض و پر(ار ساتته شده است.از این
(نبد )شبستاناداتل (نبد کوچکتری میشود که تیلی قشنمتر از او ی است و در قعر آن،از
سنگ مرمر سفید شفاف،محراح ساتته شده است.
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این (نبد،مجردی ندارد؛اما ازاره آن به قدر هشنت پا ارتفا ،از سننگ مرمر سننفید است و سنمها به
یک عرض ویو دیده می شود.ت ام این (نبد)شبستاناپوشیده از کاشی مینایی بنفی رنگ است
که روی آن،اقسام (لهای تاف نقاشی شده.
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سنطح تارجی هر دو (نبد هخ از ه ین کاشنیها پوشنیده شنده؛و ی نقاشی آنها برجسته است.
روی (نبد او ی(،لهای سفید روی زمینه سبز،و روی (نبد دومی ،ستاره های سفید روی زمینه
سیاه وه ه رنمها به باتره ذت وفره می دهند...روبه روی مسجد دریرف دیمرمعبر،یک کریا
عا ی ون ای دیمری دیده می شننودکه ایک بنای دیمرباقی مانده و بقیه آن به کلی تراح ش نده
است»
مادام دیوالفوا که در دوره قاجار از این بنا دیدن کرده،می نویسنند «این بنای قشنننگ،شننایسننته
مطا عه دقیقی اسنت.عظ ت بنا وزیبایی سنردرآن و رافت مع اری وکاشیکاریی که در ایراف
این سنردر به کار رفته ،هخ میرت آور است وبسیار جای تیس است که (نبد این بنای زیبا به
واسنطه ز ز ه تراح شنده وقسن تی از دیوارها را نیز با تود فرو ریخته است .این مسجد،میاا
بزر(ی داشننته که در ایراف آن،یاقن اهای جا ا توجهی بوده ودر مرکز آن،موض بزر(ی برای
و و (رفتن وجود داشته است.
امروز،ت ام این بنای عا ی تراح شننده؛متی زمین ومصننا ح فرو ریخته آن را نیز مردم تصننرف
کرده اند.سنردر این مسجد،درزمین مرتفعی بنا شده ودر قس ت فوقانی آن ،قو
وجود دارد.
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در دو کنار این سننردر ،سننتون هایی متصننل به بنا به شننکل مارپی باال رفته که در قسنن ت
فوقانی،هال بیزنی شنکلی را تشنکیل می دهند.این ستونها کالً از کاشیهای نفیز فیروزه ای
رنگ یا زیبا با نقی و نمار های توخ ن ا پوشننیده اند  .سننطوح داتلی رواق ،از کاشننی های
رنمارنگ پوشیده است  .این کاشی ها بصورت قطعات کوچک بریده شده و با مهارت ت ام چنان
به هخ اتصا یافته اند که (ویی یک پارچه هستند.
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در نقاشننی و ترکیا رنگ ها به اندازه ای ط و رافت بکار رفته که انسننان تود را در مقابل
تابلویی بسیار عا ی پر از سبزه و (ل می بیند  ...این سبک کاشیکاری ،قابل مقایسه با ترکیبات
هندی تا

تنایع سلجوقی و مرو ی نیست و برتری و مزیت زیادی بر آنها دارد.

در کوتاهی،سردر اتلی را به عبادتماه مربوا میسازد .عبادتماه،مرکا از دو تاالر بزر(ی است
که از هخ مت ایز و هر دو سنننابقاً دارای (نبدی بوده اند .تاالر او با کاشنننیهای رنمارنگ زینت
یافته و تاالر دوم که محراح در آن واقع شنده،با کاشنیهای هشت لعی کوچک مزین است که
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رنگ مینایی الجوردی آنها به شکلهای کتیبه ها جان می بخشد .کتیبه ها دارای نوشته هایی با
تث عربی هستند که با شاخ و برگ و (لها آمیخته شده است.

ن اری از کاشی کاری شبستان بزرگ
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ن اری از شبستان بزرگ از داتل شبستان کوچک
دیواره در ما مرمت شبستان کوچک
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سنننگ فرخ ک این بنا بسننیار با شننکوه و توخ منظره اسننت .این سنننمها را از معادن مجاور
ارومیه استخراج کرده اند که هنوز هخ آسیبی ندیده و محفو مانده اند».
با توجه به بقایای بر جای مانده و باسنازیهای به ع ل آمده،مسنجد کبود تبریز،از نو مساجد
مسنق بوده که مناسنا آح و هوای سرد منطقه است .بخشهای مختل این مسجد عبارتند از
سردر،شبستان بزرگ،رواق های دورادور شبستان بزرگ وشبستان هشت لعی کوچک.
سردر بنا که رو به ش ا است ،به یو  7و عرض  ۱متر،از سطح کوچه مقابل به اندازه  ۱پله
سننمی،هر یک به ارتفا  ۱8سنانتی متر و درازای  3تا  3/۱متر ،بلندتر اسننت .بر روی این تفه
سننمی،سنر در یاقداری به ارتفا مدود  8متر قرار (رفته که بخشهای فوقانی آن آسیا دیده
است .سردر و یاق مزبور،از سنمهای ازاره به باال با کاشیهای معرق بسیاری پوشیده است.
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یاق سردر با یرح جناقی ساتته شده و ماشیه سراسری سردر را تزرین کاشی پیبی خی ی
به رنگ فیروزه ای امایه کرده است .
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سنطح سنردر ،عالوه بر کاشنیها و یرمهای بسنیار زیبا،با کتیبه های متعدد تزرین و ن ا سازی

شده است .در کتیبه اتلی و تاریخی بنا ،عا ی چنین آمده است «[ریختمی] ا سلطان االعظخ
ا تا ا خاقان اال علخ ا الزم [ریختمی] ابن ا ظفر{سلطان جهانشاه} بن شاه یوس نویان رفع
اهلل ا علی االعلی بدوام تالفتیص وا ا دین [ریختمی] االفاتننه مبراتص مبانی ا لک و دعارخ قباح
ا حب ا بین آمین».
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در حاشیییه طاد درگام مشییر

به خیابان سییمر راسییر نیز نین مسییتوراسییر «:بسییم
اک

الرحمن الرحیم  .انمییییا یسمرمسییییییییییاجییید

اریختگیم ان ی ونوا من المهتییییدین

اریختگیم».

باالی در(اه قس ت فوقانی ت اماً ریخته واز بین رفته؛در ماشیه یرف چپ مشرف به تیابان نیز

منقننداری از او رینخنتننه وبنقنیننه آن چنننینن اسننننت «ا ن بین وا صنننلوه علی نبیننه
مح دوتنحبه[ریختمی]ا ع اره ا بارکه ا ظفریه فی رابع ربیع االو من سنص بعین و ث ان اره
اقنل ا عبناد نع ص اهلل بن مح د ا بواح» بوده اسنننت.در باالی کتیبه تاریخی بنا«،نع ت اهلل بن
مح د ا بواح».با توجه به کتیبه فوق،مع ار بنا،ه بنین عباراتی متزن ن اسننتعانت از پرورد(ار
وذکر وثنای ا هی در بین یرح های (ونا(ونی از (ل وبوته واسنلی ی و اشننکا مختل هندسی
باتطوا،نسد،ثلد وکوفی جا داده شده است.
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در ورودی مسجد،در اتل،در چار چوبی از سنگ مرمر قرار داشته که ازبین رفته است.در
(ذشته،دریرفین سردر-در دو (وشه بنا-دو مناره بلند وکخ قطر وجود داشته که از میان آنها راه
پله ای به پشت بام می رفته است.
در قس ت داتلی یرفین پا یاق در ورودی فعلی مسجد،در میان کاشیهای معرق،دو وح،هر یک
تقریباً به یو ۱8سانتی تر،وجود دارد که بر آن به تث سفید بر زمینه کاشی مشکی،دو مصرا
شعر در قس ت شرقی پا یاق «کردار بیار و(رد (فتار ممرد»به تث تیلی عا ی نوشته اند.

پز از سردر،دهلیز (نبد دار یا رواق واقع است.این رواق درسه س ت ش ا ی،رربی و شرقی
شبستان بزرگ واقع (ردیده و ۸.۸متر عرض آن است.این رواق با (نبد های کخ تیز ویاقهای
ربی پوشیده شده وازاره های آن با کاشیهای معرق،با تزیینات هندسی وکتیبه های متعدد
پوشی یافته است.
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این رواق توسننث جرزهای بزر(ی،از شننبسننتان بزرگ مجزا میشننود واز یریب راه های ارتبایی
متعددی به شبستان راه دارد.
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شبستان بزرگ مسجد به شکل مربع وبه یو وعرض ۸۴/۱متر است واز چهار جهت به رواق
وشبستان کوچک مرتبث می شود.در قس ت پایین ازاره این شبستان،به اندازه سی سانتی تر
سنگ مرمربا یرمهای یاق (ونه کار کرده اند که در ما ما ر،ن ونه هایی از آنها بر جای
مانده است .باالی این قس ت را تا ک ره دیوار،کاشیکاری معرق با یرمهای هندسی که ترکیا
د انمیزی از انوا کثیرا زال های مکرر دارد،پوشانده است.
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باالی این قس ت را ماشیه ای ازکاشی معرق با یرح های (یاهی اسلی ی،تتایی وباالی
آن،کتیبه ای از آیات قرآنی به تث ثلد سفید در زمینه فیروزه ای بسیار توخ وباالی این
کتیبه نیز یرح های متنوعی از انوا (لها،بوته ها،اسلی ی ها،ترنج ها وکتیبه هایی با تطوا
مختل نسد،ثلد،کوفی وتعلیب پوشانده است.

دراین کتیبه ها،اسامی جال ه،آیات قرآنی وامادید نبوی نوشته شده است.این نوشته ها در
مین اینکه تود شیوه تزیینی دارند ،در ترکیا با ه دیمر،اشکا هندسی بدیعی را بوجود می
آورند.
به عنوان مثا با شی عبارت«یا معزه»ستاره ای شی پر یرامی کرده اند که تود این ستاره
نیز در داتل مربعی قرار دارد که از عبارت های«یا م ید»و«یارنی»به یرز زیبایی شکل (رفته
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است.در چهار سوی این مربع نیزکل ات «یامرهوح»«،یا مرروح»«،یا مشکور»و«یا مذکور»به
تث ثلد در داتل ترنجی بیزی شکل قرار (رفته است .یرح جا بتری نیز به تث کوفی از
چهار عبارت «ا ح دهلل» شکل (رفته است .در این تزیینات در میان کاشیها،از سفا های بی
عاح،به شیوه تخ یری استفاده شده که بسیار جا ا توجه است.

از باقی انده جرزها و دهانه های یاق باالی شبستان چنین معلوم می شود که بر فراز بنا(،نبدی
بر روی هشنت چشن ه یاق یا دوازده جرز بنا شده بوده وشانزده جرز هخ از تارج تکیه (اه آن
بوده است.
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بره ین اسننا ،در دوره اتیر برای مف و نمهداری بنا(،نبد دو پوسننته پیوسننته جدیدی با
دهانه به قطر بیی از  ۸۱متر با آهیانه ای تا(ی شنکل و تودی با منحنی شبدری تند بر روی
بنا زده شنده اسنت( .وشنه سنازی (نبد بصنورتی ساده اجرا شده و پا باریک دارد که روی آن،
سنبوسه وروی آن(،ریوار و سپز (نبد قرار می (یرد.

.

در زمان آبادانی مسننجد( ،نبد این بنا با کاشننی فیروزه ای مفروخ بوده اسننت .پلکان واقع در
چهار جرز شبستان،به یک رالم (ردشی در یبقه فوقانی راه می یابد.
دروسنث شبستان(،ودا ی وجود دارد که امت االً ه انند مساجد سر پوشیده دوره عث انی،جای
فواره یا منبع آبی بوده است.
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شنبسنتان کوچک مسنجد به تنورت کثیرا زنال هشت پهلویی در پشت شبستان بزرگ واقع
(ردیننده و تنهننا راه ارتبننایی آن نیز از ه ننان جهننت اسننننت .زیبننایی و ویژ(ی تننا
شنبسنتان(،ویای آن است که امت االً به منظور تا

این

یا استفاده بزر(ان مکومتی یرامی شده

اسنت .ازاره این شبستان ،از سنگ مرمر تاف به ارتفا  2متر پوشیده شده است .قس ت ع ده
این سنگ ها شکسته و ریخته است .در تع یرات سا  ۸3۸8ش سی،تعدادی از آنها از زیر تاک
بیرون آورده و در جای تود نصا شدند.
این تخته سنمها دارای ۸۱سانتی تر خامت و بین  2تا  3متر عرض هستند .بر قس ت فوقانی
ازاره سننننمی ،کتیبه ای قرآنی به تث ثلد بسنننیار عا ی در زمینای از پیبک و (لهای تزرینی
مجاری شده است.
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به نظر می رسد که باالی این بخی -متی سطح زیرین (نبد -با کاشیهای شی لعی پوشیده
بوده است .یاقهای این شبستان ،از باالی جرزها آراز می شود وبخی هشت لعی زیر (نبد را
تشنکیل می دهد .اهراً میان این هشت قو  ،تعدادی قو

ثانوی از جنز آجر ساده ساتته

بوده اند که بعنوان عناتنری اسنتوار کننده برای نمهداری (نبد محسننوح می شننده است .این
قوسنهای ثانوی ،در پشنت سنطوح پوشنی تزرینی ای از کاشیهای شی لعی آبی سیر پنهان
بوده اسننت .سننطوح تزرینی کاشننی یوری یرامی شننده بوده که دایره ای بر باالی ر سننهای
قوسهای سراسری بوجود می آورده است .هی اثری از یک کتیبه سراسری در قاعده (نبد دیده
ن ی شنود  .در این بخی مسجد،قبری وجود دارد که بنظر میرسد که از آن جهانشاه یا یکی از
اعزای تاندان او باشد.
شننایان ذکر اسننت که در قس ن تهای مختل مسننجد از تیرها وچوبهای سننخت جهت کالف
کشی و استحکام بخشی بنا استفاده شده است .
تزرینات کاشنننی کاری این بنا در مد ک ا و یکی از رنی ترین تزرینات کاشنننی موجود در
بناهای اسنالمی دنیا اسنت و درست به ه ین تایر و ه بنین تسلث رنگ آبی در کاشیها،این
مسنجد به «فیروزه اسنالم» شهرت یافته است .رنمهای کاشی معرق که در سراسر بنا یافت می
شنود،شنامل آبی روشنن ،آبی سنیر ،سنفید،سبز،زرد و قهوه ای میشود و در این میان،رنگ آبی
بیشترین در تد را بخود اتتصا

داده است.
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از وینژ(یهننای تننا

تزرین کنناشنننی این بنننا ،وجود تنو در یرمهننای تزرینی بنندیع-

هندسنی(،یاهی،تطی و اسنلی ی -و ه بنین اسننتفاده از قطعاتی از جنز سفا بی عاح در
داتل زمینه ای از قطعات کاشی آبی رنگ است.
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کاشی کاری مسجد کبود
از دورآبی رنگ بنظر می آید و در سایر رنمها و نقشها از سفید و یالیی و فیروزه ای در متن
سراسری مستحیل می (ردد از نزدیک تقسیخ بندی منطقی سطح بدنه به اشکا مختل و
سطوح متفاوت و ستونهای (رد و مقرنز و تخصیص هر قس ت به نقوشی کامالً مت ایز از هخ
از مید یرح و نقی و رنگ آمیزی آن ،بدقت بیشتر از فاتله ک تر از یک متر امتیاج دارد و
در چنین ما تی مفاهیخ عادی زمان و مکان و نقی و نمار از بین رفته و بیننده بی اتتیار
کل اتی را که نشانه میرت و تعجا باشد بر زبان می راند و دست مریزاد بر معرق (ران آن می
(وید.
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بدسنننتهایی که یکبار برای ه یشنننه شننناهکاری آفریدند و به بناری بی ه تا روح دادند و جان
بخشیدند و برای ایجاد اثری مشابه تا ابد سترون (شتند .چون آح و رنگ و رافت و یراوت را
در کاشنیهای  ۱88سنا ه مسجد کبود مدی متصور نیست و هر آن چنین بنظر میاید که چند
حظه قبل از زیر دستهای هنرمندان بیرون آمده است.
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یا از سنناعتی پیی تنندای اره و چکی و سننایر وسننایل اسننتاد کاران قطع شننده در ما یکه
دیوارهای جسنیخ و کاشننیهای ری آن۱28سننا از باد موادث متیثر شننده اسننت و پنج قرن
پیی یرامان و معرق (ران مومن به تدا و هنرتود و فنای آدمی و بقای آثار هنری کوشنننیده
اند و عرق ریخته اند و تانه ای برای تدا و تداشنناسنان سناتتند که در زیر سق کاشیکاری
آن تودی و بیمانه سخن می (وید و ی ت ام آنبه که می (وید به یک بر (ردان تتخ می شود
دیمر دسننت هنرمندی را یارای وتننله کردن نیسننت و یا رفو(ری مدعی ترمیخ کاشننیکاری آن
نیست؛ چون ارلا ،از هنرهای ساده کاشیکاری تقلید می کنند.
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و ماال بعد پنج قرن که (فته و اندازه (رفته و معرفی ن وده اند توح اسنت سیری در دیوارها و
باقی انده کاشیهای مسجد کبود تا آنجا که تصویر و بیان قدرت دارد بع ل آوریخ.
نقشننها و نمارهای آن را ابتدا و انتهایی نیسننت و بر(ردانی اسننت از بی نهایت زیبایی که ابتدا و
انتها درآن بهخ (ره تورده اند هر نقطه هخ مبد و هخ مقصند اسنت رنمی و نقشی ابدی دارد و
مد زیبایی می باشد؛ فقث نوشته ها و کتیبه های آن مدودی دارد که مبد آن سروخ آس انی
و کل ات دینی اسنت و مقصند آن انتهای راه انسننانها بود که بسوی تداشناسی در ملکوت می
پیوندد و د ها را به راه سنا کین یریب انسنانی سنوق میدهد جال می بخشد و تفا می آفریند
چون هر چه از نقی و نمار در آن هسنت رنمی تاف و الیزا دارد که مرارت و برودت ریوبت
و تشکی را در آن اثری نیست سر ومه ایست از ای ان وعکسی است از رنگ د های تاف چون
بر تالف هنر قرون وسنطایی مکایت از ما ندارد و آنبه در بر (رفته است افقی است از آینده
و ابدیت و اکنون درین وجیزه تنحبت از تاریخبه نقشنه و وسعت و قطر دیوارها و زیر بنا ن ی
شود چون بقدر کافی (فته شده فقث تا آنجا که م کن است از نقی و نمارو رنگ و کتیبه های
آن تحبت میرود.
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تکه ای از کاشیهای بسیار ظریف بخط کوفی و به رنگ سبز فیروزه ای در متن مشکی
وحاشیه فیروزه ای
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تکه ای از ماشیه رواقهای هشت (انه واقع در چهار (وشه تحن
بزرگ از پارین به باال  -۸کل ه مح د به تث کوفی در ومه ای
دو بار تکرار شنده برنگ سننفید در متن مشننکی و ماشیه یالری
 -2اسنننلی ی فیروزه ای و (لهای سنننفید  -3کل ه امد به تث
کوفی و رنگ سفید و در مربع مشکی )متن آبیا و ماشیه یالری
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از بدنه تارجی مسنجد کبود تنها چند قسن ت باقی مانده اسنت که در تصنناویر بعد شرح داده
میشنننود نصن ن بد نه تارجی از تزریناتی نظیر آن با ترکیبی از آجر و کاشنننیهای مربع عابدار
)موزاریکا تشکیل یافته بود در تصاویر زیر چند نو کاشی عابدار نشان داده شده است .

64

Saeedsun.ir

ن ونه ای از کاشیهای عابی که محل آنها در بدنه داتل مسجد کبود معلوم نشده است.
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دو قطعه از کاشنیهای عابی مسجد کبود که دور (لدسته )محل موذنا یرفین مسجد کبود را
پوشانده بود چند قطعه بر روی (لدسته باقی است.

دیوار تنحن مسنجد کبود ) از تارج ا بصنورت بر(ردانی از تصویر باال پوشانده شده بود که باز
قس ت بسیار محدودی باقی انده است به تث ثلد با کاشی سفید در متن آبی و ماشیه فیروزه
ای ا شا اهلل ا بقا اهلل ا قدرة ا زة هلل
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(ل هشت پر معرق کاری شده در پایه یاق ن ا های شبستانها و اس ا ا ه مختل در چهار
(وشه (ل های هشت پر تعبیه شده و یا مستجاح در تصویر دیده میشود به تث ثلد با کاشی
و ماشیه فیروز ه ای در متن مشکی

ن اری از ماشننیه رربی پایه سننر درح از باال کل ه
عظیخ بخث ثلد و سنننفید رنگ میناری باقی انده
در زیر آن کاشیکاری ) کامالً به سبک تاتخ کاری
ا دیده می شننود متی سننفانه در ت ام بدنه مسجد
کبود فقث این تکه باقی مانده است .
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دو نیخ ستون مجاور هخ در ماشیه یاق سر درح مسجد
کبود که از سنننتون مزنننر

تکه هاری بر روی مار پی

های بسیار دقیب و ری آن باقی مانده و از ستون (رد
قس تهاری ریخته که در تصویر دیده می شود

سنننتون (رد و معرق کاری سنننر درح با متن آبی ؛
اسلی ی سبز فیروزهای و سفید و (لهای یالری
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تصنویری از معرق و مزر

سازی پایه سر درح که در یرفین تارجی کتیبه ای آن را ماشیه

(رفته و اسنن ا اهلل زیر بترتیا از راسنننت به باال و چپ به پا رین در متن مشنننکی و تث ثلد
فیروزه ای با ماشننیه آجری معرق شننده اسننت  ...یا دارخ ا نوا یا  ...ا قربا یا د یل ا خیرات  ...یا
کثیر ا برات یا مبیا ا فقرا یا کثیر االنعام

اسنلی ی بر جسته آجری و (لهای سفید با بر(های سبز
فیروزه ای در متن آبی تث کوفی داتننل مربع ا قنندرت
هلل سبز فیروزه ای و ماشیه فیروزه ای در متن مشکی و
در کنار متن معرق و مزر

کاری در مثلد های کناره

ال ا ه اال اهلل و مد فاتنننل آنها یا منان یا منان یا دیان
بخث ثلد فیروزه ای در متن مشکی در مربع وسث
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از (وشنه راسنت باالی دیوار رربی سنر درح  .ماشنه متن آبی اسننلی ی سبز و (لهای یالری
نوشنته ا بقاهلل سفید تو پر )مشکی ا اسلی ی سبز متن آبی ا بعد یدبر تث کوفی یالری متن
آبی ا لک هلل سفید تو پر )مشکی ا اسلی ی سبز متن آبی  .متن بک آبی اسلی ی و برگ
سنننبز فیروزه ای با (لهای بزرگ سنننفید و کوچک یالری  .دو نو تث کوفی داتل کتیبه ها
ا حکخ هلل و ا لک هلل بخث کوفی و ماشنیه یالری در متن سبز  .نسد های داتل (ل  ۸2پر یا
وامد یالری با ماشیه یالری در متن مشکی .

قسنن تی از کتیبه با قسنن تی از متون مقرنز و
معرق کناری سنننر درح بنه تث ثلند از آجر بر
جسنته آیات  ۸9و  ۸8از سنوره توبه بشرح زیر
بسخ اهلل ا رم ن ا رمیخ )  ۸9ا انا یع ر ا ساجد
اهلل من امن بنا ه و ا یوم االتره و اقام ا صنننلوة و
اتی ا زکوة و خ یخی اال اهلل ) فعسی او ئک ا ان
یکونو من ا تهدین )  ۸8ا اجعلتخ سننقایه ا حاج
) و ع اره ا سجد ا حرام ک ن ا
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امن باهلل ال یهدی ا قوم ا ا ظا ین ) و ا صننلوه و سننالم علی مح د و ا ه ا طیبین ا  ...ا بارکه
ا ظفریه فی اربع ربیع االو سنننه سننبعین و ث ا ن اره اقل ا عباد نع صاهلل بن ا بواح  .نع ص اهلل
بن مح د ا بواح تطاا و معرق کار مسجد کبود بوده است .

71

Saeedsun.ir
ستون (رد و معرق کاری سر درح با متن آبی اسلی ی سبز فیروزه ای و سفید و (لهای یالری

تث ثلد با کاشی معرق سفید و در زیر آن سبک یالری با برگ و اسلی ی فیروزه ای
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در سن ت راسنت یاقبه یا نعخ ا کفیل بخث ثلد و رنگ سنفید در متن آبی و اسلی ی و برگ
فیروزه ای و (لهنای یالری و در متن کتیبه و زیر نوشنننته سنننفید بخث کوفی تزرینی و برنگ
یالری یا نعخ ا کافی

شبستان شرقی مسجد کبود از (وشه جنوح شرقی رو به ش ا که بازسازی شده است .
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 -۸معرق کاری هندسی در متن آبی و تطوا یالری که توپر مشکی است .
(وشه دیواره و یاق ن ای یاقبه س ت راست که نظیر آن در س ت چپ در ورودی قرار دارد .
 -2معرق کاری (ل و بوته دار دیوار یاقبه .
ما شیه متن آبی اسلی ی فیروزه ای (لهای سفید و تطوا بدو تورت کوفی و نسد  .کوفی
داتل مربع سننبز و تث یالری امد و تنن د االمسننان اهلل ا سننلطان هلل نسنند ا برهان هلل و
ا رفران اهلل در متن مشننکی و کاشننی سننفید و ما شننیه یالری .متن متن آبی تزرینات بسننیار
ری از (لهای سننفید و اسننلی ی یالری و فیروزه ای در (وشننه شننهادتین ال ا ه اال ا ه مح د
رسو ا ه بخث کوفی و سفید رنگ در متن مشکی .
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کتیبه زمینه مسناعدی برای جلوه بیشنتر (لهای سنفید فراهخ ن وده اسننت متیسفانه بیشترین
آسیا م کن را دیده و عدم مراقبت و موا بت را بخوبی نشان می دهد .
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زیبناترین و پر کار ترین و ری
ترین معرق کناری م کن در عا خ
میباشنند چون (لهایی درشت که
ماشننیه سننفید (لبر(ها فقث دو
میلی متر و بعزی (لها سه میلی
متر عرض دارننند و بطوریکننه در
تصنننویر دیده می شنننود در ترنج
های چهار (انه وسنننث کتیبه که
در متن مشکی و با (لهای درشت
سننفید ساتته شده قس ت اعظخ
تطوا سنننفید با ترییرات جوی
پانصنند سننا ه ریخته اسننت بک
متن در قسن ت باال سا خ مانده و
با ترنج های چهار (انه مشکی موجود در متن ه اهنمی عجیبی دارد و در یرح اسلی ی و برگ
سبز فیروزه ای و یالری متن مشکی ترنج ها با رافت بی نظیری معرق کاری

76

کرده اند .
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مقرنز و معرق کناری بناالی
بک از شی کوکبی بترتیا
اعنداد متوا ی از پنارین به باال
شنننرو و معرق کاری شنننده
است  -۸مقرنز او ی با متن
آبی و اسننلی ی و برگ فیروزه
ای و یالری و (لهای سنننفید
داتننل ومننه بخث کوفی و
رنگ یالری در متن آبی -2 .
از دو عدد کوکبی با متن آبی
و اسلی ی فیروزه ای و یالری
و (لهای سننفید در داتل (ل
شنننی پر یا اهلل  .برنگ آبی
در متن مشنننکی و ما شنننیه
یالری  -3 .از سننه کوکبی با متن آبی اسننلی ی فیروزه ای و یالری و (ل و برگ سننفید معرق
کاری ترکیا یافته است .
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یا نعخ ا نصنیر بخث ثلد و سنفید رنگ در متن آبی و (ل های یالری و اسلی ی فیروزه در زیر
تث کوفی یالری رنگ کالم یا نعخ ا ناتر معرق کاری شده است

در چهار (وشنه شنبستانهای یرفین کفی کن با یرمهای تعبیه شده در متن آجری اسلی ی
فیروزه ای و قهوه ای رمشنن با ماشیه فیروزه ای کالم داتل مربع به ت کوفی و کاشی سفید
در متن مشکی مسبی اهلل و نعیخ ا وکیل تزرین شده است .
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تث کوفی با کاشنی سنفید در متن آبی و ماشیه مشکی در داتل ترنج یالری که عاح یال در هر
دو کتیبه کوفی و ثلد ریخته و کالم اهراٌ چنین توانده میشود ا فعل تص ا ع ل ؟
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کالم فارسننی معرق کاری شننده موجود در ت ام باقی انده مسننجد کبود بخث ثلد و ما شننیه
یالری در متن مشکی

کردار بیار و (رد (فتار ممرد
چون کرده شود کار بموید که کرد
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در مسننجد کبود تنها به دو مورد بکالم فارسننی بر میخوریخ و ه بنین در هی جای مسننجد
کبود تث نسنتعلیب وجود ندارد در پایه جنوبی یاق شبستان س ت راست کفی کن در میان
(لهای معرق کاشنی مربع آبی رنگ معرق کاری و نصا شده است که عاح کاشی معرق سفید
آن که نوشننته ای بشننرح بسننر کاری عزا دین قاپوچی ابن ملک دارد ریخته و از فحوای کالم
چنین بر می آید که سننر کاری و نظارت سنناتت ان مسننجد کبود با نامبرده بوده اسننت و این
کاشنی که در زیر پوششی از تاک و ( پوشیده بود در سا های اتیر در مین عکز برداری
در محل مزبور مشاهده و بعد از شست و شو و نظافت قرارت (ردید.
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در دیوار شنرقی زیر یاق ن ای شناه نشنین شبستان دست راست کفی کن معرق کاری بسیار
نفیز در متن آجری و تزرینات دیمر  ،متن آبی با اسننلی ی -های درشننت سننبز فیروزه ای و
(لهای یالری.
نوشنته داتل (ل در متن مشکی و ماشیه یالری به تث ثلد سفید رنگ یا رم ن کل شئی
و رام ه

در دیوار جنوبی شاه نشین س ت
راسنننت کفی کن نقی دیمر از
ترکینا کناشنننی معرق با آجر و
(لهای اسلی ی دار و متون آبی و
مواشی سبز فیروزه ای تث نسد
یا مرنی تث کوفی مسن ه ه با
کاشی سفید و متن آبی .
82
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تزرینات مربوا به یاق ن ای کفی کن مشننرف به تننحن بزرگ ) یاق جنوبی کفی کن ا در
متن آجری مربع وسننث اسنن ا مبارکه یا م ید  ،یارنی به تث کوفی و سننفید در متن آبی و
ماشیه فیروزه ای  .کالمهای یا مرروح ،یا مرهون  ،یا مشکور  ،یا مذکر بخث ثلد و رنگ سفید
در متن آبی و ماشیه فیروزه ای .

یاق ن ای داتلی شننبسننتان های شننرقی و رربی در باالی راهرو های مشننرف به تننحن بزرگ
بطور جا ا و تازه ای در متن آجری کل ات اهلل و اکبر بخث کوفی و سنننفید و کل ه مح د با
کاشی یالری معرق کاری شده است .
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در داتل پایه شنبسنتان ها ی شنرقی و رربی ت ام دیواره سنتون بصورت تازه ای معرق کاری
شنده اسنت در داتل مربع و مثلد تصناویر نشان داده شده در متن آبی کالم ا ح د اهلل بخث
کوفی و رنگ سنفید تکرار و بصنورت (ل هندسی در آمده است بقیه کالمها یا رفیع ا درجات
یا مجیا ا دعوات یا قا نننی ا حاجات یا رافر ا سنننئات و یوبی من یع ل بع له در ت ام بدنه
بر(ردانده شده است متن مشکی به تث و ماشیه فیروزه ای.
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پایه های تننحن بزرگ در چهار سنن ت که از چندین قسنن ت کامالٌ مت ایز از هخ که از مید
یرح و تزرینات و رنگ ترکیا یافته اسننت و هر کدام از آنها در تصنناویر مختل بطور مشننروح
نشنان داده شده است و بطور تالته از قس ت های زیر ترکیا یافته  -۸ازاره  -2 .نوشته به
تث ریحان و ثلد در باالی ازاره  -3 .معرق کاری در متن آجری دیوار  -۸ .ومه ماشننیه شنناه
نشین ها  -۱ .ستون های معرق کاری یاق ن ای شاه نشین ها  -۴ .ومه شبیه ش اره -7 . ۸
داتل ماشیه شاه نشین ها در چهار (وشه تحن بزرگ.
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مطلع کتیبنه بناالی ازاره پنایه ها در متن آبی و اسنننلی ی و برگ فیروزه ای و (لهای یالری و
سنفید که بسنخ اهلل ا رم ن ا رمیخ آن به تث ریحانی و سر هخ نوشته شده و بقیه بخث ثلد
ری و استاد معرق کاری شده است .

ازاره قسن ت داتلی شبستانها که پایه ها را پوشانده است از کاشیهای  3و  ۸و  7لعی مشکی
مت ایل برنگ قهوه ای قرمز ) بادمجانی ا مد فاتنل اشنکا از کاشنی سفید ،معرق کاری شده
است .
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ازاره پایه دیوارهای تنحن بزرگ که سه قس ت از پشت پایه ها را پوشانده و ریر از پشت پایه
ها که به شنبسنتانها مشنرف اسنت و به رنگ سنیاه قهوه ای ) رنگ بادمجان ا می باشنند .سه
قسن ت از ازاره فیروزه پوشانده شده که از کاشی فیروزه ای با اشکا هندسی  3و ۸و  ۴و  7و
 ۸2لعی و تطوا مشنکی ) بادمجانیا و وزیهای یالری ) محل تالقی تطوا مشکی ا معرق
کاری شننده و جا بترین ازاره از مید رنگ ثابت و آبدار و یکنواتت که دارای ماشننیه ای معرق
از متن آبی و اسنننلی ی بسنننیار ری فیروزه ای با (لهای و بر(های سنننفید موجدار ) بر(های
موجدار هخ به ندرت در کاشیکاری سابقه دارد ا می باشد .
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کتیبه بدیع باالی ازاره در متن آبی معرق کاری با متن آبی و (لهای سفید و اسیلی ی فیروزه
ای و یالری در میان ترنج ها  .کامه اهلل و اکبر بخث کوفی سنننفید رنگ و ماشنننیه فیروزه ای
داتل وزی معرق کاری شده است .

نوشنته به تث ر یحانی و کاشنی معرق سنفید در متن آبی و برگ اسلی ی فیروزه ای و (لهای
سنفید و یالری و از ازاره پایه سن ت چپ کفی کن با سنوره فاتحه شرو و با سایر سوره های
قرآن ت ام ازاره پایه ها را زینت میدهد .

88

Saeedsun.ir
داتل ماشنیه یاق نوای شاه نشینها در چهار (وشه تحن بزرگ در متن آبی و برگ و اسلی ی
فیروزه ای و یالری و ماشیه فیروزه ای تطوا کوفی مح د داتل مربع در متن آبی و ماشیه
فیروزه ای .

یکی از نوشته های دیوار بزرگ شرقی و رربی یا رفار

89
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ومه ماشنیه شناه نشینها و رواق های بزرگ واقع در وسث چهار دیوار تحن بزرگ  .متن آبی
اسننلی ی بی اندازه ری و بر(های فیروزه ای تث نسنند از آجر بر جسننته که در مدود یک
سانتی تر از متن باال آمده قس تهای باالی یاق ن اها که در زیر (نبد و اقع شده ریخته و ریر
از چند تکه که مفا ت می شود بقیه بکلی از بین رفته است.
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 -۸نقوخ از پارین به باال در یک سننطح کروی و متن آبی (لهای سننفید و اسننلی ی فیروزه ای
 -2متن مشننکی و اسننلی ی یالری  -3متن آبی (لهای سننفید و اسننلی ی فیروزه ای -۸
تطوا کوفی از آیات قرآن کریخ از کاشنی یالری در متن مشنکی مد فاتنل ت ام سننطوح
نقی و نمار و تطوا نیخ دایره های مار پیبی از کاشی فیروزه ای .
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بک یاق ن ای دیوار شننرقی و رربی در متن آبی و اسننلی ی درشننت تو پر و متن مشننکی ؛ با
ماشیه سفید و اسلی ی یالری  .متن اتلی دارای اسلی ی فیروزه ای و (ل های سفید یالری

بک پارین رواق کفی کن مشننرف به تننحن بزرگ متن آبی اسننلی ی فیروزه ای با (لهای
درشنت سنفید  ،که در نو تود از ری ترین معرق کاری ها می باشند  .در وسث دایره ای با
متن مشکی و نوشته و ال سوه اهلل ؟ به تث سفید.
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بک باالی رواق بزرگ شنرقی و رربی در متن آجری دیوار ترنجهای چهار (وشه در متن آبی
با ماشننیه فیروزه ای و اسننلی ی یالری و (لهای سننفید  .نوشننته ها من کان هلل کان اهلل ه
بخث سفید در متن آبی و ماشیه فیروزه ای .

دیوار های یاق ن ای واقع میان تنحن بزرگ و شننبستانهای شرقی و رربی و کفی کن دارای
دو یاق بلند و کوتاه مشرف به شبستانها ،بشرح زیر تقسیخ بندی شده است
 -۸ازاره فیروزه ای  -2ومه آیات قرآن -3دیوار و سنق یاق بلند دارای ماشیه ای مرکا از
دو اسننلی ی فیروزه ای و یالری با (لهای سننفید  -۸متن دیوار یاق بلند ؛ آجری و اسننلی ی
فیروزه ای و ترنج یالری با متن سبز چ نی اس ا مبارکه داتل (لها یا فرد یا وتر سفید رنگ
در متن آبی سنایر نوشته های ما بین (لها مانند یا ستار یا جبار یا امد یا رفار به تث کوفی
سفید سایه دار ) آبی ا در متن فیروزه ای  – ۱ .متن یاق کوتاه با تزرینات و رنمهای دیوار بلند
اس ا مبارکه یا دارخ یا فرد  ،یا وتر  -۴ .مد فاتل بین دو یاق
93
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یاق کوچک رواق مشنرف به شبستان رربی دارای کتیبه است که در رواق شرقی وجود ندارد و
اس ا مبارکه یا رمیخ یا امد یا رم ن بخث کوفی و ماشیه فیروزه ای در متن مشکی معرق
کاری شده است .
مد فاتنل یاق ن ای بلند و کوتاه رواقهای شنرقی و رربی و کفی کن بصنورت بدیع و نفیسی
معرق کاری شده است .
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یاق بزرگ رواقهای شرقی و رربی اس ا مبارکه یا جبار یا ستار یا فرد .

مد فاتنل یاق ن ای بلند و کوتاه رواق های شرقی و رربی و کفی کن بصورت بدیع و نفیسی
معرق کاری شده است.
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باال ازاره و نوشته آیات پایه ها مزر

کاری ری و محدودی با کاشی معرق پوشانده شده .

باالی آن بترتیا یک کتیبه از کاشی معرق در متن آبی و اسلی ی یالری و فیروزه ای ؛ (لهای
سفید و ترنج های مشکی با ماشیه فیروزه ای و مشکی و باالی آن در متن آبی با آجر بر جسته
کالم های شننکور ملیخ تننادق مقیخ رووف علیخ جواد کریخ بطور متناوح معرق کاری شننده
است .
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بر جسنتمی رنگ کاشنی ها جا ا اسنت  .مد فاتل دو یاق بزرگ و کوچک با اسلی ی فیروزه
ای و یالری و (لهای سنفید و ترنج زیبای وسث با متن مشکی که ه ه در متن آبی آبدار ترین
رنمهای م کن جال و یراوت تا تننی دارد  ،معرق کاری شننده اسننت  .کتیبه تننادق مقیخ از
آجر بر جسنته با رنگ مسنی ) رنگ ت ام نوشته ها ی آجری بر جسته از جنز ر

و مت ایل

به قرمز مسنی می باشند که ب رور زمان از بین رفته و در بعزی تکه های افتاده و باقی انده در
دیوار سا خ مانده است ا .
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ن ونه ای دیمر از پایه های تحن بزرگ

کل ه مح د به تث کوفی و رنگ یالری در متن مشنکی و کل ه تن د بخث کوفی و سفید در
متن مشکی هر دو با ماشیه یالری  .متن ماشیه یاق ن ا آبی با اسلی ی یالری و فیروزه ای با
(لهای سفید .
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سننق یاق ن ای کوچک در دو یرف یاق واقع در بین دو تحن بزرگ و کبود با تزرینات آجر
و کاشنی معرق (لهای چهار (وشنه و هشت پر با متن آبی و اسلی ی فیروزه ای و (لهای سفید
یالری با ماشیه فیروزه ای در کتیبه هاری در متن آبی و ماشیه فیروزه ای بخث ثلد سفید یا
هادی  ،یا مبدی یا وارث یا باری معرق کاری شده است .
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مقرنز کاری یاق ن ا

یکی از (لهای هفت پر افقی مقرنز کاری که از کل ه مسننین و دیمری مسننن ترکیا یافته
است  .تطوا کوفی تزرینی یالری با ماشیه سفید در متن سبز چ نی معرق کاری شده است.
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در پارین مقرنز کاری و درون ماشننیه یاق رده بندی زیبا با متن آبی  ،اسننلی ی فیروزه ای و
یالری  ،بکهای مشننکی  ،داتل ترنج ها متن مشننکی  ،اسننلی ی یالری و فیروزه ای با (لهای
سفید عظ ت تاتی آفریده است .

تث کوفی مرزدار
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 ۸امتن با زمینه آبی،اسنلی ی سبز فیروزه ای (،لهای سفید و یالیی ترنجهایی یالیی با زمینه
سبز چ نی

کتیبه زیر از دو قس ت ترتیا یافته
 2اتطوا تعبیه شده در متن
ا  -مربع وسث از چهار سبحان اهلل معرق کوفی سفید رنگ در متن آبی و ماشیه یالیی که
به (ل شباهت دارد
ح-مثلد های به از دو ا ح د اهلل معرق کوفی سفید رنگ در متن آبی و ماشیه یالیی
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ج -اس ا مبارکه
یا رؤوف یا رزاق – یا شنافی یا کافی یا باقی – یا وتر یا سبوح یا بر – یا قدیر یا ستار یا رافر –
یا تالق یا وهاح – یا رمیخ یا عزیز -یا قا رخ یا قدیر یا باری – یا منان یا منان – یا مرسننل یا
مرشننند – یا نور یا قدیر یا فرد – یا مجیا یا قریا یا باعد یا وارث  ... -بخث ثلد یالری 8
متن مشکی و ماشیه یالری
د-اسنن م مبارکه اهلل ،او  ،تنن د،نور،امد،مجید به تث کوفی یالیی متن مشننکی در مربعی
یالیی معرق کاری شده است.

یا باعد،یا وارث،یا شنافی،یا کافی،یا باقی به تث ثلد با کاشی یالیی در متن مشکی و ماشیه
یالیی معرق کاری شده است.
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مربع سنفید متن کتیبه به تث کوفی با کاشنی سفید در متن یالیی و ماشیه فیروزه ای چهار
سبحان اهلل و در تصویر زیر دو ا ح د اهلل
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بک چپ یاق تنحن کبود در متن آبی با اسنلی ی های تو پر ری یالیی و (لهای سفید و
یالیی بسنیار ری معرق کاری شنده است در داتل (ل دوازده پر معز نا شی بار با کاشی
سفید معرق شده و بصورت بسیار زیبا در آمده است.

در س ن ت چپ بک کتیبه بسننیار زیبا و مربعی دیده میشننود که رودی آن به یرفین و باال و
پایین معطوف شنده ؛سنوره  ۸89بشنرح زیر معرق کاری شده از س ت چپ و نی ه لع بسخ
اهلل ا رم ن ا رمیخ انا اعطیناک ا کوثر فصننل ربک وانحر ان شننانئک هو االبتر به تث یالیی
کوفی در متن آبی وکل ص امد به تث کوفی و سبز در داتل سوره.

136

Saeedsun.ir
من فارق ا ج اعه شنبر مات جاهلیه که اتنل مدید بصورت من فارق ا ج اعه شبراً مات میته
ا جاهلیه می باشد .

معرق کاری کنج شاه نشین در متن آجری و ماشیه زنجیره ای اسلی ی دار ترنج بسیار ری
با متن آبی و ماشننیه فیروزه ای با اسننلی ی های فیروزه ای و (لهای سننفید ویالیی.در داتل
ومه کالمهای اسنترفرهلل ا عظیخ ،یا دارخ االمسنان ،یا رافر ا سیئات در شاه نشین های مقابل
معرق کاری شده است.
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دو قطعه از کاشننی کاریهای مسننجد کبود که در عین شننکسننتکی و آوار(ی ن ودار ذوق و هنر
مررق کاران چیره دست آن می باشد.

(لی سفید ) با کاشی سفید مینایی اامت االً متعلب به سق (نبد تحن بزرگ.
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(لی سفید معرق در متن آبی و ساقه و ماشیه فیروزه ای.

ازاره تحن کبود دارای ر(ه های بسیار زیبا.
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ازاره اسلی ی بسیار ری و بر جسته و تث زیبای ثلد آن آدمی را به تیا وا میدارد.

یرفین یک قطعه سنگ قبر)رسوبی ا.
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از میان کاشنی های انباشنته شنده در مسجد کبود کاشی باال دیده می شود که از حا جنز
آجر و عاح و تث اتنننالً نظیری در مسنننجد کبود ندارد و امت ا دارد که از مقابر موجود در
میاا و با های مسنجد کبود منتقل شنده باشد )چون بعد ها مقابر مختلفی از بزر(ان در آن
امداث و تا سنا های اتیر یعنی اوایل سلطنت ر ا شاه کبیر قبرستانی در محل شبستان جهان
شناه وجود داشنت که تبدیل به با ع ومی و بعدها دبسنتان (ردید و ساتت ان فعلی موزه آذر
بایجان هخ در این محل بنا شنده استا کاشی یکپارچه بوده با ماشیه ای زرد که در هی جای
مسننجد کبود چنین رنمی وجود ندارد متن سننفید و کالم ال ا ه اال اهلل به تث نسننتعلیب و آبی
الجوردی و مباح دار و ریر تا ص.
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از مج وعه سنمهای مرمر ازاره تحن کبود امروز فقث  ۸۴قطعه باقی انده که  ۸۱قطعه آنها در
جای تود محفو و یک قطعه از محراح مسجد در وسث تحن کبود نمهداری می شود.
سور منقور روی ومه ازاره عبارت است از -۸سوره هفتاد و نهخ ا نبا -2سوره هشتاد ونهخ
ا فجر -3سوره نود و هشتخ ا بینه .
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فهرست و محل عکسها در مسجد کبود

 - 1مقرنس کاری در شبستان بزرگ

 - 2کاشیکاری با آجر های لعاب دار

 -3کاشی کاری باالی
ورودی غربی به شبستان کوچک
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 -4کاشیکاریهای کناره ورودی به شبستان
کوچک

 -5پایه گنبد در شبستان بزرگ

 - 6قسمتی از کاشی کاری روی پایه ها
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کاشیکاریهای داتل شبستان بزرگ
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داتل شبستان بزرگ
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مربوا به دیواره های داتلی شبستان بزرگ
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مربوا به ورودی های شبستان بزرگ از رواق های ایراف آن
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به داتل شبستان کوچک

محراب شبستان کوچک
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آجرهای لعابی در شبستان کوچک

پایه های گنبد مسجد کبود
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ازاره های داخل شبستان کوچک

کاشیهای جدا شده از دیواره های داخلی مسجد
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مقرنس کاری شبستان بزرگ

قسمتی از رواق های اطراف شبستان بزرگ

باالی ورودی شبستان بزرگ و شبستان کوچک

122

Saeedsun.ir

نمای بیرونی مسجد کبود

نمای بیرونی مسجد کبود

ایوان ورودی مسجد کبود
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نمای از مسجد کبود

ایوان ورودی مسجد کبود

ایوان ورودی مسجد کبود
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ایوان ورودی مسجد کبود
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رواق های اطراف مسجد کبود
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محراب از جنس مرمر

ازاره های بیرونی مسجد کبود
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پالنها

سایت پالن و قس تی از پالن پارک تاقانی تبریز
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مقطع عرضی و مقطع طولی
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پرسپکتیو تارجی
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