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سـال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1400
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

3

 فهرسـت

5

25

47

65

91

115

137

165

193

215

231

245

261
263

ریشه یابی الگوی معماری مسجد كبود تبریز
محسن دهقانی تفتی/ زهرا السادات مدرس زاده/ غالمحسين معماريان

توسعة چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار به عنوان راهبردی پایدار در حفاظت از بناهای میراثی
پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 5-23

تاريخ دريافت: 1398/05/17          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

ریشه  یابی  الگوی معماری مسجد كبود تبریز 

محسن دهقانی تفتی*
زهرا السادات مدرس زاده**

غالمحسين معماريان***

چكیده
و  سياحان  مورخان،  توجه  مورد  تاكنون،  گذشته  از  كه  است  ايران  معماری  باارزش  آثار  از  يكی  تبريز  كبود  مسجد 
پژوهشگران معماری متعددی قرار گرفته است. در اين راستا، مطالعات فراوانی دربارۀ تاريخ و ريشۀ الگوی معماری 
مسجد كبود و عناصر و جزئيات آن، با رويكردها و روش های مختلف انجام پذيرفته و برخی نتايج متضاد و پرابهام به 
دست آمده است؛ به نحوی كه عده ای كليت فرمی بنای كبود تبريز را وارداتی و متأثر از معماری مساجد گونۀ بورسا در 
عثمانی و عده ای ديگر آن را در تداوم تجربيات معماری ايرانی می دانند. با نگاهی اجمالی به اين يافته ها، لزوم انجام 
پژوهش های بيشتر برای يافتن ريشۀ الگوی معماری مسجد كبود تبريز در كليت و اجزايش، به چشم می آيد. بدين 
منظور، نوشتار حاضر با روش تفسيری تاريخی، نخست به مطالعۀ تاريِخ بستر و كشف و تحليل نيروهای متفاوت اثرگذاِر 
پيدا و پنهان بر فرم معماری مسجد كبود تبريز پرداخته و در ادامه در يك تحليل معماری، جايگاه الگوی ساخت بنای 
كبود تبريز و ميزان سنخيت آن در تناسب با زنجيرۀ تداومی معماری ايرانی و معماری مساجد عثمانی گونۀ بورسا را تعيين 
كرده است. يافته ها نشان می دهد هرچند در دوران جهانشاه و پيش از او، ارتباطات فرهنگی گسترده ای بين دولت عثمانی 
و قراقويونلوها وجود داشته، اما در موضوع معماری، تأثير يك طرفۀ هنرمندان، معماران و كاشی كاران ايرانی بر معماری 
عثمانی مشهود است. بنای كبود تبريز كه يك مسجِد متصل به آرامگاه است، در حس فضا، كاركرد، كارشيو، سازه، نما 
و تزيينات، ريشه كاماًل ايرانی دارد و از جنبۀ الگوی ساخت، در تداوم گسترش بناهای گنبدخانه ای ايرانی شكل می گيرد.

كلیدواژه ها: 
مسجد كبود تبريز، الگوی معماری، معماری ايرانی، معماری عثمانی، تصوف شيعی. 

* دكتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران
** كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد

memarian@iust.ac.ir ،استاد، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران، نويسنده مسئول ***
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پرسش های پژوهش
1. مسجد كبود تبريز در چگونه جغرافيای سياسی، حاكميتی، اجتماعی و فرهنگی شكل گرفته است؟ 

دارد؟ معماری  و تجربيات معماری كدام منطقه  ريشه در فرهنگ  تبريز،  الگوی ساخت مسجد كبود   .2
ايرانی يا عثمانی؟ 

3. جايگاه الگوی ساخت مسجد كبود تبريز در كليت و اجزايش، در گسترۀ معماری سرزمينی اش كجاست؟

مقدمه
تاكنون پژوهشگران و مورخاِن معماری زيادی، مسجد كبود تبريز را بررسی كرده و هركدام به روشی متفاوت، به روشن 
ساختن بخشی از نادانسته ها دربارۀ ريشه های الگويی و سبكی اين بنای باارزش تاريخی در معماری ايران پرداخته اند. در 

يك جمع بندی، نظريات موجود به دو دستۀ مجزا تفكيك پذيرند:
دستۀ اول بر اين باورند كه تشابه انكارناپذيری بين مسجد كبود تبريز و مساجد گونۀ بورسا1 )دارای پالن با شكل 
T معكوس( در منطقۀ عثمانی وجود داشته و الگوبرداری و تأثيرپذيری عميِق مسجد كبود را امری بديهی و يقينی 
می دانند. برای نمونه، سلطان زاده )1376، 167( می نويسد: »نكتۀ بسيار مهم در زمينۀ طرح معماری اين مسجد، با وجود 
آنكه طراحی و تزيينات آن برگرفته از هنرهای تزيينی ايران است، به نقشۀ آن مربوط می شود كه از لحاظ خصوصيات 
طراحی، ايرانی نبوده و اقتباسی از گونه ای مساجد عثمانی است.« در مقاله ای كه به تازگی كبيرصابر، مظاهريان، و پيروی 
)1393، 5( با آگاهی از پژوهش های مورخان پيشين انجام داده اند، اقتباس مسجد كبود از معماری عثمانی، با نگاهی 
تعديل شده تر از سلطان زاده بيان می شود؛ آن ها معتقدند: »شيوۀ معماری اين بنا اگرچه باب جديدی در طراحی مسجد در 
معماری ايران گشود، لكن نتوانست اشتياق و رغبت معماران بعدی را برای تكرار و تكميل فرم آن برانگيزد؛ لذا انديشۀ 
به كاررفته در آفرينش معماری مسجد كبود تبريز، همچون تك ستاره ای بود كه برای يك  بار درخشيد و سپس خاموش 
شد.« آن ها در ادامه، اقتباس فرمی بنای مسجد كبود تبريز از آثار معماری عثمانی را تأييد می كنند و نقش معماران 
ايرانی را در تعديل و تغييراتی در فرم وارداتی اين مسجد مؤثر می دانند؛ به نحوی كه در نهايت، محصولی با سيمای 

معماری ايرانی ايجاد شده است. 
دستۀ دوم از پژوهشگران معتقدند الگو و فرم مسجد كبود تبريز بدون هيچ گونه وابستگی به مساجد و ابنيۀ عثمانِی 
واقع در شهر بورسا و هرجای ديگر از منطقۀ آناتولی، ريشه در معماری منطقۀ ايران دارد. هيلن برند )1391، 104( فرم 
معماری مسجد كبود را تكامل تجربيات معماری دورۀ تيموری و همچنين نتيجۀ تداوم تجربيات معماری خراسان می داند 
و می نويسد: »باشكوه تر از همه )بناهای دورۀ تيموری(، مسجد كبود تبريز است كه در آن، فكری مشابه با مسجد شاه 
مشهد و با بيانی كامل تر، به واسطۀ تنظيم باز فضای مركزی ارائه شده است.« حتی برخی فراتر از اين ادعا رفته و معمار 
مسجد شاه مشهد را همان كسی می دانند كه نقشۀ مسجد كبود را طراحی كرده و همچنين با معماری و طراحی مسجد 
سبز2 )مسجد يشيل جامع( در بورسا نيز آشنايی و ارتباط داشته است )بلر و بلوم 1382، 79؛ ويلبر و گلمبك 1374، 
584ـ585(. ذكاء )1368، 183ـ185( نيز فرم معماری مسجد كبود را برآمده از مراودات فرهنگی و اجتماعی بين ايران و 
آناتولی در قرن نهم هجری دانسته و گمان برده است نقشۀ معماری يشيل جامع در خاك تركيه، اقتباسی از مسجد كبود 
باشد. البته برخالف ادعای ذكاء كه مسجد يشيل جامع را اقتباسی از مسجد كبود تبريز می داند، بايد گفت اين مسجد 

حدوداً در سال 822ق ساخته شده )گودوين 1388، 81( و نمی توانسته اقتباسی از مسجد كبود )870ق( باشد. 
پيرنيا )1383، 266( نيز با قبول وجود شباهت اندك بين پالن و نمای مسجد كبود با طرح و نمای خارجِی برخی 
از مساجد سرپوشيدۀ اوليۀ عثمانی در شهر بورسا، اين موضوع را دليلی قاطع بر الگوبرداری از ابنيۀ عثمانی نمی داند و 
معتقد است همچنان تفاوت های مهمی بين آن ها وجود دارد. او تهرنگ مسجد كبود تبريز كه فاقد ميانسراست، برگرفته 
از مسجد شاه ولی تفت دانسته و طرح مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان را نيز متأثر از همين مساجد می داند. پيرنيا ريشۀ 
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الگويی مسجد كبود تبريز را در معماری مناطق مركزی ايران جست وجو كرده و اين بنا را در دستۀ آثاِر با شيوۀ آذری 
در ساخت، قرار داده است. 

درمجموع با مراجعه به يافته های پيشين، با ابهام ها و تضادهايی مواجه خواهيم شد كه مستلزِم پرداختِن مجدد به 
اين موضوع با رويكرد و روشی متفاوت است. در اين پژوهش، برای يافتن ريشۀ الگوی معماری مسجد كبود تبريز، از 
يك سو تاريخ و جغرافيای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعِی زمان و مكاِن ساخت اثر مورد توجه قرار گرفته و از 
سويی ديگر، جايگاه الگوی ساخت بنا، با نگاهی گسترده به معماری سرزمينی و زنجيرۀ تداومی آن )معماريان 1384، 

135( تبيين می شود. 
به طور كلی، فرم و قالبی كه يك بنا در آن شكل می گيرد، محصول فرايندی است كه به صورت پيدا و پنهان 
تحت تأثير ايده ها و مفاهيم مختلف بوده و ريشه در گذشته دارد )Moudon 1997(. ازاين رو درك، توصيف و توضيح 
فرم و فرايندهای توسعه و تغيير آن، تنها در بستری ميان رشته ای و در طول زمان در تأثير ملموس از نيروهای فرهنگی، 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی بستِر شكل گيری محقق می شود )Kropf 2001(. اين نوع مواجهه، در مطالعۀ بناهای 
عمومی و مجموعه های تاريخی كه محصول رابطۀ انسان و شهر در تناسب با نيروهای مختلف در طول زمان بوده و 

ارزش های موجود در زندگی بانيان آن را در خود حفظ می كند، بيشتر مورد تأكيد است.
در اين نوشتار، ابتدا با هدف شناخت جريان ها و نيروهای مذهبی، سياسی، قوميتی و فرهنگی اثرگذار بر فرم مسجد 
كبود تبريز، يك پژوهش تاريخی مجزا صورت پذيرفت كه نتايج آن به اجمال منعكس می گردد3 و در ادامه، معماری 
مسجد كبود تبريز )در كليت و اجزايش( و ميزان سنخيت آن با زنجيرۀ تداومی مساجد عثمانی گونۀ بورسا و بناهای 
گنبدخانه ای در ايران مورد بررسی قرار می گيرد. با كناِر هم گذاشتن نتايج حاصل از اين دو بخش، می توان به پاسخی 

مناسب برای پرسش اصلی پژوهش دست يافت. 

1. تاریخ و جغرافیای بستر در زمان شكل گیری مسجد كبود تبریز؛ خالصه ای از یافته ها 
مسجد كبود تبريز يا مسجد مظفريه4 )گوی مسجد( از جمله بناهايی است كه در دوران حكومت جهانشاه قراقويونلو و 
به همت همسرش خاتون جان بيگم در سال 870ق در مجموعۀ مظفريه ساخته شده است )كرباليی تبريزی 1344، ج. 
1: 52(. در دوران حكمرانی جهانشاه بر منطقۀ تبريز و بعد از آن، پادشاهی بر ايران، دو دولت قدرتمند عثمانی و تيموری 
و قبايل تركمن آق قويونلو در همسايگی با قلمرو جهانشاه حضور داشتند. همۀ اين اقوام به نوعی دارای ريشه های نسلی 
مشابه از دوران سلجوقی بوده و مبدأ نسبی خود را از اوغوزخان، فرزند قره خان، برمی گيرند )سومر 1390؛ نجفلو 1390، 
17ـ40؛ باسورث 1381، 522(. عالوه  بر شناخِت دولت های مستقر در محدوده و بستِر زمانی مورد مطالعه )از تركستان 
تا آناتولی غربی در قرن هشتم و نهم هجری(، يكی از موضوعات تعيين كننده  در سرنوشت و ادامۀ حيات دولت های 
در منطقه، نوع رابطۀ حاكمان با جريان های تصوف بوده است. جريان های تصوف با رنگ و بوی مذهبی و عرفانی، 
موفق به ايجاد پايگاه های قوی و پرشمار اجتماعی شده بودند. ازاين رو به نظر می رسد با پرداختن به موضوعاتی نظير 
»سرگذشت زندگی جهانشاه و همسرش خاتون جان بيگم به عنوان بانيان مسجد و مجموعۀ مظفريۀ تبريز«، »سطح 
روابط سياسی و فرهنگی جهانشاه قراقويونلو با دولت های همجوار و جريان های تصوف در منطقه« و »رسوم و فرهنگ 
مشترك )به خصوص در معماری( تركان عثمانی، تركان تيموری و تركمن های قراقويونلو«، بتوان به دانش نسبی از بستر 

زمانی و مكانی كه مسجد كبود در آن شكل گرفته است، دست يافت. 
1. 1. سرگذشت زندگی جهانشاه و همسرش خاتون جان بیگم

جهانشاه قراقويونلو )799ـ872ق(، فرزند قرايوسف و برادرزادۀ گوهرشاد بيگم )طهرانی 1356، 296(، حكمران منطقه ای 
آذربايجان و شهر تبريز در دوران پادشاهی شاهرخ تيموری )807ـ850ق( بوده كه در طول فرمانروايی خود با حركت ها 
و نهضت های مذهبی، اجتماعی و سياسی مختلفی در منطقه مواجه شده است. ازاين رو چهرۀ مذهبی جهانشاه نيز 

می بايست در پشت سياست ها و جذب توده های اجتماعی مختلف به كار می آمد. 
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جهانشاه به لحاظ شخصی، تمايل بيشتری به گونه ای از تصوف شيعی داشت )شاهمرادی و منتظرالقائم 1392، 49؛ 
ميرجعفری 1384، 262ـ263( و در حكمرانی، از هرگونه تفاسير سياسی و فلسفی راديكال و افراطی حذر كرد. كشتاِر 
جمعِی پيروان حروفيه در تبريز )845ق( با اعتقادات التقاطی و غلوآميز و همچنين اخراج شيخ جنيد صفوی )پدر شيخ 
حيدر صفوی و پدربزرگ شاه اسماعيل( از اردبيل و خانقاه شيخ صفی الدين اردبيلی كه مروج تفكرات شيعۀ غالی5 بود 
و واگذار كردن توليت آن آستان به عمويش، شيخ جعفر الصدری صفوی )روملو 1349(، شواهدی بر اين مدعاست. 
جهانشاه در ايام جوانی با خاتون جان بيگم ازدواج می كند. به گواهی تاريخ، همسر جهانشاه يكی از تأثيرگذارترين 
اشخاص بر زندگی سياسی و اجتماعی وی است. يافته های تاريخی ما نشان می دهد عالوه بر خاتون جان بيگم كه بانی 
مسجد كبود تبريز است، هر سه فرزنِد دختر جهانشاه نيز نقش تعيين كننده ای در ايجاد آثار معماری و بناهای خانقاهِی 

در ارتباط با تفكر تصوف شيعی در ايران داشته اند. 
يكی از دختران جهانشاه، صالحه خاتون است كه به عقد ازدواج قاسم، پسر شيخ جعفر صفوی، درمی آيد )روملو 
1349، 407(. شيخ جعفر صفوی و پسرش قاسم، در دوران حكومت قراقويونلوها به دليل رابطۀ غيردوستانۀ جهانشاه 
با شيخ جنيد صفوی كه منجر به اخراج او از اردبيل شد، موقعيت مناسبی در آن منطقه داشتند. در سال های بعد، در 
دورۀ حكومت آق قويونلوها نيز به دليل دشمنی سلطان يعقوب آق قويونلو )882ـ896ق( با شيخ حيدر صفوی )همان، 
615ـ619(، اين موقعيت حفظ گرديد. بدين واسطه صالحه خاتون، اجازۀ ساخت و تكميل بنا ها و از جمله حمام مجموعۀ 
مظفريه را در دورۀ آق قويونلوهاِی سّنی مذهب به دست می آورد )ميبدی 1376، 251ـ252(؛ هرچند بانِی اصلِی مسجد و 

مجموعۀ مظفريه، خاتون جان بيگم است6 )كرباليی تبريزی 1344، ج. 1: 524(. 
دختر ديگر جهانشاه در سال 851ق، به عقد سلطان محمد بن بايسنقر ميرزا7 درآمد. اين واقعه بعد از درگذشت شاهرخ 
تيموری و در جرياِن مصاف و مصالحۀ لشكريان سلطان محمد و جهانشاه و با وساطت گوهرشاد بيگم اتفاق افتاده است 
)خواندمير 1333، ج. 4: 39ـ40؛ سمرقندی 1372، ج. 2: 901؛ روملو 1349، 277ـ279؛ طهرانی 1356، 297؛ كاتب 
1357، 223ـ226(. سلطان محمد، همانند جهانشاه دارای گرايش های صوفيانه و شيعی بوده و در دوران كوتاه حكومتش 
بر عراق عجم، مورد حمايت سادات حسينی و اكابر شهرها قرار می گيرد )براون 1335، 660؛ كاتب 1357، 216(. او 
چندين بنای معماری و خانقاه در ارتباط با تفكر تصوف شيعی احداث كرده است )هنرفر 1363، 506(. وی در سال 
854ق، هرات پايتخت تيموريان و خراسان را به تصرف خود درمی آورد و در سال 855ق در جنگ با برادرش ميرزا بابر، 
كشته می شود )روملو 1349، 304ـ307؛ اسفزاری 1339، ج. 2: 155ـ179؛ كاتب 1357، 234؛ طهرانی 1356، 324(. 
سلطان محمد كمتر از يك سال )853ـ854ق( حاكم خراسان است؛ ازاين رو احتمال آن وجود دارد كه پايه گذاری و شروع 
ساخت مسجدـ  آرامگاه شاه مشهد و صحن روبه روی آن، توسط سلطان محمد و همسرش در دوران كوتاهی كه حاكم 
خراسان بودند، انجام شده باشد؛ گرچه سيدی )1378، 72( نويسندۀ كتاب تاريخ شهر مشهد معتقد است اين بنا توسط 
ميرزا بابر يا يكی از اميرانش احداث شده است. اين بنا به گمان پژوهشگران در ارتباط با تفكر تصوف شيعی و به عنوان 
مدفن يك شخصيت علوی شكل گرفته )اوكين 1386، 419( و تركيبی از نمازخانۀ خصوصی و آرامگاه است )ميرزايی 
و خاقانی 1394، 55(. در كتيبۀ ضلع راست جدار مدخل اصلی، نام معمار بنا »احمد بن شمس الدين محمد تبريزی« و 

تاريخ اتمام ساخت بنا 855ق ذكر شده است. 
تحت  يزد  منطقۀ  آنكه  از  پيش  می كند.  ازدواج  ولی  نعمت اهلل  شاه  نوادگان  از  يكی  با  جهانشاه  دختر  سومين 
فرماندهی قراقويونلوها )857ـ872ق( قرار گيرد، تعدادی از نوادگان شاه نعمت اهلل ولی از كشور هندوستان بازگشته و 
در خانقاهی كه جّد ايشان در ابتدای قرن نهم هجری در تفت ساخته بود، حضور داشتند. ذكر خصايل نيكو و ارادت 
مردم ايران به شاه نعمت اهلل ولی و فرزندانش كه آن ها نيز دارای گرايش تصوف شيعی بودند )جعفريان 1385، 834(، 
سبب شد تا جهانشاه دخترش »خانم« را به عقد شاه نعيم الدين نعمت اهلل ثانی درآورد )نهاوندی 1310؛ مستوفی 
بافقی 1342، ج. 3: 51ـ52(. شاه نعيم و همسرش با حضور در خانقاه شاه ولی در تفت، بنای مسجد شاه ولی را 
می سازند8 )دهقانی تفتی و مردمی 1392،  146ـ155(. ساخت اين بنا بر اساس تاريخ موجود در كتبيۀ سنگی واقع 
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در محراب مسجد، سال 873ق است. ازاين رو زمان اتمام ساخت مسجد شاه ولی تفت تقريبًا سه سال بعد از ساخت 
مسجد كبود تبريز بوده است )همان جا(. 

جهانشاه در دهۀ آخر عمرش و در سال 862ق، شهر هرات را به تصرف خود درآورد و در اولين قدم به زيارت مزار 
گوهرشاد بيگم، شاهرخ تيموری )خواندمير 1333، ج4: 75 ـ 73؛ اسفزاری 1339، ج. 2:  213ـ222؛ طهرانی 1356، 
 347ـ361(، سلطان محمد و دخترش رفت. اين آرامگاه كه ساخت آن منتسب به قوام الدين شيرازی است، متصل 
به مدرسۀ بزرگ هرات بوده و در زمان حيات گوهرشاد بيگم ساخته شده است. هشت ماه حضور جهانشاه در شهر 
هرات كه به همت شاهرخ تيموری و گوهرشاد بيگم و فرزندانشان )به خصوص ميرزا بايسنقر( مهد هنر معماری، 
كاشی كاری، تذهيب، خطاطی و... شده بود، تأثيرات فراوانی بر وی گذاشت. در نهايت، جهانشاه در سال 872ق به 
دست سپاهيان آق قويونلو و همسرش خاتون جان بيگم نيز در همان سال توسط حسنعلی پسر جهانشاه كشته شدند 

)روملو 1349(.
1. ۲. روابط سیاسی و فرهنگی جهانشاه قراقویونلو با دولت های هم جوار و جریان های تصوف در 

منطقه
جهانشاه مردی سياست مدار بود و در دوران حكومتش كوشيد تا از طرق مختلف، روابط دوستانه ای با همسايگانش داشته 
باشد. او كه از ابتدا يكی از حاكمان منطقه ای شاهرخ تيموری و برادرزادۀ گوهرشاد بيگم بود، تا زمان حيات شاهرخ، 
هيچ گاه درصدد حمله به قلمرو وی برنيامد. در دوران جهانشاه و پدرش قرايوسف، هنرمندان، كاشی كاران و خطاطان 
بسياری از تبريز، آزادانه به منطقۀ خراسان و هرات سفر می كردند. مال آيتی تبريزی، ظهيرالدين اظهر ملقب به استاد 
استادان، موالنا كمال الدين جعفر بن علی تبريزی معروف به هروی و جعفر بن جعفر تبريزی، تنها برخی از معروف ترين 
خوشنويسان و هنرمندان تبريزی بودند كه در هرات به تحصيل و تدريس هنرشان پرداختند )مشكور 1352، 753، 765، 
789، 790، 800(. جهانشاه توانست با همسايۀ غربی خود، دولت عثمانی و حاكمانش، سلطان مراد دوم و فرزندش 
سلطان محمد دوم، نيز روابط بسيار مناسبی برقرار كند )حسن زاده 1388، 66 ـ 65؛ نجفلو 1390، 103ـ 118( كه اين 

روابط دوستانه می توانست چهار دليل عمده داشته باشد:
و مشترک:  بالقوه  به عنوان خطری  آق قویونلو ها  و  تیموری  دولت  با  و همسایگی  الف . حضور 
عثمانی ها، آق قويونلوها، تيموريان و قراقويونلوها هريك در دوره های مختلف روابط پيچيده ای با يكديگر داشتند و 
قراقويونلوها با واقع شدن در همسايگی با هر سه، همواره نقشی فعال در توازن و تعادل قدرت بازی می كردند )حسن زاده 
1388، 62(. در دوران جهانشاه، نتيجه و برايند معادالت منطقه ای به سمتی رفت تا دولت قراقويونلو رابطه ای مناسب 
با حاكمان هم عصر خود در دولت عثمانی، يعنی سلطان مراد دوم ) 824ـ848ق( و سلطان محمد دوم ) 848ـ850ق و 

 855ـ886ق( كه هر دو عالقۀ فراوان به تصوف داشتند، برقرار سازد.
ب.  داشتن ریشه های خاندانی و نسبی مشترک عثمانی ها و قراقویونلوها: عثمانی ها شاخه ای از تركان 
اوغوز بودند كه در اواخر امپراطوری سلجوقيان از تركستان به آسيای صغير كوچ كردند. قراقويونلو ها نيز طايفه هايی 
تركمن هستند كه در سال 599ق، تحت رهبری تئوره بيگ از تبار اوغوز )جّد هشتم جهانشاه( در قالب سی هزار چادر از 
تركستان به ايران و آناتولی شرقی آمده اند )سومر 1390؛ نجفلو 1390، 17ـ40؛ باسورث 1381، 522(. يكی از مورخان 
قرن نهم هجری به نام »شكراهلل« در كتاب بهجت التواريخ، دربارۀ بستر قومی و ريشه های نسبی يكسان جهانشاه و 
سلطان مراد دوم و سلطان محمد دوم، اطالعات موثقی به دست می دهد )نجفلو 1390، 23(. با توجه به اين اشتراك 
قومی، جهانشاه در مكاتباتش با سلطان محمد دوم، او را »فرزندم« خطاب می كرد و پاسخ هايی با خطاب »پدرم« 
دريافت می نمود. از بررسی مكاتبات دو طرف چنين برمی آيد كه آن ها همواره در جهت تحكيم روابطشان، فتح نامه ها و 

محبت نامه هايی برای يكديگر ارسال می كردند )ينانچ و ولی 1375، 279(. 
ج .  منافع دوجانبة اقتصادی و فرهنگی: در دوران قراقويونلوها و به خصوص جهانشاه، روابط مناسب اقتصادی 
و فرهنگی با دولت عثمانی برقرار شد و همواره تجار و هنرمندان زيادی در مسير كاروان رو تبريز ـ  بورسا در حال رفت وآمد 
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بودند )نجفلو 1390، 114 ـ 118(. يافته های تاريخی مورخان ُترك، مؤيد آن است كه غالباً ترك های عثمانی به فراگيری 
هنر و معماری در تبريز پرداخته و معماران تبريزی نيز برای ساخت، خطاطی و كاشی كارِی برخی از بناهای سلطنتی و 
حائز اهميت، به شهرهای عثمانی نظير بورسا، ادرين و... رفته اند )Mantran 1952; Esin 1980( تا جايی كه گادفری 
گودوين )1388، 260(، پژوهشگر معماری ترك، سرمعمار دولت عثمانی را يك ايرانی معرفی می كند و می نويسد: »ِسنان 
)سرمعمار ترك دوران عثمانی در قرن دهم هجری( به عنوان معمار دار السعادت بر جای عجمی عيسی معمار سال خوردۀ 
ايرانی نشست.« گودوين به نقل از اِسين می گويد كه غالمان ترك، هنرها و معماری را در تبريز می آموختند و محله ای 

تمام از اين شهر را اشغال كرده بودند )همان، 656(.
د .  تشابه در اعتقادات علوی و صوفیانة حاكمان و مردم: در قرون ابتدايی شكل گيری دولت  عثمانی، 
آن ها برای افزايش قدرت و جذب حمايت مردم، روابط بسيار خوبی با حلقه های تصوف و علويان برقرار كردند. غالب 
صوفيان آناتولی در حملۀ مغول به ايران، از منطقه خراسان به آنجا كوچيده بودند. صوفيان مولويه، بكتاشيه و مسعوديه 
كه برخی دارای گرايش های شيعی بودند، از آن جمله اند )كيانی 1369، 175 ـ 178؛ شيمل 1384، 229 ـ 240(. از طرفی 
ديگر، تيمور و فرزندانش نيز در خصوص بعضی از مشايخ صوفيه كه گرايش های شيعی داشتند، نفرت يا سوءظن نشان 
می دادند. جهانشاه و حاكمان عثمانی از اين موضوع بهره برداری كرده و با توجه به باورهای اعتقادی مشابه در منطقۀ 
آذربايجان، قزلباش ها و ايالت تركمنی قراقويونلو، بخش زيادی از صوفيان شيعی و علويان را به خود جذب نمودند و در 

عوض مورد حمايت آن ها قرار گرفتند )جمالی فر 1391، 25(. 
1. ۳. ساخت مقابر با الگوهای مشخص معماری در كل منطقه به عنوان رسم مشترک فرهنگی 

تيموريان، قراقويونلوها، عثمانی ها و حتی مصری ها در دوران سلطنت مملوك ها9، به واسطۀ داشتن ريشه های قومی 
مشترك و پررنگ شدن جريان های تصوف در كل منطقه، اقدام به ساخت مقابر و مجتمع های مذهبی ـ  آرامگاهی فراوان 
كردند. تفكر ساخت مقابر و مجتمع های مذهبی  ـ  آرامگاهی از دوران سلجوقی آغاز شده و در قرن هشتم و نهم هجری 
به اوج خود رسيد )حسينی 1388، 16 ـ 18(. برای نمونه، در قرن هشتم هجری، به فرمان تيمور، آرامگاه خواجه احمد 
يسوی ) 797ـ802ق( در تركستان به دست معمار ايرانی خواجه حسين شيرازی )ويلبر و گلمبك 1374، 396( و آرامگاه 
زنگی آتا كه از مريدان و مروجان تفكر يسويه بوده، در تاشكند بنا می شود )كوپريلی 1385(. عثمانی ها و قراقويونلو ها 
نيز به دليل داشتن تمايالت صوفيانه، از اين سنت فرهنگی در ساخت مقابر برای عارفان و حكام بهره بردند. سازندگان 
اين گونه از بناها به دليل نهی شدن مسلمانان از ساخت مقابر، سعی كردند تا آرامگاه ها را در كنار ساير بناهای مذهبی و 

فرهنگی نظير مدرسه، خانقاه، كاروانسرا يا مسجد ايجاد كنند )هيلن براند 1391، 319(.
1. ۴. نتیجه گیری از مباحث تاریخی برای تحلیل معماری 

با بررسی تاريخ و جغرافيای بستر، در زمان شكل گيری مسجد كبود تبريز، برخی نتايج اوليه در جهت تحليل معماری 
به دست آمد:

1. 4. 1. اگر اين حدس را بپذيريم كه پايه گذاری و ساخت مسجد ـ  آرامگاه شاه مشهد توسط سلطان محمد و دختر 
جهانشاه انجام شده، می توان گفت همسر و دختران جهانشاه هريك در گوشه ای از ايران )مشهد، تبريز و تفت( دست 
به ساخت مساجدی زده اند كه از حيث ويژگی های الگويی و كارشيو )تركيب گنبدخانه  و مردگرِد در دورتادور آن( به 
يكديگر بسيار شبيه اند. مضاف بر اين، هر سه بنا در ارتباط با تفكر تصوف شيعی شكل  گرفته، بدون ميان سرا بوده و 
فضای مسجد شان به دليل تعلق به يك مجموعۀ خانقاهی يا تفكر صوفيانه، حالتی خصوصی داشته و مسجد جامع نيست 
)تصوير 1(. با مطالعۀ مدارك تاريخی و شواهد ميدانی درمی يابيم در دوران صفويه و بعد از آن، هر سه مسجد كبود 
تبريز، مسجد شاه ولی و مسجد شاه، مورد بی اعتنايی شيعه قرار گرفته و توصيفاتی همچون »مسجد سنی ها« )ييت 
1365، 303؛ كست 1390، 157(، »معبد كفار« )تاورنيه 1383، 114(، »شيعه مايل رفتن به آن نيست« )سفرنامۀ اوليا 
چلبی به نقل از: نخجوانی 1338، 276( و »به دست سنيان ساخته شده و شيعيان چندان مقيد به نگاهداری آن نبودند« 
)ديوالفوآ 1332، 52؛ گروته 1369، 304 ـ 305(، به آن ها نسبت داده شده است. البته نادر ميرزا )1373، 82( مؤلف كتاب 
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تاريخ دار السلطنۀ تبريز )1302ق(، عدم اعتنای شيعيان به مسجد كبود تبريز به دليل انتساب آن به اهل سنت را درست 
نمی داند؛ گرچه به نظر می رسد به واقع شيعيان در دوران صفوی و بعد از آن، تمايلی به رفتن به اين مساجد نداشتند و 
دقيقاً تمام توصيفاتی كه از اين مساجد شده، متعلق به دوران شاه عباس كبير و بعد از آن است. عمده داليل عدم تمايل 

مردم و حاكمان شيعه در مراجعه به اين بناها و طرد آن ها به شرح ذيل است:
الف.  اتصال اين سه مسجد به خانقاه، آن ها را از فضای عبادی محض، خارج و به پايگاهی فرهنگی برای ترويج 
انديشه های مذهبی و اعتقادی خاص )در ارتباط با تصوف( تبديل كرده بود. برای نمونه می توان به مسجد شاه ولی تفت 
اشاره كرد كه از ابتدای ساخِت آن در مجموعۀ خانقاهی، محل اقامت صوفيان نعمت اللهی و ترويج تفكرشان در ادوار 
مختلف بوده است. مجموعۀ خانقاهی شاه ولی تفت از زمان حكومت شاه عباس كبير تا اواخر دوران قاجار مورد كم توجهی 
و آسيب های جدی قرار گرفته و فقط در دوران پهلوی، دراويش نعمت اللهی اجازۀ مرمت هايی جزئی در برخی بناهای 

مجموعه را پيدا می كنند )دهقانی تفتی و مردمی 1392(. 
ب.  ارتباط داشتن با تفكر تصوف شيعِی بانيان مجموعه كه از نظر فقهای شيعۀ اثناعشری مردود بود )جعفريان 

 .)772 ،1385
ج .  ترس از قدرت گيری مجدد صوفيان شيعه و علويان كه تعداد كثيری از آن ها در مناطق مختلف ايران و به خصوص 
آذربايجان حضور داشتند. گروه هايی از آن ها نيز با دولت عثمانی و حلقه های نظامی اش مرتبط بودند. اين موضوع سبب 
می شد تا حاكمان صفوی سخت گيری های زيادی بر صوفيان شيعی داشته باشند. در اين ميان، فقط صوفيان نعمت اللهی 
توانستند با شاه اسماعيل اول، شاه طهماسب اول و شاه اسماعيل دوم صفوی رابطۀ بسيار دوستانه و خويشاوندی برقرار 
سازند؛ هرچند رشتۀ اين موّدت نيز با اقدام امير غياث الدين ميرميران )از نوادگان شاه نعمت اهلل ولی( در جهت تصاحب 
پادشاهی ايران، پاره شد و شاه عباس كبير در صدد نابودی و كشتار صوفيان برآمد10 )منشی 1366، ج. 1، 672؛ كيانی 

1369، 263؛ قريشی 1385، 50(.
د .  خصومت شاه اسماعيل صفوی و فرزندانش از جهانشاه به دليل سختگيری شديدی بود كه بر اجدادشان )شيخ 

جنيد و سلطان حيدر( روا داشته بود. 

ـ  آرامگاه كبود تبريز )870ق( و مسجد شاه ولی تفت  ـ  آرامگاه شاه مشهد )855ق(، مسجد  تصوير 1: از راست به چپ، كارشيو مسجد 
)873ق( كه تركيبی از گنبدخانه و مردگرد در دورتادور آن است )به ترتيب: لباف خانيكی و صابرمقدم 1385، 74؛ حاجی قاسمی و همكاران 
1383، ج. 6،  59ـ60؛ معماريان 1399، 91(. مسجد شاه ولی در گذر زمان، دچار تغييرات فراوان شده و فقط بخش گنبدخانه و مردگرد ضلع 

شرقی مسجد، متعلق به دورۀ اوليه ساخت بنا است. 

1. 4. 2. برخی پژوهشگران با استناد به گفته های قاضی ميبدی، ساخت مسجد كبود تبريز را به صالحه خاتون دختر 
جهانشاه نسبت داده اند؛ درحالی كه با مراجعه به كتاب منشآت ميبدی در می يابيم بانی مسجد كبود تبريز، خاتون جان 
بيگم بوده و صالحه خاتون در دوران سلطنت يعقوب آق قويونلو ) 882ـ896ق( مشغول به ساخت حمام و تكميل بناهای 
مجموعه و خانقاه مظفريه است. از اين مطلب می توان استنباط كرد كه مجموعۀ مظفريه پس از كشته شدن جهانشاه و 

خاتون جان بيگم )872ق( هنوز ناتمام بوده و آثار ديگری در دورۀ آق قويونلوها به آن اضافه شده است. 
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1. 4. 3. در دوران حكومت جهانشاه به واسطۀ روابط مناسب با دولت عثمانی، معماران، كاشی كاران و هنرمندان زيادی 
در هر دو منطقه در حال آمدوشد بودند. اما با استناد به نظرات مورخان معماری عثمانی نظير گادفری گودين )1388(، 
روبرت مانتران )1952( و اِمل اسين )1980(، حضور معماران و هنرمندان ايرانی و تأثير معماری ايران در شكل گيری و 

ساخت بناهای در منطقۀ عثمانی غالب بوده است. 
1. 4. 4. به واسطۀ ريشۀ نسلی مشترك بين تركان تيموری، عثمانی، مصری و قراقويونلوها، آداب مشترك و تعامل 
فرهنگ معماری وجود داشته است. ساخت مجتمع های مذهبی ـ  آرامگاهی با الگوهای معماری مشخص بر سر مزار 

شخصيت های مذهبی، پادشاهان و شيوخ متصوفه از جمله  اين ويژگی های مشترك است.

۲. تحلیل معماری مسجد كبود تبریز و ریشة  الگوی آن 
ميزان  جنبۀ  از  متفاوتی  نتايج  و  پرداخته   تبريز  كبود  مسجد  بررسی  به  معماری  پژوهشگران  از  توجهی  قابل  تعداد 
تأثيرپذيری الگوی معماری آن از معماری ايرانی و عثمانی گرفته اند. عالوه  بر تشكيك در خاستگاه ريشۀ الگوی معماری 
بنا، برخی نتايِج مبهم ديگر نيز در ارتباط با موضوعاتی نظير موقعيت قرارگيری مسجد در مجموعه، كاركرد، كارشيو 
)اتصال دو گنبدخانه به يكديگر در يك محور و همچنين تركيب گنبدخانه و مردگرد در دورتادور آن(، نمای بيرونی، 
سازه ها و تزيينات درونی و بيرونی، به دست آمده كه اين به دليل وجود شواهدی به ظاهر مشابه، در معماری هر دو منطقۀ 
ايران و عثمانی است. در ادامه، به تحليل هريك از آن ها پرداخته و از جهت تأثيرپذيری اش از معماری ايرانی و عثمانی 

نتيجه گيری خواهد شد.
به طور كلی، رويكرد اين پژوهش در تحليل معماری مسجد كبود تبريز در عناصر و اجزا و ريشۀ الگويی آن، در 
توجه به يك قاعدۀ كلی در معماری گذشته است كه فرم هر بنا محصول فراينِد در طول زمان است. بنابراين برای 
مطالعه و استخراج ريشۀ الگوی بناهای معماری، الزم است به سير تحول و رشد آن بناها در دستگاه ها يا قالب های 
خودشان با نگاهی گسترده به معماری آن سرزمين پرداخته شود. با اين نگاه، يافتن الگوی معماری بنای كبود تبريز 
نيز مستلزم شناخت و بررسی دستگاه يا قالِب معماری است كه آن بنا و مجموعه بناهای مشابه ديگر در جاهای 
اينجا دستگاه معماری  با نگاهی تداومی در طول زمان در آن شكل گرفته اند )معماريان 1399، 17(. در  مختلف 
به مثابۀ قالبی است كه دارای عناصر يا اندام  شخصيت دهنده بوده و می توانست كاركردهای متفاوت را در خود جای 
دهد. اين قالب ها در ادوار تاريخی و مكان های مختلف بر اساس سبك ها و شيوه های رايج در ساخت، لباسی خاص 

بر تن می كردند )همان، 18(. 
۲. 1. مسجد كبود تبریز؛ موقعیت قرارگیری در مجموعه، كاركرد، كارشیو و دستگاه ساخت 

مسجد كبود تبريز مهم ترين بنای موجود در مجموعۀ مظفريه بوده كه در كنار ساير بناهای مجموعه مشتمل بر خانقاه، 
كتابخانه، صحن و حمام قرار داشته است )ذكاء 1368، 183(. اين مسجد فاقد ميان سرا بوده و صحن روبه روی سردِر 
ورودی آن، حياط مسجد تلقی می شده است. نظير اين نوع سازمان دهی، در مسجد شاه ولی تفت و صحن خانقاه 
روبه روی آن و مسجد ـ  مقبرۀ شاه مشهد و ميدانگاه مقابلش، توضيح داده شد. با توصيفات مختصری كه برخی از منابع 
تاريخی از نظام معمارِی اصيل مجموعۀ مظفريه ارائه كرده اند11 و همچنين شكل فرضی بازسازی شده از آن )كبيرصابر، 
مظاهريان، و پيروی 1393(، به نظر می رسد دانه های معماری مجموعۀ مظفريه با نظامی هندسی، سازمان دهی شده 
بودند. اين نوع از استقراِر دانه های معماری، در غالب مجموعه سازی های در معماری ايران، مورد توجه بوده است. برای 
نمونه، می توان به مجموعه بناهای حرم امام رضا)ع(، مجموعۀ خانقاهی شاه ولی تفت، مقبرۀ شاه نعمت اهلل ولی كرمان، 
ميدان ريگستان سمرقند و ميدان نقش جهان اصفهان )ساخت در دوران صفوی( اشاره كرد. اين در حالی است كه در 
مجموعه سازی های منطقۀ عثمانی، بناها به صورت مجزا و منفرد در يك طرح آزاد و غيرهندسی در محوطه ای وسيع 

شكل می گرفتند )تصوير 2(.
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تصوير 2: تصوير باال؛ طرح فرضی بازسازی شده از مجموعۀ مظفريۀ تبريز بر اساس پژوهش كبير صابر، مظاهريان، و پيروی )1393(. 
ـ  آرامگاهی متعلق به پادشاهان عثمانی در طرحی آزاد و غيرهندسی در محوطه هايی وسيع، شهر  تصاوير پايين؛ ساخت مجتمع های مذهبی 
بورسا. از راست به چپ؛ مجتمع ايلديريم بايزيد )792 ـ 798ق(، يشيل )822 ـ 824ق( و مراديه )828ق( )گودوين 1388(. در اين مجتمع ها، 

مقابر به صورت مجزا و با فاصله از مساجد )گونۀ بورسا( ساخته شده است.

بنای كبود تبريز از اتصال دو گنبدخانه در راستای محور ورودی، كه هريك از آن ها كاركردی مجزا داشته، شكل 
گرفته است. فضای گنبدخانۀ اصلی، مسجد بوده و گنبدخانۀ دوم كه در زير آن مقابری وجود دارد، دارای كاركرد 
آرامگاهی است. از لحاظ دسترسی فيزيكی، اتصال اين دو گنبدخانه از طريق دو مسير بَرواری بوده كه در طرفين محراب 
وجود داشته و در گذشته كاربران مسجد از فضای گنبدخانۀ اصلی قادر به مشاهدۀ گنبدخانۀ كوچك تِر واقع در پشِت 
محراب نبوده اند )تصوير 3(. در ارتباط با موضوع پژوهش، در اينجا دو سؤال عمده ايجاد می شود: 1 .  كاركردهای تركيبی 
كه در اتصال مقابر به ساير بناها ايجاد شده، الگوی برخاسته از معماری منطقۀ ايران است يا عثمانی؟ 2 .  تركيب دو 
گنبدخانه در يك محور كه يكی مقبره باشد و ديگری مسجد، نمازخانه يا كاركردهای ديگر، دارای چه شواهِد معماری 

مشابهی در منطقۀ ايران و عثمانی است؟
در معماری ايران )دربرگيرندۀ خراسان، سمرقند، بخارا، تركستان، عراق عرب و عجم و...(، سنت مقبره سازِی در اتصال 
به ساير بناها با كاركرد زيارت خانه، نمازخانه، خانقاه، مدرسه و كاروان سرا، از دوران سلجوقی آغاز شده و تا دوران تيموری 
ادامه يافته است. ايجاد اين مجموعه ها، در دوران صفوی با سير نزولی مواجه می شود و مقابر غيرمذهبی جای خود را به قبور 
مقدسين می دهند )كيانی 1379، 77(. ساخت مجتمع های آرامگاهی به احتمال زياد در ارتباط با جريان ها و تفكرات صوفيانه 
و غالباً بر سر مزار شاهان و سالطين و شيوخ متصوفه انجام می پذيرفت )حسينی 1388، 15(. غازانيه ) 696ـ702ق(، 
سلطانيه )703ق(، مجموعه بايزيد بسطامی )اوايل قرن هشتم(، مسجد و بقعۀ شيخ عبدالصمد نطنزی )707ق( و خانقاه 
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و آرامگاه شيخ صفی الدين اردبيلی )735 ـ 745ق( فقط برخی از مهم ترين مجموعه های مذهبی ـ  آرامگاهی پيش از دوران 
تيموری است. ساخت اين گونه از آرامگاه ها در قرن هشتم و نهم هجری، افزايش چشمگيری يافته و در زمان شاهرخ 
تيموری ) 807ـ850ق( به اوج خود می رسد. بناهای گورستان شاه زند ) 735ـ850ق(، بقعۀ چشمه ايوب، آرامگاه زنگی آتا، 
مجموعۀ فتح آباد و آرامگاه سيف الدين باخزری )737ق(، آرامگاه خواجه احمد يسوی ) 797ـ802ق(، خانقاه شاه نعمت اهلل 
ولی در تفت )حدود 800ق(، مزار تيمور )807ق(، سارای ملك خانم، آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری )832ق(، آرامگاه شاه 
نعمت اهلل ولی ماهان كرمان )840ق(، آرامگاه گوهرشاد بيگم و فرزندانش در هرات )حدود 842ق(، مجموعه های آرامگاهی 
شهر سبز، مجموعه امير غياث الدين ملكشاه مشهد )855ق(، خانقاه مظفريۀ تبريز )870ق( و عشرت خانه، از جمله آثار 

مذهبی ـ  آرامگاهی ساخته شده در دوران تيموری است )ويلبر و گلمبك 1374،  296ـ398(.
سالطين عثمانی نيز با تأثيرپذيری از سنت های مقبره سازی كه در دوران سلجوقی آغاز شده و تا قرن ها بعد نيز 
ادامه يافت، نمونه های فراوانی از خانقاه ها و مجتمع های مذهبی ـ  آرامگاهی در منطقۀ آناتولی ايجاد كردند. ساخت 
بناها بر اساس اين سنت، در قرن هشتم و نهم هجری، با پررنگ شدن جريان های صوفيانه در منطقۀ عثمانی، به 
اوج خود می رسد؛ برای نمونه می توان به مجموعه های مذهبی ـ  آرامگاهی ايلديريم بايزيد متعلق به سلطان بايزيد اول 
)792 ـ 798ق(، يشيل متعلق به سلطان محمد اول )822 ـ 824ق( و مراديه متعلق به سلطان مراد دوم )828ق( اشاره 
كرد )Freely 2011( )نك: تصوير 2(. در تحليل معماری اين بناها در منطقۀ عثمانی، كوبان )2006( پنج عامل را در 
شكل گيری نهايی آن ها مؤثر می داند كه شامل »معماری بومی آناتولی«، »عناصر معماری تركان آسيای ميانه«، »عناصر 
معماری ايرانی دورۀ سلجوقی«، »عناصر عربی معماری عراق، سوريه و مصر« و در نهايت »عناصر معماری بيزانس 
)رومی(« است. وی اظهار می دارد مسجد يشيل بورسا و مجموعه بناهای آناتولی همگی بناهايی هستند كه هرچند با 
گذشت زمان، عناصر معماری سلجوقی در آن ها كمرنگ تر شده و به همان اندازه عناصر رومی قدرت يافته، تا اواسط قرن 
شانزدهم ميالدی همچنان ريشه و پايۀ اصلی فرم ها و تزييناتشان، بر اساس هنر و معماری سلجوقی است )همان جا(. 

درمجموع در پاسخ به سؤالی كه بناهای با كاركرد تركيبِی مقبره در اتصال به بنای ديگر، خاستگاه ايرانی داشته يا 
عثمانی، می توان گفت يك تعامل فرهنگی گسترده از جنبۀ كاركرد معماری بين منطقۀ عثمانی و ايران در طرح بناهای 

مذهبی ـ  آرامگاهی برقرار بوده است.
ساخت مجتمع های با كاركرد مذهبی ـ  آرامگاهی در هر منطقۀ جغرافيايی، متناسب با تجربيات معماری و همچنين 
احكام و توصيه های شرعی مختلف در سنت تدفين در فرقه های مذهبی و صوفی، تفاوت هايی در نحوۀ ساخت مقابر و 
اتصال آن ها به ساير بناها ايجاد كرده است. در مسجد كبود تبريز، يك گنبدخانۀ بزرگ )مسجد( و يك گنبدخانۀ كوچك 
)مقبره(، به صورت متوالی در راستای محور ورودی به يكديگر وصل شده اند. اتصال دو گنبدخانه به صورت متوالی، كه يكی 

تصوير 3: كارشيو، سه بعدی و تصوير سردر و نمای ورودی بنای كبود تبريز كه گنبدخانۀ بزرگ كاركرد مسجد داشته و گنبدخانۀ كوچك تر 
آرامگاه است )تصوير كارشيو حاجی قاسمی و ديگران 1383، ج. 6،  59ـ60؛ تصوير سه بعدی معماريان 1399، 91(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

15

كاركرد زيارت خانه، نمازخانه يا مسجد داشته و ديگری مقبره باشد، دارای شواهد معماری مختلف در منطقۀ ايران نظير 
خراسان، تركمنستان، سمرقند، بخارا، بغداد، هرات، مزار شريف و همچنين با تعدادی محدودتر در منطقۀ عثمانی است. در 
ايران، برای نمونه می توان به بنای هارونيۀ توس )700ق(، مزار خواجه احمد يسوی در تركستان، مقبرۀ سيف الدين باخزری 
در مجموعۀ فتح آباد بخارا، آرامگاه دوگنبدی زنگی آتا در تاشكند، مقابر با دو گنبدخانه در مجموعۀ گورستان شاه زند، 
مسجد و آرامگاه منتسب به شيخ عبدالقادر گيالنی در بغداد، آرامگاه امير غياث الدين ملكشاه در مشهد، زيارتگاه درب امام 
اصفهان12 )857ق( و زيارتگاه علی بن ابيطالب در مزار شريف )885ق( )تركيب يك نمازخانۀ خصوصی و مقبره( اشاره 
كرد )تصوير 4(. در تمامی اين موارد به جز زيارتگاه درب امام، بر اساس محور ورودی، در زير گنبدخانۀ دوم مقبره قرار دارد. 

تصوير 4: برخی از بناهای ايرانی در اتصال دو گنبدخانه به يكديگر كه يكی مسجد يا نمازخانه و ديگری آرامگاه است. از راست به چپ 
زيارتگاه خواجه احمد يسوی، مقبرۀ زنگی آتا، مقبرۀ سيف الدين باخزری، بنای هارونيۀ توس، و مسجد ـ  مقبرۀ امير غياث الدين ملكشاه مشهد 

)ويلبر و گلمبك 1374؛ معماريان 1399، 69؛ لباف خانيكی و صابرمقدم 1385، 74(.

در معماری عثمانی نيز می توان به بناهايی نظير بقعۀ خيرالدين پاشا جاندارلی )789ق( و بقعۀ سلطان مراد دوم كه 
با اتصال دو گنبدخانۀ بزرگ و كوچك ايجاد شده است، اشاره كرد )گودوين 1388، 91؛ Freely 2011, 61(. در بقعۀ 
خيرالدين پاشا، گنبدخانۀ دوم كه كوچك تر است، آرامگاه بوده )تصوير 5( و در بقعۀ مراديه، قبر سالطين زير گنبدخانۀ 
اولی كه بزرگ تر است، جای دارد. در معماری عثمانی به دليل مالحظات مذهبی كه در مقبره سازی وجود داشت، قبر 
سالطين در يك بنای چندضلعی به صورت كاماًل مجزا )با فاصله از مسجد( و با استقرار آزاد و غيرهندسی در مجتمع ها 

ايجاد شده است. 

تصوير 5: مقبرۀ دوگنبدی خيرالدين پاشا جاندارلی )789ق( در ازنيق منطقۀ عثمانی )گودوين 1388، 93(
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در مسجد كبود تبريز، جهانشاه و همسرش نيز بر اساس سنت و فرهنگ تدفين و مقبره سازی برای سالطين و 
بزرگان، به فكر ايجاد فضايی مجزا برای قرارگيری مقابرشان در مجموعۀ مظفريه افتاده اند. در آن زمان، الگوها و 
نمونه های متفاوتی از قرارگيری مقبره در اتصال به بناهای ديگر وجود داشت؛ نظير قرارگيری مقبرۀ تيمور در اتصال به 
خانقاه، مقبرۀ گوهرشاد و شاهرخ در اتصال به مدرسه و مقبرۀ برخی از بزرگان شيعه يا علوی در اتصال به نمازخانه و 
مسجد. اما اينكه چرا جهانشاه و خاتون جان بيگم تصميم به اتصال مقبره با مسجد می گيرند، می تواند داليل احتمالی 
متنوعی داشته باشد؛ نظير نشان دادن يا نماد بودن اتصال مسجد )يا نمازخانه( به مقبره در آرامگاه های با تعلقات شيعی 
و علوی، يا حتی تأثيرپذيری از مقابر دوگنبدی عثمانی )در اينجا منظور مساجد دوگنبدی گونۀ بورسا نيست( كه تعداد 

بسيار كمی از آن در منطقۀ آناتولی وجود دارد.
اما از جنبۀ معماری، عده ای از پژوهشگران تصور كرده اند كليت حجمی و كارشيو بنای كبود تبريز كه در اتصال دو 
گنبدخانه به همديگر بوده و مردگردی دورتادور گنبدخانۀ اصلی می چرخد، برگرفته از الگوی ساخت مساجد گونۀ بورسا 
در منطقۀ عثمانی است )سلطان زاده 1376؛ كبيرصابر، مظاهريان، و پيروی 1393( كه بنا به داليل متعددی، اين ادعا 

صحيح به نظر نمی رسد. 
با استناد به يافته های پژوهشگران معماری ُترك، مساجد گونۀ بورسا كه به مساجد گونۀ ايوانی معروف اند، از جنبۀ 
كاركرد، تركيب فضايی دو گنبدخانه و سير تداومی بناهای ساخته شده در اين قالب، مسيری كاماًل متفاوت از آنچه در 
مسجد ـ  آرامگاه كبود تبريز اتفاق افتاده، طی كرده اند؛ هرچند از لحاظ وضعيت ظاهری، مساجد گونۀ بورسا شباهت هايی 

با كليت فرمی مسجد كبود تبريز دارند. 
مساجد بورسا از لحاظ كاركردی به مساجد چندعملكردی شهرت داشته و بر پايۀ الگوی مدارس چهارايوانی دوران 
سلجوقی در منطقۀ عثمانی شكل گرفته اند )گودوين 1388، 43؛Freely 2011, 30; Kuran 1968, 73 ( )تصوير 6 و 
7(. در اين الگوی ساخت، گنبدخانه بر روی فضای ميان سرای مركزی قرار گرفته و چهار طرف آن، ايوان هايی با پوشش 
طاق آهنگ كه بعدها به گنبد تبديل می شود، ايجاد می شود. از لحاظ فضايی نيز در امتداد محور ورودی و بعد از گذر از 
فضای گنبدخانۀ مركزی، با ايجاد اندكی اختالف در حد چند پله، قوسی بزرگ )معروف به قوس بورسايی( كه نيروی 
گنبدخانه را به زمين منتقل می كند، وجود داشته و بعد از آن گنبدخانه دوم يا ايوان مفروشی قرار دارد كه فضايی برای 
اقامۀ نماز است. به بيانی ديگر، كاربر می تواند از فضای بيرونی مسجد، بعد از گذر از رواِق ورودی كه برگرفته از معماری 
بيزانسی است، وارد فضای گنبددار مركزی يا همان صحن ميانی گنبددار شده و با بيرون آوردن كفش ها و با باال رفتن 
از سه تا چهار پله، وارد فضای مفروِش نمازخانه شود )تصوير 8(. فضاهای جانبی در طرفين گنبدخانه نيز زوايايی برای 

 .) Kuran 1968, 71-136( خلوت نشينی حكام، دراويش و صوفيان است

.(Freely 2011) تصوير 6: كارشيو، مقطع و تصويری از مسجد خداوندگار بورسا )787ق( كه چهار ايواِن اطراف ميان سرای گنبددار، دارای طاق آهنگ هستند
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در بنای كبود تبريز، گنبدخانۀ اصلی فضايی مفروش برای نماز خواندن و گنبدخانۀ كوچك مقبره بوده و اين دو 
گنبدخانه، از طريق دو بَروار طرفين محراب به يكديگر دسترسی داشته اند. مسجد و مقبره در بنای كبود تبريز هريك 
دارای كاركردی مجزا بوده و فقط به همديگر متصل شده اند. ساخت مردگرد در دورتادور گنبدخانۀ اصلی نيز در بناهای 
دستگاه گنبدخانه ای سابقه داشته )نظير مسجد شاه مشهد، آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی كرمان و گنبدخانۀ مجموعه سلطان 
محمودشاه در بُندرآباد( و در سال های بعد از ساخت مسجد كبود نيز در بناهای گنبدخانه ای ديگر )نظير مسجد شاه 
ولی تفت و مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان( تكرار می شود. بنابراين، مسجد كبود تبريز در تداوم گسترش بناهای دستگاه 
گنبدخانه ای ايران شكل گرفته كه ساخت و سير تحول اين دستگاه معماری، در ايران سابقه ای در حدود 2000 سال 
دارد )معماريان 1399، 21(. عالوه  بر سنخيت نداشتن دستگاِه ساخِت معماری مسجد كبود تبريز با مساجد گونۀ بورسا 
در منطقۀ عثمانی، تفاوت های عميق ديگری از جنبۀ سبك و شيوه  شناسِی ساخت در سازه ها، نماهای بيرونی و تزيينات 

نيز وجود دارد كه اين بنا را در طبقۀ آثار ايرانی جای می دهد. در ادامه به اين موارد پرداخته می شود. 

تصوير 7: كارشيو برخی از مساجد گونۀ بورسا كه فضای نمازخانه دارای طاق آهنگ است. به ترتيب: مسجد سلطان اورخان قاضی در ازنيق 
. (Freely 2011) 734ق(، مسجد خداوندگار در ادرين )اواسط قرن 8ق(، مسجد ابواسحاق كازرونی )اواخر قرن 8ق( و مسجد تيمورتاش در بورسا(

تصوير 8: كارشيو مساجد گونۀ بورسا با ايوان های دارای پوشش گنبدخانه ای و يك نمونه تصوير و مقطع از اتصال گنبدخانۀ تاالر مركزی و 
فضای نمازخانه در مسجد يشيل بورسا. كارشيوها به ترتيب: اورخان قاضی )740ق(، ايلديريم بايزيد )798ق(، يشيل )822 ـ 824ق(، سلطان 

.(Freely 2011) )مراد دوم )854ق( در بورسا و مسجد مراديۀ ادرين )839ق



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

18

۲. ۲. مسجد كبود تبریز؛ نمای بیرونی، سازه و تزیینات
بنای كبود تبريز، در به كارگيری مصالح و فنون اجرای طاق ها، چپيره سازی13 و طاق بندی های زير گنبدخانه در بخش 
آرامگاه و مسجد، تمايز عميقی با بناهای عثمانی ايجاد كرده و هم ذاتی اش با معماری ايرانی را تأييد می كند. در اين 
ميان برخی با استناد به مينياتور مطراقچی )940 ـ 942ق( و كروكی شاردن )1084ق( از شهر تبريز، برای گنبدخانۀ 
اصلی مسجد كبود، گنبدی با ساقۀ استوانه اِی بلند )گريو( و برای پوشش  طاق  های كلنبوی مردگردهای جانبی، فرمی 
مشابه  با گنبدخانه اصلی در مقياسی كوچك تر، متصور شده اند )كبيرصابر، مظاهريان، و پيروی 1393(. درحالی كه به 
نظر می رسد به دليل تشابه فراوان نيارشی مسجد شاه  ولی تفت و مسجد كبود تبريز در ناحيۀ بَشن14  و چپيره سازی و 
همچنين هم زمانی ساخت و ارتباط بسيار نزديك بانيان آن، اين دو مسجد دارای فرم گنبدی مشابه باشند )تصوير 9(. در 
مسجد شاه  ولی، پوستۀ بيرونِی گنبد، دارای ساقه ای كوتاه )اربانه( بوده و از لحاظ حجم بيرونی، گنبدخانه بر روی يك 

هشت ضلعی سوار است؛ هرچند برای اثبات اين موضوع نياز به شواهد و پژوهش های بيشتری است.

تصوير 9: تشابه ساخت در ناحيۀ بشن و چپيره سازی زير گنبدخانۀ مسجد كبود تبريز و مسجد شاه  ولی تفت

به دليل تخريب بخش های زيادی از مسجد كبود تبريز، حدس و گمان های فراوانی دربارۀ نمای بيرونی مسجد وجود 
دارد. تنها قسمتی از نمای بيرونی كه نسبتاً سالم باقی مانده، سردر ورودی است. سردر مسجد كبود تبريز به لحاظ سازه و 
تزيينات كاماًل ايرانی است و لباس بناهای شيوۀ آذری در دورۀ تيموری را بر تن دارد )تصوير 10(. نمای ورودی بناهای 
منطقۀ عثمانی و گونۀ بورسا از منظر مصالح، فرم كلی )رواق باز جلوخان( و جزئيات )ستون ها و سرستون ها( برگرفته از 

.)Freely 2011, 39, 40, 50, 56( معماری بيزانسی است
از جنبۀ تزيينات، اغلب شواهد و نقل قول ها نشان از تأثير فراوان معماران، كاشی كاران و خطاطان ايرانی و به ويژه 
تبريزی بر معماری مقابر، مساجد و كاخ های اوليۀ عثمانی داشته است. بدون اغراق، تبريزی ها در قرن هشتم و نهم 
هجری، از بهترين خطاطان و كاشی كاران منطقه بوده اند. با روابط دوستانه ای كه جهانشاه قراقويونلو و پدرش با دولت 
عثمانی در زمان سلطان محمد اول، سلطان مراد دوم و سلطان محمد دوم برقرار كرد، هنرمندان تبريزی توانستند 
به انتقال دانش و تجربياتشان در اين مناطق بپردازند. برای نمونه مسجد يشيل در بورسا كه از حيث كاشی كاری و 
مرمر كنده كاری اش، مشهورترين مسجد به شمار می رود، در فضای شاه نشين دارای كتيبه ای فارسی است كه اتاق 
كاشی كاری شدۀ شكوهمند با سقف زرين درخشانش را كار محمد غريب می داند. بر همين اساس، خوِد او بايستی 
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نتیجه 
مقالۀ حاضر درصدد يافتن ريشۀ الگوی معماری مسجد كبود تبريز برآمد تا نشان دهد اين بنا در دستگاه معماری ايرانی 
ايجاد شده يا معماری عثمانی. در اين راستا، به صورت توأمان به تاريخ و جغرافيای بستر شكل گيری بنا و همچنين 
تحليل دستگاه معماری و شيوه ای كه مسجد كبود در آن شكل گرفته، پرداخته شد. در رويكرد و روش مطالعه تالش 
شد تا بنا در نگاهی گسترده به معماری سرزمين و در ارتباط با زنجيرۀ تداومی آن بررسی شود. يافته ها نشان داد تعامل 
و اشتراكات گسترده بين فرهنگ معماری ايران و عثمانی در ساخت بناهايی با ماهيت مذهبی ـ  آرامگاهی وجود داشته 
و اين موضوع در دوران تيموری قراقويونلو به باالترين حد خود می رسد. اما اينكه برخی ريشۀ الگوی معماری مسجد 
كبود تبريز را در معماری مساجد گونۀ بورسا در عثمانی جست وجو می كنند، خالف واقع است. مسجد كبود تبريز از لحاظ 
دستگاه ساخت معماری، كارشيو، حس فضا، كاركرد، سازه، نما و جزئيات، كاماًل ايرانی بوده و در تداوم گسترش بناهای 
گنبدخانه ای ايرانی شكل می گيرد. بيشترين ارتباط معماری بين مساجد عثمانی گونۀ بورسا با مسجد كبود تبريز و برخی 
ديگر از بناهای دورۀ تيموری ايران، از جنبۀ تزيينات معماری است كه در اين مورد نيز غالباً استادكاران و كاشی كاران 
تبريزی و ايرانی با حضور در بورسا به كار در مساجد عثمانی پرداخته اند. اكثر نظرياتی كه كوشيده اند مسجد كبود تبريز را 
در امتداد معماری گونۀ بورسا در عثمانی ببينند، با نگاهی تجزيه گرا به معماری )تبديل دستگاه  و الگوی ساخت يك بنا به 

(https://www.mustafacambaz.com/details. تصوير 10: مقايسۀ نمای سردر مسجد اورخان قاضی در بورسا متأثر از معماری بيزانسی
(php?image_id=25797 و سردر ورودی مسجد كبود تبريز كه نمونه های متفاوتی از اين تركيب بندی در دورۀ تيموری وجود دارد.

عهده دار ساخت سكوهای خطابه هم باشد، زيرا دارای سبكی يكسان هستند )گودوين 1388، 79(. گودوين به نقل از 
مانتران، پژوهشگر معماری تركيه، كتيبۀ داخل دايرۀ گنبد مسجد يشيل را كار علی حاجی احمد تبريزی و كتيبۀ نسخ 
باريك ستون راست محراب را اثر استادان تبريزی می داند )همان، 656(. ناگفته نماند مسجد كبود تبريز نيز در اجرای 
كفش كن های مجوف سنگی كه در مساجد بورسا در اختالف ارتفاع بين سطح گنبدخانۀ مركزی و سطح ايوان های چهار 
طرف ايجاد می شده، از مساجد عثمانی اقتباس نموده است. در مسجد كبود، اين جاكفشی ها در پايين ترين قسمت بشن 
گنبدخانه در اتصال به زمين اجرا شده و تا حدودی غيرمعمول به نظر می رسد )ويلبر و گلمبك 1374، 585( درحالی كه 

موقعيت قرارگيری و اجرای اين عنصر كاربردی در مساجد بورسا كاماًل تعريف شده است.
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پالن، نما و حجم و...( و بر اساس قياس های ظاهری در اجزا، به ميزانی از شباهت و افتراق بين مسجد كبود و بناهای 
عثمانی دست يافته و نتيجه گيری كرده اند. نگاه تجزيه گرا در تحليل پسينی آثار معماری گذشته، با آنچه در واقعيت حين 

طرح ريزی و ساخت بناها اتفاق می  افتاده )معماريان 1393، 156(، به نظر تفاوت داشته است.

پی نوشت ها
مساجد گونۀ بورسا )Bursa Type( يا مسجد صوفيان دسته ای از مساجد معماری عثمانی هستند كه در شهر بورسا )نخستين . 1

پايتخت واقعی تركان عثمانی( شكل گرفته و پالنی به شكل T معكوس دارند. دربارۀ ريشۀ الگويی و ويژگی های كالبدی اين گونه 
از مساجد، در ادامۀ مقاله به صورت مبسوط توضيح داده خواهد شد. 

مسجد سبز يا مسجد يشيل جامع واقع در بورسای تركيه بوده و در بين سال های 822ق تا 824ق در دوران چلبی محمدخان . 2
ساخته شده است )گودوين 1388، 75(. اين مسجد دارای پالنی T شكل اما به شكل معكوِس رو به شمال است. 

آنچه در اين بخش آورده شده، خالصه ای از نتايج يك پژوهش تاريخی از سرگذشت جهانشاه قراقويونلو و خانواده اش در دوران . 3
حكمرانی بر تبريز و ايران می باشد كه توسط نگارنده اول انجام شده و در مرحلۀ چاپ است. مطالب اين بخش، بر اساس يك سری 

استدالل های تاريخی حاصل آمده و در اين مقاله، فقط نتايج نهايی به اجمال بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نام اصلی مسجد كبود تبريز طبق كتيبۀ سردر ورودی عمارت مظفريه است )نخجوانــی 1327، 11(. در زبان محلی به آن گوی . 4

مسجد نيز گفته می شود. 
غالی در لغت به معنای غلو كردن و باال بردن بيش از حِد هر چيز است. تشيع غالی نيز به دليل غلو در اعتقادات و تفاوت در اصول . 5

و فروع با تشيع اثناعشری تعارض داشته و نمی توانسته مورد تأييد فقهای شيعه باشد )جعفريان 1385، 772(.
برخی از مورخان نظير محمدجواد مشكور )1352، 653( با استناد به كتاب منشآت قاضی ميبدی كه معاصر با قراقويونلوها و . 6

آق قويونلوها بوده، ساخت مجموعۀ خانقاهی مظفريه و مسجد كبود را به صالحه خاتون دختر جهانشاه نسبت داده اند؛ درحالی كه 
توصيفات قاضی ميبدی در ارتباط با ساخت حمام و تعمير و تكميل مجموعۀ مظفريه توسط صالحه خاتون متعلق به دوران سلطان 

يعقوب آق قويونلو بوده است.
ميرزا سلطان محمد، فرزند ميرزا بايسنقر و نوۀ شاهرخ تيموری و گوهرشاد بيگم است.. 7
در برخی منابع تاريخی نظير كتاب جامع مفيدی مستوفی بافقی )1342( و تاريخ يزد عبدالحسين آيتی )1317(، پايه گذاری و . 8

ساخت مسجد شاه ولی را به خانش بيگم همشيرۀ شاه طهماسب اول صفوی نسبت داده اند كه به نظر صحيح نيست.
ـ  . 9 در مصر تحت حكومت سلطنت مملوك ها كه فرماندهانی ترك تبار بودند نيز تعداد فراوانی از مجتمع های خانقاهی و مذهبی 

.)Abouseif ـ Behrens 2008( آرامگاهی ايجاد شد
برای مطالعۀ بيشتر سرگذشت نوادگان شاه نعمت اهلل ولی و طريقۀ نعمت اللهی، نك: مستوفی بافقی 1342، ج. 3؛ شيرازی . 10

1339، ج. 3؛ دهقانی تفتی و مردمی 1392.
قاضی ميبدی، كاتب چلبی، اولياء چلبی، مادام ديوالفوا، تاورنيه و يحيی ذكاء تعدادی از مورخان و سياحانی هستند كه به . 11

توصيف مجموعۀ مظفريۀ تبريز پرداخته اند.
ساخت اين بنا در سال 857ق در دورۀ حكومت قراقويونلوها در اصفهان به انجام رسيده و مادر جهانشاه نيز در اين بنا دفن است.. 12
َچپيره سازی اقداماتی است كه در تبديل چهارضلعی پايه های گنبدخانه به دايره، كه محل قرارگيری گنبد است، انجام می شود.. 13
بَشن به معنای بدنه است و بشِن گنبد به حد فاصل برخاستن بنا از زمين تا زير چپيره سازی گويند. . 14
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The Blue Mosque in Tabriz is considered by many historians, visitors, and architectural 
specialists to pose one of Iran’s most valuable architectural achievements. Many studies 
have been conducted on the history and origin of the architectural model of the Blue 
Mosque, as well as its elements and details using various approaches and methods, 
resulting in some contradictory and confusing results. Some researchers consider the 
general form of the building to be imported from Ottoman architecture, while others 
consider it in line with the continuity of Iranian architecture. Hence, it is clear that 
further research is needed to discover the origins of the general and specific aspects of 
the architectural model of the Blue Mosque. This study uses the interpretive- historical 
research method to examine the history and the factors that influenced the architectural 
design of the Blue Mosque. Architectural analysis is performed to assess the degree of 
consistency of formal development along the continuous line of Iranian architecture 
and the architecture of Ottoman mosques (Bursa  type). The results show that although 
there was substantial cultural contact between the Ottoman government and the Qara-
quyunlus, the one-way influence of Iranian artists, architects, and tile workers on 
Ottoman architecture is undeniable. In terms of space, function, plan, structure, facade, 
and decorations, the architecture of the Blue Mosque (which is connected to a tomb) 
is considered Iranian in origin and is developed in line with the continuity of Iranian 
dome buildings.

Keywords: Blue Mosque of Tabriz, architectural model, Iranian architecture, Ottoman 
architecture, Shi‘ite Sufism




