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محدوده جغرافیایی آذربایجان یکی از مراکز پر قدرت معماری ایران است که در قرون هفـتم و هشـتم هجـری
قمـری عصـر شـکوفایی معمـاری را تجربه کرده و سبکی به نام "آذری" را به وجود آورده است .بسیاری از آثار
این دوره بر اثر زلزله و جنگ از بین رفتهاند .از جمله آثار به جا مانده در محدوده آذربایجان ،بنای مسجد کبود
میباشد که میتواند اطالعات مفیدی در خصوص هندسه و تناسبات وابسته به معماری مربوط به آن دوره را
ارائه نماید .لذا این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی -توصیفی و با هدف بررسی هندسه و تناسبات
موجود در بناهای سنتی مربوط به سبک آذری در آذربایجان ،تالشی است برای تذکر مجدد بر جایگاه ممتاز
هندسه در طراحی معماری قدیم که عالوه بر امکان فهم صحیح تر معماری سنتی میتواند راهگشایی باشد
برای ساماندهی به وضعیت نامطلوب فعلی طراحی معاصر بگونهای خالقانه.
کلید واژهها :هندسه ،تناسبات ،معماری سنتی ،سبک آذری

مقدمه
استفاده از ترسیمات هندسی در هنر و معماری ایران سابقهای طوالنی دارد .طرح مایههههای هندسهی مخصوصها
پس از اسالم ،برای معین کردن اندازههای بنا و به دست آوردن تناسبات مطلوب مورد استفاده قرار گرفتهه اسهت .در
دوران ایلخانان ،مرکزیت فرهنگ و هنر ایران از خراسان و ماوراءالنهر به آذربایجان منتقه دهدو و بهه ویهره در ههد
سلطنت سلطان محمود غازانخان ،آذربایجان به صر طالیی فرهنگ و هنهر گهام نههاد .آذربایجهان مههد و خاسهت اه
معماری پیشرو ایلخانی معرفی دده استو باالخص در هد سلطنت غازانخان فعالیتهای معماری در ایهران توسهع
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مضا ف یافت و سالطین ایلخانی با صدور احكامی خواستار احداث بناهای مهم و دكوهمند دهدند (آجرلهو ،1389
.)4
به گفته استاد پیرنیا ،هالکو پس از استقرار در مراغه (در  657ق 1259 /م) برای احداث بناهای مورد نیاز خویش،
هنرمندان و معماران دهرهایی چون کرمان ،یزد و دیراز را به پایتخت فرا خواند و بدین سان معماری ایرانهی ،جهانی
تازه یافت و سبک آذری ،در پی دگرگونیهای سیاسی ،اجتما ی و اقتصادی حاکم بر جامعه و از تلفیه سهبک رازی
با معماری دهرهای جنوبی آذربایجان ،از مراغه آغاز دد و با نام سبک مغهولی راه تبریهز و سهلطانیه را پیمهود و بهه
سراسر ایران و خارج ایران نفوذ کرد و روز به روز آراستهتر دد تا اینكه در اوج درخشش خود داهكارهای روزگهار
فرزندان تیمور و بویره داهرخ ( 850 -807ق 1446 -1404 /م) را پدید آورد ( الم زاده .)260 ،1376

مروری بر ادبیات تحقیق
با توجه به پیشینه تمدنی ایران و حجم انبوه آثار هنری و معماری به دست آمده از دوران های مختلف مطالعهات
اندکی در رابطه با هندسه و تناسبات براین آثار ارائه دده اسهت .از پهروهش ههای منتشهر دهده در زمینهه هندسهه و
تناسبات ،می توان به کارهای محققین خارجی مانند دونالد ویلبر ،با نوان «مدرسهه گوهردهاد ههرات» کهه مشخصها
بردوره های تیموری و ایلخانی متمرکز بوده اند (کلمبک و ویلبر )1374 ،اداره نمود.
حجازی ،در مقالهای تحت نوان «هندسه مقدس در طیبعت و معماری ایران» بیان کرده ،تحلی هندسهی بیهیاری
از بناهای تاریخی ایران به اثبات رسانده ،که در معماری ایرانی دانش کاملی از تناسبها به ویره نیبت زرین ،به طور
وسیعی استفاده دده و این اساس زیبایی دناسی ایرانی بوده است .در بییاری از بناهای ایرانی پالن و مقطع قهایم در
چارچوبی از مربعها و مثلثهای متیاوی االضالع طراحی میدد که برخوردگاههای آنها همه نقاط ثابت مههم ،نییهر
رض و ارتفاع درها ،رض ،طول و ارتفاع سالنها ،موقعیت کتیبهها و غیره را مشخص میکرد .بنابراین ،انهدازه ههر
قیمت به وسیله تناسب معینی به هر قیمت دی ر مرتبط بود .در نتیجه ،یهک سهاختمان مجمو ههای از اجهزای غیهر
متجانس نبود ،بلكه ترکیبی هماهنگ از اجزا با ارتباط های متناسب بود که به فضا حرکت و به چشهم آرامهش مهیداد
(حجازی .)1387
پوراحمدی ،در مقالهای تحت نوان «هندسه در گنبد آرام اه دیخ زاهد گیالنی ،ال هویی بهرای طراحهی گنبهد در
کرانه جنوبی دریای خزر» ،به منیور پی بردن به نحوه تعیین دك گبند توسط طراح آن ،از میان وام اثر گهاار بهر
تعیین دك این گنبد ،هندسه پنهان آن را مورد کاوش قرار داده است .در این مقاله به کمک تحلیه هندسهی رودهن
دد که در طرح گنبد این بنا روابط هندسی ویرهای موجود است و در نتیجه میتوان محتم دانیت که طراح اثر نیهز
در ط راحی گنبد از چنین ترسیمات هندسی استفاده کرده بادد و بدین ترتیب بخشی از منط دك گیری اثهر رودهن
میدود (پوراحمدی .)1389
مهدی زاده سراج ،تهرانی و ولی بیگ ،در مقالهای تحت نهوان «بهه کهارگیری مثلهثههای هنجهار در محاسهبات
ریاضی و پیاده سازی هندس در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» بیان کردهاند ،در گادهته پیهادهسهازی فهرم و
اندازه های ساختمان با استفاده از دانش هندسه انجام می گرفت که خهود بنیهان کنتهرل سهاختمان از لحهاا زیبهایی و
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اییتایی را بر هده دادت .در این مقاله ،جای اه هندسه در نزد معماران و هنرمندان بررسی و ثابت دد کهه معمهاران
گادته ،با آدنایی به دانش هندسه و نیز توانمندی در ملی کردن روابط هندسی ،در پی هم خوان کهردن روشههای
هندسه نیری با ابزار خود بودند (مهدی زاده سراج ،تهرانی و ولی بیگ .)1390
دی ر مطالعات صورت گرفته نییر« :مقبره امیر اسما ی سامانی» توسط آرتور پوپو «چهار طهاقی نیاسهر» توسهط
هاردی (پوپ« )1385 ،میجد کبود تبریز» توسط مجتبی انصاری و احد نراد ابراهیمی (« )1389بنای قصر خوردهید»
توسط مجتبی رضازاده اردبیلی و مجتبی ثابت فرد ( )1392انجام گرفته است.

روش تحقیق
پروهش حاضر با استفاده از روش تحقی توصیفی -تحلیلی و با مطالعات میدانی بصورت مشاهده میتقیم و
حضور در بنای مورد بررسی و مطالعات کتابخانه ای انجام دده است .در بخش مطالعات کتابخانهای از منابع مختلفی
جهت جمعآوری اطال ات مورد لزوم مربوط به بناهای مختلفی استفاده دده است.

در هم آمیختگی هندسه و معماری
جای اه دانش هندسه از دیر زمان در معماری کهن بدان اندازه بوده است که ابوالوفاء بوزجانی ( 380 -330ه .ق).
در بغداد جلیات و کارگاههای ملی برگزار میکرد که نیمی از درکت کنندگان آن ،معمهار و نیمهی دی هر ریاضهی
دانان بودند .او در این جلیات بر ایجاد ارتباط بین هنر و ریاضی از راه به چالش کشیدن هنرمنهدان و ریاضهی دانهان
با طرح میای مشترک تالش میکرده است .بررسیهای برنارد اوکین آدكار میکند کهه در طراحهی سهاختمانهها و
پیاده کردن آنها از دانش هندسه و سییتمهای مقیاس دناسی و دبكهها بهره میجیتند .از سوی دی هر آنچنهان ایهن
آمیخت ی زیاد است که رسالهها و کتابهای گوناگونی نیز در این زمینه نودته دده است ،که از آن بین مهیتهوان بهه
کتاب مفتاح الحیاب از غیاث الدین جمشید کادانی اداره کرد کهه دربهاره انهدازهگیهری ابعهاد و سهطو و حجهم در
معماری است  .در تمامی مراح تكوین اثر معماری ،رابطه تن اتن ی بین هندسه و نیازش دیده میدهود (ابوالقاسهمی
.)366 :1385

جایگاه هندسه و تناسبات در معماری ایرانی
تاکید معماری ایرانی بر زیبایی متمرکز بوده و لم هندسه ابراز قدرتمندی است که معماری ایرانی را قادر به
اندازه گیری تناسبات فضایی و خل توازن ،نیم و زیبایی در زمین میکرده است .از آنجا که هدف معماری به
تصرف درآوردن روح و ق بود ،هندسه ابزاری در دست معماران ایرانی دد تا به وسیله آن ادكالی از گیاهان و
جانوران را که در ذات خود مقدس بودند ،توسعه بدهند .در بنای تاریخی معماری ،تمام اندازهها در کمال خود و در
اجزای ترکیب کننده آن (دام ال وهای هندسی سطحی) وابیته بهم بوده و هرگز از هندسه جدا نبودهاند .به این
دك  ،هنر هندسه کلید اساسی برای ایجاد ارتباط بین ساختمان و ان ارههاست که سازنده در ذهن خود دارد .به
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بارت دی ر هندسه بخشی از تجلی مفهوم زیبایی در معماری ایرانی بوده است (سیلوایه ،دانشجو و فرمهین فراهانی
.)57 ،1391

ویژگیهای سبک آذری
این دوره مدتا دوره گار از دیوه رازی به مكتب اصفهان است که زمینه و بیترسازی الزم بهرای دوره صهفویان
را فراهم می آورد و چون اولین مجمو ه ها و بناها در منطقه آذربایجان احداث گردیده به دیوه آذری معهروف اسهت
که دوره حكومت غازان خان را آغاز آن دانیتهاند .دك گیری حكومتهای «سربداران» در زمان ایلخانهان مغهول در
خراسان و خاندان دیخ صفی در منطقه اردبی و قره بها در زمهان حكومهت قهره قویونلهو در آذربایجهان ،نشهانهای
رودنی از نو ی اتخاد قیدتی است که با حرکت سربداران آغاز میگردد و با استقرار دولهت صهفوی در قهرن دههم
هجری به بار می نشیند .در واقع لیرغم رکود نیبی دهرنشهینی و دههرگرایی در ایهن دوره دهاهد اولهین فضهاهای
دهری بزرگ مقیاس هندسی در ایران در قالب ارسن مجمو ههایی چهون مجمو هه بیهطام ،مجمو هه دهیخ صهفی
اردبیلی ،مجمو ه مرکز دهر سلطانیه و میدان حین پاددا در تبریز هیتیم که تبلور میدان نقش جهان اصفهان را مهی
توان در ارتباط با ارسن مجمو ههای دوره ایلخانی و پس از آن دانیت (حبیب .)3 ،1389

نمونه مطالعاتی
 مسجد کبودبنای این میجد را به جهانشاه ،پیر پرایوسف ترکمان دادهاند و گویها بهه سهعی و اهتمامجهان بهی م خهاتون ،زن
جهانشاه یا صالحه خاتون دختر این پادداه ،بنا دده است .در کتیبههای موجود ،نام نعمتاهلل بن محمدالبواب (نعمت
الدین محمود نواب) دیده می دود .این دخص در بعضی منابع خطاط کتیبه و خودنویس معروف معرفی دده است
و در بعضی دی ر م عمار بنا ،سرکاری و نیارت ساختمان را زالدین بن ملک ،دربهان پاددهاه ،بر ههده دادهته اسهت
(نعیما  .)168 ،1394جهان ردان و تاریخ ن اران بییاری در نودتههای خهود ایهن بنها را توصهیف کهرده و دهكوه و
یمت آن را ستوده اند .تاورنیه در سفرنامه خود میجد کبود را که در آن زمان نودته اسهت ....« :دو طهرف بنها ،دو
مناره یا برج خیلی بلند اما کم قطر ،ساختهاند» .او کادی کاری سطو داخلی گنبد را چنین وصف کهرده اسهت ...« :از
کادیهای الوان مختلف گ و بوتهدار موزائیک (معرق کاری) دده که در میانها آنها بهه تناسهب ،جمهالت و آیهات
ربی گنجانیده و به قدری خوب به هم اتصال دادهاند که گویا یک پرده نقادی است .تاورینهه در ادامهه آورده اسهت
که از این گنبدخانه وارد گنبدخانهی کوچكتر و زیباتر میدویم که سطو داخلی آن پودیده از کادیهای منقهوش بهه
انواع گ ها در زمینهای الجوردی است .او درباره پودش سطو خارجی گنبدها چنین نودته است...« :سطو خهارجی
هر دو گنبد هم از همین کادیها میتور است ،ولی نقادی آنها برجیته میبادد .روی گنبد اولی ،گ های سفید روی
زمینهی سبز و بر روی گنبد دومی ،ستارههای سفید روی زمینهی سیاه نقش دده است .دو قهرن بعهد از تاورنیهه ،ان
دیوالفوا یم و زیبایی بنا را تحصین کرده و چنین نودته است ...« :تاسف آورد است که گنبدهای این بنای زیبها بهه
واسطه ی زلزله تكان خورده و خراب دده و در حین سقوط دیوارها را هم با خود بهه زمهین ریختهه و از آن مصهالو
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نفیس ،تودهای در گوده حیاط تشكی یافته است .ساکنین اطراف آن هم بهدون مهانع در ایهن تهوده کهاوش کهرده و
مصالحی برای ساختمان خانههای خود می برند ،...این میجد حیاط بزرگی دادته است که در اطراف آن طاق نماهای
جالب توجهی بوده و در مرکز آن هم ،حوض بزرگی برای وضو گرفتن وجود دادته است .امهروزه تمهام ایهن بنهای
الی نفیس خراب دده است .حتی زمین آن را هم اه مح تصرف کردهاند و بهر روی آن خانههههایی بهرای خهود
ساختهاند .»...
با توجه به خطوط و نقوش کادیها و مرمرهای موجود در میجد کبود رودن میدود که برخالف تصهور مهردم
در دوره صفویان و اد ای «اولیا چلبی» و تاورنیهه ،جهانشهاه و طایفهه قراقویونلهو دهیعه و دوسهتدار خانهدان نبهوت
بودهاند ،و این بنا نخیتین میجد مزین و منقشی است که نامی از خلفای راددین در آن نیامده و بهارت لهی ولهی
اهلل و اسامی حیین به ادكال زینت بخش دیوارها و طاقهای آن دده است .براساس اطال ات منهابع بررسهی دهده،
ساختمان میجد کبود در سال  870هجری .ق به پایان رسیده ولی احداث دی ر مارات وابیته بهه آن ادامهه دادهته
است پس از قت جهانشاه به دست اوزون حین ،در سال  ،872تكمی بنا متوقف دهد .در دوران حكمرانهی سهلطان
یعقوب ،پیر اوزون حین ،تبریز رو به آبادانی نهاد و به تكمی بنای مارت میفریه توجه دهد .بنهای میهجد کبهود
دوره های بعد به لت زمین لرزه و بی دقتی در ن هداری و بی ا تنایی به آبادی آن لطمات و زیان های فراوانی دید.
گنبد میجد و پودش قیمت های مختلف آن و دیوارها و منارهها به مرور زمان فرو ریخت و طهاق سهردر دهكاف
بردادت .نادر میرزای قاجار در سال 1301هجری.ق در توصیف کام میجد درباره ی گنبدخانه کوچهک آن نودهته
است ...« :جمیع این میجد با کادی کبود یک رنگ ...کادی بری به طور آجر پنج ضلعی ....کادی کاری دده و روی
کادی را به آب طال گ سازی و طرح اندازی نموده اند ،ولی از این تزئینات ،بهه جهز مختصهری بهاال طهاق ورودی
میجد ،چیزی باقی نمانده است ».وی افزوده است که ازاره گنبدخانه کوچک متشك از بییت و چهار قطعهه سهنگ
مرمر است که سیزده پارچه در جای باقی و منصوب است .و بقیه فرو افتاده و زیر خاک رفتهه اسهت .در سهال 1308
ش ،محمد لی خان تربیت سنگهای ازاره را از زیر خاک بیرون آورده و در جهای خهود قهرار داد .همچنهین حیهاط
میجد را ،که به گورستانی ویران مبدل دده بود ،به صورت باغی سرسبز درآورد و آن جها گردده اه مهومی دههر
دد .این مح بعدها در سال  1337تا  1341ش ،به دبیهتان و مهوزه تبهدی دهد .در سهال ههای  1318و  1319ش،
قیمت جلوخان و پشت سردر تعمیر دد تا از ریزش و خرابی بیشتر آن جلوگیری دود .در سهال  1324ش ،جمعهی
از مردم برای ساخت پایهی مجیمه ستارخان چند قطعهه از سهنگههای مرمهر ازاره را از میهجد خهارج کردنهد .در
سالهای  1328تا  1343ش ،به تدریج طاق های اطراف محوطه گنبدخانه بازسازی و ساختمان پایهههها و دیوارههای
خارجی دبیتان ها و طرفین سردر تجدید دد و همچنین سنگهای بزرگ ازاره دیوارههای خهارجی تهیهه و نصهب
گردید .گنبدهای میجد در دورههای اخیر بازسازی و گنبد اصلی به همت استاد رضها معمهاران بصهورت دو پوسهته
میان تهی ساخته دده است.1

 1گنبدی دو پوسته میان تهی با آهیانه ای با چفد خاگی و خودی با چفد دبدری تند بر روی گنبدخانه زده دد .گوده سازی گنبهد سهاده
است و تنها یک پا باریک دارد که روی آن گریوار ساخته دد و سپس گنبد آغاز دده است.
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هم اکنون قیمت فوقانی مناره های میجد تخریب دده است .در قیمت پایین قیمت باقی مانده ،نشانهههایی از
کادی کاری اولیه و در باال ،آثار مرمت با آجرهای جدید دیده میدود .بیشتر تزئینات کادی کاری داخه میهجد بهر
اثر تخریب گنبد و وام جوی از بین رفته است .تزئینات خارجی فقط در قیمت سردر باقی مانده و تنها دو یا سهه
لكه در جداره خارجی میجد حاکی از منقش بودن دیوارهای خارجی است.

تصویر شماره  -1نمای شمالی مسجد کبود (مآخذ :گنجنامه ،دفتر ششم ،مساجد ،ص )58

تصویر شماره  -2نمای جنوبی مسجد کبود (مآخذ :همان)

میجد کبود تبریز در زمان خود به فیروزه اسالم نام آور بوده است .تهرنگ این میجد که بدون صهحن مهیبادهد از
میجد داه ولی تفت برگرفته دده و پس از آن نیز در میجد دهیخ لطهف اهلل بهه کهار رفهت (میهاجد کودهكی یها
کیوسكی) .این میجد برخالف بیشتر میجدها حیاط ندارد و به دلی سردی هوای تبریز به گونه برون را ساخته دده
است .میجد دارای گنبدخانهای است که گرداگرد آن را دبیتانها فراگرفتهاند .محراب نخیتین میجد ویران دده و
آن را درگاه کردهاند .پیش از آن از دو سوی محراب رفت و آمد میکردهاند .همه انهدام سهاختمان بها کادهی و آجهر
(معقلی) و کادی ترادی (معرق) آمود دده است .کتیبه ای از دعر فارسی دارد که با خط زیبای نیتعلی نودته دهده
است .1چهار باهو (چلیپا) و چهار پیلی (چلیپای دكیته) یافت میدود که ههر دو از کههن تهرین ن هاهههای ایرانهی
 1بنا بر قیدهی استاد پیرنیا اولین میجدی که در کتیبههای میجد از خط نیتعلی استفاده دده ،میجد کبود تبریز است .سپس در دورهی
صفویه تداوم پیدا کرده است.
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هیتند .این ن ارهها در حملهی روسها کنده دده اند .جای درگاه و پنجره های کنهونی ههم درسهت نییهت (نعیمها
169 ،1394و.)170

تصویر شماره  -3پالن،نما و مقاطع مسجد کبود (منبع :آرشـیو سـازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری)

تصویر شماره  -4مسجد کبود -تصویر سه بعدی (مآخذ :گنجنامه ،دفتر ششم ،مساجد ،ص )58

در این میجد افزون بر ساخت گنبد ساده و بیدكنج ،چند گونه ریزهکاری هنر آرایشی به کار رفته است .کادهی
آجر (معقلی) معرق ،کتیبه برجیته و کاربندیهای گوناگون ،که همه در چنان اندازهای از زیبایی است کهه تنهها بایهد
آنها را چنانكه به نوای دلپایری در آرامش محض گوش میدهند ،با چشم دل ن رییت .این میهجد برخهی خهوا
معماری تیموری را دارا میبادد .جفت مناره هایی که از درگاه اصلی فاصله دارد و در کنج بنا قهرار گرفتهه اسهت .از
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میائ دی ر معماری تیموری تلفی میجد و آرام اه است ،همانطور کهه مهیدانهیم آرام هاه جهانشهاه قراقویونلهو و
همیرش در سردابهای در این میجد قرار دارد ،که نیز یكی دی ر از خصوصهیات خها

معمهاری تیمهوری و هنهر

آرام اه های تلفیقی این دوره است (نعیما .)171 ،1394
 ویژگیهای معماریپالن بنا ترکیبی از حجم مكعب میتطی یا مكعب مربع با کشهیدگی دهمالی-جنهوبی اسههت کههه در مههرکز آن
گنبدی آجری افرادته دده است .دایان ذکر است که گنبد الحهاقی در سهالهای اخیر توسط استاد رضا معمهاران بهه
نام احداث دده است.مكعب اصلی فضای میجد و مكعب کهوچک مهح مهقبرهی جهانشاه است که بها اسهتفاده از
گنبدهای کوچک ،که حكم رواق برای گنبد اصهلی را دارد ،ایهن مهكعب خرد دده است .در گادته درون و بیهرون
بنا کادیکاریهای زیادی در رنگهای فیروزهای ،الجوردی و سفید تزئین مهعقلی دهده بهود .ولی متأسهفانه بهر اثهر
زلزله های مكرر تبریز تخریب و از بین رفته است .بخش مقبرهی بهنا سهردابی دارد که در سمت قبلهه قهرار گرفتهه و
احتماال مح قبر جهانشاه بوده است .ک بهنا روی مهصطبهای با ارتفاع یک متر و چهه سهانتیمتهری سهاخته دهده.
پلههای سن ی نقش هدایتکننده به پیهشخوان ورودی را دارنهد .بنا سردری مرتفع و دو مناره در گودههای بنها دارد
که مانند منارههای دورهی تیموری از دهروع سهاخت ههویتی میتق دارند (انصاری و نراد ابراهیمی .)38 ،1389

تصویر شماره  -5بررسی ترکیب حجمی مسجد کبود

 روابط عناصر پالنبر اساس آنچه پیشتر بحث دد ،میباییت به این نكته توجه کرد که این بنا بنیادی چند منیوره اسهت .منیهور از
این سخن ،اداره به ملكرد دو وجهی این بنا به نوان «میجد -مقبره» یا «میجد-بقعه» است ،زیهرا بخهش جنهوبی
این بنا ،ملكرد مقبره دارد و قبوری که در آنجا هیتند ،طب میتندات تاریخی ،متعل به جهانشاه و برخی از ا ضای
خانواده اوست (ترابی طباطبایی .)1379 ،دلی دی ر آنكه «صفت المیفریه مؤنث استو لاا نمیتواند برای میهجد بهه
کار رفته بادد هرچند میجد بودن یكی از کاربردهای آن مؤسیه است» (ویلبر ،گلمبک و هلد .)584 ،1374
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تصویر شماره  -6پالن و پرسپکتیو مسجد کبود (حاجی قاسمی و همکاران)6۰-59 ،1383 ،

بازشناسی جایگاه مسجد کبود در سیرتحوالت ساختاری شهر تبریز
میجد کبود نصری ارزدمند از دهر کههن تبریهز اسهت کهه نمهادی از هویهت تهاریخی و میهراث فرهن هی آن
محیوب میدود .حضور این میجد به نوان ضوی از محور تاریخی -فرهن ی دهر ،لزوم دناخت جای هاه آن در
ساختار دهر را که دربر دارنده مجمو ه ای از روابط معنایی و رفتاری خاصی در ارتباط با جریان زندگی مردم است،
رودن میسازدو چرا که در دهرهای کهن ایران ،ناصر مختلف در مجمو ه ای از روابط معنایی دك گرفته انهد کهه
بی توجهی به آنها ،مانع از دناخت جای اه حقیقی این آثار در دههر و جریهان زنهدگی مهردم خواههد بهود .از اینهرو
هرگونه تغییری در ابن ساختارها انجام پایر ،میتقیما بر هویت و دخصیت ناصر تاریخی و بهه تبهع آن بهر هویهت
دهر اثر گاار خواهد بود .بر این اساس در راستای دناخت تغییرات هویتی پدیدار گشته در جای اه میهجد کبهود در
ساختار دهر تبریز ،مطالعه و تحلیلی تطبیقی پیرامون سیر تحوالت سهاختاری آن بها اسهتفاده از اسهناد و نقشهه ههای
تاریخی به جای مانده از دهر کهن تبریز صورت می یرد .در این مطالعه موقعیت و نحوه تعام میجد کبود با محهور
جریان زندگی دهر مورد تحلی قرار گرفته و از نتایج حاصله در تبیین جای اه آن در ساختار دههر بههره گرفتهه مهی
دود (حجت و نصیری نیا .)69 ،1393

تصویر شماره  -7موقعیت مسجد کبود نسبت به آخرین حصار تبریز -حصار نجف قلی خانی (مأخذ :نقشه ی دارالسلطنه)
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 نقشه مینیاتوری مطراقچی ( 94۰-942ه.ق1533-1536/ .م).این نقشه از کتاب بیان منازل ،بخشی از کتاب سلیمان نامه ست که خود بخشی از کتاب تواریخ سهلیمان قهانونی،
سلطان ثمانی به دمار میآید .این نقشه کهه بهه صهورت مینیهاتوری طراحهی دهده اسهت نمونهه ای از نقشههههای
لش رکشی سلیمان ثمانی است که وضعیت و موقعیت کلی دهرها و ناصر آنها را مشخص ساخته است .بنابر نیهر
برخی پروهش ران با وجود اینكه در این نقشهها بعضی مواقع از تصاویر ذهنی بهره جیته دده ،اما باتوجه بهه اینكهه
از ینیات استفاده دده و این تصویر (تصویر دماره  ،)8نزدیکترین سند در ارتباط با تأسیس میهجد کبهود بهوده و
موقعیت کلی آن را در ساختار دهر نشان میدهد ،ارزدمند است .جهت مینیاتور ترسهیم دهده ،بهه صهورت دهمالی-
جنوبی و ن اه آن رو به درق میبادد .رودخانه میدان چایی (میدان رود) از میانه دهر می گارد و در چهار گوده آن
چهار مورد از مهمترین بناهای تبریز ترسیم دده است .در گوده جنوب درقی میجد کبهود ،جنهوب غربهی میهجد
جامع (ارک) لیشاه ،دمالغربی مجمو ه صاحب آباد و در گوده دمال درقی ربع ردیدی در درون حصار نمایهان و
مشخص است (فخاری تهرانی و همكاران .)13 ،1385 ،برطب این نقشه میجد کبود به قرن دهم هجهری قمهری در
داخ حصار دهر تبریز ،جنوب درقی آن ،واقع دده و خاتمه دهنده جریان دهراست .در جلو دست میجد نیز گویا
جویی روان است که به احتمال قوی از کوه سرازیر میدده و مییری از دمال به جنوب دهر را به وجهود مهیآورده
که به میجد کبود ختم می دده است (حجت و نصیری نیا 69 ،1393و.)70

تصویر شماره  -8موقعیت مسجد کبود در شهر بر اساس نقشه مینیاتوری مطراقچی
(فخاری تهرانی و همکاران)14 ،1385 ،

نقشه باروی نجف قلی خان بیگلر بیگی ( 1194ه.ق1777 /.م).
این نقشه موقعیت دهر تبریز بعد از زلزله مهیب سال  1193هجری قمری را نشان میدههد کهه در اثهر آن تقریبها
دهر به کلی ویران گشته و ا کثر بناها و باروی آن از میان رفتند .از این رو نجف قلی خان بی لر بی ی ،حهاکم دههر،
برای حفاظت از بازار و هیته مرکزی تبریز در برابر آدوبهای داخلی و حمله همیای ان ،حصار و بارویی از نو بنها
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کرد .براساس این نقشه میجد کبود در حوزه جنوب درقی و در بیرون حصار دهر واقع دهده اسهت .در ایهن برههه
میجد کبود در امتداد مییر اصلی ورودی درقی دهر ،از دروازه خیابان تا بازار تبریز قرار دادته که در کنار آن بهازار
(کهنه بازار) ،کاروانیرا و مجمو ههای دی ر جای دادتهاند .این مییر بخشی از محور اصلی دههر وبیهترگاار جهاده
ابریشم بوده که مح حضور و فعالیت مردم را دك میداده است.از این رو میجد کبود ،ارتباطی قوی با دریان دهر
دادته ودرای اه آن روی به جریان زندگی باز میشده است (حجت و نصیری نیا .)70 ،1393

تصویر شماره  -9راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم و باروی شهر تبریز ،بازنگاری از نقشه تره زل -فابویه
و نقشههای حومه و استحکامات شهر تبریز ( مأخذ :فخاری تهرانی و همکاران )16-22 ،1385 ،و نقشه بافت و حصار تاریخی
تبریز .چپ :دیاگرام جایگیری مسجد کبود نسبت به محور ابریشم و باروی شهر (جهت فلش جبههای از مسجد کبود را که با شریان
شهر در ارتباط است ،نشان میدهد)

تصویر -1۰راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم در شهر تبریز (مأخذ :فخاری تهرانی و همکاران،1385 ،
 )45چپ :دیاگرام جایگیری مسجد کبود نسبت به محور ابریشم و عناصر مهم شهر (جهت فلش جبههای از مسجد کبود را که با
شریان شهر در ارتباط است ،نشان میدهد).

 نقشه دارالسلطنه تبریز ( 1297ه.ق 188۰ /.م( ).قراجه داغی)این نقشه به امر ولیعهد ،میفرالدین میرزا و به اهتمام باسخان سرتیپ و همكارانش در تبریز رسم دد و یكی از
معتبرترین نقشههایی است که از دهر تبریز تهیه گشته و به نو ی آغازگر نقشهبرداری مدرن در ایران است .این نقشه
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که به نقشه قراجه داغی نیز مشهور است ،داید کاملترین نقشه ای بادد که تا واخر دوره قاجار از دهر تبریز تهیه
دده و به نو ی اولین نقشهای است که بعد از برچینی باروی نجف قلی خان ترسیم دده است .در این نقشه با توجه
به ردد و توسعه دهر تبریز و از میان بردادته ددن حصار آن ،میجد کبود تقریبا در حوزه مرکزی دهر قرار گرفته
است .جای یری میجد به نحوی است که در کنار دریان اصلی درقی -غربی دهر ،که مح گاار جاده بریشم بوده،
قرار دادته وامتدادش به بازار بزرگ تبریز میرسد .به این ترتیب میجد کبود در این برهه ،بخشی از جریان اصلی
دهر است که در ارتباط میتقیم با مردم قرار دارد و درای اهش رو به آن بوده است .رصه پیرامونی میجد هم بیتر
دك گیری تعامالت و مراودات اجتما ی را فراهم می آورده است که حوزه جنوبی آن به با دل شا ختم میدد و
در ادامه به مجمو ه بزرگ با دمال میرسید ،در کناره غربی میجد هم فضاهایی همچون کاروانیرا ،حمام ،خان اه
و بازار وجود دادته است (حجت و نصیری نیا 70 ،1393و.)71
 نقشه دارالسلطنه تبریز ( 1327ه.ق 191۰ /.م( ).اسداهلل خان مراغهای)این نقشه که به دست اسداهلل خان مراغهای ترسیم دده ،از جمله نقشههایی است کهه از طریه

ملیهات میهدانی

بردادت و ترسیم گشته است .البته دقت ترسیم نقشه و جزئیات آن به مراتب کمتر از نقشه قراچهه داغهی اسهت .امها
ویرگی مهم این نقشه اضافه ددن بخشهای جدیدی در جنوب درقی تبریز نیبت به نقشه دارالیلطنه قراچهه داغهی
است و میتوان اطال ات جدیدتری را نیبت به آن جیتجو کرد (فخهاری تهرانهی و همكهاران .)64 ،1385 ،در ایهن
نقشه نیز ،میجد کبود بنا به توسعه دهر در حهوزه مرکهزی تبریهز جهای دارد و ارتبهاط آن بها مجمو هه بها دهمال
قویترگردیده است .بر اساس این نقشه ،با وجود ایجاد مییر جدید درقی -غربی درکناره میهدان چهای (میهدان رود)،
همچنان کهنه خیابان (محور تاریخی مرکزی تبریز -مح گاار جاده ابریشم) و امتداد آن به نوان اصلیتهرین میهیر
درقی -غربی دهر تبریز محیوب میدود و میجد کبود نیز به نوان نصری مهم از آن حضور دارد .در ایهن نقشهه
میجد کبود بخشی از گاار اصلی و درای اه آن رو به دریان دهر است که در فضایی باز قرار گرفتهه اسهت .در ایهن
برهه هر چند که میجد کبود بر اثر زلزلههای مكرر و مخرب ویران گشته امها حضهور میهجد و بلنهدای سهردر آن،
فضایی را برای حضور موم مردم به وجود آورده و به نوان نصری مهم در جاب فعالیتهای دهری و تعهاوالت
اجتما ی محیوب میشده است (حجت و نصیری نیا )71 ،1393
 نقشه تبریز در دوران پهلویاین نقشه به نو ی آخرین نقشه تاریخی از دهر تبریز محیوب میدود و براساس تغییرات دهرسهازی مهدرن در
دوران پهلوی تهیه دده که نشان ر تحوالت بنیادین در ساختار دهر است .مجمو ه این تحوالت آسهیبههای جبهران
ناپایری را به ساختار دهر کهن وارد کرده و با ث از میان رفتن بخشی از رصههای مهم آن دهده اسهتو از جملهه
اقدامات صورت گرفته در این برهه ،احداث خیابان پهلوی (امام خمینی) است که به موجب آن بخشههای مهمهی از
بافتهای تاریخی دهر از میان رفته و آدفت یهای مختلف در حوزه آنها پدیدار گشته اسهت .همهین موضهوع امه
اصلی به وجود آمدن چالشها و آسیبها در ارتباط با میجد کبود است که ساختارهای ارتباطی و معنهایی در حهوزه
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آن را دگرگون ساخته است .احداث مییر جدید (خیابان پهلوی) ،کهنه خیابان را کهه مهدت بخشهی از امتهداد صهلی
درقی -غربی دهر و به نوان محور تاریخی -فرهن ی گاار جاده ابریشم محیهوب مهیدهد ،از پویهایی و بالنهدگی
انداخته و از جریان اصلی دهر جدا میسازد .به موجب همین امر میجد کبهود کهه رصهه آن در ارتبهاط بها محهور
ابریشم بوده و درای اهش روی به آن باز میشد از جریان دهر جدا میافتدو در نتیجه با پشت کردن میهجد کبهود بهه
مییر جدیداالحداث ،هویت و جای اه آن در تعام با مردم و جریان زندگی دچار تحول همیش ی گشته و ن اه دهر
از جلو دست میجد کبود به پشت آن تغییر میكند .در برهه بعدی بها دیوارکشهی حهوزه میهجد کبهود ،ایهن نصهر
داخص به کلی از جریان زندگی دهر جدا افتاده و به نصری منفرد بدل میگردد کهه دی هر بها دههر و مردمهان آن
بی انه بوده و جای اه و منزلت خودرا از دست داده است (حجت و نصیری نیا  1393،71و.)72
 جایگاه مسجد کبود در تبریز معاصردرایط کنونی میجد کبود در دهر تبریز تحت تأثیر تغییر و تحهوالت صهورت پایرفتهه در دوران پهلهوی اسهت.
آدفت یهای دك گرفته در آن برهه ،زمینه را برای نابیامانی های بیشتر فراهم کرد .به نحوی که پس از دیوارکشهی
پیرامونی میجد کبود ،ساخت و ساز در این محوطه تاریخی و دانه به دانه میجد آغاز گشته و حریم و جای هاه آن
را متزلزل نمود .این اقدامات با آدفت ی بیشتر بافت موجب از میان رفتن ارزشهای تاریخی -فرهن ی منطقه و دههر
ددند که در راستای آنها ،جلو دست میجد کبود که قرنها به نوان محور اصلی تاریخی دهر به دمار میرفهت ،بهه
اراضی مخروبه و نامناسب دهری بدل گردند .در حوزه درقی میجد ،مجمو ههای تجاری جدیدی احهداث دهده و
این جبهه را محصور و مخدوش کردندو جبهه جنوبی میجد که با خیابان اصلی در ارتبهاط بهود ،رواق و دیوارکشهی
دده و با این امر میجد کبود ،هرچه بیشتر منزوی و از جریان دهر و زندگی مهردم جهدا مهیگهردد .مجمو هه ایهن
اقدامات سبب گشته که نی حاضر مردم دهر ،میجد کبود را از جبهه جنوبی و پشت کرده به دهر بشناسند و بهرای
رفتن به میجد از حوزه پشتی وارد حریم آن گردند و هیچ ادرا کی از جای اه حقیقی و تاریخی میجد کبود در دههر
تبریز و گاار جاده ابریشم از بیتر آن ندادته بادند .در سالهای اخیر نیز این محدوده تحت تأثیر تغییهرات جدیهدی
قرار گرفته است .پرو ه تی  ،نوان طرحی است که در راستای بازسازی بافت فرسهوده تهاریخی در ایهن حهوزه در
حال انجام است و بخش وسیعی از حوزه مرکزی دهر از چهارراه بهشتی (منصور) تا میدان صهاحب االمهر را در بهر
میگیرد .در راستای این طرح ،کهنه خیابان در امتداد محور تاریخی میجد کبود که آخرین بافهت بهه جهای مانهده از
دورههای پیشین بود ،تحت نوسازی و بازسازی کام قرار گرفته و به کلی از میان رفته اسهت .از دی هر اههداف ایهن
طرح ،بازسازی محور تاریخی دهر و تعریف محدودهای برای میجد کبود اسهت کهه بها احهداث انبهوهی از بناههای
تجاری جدید صورت پایرفته استو از سوی دی ر با محصور کردن میجد کبهود در محهوطههای محهدود و انجهام
ساخت و ساز در تمامی فضاهای پیرامونی آن و ایجاد یک محور جدید ،قائم بهر محهور جهاده ابریشهم ،دهرایطی را
فراهم آورده که موجب آدفت ی هرچه بیشتر معنایی بافت دده است .بر اساس ایهن طهر ح محورهها و جریهانههای
جدیدی تعریف گشتهاند که تا قب از این وجود ندادته و با کیفیت حضور مردم بی انه اندو جای اه و هویتی نوین به
میجد کبود میبخشند که جدا از گادته و تاریخ آن استو این میئله میتواند آسیبهای جبران ناپایری را به دنبهال
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دادته بادد ،چرا که موضوع بییار مهم در ارتباط با میجد کبود حضور آن به نوان ضوی از محور تهاریخی جهاده
ابریشم است که تغییر در این معنا ،هویت و جای اه تهاریخی آن را بهار دی هر دگرگهون خواههد سهاخت (حجهت و
نصیری نیا 72 ،1393و.)73

هندسه و تناسبات بنا
طهبیعتا ایهن بهنا با توجه به تقارن معماری باید از تهناسبات مهعماری تیموری واقهع در منطقههی خراسهان و مهاوراء
النهر بادد ولی به این دلی که خهاندان قهراقویونلو و آققویونلوها طایفهای از ترکان منطقهی آنهاتولی بهودند کهه در
اوال قهرن نههم ههجری به ایران مهاجرت کرده بودند نهمیتواند تهأثیر زیادی از معماری مرکز ایران ب یهرد و پیشهتر
تحت تأثیر بناهای منطقهی آسیای صهغیر و آنهاتولی بوده است (تصویر دماره  .)11اگر در پالن میجد دقههت کنهیم
(تصویر دماره  )12تشابهات زیهادی بهین پالن آن با میاجد خداوندگار بورسا ( 567ههه ق) ،مهیجد جامع یلهدریم
بورسا ( 208هه ق) و یشی جامع بورسا -جامع سبز ( 828هه ق) میبینیمو همهی مهیاجد کههور دو حجهم مكعهب
میتطی و مكعب مهربع دارنهد کهه باهم ترکیب دهدهاند .گهنبد میانی این میاجد ههمچون مهیجد کبود در مرکهز و
رواقی در اطراف آن است.در تاریخ ساخت این میاجد متوجه میدویم که میجد کهبود مهتأخرترین و در هینحهال
بادكوهترین میجد در میان این مهیاجد اسهت زیرا مهعمار ایهرانی تهوانیته با ظرافت تمام ههنر گره ،کادی و آجهر
را با بنمایههای میاجد سن ی منطقهی آناتولی تلفی کند (انصاری و نراد ابراهیمی .)39 ،1389

تصویر شماره  -11با توجه به تناسبات گنبد های کناری و تطبیق آنها با گنبدهای دوره تیموری و تصویر مینیاتور مطراقچی گریو
گنبد در گنبد الحاقی اجرا نشده است و گنبد احداثی با گنبدهای دورهی تیموری مطابقت ندارد
(منبع :انصاری و نژاد ابراهیمی .)4۰ ،1389
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تصویر شماره -12پالن مسجد در قالب مرکب کل و ترکیب دو حجم مکعب شکل گرفته است
(منبع :انصاری و نژاد ابراهیمی .)4۰ ،1389

نتیجهگیری
برای برآورده کردن نیازهای ملكردی بنا در معماری معاصر ،میتوان همان اصول به کار گرفته دده در معماری
سنتی را مجددا در ساختمان های معاصر استفاده کرد .کاربرد تمامی این موارد سبب میدود که فضاهای ساخته دست
انیان به محلی برای آسایش و آرامش ،و مامنی برای خیت یها تبدی دوند و فشارهای روانی ایجاد دده در دهرها
تا حد زیادی کاهش یابد .ساخت بناهای معاصر مطاب با اصولی که در معماری گادته ایران به کار میرفت ،الوه
بر ایجاد تعادل در بنا ،هویت را نیز به آن برمی گرداند و حتی در تامین نیازهای حرارتی و آسایشی ساکنان نیز نقش
مهم را ایفا میکند .با در نیر گرفتن وضعیت متفاوت هندسه در طراحی معماری معاصر نیبت به معماری سنتی،
ضروری مینماید که ن اهی هرچند اجمالی دادته بادیم به جای اه هندسه در معماری قدیم تا برای مخاطب معمولی
امروزی اهمیت هندسه در کار معماران قدیم رودن گردد.
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دوره  ،18دماره  .1صص .44-29
 -11سیلوایه ،سونیا .خیرو دانشجو و سعید فرمهین فراههانی .1391 .هندسهه در معمهاری ایرانهی پهیش از اسهالم و
تجلی آن در معماری معاصر ایران .نشریه لمی پروهشی نقش جهان .دوره سوم ،دماره .1

.57

 -12الم زاده ،هادی .1376 .سهم آذربایجان در معماری ایران اسالمی .نشریه نامه پروهش فرهن ی .بهار ،دهماره .4
.260
 -13فخاری تهرانی ،فرهاد .فرامرز پارسی و امیربانی میعود .بازخوانی نقشههای تاریخی دهر تبریز ،دانش اه دهید
بهشتی و درکت مران وبهیازی دهری ایران ،تهران .صص 13و 45 ،16 ،14و .64
 -14کلمبک ،لیزا .و دونالد ویلبر . 1374 .معماری تیموری در ایران و توران .ترجمه :محمد یوسف کیهانی و کرامهت
اهلل افیر .تهران :سازمان میراث فرهن ی.
 -15مرکز اسناد و تحقیقات دانشكده معماری دانش اه دهید بهشتی .1383 .گنجنامه :فرهنگ آثهار معمهاری اسهالمی
ایران -دفتر دشم -میاجد .نشر :دانش اه دهید بهشتی.
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 -16مهدی زاده سراج ،فاطمه .فرهاد تهرانی و نیما ولهی بیهگ .1390 .بكهارگیری مثلهثههای هنجهار در محاسهبات
ریاضی و پیاده سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران .نشریه لمی پروهشی مرمت و معمهاری
ایران (مرمت آثار و بافتهای تاریخی فرهن ی .بهار و تابیتان .دوره  ،1دماره .1
 -17نعیما ،غالمرضا .1394 .سیر تحول معماری ایران دوره اسالمی :از آغاز اسالم تا دوره تیمهوری .جلهد  .1تههران،
سروش دانش .صص161و .171-168
 -18ویلبر،دونالد . 1346 .معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان( .ترجمه بداهلل فریار) .تهران .بن اه ترجمه و نشهر
کتاب .صص  70 ،35-33و .84-83

