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چکیده
مســجد کبــود از آثــار ارزشــمند تبریز اســت کــه از دیرباز جایــگاه واالیی در میــان مردم شــهر و رهگذران
داشــته اســت .ایــن مســجدعضوی از زنجیــره حیــات شــهر کهــن بــوده که بســتری را بــرای مــراودات و
تعامالت اجتماعی فراهم میآورد و در دوران پهلوی باشــکلگیری تغییرات جدید شــهری ،این جایگاه
دســتخوش تغییرات اساســی گشــت .هدف از این پژوهش ،حصول راهکاری در جهت بازیابی منزلت از
دســت رفته مســجد کبود در زنجیره حیات شــهری تبریز اســت؛ از این رو با اســتفاده از راهبرد تحقیق
تفســیری ،نقش ـههای تاریخی تبریز و اســناد مرتبط با آن مورد تحلیل قرار گرفته اســت .مقاله حاضر در
ابتــدا شــناختی از مســجد کبود و ریش ـههای شــکل گیــری آن ارائه میدهد ،ســپس به تحلیــل جایگاه
آن در زنجیره و ســاختار حیات شــهری در ادوار مختلف تاریخی پرداخته و در ادامه با بررســی وضعیت
کنونــی مســجد کبود در بافت شــهر ،نارســاییهای پدید آمده را بیــان میدارد .ســرانجام راهکار احیای
مطلوب مسجد کبودبا توجه به کیفیت تاریخی شهر و در ارتباط با محور تاریخی -فرهنگی تبریز در آن
دیده شد که با ایجاد گشایشی نمادین در پیشگاه مسجد کبود به عنوان فضای شهری ،که محل گذار
جاده ابریشم بوده ،سعی در بازیابی هویت تاریخی مسجد ،بافت و شهر تبریز گردد.
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مسجد کبود ،شهر تبریز،جاده ابریشم،ساختارشهر ،حیات شهری.
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مقدمه
رشــد روز افزون شــهرها و تحــول عملکــردی عرصههای مختلف
آنها،در راســتای پاســخ گویی به نیازها و روابط جدید ،سبب تحول
و دگرگونی ســاختارهای کهن شــهرها گشته است؛ ساختارهایی که
در طــول تاریخ با توجه به عرصههای فعالیتی و جریان زندگی مردم
شــکل گرفتهاند .از اینرو مداخالت و تغییرات صورت گرفته در این
عرصههامیبایســت با ظرافت خاصی و بــا توجه به منزلت و جایگاه
تاریخی آنها در ســاختار شهر صورت پذیرد .توجه به این موضوع به
ویژه در عصر حاضر که با تحول دائمی جوامع،تفاوتها هرروز بیشتر
رنگ میبازند و ارزشهای فرهنگی در حال کم رنگی هستند ،حائز
اهمیت دو چندان است؛ چرا که وجود این عناصر تاریخی -فرهنگی
است که ساختار هویتی شهرها و مردمان آنها را شکل داده و منزلت
و جایگاه ملل را در اعصار مختلف تاریخی نمایان میسازد.مســجد
کبــود از جمله این عناصر ارزشــمند تاریخی اســت کــه در گذار زمان
همــواره بهعنــوان نگینــی از شــهر تبریز مطــرح بــوده و در قالب یکی
از عناصــر ّ
مهــم محور تاریخــی -فرهنگی آن در میان مــردم از منزلت
واالیی برخوردار اســت؛ اماتحوالت معاصر شــهری ،جایــگاه آن را به
عنــوان عضــوی مهم از ســاختار شــهر و جریــان زندگی مــردم متزلزل
کرده و به عنصری منفرد در حاشیه حیات شهر بدل ساخته است.
نکــه مســجد کبود بــه عنوان عضــوی شــاخص از هویت
حــال آ 
تاریخــی تبریــز میبایســت حضــور شایســته و پویــا در عرصه شــهر و
جریان زندگی آن داشــته باشــد ،تا از این طریق هم امکان استمرار
حیات شایسته آن مهیا شده و هم امکان شناخت و تعامل هرچه
بیشــتر مــردم بــا ایــن عرصــه تاریخــی فراهم گــردد .توجه بــه محور
تاریخی -فرهنگی شهر تبریز نیز مشخص میسازد که مسجد کبود
از عناصر شــاخص ساختار شــهر کهن و بخشی از زنجیره حیات آن
بــوده و بــه مــرور دچــار آســیبها و تحــوالت گونا گون گشــته که در
نتیجه آن منزلت خود را در ساختار شهر تبریز از دست داده است.
اینــک بایــد ایــن موضوع را ّ
مد نظــر قرار داد که ،مســجد کبود در
دورههای مختلف تاریخی از چه جایگاه و موقعیتی در ساختار شهر
تبریز برخوردار بوده است؟ در کدام برهه و به چه دلیلی این جایگاه
دچار دگرگونی شده؟ آیا شرایط کنونی امکان حضور شایسته مسجد
کبــود را فراهــم آورده و چــه اقداماتــی در خصــوص احیــای منزلــت
مسجد کبود در ساختار شهر تبریز میتوان انجام داد؟
از پژوهشهای پیشین مرتبط با مسجد کبود میتوان به «سبک
شناسی معماری ایرانی» از محمد کریم پیرنیا و «تاریخ هنر معماری

ایــران» از محمــد یوســف کیانی اشــاره کــرد که به بیــان ویژگیهای
معماری و ســاختار کلی مســجد کبود پرداختهاند .برخی نیزشــیوه
و نحــوه تزئینــات بــه کار رفته در آن را مــورد وا کاوی قــرار دادهاند که
«هندســه و تناسبات در معماری دوره ترکمانان قویونلو» از مجتبی
انصاری از آن دســتهاند؛ اما حوزه مرتبط با جایگاه مســجد کبود در
ســاختار شــهر تبریز و نقش آن در جریان زندگی مــردم نیازمند تأمل
و پژوهش بیشــتر اســت ،که در این باره میتوان از کتاب «بازخوانی
نقشــههای تاریخی دارالســلطنه تبریز» از فرهاد تهرانی بهره جســت
که در بردارنده مجموعهای ارزشمند از نقشههای تاریخی است.
در راســتای پیشبــرد اهــداف مقاله حاضــر ،ازراهبــرد «تحقیق
تفســیری»به عنــوان اســتراتژی اصلــی تحقیــق بهــره گرفتــه شــده
اســت .در ایــن راهبــرد بــرای شناســایی جایــگاه مســجد کبــود در
ســاختار کهن شــهر ،به مطالعه و تحلیل اســناد و منابع نوشــتاری
خ نــگاران مختلــف
تاریخــی از جملــه گزارشــات ســیاحان و تاریــ 
پرداختــه شــده و از تصاویر و نقشــههای تاریخــی مرتبط با موضوع
بهــره گرفتــه شــده اســت .همچنیــن در راســتای شــناخت جایگاه
معاصر مسجد کبود در ساختار شهر ،با استفاده از راهبرد «تحقیق
کیفی» ،منزلت اجتماعی و فرهنگی آنها مورد بررسی قرار گرفته و با
انجام تحلیلهای میدانی و مصاحبه با افراد آ گاه در این حوزه ،در
درک و تحلیل بیشتر جایگاه آن اقدام گردیده است.
هــدف پژوهــش حاضــر ،بازشناســی جایــگاه و منزلــت شایســته
مسجد کبود در ساختار شهر تبریز است؛ به نحوی که مطلوبترین
کیفیــت حضــور و تعامــل آن در ارتبــاط بــا جریان شــهر و زندگی مردم
تعیین گشــته و تعارضات آن با جایگاه معاصرش مشــخص گردد .از
اینرو در راستای بازخوانی روند شکلگیری و دگرگونی جایگاه مسجد
کبود در ساختار شهر ،ابتدا مروری بر تاریخ شکلگیری و نحوه حضور
مسجد کبود در بدو تأسیس آن صورت میگیرد .در ادامه با استفاده
از نقش ـههای تاریخــی بــه جــای مانــده از شــهر کهــن ،کــه بخشــی از
نقش ـههای دارالســلطنه تبریز شــمرده میشــوند ،موقعیت مســجد
کبود در شــهر و جایگاهش در ارتباط با ســاختار آن مورد بررســی قرار
میگیرد؛ تا از این طریق بتوان منزلت مسجد کبود را در سیر تحوالت
شهر ارزیابی وتحلیل نمود .سپس با بررسی موقعیت کنونی مسجد
کبــود در ســاختار معاصــر شــهر و تحلیــل مداخالت صــورت گرفته در
عرصه آن ،به تبیین راهکارهای پیشنهادی در راستای احیای منزلت
مسجد کبود در ساختار شهر تبریز پرداخته میشود.

 .1مسجد کبود

۱

مسجد کبود در قرن نهم هجریقمری در عصر ترکان قویونلو که هم
زمان با تیموریان بر بخش وسیعی از ایران حکومت میکردند ،شکل
گرفتــه اســت .این اثــر به عنــوان یکــی ازشــاخصترین و نفیسترین
مســاجد شــهر تبریز ،دربر دارنده میراث ارزشــمندی از هنر و صنایع

وابســته بــه معمــاری دوره قویونلوهــا در ایــران اســت کــه بــا حضــور
هنرمندان و صنعتکاران از جای جای ایران و فرهنگهای همجوار
به وجود آمده است؛ همچنین تفاوت ساختاری آن با دیگر مساجد
ایرانــی هم عصرش ،امکان بیشــتری را برای تحلیــل جایگاه و نحوه
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تعامل آن با ساختار و جریان زندگی شهر مهیا میسازد.
براساس کتیبههای باقی مانده از تزئینات بنا و همچنین متون
تاریخی مرتبط با شهر تبریز و مسجد کبود ،این مسجد پیش از سال
 873ه.ق .بهدســتور خاتون جان بیگم ،همســر جهانشاه ،ساخته
۲
شدهاست...«:وهمچنیندر درآمدتبریزبهجانبشرق ،کهخیابان
ّ
گویند ،عمارتی اســت در کمال لطافت و نیکویی موسوم به مظفریه
از مآثرابوالمظفر جهانشــاه پادشاه ابن قراقویونلو و بارانی نیز گویند.
گویاایــن عمارت ســعی واهتمــام حرم محتــرم وی خاتون جان
ّ
ّ
ومشارالیهابسیاربسیارخیره و صالحه
بیگم انراله برهانهابناشــده
وعفیفه بوده ودرهمان بقعه مدفون است ومیرزاجهانشاه حقیقی
تخلــص كــردی وپادشــاه عظیــم الشــان بوددردوازدهــم شــهرربیع
الثانی سنه اثنی وسبعین وثمانمائه به دست حسن پادشاه كشته
شد ( ». . .ابنکربالیی.)۵۰۲،۱۳۸۳ ،
ّ
نســرا ،حمــام ،بــاغ تاریخی و
ایــن مســجد شــامل مقبره ،کاروا 
موقوفــات زیــادی بــوده که وصف همگــی آنها در وقفنامــه این اثر
نمایان اســت؛ ولی متأسفانه بخش اعظمی از آنها در طول زمان یا

تصویر -1درایگاه مسجد کبود .
مأخذ( :آرشیو شخصی)1392 ،

بر اثر عواملی همچون زلزله و جنگ ،و یا براثر بیتوجهی و مدیریت
نامناسب به دالیل سیاسی ،اقتصادی و گاه مذهبی تخریب شده
و از بیــن رفتهاندکــه در حــال حاضــر تنهــا مســجد ومقبــره آن باقی
مانده است (انصاری ،نژاد ابراهیمی.)38 ،1389 ،

 .2بازشناسی جایگاه مسجد کبود در
سیرتحوالت ساختاری شهر تبریز
مســجد کبــود عنصــری ارزشــمند از شــهر کهــن تبریز اســت که
نمادی از هویت تاریخی و میراث فرهنگی آن محســوب میشــود.
حضــور ایــن مســجد به عنــوان عضوی از محــور تاریخــی -فرهنگی
شــهر ،لزوم شــناخت جایگاه آن در ســاختار شــهر را که دربر دارنده
مجموع ـهای از روابط معنایی و رفتاری ّ
خاصی در ارتباط با جریان
زندگــی مــردم اســت ،روشــن میســازد؛ چرا کــه در شــهرهای کهن
ایــران ،عناصــر مختلــف در مجموعــهای از روابــط معنایــی شــکل
گرفتهانــد کــه بیتوجهی به آنها ،مانع از شــناخت جایــگاه حقیقی
این آثار در شــهر و جریان زندگی مردم خواهد بود .از اینرو هرگونه
ً
تغییــری در ایــن ســاختارها انجــام پذیــرد ،مســتقیما بــر هویــت و
شخصیت عناصر تاریخی و به تبع آن بر هویت شهر اثر گذار خواهد
بــود .بر این اســاس در راســتای شــناخت تغییــرات هویتــی پدیدار
گشــته در جایــگاه مســجد کبــود در ســاختار شــهر تبریــز ،مطالعه و
تحلیلی تطبیقی پیرامون ســیر تحوالت ســاختاری آن با اســتفاده
از اســناد و نقشــههای تاریخــی بــه جــای مانده از شــهر کهــن تبریز
صــورت میگیــرد .در ایــن مطالعــه موقعیت و نحوه تعامل مســجد
کبود با محور جریان زندگی شــهر مورد تحلیل قرار گرفته و از نتایج
حاصله در تبیین جایگاه آن در ساختار شهربهره گرفته میشود.
 .1.2نقشه مینیاتوری مطراقچی940-942( ۳ه.ق-1536 /.
 1533م).
۴
این نقشــه از کتاب بیان منازل  ،بخشــی از کتاب ســلیماننامه
اســت کــه خــود بخشــی از کتــاب تواریــخ ســلیمان قانونی ،ســلطان
عثمانــی بهشــمار میآیــد (مطراقچــی .)9 ،1379 ،ایــن نقشــه کــه
بهصــورت مینیاتــوری طراحــی شــده اســت نمونــهای از نقشــههای
ّ
لشگرکشی سلیمان عثمانی است که وضعیت و موقعیت کلی شهرها

تصویر -2راست :موقعیت مسجد کبود شهر تبریز بر اساس نقشه مینیاتوری مطراقچی ،چپ :دیا گرام جایگیری مسجد کبود نسبت به شهر و حصار پیرامونی آن.
مأخذ( :فخاری تهرانی و همکاران)14 ،1385 ،
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و عناصر آنها را مشــخص ساخته اســت .بنابر نظر برخی پژوهشگران
بــا وجــود اینکه در این نقشــهها بعضــی مواقع از تصاویــر ذهنی بهره
جســته شــدهّ ،امــا باتوجه به اینکــه از عینیات اســتفاده شــده و این
تصویر ،نزدیکترین ســند در ارتباط با تأســیس مســجد کبود بوده و
ّ
موقعیت کلی آن را در ســاختار شــهر نشان میدهد ،ارزشمند است.
جهت مینیاتور ترسیم شده ،بهصورت شمالی -جنوبی و نگاه آن رو
به شــرق میباشــد .رودخانهمیدانچایی (میدانرود) از میانه شــهر
میگــذرد و در چهــار گوشــه آن چهــار مورد از مهمتریــن بناهای تبریز
ترسیم شده است .در گوشه جنوبشرقی مسجد کبود ،جنوبغربی
مســجد جامــع (ارک) علیشــاه ،شــمالغربی مجموعه صاحــب آباد
و در گوشــه شمالشــرقی ربــع رشــیدی در درون حصــار نمایــان و
مشــخص اســت(فخاری تهرانی و همکاران.)13 ،1385 ،برطبق این
نقشــه مســجد کبود به قرن دهم هجریقمری در داخل حصار شهر
تبریز،جنوبشرقی آن ،واقع شده و خاتمه دهنده جریان شهراست.
در جلو دست مسجد نیز گویا جویی روان است که به احتمال قوی
از کوه ســرازیر میشــده و مسیری از شمال به جنوب شهر را به وجود
میآورده که به مسجد کبود ختم میشده است.
.2.2نقشهباروینجفقلیخانبیگلربیگی(1194ه.ق1777/.م).
ایــن نقشــه موقعیــت شــهر تبریــز بعــد از زلزلــه مهیــب ســال

ً
1193هجریقمــری را نشــان میدهــد کــه در اثــر آن تقریبــا شــهر بــه
ّ
کلــی ویران گشــته و ا کثــر بناها و بــاروی آن از میان رفتنــد .از این رو
نجفقلیخان بیگلربیگی ،حا کم شهر ،برای حفاظت از بازار و هسته
مرکزی تبریز در برابر آشوبهای داخلی و حملههمسایگان،حصار و
بارویی از نو بنا کرد (ذکاء115 ،1368 ،؛ نادرمیرزا.)۱۴۸،1373 ،
براســاس ایــن نقشــه مســجد کبــود در حوزهجنوبشــرقی و در
بیــرون حصــار شــهر واقع شــده اســت .در این برهه مســجد کبود در
امتداد مسیر اصلی ورودی شرقی شهر ،از دروازه خیابان تا بازار تبریز
قرار داشته که در کنار آن بازار (کهنه بازار)،کاروانسرا و مجموعههای
دیگر جای داشــتهاند .این مســیر بخشــی از محور اصلی شهر وبستر
ّ
گــذار جــاده ابریشــمبوده که محــل حضــور و فعالیت مردم را شــکل
میداده اســت.از این رو مســجد کبود ،ارتباطی قوی با شریان شهر
داشته ودرایگاه آن روی به جریان زندگی باز میشده است.
 .3.2نقشه دارالسلطنه تبریز ( 1297ه.ق 1880 /.م).
(قراجه داغی)۵
ایــن نقشــه بــه امــر ولیعهــد ،مظفرالدیــن میــرزا و بــه اهتمــام
عباسخــان ســرتیپ و همکارانــش در تبریــز رســم شــد و یکــی از
معتبرترین نقشــههایی است که از شهر تبریز تهیه گشته و به نوعی
آغازگــر نقشــهبرداری مدرن در ایران اســت .این نقشــه که به نقشــه

تصویر -3راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم و باروی شهر تبریز ،بازنگاری از نقشه ترهزل -فابویه و نقشههای حومه و استحکامات شهر تبریز .
مأخذ( :فخاری تهرانی و همکاران )22-16 ،1385 ،و نقشــه بافت و حصار تاریخی تبریز .چپ :دیا گرام جایگیری مســجد کبود نســبت به محور ابریشــم و باروی شهر (جهت فلش جبههای
از مسجد کبود را که با شریان شهر در ارتباط است ،نشان میدهد).
مأخذ( :نقش جهان پارس)1374 ،

تصویر -4راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم در شهر تبریز.
مأخذ( :فخاری تهرانی و همکاران )45 ،1385 ،چپ :دیا گرام 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).
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قراجهداغی نیز مشهور است ،شاید کاملترین نقشهای باشد که تا
اواخر دوره قاجار از شــهر تبریز تهیه شــده و به نوعی ّاولین نقشــهای
اســت که بعد از برچینی باروی نجف قلی خان ترســیم شــده اســت
(مشــکور101 ،1352 ،ـ .)108در این نقشــه با توجه به رشــد و توســعه
ً
شهر تبریز و از میان برداشته شدن حصار آن ،مسجد کبود تقریبا در
حوزه مرکزی شهر قرار گرفته است .جایگیری مسجد بهنحوی است
ّ
کــه در کنار شــریان اصلی شــرقی -غربی شــهر ،که محل گــذار جاده
ابریشــم بوده ،قرار داشته وامتدادش به بازار بزرگ تبریز میرسد .به
این ترتیب مســجد کبود در این برهه ،بخشــی از جریان اصلی شــهر
اســت که در ارتباط مســتقیم با مردم قرار دارد و درایگاهش رو به آن
بوده اســت.عرصه پیرامونی مســجد هم بستر شــکلگیری تعامالت
و مــراودات اجتماعــی را فراهــم میآورده اســت که حــوزه جنوبی آن
به باغ دلگشــا ختم میشــدو در ادامه به مجموعه بزرگ باغ شــمال
میرســید ،در کناره غربی مسجد هم فضاهایی همچون کاروانسرا،
ّ
حمام ،خانگاه و بازار وجود داشته است.
 .4.2نقشه دارالسلطنه تبریز ( 1327ه.ق 1910 /.م).
(اسداهللخان مراغهای)۶
این نقشــه که بهدســت اســداهلل خان مراغهای ترسیم شده ،از
جمله نقش ـههایی اســت که از طریق عملیات میدانی برداشــت و
ترسیم گشته است .البته دقت ترسیم نقشه و جزئیات آن به مراتب
کمتر از نقشــه قراچهداغی اســتّ .اما ویژگی ّ
مهم این نقشــه اضافه
بشــرقی تبریز نسبت به نقشه
شــدن بخشهای جدیدی در جنو 
دارالســلطنهقراچهداغی اســت و میتــوان اطالعــات جدیدتــری را
نسبت به آن جستجو کرد (فخاری تهرانی و همکاران.)64 ،1385 ،
در این نقشه نیز ،مسجد کبود بنا به توسعه شهر در حوزه مرکزی
تبریــز جــای دارد و ارتباط آن با مجموعه باغ شــمال قویترگردیده
اســت .بر اســاس این نقشــه ،با وجود ایجاد مســیر جدید شــرقی-
غربــی درکناره میدان چای (میــدان رود) ،همچنان کهنه خیابان
(محــور تاریخــی مرکــزی تبریز -محل گــذار جاده ابریشــم) و امتداد
آن بهعنوان اصلیترین مســیر شــرقی -غربی شــهر تبریز محســوب

میشــود و مســجد کبــود نیــز بهعنــوان عنصــری مهــم از آن حضور
دارد .در این نقشه مسجد کبود بخشی از گذار اصلی و درایگاه آن
رو به شــریان شــهر اســت که در فضایی باز قرار گرفته است .در این
برهه هر چند که مسجد کبود بر اثر زلزلههای مکرر و مخرب ویران
گشتهّ ،اما حضور مسجد و بلندای سردر آن ،فضایی را برای حضور
عمــوم مــردم بهوجــود آورده و بهعنــوان عنصــری مهــم در جــذب
ّفعالیتهای شهری و تعاوالت اجتماعی محسوب میشده است.
 .5.2نقشه تبریز در دوران پهلوی
این نقشه به نوعی آخرین نقشه تاریخی از شهر تبریز محسوب
میشــود و براســاس تغییرات شهرســازی مدرن در دوران پهلوی
تهیه شــده که نشــانگر تحوالت بنیادین در ســاختار شــهر است.
مجموعه این تحوالت آســیبهای جبران ناپذیری را به ســاختار
شــهرکهن وارد کــرده و باعــث از میــان رفتن بخشــی از عرصههای
مهـ ّـم آن شــده اســت؛ از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن
برهه ،احداث خیابان پهلوی (امام خمینی) اســت که به موجب
آن بخشهــای ّ
مهمــی از بافتهــای تاریخی شــهر از میــان رفته و
آشــفتگیهای مختلــف در حــوزه آنها پدیدار گشــته اســت.همین
موضــوع عامــل اصلــی بهوجــود آمــدن چالشهــا و آســیبها در
ارتباط با مســجد کبود اســت که ســاختارهای ارتباطی و معنایی
در حــوزه آن را دگرگــون ســاخته اســت .احــداث مســیر جدیــد
(خیابــان پهلــوی) ،کهنه خیابــان را که ّ
مدتهابخشــی از امتداد
فرهنگی
اصلــی شــرقی -غربــی شــهر و به عنــوان محــور تاریخــی-
ِ

تصویر -6وارونه شدن جهت مسجد کبود در ارتباط با محور اصلی شهر

تصویر -5راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم در شهر تبریز .
مأخذ( :فخاری تهرانی و همکاران )65 ،1385 ،چپ :دیا گرام جایگیری مســجد کبود نســبت به محور ابریشــم و عناصر مهم شــهر (جهت فلش جبههای از مســجد کبود را که با شریان شهر
در ارتباط است ،نشان میدهد).
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گــذار جــاده ابریشــم محســوب میشــد ،از پویایــی و بالندگــی
انداختــه و از جریــان اصلی شــهر جــدا میســازد.بهموجب همین
امــر مســجد کبود کــه عرصه آن در ارتبــاط بامحور ابریشــم بوده و
درایگاهــش روی بــه آن بــاز میشــد از جریان شــهر جــدا میافتد؛
در نتیجه با پشــت کردن مســجد کبود به مســیر جدیداالحداث،
هویت و جایگاه آن در تعامل با مردم و جریان زندگی دچار تحول
همیشــگی گشــته و نگاه شهر از جلو دســت مسجد کبود به پشت
آن تغییــر میکنــد .در برهــه بعــدی بــا دیوارکشــی حــوزه مســجد
ّ
کبود ،این عنصر شــاخص بهکلی از جریان زندگی شهر جدا افتاده

و بــه عنصــری منفــرد بدل میگردد کــه دیگر با شــهر و مردمان آن
بیگانه بوده و جایگاه و منزلت خودرا از دســت داده اســت.

 .3جایگاه مسجد کبود در تبریز معاصر
شــرایط کنونــی مســجد کبود در شــهر تبریز تحت تأثیــر تغییر و
تحــوالت صــورت پذیرفته در دوران پهلوی اســت .آشــفتگیهای
شــکل گرفتــه در آن برهــه ،زمینــه را برای نابســامانیهای بیشــتر
فراهم کرد .بهنحوی که پس از دیوارکشی پیرامونی مسجد کبود،

تصویر -7راست :موقعیت مسجد کبود در ارتباط با محور جاده ابریشم و خیابان جدیداالحداث پهلوی در شهر تبریز.
مأخذ( :فخاری تهرانی و همکاران )88 ،1385 ،چپ :دیا گرام جایگیری مسجد کبود نسبت به محور ابریشم و خیابان جدیداالحداث پهلوی و عناصر مهم شهر (جهت فلش جبههای از
مسجد کبود را که با شریان شهر در ارتباط است ،نشان میدهد).
جدول  -1سیر تحوالت جایگاه مسجد کبود در ساختار شهر تبریز.

عنوان نقشه

برهه تاریخی

موقعیت مسجد در شهر

نقشه مینیاتوری مطراقچی

 940هجریقمری

داخل حصار شهر

نقشه باروی نجفقلی خان بیگلربیگی

 1194هجریقمری

خارج حصار شهر

نقشه قراچه داغی

 1297هجریقمری

حوزه مرکزی شهر
(برچیده شدن حصار)

نقشه اسداهلل خان مراغهای

 1327هجریقمری

حوزه مرکزی شهر

نقشه تبریز معاصر

دوره پهلوی

حوزه مرکزی شهر

نحوه تعامل مسجد با
محور و جریان زندگی شهر

درایگاه مسجد رو به جریان شهر

درایگاه مسجد رو به جریان شهر

درایگاه مسجد رو به جریان شهر

درایگاه مسجد رو به جریان شهر

درایگاه مسجد پشت به جریان شهر
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ســاخت و ساز در این محوطه تاریخی و شانه به شانه مسجدآغاز
گشــته و حریــم و جایــگاه آن را متزلز لنمــود .ایــن اقدامــات بــا
آشــفتگی بیشــتر بافت موجب از میان رفتــن ارزشهای تاریخی-
فرهنگــی منطقــه و شــهر شــدند کــه در راســتای آنها ،جلو دســت
مســجد کبــود که قرنهــا به عنــوان محور اصلــی تاریخی شــهر به
شمار میرفت ،به اراضی مخروبه و نامناسب شهری بدل گردند.
در حوزه شــرقی مســجد ،مجموعههای تجــاری جدیدی احداث
شــده و ایــن جبهــه را محصــور و مخــدوش کردند؛ جبهــه جنوبی
مســجد کــه بــا خیابان اصلــی در ارتبــاط بــود ،رواق و دیوارکشــی
شــده و با این امر مســجد کبود ،هرچه بیشــتر منزوی و از جریان
شــهر و زندگی مردم جدامیگردد.
مجموعه این اقدامات سبب گشته که نسل حاضر مردم شهر،
مســجد کبود را از جبهه جنوبی و پشــت کرده به شــهر بشناســند و
بــرای رفتــن به مســجد از حوزه پشــتی وارد حریــم آن گردند و هیچ
ادرا کــی از جایــگاه حقیقــی و تاریخــی مســجد کبود در شــهر تبریز و
گذار جاده ابریشم از بستر آن نداشته باشند.در سالهای اخیر نیز
این محدوده تحت تأثیر تغییرات جدیدی قرار گرفته اســت .پروژه
عتیق ،عنوان طرحی اســت که در راســتای بازسازی بافت فرسوده
تاریخی در این حوزه در حال انجام اســت و بخش وســیعی از حوزه
مرکــزی شــهر از چهارراه بهشــتی (منصور) تا میــدان صاحب االمر را
در بر میگیرد .در راستای این طرح ،کهنه خیابان در امتداد محور
تاریخی مســجد کبود که آخرین بافت به جــای مانده از دورههای
ّ
پیشین بود ،تحت نوسازی و بازسازی کامل قرار گرفته و به کلی از
میان رفته است .از دیگر اهداف این طرح،بازسازی محور تاریخی
شــهر و تعریف محدودهای برای مســجد کبود اســت که با احداث
انبوهــی از بناهــای تجــاری جدید صورت پذیرفته اســت؛ از ســوی
دیگر با محصور کردن مســجد کبود در محوطهای محدود و انجام
ســاخت و ســاز در تمامی فضاهای پیرامونی آن و ایجاد یک محور
جدیــد ،قائــم بر محــور جاده ابریشــم ،شــرایطی را فراهــم آورده که
موجب آشــفتگی هرچه بیشتر معنایی بافت شده است .بر اساس
ایــن طــرح محورهــا و جریانهای جدیــدی تعریف گشــتهاند که تا
قبــل از ایــن وجــود نداشــته و بــا کیفیــت حضــور مــردم بیگانهاندو
جایــگاه و هویتــی نویــن بــه مســجد کبــود میبخشــند کــه جــدا از
گذشــته و تاریخ آن اســت؛ این مســئله میتواندآسیبهای جبران
ناپذیــری را بهدنبــال داشــته باشــد،چرا که موضوع بســیار مهم در
ارتباط با مســجد کبود حضور آن بهعنوان عضوی از محور تاریخی
جاده ابریشــم است که تغییر در این معنا ،هویت و جایگاه تاریخی
آن را بار دیگر دگرگون خواهد ساخت.

تصویر-8تصویرهواییمسجد کبوددرارتباطبامحورجادهابریشموخیابانامامخمینی(پهلوی).
مأخذ)Google Earth, 2014( :

تصویر -9باال :جلودست مسجد کبود (بستر گذار جاده ابریشم) ،پائین :منظر مسجد کبود
از خیابان امام خمینی.
ماخذ( :آرشیو شخصی.)1393 ،

تصویر -10طر ح بهسازی و نوسازی پیرامون مسجد کبود.
ماخذ( :شرکت عمران و بهسازی آذربایجان)1378 ،

تصویر -11سیر ّ
تحول جایگاه مسجد کبود ،به ترتیب از راست :مسجد رو به جاده ابریشم ،مسجد پشت کرده به خیابان ،تبدیل شدن مسجد به عنصر مزاحم در امتداد مسیر جدید.
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نتیجه
پایایــی و پویندگــی عناصــر و بناهــای تاریخــی در گــرو حضــور و
فعالیــت آنهــا در زنجیــره حیــات شــهری اســت ،حضــوری بــه غایت
وزین که نشان از منزلت واالی آنها در تاریخ و هویت شهر و مردمان
آن داشــته باشــد .ایــن موضوع همــواره در نظر معمار ایرانــی بوده و
معماری خود را به نوعی متبلور ساخته که عضوی اثر گذار در بافت
و محیــط پیرامونی خود باشــد؛ چرا که معمــاری ا گر توان همراهی و
همگامی با زمانه و زمینههای اجتماعی و فرهنگی مردم را نداشــته
باشد ،در گذار زمان سا کن شده و به خاطرههامیپیوندد .اقدامات
صورت گرفته در این عرصهها نیز باید به گونهای باشند که بر اساس
ویژگیهــا و ظرفیتهــای اثر معمــاری ،امکان همراهــی آن با جریان
زندگــی را فراهم ســاخته و مجموعــهای از تعامالت را بــه وجود آورند
کــه بــه نمــودی عینــی از تاریــخ و هویت شــهر بــدلگــردد؛ در نتیجه
نــوع مداخــات بایــد بــه شــیوهای باشــند کــه اثرگــذاری و اثرپذیری
ایــن عرصهها را مخدوش نســازد ،چون در غیر ایــن صورت هویت و
ریشــههای تاریخی بافت برای همیشه دستخوش تغییرات اساسی
گشته و به مرور از میان خواهد رفت.
مســجد کبود ،این نگین شــهر تبریز و فیروزه جهان اســام ،که
قرنهــا حتــی بــا وجــود آســیبها و ویرانیهــای متعـ ّـدد بــه عنوان
عضــوی از زنجیــره حیــات شــهر تبریــز محســوب میشــد ،در اثــر
مداخالت و تصمیمگیریهای نادرســت از جایگاه حقیقی خویش

دور افتاده و به عضوی مجرد بدل گشــته اســت .در این راستا پس
از بررســی جایــگاه و موقعیــت مســجد کبــود در دورههــای مختلف
تاریخــی در ســاختار شــهر تبریز،مشــخص گردیــد که مســجد کبود
بــه عنوان عضوی از محــور تاریخی -فرهنگی تبریــز ،که محل گذار
جاده ابریشــم بوده ،مطرح اســت و درایگاه آن رو به شــهر و جریان
حیات آن گشوده میشده است؛ در نتیجه احیای این اثر ارزشمند
در گــروی توجــه بــه جایــگاه تاریخی و نــوع حضور مســجد کبود در
ســاختار شــهر تبریز اســت .بر این اســاس میتوان بــا احیای محور
تاریخــی -فرهنگــی شــهر و اولویــت دادن به پیشــگاه و جلودســت
مســجد کبــود گشایشــی بــه عنــوان یــک فضــای شــهری،با هــدف
احیــای نمادیــن جــاده ابریشــم،ایجاد نمــود تــا هم جریــان زندگی
و فعالیــت را بــه پیشــگاه مســجد کبــود هدایــت کــرد و هــم امکان
گشایش درایگاه آن رو به شهر و مردم را پدید آورد.

تصویر -12دیا گرام پیشنهادی برای ایجاد گشایش شهری در راستای جاده ابریشم.

پینوشتها
 1مســجد کبود (گوی مســجید) که در زمان جهانشــاه قره قویونلو بنا گردید و
به نام مسجد جهانشاه در مجموعه مظفریه شناخته میشد.
 ۲محله خیابان یکی از محلههای قدیمی و اصلی شــهر تبریز اســت که دروازه
آن به جانب جنوب شرقی شهر بوده است.
« ۳نصوح ســاحی» ملقب به «مطراقچی» نقشــه بردار ،نقاش و ریاضیدان
مســلمان اهل بوســنی بوده و به سالهای  1538-1537میالدی به ترسیم این
نقشه مبادرت ورزیده است.
۴این کتاب ،شرح مصور منازل مسیر لشکر کشی سلیمان قانونی از استانبول
به ایران غربی و عراق ،و بازگشت به استانبول است.
۵طراحــان اصلــی نقشــه ،محمدرضــا مهندســی و ســرهنگ قراچهداغــی ،از
دانش آموختگان مدرسه دارالفنون تهران بودند.
 ۶الزم به توضیح است که اطالعات درباره اسداهللخان مراغهای ،نقشه بردار
این نقشه اندک است ،همین قدر روشن بوده که در شهرداری تبریز کار میکرده
و نقشه سلماس را بعد از زلزله تهیه کرده است.
 ۷هویت و جایگاه تاریخی مســجد کبود در ارتباط با جاده ابریشــم و راســتای
آن در شــهر تبریز اســت و ایجاد محور جدید در این حوزه با ریش ـههای تاریخی و
معنایی سایت متناقض بوده و ارزشهای آن را زیر سوال خواهد برد.
 ۸محمــد کریــم پیرنیــا در کتــاب سبکشناســی معماریایرانــی ( )1387از
مسجد کبود با عنوان فیروزه جهان اسالم نام برده است.

فهرست منابع

ابــن کربالیــی تبریــزی ،حافــظ حســین ( ،)1383روضــات الجنــان و جنــات
الجنان ،تصحیح جعفر سلطان قرائی ،چاپ دوم ،انتشارات ستوده ،تبریز.

انصــاری ،مجتبــی و نــژاد ابراهیمــی ،احــد ( ،)1389هندســه و تناســبات در
معمــاری دوره ترکمانــان قویونلــو -مســجد کبود (فیروزه جهان اســام) ،نشــریه
علوم و فنون ،شماره .35-45 ،129
پیرنیا ،محمدکریم ( ،)1387سبکشناسی معماری ایرانی ،تدوین غالمحسین
معماریان ،چاپ هشتم ،انتشارات سروش دانش ،تهران.
ذکاء ،یحیی (« ،)1368تبریز» در شــهرهای ایران ،به کوشــش محمد یوســف
کیانی ،جلد سوم ،جهاد دانشگاهی ،تهران.
شــرکت عمران و بهســازی آذربایجــان ( ،)1378نوســازی و بهســازی پیرامون
مسجد کبود تبریز( http://azoms.ir.دسترسی در .)1393/2/15
فخــاری تهرانی ،فرهاد و پارســی ،فرامرز و بانیمســعود ،امیــر (،)1 385بازخوانی
نقش ـههای تاریخی شهر تبریز ،دانشگاه شهید بهشــتی و شركت عمران وبهسازی
شهری ایران ،تهران.
کیانــی ،محمــد یوســف ( ،)1392تاریــخ هنر معمــاری ایران در دوره اســامی،
چاپ پانزدهم ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ،تهران.
مشكور،محمدجواد (،)1 352تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری،شماره،96
سلسله انتشارات آثار ملی ،تهران.
نادرمیــرزا ( ،)1373تاریــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز ،تصحیــح غالمرضــا
طباطبایی مجد ،انتشارات ستوده ،تبریز.
نصــوح مطراقچــی( ،)1379بیــان منــازل ،ترجمــه رحیــم رئیسنیــا ،میــراث
فرهنگی کل کشور ،تهران.
نقــش جهان -پــارس ( ،)1374طــرح احیای منطقــه تاریخی تبریــزhttp:// .
(www.njp-arch.comدسترسی در )1393/2/22

