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تحلیلی بر مبنای شناخت ساختاری الیه های تاریخی*
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چکیده

مسجد مظفریه )مسجد کبود( تبریز، یکی از شاهکارهای هنری عصر قراقویونلوها است. اما مسأله مطرح 

کلیت حجمی آن می باشــد. زیرا در طی زمان، ســاختار بنا  درباره معماری این بنا، عدم وجود اصالت در 

کرده بودند،  که معماران اولیه اش اراده  کالبدی  کالبد فعلی و  دگردیسی یافته و تفاوت های فاحشی بین 

که این مقاله مســتخرج از  کالبدی این بنا، مســأله پژوهشــی بود  وجود دارد. تبیین علمی ســیر تحوالت 

کالبدی مسجد، برپایه اسناد تاریخی و نیز بررسی عینی  آن می باشد. در نوشتار حاضر، مراتب دگردیسی 

گرفته اســت و در انجــام آن، اطالعــات پایه به دو  شــواهد موجــود )الیه هــای تاریخــی اثر( مــورد بحث قرار 

طریق »تحلیل اســنادی« و »مشــاهده عینی« تحصیل شده اســت. از نتایج پژوهش این نکته می باشد 

کهن با الیه های جدید است و آنچه از بنا پدیدار  کنونی مســجد، حاصل هم نشینی الیه های  که ســاختار 

می شود، علیرغم سیمایی منسجم، فاقد اصالت تاّمه بوده و مظهر اراده های متأخر نیز می باشد. مضاف 

آنکه با گذشت زمان و کهنه شدن تدریجی الحاقات معاصر - که عمومًا به سیاق قدیم بازسازی شده اند - 

که از ابتدا  کالبدی مسجد را چنین می انگارند  گاه »اصل« و »بدل« خلط شده و بازدیدکنندگان، تمامیت 

بوده است. با این وجود در سال های اخیر، اهتمام در تفاوت نهادن بین بخش های اصیل و الحاقی - که 

از اصول علمی حفاظت معماری است - در برخی اقدامات حفاظتی این بنا به چشم می خورد.

کلیدی واژه های 
کالبدی، حفاظت معماری.  نظام معماری، الیه های تاریخی، تحوالت 

ح پژوهشــی تحت عنوان: »تحلیلی بر مراتب دگردیســی فرم در نظام معماری مســجد مظفریهء تبریز، با رویکرد شــناخت  *این مقاله برگرفته از طر
که در دانشگاه تهران به شماره ۳00۴۱/۱/۲ به انجام رسیده است. ساختاری الیه های تاریخی« است 

.E-mail: Kabirsaber@ut.ac.ir ،0۲۱-66۴0۹6۹6 :نویسنده مسئول: تلفکس**
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مقدمه
کبود( تبریز یکی از آثار معماری ایرانِی  مســجد مظفریه )مسجد 
قرن نهم هجری است. در پدیداری این اثر معماری، تجلی لطایف 
کــه آن را در اندک زمــان، به یکی  هنــری و دقایــق فنــی چنان بــود 
از مســاجد مشــهور جهــان اســالم تبدیــل نمود. لکن جای تأســف 
کــه شــکوه و عظمت ایــن بنا دیــری نپاییــد و زمین لرزه های  اســت 
تبریــز - بخصــوص زمین لــرزه مهیــب ســنه ۱۱۹۳ ه .ق. - انتظــام 
گسســت. علیرغم چنین سرنوشــتی، مســجد  معماری آن را از هم 
مظفریــه در روزگار ویرانــی نیز جلوه ای جــذاب از صناعت معماری 
کــه در بقایای آن جلوه- ایرانــی بــود و به واســطه ظرایف و لطایفی 
ح  که شــر گــر بود، ناظرین را مســحور شــکوه خــود می نمود؛ تا آنجا 
و وصــف اش در تألیفات شــماری از نویســندگان ایرانــی و غیرایرانی 
گذشــته منعکس می باشــد۱. طبق مســتندات موجود،  ســده های 
کبــود در ابتــدا، عضوی از یــک مجموعۀ  کنونِی مســجد  تک بنــای 
که شــامل دیگر  گســترده به نــام مجموعــه مظفریه بود۲،  معمــاری 
کتابخانه، ضیافت  خانه  اعضایی هم چون صحن، خانقاه، آرامگاه، 
و غیره می شد )ذکاء، ۱۳68، الف، ۱8۳(. در وجه تسمیه مجموعه 
کتیبــۀ ســردر مســجد آن را از آن ابوالمظفــر  گفــت "] چــون[  بایــد 
جهانشــاه می شناســاند و بدین انگیزه به این بناها، »مظفریه« نیز 
می گفته انــد" )همان(. مرحوم حســین نخجوانی نیز نوشــته اســت 
کتیبه طاق  که "دلیل واضح بر عمارت مظفریه بودن این بنا همانا 
کنون نیز پیداســت"  کــه )العمــارۃ المبارکــه المظفریه( ا درگاه اســت 

)نخجوانی، ۱۳۲7، ۱۱(. 
کالبد  در حــال حاضــر از آن مجموعــه عظیــم معمــاری، غیــر از 
کبود  که در اصطالح محلی، مسجد  مرمت شــده مســجد مظفریه 
نامیده می شود، اثر چندانی به جا نمانده است۳. از این رو، آنچه 
اینک از این مســجد و نحوه تعامالت محیطی آن دیده می شــود، 

کرده بودند، تفاوت هایی وجود دارد  بــا آنچه معماران اولیه اراده 
خ نمــوده اســت. بــرای درک  و دگردیســی در نظــام معمــاری آن ر
کــه در ابتدای قرن  کند  کفایت  ســخن، شــاید توجه به این نکتــه 
کــه حدود پنــج قرن از  جــاری - یعنــی حوالــی ســال ۱۳00 ه .ش. 
کلیــت حجمــی اولیــه آن، فقــط  ســاخت مســجد می گذشــت - از 
قــدری نزدیــک بــه نصف باقی مانــده بود. با شــروع تحوالت عصر 
رضاشــاهی و بروز اندیشه های باستان گرایی و تأسیس نهادهایی 
که حاصل نگرشــی  همچــون اداره باستان شناســی و عتیقه جات 
کبــود نیز مد  نــو بــه مقوله میــراث فرهنگــی در ایران بود؛ مســجد 
گرفــت  نظــر مدیــران و برنامه ریــزان رده هــای محلــی و ملــی قــرار 
و در نتیجــه، فصلــی جدیــد در سرنوشــت تاریخــی آن آغــاز شــد. 
گذشــته -  کنــون - یعنــی افــزون بــر هشــتاد ســال  از آن زمــان تا
کالبــدی  غالــب قســمت های مخروبــه مســجد ترمیــم و یــا اعــاده 
کنــون از دیدگاه  کالبدی، تا شــده اســت. متأســفانه این تحوالت 
مباحث تئوریک معماری مورد بررســی قرار نگرفته و فقط بعضًا از 
دیدگاه مباحث مرمتی بدان ها توجه شده است. با در نظر گرفتن 
گفته شــد، هــدف از انجام پژوهش حاضــر، تالش برای رفع  آنچــه 
بخشــی از ایــن خــأ  معرفتــی می باشــد. بــه عبارتــی دیگر، مســأله 
کالبدی  کنکاش برای تبیین مراتب دگردیســی در نظام  پژوهش، 
کبود تبریز می باشــد. پرســش های پژوهش، ناظر بر ســه  مســجد 
گذشــت« و  که  که بود«، »آنچه  وضعیــت تاریخی مســجد: »آنچــه 
کالبدی مســجد  که هســت« بــوده و عبارتند از: الف( نظام  »آنچه 
کبود در اراده معماران اولیه آن چگونه تدبیر شــده بود؟ ب( پس 
کلیت ســاختاری مسجد  از زمین لرزه و در طی ســال های ویرانی، 
کالبدی  کبــود، چــه وضعیتی داشــت؟ ج( در وضع فعلی، هنجــار 

کبود منتج از چه اراده هایی می باشد؟  مســجد 

روش پژوهش

کیفی بوده و در انجام آن، اطالعات پایه  پژوهــش حاضر از نــوع 
به دو طریق »تحلیل اســنادی« و »مشــاهده عینی« تحصیل شده 
اســت. به لحاظ سرشــت پژوهش، بررسی اســناد و مدارک تاریخی 
کروکی هــا، عکس ها و  )شــامل متــون و نیــز اســناد تصویــری ماننــد 
نقشــه های تاریخــی( حائــز اهمیت بــود؛ لذا در فرآینــد پژوهش، به 
گرفته شــده اســت. همچنین  اتــکاء تحلیــل اســنادی از آنهــا بهــره 
کالبدی، از طریق مطالعه وضع موجود اثر  حصول برخی اطالعات 

و به اتکاء مشاهدات عینی ممکن شده است. 

مرور ادبیات پژوهش

دربــاره مســجد مظفریــه تبریــز، در منابــع مختلــف، اطالعــات 
که هــر یــک، از دیدگاهــی دربــاره آن بحث  ج اســت  متنوعــی منــدر

که بــه طور  نموده انــد. در ایــن بخــش از نوشــتار، بــه اهــّم منابعــی 
بارز به پیشــینه بحث حاضر ارتباط دارند، اشــاره می شــود. الزم به 
که مرور ادبیــات در این نوشــتار، به تبع مراتــب تاریخی  ذکــر اســت 

ملحوظ در پرسش های پژوهش، ناظر به سه دوره می باشد. 
که اطالعاتی درباره وضــع اولیه بنا دارند: این  الــف( منابعی 
کــه محــدود می باشــند، لکــن اطالعات  دســته از منابــع، هــر چنــد 
بســیار ســودمندی درباره شناخت ســیمای اولیه اثر دارند. یکی از 
مهم ترین منابع در این زمینه، ســفرنامۀ تاورنیه ســیاح فرانســوی 
کبــود  کــه در نیمــۀ اول قــرن یازدهــم ه .ق. از مســجد  می باشــد 
دیــدن نموده و در ســفرنامه خــود، برخی از خصوصیــات این بنا را 
ح داده اســت )تاورنیه، ۱۳۳6، 6۹-67(. دو منبع قابل اشــاره  شــر
کاتــب چلبی و اولیاء چلبــی از اتباع عثمانی  در اینجا، نوشــته های 
کبود  کــه با قــدری فاصلــه زمانی نســبت به هــم، از مســجد  اســت 
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دیــدن نموده انــد. توصیفات آنها از این بنا اندک و در حد اشــاراتی 
مختصــر بــه برخــی خصوصیــات معماری مســجد می باشــد )کاتب 
چلبــی، بی تــا، ۲8۱؛ نخجوانــی، ۱۳۳8، ۱7-۱6(. مطراق چــی نیــز 
کاتب قشــون آنهــا بود؛ وی  یکــی دیگــر از اتبــاع عثمانــی و در واقع، 
یــک  ه  .ق/۱5۳6-۱5۳۳م(،   ۹۴0  -۹۴۲( ســال های  حــدود  در 
که  کبــود ترســیم نموده اســت  گــراور ارزشــمند از وضعیــت مســجد 
حــاوی اطالعــات قابل تأملی می باشــد )فخــاری تهرانی، پارســی و 
بانی مســعود، ۱۳8۴، ۱۴(. شــاردن ســیاح فرانســوی، حوالی ســال 
)۱08۴ ه .ق/۱67۳م( در ســفری به تبریز، منظر عمومی این شــهر 
و بناهای شــاخص آن را ترســیم و مستند نمود؛ در بخشی از نقشه 
که برای  کبود قابل مالحظه می باشد  کلی مسجد  کله  شاردن، شا
کبود، سندی مهم می باشد )همان،  شــناخت وضع اولیه مســجد 
8۱(. همچنیــن در ایــن حــوزه می تــوان بــه مقاله »ریخت شناســی 
که موضوع اصالت فرم و  کبود تبریز« اشــاره نمود  معماری مســجد 
تبارشناسی شکل در معماری این بنا را مورد بحث قرار داده است 

)کبیرصابر، مظاهریان و پیروی، ۱۳۹۳(.
کــه اطالعاتــی دربــاره وضــع ویــران بنــا دارنــد:  ب( منابعــی 
بــرای شــناخت ایــن مرحله از وضعیــت تاریخی اثر، ســفرنامه های 
دیوالفــوآ  .ق(،  ۱8۳۹م/۱۲55ه   ( کســت  همچــون  ســیاحانی 
گروتــه  و  .ق(  )۱۹0۳م/۱۳۲۱ه  جکســن  )۱88۱م/۱۲۹8ه  .ق(، 
برخــی  در  کــه  می باشــند  اهمیــت  حائــز  .ق(،  )۱۹07م/۱۳۲5ه 
از آنهــا، مســتندات تصویــری نیــز از وضعیــت ویــران بنــا موجــود 
کادمی،  می باشــد )کســت، ۱۳۹0، ۱58-۱57(، )دیوالفوا، دونور و ا
)گروتــه، ۱۳6۹، ۳06- و   )6۱ ۱۳6۹، 60-57(، )جکســن، ۱۳5۲، 
۳0۳(. از آثــار مؤلفیــن ایرانــی برای شــناخت این مرحلــه از وضعیت 
کتــاب »تاریــخ و جغرافی دارالســلطنۀ تبریز« اثر  تاریخــی اثــر، باید به 
نادرمیرزای قاجار اشاره نمود که شرح مفصلی از وضع ویران مسجد 
در ســال )۱88۴م/ ۱۳0۱ه .ق/ ۱۲6۲ه .ش( ارائــه نمــوده اســت 
)نادرمیــرزا، ۱۳7۳، ۱۱8-۱08(. همچنیــن در این حوزه باید به مقاله 
ک ســیاحان خارجی قرون یازدهم  »میراث معماری اســالمی در ادرا
کالبدی  کیفیت بقای  تا ســیزدهم ه .ق.؛ مطالعه مــوردی: تحلیل 
کبود، بر مبنای بازخوانی مســتندات تاریخی« اشاره نمود؛  مســجد 
ایــن مقاله به بررســی تحلیلی نظرات ســیاحان خارجــی درباره علل 
کیفیت بقای مســجد پرداخته اســت )کبیرصابــر و پیروی،  ویرانی و 
۱۳۹۴(. همچنیــن در ســه نقشــه تاریخــی شــهر تبریــز، یعنی نقشــۀ 
حومــه و اســتحکامات )۱8۲7م/۱۲۴۳ ه .ق(، نقشــۀ دارالســلطنۀ 
قراجه داغی )۱880م/۱۲۹7 ه .ق( و نقشۀ دارالسلطنۀ اسداهلل خان 
مراغــه ای )۱۹۱۹م/۱۳۳7 ه .ق(، اطالعــات مفیدی برای شــناخت 
کالبــدی پیرامــون مســجد در طــی آن ســال ها موجــود  وضعیــت 
می باشد )فخاری تهرانی، پارسی و بانی مسعود، ۱۳8۴، ۲۳؛ همان، 

۴5؛ آرشیو سازمان اسناد ملی شمال غرب(.
ج( منابعی که اطالعاتی درباره وضع معاصر بنا دارند: در این 
زمینه، آثار محققینی همچون حسین نخجوانی در مقالۀ »مسجد 
کتــاب »راهنمای  کبــود یا عمــارت مظفریه«، اســماعیل دیبــاج در 
کتاب »آثار باســتانی  کارنگ در  آثــار تاریخی آذربایجان«، عبدالعلی 
کتاب »سبک شناســی معماری  آذربایجــان«، محمدکریم پیرنیا در 

کبود، دیروز -  ایرانــی« و عبدالرحمن وهاب زاده در مقالۀ »مســجد 
امــروز« حائز اهمیت هســتند )نخجوانــی، ۱۳۲7، ۲0-۱۱(، )دیباج، 
 ،۱۳8۳ )پیرنیــا،   ،)۲8۱-۳۱۹  ،۱۳7۴ )کارنــگ،   ،)۱6-۲۱  ،۱۳۳۴
منابــع  ایــن  در   .)۲۱۳-۲7۴  ،۱۳85 )وهــاب زاده،  و   )۲66-۲6۹
که در  عــالوه بــر وصف تاریخی اثــر، بعضًا به ذکر برخــی از مداخالتی 

دوره معاصر بر روی آن انجام پذیرفته، اشاره شده است. 

چارچوب نظری بحث

بناهــا و محوطه هــای تاریخــی، بخشــی از ثروت هــای فرهنگی و 
معنوی جوامع بشری هستند و مصادیق عینی از  نحوه اندیشه ورزی 
پیشــینیان در امــر صناعــت محیــط مصنوع به حســاب می آینــد. از 
که با  ســویی این آثار به مثابه اســناد قابل پژوهش تاریخی هســتند 
مطالعه، بررســی و شــناخت علمی آنها می توان به لمحاتی از هویت 
و ســیرت واقعی شــان و نیــز برخــی دیگــر حقایــق تاریخــی و فرهنگــی 
دیگر دســت یافت )علیزاده، ۱۳80(. بر مدار این ســخن، هر محققی 
بخواهد درباره وجه یا وجوهی از یک اثر معماری ایرانی اظهار نظر و 
که پیش تر نســبت بدان  یــا در آن مداخله مرمتی نماید، الزم اســت 
که در  کسب معرفت نموده و آن را شناخته باشد. بدین سبب است 
دکترین های نوین حفاظت معماری، شــناخت تاریخچه و پیشینه 
کالبــدی یــک اثر، پیش نیاز هر نوع اقدام عملی در آن اســت )فیلدن 
و یوکیلتــو، ۱۳8۲(. سرشــت این توصیه، متوجه معرفت نســبت به 
کالبدی آن در ادوار تاریخی  الیه های تاریخی اثر و درک دالیل تحول 
گفته شد، پژوهش حاضر به اتکای اسناد  نیز می باشد. بر پایه آنچه 
کالبدِی یکی از باارزش ترین  تاریخی و مدارک فنی، بررســی تحوالت 
کبود را مدنظر قرار داده  یادمان های معماری ایرانی، یعنی مســجد 
کنون  که تا است. تفاوت بنیادی این پژوهش با دیگر پژوهش هایی 
کبــود انجــام پذیرفتــه، تمرکــز بــه مســأله دگردیســی  دربــاره مســجد 
کنون است. از منظر تأمالت تئوریک  کالبدی این بنا از بدو ساخت تا
که این بنا پشت ســر  گســترده ای  کالبدی  معمــاری، برآیند تحوالت 
کــه اینــک فاقــد خلــوص ســبکی بــوده و  گذاشــته، پدیــده ای اســت 
رگه هــای روشــنی از اراده هــای معمــاران دوره هــای مختلــف در آن 
که رویکــردی از جنس مطالعات  دیــده می شــود. در پژوهش حاضر 
کالبدی )تحوالت ساختمانی( این  کرنولوژیک دارد، به دوره شناسی 
مسجد و نیز اندرکنش الیه های تاریخی در آن پرداخته شده است.

1- تاریخ آفرینش اثر

مســجد مظفریــه تبریز از آثــار معماری عصر قراقویونلوها اســت؛ 
کتیبــه ایــوان ورودی آن، در  ســاخت ایــن مســجد براســاس متــن 
زمــان جهان شــاه، )ســومین پادشــاه سلســله قراقویونلوهــا( و بــه 
که تاریخ  ســنه 870 ه .ق. به انجام رســیده است. به نظر می رسد 
کاشــی کاری ســردر بوده و آغاز فرآیند  مذکور، مربوط به زمان اتمام 
گفته  کــه  ســاخت مســجد، قــدری مقــدم بــر آن باشــد۴. همانطــور 
کــه اینک تنها اثــر بازمانده از اقدامــات عمرانی  کبود  شــد، مســجد 
قراقویونلوهــا در تختــگاه سلطنتی شــان، تبریــز می باشــد، دوران 
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اســتواری چندانی نداشــته و زمین لرزه های مکرر تبریز و بخصوص 
زمین لرزه مهیب سنه ۱۱۹۳ه .ق.، ویرانی آن را باعث شدند. پس 
از زمین لــرزه مذکــور، تبریــز بــه ویرانه ای بدل شــد و در شــکل گیری 
کاهش یافته  که مســاحت عرصه شــهری به شــدت  مجدد شــهر - 
کبود در بیرون از بارو واقع شد و به سبب  بود - ویرانه های مسجد 
ُبعد مســافت از حیات شــهری، موضوعیت اش نیز در حیات دینی 
کم رنگ شد. این وضعیت نابسامان  و مناســک روزمره شهروندان 
کبود تا اواخر دوره قاجاریه تداوم داشــت؛ تا اینکه با  برای مســجد 
شــروع تحــوالت عصر رضاشــاهی، تحولی نیز در سرنوشــت تاریخی 

ح آن در این نوشتار خواهد آمد.  که شر این بنا آغاز شد 

2- شناخت فرمی اثر

کــه موجــب  کبــود از نظــر معمــاری، خصوصیاتــی دارد  مســجد 
تشــّخص آن در منظومــه میــراث معمــاری ایرانــی شــده اســت. بــه 
اعتقــاد شــیال بلر و جاناتان بلوم، این بنا همــواره "به لحاظ معماری 
و تزیینات در ایران منحصر به فرد بوده ]اســت[" )بلر و بلوم، ۱۳8۲، 
7۹(. مرحوم محمدکریم پیرنیا نیز در بحث سبک شناسی معماری 
ایرانــی، ایــن مســجد را »آواز قــوی شــیوه آذری« معرفــی نمــوده و 
می گوید: "]مسجد کبود[ برخالف بیشتر مسجدها میانسرا ندارد و به 
دلیل سردی هوای تبریز، به گونه برونگرا ساخته شده است" )پیرنیا 
۱۳8۳، ۲66(. در تکمیل سخن پیرنیا باید گفت، در قرن نهم هجری 
کبود پی افکنده می شد، بر اساس سنت معماری  که بنیان مسجد 
ایرانی، مســاجد معمواًل درونگرا و برخوردار از حیاط مرکزی ســاخته 
کبود بر خالف مســاجد هــم دوره خود، فاقد  می شــدند؛ اما مســجد 
میانســرا و به صورت فشــرده- اصطالحــًا به صورت معمــاری توده - 
کبود،  گونه شناســی معماری مسجد  بنا شــده اســت. نکته مهم در 
که فقط مســجد نیست و بنیادی دو  عملکرد آن اســت، بدین معنا 
منظوره، یعنی مسجد - مقبره می باشد. به عبارتی دقیق تر، جانب 
جنوبی بنا مقبره اســت و از نظر سلســله مراتب، دسترسی به مقبره 
که در  گــذر از فضــای مســجد و از طریق دو دسترســی َبــروار  فقــط بــا 

طرفین محراب مسجد واقع اند، ممکن است )تصویر ۱(. 
وجــود  کبــود،  مســجد  معمــاری  دربــاره  دیگــر  مهــم  نکتــه 
شباهت هایی بین این مسجد و برخی مساجد عثمانی- بخصوص 

کبود  مساجد شهر بورسه در قرن نهم هجری - است. زیرا مسجد 
گنبــده و فاقــد حیاط مرکزی اســت.  به ســان آنهــا، ســاختمانی دو 
بدیــن ســبب برخــی محققیــن، از فرم وارداتی این مســجد ســخن 
گفته اند5؛ اما برخی دیگر، خاستگاه فرمی آن را به منطقه خراسان 

نسبت داده و منبعث از فرهنگ معماری ایرانی دانسته اند6. 

3- تحوالت ساختاری

3- 1- ساخت اولیه مسجد
کبــود از  کــه مســجد  بررســی متــون تاریخــی، مبیــن آن اســت 
ســال های نخســت ســاخت، سرنوشــت پرتالطمی داشــته اســت. 
کتیبه ایوان  ج در  دو ســال پــس از تاریــخ 870 ه .ق. )تاریــخ منــدر
کــه ســاخت بقیــه  ورودی مســجد(، یعنــی در ســال 87۲ ه .ق. 
عمــارات مجموعه مظفریه هنوز به اتمام نرســیده بود؛ جهان شــاه 
قراقویونلــو در جنــگ بــا اوزون حســن آق قویونلو به قتل رســید و با 
مــرگ وی، پادشــاهی قراقویونلوهــا نیــز انقــراض یافت. در ســندی 
کتــاب دیــار بکریــه، نحــوه تصــرف تبریــز )تخت گاه  تاریخــی، یعنــی 
ح بازدیــد وی از  ســلطنتی جهان شــاه( توســط اوزون حســن و شــر
کبود و ســایر عمارات وابســته( تفصیاًل  مجموعــه مظفریه )مســجد 

ج است )طهرانی، ۱۳56، 5۲۲-5۲۳(.  مندر
عبدالعلی کارنگ در بحثی راجع به میزان پیشرفت پروژه مظفریه 
در ایــام انتقــال قــدرت از جهان شــاه بــه اوزون حســن می نویســد: 
"ســاختمان مســجد در ربیــع االول ســال 870 ه .ق. بــه همــت و 
نظــارت جان بیگــم خاتــون]،[ زن جهان شــاه پایــان یافته بــود، ولی 
کار بنــای دیگر عمارات وابســته بدان، همچنان ادامه داشــت]..... 
که جهان شــاه به دســت اوزون حسن  تا اینکه[ در ســال 87۲ ه .ق. 
کار تکمیل بنا ])دیگر عمارات وابســته به  آق قویونلو به قتل رســید، 
گردید، تــا دوران فرمانروایی اوزون حســن به ســر  مســجد([ متوقــف 
آمد" )کارنگ، ۱۳7۴، ۲85-۲8۴(. اما قدری متفاوت از این سخن، 
که  مرحــوم مشــکور با اســتنباط از »کتــاب دیار بکریه« معتقد اســت 
اوزون حســن در موقــع ورود بــه تبریــز و بازدیــد از مجموعه مظفریه، 
کــرده بود  فرمانــی دربــارۀ نگهــداری و حفــظ آن ابنیــۀ عظیــم صادر 
)مشــکور، ۱۳5۲، 65۱( ؛ مع الوصــف، ایــن نظر لزومــًا نمی تواند مؤید 
تدوام اقدمات عمرانی باشد. پس از اوزون حسن، فرزندش سلطان 

کبود، روابط بین فضاها و ریزفضاها. تصویر 1- از راست به چپ، پالن مسجد 
ماخذ: )حاجی قاسمی و همکاران، 1383، ج6، 60( 



6۳

یعقوب بر تخت شــاهی نشســت و در دوره وی )8۹6 -88۳ ه .ق(، 
گرفت و" با همت و نظارت  تکمیــل عمارات مظفریه مــورد توجه قرار 
صالحه خاتون دختر جهان شــاه، بنای سقف یا قبۀ خانقاه و مرمت 
و تحکیــم قســمت های ناقص و فــرو ریختۀ آن عمــارت به عمل آمد 
که نام صالحه نیز در آن  کتابه ای به نام ســلطان وقت نوشــته شد  و 
کتیبه، در مجموعه  گردیــد" )کارنــگ، ۱۳7۴، ۲85(. متــن این  ج  در
منشــات قاضی حســین میبدی )متوفی در دهه نخســت قرن دهم 

ج است )میبدی، ۱۳76(. هجری( مندر
کــه ســاخت و تکمیــل  گفــت  بــر مــدار مطالــب فــوق، می تــوان 
مجموعــه مظفریــه از زمــان جهان شــاه قراقویونلــو تا عهد ســلطان 
یعقــوب آق قویونلــو بــه طــول انجامیــد؛ و اطالعاتــی بیــش از ایــن، 

درباره ساخت و تکمیل مجموعه مذکور در دست نمی باشد.

3- 2- دوره بهره برداری پس از ساخت
اثــری  خلــق  بســان  ایــام،  آن  در  مظفریــه  مجموعــه  ســاخت 
منحصربه فرد بود که پس از تکمیل، تحسین همگان را برانگیخت. 
که ایام اســتواری مجموعه را دیده بودند، با شــگفتی  جهانگردانی 
کاتب چلبــی در »تاریخ جهان نمــا« و اولیاء  گفته انــد.  از آن ســخن 
چلبی در ســیاحت نامه خود، شــرحی از شــکوه مســجد مظفریه در 
نیمه نخســت قرن یازدهم هجری را بر قلم آورده اند )کاتب چلبی، 
بی تــا؛ نخجوانــی، ۱۳۳8، ۱7-۱6(. تاورنیه و شــاردن، جهانگردان 
فرانسوی نیز در نیمه دوم قرن یازدهم هجری، شرحی از زیبایی ها 
کشــیده اند )تاورنیه،  کالبــدی این مســجد را بــه تصویــر  کیفیــت  و 
گزارشــات تاریخــی،  ۱۳۳6، 6۹-67؛ شــاردن، ۱۳۳6، ۳5۳(. ایــن 

با فاصله زمانی قریب به یک و نیم قرن از ســاخت مســجد نوشــته 
که در بــازۀ تاریخــی مذکور،  شــده اند و مؤیــد ایــن نکتــه می باشــند 
که  گفتــه نماند  تخریــب شــاخصی در بنا حادث نشــده بــود7. اما نا
کــه در هنگام  از متــن سفرنوشــته تاورنیــه چنان فهمیده می شــود 
کهولــت در آن  بازدیــد وی از مجموعــۀ مظفریــه، عالیــم انــدراس و 

مشاهده می شده است )تاورنیه، ۱۳۳6، 67(. 
کاتــب چلبــی،  در جمع بنــدی مطالــب جهانگردانــی همچــون 
کــه در قــرن  اولیــاء چلبــی، تاورنیــه و شــاردن اســتنباط می شــود 
کلیــت  یازدهــم )مقــارن بــا ســال های اقتــدار پادشــاهی صفویــه(، 
کالبدی نشــده بود،  کبود، دچار فقدان در عناصر  حجمی مســجد 
خ نموده بود. مطالعه  کالبدی ر کهولت  ولی آســیب هایی ناشــی از 
گراور تاریخی، یعنی نقشــه مطراق چی و نقشــه شــاردن از تبریز  دو 
کــه بــه ترتیب در قــرن دهم و قــرن یازدهــم هجری تهیه شــده  اند، 
گر چــه در هر دو نقشــه،  نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت )تصویــر۲(. ا
کبود دیده می شــود، اما نشــانگر بقای  کلی از مســجد  کلۀ  یک شــا

وجودی مسجد در آن ایام است.

3- 3- دوره ویرانی
که تاریخ آن، با زمین لرزه عجین می باشــد.  تبریز شــهری اســت 
گسل های فعال شمال غرب ایران،  استقرار این شهر بر روی یکی از 
باعــث ویرانــی چندیــن بــاره آن در طــول تاریــخ شــده و صدمــات 
گنجینه میراث معماری شــهر، از جمله مســجد  جبران ناپذیری بر 

کبود وارد آورده است8.
کبــود، اولیــن بار بواســطه  تعییــن تاریــخ دقیــق اینکــه مســجد 

کبود از آفرینش اولیه به سال 870 ه .ق تا ویرانی بنا بر اثر وقوع زلزله 1193 ه .ق.  نمودار1- نتیجۀ بررسی تحوالت فرم و فضا در معماری مسجد 

کروکی شاردن )همان، 81(. کبود در مینیاتور مطراق چی )فخاری تهرانی، پارسی، و بانی مسعود، 1384، 14( و در  تصویر 2- از راست به چپ، مسجد 

کالبدی در مسجد مظفریه تبریز مراتب دگردیسی 
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کتاب  کــدام زمین لــرزه منهدم شــده، قدری مشــکل می باشــد. در 
ج از یحیی ذکاء می باشــد،  که تحقیقی پرار »زمین لرزه هــای تبریز« 
اشــاره بــه وقــوع زمین لرزه هــای مکــرری از اواخــر قــرن یازدهــم تــا 
که زمین لرزه ســال  پایان قرن دوازدهم هجری در شــهر تبریز شــده 
گزارش شــده اســت.  ۱۱۹۳ ه.ق، از همــه آنهــا مهیب تــر و مخرب تــر 
در توصیــف شــدت خرابی هــای زمین لرزه ســال ۱۱۹۳ ه .ق، یحیی 
کــه "همۀ ابنیۀ  کتاب »ریاض الجنه« نوشــته اســت  ذکاء بــه نقل از 
عالیه و آثار مستحکمه قدیمه از مدارس و مساجد و مقابر و معابد 
گردید، از آن جمله شــنب غازان  و عمــارات و رباطــات بالّمره خراب 
و مسجد صاحب االمر و مسجد جهان شاه ]مسجد مظفریه/کبود[ 
و مســجد جامع و مدرســه ســیدحمزه و مدرســه صادقیه و طالبیه 
که  بود")ذکاء، ۱۳68، ب، ۹۳(. از این مطالب، اســتنباط می شــود 
کبود -  کالبدی مســجد  در زمین لرزه ســال ۱۱۹۳ ه .ق، موجودیت 
که ســالم و باقی بود - به شــدت آســیب دیــد و "تمام  بــه هر میزان 
گرفت" )ترابــی طباطبائــی، ۱۳۴8، ۱7(. بر  آنچــه بــود راه فنا پیــش 
اســاس آنچه ذکر شد، وقوع زمین لرزه مذکور، هم برای شهر تبریز و 

کبود لحظه اسفباری بوده است.  هم برای مسجد 
بعــد از ســانحه مذکــور، والــی تبریــز )نجفقلی  خــان دنبلــی( بــه 
منظــور بازتعریــف شــهر و صیانــت از آنچه باقی مانده بــود، بارویی 
کرده اند،  ج و بارو  که از این بر جدید بنا نهاد." با همۀ وصف هایی 
کشــته شــدن مردم شــهر، قلعۀ نوین بســیار  به ســبب ویرانی ها و 
بــود" )ذکاء،  نهــاده شــده  از زمین لــرزه،  از شــهر پیــش  کوچک تــر 
گستره چندانی نداشت، لذا  ۱۳68، ب، ۱۲۱(. باروی جدید چون 
که با استقرار  کبود را در بر نگرفت و نتیجه آن شد  محوطه مسجد 
مســجد در بیــرون از حصــار شــهر، نقــش آن نیز در مناســک دینی 
کم رنگ شود. در »نقشــۀ حومه و استحکامات تبریز«  شــهروندان 

کبــود در بیرون از باروی  )۱۲۴۳ه .ق/۱8۲7م(، موقعیت مســجد 
شــهر قابل مالحظه اســت )فخاری تهرانی، پارســی و بانی مسعود، 
تبریــز  یعنــی نقشــۀ دارالســلطنۀ  ۱۳8۴، ۲۳(. در ســندی دیگــر، 
کــه بــه نقشــه ســرهنگ قراجه داغــی نیــز  )۱۲۹7 ه .ق/ ۱880م( - 
گســترش شــهر به بیرون از بارو، ساخت و  معروف اســت - علیرغم 
کبود دیده نمی شود و محوطه پیرامون  سازی در پیرامون مسجد 
گورســتان اســت )همان، ۴5(. در سندی دیگر، یعنی در نقشۀ  آن 
اســداهلل خان مراغه ای از دارالســلطنۀ تبریز )۱۳۳7ه .ق/۱۹۱۹م(، 
تــداوم وضعیــت مذکــور تــا چنــد دهــه بعــد قابــل مشــاهده اســت 

)آرشــیو سازمان اسناد ملی شمال غرب( )تصویر ۳(. 
کروکی هایــی )ماننــد  عــالوه بــر نقشــه های تاریخــی فوق الذکــر، 
کبود  کســت و دیوالفــوآ( نیــز از وضعیت ویران مســجد  کروکی هــای 
کــه بــر آنچــه از نقشــه ها اســتنباط می شــود، صحــه  موجــود اســت 
خــود،  گزارشــات  در  دیوالفــوآ  و  کســت  همچنیــن  می گذارنــد. 
که نکتــه جالب در  کروکی هایــی از وضعیــت بنــا ترســیم  نموده انــد 
که تصویری فرضی نیز از وضعیت  کروکی کست می باشد  میان آنها، 

کاغذ آورده است )تصویر ۴(. کبود بر  سالم مسجد 
از  و  تبریــز مســافرت  بــه  زیــادی  در دوره قاجاریــه، خارجیــان 
که برخی  کبود دیدن نمــوده بودند. در سفرنوشــته هایی  مســجد 
کبــود نامطلــوب  از آنهــا نگاشــته اند، وضعیــت ســاختاری مســجد 
گــزارش شــده اســت. مضــاف بــر متــون مؤلفیــن خارجــی، شــاید 
که  کبود، متنی باشد  مشــروح ترین مطلب تاریخی درباره مســجد 
کتاب »تاریخ و جغرافی دارالســلطنه تبریز«  نــادر میــرزای قاجار در 

کرده است )جدول ۱(.  نقل 
عــالوه بــر متــون تاریخــی، تعــدادی عکــس نیــز از دوره ویرانــی 
ایــن  از  مأخــوذ  اطالعــات  می باشــد؛  دســت  در  کبــود،  مســجد 

تصویر 3- از راســت به چپ، نقشــۀ حومه و اســتحکامات تبریز )1243ه .ق/1827م( )فخاری تهرانی، پارســی و بانی مســعود، 1384، 23(، نقشــۀ دارالســلطنۀ قراجه داغی )1297 ه .ق/ 
1880م( )همان، 45( و نقشۀ دارالسلطنۀ اسداهلل خان مراغه  ای )1337ه .ق/1919م( )آرشیو سازمان اسناد ملی شمال غرب(.

کروکی های دیوالفوآ )1298ه .ق/1881م( از مسجد  کبود )کست، 1390، 158( و  کست از وضع موجود )1839م/1255ه .ق( و تصور وضع سالم مسجد  کروکی  تصویر 4- از راست به چپ، 
کادمی، 1369، 58-59(. کبود )دیوالفوآ، دونور و ا
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کبود است" )کست، ۱۳۹0، ۱57(.)۱۲55ه .ق/ ۱8۳۹م(کست  "قابل توجه ترین ساختمان خراب شدۀ تبریز مسجدی به نام مسجد 

)۱۲۹8ه .ق/۱88۱م(دیوالفوآ

گنبدهای این بنای زیبا بواسطۀ زلزله تکان خورده و خراب شده است و در حین سقوط دیوارها را  که  "تأسف آور است 
کنین اطراف آن هم بدون  هم با خود به زمین ریخته و از آن مصالح نفیس توده ای در حیاط تشکیل یافته است. سا
که از  کرده و مصالحی برای ساختمان خانه های خود می برند و هیچکس در این فکر نیست  کاوش  مانع در این توده 

کادمی، ۱۳6۹، 57(. کند" )دیوالفوا، دونور و ا این عمل ناپسند جلوگیری 

کنون یکباره روی به ویرانی نهاده است ].....[  محتمل است پیش از یکصد سال دیگر این بنا بکلی )۱۳۲۱ه .ق/۱۹0۳م(جکسن کبود[ ا "]مسجد 
گردد" )جکسن، ۱۳5۲، 6۱(. ویران 

کاشی هایش شکسته شده یا به سرقت رفته )۱۳۲5ه .ق/۱۹07م(گروته کثر  "متأسفانه این بنا نیز بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. ا
است" )گروته، ۱۳6۹، ۳0۴(.

مینورسکی
 )۱۳۲6ه .ق/۱۹08م/

۱۲86ه .ش(
"این مسجد در حال ویرانی و فروریختن است" )مینورسکی، ۱۳8۹، 7۲(.

نادرمیرزا
)به نقل از مرتضی  میرزا(

)۱88۴م/ ۱۳0۱ه .ق/ 
۱۲6۲ه .ش(

کــه یقینًا در ایران نظیر و عدیل نداشــته به این قســم خراب و  که چنین بنایی  "هــزاران حیــف و جای افســوس اســت 
که از بنا مانده بکلی منهدم و آثاری از او نخواهد ماند" )نادرمیرزا، ۱۳7۳، ۱08(. ویران شده و این مختصری هم 

عکس هــای تاریخــی، جهــت درک و تحلیــل وضعیــت نابســامان 
مسجد در آن ایام مفید می باشند )تصویر 5(.

3- 4- دوره باززنده سازی
کالبــد ویــران شــده  کبــود،  پــس از زمین لــرزه و انهــدام مســجد 

آن، ســال ها زیــر عوامــل فرســاینده محیطی رهــا شــده و تدریجًا بر 
کالبدی مسجد تا آن حد  شــدت آســیب ها افزوده شــد. اضمحالل 
که در ابتــدای قرن جاری - حوالی ســال ۱۳00 ه .ش.  پیــش رفــت 
کلیــت حجمی  کــه حــدود پنــج قرن از ســاخت اثــر می گذشــت - از 
اولیــه مســجد فقط قدری نزدیک بــه نصف باقی مانده بــود. اما با 

کبود از ویرانی بنا تا شروع اقدامات عمرانی در اوایل قرن حاضر. نمودار2- نتیجۀ بررسی تحوالت فرم و فضا در معماری مسجد 

تصویر 5- از راســت به چپ، مشــخص نمودن موقعیت عکس برداری در نقشــۀ دارالســلطنۀ قراجه داغی )فخاری تهرانی، پارســی، و بانی مســعود، 1384، 45(، مجموعه عکس برداری ها از 
کبود در بازۀ زمانی مورد بحث، مأخذ به ترتیب، )ذکاء، 1368، الف، 184(، )آرشیو سازمان اسناد ملی آذربایجان شرقی(، )ترابی طباطبائی، 1379، صفحۀ نخست(. فضای بیرونی مسجد 

تصویر 6- از راســت به چپ، مشــخص نمودن موقعیت عکس برداری در نقشــۀ دارالســلطنۀ قراجه داغی )فخاری تهرانی، پارســی، و بانی مســعود، 1384، 45(، مجموعه عکس برداری ها از 
کبود در بازۀ زمانی مورد بحث، مأخذ به ترتیب، )ذکاء، 1368، الف، 182(، )ترابی طباطبائی، 1379، 171( و )مینورسکی، 1389، 279(. فضاهای داخلی مسجد 

کالبدی در مسجد مظفریه تبریز مراتب دگردیسی 

کبود در دوره قاجاریه. کالبدی مسجد  گزارشات تاریخی از وضعیت  جدول1- 
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که یکی از بنیان های فکری آن،  شــروع تحوالت عصر رضاشــاهی - 
باســتان گرایی بــود - فصلــی جدیــد در سرنوشــت تاریخــی مســجد 
کبــود رقم خورد. با تأســیس نهادهایی همچــون انجمن حفظ آثار 
کــه حاصل نگرشــی نو  ملــی و اداره باستان شناســی و عتیقه جــات 
کاشانی، ۱۳8۱،  به مقوله میراث فرهنگی در ایران بود )مصطفوی 
کبود نیــز مد نظر مدیــران و برنامه ریزان  ج۱، ۱0۴(؛ مرمــت مســجد 

گرفته و به عمران آن توجه شد. محلی و ملی قرار 

3- 4- 1-  ثبت اثر
توجــه  مــورد  کبــود  مســجد  بقایــای  .ش.  ه   ۱۳۱0 ســال  در 
آندره گــدار، رئیــس وقــت اداره باستان شناســی و عتیقه جــات قــرار 
گدار می نویسد: " از این مسجد عالی قدر، غیر از چند ستون  گرفت. 
کــه به وضــع رقت باری در  و قســمتی از دیــوار خارجــی و جبهــه آن 
آمــده]،[ چیــزی باقی نمانده ]اســت[. اما آنچه باقیســت به قدری 
گروه باستان شناســی  که  زیبــا و از نظر هنری قابل اســتفاده اســت 
که ممکــن اســت]،[ آن را به همین  گرفت تــا جایی  ایــران تصمیــم 
صورت حفظ نماید" )گدار، ۱۳77، ۴57(. بدین منظور و در شــمار 
کالبدی مســجد در پانزدهم  نخســتین اقدامات حفاظتی، بقایای 
دی ماه ســال ۱۳۱0 ه .ش. و به شــمارۀ ۱6۹ با عنوان »خرابه های 
کبود« در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رســید )پازوکی و  مســجد 
کبود جزو نخســتین  شــادمهر، ۱۳8۴، ۳۲(. بدیــن ترتیب مســجد 

که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند. بناهایی بود 

ک سازی و تنظیف محوطه 3- 4- 2- پا
کبــود در فهرســت آثــار ملی،  چنــد ســال پیــش از ثبــت مســجد 
یعنــی حــدود ســال های ۱۳07 و ۱۳08 ه .ش. شــهرداری تبریــز، 

کاســتن از آشــفتگی محیط پیرامون مسجد، اقداماتی انجام  برای 
داد. "مرحوم میرزا محمدعلی خان تربیت در زمان ریاست خود در 
شــهرداری تبریز در سنوات هزار و سیصد و هفت و سیصد و هشت 
هجری شمســی یعنی قریب بیست سال پیش]،[ مختصر اصالح و 
تعمیری در مسجد به عمل آورده تخته سنگ های مرمر مسجد را 
ک پنهان بود درآورده  که اغلب افتاده و شکسته در زیر خروارها خا
بــه جای خود نصب نمود" )نخجوانــی، ۱۳۲7، ۱6(. همچنین وی 
گورســتان منــدرس و ویرانی  که به  "حیــاط عمــارت مظفریــه را نیــز 

گردشــگاه عمومــی  مبــدل شــده بــود، بــه صــورت باغــی سرســبز و 
کــه  شــهر درآورد" )کارنــگ، ۱۳7۴، ۳۱۲- ۳۱۳(. در اقدامــات فــوق 
جــزو برنامه هــای عمرانــی شــهرداری و عمدتًا معطوف بــه تنظیف 
کســازی محیــط پیرامــون مســجد بــود، قصــدی بــرای ترمیــم  و پا

خرابی های خود بنا وجود نداشت )تصاویر 7 و 8(. 

کالبدی معاصر  3- 4- 3- ترمیم اثر؛ شروع تحوالت 
3- 4- 3- 1- دوره پهلوی اول

ک ســازی و تنظیف محوطه تاریخی  در دوره رضاشــاه، ضمن پا
کبــود و ثبــت آن در فهرســت آثــار ملــی، اقداماتــی نیــز در  مســجد 
گروه آنها  گــدار،  جهــت ترمیــم آن به عمل آمد. طبق نوشــته آندره 
کبــود[ را به  که ممکن اســت آن ]مســجد  گرفــت تا جایی  "تصمیــم 

همیــن صورت حفــظ نماید]،[ یعنی دســت به تجدید ســاختمان 
گنبــد بــزرگ بر روی پایه های تکان خورده و بی اســتحکام و تکمیل 
کند  کاری  که امروز نمی توانند بسازند نزند و فقط  کاشی کاری هایی 
کــه آنچــه به جــا مانده بــه حال خــود بمانــد و از میان نــرود" )گدار، 
گــدار ســپس، از تحقــق این تصمیم اظهــار رضایت   .)۴57 ،۱۳77
گرفــت،  کار مشــکل بــه خوبــی صــورت  نمــوده و می نویســد: "ایــن 

کبود در بازۀ  تصویر8- از راســت به چپ، مشــخص نمودن موقعیت عکس برداری در عکس هوایی اشــمیت )اشــمیت، 1376، 189(، مجموعه عکس برداری ها از فضاهای داخلی مســجد 
زمانی مورد بحث مآخذ به ترتیب: )دیباج، 1334، چهارمین تصویر مابین 19- 18(، )آرشیو سازمان اسناد ملی آذربایجان شرقی( و )همان(.

کبود در بازۀ زمانی  تصویر7- از راســت به چپ، مشــخص نمودن موقعیت عکس برداری در نقشــۀ هوایی اشمیت )اشمیت، 1376، 189(، مجموعه عکس برداری ها از فضای بیرونی مسجد 
مورد بحث مآخذ به ترتیب: )آرشیو سازمان اسناد ملی آذربایجان شرقی(، )همان( و )همان(.
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که باقیماندۀ این مســجد مشــهور دیگر از خطــر زمین لرزه  بطــوری 
که  در امان اســت. البته نباید از تماشــای بقایای این بنا تأثیری را 
کــرد، زیرا از  وضــع معمور قدیم آن به بیننده می بخشــید جســتجو 
کنده ای  کاشــی های عالی و نفیس قدیم]،[ جــز لکه های رنگین پرا
باقــی نمانــده ]اســت،[ اما آنچــه مانــده]،[ اصیل و در جــای اصلی 
گدار، آشکار است  خود هســتند" )همان(. از متن توضیحات آندره 
که اقدامات شان، نه در جهت تکمیل فرم معماری مسجد، بلکه در 
جهت جلوگیری از ویرانِی بیشتر آن بوده است. در به ثمر نشستن 
اداره  )متصــدی  دیبــاج  اســماعیل  مرحــوم  دوره،  ایــن  اقدامــات 
باستان شناســی( و مرحوم حاج ابوالقاسم معمار )استادکار سنتی( 

نقش مهمی بر عهده داشته اند )دیباج، ۱۳۳۴، ۲0( )تصویر۹(.
متأسفانه در شهریور سال ۱۳۲0 ه .ش. با تسّری مصائب جنگ 
جهانــی دوم بــه ایران، شــهر تبریز به اشــغال ارتش شــوروی درآمد و 
اوضاع اجتماعی- امنیتی شــهر نابســامان شــد؛ ایــن وضعیت تا آذر 

ماه سال ۱۳۲5 ه .ش. ادامه داشت تا اینکه دولت مرکزی بر اوضاع 
مســلط شــد. در طی این دوران، توجه خاصی به حفاظت معماری 

گرفت۹. کبود نشد و ترمیم و عمران آن مورد غفلت قرار  مسجد 

3- 4- 3- 2- دوره پهلوی دوم
بــا ســپری شــدن بحران هــای سیاســی - اجتماعــی فوق الذکــر و 
کبود مورد توجه  برقراری آرامش در منطقه، بار دیگر مرمت مســجد 
گرفت. نکته حائز اهمیت در اقدامات مرمتی این  مسئولین امر قرار 
دوره، مبتنی بودن آن بر یک دستورالعمل فنی است؛ دستورالعملی 
گدار )که در آن ایــام مدیر فنی ادره کل  که توســط آنــدره  اختصاصــی 
باستان شناســی بــود( تدویــن و در مورخــه ۱۳۲7/۱0/۲۱ ه .ش. با 
کل باستان شناســی(  امضــاء محمدتقــی مصطفــوی )رئیــس ادره 
مســجد   ،  www.iranshahrpedia.ir اینترنتــی  )ســایت  شــد  ابــالغ 
اصــول  از  مأخــوذ  دســتورالعمل،  ایــن  راهبــرد   .)۴-6 کبــود/۱6۹، 
کمترین اختالف با وضع  »مرمت سبکی« بود، یعنی باز سازی بدون 
اصیــل بنــا. چنانچــه عباراتــی همچون »بعیــن نمونه هــای قدیم«، 
کمترین اختالف و تباینی« و »عین قالب قدیم« در متن این  »بدون 
دستوالعمل به چشم می خورد )همان(. بررسی عکس هایی که پس 
از مداخالت مرمتی ســال های ۱۳۲۹- ۱۳۲7 ه .ش. از این مســجد 
تهیه شــده اند، نشــانگر عزم برای تحقق بخشــیدن به دستورالعمل 
مذکور می باشد )تصاویر۱0 و ۱۱(. اقدامات مرمتی این دوره را می توان 
کالبدی اولیه مسجد به  نخســتین مداخالت جدی برای اعاده فرم 
شــمار آورد. تبعیت از دســتورالعمل فوق الذکر، محدود به آن مقطع 
تاریخــی نشــد و چــون تنهــا متن جامــع و مصــوب بــرای مداخله در 
کبود محســوب می شــد، مرمت کاران ســال های بعد نیز )تا  مســجد 

اوائل دهۀ پنجاه شمسی( بدان توجه داشتند.
که تــا اوایــل دهۀ پنجــاه شمســی وضعیت  بــر ایــن منــوال بــود 
کبود ســامان نســبی یافته و ســیمایی آبرومندانه  کالبدی مســجد 
گنبد بزرگ  گرفــت؛ ولی همچنان بخش هایــی از آن مانند  بــه خود 
بازســازی نشــده بود. در این دهه )پنجاه شمســی(، با بهبود وضع 
کشــور و افزایــش اعتبــارات ســازمان ملــی حفاظــت آثار  اقتصــادی 
کبود وتکمیل خطوط معماری آن سرعت  باستانی، مرمت مسجد  کبود در سال های 1318-1319. تصویر 9- مرمت مسجد 

ماخذ: )دیباج، 1334، 18(

تصویر 10- از راســت به چپ، مشــخص نمودن موقعیت عکس برداری در نقشــۀ هوایی 1335 ه.ش )سازمان نقشه برداری آذربایجان شرقی(، مجموعه عکس برداری ها از فضاهای خارجی 
کبود در بازۀ زمانی مورد بحث، مأخذ به ترتیب: )دیباج، 1345(، )همان، 1334، اولین تصویر مابین 20-21(. مسجد 

کالبدی در مسجد مظفریه تبریز مراتب دگردیسی 



68
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲0  شماره۲  تابستان ۱۳۹۴

گرفــت )تصویــر۱۲(. در ســال ۱۳5۲ ه .ش. با تصویب شــورای فنی 
گنبدهای  ســازمان ملی حفاظت آثار باســتانی، عملیات بازســازی 
ویــران شــده مســجد آغــاز شــد )وهــاب زاده، ۱۳85، ۲۳۴-۲۳5(. 
که "درباره ساخت  محمدکریم پیرنیا در این خصوص نوشته است 
گنبد بازسازی  گنبد بررسی هایی شد. برخی می گفتند نباید  دوبارۀ 
که هر سال برف و  کاوش متوجه شدیم  شود. اما در طی چند سال 
سرما، بخش هایی از آذین های دیوارها را از میان می برد. از این رو 
کهن و با همت معمــار توانای معاصر تبریز،  بــا بهره گیری از عکســی 
گنبدی دوپوسته پیوسته میان تهی  اســتاد رضا معماران تبریزی، 
گی و خــودی با چفد شــبدری تند بر روی  بــا آهیانــه ای با چفــد خا
گنبــد ســاده اســت و تنهــا یــک  گوشه ســازی  گنبدخانــه زده شــد. 
گنبد آغاز  گریوار ســاخته شــده و ســپس  کــه روی آن  پاباریــک دارد 

شده است" )پیرنیا، ۱۳8۳، ۲67(.
کــه راهبرد  کالبــدی مســجد نشــان می دهد  بررســی وضعیــت 
باستانی ســازی )مرمــت ســبکی( و تــالش بــر قابــل تمییــز نبــودن 
اصــل از بــدل، همچنــان در مرمت هــای ایــن دوره دنبــال شــده 
کــه طبــق منشــورهای  اســت )تصویــر۱۳(. ایــن در حالــی اســت 
بین المللی مرمت، مداخالت بر روی بناهای تاریخی می بایســت 
کــه قابــل تشــخیص باشــند )یوکیلهتــو،  گیــرد  بــه نحــوی انجــام 

که در این  ۱۳87، ۳۴5- ۳۱0(. همچنیــن برخــی اقدامــات دیگر 
گرفت، مانند اجرای رینگ بتنی مســلح در قاعده  مرحله صورت 
گنبد، مغایر با اصل برگشــت پذیری مداخالت در بناهای تاریخی 
گنبدهــای  می باشــد. نکتــه نقد برانگیــز دیگــر در ســاخت مجــدد 
گنبد  این مســجد، به مســأله زمین لرزه برمی گردد؛ زیــرا وزن زیاد 
که بارها خاطرۀ تلخ زمین لرزه را تجربه  در آن ارتفاع و در شــهری 

کننده می نماید. کرده اســت، نگران 

3- 4- 3- 3- دوره بعد از انقالب اسالمی
کبود بر اســاس برنامه  کلیت حجمی مســجد  عملیــات تکمیــل 
دفتر فنی ســازمان ملی حفاظت آثار باســتانی، تــا اواخر دهه پنجاه 
شمســی ادامــه یافــت. اما از ابتدای دهه شــصت شمســی به دلیل 
که منجر  کشــور و بحران های اقتصادی ناشــی از آن  شــرایط جنگی 
کمبود اعتبارات ســازمان ملی حفاظت آثار باســتانی شد، اقدام  به 
مرمتــی خاصــی در ایــن مســجد بــه عمــل نیامد. بــا پایــان جنگ و 
بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی کشور، بار دیگر توجه به مرمت این 
بنــا آغاز شــد. مهم ترین اقــدام در این دوره، در اواســط دهه هفتاد 
شمســی تصمیم گیری شد و این دفعه بیشترین توجهات معطوف 
به مرمت آرایه های فضای داخلی بود. در سال ۱۳75 ه .ش. یکی 

کلی این بنا در اوایل دهۀ 50 شمسی، مأخذ از راست به چپ: )ترابی طباطبائی، 1348، 14( و )دیباج، 1345(. تصویر12- تکمیل خطوط 

تصویر 11- از راست به چپ، مشخص نمودن موقعیت عکس برداری در نقشۀ هوایی 1335 ه .ش )سازمان نقشه برداری آذربایجان شرقی(، مجموعه عکس برداری ها از فضاهای داخلی 
کبود در بازۀ زمانی مورد بحث، مأخذ به ترتیب: )دیباج، 1334، دومین تصویر مابین 21- 20( و )ترابی طباطبائی، 1379، 172(. مسجد 



6۹

کشــور در محل  از جلســات شــورای فنــی ســازمان میــراث فرهنگی 
کبــود و به ریاســت دکتــر باقر آیت اهلل زاده شــیرازی تشــکیل  مســجد 
کــه مرمــت آرایه هــای داخلــی مســجد مبتنی بــر اصول  و مقــرر شــد 
گیــرد )وهــاب زاده، ۱۳85، ۲۴۱(. تصمیمــات  علمــی مرمــت انجــام 
کیــد بــر معیارهــای نویــن حفاظــت  مرمتــی ایــن دوره، بــه دلیــل تأ
میــراث معمــاری، متفــاوت بــا تصمیمــات دوره هــای قبل بــود؛ به 
که رعایت »اصل برگشــت پذیری« و »تحت تأثیر قرار نگرفتن  نحوی 
قســمت های اصیل با مداخالت« جزو شــاخصه های برنامه بود. بر 
پایه این مصوبه، از همان زمان و طی چند سال متمادی بخشی از 

آرایه های داخلی مسجد مرمت شد.

4- مداخالت حفاظت معماری 
کالبدی مسجد  و نظام 

کبود از بدو  گفت، مســجد  در یــک جمع بندی ســاده می توان 
که  گذرانده  کالبدی زیادی را پشــت ســر  کنون تحوالت  ســاخت تا
کــه انهدام آن را  بی شــک، مهم تریــن آنها زمین لــرزۀ ویرانگری بود 
موجــب شــد و دیگــری، اقدامات مرمتــی معاصر اســت. در تبیین 
کــه ایــن اقدامــات، تابع و  گفــت  کلــی اقدامــات معاصــر بایــد  روح 

یــا حاصــل تفکــری منســجم نبــوده، بلکــه نتیجــه مدیریت هــا و 
رویکردهای متغیر می باشــد. دلیل این امر را باید در تغییر دیدگاه 
گذشته  نســبت به تعریف »وضع مطلوب« بنا در طی هشتاد سال 
جســتجو نمــود. بــه عنــوان مثال، در دهه بیســت شمســی، وضع 
کــه مرمــت کاران خــود را جــای معمــار  مطلــوب در آن دیــده شــد 
کمترین  اولیــه فــرض نموده و بنــا را »عین قالــب قدیم« و »بــدون 
که در  اختــالف و تباینــی از عناصر اصیل« تکمیل نمایند. در حالی 
دهــۀ هفتاد شمســی، چنین اقدامی تقبیح شــده و وضع مطلوب 
را در رعایــت معیارهایــی چــون »امــکان تشــخیص اصــل از بــدل« 
که ایــن تغییر  گفتــه نمانــد  و »برگشــت پذیری« دانســتند. البتــه نا
نگرش هــا، نمــودی از تحوالت دانــش حفاظت معمــاری در ایران 
که در ابتدا به ســبب فقدان مبانــی نظری مدّونـ   بــود. بــه نحوی 
و در اصــل بــه دلیل نوپا بودن مقولــۀ حفاظت نوین در ایران ـ نظر 
به بازگشــت شــکل مســجد به عین روزگار اولیه آن بــود. همچنین 
الزم بــه ذکــر اســت، از همــان بــدو شــروع مرمــت مســجد در دوره 
کافی و به  پهلــوی اول و بــه بعــد، عــدم تأمین بودجــه و اعتبــارات 
موقع، منجر به طوالنی شدن فرآیند مرمت مسجد شده و نتیجتًا 
زمینــه بــرای دخالت اندیشــه های متکّثــر فراهم آمــده و ثمره آن، 

ســایه افکندن تصمیمات متنوع بر پیکر بنا است )تصویر ۱۴(.

کنون. کبود از اقدامات عمرانی اوایل قرن حاضر تا  نمودار3- نتیجۀ بررسی تحوالت فرم و فضا در معماری مسجد 

گنبدهای بنا. تصویر 13- بازسازی 
مأخذ از راست به چپ: )وهاب زاده، 1385، 252(، )همان، 254(، )همان، 258(، )همان، 259(.

کالبدی در مسجد مظفریه تبریز مراتب دگردیسی 
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کبود  در مقاطع مختلف تاریخی. نمودار4- فرم معماری مسجد 

کبود در مقاطع تاریخی مختلف، محدودۀ 1، حاصل مرمت های اخیر و رعایت معیار »تشــخیص اصل از بدل« و محدودۀ 2، حاصل مرمت های  تصویر 14- بخشــی از فضای داخلی مســجد 
گرفته اســت. مآخذ از راســت به چپ: )ترابی طباطبائــی، 1379، 171(، )دیبــاج، 1334، دومین تصویر  کمترین اختــالف و تباینی از عناصر اصیل« انجام  کــه بازســازی »بــدون  دوره هــای قبــل 

مابین 21- 20( و )عکس از نگارندگان، 1393(.
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که مســتخرج از یــک پژوهش در  هــدف از نــگارش مقالــه حاضر 
حوزه مطالعات میراث معماری ایرانی است، بیان تحلیلی تحوالت 
کبــود )مظفریه( تبریز بر مبنای شــناخت الیه های  کالبدی مســجد 
کــه در اصل یکــی از شــاهکارهای  تاریخــی می باشــد. بنــای مذکــور 
کنــون  بــدو ســاخت تا از  ایــراِن عصــر قراقویونلوهــا اســت،  هنــری 
تحوالت ســاختاری زیادی را شــاهد بوده و آنچه اینک از این بنا در 
کرده بودند،  برابر ناظرین قرار دارد، با آنچه معماران اولیه اش اراده 
کــه در ابتدای قرن جاری تنها حدود  تفاوت بســیار دارد. به نحوی 
کلیــت حجمی اولیه مســجد باقی بود؛ امــا از دوره پهلوی  نیمــی از 
کشــور و تأســیس نهادهای  بــا تحــول در نظــام اجتماعــیـ  فرهنگی 
گرفته  کبود مورد توجه قرار  متولــی حفاظت از آثار تاریخی، مســجد 
و اهتمام به مرمت و تکمیل ســاختاری آن شــد. در این نوشــتار به 
که  گردید  اســتناد مــدارک تاریخی و تحلیل شــواهد عینی، مبرهــن 
در نظام معماری مســجد با هم نشــینی الیه های جدید با الیه های 
که علیرغــم ســیمای آبرومندانــه از اصالت  کهــن، اثــری پدیــد آمــده 
کالبدی مسجد، مظهر اراده های  کلیت  تاّمه برخوردار نیســت، زیرا 
متأخــر نیز می باشــد. اما نکتــه تأمل برانگیز دیگر در ایــن فرآیند، آن 

کهنه شــدن تدریجی الحاقات معاصر- گذشــت زمان و  که با  اســت 
گاه »اصل« و »بدل«  که عمومًا به ســیاق قدیم بازســازی شده اند - 
خلــط شــده و بازدیدکننــدگان، تمامیــت وجودی مســجد را چنین 
که از ابتدا بوده است. معهذا در سال های اخیر، اهتمام  می انگارند 
که از اصول علمی  در تفاوت نهادن بین بخش های اصیل و الحاقی 
گرفته در این  حفاظــت معماری اســت، در برخــی اقدامات صــورت 
بنــا بــه چشــم می خــورد. در تبییــن اقدامــات حفاظتــی معاصــر در 
گرفته، منبعــث از رویکردها  که مداخالت انجام  گفــت  ایــن بنا باید 
و مدیریت هــای متغیــر بــوده و تعریــف »وضــع مطلوب« بنــا در طی 
گذشــته ثابت نبوده اســت. چنانچه در دهه بیســت  هشــتاد ســال 
شمســی، وضــع مطلــوب را در مرمت »عیــن قالب قدیــم« و »بدون 
کمتریــن اختــالف و تباینی از عناصــر اصیل« دانســته و بعد در دهۀ 
هفتاد شمسی، وضع مطلوب را در رعایت معیارهایی چون »امکان 
تشخیص اصل از بدل« و »برگشت پذیری« دانسته اند. چنین تغییر 
نگرش هایــی را نبایــد مختــص به این بنا دانســت، بلکــه نمودی از 
که بر  تحــوالت دانــش حفاظت معمــاری در ایران معاصر می باشــد 

فرآیند مرمت بسیاری از بناهای تاریخی ایران اثرگذار بوده است. 

نتیجه

پی نوشت ها

کبیرصابر، محمدباقر و مهناز پیروی )۱۳۹۴(، میراث معماری اسالمی  ۱  ر.ک: 
ک ســیاحان خارجــی قــرون یازدهم تا ســیزدهم ه .ق. ؛ مطالعه موردی:  در ادرا
کبــود، بــر مبنــای بازخوانی مســتندات  کالبــدی مســجد  کیفیــت بقــای  تحلیــل 

تاریخی، فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی، ش6، صص 68-85 .
که "دلیل واضح بر  ۲  در این خصوص نظر مرحوم حسین نخجوانی آن است 
که )العمارۃ المبارکه  کتیبه طاق درگاه اســت  عمارت مظفریه بودن این بنا همانا 

کنون نیز پیداست" )نخجوانی، ۱۳۲7، ۱۱(. المظفریه( ا
۳  در این مقاله جهت اینکه ذهن خواننده دچار تشتت نشود، برای نامیدن 
کبود« بــه جــای عبــارت قدیمی»مســجد مظفریه«  اثــر از عبــارت رایــج »مســجد 

استفاده شده است.
کبــود، بیــن محققین اختالف  که در مورد بانی مســجد  ۴  الزم بــه ذکــر اســت 
نظــر وجــود دارد؛ برخــی احداث آن را به جهان شــاه، برخی به همســرش و برخی 
کتیبه های بنا، قدر مسلم این  به دخترش نسبت داده اند. مع الوصف، به اعتبار 

کبود، بنایی از دورۀ سلطنت جهان شاه قراقویونلو می باشد. که مسجد  است 
گاهی هــای خوبی  کــه آ 5  یحیــی ذکاء پژوهشــگر فقیــد تاریــخ و تمــدن ایــران 
نسبت به پیشینه هنر و معماری منطقه تبریز و آذربایجان داشت، دربارۀ اصالت 
که فرم معماری این بنا، برآمده از مراودات  کبود تبریز معتقد بود  سبکی مسجد 
فرهنگی و اجتماعی بین ایران و آناتولی در قرن نهم هجری اســت و می نویســد: 
ک ترکیه اقتباسی از این مسجد است“  گویا نقشۀ معماری یشیل جامع در خا  ”

)ذکاء، ۱۳68، الف، ۱8۳-۱85(.
6  این موضوع، بحث مستقلی را می طلبد و پرداختن بدان، از قلمرو پژوهش 
که بررســی اجزا و  گفت این اســت  ج اســت؛ لکن آنچه در اینجا می توان  حاضر خار
کالبدی  که افراشت سازه ای و آفرینش  کبود، مبین آن است  نظام ساخت مسجد 
بنــا، بر پایۀ اســلوب مهندســی ایرانی انجام شــده اســت و معماران آذری ســازنده 
کاربســت تفکر بومی و فنون ســنتی، جلوه ای ممتاز از معماری ایرانی  مســجد، با 
که طرح آن،  کبود این اســت  را پدید آورده اند. اما نکته تأمل برانگیز درباره مســجد 
گر چه در قرن نهم هجری قمری باب جدیدی در عرصۀ طراحی مســجد در ایران 
باز نمود، لکن نتوانســت اشــتیاق و رغبت معماران بعدی را به تکرار و تکمیل فرم 

که نتوان شیوه طراحی این مسجد  آن برانگیزد. این خصوصیت باعث شده است 
را زیرمجموعۀ شــیوه خاصی از مسجدســازی در ایران تلقی نمود. از این رو، طرح 
که تنها یک بــار در افق معماری  کبود هم چون ســتاره ای می ماند  و ترکیــب مســجد 
ایرانی درخشــیده اســت. برای مطالعه بیشــتر بــه مقاله »سبک شناســی معماری 

کبود تبریز« مراجعه شود )کبیرصابر، مظاهریان، و پیروی، ۱۳۹۳(. مسجد 
کبود، چنان واضح  کالبدی مســجد  کیفیات فضایی و  7 توصیفات تاورنیه از 
کــه بــه قــول یحیــی ذکاء "همچــون نگارگــری اســتاد، با نــوک قلــم، تصویر  اســت 
مســجد را نمایــش داده اســت" )ذکاء، ۱۳68، الــف، ۱85(. ولــی در سفرنوشــته 
کارنگ  کبود اندک اســت و به قــول عبدالعلی  شــاردن، اطالعــات دربــاره مســجد 
"توصیفــات شــاردن]،[ مجمــل و مبهــم اســت و چیــز تــازه ای در آن بــه چشــم 

نمی خورد" )کارنگ، ۱۳7۴، ۲87(.
کــه ایــن زمین لــرزه ]زمین لرزۀ  کاســتی هایی  8 بــرای درک شــدت ویرانی هــا و 
کافی  ۱۱۹۴ه .ق[ـ  حتــی ســایر زمین لرزه هــا  بــرای شــهر تبریــز رقم زده اند، شــاید 
که اینک در منظومۀ میراث معماری شهر وجود دارد،  باشــد به نقصان فاحشــی 
دقــت شــود. برای مطالعه بیشــتر بــه مقالــه »رهیافت های معماری ســنتی تبریز 
کالف های  کاربســت  بــرای ســاخت و ســاز ایمــن پــس از زلزلــه؛ مطالعــه مــوردی: 

چوبی در معماری خانه های قاجاری« مراجعه شود )کبیرصابر، ۱۳۹۲(.
۹ متأســفانه در دوره فرقــه دموکراتیــک آذربایجــان، جمعی، بــه چند قطعه از 
کبود دست برد زده و از آنها پایه ای  سنگ های مرمر ازارۀ قسمت جنوبی مسجد 

برای یک مجسمه ساختند )کارنگ، ۱۳7۴، ۳۱۲-۳۱۳(.

فهرست منابع

 اشــمیت، اریــش فردریــش )۱۳76(، پــرواز بــر فــراز شــهرهای باســتانی ایران، 
کشور، تهران. برگردان آرمان شیشه گر، سازمان میراث فرهنگی 

 بلر، شیال اس، و جاناتان ام. بلوم )۱۳8۲(، هنر و معماری اسالمی در ایران و 
آســیای مرکزی دورۀ ایلخانان و تیموریان، ترجمۀ ســید محمد - موسی هاشمی 

گلپایگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.

کالبدی در مسجد مظفریه تبریز مراتب دگردیسی 
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 پازوکی، ناصر، و عبدالکریم شادمهر )1384(، آثار ثبت شدۀ ایران در فهرست 
کشور، تهران. گردشگری  آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و 

تدویــن  ایرانــی،  معمــاری  سبک شناســی   ،)1383( محمدکریــم،  پیرنیــا،   
غالمحسین معماریان، معمار، تهران.

کلی و   تاورنیه )1336(، سفرنامۀ تاورنیه، ترجمۀ ابوتراب نوری، با تجدیدنظر 
کتاب فروشی تایید، اصفهان. تصحیح دکتر حمید شیرانی، 

کبود  ترابی طباطبائی، ســیدجمال )1348(، نقش ها و نگاشــته های مســجد 
تبریز، شفق، تبریز.

اســالم«،  »فیــروزۀ  کبــود  مســجد   ،)1379( ســیدجمال  طباطبائــی،  ترابــی   
مهدآزادی، تبریز.

 جکســن، ابراهــم و. )135۲(، ســفرنامۀ جکســن، ترجمــۀ منوچهــر امینــی و 
فریدون بدره ای، خوارزمی، تهران.

 حاجی قاسمی و همکاران، )1383(، گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسالمی 
ایــران، ج6، مرکــز اســناد و تحقیقــات دانشــکده معماری و شهرســازی دانشــگاه 

شهید بهشتی، تهران.
 دیباج، اسماعیل )1334(، راهنمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی، شفق، تبریز.
 دیباج، اسماعیل )1345(، آثار باستانی و ابنیه تاریخی آذربایجان، )بی جا(.

ترجمــۀ  ایــران،    ،)1369( کادمی  افســرا و  دونــور،  لژیــون  ژان،  دیوالفــوا،   
علی محمد فره وشی، دانشگاه تهران، تهران.

کوشــش   ذکاء، یحیــی، الــف )1368(، تبریــز، در شــهرهای ایــران، ج3، بــه 
کیانی، صص ۲0۲- 151، چاپخانۀ فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد  محمدیوسف 

دانشگاهی، تهران.
کتاب سرا، تهران.  ذکاء، یحیی، ب )1368(، زمین لرزه های تبریز، 

www.iranshahrpedia.  سایت اینترنتی دانشنامه تاریخ معماری ایران شهر 
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 طهرانــی، ابوبکــر )1356(، دیــار بکریــه، بــه تصحیــح و اهتمــام فاروق ســومر، 
طهوری، تهران. 

 فخاری تهرانی، فرهاد، فرامرز پارســی، و امیر بانی مســعود )1384(، بازخوانی 
نقشه های تاریخی شهر تبریز، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تهران.

 فیلدن، برنارد و یوکا یوکیلتو )138۲(، رهنمودهای مدیریت برای محوطه های 
میراث فرهنگی، ترجمۀ سوسن چراغچی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
کاتب،  ج۲، بی جا. کاتب چلبی )مصطفی بن عبداهلل( ) بی تا(، جهان نمای   

کارنــگ، عبدالعلــی )1374(، آثــار باســتانی آذربایجــان، انجمــن آثــار و مفاخر   
فرهنگی: راستی نو، تهران.

کبیرصابــر، محمدباقــر )139۲(، رهیافت هــای معمــاری ســنتی تبریــز بــرای   

کالف هــای چوبی  کاربســت  ســاخت و ســاز ایمــن پــس از زلزلــه؛ مطالعه موردی: 
در معمــاری خانه هــای قاجــاری، دو فصلنامه علمی - پژوهشــی نامه معماری و 

شهرسازی، شماره 11، صص 70- 59.
کبیرصابــر، محمدباقــر و مهنــاز پیــروی )1394(، میــراث معماری اســالمی در   
ک ســیاحان خارجــی قــرون یازدهــم تــا ســیزدهم ه .ق. ؛ مطالعــه مــوردی:  ادرا
کبــود، بــر مبنــای بازخوانی مســتندات  کالبــدی مســجد  کیفیــت بقــای  تحلیــل 

تاریخی، فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی، شماره 6، صص 85- 68.
 ،)1393( پیــروی  مهنــاز  و  مظاهریــان  حامــد  محمدباقــر،  کبیرصابــر،   
کبــود تبریــز، دوفصلنامــه مطالعــات معمــاری  ریخت شناســی معمــاری مســجد 

ایران، شماره 6، صص ۲3- 5.
کست، پاسکال )1390(، بناهای دورۀ اسالمی ایران، ترجمۀ آتوسا مهرتاش،   

متن، تهران.
گــدار، آنــدره )1377(، هنــر ایــران، ترجمۀ بهروز حبیبی، انتشــارات دانشــگاه   

شهید بهشتی، تهران.
گروته، ترجمۀ مجید جلیلوند، مرکز، تهران. گروته، هوگو )1369(، سفرنامۀ   

 مشــکور، محمدجــواد )135۲(، تاریخ تبریز تــا پایان قرن نهم هجری، انجمن 
آثار ملی، تهران.

گــردآوری  کاشــانی، محمدتقــی )1381(، مجموعــه مقــاالت، ج1،   مصطفــوی 
مهدی صدری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

 میبــدی، قاضــی حســین بــن معیــن الدیــن )1376(، منشــات، تصحیــح و 
تحقیق نصرت اهلل فروهر، نشر نقطه، تهران.

کارنــگ، به   مینورســکی، والدیمیــر )1389(، تاریــخ تبریــز، ترجمــۀ عبدالعلــی 
کوشــش غالمرضا طباطبایی مجد، ویراســتار محمد ابراهیم پورنمین، ویراســت 

۲، انتشارات آیدین، تبریز.
 نــادر میــرزا )1373(، تاریــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز، مصحــح غالمرضــا 

طباطبائی مجد، ستوده، تبریز.
کبــود تبریز یــا عمارت مظفریه، نشــریه   نخجوانــی، حســین )13۲7(، مســجد 

پژوهش های فلسفی، شماره 3، صص 11- ۲0.
 نخجوانی، حسین )1338(، سیاحتنامه اولیاچلبی، شفق، تبریز.

کبود، دیروزـ   امــروز، در مجموعه   وهــاب زاده، عبدالرحمــن )1385(، مســجد 
کوشــش  کنگرۀ تاریخ معماری و شهرســازی ایران، ارگ بم، به  مقــاالت ســومین 
دکتــر باقــر آیــت اهلل زادۀ شــیرازی، صــص ۲74-۲13، ســازمان میــراث فرهنگــی و 

گردشگری، تهران.
 یوکیلهتــو، یــوکا )1387(، تاریــخ حفاظــت معمــاری، ترجمــۀ محمدحســن 

طالبیان و خشایار بهاری، انتشارات روزنه، تهران.


