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وسیع جغرافیای جهان اسالمی سبب شده است امروزه شاهد وجود آثار متعددی از تمدن    ۀگستر

ای که همواره محل اختالف میان  عنوان منطقهاسالمی در مناطق دور و نزدیک باشیم. ارمنستان به

دارد. بررسی    را در خودآثار مربوط به فرهنگ اسالمی  ،  های مسیحی و مسلمان بوده استحکومت

یک راهبرد فرهنگی    ۀمثابتواند بهاسالمی در ایران می  ۀ راک این بناها با بناهاب تاریخی دوروجوه اشت

مورد توجه قرار گیرد. مسجد کبود در شهر ایروان یکی از آثار مربوط به دورۀ اسالمی است که در  

این پژوهش با مسجد جامع کبود تبریز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ  

پذیرفته و جمع انجام  و تطبیقی  توصیفی  با روش  نمحتوا،  اطالعات  به شیوآوری  ای کتابخانه  ۀیز 

د: سبک هنری و  کرگونه بیان  توان اینرو را میصورت گرفته است. سرانجام برآیند پژوهش پیش

کار رفته در دو مسجد موردمطالعه تقریباً مشابه هستند که ناشی از تأثیر فرهنگ  نوع تزییناتِ به

تر اجرا ینات سادهئجد کبود تبریز تزغنی ایران بر مردم ارمنستان بوده است. با این تفاوت که در مس 
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 مقدمه 

های  جنبهشامل  های ظاهری اقتصادی  های گذشته در کنار سودآوریها و فرهنگ و معرفی آثار و بقایای تمدنشناخت  

شود، تبدیل به  داری و حفاظت میله که دانش و فنون فقط شامل نگهئمس  ۀ شدساده  ۀمعادل   شود. میهویتی و ملی نیز  

ترین شئون زندگی فردی و اجتماعی وارد خواهد شد و  ها تا خصوصیای پیچیده شد که شناخت و معرفی آنمعادله

از منظر  در این نوشتار،    د.شوهای اجتماعی و سیاسی میگیری تنشتوجهی باعث شکلدر خیلی موارد غفلت و بی

ینات معماری، دو اثر فاخر میراث معماری ایرانی، یعنی مسجد جامع کبود ایروان و مسجد جامع کبود تبریز مورد  ئتز

چه ارتباطی    بحث و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در پایان کار خود به چند پرسش، پاسخی منطقی خواهد داد:

در تکوین نهایی مسجد جامع کبود    در این دو مسجد وجود دارد؟  کاررفتهمعماری به  تزئینات میان سبک هنری در  

  ، ینات معماری دو مسجد مذکورئدر تز ایروان و تبریز، اتمسفر فرهنگی ایران چگونه و به چه میزان اثرگذار بوده است؟ 

ین پژوهش  ها پرداخته شود. اهمیت و ارزش اشود که باید به صورت جزئی به آنهایی دیده میها و یکسانیتفاوت

شده صورت نگرفته است  ینات مساجد مطرحئچندانی بین تز  ۀ رسد تاکنون مقایساست که به نظر می  از آن جهت بیشتر  

های این دو بنا ضروری به  ها و ناهمانندیویژه شناخت همانندیینات این دو مسجد بهئروی تز  دقیق  ۀو نیاز به مطالع

 رسد. نظر می

چون  کار رفته در آفرینش معماری مسجد کبود تبریز، همبه  ۀ ماری مسجد ایرانی، اندیشمع  ۀجایی که در پیشیناز آن

، از طرفی دیگر  تیموری است  ۀبار درخشیده و خاموش شده است و نیز مربوط به دورای است که برای یک ستارهتک 

در نظر گرفتن تفاوت زمانی  ؛ بدین سبب با وجود  زندیه ساخته شده است  ۀ مسجد جامع کبود ایروان در اواخر سلسل

بر مشابه بودن در  شده عالوهفرضیه پژوهش حاضر این است که دو مسجد ذکر  ، که در ساخت این دو بنا وجود دارد

شده، نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ  معماری مشابه دیگری نیز دارند. حال بر اساس مسئله مطرح  تزئیناترنگ گنبد،  

این نوشتار توصیفی  تر ذکر هایی که پیشبه پرسش بپردازد. روش تحقیق  به تحلیل  ابزار گردآوری    شد،  تطبیقی و 

 ای بوده است.اطالعات کتابخانه

دست آورد، منابعی    توان اطالعات متنوعی را از منابع مکتوب بهبرای مطالعه و شناخت مسجد کبود ایروان و تبریز، می

های هنری و معماری این دو اثر به طور جداگانه اظهار نظر شده  گفتیش  ۀ ها به طریقی خاص، دربارکه در هر یک از آن

الزم به ذکر  گونه پژوهشی مبنی بر مقایسه دو مسجد مذکور صورت نپذیرفته است.  این در حالی است که هیچ  ؛است

بنابراین   ؛مورد مطالعه قرار نگرفته است  است،طور که شایسته  ینات معماری مسجد جامع کبود ایروان آنئاست که تز

. ابتدا به تعدادی از  استهای صورت گرفته از مسجد کبود تبریز  رو بیشتر تحقیقات و بررسیپژوهش پیش  ۀپیشین

توان به  عنوان نمونه، میمسجد جامع کبود تبریز اشاره خواهد شد که در این راستا، به  بارۀگرفته درهای صورتپژوهش

  تزئینات های حفاظت و مرمت  نقدی بر روش»سعید مهریار و مهدی رازانی در قالب مقاله با عنوان    و مطالعه پژوهش  

چه حاصل پژوهش آنان بوده  آن  ،اندهای مسجد کبود پرداختهد که به بررسی مرمتکراشاره   «در مسجد مظفریه تبریز

وابسته به معماری است که    تزئینات نا و  دهنده عدم توازن و وحدت سبکی در اقدامات مربوط به مرمت بنشان  ،است

(. 1391اند )مهریار و رازانی،  های حجاری شده نمایان شدهکاری و سنگ کاشی  تزئیناتتمرکز اصلی این عدم توازن در  
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  تزئینات تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و  »( به  1395شیران و همکاران )در پژوهشی دیگر، شهبازی

ها، دو رنگ آبی  های خود مشخص کردند از میان رنگ اند که براساس یافتهپرداخته«  مسجد کبود تبریز  های کتیبه

که به لحاظ    استاین مسجد    تزئینات ها( و سفید )در نوشتن خط متن کتیبه( رنگ غالب در  الجوردی )در زمینه کتیبه

این مسجد به    تزئیناتعی نمودی از اعتقادات عرفا در  نمادین، این دو رنگ، با عقاید عرفا ارتباط مستقیم داشته و به نو

نهم هجری قمری مانند اعتقاد حروفی اندر کنار تصوف و عرفان در تصویرگیری   ۀتحوالت مذهبی سدآیند. حساب می

پور میزاب  (. حسین1395شیران و همکاران،  های این بنا تأثیر بسزایی داشته است )شهبازیمضامین نقوش و کتیبه

«  دوره تیموری )مطالعه موردی: مسجد کبود تبریز(  تزئیناتشناسی معماری و  زیبایی»  نامه خود به( نیز در پایان1388)

ین در دوره تیموری بررسی  ئاین بنا با تحلیل و بررسی معماری و تز  تزئیناتنوع معماری و    . همچنین پرداخته است

آسیای مرکزی و آسیای صغیر را برای پی بردن به چگونگی تسلط این تأثیرات در    ،بناهای دو منطقه دور از هم  شده.

با هم مقایسه کرده است. نتیجه حاصل نشان می دهد که موقعیت مکانی و زمانی مسجد کبود،  بنای مسجد کبود 

بومی مجرب، باعث ظهور شاهکاری این  گیری آن، تحوالت مذهبی و سیاسی و وجود متخصصان  پیشینه بستر شکل

تبریز، خشتی استوار    زاده محقق دیگری است که در کتاب. حسین سلطان(1388پور میزاب،  است )حسینی چنین شده

بسیار    ۀ نکت»  :نویسدها مشابه نظریات یحیی ذکاء است، چنین مینظریاتی که بخشی از آن  ۀ، با ارائدر معماری ایران

آن، برگرفته از هنرهای تزیینی ایران است، به    تزئینات که طراحی و  نعماری این مسجد، با وجود آطرح م  ۀ مهم در زمین

از گونهآن مربوط می  ۀنقش اقتباس  و  نبوده  ایرانی  از لحاظ خصوصیات طراحی،  که  ای مساجد عثمانی است«  شود 

  - هویت فرهنگی در معماری مسجد (، در تحقیق خود به بازشناسی مفهوم  1390(. مؤمنی )167:  1376زاده،  )سلطان

ایران، )مورد مطالعه: دوره قاجار( پرداخته است که   بیانیافتهمدرسه  فرهنگی  های حاصل  این است که تحوالت  گر 

گونه  بر عناصر معماری این  ، های دوره قاجار تأثیری غیرمستقیممدرسه  -بر طرح کلی موجود در معماری مسجد ًً  غالبا

قاجار تأثیری    ۀهای دورمدرسه  - کاری و حجاری مسجد بناها تأثیری هم مستقیم و هم غیرمستقیم و بر نقوش کاشی

مسجد جامع کبود ایروان اشاره  به  گرفته  های صورتتعدادی از پژوهشدر  همچنین  (.  1390)مؤمنی،    اندمستقیم داشته

ایران شناسی: اشتراکات  »( در قالب مقاله با عنوان 1386آندرانیک هویان ) توان به پژوهشعنوان نمونه، میشود بهمی

در آخر مقاله از یگانه مسجد ایرانیان )مسجد کبود ایروان( به عنوان    . اشاره کرد  « و روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیان

مختصری    «اثر: مسجد کبود ایروان»ا عنوان  میراث فرهنگی مختصر توصیف ظاهری کرده است. وی در مقاله دیگر خود ب

از روابط ایرانیان و ارمنیان ذکر کرده است. سپس به معرفی و توصیف این مسجد از زبان خانم ژان دیوالفوئا پرداخته  

  تزئینات ها، ایوان، مناره و ... و از  داد شبستاناست. نویسنده تنها به مشخصات ظاهری بنا بسنده کرده است مانند تع 

 کاری نامی به میان نبرده است.معماری بنا غیر از کاشی

 

 ین ئتزمفهوم واژه  .1

« در گستردگی تعاریف ذکرشده کاربرد دارد و این موضوع تزئینات ین« و »ئهای »تزاسالمی واژه  -فرهنگ ایران »در  

و مفهوم متغیری برخوردار است که در فرهنگ و ادب ایران و نیز    هاهای گوناگون زندگی، از رتبهدر شرایط و جایگاه

مقام و حقیقتی متعالی    ،ینئکه در حکمت اسالمی برای تزنهای اجتماعی اغلب شناخته شده است. مزید بر ایمحاوره
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و نیز از ابزار    قائل هستند، در حکمت و معارف قرآنی افزون بر بار معنایی مثبت، در مواردی نیز بار معنایی منفی داشته 

ینی مجازی صرف مغایرت  ئبنابراین در جایگاه حقیقی، به سنت الهی اشاره دارد و با صورت تز  ؛شودشیطان برشمرده می

رو غیرماندگار  ازاین  ؛شودین حقیقی محسوب نمیئکند و مصداق تزین را از عالم ظاهر بیان میئگونه تزداشته و این

درمی سبب  بدین  بود.  واژیابنخواهد  تزئتز  ۀ د  و  ایرانئین  فرهنگ  در  معماری  با  ترکیب  در  عالوه-ینات  بر اسالمی، 

های معنوی و روحی  تواند بر صورت باطنی و جنبههای فیزیکی و صورت ظاهری که خود بسیار متنوع است، میجنبه

-6: 1389ژاد و همکاران، ن)علوی  «هایی داردتفاوت Decorationمعماری اشاره داشته باشد که از این جهت با معنای 

وابسته به معماری دوران اسالمی    تزئینات   ، شده از طبیعتبرداشتی ساده  عنوانبه  (. نقوش پرکار هندسی و غیرهندسی 8

تناسب را در قرینگى، تکرار و استفاده مطلوب    »هنرمند مسلمان، زیبایى و(.  23:  1389)انصاری و نژادابراهیمی،  هستند  

یابد و این هم آن چیزى است که صوفى  داند و این پیوستگى جزء با کل و کل با جزء قوام میومنفى میاز فضاى مثبت  

 (.50: 1395فر، )یوزباشی و امامی نامد«کثرت در وحدت مى  ایرانى آن را وحدت درکثرت و

 

 فرهنگ و تمدن اسالمی .2

به همین    ؛ ها تاکنون صورت نگرفته استاز آن  با این وجود تعریف قابل اجماعی  ؛این دو مفهوم کاربرد وسیعی دارند

های  بر علوم اجتماعی و تاریخی، در عرصهها پابرجاست. مفهوم فرهنگ عالوهعلت در فضای مجازی مباحث مرتبط به آن

و جعفرآقایی،   )رحمانی  است  دارای محوریت خاصی  ملل جهان،  اختصاصی  و  (. 101:  1390دیگری چون سیاسی 

شناس انگلیسی را  مردم ،اما ادوارد تایلور  ؛یک پدیده از ابتدای خلقت انسان حضور داشته است  ۀابمث »اگرچه فرهنگ به

توان نخستین کسی دانست که به ارائه تعریفی مفهومی از فرهنگ پرداخته و مفهوم فرهنگ را مهندسی معکوس  می

عنوان یک اندیشه در میدان  تفاوت میان حضور یک واقعیت اجتماعی و مرحله پذیرش واقعیت اجتماعی به  .کرده است

عنوان اندیشه مشروط، به آمیختگی با ساختمان عقلی و عناصر  یت اجتماعی بهرو پذیرش واقعایناز ؛خودآگاهی ماست

یک واقعیت اجتماعی صحبت به میان آورد که آن واقعیت به مرحله   بارۀتوان درم است. به عبارتی، زمانی میهدرک و ف 

ی دو مفهوم فرهنگ و  گیر( و »در طول تاریخ شکل34:  1396فر و راموز،  پذیرش در اجتماع رسیده باشد« )مهربانی

تمدن در علم نوین، این دو واژه به حوزه معناشناختی واحدی تعلق داشته و تاحدودی مفاهیم یکسانی را منعکس  

  ۀتمدن نیز همانند واژ  ۀ کنند. این دو مفهوم گاه همراه یکدیگرند و گاه نیز کامالً معادل نیستند. در نگاه اول واژمی

(. تمدن  101:  1390هاست« )رحمانی و جعفرآقایی،  یانگر تلطیف اخالقیات انسانفرهنگ، مفهومی است منفرد که ب

مکه آغاز شد اما درواقع با تشکیل حکومت مدینه به وجود آمد و رشد پیدا کرد و در طی   اسالمی اگرچه از دعوت در

نقاط زمین گسترش یافت از  ای   .هشت قرن در بسیاری  ایرانیان مسلمان را در  بین نقش  این  جاد تمدن اسالمی  در 

انسانی و اخالقی  توان نادیده گرفت و منکر شد. تمدن اسالمی دارای ویژگینمی   است؛هایی ازجمله توجه به اصول 

های دینی،  شیوه رفتار با اقلیت  ۀدر زمین)ص(  ای از پیامبربر این امر بسیار تأکید داشتند. عهدنامه  )ص(چراکه پیامبر اسالم

ارامنه وج انسانازجمله جماعت  قواعد و ضوابط  بر  این تعهدنامه  با    ۀکند و نحوای تأکید میدوستانهود دارد.  تعامل 

 (.71: 1389کند )فهرستی، غیرمسلمانان را به روشنی بیان می
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 ترین عامل در مهندسی فرهنگ کشور هاست و اسالم محوریدهی فرهنگ ترین عامل در شکل»دین به عنوان اصلی

  ت.ترین موضوع تعیین رابطه دین و فرهنگ اسبنابراین برای مهندسی فرهنگ و پیوست فرهنگی کشور، اولی.  است

سازگاری میان این دو مقوله کالبدی و اجتماعی یا فرم و محتوا به افزایش کیفیت زندگی و سالمت اجتماعی منجر  

گردد و این الگو راهی  برای چنین جوامعی می  گردد. در معماری نیز سنت و طراحی بومی تبدیل به الگویی پایدار می

  . درنتیجه از طریق معماری و بناهای پایدار، فرهنگ و نمادهای آن استبینی ملت  بیان نمادهای فرهنگی و جهان  برای

های تاریخی ایران، مذهب و  در همه ادوار و حکومت(. 30: 1398نژاد و کابلی، « )بهرامیشودانتقال و آموزش داده می

  د. با گسترش مذهب شیعه در دوره ایلخانان نآیگیری هنر و معماری به شمار میعنصر مهم در شکلدو  است حاکم،  سی

  توان به ارتباط بین هنر و دین اشارهمی  رو ازاین  ؛ دارای تغییرات محسوسی شدندها مساجد و ابنیه  تزئینات و تیموریان  

بینی  جهانشیعه دارای    مذهباز آنجایی که  .  شوندمحسوب میی  مالگاه هنر استرین تجلیمهم  واقعدر  مساجد  .  کرد

)سودائی و خانی،    است  )ص(اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی بر اساس آیات قرآن و روایات پیامبر،  است  جامع و عمیق 

1398 :66) . 

 

 تاریخ روابط ایران و ارمنستان .1

ها و مادها، جایگاه سوم را داشتند. ارتش ایران در دوره هخامنشیان  ارمنیان در نظام اداری هخامنشیان، پس از پارس

سربازان   تشکیل  تمامیاز  اقوام  و  می  ۀدهندملل  هخامنشی شکل  که    .گرفتامپراتوری  بودند  ارمنیان  میان  این  در 

در ارمنستان  را  اشکانیان    ۀ اهیان ایران را به عهده بگیرند. سلسلسپ   ۀها و مادها، مقام فرماندتوانستند، جز پارسمی

رو  ایناز  ؛از آن پس به مدت چهارصد سال پادشاهان اشکانی بر ارمنستان حکومت کردند   . است  هتیرداد بنیانگذاری کرد

شانزدهم میالدی،    ۀسد اشتراکاتی که داشتند، قوم واحدی را شکل دادند. ارمنستان از اوایل   ایرانیان و ارمنیان به دلیل 

میالدی ارمنستان خاوری    1555در تصرف ایران و عثمانی بود که در نهایت با درگیری دو دولت در ارمنستان، در سال  

سرداران ارمنی با    ،ها داشتکه شاه عباس با عثمانی  یبه ایران و ارمنستان باختری به عثمانی واگذار شد. در نبردهای 

هایی  دلیل موفقیته  بنابراین سرداران ارمنی ب  ؛ ادند، توانستند توجه شاه عباس را جلب کنندرشادتی که از خود نشان د

کرده   کسب  بزرگ  ، بودندکه  ارمنیان  که  هنگامی  خلعت شدند.  و  فرمان  دریافت  به  یعنی  مفتخر  خود  حامی  ترین 

خان زند و نیز در عصر قاجار، ارمنیان  یمکر ۀاما در دور ؛ رو شدند بهعباس را از دست دادند به تدریج با مشکالتی روشاه

که تعدادی  طوریبر تجارت به خدمات دیوانی برگزیده شدند. بهتری دست یافتند و عالوههای بیشتدریج به آزادیبه

ایران استخدام شدند و در کشورهای مختلف اروپا به فعالیت پرداختند. شایان ذکر است که    ۀها در وزارت خارجاز آن

میالدی    1991سپتامبر    21وزیر صنایع ایران به نام جهانگیر خان، ارمنی بود. پس از سقوط شوروی، در    نخستین 

جمهوری ارمنستان اعالم استقالل کرد. از نخستین کشورهایی که با جمهوری ارمنستان روابط سیاسی، فرهنگی و  

که ادبیات و تاریخ  نبر آعالوه(.  193  - 189:  1383دولت جمهوری اسالمی ایران بود ) هویان،    ، اقتصادی برقرار کرد

  ۀ عوامل دیگری که سرچشم،  ایجاد کردهین ایران و ارمنستان ارتباط و پیوستگی    بدیگر   مشترک و عوامل معنوی

بدین ترتیب    .استها  آن  آثار معماری و هنری،  رونددو ملت و دو کشور باستانی به شمار میهمبستگی و عالیق دیرین  

ن شرکت  ناهای آن، کارگران و کشاورزان ارمنی در کنار مسلماخصوص در عملیات بازسازیمسجد کبود، به احداث در 

 (.1375)آراکلیان،   اندفعاالنه داشته
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 معماری مسجد جامع کبود ایروان  تزئینات .2

( که به نام بانی آن  است  که به معنای همان مسجد کبود  استمسجد جامع کبود ایروان )کولوبایا مسجد نام روسی آن  

نامیده میعلیحسین نیز  برابر    1179شود. در سال  خان  اواخر سلسل  1765ه.ق  با  تأسیس شد    ۀم، مصادف  زندیه 

فهرستی،  13:  1379شیرازی،  زاده  اهلل)آیت داشت  (. حسین84:  1389؛  قصد  زیبا،  مسجد  این  با ساختن  علی خان 

عباس آن  رفته در آن، مشابه مسجدی در گنجه است که شاهکارهزیبا از خود بر جای بگذارد. سبک معماری بیادگاری  

های  ها و هنر درخشان، سبک معماری ایران را نمایان کرده است. مزین شدن قسمترا ساخته است. با توجه به زیبایی

 (.85: 1389دارد )فهرستی،  اشاره به مذهب بانی آن  )ع(متعدد این مسجد با نام حضرت علی

 

 

 

 

 

 

 
 . نمای داخلی مسجد کبود ایروان 2. نمای بیرونی سردر جنوبی مسجد کبود تبریز                                تصویر1تصویر

 ( 1388نظریان، (                                                      )مأخذ: حق1388نظریان، )مأخذ: حق                   

 

کرده است.  ترین مسجد شهر ایروان بوده، نقش مسجد جامع را ایفا میمدرسه که در زمان خود بزرگ  –این مسجد

  سایر مساجد بهتر حفاظت شده است.  شد و نسبت بهترین مسجد تمام قفقاز محسوب میغنیترین و  این بزرگبر عالوه

البته مدت زمانی است که دیگر بستر و عملکرد اصلی خود را ندارد. این مسجد در مجاورت میدان اصلی بازار و بازار  

به حمام شیخسرپوشیده، حمام قرار داشت و در مجموع مرکز    ها سرای گرجیاالسالم و کاروانهای عمومی معروف 

  اهلل( )آیت3شده است )تصویر  ها و عملکردهای عمومی شهر تلقی میساخته و هسته اصلی فعالیتپایین شهر را می

 (. 13: 1379شیرازی، زاده 

ا و دینداری و  ایمان به خد  نشان از ، برگی از تاریخ و  امروزه  ویرانآباد یا نیمهبه صورت نیمه  ولو مسجد کبود  برپا ماندن  

  (. سپاهیان بلشویک در سال وارد ارمنستان شدند، درنتیجه این کشور 1375)آراکلیان،    استاین خطه  معنویت مردم  

ها، در سراسر اتحاد جماهیر شوروی  یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی شد و استقالل خود را از دست داد. کمونیست

در  (.  211:  1383در مبارزات ضدمذهبی خود بسیاری از کلیساها، مساجد و بناهای مذهبی را تخریب کردند )هویان،  

دار فرهنگ  لیکن گروهی از ارمنیان دوست  ؛صدور بود  میالدی، حکم تخریب این بنای مجلل در شرف  1930های  سال

نجات   و دیگران برای «گِقام ساریان  یقیشه چارِنتس،» فکران، شعرا و نویسندگان شهیر ارمنی چون روشنایران زمین  

ر  تاریخ ایروان« د  ۀتدبیری که آنان برای جلوگیری از تخریب مسجد اندیشیدند، ایجاد »موز.  آن از تخریب تالش کردند

  ۀ موزبر  (. البته عالوه1375)آراکلیان،    محل مسجد بود و بدین وسیله موفق شدند مانع از تخریب و نابودی مسجد شوند

به دلیل  م( که  1994ـ    1929تاریخ طبیعی اختصاص داده شده بود )  ۀموز  فضایی دیگر از مسجد نیز به   ، تاریخ ایروان
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ش( بحث واگذاری آن از سوی شهرداری به بنیاد مستضعفان  1375م/1996)از    مدتیپس از    ،فعالیت چشمگیرنداشتن  

 (. 1388نظریان، )حق ایران مطرح شد 

ی نفیس از اموال  یهاو نمونه  داده شد  اختصاص به موزه    های متعدد مسجدی در شبستانی هاتاریخ ایروان، بخش  ۀ در موز

های خطی مزین به تذهیب و مینیاتور به معرض نمایش  نسخههای گوناگون، آثار هنری ایران،  مسجد، مسکوکات، قالی

آثار تاریخی و نگهبانی از این    از  پاسداری  بهها  طی سال  بدین طریق توانستند. کارکنان و خدمتگزاران موزه  درآمدند

و    کرده  رجوعآزادانه به سنن مقدس خود  توانند  امروزه می،  کشور ارمنستان  استقاللخوشبختانه با    .بپردازندمفاخر  

مسجد زیبای کبود    را بازسازی و مرمت کنند.   جمله مسجد کبود ازویران  کلیساها، مساجد و اماکن مقدس ویران و نیمه

ه.ش ساخته شده است، در خیابان ماشتوتس این    1144  –میالدی  1765ایروان که در روزگار کریم خان زند به سال  

شود. این مسجد از زیباترین و  رنگ گنبد، مسجد کبود نامیده میهای مینایی آبیبه علت کاشی  که   شهر قرار دارد 

(.  211:  1383( )هویان،  4ترین مساجد سبک ایرانی است که در حقیقت مسجد جامع ایروان بوده است )تصویر  متناسب

شود. به طوری که در نگاه اول فضای  مدرسه محسوب می  – بنای مورد بحث یک مسجد  ، تر بیان شدونه که پیشگهمان

که صحن مشجر و زیبای آن که بیشتر آماده و پرداخته  چرا  ؛ کلی مسجد جامع ایروان القاکننده فضای مدرسه است

  مدت باشد، مختص زندگی طالب استکوتاههای  که برای حضور عبادتگران در پنج نوبت و در فرصتنپیش از آ  ،شده

  97  ×  5/66های باارزش مساجد چهار ایوانی است به ابعاد  از نمونه  . مسجد مذکور(23:  1379شیرازی،    زاده  اهلل)آیت

در محور طولی و    .کاربرد داشته استعنوان مدرسه نیز  به  ولی های موجود مسجد جامع بوده  کتیبه  با توجه بهمتر که  

های بسیار زیبای  شبستان و صحن اصلی مسجد با گنبد بزرگ و متناسب آن که دارای کاشی، ضلع جنوبی محوطهدر 

های  های مشبک و شیشهو بازی نور در داخل شبستان توجه بیننده را به پنجره  دارداست قرار    ایآبی آسمانی و فیروزه

مسجد را  ورودی    ای درشدهینئمُعرّق و نقوش اسلیمی تزهای  کاریدارد. سردر باشکوه با کاشیرنگین آن معطوف می

های شرقی و غربی در دو طرف گنبدخانه )شبستان اصلی(  کند. شبستانرا تکمیل می  آن ی  ی و زیبا  مزین کرده است 

در   هستند، حاوی آیاتی از قرآن مجید که   هر سه محرابساخت  .اندقرار گرفته  های مرمرین هستند،که دارای محراب

 (. 1375)آراکلیان،  (  6و  5ر ویا)تص اندبه ایروان در مسجد کبود نصب شدهبوده و بعد از حمل اصفهان 

تنها ارتباط بین دو پوسته،در محل    دیگر تکیه ندارند.ک )خشخاشی( بـه ی  های آجریاز طریق تیغه  دوپوش  گنبدهای»

روی گنبد    در ارتباط با طوق  و احتماالً  باشد  داشته  ایرسد نقش سازهستونی چوبی است که به نظر نمی  ها،نوک آن 

های  بناهایی که در سرزمین  ۀبه شیو  متر احداث شده و پوش بیرونی آن را  51/5بـه قطر  ای  گنبد بر طـوقهچهار    است.

سطح خارجی گنبد اصلی مسجد    .اندساخته  و تیز  تند  خیز ایروان،و برف  شـرایط اقلیمی  بامـتناسب  ، سازندسردسیر می

  های شبستان  گنبد  دو.  های زرد رنگ و نقوش هندسی داردرنگ در متن ترنج  ایای بـا کاشی فیروزهساده  تزئینات  کبود،

این دو گنبد نیز دو پوش است و سطح خارجی    ارتفاع دارد.  مـتر  11متر قـطر و    7،  هر یک  شرقی و غربی مـسجد،

ها با سنگ الشه و  دیوارها را تا پاکار قوس.  است مترسانتی 8/0گنبد  ۀ ضخامت ساق  ندارد. تزئیناتکاری و اشیها کآن

طاق  های گنبد و نیمگوشواره  اند.پوشانده  های داخلی مسجد را با گچ سفید ابزارکاری سادهبدنه  د.انگچ ساخته  مالط

«  است  تراش اصفهانیان یک محراب مرمری دارد که کار استادان سنگ سه شبست  از  یک   هر  .دارد  ها کاربندیمحراب

 (.  122:  1386) هویان، 
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که فضاهای داخلی  چرا ؛ آن است  ۀ شداین مسجدـ مدرسه صحن دلگشا و طراحی  ه و منحصرهای برجستاز ویژگییکی  

  ، که صحن عابدان باشد نبیش از آ  ،آن وجود داردحیاط  جایی که درختان بسیاری در  از آنو    مشرف هستندتماماً به آن  

های  باغ و حوض مرکزی آن و دیگری خیابان  از دو بخش تشکیل شده است:صحن مدرسه    ست.شبیه به باغی زیبا

  وجود دارد یی آهنی  هاهایی سنگی و نردهستونچه  ،ذکرشده  این دو بخش اطراف  .  احاطه کرده استوسیعی که آن را  

ها و حوض مرکزی را اختالف سطحی، حدود  سازی باغچههای محوطهخیابان  ش دارد.1328ـ  1325هایی بین  که تاریخ

 . (1388نظریان،  )حق  های بزرگ خاکستری توف فرش شده استیک پله، از یکدیگر مجزا ساخته و تمام صحن با سنگ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .  نقشه موقعیت مسجد جامع کبود  ایروان در بافت اطراف و خیابان ماشوتز 4تصویر                  و نمای شمالی آن ایروان مسجد کبود . پالن 3تصویر 
 ( 1379شیرازی،  زادهاهلل(                                                      )مآخذ: آیت1379شیرازی،  زادهاهلل)مآخذ:آیت                 

 

 

 

 ( 1379شیرازی، اهلل زاده)مآخذ: آیت. نمای شمالی صحن مسجد جامع ایروان 5تصویر 

 

 

 

 

 ( 1379شیرازی، اهلل زاده)مآخذ: آیت.  نمای غربی صحن مسجد جامع ایروان 6تصویر 
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 معماری مسجد جامع کبود تبریز  تزئینات .1

از کاشی   ۀ مساجد دور بودند. استفاده  باز و وسیع در داخل  ایوانی و دارای فضای  به سبک چهار  در داخل    تیموری 

فرد  بههای منحصریکی از نمونه  ها داده است که مسجد جامع کبود تبریزنواختی و زیبایی خاصی به آنمساجد یک 

فرمانروایی قراقویونلوها در تبریز،    ۀاز دور  ( و تنها بنایی است که5:  1399معماری آن دوره است )رسولی و دیگران،  

این مسجد دارای زیباییباقی به گونهمانده است.  از گذشت قرنهای معمارانه جالب و جذاب است  ها و  ای که پس 

کند. در طول تاریخ مورخان  ذوقی را به خود جلب میآمده است، توجه هر انسان خوش صدماتی که بر ساختار آن وارد

قبجهانو   از مسجد دیدن  گردانان بسیاری،  از ویرانی  بعد  ها بسیار  ش سخنتزئیناتاند و در توصیف آن و  کردهل و 

 (.9 :1393همکاران: صابر و ( )کبیر8و  7ویرااند )تصگفته

خ  احتماالً این تاری  گردد.ق بر می.ه  870تاریخ ساخت مسجد جامع براساس اطالعات کتیبه سردر ورودی آن به سال 

احداث    کاری سردر مسجد اشاره دارد و ساخت آن از چندین سال قبل آغاز شده و در این تاریخ،به زمان اتمام کاشی

  .شاه قراقویونلو بنا شده استسلطنت ابوالمظفر جهان    ۀاین بنا در دور  مذکور،   ۀ آن به اتمام رسیده است. طبق کتیب

ها و دیگر  نکمانان قراقویونلو بر ایران، وجود نوعی شباهت بین آتاریخی قابل تأمل در باب حاکمیت یافتن تر  ۀ»نکت

گونه که ایرانیان مغلوب در  اما همان د.نظامی بر ایران غلبه یافته بودن ۀچون مغوالن است که با سلطاقوام مهاجمی هم

کردند که ایلخانان با نسیان  قرن هفتم هجری قمری، سرانجام ایلخانان غالب را چنان در فرهنگ غنی خود استحاله  

این سرنوشتهای خود، مجذوب سنتآیین ایرانی شدند،  رقم خوردهب  های  نیز  ترکمانان  برای  و  )کبیر  « نوعی  صابر 

 (.  8: 1393همکاران، 

ولی متاسفانه بخش    ؛اندسرا، حمام، باغ تاریخی و موقوفات زیادی توصیف شدهاین مسجد، مقبره، کاروان  ۀنامدر وقف

قسمتاع از  مطرحظمی  بیهای  اثر  بر  و  زمان  طول  در  طبیعی،  شده  سیاسی،  دلیل  به  نامناسب  مدیریت  و  توجهی 

ی آن است  مانده مسجد و مقبرههای باقیحاضر تنها مکانحالاند و دراقتصادی و گاه مذهبی ویران شده و از بین رفته

های اخیر  های زیادی از آن تخریب شده است که در سالبخشمانده نیز از زلزله مصون نمانده و  اما این تک اثر باقی

 .(38 :1389 ، )انصاری و نژادابراهیمی  های مربوط حفاظت، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته استبه همت سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه . نمای داخلی مسجد کبود تبریز از سمت تربت8ر تصوی               . نمای شمال شرقی مسجد کبود تبریز                       7تصویر 

 ( https://blog.safarme.comمأخذ: )                                                 ( https://blog.safarme.comمأخذ: )   
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مسجد کبود، برای   ۀسراست. معمار سازنداز نظر فرم فاقد میان  مسجد کبود در مقایسه با دیگر مساجد مشهور ایرانی،

تبریز   شهر  اقلیمی  وضعیت  با  مطلوب  کوهستانی )سازگاری  سرد  است(  اقلیم  اندیشیده  تمام    تدبیری  آن  طبق  که 

کرد خود را داشته باشند. از نظر ترکیب حجمی، این بنا  ل توانستند عمهای این مسجد در فصول مختلف سال، میبخش

عنوان مقبره ایفای  تر به عنوان مسجد و دومی کوچک تر و بهی بزرگاز اجتماع دو گنبدخانه تشکیل شده است که یک 

که در جانب شمالی تعبیه شده است،    . برای ورود به اندرون این دو گنبدخانه، فقط از ایوان ورودیِ آن کنندنقش می

پله از سطح معبر    نمایش مالی قرار گرفته که توسط چند  ۀشده در میان. این ایوان ورودی ذکرکردتوان استفاده  می

منارهارتفاع می دو  دارای  این مسجد  فاصله  است  گیرد.  با  و  ورودی  ایوان  دو سوی  در  در  که  آن،  از  زیاد  نسبتاً  ای 

اکنون وجود دارد،    چه از کلیت حجمی و ساختار فرمی مسجد کبودنهای بنا مستقر است. شایان ذکر است آگوشه

مرمتی این بنا، اقدامات حفاظت و مرمت بر آن، از    ۀات مندرج در پروندای است که طبق گزارش موجودیت معمارانه

 (. 9هجری شمسی صورت پذیرفته است و تاکنون نیز ادامه دارد )تصویر  1308سال 

 

 

 

 

 

 

 

 (1389مطمئن، بعدی مسجدکبود تبریز )مأخذ: پالن سه. 8(          تصویر1389. پالن مسجد کبود تبریز )مأخذ: مطمئن، 7تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 (1392کبیرصابر و همکاران، مأخذ: ی تاریخی )فرم معماری مسجد کبود در سه دوره.  9تصویر 

. منظور عملکرد  استبنیادی چندمنظوره    ،تر مطرح شد، باید به این نکته توجه داشت که این بناچه پیشاساس آنبر 

(؛ زیرا بخش جنوبی این بنا، عملکرد  3مقبره« است )تصویر    »مسجدبقعه« یا    دو وجهی این مسجد به عنوان »مسجد 

  ت.اوس  ۀشاه و برخی از اعضای خانوادجا هستند، طبق مستندات تاریخی، متعلق به جهانندارد و قبوری که آرا  مقبره  

  ]بنا  ۀناد کتیببا است[توان برای مسجد به کار رفته باشد هر چند  المظفریه مؤنث است؛ لذا نمیکه صفتندلیل دیگر آ
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ممتاز این بنا   های (. یکی از ویژگی10: 1393صابر و همکاران، مسجد بودن یکی از کاربردهای آن مؤسسه است )کبیر

گران تاریخ معماری  اکثر پژوهش  .کاری فضای داخلی و خارجی آن استمعماری، کیفیت و نوع کاشی  تزئینات از نظر  

آجر(، نشان  از نظرکمّی و ترکیب کاشی، ری مسجد کبود تبریز )از نظر کیفیکااسالمی بر این عقیده هستند که کاشی

ای که هنگام  منظره  نخستین. »(10:  1393صابر و همکاران،  از پیشرفت مهندسی سرامیک در ایران کهن دارد )کبیر

ینی  ئبدون لعاب، پیچ تز  آجر  کاری معرق ظریف باترکیب کاشی  سردر مسجد است.   ، کندنمایی میورود به مسجد جلوه

به داخل    ورود  زا  پست.  های این سردر اس الجوردی از ویژگی  رنگ   های قرآنی به خط ثلث باطالکاری شده و کتیبه

 هایپوشش مـعرق با طرح  کاری مسجد در آن تجلی پیدا کرده،کاشی  زیباترین  شود کهمحرابی مشاهده می  مسجد،

  آن است.  جانبی  و دیوارهای  مشخصات محراب  از  سفید و طالیی  الجوردی،  ای،های فیروزهکاشی از  اسلیمی و استفاده

  فردبههای مقرنس بسیار پرکار و در نوع خود منحصرهای حاشیه خارجی و ردیفکاشی  ،رفتهکارهای اسلیمی بهطرح

  ۀ است که چهار پای  استوار  مسجد بر هشت پایه  ین،ابر عالوه. شودمشاهده می  صفویه  ۀآن در معماری دور  است و مشابه

  شود که آیات می  مشاهده  قرآنی  با آیات  هاییها کتیبهدیواره آن  بر  .شرقی و چهار پایه در غرب مسجد قرار دارندن  آ

بـحث تعبیه    ای برای درس وهای ویـژهاطراف مـسجد نیز مکان.  ای اختصاص داردویژه  موضوع   بر هر پایه به  نوشته

  این گنبد   خاصی دارد.  هایویژگی  هم  فیروزه اسالم  گنبد  ، داخلی مسجد  تزئیناتبر سبک مـعماری و    عالوه  .است  شده

به حساب    ایلخانی  معماران اسالمی در قرن نهم هجری است که ادامه معماری عصر  های آجریترین ساختهاز بـزرگ

طول تاریخ معماری ایران است   در ایرانی دستاورد معماران ترینبزرگ گانههشت هایپایه بر تقسیم وزن گنبد. آیدمی

  گیری کرویکه گـنبد از داخل مسجد شکل  است  ایـن  گنبد  ۀنکته جالب توجه دربار  .دارد  که ریشه در دوران ساسانیان

متر فضای خالی مـوجود  دو حدود یک متر و بیست سانتی  و میان   شبدری طراحی شده است  صورت  به  بیرون  و از  دارد

 .(22، گلستان قرآن:  1379« )اسـت

 

 اشتراکات و افتراقات مسجد کبود ایروان با مسجد کبود تبریز  .3

بندی مطالبی که در نوشتار حاضر بحث شد، وجوه اشتراکات و افتراقاتی بین مسجد کبود ایروان با مسجد  در جمع

چه ارتباطی میان سبک هنری    - 1بنابراین در این راستا و برای پاسخ به سؤاالت این تحقیق: )  ؛ دکبود تبریز وجود دار

اتمسفر  کبود ایروان و تبریز،  در تکوین نهایی مسجد جامع    - 2رفته در این دو مسجد وجود دارد؟  کارمعماری به  تزئینات 

مسجد کبود ایروان و مسجد کبود    تزئیناتبندی  برای دسته  فرهنگی ایران چگونه و به چه میزان اثرگذار بوده است؟( و

 ارائه شده است:  دو روش و الگو( 3و  2ساختار مفهومی جداول )در قالب ، تبریز

 ؛ وابسته به معماری تزئینات شناسی ساخت و مصالح -1

 (39: 1389)انصاری و نژادابراهیمی،  تزئینات شکل و طرح اجرای  -2

اختصار در پژوهش  ها بههای معماری هر کدام از آندر معماری مساجد مورد بحث، ویژگی  تزئیناتپیش از مقایسه  

ها  تر به آن( که پیش3و    2( و اما با توجه به اطالعات مندرج در جداول )1)جدول  حاضر شرح داده شده است.  

 :استد بحث دارای اشتراکات و افتراقاتی بدین شرح اشاره شد، دو مسجد مور
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.  استرنگ  چنین کاشی هفتمهایی اعم از ترکیب کاشی و آجر و هکاری دارای شباهتکاشی  تزئیناتهر دو بنا در   -

ای که  به گونه  استکاری مسجد کبود تبریز  تنوع زیاد در تکنیک کاشی  ،چه قابل توجه و شایان ذکر استناما آ

های متنوعی ازجمله »معرق،  هایی با تکنیک کاریجدا از دو تکنیک مشترک با مسجد کبود ایروان، دارای کاشی

لعاب، تک  نیز  بدون  زیرلعابی «  فام و چندرنگ  با پنجرهاسترنگ، طالچسبان، زرین  ایروان  ای  ه. مسجد کبود 

ی است که مسجد  تزئینات و از محدود    ستهاگونه پنجرهاند که مسجد کبود تبریز فاقد اینین شدهئمشبک رنگی تز

کاری در  بهره مانده است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در مسجد کبود ایروان از تکنیک گچکبود تبریز از آن بی

در  تزئینات تکنیک  این  که  است  رفته  کار  به  بنا  نمی  داخای  چشم  به  تبریز  کبود  جز مسجد  )کاشی    ء خورد. 

 . نشدنی از مساجد ایرانی است و دارای جایگاه و نقش مهمی در مساجد ایران دارد(جدا

توان  جمله میاز استهایی کاری نیز در این دو مساجد دارای شباهتکاشی تزئیناتها و اجراهای هر کدام از طرح -

.  کرد« اشاره  کوفی و بنایینگاری  ، کتیبهاسلیمی و ختاییهای هندسی، گیاهی  به »اجرای مقرنس، اجرای طرح

ینی و نیز بهره نبردن  ئهایی با خط کوفی تزبهره نبردن مسجد کبود ایروان از کتیبه  ، تنها افتراقی که وجود دارد

از خط محقق در   تبریز  ها در دو مسجد مشترک است هر چند که  اما سایر طرح   است؛   تزئیناتمسجد کبود 

 اند.تر اعمال شدهها در مسجد ایروان سادهگونه طرحاین

(. بدین صورت که مسجد کبود  1باشند )جدول هایی میاجزای معماری در دو مسجد ذکر شده دارای تفاوت -

مقابل دارایصحن و ایوانی است که شامل مسجد کبود   در  است. رواق و سردابخالف مسجد کبود تبریز فاقد ایروان بر 

که طرح و پالن غالب مسجد کبود تبریز، پالن آناتولی است و این پالن مخصوص و منطبق با آب  چرا  ؛شودتبریز نمی

 و هوای همان منطقه است. 

 

 تأثیرات مسجد کبود ایروان از فرهنگ ایران  .4

اکنون نیز این وحدت فرهنگی  منستان را با هم پیوند زده است و همهای فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و ارریشه

آن از  پابرجاست.  خودش  قوت  پیشبه  نوشتار  که  تبریز  جایی  و  ایروان  کبود  مسجد  باب  در  از    است؛رو  بنابراین 

فرهنگ ایران بر مسجد کبود ایروان بحث خواهد شد. از همان ابتدای ورود به مسجد و با دیدن گنبد آبی  تأثیرگذاری  

ق 1315های  گرفته در سالهای صورتویژه با بازسازی. بهکردتوان ردپای فرهنگ ایران را مشاهده  مسجد ایروان می

سال   محسگرفتهکاربه  تزئیناتنوع    و  ق  1330تا  تشیع  رنگ  و  در  شده  هر  تزئیناتوس  برای  کامالً  امر  این   ،

ای قابل ملموس خواهد بود که از یک فرهنگ غنی چون ایران الگو گرفته است و نیز نام مبارک حضرت  بازدیدکننده

نیز به طور مکرر در دیوارهای مسجد مذکور آورده شده است که این خود توجیهی بر تأثیر مذهب شیعه و    )ع(علی

های  در مسجد ایروان پس از احیا شدن، فعالیت  بر این مسجد خواهد بود. خوشبختانه امروزه  فرهنگ ایران مسلمان

 در جریان  است. است،گوناگونی که نشأت گرفته از فرهنگ ایران 
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 ( 1399: تحلیل اجزای معماری مسجد کبود ایروان و مسجد کبود تبریز )مأخذ: نگارندگان،  1جدول  

اجزای  ردیف

 معماری

 مشخصات معماری مسجد کبود تبریز  مشخصات معماری مسجد کبود ایروان 

بوده   ورودی 1 ورودی  در  سه  دارای  مجتمع  این 

شرق   جنوب  ضلع  در  اصلی  در  است. 

مسجد قرار دارد. دو در دیگر در دو طرف  

های شرقی و غربی  محور عرضی در ضلع

اند. اکنون محوطه بوده که مسدود شده

ضلع   ۀجدید گوش  ترین تردد از دربیش

 شود. شمال غربی انجام می

فضای ورودی مسجد کبود تبریز باالتر از سطح زمین  

ساخته شده است و پله نقش مهمی در فضای ورودی  

ایفا   جانب  کردآن  در  مسجد،  طاقدار  سردر  است.  ه 

 7ای به طول  متر روی صفحه   9شمالی آن به ارتفاع  

  ۀپل  5زه  متر که از سطح معبر به اندا  5متر و عرض  

 سنگی باالتر است، واقع شده است.

موجود مسجد در شرق بنا قرار   ۀتنها منار ها مناره 2

 متر است. 24دارد که ارتفاع آن 

منار با    ۀ دو  و  ورودی  ایوان  دو سوی  در  مسجد  این 

گوشه فاصله در  آن  از  زیاد  نسبتاً  مستقر ای  بنا  های 

 اند. شده

کبود  گنبد اصلی  3 رنگ  با  آجری  گنبدی  مسجد 

  ۀ آهیانه )پوست آسمانی و دو پوسته دارد.

ای رویی( با فاصله   ۀزیرین( و گنبد )پوست

سانتیمتر از یکدیگر قرار دارند.    325برابر  

سروی و متناسب با شرایط   ۀبد به شیوگن

اقلیمی سرد ایروان، به صورت تیز و تند  

 ساخته شده است.

گنبد  است.    گانههشت  هایپایه  بر  تـقسیم وزن گنبد

 بـیرون  و از   دارد  گیری کرویاز داخـل مسجد شکل 

دو  صورت   بـه میان  و  شده  طراحی   پوسته  شبدری 

این    است.ی موجود  متر فضای خال سانتی20/1حدود  

سروی ساقگنبد  یک  روی  بلند  ای استوانه  ۀشکل 

 استوار است. 

گنبدخانه   4

 مرکزی

تر در محور شبستان اصلی با گنبد بزرگ

قرار  محوطه  جنوبی  ضلع  در  و  طولی 

)شبستان  گنبدخانه  طرف  دو  دارد.در 

های شرقی و غربی قرار اصلی( شبستان

 اند.گرفته

تر در  گنبدخانه است که یکی بزرگاین بنا حاصل دو 

کوچک دومی  و  مسجد  مقبره  نقش  نقش  در  تر 

 باشد. می

گر این مسجد سه محراب دارد که بیان محراب  5

حضور پیروان مذاهب مختلف در شهر و 

ها براساس آیین آمیز آننیایش مسالمت

 خود است. 

های  این مسجد، چهار محراب دارد، دو محراب در رواق 

غرب و  و شرقی  مرکزی  شبستان  در  محراب  دو  ی، 

اکنون محراب اند. همشبستان کوچک مقبره واقع بوده 

اصلی که بین مقبره و مسجد مرکزی قرار داشته، از 

مقبره  محراب  همان  اصلی  محراب  و  رفته  بین 

 ( 60: 1389شود. )مطمئن، محسوب می

اصلی مسجد )سنگ  صحن  6 دارای  صحن  فرش، 

و   ابعاد  باغچهحوض  با    18×54سازی( 

جنوبی  ضلع  در  و  طولی  محور  در  متر 

 محوطه قرار گرفته است.

 - 
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 )1399نگارندگان،  وابسته به معماری در دو مسجد جامع کبود ایروان و تبریز )مأخذ: تزئیناتشناسی ساخت و . مقایسه مصالح2جدول 

 

 

 

های موجود چهار این مسجد طبق کتیبه  ایوان  7

 متر.  97در  5/66ایوانی است به ابعاد 
 - 

پس از سردر، رواق واقع است؛ این رواق، در سه قسمت   -  رواق  8

واقع   بزرگ  شبستان  شرقی  و  غربی  و  ششمالی،  ده 

 ( 59: 1389)مطمئن،  متر عرض آن است 440

حفرهسردابه  -  ها سرداب  9 یک  که  دارد  وجود  مسجد  زیر  در   ای 

 عمودی در گنبد کوچک است.

های  مرمت 10

شده در  انجام

 مجموعه 

ه. ق یک بار   1325  -1328های  سالدر  

بازسازی شد که همزمان با جنگ جهان 

اول بود. مرمت و بازسازی مسجد توسط 

مست انقالب ضبنیاد  جانبازان  و  عفین 

 1379- 1375های  اسالمی ایران در سال

 ه.ش انجام شده است. 

سال1318سال   و  مسجد  اصلی  سردر  های  ه.ش 

د گنبدهای  بعضی از دیوارها بازسازی ش  1327-1328

شبستان )باالی  و  1352-1354ها  بازسازی  ه.ش   )

محوطه نیز  اکنون  گردید.  بازیافت  مرمت  و  سازی 

کتیبهونقش و  دست نگار  در  مسجد  داخل  های 

 (. 61: 1389اجراست )مطمئن، 

نام  

 مسجد 

کاریکاشی  کاریگچ  کاریسنگ  آجرکاری   ی پنجره  

مشبک با  

های  شیشه 

 رنگی

 ترکیب معرق 

 کاشی و آجر 

رنگ و  تک کاشی بدون لعاب 

 طالچسبان 

فام زرین چند رنگ   

 زیرلعابی 

لعاب 

 پران 

 هفت رنگ

مسجد  

کبود  

 ایروان 

 

 

 
-  

  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

 

 

مسجد  

کبود  

 تبریز

 
 

 
 

 

  

 

- 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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 ( 1399شکل و طرح اجرای تزئینات در دو مسجد کبود ایروان و تبریز. )مأخذ: نگارندگان،   :3 جدول

 

 

 

 گیرینتیجه

و عناصر معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز    تزئینات رو به مقایسه تطبیقی  پژوهش پیش

معماری تاریخی دو منطقه  با  رابطهبنابراین در این راستا پیش از هر اظهارنظری، ابتدا مباحثی در  ؛ پرداخت کرده است

  تزئینات ی میان  تصویری و ساختار   ۀسپس به مقایس  .جدا از هم، یعنی ایران و ارمنستان در قرون مختلف آمده است

  ، تر مطرح شدطورکه پیششده است. البته همان  همانده از مسجد کبود ایروان و مسجد کبود تبریز پرداختجامعماری به

  ۀ دور  ۀ درنتیجه مستلزم مطالعه دربار  هستند؛ این دو آثار جدا از اختالف مکانی نیز نسبت به هم دارای اختالف زمانی  

که پس از مطالعه و کسب معرفت، مشخص شد شاکله کلی بنای مسجد کبود   استنیز  زمانی هرکدام به طور جداگانه

تری  ایروان به سبک مهندسی ایرانی ساخته شده است اما در مقام مقایسه با مسجد کبود تبریز دارای معماریِ ساده

اما هیئت کلی آن    ؛ال داردتر ساختاری مینیم اند و نیز بیشدهنکرخاصی استفاده    تزئینات . در داخل این مسجد از  است

که در این راستا پس از مطالعه و حصول شناخت  است  ایرانی    –وضوح دارای معماری اسالمی به  ، طورکه مطرح شدهمان

 د، عناصر و مصالح کلی بنای مسجد ایروان از نظر فرم، با مسجد کبود تبریز تشابهاتی دارد. شمشخص 

نام  

 مسجد 

نگاریکتیبه  گیاهی  هندسی  مقرنس   

 بنائی  کوفی  محقق  ثلث  ختایی  اسلیمی 

سا تزئینی 

د 

 ه

 متداخل  ساده 

مسجد  

کبود  

 ایروان 

      

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

مسجد  

کبود  

 تبریز

     

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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آذربایجان بودند با کاربست تفکر بومی و فنون    ۀ مسجد کبود تبریز نیز که هنرمندانی از خط  ۀ معماران ایرانی سازند

معماری ایرانی    ۀفرم وارداتی )آناتولی( را با عناصر فرهنگ معماری ایرانی درهم آمیختند که حاصل آن جلو  ، سنتی

سبک و    ۀ نیز از نظر ساختاری، بر پای  آن است که بنای مسجد کبود تبریز  ، بنابراین نکته مهمی که وجود دارد  ؛ یافت

تیموریان    ۀکاشی معرق و آجر که در دور  ۀتوان به ترکیب هنرمندانجمله مینی ساخته شده است. ازسیاق مهندسی ایرا

که مسجد کبود تبریز در دوران تیموریان بنا شده است اما پالن غالب آن  ند. البته با وجود ایکراشاره    ، به شکوه رسید

معماری مسجد کبود تبریز    ۀکه شیو  استاین    ،چه قابل تأمل استنبا این اوصاف آ  است.وارداتی آناتولی  طرح پالن  

نتوانست معماران بعدی را به تکرار و تکمیل فرم آن ترغیب کند. به همین جهت ترکیب ساختاری این  مسجد را به  

ن درخشیده است و عکس آن مسجد کبود ایروان با  بار در افق معماری ایرااند که تنها برای یک ای تشبیه کردهستاره

تیمویان است اما پالن غالب آن همان طرح پالن    ۀمتأخری نسبت به دور  ۀکه متعلق به کشور دیگر و دورنوجود ای

 .استتیموریان 

ی متناسب  توانند بنای توان چنین برآورد کرد که هنرمندان و معماران میرو، میبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیش

های  چنین قادرند بین جوامع و فرهنگ ها همبنا نهند. آن  ، با فرهنگ و اقلیم هر ملتی که قابل درک و استفاده باشد

های مسجد کبود تبریز و مسجد کبود ایروان  ها و دیوارنگارهطور مثال با بررسی کتیبهگوناگون ارتباط برقرار کنند. به

رو روشن است که بانیان  ازاین  ؛سازدگر میرا جلوه  )ع(طالبدو بنا به خاندان علی ابن ابی هایی از اعتقاد بانیان ایننشانه

اند. بنابراین با توجه  اند. معماران مسجد کبود ایروان و مسجد کبود تبریز ایرانی بودهمساجد مذکور شیعه مذهب بوده

ارمنستان بنا شده است و مسجد کبود تبریز نیز از معماری آناتولی الگو گرفته    ۀکه مسجد کبود ایروان در خطنبه ای

چراکه هر دو بنا با عناصر فرهنگ معماری ایرانی    ؛ل نهایی، سیمای معماری ایرانی به خود گرفته استاست؛ اما محصو

اند، بدین  ها ایرانی بودهکه معماران و بانی هر کدام از آننمطالعه غیر از ای اند. تشابه کثیر دو مسجد مورددهآمیخته ش 

اند و همین امر بستر تأثیر  ای با هم بودهتعامل گسترده  که دو کشور ارمنستان و ایران در طول تاریخ در   استسبب  

د اسلوب معماری مسجد کبود ایروان  کرتوان ادعا  ای که میفرهنگ غنی ایران به ارمنستان را فراهم کرده است. به گونه

چراکه   است؛تر . به بیان بهتر تطابق مسجد کبود ایروان با فرهنگ ایران بیشاستتر در مقابل مسجد کبود تبریز ایرانی

تر شرح داده شد، مسجد کبود تبریز به علت تأثیرپذیری از پالن معماری آناتولی دارای اسلوب خاصی  طورکه پیشهمان

چه سبب تلفیق و وحدت  درنهایت باید اذعان داشت آن و همانندی ندارد. ست از معماری است که تنها مختص این بنا

چنین  و با وجود مرزهای سیاسی و قومی بین دو ملت مذکور و هم  ده استدو ملت ایران و ارمنستان شفرهنگی بین  

ای که در نوشتار  ها وجود داشته، تمدن اسالمی بوده است. به گونههایی که در طول تاریخ بین روابط آنفراز و نشیب

رو اهمیت و  ایناز  ؛حاضر عناصر فرهنگی اسالمی )مذهب شیعه( مانع از افول کامل روابط دو ملت مذکور شده است

 .  استجایگاه هنر )معماری( در پویایی این تمدن اسالمی و وحدت فرهنگی اسالمی بسیار 
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تحلی کاربرد  ملی  همایش  دومین  و  اولین  مقاالت  باستانلبرگزیده  در  علمی  فرهنگی،  های  میراث  مرمت  و  سنجی 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز. 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46527/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-4-
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،  17، فصلنامه مطالعات ملی،  «شناسی: اشتراک و روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیانایران»  (.1383هویان، آندرانیک. )

185– 218 . 

 .117-122(، 9هنر«، )، »فصلنامه گلستان مسجد کبود ایروان (.1386هویان، آندرانیک. )

  21(،  20«، فصلنامۀ گلستان قرآن، )های آهنگ آیات در نقش نواهای مسجد کبودمایهجان»(.  1379)------------- 

– 26. 

های شهرستان دماوند استان  زادهوابسته به معماری امام »تزئینات(. 1395الدین. )فر، سید نظامامامی یوزباشی، عطیه؛ 

 .52-41(، 3، )24 ۀهنرهای تجسمی، دور - هنرهای زیبا  ۀ، نشری«)ع(الدین محمدزاده شمسامام تهران. نمونه موردی:

 ها: نامهپایان

تیموری )مطالعه موردی: مسجد کبود    ۀدور  تزئینات شناسی معماری و  زیبایی»  (.1388پور میزاب، منصور. )حسینی

پابان«تبریز( راهنما: سید رسول موسوی حاجی، دانشگاه سیستان و  پژوهش  ۀ ارشد رشتنامه کارشناسی،  هنر، استاد 

 بلوچستان.

نامه  ، پایان«های ترکمانات قراقویونلو در ایرانهای طرح، نقش و رنگ در کاشیبررسی ویژگی»(،  1389مطمئن، نوا. )

 ها، دانشگاه هنر اصفهان. ادیان و تمدنکارشناسی ارشد رشته هنر اسالمی، استاد راهنما: محمد خزایی، دانشکده هنر 

  ۀ مدرسه ایران، )مورد مطالعه: دور  -هویت فرهنگی در معماری مسجد   بازشناسی مفهوم»(،  1390مؤمنی، کوروش. )

 هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.  ۀ، رساله دکتری رشته معماری، استاد راهنما: محمدرضا بمانیان، دانشکد«قاجار(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


