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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

طبیعت،  مؤلفه های  برهم ُکنش  بازخوانی  معماری؛  و  سیاست  طبیعت، 
سیاست و فرهنگ در فرآیند آفرینش معماری مسجد کبود تبریز

محمدباقر کبیرصابر*

امیر امجد محمدی**
استادیار دانشگاه تهران )نویسندة مسئول(

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاریخ دریافت مقاله:96/06/16                 تاریخ پذیرش نهایی: 97/09/29

نوشتار حاضر، حاصل یک بررسی دربارة نحوة »تعامل طرح و طبیعت« در نظام معماری مسجد کبود تبریز می باشد؛ و در آن، به بررسی 
کیفیت تعامل این بنا با محیط پرداخته شده است. این مسجد -که یکی از آثار دورة پادشاهی قراقویونلوها است- در ابتدا عضوی از یک 
مجموعۀ معماری گسترده به نام مجموعۀ مظفریه بود؛ که اینک از آن مجموعۀ عظیم معماری، فقط مسجد کبود به یادگار مانده است. این 
مسجد پرشکوه، هنگامی بنا شد که دولت قراقویونلوها پس از چندین دهه کشمکش سیاسی و نظامی، به ثبات و آرامش نسبی رسیده و 
جهانشاه، پادشاه این سلسله پس از تثبیت قدرت و حذف رقبا، درصدد رسمیت بخشیدن به پایتخت خویش، یعنی تبریز، و اعتبارافزایی این 
شهر بود. مسألۀ پژوهش، چرایی غالب بودن مالحظات زیبایی شناختی نسبت به الزامات طراحی محیطی در این بنا است. زیرا؛ به به موازات 
زیبایی های وجدانگیزی که در معماری این مسجد اندیشیده شده؛ به همان میزان به موضوع اقلیم و مالحظات طراحی اقلیمی توجه نشده 
است. پژوهش به روش مطالعۀ موردِی تبیینی انجام گرفته است؛ و با بررسی های عینی و کروکی های تحلیلی و استدالل منطقی از یافته ها 
مبرهن شد که در طراحی معماری مسجد کبود، کیفیت تعامل »محیط مصنوع« با »محیط طبیعی« بر اساس رویکردی حاصل شده که 
در آن، مؤلفۀ سیاست، غالب بر دیگر مؤلفه ها بوده است. نمایش قدرت و بیان اقتدار سیاسی از طریق شکوهمندسازی و عظمت گرایی، از 
ویژگی های معماری مسجد کبود است. این در حالی است که می شد مسجد را بسان دیگر مساجد سنتی منطقه، با ارتفاع متعادل تری ساخته 
و به میزان قابل توجهی آسایش حرارتی داخل بنا را افزایش داد. اما ارجحیت مالحظات سیاسی در فرآیند برنامه دهی معماری مسجد کبود 
باعث شده اصل همسازی با اقلیم -که یکی از اصول بنیادین معماری ایرانی است- تحت الشعاع قرار گرفته و در اولویت توجه نباشد. سؤاالت 
پژوهش عبارتند از: الف( اصول معماری همساز با اقلیم، چه الزاماتی را برای معماری در شهر تبریز -خصوصاً مسجد کبود- الزام می نماید؟ ب( 
معمار مسجد کبود تبریز در فرآیند آفرینش معماری این بنا به چه میزان، مقید به رعایت اصول معماری همساز با اقلیم بود؟ ج( عدم رعایت 

برخی قواعد بدیهی در همساز شدن نظام معماری مسجد کبود با مالحظات طراحی اقلیمی ریشه در چه عواملی دارد؟ 

واژه های کلیدی: طراحی محیطی، الزامات اقلیمی، محیط طبیعی، محیط مصنوع.

* kabirsaber@ut.ac.ir ** amir.amjad1993@gmail.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 25

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1131-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم 90

تبریز را به پایتختی برگزیده بودند- احداث شد. این مسجد 
در سال 870 ه.ق. و در حدود سی و پنج سال پیش از روی 
مذکور  زمان  شد1.  ساخته  صفویه  ایرانِی  دولت  آمدن  کار 
مقارن با روزگاری بود که دولت قراقویونلوها پس از چندین 
دهه کشمکش سیاسی و نظامی، در حال تجربۀ دورة ثبات 
و آرامش بود و جهانشاه، پادشاه این سلسله پس از تثبیت 
قدرت و حذف رقبا، درصدد رسمیت بخشیدن به پایتخت 
خویش تبریز و اعتبارافزایی این شهر بود )کبیرصابر و پیروی 
اقدامات عمرانی این دوره، برنامه ریزی و  از  1394(. یکی 
اجرای یک طرح جامع و پرهزینه، به نام مجموعۀ مظفریه 
بود که شاخص ترین بنای آن مجموعه، مسجد کبود بود2 
که همچون مونومانی پرشکوه و عظیم جلوه گری می کرد. 
در وصف عظمت این بنا در متون تاریخی نوشته اند: »هر 
که ]=کس[ تفصیل نگارش بنای مسجد کبود جهانشاه را 
نماید؛ در حقیقت زحمت مفتی به خود داده است و تفضیل 
یک ذرع را کما هو حقه نتوانسته از عهده برآید« )نادر میرزا 
1373، 108(. همین مؤلف، در ادامه با تأکید بر ظرایف و 
این مسجد می نویسد: »روزگار بگذرد که  لطایف معماری 
)همان، 108(.  دید«  نخواهد  را  بنایی  چنین  روزگار  چشم 
شیال بلر و جاناتان بلوم در کتاب »هنر و معماری اسالمی 
در ایران و اسیای مرکزی دورة ایلخانان و تیموریان« تأکید 
معماری  لحاظ  »به  بنا همواره  این  که  دارند  نکته  این  بر 
و  )بلر  ]است[«  بوده  فرد  به  منحصر  ایران  در  تزئینات  و 
در  طباطبایی  ترابی  جمال  سید  استاد   .)79  ،1382 بلوم 
کیفیت  به  اشاره  با  اسالم«  فیروزة  کبود  »مسجد  کتاب 
مسجد  این  کاشی های  غیرقابل رقابت  و  منحصربفرد 
معرق گران  بر  مریزاد  دست  است  شایسته  که  می نویسد 
آن گفت »به دست هایی که یکبار برای همیشه شاهکاری 
بنایی بی همتا روح دادند و جان بخشیدند و  به  آفریدند و 
خشکیدند و برای ایجاد اثری مشابه تا ابد سترون گشتند« 

)ترابی طباطبایی 1379، 1(.
بر اساس آنچه گفته شد؛ مسجد کبود از لحاظ کیفیت طرح 
و ساخت هرگز بسان یک مسجد معمولی و یا دیگر مساجد 
تاریخی شهر نبود؛ بلکه یک مسجد شاهی و ُپرخرجی بود 
که تحت نظارت خاندان سلطنتی احداث و در برنامه ریزی 

مقدمه
قرن  در  شده  ساخته  بناهای  از  یکی  تبریز  کبود  مسجد 
معمارانۀ  ویژگی های  سبب  به  و  است  هجری قمری  نهم 
خاصی که دارد؛ از دیگر بناهای تاریخی منطقۀ آذربایجان 
توجه  مذکور،  ویژگی های  سبب  به  می باشد.  متمایز 
بنا معطوف  این  به  تاریخ پژوهان و هنرپژوهان  از  بسیاری 
و مطالب مختلفی دربارة آن ارائه شده است. وجه مشترک 
مسجد  هنری  و  تاریخی  خصوصیات  معرفی  مطالب،  این 
است؛ ولی در عرصۀ شناخت نظامات معماری و بخصوص 
در  دارد.  وجود  علمی  کم کاری  بنا  این  محیطی  تعامالت 
خصوص  در  پژوهش  یک  از  مأخوذ  که  حاضر  پژوهش 
تحلیل نحوة »تعامل طرح و طبیعت« در مسجد کبود تبریز 
سه گانۀ  برهم ُکنش  چگونگی  مسألۀ  بررسی  به  می باشد؛ 
معماری  آفرینش  فرآیند  در  فرهنگ  و  سیاست  طبیعت، 
مسجد کبود تبریز پرداخته شده است. هدف کلّی پژوهش 
حاضر، بررسی نحوة تعامل کیفی »نظام معماری« با »نظام 
طبیعت« در فرآیند برنامه دهی معماری این مسجد می باشد. 
فرضیۀ پژوهش این بود که در طراحی معماری مسجد کبود 
تبریز، کیفیت تعامل »محیط مصنوع« با »محیط طبیعی« 
بر اساس رویکردی حاصل شده که در مبانی نظم دهندة آن، 
مؤلفۀ سیاست و فرهنگ، غالب بر دیگر مؤلفه ها بوده است. 
پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی بوده و به روش مطالعۀ 
موردِي تبییني و بر پایۀ مستندات حاصل از برداشت های 
میدانی، مشاهدات عینی و همچنین بررسی های کتابخانه ای 
الف(  از:  عبارتند  پژوهش  سؤاالت  است.  رسیده  انجام  به 
اصول معماری همساز با اقلیم، چه الزاماتی را برای معماری 
در شهر تبریز -خصوصًا مسجد کبود- الزام می نماید؟ ب( 
معمار مسجد کبود تبریز در فرآیند آفرینش معماری این بنا 
به چه میزان، مقید به رعایت اصول معماری همساز با اقلیم 
بود؟ ج( عدم رعایت برخی قواعد بدیهی در همساز شدن 
اقلیمی  طراحی  مالحظات  با  کبود  مسجد  معماری  نظام 

ریشه در چه عواملی دارد؟
1. شناخت بنا

دورة  در  و  هجری قمری  نهم  قرن  در  تبریز  کبود  مسجد 
-که  ایران  غرب  شمال  بر  قراقویونلو  ترکمانان  سلطنت 
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بود3.  شده  منظور  نیز  سلطنتی  مقبرة  یک  آن،  معماری 
بوده  واقع  قبلۀ مسجد  در جانب ضلع  مقبرة سلطنتی  این 
است  مسجد  طریق  از  آن،  درون  به  دسترسی  راه  تنها  و 
تأمل برانگیز طرح  از نکات  این موضوع، یکی  )تصویر 1(. 
معماری مسجد کبود می باشد؛ زیرا فضای مسجد به مثابۀ 
در  شاهی  مقبرة  استقرار  می کند.  عمل  مقبره  پیش فضای 

برنامه دهی  در  که  است  آن  بیانگر  ویژگی ها،  اینگونه 
و  سیاسی  مصالح  به  توجه  کبود،  مسجد  معماری 
است.  بوده  دیگر  اصول  بر  مقدم  سلطنت،  مالحظات 
معماری  فرآیندهای  در  و  است  کلّی  امری  این  البته 
دارد  کسانی  تمایالت  به  گرایش  اغلب  حاصل،  »اثر 
می گیرند  تصمیم  آنها  می کنند.  تأمین  را  هزینه ها  که 
تأثیر  آن  فرم  بر  اغلب  و  ساختمانی ساخته شود  که چه 
کالبدی  موجودیت   .)26  ،1386 )آنوین  می گذارند« 
خواسته های  و  آرمان ها  اساس  بر  نیز  کبود  مسجد 
مظاهریان  )کبیرصابر،  است  گرفته  شکل  آن  کارفرمای 
ساختار  که  است  آن  مهم  نکتۀ  اما   .)1393 پیروی  و 
که  داشته  اقتضائاتی  مسجد،  بانیان  نظر  مورد  کالبدی 
محیطی  طراحی  الزامات  با  تقابل  در  آنها  از  بعضی 

است.  منطقه 
پژوهش پیشینه   .2

مسجد  دربارة  مطالبی  آنها  در  که  منابعی  مجموع  از 
کبود نگاشته شده؛ صرفًا در معدودی از آنها به موضوع 
تعامالت اقلیمی این بنا توجه شده است. کتاب »بررسی 
که  است  منابع  این  از  یکی  ایران«  سنتی  ابنیۀ  اقلیمی 

مسأله ای  نمازگزاران،  صفوف  روی  پیش  و  محراب  برابر 
دارد؛  تأمل  اسالم، جای  توحیدی  مبادی  نظر  از  است که 
و طبق آموزه های اصیل اسالمی، قداست مسجد فراتر از 
آن است که همچون سرسرای ورودی مقبرة سلطان عمل 

کند.

اقلیمی  طراحی  خصوصیات  دربارة  بحث  ضمن  آن  در 
مسجد  دربارة  کوهستانی،  و  سرد  مناطق  سنتی  بناهای 
فضاهای  با  مسجد  »این  است:  شده  نوشته  چنین  کبود 
اقلیم  برای  قطور،  و  آجری  کالبدی  و  محصور  کاماًل 
جرم  چه  اگر  زیرا  است؛  مناسب  حدودی  تا  تبریز  سرد 
داخل  دمای  تعدیل  باعث  مسجد  زیاد  بسیار  حرارتی 
مسجد در طی شبانه روز می شود؛ ولی گرم کردن فضای 
حجیم داخل مسجد در زمستان ها مشکل است. در طی 
امکان  مسجد،  فوقانی  پنجره های  کردن  باز  با  تابستان 
فضای  نمودن  خنک  و  هوا  عمودی  جابجایی  و  تهویه 
 ،1382 )قبادیان  است«  میسر  آسانی  به  مسجد  داخلی 
221(. در کتاب »اصول طراحی معماری همساز با اقلیم 
کبود  مسجد  مساجد«،  معماری  به  رویکرد  با  ایران  در 
و  کوهستانی  مناطق  مساجد  از  بارز  نمونه ای  عنوان  به 
کوهپایه ای مرتفع یاد شده و آمده است که »مصالح به 
کار رفته در مساجد این اقلیم سنگ، آجر و خشت است 
در  چه  مسجد،  سقف  و  دیوارها  زیاد  جرم  دلیل  به  که 
دیوارهای خارجی و چه در پایۀ ستون ها، حرارت زیادی 
را در خود انباشته و از افت زیاد دما در فضاهای داخلی 

تصویر 1. بیان فضاها و روابط ریزفضاها در پالن مسجد کبود )مأخذ: کبیرصابر و پیروی 1394(
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 ،1390 جلیلیان  و  )طاهباز  می کند«  جلوگیری  مسجد 
ویژگی های  دربارة  نیز  دیگری  نکتۀ  کتاب  این  در   .)69
اندازة  و  »تعداد  است:  شده  ذکر  کبود  مسجد  اقلیمی 
مسجد  خارجی  جداره های  نورگیرهای  و  بازشوها 
حرارتی  تبادل  تا  می یابد  کاهش  ممکن  حداقل  به 
در   .)69  ،1390 جلیلیان  و  )طاهباز  نماید«  کنترل  را 
با  پیرنیا  مرحوم  ایرانی«  معماری  »سبک شناسی  کتاب 
بحث  اختصاراً  تبریز،  به دالیل آب و هوایی سرد  اشاره 
طرح  را  کبود  مسجد  بودن  میانسرا  بدون  و  برونگرایی 

کرده است )پیرنیا 1383، 278(.
با  نتایج بررسی های  در سال های گذشته، چند مقاله که 
رویکرد کّمی و با استفاده از نرم افزارهای تحلیل انرژی 
دیدگاه  که  شده اند  منتشر  مسجد  این  دربارة  بودند؛ 
این  محیطی  تعامل  کمّیت  مقاله ای  در  داشتند.  فیزیکی 
خورشید  تابشی  انرژی  میزان  محاسبه  اساس  بر  مسجد 
از  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  آن،  جذب  میزان  و  بنا  بر 
منظر فیزیک ساختمان و از طریق محاسبات نرم افزاری 
)اوریا،  است  پرداخته  موضوع  بررسی  و  تحلیل  به 
گاردالی و دیگران4 2013(. در مقاله ای دیگر نیز کمّیت 
محاسبۀ  و  بررسی  طریق  از  مسجد  این  محیطی  تعامل 
سایه اندازی  سبب  به  خورشید  نور  جذب  کاهش  میزان 
)اوریا،  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مسجد  گنبد های 
با رویکرد  آثار -که  اینگونه  آکسای و دیگران5 2016(. 
کشف  اما  ارزشمندند؛  خود  نوع  در  شده اند-  کار  کّمی 
کّمی  رویکردهای  از  فراتر  رویکردی  موضوع،  حقایق 
برای  رشته ای«  میان  »نگرش  مستلزم  و  می طلبد؛  را 
معمار  طراحی  اندیشۀ  بر  اثرگذار  مؤلفه های  »شناخت 
بنا  این  رابطۀ  بر  واقعیات مؤثر  به منظور درک  مسجد« 
اشاره  نکته  این  به  انتها،  در  است.  پیرامون  طبیعت  با 
به  که  آثاری  خأل  موجود،  منابع  میان  در  که  می شود 
بر  اثرگذار  نیروهای  و  پرداخته  موضوع  پایه ای  مبانی 
مشهود  کنند؛  بیان  را  مسجد  محیطی  طراحی  کیفیت 

است.
پژوهش نظری  3.چارچوب 

تاریخ  درازای  به  رابطه ای  معماری،  و  طبیعت  رابطۀ 

طراحان  مستمر  وظایف  از  یکی  و  است؛  معماری 
برای  محیطی  آسایش  تدبیر  تاریخ،  طول  در  معماری 
بناهایی است که طراحی و اجرا می نمایند.  بهره برداران 
بررسی آثار ادوار مختلف تاریخ معماری مبّین این است 
تحقق  برای  همواره  جهان  متنوع  اقالیم  معماران  که 
و  قابلیت ها  در  تدبّر  و  تأمل  با  محیطی،  آسایش  امر 
و  مناسب ترین  جستجوی  در  محیط،  محدودیت های 
تداوم  علی رغم  بوده اند.  ممکن  تصمیمات  مؤثرترین 
نحوة  و  کیفیت  در  نوساناتی  اما  امر،  این  تاریخی 
آن  به  وابسته  فرآیندهای  و  معماری  در  آن  موضوعیت 

وجود داشته است. 
آن،  تبع  به  و  ساختمانی  فنون  که  کهن  روزگار  در 
پایین  سطح  در  و  محدود  محیط،  بر  غلبه  روش های 
بود.  اندک  طبیعت  بر  نیز  انسان  تسلط  امکان  بود؛ 
پیوند  دوران،  آن  در  معماری  شاخصه های  از  یکی  لذا 
را  مذکور  دوران  بود.  طبیعت  و  طرح  بین  حداکثری 
مؤلفه های  و  طبیعت  با  هماهنگی  در  الزام  سبب  به 
معماری  فعل  و  فکر  بر  اقلیم  جبر  دورة  می توان  آن، 
دانست؛ و در بررسی آثار معماری این دوران، وابستگی 
به طبیعت و به طور کّل »باید انتظار تأثیر اقلیم بر شکل 
بنا را داشت« )راپوپورت 1392، 138(. اما پیشرفت های 
ساختمانی-  علوم  بشری  به خصوص  دانش  تدریجی 
فناوری،  و  داد؛  کاهش  را  طبیعت  به  وابستگی  احساس 
آمدن  فائق  آن،  حاصل  که  داد  معماران  به  جسارتی 
رویکرد  بر  طبیعت ستیزی  و  طبیعت گریزی  رویکردهای 
نظریه پرداز  راپوپورت«  »آموس  بود.  طبیعت گرایی 
کم توجهی  نقد  در  محیطی،  مطالعات  حوزة  مشهور 
در  مدرن،  اندیشۀ  در  اقلیم  با  معماری  همسازی  به 
مسکن«  »انسان شناسی  کتاب  در  پیش  قرن  نیم  حدود 
اقلیمی  مسائل  برای  که  جدیدی  »راه حل های  نوشت: 
می باشند  نامناسبی  راه حل های  اغلب  می دهیم؛  ارائه 
سفت کاری  هزینۀ  از  بیشتر  آنها  هزینۀ  گاهی  که   ].....[
دست  به  فوق  ابزار  کمک  به  که  آسایشی  می باشد.  بنا 
در  را  ما  است  قادر  و  است؛  مشکل آفرین  هنوز  می آید؛ 
)همان،  دهد«  قرار  نشده ای  پیش بینی  خطرات  برابر 
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برای  پسامدرن  دوران  معماری  رویکردهای  در   .)139
بسیاری  عملی  علمی-  کوشش های  مسأله،  این  رفع 

است. این معضل همچنان مشهود  اما  گرفت؛  انجام 
باشد؛  که  پیشرفت  از  سطحی  هر  در  بشر  مع الوصف، 
مطلوبیت  و  مقبولیت  تحقق  که  است  پارامتری  طبیعت 
محصوالت معماری، در گرو توجه بدان است. علی رغم 
شاخص  آثار  در  آن،  بر  استثنائاتی  گاه  کلی،  قاعدة  این 
دیده  جهان  معماری  معروف  شاهکارهای  و  معماری 
معماری  برنامه دهی  در  است.  برانگیز  تأمل  که  می شود 
مانند  دیگری  اولویت دار  اهداف  معمواًل  بناهایی،  چنین 
مهم  اولویت  غیره،  و  نظامی  آیینی،  سیاسی،  اهداف 
سازگاری با محیط و طبیعت را به حاشیه می برد. هنجار 
و  نّیات  تابع  غالبًا  بناها  اینگونه  کارکردی  و  کالبدی 
مقاصد کارفرماهای قدرتمند بوده؛ و بدین سبب، امکان 
قرار  تحت الشعاع  را  معماری  مسلّمات  و  بدیهیات  تجلی 
عناصر  »گونه شناسی  کتاب  در  کریر«  »راب  می دهند. 
پایه در معماری« در تبیین علل ضعف محتوا و معنا در 
ساخته اند؛  جاه طلب  کارفرمایان  که  بناهایی  از  برخی 
یادمانی،  پرشکوه  بناهای  با ساخت  آنها  که  است  معتقد 
ارزش های  به  بی اعتنا  و  را مطرح ساخته اند  قدرت خود 
واقعی جامعه، خود را در معماری، موفق وانمود کرده اند. 
به تجسم  دارد؛  باور  بقای خویش  به  اجتماعی  اگر  حال 
باورهای خود می پردازد و آنها را می سازد )کریر 1380، 
تحلیل  و  »تجزیه  کتاب  در  آنوین«  »سایمون   .)102
معماری« نیز به این موضوع از زاویه ای دیگر نگریسته 
و می نویسد: »معماری یک جنبۀ سیاسی ]هم[ دارد که 
در آن]،[ ارزش صحیح مسلم نیست؛ و ارزش های غلط 
 .)26  ،1386 )آنوین  دارد«  وجود  فراوانی  بحث  قابل 
عمارت ها  است؛  زیاد  تاریخ  در  سخنی  چنین  مصادیق 
و  قدرت  نمایش  برای  پادشاهان  که  محوطه هایی  و 
موجودیت  در  و  داده  ساخت  به  دستور  خویش،  شوکت 
معمارانۀ آنها، نّیات دیگری نسبت به اصول مهم تر مانند 
اقلیمی تفّوق یافته است. در معماری  مالحظات طراحی 
ثابت  اصل  طبیعت،  با  هماهنگی  اینکه  علی رغم  ایرانی 
کلی  قاعدة  این  بر  استثنائاتی  لکن  بود؛  معمول  رویۀ  و 

قرون  زمانی  بازة  در  را  آثاری  چنین  می شود.  دیده  نیز 
جست؛  می توان  بیشتر  هجری قمری  نهم  تا  هفتم 
غیر ایرانی  مهاجم  اقوام  استیالی  روزگار  که  قرونی 
آق قویونلوها  و  قراقویونلوها  تیموریان،  مغوالن،  مانند 
این  معماری  آثار  ایرانی،  معماری  شیوه شناسی  در  بود. 
بازة تاریخی، در ذیل عنوان شیوة آذری مورد بحث قرار 
چند  وجود  داشت  توجه  باید   .)1383 )پیرنیا  می گیرد 
حاکمیت  انگاشتن  سست  بر  دلیلی  هرگز  استثناء،  بنای 
نیست.  آذری  شیوة  معماری  در  اقلیم  با  همسازی  اصل 
رویکردی که در سطور فوق  از منظر  نوشتار حاضر،  در 
دوره،  این  پرشکوه  یادمانی  بناهای  از  یکی  شد؛  بحث 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تبریز  کبود  یعنی مسجد 
شایان ذکر است که ماهیت بحث، تحلیل انتقادی است 
نکات  انتقادی  تحلیل  و  تبیین  بر  مترتّب  بحث،  نظام  و 
است.  مطالعه  مورد  بنای  اقلیمی  طراحی  در  ملحوظ 
رعایت  »عدم  فرض  مبنای  بر  هرگز  حاضر  بحث  لذا 
نیز  پژوهش  نتایج  و  است؛  نیافته  قوام  اقلیمی«  مسائل 
اقلیمی،  مسائل  حل  برای  بنا  معمار  که  است  آن  مؤید 
راهکارهایی اندیشیده بود که برخی مؤثر و برخی کم اثر 

بوده اند.
مفاهیم تبیین   .4

رویکرد  دو  در  مطرح  مالحظات  نوشتار،  این  در 
عنوان  به  »طبیعت گریزی«  و  »طبیعت گرایی« 
کبود  مسجد  معماری  سازگاری  بحث  برای  سنجه هایی 
به  ورود  از  پیش  است.  انتخاب شده  پیرامون  با طبیعت 
روابط  و  حاالت  بیان  در  که  است  ذکر  به  الزم  بحث، 
از  مختلفی  دسته بندی های  معماری،  و  طبیعت  بین 
مشهورترین  بی شک  که  شده  ارائه  نظریه پردازان  سوی 
آنها نظریۀ »یورگ کورت گروتر« است. گروتر در کتاب 
مبسوط،  بحثی  ضمن  معماری«  در  »زیبایی شناسی 
»تجانس/  حالت  سه  در  را  معماری  و  طبیعت  روابط 
 / »تقابل  و  »تضاد/طبیعت گریزی«  طبیعت گرایی«، 
 ،1388 )گروتر  است  نموده  دسته بندی  طبیعت ستیزی« 
نیست  جامع  لزومًا  دسته بندی  و  نظریه  این  اما  153(؛ 
نگاه  از  فراتر  نگاهی  با  و  آن  نقد  با  محققین  برخی  و 
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چهار  به  را  مذکور  دسته بندی  غربی،  سیستماتیک 
»طبیعت ستیز«  »طبیعت گریز«،  »طبیعت گرا«،  حالت 
 ،1389 )نقره کار  داده اند  توسعه  »طبیعت ساز«  و 
موضوع  مقتضای  به  و  پژوهش،  این  در  آنچه   .)208
»طبیعت گرا«  رویکرد  دو  است؛  تبیین  به  الزم  بحث، 
یعنی  دیگر،  رویکرد  دو  چون  و  است  »طبیعت گریز«  و 
این  در  موضوعیتی  »طبیعت ساز«  و  »طبیعت ستیز« 
بحث ندارند؛ لذا به ذکر آنها اکتفاء و از شرح شان صرف 

می شود6. نظر 
طبیعت گرایی 4ـ1. 

و  محیط  از  رابطه ای  به  طبیعت گرایی  معماری،  در 
از مقتضیات محیط  برخاسته  ساختمان گفته می شود که 
درهم آمیخته  طبیعت  با  و  بوده  طرح  بستر  الزامات  و 
باشد. در این نوع ارتباط، ساختمان ها »یک جزء کامل، 
از  که  می دهند  تشکیل  را  محیطی  از  فروتن  و  محکم 
هماهنگی  در  و  81(؛   ،1390 )المپونیانی  روییده«  آن 
گروتر،  اعتقاد  به  باشند.  گرفته  قرار  آن  با  یگانگی  و 
بی نظمی  آمدن  وجود  به  »از  می توان  طبیعت گرایی  با 
154(؛   ،1388 )گروتر  کرد«  جلوگیری  آشفتگی  و 
برابر  »در  معماری  و  طبیعت  حالت،  این  در  که  چرا 
و  شده  ادغام  هم  در  متقاباًل  بلکه  ندارند؛  قرار  هم 
مع الوصف   .)152 )همان،  می کنند«  تکمیل  را  همدیگر 
قوانین  بعضًا  طبیعت گرایی  محاسنی،  چنین  وجود  با 
»مانع  که  می کند  تحمیل  معماری  بر  نیز  سختگیرانه ای 

 .)154 )همان،  اصیل می شود«  معماری  تکامل 
طبیعت گریزی 4ـ2. 

به  معمار  کم توجهی  طبیعت گریزی،  بارز  شاخصۀ 
این  با  که  بنایی  و  است  طرح  طبیعی  بستر  و  محیط 
طراحی  مقتضیات  با  ناساز  طبعًا  می شود؛  خلق  رویکرد 
کاربران  برای  آسایش  میزان  نتیجه،  در  و  بوده؛  اقلیمی 
چنین  اتخاذ  چرایِی  می باشد.  نازل  بناهایی  چنین  در 
رویکردی را باید در اولویت یافتن و رجحان مؤلفه هایی 
مؤلفۀ  بر  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  اهداف  همچون 
رویکرد  در  کرد.  جستجو  طبیعی  ارزش های  و  طبیعت 
از  را  خود  عمد  »به  ساختمان  چند  هر  طبیعت گریزی، 

محیط جدا کرده« )همان، 153(؛ و مستقل از آن عمل 
آن  مهار  و  طبیعت  بر  شدن  چیره  قصد  لکن  می کند؛ 
خالف  بر  عبارتی،  به   .)213  ،1389 )نقره کار  ندارد  را 
موجب  طبیعت گریزی  رویکرد  طبیعت ستیزی،  رویکرد 
حد  در  و  نمی شود؛  طبیعت  بر  خاصی  الزامات  تحمیل 
امکان، وضع موجود آن را حفظ می کند. از سویی چون 
در این دیدگاه ضرورتی برای هماهنگی و یا تضاد بین 
معماری و طبیعت وجود ندارد؛ خاستگاه فرم معماری از 

درون خود آن تعیین می شود )همان، 214(. 
پژوهش  یافته های  اساس  بر  که   14 و   10 تصاویر  در 
آنتونیادس  چون  محققانی  نظرات  گرفتن  نظر  در  با  و 
تنظیم  طبیعت  و  معماری  رابطۀ  خصوص  در  گروتر  و 
شده اند )آنتونیادس، 1393، ج2، 415( و )گروتر 1388، 
امر طبیعت گرایی  دو  158(؛ چگونگی موضوعیت  153ـ 
تبیین  کبود  مسجد  معماری  نظام  در  طبیعت گریزی  و 

شده است.
5. نظام طبیعت در جلگة تبریز  

منطقه اقلیم  و  5ـ1. طبیعت 
شمال  منطقۀ  کوهستنانی  سرد  اقلیم  در  تبریز  شهر 
و  شمالی   38/8 جغرافیایی  عرض  در  و  ایران  غربی 
)کسمائی  دارد  قرار  شرقی    46/15 جغرافیایی  طول 
معماری  کوهستانی،  شرایط  سبب  به  و   )240  ،1387
بومی منطقه ویژگی های خاص خود را دارد )تصویر 2(. 
این شهر در جلگۀ شرقی دریاچۀ ارومیه واقع شده؛ و به 
از سمت  که  میدان چای  و  آجی چای  رودخانۀ  دو  وسیلۀ 
تالقی  باهم  و  شده  جلگه  وارد  شرقی  جنوب  و  شرق 
حیات بخش،  آبی  مسیر  این  می شود.  آبیاری  می نمایند؛ 
تاریخ،  طول  در  تدریج  به  تبریز  شهر  که  بوده  محوری 
شرایط  بودن  مساعد  است.  یافته  تکوین  آن  طرفین  در 
موجب  فالحت،  امر  برای  منطقه  در  هوا  و  آب  خاک، 
به  انواع درختان و گیاهان  و  حاصل خیزی منطقه شده؛ 

حد وفور در آن به عمل می آید.
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تصویر 2. طرح وارة ویژگی های معماری بومی مناطق سرد کوهستانی
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از نظر ژئومورفولوژی، شهر تبریز از سه جهت شمالی، شرقی 
و جنوبی میان ارتفاعات محصور است؛ و ارتفاع شهر از سطح 
آب های آزاد 1349 متر می باشد )کسمائی، 1387، 240(. این 
شرایط توپوگرافیکی موجب شده که طبیعت شهر عالوه بر 
تبعیت از خصوصیات اقلیمی، تا حدی تابع کیفیت بستر باشد. 
از بُعد تکتونیکی نیز، مطالعات محققانی چون یحیی ذکاء بیانگر 
این واقعیت است که تاریخ شهر تبریز زمین لرزه های فراوانی را 
تجربه کرده و جزو مناطق زلزله خیز ایران به شمار می آید )ذکاء 

.)149 ،1359
همچنین از نظر دما و بارش، تبریز در منطقه ای واقع شده که 
طول دورة سرما و یخبندان در آن، طوالنی تر از سایر مناطق 
ایران است7؛ بدین لحاظ دارای زمستان های طوالنی و سرد 
بوده و عمدة ریزش های جوی در آن، به صورت برف می باشد 
)طاهباز و جلیلیان 1390، 58(. همه ساله، جبهۀ هوای سرد 
-که از اروپا به شمال غرب ایران جریان می یابد- حین عبور 
از روی دریای سیاه و مدیترانه مقدار زیادی رطوبت جذب و با 
خود به این منطقه می آورد که موجب بارندگی هایی در شهر 
تبریز می شود. از نکات شایان توجه دیگر در مورد اقلیم منطقه، 

اختالف زیاد درجه حرارت روزانه و سالیانه می باشد )قبادیان 
تبریز سکونت گاهی  گفت  می توان  در مجموع   .)98 ،1382
پاییز  اوایل  تا  بهار  نیمۀ  از  انسانی  آسایش  نظر  از  است که 
هوای مطبوعی داشته و آسایش در ساختمان ها بدون وسایل 
گرمایشی مهیا می باشد. اما مشکل عمدة آسایش در این شهر، 
مواقع سرد سال است؛ به نحوی که حدود 5 تا 6 ماه از سال، 
حتی در آفتاب نیز هوا سرد )طاهباز و جلیلیان 1390، 61( و در 

نتیجه، استفاده از وسایل گرمایشی اجتناب ناپذیر می باشد. 
6. رابطة معماری و طبیعت در نظام ساختاری مسجد 

کبود
6ـ1. ساختگاه

مجموعۀ معماری مظفریه که مسجد کبود یکی از اعضای آن 
بود؛ در ناحیه ای چسبیده به شرق شهر تبریز و در فاصلۀ نسبتًا 
نزدیک به رودخانۀ میدان چای )مهران رود( و در جوار مهم ترین 
شاهراه مواصالتی آسیا، یعنی جادة ابریشم، مکان یابی و ساخته 
برابر  در  کبود  مسجد  بود  شده  باعث  ویژگی  این  بود.  شده 
دیدگان کاروانیانی که در مسیر جاده ابریشم از این منطقه عبور 

می کردند؛ جلوه گری کند )تصاویر 3 و 4(. 

تصویر 3. پروفیل شمالی-جنوبی شهر تبریز، بازسازی شماتیک موقعیت شهری مسجد کبود در دورة قراقویونلوها )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 4. پروفیل شرقی- غربی شهر تبریز، بازسازی شماتیک موقعیت شهری مسجد کبود در دورة قراقویونلوها )مأخذ: نگارندگان(
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6ـ2. تعامالت محیطی
در این بخش از بحث، معماری مسجد کبود از دیدگاه نحوة 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  طبیعت  و  طرح  بین  تعامل 
مطالب این بخش در دو دستۀ کلی تدوین شده است؛ دستۀ 
اول، ذیل عنوان »هماهنگی با اقلیم و طبیعت« به بررسی 
ضروریات طراحی محیطی اختصاص دارد که در طرح و ساخت 
این بنا لحاظ شده اند. دستۀ دوم، ذیل عنوان »ناهماهنگی با 
اقلیم و طبیعت« به بررسی نکاتی پرداخته است که رعایت آنها 
ضروری می نماید؛ لکن به دلیل ارجحیت پارامترهای دیگر، 

چندان رعایت نشده اند.   
6ـ2ـ1. هماهنگی با اقلیم و طبیعت

و  منطقه  اقلیمی  ویژگی های  درک  با  کبود  مسجد  معمار 
هماهنگی  در جهت  را  تدابیری  سایت،  طبیعی  خصوصیات 
ساختمان مسجد با محیط تمهید کرده بود؛ که در ادامه به شش 

مورد شاخص از آنها اشاره می شود.
6ـ2ـ1ـ1. طراحی توده ای و فشرده

این شیوة طراحی، یعنی فشردگی ساختاری مسجد و عدم تعبیۀ 
حیاط مرکزی در پالن بنا، موجب تمایز طرح مسجد کبود با 
اسلوب طراحی مساجد چهارایوانی منطقۀ مرکزی ایران شده 
است. این شیوه در طرح افکنی بسیاری از مساجد سنتی منطقه 
نیز قابل بررسی است. مع الوصف هنجار ساختاری مسجد کبود 
به نحوی تنظیم یافته است تا به اقتضای شرایط آب و هوایی 
سرد منطقه، درهم تنیده و فشرده بوده؛ و کمترین منفذ را برای 
تبادل حرارتی داشته باشد. به تعبیری، فرم بنا شباهت به فردی 
دارد که در شرایط آب و هوایی سرد، در خود منقبض شده تا از 
گزند سوز و سرمای هوا در امان باشد )تصویر 5(. بدین ترتیب، 
واکنش  دارد؛  منقبض  و  توده  بیرونی مسجد که حالت  فرم 

آگاهانه معمار به مقتضیات اقلیمی منطقه بوده است.

تصویر 5. بیان شماتیک از تعامل با محیط؛ در اقلیم گرم و در اقلیم سرد )مأخذ: نگارندگان(
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با  بنا  نمودن  همساز  جهت  در  مسجد  معمار  ترتیب،  بدین 
مقتضیات اقلیم، عنصر میانسرا )حیاط مرکزی( را که در الگوی 
مسجد ایرانی، عنصر شاخصی بود؛ در طرح این مسجد لحاظ 
نکرد. با این تدبیر، سطح تماس بنا با محیط بیرون، به میزان 
قابل توجهی کاهش و روابط محیطی بنا میل به سازگاری 
یافته است. چنین اقدامی در زمان ساخت مسجد کبود )قرن 
قوام  ایرانی  معماری مسجد  اصول  قمری( که  نهم هجری 
یافته بود،؛ یک نوآوری مهم به حساب می آمد. با این حال، 
بررسی فرم پالن معماری مسجد کبود و مقایسه آن با معماری 

یکی دیگر از تدابیر کاهش سطح خارجی در این بنا، اتصال و 
ترکیب متراکم دو بخش مقبره و مسجد است. جهت روشن تر 
شدن موضوع شایسته است توجه به فرم معماری این بنا در 
قیاس با دیگر ابنیۀ دو عملکردی آرامگاهی قرن هشتم و نهم 
-همچون خانقاه چلبی اوغلی سلطانیه- صورت گیرد. این ابنیه 
آنها،  مهم ترین  از  که  بوده اند  فراوانی  مشترک  نکات  دارای 
استقرار مقبره ای غالباً به شکل هشت ضلعی، در بخش جنوبی 
بنای بزرگتر و بر روی محور تقارن یا محور ورودی مجموعه 
می باشد. با درک این حقیقت، به نظر می رسد معمار مسجد کبود 

مساجد چهارایوانی، آشکار می کند که طرح بنای این مسجد، 
چندان هم با الگوی مساجد چهارایوانی ایرانی بیگانه نیست. در 
تحلیل های ارائه شده )تصویر 6(، ترابط معنادار طرح مسجد 
کبود با الگوی مساجد چهار ایوانی ایرانی تبیین شده است. 
در این مسجد بر روی الگوی میانسرای مسجد چهار ایوانی، 
خیمه ای از آجر )گنبد( افراشته شده؛ و در نتیجه الگوی مذکور 
با اقلیم منطقه هماهنگ شده و استطاعت بنا در برابر نفوذ سرما 

و بارش برف و باران افزایش یافته است.

نیز در قسمت مقبره، قصد استفاده از الگوی مقابر هشت ضلعی 
مذکور را داشته است که به اقتضای شرایط اقلیمی ساختگاه 
بنا، آرامگاه هشت ضلعی را به نحوی با مسجد ترکیب نموده که 
مقبره، فرم نیم هشت به خود گرفته است )تصویر 7(. با چنین 
اقدامی، دسترسی از یک فضا به فضای دیگر، بدون عبور از 
فضای باز و تماس با محیط خارج ممکن شده است؛ همچنین 
به میزان قابل توجهی، مساحت سطح خارجی بنا کاهش یافته 
و موجب تراکم دو عملکرد مسجد و مقبره در کنار هم شده 

است.

تصویر 6. مقایسۀ تحلیلی بین اندام های معماری مسجد کبود با الگوی سادة مسجد ایرانی؛ تأثیر اقلیم بر معماری )مأخذ: نگارندگان(
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6ـ2ـ1ـ2. ایجاد جرم حرارتی باال
چنانکه گفته شد؛ از ویژگی های اقلیمی تبریز، اختالف زیاده درجه 
حرارت روزانه و سالیانه است. بر اساس نظر راپوپورت: »بهترین 
روش خنثی کردن تغییر درجه حرارتی به تأخیر انداختن هرچه 
بیشتر نفوذ گرما به داخل بنا می باشد تا گرمای ذخیره شده 
دیوارها و یا سقف ها هنگامی به داخل بنا نفوذ کند که به آن 
احتیاج می باشد« )راپوپورت 1392، 146(. روش های مختلفی 

6ـ2ـ1ـ3. حداقل ابعاد بازشوها
بنای مسجد کبود به منظور کاهش تبادل حرارتی هوای درون 
و بیرون، با حداقل تعداد و ابعاد بازشو )درب و پنجره( طراحی 
شده است. لذا؛ پوستۀ خارجی آن، در جهت مقابله با شرایط سرد 
زمستانی، کاماًل محصور و بسته بوده )قبادیان 1382، 218( و 

برای رسیدن به این هدف وجود دارد. یکی از متعارف ترین 
این روش ها ایجاد جرم حرارتی باال در بنا می باشد که معمار 
مسجد کبود توجه ویژه ای بدان داشته است. این مزّیت اقلیمی، 
در مسجد کبود، به شیوة استفاده غالب از مصالحی با ظرفیت 
و مقاومت حرارتی باال )همچون آجر و سنگ( و استفاده از 
جرزهای قطور و متعدد برای نگهداری پوشش های گنبدی 

عظیم مسجد، صورت گرفته است )تصویر 8(.

همچون دژی استوار در برابر نفوذ سرما به درون بنا ایستاده 
است. نکتۀ درخور توجه دیگر این بنا، طراحی تودرتوی مسجد 
و مقبره می باشد که برای هر دو عملکرد، ورودی واحدی تعبیه 
شده و بدین ترتیب تعداد ورودی ها به حداقل کاهش یافته 

است.

تصویر 7. تحلیلی بر نحوة ترکیب حجمی مسجد و مقبره )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 8. معرفی و تحلیل احجام کلی مسجد )مأخذ: نگارندگان(
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6ـ2ـ1ـ4. ایمن بخشی بنا در برابر عوامل فرساینده
در مناطق سرد و کوهستانی، عوامل فرساینده ای چون برف، 
باران و رطوبت از مهم ترین مسائلی هستند که کم توجهی 
به آنها، ابنیه را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد. 
مشکل دیگر ابنیۀ این مناطق، تعریق سطوح داخلی آنهاست 
که می بایست با تعبیۀ الیۀ بخاربند محافظت شوند. معمار 
مسجد کبود برای ایمن بخشی به بنا در برابر چنین عواملی، 
سطوح خارجی و داخلی آن را با کاشی اندود کرده و از این 
جداره ها  داخل  به  رطوبت  و  باران  برف،  نفوذ  مانع  طریق 

شده است. 
طغیان  و  سیل  برابر  در  ایمن بخشی  6ـ2ـ1ـ5.   

رودخانه
منطقه  ساختمان های  که  طبیعی  عوامل  از  دیگر  یکی   

خارجی سطوح  در  تیره  رنگ های   .6 1ـ 2ـ 6ـ
نرژی  ا جذب  میزان  در  بنیه  ا خارجی  سطوح  رنگ 
تیره تر  رنگ های  و  رند؛  دا یی  به سزا ثیر  تأ فتاب  آ
رند.  برخوردا باالتری  نرژی  ا جذب  بلیت  قا ز  ا
با  آن  بیرونی  بدنۀ  که  بنا  ولیۀ  ا وضعیت  در 
تحقق  بود؛  شده  نده  پوشا رنگارنگ  کاشی های 
دروضع  ما  ا می رسد.  نظر  به  بعید  قدری  نکته  ین  ا

که  بود  مهران رود  طغیان  بالقوة  خطر  می کرد؛  تهدید  را 
داشت  قرار  کبود  مسجد  از  زیاد  چندان  نه  فاصله ای  در 
عامل  می داد.  قرار  تهدید  مورد  را  شهر  سالی  هرازچند  و 
دیگر نیز گزند سیل هایی بود که هرازگاهی از جانب جنوب 
به  فتح آباد  و  باسمنج،  لیقوان،  نواحی  از  و  جنوب شرقی  و 
صورت حرکت سطحی وارد شهر می شد. بدین سبب معمار 
مسجد کبود با طراحی و ساخت بنا بر روی سکوی سنگی، 
آن را در انفصال از زمین اطراف و در ترازی بلندتر قرار داد 
و از این طریق توانست به میزان قابل توجهی بنا را از خطر 

بدارد )تصویر 9(.  سیل و طغیان رودخانه مصون 

خارجی  سطوح  کاشی کاری  بیشتر  که  مسجد  فعلی 
ین  ا موضوعیت  است؛  یان  نما آجرها  و  تخریب  آن 

ید. می نما میّسر  حدی  تا  نکته 

تصویر 9. استقرار بنای مسجد بر روی سکو )مأخذ: نگارندگان(
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طبیعت و  اقلیم  با  ناهماهنگی   .2 2ـ 6ـ
به  وجود  با  کبود،  مسجد  طراحی  نظام  در 
گاه  درخور،  قلیمی  ا راهبردهای  برخی  کارگیری 
می خورد  چشم  به  نیز  طبیعت گریزی  خصوصیات 
حاضر  بخش  است.  رد  وا آن  بر  تی  نتقادا ا تبعًا  و 
ین  ا بررسی  به  ذیل  دستۀ  شش  در  پژوهش  ز  ا

است. فته  یا اختصاص  خصوصیات 
حرارتی  اینرسی  از  استفاده  عدم   .1 2ـ 2ـ 6ـ

مین ز
کم توجهی  بر  عالوه  معمار  کبود،  مسجد  طرح  در 
-یعنی  منطقه  قلیمی  ا راهبردهای  ز  ا یکی  به 
را  آن  زمین-  باالی  رتی  حرا ینرسی  ا ز  ا استفاده 
ده  دا ر  استقرا زمین  خط  ز  ا بلندتر  سکویی  روی  بر 
نداشته  قلیمی  ا توجیه  چندان  قدامی  ا چنین  است. 
خارج  و  داخل  رتی  حرا تبادالت  فزایش  ا موجب  و 

می شود.  بنا 
ورودی  در  پیش فضا  ایجاد  عدم   .2 2ـ 2ـ 6ـ

بنا
عدم  کبود،  مسجد  دیگر  قلیمی  غیرا خصوصیات  ز  ا
ورودی  قسمت  در  پیش فضا  و  هشتی  ز  ا استفاده 

و  مستقیم  بنا  تنها  ورودی  نکه  چنا می باشد.  بنا 
مسجد  بیرون  و  درون  ئلی،  حا فضای  هیچ  بدون 
که  دیگری  لۀ  مسأ است.  ده  دا تصال  ا هم  به  را 
دوچندان  را  ورودی  پیش فضای  وجود  عدم  مشکل 
با  )شمال(  ورودی  تقریبی  نطباق  ا است؛  کرده 
می باشد  )شمال شرقی(  شهر  غالب  بادهای  جهت 
بین  رتی  حرا تبادالت  توجهی  قابل  میزان  به  که 

است. ده  دا فزایش  ا ا  ر بیرون  و  درون 
فضاها وسعت  و  زیاد  ارتفاع   .3 2ـ 2ـ 6ـ

کلی  عرصۀ  سه  ز  ا کبود  مسجد  بندی  فضا
اول  بخش  ؛  )1 تصویر  )ر.ک:  است  فته  یا تشکیل 
می باشد  مرکزی  نه  گنبدخا اطراف  شبستان های 
صحن  کلمبو،  طاق  با  مسقف  رواقی  همچون  که 
ین  ا است.  کرده  احاطه  طرف  سه  ز  ا ا  ر مرکزی 
قلیمی  ا یط  شرا با  متناسب  رتفاع  ا رای  دا بخش 
اصلی،  نۀ  گنبدخا دوم،  بخش  می باشد.  منطقه 
عظیم  گنبدی  با  که  می باشد  بنا  بخش  وسیع ترین 

 . )11 )تصویر  است  شده  پوشیده  مرتفع  و 

تصویر 10. طرح وارة جمع بندی مؤلفه های همساز با طبیعت )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر 11. نمایی از گنبدخانۀ اصلی مسجد )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 12. تحلیل فرضی؛ استفاده از تاق های کلمبو به جای گنبدهای بنا )مأخذ: نگارندگان(

این قسمت از بنا ارتفاع زیادی دارد و به ظّن قوی در طرح 
اولیه، گنبد دوپوسته داشت. اگر چه بر فرض مذکور تبادل 
حرارتی از طریق گنبد به حداقل می رسید؛ اما گرمایش فضای 
آسانی  امر  زیاد،  ارتفاع  و  ابعاد  دلیل  به  گنبدخانه ای  چنین 
نبود. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که گنبد فعلی، 
هجری شمسی  پنجاه  دهۀ  مرمت های  در  و  ندارد؛  اصالت 
نشان می دهد که  بررسی ها  الحاق شده است.  و  بازسازی 
در طرح اولیه گنبد، یک پوستۀ دیگری از آرایگان نیز زیر 
آن وجود داشت که قطعًا یکی از کارکردهای آن، کاهش 

ارتفاع داخلی گنبدخانه و ایجاد فضای انسانی تر بوده است. 
است  این  می رسد  نظر  به  آنچه  بحث،  این  جمع بندی  در 
که معمار مسجد کبود می توانست این بنا را همچون دیگر 
کلمبو  تاق  پوشش  با  و  متعادل تر  ارتفاع  با  منطقه  مساجد 
بسازد تا از این طریق به میزان قابل توجهی آسایش حرارتی 
انگیزه های  لکن  12(؛  )تصویر  نماید  تأمین  را  بنا  داخل 
سیاسی و اهداف حکومتی بانیان مسجد ایجاب می کرد که 

بنای باشکوه و رفیعی خلق شود.
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تصویر 13. تعامل فضایی بین گنبدخانۀ اصلی و شبستان های جانبی )مأخذ: نگارندگان(

6ـ2ـ2ـ4. عدم استفاده از شبستان زمستانی
شبستان زمستانی از عناصر مهم و ضروری مساجد منطقه 
می باشد که در طرح مسجد کبود بدان توجه نشده است. 
لکن چنین به نظر متبادر می شود که شبستان های پیرامونی 
گنبدخانۀ بزرگ، برای چنین منظوری کارکرد داشته باشند 
تردید،  این  برابر  در  ذکر  شایان  نکته  حال   .)13 )تصویر 
گنبدخانه  و  پیرامونی  شبستان های  بین  فضایی  ارتباط 
که  را  پیرامونی  شبستان های  اگر  بنابراین،  است.  مرکزی 
ارتفاع آن ها کوتاه می باشد و هر یک محرابی مستقلی نیز 

6ـ2ـ2ـ5. عدم پیوستگی بنا با ابنیة اطراف
از نظر طراحی اقلیمی، مسألۀ دیگر در معماری مسجد کبود، 
بوده  مظفریه  مجموعۀ  ابنیۀ  دیگر  میانۀ  در  منفرد  استقرار 
است. چنین تصمیمی برای شرایط اقلیمی تبریز نامناسب 
آزاد  محیط  با  بنا  تماس  سطح  افزایش  باعث  زیرا  است، 
می شود. این در حالی است که طرح و ساخت اکثر مساجد 
و مسجد  تبریز  جامع  تبریز همچون مسجد  تاریخی شهر 
استادشاگرد متصل به بافت شهری و در هم پیوندی با ابنیه 

است. مجاور 
6ـ2ـ2ـ6. عدم سازگاری با هندسة سایت

در منابع ذکر شده است که مسجد کبود در منطقۀ سرسبز 
بیرون شهر ساخته شده بود8. اما بررسی ها هیچ نوع تأثیر 

دارند؛ شبستان زمستانی فرض شوند؛ آنگاه این سؤال پیش 
می آید که به واسطه ارتباط فضایی و جریان هوایی مستمر 
مناسبی  دمای  آیا  اصلی،  گنبدخانه  و  شبستان ها  این  بین 
برای شبستان های زمستانی تأمین می شود؟ به نظر می رسد 
نمی توانستند  پیرامونی  شبستان های  عادی  شرایط  در 
شبستان زمستانی باشند؛ مگر آنکه در فصول سرد با حایلی، 
شبستان های  و  اصلی  گنبدخانه  بین  فضایی  پیوستگی 
پیرامونی بسته می شد؛ که عماًل غیرمحتمل به نظر می رسد. 

ملموسی از هندسۀ ارگانیک سایت بر فرآیند طراحی مسجد 
نظم هندسی  ایجاد  از  مانع  تأثیری که  نمی دهد؛  نشان  را 
سیستماتیک شود. زیرا هندسۀ دو بُعدی و سه بُعدی هنجار 
معماری مسجد، منطبق بر روابط هندسی دقیق و با تقارن 
محوری است. این موضوع، بیانگر آن است که فرم هندسی 

بنا چندان وابسته به هندسۀ طبیعی محیط نبوده است. 
6ـ2ـ2ـ7. توّفق بصری بر طبیعت

آن  حجمی  تظاهر  کبود،  مسجد  معماری  ویژگی های  از 
نسبت به محیط بوده است. ساختمان مسجد، همچون بنای 
یادمانی بر روی پایه ای از سنگ ساخته شده و از این طریق بر 
وزن نمادین بنا و شکوه آن افزوده شده و یک وزن احساسی 
پدید آمده است. »یورگ گروتر« دربارة چنین روش طراحی 
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می نویسد: »وزن احساسی یک ساختمان -خواه سبک و یا 
سنگین به نظر بیاید- دست کم تا حدی وابسته به ارتباط 
بین ساختمان و زمین می باشد]...[؛ ساختمانی که روی یک 
سکو ساخته شده باشد؛ ]...[ احساس استحکام بیشتری را 
به ما القاء می کند« )گروتر 1388، 161ـ162(. او همچنین 
معتقد است: »این مطلب احتمااًل یکی از دالیلی است که 
باعث شده اغلب بناهای یادبود را روی سکو احداث نمایند: 

زیرا به این ترتیب اضافه بر »وزن نمادین« ساختمان، »وزن 
احساسی« آن نیز بیشتر می شود« )گروتر 1388، 161(. طرح 
مسجد کبود نیز متأثر از اهداف پروژه، چنین فرمی دارد؛ و 
با استقرار بر روی سکو، وزن نمادین و احساسی بنا افزایش 
یافته و شکوه و جلوة آن مضاعف شده و خط آسمان بنا بر 

محیط، غالب تر شده بود.

تصویر 14. طرح وارة جمع بندی مؤلفه های ناسازگار با طبیعت )مأخذ: نگارندگان(

نتیجه 
در میان مطالعاتی که دربارة مسجد کبود انجام گرفته است؛ 
در تعداد اندکی از آنها به عمق معنایی و ساختاری این بنا 
توجه شده؛ و غالبًا به مباحثی در سطح برداشت های استتیکی، 
ایدئولوژیکی و غیره اکتفاء شده است. اما در رویکرد مطالعۀ 
عمیق تر  دغدغه های  مبنای  بر  پرسش هایی  که  انتقادی 

شکل می گیرند؛ چنان یافته هایی مکفی و پاسخگو نیست. 
در این پژوهش، که مأخوذ از یک بررسی با رویکرد تحلیل 
معماری  نظام  در  و طبیعت«  رابطۀ »طرح  دربارة  انتقادی 
تعامالت  توأمان  بررسی  به  است؛  تبریز  کبود  مسجد 
کیفیت  بر  اجتماعی  سیاسی-  مؤلفه های  تأثیر  و  محیطی 
آفرینش این بنا پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد 
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زیبایی های  میزان  به  مسجد،  این  معماری  برنامه دهی  در 
متجلی  آن  کالبدی-فضایی  هنجار  در  که  وجدانگیزی 
برآورده  کمتر  اقلیمی،  طراحی  به  مربوط  انتظارات  است، 
شده است. این یافته ها در نوشتار حاضر طی بحثی مستدل 
ارائه و دانسته شد که در  با کروکی های تحلیلی  و همراه 
معماری مسجد کبود، کیفیت تعامل محیط طبیعی با محیط 
آن،  در  که  است  شده  حاصل  روندی  اساس  بر  مصنوع، 
مؤلفۀ سیاست )اقتدارگرایی و عظمت نمایی سلطنت(، غالب 
معماری  ویژگی های  از  عبارتی،  به  بود.  مؤلفه ها  دیگر  بر 
مسجد کبود آن است که کارفرمای آن، یعنی دربار سلطنتی 
در  عظمت گرایی،  و  شکوهمندسازی  طریق  از  قراقویونلو 

زبان  طریق  از  خود  سیاسی-اجتماعی  اقتدار  اعالن  صدد 
برنامه دهی  خواسته هایی،  چنین  سبب  به  بود.  معماری 
معماری این مسجد متفاوت از دیگر مساجد تاریخی شهر 
بوده است. این در حالی است که مسجد کبود می توانست 
متعادل  تری  ارتفاع  با  منطقه،  سنتی  مساجد  دیگر  بسان 
ساخته شده و به میزان قابل توجهی دمای تعادل فضای 
داخلی مسجد بهبود یابد. اما آرمانگرایی پادشاهی قراقویونلو 
و از رهگذر آن، ارجحیت مؤلفه های سیاسی- اجتماعی در 
فرآیند معماری مسجد کبود باعث شده، فرهنگ معماری 
بومی منطقه و تدابیر سنتی همسازی با اقلیم تحت الشعاع 

گیرد. قرار 

پی نوشت
1. تاریخ مندرج در کتیبۀ سردر ورودی مسجد، سال 870 ه.ق. است. به نظر می رسد تاریخ مذکور، بیانگر زمان اتمام کاشی کاری سردر مسجد 

باشد و ساخت بنا از چند سال قبل شروع و در تاریخ مذکور خاتمه یافته است.
2. تک بنای کنونِی مسجد کبود در ابتدا، عضوی از یک مجموعۀ معماری گسترده به نام مجموعۀ مظفریه بود؛ که شامل دیگر اعضایی هم چون 
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هلد 1374، 581(.  و  گلمبک،  )ویلبر،  است«  بوده  چندمنظوره  بنیادی  احتمااًل  کبود[  ]مسجد  مظفریه  می نویسند: »مسجد  »مسجد-بقعه« 

Ouria, Mahmoud, Huriye Gurdallı, Aminedin Salimi, and Ahadollah Azami .4
 Ouria, M, A. Ö. Akçay, A. Salimi, and A. Azami .5

بین  ارتباط طبیعت گریزی  در  تفاوت که  این  با  دانست  از »طبیعت گریزی«  نوع خاصی  را می توان  معماری  در  ارتباط »طبیعت ستیزی«   .6
ساختمان و محیط طبیعی نوعی اختالف وجود دارد؛ در حالی که مشخصۀ ارتباط طبیعت ستیزی، اختالف با طبیعت نیست بلکه مقابله با آن 
است )گروتر 1388، 157(. ارتباط »طبیعت ساز«، مبتنی بر نگرش شهودی و الهام از بعد نهان و حقیقت طبیعت در جهت تکمیل آن می باشد. 
چنین الهامی بر اساس تعّمق در بطن طبیعت و بسنده نکردن به ظاهر آن صورت می گیرد. مصداق بارز چنین ارتباطی بین طبیعت و معماری، 

سبک باغسازی کهن ایرانی است )نقره کار 1389، 231(.   
7. حد متوسط بارندگی ساالنه در شهر تبریز حدود 321.5 میلی متر بوده و دارای زمستان های طوالنی و سرد با حداقل دمای دمای 5- تا 
11- در شب های زمستان و با حداکثر دمای 5 تا 13 در روزهای زمستان می باشد )طاهباز و جلیلیان 1390، 58(. معدل حداقل رطوبت نسبی 

هوا نیز در تابستان  40 درصد و حداکثر مقدار آن در زمستان 74 درصد است )کسمائی 1387، 240(. 
8. از متن وقف نامۀ مجموعۀ مظفریه مستفاد می شود که این مجموعه »در بیرون شهر تبریز در دروازة جدید در محلۀ پس کوشک در جائی بنام 

فخر آزاد« بنا نهاده شده بود )مشکور 1352، 656(.
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Abstract

Tabriz Blue Mosque is a valuable historical monument from the 9th century AH, which has been 
built during the Kara - Koyunlu of Turkomans rule on northwestern Iran and about 35 years before 
the beginning of the Safavid Iranian government. This building has some features that make it to 
be distinguished from other monuments of the Azerbaijan region and even Iran. These features 
have attracted the attention of many researchers in the field of ‘historic studies’ and ‘art studies’ 
and as well as have led to the publication of various sources about it; the approach of which 
are mainly to introduce the historical and artistic aspects of the mosque. But, little research has 
established about its architectural design and discovering its environmental relations. Therefore, 
there is a gap of knowledge in the understanding of architectural norms of this building that need 
to be addressed by some systematic and targeted researches. Understanding this fact, the present 
paper examines some of the ambiguities about this building; such as the way of its interaction with 
the natural environment. Accordingly, this paper aims at investigating the quality of interaction 
between the nature and architecture in the process of planning and architectural design of the 
Tabriz Blue Mosque. The mentioned aim is based on this hypothesis: the interaction of “natural 
environment” and “artificial environment” in the architecture of Tabriz Blue Mosque is based on 
a systematic approach that in its regulative foundations, the component of politics is dominated 
other components, especially the component of nature. The necessity underlying this research is 
to point out this fact that the architect of Tabriz Blue Mosque along with the exciting beauty that 
created in this building, did he/she also pay attention to natural and climatic aspects? Drawing 
on what has been said, this research has been done by descriptive - analytical method and data 
collection was via field study, direct observation, corpus analysis in order to answer the following 
questions: 1. What are the requirements and necessities of naturalistic architecture in Tabriz›s 
environmental and climatic conditions? 2. To what extent did architect of the Tabriz Blue Mosque, 
in the architecture of this building, adhere the principles of convergence and harmony with the 
nature and climate of the region? 3. What is the reason for the existence of some incompatibility 
between the architectural design of the mosque and the system of nature and environment? The 
result of this paper shows that the architectural design of Tabriz Blue Mosque was based on 
the ambitious desires and motives of a social climber king. The desires required some specific 
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necessities, some of whom was contradicted the natural and climatic requirements of region. These 
contradictions create some incompatibilities between the architectural design of the building and natural 
environment. Accordingly, in the architecture system of Tabriz Blue Mosque, political considerations 
and government accreditation were prior to other components of design, especially the component of 
nature. 
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