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 .ش. ھ ١٣٩٢بھمن  ١٨جمعھ 

 تبریز یادگار تاریخی جھانشاه حقیقی  (مسجد کبود)کالمی چند ھمراه با تصاویر در باره گؤک مسجد 

 

 مسجد عنوان

... سلطان جھانشاه بعد از پیروزی ھای عمده ای کھ در بسط و گسترش قلمرو حکمروائی خود    | خ. اونق:
 ،مرکز و شمال ایران ،قسمت ھای جنوب ،ارمنستان و آذربایجانکل  ،کھ مناطقی ھمچون شرق آنادولی

وی در پی برآورد  ،نائل گشتھ بود ،قپجاق (ترکمنستان کنونی) و بخش عمده عراق کنونی را شامل می شد
بھ کمک فرماندھان قشون اش دستور بنای باعظمتی را در پایتخت  ،»صالحھ بیگم«کردن آرزوھای دخترش 

ی کند کھ بعلت مرغوبیت و زیبائی کاشی ھای آبی آن کھ در نمای دیواره ھایش بکار اش تبریز پی ریزی م
آن را با عنوان  ،زیبائی منحصر بھ فردی را منظرانداز بود ،رفتھ است و از دور بھ رنگ فیروزه ای کبود

  نامگذاری کرده اند.» مظفریھ سلطان جھانشاه«یا » گؤک (گؤی) مسجد«

کنده کاری  ،ای آن با آیاتی از قرآن بھ خط ثلیث در یک پس زمینھ اسلیمی زیباھمچنین دیوارھا و حاشیھ ھ
شده پوشیده شده است. این دستنوشتھ ھای شگفت انگیز و الگوھای نفیس از نما توسط خوش نویس و نقاش 
معروف نعمت اهللا بن محمد الباواب خلق شده است و ساختمان این مسجد توسط معمار ھنرمند خواجھ علی 

 یچھ چی ساختھ شده است. دیوارھا با کاشی ھای معرق در داخل و خارج پوشیده شده است.گؤ

  
در نیمھ اول قرن یازدھم ھجری شمسی، مورخین و محدثین معروفی از ترکیھ عثمانی چون کاتب چلبی و 

رد آن کاتب اولیا چلبی از مسجد دیدن کرده بودند. آنھا در رسالھ ھای خود اطالعات مفیدی داده اند. در مو
چلبی نوشت: "دیوارھای درب اصلی مسجد جھانشاه بلندتر از سقف ساختمان طاق کسری است ساخت و ساز 
بسیار عالی است، کھ با کاشی ھای زیبا آراستھ شده و گنبد بلند فیروزه ایی الجوردی آن دلنواز جمیع بندگان 

 ،اما بدلیل سنی بودن صاحبان مسجدھد. اجازه درآمدن بھ وی را نمی د ،است کھ ھر کس بدان دخول گردد
". در نیمھ دوم ھمین قرن، جین باپتیست تاورنیھ و شیعیان اغلب برای رفتن بھ مسجد خودداری می کنند.

شاردون جھانگردان فرانسوی نیز از این مسجد دیدن كرده بودند. جین باپتیست تاورنیھ عالوه بر سردر و 
کند کھ معلوم می گردد طی حوادثی کھ در مناره بسیار بلند صحبت می کاشیکاریھای بی نظیر آن از وجود دو

  میالدی کامًال از بین رفتھ است. ١٧٧٩بویژه در ھنگام زلزلھ سال  ،طول قرون بر سر آن آمده



P a g e  | 2 
 

 

در درآمد «نویسد:  حافظ حسین کربالئی در روضات الجنان و جنات الجنان درباره این تأسیسات عظیم مي
ھ خیابان گویند، عمارتی است در کمال لطافت و نیکویی موسوم بھ مظفریھ از مآثر تبریز جانب شرق ک

ابوالمظفر جھانشاه بن قرا یوسف بن توره قستی بن بیرام خواجھ ترکمن، گویا این عمارت بھ سعي و اھمام 
و عنیفھ بود، در حرم محترمھ خاتون جان بیکم انار اهللا برھانھا بنا شده و مشاره الیھا کھ بسیار خیر و صالحھ 

حافظ حسین بن کربالئی(معروف بھ ابن کربالئی) تبریزی، "روضاُت الِجنان و جّناُت  مأخذ مؤلف:(» ھمان بقعھ مدفون است
) وبھ سعی و اھتمام محّمدامین 481-478الَجنان"،/ با مقّدمھ و تکملھ و تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القّرائی، جلد اول صفحات (

  .).1382تبریز: انتشارات ستوده،  - . سلطان القّرائی

 

 

 جانب از مھندسی اثر این در گنبد پایھ طول
 شود می داده نشان بخوبی کوست پاسکال

سبک معماری بنای این مسجد تلفیقی از معماری ھای خاص شرق جھان اسالم کھ بعداز روی کار آمدن 
است. یکی از ویژگی ھای آن طول گنبد  ،شده بوداسالم با معماری غرب آن در ھم آمیختھ و در دنیا مرسوم 

بنا شده است  ،آن می باشد. چنان کھ سقف گنبد بر روی ستون دَواری کھ بعنوان پایھ گنبد محسوب می شود
نسبتْا مرتفع و بلند  ،کھ ارتفاع آن در مقایسھ با پایھ گنبد مسجد ھایی کھ از جانب معماران شیعی ساختھ میشده

فرانسوی کھ در » پاسکال کوست«ناد اسنادی کھ معماران و نقاشان صاحب نام دنیا چون بوده است. بھ است
طرح کامل بازسازی و مرمت  ،از جانب پادشاه فرانسھ بھ نزد شاھان ایران آمده بود) ١٨٢٧قرن ھیجدھم (

ن داده طول گنبد گؤک مسجد بھ خوبی نشا ،مسجد را داده است. در طرح تصویری کھ از آن باقی مانده است
شده است. وی ھمراه با این طرح اطالعاتی نیز در مورد تاریخ ساخت مسجد و صاحبان آن ارائھ می دھد کھ 

از دوره  ،در آن بر روی سنی بودن سبک معماری مسجد تأکید ویژه دارد. با این حساب می توان گفت کھ
ھا عماراتی کھ توسط شاھان  ) بھ این سوی از صدIX-Xغزنویان و امپرطوری بزرگ سلجوقیان (در قرون 

کھ از  XVقبل از تغییر مذھب در قرن  ،آخرین مسجد اھل سنت» مسجد مظفرَیھ« ،ترکمن ساختھ شده است
 در محدوده حکمروایان ترکمن در ایران بوده است. ،جانب اسماعیلشاه تحمیل میشود

  
ان مدرسھ الھیات(دانشگاه) استفاده می سلطان جھانشاه از این مکان بھ عنوان پایگاه دیوان دولتی و ھم بھ عنو

  کرده است. ....
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بعداز قتل وی در جنگ با اوزین حسن آق قویونلی پیکر مطھر وی را در ھمان مسجد دفن نمودند. آرامگاه 
وی در بخش جنوبی آن قرار دارد و بطور کامل با تختھ سنگھای مرمرین کھ در آن آیاتی از قران کنده کاری 

میالدی تخریب و  ١٧٧٩اند. سقف آرامگاه و گنبد اصلی آن در ھنگام وقوع زلزلھ در سال شده است پوشیده 
این بنای زیبا را بھ تخریب کشیده و در نھایت  ،سقوط کرده است. ھمچنین سیل ھای پی در پی از روی آن

بنیانگذار صاحب و  ،بخشی از سنگ ھای مرمری در قسمت ھایی از این بنا بھ وسیلھ مردم کھ عقیده داشتند
  بھ یغما رفتھ است و گؤک مسجد را بھ ویرانھ ایی تبدیل کرده بود. ،این مسجد سنی مذھب بوده

سازمان ملی «تحت نظارت » رضا معمار«با تالشھای یک معمار معروف بھ نام  ١٩٧٣این مکان در سال 
ای آن بطور کامل از نو بازسازی و مرمت گردیده است ولی مدتھا کاشی کاری ھ» حفاظت آثار باستانی

  باتمام نرسیده بود.

ھجري در دارلسلطنھ  1265آنرا در دوره ناصر اَلدین شاه در سال  ،در وقفنامھ ای کھ برای مسجد نوشتھ اند
تبریز ابتیاع، از جانب شخصی بنام امیرنظام گورھی بھ خزانھ سلطنتی دربار ارسال میدارد. آن وقفنامھ بھ 

 شیخ نجم الدین اسکوییعالم زمان  زبان عربی مرسوم روحانیون آن زمان نوشتھ شده است کھ آن را فقیھ و
را صادر کرده است و باعث قتل عام جمع کثیری از » حروفیون«(ھمان روحانی کھ در نھایت فتوای 

نفر نگاشتھ اند.)  ۵٠٠بودن کھ تعداد آن ھا در مأخذھای موثق » حروفیست«روشنفکران آن دوره بھ اتھام 
  ئید کرده است:نوشتھ و در ظھر آن مجلد بھ شرح زیر تصدیق و تأ

  
اهللا حي: ثبت و تحقق بما ھو طریق الثبوت و طریق التحقیق شرعا ان الخاقان االعظم االعدل االعلم سلطان 
السالطین العرب و العجم مالک سر الخالقھ باالستحاق ناشر الوي المعدلة في االفاق المظفر من السماء 

اد. معھد قواعد الشریعة في البالد المجاھد في سبیل اهللا المنظور علي االعداء ھادم اساس الجور و الظلم و الفس
المؤید من عند اهللا الموفق بتوفیق اهللا السلطان جھانشاه خلد اهللا خالفتھ و سلطانھ و اوضح علي العالمین بره و 
الل احسانھ، وقف و تصدق علي مصالح ابواب البرا المذکورة في ھذه الوقفتھ بحدودھا بعد ان تملکھا ابد اهللا ظ

معدلتھ بمبایعات شرعیھ و مملکات سمعیھ حسبما نطقت بھا تمسکات شرعیھ و اني نفذتھ و امضیتھ مسؤال، 
حرره الداعي للدولة الباھره افقر العباد نجم الدین االسکوئي موالدا ثم التبریزي مسکناو منشأ عفي اهللا عن 

) این بند .Aنقل از ورق اول کتاب صفحھ ) (869ھفواتة بالنبي و آلھ في شھور سنة تسع و ستین و ثمانمائھ (
  شود: از وقفنامھ نیز بھ عربي است و چنین آغاز مي

  
بسم اهللا الرحمن الرحیم ذلک من فضل الھ علینا، الحمد هللا العلي القادر الولي الناصر الملي القاھر الغني «

  )الف. 10ب تا ورق  2نقل از ورق الشاکر.... (

بعد از حمد خدا و نعت رسول او محمد (ص) و ستایش « ورده شده است:در اینجا ترجمھ آن چنین آ
نویسد کھ جھانشاه بھ ھمسر و زن  و ذکر امثال و آیات و شواھدی در بی ثباتی دنیا... مي» السلطان جھانشاه«

ای را کھ   خود خاتون جان معروف بھ بیگم بنت صاحب االعظم غیاث الملة و الدین، امر فرمود کھ بقعھ
ل بر ابواب خیرات و مبرات باشد بنا کند. این بقعھ در بیرون شھر تبریز در دروازه جدید در محلھ پس مشتم

ساختھ شد. آن عمارتی عالی و رفیع البنیان است و مشتمل بر مسجدی و » فخرآزاد«کوشک در جائی بنام 
نظر گرفتھ است. و نیز  ء (گنبد) شامخی است کھ آن زن آنرا برای مدفن خود و فرزندانش و شوھرش در قبھ

ھای تابستانی و زمستانی   مشتمل بر خانقاھی است کھ در باغی پر گل و ریحان قرار گرفتھ و اطاقھا و غرفھ
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دارد و آنھا را محلی برای ذکر و تسبیح خداوند قرار داده، وقف علماء وفقھا و متصوفھا و زھاد کرده است. 
ء آن ساختھ  ل بھ خانقاه مذکور است کھ آنرا با گنبدی کھ بر دھانھو نیز آن بقعھ مشتمل بر قناتی است کھ متص

  ).الف. 13ب الي  10نقل از ورق » (و دو حوضي کھ زیر آن قبھ است وقف بر جمیع مسلمین کرده است

گانھ ترکمن ھای اوغوز در نقش و نگارھای گؤک  ٢۴اونغون ھا و طاموغا(طاغما) ھای طوایف  ،تمام عالئم
تھ شده است. مقایسھ عالمات یافتھ شده در طول کاوشھای باستانشناسی و نقوش قالی ھای مسجد بکار گرف

بھ دستور جھانشاه ساختھ شده  ١۴۶۵ترکمنی با نقش ھایی کھ در ستونھا و دیواره ھای مسجد کھ در سال 
  این واقعیت را آشکار می کند. ،است

    رخون یئنی سئی و بیلگھ قاغان مقایسھ کنید.خطوط و عالئم تصویر زیر را با عالمات سنگ نوشتھ ھای او

 آن شرقی شمال سمت در مسجد ورودی ستون

  
.... تحقیق و پژوھش در مورد این آثار تاریخی جھانشاه حقیقی خود فرصت و تالش جداگانھ ای را طلب می 
کند کھ در این کوتاه سخن نمی گنجد. در این مورد بطور خالصھ نمونھ ھایی چند از تصاویر از نمای بیرون 

  بھ دقت خوانندگان محترم می رسانیم: ،و انسکلوپدیاھا درج گردید است ویکیپدیاھاو درون آن کھ در 
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 مسجد گؤک ورودی درب نمای
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 بنا درونی سقف

 اصلی درب بھ مشرف طاق سقف فوقانی گوشھ بخش
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 جھانشاه مقبره بطرف درونی درب
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 اسالمی معماری سبک بھ ایی فیروزه زیبای کاشیکاری
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 حقیقی جھانشاه دفن محل
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 مسجد گؤک معماری در اسلیمی زمینھ یک در ثلیث خط بھ مزین رفتھ بکار ھای کاشی
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 مرمت اَیام در مسجد بیرونی نمای

 

  ... و چند تا لینک در این رابطھ تقدیم حضور خواننگان می گردد!
  The reconstruction of Blue Mosque in Tabriz   مرمت و نوسازی. ١
  -- -  در گوگل سیرچ .٢
    جستجو در ویکیپدیا .٣
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  :گؤک مسجد (مسجد کبود) .۴
 :تصاویری از داخل مسجد .۵

 

 


