[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08 ]

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08 ]

107

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پنجم  /زمستان  / 1393سال دوم

بازخوانی اسناد کتیبهای غیرمنقول در میراث جهانی مجموعه بازار
تاریخی تبریز

حسین اسمعیلی سنگری*

عضو هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور و دانشجوی دکتری معماری اسالمی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز(نویسنده مسئول)

وحید ایالئی**

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
تاریخ دریافت مقاله 93/8/6 :تاریخ پذیرش نهایی93/12/20 :

چکیــــده:
کتیبههای غیرمنقول ،به عنوان یکی از مهمترین آثار و اجزاء اسناد تاریخی از ثروتهای فرهنگی کشور عزیزمان ایران
به شمار میروند که بر بخشهای انتخاب شدهای از ابنیهی تاریخی و بناهای شاخص نصب شده و همواره مورد توجه
بوده اند .نقش کتیبهها به عنوان ابزاری اساسی و مؤثر با دارا بودن مفاهیمی معنوی و کاربردی ،در آشکار نمودن مضامین
تربیتی و فرهنگی و همچنین هویت و اصالت بنا ،بانی و تاریخ ساخت ،نام استادکاران و هنرمندان و بسیاری از اطالعات
دیگر که نسبت به ارزش و موقعیت بنا متغیر بوده؛ حائز اهمیت میباشد .ویژگیهای کتیبههای مذکور شرایطی را ایجاد
نموده که تلفیق هنرهای دیگر را در خود نمایان میسازد که مهمترین آن هنر خطاطی و خوشنویسی است که اهمیتش
را در آیاتی که بر پیامبر اسالم نازل شده میتوان پی گرفت .نخست در سوره َعلَق ،اولین سوره نازل شده بر پیامبر که
به انسان یادآور میشود برای اولین بار قلم را از که آموخته است (الَّذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم) و دوم در سوره قلم ،سوگند به قلم
ون)؛ ذکر شده است .تحقیق حاضر قصد دارد با روش توصیفی-تحلیلی با استناد به
و آنچه نویسد (ن َو الْ َقلَ ِم َو ما َي ْس ُط ُر َ
مطالعات میدانی و تحلیل و تفسیر یافتهها با نگرشی بر اهمیت و ویژگیهای خط و خوشنویسی در به اوج رساندن هنر
کتیبه نویسی ،پژوهشی در باب اسناد کتیبهای غیرمنقول میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز داشته و مفاهیمی
را که در دل آنها نهفته است بازخوانی کند.

** vahid.eilaey@yahoo.com

*f_esmaeeli_s@yahoo.com
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پرسشهای پژوهش

 .1آیا کتیبههای بازار تبریز از ویژگیهای برشمرده در
چکیده برخوردار میباشند؟
 .2مضمون و محتوای کتیبههای منتخب شده برای
بازخوانی چه مفاهیمی را دارا میباشند؟
 .3چیستی ارتباط مضامین کتیبهها با عناصر معماری
انتخاب شده برای آنها چه میباشد؟

مقدمه
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بازار تاریخی تبریز با مساحتی بالغ بر بیست و هفت هکتار
و بیش از صد و شصت عنصر معماری ،به عنوان بزرگترین
اثر ثبت ملی شدهی کشور و وسيعترين مجموعه تاریخی
مسقف به هم پیوسته آجری جهان (در سال  2010میالدی
با عنوان مجموعه بازار تاریخی تبریزTabriz Historic -
 - Bazaar Complexدر فهرست میراث جهانی یونسکو به
ثبت رسیده) میباشد .بازار تبریز در قالب یک بلوک شهری
کامل (با دارا بودن مجموعههای مختلف تجاری ،مذهبی،
فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،ورزشی ،اقامتی و )...نمونهای
است منحصربفرد از عناصر شهرسازی دوران اسالمی.
آنگونه که بسیاری از مورخان و جهانگردان بنام ،بر وصف
آن برآمده و چنین گفتهاند .مارکوپولو 1در نیمه دوم قرن
هفتم ه.ق 1271( .میالدی) از گونهگونی کاالها و امتعه
ساخت تبریز گزارش میدهد و از ثروت هنگفت نهفته در
بازار آن [تبریز] اشاره میکند و در ادامه مینویسد؛ اصو ًال
ساکنان تبریز از راه داد و ستد و تهیه کاالهای گوناگون
روزگار میگذرانند (شفقی  .)1372کالویخو 2نمایندهی
پادشاه اسپانیا که بین سالهای  806الی  809ه.ق .به
هنگام سفر به سمرقند از تبریز دیدن کرده؛ مینویسد:
«چون از کاروانسراها خارج شویم به خیابانها و بازارهایی
میرسیم که در آنها همه گونه کاال فروخته میشود؛ در بازار
پارچههای ابریشم و پنبه و تافته و ابریشم خام و جواهرات
و همه گونه ظروف میتوان یافت (کالویخو .)254 ،1363
اینها دو نمونه از توصیفات بیشماری است که در خصوص
بازار تبریز به صورت مکتوب موجود است .گذشته از اسناد
تاریخی ،کتیبههای سنگی ،گچی و کاشی در بخشهای
مختلفی از مجموعه بازار تاریخی تبریز وجود دارد که با

مضامین متفاوت ،هویت و اصالت و موجودیت مجموعه
را به اثبات میرسانند .دهخدا در لغتنامه آورده است که
واژههای کتیبهای به اصطالح به نوشتهای اطالق میشود
که در حاشیهی دور سردر عمارتها ،دیوار مساجد ،مقبرهها،
بقاع ،گوشههای پارچهای به مانند بیرق ،جامه خانه کعبه،
پوشش تکیهها ،اماکن متبرکه و غیره نگارش مییابد
(دهخدا  ،1351ج)63 :40؛ گذشته از مفهوم لغوی ،کتیبهها
در ذخیرهسازی اطالعات و انتقال افکار ،اندیشهها و تمدن
بشری از نسلهای گذشته به نسل حاضر نقش به سزایی
داشتهاند .لذا اهمیت توصیف شده ،لزوم بازخوانی محتوایی
کتیبههای مجموعه بازار تبریز را به عنوان اسناد غیرمنقول
در آن موجب گردید تا پژوهشی بر روی آنها صورت پذیرد
که عالوه بر مستندنگاری ،تحلیلی بر محتوا و مضامین آنها
صورت گیرد.
 .1خط و خوشنویسی در کتیبهها
به طور کلی آنچه که بیانکننده مفاهیم و مضامین موجود
در یک کتیبه میباشد؛ از طریق هنر واسطهای با عنوان
«خط» نمایان شده است و در واقع هنر یا ابزاری است برای
ثبت و نوشتن ذهنیات و تفکرات با استفاده از عالئمی که
به چشم آشنا هستند .در واقع بشر از لحظهای که تالش
کرد آنچه را که میاندیشد نقش کند؛ قدم به دنیای خط
و نگارش نهاد؛ از نقاشیهای دیواری غارها تا خطوط
هیروگلیف مصر باستان و روند تکاملی آن در گذر تاریخ
تا ابداع خط و خوشنویسی و انتقال آن بر روی کتیبهها.
خطوط استفاده شده در کتیبههای ایرانی بر دو دسته تقسیم
میگردند؛ خط در قبل از اسالم و خط در بعد از اسالم.
نخست خطوط مختلفی از جمله میخی و پهلوی و اوستائی
در ایران متداول بوده است که با ظهور دین اسالم نیاکان
ما الفبا و خطوط اسالمی را پذیرا شده و آنرا به اوج خود
رساندند .در اوایل قرن چهارم (سال 310ه.ق ).ابن مقله
بیضاوی شیرازی با الهام از خطوط متدوال اسالمی (خط
کوفی و خط نسخ قدیم) خطوطی را به وجود آورد که به
خطوط اصول معروف شدند و عبارتند از محقق ،ریحان،
ثلث ،نسخ ،رقاع و توقیع که در مکتوبات و نسخ خطی و
کتیبهها مورد استفاده واقع شدند .در این میان کتیبههای

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پنجم  /زمستان  / 1393سال دوم

مسجد به عنوان واالترین و مقدسترین فضای معماری
اسالمی مطرح میگردد که در عرصه مجموعه بازار تاریخی
تبریز بیش از سی و پنج مورد به تفکیک مسجد -مدرسه،
مسجد -مقبره ،بقعه متبرکه و مسجد بنا شده است که در
حدود بیست و دو درصد از مجموع عناصر بازار را تشکیل
میدهند .فضای معماری مذکور به عنوان معماری مقدس،
نقش بسیار مؤثری در عملکرد اجتماعی ،تجاری ،فرهنگی،
تربیتی و مدیریتی بازار ایفا نموده است .در واقع اصول
شریعت اسالم در باب نحوهی تجارت ،کسب و کار حالل،
نح وهی معامالت ،شرایط وام و بدهی ،تنظیم اسناد تجاری،
رعایت حق الناس و حق اهلل ،پرداخت خمس و زکات و
بسیاری دیگر که همگی در آیات قرآنی ذکر گردیده است
به اهالی بازار نطق میگردد؛ که به این موضوعات در
کتیبههای موجود در بازار پرداخته شده است .مهمترین و
بزرگترین این مساجد ،مسجد جامع شهرها بوده که اهمیت
بسیار مهمی در شهرسازی اسالمی داشته و آنها را در
تزئینات کتیبهای از دیگر مساجد ،برجسته نموده است.
مساجد واقع شده در بازار تبریز نیز از جمله نفیسترین
و مهمترین تزیینات ب ّنایی و کتیبهای در سطوح خارجی
و داخلی را به خود اختصاص دادهاند .به هنگام بررسی
فضاها در شهرسازی ایرانی-اسالمی و چگونگی چیدمان
این فضاها ،به وضوح میتوان نقش اصلی مسجد جامع را
مشاهده کرد که این مهم با دقت در مکانیابی و گزینش آن
در بهترین نقطه شهر صورت میگرفت .در این خصوص،
مسجد جامع به عنوان قلب تپندهی شهر محسوب گردیده
و به شکلی استادانه با دیگر فضاهای کالبدی شهر تلفیق
شده است .همین امر موجب شده در میان فعالیتهای دیگر
که حتی فعالیتهای دنیوی را نیز شامل میگردیده (مانند
بازارها) واقع شوند؛ که او ًال در تلطیف مادیت آن فعالیتها
مفسر عدم جدایی دنیا و
مبین و ّ
ایفای نقش نموده و ثانیا ّ
آخرت و وحدت معنویت و ما ّدیت در تفکر و تعالیم اسالمی
بوده اند (نقی زاده  .)399 ،1385آنچه که در شهرسازی
ایرانی-اسالمی دیده میشود؛ ارتباط تنگاتنگی است که
در میان دو کالبد معماری (مسجد و بازار) موجود بوده و
در این خصوص واضحترین نمونهی آن مسجد جامع و
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تحقیق مورد مطالعه با نوع دوم این خطوط (خط در بعد از
اسالم) در ارتباط میباشد.
بنا به گفتهی پوپ« 3کتیبهها که در پیچیدگی خطوط
هیجان زیادی پدید میآورند؛ باید واقع ًا در جای خود
مورد بررسی قرار گیرند .آنها در مقام طرح ناب درخور
بیشترین تحسین هستند؛ ولی در عین حال مسلمانان آنها
را دارای خواصی باطنی میدانند» (پوپ  .)159 ،1386در
کتیبهنگاری آنجا که بحث خوشنویسی مطرح است؛ ساختار
اثر بر اساس اصول دوازدهگانه خوشنویسی («اول تركيب،
دویم كرسي ،سِ ُیم نسبت ،چهارم ضعف ،پنجم قوت ،ششم
سطح ،هفتم دور ،هشتم صعود مجازي ،نهم نزول حقیقی،
دهم اصول ،یازدهم صفا ،دوازدهم شان»(میرعماد ،1371
 ))7سنجیده میشود و آنجا که بحث موقعیت مکانی در
فضای معماری در میان است؛ ساختار کتیبه در هندسهی
معماری و تناسبش در کل مجموعه تعریف میگردد .در
واقع ،ساختار اصلی یک کتیبه بر اساس دو اصل تناسب
و ترکیب شکل میگیرد (مکی نژاد ،آیت اللهی و هراتی
.)83 ،1388
در ادامهی تحقیق ،جهت شناخت و بررسی کتیبههای
موجود در مجموعه بازار تاریخی تبریز به بازخوانی شکلی
و محتوایی آنها و مضامینی که در متن کتیبهها موجود
است؛ پرداخته شده است .در بررسیهای صورت گرفته از
کتیبهها با ذکر توصیفی از بنای مربوطه ،به موقعیت نصب
کتیبه و بازخوانی متون نوشته شده بر روی آن اشاره و نتایج
تحلیل به دست آمده ،ذکر خواهد گردید .پژوهش حاضر،
به صورت میدانی و بازخوانی شکلی آن به روش چرمه
برداری -تکنیکی برای برداشت اولیه طرحها و نوشتههای
کتیبهها و تزئینات وابسته به معماری -و در پایان به کمک
نرمافزار رایانهای صورت گرفته است .الزم به ذکر است با
توجه به محدودیت حجم ارائه مطالب در مقاله حاضر ،به
بازخوانی کتیبههای مهم موجود در مجموعه بازار تاریخی
تبریز بسنده شده است.
 .2بازخوانی کتیبهها
در تقسیمبندی بناهای معماری اسالمی ،مساجد از جایگاه
منحصر به فرد و شاخصی برخوردار هستند .در این میان
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بازار تاریخی شهر تبریز به شمار میآید که در این میان
متون کتیبههای آن نیز تأییدکننده مطلب مذکور میباشد.
در نقشه شماره  ،1موقعیت کتیبههای انتخاب شده برای

پژوهش ،جایگذاری شده است تا مکان هرکدام نسبت به
عرصهی مجموعه بازار تاریخی و جایگاه آنها در ساختار
شهر تاریخی تبریز مشخص گردد.

مجموعه سید حمزه و
مقبره الشعرا

عمارت شهرداری

مسجد علیشاه

نقشه  .1جایگذاری موقعیت مکانی کتیبههای بازخوانی شده مجموعه بازار تاریخی تبریز در مقاله ،بر شهر تاریخی تبریز (مأخذ :نگارندگان)
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قبل از شروع بازخوانی و تشریح متون کتیبهها ،اطالعات و
مشخصات کلی آنها که از یافتههای حاصل شده از تحقیق
حاضر به دست آمده؛ در یک جدول ارائه گردیده است تا
در یک نگاه کلی به شناخت اولیه و جامع از کتیبهها دست
یافته و به تفسیر آنها در ادامه مقاله پرداخته شود (جدول.)1

روند بررسی کتیبهها با توصیف بنای مربوط به کتیبه آغاز
و سپس با ارائه نقشههای بنا و آشنایی با موقعیت کتیبه
مورد نظر به بازخوانی دقیق متن نوشتاری کتیبه پرداخته و
در خاتمه هر بخش تفسیر و بسط مفاهیم هدف کتیبه ،به
بحث گذاشته خواهد شد.
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جدول  .1مشخصات کلی کتیبههای بازخوانی شده مجموعه بازار تاریخی تبریز در مقاله (مأخذ :نگارندگان)
ردیف

کتیبه

مکان کتیبه

نوع خط خطاط

تعداد
سطر

1

مسجد جامع 1

سر درب ورودی از
سمت صحن مسجد

ثلث

محمد
مومن
تبریزی

15
سطر

2

مسجد جامع 2

جرز غربی شبستان
داخلی

ثلث

3

مسجد جامع 3

محراب مسجد

کوفی
تزئینی

عالء
الدین
محمد
تبریزی

13
سطر

4

مسجد-مقبره
کبود

ایوان ورودی مسجد

ثلث

5

مسجد-مقبره
چهار منار

راهروی ورودی مسجد نستعلیق
(مکان امروزی آن)

--

قدمت

مضمون

 1106فرمان سلطان
اسماعیل
هق
صفوی جهت
ممانعت از
فساد در جامعه
972
هق

رویای صالحه
شاه طحماسب
صفوی

ابعتد به متر
1/58 * 2/05

1/13 * 1/83

 1سطر دوره
به ایلخانی

آیات اول تا
هفتم سوره
مومنون

-870
872
هق

آیات هجده
و نوزده سوره
توبه

10/11 * 0/83
و
12/05 * 83/0

1280
هق

مرمت و
آبادانی مسجد

0/45 * 0/30

دستور حاکم وقت
جهت احترام به
حقوق خصوصی
شهروندان

0/84 * 1/84

طول
18/80

1
نعمت
اهلل ابن سطر
محمد
البواب

1/40 * 1/80

6

ارسن نصریه
حسن پادشاه

سر درب ورودی
مدرسه نصریه

ثلث

--

9
سطر

دوره
صفوی

7

چهار سوق
قیزبستی 1

پیشانی ایوان ورودی
مسجد جامع از سمت
چهارسوق

نستعلیق
برای کلمه
بسم ا ..و
ثلث برای
متن کتیبه

--

12
سطر

 1216بخشش مالیات
ه ق بازاریان جهت
رونق دادوستد

1/34 * 1/05

8

چهار سوق
قیزبستی 2

سه وجه ایوان ورودی نستعلیق
مسجد جامع از سمت
چهارسوق

میرزا
آقا

1
سطر

--

1
سطر

 1294ذکر اسامی
ه ق چهارده معصوم
علیهم السالم

1/63 *0/30
2/89 * 0/30

قسمت سر درب
 9مسجد-مدرسه
ورودی از سمت بازار
صادقیه
صادقیه

10

دروازه کهنه
بازار (دمیر
قاپو)

بخش سردرب از
سمت کهنه بازار به
رنگچی بازار

نستعلیق

نستعلیق مال
هادی
جلی
همدانی

2
سطر

 1194وصف حصار
ه ق شهر و بانی آن

0/36 * 1/50

0/38 * 3/45
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--

3
سطر

دوره تمجید و ترویج
صفوی عمل وقف و
موقوفات

بخشی از بازخوانی کتیبه
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 .1-2کتیبههای مسجد جامع
مسجد جامع بازار بزرگ تبریز که بنیان آن به صدر اسالم
برمیگردد به عنوان قدیمیترین بخش هستهی مرکزی
شهر تاریخی تبریز در غرب مجموعه بازار واقع شده است.
این مسجد از اوایل قرن هفتم هجری به جامع کبیر مشهور
بوده است .نوع معماری آن تاق و چشمه بوده با پالن
مستطیل شکل و کشیدگی شمالی-جنوبی به طول  65متر
و عرض  20متر شامل  8تویزه و  7چشمه .پایههای آجری
در بخش جنوبی به عرض دهانه  10/5متر و در بخش

شمالی به عرض  15متر میباشد .دسترسی مسجد از طریق
دو هشتی در جبهه شمالی آن ممکن میباشد .در قسمت
جنوبی محرابی رفیع با کتیبهای زیبا دورتادور قاب آن نقش
بسته است .رویداد مهم تاریخی که در این مسجد به وقوع
پیوسته است؛ اعالم مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی
دولت و مملکت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی
میباشد .مسجد دارای سه کتیبهی باارزش است که به
بازخوانی آنها پرداخته شده است.

جدول .2موقعیت مسجد جامع نسبت به عرصه و حریم () Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبههای آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)
1
2

3

نما و مقطع

پالن مسجد و موقعیت کتیبهها

ك َمن تَشَ ا ُء َو َتن ِز ُع الْ ُملْ َ
ك ُت ْؤتِي الْ ُملْ َ
ك
ـه َّم َمال َِك الْ ُملْ ِ
اللَّ ُ
ِم َّمن تَشَ ا ُء َو ُت ِع ُّز َمن تَشَ ا ُء َو ُتذ ُِّل َمن تَشَ ا ُء ب ِ َيد َ
ِك الْخَ ْي ُر إِن ََّك
ِير  ])[ 16درهم و دینار تمام عیار دولت
َعلَى ُك ِّل شَ ْي ٍء َقد ٌ
اعتبار و زرده دهی[ ]،کذا پادشاهی و فرماندهی عرصه
روزگار جهته این دودمان خالفت و امانت و خاندان نبوت
و والیت در مخزن درستی با کمال تردستی محفوظ و
منبوط داشته[ ]،جهته ستایش این نعمت بیقیاس و ادای
شکر این عارفه محکم اساس[ ]،در این عهد سعادت مهد
که عذرای دولت روز افزون در اغوش و لیالی سلطنت
ابد مقرون[ ]،دوش بدوش و اولین سال میمنت مانوس
و اوان شکفتگی گلشن امال عا ّمه نفوس است[ ]،همت
صافی طویت 17معدلت گستر و ضمیر منیر ]،[ 18مهر اصابت
َّاه ْم فِي
ِين إِن َّم َّكن ُ
شریعت پرور بحکم آیة وافی هدایه (الَّذ َ
وف َونَ َه ْوا َع ِن
الص َل َة َوآتَ ُوا ال َّز َكا َة َوأَ َم ُروا بِالْ َم ْع ُر ِ
ال ْْر ِ
ض أَ َقا ُموا َّ
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 .1-1-2کتیبه شماره یک
کتیبه شماره یک مسجد جامع بر پیشانی ایوان ورودی
(سردرب شمال شرقی) جای گرفته است .متن کامل
بازخوانی شده کتیبه به قرار ذیل میباشد« :بسم اهلل الرحمن
الرحیم حکم جهانمطاع شاه مالیک سپاه السلطان بن
السلطان ابوالمظفر شاه سلطان حسین الحسینی الموسوی
6
الصفوی بهادرخان خلداهلل ملکه 4و سلطانه 5شرف نفاد
یافت[ ]،آنکه عالیجاه 7ساالرسپه تفنگچی اقاسی و توپچی
باشی و بیگلربیگی اذربایجان[ ]،به شفقات بال نهایات
شاهانه مفتخر و مباهی بوده اند که چون از هنگامی که
مهره انجم 8بر تخته زرنگار ]،[ 9فلک ابگون ]،[ 10سیماب
نمون ]،[ 11بدست قضا چیده و کعبتین 12عاج مزین جهته
تحصیل نقد سیادت کونین 13بنقش شش جهته گردیده و
گنجور 14گنجینه وجود بمؤدای حقانیت اقتضای[(]ُ 15ق ِل

موقعیت مسجد جامع نسبت
به فضاهای معماری همجوار
)(Zone Fآن

موقعیت مسجد جامع نسبت به
عرصه و حریم مجموعه بازار
تاریخی تبریز
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که موجب عبرت دیگران گردد و ان عالیجاه و امراء تابین
بعلت وجوهات مزبوره چیزی باز یافت ننموده نگذارند که
آفریده بدان جهته دیناری طمع و توقع نماید و خالف کننده
از مردودان درگاه الهی و محرومان شفاعت رسالت پناهی
و مستحقان لعنت و نفرین ائمه طیبه صلوات اهلل علیهم
اجمعین و مالئکه آسمان و زمین باشد[ ].اهالی و اوباش را
نیز از کبوتر پرانی و گرگ دوانی و نگاهداشتن گاو و قوچ
و سایر حیوانات جهته جنگ و پرخاش که باعث خصومت
و عناد و موجب انواع شورش و فساد است ممنوع ساخته[]،
س ّد ان ابواب از لوازم شمرند دقیقه در استحکام احکام
مطاعه و اشاعت اجرای اوامر شریفه فروگذاشت ننمایند[].
امرا و حکام تابین انعالیجاه حسب المسطور مشارالیه هریک
در الکاء متعلق خود بموجبی که مقرر فرمودیم بعمل آورده
و از هر جوانب بر این جمله روند و رقم قضاشیم معدلت
مضمون را بر عموم خالیق خوانده بر سنگی نقش و بر در
مساجد جامعه نصب نمایند و در این ابواب قدغن دانسته هر
ساله رقم مجدد طلب بدارند و در عهده شناسند[ ].تحریرا
شهر شوال سنه  1106ست و مائه و الف من الهجره النبویه
مضمون رقم معدلت ابواب فوق که زالل مایعیست از چشمه
سارسالله خاندان صفوت و کرامت بوساطت عالیجاه رستم
خان ساالر سپه بمزارع امید کافه عباداهلل فائض و بسعی
عالیقدر رفیع الشان و منیع المکان محمد نیکا برادر و نایب
عالیجاه معظم الیه بر صخره ص ّما 34ترسیم گردید[ ].قد
تشرف بکتابتها محمد مومن التبریزی » (تصویر .)1کتیبهی
حاضر ،بر روی سنگ رخام با ابعاد  2/05 × 1/58متر نقر
شده است .با توجه به متن کتیبه ،تاریخ آن به  1106ه.ق.
باز میگردد و شامل 15سطر میباشد .مضمون کلی کتیبه
مشتمل بر فرمانی است از شاه سلطان حسین صفوی (دوره
حکومت وی مابین سالهای  1105-1134ه.ق .به طول
انجامیده) در اوایل دوره حکومتی خود به رستم خان ساالر
سپه و بیگلربیگی آذربایجان .نکتهی قابل توجه این کتیبه
در بهرهگیری از مفاهیم معنوی (کالم خدا ،اعتقادات و
باورهای دینی مردم) با هدف اصالح امور و شرایط و اوضاع
برهم ریخته جامعه آن روز است .دستور حکومتی با رجوع
به آیات قرآنی و تفسیر آنها با اصول فقهی اسالم ،توانسته
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الْ ُم َ
نك ِر) 19باجرای اوامر و نواهی خالق کل و خاتم انبیا و رسل
َ
س َ
ون
ول لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفل ُِح َ
بفحوای صدق انتماء ( َوأطِ ي ُعوا اللَّـ َه َوال َّر ُ
ون]) 20معطوف و مصروف داشته[ ]،امر عالم مطاع[]،
ح ُم َ
[ت ُْر َ
شرف نفاد یافت که بمضمون بالغت مشحونُ ( 21ق ْل إِن ََّما
ِش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َط َن) 22پرده گیان
َح َّر َم َربِّ َي الْ َف َواح َ
سترگشا پردهنشین و شاهدان چهره نما خلوتگزین بوده با
نامل 23عصیان نقاب بیشرمی از رخسار عفت باز ننموده[]،
دامن زن اتش غضب دادار بی نیاز نگردند و ساکنان خطه
ایمان و مقیمان دارالسعاده ایقان 24بمضمون حقیقت نمون
اب َوالْ ْز َل ُم
( َيا أَيُّ َها الَّذ َ
ْنص ُ
ِين آ َم ُنوا إِن ََّما الْخَ ْم ُر َوالْ َم ْيسِ ُر َوال َ
ون) 25بالت
س ِّم ْن َع َم ِل الشَّ ْي َط ِ
اج َتن ُِبو ُه لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفل ُِح َ
ان َف ْ
ِر ْ
ج ٌ
قمار دست دراز نکرده قبل از آنکه شطرنجی زور اور[آور]
روزگار ایشانرا مات ممات و فیل بند حیرت هیجان و
هنگامه عرصات 26ساخته معلوم شود که انچه برده اند[]،
باخته اند سالک طریق اجتناب بوده بهیچ وجه پیرامون
ان عمل شنیع نگردند و کل وجوه بیت اللطف و قمار و
چرس 27فروشی و بوزه 28فروشی ممالک محروسه را که
هر سال مبلغهای خطیری میشد[ ]،بتخفیف تصدق فرق
فرقدسای اشرف مقرر فرمودیم و در این ابواب صدور عظام
و علماء اعالم و فقهاء اسالم وثیقه انیقه 29علیحده م ّوکده
بلعن ابدی و طعن سرمدی که م ّزین و موشح بخط گوهر
نثار همایون است بسلک تحریر کشیده اند[ ]،میباید که
ان عالیجاه بعد از شرف اطالع بر مضمون امر مطاع الزال
30
نافذاً فی االقطاع و االرباع مقرر دارد که در کل محال
تیول ]،[ 31همه ساله ان عالیجاه و امراء و حکام تابعین و
غرا و طریق اظهر
ساکنین و مت ّوطنین بقانون از هر شریعت ّ
ملت بیضاء منهج صالح و سداد بوده مرتکب امور مذکوره
نگردند و بدکاران در حضور امناء شرع شریف و کالنتران
و ریش سفیدان ّ
ِين
محلت بموجب ایه وافی هدایه ( َوالَّذ َ
اس َت ْغف َُروا
إِ َذا َف َع ُلوا َفاحِشَ ًة أَ ْو َظلَ ُموا أَنف َُس ُه ْم َذ َك ُروا اللَّـ َه َف ْ
ل ُِذنُوب ِ ِه ْم) 32توبه کنند و مرتکبین محرمات مزبور را تنبیه
و تادیب نمایند[ ]،و التزام بازیافته هرگاه اشتغال بان افعال
ذمیمه 33نمایند بر نهج شرع مطاع ح ّد جاری و مورد مواخذه
و بازخواست سازند و چنانچه احدی باعمال شنیعه دیگری
مطلع گشته اعالم ننمایند انشخص را بنوعی تنبیه نمایند
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با صراحت اعمال زشت و ناپسند رواج یافته در جامعه را
نهی کرده و حد شرعی را در خصوص مرتکبین جایز بداند.
در ابتدای کتیبه با اشاره به آیه  26سوره آل عمران ،متذکر
فرمانروایی پروردگار بر عالم هستی شده و از توانایی و قدرت
الهی سخن گفته و در آیه  41از سوره الحج ،از برپایی نماز
و پرداخت زکات سخن به میان میآورد .با آیه  33سوره
االعراف ،یادآور حرام بودن زشتکاریها و گناهان آشکار
و پنهان است .با آیه  90سوره المائده ،کسانی که ایمان
آورده اند؛ به اجتناب از برخی اعمال پلید توصیه میشوند
و آنها را جزو کارهای شیطان میداند (قماربازی و فروش
چرس (نوعی ماده مخدر) و بوزه (نوعی شراب) که مشاغل
موجود در آن زمان بوده است)؛ و در سطرهای انتهایی با
ذکر آیه  135از سوره آل عمران ،رو به کسانی که مرتکب

کارهای زشت شدهاند که بایستی به توبه روی آورده و از
خداوند برای گناهان خویش طلب آمرزش کنند تا از این
طریق رستگار شوند .همچنین اهالی اوباش از کبوترپرانی،
گرگدوانی ،و نگاهداری از برخی حیوانات وحشی که باعث
خصومت و فساد در جامعه است منع شده اند .در ادامه از
والی شهر خواسته شده تا برای مورد عبرت واقع شدن
دیگران ،در حضور ریشسفیدان و بزرگان محالت شهر،
بدکاران و مرتکبین به کارهای ممنوع ،تنبیه گردند و تأدیب
و حد شرعی اعمال آنها را به جا آورند .در پایان متن کتیبه
از بیگلربیگی آذربایجان خواسته شده است تا این دستور
را بر سنگی نقش کرده و بر در مسجد جامع نصب نمایند
تا به رؤیت عموم مردم برسد .خطاط کتیبه نیز با توجه به
متن بازخوانی شده ،محمد مؤمن تبریزی از کبوترپرانی،
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تصویر .1بازخوانی کتیبه شماره یک مسجد جامع (مأخذ :نگارندگان)
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نشستند و کف پایها را نزدیک یکدیگر روبرو بر وجهی
که کف بکف نرسیده بود نهادند[ ]،پس رفتم و پای راست
انحضرت را میان بند پای مبارک وی و بند چاقشور بوسیدم
40
بعد از ان[ ]،انحضرت برخواسنتد و فرمودند که این تمغاها
را که بخشیده ای بسیار خوب کردی و اظهار خوشنودی
فرمودند[ ]،و فرمودند که تتمه 41را هم ببخش و فرمودند
که ما از تو راضی ایم یا از تو راضی میشویم و بیادم نماند
که از این دو عبارت کدام فرمودند بعد از ان فرمودند که
روز بروز عمرت زیاد می شود و دولتت زیاده می گردد[].
من عرض کردم که چون این امر مقبول شما است تتمه
تمغاها را هم بخشیدم[ ]،بعد از ان انحضرت غایب شدند
بر وجهی که من ندانستم که چون غایب شدند الجرم
در روز پنجشنبه مذکور حسب االمر انحضرت صلوات اهلل
علیه[ ]،تتمه تمغاء جمیع ممالک محروسه 42را در اذربایجان
و عراق و فارس و خراسان و شیروان و گیالن خصوص ًا
تمغای دارالضرب طال و نقره که غایت بخشیده نشده بود
مو ّکد بلعنت نامه بخشیدم و ثواب انرا بحضرات چهارده
معصوم صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعین هدیه کردم و
ثواب این اهداء را بحضرت صاحب االمر صلوات اهلل علیه
هدیه کردم[ ].بنابراین باید که ابواب جمع دارالسلطنه تبریز
و شوارع 43ارضروم و عراق را که بمبلغ سه هزار و هشصد
و هفتاد پنج تومان هشصد دینار در ان ملک جمع است از
تاریخ واقعه مذکوره مسدود دانسته[ ]،اصال طلبی از هیچ
سیئه را در ان ملک بدستور کل
افریده ننمایند و این بدعت ّ
ممالک برطرف دانند[ ].مستوفیان عظام دیوان اعلی من
بعد از دفاتر سنوات[ ]،جمع انرا ننویسند و اسم و رسم انرا از
صحایف دفاتر محو گردانند حاکم و اکابر دارالسلطنه تبریز
مضمون حکم اشرف و اعلی را[ ]،موکد بلعنت نامه دانسته
یقین دانند که هرکس از مضمون ان تجاوز نموده[ ]،من
بعد بهر صیغه و عنوانی که باشد از ان ابواب چیزی گیرد
و هرکس بدان رضا دهد و کسی که بر حقیقت ان مطلع
شود معروض ندارد [*] 44و انجماعت را بر وجهی سیاست
خواهم فرمود که باعث عبرت گیران گردد[(] َف َمن بَ َّدلَ ُه بَ ْع َد
ِيم
َما َس ِم َع ُه َفإِن ََّما إِث ُْم ُه َعلَى الَّذ َ
ِين ُي َب ِّدلُونَ ُه إِ َّن اللَّـ َه َسم ٌ
ِيع َعل ٌ
 ])[ 45از جوانب بر این جمله روند و از فرموده عدول نورزند
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گرگدوانی ،و نگاهداری از برخی حیوانات وحشی که باعث
خصومت و فساد در جامعه است منع شده اند .در ادامه از
والی شهر خواسته شده تا برای مورد عبرت واقع شدن
دیگران ،در حضور ریشسفیدان و بزرگان محالت شهر،
بدکاران و مرتکبین به کارهای ممنوع ،تنبیه گردند و تأدیب
و حد شرعی اعمال آنها را به جا آورند .در پایان متن کتیبه
از بیگلربیگی آذربایجان خواسته شده است تا این دستور را
بر سنگی نقش کرده و بر در مسجد جامع نصب نمایند تا
به رؤیت عموم مردم برسد .خطاط کتیبه نیز با توجه به متن
بازخوانی شده ،محمد مؤمن تبریزی میباشد.
 .2-1-2کتیبه شماره دو
کتیبه شماره دو مسجد جامع کبیر ،بر جرز تویزه گنبدخانه
شمالی ،در بخش غربی آن نصب شده است .متن بازخوانی
شده کتیبه بدین شرح میباشد« :فرمان قضا جریان شاه
ستاره سپاه خاک استانه [آستانه] خیرالبشر مر ّوج مذهب
ائمه اثنی عشر غالم امیرالمومنین حیدر علی بن ابیطالب
السلطان بن السلطان ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان
خلداهلل ملکه و سلطانه[ ]،شرف نفاد یافت[ ].انکه [آن که]
بنا برویای صالحه که در شب پنجشنبه دوازدهم شهر
شعبان اودئیل اثنی و سبعین و تسعمائه حضرت حجه قائم
صاحب االمر و ال ّزمان صلوات الرحمن علیه را در واقعه
دیدم[ ]،قامت اشرف انحضرت[آن حضرت] بلند و روی
کشیده و محاسن شریف یک قبضه و موی محاسن و
شارب خرمائی و چشم و ابروی انحضرت سیاه و ضعفی
در بشره مقدس انحضرت ظاهر بود چنانچه ریاضت کشیده
و تاج سقرالط 36قرمزی بی دستار بر سر اشرف داشتند و
جامه قلمی اجیده 37که ظاهراً رنگ ان نخودی بود و باال
39
پوش قلمی اجیده که غالبا سفید بود و چاقشور ]،[ 38تیماج
زرد در پای مبارک داشتند و هیچ کس انحضرت را نمی
دید و اواز [آواز] مبارک انحضرت با اینکه بلند سخن می
فرمودند غیر من کسی نمی شنید و بعد از ظهور انحضرت
فی الحال من فریاد کردم و کسی نشنید و انحضرت بعد از
بیرون آمدن در ایوان طاق هندی که تخمینا طول ان ده
زرع بوده باشد و روی ان ایوان بقبله بود بوجهی که پشت
مبارک انحضرت بجانب میان مغرب و قبله بود منحرف
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فی عشر ثالث شهر شوال اودئیل اثنی و سبعین و تسعمائه
کتبه عالء الدین» (تصویر.)2
این کتیبه بر روی سنگ مرمر به ابعاد  1/83×1/13متر
در  13سطر که به خط ثلث به تحریر در آمده در شوال
سنه  972ه.ق .نقر شده است .الزم به ذکر است که قدمت
این کتیبه  134سال قبلتر از کتیبه شماره  1مسجد جامع
کتابت شده است .مضمون کتیبه فرمانی است از طرف
زمامدار کشور در دوره صفویان ،شاه تهماسب اول (دوره
حکومت وی مابین سالهای  931-983ه.ق .به طول
انجامیده) .مفهوم کلی این کتیبه نشان از اعتقادات عمیق
دینی زمامداران حکومت وقت که بنیان گذار مذهب تشیع
در کشور میباشند -و اداره حکومت بر پایه اصول و احکام
اسالمی است .متن بازخوانی شده کتیبه دربرگیرندهی شرح
حال رؤیای صالحهی ایشان است که حضرت صاحب االمر
(عج) را در رؤیای خود در شب پنجشنبه دوازدهم ماه
شعبان همان سال مالقات کرده و آن حضرت توصیههایی
بر وی نموده اند .در ابتدای متن کتیبه شاه تهماسب به

وصف جالل و جمال و شکوه ایشان پرداخته و سپس از
خشنودی ایشان در قبال بخشش تمغاها (مالیات و عوارض)
توسط شاه تهماسب نوشته است و از توصیهی ایشان به
وی که بخشش تتمه تمغاها (باقی مانده مالیاتها) است
خبر داده است .بر حسب امر ،شاه تهماسب نیز چنین نموده
و تتمه تمغاء جمیع ممالک محروسه (آذربایجان و عراق و
فارس و خراسان و شیروان-در خراسان شمالی -و گیالن)
مخصوص ًا مالیات ضرب طال و نقره را که به طور کامل
بخشیده نشده بود به طور کامل بخشیده شدند .ثواب این
کار را هم به چهارده معصوم (ع) و حضرت صاحب االمر
(عج) هدیه نموده است .در ادامه به حاکم دارالسلطنه تبریز
(به عنوان پایتخت اول سلسله صفویان) امر میکند تا
بدهیهایی که مناطق همجوار بر دولت دارند نیز ستانده
نشود و برخی از بدهیها که در دفتر حکومتی ثبت شده
بود؛ به هیچ وجه اخذ نگردد .در انتهای کتیبه هم با اشاره
به آیه  181سوره بقره ،در مورد اینکه هر کس وصیتی را
بعد از شنیدنش تغییر دهد؛ گناهی مرتکب شده است؛ به

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تصویر .2بازخوانی کتیبه شماره دو مسجد جامع (مأخذ :نگارندگان)
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متن بازخوانی شده محتوای کتیبه به قرار ذیل میباشد:
ون [(])١
ح َم ِ
ـن ال َّرح ِ
ِيمَ ،ق ْد أَ ْفلَ َح الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
«ب ِ ْس ِم اللَّـ ِه ال َّر ْ
ِين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو
ون [(َ ])٢والَّذ َ
الَّذ َ
ِين ُه ْم فِي َص َلتِ ِه ْم خَ اشِ ُع َ
ِين ُه ْم
ون [(َ ])٤والَّذ َ
ون [(َ ])٣والَّذ َ
ِين ُه ْم ل ِل َّز َكا ِة َفا ِع ُل َ
ُم ْع ِرضُ َ
َ
َ
َّ
ون [( ])٥إِل َعلَى أ ْز َوا ِج ِه ْم أ ْو َما َملَ َك ْت
لِف ُُرو ِج ِه ْم َحاف ُِظ َ
ِين [(َ ])٦ف َم ِن ابْ َت َغى َو َرا َء َذل َِك
أَ ْي َمان ُُه ْم َفإِن َُّه ْم غ َْي ُر َم ُلوم َ
َف ُأولَـئ َ
ون[( 46» ])٧بخش نوشتاری کتیبه شامل
ِك ُه ُم الْ َعا ُد َ
آیات اول تا هفتم سوره مؤمنون میباشد .بشارت از رستگار
شدن محقق مومنان و آنان که در نمازشان خشوع میورزند
و همچنین زکات میپردازند؛ مفهوم کلی کتیبه میباشد که
در مجموع دارای  38کلمه بوده و کلمه «اللغو» در مرکز و
محور عمودی محراب و کلمات «حافظون» و «للزکاه» در
گوشهی سمت چپ و راست

تصویر .3کتیبهی شماره سه مسجد جامع (مأخذ :نگارندگان)

محراب واقع شدهاند .یکی از مهمترین نکات قابل توجه
این کتیبه ،هماهنگی و نظام پیوستهای است که از نظام
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مسئوالن حکومتی در رابطه با اجرای کامل حکم صادر
شده ،سفارش میکند و در خاتمه متذکر میشود که در
صورت تجاوز هر کس از مضمون دستور ،به گونهای با
او برخورد خواهد شد که باعث عبرت دیگران شود .خطاط
کتیبه استاد عالء الدین محمد تبریزی 35از استادان بزرگ
خط ثلث ،میباشد.
آنچه که در محتوای بازخوانی شده دو کتیبه قبلی مشهود
است؛ نشان از اهمیت فضایی و مکانی مسجد در میان
مردم در شهرهای اسالمی دارد .در این خصوص پروفسور
آرتور اپهام پوپ نیز ذکر کرده« :مسجد یک نهاد سیاسی
دارای اثر بنیادی و وظایف متعدد بود .فرمانهای شاه،
اعالن جنگ و بسیج ،وضع مالیات و لغو آن در مسجد
اعالم میشد( ».پوپ  )77 ،1373با دقیق شدن در نقش
فضای مسجد میتوان پی برد که تجلی اصول و ارزشهای
اسالمی در کالبد شهر را بر عهده داشته و هدایت انسان به
کمال معنوی و روحانی را به عنوان نقش عملکردی خود،
ایفا مینموده و انتقال مفاهیم اسالمی در هیبت کالبدی
خود به کمک معماری مذهبی ممکن شده است.
 .3-1-2کتیبه شماره سه
کتیبه شماره سه مسجد جامع کبیر ،بر حاشیه محراب رفیع
آن نقش بسته است .قدمت این محراب به دورهی ایلخانی
مربوط بوده و دارای ویژگیهای هنری خاص خود میباشد.
محراب حاضر یکی از پرکارترین کتیبههای محرابی را در
خود جای داده است؛ کتیبهای منحصربفرد و با طرح و
اجرای عالی ،با ترکیبی از خط کوفی و نقوش اسلیمی،
که مانند دیگر محرابهای باقیمانده از این دوره ،با گچ
ب دارای ابعادی مستطیل شکل با دو
اجرا شده است .محرا 
تاقنما و قوسی در وسط و یک کتیبهی اصلی در پیرامون
میباشد .ابعاد طول این کتیبه هجده متر و هشتاد سانتیمتر
و عرض آن یک متر و چهل سانتیمتر است .خط کتیبه
دارای دو کرسی ،یکی در وسط محور طولی و یکی در 1/4
قسمت پایینی محور عمودی است .خط کتیبه ترکیبی از
کوفی گرهدار با اجرای برهشته است و هماهنگی مناسبی
با تزئینات اسلیمی دارد .به علت آسیب دیدن بخشهایی از
محراب ،نام استاد و هنرمند آن نامعلوم میباشد (تصویر.)3
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کالمی و نظام گیاهی فراتر رفته و به سمت یک وحدت
کلی حرکت میکند (مکینژاد ،آیت اللهی ،و هراتی .)1388
این کتیبه مجموعهای است به هم پیوسته و تشکیل شده

از سه نظام خطی ،هندسی و گیاهی که در آن هماهنگی
بسیار مناسبی بین این عناصر ایجاد شده است (تصویر.)4

تصویر .4بازخوانی بخشی از متن نوشتاری کتیبه شماره سه مسجد جامع (کتیبه قاب محراب) (مأخذ :نگارندگان)

 .2-2کتیبهی ایوان ورودی مسجد -مقبره کبود
بنــای تاریخــی ،مذهبــی مســجد کبــود کــه در جنــوب
شــرقی عرصــه میــراث جهانــی مجموعــه بــازار تاریخــی
تبریز واقع شــده اســت؛ از آثــار ارزشــمند دوره قراقویونلوها
میباشــد کــه بــه دســتور جهانشــاه بــن قــره یوســف
و بــه ســرکاری عزالدیــن قاپوچــی بنــا گردیــده اســت.
ســاختمان آن بــا اســتناد بــه کتیبــه برجســته ســردرب
بــه ســال  870هجــری قمــری بــه اتمــام رســیده اســت.
خصوصیــت بــارز و شــهرت وافــر مســجد کبــود در کنــار

معمــاری ویــژه تلفیقــی آن ،بیشــتر بــه خاطــر کاشــیکاری
معــرق ،معقلــی (تلفیــق آجــر و کاشــی) و اجــرای نقــوش
پــرکار در آن میباشــد کــه زینتبخــش ســطوح داخلــی
و خارجــی بنــا بــوده و بــا توجــه بــه ایــن عظمــت و
زیبایــی فــوق العــاده ،و رنــگ غالــب تزئینــات آن بــه
فیــروزه و الجــورد ،لقــب فیــروزه اســام یافتــه اســت.
بــرای دسترســی بــه داخــل مســجد کبــود بایســتی از
جبهــه شــمالی بنــا کــه ایوانــی رفیــع و در شــأن فیــروزه
اســام میباشــد؛ عبــور کــرد.

جدول .3موقعیت مسجد -مقبره کبود نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبههای آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)
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نما و مقطع

پالن مسجد و موقعیت کتیبه

موقعیت مسجد کبود نسبت
به فضاهای معماری همجوار
) (Zone Jآن

موقعیت مسجد -مقبره کبود
نسبت به عرصه
و حریم مجموعه بازار تاریخی
تبریز
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کتیبهی مذکور به خط ثلث بر قوس ایوان به صورت کاشی
معرق کاری شده و آن را به زیبایی آراسته است .متن
بازخوانی شده محتوای کتیبه به این قرار میباشد « :إِن ََّما
الل َم ْن آ َم َن ب ِ ّ
َي ْع ُم ُر َم َسا ِج َد ّ
الص َ
ال َة
الل َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َوأَ َقا َم َّ
ِك أَن َي ُكونُواْ
ش إِ َّال اللّ َف َع َسى ُأ ْولَئ َ
َوآتَى ال َّز َكا َة َولَ ْم َيخْ َ
اج َوع َِم َار َة الْ َم ْس ِج ِد
م َِن الْ ُم ْه َتد َ
ِين [ ]18أَ َج َعلْ ُت ْم سِ قَا َي َة الْ َح ِّ
يل ّ
الْ َح َرا ِم َك َم ْن آ َم َن ب ِ ّ
الل
الل َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َو َجا َه َد فِي َسبِ ِ
47
الل َواللّ َال َي ْهدِي الْ َق ْو َم َّ
ون عِن َد ّ
ِين [» ]19
الظالِم َ
َال َي ْس َت ُو َ
(تصاویر5و .)6متن بازخوانی شده کتیبه ،آیات هجده و
نوزده سوره توبه میباشد .مفاهیم هدف از انتخاب این آیات
را میتوان از دیگاه احکام تربیتی اسالمی دانست که مردم
را به آباد کردن و مرمت مساجد تشویق میکند و به تبع
آن در حفظ و حراست چنین فضاهای مقدس کوشا باشند.
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موقعیت آن نیز مکانی است که قبل از ورود به مسجد
قابل رؤیت باشد .در بخش پایانی متن نوشتاری کتیبه به
عمارت مظفریه( -نام دیگر مسجد کبود) نیز اشاره شدهاست .متن کتیبه به «نعمته اهلل بن محمد البواب» خطاط
و معرقکار و احتما ًال طراح نقوش تزئینات مسجد کبود،
که از هنرمندان برجسته خوشنویس آذربایجان بوده ،درج
شده است (تصویر .)6به گفتهی پوپ در کتاب معماری
ایران ،نعمت اهلل بن محمد البواب ،بنا بر کتیبه سردرب،
معمار بنا نیز بوده است (پوپ  .)203 ،1373کتیبههای
ارسن نصریه حسن پادشاه (واقع در بخش شمالی بازار)
نیز حاصل دسترنج همین هنرمند بوده است .الزم به ذکر
است قسمتهایی از کتیبه به هنگام وقوع زمینلرزههای
تاریخی تبریز از بین رفته است.

معرق ایوان شمالی مسجد کبود (مأخذ :نگارندگان)
تصاویر  5و  . 6بازخوانی بخشهای باقیمانده کتیبهی ّ
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 .3-2کتیبه ی مسجد -مقبره چهار منار
اين بنا در محله قديمي چارمنار و بخش غربی مجموعه
بازار (مجاور شمالی سرای میرزا ابوالحسن) واقع شده
است؛ که با عنوان مسجد -مقبره (در دو قسمت مجزا)
چهارمنار يا چهارقبرها ناميده ميشود .بر اساس کاوشهای
میدانی صورت گرفته ،گنبد و مقبرهی اين مجموعه با
مجوز حكماي روادي در اواسط قرن پنجم هجري قمري
(سال 450ه .ق ).احداث و در سردرب آن به زبان عربي و
با خط كوفي نگاشته شده است .با الحاق بناهاي ديگري
از جمله مسجد در دورههاي بعد ،مجموعه معماري با
ارزش شكل ميگيرد كه با توجه به تخريبهاي حاصل از
زلزلههاي پي در پي تبريز ،بارها بازسازي شده است .گنبد
و مقبرهی اصلي مربوط به دوره قاجار است ولي بقايايي
از دوره سلجوقي بنا نيز بازيابي شده است .بقاياي كالبد و

وضع موجود بنا با پالن مربع شکل ،شامل سردرب ورودی،
گنبد آجري با چهار مناره بر گوشههای بنا ،كه عالوه بر
وجه تسميه اثر که به چهار منار مشهور ميباشد؛ و محوطه
اطراف آن نیز در گذشته به همین اسم (محله چارمنار)
ناميده شده است .در بخش زيرزمين داراي سرداب مقبرهاي
با دو فضاي مجزاست كه به صورت طاق گهوارهاي اجرا
شده و محل قبور اصلي است.
متن محتوایی تنها کتیبهای که در این مجموعه موجود
میباشد؛ به این قرار میباشد« :صرف تعمیر جدید این بقعه
مبارکه[ ]،بحسب االمر سرکار 48نواب عالیه حاجی شهزاده
دامت شوکتها مرحمت مرضیه و غفران پنا[ه] 49نواب 50نایب
السلطنه مرحوم ابن فتحعلی شاه قاجار طاب اهلل ثراه]*[ 51
اتمام پذیرفت ( »1280تصویر .)7متن کتیبه در سه سطر
و با خط نستعلیق کتابت شده و اندازه آن  0/40×0/30متر
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جدول .4موقعیت مسجد -مقبره چهارمنار نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبهی آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)

نما و مقطع

پالن مقبره و موقعیت کتیبه

میباشد .محتوای آن مربوط به تعمیر و بازسازی بنا در دوره
قاجار و در سال 1280هجری قمری توسط شاهزادگان
منسوب به فتحعلی شاه قاجار میباشد .با توجه به اهمیت
موضوع آباد کردن مساجد (به عنوان کار خیر و پسندیده در

موقعیت مسجد-مقبره چهارمنار موقعیت مسجد-مقبره چهارمنار
نسبت به عرصه و حریم
نسبت به فضاهای معماری
مجموعه بازار تاریخی تبریز
)  (Zone Eهمجوار آن

دین اسالم) که در آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است؛
لذا مؤمنین در آبادانی خانههای خدا که به عنوان معماری
مقدس می توان از آن نام برد؛ همیشه پیشقدم بوده اند.

جدول .5موقعیت ارسن حسن پادشاه نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبهی آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)

نما و مقطع

پالن ارسن حسن پادشاه
و موقعیت کتیبه

 .4-2کتیبه ی ارسن نصریه حسن پادشاه
این مجموعه در بخش شمالی بازار و در قسمت باالی
رودخانه میدان چایی واقع شده است .این مجموعه در ابتدای
شکلگیری به نام صاحبآباد معروف بوده و در برخی کتب
تاریخی از آن به عنوان مجموعه حسن پادشاه نام بردهاند.
منظور از حسن پادشاه همان اوزون حسن از فرمانروایان
سلسله آق قویونلو -اواسط قرن نهم ه.ق -.میباشد .او
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تصویر .7بازخوانی کتیبهی مسجد-مقبره چهار منار (مأخذ :نگارندگان)

موقعیت ارسن حسن پادشاه
نسبت به فضاهای معماری
) (Zone Bهمجوار آن

موقعیت ارسن حسن پادشاه
نسبت به عرصه و حریم
مجموعه بازار تاریخی تبریز
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نظر کیمیا اثر داشته تدبیر منزل را که اهم مهام در این
بود تقدیم فرمود[ ]،و سکنه حوزه دارالسلطنه تبریز بواسطه
نزول نوازل 56که الحق اشد العذاب است و غایه[غایت]
اضطراب[ ]،روی نموده بعواطف بی دریغ پادشاهانه آن
اقتضای کرد که فرمان جهان مطاع عالم مطیع الزال
نافذا فی اقطار الربع المسکون[ ]،بجهت رفع نزول منازل
ایشان از ممکن مراحم [*] برین نهج نافذ گردید که فرمان
همایون شرف نفاد یافت تا بوقوف غالمان شاه حسین خان
و عبداهلل خان بر انکه چون همواره ّنیت خیر افاضت]*[ 57
بر فراغت عباد و امنیت بالد ممالک محروسه مصروفست
[مصروف است] و درین وال چنان به مسامع 58جالل رسید
دارالسلطنه ی تبریز را تفرقه ی تمام از نزول
که مردم
ّ
عساکر 59نصرت فرجام در مساکن ایشان رسیده و میرسید
مقرر
و از این معنی بغایت
متضرراند؛ بنابراین مرحمت و ّ
ّ
60
فرمودیم که از [*] اصال هیچ افریده را [*] اعظام [*] بر
61
حیان کرام و عازیان و قوشچیان و بساوالن و بکاوالن
[*] یحبان و تفنگچیان و ایلچیان و انیده و بریوند و غیره
و ذلک[ ]،از کل تاجیل در خانها و منازل ایشان نزول نکنند
[*]» (تصویر .)8کتیبه اشاره شده در ابعاد  ،1/84 × 0/84در
 9سطر و به خط ثلث نقر شده است .مفهوم کلی بازخوانی
شده کتیبه پس از توصیف زمامدار وقت ،با توجه به هدف
کتیبه که جزو احکام تربیتی و رفتاری محسوب میشود؛
با اشاره به آیات  27و  28سوره نور ،در خصوص رعایت
حریم خصوصی در رابطه با منازل مسکونی ،که توصیه
نموده به هنگام ورود به خانهای ابتدا کسب اجازه نموده و
در صورت دادن اجازه ،داخل شوید و در غیر اینصورت وارد
خانه نشده و بازگردید و یادآور میشود که بدانید خداوند به
هر کاری و هر رفتاری که میکنید آگاه است .در ادامهی
متن به دلیل بروز برخی از مصیبتهای وارده بر اهالی
دارالسلطنه تبریز در آن زمان و کاهش امنیت مردم توسط
عساکر (جمع عسکر؛ سربازان ،لشکرها) به تمامی مقامات
و مسئولین شهر خطاب و دستور داده که هیچ کسی اجازه و
رخصت داده نمیشود تا به منزل و مسکن کسی وارد شود.
دو نکته در خصوص کالبد کتیبه مورد بحث قابل به ذکر
است؛ مهمترین آن داشتن تردید در خصوص مکان فعلی
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در میدان صاحب آباد ،مسجد و مدرسه و خانقاهی عظیم
عمارت کرده بود؛ همه با سنگ رخام و کاشیهای معرق
(نادرمیرزا  .)109 ،1373مجموعه مذکور امروزه شامل یک
میدان بزرگ با پالن مستطیلشکل و کشیدگی شرقی-
غربی با چهار بنا در جهتهای اصلی ،عمارت نصریه در
شمال میدان ،بنای صاحب االمر در شرق ،راسته بازار
مسگران و پل بازارها در جنوب و ورودی بازارچه شتربان
در شرق میدان واقع شده اند .ارسن نصریه حسن پادشاه،
با عملکرد حکومتی و مذهبی ایفای نقش میکردهاست.
کتیبه موجود بر سردرب مجموعه در دورههای بعد از
تاریخ ساخت بنا و در دوره فرمانروایی شاه تهماسب اول
صفوی نقر شده است .بازخوانی متن کتیبه بدین شرح
میباشد« :بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل الذی احلنا
دارالمقامه 52من فضله بمتابعه سید النبیاء و سید االصفیا
محمد المصطفی االبرر و الذی وصف و صیه بلسان نبینا
انت منی بمنزله هرون من موسی 53و علی المرتضی بمحبه
و اله و عترته الطاهرین الذین هم من مواالتی الیمسنا
فیها نصب و الیمسنا فیها لغوب فی االخره و االولی و سلم
تسلیما کثیرا کثیرا[ ].اما بعد چون بمیامن توفیقات سبحانی
همگی نیت و االتهمت نواب [*] کامیاب اعلی پادشاهی
ظل رایت یزدانی پادشاه فلک بارگاه گردون اشتباه ،مظفر
موید فرید جمشید جاه[ ]،عادل دل [*] منزل کیوان سریر
فرخ رخ[ ]،جمشید مکنت سلیمن نظر | در دریای امامت[]،
دری برج شرف | نخل بستان نبوت[ ]،لعل کان من عرف
| قهرمان ماء و طین[ ]،رونق فزای ملک دین | صاحب تاج
و نگین[ ]،فرمان ده روی زمین | الموید من عند اهلل [*]
الملک المنان[ ]،السلطان بن السلطان بن السلطان ابوالمظفر
شاه طهماسب بهادرخان الحسنی الصفوی خلد اهلل [*] و
سلطانه و افاض علی کافه العالمین بره و عدله و احسانه
برتر فیه حال و فراغ بال عامه مومنان مصروف و معطوف
ِين آ َم ُنوا َل تَ ْدخُ ُلوا
بود[ ]،منطوق 54آیه کریمه َيا أَيُّ َها الَّذ َ
بُ ُيوتًا غ َْي َر بُ ُيوت ُِك ْم َحتَّى تَ ْس َت ْأن ُِسوا َوت َُسلِّ ُموا َعلَى أَ ْهلِ َها َذل ُِك ْم
ون [آیه(َ ])27فإِن ل َّ ْم َت ِج ُدوا فِي َها أَ َح ًدا
خَ ْي ٌر ل َّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
َف َل تَ ْدخُ ُلو َها َحتَّى ُي ْؤ َذ َن لَ ُك ْم َوإِن ق َ
ِيل لَ ُك ُم ْار ِج ُعوا َف ْار ِج ُعوا
ِيم[آیه( 55])28منظور
ُه َو أَ ْز َكى لَ ُك ْم َواللَّـ ُه ب ِ َما تَ ْع َم ُل َ
ون َعل ٌ
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آن است؛ که با توجه به داشتن ترک عمیق در بخش میانی
کتیبه و همچنین ناقص پایان یافتن متن آن ،احتمال اینکه
از محل دیگری به این قسمت انتقال داده و بر سردرب

مجموعه نصب شده ،بسیار است .نکتهی دیگر ،نبود تاریخ
دقیق نقر کتیبه و اسم خطاط آن نیز دلیلی بر کامل نبودن
کالبد کتیبه و تغییر پیدا کردن مکان آن میباشد.

تصویر  . 8بازخوانی کتیبهی ارسن نصریه حسن پادشاه (مأخذ :نگارندگان)

 .5-2کتیبهی چهارسوق قیزبستی بازار (ایوان
ورودی مسجد جامع از سمت بازار)
قیزبستی بازار در قسمت مرکزی بازار واقع شده است و
دارای امتدادی شرقی -غربی میباشد .این بازار از غرب به
محل تالقی بازار مسجد جامع و بازار صفی و ورودی شرقی
مسجد جامع و از غرب به بازار بلور فروشان ختم میشود.

طول آن  105متر و عرض آن حدوداً  5متر میباشد و
ارتفاع آن بین  5/70تا  6/30متر در طول راسته تغییر
میکند که از تکرار تاق چشمههای کلمبو بوجود آمده است.
دو کتیبه در باالی ایوان ورودی مسجد جامع از سمت
چهارسوق وجود دارد که در ادامه بحث به بازخوانی متن و
مضمون این دو کتیبه میپردازیم:

جدول .6موقعیت چهارسوق قیزبستی نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبه ی آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)
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مقطع – نما

پالن چهارسوق قیزبستی
و موقعیت کتیبهها

موقعیت چهارسوق قیزبستی
نسبت به فضاهای معماری
)  (Zone Eهمجوار آن

موقعیت چهارسوق قیزبستی
نسبت به عرصه و حریم
مجموعه بازار تاریخی تبریز
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عوارضات و مالیات من جمیع الجهات از ایشان ننموده[]،
حتی مساعده 72که بعضی حکام و عمال بعنوان ظلم از
ایشان میگرفتند[ ]،موقوف شده و مقرر فرموده که تمامی
سادات کرام[ ]،سکان شهر و نواحی غنی و فقیر سوای
مالیات حسابی از تمامی عوارضات و صادریات و خانه
شمار و سرشمار و خانه نزول و سایر تحمیالت من جمیع
الجهات معاف و مسلّم بود تا اینکه تمامی سکان شهر
در مهد امن و امان آسوده بدعای دولت بیزوال خاقانی
مشغول باشند و من بعد[ ]،هر کس که از صاحب اختیاران
و عامالن و ریش سفیدان شهر الی انقضاء الدهر 73بخالف
این مرتکب شوند[ ]،بلعنت خدا و مالئکه مقربین و انبیاء
مرسلین خصوصا خاتم النبیین واالئمه المعصومین صلوات
اهلل علیهم اجمعین گرفتار بوده باشند و کان ذلک فی آخر
شهر محرم الحرم سنه ست عشر بعدالماتین و االلف من
الهجره» (تصویر.)9

تصویر .9بازخوانی کتیبه ی عمودی چهارسوق قیزبستی
(مأخذ :نگارندگان)

خطوطی که در کتابت این کتیبه استفاده شده عبارتند از
خط نستعلیق برای کلمات درون کادر سطر اول در باالی
کتیبه ،و خط ثلث برای متن اصلی کتیبه که در دوازده سطر
نقر شده است .ابعاد کتیبه  1/05 × 1/34متر میباشد.
با توجه به بازخوانی متن کتیبه ،مضمون آن عبارت است
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 .1-5-2کتیبه عمودی
« «و من بدله بعد ما سمعه فعلیه لعنه اهلل و مالئکته»
«بسم اهلل الرحمن الرحیم» «و انبیائه و رسوله و االئمه
صلوات اهلل علیهم اجمعین» الحمد هلل رب العالمین والصلوه
اسسو اساس الحق و
والسالم علی محمد و آله الذین ّ
االیمان و خربوا بنیان البدع والطغیان اما بعد غرض از
تحریر این کلمات آنست که چون در عهد سلطنت بندگان
اعلیحضرت جمشید شوکت اسکندر مکانت دارا رتبت
خاقان اعظم سلطان مکرم السلطان بن السلطان والخاقان
بن الخاقان السلطان فتحعلی شاه الزال ظله ظلیال نوبت
حکومت و ریاست دارالسلطنه تبریز بعهده عالیجاه رفیع
جایگاه جاللت و شوکت دستگاه امیر االمراء العظام عمده
الخوانین الکرام مقرب الحضره الخاقانیه خان جلیل الشان
بیگلر بیگی کل ممالک آذربایجان(احمد خان) 62الزال
مویدا بتوفیقات الدارین رسیده و چون طبع شریف معظم
له طالب تحصیل دعای خیر بجهه ذات مقدس اعلیحضرت
ظل اهلل فی االرضین و آبادی بالد و رفاه عباد بوده و راضی
بشیوع و استمرار بدع 63نمیباشد و چون در ایام سالطین و
حکام سابق بجهت آنکه در عوارضات و صادریات 64مملکتی
65
بسکان محالت و کوچه و باغات دارالسلطنه تبریز بنچه
مشخص نموده و داد و ستد مینموده اند[ ].بتجار تبریز
که آبادی بالد و نظام امور معاش عباد و وفور امتعه 66و
اقمشه 67و سایر ادویه که در بالد بعیده بهم میرسد و در
سایر بالد نیست و سکان این بالد محتاج به آنها میباشند
به سبب آمد شد این طایفه بوده و میباشد و در جمیع
امصار 68و اعصار 69معزز و محترم بوده و باسم صادریات
و عوارضات از ایشان چیزی مطالبه نمینمودند بنچه باسم
ایشان معین نموده مطالبه صادریات و عوارضات از ایشان
مینمایند و باین جهات سکان محالت و کوچه باغات و
تجار تبریز ببالد عراق و عجم متفرق و هریک از تجار
معتبر شهر در سایر بالد متوطن و شهر از رونق افتاده
و رو به خرابی گذاشته لهذا مقرر فرمودند که در تمامی
محالت شهر و کوچه باغات و در مابین تجار غریب و
بومی و مسلم و ذمی 70داد و ستد و صادری بالمره 71موقوف
شده و تجار را داخل اصناف ننموده[ ]،مطالبه صادرات و
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از فرمانی از فتحعلی شاه قاجار در اوایل دوره فرمانروایی
وی ( 1212-1250ه.ق ).که در سال  1216هجری قمری.
کتیبه با یاد و نام خداوند و ذکر صلوات بر پیامبر خاتم شروع
شده است .طبق بازخوانی صورت گرفته؛ مفهوم هدف کتیبه
جزو دستهبندی احکام مدیریتی ،فرهنگی قرار میگیرد که
در آن زمامدار وقت به بیگلربیگی آذربایجان (احمد خان)
دستور میدهد تا مالیات جاری و عوارض صادرات را از
تجار و کسبه بازار تبریز و هر آنکس که در رونق تجارت
شهر نقش داشته؛ بخشوده شود .دلیل این سیاست به جهت
جلوگیری از متفرق شدن تاجران و بازاریان به سایر شهرها
ذکر شده و علت آن را سنگینی مالیات دانسته اند .در ادامه
توضیح میدهد که این امر موجب کساد شدن کسب و
کار و داد و ستد مابین تجار غریب و بومی و مسلم و ذمی
(مالی که اهل کتاب به دولت اسالمی می پردازد) به شکل
بالمره (به یکباره) شده است .در سطرهای انتهایی کتیبه،
از عدم پرداخت هرگونه هزینهای به عنوان مالیات به دولت
سخن به میان آورده و از عدم دریافت عوارض از خانهها
در بخشهای فقیر و غنی نشین شهر اشاره کرده است .در
پایان کتیبه برای عملی شدن این حکم ،خطاب به ریش
سفیدان و عامالن و صاحب اختیاران شهر ،که اگر غیر از
آنچه که دستور داده شده عمل نمایند؛ مورد نفرین و لعن
خداوند و مالئکه و انبیاء قرار خواهند گرفت .اجرای این
حکم بی شک در بازگرداندن تجار و کسبه به دارالسلطنه
تبریز و رونق تجاری آن ،نقش به سزایی میتوانست داشته

باشد.
 .2-5-2کتیبه افقی (کتیبه نواری در سه وجه
ایوان ورودی)
این کتیبه در بخش زیرین کتیبه عمودی و بر پایه سه
وجه نیم گنبد بخش ایوان ورودی مسجد جامع از سمت
قیزبستی بازار نصب شده است .متن بازخوانی شده متن آن
به این صورت میباشد« :بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم
صل علی النبی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول
فاطمه و السبطین الحسن و الحسین و صل علی زین العباد
علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و
الرضا علی والتقی محمد و النقی علی والزکی العسکری
الحسن و حجتک القائم المنتظر المظفر المرتضی المهدی
الهادی صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعین  /در سنه
 1294کتبه الحقیره میرزا آقا» (تصویر .)10کتیبه حاضر در
یک سطر و در سه قسمت جداگانه به عرض  0/30متر و
طولهای  1/63و  2/89و  1/59متر میباشد .متن کتیبه
جزو دستهبندی مفاهیم معنوی محسوب میشود که در آن
ذکر اسامی چهارده معصوم علیهم السالم به خط نستعلیق
درشت و زیبا ،روی قطعاتی از سنگهای جدا با حواشی
خطوط مزین به نقوش اسلیمی میباشد .تاریخ این کتیبه
به سال  1294ه.ق .باز میگردد که در حدود هفتاد و هشت
سال از کتیبه عمودی باالی خود متأخرتر است .کتابت آن
را میرزا آقا خوشنویسی نموده است.

 .6-2کتیبهی مسجد -مدرسه صادقیه
این بنا در راسته بازار صادقیه و در همجواری بازارچه
یخچال واقع شده است .بنای این مسجد در سال
1068ه.ق .به هزینه میرزا محمد صادق -پسر صدرالدین
محمد مستوفی -به انجام رسیده است (کارنگ ،1351

 .)356شبستان مسجد بیست ستون سنگی و سی گنبد
آجری داشته است .صحن مسجد در بخش شمالی آن قرار
دارد و یک مدرسه دوره معاصر بر روی بقایای حجره های
اطراف صحن احداث شده است .دسترسی اصلی مسجد از
راسته بازار صادقیه می باشد که به وسیله دو مغازه الحاقی
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در طرفین آن اشغال شده است ،با عبور از این ورودی به
واسطه یک ایوان رفیع به صحن مسجد-مدرسه رسیده و
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بر هر دو مکان دسترسی خواهیم داشت.

جدول .7موقعیت مسجد-مدرسه صادقیه نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبهی آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)

نما و مقطع

پالن مسجد و موقعیت کتیبه

متن بازخوانی شدهی تنها کتیبهای که در این مسجد
یافت شده است از این قرار میباشد«« :محمد صادق ابن
المرحوم السعید صدر الدین محمد»« ،وقفه اهلل تعالی لما و
( )...و کان ذلک فی سبع وستیعن الف سنته»» (تصویر.)11
کتیبه مذکور با ابعاد  0/36 ×1/50متر که در قسمت ورودی
دهلیز شرقی مسجد ،به عنوان نعل درگاه از آن استفاده شده
است؛ فقط بخشی از کتیبه اصلی است و با خط نستعلیق
خوشنویسی شده است .آنچه که از باقیمانده متن کتیبه بر
میآید؛ اشاره به بانی مسجد -مدرسه و موقوفه بودن آن
توسط میرزا محمد صادق در سال یکهزار و شصت و هشت
هجری قمری (دوره صفویان ،در زمان حکومت شاه عباس

موقعیت مسجد-مدرسه صادقیه
نسبت به فضاهای معماری
) (Zone Cهمجوار آن

دوم) میباشد .با توجه به کامل نبودن کتیبه تغیر مکان
اصلی آن ،مشخص است که فقط قسمت انتهایی کتیبه در
دست میباشد و قسمت ابتدای آن یا از بین رفته و یا به
مکان دیگری منتقل شده است .از همین بخش باقی مانده
به وضوح میتوان دریافت که مفهوم هدف کتیبه اشائه و
ترویج عمل وقف و تمجید از کسانی است که به این عمل
رو آوردهاند و موقوفاتی از خود بر جای گذاشته اند و این
خود نشان از تدبیری هوشمندانه در جهت تدوین برخی از
احکام مدیریتی و فرهنگی در جامعه آن دوره از حکومت
اسالمی دارد.

تنها دروازهای که با حفظ اصالت اصلی در بخش جنوب
شرقی بازار باقی مانده است؛ دروازه کهنه بازار میباشد.
طرح آن به صورت یک طاق سنگی با دو مناره پوشیده از
کاشیهای کبود منقوش و کتیبهدار ،که بر باالی آن روی
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تصویر  .11بازخوانی کتیبه یافت شده از مسجد -مدرسه صادقیه (مأخذ :نگارندگان)

 .7-2کتیبهی دروازه کهنه بازار (دمیر قاپوسی)
پس از آخرین زلزله مهیب شهر تبریز در سال 1194
هجری قمری ،حصار شهر توسط نجفقلی خان (بیگلربیگی)
حاکم وقت شهر احداث شد که دارای نه دروازه بوده است.

موقعیت مسجد-مدرسه صادقیه
نسبت به عرصه و حریم
مجموعه بازار تاریخی تبریز
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قطعه سنگی مرمر با خط نستعلیق جلی ،ابیاتی در وصف
شهر به صورت برجسته حجاری گردیده است .در طرفین
این سنگ نبشتهها ،نقش شیری با زنجیری در گردن که
بر درخت سرو بسته شده ،حجاری شده است (عمرانی و

اسمعیلی  .)102 ،1385با توجه به توسعه کالبدی شهر در دوره
قاجاریه ،دروازه مذکور در میان دو راسته بازار کهنه و رنگچی
بازار واقع شد و جزو بدنه بازار گردید .دلیل محفوظ ماندنش از
تخریب نیز همین امر میباشد.

جدول .8موقعیت دروازه کهنه بازار نسبت به عرصه و حریم ( )Core & Buffer Zoneمجموعه بازار و مکان کتیبهی آن بر روی پالن
(مأخذ :نگارندگان)

نما

پالن دروازه و موقعیت کتیبه

موقعیت دروازه کهنه بازار نسبت
به فضاهای معماری همجوار آن
) (Zone J

موقعیت دروازه کهنه بازار نسبت
به عرصه و حریم مجموعه بازار
تاریخی تبریز

تصویر .12بازخوانی کتیبهی دروازه کهنه بازار (معروف به دروازه خیابان  /دمیر قاپو (درب فلزی)) (دمیر قاپو در بازار کهنه)
(مأخذ :نگارندگان)
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متن بازخوانی شده کتیبه که به صورت اشعاری نقر شده
بر پیشانی سردرب دروازه است؛ به این صورت میباشد:
«چو گشت از گردش چرخ جفا کیش  /اساس قلعه تبریز
بر باد  /خدیو 74معدلت 75آیین نجف خان  /که داد و عدل
داد اندر جهان داد  /بنای قلعه بنهاد از نو  /که مثلش
کس ندارد در جهان یاد  /سکندروار س ّدی بست محکم
77
76
حساد /78بتاریخش رقم زد
 /که باشد حصنی از یأجوج ّ
کلک 79نسبت /80ز نو س ّد سکندر گشته آباد [1194 /هجری
قمری]» (تصویر .)12کتیبه مذکور در پنج بیت به صورت
عمودی با ابعاد  3/45 × 0/38متر که به خط نستعلیق
خوشنویسی شده؛ توسط مال هادی همدانی کتابت شده
است .متن کتیبه اشاره به احداث باروی شهر و آبادانی

مجدد شهر تبریز ،بعد از ویرانی آن در آخرین زلزله مهیب
صورت گرفته در سال  1193ه.ق .دارد .احداث این حصار
توسط بیگلربیگی 81نجفقلی خان ،حاکم وقت تبریز و در
سال  1194ه.ق .صورت گرفته است .دروازه حاضر در زمان
احداث به عنوان دروازه شرقی باروی شهر و در بخش
انتهایی رنگچی بازار واقع شده بود؛ که با توجه به اهمیت
نقش تجاری بازار تبریز در دورههای تاریخی ،موجب امتداد
راسته بازار شده و امروزه این دروازه در میان دو راسته بازار
رنگچی و کهنه بازار قرار گرفته است.
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نتیجهگیری

در مسائل اخروی و هم در مسائل دنیوی سمت و سویی
متعالی را در پیش روی جامعه قرار داده اند .در ارائه این
اهداف ،نقش هدایتگران شریعت اسالم یقین ًا مؤثر بوده و
قابل تحسین میباشد که به عبارتی دیگر نقشی از عالم
معنا را در جهان مادی متجلی ساخته و میسازند .در این
میان معماری مذهبی به عنوان یک کل و کتیبهها به عنوان
جزئی از آنها ،توانسته اند با کارکردی دوگانه هم در ذات
وجودی خود و هم با کلماتی که در خود دارند؛ تجلیبخش
خداوند در فضای معماری اسالمی گردند .جهت تشریح
بیشتر موضوع مطرح شده ،به اهم مضامین به دست آمده
از بازخوانیهای صورت گرفته پرداخته شده است .مضمون
کتیبه شماره یک مسجد جامع ،شامل فرمانی است از شاه
اسماعیل صفوی در راستای وضع قوانینی برای ممانعت و
اصالح فساد موجود در شهر آن زمان و یا مضمون کتیبه
موجود در چارسوق قیزبستی اشاره به بخشش مالیاتها
توسط حاکم وقت به جهت احیاء و اصالح شرایط سخت
اقتصادی به وجود آمده برای بازرگانان و تاجران و کسبه
آن دوره تاریخی بوده است .همچنین در برخی از کتیبهها
انتخاب آیات قرآنی در خصوص تشویق مردم به ساخت و
تعمیر و آبادانی مساجد ،توسط کسانی که به روز قیامت
ایمان آورده و نماز میگزارند و زکات می دهند و در
ادامه یادآور پاداش و ثواب چنین کارهای نیک و خیر که
با هدف سرپا ماندن اماکن مذهبی (مساجد) بوده است.
درکتیبه مسجد-مدرسه صادقیه هم اشاره به موضوع وقف
دیده شده که در راستای حفاظت مداوم و همیشگی بنا در
گذر زمان به کمک درآمدهای حاصله از موقوفات مسجد
میباشد .نتیجه کلی که از تحلیل مضامین کتیبهها به
دست میآید حاکی از این است که هر یک از کتیبهها
دارای مفاهیم خاص و ویژهای بوده و نشان از مسائل و
اتفاقات حاکم بر شرایط و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و
اقتصادی و مذهبی ،در دورههای مختلف تاریخی سپری
شده در مجموعه بازار و به عبارتی در شهر تاریخی تبریز،
دارد .نتایج به دست آمده در خصوص ارتباط میان مضمون
و محتوای کتیبهها با عناصر معماری انتخاب شده برای
نصب آنها ،نشانگر این موضوع است که مضمون کتیبهها
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کتیبهها به عنوان شناسنامه مستند کالبد و هویت یک
بنای تاریخی به شمار میروند که با توجه به اهمیت بنا،
کاربری بنا ،موقعیت قرارگیری آن نسبت به ابنیه همجوار،
نوع کتیبه به لحاظ مضمون ،فرم و جنس و مکان نصب
و ...قابل ارزیابی میباشند .با توجه به پرسشهای آغازین
پژوهش که جهت تألیف مقاله حاضر در راستای شناخت
دقیقتر و کسب آگاهی بیشتر بر روی کتیبههای مجموعه
بازار تاریخی تبریز صورت گرفت؛ نتایج ارزندهای حاصل
گردید.
کتیبههایی که مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفتند؛
مشخصات و ویژگیهای مطرح شده در بخش آغازین
مقاله را دارا بوده و حاوی اطالعات بسیار مهم و ارزشمندی
در ارتباط با جامعه زمان کتابت کتیبه میباشند .در این
میان بهره گرفتن از ویژگیها و اصول و قواعد خط زیبا
و خوشنویسی شده در متن اکثر کتیبهها ،نسبت به میزان
اهمیت آنها رابطهای مستقیم داشته است .بدین شکل که
در کتیبههایی با مضمون فرمان و دستورات حاکمان وقت،
رعایت اصول و قواعد خوشنویسی و استفاده از بهترین
نوع آن در متن کتیبهها قابل تفکیک است و در به وجود
آوردن کتیبهها سعی نمودهاند تا از بهترین هنرمندان دوره
خود و عالیترین شیوهها و تکنیکها و مقاومترین مصالح،
بهره گرفته شود و با توجه به اهدافی که از کتابت کتیبهها
وجود داشته ،اطالعات متن آنها نیز تدوین میشده است.
با تدقیق در مفاهیم تفسیر شده از بازخوانی متون کتیبهها
(یافتههای تحقیق حاضر) ،میتوان آنها را در قالب دو
گروه دستهبندی کرد؛ گروه اول ،مفاهیم معنوی و گروه
دوم ،مفاهیم کاربردی را در بر میگیرند و هر گروه خود
نیز به زیرگروهها و بخشهای جزئی تر تقسیم میشوند
(نمودار .)1با ترسیم دیاگرام تحلیلی مفاهیم مذکور به
وضوح میتوان پی به وجود اصول و نظم و ترتیبی دقیق
برد؛ که هوشمندانه در مدیریت شهرهای دوران اسالمی
به کار گرفته شده است و برای محقق شدن آن اهداف
با بهرهگیری از اصول اولیه و پایهای دین مبین اسالم با
تلفیقی مدبرانه (در مفاهیم معنوی و مفاهیم کاربردی) هم
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نسبت به نوع بنا (ارزش و اهمیت آن) و هدف کتیبه ،متغیر
بوده و با توجه به وجود کتیبههایی از دورههای مختلف
تاریخی از جمله قراقویونلوها ،ایلخانان ،صفویه ،قاجاریه و...
که بیانگر وجود تنوع تاریخی در کتیبهها است؛ توجه به این
نکته که انتخاب بنا و مکان نصب کتیبه ،نسبت به مضمون
مورد نظر آن مرتبط و وابسته بوده ،مشهود است .هرچند
کتیبهها در دورههای مختلف تاریخی تهیه و نصب شدهاند
ولی در تمامی آنها ،اصل بیان شده و توجه به موضوع
هدف کتیبه ،رعایت گردیده است .در این خصوص کتیبهای
که بر سردرب دروازه کهنه بازار نصب شده است؛ دارای
مضمونی است از وصف دارالسلطنه تبریز و بانی احداث
حصار شهر پس از ویران شدنش با زلزله ،که هرکس وارد
شهر میشود با چنین پیامی روبرو شده و اطالعات کلی در

خصوص شهر و تاریخ آن دریافت کند .آنچه که از محتوا و
مضمون کتیبههای بازخوانی شده به دست آمد؛ در جدول
 1به صورت جامع و خالصه تدوین شده است.
در خاتمه ،امید است عنوان بررسی شده و نتایج حاصله از
پژوهش حاضر ،موجب افزوده شدن آگاهی پژوهشگران و
متخصصین امر و عموم ،در زمینه مذکور شود و پژوهشهای
بیشتری در شناخت و شناساندن ثروتهای فرهنگی و
تاریخی به ارث مانده از اجداد و نیاکان انجام شود؛ چرا که
افزایش سطح آگاهی در زمینه میراث فرهنگی ،در پی خود
شرایط حفاظت از آنها را خواهد داشت و از این طریق کمتر
شاهد تخریب و از بین رفتن میراث ارزشمند کشور اسالمی
عزیزمان خواهیم بود.

نمودار .1دیاگرام تحلیلی مفاهیم جامع بازخوانی شده از متون کتیبههای مقاله (مأخذ :نگارندگان ،بر اساس یافتههای تحقیق)

پی نوشت:
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.Marco Polo -1
.Ruy Gonzalez Clavijo -2
.Arthur Upham Pope -3
 -4خلداهلل ملکه (خداوند ملک او را جاویدان بدارد).
 -5خلداهلل سلطانه (خداوند سلطنت او را جاویدان بدارد).
 -6سپری شدن وقت ،به آخر رسیدن چیزی ،جدا شدن.
 -7آنکه مرتبت بلند و مقام باال دارد.
 -8جمع نجم؛ ستارگان.
 -9زینت داده شده با زر ،چیزی که با آب طال نقاشی شده ،طالکوب.
 -10به رنگ آب ،آبی ،کبود ،سبز اخضر.
 -11مانند و مثل جیوه.
 -12دو مهره کوچک ششوجهی مکعب مربعی مانند تاس.
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 -13دو عالم ،این جهان و آن جهان ،دنیا و آخرت.
 -14نگهبان گنج خزانه ،خزانه دار.
 -15مابین پارانتزها ( )...بخش هایی از کتیبه میباشد که به صورت آیههای قرآنی آمده است.
 -16جزء سه ،سوره آل عمران ،آیه ( 26ترجمه فارسی :بگو بار خدايا! تويى كه فرمانفرمايى؛ هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى؛ و
از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى؛ و هر كه را خواهى عزت بخشى؛ و هر كه را خواهى خوار گردانى؛ همه خوبيها به دست توست؛ و
تو بر هر چيز توانايى).
 -17نیت ،ضمیر ،خاطر ،اندیشه ،راز و باطنشخص.
 -18تابان ،درخشان.
 -19جزء هفده ،سوره الحج ،بخشی از آیه ( 41ترجمه فارسی :همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم؛ نماز برپا مىدارند و ذكات
مىدهند و به كارهاى پسنديده وا مىدارند؛ و از كارهاى ناپسند باز مىدارند؛ [و فرجام همه كارها از آن خداست]).
 -20جزء چهار ،سوره آل عمران ،آیه ( 132ترجمه فارسی :و از خدا و رسول او فرمان برید؛ باشد که مشمول لطف و رحمت خدا شوید) .نکته
قابل ذکر در آیه موجود درکتیبه این است که در اصل آیه انتهای آن با کلمه «ترحمون» خاتمه مییابد؛ در صورتیکه در کتیبه مسجد جامع به
عمد یا به سهو ،آیه را با کلمه «تفلحون» به معنی «رستگار شدن» ختم نمودهاند.
 -21پر شده ،مملو ،انباشته شده ،آکنده.
 -22جزء هشت ،سوره االعراف ،بخشی از آیه ( 33ترجمه فارسی :بگو پروردگار من زشتكاريها را چه آشكار باشند و چه پنهان و نيز گناهان
و افزونىجستن به ناحق را ،حرام كرده است)
 -23سخنچین.
 -24یقین کردن ،باور کردن ،بیگمان دانستن.
 -25جزء هفت ،سوره المائده ،آیه ( 90ترجمه فارسی :اى كسانى كه ايمان آوردهايد؛ شراب و قمار و بتها و گروبندى با تيرها [پارهچوبهایی
که به آن تفأل زده میشود] پليدى و كار شيطان است؛ از آن اجتناب كنيد تا رستگار شويد).
 -26جمع عرصه ،کنایه از رستاخیز (روز قیامت) و صحرای محشر.
 -27نوعی ماده مخدر.
 -28شرابی که از آرد برنج و ارزن و جو تهیه کنند.
 -29خوب و عجیب.
 -30جمع محل ،محلها ،جاها.
 -31واگذاری زمین و ملک به کسی از طرف پادشاه ،که آن شخص از طریق مالیات آن ملک برای خود درآمدی فراهم میآورد.
 -32جزء چهار ،سوره آل عمران ،بخشی از آیه ( 135ترجمه فارسی :و آن كسان كه چون مرتكب كارى زشت شوند يا به خود ستمى كنند؛
خدا را ياد مىكنند و براى گناهان خويش آمرزش مىخواهند)...
 -33نکوهیده ،زشت ،ناپسند.
 -34سخت و محکم.
 -35عالء الدین محمد تبریزی از استادان بزرگ خط ثلث و از شاگردان «مال شمس الدین محمد تبریزی» بوده است.
 -36نوعی پارچه ابریشمی زردوزی شده که آنرا در بغداد میبافتند و شهرت بسیار داشته .
 -37نوعی تزئین لباس در دوره صفوی.
 -38نوعی شلوار گشاد و بلند و کفدار (دارای جوراب).
 -39پوست بزکه دباغی شدهباشد؛ چرمی است رنگین و خوش بو.
 -40مالیاتی که به مال التجاره میبستند (از دوره ایلخانیان) /رسومات و عوارض شهرداری.
 -41باقی مانده ،به جا مانده.
 -42حراست شده ،حفظ شده« / .ممالک محروسه» عنوانی که در عهد قاجاریه به کشور ایران داده بودند.
 -43جمع شارع :راههای وسیع ،جاده ها.
 -44در جاهایی که از عالمت «[*]» استفاده شده؛ به علت وجود آسیب در متن کتیبه ،باز خوانی آن مقدور نبوده است.
 -45جزء دو ،سوره بقره ،آیه ( 181ترجمه فارسی :پس هر كس آن [وصيت] را بعد از شنيدنش تغيير دهد؛ گناهش تنها بر [گردن] كسانى
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است كه آن را تغيير مىدهند .آرى! خدا شنواى داناست).
 -46جزء هجده ،سوره المؤمنون ،آیات1تا( 7ترجمه فارسی :به نام خداوند بخشنده و مهربان .به تحقيق رستگار شدند مؤمنان( )1آنان كه
در نمازشان خشوع مىورزند؛( )2و آنان كه از بيهوده اعراض مىكنند؛( )3و آنان كه زكات را مىپردازند )4(،و آنان كه شرمگاه خود را نگه
مىدارند )5(،جز بر همسران يا كنيزان خويش ،كه در نزديكى با آنان مورد مالمت قرار نمىگيرند؛( )6و كسانى كه غير از اين دو بجويند از حد
خويش تجاوز كردهاند(.) )7
 -47جزء ده ،سوره التوبه ،آیات 18و ( 19ترجمه فارسی :مسجدهاى خدا را كسانى عمارت مىكنند كه به خدا و روز قيامت ايمان آوردهاند
و نماز مىگزارند و زكات مىدهند و جز از خدا نمى ترسند .اميد است كه اينان از هدايتيافتگان باشند )18( .آيا آبدادن به حاجيان و آباد
کردن مسجد الحرام را مانند كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده؛ برابر مىدانيد؟ نه! نزد خدا برابر نيستند و خدا
بیدادگران را هدايت نمىكند.) )19( .
 -48کارفرما ،کارگزار ،مباشر ،ناظر ،پیشکار؛ کلمه ای که به عنوان احترام به اشخاص گویند.
 -49پوشاندن و آمرزیدن گناه ،چشم پوشیدن و درگذشتن از گناه کسی ،آمرزش؛ عنوانی که قبل از اسم شخص از دنیا رفته میآورند.
 -50جمع نائب؛ وکیلها ،گماشتگان .عنوانی که در زمان صفویه و قاجاریه به شاهزادگان اطالق میشد.
 -51خداوند پاک و پاکیزه گرداند خاک او را؛ دعایی که پس از نام شخص متوفی گفته میشود.
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 -52تلميحی است به آيه  35از سوره فاطر :الَّذِي أَ َحلَّ َنا َد َار الْ ُمقَا َم ِة مِن َف ْضلِ ِه َل َي َم ُّس َنا فِي َها ن ََص ٌ َ َ َ ُّ َ َ
ٌ
فضل خويش بدين سراى جاويدان درآورد؛ كه در آنجا نه رنجى به ما مىرسد و نه خستگى.
 -53پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت علی (ع) فرمود« :انت منی بمنزله هرون من موسي» ( شيخ عباس قمي.)109 :1389 ،
 -54گفته شده ،نطق شده ،مفهوم.
 -55جزء هجده ،سوره النور ،آيات  27و ( 28ترجمه فارسی :اى كسانى كه ايمان آوردهايد؛ به خانهاى غير از خانه خود ،بى آنكه اجازت طلبيده
و بر ساكنانش سالم كرده باشيد؛ داخل مشويد .اين براى شما بهتر است؛ باشد كه پند گيريد )27( .و اگر در خانه ،كسى را نيافتيد؛ داخل مشويد
تا شما را رخصت دهند .و اگر گويند بازگرديد؛ بازگرديد .اين برايتان پاكيزهتر است .و خدا به هر كارى كه مىكنيد آگاه است.) )28(.
 -56جمع نازله؛ بالها ،مصیبتها.
 -57فیض رسانیدن ،بهره دادن ،خیر بسیار رسانیدن.
 -58جمع مسمع و مسمعه؛ گوشها.
 -59جمع عسکر؛ لشکرها ،سپاهها.
 -60بزرگ گردانیدن ،بزرگ شمردن ،بزرگداشت.
 -61جمع بکاول؛  -1مباشر تهیه غذا و آشامیدنی جهت شاهان و امیران  -2 .مأمور سر رشته داری قشون که از جمله وظایف او پرداخت مزد
سپاهیان و تقسیم غنایم بوده است (دوره ایلخانان مغول و تیموری) -3 .متصدی سر رشته داری که مأمور تهیه غذا برای سکنه (مدرسه) و
(خانقاه) بود .
 -62احمد خان مقدم از طائفه خوانین ترک و رئیس ایل مقدم و بیگلربیگی مراغه بود .در ایام حکومت زندیه یکی از امراء بزرگ آذربایجان
شمرده میشد .پس از تسلط قاجاریه به آذربایجان او نیز مانند سایر خوانین مطیع و فرمانبردار شد.
 -63تازه ،نوآیین ،ابداع.
 -64کلمه صادرات در همه جا صادریات نوشته شده است.
 -65اسم جمعی که بر اصناف حرف و صنعت و رعیت بندند و مالیات و بدهی آنها.
 -66جمع متاع؛ کاالها.
 -67جمع قماش؛ جامههای پشمینه و رختها و متاعها.
 -68جمع مصر؛ شهرها ،شهرهای کالن.
 -69جمع عصر؛ روزگاران ،زمان ها ،دورها.
 -70آنچه که برعهده وذمه کسی باشد؛ غیرمسلمانی که به علت پرداخت جزیه ،جان و مالش در پناه اسالم است .جزیه :اسم مالی (جنس یا
نقد) که اهل کتاب هر سال به دولت اسالمی پرداختند.
 -71یکباره ،یکبارگی ،بیکبار.
 -72پیش پرداخت ،یاری نمودن.
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 -73به سرآمدن روزگار ،سپری شدن روزگار.
 -74خداوند ،پادشاه ،امیر ،بزرگ قوم.
 -75عدل و داد کردن ،دادگری ،دادگستری.
 -76حصن :قلعه ،دژ ،پناهگاه ،جای محکم و استوار و بلند.
 -77یأجوج و مأجوج؛ اشاره به نام دو قوم است که در قرآن کریم ،مردمی مفسد خوانده شدهاند که ذوالقرنین برای ممانعت از هجوم آنان
سدی بسته است.
 -78جمع حاسد؛ حسودان ،بدخواهان ،بداندیشان.
 -79نی ،قلم نی.
 -80سرایندهی این قطعه شعر کتیبه از حاج مال هادی همدانی متخلص به «نسبت» است.
 -81کشور ایران از زمان شاه عباس به پنج سرزمین ،بخش شده بود و هر کدام از آن سرزمینها را نیز به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده
بودند« .خان» باالترین مقامی بود که از طرف شاه برای اداره یک سرزمین گماشته میشد و تنها زیر نظر شاه انجام کار کرده و تنها به او
پاسخگو بود .سرزمین زیر فرمان یک خان ،خود به چند بخش تقسیم میشد که اداره آنها را افرادی که دارای سمت «سلطان» بودند ،به دوش
داشتند .سلطانها به راستی والیان درجه دوم بودند .مقام پسین در میان والیان پس از سلطان «بیگلربیگی» نام داش .و این اصطالح در دوره
قاجار نیز به کار برده میشد.
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Abstract
Immovable inscriptions are considered as one of the most important works and among the
historical documents in cultural assets of our dear country, which were installed on selected
parts of historical buildings and outstanding monuments and were always noticeable. The
role of inscriptions as the basic and effective tools is important in terms of manifesting and
implication of educational and educative also the identity, construction date, founder, names
of masters and artists of the building, especially its architect, and other information that may
change based on the importance and situation of the building.
The inscriptions show an integration of other arts, the most important of which is calligraphy
and we can find its importance in the verses descended to our prophet (Muhammad, peace be
upon him) -the first in Alagh Chapter; the first chapter descended to prophet- that reminds the
human that from whom has he learned writing and the second in Ghalam Chapter, swear to
pen and what it writes. In this study, we intend to have a research about immovable inscription
documents of Tabriz Historic Bazaar Complex using descriptive- analytical method documented
by field studies and have a review on importance and characteristics of script and calligraphy in
bringing inscription art to its highest peak and decipher the contents hidden in them.
Here, Tabriz Historic Bazaar with the area of more than 27 hectares and more than 160
architectural elements is the greatest national registered work and the largest brick conjunct
roofed historical complex of the world (registered in World Heritage List of UNESCO as
“Tabriz Historic Bazaar Complex” in 2010).
Tabriz Bazaar as a complete urban block (with different commercial, religious, cultural,
educational, health, sport and residential complexes) is a unique sample of urban development
elements of Islamic era. As most of famous historians and tourists have described it and told.
Marco Polo reports on variation of goods and commodities made in Tabriz in the second half of
Hijri century (1271) and mentions the great hidden wealth in Tabriz Bazaar and continues; the
residents of Tabriz made their living through trading and providing of different commodities.
Beside the historical documents we witness the stone, plaster and tile inscriptive documents
in different parts of Tabriz Historic Bazaar Complex that prove the identity and authenticity
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and existence of the complex with their different contents. These inscriptive documents have
an important role in saving of information and communication of thoughts, ideas and human
civilization from previous generations to the present generation. So, the described importance
of deciphering of inscription documents’ contents as immovable documents in Tabriz Historic
Bazaar resulted in making a research on them in order to analyze their contents and concepts
beside documentation of their shapes.
On the whole, the thing that expresses the contents and concepts of an inscriptive document is
detected through an intermediate art called “script”, which is in fact an art or tool to register
and write the mentalities and thoughts using the signs that are familiar to eyes. In fact, from the
moment that human attempted to draw what he thinks, he took steps to the world of script and
writing, from the paintings on the walls of caves up to Ancient Egyptian hieroglyphic lines and
its evolution during the history until invention of script and calligraphy and transferring it on
inscription documents. The scripts used on Iranian inscription documents are divided into two
categories: script in pre-Islamic era and script after accepting Islam by Iranians. The inscript
documents studies here are relevant to the second type of script (script after accepting Islam).
This study deals with deciphering of the shape and contents of inscript documents and their
concepts and a description of the building, place of installation of inscript documents and
deciphering of their contents are hinted in this study and the results obtained from analysis
are mentioned. The present research is a field study and deciphering of forms are conducted
using “Charmebardari” -a technique for primary sampling of designs and scripts of inscriptive
documents and architectural decorations- at the end using computer software.
At the end; the results obtained from interpreted concepts of inscriptive documents’ deciphering
contained very important and valuable information about the society at the time of creating that
inscription document which can be categorized in two groups: the first group encompasses the
spiritual concepts and the second group encompasses the applied concepts and each group is
divided into subgroups and components (diagram1). Drawing the analytical diagram of the
mentioned concepts we can clearly understand the existence of precise principles and order,
which are intelligently applied in management of cities during Islamic era and have shown the
society a transcendental way with wisely integration (in spiritual and applied concepts) of world
and other worldly issues in order for accomplishment of those objectives taking advantages of
the primary and basic principles of Islam.
Here, the religious architecture, as a whole, and inscriptive documents, as a part of it, have been
able to be a manifestation of God in the space of Islamic architecture with their dual application
both in their own nature and with words contained in them.
Keywords:Immovable Inscriptive Documents, Script & Calligraphy, Deciphering the
Contents of Inscriptions, Tabriz Historic Bazaar.
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