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 چكيده
هاي هاي پنجم و ششم هجري مصادف با حكومت سلجوقيان در ايران، دوران شكوفايي كتيبه سده

به خط كوفي يا خطوط  شده شناختهي ها بهيكتي به خط تعليق، نسخ و كوفي است. اما تعداد اسالم
 9ها و پيش از آن بسيار اندك است. به طوري كه مجموعاً تعداد ديگر در منطقه آذربايجان در اين سده

تن داليل اي ـ يافته و بازخواني شده است. يافكتيبه در اين پژوهش ـ به صورت ميداني يا كتابخانه
اصلي  واالتي عربي و اسالمي يكي از سسينو بهيكتها در دوران شكوفايي و وفور تعداد اندك اين كتيبه

 اين پژوهش بوده است. 
بناهاي تاريخي  نگاريهاي كتيبهمقاله حاضر، در گام نخست به شناسايي و توصيف تنها نمونه

داخته و پس از بازخواني انتقادي اين مجموعه، ششم هجري پر منطقه آذربايجان مربوط به پيش از سده
اند ) بازخواني شده1371دو كتيبه مربوط به گنبد مدور و گنبد كبود مراغه كه قبالً توسط آندره گدار (
كه  دهد يمنشان  ها افتهرا با استفاده از مستندات تصحيح كرده است. در نهايت بررسي مجموع ي

توانسته بسيار بيش از اين تعداد باشد و سده اول هجري مي ي اسالمي آذربايجان در ششها بهيكت
ها در چند رسد كه اكثر اين كتيبهئه شده، به تأييد اين فرضيه ميابررسي شواهد تاريخي و مستندات ار

 .اند شده بيتخرقرن بعدي به ويژه در اوايل دوره صفوي 
است و اطالعات آن چنانكه تحليلي -پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادي و از نظر روش توصيفي

ها در اي گردآوري شده است. با توجه به پراكندگي اين كتيبهاشاره شد، به صورت ميداني و كتابخانه
در يك مقاله گام مهمي در جهت تحليل  ها آنسطح منطقه آذربايجان، معرفي و بازخواني يكجاي 

ي دارد؛ به ويژه آنكه چهار بناي سينو بهيكتي بعدي از نظر ها دورهتحوالت تاريخي دوره مذكور و 
 نيفردتر منحصربهآرامگاهيِ گنبد سرخ، گنبد مدور و گنبد كبود مراغه و بناي سه گنبد اروميه، جزء 

 .اند دورهآثار اين 
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 مقدمه
 

 بيان مساله
ها خوشنويسي و نقشمايهها در تاريخ هنر اسالمي در ايران همواره از مهمترين منابع پژوهشي در بررسي سير تحول كتيبه

-شان در بناها و به ويژه سنگ مزارها امكان مطالعات مردمها و پراكندگينيز به دليل تنوع كتيبهبه حساب مي آيند و 
وري و آوجمعها دسترسي به همه كتيبه ،همين پراكندگيكنند. مهيا ميشناختي و تاريخي را در نواحي متعددي از ايران 

شود. ه هايي بيش از پيش آشكار مياز اين رو اهميت و ضرورت گردآوري چنين كتيب مي كند. ها را دشوارآنبازخواني 
ميداني و به شكل تر است چون تاكنون پژوهش مدون و معتبري به صورت اين موضوع به ويژه در منطقه آذربايجان مهم

هايي است كه غالباً به زبان هاي پيش از صفوي انجام نشده است. منظور كتيبهجامع در جهت گردآوري و بررسي كتيبه
 اند.نوشته ساخته شدهعربي و با خطوط تعليق، نسخ يا كوفي و به صورت سنگ

 پيشينه تحقيق
يجان در مقطع زماني مورد آذربا منطقهها در  تعداد كتيبه اي كه پيش از ورود به بحث الزم به توجه است، اولين نكته

ضمن  ؛ميداني جستجوي اي و پس از مطالعات كتابخانهاست. بدين ترتيب كه  هجري) پنجم وششم هايسدهبحث (
اساتيد دانشگاه  )منتشرنشده(يِ پژوهش گزارش طرحِجستجوي آرشيو شخصي آقاي سيد جمال ترابي طباطبايي و تورق 

با كتيبه  UنهUتعداد » در مراغهها  نگاره سنگموزه « مجموعهو نيز جستجوي  »هاي آذربايجان سنگ نبشته«ا عنوان تبريز ب
كه داراي  استاين دوره  يآرامگاهها مربوط به چهار بناي  كه چهار مورد از آن شناسايي گرديدمورد نظر مشخصات 

 9اين بنابراين  .منطقه آذربايجان است هايه سنگ مزارباشند و پنج مورد نيز مربوط ب به خط كوفي مي هايي كتيبه
 .شود توسط نگارنده معرفي ميتاكنون شناسايي شده و كه  اند از اين دوره مانده يباقهاي  كتيبه، تنها نمونه

 سوال تحقيق
ري هاي پنجم و ششم هجهاي يافته شده از منطقه آذربايجان در سدهنوشتهو سنگ ها كتيبهاندك  تعداد داليل

  چيست؟
 هافرضيه

عدم نفوذ و استقرار زبان عربي و خطوط اسالمي به منطقه  -1: توان مطرح كردفرضيه را ميچند در اين خصوص 
هاي سده هاي پنجم و ششم هجري در دوره هاي بعدي به ويژه تخريب كتيبه -2آذربايجان در چهار سده اوليه هجري.  

 به دليل اختالفات مذهبي (تشيع و تسنن)
 

 ها)بدنه تحقيق (توصيف و تحليل يافته
 شوند. هاي اسالمي در آذربايجان محسوب مي ترين كتيبه در اين مقاله قديمي شده يمعرفهاي  كتيبه
چهار الزم به ذكر است كه از  .شوند يممعرفي  و با ذكر منبع،مبناي تقدم تاريخي برو  ياجمال به صورتها  كتيبه

منسوب به امراي هاي  سكهنوشته از اين مقطع زماني،  هاي و تنها نمونه است.ته نشده شناخاي  سده اول هجري كتيبه
 .است عرب آذربايجان به خط كوفي

به خط تعليق  هـ ق) 448مزاري از قرن پنجم (، سنگ شود اي كه در اين مقاله معرفي مي كتيبه نتري قديمي -يك
 آثار جلد اولو عبدالعلي كارنگ آن را در  داشدهيپ )سروشهرخ( كه از گورستان قديمي خسروشاه است و به زبان عربي

هواهللا الباقي كل من « متن كتيبه به اين شكل است: )577و 576: 1374(كارنگ معرفي كرده است. باستاني آذربايجان
مربوط به  ،مزار هدد يممتن كتيبه نشان  »بن شيخ سالر عبدالعزيز عليها فان، هذالقبر العالم العابد الزاهد... ابوعلي بن...
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به تاريخ كتيبه نشده  يا اشارهموجود،  نوشته سنگسده پنجم هجري است و با اينكه در متن  رشيخ عبدالعزيز از مشاهي
شده است. در صورت صحت اين مطلب اين  ذكرهـ ق  448در منابع تاريخي سال وفات شيخ عبدالعزيز  ،است

 مي منطقه آذربايجان دانست.كتيبه اسال نيتر يميقد توان يمرا  نوشته سنگ
هـ ق) به خط نسخ و به زبان عربي كه از  485ق به اواخر قرن پنجم (، سنگ مزاري است متعلكتيبه بعدي -دو
خمس و « و قطعي است: صخشده و برخالف كتيبه شماره يك داراي تاريخ ممسجد كبود تبريز به دست آم سرداب

) ضمن معرفي اين كتيبه 239لو:  رحيمآذربايجان ( يها نبشته سنگگزارش نهايي نيز در  لو دكتر رحيم. »مانين اربع مايهث
 كند. در آذربايجان ياد مي شده شناختهو  مانده يباق بهيكتترين  از آن به عنوان كهن

هايي است كه به خط كوفي بر روي ديوارها و سردر بناي گنبد سرخ مراغه  سومين نمونه مجموعه كتيبه -سه
ي دبني المشهد في الحا« كند بدين قرار است: كه تاريخ ساخت بنا را مشخص مي ها كتيبهاين . بخشي از دان شده نوشته
 هـ ق ساخته شده است. 542اين بنا در روز يازدهم ماه شوال سال  »من شوال سنه اثنين و اربعين و خمس مايه عشر

و بدون لعاب)  دار لعاب( يآجركارد كه به شكل نباش ميدر اين منطقه تزئين هاي  هاي اين بنا جزو زيباترين نمونه كتيبه
 )يك اجرا شده است. (تصوير شماره

اي كه به خط كوفي  گنبدهاي مراغه است. مطابق كتيبه ديگربرج مدور مراغه يك بناي آرامگاهي در سبك  -چهار
. ستهـ ق دان 563متعلق به سال توان  ميرا در آن قرار دارد؛ بناي آن سربر روي 

 
گنبد مدور كه در كنار گنبد كبود قرار دارد به نسبت چند بناي آرامگاهي ديگر مراغه ساده و بدون تزئينات است و صرفاً 

نقش بسته كه در ...» الموت كل نفس ذائقه «دو كتيبه به خط كوفي بر باالي سردر خود دارد. در كتيبه باالتر آيه مشهور 
ه سن« دهد: تر، سال ساخت بنا را به اين شكل نشان مي ايينپبحث خواهد شد و كتيبه در همين مقاله خواني آن مورد باز

 )دو (تصوير شماره»  ثلث و ستين و خمس مايه
اجرا هـ ق و به خط كوفي است بر روي بناي سه گنبد اروميه  580ديگري كه متعلق به سال دار  تاريخكتيبه  -پنج

 ارائه كند توسط آندره گدار اين بنا سه كتيبه وجود دارد و بخشي از كتيبه كه تاريخ احداث را ذكر ميگرديده است. در 
 »مايه مانين و خمسث مفي شهر محر«... ): 317: 3ج1371(گدار شده است
هـ ق برخورد  585در جستجوي آرشيو شخصي آقاي ترابي طباطبايي به نمونه جالبي از سنگ مزار به تاريخ  -شش

مشايخ، روستايي در نزديكي تبريز، به دست آمده بود. خط آن نزديك به نسخ و  شادآبادكه از گورستان پينه شلوار يا  شد

 

 
 گنبد سرخ مراغه  بهيكت -1 شمارهتصوير 

   آ  
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بسم اهللا الرحمن الرحيم/ هذا تربت الشيخ االمام العالم الزاهد الورع/ خلف «به زبان عربي است. متن آن چنين است: 
لثنا احمد بن ابي علي توفي في جمادي االولي من شهور سنه خمس و المشايخ زين الحاج الحرمين/ فخر الخطبا ابوا

 سه)(تصوير شماره » ثمانين و خمس مايه
 

 

 
 گنبد مدور مراغه (عكس از نگارنده) -2تصوير شماره 
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سنگ مزاري  »هاي آذربايجان سنگ نبشته« پژوهشي دكتر سيروس برادران شكوهي در گزارش نهايي طرح -هفت

متعلق  اش مانده يباقاستناد نوشته  هنمايد كه ب معرفي مي كيلومتري شمال مرند 15وط به گورستان ميزاب واقع در را مرب
شـ] ـهرالمبارك ربيع االول تسعين و «...[ نين است:چكتيبه به خط نسخ و به زبان عربي،  .استق  هـ 590به سال 

 »خمس ما[يه]
مگاهي بنا گرديد كه به مادر هالكوخان معروف شد اما در واقع هجري قمري در مراغه آرا 593در سال  -هشت

 دار لعاباز آجر  توجه قابلكسي بوده است. به علت استفاده فراوان و  چه هنوز مشخص نيست كه اين مقبره متعلق به
نا وجود دارد كه در اين ب سرداببر ديوار خارجي و داخلي و  يهاي نامند. كتيبه ، امروزه آن را گنبد كبود ميرنگ يا روزهيف

 .»سنه ثلث و تسعين و خمس مايه« و آن چنين است: ذكرشده ،كردهبيان اي كه تاريخ بنا را  كتيبهفقط منابع مكتوب 
كه باالي در و به خط كوفي است، نوشته ديگري در پايين همين كتيبه وجود  ،از اين نوشته غير (تصوير شماره چهار)

 داشته

 
 )سنگ مزار از گورستان پينه شلوار (عكس از جمال ترابي طباطبايي -3ماره تصوير ش
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» عمل«ه يعني كلمه بيفقط ابتداي كتالحاقات بعدي از بين رفته و  در اثر متأسفانهكه  كرده است سازنده بنا را معرفي و
هاي كوفي  پالن گنبد كبود ده ضلعي منتظم است و در همه اضالع بيروني آن كتيبه ) شماره پنجتصوير ( .شود خوانده مي

بري و به اي به شكل گچ آن وجود دارد. بر روي سطح ديوار داخلي گنبد نيز نوشتهدار و با موضوع آيات قر با آجر لعاب
آياتي از قرآن  شده بيتخرخورد كه دور تا دور ديواره بنا را پوشانده است. اين كتيبه كه بسيار  خط ريحان به چشم مي

 راست.امجيد را د
بـري شـده اسـت و    . اين كتيبه به شـكل گچ داردبه خط ريحان وجود  اي كتيبه نيز همين بنا نيرزميزيا  سردابدر 

 آنري بك گچباي بعد از تاريخ ساخت خود بنا باشد چرا كه س كتابت آن بايستي متعلق به دوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سردر گنبد كبود (عكس از نگارنده) بهيكت -4 شمارهتصوير 

 
 از نگارنده) عكسسردر گنبد كبود ( بهيكتبخشي از  -5تصوير شماره 
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ين كتيبه يكي از ا .و سبك تزئينات بيروني بنا يآجركارتر هماهنگي دارد تا با  با ويژگي تزئينات ايلخاني بيش
را مشاهده طرح آن  ارائهكامل و صحيح و  يبازخوانمكتوبي نگارنده در هيچ منبع  كه استها در نوع خود  زيباترين نمونه

متن صحيح و كامل كتيبه از اين قرار  اشاره مختصري به اين كتيبه دارد. آثار ايراندار در كتاب آندره گ صرفاً نكرده است.
و نيز   )شش (تصوير شماره»  بسم اهللا الرحمن الرحيم / كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام«است: 

و به خط تركيب بديع يك كه با »  فسيكفيهم اهللا«اين نوشته وجود دارد:  در داخل شكل محرابي در مركز كتيبه مذكور
ين عبارت قرآني معروف است. در قسمت پايين اين نوشته در تر ست. عبارت مذكور به عنوان طوالنيكوفي نوشته شده ا

اند. كلمه اهللا به خط كوفي  ري شده كه واژه اهللا را در بر گرفتهبداخل يك كادر مربع شكل نقوش تزئيني زيبايي گچ
از اين واژه  ها غير  ، براي تزئين بندكشيشده تكرار سردابگچي البالي آجرهاي ديواره  يبندكشدر  تزئيني است و مكرراً
 )هفتشده است. (تصوير شماره  استفاده گريداز يك شكل نمادين 

 
 
 

 ه)گنبد كبود (عكس و طرح از نگارند سرداب بهيكتطرح  -6تصوير شماره 
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ها با اغماض از  و به دليل محدود بودن نمونه هاي قرن هفتم هجري است رين نمونه كه متعلق به اولين سالآخ -نه
زاري است از جنس سنگ سياه مربوط به گورستان سنگ م شود؛ مي ساله با مقطع زمانيِ مورد بحث معرفي 2 فاصله

اهللا / كل من عليها « چنين است: نوشته سنگهـ ق متن  602روستاي ليوان، با خط نسخ و به زبان عربي و متعلق به سال 
 »تاج الي رحمه اهللا تعالي / في شهر شعبان سنه اثني ست مايهحالم / محمدالقبر رحمه اهللا ... ابن  فان / هذا

 
 

 بازخواني كتيبه سردر گنبد مدوريح تصح
گرد آن به برج مدور شهرت يافته و به  مقبره ديگري وجود دارد كه به دليل پالنِ برج در كنار گنبد كبود مراغه،

از گنبد كبود ساخته شده است. گنبد مدور در مقايسه با نمونه متقدم خويش (گنبد  پيشاش سي سال  گواهي كتيبه
دو كتيبه به خط كوفي و به زبان  صرفاًبسيار ساده و بدون تزئينات كار شده است و  (گنبد كبود) متأخرشسرخ) و نمونه 

كه بر ديوار بنا  ياما شكاف )؛شده يمعرف(چهارمين كتيبه  اشاره شد تر قبالً نييپاعربي بر سردر آن وجود دارد. به كتيبه 
خط كوفي در آن مقطع  ميدان يمكه  گونه همانببيند.  ، باعث گرديده تا كلمات انتهاي كتيبه بااليي آسيبجادشدهيا

شده است. و به همين دليل خواندن كتيبه با مشكل  استفاده مي نقطه يببناها به صورت  هبيكتاستفاده در زماني و هنگام 
P1F2»انآثار اير« نويسندگان كتاب  مواجه شده است.

P فتاده در بازخواني اين كتيبه اقدام به بازسازي كلمات و حروف ا
؛ اند شده يطراحچين  هشت) خطوطي كه به شكل نقطهشماره  در آن كتاب (تصوير شده چاپطرح مطابق . اند نموده

اند و طراح بر اساس حدس و احتمال آن را بازسازي نموده و در نهايت كتيبه  و ريخته دهيد بيآسهايي هستند كه  قسمت
هر جانداري روزي خواهد «سوره انبيا) و معني آن چنين است:  35(آيه » جبتم البنا بركل نفس ذائقه الموت « :اندرا به اين شكل خوانده 

 )298 :3ج 1371(گدار» به انجام رسيده است.]  563اين بنا در ماه رجب [سال  مرد.

                                                 
كتاب آثار ايران را مجموعه اي از ايران پژوهان فرانسوي به سرپرستي آندره گدار نوشته اند. بنا به قولي مسئوليت بازخواني و  2

 مجموعه بر عهده يدا گدار همسر آندره گدار بوده است.ها در اين  طراحي كتيبه
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گري هم داشته باشد بدين تواند صورت دي عبارت مذكور مي كه در هنگام بررسي اين كتيبه، نگارنده متوجه شد

تم البنا بر «...توان  به جاي عبارت  روف از بين رفته ميحكلمات و بازسازي متفاوت  يگذار نقطهترتيب كه با تغيير در 
 را جاي گزين كرد.» ثم الينا ترجعون«يعني عبارت » كل نفس...«، ادامه آيه »جب

كل «اما عبارت  رداي ندا و ادامه رسد يمبه اتمام » الموت«مه سوره انبيا استناد كرده بود كه با كل 35گدار به آيه 
سوره عنكبوت آمده است پس از اين جهت هر دو عبارت  57به صورت كامل در آيه » ثم النيا ترجعون نفس ذائقه الموت 

 ها آنهاي  هتوانند درست باشند. براي بررسي بيشتر اين مطلب به منابع مكتوبي كه راجع به مقابر مراغه يا كتيب مي
مسلم  آنچه. ه نشديافت ،نوشته شده باشد آثار ايرانبيش از منبعي كه مطالبي  متأسفانهاند مراجعه شد و  مطلبي نوشته

كه نگاه ايشان در بررسي آثار، بيشتر تاريخ  آنجااز  گر واالمقامي است اما احتماالً و پژوهش شناس رانيااست اين كه گدار 
بنا) و....  معماريا  اشخاص مرتبط با ساخت آن (عامربنا يا ذكور نقشي در تعيين تاريخ ساخت نگارانه بوده و عبارت م

 ن صورت نداده است.آندارد؛ تالش زيادي جهت بازسازي صحيح 
نگارنده در بازديد از بنا متوجه گرديد كه برج مدور مرمت شده و شكاف ترك آن نيز پر شده است. شواهد  نهايت، در

كتيبه،  دار لعابست كه سعي شده جمله پيشنهادي گدار، الگوي مرمت كتيبه قرار گيرد. اما قطعاتي از آجر حاكي از آن ا
قت همان ب) نكته ديگر عدم مطانه تصوير شماره(مشهود است. نيز ناموزون انتهاي كتيبه اضافه باقي مانده است. و خلوتي 

تر  و كتيبه كوتاه شده حذفطرح مقداري از تزئينات در به طوري كه  استبخش از طرح گدار با وضعيت اصلي كتيبه 
 گردد. اين نكته با مقايسه تصاوير هشت و نه آشكارتر ميتصوير شده است. 

 

 
طراحي گدار از كتيبه درست نيست چرا كه نظم تزئينات كتيبه را بر هم توان گفت كه  با استدالل ديگري نيز مي

 كه يدرحالاند  قاب كتيبه چسبيدهبه كامالً  ،اين ترتيب كه كلمات ابتدايي و انتهايي اين كتيبه و كتيبه مشابه زند به مي
تزئيني اضافه گرديده است كه جاي براي پر كردن فضاي خالي، در انتهاي سطر يك الف به صورت  شده يبازسازطرح  در

 پر كرده بود.» ترجعون«كلمه  احتماالًآن را در اصل، 
» ترجعون انثم الي«نظر آقاي عمادالدين شيخ الحكمايي بر اين بود كه همان ادامه آيه يعني  در گفتگو با نگارنده،

اما است نداشته  يگذار نقطههايي نويسنده هيچ الزامي به رعايت  صحيح است. با اين استدالل كه هر چند در چنين كتيبه
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كرد ــ مثل مورد حاضر ــ  هاي حروف مي جايي اقدام به گذاشتن نقطهدر يا زيبايي هنري، اگر به خاطر تركيب جمله 
داد. به عبارت ديگر دليلي ندارد كه نويسنده كتيبه حرف ب را به شكل  ميه اين كار را در قالب قواعد الفبايي انجام رهموا

گدار در طرح خويش از  و شود يمديده » ترجعون« »ت«حرف  يبر رواي كه در تصوير  بنويسد. بنابراين دو نقطه» ت«
به اين صورت  . بر اين مبنا عبارت پيشنهادي جديداستحت پيشنهاد جديد صدليل محكمي بر  ،آوردن آن امتناع كرده

 )ده (تصوير شماره است
 

 
 

 گيرينتيجه
  ه هجري بايد به دو نكته كليدي درباره داليل به دست آمدن تعداد بسيار اندكي كتيبه اسالمي در شش سده اولي

 توجه نمود: 
هاي اول تا  از يك سو بايد چگونگي ورود و ميزان نفوذ و استقرار فرهنگ اسالمي در منطقه آذربايجان را در سده -1

ر خط كوفي و ساي زرتشتيان آذربايجان با سپاه خليفه،چهارم هجري مورد توجه قرار داد. در دوره مذكور، به دليل مبارزه 
 آذربايجان رواج زيادي نداشته است. ميان مردم خطوط اسالمي در 

، سنگ مزارها و ساير كه مصادف با دوره سلجوقي در ايران است هاي پنجم و ششم هجريدر مورد سده -2
-ندر عين حال نشاهستند و  شناختيجهت هنري و زيباييهاي خوبي از  نمونه دهنده ارائهدوره معموالً اين هاي  كتيبه

هاي شيعي و هاي بعدي و در زمان تسلط يافتن حكومتدهنده تمايل مذهبي سني ميان مردم اين ناحيه بودند، در سده
شويم، اي تقريباً در اكثر مناطق ايران روبرو ميما با چنين پديده. اند شده بيتخراوايل دوره صفوي در حد وسيعي  به ويژه

لي در اصفهان از جمله بناهاي سلجوقي هستند كه در اوايل دوره صفوي به عنوان مثال مسجد جامع ساوه و مسجد ع
) در آذربايجان نيز كه منطقه اوليه استقرار حكومت و ايدئولوژي ديني و 106: 1379. (كيانياند شدهي ساز دوبارهتخريب و 

كه بيشترين  ي طباطباييتراب مرحوم تر از ساير نقاط ايران بوده است.شود اين مساله حتي شديدملي صفوي محسوب مي
بر اين عقيده است كه مجموعه سنگ قبرهاي قبل از  هاي آذربايجان صورت داده استتحقيقات ميداني را بر روي كتيبه

در ساختن پي و بدنه برجي در ربع رشيدي در اوايل دوره صفوي به (تبريز) هاي سرخاب و بيالنكوه  صفويه در گورستان
 ) 1379:14كار گرفته شده است. (ترابي

در نتيجه به دست آمدن تعداد اندكي از اين كتيبه ها دور از ذهن و دور از انتظار نيست و موارد معدودي كه در اين 
 مقاله گردآوري و بررسي شده اند از اهميت بسزايي برخوردارند.
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