
 

 واقع در کنار مهران رود،  بقعه صاحب االمر

  مهرپرستان بوده است خانقاهدر  داخل شهر تبريز  
 

  

گواه صادقی بر  صاحب االمربقعه  در کنار نام قربانی مهرپرستانه گاو و اسطوره  (ميثان/ميدان رود) رود مهراننام 

وزون حسن آق قويونلو و شاه طهماسب صفوی حافظه شان از عهد ا تاريخی مربوطه اين نظر می باشند. گرچه منابع

  فراتر نمی روند. 

  

نقل می نمائيم که شباهت اساسی در ذيل دايره المعارف شهر تبريز  مقاله تحقيقی عبدالعلی کارنگ را در اين باب از

 ن يزيدیدادر نزد کر )؛ اسماعيل تورات و قرآنمير (امير، مهرآن را با سنن  قربانی گاو توسط  داستان گاو قربانی

را طی  گاوی فراری(گاو قربانی خدا)  قباخ. يزيديان در مراسم ناديده گرفته است مهرپرستدر اساس  (ايزد دوستان)

(مير)   ايزد مهر(ايزد چشمه ساران) که هر دو وجوهی از خود  شيخ عدی(خورشيد) و  شيخ شمسمراسمی بين مقبره 

  . قربانی می نمايندگاوی برای اين ايزد  ،هستند

  

قديم  مهرپرستیبوسنی (ايزد دوستان) باز ماندگان  بوگوميلهای(ايزد ياور وميانجی) و  بکتاش ولیفرقه صوفيان علوی 

 پوريای ولیدر خود ايران به صورت  بکتاش ولی. نام امپراطوری بزرگ عثمانی بوده اند غرب و شرق در دوسوی

  است. اندهنائب) قهرمان اساطيری زورخانه ها بر جای م و (فرزند

  

(دوست=مهر) ناميده می شده اند و نامشان به خورشيد نيز  ئيريامنانظر به سنن اوستايی و ودايی نام مؤبدانی که   

مؤبدان معابدخورشيدی بوده اند؛ احتماالً آتشی در محراب هم به نشانه خورشيد می افروخته اند  ،اطالق ميگرديده است

  .(آتربان= نگهبان آتش) خوانده می شدند آثرونکه مؤبدانش  ه استق گرفت(آذر) تعل ايزد آتشکه به تدريج به 

  

 ورثرغنه و ايزد رعد  مهر ايز خورشيد يعنی ها آريايیجنگ در عهد باستان هردو  بزرگ  گفتنی است رابطهاين  در  

داشته همان  اختصاص  (رامش دهنده نيک) آورده اند. از اين ميان آن بهرامی  که آتشکده ها به وی بهرامرا تحت نام 

(دوستدار خدا) ناميده ميشده  فرنبغ و  ونابکدر جوار بلخ که به نامهای  آتشکده مزار شريفچه از جمله  ايزد مهر است

  است. ) تصور شده[خدای] ياور هللا الِ در واقع علی ولی هللا (مقبره  در عهد مسلميناست بعدا 

  

که با  (=پرورنده نماز) است اوخشيت نمنگههملقب به  مؤمنان)ر الير/اميحضرت مدر مقام  ( ايزد مهرهمان لقب  و اين 

ه نيز که لقب علی بن ابی طالب ب اسدهللا غالبالقاب  است. نماز شيعيان گرديدهاذان وارد  ايرانی سماجت سنتهای کهن

  = شير) بوده است.هرمس( مهراساساً متعلق به ايزد   شمار آمده

  



امير قهرمان اسطوره عاميانه   نامدار اميرارسالنتاريخی در نقش   سلجوقی آلب ارسالنه به همرا همچنين يزد مهرا 

به که  (سنگ) گرديده است پطرس(ماه/قمر)  دختر  فرخ لقاو ملکه   )(شير نامور مهر/شمس پسر ملک شاه ارسالن

ابق کتب پهلوی که مط است )هما/(مثيانه/مهريانه مشيانه) و همزاد مزدوجش خورشيد/(مثيه/مهر مشيهياد آور وضوح 

  رسته بوده اند.  ريواس بهم آميختهبه شکل دو ساقه ابتدا 

  

) و پرورنده نماز (خورشيد نامی اوخشيت نمنگهه در اوستا مسما به   سوشيانت ميانیدر نقش  ايزد مهرمی دانيم 

در زمان  بريز ی دارالسلطنه تتاريخ و جغرافيا کتابنوشته نادر ميرزا در مطابق (بزرگ درخشان) است.  هوشيدر مه

يعنی معبد ايزد درخشان= مهر)  خونگاه(در اصل خانقاه يک  بقعه صاحب االمردر جوار همان مکان  اوزون حسن

 در بارهً  که به امر اوزون حسن به عمارت و آبادانی آنها پرداخته  شده بود. مقالهً  تحقيقی عبدالعلی کارنگ قرار داشت

 : ار استين قراز ا بقعهً صاحب االمر

 

  

 بقعهء صاحب االمر

 بقعه يا مقام صاحب االمر در جانب شرقی ميدان صاحب آباد قرار گرفته است.

 

قمری به   ١٠۴۵در سال   .١يک گنبد و دو منارهء بلند دارد. نخست مسجد سلطنتی شاه طهماسب صفوی بود

. در زلزلهء ٣اد گرديدبثمانيان دو باره آپس از عقب نشينی ع  . ٢وسيلهء سپاهيان سلطان مراد چهارم تخريب شد

به وسيلهء جعفر قلی خان دنبلی ملقب به باتمانقليچ پسر  ١٢٠٨ه. ق ، باز فرو ريخت. در سال  ١١٩٣شديد سال 

ه.ق ، حادثه ای در اين مسجد روی داد که عوام الناس را که به علت بنای  ١٢۶۵در    .۴احمد خان تجديد بنا يافت

صفوی بدان عالقمند بودند بيشتر عالقمند ساخت. نادر ميرزا در اين از طرف پادشاه شيعهء  نخستين اين مسجد

  خصوص می نويسد: 

 

قصابی در وسط ميدان صاحب االمر می خواست گاوی ذبح کند،گاو از زير دست وی در رفت و به مقام صاحب االمر  

قصاب به زمين خورد و در ن بکشد، گاو زور داد و گريخت، قصاب ريسمانی برد و در گردن گاو انداخت تا او را بيرو

حال قالب تهی کرد. در اين حال حال بانگ صلوات مردم بلند شد و اين امر معجزتی تلقی گرديد. بازار را تا يکماه 

آذين بستند، تبريزشهر صاحب االمر به شمار آمد و مردم خود را از پرداخت ماليات و توجه به حکم حاکم معاف  

فتاح بردند، مردم دسته دسته با نذر و نياز به زيارت گاو رفتند و به شرف سم   گاو را به منزل آقا ميردانستند.

 بوسيش نائل گرديدند. در ظرف يک ماه موئی بر بدن گاو باقی نماند و همه به تبٌرک رفت.

 

پر کرد.هر روز مسجد نيزمورد عنايت خاص قرار گرفت، کور و گنگ و لنگ غرفه ها و شاه نشين های آن را 

آوازه ای تازه بر سر زبانها افتاد، بزرگان پرده و فرش و ظرف می فرستادند، کنسولگری انگليس هم چهل معجزه و 

 چراغی فرستاد که هم اکنون زير گنبد مسجد آويزان است. 

  



از برکت وجود حشمت الدوله حاکم شهر از بيم عوام درمانده بود، قضا را گاو مرد و غوغا اندکی فرو نشست، اما 

 .۵غوغائيان مدتها تو روغن بودعوام نان 

  

ه. ق ، ميرزا علی اکبر خان مترجم کنسولگری روس که مردی ثروتمند بود به آئينه بندی قسمتی از بقعه  ١٢۶۶در 

و دهليز و تعميرات آن اقدام کرد و صحن و مدرسهء کنونی را احداث و موقوفاتی برای آنها تعيين نمود. نام اين 

ه. ق ، بدون توجه به اهميت و حيثيت تاريخی آن در نتيجهء امتداد يافتن خيابان  ١٣۴۵حن و مدرسه که در سال ص

يکبار نيز در     .٧شد ملی بعد ها صحن مقام صاحب االمر خوانده    .۶دارائی تخريب شد در بدو تاًسيس اکبريه بود

اما افسوس کع   های مختلف آن مدرسه به عمل آمدشمسی از محل عطايای شاهانه تعميراتی در قسمت ١٣٢۶سال 

عدم توجه شهرداری اين بنا را نيز مانند چند بنای جالب اين شهر از بين برد، ناگفته نماند که در مدخل دهليز و 

 اندرون بقعه دو طاق مرمری از زمان شاه طهماسب صفوی باقی و پا برجاست.

  

متر است. اين  ۵/٣خود جلب می کند  بيرون نظر هر بيننده ای را به بلندی طاق مرمری مدخل دهليز يا کفشکن که از

سانتی  ١٧۵و بلندی  ٢٢٠طاق از سه قطعه سنگ ترکيب يافته است، دو پايه و يک طاق بزرگ يکپارچه به عرض 

و سانتی متر است. سطح بيرونی طاق و پايه ها را گل و بوته و اسليمی  ٣٢و عرض آنها  ١٧۵متر. بلندی پايه ها 

انده است و فقط در باالی طاق، عبارت« بسم هللا الرحمن الرحيم» در وسط ترنج ختائی برجستهء دل انگيزی پوش

 بيضی شکل منکسری به خط ثلث نقر گرديده است.

  

سانتيمتر  ١٢٠سانتيمتر و بلندی  ۴٠سنگنبشتهء مرمرينی که در جانب شمالی اين طاق بر روی ديوار نصب شده  

شده است:« چون همگی توجه عاطر خير تاًثير همايون ما به  آن حکلب ذيل به طور برجسته در عرض دارد و مطا

حصول مطالب و رفاهيت کافهء رعايا و بر دفع ورفع بدع و نامشروعات متعلق و مصروف است لهذا شمه ای از  

لٌی برنج و زغال بازار را منع عنايت نيٌر شاهانه بر ساحت حال رعايای دارالسلطنهء تبريز پرتو انداخته، تمغای کيا

فرموديم و بر حکام و کالنتران و متصديان و مستاًجران و مستوفی و مقطعی وجوه آنجا ابواب باز يافت و اخذ 

 ». ٨دتمغاوات مذکوره را مسدو

  

سانتيمتر است. اين طاق نيز سه پارچه است، دو پايه و يک  ١٨٠متر و عرض آن  ٣بلندی طاق مرمری مدخل بقعه 

سانتيمتر است که قسمت اصلی طاق برروی آنها استوار شده و در باالی  ٣٠ها و عرض آن ١۵٠ق، بلندی پايه ها طا

آن عبارات« قال هللا تبارک و تعالي: و ان المساجد [، فال تدعوا مع هللا احداً، و لٌما قام عبدهللا  يدعوه کادوا يکونوا 

 . کتيبه عالالدين». ٩عليه لبداً 

  

م می شود به خط عالءالدين تبريزی خطاط معروف زمان  شاه طهماسب که از رقم آن نيز معلوه همچناناين کتيب

  .١٠صفوی است

قسمتی از سنگهای مرمری که در بنای اصلی به کار رفته بود پله و سنگ فرش آستانه و دهليز بقعه را تشکيل می 

ر آنقبری وجود روی قبر گذاشته می شود ولی زي دهد. در وسط بقعه صندوق چوبی مشبکی گذاشته اند که معموالً 

 ندارد و فقط وسيله ای است برای اغوای عوام و جلب آنان به زيارت بقعه.



  

ديوار های داخلی بقعه يا به عبارت بهتر مسجد، تزئينات متعددی دارد که از آن جمله است کتيبه های برنزی برجسته 

توحي، يا کافی المهمات، الهم صل علی مفتح هواالبواب و به ثقتی و ف  ای متضمن عبارات « يا مفتح االبواب، يا من

النبی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة البتول والحسن و الحسين و علی و محمد الباقر» در دست راست و  

و  لحسنعبارات « يا رفيع الدرجات، يا قاضی الحاجات، جعفرالصادق و موسی الکاظم و علی و التقی و علی و ا

 من الحجرة» در دست چپ. ١٢٠١المهدی صلوات هللا و سالمه عليهم اجمعين، فی 

  

سالها قبل از وقوع معجزهء پناهنده شدن گاو، در بين عوام الناس شايع بوده که کسی حضرت امام عصر(ع) را به  

ه ای کشيده وپرده ای ، از همان زمان بر جلو محراب نرد ١١رًويا و يا به عيان در محراب آن مسجد ديده است

انداخته اند که چشم کسی بدان نيفتد و پای احدی بدان نرسد.باالی طاق محراب هم آئينه بندی شده، اکنون عوام به 

خصوص زنانبه قصد قربت از دور و نزديک به زيارت بقعه می آيند و از نرده و پردهء  محراب حاجت می طلبند و 

 .١٢بر اين و آن بوسه می زنند

  

ی نيز در جانب شمالی دهليز بقعه واقع شده است که آن مسجد صاحب االمر يا مسجد شيخان يا مسجد مسجد

ثقةاالسالم گويند. اين مسجد در ساليان پيش رونقی داشت اما اکنون متروک است و جز چند صباحی از ماههای 

ت آن با مرحوم ميرزا محمد شفيع ثقة  ه. ق ، اتفاق افتاده و امام ١٢۶۵محرم داير نيست. تکميل بنای مزبور در سال 

 االسالم پيشوای شيخيه( جد مرحوم ثقة االسالم شهيد) بود.

  

مرحوم ميرزا علی آقا ثقة االسالم در رسالهء « تاريخ امکنهء شريفه و رجال برجسته» شرح ذيل را که حاوی 

ی مسجدی بوده که معمرين وجود اطالعات ارزنده ای در بارهء مسجد مزبور است آورده:« در سمت شمالی مقام جا

آن را نقل می کنند که ايوانی بود بی سقف که حضرت جد امجد حاج ميرزا محمد شفيع ثقةاالسالم اعلی هللا مقامه در 

تاريخ هزار و دويست و شصت و پنج همانجا را تعمير کرده و مبالغی بر آن افزوده اند و فعالً مسجدی عالی است و 

معادل جای دو گنبد از طرف غربی همان مسجد سابقاً محل مسجد بوده که بعد جد مرحوم بنا به گفتهء معمرين 

 ازجانب شرقی وشمالی بر آن افزوده است.

  

بعد در تاريخ هزار و دويست و نود و يک از طرف شرقی مسجد عمارت جديد کرده و يک طاق نيز افزودند و مسجد 

بعد ذلک در سال هزار و سيصد و ده هجری که سال و بائی عام  زمستانی ديگر در جانب شرقی مسجد احداث کردند،

بود، حضرت والد ماجد حاج ميرزا موسی آقای ثقةاالسالم اعلی هللا در جته به واسطهء شکست فاحشی که در آن 

 طاقهای جديداالحداث و مسجد زمستانی واقع شده بود مجدداً يک جرگه طاق احداثی را با مسجد زمستانی برداشته به

وسعت مسجد افزودند و مسجد زمستانی موقوف شد و فعالً مسجدی چهار ستون سنگی عرض و شش ستون طول و  

طول آن به قبله افتاده و مقام نيز در سوی قبلهء همين مسجد است و ما بين اين مسجد و مقام، رواق مقام واقع شده 

 .١٣که از متعلقات مقام و در حکم دهليز اصل مقام است

  



های تاريخ داری که در منضمات مقام هنوز باقی مانده و نوشته ای بر باالی سر در مدرسهء اکبريه که   از نوشته

روی به مغرب و مشرف به ميدان صاحب آباد يا صاحب االمر می باشد. اين نوشته در روی گچ کنده شده و عبارت  

  است از:

  ١۴اين بارگاه کيست که گويند بيحراس

  را مماس اوج عرش سطح حضيض ت ٢کی 

  » و در زير بيت عبارت« عمل تبريزي» نوشته شده است.  ١٢٧١در باالی اين بيت عبارت« استاد جبار 

===================================== 

 

 

 

  

  زيرنويس 

در تاريخ عالم آرای عباسی ضمن اشاره به بناهای برجسته ای که به امرشاه طهماسب صفوی ايجاد گرديده به . ١

به عمارت مسجد شاه طهماسب اشارت رفته است:«... از آثارش باروی بلدهء طهران و باروی مشهد  عبارت ذيل

مقدس و مطال گردانيدن گنبد مبارک حضرت امام الجن و االنس و ميل طالی سر گنبد و عمارات دولتخانهء مبارکهء 

سعادت آباد که به لطافت و خوبی شهرهء دارالسلطنهء قزوين و حمامات متعدد چهار بازار و باغ ارم تمامی موسوم به 

ش. و در  ١٣٣۴، تهران  ١، ج١٢۴جهان و نمونه ای از باغ جنان است و مسجدی در صاحب آباد تبريز....» ص 

  .٣۵تاريخ امکنهءشريفه و رجال برجسته، مرحوم ثقةاالسالم نيز بدين مسجد اشارات رفته است. ص 

  

متصل به  -صاحب آباد -از تبريز می نويسد:« در قسمت شرقی ميدان . کاتب چلبی در کتاب جهان نما ضمن بحث٢

جامع سلطان حسن، مسجد مزين ديگری وجود داشت که چون بنايش از شاه طهماسب بود عساکر عثمانی جا به جا 

مجلهء معلم امروز،   ۵ه. ق ، مقالهء تبريز، مندرج در شمارهء  ١١۴۵، قسطنطنيه  ٣٨۵ -٣٨١خرابش کردند» ص 

  ش ، ترجمهء نوشتهء کاتب چلبی است. ١٣٣۵ زتبري

  

. نخستين تعمير کامل مسجد گويا در زمان شاه سليمان صفوی از طرف ميرزا محمد ابراهيم وزير آذربايجان که ٣

ه. ق ، بخوبی  ١٠٩٠عمارات فراوانی در تبريز تعمير و بنا نمود صورت گرفته و اين مطلب از وقفنامهء مورخ 

  .٢٧خ امکنهء شريفه، ص رياستفاده می شود. تا

  

  .25ماده تاريخ اين تجديد بنا مصراع« ز حکم خان بشد اين مسجد آباد» است. همان کتاب،ص  -۴

  

  ه. ق ، . ١٣٢٣، طهران  ١١١ - ١١٠تاريخ و جغرافی دارالسلطنهء تبريز، نادر ميرزا، ص  -۵

  

اری متاًسف و ناراضی بودند و اعتراضی شهرد همهء مهندسين ماًمور تهيهء نقشهء جامع شهر تبريز از اين اقدام -۶

  نيز در اين باره جهت تقديم به وزارت کشور تهيه می کردند.



راجع به توجه مردم به مقام صاحب االمر مرحوم ثقةاالسالم شهيد نوشته ای  دارد که خالی از لطف نيست.«  -٧

واضع متبرکهء شهر تبريز و محل اعتناء از م بالجمله مقام صاحب االمر و به عبارت صحيحه مسجد صاحب آباد اکنون

و اعتماد عوام و خواص است، چنانچه در ليالی جمعه و ساير ليالی ايام متبرکه تردد و ازدحام می شود و نذورات آرند 

و در ايام محرم و صفر که بهار ايام عزاداری است کافهء دستجات سينه زنان و خونين کفنان در صحن آن اجتماع 

خوانند و در روز عاشورا ازدحامی فوق العاده شود و در تمامی دستجات تا دير وقت ظهر در صحن  نوحه نمايند و

مسجد بالمناوبه حاضر شوند و اهالی شهر از وضيع و شريف در صحن و حجرات و پشت بامها جمع شوند و در نوحه 

  .٢٩و گريه با سينه زنان مشارکت نمايند.» تاريخ امکنهء شريفه، ص 

  

هء اين کتيبه معلوم نيست ولی زيبايی و شيوه و مفاد نوشته نشان می دهد که سنگنبشته متعلق به زمان نويسند -٨

  شاه طهماسب و شايد به خط عالالدين می باشد.

  

، سورهء الجن« و آنکه سجده گاهها از آن خداست پس با او کسی را نخوانيد و آنکه چون بندهء  ١٩و  ١٨آيهء  -٩

  را بخواند نزديک بود بر او انبوه هايی شوند.»تا او  خدا بپا خواست

  

برای استحضار از شرح حال مفصل عالالدين می توان به تذکره های مهم خوشنويسان رجوع کرد، ما در اينجا  -١٠

فقط مجملی از نوشتهء صاحب کتاب پيدايش خط و خطاطان را می آوريم:« موالنا عال بيگ تبريزی ملقب به جمال 

ماالت ممتاز و در اقطار آذربايجان به فضايل کثيره معروف بود. مدتها در خدمت شمس الدين محمد ه وفور کالملک ب

تبريزی که از اجلهء خوشنويسان آن عصر بود به فرا گرفتن خط پرداخت و به پايه ای رسيد که در خط جلی سرآمد 

  اقران گرديد.

د بخواست و تشويق و اکرامش نمود و مقرر و را شنيشاه طهماسب صفوی اول چون مراتب کماالت و حسن خط ا

داشت تا کتيبه های مسجد صاحب آباد و مسجد جامع را در تبريز به خط جلی بنگاشت، سپس الواحی که جهت تخفيف 

باج و خراج از جانب شاه طهماسب مقرر گرديد او مسوده کرد و حجاران نقر نمودند و مالزمان شاهی به شهر های 

  در جوامع مهمه نصب کردند بردند و بزرگ ايران 

چنانکه در اصفهان و ساير شهرها هنوز آن لوحه ها در سر درب يا کنار مساجد منسوب و باقی اند. در قبرستان تخت 

فوالد اصفهان بعضی سنگهای قبور بزرگان به خط اوست. قرآن زيبايی نيز به خط وی در استانبول موجود است.» ص 

  . ق ، ه ١٣۴۵ه ، چاپ قاهر ٢٠٣و  ٢٠٢

  

  .٢٨و  ٢٧، تاريخ امکنهء شريفه، ص  ١١١و  ١١٠تاريخ نادر ميرزا، ص  -١١

  

 -عوام الناس که به قصد زيارت می آمدند، غالباً روزی را در غرفات و زير طاقنماهای حياط استراحت می کردند -١٢

ه در حجرات طبقهء پائين می رفتند ک و بسا اوقات مشتری خوبی هم برای پيشگويان و فالگيران و رماالنی به شمار

مدرسهء اکبريه اقامت داشتند. از رماالن و دعانويسان معروف، افراد خانوادهء قره سيد بودند که حجره های متعددی 

  ه. ش، از طرف شهربانی تبريز بساط اين قبيل کارها در شهر بر چيده شد. ١٣۴۵را در اختيار داشتند. در سال 

  



  .36شريفه، ص تاريخ امکنهء  -١٣

  

  کتابت غلط اين دو کلمه البد از قلت سواد کاتب يا عدم توجه بانی نشاًت گرفته است. -١۵-١۴

  آثار و ابنيه تاريخی شهر ستان تبريزآثار باستانی آذربايجان، 

  ٨٩صفحه    ١٣٧۴جلد اول   چاپ دوم    سال 

 نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 تاليف : عبدالعلی کارنگ
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