ه دش ی

موزه آذربايجان يكي از مهمترين و قديميترين موزهها و دومين موزه
باستانشناسي كشور ﭘﺲ از موزه ملي ايران با آثار مربوط بﻪ هزارههاي
ﭘيشين تا دوره اسﻼمي است.
تاريخچﻪ ايجاد موزه در تبريز بﻪ سالهاي  ١٣٠٦و  ١٣٠٧هجري شمسي
بازميگردد .در اين سالها نمايشگاهي از سكﻪهاي كشفشده در تبريز
در مﺤﻞ ساﻟن كتابخانﻪ تربيت برﭘا شد .ﭘﺲ از برگزاري اين نمايشگاه ،با
تﻼشهاي زياد جمعي از فرهنگدوستان براي راهاندازي موزهاي جامﻊ
در تبريز ،موزه آذربايجان در ارديبهشت  ١٣٣٧بنيانگﺬاري شد.

سفر گروهي انجمن در شهريور ١٣٩٧

زيربناي موزه آذربايجان  ٢٤٠٠مترمربﻊ بوده و داراي سﻪ ﻃبﻘﻪ و يك ساﻟن نمايش در هر ﻃبﻘﻪ ﭼند اتاق اداري و
كتابخانﻪ است .در سال  ١٣٤١خورشيدي كار احداث بناي موزه ﭘايان يافت و در مهرماه همان سال موزه افتتاح شد.
گفتني است ،بناي موزه آذربايجان بر اساس نﻘشﻪ تنظيمي باستانشناس فرانسوي بﻪ نام »آندره گدار« با اﻟهام از سبك
معماري مﺤلي در آذربايجان ايران تهيﻪ و با ترسيم اسماعيﻞ ديباج )رئيﺲ وقت اداره كﻞ فرهنگ و هنر آذربايجان
شرقي( احداث شد .در حال حاﺿر ،موزه آذربايجان داراي گنجينﻪاي مهم و با ارزش از دوازده هزار قﻄعﻪ اشياي تاريخي و
هنري است كﻪ بﻪدﻟيﻞ كمبود فﻀا بخش مﺤدودي از اين آثار در قسمتهاي مختلف موزه بﻪنمايش گﺬاشتﻪ شده است.

از آثار برجستﻪ موزه آذربايجان ،ويترين اجساد مرد و زن مدفونشده مربوط بﻪ هزاره اول ﭘيش از ميﻼد است .اين
اجساد در جريان كاوشهاي علمي سال  ١٣٧٨در مﺤوﻃﻪ مسجد كبود كشف شدند كﻪ در واقﻊ بخشي از بﻘاياي
قبرستاني سﻪهزار ساﻟﻪ بﻪشمار ميروند و بﻪدﻟيﻞ استثناييبودن و قرارگرفتن زن و مرد در يك گور ،بﻪ موزه
آذربايجان منتﻘﻞ شده و بﻪ نمايش گﺬاشتﻪ شدهاند .اين نوع تدفين بﻪ دفن جنيني يا ﭼمباتمﻪاي مشهور است.
همچنين ،براي اينكﻪ تصوير روشني از كار كاوش باستانشناسان ارائﻪ شود ،ﻻيﻪهاي كشفشده ﻃي كاوش بﻪﻃور
مجازي بازسازي شدند تا سير تاريخي شكﻞگيري و گسترش شهر تبريز نمايان شود.

از آثار منﺤصربﻪفرد موزه آذربايجان ،كتيبﻪ معروف »سنگ بسماﷲ« از نادرترين آثار هنري ايران است .سنگي از جنﺲ
مرمر با وزن تﻘريبي سﻪ تُن كﻪ بﻪ زيبايي حجّاري و تﺬهيب شده و در وسط آن ﻟفﻆ »بِسْمِ اﻟلَّﻪِ اﻟرَّحْمنِ اﻟرَّحِيمِ« با قلم
نستعليق در عمق  ٥سانتيمتر تراشيده شده است .در حاشيﻪ سنگ ،ﭼهار بيت حجاري شده است كﻪ در فاﺻلﻪ مصراعها،
اﻟﻘاب ﭘيغمبر در داخﻞ ترنجي ديده ميشود .سنگ زيبا و منﺤصربﻪفرد بسماﷲ اثر هنرمند ايراني مﺤمدعلي قوﭼاني ملﻘب
بﻪ ميرزا سنگﻼخ بوده كﻪ از خﻄاﻃان و شاعران بلندﭘايﻪ قرن سيزدهم هجري قمري از اهاﻟي قوﭼان خراسان است .ميرزا
سنگﻼخ ﻃي سفر بﻪ مصر بﻪ سفارش حاكم وقت مصر بﻪمدت  ٨سال در قاهره روي اين سنگ كار كرد ،تا آن را در
مدينﻪ روي مرقد ﭘيامبر )ص( نصب كنند .گفتﻪ ميشود ،ﭘﺲ از اتمام كار ،حاكم مصر اُجرتي بﻪ او ﭘرداخت نكرد .ميرزا
سنگﻼخ ،سنگ را با كشتي بﻪ دربار عثماني برد .اما ،در اثر بيتوجهي سلﻄان عثماني و اتهام بﻪ شيعﻪگري ميرزا ،وي
تصميم گرفت آن را با هدف نصب در حرم امام رﺿا )ع( بﻪ ايران بياورد .سرانجام با زحمتهاي زياد ،سنگ از مرز زميني
ايران-نخجوان بﻪ ايران منتﻘﻞ شد .ميرزا سنگﻼخ در تبريز در اثر بيماري و كهوﻟت سن در  ١١٠ساﻟگي درگﺬشت .ﭘﺲ
از مرگ ميرزا سنگﻼخ ،سنگ بسماﷲ در كنار مﻘبره وي در بﻘعﻪ سيد ابراهيم در تبريز نصب شد .اما ،در سال ١٣٧٢
بﻪمنظور مﺤافظت بﻪ موزه آذربايجان منتﻘﻞ شد و اكنون در اين موزه نگﻪداري ميشود..

در ساﻟن ﻃبﻘﻪ اول در امتداد آثار تمدنهاي باستاني ايران ،آثار دوره اسﻼمي قرار دارد .قديميترين اشياي اين دوران از
قرن ﭼهارم هجري و آثار بﻪجاي مانده از تمدن نيشابور آغاز ميشود كﻪ شاخصﻪ آنها بﻪكارگيري ﻟعاب سفيد
نﻘشونگارهايي با مﺤتواي اسﻼمي و استفاده از خط كوفي است و بﻪ دوره قاجار منتهي ميشود .از ديگر آثار برجستﻪ اين
بخش ميتوان بﻪ ظروف سفاﻟي دوره ايلخاني با نﻘشونگارهاي متنوع اشاره كرد .جديدترين بخش موزه آذربايجان بﻪ
سنگنگارههاي قديمي دورههاي مختلف تاريخي مربوط است .در اين بخش ،سنگقبرهايي از دوران مختلف اسﻼمي،
قوچها و مجسمﻪهاي سنگي ،ﭘيكرههاي انساني و نمونﻪهايي از سنگهاي كتيبﻪدار ديده ميشود .در ساﻟن سكﻪها و
مهرهاي تاريخي ايران نيز قديميترين سكﻪهاي ﺿربشده در گستره جغرافيايي دورههاي مختلف تاريخ ايران از
هخامنشيان تا قاجاريان بﻪنمايش گﺬاشتﻪ شده است .همچنين ،نمونﻪهايي از نادرترين و زيباترين مُهرهاي تاريخي كنار
سكﻪها ديده ميشود .كتابخانﻪاي با بيش از سﻪهزار جلد كتاب و مجسمﻪهاي هنري و مفهومي تنها بخشي از آثار موزه
آذربايجان هستند.

