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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي در 
تزئينات معماري شيعي مازندران 

 علي اصغر کالنتر*  دکتر حبيب اهللا آيت اللهي* *

چكيده
مازندران به عنوان نخســتين پايگاه رسمي حکومت سادات شيعي، پذيراي تعداد زيادي از امامزادگان 
و ســادات جليل القدر بوده که در مهاجرت به ايران، اين منطقه را جايگاهي امن براي ســکونت خود 
انتخاب نموده اند. شــهر ســاري از کانون هاي قدرت و يکي از مراکز مورد توجه آنان بوده كه مدفن 
نزديك به ٣٠٠ سيد ممدوح از اين پناهندگان است. بارگاه ها و برج هاي آرامگاهي ساخته شده بر مرقد 
اين بزرگواران، از جلوه هاي هنر شــيعي محسوب مي گردد و در درون آن ها صندوقچه هاي چوبي 
ارزشمندي نگهداري مي شود. تزئينات متنوعي بر روي اين صندوقچه ها انجام گرفته که در دو گروه 
کلي تصاوير و متون قابل دسته بندي هستند. مضاميني که در متون کتيبه هاي اين صندوق ها وجود 
دارد آيــات قرآن، احاديث و متون غير مذهبي اســت. در اين مقاله آيــات قرآني به کار رفته در تزئين 

صندوق ١٠ بارگاه از امام زادگان ساري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي 
هنر شيعي، برج آرامگاهي، ساري، کتيبه نويسي، خط ثلث، مازندران ، معماري .
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تاريخ دريافت مقاله :   ٨٨/٣/١١
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مقدمه
اديان، مذاهب و ايدئولوژي ها، همواره از آفريده هاي 
و  ارائه  براي  رسانه،  و  ابزار  حوزه  در  بشري  متنوع 
انتقال انديشه ها و آموزه هاي خويش استفاده کرده اند. 
شايد شيوه درست تر بيان اين مطلب، اين گونه باشد که 
انديشه ها، همواره به شيوه هاي گوناگون، در آفريده هاي 
ساختماني، فلسفي، ادبي، هنري و به طور کلي ماّدي و غير 
ماّدي پيروان مذاهب، چه مبلغان مذهبي مستقيم و چه پيروان 
معتقد، تجلي نموده، خويشتن را در برابر قضاوت هاي عقلي 

و زيبايي شناسانه مخاطبان قرار داده اند. 
به  قائل  که  است  هايي  فرقه  تمام  عمومي  نام  شيعه 
امامت و خالفت بالفصل حضرت علي (ع) پس از پيامبر (ص) 
بوده و اعتقاد دارند که امامت از اوالد وي خارج نمي شود. 
در مورد پيدايش تشيع، دو عقيده متفاوت وجود دارد که 
به ترتيب زماني، آن را مربوط به دوران حيات حضرت پيامبر 
ـ  و ديگري بعد از رحلت ايشان  ـ که اعتقاد شيعيان است  (ص) 
مي دانند. در نهايت، تشيع اصيل، که بر حمايت و نظر حضرت 
رسول (ص) و حضرت علي (ع) زاده شد و با پايمردي و 
جان فشاني هاي ياران صديق ايشان پايدار ماند، همان تشيع 
اثني عشري يا ١٢ امامي است. تشيع، همانند ساير اديان و 
مذاهب، درون خود به فرقه هاي متعدي تقسيم مي شود که 
مهم ترين آن ها عبارتند از اماميه، اسماعيليه، زيديه، غالت 

و کيسانيه.
در طول تاريخ، حوادث بي شماري در مسير رشد و 
گسترش اين مذهب قرار گرفته و بستر مناسب رشد آن 
در ايران، و همسان بودن تعاليم آن با روحيه عدالت طلبي 
موجود در اين کشور، سبب گرديده تا اين مذهب، محيط 
انديشه هاي  کند.  پيدا  براي رشد و گسترش  را  مناسبي 
اقتصادي،  مذهبي تشيع در حوزه هاي مختلف سياسي، 

فرهنگي و هنري ايران جاري مي باشد. 
شهر ساري، به عنوان مرکز استان مازندران، نزديك 
به ٣٠٠ مرقد منتسب به امام زادگان شيعه دارد که در نقاط 
مختلف کوهستاني و ساحلي آن پراکنده هستند. نوشتار 
پيش رو به بررسي بخشي از تجليات انديشه هاي مذهب 
بر بخش  تمرکز  با  مازندران،  تشيع در حوزه جغرافياي 
مرکزي آن يعني شهرستان ساري و در چهارچوب هنر 
کتيبه نگاري بر روي صندوق هاي چوبي مزار امام زادگان 

مي پردازد. 
تبرستان بزرگ که مازندران امروزي بخش عمده و مرکز 
فرماندهي آن را در روزگاران گذشته شکل مي داد، به دليل 
شرايط خاص اقليمي، همواره پذيراي امواج خروشان تغييرات 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي شکل گرفته در ساير نواحي ايران 
بوده است. در اين ميان، نفوذ تشيع در منطقه و روند پذيرش 
آن در ميان مردم تبرستان و سپس گسترش آن در شرايط 

مناسب به نقاط ديگر، موضوعي قابل توجه است. 
افزايش محبوبيت اين بزرگواران بين مردم، سبب شکل 

گيري نوعي هنر مذهبي گرديد که نمودهاي آن در بارگاه هاي 
امامزادگان قابل جست وجو و بررسي است. اين نمونه ها در 
کليت معماري و تزئينات وابسته به آن ديده مي شوند. در اين 
راستا، با توجه به ميزان اعتباري که هريك از آنان نزد مردم 

داشتند، بارگاهي رفيع تر و ماندني تر ساخته مي شد. 
يکي از موضوعات مورد عالقه و تاکيد هنرمندان که 
تزئين  انديشه هاي مذهبي در  تاثير  به صورت مستقيم، 
اين آثار را نشان مي دهد، استفاده از متون قرآني و مذهبي در 
کتيبه نگاري تزئيني است. در معماري اسالمي اغلب محيط هاي 
مذهبي عاري از کتابت نيست و حداقل سه خط  عمده وجود 
است.  اسالمي  معماري  در  نويسي  کتيبه  ويژه  که  دارد 
خطوط کوفي  موشح، خط ثلث و خط بنايي- معقلي. اين 
به  يا  نوارهايي در حواشي صندوق و  تر در  آيات بيش 
صورت عمودي در بدنه آن به کار رفته است. شايد در 
اين زمينه، بتوان سه صورت دريافت قرآن که شنيداري، 

ديداري و قلبي است، را مورد توجه قرار داد.
اهميت انجام اين تحقيق، هنگامي آشکار مي شود که با 
بررسي پيشينه در مي يابيم در اين زمينه پژوهشي مناسب 

تصوير١- نمای ورودی مرقد امام زاده تاج الدين محمد،سده ٩ 
هجري قمره دودانگه ساري

تصوير٢- نماي ضريح چوبين بارگاه، استفاده از کتيبه نويسي 
به خط بومي، ترکيب هاي هندسي متقارن در ساخت قاب هاي 
صندوق، رنگ هاي گرم و زنده در کالفي از محاسبات هندسي. 
در پايين ضلع غربي ضريح، در سمت چپ لوح کوچکي قرار 
دارد که متني بر آن به صورتي سخت خوانا منبت کاري شده 

است.

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 
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صورت نگرفته  است. با توجه به اين که اين آثار هم در طول 
تاريخ دچار سرقت و آسيب شده و هم شرايط نامناسب آب 
و  هوايي باعث تخريب آن ها شده است. ضروري بود در 
بررسي مضامين مذهبي به کار رفته در ميان سطور کتيبه ها،

جست وجويي مناسب صورت گيرد.
فرضيه اصلي اين مقاله، کاربرد مضامين مذهبي منطبق 
با انديشه هاي شيعي در کتيبه ها است و هدف اين پژوهش، 
تدوين متون کتيبه هاي مورد استفاده در صندوقچه ها و نيز 

بررسي چگونگي کاربرد مضامين مذهبي تشيع مي باشد.
نتيجه انجام اين پژوهش، شناخت ريشه هاي تاثيرات 
تفکرات شيعي بر هنر منطقه در قالب کتيبه هاي صندوقچه هاي 
چوبي ( كه تحت تاثير مستقيم جهان بيني تشيع قرار دارند) 
تحقيقات  براي  مستند  زمينه  آمدن  فراهم  همچنين  است، 
ساير پژوهشگران که در زمينه هاي متفاوت کاربردي نظير 

تک  نگاري ها مشغول جست وجو و مطالعه هستند.
به اين ترتيب يافته هاي اين پژوهش مي تواند باعث 
تفکر  پيرامون دستاورد هاي  نتايج جديد  به  يافتن   دست 
پيش رو  مقاله  پژوهش  نوع  منطقه شود.  هنر  در  شيعي 
کاربردي و روش تحقيق به صورت توصيفي تخيلي مي 
هاي  روش  از  تلفيقي  هم  اطالعات  گردآوري  كه  باشد 

کتابخانه اي و ميداني بوده است.
جامعه آماري اين پژوهش صندوق هاي مقبره هايي 
دوره  پايان  تا  اسالم  زمان ظهور  در حدفاصل  که  است 
با  اين روند،  اند. در  قاجار ساخته شده  حکومت خاندان 
توجه به مرکزيت شهر ساري، به روش نمونه گيري غير 
تصادفي، تعداد نمونه هاي مورد بررسي، ١٠ بنا از ١٢ بنا 
موجود انتخاب شده، که دليل آن هم، فراهم بودن امکان 
خواندن متن کتيبه هاي اين آثارمي باشد. روش تجزيه و 

تحليل اطالعات در اين پژوهش از نوع کيفي است.
نمونه ها و ترتيب ارائه:  از آن جا که قدمت دقيق ساخت 
اين آثار در تعدادي از موارد مشخص نيست، ترتيب ذکر آن 
ها بر اساس حروف الفباي نام کوچک صاحب مقبره مرتب 

شده که به شرح زير مي باشند:
١) امام زاده تاج الدين محمدـ  واودره دودانگه

٢) امام زاده حارثـ  آقمشهد
٣) امامزاده (شاهزاده) حسينـ  ساري

٤) امام زاده (سلطان) زين العابدينـ  ساري
٥) امام زاده عباس ـ ساري

٦) امام زاده عبدالصالحـ  مرزرود ساري
٧) مير سيد عليـ  لنگر چهاردانگه

٨) امام زاده قاسمـ  سرخ کالي ساري
٩) درويش محمدـ  خوش نشان دودانگه

١٠) امام زاده يحييـ  ساري
ها،  کتيبه  نوشتاري  ثبت  براي  متون:  ثبت  شيوه 
افقي  به صورت  آغاز مي شود  کتيبه  که  از سمتي  ابتدا 
تصويربرداري شد و تالش گرديد در جهت روايت متن ها 
حرکت شود تا در مرحله بازبيني فيلم ها براي ثبت دقيق 

متون، مشکلي ايجاد نگردد. 
شيوه نگارش: در معرفي هر اثر، ابتدا مشخصات کلي 
بنا و سپس تزئينات ذكر مي شود. كوشش شد. متن ها 
به صورت دقيق خوانده شوند، اما موارد زير به صورت 

قراردادي در نگارش مورد استفاده قرار گرفته است:
- سعي گرديده مسير شروع و انتهاي متون به طور 
دقيق مشخص شود. در بخش هايي که به هر دليل متن 
ناخوانا بوده و مطالب با حدس و گمان همراه گرديده، به 

وسيله عالمت سؤال (؟) مشخص شده است.

تصاوير ٣ و٤ - تلفيق خوشنويسي مضامين مذهبي (صلوات کبير)، خطوط شکسته، اشکال هندسي، رنگ و فضاي رازآلود در 
تزئين صندوق زيارتي امام زاده تاج الدين محمد.
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کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

-در بخش هايي که به هر دليل، متن دچار آسيب ديدگي 
شده و قابل خواندن نبوده، از عالمت «×××××××» براي 

مشخص نمودن كلمه ها استفاده شده است. 
-در مواردي که غلط اماليي مشاهده شده، ابتدا کلمه 
صحيح نوشته و سپس کلمه اصلي اثر درون[ ]آمده است.

مالحظات تاريخي و جغرافيايي  
پس از آن که حضرت علي بن موسي الرضا (ع) وليعهدي 
مامون را قبول نمود، تمام برادران آن حضرت با گروهي از 
بني اعمام از سادات حسني و حسيني به سمت ري و عراق 
مهاجرت کردند. ولي مامون پيمان واليت عهدي را شکست 
و با خوراندن زهر به آن امام، ايشان را به شهادت رساند. 
هنگامي که سادات از اين موضوع آگاه شدند، براي نجات 
جان خويش، به سمت کوهستان هاي ديلمان و تبرستان 
حرکت کردند. طي حکمي که از دربار حکومت عباسيان 
صادر شد، خون آنان مباح دانسته و براي سر ايشان، جايزه 
تعيين گرديد. در پي اجراي اين حكم تعدادي از اين بزرگواران 
به شهادت رسيدند و در همان کوهستان ها دفن شدند. اين 
شهدا در اندک زماني ميان مردم جايگاه و منزلت پيدا کردند 
و به همين دليل بر مزار آن ها بارگاه و زيارتگاه هايي بنا 
گرديد. آن دسته هم که از  توطئه جان سالم به در برده 

بودند در همان سامان ساکن شدند. پس از آن که اسپهبدان 
و  آنان سهل  زندگاني  تشيع گرويدند،  آيين  به  مازندران 
مقام آن ها در تبرستان محترم گرديد. «مردم آمل تا قبل 
از «داعي کبير»، سني مذهب و پيرو عقايد مذهب «مالکي» 
بودند و «داعي کبير» ايشان را به دين اسالم (تشيع)در 
آورد». (ستوده، ٧٢، مرعشي، ١٩٤) گرايش به تشيع در 
اثر  در  و  و خود جوش  داوطلبانه  به صورت  مازندران، 
آشنايي خواص ايشان با مضامين انديشه هاي اين مذهب 
صورت گرفته است. اقبال ايشان از سادات و در اختيار 
گذاشتن حکومت به ايشان، سبب شد تا اغلب مردم نيز بنا 
ِعيِه َعلي ديِن ُملُوِکِهم»، از اين آيين استقبال  به قاعده «الرَّ
کنند. (سرتيپ پور، ١٣٥٦، ١٧٥ - ١٧٤)  ادامه نفوذ تشيع و 
روند پذيرش آن در ميان مردم تبرستان و سپس گسترش 
آن به نقاط ديگر، موضوعي قابل توجه است، به طوري 
که رهبران نهضت بيش تر مي کوشيدند آن را از طريق 
راهبرد تهاجمي و تغيير حکومت هاي محلي دست نشانده 
عباسي و ارائه نمونه عدالت محور حکومت شيعي ممکن 
سازند. اين نهضت، اساسا يک جنبش ضد عرب نبود، بلکه 
حركتي اسالمي بود که در نتيجه آن، مردم از ظلم و ستم 
واليان عباسي، به خاندان علوي رو آورده بودند و با کمک 
گرفتن از آن ها به مبارزه با خالفت پراختند. (خلعتبري، 

(١٣٨٢، ٨ - ٧
جنبش علوي در ميان رويدادهاي تاريخ ايران پس از 
اسالم، سر آغازي براي يک رشته دگرگوني هاي مهم در 
زمينه هاي گوناگون فرهنگي، سياسي، مذهبي و اجتماعي 
بود. آن ها با الگو گرفتن از حماسه خونين کربال، در برابر 
بسيار  مجاهدت  و  ايستادگي  خلفا  انحراف  و  بيدادگري 

کردند.
مازندران به علت قرار داشتن در شرايط جغرافيايي 
مرطوب و مجاورت با دريا و کوهستان، داراي ذخاير انبوه 
چوب است. به همين دليل، يکي از مناطق سرشار در زمينه 
توليد آثار هنري چوبي بوده و هنر منبت و معرق در ميان 
ساكنان آن جايگاه ويژه اي دارد. از همين رو در هرکدام از 

تصوير ٥- نمای بيرونی بنای تازه ساز بارگاه امام زاده حارث 
که در سال  ١٣٨٧ مورد بازسازی قرار گرفته است. آقمشهد 

ساري

تصاوير ٦ و ٧- نماهايي از ضريح بيروني بارگاه، گره چيني مشبک با کاربرد هشت ضلعي هاي منتظم متداخل. بخش هاي پاييني 
ضريح که با رنگ روشن ديده مي شوند، مرمت شده اند.
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

بناهاي آرامگاهي، صندوقچه اي چوبين و منبت کاري شده 
قرار مي گرفت که اغلب توسط هنرمندان بومي و به شيوه اي 
نانوشته ساخته مي شد و جلوه گاه هم زمان هنر بومي و 
مضامين مذهبي بود. تزئينات عمده اين آثار نقوش هندسي، 
گياهي تجريدي و کتيبه نگاري بوده که به شيوه هاي فردي 
مختلف و به سبک واحد بومي اجرا شده است. دوره رشد 
و تعالي آثار مورد اشاره در مازندران، مربوط به سال هاي 
مقارن حکومت تيموريان در ايران است که سده هاي هشت 
تا يازده هجري قمري تا قبل از حکومت صفويان را شامل 
اين سال ها، حکومت رسمي مازندران در  مي شود. در 
دست سادات مرعشي بود که سابقه درخشاني در حمايت 
از عدالت، آزادي، علم و فرهنگ از خود به جا گذاشته اند. 
با آغاز حکومت مرعشيان، يکي از دوره هاي تاثير گذار و 
پرتالطم حکومت حاکمان شيعي بر مازندران شکل گرفت 
که نقش فعالي در زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم داشته 
است. سلسله اي شيعي (دوازده امامي) به رهبري سادات 
مرعشي که از ٧٦٠ تا ١٠٠٢ هجري قمري، حدود ٢٤٢ سال 
در آمل و ساري و ساير نقاط مازندران حکومت و سلطنت 
داشتند. بنيان گذار اين سلسله «سيد قوام الدين مرعشي»، 
ملقب به «مير بزرگ» بود که نسبش به امام زين العابدين 
(ع) مي رسد. سيد قوام الدين تحت تاثير تعاليم سربداران 
خراسان که به حکومت مذهبي و دنيوي باور داشتند، خود 
مازندران  در  عشري  اثني  تشيع  مذهب  بر  مبتني  دولتي 

تاسيس نمود.
خوشنويسي در ميان مذاهب اسالمي، هنري ستوده 
است که به دليل تاکيد پيامبر و امامان بر حفظ و نگهداري 
دقيق آيات قرآن، شأن نزول و احاديث مورد اقبال پيروان 
هنر  هاي  قابليت  و  عرفان  ظرافت،  زيبايي،  دارد.  قرار 
هنري  مختلف  هاي  عرصه  در  شده  سبب  خوشنويسي 
مختلف نظير کتابت قرآن و ساير کتب مذهبي و غير مذهبي، 
کتيبه نويسي ظروف سفالي، منبت کاري هاي مذهبي و نيز 
گره چيني هاي آجري در معماري، شاهد کاربرد وسيع و 

چشمگير آن از سوي هنرمندان باشيم. يکي از کاربردهاي 
اين هنر، استفاده در صندوقچه هاي چوبي بارگاه مرقد 
معصوم زادگان است که در ميان شيعيان، داراي ارج و 
احترام فراوان مي باشد. نمونه هايي که در ادامه به آن ها 
اشاره مي شود، گزيده اي از آفريده هاي انبوه هنرمندان 
شيعه مذهب مازندران است که ارادت و خلوص خود را به 
اين وسيله به خاندان عصمت و طهارت به تصوير کشيده اند. 

١- امام زاده تاج الدين محمدـ  واودّره دودانگه 
  اين امام زاده يکي از بارگاه هاي زيباي شهر ساري 
است که داراي آثار تاريخي فراواني مي باشد، بناي امام زاده 
تاج الدين محمد در فاصله ١ کيلومتري روستاي محمدآباد 
در  نزديكي بخش «درويش سرا» روستاي واودّره قرار 
دارد.(تصوير شماره١) ضريح چوبي ارزشمند اين بنا که 
متعلق به سده ٩ هجري قمري است، در وسط حرم و روي 
پايه اي چوبي قرار دارد که حدود ١٥ سانتيمتر با سطح 
زمين فاصله دارد. (تصوير شماره ٢) در باالي ضلع شرقي 
اين صندوق، متن صلوات کبير به صورت منبت کاري ديده 
مي شود كه بر روي ضلع روبه روي در به اتمام مي رسد. 

متن اين صلوات عبارت است:
 «اللهم صلي علي المصطفي و المرتضي و الزهرا و 
السبطين و العباد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و 
التقي و النقي و الذکي العسکري حجه القائم محمد المهدي 
صلوات اهللا عليه و عليهم » دو کلمه آخر در ارتباط با کل متن 
ناقص و نا مفهوم هستند). بر روي ضلع غربي نيز نوشته 
شده :«انتقل (؟) من دار(؟) الدنيا الي دار(؟) االخره مرتضي 

بحق(؟) معظم ××××××××××».
اين کتيبه بر روي ضلع مقابل در ورودي، ادامه دارد 
و به شرح زير است: «مرجع اهل اهللا في االرضين سيد تاج 
الدنيا و الي (؟) طاب ثراه و جعل (المنواه؟) ابن مرحوم سيد 

امير رضي اهللا». (تصاوير شماره ٣و٤)
٢) امام زاده حارثـ  آقمشهد

ميان  در  و  ساري  شهر  کيلومتري   ٣٦ فاصله  در   
گورستان عمومي روستاي آقمشهد، بنايي تازه ساز قرار 

تصوير٨- نمايي از صندوق داخلي قاب و آلت بندي شده؛ اثري منبت 
کاري شده و نفيس با تزئينات متنوع گياهي، هندسي و نوارهاي کتيبه 
با خط جلي ثلث، بعلت فاصله بسيار کم بين دو ضريح، امکان تهيه 

تصاوير مناسب حاصل نگرديد.

تصوير ٩ - نمای بيرونی از بقعه شاهزاده حسين  بنايی نوساز 
بر روی صندوق چوبی ،ساري .
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دارد که مدفن امام زاده حارث درون آن واقع است. بناي 
فعلي که بازسازي و توسعه داده شده، به صورت مستطيل 
از شمال شرق به جنوب غرب ساخته شده است. ديوارهاي 
با سنگ گرانيت پوشانده و محوطه سرپوشيده  خارجي 
کفش کن، آماده نما سازي مي باشد. (تصوير شماره ٥) 
عهد  به  مربوط  يک ضريح چوبي  از  زاده  امام  زيارتگاه 
قاجار که صندوق چوبي ديگري مربوط به سال ٨٦٠ هجري 
قمري را در بر گرفته، تشکيل شده است. ضريح بيروني 

را  آن  اشکال  که  زيبايي  بسيار  کاري  مشبک  وسيله  به 
ستاره هاي هشت پر تشکيل داده، تزئين شده است. در 
بدنه شرقي اين ضريح، درب کوچک دو لته اي در وسط 
قرار دارد که ورود به قسمت داخل را امكان پذير مي سازد. 
بخش بااليي (سقف) ضريح باز است و از آن بخش هم مي 

توان به داخل دسترسي پيدا کرد. (تصاوير شماره ٦و٧)
صندوق چوبي بسيار پر کار امام زاده حارث داراي 
تزئينات هندسي و کتيبه هايي بسيار زيبا از سوره هاي 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير ١٠- نمايي از صندوق پرکار شاهزاده حسين. پايه صندوق با فاصله اي اندک از صندوق اصلي و جدا از آن قرار دارد و وظيفه 
حمل بار صندوق را به عهده ندارد. 

تصاوير ١١و ١٢ - تزئينات کتيبه اي صورت گرفته روي حاشيه صندوق. نقوش تجريدي گياهي رنگيني بر ديواره جلب توجه مي کند 
که به جهت حفاظت در برابر فرسايش ناشي از لمس دست، روي آن ها را به وسيله الک پوشانده اند. اين تزئينات احتماال در دوره هاي 

بعدي به صندوق اضافه شده است.
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۱۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

قرآن به خط خوش مي باشد که به علت فاصله بسيار کم 
بين ضريح و صندوق، خواندن آن ها بسيار مشکل است. در 
غربي ترين بخش کتيبه افقي پايين ترين رديف کتيبه هاي 
صندوق در ضلع جنوبي، تاريخ رجب ٨٦٠ هجري قمري 
منبت کاري شده است. خواندن متن آيات و نوشته ها به 

دشواري صورت گرفته كه به اين شرح مي باشد:
سمت راست حاشيه بااليي ضلع غربي، سوره «يس» از 

«بسم اهللا ... تا ... المرسلين».
«علي  از  سوره  ادامه  غربي،  ضلع  چپ  عمودي  حاشيه 

صراط ... تا ... لتنذر» به صورت نزولي.
حاشيه عمودي غربي ضلع شمالي ادامه سوره از «قومًا ... 

تا ... حق» به صورت عمودي.
حاشيه افقي باالي ضلع شمالي ادامه سوره از «القول ... تا 

... مقمحون».
حاشيه عمودي شرقي ضلع شمالي ادامه سوره از «وجعلنا 

... تا ... خلفهم» به صورت نزولي.
حاشيه عمودي شمال ضلع شرقي ادامه سوره از «سدا ... 

تا ... سواء» به صورت عمودي.
حاشيه بااليي ضلع شرقي ادامه سوره از «عليهم ... تا ... 

ال يومنون».
ادامه سوره از «انما  حاشيه عمودي جنوب ضلع شرقي 

تنذر ... تا ... فبشره» به صورت نزولي.
حاشيه عمودي شرق ضلع جنوبي ادامه سوره از «بمغفرة 

... تا ... قدموا» به صورت صعودي.
تصوير ١٣ - نمايی از برج آرامگاهی امام زاده زين العابدين، ٨٠٩ 

هجري قمري، ساري

تصوير١٤- نمايي از تزئينات قاب و آلـت زيبـاي بدنه قديـمي صندوق امام زاده(سلطان) زين العابدين. کاربرد دقيق و حساب شده  کتيبه هاي 
قرآني در کنار نوار هايي با تزئينات گياهي تجريدي و نقش شمسه ١٠ پر که به وسيله گره هاي شش چشم گاوي و ترنج احاطه شده است.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

حاشيه افقي باالي ضلع جنوبي ادامه سوره از «و آثارهم 
... تا ... اذ».

حاشيه عمودي غرب ضلع جنوبي ادامه سوره از «ارسلنا ... 
تا ... فقا» به صورت نزولي.

آيه  نيز  تا دور صندوق  پاييني دور  بر روي حاشيه 
الکرسي نقش بسته که در جنوب ضلع غربي، از «اهللا ال اله 
اال هو الحي» شروع و پس از گذشتن از چهار ضلع، در 
بخش غربي ضلع جنوبي، به «من النور الي الظلمات اولئک» 

ختم مي شود. (تصوير شماره ٨)
نيز  صندوق  بخش  ترين  پايين  نوارهاي  روي  بر 
اطالعاتي در مورد مشخصات و مختصات زمين وقف شده 
پايين ترين بخش  امام زاده حکاکي شده است. در  براي 
و  مي خورد  به چشم  آثار سوختگي  نوار ضلع شرقي، 
کتيبه دچار آسيب شده است. اما از آن چه باقي مانده به 
دشواري مي توان خواند که اين مکان زيارتگاه «امام زاده 
امام معظم موسي کاظم (ع)» است. در  معظم حارث بن 
ضلع جنوبي صندوق، نام سازندگان اين اثر ذکر شده که 
عبارتند از: «استاد بنا حسن ابن المغفور استاد محمد نجار 
المعروف به خوارزمي في ماه رجب سنه ستين و ثمانمائه». 
مطالبي که در قسمت پايين نوار ضلع شمالي حکاکي شده، 
به دليل فضاي محدود بين ضريح و صندوق و فقدان نور 
قابل خواندن نيست. در هر صورت، اين ضريح و  کافي، 

صندوق يکي از شاهکارهاي آثار چوبي سده ٩ هجري قمري 
مي باشد که با آسيب هاي اندک به جا مانده است.

٣) امام زاده (شاهزاده) حسينـ  ساري
 اين امام زاده در کنار خياباني معروف به ام. ام. در 
شهر ساري و در محوطه اي آرام و سرسبز قرار دارد 
که مدفن امام زادگان «سلطان حسين و سلطان محمد بن 
موسي کاظم عليهما السالم» در آن واقع شده و به مزار 
ساز  نو  فعلي  است. ساختمان  معروف  شاهزاده حسين 
و  شكل کلي بنا مستطيل مي باشد  كه در جهت شرق به 
غرب ساخته شده است. ديوارها با  سيمان سفيد شده و 
سقف آن هم با ايرانيت پوشانده و زير آن را پلور کشي 
کرده اند و ادامه شير سرها از زير سقف پيدا است.(تصوير 
شماره ٩)  بر روي صندوق چوبي زيباي شاهزاده حسين، 
تاريخ ٨٩٤ هجري قمري درج شده  و در حال حاضر غير 
از صدماتي که حاصل اقامت روس ها در دوران گذشته 
در اين مکان مذهبي بوده، مشکل ديگري ديده نمي شود. 
(تصوير شماره١٠) ضلع هاي اين صندوق در دو سمت 
تزئينات  و  مشابه  تقسيمات  داراي  غرب  و  شرق  مقابل 
متفاوت مي باشند. هر دو ضلع داراي يك لوح بزرگ در 
وسط و دو لوح کوچک در دو طرف لوح بزرگ هستند. شكل 
تقسيم بندي نقوش اضالع شمال و جنوب قرينه يکديگر مي 
باشد و عبارت است از سه لوح بزرگ در وسط، دو لوح 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير ١٥- نمايي از ضلع شمالي که در اثر آتش سوزي آسيب ديده است. تزئينات ضلع جنوبي بر اساس اين ضلع صورت پذيرفته است.
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۱۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

متوسط در دو گوشه و چهار رديف نوار با تزئينات گياهي 
مابين لوح ها. تزئينات لوح بزرگ وسط، قاب و گره چيني 
با نقوش گياهي است که در ميان دو لوح بزرگ ديگر که 
داراي تزئين ترنج بر بافت فلسي شکل هستند، قرار دارد.
بر حاشيه تمام ضلع ها، کتيبه نگاري به خط ثلث نوشته 
شده که شامل سوره مبارکه «يس» و متوني مربوط به 
معرفي مرقد، تاريخ ساخت، معمار و باني و سازنده آن 

است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. 
الف) کتيبه هاي حاشيه ضلع شرقي: (معرفي اشخاص 
مدفون در اين بارگاه، باني، سازنده، تاريخ ساخت و ادامه 
سوره يس) کتيبه افقي باال: «بسم اهللا الرحمن الرحيم هذه 
الصندوق المشهد المرقد االعاظم سلطان حسين و سلطان 

محمد ابن جعفر ابن موسي الکاظم». کتيبه افقي پايين:
«بسعي و اهتمام اسمعيل بن فتح اهللا النجفي الحسيني عمل 
محمد بن استاد حسين نجار في تاريخ سنه اربع و تسعين 

و ثمانمائه».
کتيبه عمودي راست: (صعودي، بخشي از آيه ١٣ و ١٤ 

سوره يس)«اذ جاء ها ... تا ... انا اليکم».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ١٤ تا بخشي از آيه ١٦)

«مرسلون ... تا ... قالو ربنا».
ب) کتيبه هاي حاشيه ضلع شمالي: (شروع سوره يس)

کتيبه افقي باال: (از شروع تا بخشي از آيه ٨)
«بسم اهللا الرحمن الرحيم يس ... تا ... في اعناقهم».

کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٨ تا بخشي از آيه ٩)
«اغالال فهي ... تا ... من خلفهم سٌدا».

کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ٩ تا بخشي از آيه ١١)
«فاغشينا هم... تا ... تنذر من اتبع».

کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ١١ تا بخشي از آيه ١٣)
«من اتبع ... تا ... القريه اذ جاء».

ج) کتيبه هاي حاشيه ضلع جنوبي: (ادامه سوره يس)
کتيبه عمودي راست: (ادامه آيه ١٦ تا بخشي از آيه ١٨)

«يعلم انا ... تا ... تطيرنا بکم».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ١٨ تا بخشي از آيه ٢١)

«لعن لم تنتهوا ... تا ... اجرا و هم».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٢١ تا بخشي از آيه ٢٣)

«مهتدون و مالي... تا ... م دونه الهه».
کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ٢٣ تا ٢٧)

«ان يردن الرحمن ... تا ... من المکرمين».
د) کتيبه هاي حاشيه ضلع غربي: (ادامه سوره يس)

کتيبه عمودي راست: (صعودي، آيه ٢٨ تا بخشي از آيه ٢٩).
«و ما انزلنا ... تا ... و کانت اٌال صيحه».

کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٢٩ تا بخشي از آيه ٣١)
«واحده فاذا ... تا ... يرواکم اهلکنا».

کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٣١ تا انتهاي آيه ٣٢)
«قبلهم من ... تا ... لدينا محضرون».

کتيبه افقي پايين: (آيه ٣٣ تا بخشي از آيه ٣٤)

تصاوير  ١٦  و  ١٧- تزئينات و کتيبه هاي روي صندوق در ضلع جنوبي که بر اساس ضلع شمالي طراحي و اجرا شده اند.
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«و ايه لهم ... تا ... فيها جنات». (تصاوير شماره ١٢،١١)
٤) امامزاده (سلطان) زين العابدينـ  ساري

 برج آرامگاهي امام زاده (سلطان) زين العابدين، در 
مجاورت امام زاده يحيي و در کنار خيابان جمهوري شهر 
کتاب  در  بنا  اين  ساخت  تاريخ  است.  شده  واقع  ساري 
فهرست بناهاي تاريخي و اماکن باستاني ايران، سال ٨٠٩ 

هجري قمري ذکر گرديده است. (تصوير شماره ١٣) 
پالن بنا چهار ضلعي است و در بخش بااليي به وسيله 
فيلپوش هايي، پايه الزم جهت ساخت گنبد هشت ضلعي 
بنا ايجاد گرديده است. صندوق چوبي امام زاده که بسيار 
زيبا و ارزشمند است،(تصوير١٤) در حال حاضر وضعيت 
مناسبي ندارد و از آن به طور اصولي نگه داري نمي شود. قالب 
کلي ضلع ها شمال و جنوب مشابه هم مي باشد و از سه 
لوح بزرگ که در ميان سه لوح کوچک قرار دارند، تشکيل 
شده است. (تصوير شماره ١٥) قالب کلي ضلع غربي، لوح 
بزرگي است که در ميان دو لوح کوچک قرار دارد و در 
اطراف آن دو لوح متوسط ديگر در ميان لوح هاي کوچک 
حاشيه قرار گرفته اند. شكل کلي ضلع شرقي نيز لوح بزرگي 
است که در ميان دو رديف لوح نازک احاطه شده است. خط 
مورد استفاده در اين صندوق، ثلث و تزئينات آن شامل 
نقوش گياهي و هندسي است. در سال هاي گذشته به دليل 

آتش سوزي، ضلع جنوبي به طور کلي از بين رفته و در 
سال  هجري شمسي١٣٥٤، عمل مرمت آن به انتها رسيده 
که در بخشي از کتيبه بدنه، به آن اشاره شده است. تفاوت 
بين کيفيت بخش مرمت شده با تزئينات اصلي در تصاوير 
قابل تشخيص است. اين صندوق روي پايه اي ساده و فاقد 

تزئينات قرار دارد. (تصوير شماره ١٦)
کاربرد دقيق و حساب شده کتيبه هاي قرآني در کنار 
نوار هايي با تزئينات گياهي تجريدي و نقش شمسه ١٠ 
پر که به وسيله گره هاي شش چشم گاوي و ترنج احاطه 

شده است.
شرح کتيبه هاي نوشته شده روي صندوق به شرح 

زير است:
الف) کتيبه هاي حاشيه ضلع جنوبي: (آياتي از سوره 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير ١٨- نمايی از برج آرامگاهی امام زاده عباس و گنبد رک آن،  اين 
نوع گنبد، شيوه رايج در مازندران می باشد که با تزئينات آجری ساده، 

گيرايی و جذابيت  خاصي  دارد. سده ٩ هجري قمري ساري.

تصوير ١٩ - در روبه روي درب ورودي ضريح، کتيبه اي محرابي 
شکل قرار دارد که در حاشيه آن، صلوات کبير از بخش بااليي ضلع 
سمت راست به شكل صعودي از «اللهم صل علي محمد» شروع و ادامه 
آن از «والمرتضي» به طور نزولي به سمت پايين، روي ستون سمت 
چپ روايت مي شود. آخرين عبارت روي ستون سمت چپ، کلمات «و 
الصادق» است و  ادامه آن در بخش نوار افقي پايين به صورت «الکاظم 
والرضي و والتقي و» نوشته شده است. ادامه صلوات نيز از روي 
کلمه «الکاظم» به صورت صعودي روي ضلع ستون سمت راست از 
«النقي» تا «و المهدي صلوات اهللا» کنده کاري شده است. متن کامل كتيبه  
عبارت است از: «االهم صل (صلي) علي المصطفي و المرتضي و الزهرا 
و السبطين و السجاد و الباقر والصادق والکاظم والرضا و التقي و النقي 

و الزکي و العسکري و المهدي صلوات اهللا».
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۱۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

نور، اطالعاتي در مورد مرمت صندوق).
کتيبه افقي باال: (آيه بسم اهللا و آيه ٣٥ سوره نور از ابتدا تا ميانه آيه).
 ... تا   ... السموات  نور  اهللا  الرحيم  الرحمن  اهللا  «بسم 

تمسسه نار».
کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ٣٥ تا انتهاي آيه).

«نور علي ... تا ... شئ عليم».
کتيبه افقي پايين: (آيه ٣٦ و ٣٧).

«في بيوت اذن ... تا ... واالبصار رجال ال تلهيهم تجاره» که 
بخش انتهايي شامل «رجال ال تلهيهم تجاره» ابتداي آيه ٣٧ 

ميباشد که تکرار شده است.
کتيبه عمودي چپ: (صعودي، ذکر تاريخ مرمت و هنرمند 

صندوق)
«مرمت اين صندوق با نظارت مهندس فرهنگ و هنر شمال 
انجام گرديده است و عمله الي اهللا احمدي شلمي دوي دانگه 

في (في سنه؟) ١٣٥٤». (تصاوير شماره ١٧،١٦)
ب) کتيبه هاي حاشيه ضلع غربي: (سالم ترين ضلع، ادامه 
سوره يس که احتماال در صندوق اصلي از ضلع جنوبي 

شروع مي شده است)
کتيبه عمودي راست: (صعودي، بخشي از آيات ١١ و ١٢) 

«و اجر کريم ... تا ... احصيناه في».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ١٢ تا بخشي از آيه ١٤)«امام مبين 

... تا ... اليهم اثنين».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، بخشي از آيات ١٤ و ١٥)«فکذبو 

هما ... تا ... بشر مثلنا».
کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ١٥ تا بخشي از آيه ١٧)

«ما انزل الرحمن ... تا ... و ما علينا».
ج) کتيبه هاي حاشيه ضلع شمالي: (ادامه سوره يس که 

بخشي از آن کامال سوخته است.)
کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ١٧ تا بخشي از 

آيه ١٨) «اال البالغ ... تا ... و ليمسنکم منا».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ١٨ تا بخشي از آيه ٢٢)«عذاب اليم 

... تا ... اال اعبد الذي».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٢٢ تا بخشي از آيه ٢٣)

«اليه ترجعون ... تا ... ال تغن عني».
کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ٢٣ تا بخشي از آيه ٢٨)«و ال 

ينفذون ... تا ... من بعده».
د) کتيبه هاي حاشيه ضلع شرقي: (ادامه سوره يس، ذکر 
نام امام زاده و تاريخ ساخت صندوق) کتيبه افقي پايين: 

(ادامه آيه ٢٨ تا بخشي از آيه ٣٠)
«من السماء ... تا ... يا حسره علي العباد».

هذالصندوق  «صاحب  (صعودي)  راست:  عمودي  کتيبه 
المبارکه الشريف السلطان االعظم االکرم برهان السادات».

کتيبه افقي باال:(ادامه متن حاشيه عمودي راست) «واالشراف 
المرحوم المغفور سلطان امير شمس الدين بن امير کمال 

الدين الحسيني طاب ثراهما في تاريخ».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي،ادامه کتيبه افقي باال)

تصوير٢٠- کتيبه لوح شرقي ضلع روبروي در شكل کلي تزئينات ضلع هاي شرقي و غربي مشابه است و شامل سه لوح 
عمودي مي شود که از تزئينات قاب و گره و گياهي در آن ها استفاده شده است. ضلع جنوبي نيز داراي چهار لوح بزرگ 

عمودي است و شامل نقوش دهان اژدري و ترنج مي شود. 
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«تاريخ وفات يوم االثنين خامس عشرين شهر جميد 
الثاني سابع عشر خورداد ماه سنه خمس و سبع مائه» که به 
اين معني است که در روز دوشنبه ٢٥ جمادي الثاني برابر 
با ١٧ خرداد ماه سال ٧٠٥ هجري قمري، در گذشته است. 
ساير تزئينات ضلع هاي شمالي و جنوبي که کامال قرينه 
يکديگر هستند، شامل سه لوح بزرگ و دو لوح کوچک است 

که در طرفين قرار دارند. تزئينات لوح هاي کوچک کناري 
کامال مشابه تزئينات لوح هاي کوچک بدنه غربي است؛ اما 
کاربست هاي هندسي لوح مياني، در ساير ضلع ها تکرار 

نمي شود.
٥) امام زاده عباس ـ ساري

 برج آرامگاهي امام زاده عباس، بنايي است ارزشمند که 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير٢١- کتيبه لوح شرقي

تصاوير ٢٢ و٢٣- نماهايي از برج آرامگاهي امام زاده عبدالصالح مرزرود. استفاده از گنبد رک هشت ضلعي آجري براي پوشش بام.سده نهم 
هجري قمري، ساري
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

در فاصله ٣ کيلومتري از مرکز شهر ساري و در خيابان امام 
زاده عباس در کنار بولوار امام رضا(ع) قرار داد. (تصوير 
شماره ١٨) محوطه اي که اين بارگاه در آن واقع شده، در 
گذشته، دهکده «آزادگله» ناميده مي شد و اکنون با توجه 
به رشد و گسترش شهر، بخشي از آن محسوب مي شود. 
تاريخ ساخت اين بنا به سده نهم هجري قمري نسبت داده 
مي شود که از آثار ارزشمند آن دوران به شمار مي آيد. 
بناي اصلي، گنبد هشت ضلعي آجري است که گنبد دو 
پوسته رک بر روي آن قرار دارد. مسير اصلي جهت ورود 
به حرم امام زاده در ضلع شرق قرار دارد که پس از عبور 

از مسجد و پيشخوان قابل دسترسي است.
امام  قديمي  و  اصلي  درب  برج،  و  مسجد  بين  در   

تزئيناتي زيبا است. ضريحي  داراي  دارد که  زاده وجود 
اصفهان  هنرمندان  ساخته  دارد،  قرار  صندوق  روي  که 
مي باشد که تاريخ ١٣٥٣هجري شمسي بر روي کتيبه هاي 
آن به چشم مي خورد. بر حاشيه باالي اين ضريح مشبک، 
معرفي  که شامل  نوشته شده  نستعليق  به خط  اشعاري 
امام زاده، مدح و ثناي او و تقدير از مردم خير ساري است. 

صندوق با ارزش امام زاده عباس که در ميان ضريح 
قرار دارد، از شاهکار هاي سده نهم هجري قمري به شمار 
مي رود و توسط هنرمند توانايي به نام «شمس الدين بن 
استاد احمد نجار ساري» ساخته شده است. در حاشيه هاي 
اين صندوق، آيات قرآني به خط خوش ثلث حکاکي شده و 
در زير آن، پايه اي چوبي قرار دارد که فاقد تزئينات است و 

تصوير ٢٥- نماي روبه روي در از صندوق ارزشمند امام زاده صالح 
که در نوع خود يک شاهکار هنري بوده است. قطعات جانبي اين 

صندوق دچار آسيب شده اند و مورد مرمت قرار گرفته اند.

تصوير  ٢٦ - نمايی از بارگاه مير سيد علی. طبق سنت بومی، در برابر 
در ورودي قديمی بقعه که اکنون مسدود است، درختی کاشته بوده اند 
که در اين تصوير، پشت درخت نزديک تر قرار دارد. چهار دانگه ساري

تصوير  ٢٤ - نماي نزديک از ترکيبات هندسي به کار رفته بر روي صندوق. شمسه هشت پر در ميان شش هاي چشم اناري و ستاره هاي پنج پر.
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در مرکز محراب نيز عبارت زير منبت کاري شده است: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا مشهد المقدس للحضرات الکبير 
امام زادگان بحق امام زاده عباس عبداهللا ابن موسي الکاظم 
و محمد و حسن ابن محمد زيد» که معرفي بزرگان مدفون 
در اين بقعه مي باشد. (تصوير شماره ١٩) بر ديواره نازک 

حاشيه اين متون، خطوط متقاطع رنگي مشاهده مي شود كه 
روي انحناي باالي محراب، گل هاي ختايي ظريف و زيبايي 
کار شده است. بر روي نوار حاشيه قاب نيز شكل هاي 
شجري در هم تنيده ساقه هاي ختايي با گل هاي کوچک 
منبت کاري شده است. بر روي بخش زيرين اين ضلع از 
صندوق، چهار لوح وجود دارد که دو لوح جانبي داراي 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير٢٨- ورودي و تاريخ ساخت صندوق که بر روي آن حکاکي تصوير ٢٧- نماي روبه روي درب
شده است.

تصاوير٢٩ و ٣٠- نماهايي از صندوق و نمايش چگونگي برجستگي تزئينات روي آن. کنده کاري هاي مربوط به کتيبه روي صندوق نيز قابل 
تشخيص مي باشد.
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تصاوير ٢٧ و ٢٨- نماهايي از تزئينات هندسي و کتيبه هاي منبت کاري شده روي صندوق در سه نما با فاصله هاي متفاوت.
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نقوش تزئيني با طرح ترنج و دو لوح مياني که نيمي از هر 
کدام در زير لوح محرابي بخش بااليي قرار دارد، داراي 

کتيبه هستند که متن آن ها به شرح زير است: 
کتيبه لوح غربي: «بسعي و اهتمام هذه بعمل الصندوق 
سيد مرتضي ابن سيد امير و سيد حسن ابن سيد علي و سيد 
عباس ابن سيد شرف الدين و سيد محمد ابن سيد حسين 
و سيد عبد الصمد ابن سيد شمس الدين» که نام متوليان 
بناي اين بارگاه است. (تصوير شماره ٢٠)کتيبه لوح شرقي: 
نجار ساري موضع  احمد  استاد  ابن  الدين  «عمل شمس 
(شلنبه؟) تحرير في التاريخ ماه جمادي االخر سنه سبع و 
تسعين ثمانمائه» که به اين ترتيب تاريخ ساخت اين صندوق، 
(تصوير شماره ٢١) باشد.  قمري مي  سال ٨٩٧ هجري 
در حاشيه صندوق، از آيات قرآن جهت کتيبه نگاري 

استفاده شده و عبارت است از:
الف) کتيبه هاي حاشيه ضلع شمالي: (سوره يس)

کتيبه افقي باال: (از بسم اهللا تا بخشي از آيه ٧) «بسم اهللا 
الرحمن الرحيم يس ... تا ... انا جعلنا في».

کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٧ تا بخشي از آيه ٨)
«اغالال فهي ... تا ... ايديهم سدا و من».

کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ٨ تا بخشي از آيه ١٠) 
«خلفهم سدا ... تا ... انذرتهم ام لم».

کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ١٠ تا بخشي از آيه ١٤) «تنذرهم 
ال يومنون ... تا ... اذ ارسلنا اليهم».

ب) کتيبه هاي حاشيه ضلع شرقي: (ادامه سوره يس)
کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ١٤ تا بخشي از آيه ١٥) 

«اثنين فکذبوهما ... تا ... قالو ما انتم».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ١٥ تا ابتداي آيه ١٨) «اال بشر مثلنا 

... تا ... عذاب اليم قالو طائرکم».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ١٨ تا بخشي از آيه ٢٠)

«معکم ائن ... تا ... رجل يسعي».
کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ٢٠ تا انتهاي آيه ٢٣) «قال يا قوم 

... تا ... شيا و ال ينقذون».
ج) کتيبه هاي حاشيه ضلع جنوبي: (ادامه سوره يس)

کتيبه عمودي راست: (صعودي، ابتداي آيه ٢٤ تا بخشي از 
آيه ٢٦) «اني اذا لفي ... تا ... قيل ادخل الجنه».

کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٢٦ تا بخشي از آيه ٣١) «قال يا 
ليت ... تا ... من القرون انهم اليهم».

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

تصوير٣١- نماي اضالع شمالي و شرقي صندوق بارگاه. تعدادي از تصوير  ٢٩ - نماي نرديک تر کتيبه روي صندوق.
تخته هاي صندوق مفقود شده اند. ستون فلزي محافظي که به جهت 
نگهداري از سقف در کنار ستون چوبي قديمي نصب شده است در 

سمت راست تصوير قابل مشاهده مي باشد.

تصوير ٣٠- نمای بيرونی بارگاه. بنای تازه ساز با پالن مستطيلی بر 
روی سکويی واقع شده است. فضای بيرونی آن را با نقوش گياهی و 

اشکالی انتزاعی از سنگ تزئين کرده اند،ساري.
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۲۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٣١ تا بخشي از آيه ٣٣)
«ال يرجعون ... تا ... احييناها».

کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ٣٣ تا انتهاي آيه ٣٧) «و اخرجنا 
منها ... تا ... فاذا هم مظلمون» که در اين بخش براي قرار 
دادن کلمه «مظلمون»، به علت کمبود جا، آن را به شکل 

«مظلم ون» نوشته اند.
د) کتيبه هاي حاشيه ضلع غربي: (ادامه سوره يس)

کتيبه عمودي راست: (صعودي، ابتداي آيه ٣٨ تا بخشي از 

آيه ٣٩)«والشمس تجري ... تا ... قدرناه منازل».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٣٩ تا بخشي از آيه ٤٣) «حتي عاد 
... تا ... فال صريخ لهم و» که احتماال بخش اول اين کتيبه، 
اشتباه نگاشته شده و شكل صحيح آيه را در عبارات «حتي 

عاد کالعرجون» ندارد.
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ٤٣ تا بخشي از آيه ٤٥)

«ال هم ينقذون ... تا ... اتقو ما بين ايديکم و».
کتيبه افقي پايين: (ادامه آيه ٤٥ تا بخش ابتدايي آيه ٤٨)

«ما خلفکم ... تا ... و يقولون متي هذا».
٦) امام زاده عبدالصالحـ  مرزرود ساري

و  ساري  شهرستان  کيلومتري  بيست  فاصله  در   
زاده  امام  باشکوه  آرامگاه  مرزرود،  روستاي  انتهاي  در 
صالح قرار دارد که داراي يادگار هاي فرهنگي بسيار با 
ارزشي است. اين بنا که از ساخته هاي سده نهم هجري قمري

از  مي باشد، در دوره دوم حکومت مرعشيان براي يکي 
سادات خاندان مرعشي ساخته شده است. (تصاوير شماره 

٢٢و٢٣)

تصوير ٣٢- نماي ضلع شرقي صندوق. منبت کاري آيات سوره 
الرحمن بر زوي تخته هاي افقي و چهارچوب عمودي صندوق. تاريخ 
ساخت اين اثر بر ستون سمت راست، در جهت صعودي و از پايين 
به باال با اين عبارت ذکر گرديده است: «و قد وقع هذالصندوق بسنه 

خمسين ثمانين الف في محرم المنور(؟)».

تصوير ٣٣ - نمای بيرونی بنای تازه ساز درويش محمد،دودانگه ساري

تصوير ٣٤- نماي باال از صندوق. حاشيه اي قاب بندي شده در 
قسمت  راست وجود دارد که در سه بخش، صلوات کبير که از ادعيه 
مورد توجه شيعيان مي باشد و در آن اسامي ١٤ معصوم ذکر 
مي گردد، منبت کاري شده است. در قسمت مرکزي و چپ، قاب 
بندي هايي هندسي، مشابه صندوق مير سيد علي لنگر به کار رفته 
است. از قطعات به جاي مانده مي توان حدس زد که اين صندوق يکي 
از باشکوهترين صندوق هاي بقاع متبرکه مازندران بوده باشد که در 
اثر طمع سودجويان و ساده دلي اهالي، از بين رفته است. گفته مي شود 
که سارقان در حين حفاري محل دفن، قطعات صندوق را براي  ايجاد 

گرما آتش زده اند. 
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شبستان  اتصال  حاصل  بنا  فعلي  ساختماني  نقشه 
مستطيلي به برج آرامگاه با سطح مقطع مربع مي باشد که 
از سمت شرق صورت پذيرفته است. با عبور از درب مياني 
مسجد-شبستان و حرم، با صندوق بسيار زيبا و پرکار، 
اما آسيب ديده امام زاده صالح روبه رو مي شويم. اين 
صندوق که تاريخ ٨٤٦ هجري قمري را روي خود دارد، 
توسط نقوش هندسي، گياهي و کتيبه اي زيبا به خط ثلث 
تزئين شده است. سازنده آن «علي بن استاد فخر الدين 
اين  باشد.  مي  گستهم»  «آقا  آن،  باني  و  ساري»  نجار 
صندوق به لحاظ زيبايي و ارزش هنري، جزء شاهکارهاي 
سده نهم هجري محسوب مي شود. در زير صندوق، پايه اي 
مستطيلي قرار دارد که داراي تزئينات چشم نواز و ارزشمندي 
مي باشد. در زمان بازديد، قطعات صندوق درضلع هاي 
غرب و جنوب، در محل موجود نبودند و تنها ضلع شمال و 

شرق کامل و قابل بررسي بودند.      
کتيبه هايي که بر حاشيه صندوق نقش بسته، در نواري 
به عرض شش و نيم سانتي متر روي بدنه سيزده سانتي 
متري حاشيه اضالع کنده کاري شده و شامل ذکر سوره هاي 
قرآن و ذکر نام باني و سازنده آن است. (تصوير شماره ٢٤)
فتح،  (آيات سوره  هاي حاشيه ضلع شرقي:  کتيبه  الف) 

کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

مازندران 

معرفي سازنده و باني بنا)
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، آيات ١ و ٢ سوره فتح) «بسم 
اهللا الرحمن الرحيم انا فتحنا ... تا ... ما تقدم». کتيبه عمودي 
راست: (صعودي، ادامه آيه ١٢ تا انتهاي آيه ١٣ سوره فتح) 
«بکم و ظننتم ظن ... تا ... رسوله» در ادامه اين خط، بدون 
تو» و «اهللا» آمده  اي عبارت «هو تعذروه و  هيچ فاصله 

است.
 ادامه آيه ١٣ بر حاشيه جانبي و به اندازه اي کوچک تر، 
اين گونه آمده: «فاٌنا اعتدنا للکافرين سعيرا» که احتماال در 
مرتبه نخست منبت کاري، متن آيه به درستي نوشته نشده 
و در مراحل بعدي به جهت تصحيح، ادامه  آن  را روي 
حاشيه کناري نوشته اند. کلمات «تعذروه و توقروه» در آيه 

٩ سوره فتح وجود دارند.
الف) کتيبه افقي باال: (به وسيله نواري باريک، کتيبه به 
دو بخش متوالي تقسيم شده که نام هنرمند و باني بنا و سال 
ساخت روي آن حك  شده است.) «امر هذه العماره الشريفه 
زين االقران آقا گستهم بن آقا محمد پير» + «عمل استاد علي 
بن استاد فخر الدين نجار رازي هجريه النبوه ×××××××××× 

سنه اربع و ثمانين و ثمانمائه ×××××××××× »
ب) کتيبه هاي حاشيه ضلع جنوبي: (ادامه سوره فتح)

تصاوير ٣٥ تا ٣٨، کنده کاري اسماء اهللا و نام ائمه معصومين (ع) را روي بدنه صندوق نمايش مي دهند.
تصوير ٣٨تصوير ٣٧

تصوير٣٦تصوير٣٥
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۲۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

کتيبه عمودي راست: (صعودي، ادامه آيه ٢ تا اوايل آيه ٤)
«من ذنبک و ... تا ... هو الذي». کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٤ تا 

بخشي از آيه ٥) «انزل السکينه ... تا ... سيئاتهم و کان».
کتيبه عمودي چپ: (نزولي، آيه ٥ تا بخشي از آيه ٦) «ذالک 

عنداهللا ... تا ... المشرکين و المشرکات».
ج) کتيبه هاي حاشيه ضلع غربي: (ادامه سوره فتح) کتيبه 
عمودي راست: (صعودي، بخشي از آيه ٦) «الظانين باهللا ... 
تا ... لعنهم و اعدلهم». کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٦ تا بخشي 
... باهللا و رسوله». کتيبه  ... تا  از آيه ٩) «جهنم و ساءت 
عمودي چپ: (نزولي، بخشي از آيات ٩ و ١٠) «و تعزروه 
و توقروه ... تا ... يداهللا فوق».د) کتيبه هاي حاشيه ضلع 
شمالي: (ادامه سوره فتح) کتيبه عمودي راست: (صعودي، 
ادامه آيه ١٠ تا انتهاي آيه) «ايديهم فمن ... تا ... اجرا عظيما». 
کتيبه افقي باال: (ابتدا تا بخش پاياني آيه ١١) «سيقول لک ... 
تا ... بما تعملون». کتيبه عمودي چپ: (نزولي، ادامه آيه ١١ 
تا بخشي از آيه ١٢) «خبيرا بل ظننتم ... تا ... زين ذالک في 

قلو». (تصوير شماره ٢٥)

٧) مير سيد عليـ  لنگر چهاردانگه
 اين بارگاه در فاصله ١٢ کيلومتري کياسر، بر باالي تپه 
اي مرتفع در جوار منازل مسکوني روستا به سبک اصلي 
ساختمان امام زاده هاي مازندران با يک شبستان مستطيلي 
و يک حرم هشت ضلعي ساخته شده و داراي ضريح و 
جهت  است.  علي  زاده  امام  ارزشمند  بسيار  چوبي  درب 
ساخت بنا، شرقي ـ غربي است و درب آن در سمت شرق 
بخش جنوبي قرار دارد. (تصوير شماره ٢٦) سقف شبستان 
مستطيلي به وسيله ايرانيت دو شيب و سقف حرم هشت 
ضلعي به وسيله حلبي با شكل مخروط (رک) پوشش داده 

شده است. صندوق چوبي بسيار زيباي امام زاده علي که 
در زير انبوه پارچه هاي نذري پنهان شده، در ضلع غربي 
تاريخ «تسع و عشرين و ثمانمايه» (٨٢٩ هجري قمري) را 
برخود دارد که مربوط به تاريخ درگذشت اين امام زاده جليل 
القدر مي باشد. روي صندوق نيز تاريخ ٨٣٢ هجري قمري 

است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
در ضلع مقابل درب، اشعاري در حاشيه صندوق منبت 
کاري شده که با مقابله و تصحيح با کتاب «تاريخ تشيع و 

مزارات شهرستان ساري»، به شرح زير است:
ز هــجــرت هشـتـصــد و نــه بـا دو ده 

بود کز دنياء فاني شد بدر
قطـب عالـم علــي عــالـي نسب (نصـب)

                 زانکه چون اوتاد ]اوهاد( ×××××××××)يادگر
هـم عـمـل هــم عـلـم و هـم خلق حسن 

        داشت با هم جمع چون جد و پدر
روح پــاکــش بــاد از مـــا شـــادمـــان 

                            زانکه او نورست ما را راهبر
گــــر نــبــودي روح او رهــبــر مــــرا  

                             کي ز کثرت يافتي جانم عبر
هــمتــش چــون سـالکان را رهنـماسـت 

            ملک وحدت يافت ها ××××××××××  نظر
فاصله بين کلمات به وسيله تزئينات گياهي پوشيده 
شده که همين موضوع خواندن را بسيار دشوار مي كند. 
بر روي حاشيه افقي ديواره هاي شمالي و جنوبي صندوق، 
سوره اخالص به خط خوش و با تزئينات گياهي زيبا حک 
شده و در انتها عبارت «اهللا اکبر کذالک اهللا ربي» بدون هيچ 

فاصله اي منبت کاري شده است. 
کتيبه زيباي ديگر اين صندوق متن «آية الکرسي» مي باشد 

تصاوير  ٣٩ و ٤٠ - محوطه بيروني گنبد؛ رک   آجري و فضاي داخلي، بيضي شکل، گچکاري شده با تزئينات مقرنس مي باشد. نماي 
بيروني مسجد با آجر پنج سانتي متري پوشش داده شده و در فضا هاي مختلف آن به وسيله کاشي کاري، سوره ها و آيات قرآن و 

رواياتي از پيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) به خط نستعليق و ثلث بر روي کاشي نگاشته شده است. سده ٩ هجري قمري ، ساري.
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کاربرد آيات قرآني و متون مذهبي 
شـيعي  مـعماري  تزئينـات  در 

که روي صندوق منبت کاري شده و تصاوير مربوط به آن مازندران 
در زير آمده است. (تصاوير شماره ٢٧و٢٨و٢٩) اين قاب، 
در ميان گره بندي هاي زيبايي احاطه شده و به شکل مربع، 
در چهار طرف آن قرار دارند. تصاوير ٣٩ تا ٤١ مربوط به 

اين بخش مي باشد.
متن آيه الکرسي از «اهللا ال اله هو الحي» شروع و تا 
«و هو العلي العظيم» ادامه دارد. در بخش بااليي اين کتيبه، 
تاريخي به چشم مي خورد که به احتمال زياد مربوط به 
زمان ساخت آن مي باشد و متن آن چنين است: «في تاريخ 
سنه اثنا و ثالثين و ثمان معه». با توجه به تاريخ صندوق، 
مي توان گفت اندکي پس از درگذشت امام زاده ساخته و بر 

مزار آن بزرگوار نصب شده است. 
٨) امامزاده قاسمـ  سرخ کالي ساري

يک  فاصله  در  بي  بي  سيد  و  زاده  امام  اين  بناي   
دل روستاي  در  و  قائم شهر  به  کيلومتري جاده ساري 
سرخ کال، در قبرستاني وسيع و سرسبز بر روي تپه اي 
واقع شده است. (تصوير شماره ٣٠)  تمام بنا در سال هاي 
اخير با تغييراتي مرمت شده است. درب ورودي بنا رو به 
شبستان باز مي شود و حرم امام زاده در ضلع شرقي 
آن قرار دارد. پوشش سقف خارجي بنا ايرانيت با طرحي 
مرکب است كه سقف زيرين بنا به وسيله ستون ها و تخته 

هاي چوبي پوشانده شده است. 
ضريح چوبي نفيسي که تاريخ حک شده روي آن بسيار 
ناخواناست  روي مدفن قرار دارد (تصوير شماره ٣١). آن 
چه مي شود به کمک حدس و گمان خواند عبارت: «خمسين 
ثمانين الف» (شايد مطابق با ١٨٥٠ هجري قمري) است. 
اين تاريخ بر باالي ضلع شرقي قبر و از پايين به باال منبت 
کاري شده است. بر روي اين صندوق، تمام آيات «سوره 
الرحمن»، پنجاه و پنجمين سوره قرآن کريم، از روي پايه 
ضلع شمالي آغاز و پس از حک بر روي تمام ضلع ها، در 
ستون عمودي ضلع غربي به اتمام مي رسد. به دليل اين 
که کل سوره بر روي اين صندوق نوشته شده، از ذکر آن 

خودداري مي شود. 
آيات منبت کاري به خط نسخ حک شده و در پايين 
ضلع غربي، نام سازنده صندوق با عبارت «آفريده کار خدا 
دوستدار علي موذن آستانه نظر علي» درج گرديده است. 
در ضلع شمالي نيز در يکي از تخته هاي عمودي سمت 
چپ، عبارت «خدمت نجار کرد کرباليي نظر» آمده است. 
در ضلع شمالي ضريح، قطعه اي از تخته هاي عمودي که 
شامل آيه هاي ٢٢ و ٢٣ سوره الرحمن مي باشند، مفقود 
و از روزنه محل مورد اشاره مي توان درون صندوق را 
مشاهده كرد. در محل تالقي ضلع غربي و شمالي، آثار 
سوختگي به چشم مي خورد که به نوشته ها آسيب فراوان 
رسانده است. در جوار اين آسيب ها و بر ضلع شمالي نيز 
صندوق جمع آوري کمک هاي مردمي نصب شده که نابه 
جا و اشتباه است. تصاوير زير، زواياي مختلف صندوق را 

نمايش مي دهند. (تصوير شماره ٣٢)
٩) درويش محمدـ  خوش نشان

 بناي درويش محمد، در جوار قبرستان روستاي خوش 
نشان در فاصله شش کيلومتري جاده  آسفالته محمد آباد 
و در فاصله يك کيلومتري خاکي جاده اصلي قرار دارد. 
(تصوير شماره ٣٣) درون اين بناي مستطيلي يك صندوق 
ارزشمند اما آسيب ديده نگه داري مي شود. ساختمان در 
جهت شمال غرب به جنوب ساخته شده  و درب آلومينيومي 
آن از جهت شرق به شبستان باز مي شود. درون اتاق حرم 
صندوقي چوبين قرار دارد که روي آن پارچه هاي سبز 
رنگ انداخته اند و در زير آن بقايايي از صندوقي ارزشمند 
پنهان است. سطح روي صندوق و قسمت شمالي پوشيده 
از کنده کاري هاي ظريفي است که از نقوش متنوع هندسي 
و شجري حول اسماء مبارک خداوند استفاده شده است. 
(تصوير شماره ٣٤) قطعات ساير ضلع ها، از محل اصلي 
جدا شده و به جاي آن ها تخته هاي ساده چوبي نصب 
شده است. بر روي سطح بااليي، سالم بر ائمه اطهار و 
در  ديده مي شود.  هندسي  زيباي  بسيار  نقوش شجري 
تاريخ ساخت صندوق حکاکي شده  ابتدا  گوشه شمالي، 
که در اثر تغيير ابعاد صندوق توسط اهالي، برش خورده 
(٣٨،٣٧،٣٦،٣٥ شماره  (تصاوير  است.  رفته  بين  از  و 

١٠) امام زاده يحييـ  ساري
در  مرکز شهر ساري،  در  يحيي  زاده  امام  آرامگاه   
مجاورت امام زاده (سلطان) زين العابدين و در کنار خيابان 
جمهوري واقع شده که فاصله اي اندک با ميدان مرکزي 
به  نوساز  پيوست مسجد  فعلي حاصل  بناي  دارد.  شهر 
برج قديمي آجري امام زاده مي باشد که از سمت شرق 
است. بناي آجري برج، با پالن مدور و به شکل استوانه اي 
ساخته شده و بر باالي آن گنبدي مخروطي، هشت ضلعي 

و دو پوسته قرار دارد. (تصاوير شماره ٣٩و٤٠)
زيارتگاه امام زاده يحيي از دو بخش ضريح بيروني و 
صندوق دروني تشکيل شده است. ضريح در سال ١٣٥٣ 
به بنا اضافه گرديده به وسيله مشبک کاري با نقوش تزئيني 
ابزار چيني کار شده و چهار نقش متفاوت را ارائه مي کند. 
(تصوير شماره ٤١) صندوق امام زاده در سال ٨٤٩ هجري 
قمري ساخته شده و از شاهکار هاي هنري اين منطقه به 

شمار مي رود.
نقوش اين اثر ارزشمند شامل تزئينات کتيبه نگاري، نقوش 
هندسي و گياهي است و نوع خط مورد استفاده در کتيبه هاي 
آن طبق ساير بخش ها ثلث مي باشد. (تصاوير شماره ٤٢و٤٣) 
اين صندوق از دو بخش پايه و بدنه تشکيل شده که شرح 
کتيبه هاي به کار رفته در ضلع هاي مختلف آن عبارتند از: 
الف) کتيبه هاي حاشيه ضلع غربي: (صلوات کبير آياتي از 

سوره هاي بقره و فتح)
محمد  علي  صل  «اللهم  کبير)  (صلوات  باال:  افقي  کتيبه 
الحسين  و  الرضا  الحسن  و  المرتضي  علي  و  المصطفي 
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تصاوير ٤٢ و٤٣ - عبور نور از ضريح چوبي مشبک بيروني و انعکاس سايه ها و نورها بر روي صندوق گره چيني شده داخلي، 
جلوه هايي بسيار زيبا ايجاد مي کند.

تصوير٤١- نماي روبه روي درب ورودي از صندوق بيروني بارگاه که از صندوق اصلي محافظت مي نمايد.
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نتيجه 
هنر در مازندران از نظر هويت حمايت کننده به دو شيوه متفاوت خلق شده که عبارت است از : هنر 
حکومتي و مردمي. بارگاه امام زاده ها در شهرها، مصداقي از تلفيق هنر و معماري با حمايت مردمي است 
که با همراه با زمينه هاي متنوعي از تزئينات نمود پيدا کرده و  شايد بتوان اين مسأله را از ويژگي هاي 
هنر شيعي به شمار آورد. يافته  هاي اين پژوهش نشان از اهميت بسيار مضامين ديني، به ويژه آيات و 
احاديث در انديشه هنرمندان مردمي دارد. اين مضامين به اشکال مختلف در آفريده هاي مختلف مشاهده 
مي شود.  کتيبه هايي که براي صندوق ها ساخته شده اند، اغلب به خط ثلث نوشته و محصول دوران 
حکومت تيموريان هستند. اين دوره در مازندران، مقارن با حکومت سادات مرعشي بود که تحت حمايت 
حکومت مرکزي، اداره مازندران را بر عهده داشتند. گرچه نمي توان به لحاظ ويژگي هاي خوشنويسي، اين 

الشهيد بکربال و علي زين العابدين و محمد الباقر و جعفر 
الصادق و موسي الکاظم و علي الرضا و محمد التقي و علي 
النقي و الحسن العسکري و محمد المهدي صاحب الزمان 
صلوات اهللا عليه و عليهم اجمعين اللهم وال من واالهم و عاد 
من عاداهم و انصر من نصرهم وارزقنا شفاعتهم برحمتک 

يا ارحم الراحمين».
کتيبه عمودي اول از راست: (نزولي، بخش ابتدايي آيه ١٥٥ 

سوره بقره) «و لنبلونکم ... تا ... و االنفس».
کتيبه عمودي دوم از راست: (نزولي، آيه ٣٣ سوره آل عمران)

«ان اهللا اصطفي ... تا ... العالمين».
کتيبه عمودي دوم از چپ: (نزولي، ادامه آيه ١٥٥ تا بخشي 

از ١٥٦ سوره بقره، ادامه کتيبه عمودي اول از راست)
«و الثمرات ... تا ... انا هللا». کتيبه عمودي اول از چپ: (نزولي، 
ادامه آيه ١٥٦ و بخشي از آيه ١٥٧ سوره بقره) «و انا اليه 
... تا ... ربهم و رحمه». کتيبه افقي پايين: (ادامه سوره فتح از 
بخشي از آيه ١٠ تا بخشي از آيه ١٢، ادامه از ظلع جنوبي)

«فوق ايديهم ... تا ... و زين ذلک».
و  احاديث  و  (آيات  هاي حاشيه ضلع شمالي:  کتيبه  ب) 
باال:  افقي  کتيبه  بانيان)  و  تاريخ  کاتب،  سازنده،  معرفي 

(معرفي باني، نجار، کاتب و تاريخ ساخت صندوق)
«امر بعماره هذا الصندوق المبارک المعظم المنور زين 
االماجد و االعالي خواجه حسن ابن المرحوم پير علي الرومي 
تقبل اهللا حسناته في عشر جمادي االولي سنه تسع و اربعين 
و ثمانمائه کتبه فخرالدين مطهر بن عبداهللا الداعي الحسني 

االملي غفر اهللا له و لوالديه برحمتک يا ارحم الراحمين»
کتيبه عمودي راست: (نزولي، مابقي آيه ١٥٧سوره بقره از 

ضلع غربي) 
«و اولئک هم المهتدون صدق اهللا العظيم و صدق رسوله الکريم».

کتيبه عمودي چپ: (نزولي، حديث نبوي)
«الدنيا قنطره فاعبرو ها و ال تعمروها صدق رسول اهللا» که 
اين متن در پايان نامه آقاي ماهفروزي، صفحه ٦٥، سطر ٩، 
به علت عدم دسترسي مناسب، اشتباه قرائت گرديده است 

(ر.ک. منابع و مآخذ).

کتيبه افقي پايين: (معرفي سازنده و دعاي خير براي باني)
«علي ×××××××××× استاد حسن النجار و استاد محمد بن 
الحسين النجار الکيالني غفر اهللا ذنوبهم اهللا لقرآن کريم في 
کتاب مکنون ال يمسه اال المطهرون تنزيل من رب العلمين 
صدق اهللا العلي العظي و صدق رسوله کريم الجليل االمين». 
اين بخش هم اكنون به خوبي قابل خواندن نيست و متن آن 
عينا از روي پايان نامه کارشناسي ارشد ماهفروزي، نقل 

گرديده است.
ج) کتيبه هاي حاشيه ضلع شرقي: (بخشي از آ الکرسي، 

معرفي بزرگان مدفون در اين بقعه)
کتيبه افقي باال: (آيه ٢٥٥ و بخشي از آيه ٢٥٦ سوره بقره)

«بسم اهللا الرحمن الرحيم اهللا ال اله ... تا ... قد تبين الرشد».
کتيبه عمودي اول از راست: (نزولي،معرفي افراد مدفون در 
اين بارگاه) «هذه الروضه المبارکه لالمير االعظم صاحب 

الکرامه و الواليه و االمانه».
کتيبه عمودي دوم از راست: (نزولي، ادامه کتيبه جانب راست)
«و الثاني اخوه ابن االمام حسين ابن موسي الکاظم عليهما 
السالم». کتيبه عمودي اول از چپ: (نزولي، ادامه کتيبه جانب 
راست) «يحيي ابن االمام موسي الکاظم عليهما السالم».
کتيبه افقي پايين: (از آغاز سوره فتح تا بخشي از آيه ٥)
«بسم اهللا الرحمن الرحيم انا فتحنا ... تا ... عنهم سيئاتهم».
کتيبه افقي باال: (ادامه آيه ٢٥٦ سوره بقره از کتيبه باالي 
ضلع شرقي تا انتهاي آيه ٢٥٧، آيه ٢٦ سوره آل عمران، آيه 
١٨٠ سوره صافات) «من الغي فمن ... تا ... فيها خالدون» 
و ادامه آيه ٢٦ سوره آل عمران: «قل اللهم ما لک ... تا ...کل 
شي قدير» و در ادامه، آيه ١٨٠ سوره صافات: «سبحان 

ربک رب العزه عما يصفون».
کتيبه عمودي راست: (نزولي، حديث نبوي) «التعظيم المر اهللا 
و الشفقه علي خلق اهللا». کتيبه عمودي چپ: (نزولي،حديث 
نبوي) «قال النبي عليه السالم الدنيا ساعه فجعلنا ها طاعه».
کتيبه افقي پايين: (ادامه سوره فتح از ضلع شرقي از بخشي از آيه 

٥ تا بخشي از آيه ١٠) «و کان ذالک ... تا ... يبايعون اهللا يداهللا».
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آثار را در زمره نمونه هاي درخشان قرار داد، اما سادگي و بومي بودن شيوه نگارش اين خطوط، ويژگي 
منحصر به فرد به آن ها بخشيده است که نشان از ارزش باالي هنر خوشنويسي ميان شيعيان دارد. اين 
مساله زماني نمود بيش تري مي يابد که درمي يابيم حضرت علي (ع)، نخستين فردي بوده  که براي خط 

کوفي، نقطه قرار داده و به آموزش کتابت و خوشنويسي اهتمام ورزيده است .
گرچه عاميانه، مردمي و خالصانه بودن آثار توليد شده در اين حوزه، ارزش هاي فرهنگي فراواني دارد، اما 
گاه با خطا هايي در زمينه نگارش آيات و احاديث مواجه مي شويم که جاي تامل دارد و حاكي از اين است 
كه خطاط و منبت کار اين آثار، افرادي متفاوت بوده اند که با همكاري يکديگر اين آثار را پديد آورده اند. 

از جمله مضامين قرآني مورد استفاده در اين آثار «آيت الکرسي» و سوره «يس» مي باشد كه مورد عالقه 
و توجه شيعيان قرار است. همچنين از ميان ذكرها  و دعاها، «صلوات کبير»، بسياردر صندوقچه ها به 
کار رفته است و علت اين كار، ذکر نام معصومين در مذهب شيعه مي باشد که آن را مختص شيعيان 

نموده است.

منابع و مأخذ
خلعتبري ليماکي، مصطفي، سيري در تاريخ علويان غرب مازندران همراه با بررسي امامزاده هاي 

تنکابن و رامسر، نشر رسانش، چاپ اول، تهران، ١٣٨٢.
ستوده، منوچهر، از آستارا تا استارباد، مجلد سوم و چهارم، سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، چاپخانه 

زيبا.
 سرتيپ پور، جهانگير، نشانه هايي از گذشته دور گيالن و مازندران، چاپخانه خرمي، ١٣٥٦.

 ماهفروزي، علي، بررسي و تحليل تزئينات آثار چوبي قرن نهم ه.ق در مازندران (بررسي و تحليل آثار 
ساري)، محمد حسن سمسار، رساله مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ١٣٧٧.
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بخشي از کتيبه حاشيه ايوان اصلي 
مدرسه شاه سلطان حسين( مادر 
شـاه) اصفـهان. ( مـأخذ عـکس 

نگارنده ١٣٨٧)
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