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چكيده
منطقه کجور در غرب استان مازندران و در دل کوه هاي البرز مرکزي قرار دارد که در دوره اسالمي به 
لحاظ تاريخي و مذهبي نقش بسيار مهمي در شکل گيري حکومت علويان در شمال ايران و مبارزه با خلفاي 
اموي و عباسي داشته است. اين منطقه که در طي زمان با نام هايي همچون پدش خوارگر رويان، رستم 
دار و محال ثالث نيز از آن ياد شده است؛ داراي تعداد نسبتا زيادي بناي آرامگاهي است که تاريخ آن ها به 
ابتداي قرن ٩ ه.ق به بعد بر مي گردد و در دوره هاي مختلف تزييناتي به اين ابنيه افزوده شده است.با توجه 

به اهميت اين مقابر تاريخي، سواالت اين پژوهش عبارت است:
اين پژوهش با هدف معرفي تزيينات مقابر شاخص منطقه رويان و مفاهيم آن ها انجام شد. سوالهاي 
پژوهش عبارتند از :١- مواد و عناصر تزييني به کار رفته در بناهاي آرامگاهي منطقه رويان چيست؟
٢- داليل استفاده از اين نقش مايه هاي تزييني در اين بناها چيست؟در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي- 
تحليلي است. شيوه جمع آوري اطالعات بر پايه مطالعه کتابخانه اي و بررسي ميداني بناهاي آرامگاهي 
منطقه است.نتايج اين مطالعه نشان داد که در مقابر اين منطقه از عناصر مختلف مانند آجرکاري، گچبري، 
کاشي کاري، چوب کاري، نقاشي، آهک بري و خوشنويسي در جهت تزيين استفاده شده است. نقوش به کار 
رفته شامل نقوش هندسي، گياهي، حيواني است.بررسي ها نشان مي دهد که با توجه به رواج تشيع در 
منطقه از سده ٩ ه.ق به بعد، نقش مايه هاي به کار رفته در مقابر نيز به نوعي بازتاب دهنده انديشه و تفکر 

شيعي هنرمند مسلمان است.
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مقدمه
در واليت رويان که در گذشته شهرهاي نوشهر و چالوس 
و نور را شامل مي شد، از سده ٩ هجري به بعد مذهب 
تشيع رواج يافت و به دنبال آن مقابر بسياري در اين منطقه 
ساخته شد. با توجه به اين مسئله که تا قبل از دوره حکومت 
ملک کيومرث بن بيستون، مردم منطقه رويان عموما اهل 
و  تشيع  مذهب  به  کيومرث  ملک  گرايش  بوده اند،  تسنن 
از عوامل رواج مذهب تشيع  اين مذهب،  به  دعوت مردم 
در منطقه رويان بوده است؛ ملک کيومرث در اين راستا 
اقدام به ساخت مقابري نيز کرد که امام زاده طاهر و مطهر 
با توجه به کتيبه هايش از ساخته هاي زمان او است ودر 
منابع تاريخي سده ٩ ه.ق اشاره شده است که ملک کيومرث 
کسي است که در منطقه کجور و رويان اقدام به ساخت 
ابنيه بر مقابر بزرگان ديني منطقه کرده است. بخشي مهم 
در ارتباط با بناهاي ساخته شده در ادوار مختلف اسالمي 
تزيينات آن هاست. به طور کلي تزيينات در معماري دوره 
اسالمي دو جنبه دارد: يک جنبه پوشاندن سطوح ناصاف 
و خشن با مصالح مستحکم؛ ديگري جنبه زيبايي شناسانه 
و محتوايي نقوش تزييني است. در ادوار مختلف اسالمي 
هنرمند مسلمان عمومًا از مصالح بوم آورد مانند: گچ، آجر، 
سنگ و گل در ساخت بنا استفاده کرده است و از گچبري، 
نقاشي، آجرکاري، خوشنويسي، چوب کاري و آهک بري، 
کاشيکاري و کتيبه در تزيين بنا و بيان عقايد و باورهاي 
شکل  به  را  عقايد  اين  تاثير  گاه  است؛  برده  بهره  خود 
مستقيم در آيات و اشعاري که در بنا به کار رفته مي توان 
ديد و گاه اين تاثيرات به شکل غير مستقيم و نمادين در بنا 
ديده مي شود.در حقيقت نماد، مفهوم يا نشانه اي است که 
بجاي مفهوم يا عقيده اي به کار مي رود. اين نمادها عموما 
ريشه در باورها، اعتقادات و فرهنگ مردم منطقه دارند.در 
هنراسالمي براي بيان مفاهيم واالي انساني ازنماد ونماد 
گرايي بهرة    فراوان برده است. هنرمند مسلمان بسياري 
از مفاهيم معنوي را به شکل نماد به نمايش مي گذارد. بقاع 
متبرکه از جمله بناهايي هستند که هنرمند مسلمان در تزيين 
آن هااز نماد براي انتقال باور و اعتقادات خود بهره برده 
است.در واليت رويان حدود ٤٨ بقعه وجود دارد و از اين 
تعداد، ٨ بقعه متعلق به سده ٩ و ١٠ ه.ق است. اين آثار 
از زمان ساخت تاکنون چندين بار مرمت و بازسازي و 
تزيين شده اند؛براي مثال نقاشي هاي درون اين بقاع متعلق 
و ١٢  به سده ١١  متعلق  فارسي  اشعار  قاجار،  دوره  به 
هجري، گچ بري ها مربوط به دوره قاجار به بعد و کتيبه  هاي 
اين بقاع متعلق به زمان ساخت آن هاست. علي رغم اهميت 
تاريخي اين مقابر، تاکنون مطالعات محدودي روي آن ها 
انجام شده است. با توجه به تخريب هايي که در نتيجه عوامل 
طبيعي و انساني در اين آثار با  ارزش تاريخي و فرهنگي 
رخ داده و باعث از بين رفتن بسياري از نقاشي هاي درون 
بقاع شده است؛ نگارنده به منظور حفظ اين آثار ارزشمند 

تاريخي و معرفي تزيينات به کار رفته در اين بناها که به 
نوعي بازتابي از انديشه و تفکرات مذهبي مردمان منطقه 
است، به بررسي آرايه هاي تزييني اين مقابر پرداخته است. 
اين پژوهش با هدف معرفي تزيينات مقابر شاخص منطقه 
رويان و مفاهيم آن ها انجام شد. سواالت مطرح شده در 
اين پژوهش عبارت اند از: ١- مواد و عناصر تزييني به کار 
رفته در بناهاي آرامگاهي منطقه رويان چيست؟ ٢- داليل 

استفاده از اين نقش مايه  هاي تزييني در اين بناها چيست؟

روش تحقيق
اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. 
و  کتابخانه اي  مطالعه  پايه  بر  اطالعات  شيوه جمع آوري 
اين  در  است.  منطقه  آرامگاهي  بناهاي  ميداني  بررسي 
پژوهش جامعه آماري شامل ٤٨ابنيه تاريخي منطقه و تعداد 
جامعه آماري دربرگيرنده ٨ بناي آرامگاهي شاخص است. 
روش نمونه گيري انتخابي و بناهاي سده هاي ٩ و ١٠ هجري 
است. اين مقابر قديمي ترين مقابر منطقه بوده و با توجه به 
کتيبه هاي موجود در آن ها و آنچه که در متون آمده متعلق 
به سده ٩ و ١٠ هجري هستند و مصالح آن ها کيفيت خوبي 
دارد و عناصر تزييني بيشتر در اين مقابر به کار رفته است. 
پس ازقرائت کتيبه هاي اين ابنيه وثبت ومستند نگاري،به 
طبقه بندي تزيينات آن ها و سپس نمادشناسي نقوش به کار 
رفته در اين بناها پرداخته شده است. روش تجزيه و تحليل 

داده ها به صورت کيفي است.

پيشينه تحقيق
مقاله  به  مي توان  پژوهش  اين  موضوع  با  ارتباط  در 
موسوي کوهپر و عباس نژاد در نشريه اثر با عنوان «معرفي 
چند مقبره برجي رويان کهن» (١٣٨٦) اشاره کرد؛ هاشمي 
در مقاله  خود در نشريه ماه هنر به شماره ١٠٣ و ١٠٤ 
غربي  مازندران  برجي  مقابر  جايگاه  و  «نقش  عنوان  با 
در معماري اسالمي» (١٣٨٦) به معرفي مقابر برجي اين 
منطقه پرداخته است؛ راعي در مقاله  خود در نشريه مرمت 
و معماري ايران به شماره ٢ با عنوان «بررسي و معرفي 
برج-مقبره هاي قرن ٨ و ٩ هجري در مازندران» (١٣٩٠) 
به معرفي برج مقبره شمس آل رسول آمل پرداخته است؛ 
ايران  باستان شناسي  نشريه  در  مقاله  اي  در  نيز  صفايي 
به شماره ١ با عنوان «مطالعه نقاشي هاي امامزاده عبداهللا 
وانا شهرستان آمل- بخش الريجان» (١٣٩٦) به بررسي 
نقاشي هاي اين بنا پرداخته است؛نصرتي در مقاله  خود در 
نشريه کيهان فرهنگي به شماره ١٤٥ با عنوان»هنر قدسي 
در مقابر برجي» (١٣٧٧)به مطالعه سه بقعه امام زاده عبداهللا، 
پير علمدار و ميل رادکان پرداخته است؛ کبيري در مقاله  
خود در نشريه باستان پژوهي شماره ١٥ با عنوان»بناي 
سنگي ميدانک، برج-مقبره اي در سرزمين رويان»(١٣٨٦) 
به معرفي بناي سنگي ميدانک رويان پرداخته است؛ عسگري 

معرفي و معناشناسي تزيينات بناهاي  
مازندران /  رويان  واليت  آرامگاهي 

١٢٣-١٤١



شماره۵۲  زمستان۹۸
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

نيز در مقاله  خود در نشريه وقف ميراث جاويدان به شماره 
٣٣ و ٣٤ با عنوان «معماري محلي مازندران (سه امام زاده 
مرعشيان  دوره  مقابر  معرفي  به  ساري)»(١٣٨٠)  شهر 
پرداخته است؛از ديگر مطالعات مي توان به پايان نامه دکتراي 
نيستاني به راهنمايي دکتر محمود طاووسي در دانشگاه 
تربيت مدرس با عنوان «بررسي بناهاي آرامگاهي مازندران 
مرکزي در قرن ٩ ه.ق» (١٣٨٣)اشاره کرد. ميراضي در 
کريم  دکتر  راهنمايي  خودبه  کارشناسي ارشد  پايان نامه 
حاجي زاده در دانشگاه محقق اردبيلي با عنوان «پژوهشي 
بر ابنيه تدفيني واليت رويان و علل رواج مقبره سازي در 
منطقه» (١٣٩٦)به معرفي اين مقابر پرداخته است؛ رضايي 
نيز در پايان نامه  کارشناسي ارشد خود به راهنمايي دکتر 
مصطفي کياني در دانشگاه هنر با عنوان «بررسي فرم و 
تکنيک ساخت برج هاي آرامگاهي استان مازندران با تاکيد 
امام زاده يحيي و قاسم»  بررسي برج آرامگاهي رسکت، 
(١٣٩٥) به بررسي اين سه بنا پرداخته است؛ مطالعاتي که 
تاکنون در ارتباط با اين منطقه انجام شده است، صرفا به 
معرفي بناهاي آرامگاهي منطقه پرداخته است و پژوهشي 
در ارتباط با تزيينات اين بناها صورت نگرفته است. لذا در 
اين مطالعه با هدف معرفي عناصر تزييني و مفاهيم نمادين 
آن ها در بناهاي آرامگاهي واليت رويان به بررسي اين ابنيه 

پرداخته ايم.

منطقه جغرافيايي و پيشينه تاريخي کجور
منطقه کجوردر حدود ۴۰۰ سال قبل با نام واليت رويان 
شناخته مي شد۱. در واقع کجور امروزي، بخشي کوچک 
فروپاشي  با  منطقه  اين  است.  تاريخي  رويان  واليت  از 
حکومت ساساني و تهاجم اعراب مسلمان تا شروع حکومت 
صفوي به لحاظ سياسي مستقل بوده و خاندان حکومت گر 
پادوسبان در اينجا حکومت مي کردند. اين منطقه در دوره 
اوج قدرت پادوسبانان،ناحيه گسترده اي که از سمت غرب 
تا تنکابن و از شرق تا آمل و قلمرو تحت حکومت سادات 
مرعشي را شامل مي شده را در بر مي گرفته است. گستره 

شمالي-جنوبي آن نيز در برگيرنده سواحل جنوبي درياي 
مازندران تانزديکي ري و شهر تهران بوده است (سلطاني 
لرگاني ۱۳۸۳: ۳۱). مرکز واليت رويان، شهر رويان بوده 
تا  آستارا  از  کتاب  در  اما ستوده  است؛  رفته  بين  از  که 
استرآباد، محل آن را در نزديکي شهر فعلي کجور مي داند 
(ستوده،۱۳۷۴:۱۷۳/۳-۱۷۴).با توجه به آنچه در منابع آمده 
است، رويان بين دواستان گيالن و مازندران قرار داشته 
و شهرهاي مهم آن شامل رويان، ناتل، چالوس، سعيد آباد 
است.رويان  بوده  رويان  شهر  آن  مرکز  و  کالر  و  مزن 
اين  وشهرت  بوده  مازندران  کوهستاني  شهر  بزرگترين 
واليت بيشتر به دليل حوادث نظامي است که با آغاز نهضت 
علويان در اين منطقه رخ داده است.در سال ۲۵۰ هجري 
مردم رويان با حسن بن زيد حسني که از اهالي ري بوده 
بيعت کردند (ابن فقيه، ۱۳۴۹: ۱۵۷-۱۵۸). اين قيام سرآغاز 
و  مهاجرت شيعيان  و  گرفتن  قدرت  و  گسترده  تحوالت 

سادات به مازندران شد.
بررسي هاي باستان شناسي در منطقه کجور و شهرستان 
نوشهر در دو مرحله انجام شده است؛ مرحله نخست آن 
در سال ۱۳۸۳ به  سرپرستي موسوي کوهپر و عباس نژاد 
(موسوي کوهپر، ۱۳۸۳) و مرحله دوم در سال ۱۳۸۷ به 
(موسوي کوهپر،  شد  انجام  موسوي کوهپر  سرپرستي 
۱۳۸۷).در تابستان ۱۳۸۹ اين منطقه به سرپرستي مصطفي 
خزايي بررسي شد و نگارنده نيز در اين بررسي حضور 
منطقه  آرامگاه هاي  از  برخي  از  بررسي  اين  در  داشت؛ 
 ۸ تعداد  حدود  نتيجه  در  و   (۱۳۹۰ (خزايي،  شد  بازديد 
آرامگاه تاريخي منطقه انتخاب و بررسي شد که در ادامه به 

معرفي آن ها پرداخته ايم (نقشه۱).

معرفي جامعه آماري و مقابر مورد مطالعه
۱- آرامگاه شاه بالو زاهد

دو  از  متشکل  دارد،  قرار  نور  آهودشت  در  که  بنا  اين 
بناي مجاور هم است. بقعه کوچکتر احتماال مدفن فردي 
بالو زاهد بوده است. آرامگاه  يا مريدان شاه  از بستگان 

نقشه١.  موقعيت جغرافيايي مقابر واليت رويان،مأخذ: نگارنده.
١. بقعه شاه بالو زاهد، ٢. امامزاده سيدحسين، ٣. امامزاده جعفر، ٤. بقعه درويش رستم، ٥ بقعه شهراگيم،  ٦. امامزاده سيد 

علي كيا سلطان ، امام زاده سلطان محمد كيا دبير، ٨. امامزاده طاهر و مطهر 



فرم هشت ضلعي دارد. کتيبه اي کاشي کاري شده بر باالي 
ديوار بنا و در زير گنبد آن قرار دارد. بر ديوار بيروني بنا، 
کتيبه اي آمده با اين مضمون آمده است: «شه کيومرث ابن 
سلطان بيستون ظل خدادر زمان هشتصد و چل ختم فرمود 

اين بنا» (همان: ۳۴۶) (تصوير ۱،جدول۱).

۲- امامزاده سيدحسين فيروزکالي سفلي
اين بنا در روستاي فيروزکالي سفلي در شرق ناحيه کجور 
قرار دارد. اين بنا همچون بناي امامزاده جعفر ليگوش و 
اگرچه  دارد.  هشت ضلعي  فرم  صالحان،  دبير  محمد کيا 
امروزه کتيبه اي در بنا وجود ندارد و در منابع نيز اشاره اي 
آن  گنبد  زير  در  اما  است؛  نشده  بنا  در  کتيبه  وجود  به 
تريينات نقاشي مشابه نقاشي هاي زير گنيد امام زاده طاهر 
و مطهر وجود دارد. همچنين مصالح و فرم آن مختص ابنيه 

آرامگاهي قرن ۸ وه.ق۹ ايران است (تصوير ۱، جدول ۱).

۳-امامزاده جعفر روستاي ليگوش:
اين بنا در روستاي ليگوش قرار دارد. بنا به شکل هشت ضلعي 
ساخته شده و گنبدي دو پوش آن را مي پوشاند(تصوير ۱، 
جدول ۱). در ضلع شمالي امام زاده بخش الحاقي و ايوان 
مانند وجود دارد.در اين بنا کتيبه اي وجود ندارد که تاريخ 
ساخت، نام باني و معمار آن را بيان کند؛ اما با توجه به 
با آرامگاه هاي  از لحاظ ساختاري قابل مقايسه  بنا  اينکه 
هشت ضلعي قرن ۸ و۹ ه.ق است  ۱؛ به نظر مي رسد که بنا 

متعلق به سده ۹ ه.ق به بعد است.

۴ و ۵- آرامگاه درويش رستم و درويش شهرآگيم 
روستاي اطاق سرا

اين دو آرامگاه مجاور هم، در روستاي اطاق سرا از توابع 
بقعه درويش رستم فرم  بخش زانوس کجور قرار دارند. 
هشت ضلعي و بقعه درويش شهرآگيم، فرم چهارضلعي 
دارد. امروزه در اين دو آرامگاه کتيبه اي وجود ندارد؛ اما در 
زمان بازديد منوچهر ستوده از اين دو بقعه، کتيبه  اي وجود 
داشته و ستوده آن را خوانده است. در کتيبه هاي مذکور 
نام صاحب بقعه و تاريخ ساخت بنا ذکر شده است. تاريخ 
قديمي ترين کتيبه سال ۹۰۴ ه.ق. است. نکته قابل توجه، ذکر 
نام ائمه در يکي از اين کتيبه ها است (تصوير ۱، جدول ۱).

۶- آرامگاه سيد علي کيا سلطان روستاي خيرودکنار
بقعه مذکور در روستاي خيرود  کنار نوشهر قرار دارد. اين 
بنا فرم هشت ضلعي دارد. روبروي ورودي ضلع شرقي، 
گلدسته اي با سقف چوبي قرار دارد. بعد از ورودي ضلع 
جنوب شرقي بنا، اتاق مربع شکل با سقف گنبدي قرار دارد 
و سپس به اتاق اصلي که فرم هشت ضلعي دارد، مي رسيم. 
يا نوشته در آن ديده نمي شود و  از کتيبه  اثري  امروزه 
اشاره  بنا  در  کتيبه اي  به  بازديدش  در زمان  نيز  ستوده 

نکرده است (تصوير ۱، جدول ۱).

۷- آرامگاه سلطان محمد کيا دبير روستاي صالحان
اين بنا در روستاي صالحان قرار دارد. فرم آن هشت ضلعي 
و مشابه امام زاده جعفر روستاي ليگوش است. درکنار بنا 
اتاق تدفين ديگري قرار دارد که بنا بر باور مردم منطقه، 
مدفن خواهر سلطان محمد است. در دوران قاجار کتيبه اي 
بر چهارچوب در ورودي آن به تاريخ ۸۲۰ ه.ق وجود داشته 
که اعتمادالسلطنه آن را خوانده است (تصوير ۱، جدول ۱). 
بر لنگه ديگر در ورودي، کتيبه اي به خط رقاع وجود دارد 
که نام ملک کيومرث بن بيستون در آن ذکر شده است: 
«قدتم هذالباب في اوان الدوله السلطان االعظم مالک الرقاب 
و االمم جالل الدوله ملک کيومرث خلداهللا ملکه و سلطنته» 

(ستوده، ۱۳۷۴: ۲۰۲).
۸- امامزاده طاهر و مطهر روستاي هزار خال

مجاورت  در  و  هزارخال  روستاي  نزديک  در  بنا  اين 
ناجر  شاه   - روستاي صالحان  به  کجور  آسفالته  جاده 
قرار دارد. فرم بنا چهارگوش است و دو کتيبه در بخش 
فوقاني ديوار ساختمان ديده مي شود. اين دو کتيبه شامل 
سوره فتح و آيت الکرسي است(تصوير ۱، جدول ۱). بنا به 
روايت مرعشي،اين همان بنايي است که بعدها جسد ملک 
کيومرث بن بيستون را در آن دفن کرده اند:«کيومرث را در 
سر راه يالو وفات واقع شد.... ملک کاوس نعش پدر را در 
بيرون قلعه غسل داد و به قريه هزار خال به مشهد مبارک 
آرامگاه هاي عظام آرامگاه طاهر و آرامگاه محمد دفن کرد» 
بنا  با توجه به تاريخ ذکر شده در  (مرعشي،۱۳۴۵: ۵۴). 
سال ساخت بنا به وسيله ملک کيومرث بن بيستون ۸۲۹ 

ه.ق بوده است.

بحث و بررسي تزيينات:
آن ها  تزيين  جهت  مختلف  مواد  از  رويان  مقابر  در 
استفاده شده است. اين تزيينات شامل گچ بري، آجرکاري، 
کاشي کاري، نقاشي، چوب کاري، آهک بري و خوشنويسي 
است. در اين مقابر از يک يا چند ماده براي تزيين استفاده 
شده است. در زير به بررسي انواع تزيينات اين مقابر و 

بخش هاي الحاقي آن ها پرداخته شده است.

۱-تزيينات گچ بري مقابر واليت رويان مورد مطالعه
گچ  است.  بوده  توجه  مورد  اسالم  از  پيش  دوره  از  گچ 
گاه به تنهايي و گاه در کنار آجر در تزيين بنا به کار رفته 
است.تزيينات گچ بري که در دوره سلجوقي متداول بود، 
در دوره ايلخاني به اوج خود رسيد و در دوره تيموري 
با رواج گسترده کاشي از اهميت آن کاسته شد (گلمبک 
گچ بري  بعد  به  دوره صفوي  از  و  ويلبر،۱۳۷۴: ۱۸۲)  و 
به همراه آينه کاري در تزيين بناها استفاده شد. در مقابر 
شده  استفاده  بنا  تزيين  و  پوشش  براي  گچ  از  رويان 

معرفي و معناشناسي تزيينات بناهاي  
مازندران /  رويان  واليت  آرامگاهي 
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فصلنامة علمي نگره

جدول۱. جدول مشخصات بناهاي آرامگاهي واليت رويان، مأخذ: نگارنده. 

امام زاده جعفر

روستاي ليگوش

-

۸ضلعي

۸ضلعي

*

-

*

*

-

*

*

*

*

-

*

-

-

امام زاده 
طاهر و مطهر

روستاي 
هزارخال

۸۲۹ ه.ق

۴ضلعي

۸ضلعي

*

*

*

*

-

-

*

*

*

-

*

ملک کيومرث 
بيستون

حسين بن 
علي آملي 

حسيني

سلطان 
محمد کيادبير

روستاي 
صالحان

۸۲۰ ه.ق

۸ضلعي

۸ضلعي

-

*

*

*

-

*

-

*

*

*

*

*

مرمت بنا 
به وسيله ملک 

کيومرث بيستون

-

امام زاده
 سيد حسين

فيروزکالي سفلي

-

۸ضلعي

۸ضلعي

-

*

-

*

*

-

-

*

*

*

-

*

-

-

درويش
رستم

روستاي 
اطاقسرا

۹۰۴ ه.ق

۸ضلعي

۸ضلعي

-

*

*

-

*

*

-

*

-

-

-

-

-

-

درويش 
شهرآگيم

روستاي 
اطاقسرا

۹۷۴ ه.ق

۴ضلعي

۸ضلعي

-

-

-

-

*

*

-

*

-

-

-

-

-

-

سيدعلي کيا 
سلطان

روستاي 
خيرود کنار

-

۸ضلعي

۸ضلعي

-

*

-

*

-

*

*

*

*

*

-

*

-

-

شاه بالو زاهد

چمستان نور

۸۳۰ ه.ق

۸ضلعي

۸ضلعي

*

-

*

*

*

-

*

*

-

*

*

-

ملک کيومرث 
بيستون

پاشا بن 
تهمراس بکشاه 

جمشيد

نام بنا

موقعيت 
جغرافيايي

تاريخ

نقشه بنا

نوع گنبد

در ورودي
مزينغيرمزين

کتيبه

مصالح بنا
آجرگچسنگ

تزيينات
آجرگچ چوب
نقاشي کاشي

بناهاي الحاقي

نام باني

نام معمار



با  طاق نماهاي  شامل  مقابر  اين  گچ بري  تزيينات  است. 
قوس هاللي يا جناغي و گاه دو طبقه در اضالع داخل و 
خارج بنا درامام زاده جعفر، درويش رستم، طاهر ومطهر 
و آرامگاه شاه بالو زاهد (تصوير ۲)، استفاده از قاب بندي 
مربع و مستطيل در داخل و بيرون به قاعدرويش رستم و 
شاه بالو زاهد؛ استفاده ازتزيين دندان موشي زير گنبد در 
بقعه درويش رستم و شهرآگيم (تصوير ۲)؛مقرنس کاريدر 
زير سقف در امام زاده طاهر و مطهر و سيد محمد کيا دبير 
صالحاني؛ استفاده از فيلپوش و طاقچه هاي با قوس جناغي 
در بقعه درويش رستم و طاهر و مطهر؛ محراب گچي در 
بقعه شاه بالو زاهد و امام زاده جعفر و نيز تزيين گچ بري 
با طرح گل و مرغدر بقعه شاه بالو زاهداست (تصوير ۲). 
نقش مايه مقرنس از ديدگاه اسالمي بيانگر وحدت در کثرت 

و کثرت در وحدت است.

۲-تزيينات نقاشي
در برخي از اين مقابر از نقاشي در تزيين فضاي زير گنبد 

و ديوارها استفاده شده است.در امامزاده جعفر اين نقوش 
به همراه نقش شير و  شامل نقش دايره اي در زير گنبد 
خورشيد و شير و مار که به صورت قرينه دو طرف دايره 
مرکزي ترسيم شده است و نقوش گل بته که در بخش 
فوقاني ديوارهاي بقعه ترسيم شده اند. از رنگ هاي آبي، زرد، 
سبز، ارغواني، سياه و قهوه اي در رنگ آميزي اين نقوش 
استفاده شده است. در آرامگاه طاهر و مطهر، فيلپوش هاي 
گنبد با نقش شمسه، گل بته تزيين شده و طاقنماهاي بخش 
با نقش هاي سمبليک خورشيد و سرو در  فوقاني ديوار 
يک ضلع قرينه و در ضلع ديگر نقش سرو در کنار هم و 
سرو در کنار سپر و شمشير تزيين شده است(تصوير۳). 
در آرامگاه شاه بالوزاهد طاق نماهاي بلند هر ضلع بنا با 
نقوشي چون ستاره هشت پر، شمسه، نقش سرو تزيين 
شده است. محراب ضلع جنوبي بنا با آيات قرآن و رنگ 
و روغن مزيين گرديده است (تصوير۳).در امام زاده سيد 
حسين فيروزکال نيز نقاشي هايي در فضاي زير گنبد وجود 
دارد که متاسفانه به دليل رطوبت و شوره زدن نماي داخلي 

تصوير۱. تصاوير مقابر واليت رويان، مأخذ: نگارنده.

امام زاده جعفر روستاي 
ليگوش، ديد از شرق 

آرامگاه محمد کيا دبير امام زاده طاهر و مطهر روستاي هزار خال، ديد از جنوب
روستاي صالحان، ديد از 

شرق 

آرامگاه شاه بالو زاهد 
شهرستان نور 

امام زاده سيد حسين 
روستاي فيروزکالي سفلي، 

ديد از جنوب

بقعه شهرآگيم روستاي 
اطاق سرا.

آرامگاه سيد علي کيا سلطان 
روستاي خيرود کنار نوشهر.

معرفي و معناشناسي تزيينات بناهاي  
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امام زاده، اين نقوش به شدت آسيب ديده و به راحتي قابل 
تشخيص نيست (تصوير۳). طرح هاي نقاشي شده در اين 
آرامگاه شامل نقش دايره اي بزرگ در زير سقف به همراه 
چند دايره کوچکتر درون آن که هريک از اين دايره ها با 
در  همچنين  اند.  شده  تزيين  گياهي  و  هندسي  طرح هاي 
پيرامون دايره مرکزي، نقش خورشيدو دايره هاي مزين به 
طرح هاي گياهي و هندسي ديده مي شود و از اين نقوش 
گياهي در محل اتصال گنبد به ديوار نيز استفاده شده است 
(تصوير۳). رنگ هاي به کاررفته شامل آبي، سبز، قرمز و 
سفيد است. در آرامگاه کيا دبير صالحان نيز نقاشي هاي 
رنگ و روغن وجود دارد که در حال حاضر با گچ روي 
آن ها پوشانده شده است و در نتيجه خيلي از اين نقوش 
قابل تشخيص نيست.از جمله نقوش اين بنا اسليمي ماري و 
طرح هاي گياهي است. بطور کلي نقش مايه هاي به کار رفته در 
اين مقابر با باورها و اعتقادات هنرمند مسلمان پيوند خورده 
است.با رواج تشيع در منطقه به وسيله ملک کيومرث بن 
بيستون، بسياري از نقش مايه هاي کهن مفهومي جديد يافت 

و به عنوان الگوي تبليغاتي مذهب تشيع به کار رفت.براي 
نمونه نقش شير و خورشيد در دوره اسالمي به عنوان نماد 
تشيع در اماکن و اشياء مذهبي به کار رفته است. در قرآن 
از خورشيد به عنوان نماد الوهيت و نور وحدانيت و در 
منابع مذهبي و ادبي به عنوان نماد پيغمبر و شير در فرهنگ 
شيعه نماد حضرت علي ذکر شده است (خزايي، ۱۳۸۸و 
۱۳۸۰).درفقه اسالمي نيزخورشيد درزمرة   مطهرات ونام 
نودويکمين سوره قرآن) الشمس است که درهمين سوره 
-٣٣٩ (ياحقي،١٣٨٨:  است  شده  سوگندخورده  آن  به 

٣٣٨). همچنين در ميان عقايدشخص محورمذهبي همچون 
تشبيح زيبايي حضرت امام رضا (ع)به خورشيد (شمس 
الشموس/ شمس خراسان)، حضرت علي اكبر(ع)به سروو 
... نيزنگاهي نمادين نهفته است. درخت سرو که در پيش از 
اسالم درخت زندگي و حيات جاودان محسوب مي شد، 
برکات  و  نور  زندگي، درخت  اسالمي درخت  فرهنگ  در 
الهي است (روح فر، ۱۳۸۰: ۵۰). در انديشه شيعي درخت 
سرو به علت ايستادگي و استقامت نمادي از حضرت امام 

تزيينات گچ بري آرامگاه سيدعلي کيا سلطان تزيينات گچ بري آرامگاه درويش رستم

تزيين گچ بري امامزاده 
طاهر و مطهر

تزيين گچ بري آرامگاه کيا 
دبير سلطان

تزيين گچ بري در امام زاده 
سيدحسين فيروزکال

تزيين گچ بري امامزاده جعفر

گچ بري امام زاده طاهر و مطهر گچ بري آرامگاه شاه 
بالوزاهد

تصوير۲. تزيينات گچبري بناهاي آرامگاهي رويان، مأخذ: نگارنده.



حسين (ع) و به علت جواني و تازگي نمادي از حضرت علي 
اکبر(ع) است. نقش سرو به همراه پرندگان يادآور بهشت 
و آوازپرندگان نيزنغمه هاي زيباي بهشتي را تداعي مي کند. 
سروقرآن در آيات بسياري از بهشت ياد شده است و از 
باغهاي با درختان و گلها و نهرهاي آب صحبت شده است 
به همين دليل در مقابر رويان اين نقوش با نگاهي مذهبي 
به کار رفته است. نقش مايه شمشير و سپر که در بقعه طاهر 
فرمودند:  حديثي  در  خدا  رسول  مي شود.  ديده  مطهر  و 
مردم را جز شمشيرها برپا نمي دارد و شمشيرها کليدهاي 
بهشت و دوزخ هستند. شمشير در اسالم نماد جهاد مومن 

با کافر و جهاد با نفس است. 

۳-چوب کاري 
در بناهاي آرامگاهي مازندران همچون معماري مسکوني 
آناز چوب استفاده هاي زيادي شده است. چوب در ساخت 

بنا، ستون ها، سرستون ها، درب و  ايوان ورودي، سردر 
ستون ها  است.  شده  استفاده  قبرها  صندوق  و  پنجره ها 
را  حمال  و  نگهدارنده  نقش  طرف  يک  از  و سرستون ها 
و  نقاشي  کنده کاري،  با  ديگر  سوي  از  و  دارند  برعهده 
خط تزيين شده اند. درمعماري بومي مازندران ودربناهاي 
وجودداردكه  شيرسر  بهنام  باسقف چوبي،اجزايي 
شکل  وبه  مي گيرد  قرار  (پِلِور)  سقف  درزيرستون هاي 
سرحيوان برش خورده و تزيين شده است. از جمله مي توان 
به چوب کاري در سرسراي ورودي آرامگاه علي کيا سلطان 
صالحان اشاره کرد (تصوير۴).استفاده از پنجره هاي چوبي 
مشبک با طرح هاي هشت ضلعي منتظم متداخل ودر چوبي 
با طرح هاي هندسي متقارن در آرامگاه کيا د بير صالحان 
(تصوير۴)؛در امام زاده سيد حسين فيروزکال از گره چيني 
تزيين  در  ستاره  و  منتظم  هشت ضلعي  طرح  با  مشبک 
پنجره ها استفاده شده و درب ورودي بقعه با طرح مربع 

نقاشي هاي امام زاده طاهر و مطهر

نقاشي هاي امام زاده سيد حسين فيروزکال نقاشي هاي آرامگاه شاه بالو زاهد

نقاشي هاي امام زاده جعفر  نقاشي هاي امام زاده 
سيدحسين فيروزکال

نقاشي هاي آرامگاه 
محمد کيا دبير سلطان

تصوير۳. تزيينات نقاشي بناهاي آرامگاهي رويان، مأخذ: نگارنده.
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پنجره هاي چوبي مشبک در امام زاده سيد حسين فيروزکالو آرامگاه تزيينات چوب کاري امامزاده طاهر و مطهر

سيدمحمد کيا دبير صالحان

تزيين آجرکاري امام زاده تزيين آجرکاري امام زاده جعفر
طاهر و مطهر

تزيينات آجرکاري آرامگاه شاه بالوزاهد

تزيينات آجرکاري آرامگاه سيد علي کيا سلطان نوشهرتزيينات آجرکاري آرامگاه سيد محمد کيا دبير سلطان صالحان

شکل تزيين شده است. در امامزاده طاهر و مطهر از طرح 
لوزي در تزيين پنجره و نيز در آرامگاه استفاده شده است 
(تصوير۴). با اشاراتي که در منابع شده صندوق قبور اين 
مقابر نيز چوبي و مزينبه آيات قرآني بوده است ونيز در 
اين آرامگاه ها درهاي چوبي منبت کاري شده وجود داشته 

که متاسفانه توسط افراد سودجو به سرقت رفته است.

۴- آجرکاري
استفاده از آجر در تزيين بنا به پيش از اسالم مي رسد 
و  شد  شکوفا  بسيار  سلجوقي  دوره  در  هنر  اين  و 
 :۱۳۶۹ زاده،  (عالم  شد  کاسته  آن  اهميت  از  بتدريج 
تزيين  و  در ساخت  آجر  از  مقابر  اين  در   .(۱۱۵-۱۱۸
بنا استفاده شده است. در مقابر منطقه رويان تزيينات 

عموما  رديفه  يک  مقرنس  گيلويي  شامل  آجرکاري 
سلسله  يک  همراه  وبه  است  سينه کفتري  نوع  از 
شاه  آرامگاه  در  که  است  کوچک  هاللي  قوس هاي 
کاشي  با  هاللي  قوس هاي  اين  درون  زاهد  بالو 
اين  باالي  قسمت  (تصوير۵).بر  است  شده  تزيين 
دندان اره اي  تزييني  نوار  رديف  يک  گيلوئي،  رديف 
ديگر  مي شود.از  ديده  دندان موشي  اصطالحًا  يا 
يا  جناغي  قوس  با  طاقنماهاي  مقابر  اين  تزيينات 
آن  نمونه هاي  که  است  بنا  بيروني  اضالع  در  هاللي 
بالو زاهد  شاه  مطهر،  و  طاهر  جعفر،  امام زاده  در 
(تصوير۵).  مي شود  ديده  سيد علي کيا  نيز  و 
نماها  طاق  باالي  در  زاهد  و   شاه بال  آرامگاه  در 

است.  شده  ايجاد  مستطيلي  قاب بندي 

تصوير۴. تزيينات چوب کاري بناهاي آرامگاهي رويان، مأخذ: نگارنده.

تصوير۵. تزيينات آجرکاري بناهاي آرامگاهي رويان، مأخذ: نگارنده.



تزيينات خوشنويسي در امامزاده طاهر و مطهر

کتيبه طاقنماي داخلي سمت راست در 
ورودي شاه بالوزاهد، خط ريحان

کتيبه طاقنماي داخلي سمت چپ در 
ورودي شاه بالوزاهد، خط ريحان

کتيبه گچي بخش ورودي بناي شاه 
بالوزاهد، خط ريحان

کتيبه دور محراب بناي شاه بالوزاهد، 
خط ريحان

کتيبه آرامگاه سيد محمدکيا دبير سلطان صالحان

كتيبه محمود بن حبيب
 رستمداري، خط ريحان

ملك كيومرث خلداهللا، خط ريحان

کتيبه هاي امام زاده طاهر و مطهر، خط ريحان

تصوير۶. تزيينات خوشنويسي بناهاي آرامگاهي رويان، مأخذ: نگارنده.
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خوشنويسي
استفاده از خط عالوه بر زيبايي، به بنا جلوه قدسي خاصي 
در  محدود  به طور  آغاز  در  اگرچه  کتيبه  و  مي دهد. خط 
بنا به کار مي رفت، اما به تدريج پيوند آن با بنا مستحکم 
گرديد و از خط بر پيشاني، ستون  و سقف بناها استفاده 
شد. به طور کلي آيات و ادعيه که در اين مقابر به کار رفته را 
به چند دسته مي توان تقسيم کرد: دسته اول آيات قرآني، 
دسته دوم ادعيه و صلوات کبير، دسته سوم کتيبه با ذکر 
نام باني و معمار بنا و دسته چهارم اشعار فارسي. آيات 
قرآني به کار رفته در اين مقابر شامل آيه اولياء اهللا الخوف 
عليهم و اليحزنون بالغ امره قد جعل اله لکل شي قدرا. اهللا 
الاله االهواهللا.اهللا به خط ريحان که در حاشيه محراب مقبره 
شاه بال و زاهد آمده است.کتيبه به خط ريحان طاق نماي 
که  شاه بالو زاهد  بقعه  ورودي  درب  راست  سمت  داخلي 
نام معمار بنا در آن آمده است»معمار پيشکار آن پاشا بن 
تهمراس بکشاه جمشيد ...».کتيبه به خط ريحان طاقنماي 
داخلي سمت چپ درب ورودي بقعه شاه بالو زاهد»الياس 
گفت گيرد در اين آستان دعاي بخير مي خواهد متولي اين 
مقام درويش حسن دارا». همچنين کتيبه اي گچي در بخش 
باالي ورودي بنابه خط ريحان و با عبارت «عمل استاد 
بهرام ابن علي ....بنا» که متاسفانه به شدت تخريب شده 
سلطان  دبير  محمدکيا  سيد  آرامگاه  (تصوير6).در  است 
صالحان نيز کتيبه اي با آيه إِنَّ اهللاَ َو َمالئَِکَتُه يَصلُّوَن َعَلى 
النَِّبي يا َأيَها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليِه َو َسلُِّموا َتْسليما وجود 
دارد (تصوير 6). از تزيينات جالب توجه در امام زاده طاهر و 
مطهر، کتيبه هاي سفالي با آياتي از سوره فتح و آيت الکرسي 
به خط ريحان و نيز کتيبه  با ذکر نام معمار، خوشنويس و 
باني بنا است و کاربرد اين کتيبه هاي سفالي در منطقه قابل 
توجه است (تصوير 6). در بقعه شاه بالو زاهد از کاشي با 
خط سفيد بر زمينه فيروزه اي رنگ وصلوات کبير استفاده 

شده است.
  

6-کاشي کاري
از اوايل دوره اسالمي کاشي يک رنگ در کنار آجر در تزيين 
بنا به کار برده شد. در ابتدا تنها از کاشي فيروزه اي استفاده 
مي شد ولي به تدريج ازرنگ هاي الجوردي، سفيد، سياه و 

قهوه اي نيز در ساخت لعاب سفال و کاشي استفاده شد.با 
مفاهيمي  با  تزييني  عنصري  منزله  به  خط  اسالم  ظهور 
ارزشمند به وسيله هنرمندان به  خدمت گرفته شد و نگارش 
بناهاي اسالمي شد.نوشته  رايج  تزيينات  از  روي کاشي 
روي کاشي تحت تاثير عقايد وگرايش هاي مذهبي و ادبيات 
زمان خود بوده است. استفاده از کتيبه در بناهاي در دوره 
تيموري به اوج خود رسيد و تنوع وسيعي در کتيبه ها به 
لحاظ مضمون، نوع خط و نقش به وجود آمد که رواج اشعار 
فارسي و به تبع آن خط نستعليق از دست آوردهاي آن 
است (پوپ، 1384: 68).در ميان بناهاي آرامگاهي معرفي 
شده، تنها در آرامگاه شاه بالوزاهد از کاشي فيروزه اي رنگ 
با خط سفيد در بدنه خارجي بنا استفاده شده و همچنين 
از کاشي ساده به رنگ هاي سياه و آبي به صورت متقارن 

تصوير۷. تزيينات کاشيکاري در آرامگاه شاه بالوزاهد، مأخذ: نگارنده.

تصوير۸. تزيينات آهک بري در بخش ورودي امام زاده جعفر، 
مأخذ: نگارنده.



   

باز اين چه شورش است که در خلق عالم استباز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمينبي نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است

اي چرخ غافلي که چه بيداد کرده ايوز کين چه ها در اين ستم آباد کرده اي
کام يزيد دادي وز کشتن حسينبنگر که را به قتل که دلشاد کرده اي

تزيينات خوشنويسي در امام زاده طاهر و مطهر

تزيينات نقاشي روي چوب در ايوان امام زاده جعفر

تزيينات نقاشي روي چوب در ايوان امام زاده سيد حسين فيروزکال

تزيينات چوب کاري آرامگاه سيد محمد
 کيا دبير صالحان

تزيينات چوب کاري
 امام زاده طاهر و مطهر

تزيين چوب کاري ايوان امام زاده جعفرتزيين چوب کاري در بقعه سيدعلي کيا سلطان

تصوير۹. تزيينات چوب کاري، نقاشي و خوشنويسي در ايوان مقابر، مأخذ: نگارنده.
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آهک بري چوب کاري خوشنويسي نقاشي آجرکاري  گچ بري نام بنا

نقش گل بته ستون، 
سرستون، 
شيرسر، 
در چوبي

- اسليمي ماري، 
گلبته، شير و 

خورشيد، شير 
و مار،طرح هاي 
هندسي (دايره، 
مثلث)، گلهاي 

هشت پر

طاقنما با قوس 
هاللي و جناغي

طاقنماهاي با قوس 
هاللي و جناغي، 

محراب

امام زاده 
جعفر

- در چوبي، 
پنجره هاي 

مشبک

کتيبه با آياتي 
از سوره فتح و 

آيت الکرسي، کتيبه 
با نام باني و 

معمار بنا، اشعار 
فارسي

نقش گل 
بته، سرو، 

شمسه،شمشير 
و سپر

طاقنما با قوس 
هاللي و جناغي

طاقنماهاي 
دوطبقه و تودرتو، 

مقرنس کاري، 
فيلپوش، طاقچه با 

قوس جناغي

طاهر و 
مطهر

- در چوبي، 
پنجره هاي 

مشبک

کتيبه با آيه اي از 
سوره احزاب 

نقوش گياهي، 
اسليمي ماري

مقرنس سينه 
کفتري، تزيينات 

دندان موشي

مقرنس کاري، 
طاقنماهاي با قوس 
هاللي و جناغي، 
طاقچه با قوس 

جناغي

سلطان 
محمدکيا 

دبير

پنجره هاي 
مشبک، در 

چوبي، 

- نقوش خورشيد، 
هندسي، گياهي. 
گلهاي چهار پر 

و شش پر

- طاقچه با قوس 
جناغي

امام زاده 
سيد 
حسين

- در چوبي - - - طاقنماهاي با قوس 
هاللي و جناغي، 
قاب هاي به فرم 
مربع و مستطيل، 
تزيينات دندان 

موشي، فيلپوش، 
طاقچه با قوس 

جناغي

درويش 
رستم

- - - - - تزيينات دندان 
موشي

درويش 
شهرآگيم

- سقف 
چوبي در 
گلدسته بنا

- - طاقنما با قوس 
هاللي و جناغي

طاقنماهاي با قوس 
هاللي و جناغي، 
طاقچه با قوس 

جناغي

سيد 
علي کيا 
سلطان

- - آيات قرآن در 
طاقنماها، کتيبه 
با نام معمار و 

سازنده بنا، کتيبه 
فارسي با مضمون 

طلب دعاي خير 
براي سازنده

شمسه، ستاره 
هشت پر، سرو

مقرنس سينه 
کفتري، قوس هاي 
هاللي، تزيينات 
دندان موشي، 
طاقنما با قوس 
هاللي و جناغي، 
قاب بندي مستطيلي

طاق نماهاي 
دوطبقه و 

تودرتو، مقرنس 
کاري،قاب هاي 
به فرم مربع و 

مستطيل، گچ بري 
گل و مرغ، محراب

شاه بالو 
زاهد

جدول۲. طبقه بندي تزيينات به کار رفته در مقابر رويان، مأخذ: نگارنده.



در  رنگ  فيروزه اي  کاشي  بناو  ورودي  ازاره  تزيين  در 
تزيين قوس هاي هاللي باالي قرنيز آجري بدنه خارجي بنا 
استفاده شده است که در هر بخش بدنه بنا از شش کاشي 

استفاده شده است (تصوير 7).
 

7-آهک بري
آهک بري که برخي به آن ساروج بري هم گفته اند (کيان، 
1384: 292)، تقليدي از گچبري است که با مصالح مقاوم تر 
نوع  اين  از  است.  مي شده  انجام  رطوبت  نفوذ  برابر  در 
تزيين به ويژه در حمام ها استفاده شده است. مفصل ترين و 
زيباترين آهک بري ها معموال در پا طاق، زير گنبد و اطراف 
روزنه مرکزي اجرا مي شوند (کيان، 1384: 296-299). اين 
هنر از دوره صفوي رايج شد و در دوره قاجار به مجموع 
طرح ها، طرح هاي گل فرنگي نيز اضافه شد. در ميان نقوش 
هندسي، گياهي، حيواني و انساني، بيشترين فراواني مربوط 
امام زاده جعفر  به نقوش گياهي است. در بخش ورودي 

مفهوم نقوشنقوش گياهي

گل و مرغ

     

تصوير درخت و گل و گياه و 
گل و مرغ در تفکر شيعي

 نمادي از بهشت است. 

سرو

سرو در مذهب تشيع 
نمادي از آزادي، جواني و

 رشادت و به دليل راست قامتي 
و ايستادگي نمادي از

 امام حسين (ع) است.

اسليمي ماري

اسليمي در تفکر
 شيعي نمادي از حرکت انسان و

 به عبارتي بهتر سير انسان به 
سوي خدا را نشان مي دهد.

نقوش هندسي

چهارپر،  ستاره 
شش پر،

هشت  اشکال 
ضلعي

در تفکر شيعي طرح هاي 
هندسي در يک دايره، وحدت 

در کثرت و کثرت در وحدت را نشان مي دهد

مثلث،
شش  اشکال 

ضلعي

دايره از نگاه تشيع نماد توحيد است و
 تقسيمات آن به اشکال چندضلعي 

تناسب را تشکيل مي دهد و نمادي از 
نظم و انتظام عالم هستياست.

از تزيينات آهک بري با نقش گل به صورت قرينه استفاده 
شده است. در اينجا نقوش اجرا شده کامال مسطح است و 
هنرمند به جاي اينکه عمل گرته برداري را روي سطح اليه 
سوم اجرا کند، طرح را روي اليه دوم منتقل کرده و پس 
از انجام برش، داخل قسمت هاي خالي را با آهک رنگي پر 
کرده است. متاسفانه در حال حاضر روي اين تزيينات با 
سيمان پوشانده شده و تنها بخش هايي از آن قابل مشاهده 

است (تصوير8).
 

تزيينات در بخش الحاقي مقابر:
يکي از شيوه هاي تزيين که در بخش الحاقي برخي از اين 
نقاشي روي ستون  و سقف چوبي  مقابر ديده مي شود، 
شده  استفاده  طرح هاي  جعفر  امام زاده  در  است.  مقابر 
عموما شامل نقوش هندسي (دايره، مثلث، خطوط مدور و 
اريب) و نقوش گياهي (گل هاي شش پر و هشت پر) است 
(جدول 2 و 3). رنگ هاي استفاده شده سبز، ّآبي و زرد 

جدول۳. نقوش به کار رفته و مفاهيم آن در تزيينات مقابر رويان، مأخذ: نگارنده.
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دواير

 حرکت مداوم عالم با دايره نشان داده مي شود. 
گنبد نشانه عرش الهي است. اين اشکال 

نمادي از نظم حاکم بر عالم است.

اشکال حيواني

شير و 
خورشيد

شير و اژدها

شير مظهر شجاعت و قدرت است و 
شير و خورشيد نمادي از تشيع است. 
شير نماد حضرت علي (ع) و خورشيد 

نماد حضرت محمد (ع) است.

اژدها نماد بدي و پليدي و در ادبيات 
عرفاني اژدها مظهر نفس اماره و شير

 مظهر خوبي است و به نظر مي رسد مفهوم
 صحنه نبرد اژدها و شير، مبارزه با نفس اماره 

است

نقوش سمبليک

سپر و شمشير
شمشير در اسالم نمادي

 از جهاد با کفار و 
جهاد با نفس است. 

ادامه جدول۳. 

است. در اما مزاده سيد حسين فيروزکال اين طرح ها شامل 
نقش گل هاي چهار پر و شش پر است که با رنگ هاي سبز، 
طرح هاي  اين  (تصوير9).  است  شده  ترسيم  زرد  و  آبي 
هندسي عالوه بر جنبه تزييني، بيانگر رموز عرفاني است؛ 
مثال دايره در ديدگاه عرفاني نشانه توحيد است چرا که همه 
چيز در آن حول يک محور مي چرخد؛ مربع نمادي از دنيا 
و چهار جهت جغرافيايي و يا چهار مرحله زندگي انسان 
است (باباجان تبار نشلي، 1390: 120). از اشعار فارسي 
که روي ستون ها و سقف چوبي ايوان ورودي اين مقابر 
به کار رفته، ترجيع بند معروف محتشم کاشاني (از شعراي 
از  عصر صفوي و مرثيه سرا) در سوگ شهداي کربال 
محبوبيت زيادي برخوردار بوده است و در تزيين امام زاده 
طاهر و مطهر به کار رفته است (تصوير9). به نظر مي رسد 
اين توجه، آگاهانه صورت پذيرفته زيرا اين اشعار با جنبه 

آييني و کاربردي اين بناها مطابقت دارد.
همانطور که اشاره شد از سده 9 ه.ق با به رسميت درآمدن 
مذهب تشيع در منطقه واليت رويان، مقبره سازي به شدت 
در  شد.  ساخته  منطقه  در  بسياري  مقابر  و  يافت  رواج 
ساخت و تزيين اين مقابر از مواد و مصالح مختلف همچون 
آجر، سنگ، گچ، کاشي و چوب استفاده شده است (جدول 

2). به طور کلي نقوش به کار  رفته در تزيين اين مقابر را مي 
توان به چند دسته تقسيم کرد:1- نقوش هندسي شامل 
نقش شمسه (خورشيد)، دايره، مثلث، اشکال شش ضلعي، 
هشت ضلعي و ستاره چهار پر و هشت پر2- نقوش گياهي 
شامل اسليمي، گل بته و درختان به ويژه درخت سرو 3- نقوش 
حيواني شامل شير، مار 4- نقوش سمبليک مانند شمشير 

و سپر (جدول 3).
نقوش  به  را  آرامگاهي  بناهاي  نقوش  ديدگاه مفهومي  از 
مذهبي و نمادين مي توان تقسيم کرد.  1- نقوش مذهبي 
شامل استفاده از خط و کتيبه با آيات قرآني، ادعيه مانند 
آيت الکرسي، سوره فتح، صلوات کبير، آيه صلوات، تکرار 
با  ارتباط  از اشعار فارسي در  پيامبر و نيز استفاده  نام 
واقعه عاشورا که همگي آن ها تاکيدي بر مذهب تشيع است.  
2- نقوش سمبليک و نمادين مانند نقش شير و خورشيد، 
شمشير و سپر و نقش درگيري شير و مار (جدول 3). در 
قرآن از خورشيد به عنوان نماد الوهيت و نور وحدانيت ياد 
شده است و در دوره اسالمي خورشيد به عنوان نماد تشيع 
در اماکن مذهبي نقش شده است؛ خورشيد نماد پيغمبر و 
شير نماد حضرت علي (ع)است. به نظر مي رسد ترسيم 
صحنه درگيري شير و مار در بناهايي با کارکرد مذهبي 



نتيجه
در منطقه رويان از سده 9 هجري به بعد ساخت مقابر رواج بسيار يافت و از مجموع 48 بقعه بررسي 
شده، 8 بقعه از قدمت تاريخي بيشتري برخوردار است و تزيينات تنها در اين بقاع وجوددارد و عالوه 
بر اين، امروزه در بين مردم منطقه همچنان از مقبوليت بسياري برخوردار هستند. دراين مقابر 
از انواع هنرهاي تزييني همچون گچبري، نقاشي، آجرکاري، چوب کاري، کاشي  کاري، آهک بري و 
خوشنويسي استفاده شده است. هنرمند مسلمان با نگرشي ژرف دست به تزيين اين مقابر زده است. 
نقوش اين مقابر درچنددهه اخيربه دليل عدم آگاهي ودرك نادرست برخي افراد ازمفاهيم ومعاني 
نمادين اين نقوش، برخي به طور کامل با گچ پوشانده شده و مرمت هاي نامناسب انجام شده توسط 
افراد غير کارشناس و همچنين رطوبت باال در منطقه، موجب تخريب نقوش اين بناهاي آرامگاهي 
گرديده است.در منطقه رويان با رواج گسترده تشيع از قرن 9 ه.ق به بعد که ملک کيومرث از شاهان 
پادوسبان نقش مهمي در اين زمينه داشت، مقابر بسياري ساخته شد. نگاهي به تزيينات به کار رفته 
در اين مقابر به خوبي تفکر شيعي هنرمند مسلمان را در قالب نقوش، تزيينات، کتيبه نگاري نشان 
مي دهد. استفاده از کتيبه هاي با مضامين شيعي همچون کتيبه با آيه صلوات کبير 14 معصوم، آيه 
صلوات (آيه 56 سوره احزاب)، آيت الکرسي و آياتي از سوره فتح و کتيبه فارسي به خط نستعليق 
در ارتباط با واقعه کربال همگي بازتابي از تفکر شيعي هنرمند مسلمان است. از بين خطوط رايج 
در دوره اسالمي همچون کوفي، ثلث، نسخ، تعليق، ريحان و رقاع، در اين مقابر يکي از خطوطي که 
بسيار استفاده شده خط ريحان است و اشعار فارسي نيز به خط نستعليق در يک يا دو بيت است. 
عالوه بر اين استفاده از مشبک کاري هندسي که در واقع شکل تجريدي گياهان است. در کنار آيات 
و احاديث که انديشه شيعي را انعکاس مي دهد؛ نقوش درختان و پرندگان و شير و خورشيد و ... نيز 
بازتابي از تفکر شيعي هنرمند است.شمسه نماد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت و نيز به عنوان 
نمادي از تشيع است؛ چرا که با توجه به آيه 174 سوره نساء (اي مردم براي هدايت شما نوري تابان 
براي شما فرستاديم)، خورشيد/شمس نماد پيغمبر است. شير نمادي از حضرت علي (ع) است و 
درباورمردم منطقه، شيردردشت كربالنقش اساسي داشته وازبدن شهدا بعدازشهادت تازمان دفن، 
پاسداري مي كرده ودرهمه مراسم حضوري محسوس داشته است. شمشير نمادي از جهاد با نفس 
است و گاه يادآور شمشير عدالت حضرت علي (ع) است، اسليمي سمبلي از باغ با درختان بهشتي، 
سرو نمادي از ايستادگي امام حسين (ع)، نقوش گل و گياه در اين مقابر تمثيلي از درختان و گياهان 
بهشتي بوده است. بنابراين مي توان اذعان داشت که نقوش به کار رفته در اين مقابردرارتباط مستقيم 
با باورها، ارزش ها،تاريخ وفرهنگ مردم منطقه است و با توجه به رواج گسترده تشيع از قرن 9 ه.ق 
به بعد که ملک کيومرث از شاهان پادوسبان نقش مهمي در اين زمينه داشت؛هنرمند مسلمان از نقوش 
و عناصر و موادي همچون کاشي کاري، نقاشي، خوشنويسي، گچبري نه تنها در تزيين بنا بلکه در 

جهت تبليغ و اشاعه مذهب تشيع بهره برده است.
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thoughts and thoughts of the people of the region, the writer has examined the 
decorative arrays of these monuments. With regard to the importance of these 
historical monuments, the questions of this research are: What are the reasons for 
using these decorative motifs? What are the materials and decorative motifs used 
in the buildings? In this research, the research method is descriptive-analytic. The 
data collection method is based on library research and field study of the burial 
monuments. These monuments, which have been built in accordance with the 
existing methods of tomb construction in the ninth and tenth centuries by one or 
two masons and architects, are typologically very similar to each other and belong 
to a relatively short period. Historical sources point to a widespread change in the 
region in the ninth century AH and the conversion of religion from Sunni Islam 
(Shafi,i) to Shia Islam. It is possible to figure out that the ruling class began to 
construct magnificent buildings for the descendants of the Imams in the region 
following the advent of these changes in beliefs in order to take a step towards 
accelerating the acceptance of Shi,ism among the inhabitants of the region. People 
of the region during this time decorated and embellished these monuments. In this 
research, the author visited these historical monuments, recorded and classified 
decorative elements. The results show that various kinds of methods were used. 
Decorative methods consist of brickwork, stucco, tilework, woodworking, painting, 
calligraphy with tile and lime carving. In these methods, geometric, vegetative and 
animal designs are used. Studies show that due to Shi,a prevalence in the region 
from the 9th century onwards, the decorative elements used in the monuments 
reflect the Shiite thought of the Muslim artists. In these burial monuments, Shiite 
themes are represented in the form of inscriptions, motifs and religious symbols 
such as lion, sun, and cedar. In the belief of the people, lion played a major role 
in the plain of Karbala and guarded the martyrs after the martyrdom until the time 
of burial, which led to its perceptible presence at every ceremony. In the Islamic 
period lion was a symbol of power and courage, and gradually became one of the 
traditional elements of the new sect. Imam Ali (AS) was dubbed as the “lion of 
Allah» and lion became a symbol of his courage, and also the Prophet Muhammad 
(PBUH) was referred to in religious discourses with the symbol of Sun (Shams). In 
relation to plants, it should be noted that God in the Quran mentions many trees. In 
Islamic culture, the tree is the symbol of life, knowledge and divine blessing which 
has been mentioned in the Quran; the role of flowers and plants in monuments such 
as burial monuments has been an allegory of trees and paradise plants. In this way, 
the Muslim artist used motifs and elements in tilework, painting, and calligraphy 
not only as decoration, but also to disseminate his religious thoughts.
Keywords: Architecture, Decoration, Funerary Monument, Rouyan, Mazandaran, Shia 
Contemplation 
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Rouyan district is one of the famous and historic regions of Iran, in general, and 
Mazandaran, in particular, which has had a very important role throughout Iranian 
history in the Islamic era and in the establishment of Alavian Dynasty in northern 
Iran and in the fight against the Umayyad and Abbasid Caliphates. Governors of this 
region minted gold and silver coins. Padosbani dynasty ruled in Rouyan for nearly 
one thousand years; from 22 until 1006 AH. This area, which has been referred 
to as Rouyan, Rostamdar, and Mahal Salas, contains a relatively large number of 
tomb monuments that date back to the beginning of the ninth century. Over the 
time different decorations have been added. In the district of Rouyan, the Shi,ism 
has maintained prevalence since the 9 century AH. and thereafter, many burial 
monuments were built in the area. An important part in the construction of various 
Islamic-era monuments is their decoration. In this research following observation 
of 47 historical monuments in the region, 8 buildings of high importance were 
selected. Since the time of their construction, these works have been renovated 
and decorated several times. For example, the paintings within them belong to 
the Qajar period, Persian poems belong to the 11th and 12th centuries, plastering 
belongs to the Qajar period, and the inscriptions of this collection belong to the 
time of their construction. Despite the historical significance of these monuments, 
limited studies have been carried out so far. The destruction caused by natural 
and human factors in these valuables historical and cultural monuments has led 
to destruction of many paintings within the monuments, thus in order to preserve 
these valuable historical works and to introduce the decorations that have been 
used in these buildings, which may be considered as reflections of the religious 
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