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چكيده
مقالة حاضر نگاهي تطبيقي و آماري به ميزان مراجعة هنرمندان منبت کار به متون مذهبي براي تزيين صندوق 
مدفن امامزادگان ساري دارد. مسئله و هدف پژوهش بررسي ميزان ارجاعات هنرمندان بومي به مضامين 
و متون مذهبي در تزيين صندوقچه هاي چوبي مقابر با تعيين اولويت هريک بوده است. براي گزينش جامعة 
آماري اين مقاله ٢٩٧ بنا در مساحت ٢١٥٧ کيلومتر مربع مورد بررسي قرار گرفته و از بين آن هاهشت مورد 
که داراي صندوق هاي سالم و واجد آثار شاخص هنري بوده اند انتخاب شده اند. روش گردآوري اطالعات 
ميداني بوده و از عکاسي و فيش برداري استفاده شده است. داده هاي اين تحقيق نشان مي دهند آيات قرآن و 
صلوات کبير متوني هستند که بيشترين کاربرد را در کتيبه ها دارند. در ميان مضامين مورد استفاده، تأکيد 
هنرمندان بر گزينش متوني با دو موضوع اصول دين و حقانيت تشيع بوده است. همچنين حمايت مذهبي 
حکومتي توانسته است تأثير مثبت و مستقيم بر هنر مذهبي تبرستان داشته باشد. برج آرامگاهي امام زاده 

يحيي نمونه اي مشخص از اين حمايت است.

 واژگان كليدي 
 هنر شيعي، کتيبه، صندوق مذهبي، آيات و احاديث، امام زاده يحيي.

 اين مقاله مستخرج از پايان نامة دکتري با عنوان سبک شناسي معماري برج هاي آرامگاهي مازندران در دورة  اسالمي دردانشكدة هنر 
دانشگاه شاهد است.

     دانشجوي دکتري مطالعات تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي، دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران.( مسئول مكاتبات)      
 Email:aliasgharkalantar@gmail.com                
Email:HabibbAyat@yahoo.fr                 .عضو هيئت علمي و دانشيار دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران   

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٢/٣/٢١
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/٩/٩



مقدمه
اديان، به سبب دارا  مذهب تشيع، همچون ساير مذاهب و 
بودن عقايد عملي و اعتقادي الهي، با تکيه بر اصول و فروع 
تعريف شده اش، توانسته است سبب شکل گيري آثار متنوع 
تأثير گاه به صورت مستقيم  اين  هنري و معماري باشد. 
خوانش  و  قرائت  قرآن،  خوشنويسي  و  نگارش  سبب 
گاه  و  گرديده  مساجد  ساخت  نيز  و  آيات،  خوش آهنگ 
غيرمستقيم از طريق معرفي ارزش ها و مناسْک مولد آثاري 
همچون تذهيب، نگارگري در حوزة کتابت، سقاخانه ها و 
سقانفار ها در حوزة معماري، و منبت و گروه متنوعي از 
هنرهاي وابسته به معماري يا هنرهاي کاربردي شده است. 
کاربرد هنر خوشنويسي در انتقال هرچه منزه تر آموزه هاي 
ديني، توانسته است در رشته هاي مختلف همچون کتابت 
پيدا کند.  و نگارگري، قلمزني، و معماري جايگاه خاصي 
موضوعات مورد عالقة نويسندگان و سفارش دهندگان اين 
آثار گسترة متنوعي از مضامين مذهبي را دربرمي گيرد. 
آيات قرآن، احاديث مشخصي از پيامبر (ص) و معصومين (ع)، 
متوني از ادبيات مذهبي همچون ادعيه و نيز اشعار مذهبي 
همچون اشعار مشفق کاشاني نمونه هاي پرکاربرد و مورد 
در  اين دست  از  ارزشمند  آثاري  بوده اند.  عالقة شيعيان 

مساجد، مقابر، تکايا و حسينيه ها قابل مشاهده هستند. 
قديمي ترين  مي دهد  نشان  تاريخ  مکتوب  منابع  بررسي 
برخورد ساکنان تبرستان با تعاليم و آموزه هاي دين اسالم، 
در آغازين سال هاي گسترش آن، و در زمان حيات حضرت 
رسول اکرم (ص) انجام شده است. اما آشنايي رسمي و 
فتوحات  به سبب  سرزمين  اين  بومي  ساکنان  همه جانبة 
اعراب در زمان خالفت عمربن خطاب انجام شده است. شايد 
گرايش قلبي سال هاي بعد ساکنان تبرستان به مذهب تشيع 
به سبب رفتار کريمانة حضرت علي و اهل بيت با اسراي 
منتقل شده به مرکز خالفت باشد. فراهم آمدن عالقه و تمايل 
به ميزباني خاندان پيامبر سبب حضور جسته و گريختة 
ايشان در دامنه هاي شمالي رشته کوه البرز گرديد. زمان 
زيادي نگذشت که روند مهاجرت سادات به مازندران، پس 
از حضور امام رضا (ع) در ايران و عهدشکني مأمون، به 
اوج خود رسيد. تمايل ساکنان ساري به تشيع و اهل بيت 
منابع  اين منطقه در  به  آغازين ورود اسالم  از سال هاي 
تاريخي ذکر گرديده است. اقبال برگزيدگان فکري و سياسي 
مازندران به تشيع دوازده امامي در مازندران از سال هاي 
آغازين ورود اسالم به اين سرزمين قابل توجه است. اين 
اقبال، گاه به تنش ها و قهر و آشتي هاي علماي ديني مذاهب 
اهل تسنن منجر گرديده است. رسمي ترين و مقتدرترين 
دورة حکومت شيعيان در مازندران توسط مرعشيان شکل 
مي گيرد. ايشان دومين حکومت رسمي شيعيان در مازندران 
را تأسيس مي کنند. ميزان نفوذ و محبوبيت ايشان در ميان 
مردم همگرايي سياسي در ميان حکومت هاي بومي مقتدر 
را نيز سبب شد. حاکمان اين سلسله، با تأکيد بر خصايص 

پسنديده، توانستند گسترة محبوبيت و به تبع آن قلمرو خود 
را تا مرز قزوين گسترش دهند. حملة تيمور به مازندران و 
به اسارت بردن خاندان مرعشي به ماوراء النهر سبب شد 
بين دو دوره حکومت ايشان بر مازندران فاصله اي ايجاد 
به اجازة  شاهرخ،  جانشيني  و  تيمور  مرگ  از  پس  گردد. 
وي، مرعشيان به مازندران بازگشتند و دورة دوم حکومت 
ايشان تحت لواي حکومت تيموري آغاز گرديد. اين دوره 
(ابتداي حکومت علويان تا انتهاي حکومت مرعشيان) زمان 
در  مقبره سازي  برج  منقطع  و  طوالني  روند  شکل گيري 
تبرستان است که فاصلة جغرافيايي ميان گنبد قابوس تا 
آمل را دربرمي گيرد. ساري به عنوان يکي از مراکز حکومتي 
تبرستان داراي نمونه هاي ارزشمندي از مقبره هاي بزرگان 
مذهبي و غيرمذهبي است که به دو  شکل «برج مقبره» و 
يا «بناي مربع شکل کوچک گنبددار» ساخته شده اند. يکي 
تزيين صندوق  توجه شيعيان  هنري مورد  از شاخه هاي 
مقبرة بزرگان ديني بوده است. در اين آثار نيز خوشنويسي 
به عنوان يکي از ارکان اصلي تزيين مورد استفاده قرار گرفته 
است. متن عمدة کتيبه ها، همان طور که انتظار مي رود، از ميان 
متون مذهبي با ارجاعات تقريبًا يکسان است. در اين گفتار، 
به بررسي تطبيقي و تحليلي کاربرد متون مذهبي در تزئيات 
صندوقچه ها پرداخته مي شود. پرسش پژوهش آن است که 

تصوير ١. کاربرد اعداد در شکل گيری نقوش سنتی. مأخذ: نگارنده.

نقشة ١. محل قرارگيری آثار مورد مطالعه. مأخذ: نگارنده.
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در ارجاعات هنرمندان بومي به مضامين مذهبي، کدام متون 
بيشتر مورد توجه بوده اند. هدف اين پژوهش بررسي ميزان 
محبوبيت متون مذهبي به کاررفته در تزيين صندوقچه هاي 
بود.  خواهد  هريک  اولويت  ميزان  تعيين  با  مقبره  چوبي 
ضرورت انجام اين مطالعه از آنجا ناشي مي شود که مطالعة 
آماري مستدلي دربارة آيات و احاديث به کاررفته در هنر 
مذهبي منطقه با تمرکز بر مضامين مذهبي و علل گزينش 

آن هاصورت نگرفته است.

پيشينة تحقيق
مطالعة پيشينه پژوهش هاي مرتبط با اين موضوع موارد 
ذيل را در اختيار پژوهندگان قرار داد. بحرالعلوم گيالني 
در  توصيفاتي  ساري  مزارات  و  تشيع  تاريخ  کتاب  در 
مورد صندوق ها ارائه کرده است. در بخشي از پايان نامة 
کارشناسي ارشد کالنتر با عنوان بازتاب باور هاي شيعي در 
بناهاي مذهبي مازندران تا پايان دورة قاجاريه به توصيف 
و تشريح آيات و متون به کاررفته در تزيين صندوقچه ها 
پرداخته شده است. همچنين کتاب گنجينه هاي قدسي پنهان 
دربارة اين آثار تأليف شده است که بيشتر جنبة تصويري 
دارد و در آن به تحليل محتواي نقوش پرداخته نشده است. 
بخشي از پايان نامة کارشناسي ارشد گراميان نيز با عنوان 

بررسي ارزش هاي گرافيکي موتيف بر روي صندوق بارگاه 
به کاررفته  تزيينات  گرافيکي  تحليل  به  امامزادگان ساري 
کتاب هاي  سلسله  در  دارد.  اختصاص  صندوقچه ها  در 
شناخت نامة مازندران نيز نمونه هاي موردي همچون مطالعة 
به  تأليف معينه سادات حجازي،  بابلسر،  ابراهيم  امام زاده 
چشم مي خورد که در آن به سبب محدوديت هاي موجود، 
بدون ديدار کامل صندوق و شرح جزئيات مفصل کتيبه ها، 

به توصيف اثر پرداخته شده است. 

روش تحقيق
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي استفاده 
قرار  ارزيابي  مورد  کمي  به صورت  داده ها  و  است  شده 
گرفته اند. داده ها به صورت ميداني و کتابخانه اي گردآوري 
شده اند. جامعة آماري اولية اين پژوهش مجموعه بارگاه هاي 
امامزادگان شهرستان ساري است که از ميان آن هاهفت 
مورد (نمونه هاي زير) به صورت هدفمند و بر اساس دارا 
آثار  اين  شده اند.  انتخاب  هنري  ممتاز  ويژگي هاي  بودن 
برگزيده آثار مناطق کوهستاني و جلگه اي است که گسترة 
مشخص و وسيعي از منطقة کوهستاني دشت پريم١  در 
دودانگه تا نواحي کوهپايه اي و ساحلي درياي مازندران را 
دربرمي گيرد. نمونه هاي مذکور عبارت اند از: صندوق هاي 
مقابر امام زاده يحيي ساري (يحيي بن ميرقوام الدين مرعشي 
از نوادگان امام سجاد (ع)) و امام زاده زين العابدين ساري 
(به همراه جمعي ديگر از نوادگان ميرقوام الدين مرعشي از 
خيابان جمهوري شهر  در  واقع  (ع))  امام سجاد  سلسلة 
ساري، امام زاده عباس در بلوار امام رضاي شهر ساري 
(شاهزاده)  امام زاده  (ع))،  کاظم  موسي  امام  نوادگان  (از 
حسين در خيابان «امام» شهر ساري (دو تن از نوادگان 
امام سجاد (ع))، درويش محمد در روستاي خوش نشان 
دودانگه ساري (نسب نامعلوم)، امام زاده صالح در روستاي 
مرزرود شهر ساري(احتماًال از نوادگان امام حسن (ع)) و 
ميرسيدعلي در روستاي لنگر چهاردانگه ساري (از نوادگان 
اطالعات  گردآوري  اصلي  ابزار  (ع)).  کاظم  موسي  امام 
ميداني در اين پژوهش دوربين عکاسي بوده است و تصاوير 

با نرم افزارهاي مربوط بهينه سازي شده اند.

ريشه هاي تاريخي فرآيند مقبره و برج مقبره سازي در 
مازندران

سابقة آشنايي ديلميان و اهالي تبرستان با اسالم به زمان 
حيات رسول اکرم (ص) برمي گردد. برخي از ايرانيان ساکن 
در يمن که کارگزار يا از سپاهيان دولت ساساني در آنجا 
بودند از اهالي ديلم و تبرستان بوده و به اين ترتيب با دعوت 
اسالم آشنا شده بودند (معلمي، ١٣٩١: ١٣). دومين مرحلة 
آشنايي ديلميان با اسالم با ورود نظامي و سياسي اعراب به 
مازندران در زمان فتوحات مسلمانان در عهد خالفت عمربن 
خطاب رخ مي دهد. بر اساس مدارک تاريخي، جذب اهالي 

است  منطقه ای  پريم  يا  َفريم   .١
در ۶۵ کيلومتری شهر ساری که از 
روستاهای محمدآباد، ِشلَدِره، امام زاده 
کال،  جعفر  کهنه ده،  ِتالُوک،  علی، 
پِهنَدر، َمجی، ُکرچا، رسکت، علی آباد، 
دينهِ سر و... تشکيل شده و محّمدآباد 

مرکز آن است (م).

 تصوير ٢. صلوات کبيره درون قاب محرابی روی بدنة صندوق 
امام زاده عباس، ماخذ: همان. 



و سياسي شکل گيري حکومت مرعشيان در مازندران و 
شعار سياسي اين حکومت به گونه اي بود که عالوه بر مردم 
عادي حکمرانان محلي جزء همچون «کياهاي چالوي» (آل 
افراسياب) و «کياهاي جاللي» را که با حاکمان کينخواريه 
آل باوند بر سر قدرت در جدال بودند، براي دستيابي به 
منافع مورد نظرشان، با مرعشيان همراه ساخت (مرعشي، 
١٣٦١: ١٧٤). تکيه بر ويژگي هاي فتوت و راستي و پرهيز 
از تجمل و دنياپرستي سبب گشت اين حکومت به سرعت 
از مرزهاي جغرافيايي مازندران عبور کند و تا قزوين پيش 
رود (آژند، ١٣٦٥: ٥). اين گسترش سبب حضور چهره هاي 
محبوب مذهبي و بومي مورد قبول در منطقه شد و به جهت 
پاسداشت ياد ايشان مقابر آرامگاهي طراحي و اجرا گرديد. 
دوران منقطع مقبره و برج مقبره سازي در مازندران به 
دو بازة زماني با اختالفي حدوداً پانصدساله تقسيم مي شود. 
سبک رازي با ساخت برج مقبرة گنبد قابوس در سال ٣٩٧ق 
در تبرستان متولد مي شود و پس از آن بالفاصله برج هاي 
رادکان غربي  (حدود ٤٠٠ق)،  دودانگة ساري  در  رسکت 
در روستاي رادکاِن شهرستان کردکوي (٤٠٧-٤١١ق) و 
الجيم در روستاي الجيِم بخش مرکزي سوادکوه (٤١٣ق) 
تا  مي شوند. سپس  منطقه ساخته  اين  هنرمندان  به دست 
سده هاي هشتم و نهم که برج هايي همچون امام زاده عباس 
به  آرامگاه ها  و  مقابر  از  نشاني  مي گذارند،  عرصه  به  پا 
چشم نمي خورد. دورة دوم، يعني دوران تيموري (قرن نهم 
هجري) را در مازندران مي توان دوران حکومت بالمنازع 

تبرستان به سيرة اهل بيت نيز در همين دوران رخ مي دهد. 
برخورد حضرت علي (ع) با اسيراني که از اين منطقه به 
مدينه برده مي شوند، برخالف خليفه وقت و ساير اعراب، 
 .(١٩٤  :١٤٠٨ (طبري،  است  بوده  خداپسندانه  و  کريمانه 
گرچه در منابع تاريخي اهل سنت به کرات دربارة حضور 
امام حسن (ع) در نخستين گشايش مسلمانان در ناحية 
تميشة تبرستان سخن گفته شده است (سهمي، ١٤٠٧: ٤٦)، 
اما رد يا قبول عقالني اين خبر نيازمند مطالعات بيشتري 
است (معلمي، ١٣٩١: ١٤). به هر روي، اقبال تبرستان به 
تشيع به حدي بوده است که سهمي در تاريخ جرجان به قهر 
کردن يکي از علماي اهل سنت در نيمة نخست سدة سوم 

هجري از ساري اشاره مي کند (سهمي، ١٤٠٧: ٥١٦). 
بدين ترتيب، تبرستان و ديلمان سرزميني است که در آن 
نخستين حکومت و دولت مستقل شيعي شکل مي گيرد و در 
ميان گرايش هاي مختلف شيعي به «تشيع اعتدالي» معروف 
مي شود (معلمي، ١٣٩١: ٣١). دومين دورة حکومت مقتدرانة 
شيعيان بر مازندران در ميانة سدة هشتم آغاز مي شود. 
مرعشيان يکي از حکومت هاي مقتدر محلي مازندران بودند 
که در سال ٧٦٠ق به دست ميرقوام الدين مرعشي فرمانروايي 
را از سلسلة بومي «باونديه» گرفتند و تا زمان عزل مير مراد 
ابن ميرزاخان به دست شاه عّباس اول در مازندران حکومت 
کردند. ايشان توانستند با ادعاي ايجاد حکومت شيعي مبتني 
بر عدل و داد و مبازره با ظلم و ستم مردم را با خويش 
همراه سازند (ادريسي آريمي، ١٣٩١: ١٥). شرايط اجتماعي 

تصوير ٣. کنده کاری اسماء اهللا روی بدنة صندوق درويش محمد روستای خوش نشان به خط تحريری. مأخذ: همان. 

بررسي تطبيقي کاربرد  متون مذهبي
 در هنر شيعي مازندران ( با تمرکز بر 

آثار شهرستان ساري)



شماره۲۹  بهـار۹۳
۹
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ما در اين نقش ها مي بينيم در واقع تفسيري است از نوعي 
عبادت، اما به صورت ابداعي و ابتکاري» (اَلُبِهنسي، ١٣٨٥: 
١٢١). مقالة حاضر بررسي کتيبه هاي مذهبي را به عنوان 
ارجاعات مشهود و مستقيم بصري در دوران تيموري مورد 
توجه قرار داده است. براي وارد شدن به اين مقوله الزم 
است نگاهي هر چند گذرا به نقشمايه هاي روي صندوق ها 

شود. 

کتيبه هاي تزييني
 به طور کلي، يکي از راه هايي که براي تزيين آثار هنري و 
يا توضيحاتي براي کامل کردن معناي آن به کار مي رود 
کتيبه نگاري است. در طول تاريخ کتيبه ها به سه شکل به کار 
رفته اند:  ١. براي انتقال پيام و يا ثبت و روايت وقايعي خاص 
و نيز نوعي اعالِن همگاني؛  ٢.براي نشان دادن مشخصات و 
نام و نشاِن شخص سازنده بنا يا اثر هنري يا سفارش دهنده 
و در حکم نوعي امضا؛ ٣. به منظور مزين کردن بنا يا اثر 
هنري به جمالت آموزنده و آيات قرآني با هدف تکريم و 
قداست بيشتر بنا که از اين گروه در آثار مذهبي اسالمي 

استقبال بسياري شده است (تصاوير ٢ و ٣).
کتيبه ها در صندوق چوبي بارگاه ها نقش پررنگي ايفا 
مي کنند، تا جايي که بخش چشمگيري از تزييناِت صندوق ها 
را کتيبه ها و متوِن قرآني تشکيل داده اند. کتيبه ها همواره 
اين  در  به کاررفته  متون  احاطه شده اند.  قاب ها  دروِن  در 
بارگاه ها معموًال به خط ثلث و نسخ و گاهي به صورت کوفي 
تزييني اند. اين خطوط بر اساس مهارت هاي نويسندگان با 
کيفيت هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته اند. در مواردي 
که حاشية صندوق براي نوشتن مورد استفاده قرار گرفته، 
نوشتن متن از حاشية عمودي سمت راست ضلع شمالي 
آغاز شده است. ادامة متون با حرکت روي نوارهاي چهار 

شيعي دانست که در آن ترويج انديشه هاي شيعي به راحتي 
انجام مي شد. در اين دوره، با اقبال ناگهاني برج مقبره سازي 

در مناطق کوهستاني و ساحلي رو به رو هستيم. 

جغرافياي پژوهش
هنر  درخشان  جلوه هاي  از  يکي  مازندران  مقبره هاي 
شيعي اند. اين آثار طي بيش از پنج سده از حدود ٤١١ق 
با ساخت برج هاي سه گانة الجيم، ِرسکت و رادکان آغاز 
مي شوند. از اوايل سدة نهم، بعد از توقفي معنادار، هم زمان 
با دورة دوم حکومت مرعشيان بر مازندران، اين آثار در 
پا به عرصة  اتفاق عموم  نقشه هايي متحدالشکل و مورد 
وجود مي گذارند (تصوير١). در نقشة ١، مسير و محوطة 
جغرافيايي پيموده  شده و محل قرارگيري مقبره هاي مورد 

بررسي نمايش داده شده است.

تزيينات داخلي بارگاه امامزادگان
در آرامگاه هاي مورد بحث اين مقاله تزيينات چشمگيري 
وجود دارد که در اجزا و عناصر داخلي آرامگاه خودنمايي 
مي کنند. از جملة آن هاتزيينات روي صندوق هاست. نقوشي 
که در صندوق ها به کار رفته اند اغلب نقوشي هستند که 
در منبت کاري ها و ديگر هنرهاي دوران تيموري و گاهي 
پيش از آن نيز به کار رفته اند، نقوشي همچون انواع شمسه، 
ترنج ها، و اسليمي ها. نقوش به کاررفته روي صندوق هاي 
بارگاه امامزادگان ساري را مي توان به طور کلي در سه 
گروه تقسيم بندي کرد: ١. نقوش تجريدي هندسي؛ ٢. نقوش 
انتزاعي گياهي؛ ٣. کتيبه ها. الُبِهنسي درمورد نقش تزييني در 
هنر اسالمي معتقد است: «اين پديدة هنري جالب يک نقِش 
ساده نيست، بلکه نمايانگر ملکوت و جبروت خداوند است 
و در آن واحد يک آية ديني و يک آية هنري است. آنچه که 

تصوير ٤. نمونه اي از کتيبه هاي امام زاده عبدالصالح مرزرود به خط ثلث. مأخذ:  همان. 

تصوير ٥. نمونه اي از کتيبه هاي ميرسيدعلي لنگر به خط نسخ تحريري. مأخذ:  همان. 



حاشية هر ضلع ادامه يافته و در انتهاي حاشية پايين ضلع 
غربي به انتها مي رسد. متون قاب هاي محرابي نيز از پايين 
حاشية سمت راست آغاز مي شوند و تا پايين حاشية سمت 
چپ ادامه پيدا کرده و ادامة متن در نوار پايين کتيبه نوشته 
مي شود. در اين ميان، کتيبة محرابي صندوق امام زاده عباس 
سازي استثناست. نوشتن متن (صلوات کبير) در اين اثر از 
ابتداي يال سمت راست قوس شروع شده و پس از گردش 
به دور انحنا و قاب و حاشية زيرين، از ابتداي حاشية سمت 
راست تا ابتداي قوس (شروع متن) ادامه پيدا مي کند (تصوير 
٢). متون درون کتيبه هاي مربع شکل عمدتًا با خط ثلث خوانا 
در چند خط موازي نوشته شده اند (تصويرهاي ٢ و ١٠). به 
نظر مي رسد در زمان ساخت اين آثار، هنرمند اهتمامي به 
رنگ آميزي نداشته است و احتماًال تنها براي حفاظت در برابر 
هجوم موريانه چوب ها را به روغن و مايعات فراري دهنده اين 
حشرات آغشته مي کرده است، اما در دوره هاي بعدي براي 
حفاظت و نيز افزايش زيبايي آثار از ترکيبات رنگي شفاف 
براي پوش سطح آثار استفاده شده است (تصوير ٦). در 
بررسي مضامين مورد استفاده مشاهده مي شود گاه متون 

به گونه اي گزينش شده و به کار رفته اند که وجود شيعيان 
در آن منطقه را عيان مي سازد. در کتيبه هاي صندوق هاي 
مورد بررسي، مي توان ردپاي عقايد شيعه را به وضوح 
» و «صلوات  تشخيص داد. استفادة مکرر از «
کبير» که در روايات شيعي دربارة آن هاتأکيد فراواني وجود 

دارد  از شواهد اين ادعاست(جدول ١). 
 ابوالفتح رازي مي نويسد: «امام علي(ع) از رسول اکرم(ص) 
نقل کرده که قرآن سيد کالم ها و سورة بقره سيد قرآن 
حاج  (صدر  مي باشد»  بقره  سوره  سيد  و 
سيدجوادي و همکاران، ١٣٨٣: ٢٥٠). همچنين اسامي پنج تن 
آل عبا و ائمة معصومين، و نيز صلوات کبيره که يکي از ادعية 
مورد توجه شيعيان است، و نيز بخش هايي از سوره هاي 
نوارهاي حاشية صندوق ها  «يس» و «فتح» و «نور» در 
زين العابدين  امام زاده  بارگاه  رفته اند. در صندوق  کار  به 
بخش هايي از سورة «نور» و «يس» آمده است (تصوير ٨). 
در صندوق امام زاده عبدالصالح آيات ١ تا ١٣ سورة «فتح» 
آمده است (تصوير ٤). در تزيين صندوق امام زاده يحيي نيز 
از سوره هاي «بقره»، «فتح» و «آل عمران»، و نيز «صلوات 

تصوير ٥. نمونه اي از کتيبه هاي ميرسيدعلي لنگر به خط نسخ تحريري. مأخذ:همان. 

تصوير ٦. نمونه اي از کتيبه هاي شاهزاده حسين ساري به خط ثلث. مأخذ: همان. 

تصوير ٧. نمونه اي از کتيبه هاي امام زاده يحيي ساري به خط ثلث. مأخذ: همان. 

تصوير ٨. نمونه اي از کتيبه هاي  امام زاده زين العابدين ساري به خط ثلث. مأخذ:  همان. 

بررسي تطبيقي کاربرد  متون مذهبي
 در هنر شيعي مازندران ( با تمرکز بر 

آثار شهرستان ساري)



شماره۲۹  بهـار۹۳
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

» استفاده شده است (تصوير ٧). در  کبيره» و «
تزيين صندوق بارگاه شاهزاده حسين نيز از سورة «يس» 
بهره گرفته شده است (تصوير ٦). در صندوق امام زاده 
عباس عالوه بر سورة «يس» «صلوات کبيره» نيز به کار 
درويش  صندوق  در  نهايت،  در   .(٢ (تصوير  است  رفته 
محمد خوش نشان «صلوات کبيره» و «اسماء الهي» ديده 
مي شود (تصوير ٣). جدول ١ بررسي آماري کاربرد متون 
و ميزان بهرمندي هر اثر از متون است. در تصاوير ٢ تا ٩، 
نمونه هايي از اين کاربرد ها ارائه شده است. در اين جدول، 
ترتيب قرارگيري رديف هاي حاوي نام آثار، بر اساس تنوع 
متون از باال به پايين با روند کاهشي مرتب شده اند. همچنين 
ستون هاي مربوط به متون به کاررفته از سمت راست به 
انتظار  با روند کاهشي تنظيم شده اند. همان طور که  چپ 
مي رفت، متوني با تأکيد و تکرار هاي متفاوت براي تزيين 
آثار به کار رفته اند. همچنين مشاهده مي شود که گوناگوني 
استفاده از متون براي تزيين در آثار تفاوت قابل توجهي 
دارند. بررسي عامل زمان در تغيير تزيينات نشان مي دهد 
به جز برج آرامگاهي امام زاده يحيي، ساير بناها داراي کميتي 
نسبتًا مشابه در ميزان استفاده از متون براي تزيينات اند و 
لذا مي توان از آن به عنوان عامل غيرمؤثر بر تغيير تزيينات 
صرف نظر کرد. نمودار ١ به خوبي بيانگر اين مطلب است. 
همان طور که مشاهده مي شود تزيينات به کاررفته در بناي 
آرامگاهي امام زاده يحيي، به سبب کمي، تفاوت قابل توجهي با 
آثار هم دورة خود دارد و از روال کلي و شيوة رايج تزيينات 
ويژگي  به سبب  مي تواند  مسئله  اين  است.  نکرده  پيروي 

شخصيت سياسي شخص مدفون در اين بقعه باشد. 
در  آيات  کاربرد  ميزان  تحليلي  بررسي  و  شناخت  براي 
 ،١ جدول  داده هاي  اساس  بر  بررسي،  مورد  آثار  تزيين 
نمودار ٢ تهيه شده است. بررسي اين نمودار نشان مي دهد 
آيات سورة ياسين با چهار بار تکرار،  ٢٣درصد و بيشترين 
کاربرد را در کتيبه نگاري داشته است (آيات ١١ تا ٣٠ در 
تا ١٤در صندوق  آيات ١  زين العابدين،  امام زاده  صندوق 
امام زاده حارث، آيات ١ تا ٣٤ در صندوق شاهزاده حسين، 
آيات ١ تا ٤٨ در صندوق امام زاده عباس). در مرتبة دوم، 
 (صندوق ميرسيدعلي لنگر، صندوق امام زاده 
يحيي، صندوق امام زاده حارث) و صلوات کبير (صندوق 
محمد  درويش  عباس،  امام زاده  يحيي، صندوق  امام زاده 
تکرار شده اند و  بار  خوش نشان) هستند که هرکدام سه 

درمجموع ١٨درصد تزيينات را تشکيل مي دهند.
 از آيات سورة فتح (آيات ١ تا ١٣ در صندوق امام زاده 
عبدالصالح، آيات ١ تا ١٢ در صندوق امام زاده يحيي) دو 
بار در تزيينات استفاده شده و ١٢درصد تزيينات را تشکيل 
مي دهد. ساير مضامين مربوط به اسماء اهللا (درويش محمد)، 
آياتي از سوره هاي آل عمران (آيات ٢٦ و ٣٣ در صندوق 
امام زاده يحيي)، بقره (آيات ١٥٥ تا ١٥٧ در صندوق امام زاده 
يحيي)، صافات (آية ١٨٠ در صندوق امام زاده يحيي) و نور  تصوير ٩. آيةالکرسی روی صندوق ميرسيدعلی لنگر. مأخذ:  همان. 



صلوات يستاريخ مشخصات مكان ها
کبيره

اسماء فتح
اهللا

تعداد متننورصافاتبقرهآل عمران

۶******۸۴۹قامام زاده يحيي

۲**۸۶۰قامام زاده حارث

۲**مخدوشدرويش محمد

۲**سدة۱۰امام زاده زين العابدين

۲**۸۹۷قامام زاده عباس

۱*۸۹۴قشاه زاده حسين

۱*۸۸۴قامام زاده عبدالصالح

۱*۸۲۹قميرسيدعلي

۴۳۳۲۱۱۱۱۱دفعات استفاده از متن

جدول ١. سوره هاي به کاررفته در تزيين صندوق ها و تاريخ ساخت آثار

تصوير١٠. يکی از کتيبه های صندوق  امام زاده عباس ساری. مأخذ: همان. 

بررسي تطبيقي کاربرد  متون مذهبي
 در هنر شيعي مازندران ( با تمرکز بر 

آثار شهرستان ساري)
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(آيات ٣٥ تا ٣٧ درصندوق امام زاده زين العابدين) است که 
هرکدام يک بار به کار رفته اند و حدود ٦درصد تزيينات را به 
خود اختصاص داده اند. براي بررسي مضامين مورد اشاره 
در متون تزييني و درک چرايي انتخاب آن ها، جدول ٢ تهيه شده 
است. با بررسي داده هاي جدول و نمودارهاي مورداشاره، 
به نظر مي رسد دليل انتخاب آيات و متون تحت تأثير سه 

عامل بوده باشد:
الف) مضمون اصلي متن: همانند بيان اصول ديني نبوت و 

معاد در آيات ٣ و ١٢ سورة ياسين.
ب) تأکيد مذهبي بر اهميت متن: در ميان متون به کاررفته 
هستيم.  مواجه  مذهبي  توصيه هاي  و  تأکيدات  با  عمدتًا 
براي مثال، آية ٣٥ سورة نور از آياتي است که در احاديث 
بسياري و در برخي تفاسير مانند تفسير نمونه و تفسير 
البيان طبرسي به ائمه(ع) اشاره دارد. بنا به برخي روايات 
اسالمي امام باقر(ع) مي فرمايد: «مشكاة» نور علم در سينة 
پيامبراكرم  و«زجاجه» سينة حضرت علي بن ابيطالب  و «نور 
علي نور» اماماني از آل محّمد هستند كه يكي بعد از ديگري 
مي آيند و با نور علم و حكمت مؤيدند... اين ها همان اوصيايي 
هستند كه هيچ عصر و زماني صفحة زمين از آن ها خالي 

نبوده و نخواهد بود (مکارم شيرازي، ١٣٦٢: ٤٨٥).
در مورد اهميت سورة يس نيز بايد ذکر شود که در آية 
١١ اين سوره ذکر گرديده است: «انما تنذر من اتبع الذکر...». 
ابوبصير از قول امام جعفر صادق( ع) نقل مي کند که «ذکر» 
همان امير مؤمنان (ع) است (کليني، ١٣٨٦: ٣٥٧). همچنين 
روايات متعددي در منابع اسالمي دربارة سورة فتح ديده 
مي شود. در حديثي از انس آمده است كه مي گويد: هنگامي 
كه از حديبيه باز مي گشتيم، درحالي كه مشركان مانع ورود 
ما در مكه و انجام مراسم عمره شده بودند، و سخت غرق 
اندوه و غم بوديم، ناگهان خداوند آية «انا فتحنا لك فتحًا 
مبينًا» را نازل فرمود. پيامبر اکرم(ص) فرمود: «آيه اي برمن 

نازل شده كه از تمام دنيا نزد من محبوب تر است». و در 
جاي ديگر فرمودند: «هركس اين سوره را تالوت كند مانند 
كسي است كه به هنگام فتح مكه در خدمت پيامبر اکرم(ص) 
و در لشكر او بوده است» و در روايت ديگري آمده: «مانند 
كسي است كه با پيامبر اکرم(ص) در زير درختي كه در 
حديبيه بود بيعت كرده است» (مکارم شيرازي،١٣٦٣: ٨-٧).

ج) مضمون تفسيري مد نظر هنرمند: بخشي از متون 

نمودار١. ميزان تغيير كاربرد تزيينات بر اساس زمان، ماخذ:نگارنده

نمودار٢. ميزان استفاده از آيات در تزيين هر صندوق، ماخذ: همان

آيات سورة فتح

آيات سورة آل عمران

آيات سورة صافات

آيات سورة ياسين

صلوات كبيره

اسماء اهللا

آيات سورة بقره

آيات سورة ياسين



متن به کاررفته
(به ترتيب ميزان کاربرد و الفبا)

مضمون متن و نکات مربوطه

آيات سورة يس

-مضامين مستقيم: اصل نبوت (آية ۳)، اصل معاد (آية ۱۲).
-مضامين القايي: اصل امامت (آية ۱۱). 

-در روايات و احاديث معتبر شيعي تأکيد فراواني بر قرائت اين 
آيات شده است.

 ،(۲۵۵ (آية  خداوند  علم  و  مالکيت  يکتايي،  مستقيم:  -مضامين 
اختياري بودن گزينش دين اسالم (آية ۲۵۶)، حمايت خداوند از 
که  کساني  از  او  و خشم  ايشان  و سرپرستي  واليت  و  مؤمنين 

طاقوت را اولياي خود قرار داده اند (آية ۲۵۷).
در  اکرم  رسول  (تکليف   ۲۵۷ آية  در  موجود  تنذير  و  -بشارت 

برابر انسان ها).

صلوات کبير

-مضامين مستقيم: ذکر اسامي چهارده معصوم.
-اين متن اختصاصًا شيعي است و همان طور که مشاهده مي شود 

در جايگاه دوم متون مورد استفاده در تزيينات قرار دارد. 

آيات سوره فتح

بهشت  به  رسيدن  در  الهي  وعدة  و  جهاد  مستقيم:  -مضامين 
پيامبر  ارسال  فلسفه  بيان  ابتدايي)،  (آيات  آن  نعمات  جاويدان و 
(ص) با صفات «شاهد و مبشر و نذير» (آية ۸)، بيعت با رسول اهللا 

(آية ۱۰)، گمان بد و اسارت در دام شيطان (آية ۱۲).
حضرت  با  (ص)  محمد  حضرت  بيعت  تداعي  القايي:  -مضامين 
علي (ع) در انديشة مذهبي شيعي به عنوان يکي از تعيين کننده ترين 

وقايع مذهبي در سعادت دنيوي و اخروي. 

اسماء اهللا

- کاربرد اين اسامي به اميد ذکر اسم اعظم خداوند صورت پذيرفته 
است تا حوايج زائر را برآورده کند.

آية ۲۶ و ۳۳ سورة آل عمران

-مضامين مستقيم: حق حاکميت خداوند، در اختيار داشتن تمام 
خوبي ها، قادر متعال بودن او (آية ۲۶)، برتري آدم و نوح و آل 

ابراهيم و آل عمران به خواست خداوند (آية ۳۳).
بر حقانيت  اعتقاد شيعيان  به  آية ۲۶ مي تواند  القايي:  -مضامين 
خويش اشاره داشته باشد و به جهت گواهي اخالص و تأکيد تسليم 
ايشان بر مشيت الهي انتخاب شده باشد. آية ۳۳ احتماًال به جهت 
گواهي حقانيت پيروان اسالم به عنوان يک دين ابراهيمي انتخاب 

شده است.

جدول ۲. متون و مضامين مورد تأکيد هنرمندان

بررسي تطبيقي کاربرد  متون مذهبي
 در هنر شيعي مازندران ( با تمرکز بر 

آثار شهرستان ساري)
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آيات ۱۵۵ تا ۱۵۷ سورة بقره

و  مال، جان  کاهش  به وسيلة  الهي  امتحانات  مستقيم:  -مضامين 
ثمرات زندگي (همچون فرزندان)، معرفي «معادآگاهان» به عنوان 

هدايت يافتگان و مشموالن رحمت و لطف الهي.
نبودن  بي ثمر  و  آخرت  جهان  بشارت  تفسيري:  -مضامين 
وي  روح  تزکية  و  پااليش  به  منجر  جهان،  اين  سختي هاي 

مي گردد.

آية ۱۸۰ سورة صافات

که  چيزي  آن  از  خداوند  بودن  منزه  و  پاک  مستقيم:  -مضامين 
توصيف مي شود

آيات ۳۵ تا ۳۷ سورة نور

-مضامين مستقيم: هدايتگري خداوند (آية ۳۵)، ويژگي هاي خانه 
مؤمنين (آية ۳۶)، زکات و بخشش (آيات ۳۶ و ۳۷)، رزاق بودن 

خداوند (آية ۳۷). 

است.  شده  معرفي  زمين  و  آسمان ها  نور  خداوند   ،۳۵ آية  -در 
َمَثل آن، نور چراغداني است که در آن روغني از درخت پربرکت 
زيتوني ريخته شده و خداوند به واسطة اين نور اشخاص را هدايت 
مي کند. اين آيه تداعي گر چراغي است که روبه روي در ورودي 

بناهاي آرامگاهي افروخته مي شود.

-در آية ۳۶، ويژگي خانه هاي حامل اين نور برشمرده مي شود. 
ذکر  گفته مي شود.  تسبيح خداوند  اين خانه ها، صبح و شام  در 
به  هنرمند،  که  است  بوده  دليلي  زيارت،  هنگام  در  مدام  تسبيح 
انتخاب اين آيه دست زده است تا هم بر تقدس اين مکان تأکيد کند 

و هم رفتار الگوي زائران را ترسيم کند.

به ويژگي بخشندگي مؤمنان  نور،  -اشارة آيات ۳۶ و ۳۷ سورة 
باشد.  آيات  اين  انتخاب  عامل  مي تواند  نماز،  و  زکات  دادن  در 
آيات بر رزاق بودن خداوند است که فضل بي حساب  اين  تأکيد 
خداوند را پاداش نيکوکاري هاي مؤمنان برشمرده است. به سبب 
و  نذورات  طريق  از  آرامگاهي  بناهاي  نگهداري  هزينه هاي  آنکه 
تشويق  براي  آيات  اين  انتخاب  مي شود،  انجام  زائران  کمک هاي 

زيارت کنندگان و پاسداشت کار نيک آن هاصورت گرفته است.

نظر  مورد  مفاهيم  القاي  به سبب  تزيينات  در  به کاررفته 
هنرمندان و بانيان آثار و با اهداف اخالقي و مذهبي صورت 
گرفته است. مضاميني همچون اصل مذهبي امامت که از 
آية ١١ سورة ياسين استنتاج مي شود، تداعي بيعت غدير 
خم به واسطة آية ١٠ سورة فتح که در آن به مسئلة بيعت 
با حضرت رسول (ص) اشاره شده است، آيات ٣٥ تا ٣٦ 
سورة نور که در آن هاخداوند نور آسمان ها و زمين معرفي 
شده است و به خانه هاي نوراني دور از دستبرد شياطين 
اشاره شده است، و نيز ذکر آياتي از همين سوره که در 
آن هابه زکات اشاره شده است و قرارگيري آن هادر اين ابنيه 

به تأمين هزينه هاي نگهداري آن هامنجر خواهد شد، همگي 
متوني براي القا و تفاسير مدنظر هنرمند براي تأثيرگذاري 
بر زيارت کنندگان است. مضامين مورد اشاره در تزيينات 
آثار در جدول ٢ ذکر گرديده است. آنچه درمورد سوره ها و 
آيات نوشته شده بر صندوق امام زاده ها مهم مي نمايد، بيش 
از زيبايي خطوط، نقش و اهميت معنايي و گاه نمادين آيات 

است. 
بررسي اعداد نمودار ٣ نشان مي دهد صندوق امام زاده يحيي 
با استفاده از شش نوع متِن گوناگون مذهبي (سوره هاي بقره 
، فتح، آل عمران،   شامل آياتي غير از 

ادامة جدول ۲. 



نتيجه
هنر مذهبي به سبب جهان بيني غني و پيشينة پربارش داراي توانايي فراوان در خلق آثار هنري و ادبي 
است. مذهب تشيع به سبب شرايط خاص رشد و گسترش خود و دارا بودن مضامين و محتواي سرشار 
يکي از مذاهب الهام بخش و سرشار از خالقيت در طول تاريخ بوده است. مهاجرت سادات به ايران و 
خيانت مأمون به امام رضا (ع)، سبب انتقال ايشان به شمال ايران گرديد. اولين مراکز حکومت شيعيان 
که بنا به خواست خود مردم شکل گرفت در شهرهاي کليدي مازندران قديم شامل آمل، بابل و ساري 
شکل گرفتند. يکي از آثار هنري شيعيان در بخش معماري زيارتگاه هايي است که مشتاقان اين مذهب 
و هنرمندان بومي براي بزرگداشت شخصيت هاي ديني روي مدفن ايشان بنا کرده اند. اين آثار داراي 
گونه هاي متنوع آجرکاري، کاشي کاري و گچ بري وغيره هستند. عالوه بر اين نقوش، در هنرهاي جانبي 
وابسته به معماري شامل درها، ضريح ها، صندوق ها وغيره نيز شاهد آفرينش آثار شگفت انگيز و زيباي 

هنري هستيم که در تزيينات آن هانهايت خالقيت و هنرمندي و عمق مضامين مذهبي را مي توان ديد. 
نتايج پژوهش نشان مي دهد مضامين مورد استفاده براي کتيبه نويسي روي صندوق ها به ترتيب آياتي 
از سوره هاي ياسين (چهار بار)،  و صلوات کبير (سه بار)، آياتي از سورة فتح ( دو بار)، 
آياتي از سوره هاي آل عمران، نور، بقره، صافات و اسماء اهللا (هرکدام يک بار) است. همان طور که 
مشاهده مي شود، از يک طرف، بيشترين مضامين مورد استفاده در تزيينات، متون قرآني است و از 
سوي ديگر صلوات کبيره، به عنوان يکي از مشهورترين ذکرهاي مذهبي تشيع، دومين متن پرکاربرد در 
تزيينات بوده است. بررسي هاي اين مقاله همچنين نشان مي دهد در انتخاب متون سه عامل مؤثر بوده 
است: ١. مضامين اصلي متون؛ ٢. تأکيدات مذهبي بر اهميت يک متن؛ ٣.مضامين تفسيري مدنظر هنرمند. 
بررسي آماري ميزان استفاده از متون مذهبي در تزيينات نشان مي دهد صندوق امام زاده يحيي با شش 
متن، صندوق هاي امام زادگان زين العابدين، عباس، درويش محمد و حارث با دو متن و صندوق هاي 
امام زادگان عبدالصالح، ميرسيدعلي و شاهزاده حسين با يک متن، به ترتيب استفاده از متون در اولويت 
هستند. حجم و تنوع تزيينات به کاررفته در صندوق امام زاده يحيي، مشخص کند که هنرمندان سازندة 
آن انتظار مراجعة بيشتري را از اين بنا داشته اند و حمايت مالي بيشتري نيز از اين بنا صورت گرفته 
است. دفن شدن فرزند ميرقوام الدين مرعشيـ  مؤسس و بزرگ سلسلة شيعي مرعشيـ  در اين بنا و 
قرارگيري اين اثر در مرکز شهر ساري به عنوان يکي از مراکز جمعيتي تبرستان مي تواند داليل اصلي 
اين امر باشد. به سبب فاصلة معني دار حجم و تنوع تزيينات به کاررفته در صندوق اما م زاده يحيي با 
تزيينات برج اما م زاده زين العابدين در فاصله اي بيست متري، مي توان عنصر موقعيت جغرافيايي را در 
مرتبة دوم قرارداد. برج مقبرة امام زاده يحيي نمونه اي شاخص از چگونگي تأثير عوامل سياسي و 

حکومتي بر هنر مذهبي است.

به همراه صلوات کبيره)، ٣٥درصد استفاده از تزيينات را به 
خود اختصاص مي دهد و متنوع ترين مضامين را در خود دارد. 
انتساب وي به ميرقوام الدين  اين مسئله مي تواند به سبب 
نيز  و  مازندران،  در  مرعشيان  مرعشي، مؤسس سلسلة 
موقعيت جغرافيايي اين اثر در شهر ساري بعنوان يکي از 
مراکز جمعيتي و سياسي تبرستان باشد. اين عامل، تأثير 
ثانويه را در کاربرد تزيينات دارد، چرا که در مورد برج 
امام زاده زين العابدين که در مجاورت برج امام زاده يحيي 
هستيم.  روبه رو  تزيينات  چشمگير  کاهش  با  دارد  قرار 

و  نور  (سوره هاي  زين العابدين  امامزادگان  صندوق هاي 
کبير)، درويش  ياسين و صلوات  ياسين)، عباس (سورة 
محمد (صلوات کبير و اسماء اهللا) و حارث (سورة ياسين 
تزيينات  ١٢درصد  متن،  دو  بودن  دارا  با   ( و 
را به خود اختصاص داده اند و در مرتبة دوم قرار دارند. 
در مرتبة سوم، صندوق هايي قرار دارند که تنها از يک متن 
صندوق  از  عبارت اند  که  شده  آن هااستفاده  تزيين  براي 
ميرسيدعلي فتح)،  (سوره  عبدالصالح  امامزادگان  بارگاه 

) و شاهزاده حسين (سورة ياسين). )

بررسي تطبيقي کاربرد  متون مذهبي
 در هنر شيعي مازندران ( با تمرکز بر 

آثار شهرستان ساري)
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This paper is a statistical and comparative study onquantity of reference to religious texts by wood 

carvers to decorate the cenotaphs of the descendants of imams (imamzadehs) in Sari. The problem 

and purpose of this study have been to study the quantity of reference to religious themes and texts by 

local artists in decoratingthe wooden cenotaphs and to determine the priority of each subject.

To determine the Statistical population, 297 buildings in 2,157 square kilometers has been studied, 

among which,eight undamaged boxes with significant artistic qualities have been selected. Data is 

gathered through field research, using photography and note taking. This study has led to several 

conclusions. The results show that the «Quranic verses» and «SalavatKabir» have been the most 

recurring in inscriptions. Among the available themes, artists have insisted on choosing texts related 

to two themes of «Principles of Religion» and «Shiism’s Legitimacy». The results also indicate the 

direct and positive influence of religious state support on religious art of Tabarestan. ImamzadehYahia 

tomb tower is a notable example of such support.

words: Shiite Art, Inscriptions, Cenotaphs, Quranic Verses and Hadith, ImamzadehYahia.
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