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بقعه چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه « در چوبی»مطالعه تزئینات 

  ملی ایران

 چکیده
است که به لحاظ قدمت کاری موجود در موزه ملی ایران دِر چوبی بقعه چهار پادشاهان الهیجان یکی از آثار منبت بیان مسئله:

ست. این در متعلق به دوره حکومت کیاییان است که همزمان با ا های به کار رفته در آن دارای ارزشی ویژهو زیبایی و نیز کتیبه

بهایی از جمله آثار چوبی با تکنیک کردند. از دوره کیاییان آثار هنری گراندوره صفوی در مناطق شمال کشور حکمرانی می

قعه چهارپادشاهان الهیجان و از جمله در قدیمی این بقعه است. این پژوهش با ها بری به جای مانده است که یکی از آنکامنبت

پاسخ به سؤاالت چیستی نقوش درِ گفته شده و نیز مضامین به کار رفته در آن به مسئله این تحقیق که شناخت مضامین و محتوی 

 دهد.ست پاسخ میاین اثر تاریخی

 .هدف این پژوهش است گیالن شناخت و آشنایی با هنر کیاییان در منطقه شمال ایران و آشنایی با عناصر بصری و معماری منطقه هدف:

 .ای و نگاه تاریخی به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته استپژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه :شروش پژوه

گیری استفاده شده پادشاهان، از نقوش گیاهی شامل اسلیمی و ختایی با ظرافت و تنوع چشمدر تزئینات درِ بقعه چهار  ها:یافته

همچنین مضامین ها خط ثلث است. ست. بیشترین خط استفاده شده در کتیبها ها از نقوش رایج دوره صفویاست و همگی آن

حکومت کیاییان مانند حاکمان هم عصر خود صفویان، اصول بصری نقوش را در حد  است.و شعر  ، دعاتاریخیها شامل کتیبه

 . اندکمال در نظر داشته
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 مقدمه
کاری باشند. از هنر منبتها و نقوش تزیینی در هر مرحله از تاریخ دارای اهمیت میآثار چوبی به دلیل وجود کتیبه

نظیر هستند. این هنر جای مانده است که از لحاظ زیبایی کمعصر صفوی آثار نسبتاً زیادی نسبت به دیگر ادوار به

طوری که اوج گیری کرده بههای محلی موازی با آن از جمله کیاییان، پیشرفت چشمصفوی و حکومتدر دوره 

های به کار رفته در این آثار اکثراً با توان در این آثار مشاهده کرد. کتیبهتنوع نقوش اسلیمی و ختایی را می

یخ ساخت و سازندگان و حاکمان وقت مضامین شیعی و محتوای قرآنی، دعایی، اسما و اطالعات مهمی درباره تار

تواند به استخراج اطالعات صحیح از آثار کمک کند. در چوبی بقعه ها میباشد. بازخوانی و شناخت این کتیبهمی

کاری (، متعلق به دوره کیاییان گیالن، با منبت۳۳۱۲چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه ملی ایران )شماره 

هدف از  شود.ترین آثار این دوره محسوب میهای به کار رفته، یکی از باارزشکتیبه ظریف و تنوع در نقوش و

و آشنایی با هنر کیائیان در منطقه شمال ایران و آشنایی با عناصر بصری و معماری  شناختپژوهش انجام این 

 رفته در آن پاسخسؤاالت چیستی نقوش دِر گفته شده و نیز مضامین به کار در نتیجه پژوهش به  .منطقه است

 شود.داده می
 

 روش پژوهش
. ای، و میدانی فراهم شده استاریخی است و اطالعات الزم با استفاده از منابع کتابخانهت-روش تحقیق تفسیری

ورد بررسی طور مختصر مکیا از نظر جغرافیایی، مذهبی و سیاسی بههای تاریخی حکومت آلدر گام اول ویژگی

پس درِ چوبی سکاری موجود در بقعه چهارپادشاهان شناسایی شده و در گام دوم مجموعه آثار منبت قرار گرفت و

 مورد نظر مورد بررسی و بازخوانی کامل قرار گرفته است. 

 

 پیشینه پژوهش

فته است که سه تاکنون پژوهش و مطالعاتی در حوزه هنر کیاییان از جمله بقعه چهارپادشاهان الهیجان انجام گر

ای در مقاله «و پناهیالی جمیوسف »باشند های مختلف به این پژوهش میترین منابع از جنبهها نزدیکورد از آنم

کیا را از آل رسیده است، که وضعیت گیالن در دوره« کیااوضاع مذهبی گیالن در عصر آل»به نام  ۱۳86در سال 

های ارزش»به نام  ۱۳8۳در سال « کیانمهر»ای به قلم نامهاند. پایانلحاظ سیاسی و مذهبی مورد مطالعه قرار داده

رسی و دِر کاری در ایران برکه در مقطع دکتری نوشته شده است، منبت« شناسی منبت کاری عصر صفویزیبایی

و در ادامه  کاری و اجرای اثر مورد بررسی قرار گرفتهچوبی بقعه چهارپادشاهان بیشتر از لحاظ تکنیک منبت

کاری و فرش در دوره شاه ها با نقوش کاشیمختصری در رابطه با نقوش تزیینی گیاهی و شباهت آنشناسایی 

وشته و ن ۱۳74در سال « ستوده»که « از آستارا تا استراباد»عباس صفوی صورت گرفته است. جلد دوم کتاب 

رو به لعه پیشرده است. مطاهای درِ چوبی چهارپادشاهان را خوانده و درباره تاریخ ساخت بقعه مطالعه ککتیبه

 پردازد.ها میبررسی اختصاصی مضامین و محتوای نقوش و بازخوانی کامل آن
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 های تاریخی حکومت کیاییان )سده هشتم تا یازدهم هجری قمری(ویژگی
ل وجود سفیدرود ساکن در گیالن، این سرزمین را به دلی «مغربالمشرق الیحدودالعالم من»نویسنده گمنام کتاب 

، ۱۳6۲م، )حدودالعالسوی رودیان تقسیم کرده استسوی رودیان و اینبه دو بخش غربی و شرقی تحت عنوان آن

پس برای دو و بیه پیش، از اصطالح بیه(4، ۱۳74)رابینو، . در منابع مختلف از جمله والیات دارالمرز ایران (۱99

 ه شرقی و غربی سفیدرود استفاده شده است.ناحی

ی رقیب هریک از این دو بخش دارای سازمان و ساختار حکومتی و مذهبی جدا از هم بودند و از نظر سیاس»

شد شرق سفیدرود تا چالوس می که شامل «۱پیش بیه»مناطق مهم شدند. شهرها و سرسخت هم محسوب می

« وچک دیگرعبارت بودند از: تنکابن، رانکوه، رودسر، الهیجان، اشکور، دیلمان، سمام و چند بخش بزرگ و ک

و همین امر  این دو بخش از سفیدرود از لحاظ مذهبی تفاوت زیادی با یکدیگر داشتند .(۲۳۵، ۱۳8۲ )سمرقندی،

وی کار آمدن سرزمین بیه پیش، پس از ر»د. ای نداشته باشنشد که در بیشتر موارد مناسبات دوستانهموجب می

سیاسی و  کیا تبدیل به مرکزکیا به اوج قدرت خود رسید و الهیجان به عنوان مرکز حکومتی دودمان آلآل

حاکمة فی عجم األنساب واألسرات الم»لف کتاب مؤ .(۱۵6، ۱۳86پناهی،  و )یوسف جمالی« اقتصادی گیالن شد

 .( ۱)تصویر  کرده است کیا را معرفی حکام آل ،«التاریخ اإلسالمی للمستشرق
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زیدی  ةاول قرن دهم هـ.ق از شیع ةها در اواخر نیمکیا از اهمیت زیادی برخوردار است. آنبررسی مذهب دینی آل

پیش(، سرزمین کیا در گیالن شرقی )بیه گیری آلدهند.پیش از قدرتدوازده امامی تغییر مذهب می ةبه شیع

زیدی و سنی مذهب تقسیم شده بود.  ةگیالن از نظر مذهبی همانند تقسیمات جغرافیایی آن به دو بخش شیع

و بخش غربی آن  ]کبیر[در قرن هشتم، الهیجان و اطراف آن را زیدی و از طرفدارن ناصر « تاریخ الجایتو»مؤلف 

. گرچه (۵7، ۱۳48)کاشانی، « کند.دارند ذکر می یکسر مذهب امام زاهد عابد احمد حنبل»را سنی نشین که 

-گیری صفویان گذاشتند، اما جریان قدرتکیا تأثیر زیادی بر جریان مذهبی اسماعیل میرزا و در نهایت شکلآل

سقوط خالفت عباسی و روی کار آمدن مغوالن در ایران »گیری تشیع از قرن نهم با اقدامات تیمور آغاز شده بود. 

ی برای موجودیت یافتن تشیع دوازده امامی در ایران و جهان اسالم بود. این جریانات سبب شد تا امتیاز بزرگ

تشیع در قرن نهم بر قدرت خود بیافزاید. هرچند در طی قرن نهم تیموریان حنفی مذهب قدرت سیاسی را در 

شد ز سوی تیمور و شاهرخ میدست داشتند اما با توجه به حمایتی که در اوایل عصر تیموری به خاندان پیامبر ا

این حکومت در .(۵8-۵6، ۱۳69)صفا،  «ها سادات به موقعیت خوبی دست یابندسبب شد تا تشیع و در راس آن

کیا از آل»رو بود. قویونلوها و صفویه روبههای بزرگتری در ایران چون تیموریان، آقزمان قدرتمندیِ خود، با قدرت

سرانجام حکومت صفویه در زمان شاه  و کردگیالن )بیه پیش( حکومت میهـ.ق در این بخش از  76۳حدود 

)نعیمی،  «هـ.ق( به دالیل مطالع اقتصادی، سیاسی و مذهبی بساط حکومت آنان را برچید۱000عباس )سال 

۱۳89 ،۱6۳). 

 

 چهارپادشاه  ةبقع
هـ.ق به دست  70۵این شهر در سال  .(۲)تصویربقعه چهارپادشاه در شهر الهیجان شرق استان گیالن قرار دارد 

بر شهر الهیجان دست یافت. و پس از سقوط  -از سادات کیایی-الجایتو فتح شد. و پس از امیرتیمور، سید امیرکیا 

سید خرم »این بنا مقبره . (78 -69، ۱۳74)ستوده، پیش، در آنجا جای گزیدندسلسله کیایی، حکام صفوی بیه

هـ.ق، است که بعدها چند تن از خاندان کیایی )سید علی حسینی  647ل به سال ، مقتو«یا سید خورکیا« »کیا

اند. خاندان ( نیز در جوار او دفن شده8۲9هـ.ق، سید رضا حسینی و سید رضی حسینی متوفی در  79۱متوفی در 

همین خاندان اند و سید خورکیا نیز از هـ.ق در گیالن حکمرانی داشته ۱000تا  76۳های سادات کیایی در سال

  
 .2ریتصو
 www.seeiran.ir: منبع جانیهارپادشاه الهچبقعه 

 .3یرتصو
پادشاهان بقعه چهار ی مرقد سید خورکیا موجود در صندوق چوب 

 نگارندهالهیجان. منبع: 

http://www.seeiran.ir/
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از پیشوایان دینی بوده و افراد « سید خورکیا»شود که بوده است. از القاب مذکور در کتیبة صندوق مزار معلوم می

  اند. این سلسله، پیش از آنکه به حکومت برسند، پیشوای مذهبی شیعیان در گیالن و مازندران بوده

ستطیل از چوب قرار دارد. روی مرقد صندوقی مربع م« یاسید خورک»بنا دارای دو حجره است. در حجره اول مرقد 

 تا ۱یات آ»کاری شده که طبق نوشته ستوده هایی برروی صندوق کندهای رنگ وجود دارد. کتیبهجنگلی قهوه

الشهید  هذا الصندوق المشهد المبارک االمام الهمام الناسک المرحوم»، و در ادامه عبارات«سوره یس ۱۵

لهجریه امر بعماره اهلل مرقده و انار مضجعه قتل فی شهر ربیع االول سنه سبع واربعین و ستمایه السیدخورکیا نورا

ه، صندوق در به متن کتیب با توجهاز آن خوانده شده است.  «هذا الصندوق حاجی علی بن شهاب الدین الالهیجی

این  خورکیا ساخته شده است.الدین الهجی برای مرقد سید بن شهابهـ.ق به دستور حاجی علی 647سال 

 .(۳)تصویرباشد صندوق چوبی به داشتن دلیل پوششی برای محافظت، در حال حاضر قابل رویت نمی

کیا از سلسله  طور که اشاره شد سه مزار وجود دارد. مزار اول این حجره متعلق به سید رضیدر حجره دوم همان

 مترسانتی 9۱در  ۱۱9در  ۲۳۲چوبی با اندازه کیاییان گیالن است که در الهیجان سلطنت داشت. صندوق 

« سوره قصص 88 آیه»ا کتیبه بهایی به خط نسخ بر این مزار قرار دارد. شده با نقوش گیاهی و کتیبه کاریمنبت

وم المغفور المنتقل هذا المرقد المنور و المشهد المعطر للسید المرح»آغاز شده و در ادامه متن آن عبارت است از:

بره فی اول جمادی الی رحمه ربه الغفور السید رضی کیابن السید االمام السید علی کیا الحسینی نوراهلل تعالی ق

« سوره یس ۱9یه آتا  ۱۲آیات »و در انتها قسمتی از  .«ما یه من هجره خیرالبریهاالول سنه تسع و عشرین و ثمان

یخ رحلت تار «تاریخ دیلمستان و گیالن»ظهیرالدین مرعشی در  سید .(۱0۵، ۱۳74)ستوده،  به کار رفته است

 ةریخ کتیبهـ.ق نوشته است که با تا 8۲9االول سال  دوشنبه غره جمادیسید رضی کیا حاکم الهیجان را روز 

 صندوق مطابقت دارد.

بوتراب رضابن سید او در ادامه نام « از سوره یس 9تا ۱آیات »بر بدنه جنوبی صندوق مزار دوم بر حاشیه باالی آن 

فور المنتقل الی مغهذه المرقد المنور و المشهد المعطر للسید المرحوم ال»علی با شجرة نسب او به این شرح است 

ی بن محمد رحمه ربه النغفور ابی تراب رضاین علی بن امیربن حسین بن حسن بن علی بن احمد بن علی الغزنو

علیه و علی  بن ابی زیدبن حسین بن احمدبن عیسی بن علی بن حسین االصغربن علی ابن عم رسول اهلل صلی اهلل

ه.ندمت الهی تسع و عشرین و ثمان مایه من هجره خیر البری آله و سلم فی اول جمادی االول یوم االثنین سنه

 وسایلتقبل خضوعی واعف عنی خطیتی فانت کریم عبدک المعف مااکتسبت جهاله وانت غفور عبدک العفو آمل

ه جای آن بطرف دیگر این صندوق یا به سرقت رفته و یا ریخته است. « کتیبه حسن بن علی الصالحی الجیالنی

السعید و االمام  هذا المشهد المنور و المرقد المعطر للسید»اند که عبارت است ازآن نصب کرده کتیبه دیگری بر

به مشخص از متن کتی (.۱06 ،۱۳74)ستوده  «الشهید المقتول المظلوم علی بن امیر الحسینی نوراهلل مضجعه

ه امام علی هـ.ق( از بزرگان سادات بوده و نسب وی ب 8۲9ابوتراب رضابن سید علی )وفات در سال  شود کهمی

حی الجیالنی دوق به خط حسن بن علی الصالصناین های کتیبه رسیده است و جد ششم او علی غزنوی بود.)ع( می

 .(۵و 4)تصاویر نوشته شده است 
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 .4تصویر

بقعه  بن سید علی )حجره دوم( موجود در  ی مرقد ابوتراب رضاصندوق چوب

  نگارندهادشاهان الهیجان. منبع: پچهار

 .5تصویر
ی مرقد ابوتراب صندوق چوبقسمتی از کتیبه  

ادشاهان پبقعه چهاررضابن سید علی موجود در 
 نگارندهالهیجان. منبع: 

 

باشد یمسید ابی تراب رضا  این شخص پدر»سومین مزار این حجره متعلق به سید علی بن علی الحسین است. 

صادف با سال متاریخ درگذشت پدر اواخر قرن هشتم  در اوایل قرن نهم درگذشته بود و احتماالً 8۲9که در سال 

و ارتفاع  مترسانتی ۱۲0متر و عرض سانتی ۱80صندوقی به طول  .(۲78، ۱۳06)نفیسی،  «باشدمی 799تا  789

بدنه شمالی به  د که فقط بدنه شمالی آن از قدیم به جای مانده است. اینمتر بر این مزار وجود دارسانتی ۱00

یم اللهم صل اهلل الرحمن الرحبسم» هایی با خط ثلث به این شرح داردشود و کتیبهسه قسمت اصلی تقسیم می

قر محمد البا علی محمد المصطفی و علی البتول فاطمه و السبطین الحسن و الحسین و صل علی زین العباد علی و

ری حجه اهلل و و الجعفر الصادق و موسی الکاظم و الرضا و علی محمد التقی و علی النقی الزکی و الحسن العسک

صلوات اهلل علیهم  خلیفته القایم المنتظر المظفر الهادی صاحب العصر و الزمان خلیفته الرحمن سیداالنس و الجان

و در قسمت . «الهجانی عمل استاد رسول نجاربن اکبر قزوینیاجمعین حرره العبد االحقر محمد جعفر بن محمد ا

طور همان .(۱0۱، ۱۳74)ستوده،  وجود دارد« سوره النبأ 8تا ۱آیات »ای شامل وسط بدنه شمالی صندوق، کتیبه

د جعفربن ها به خط محماستاد رسول نجاربن اکبر قزوینی و و کتیبه ةساخت که در متن کتیبه آمده، صندوق

 .(6( )تصویر ۱۱0، ۱۳74)ستوده، محمد الهجانی است 

 
 

 

 

 .6تصویر
ی سیدعلی بن علی الحسین صندوق چوب

 پادشاهان الهیجان.بقعه چهار موجود در

 نگارنده: منبع 

 .7تصویر
در چوبی مرقد سید خورکیا  

پادشاهان بقعه چهار موجود در

 نگارندهالهیجان. منبع: 

 .8تصویر
قسمتی از کتیبه در چوبی مرقد سید  

پادشاهان بقعه چهار خورکیا موجود در

 نگارندهالهیجان. منبع: 
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ر در موزه درِ ورودی فعلی حجره اول که متعلق به سیدخور کیا است، به جای دری قرار دارد که در حال حاض

ی نظیر صلوات، عباراتاند. م بدینجا آوردهامامزاده هاش این در را ازشود، در محل معروف بود که نگهداری می

عمل استاد  درِ چوبی با عبارت: ةاز پیامبر )ص( و نام سازند« حدیث سفینه»، «سوره هود 7۳آیه »قسمتی از 

 .(8و 7)تصاویر   .(۱۱0-۱09 ،۱۳74)ستوده، روی آن حک شده استالتبریزی بر بایزید، عمل علی نجار

ای با هکهنه کتیب اند . بر درِتر عوض کردهوجود دارد که گویا آنرا با چوب تازهیک جفت دِر کهنه در حجره دوم 

 «ین و سبعمایهامر بعماره هذه البقعه الشریفه الحاج خواجه حاجی زنگیشاه الناظر فی سنه احدی و تسع »عبارت

 79۱ر سال د کتیبه دربطبق .خوانده شده است «الدین درودگر قزوینیالدین بن استاد نظامشهاب»عمل استاد 

 .(9)تصاویر الدین درودگر قزوینی ساخته شده است الدین بن استاد نظامهـ.ق توسط استاد شهاب

 

 چهارپادشاه الهیجان موجود در موزه ملی ایران  ةکاری بقعدرِ چوبی منبت
ان با شماره ملی ایر مکان اصلیِ در، ورودی قدیمی مرقد سیدخورکیا بوده و در حال حاضر در بخش اسالمی موزه

این در  .(۱۱و ۱0)تصاویر سانتی متر از جنس چوب آزاد است  ۱۱0در  ۱98شود. در، با ابعاد نگهداری می ۳۳۱۲

بیاتی به خط ابه صورت دو لنگه و متقارن نجاری شده و هر لنگه شامل سه قاب مستطیل است. در باال و پایین، 

ها قاب نقوش گیاهی هستند. درونة باال دارای قابی با حاشی هایمستطیل مربع نستعلیق حکاکی شده است.

 عباراتی به خط ثلث نوشته شده است.

یی به خط ثلث هاای با کتیبهاند، دارای حاشیههای مستطیل وسط که بیشترین فضا را به خود اختصاص دادهقاب

وش گیاهی ل پایین هم دارای نقها با نقوش گیاهی زیبایی پر شده است. دو مستطیباشد و درون این قابمی

 باشند. این در، یک قاب کلی دور تادور خود با نقوش گیاهی دارد.می

 

   
  .9تصویر

و نقوش  در چوبی حجره دوم

پادشاهان بقعه چهارتزئینی آن در 

 نگارندهالهیجان. منبع: 

  .1۰تصویر

ی متعلق به بقعه منبت کار یدر چوب

 ملی ایرانموزه موجود در  چهارپادشاه، 

 نگارندهمنبع:  

 .11ریتصو
 چهارپادشاهان بقعه یدر چوب یبازساز

 در موزه ملی ایران  الهیجان موجود

 نگارندهمنبع: 
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 تزیینات دِر چوبی بقعه چهارپادشاه الهیجان موجود در موزه ملی ایران

تصویر )باشد شده میکاری چارچوب در، دارای یک حاشیه منبت ن سطح در با نقوش گیاهی پُر شده وبیشتری

اند. ایجاد شده بندی این حاشیه شامل دو ساقه ختایی است که به صورت انتقالی با تکرار محور عرضی. ترکیب(۱۲

 (.۱۳)تصویر های ختاییپر و برگعباسی غنچه اناری، گل پنجدهنده این حاشیه عبارتند از: شاهعناصر تشکیل

 

 

 
 12تصویر            
 .ایران چارچوب درِ چوبی بقعه چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه ملی شده بر یمنبت کار یینقوش ختا          
 نگارندهمنبع:           

 
 .13ریتصو            
 .ملی ایران و ترسیم آنزه کاری شده قابهای درِ چوبی بقعه چهارپادشاهان الهیجان موجود در موختایی و اسلیمی منبتنقوش           
 نگارندهمنبع:           

 

بندی د. ترکیبباششود، متشکل از نقوش ختایی و اسلیمی پرکاری میها دیده میبعدی که دور تا دور قاب ةحاشی

 اخترای، گل، فرفرهدارپر کنگرههای پنجاین قسمت به صورت دو ساقه متواتر بوده که حالتی بازوبندی دارد و از گل

پر قرار دارند، های پنجهای اختر دوالیه و روی گلها منشعب شود. گلرخ استفاده شده تا ساقه ختایی از آنتمام

اما در  .(۱78 ،۱۳8۳)کیانمهر، کار رفته است های مشابه دوران ساسانی بداخل چنگ اسلیمی نیز تزییناتی کنگره

ر جایگزین ای و گل اختابر چینی جایگزین اسلیمی بتههای باال و قاب مستطیل وسط، اسلیمی حاشیه بین قاب

اری شده و کها کندهشود. به طور کلی این نقوش به شکل هماهنگ و یکپارچه دورتادور قابعباسی میشاه گل

سانی با نقوش های ثلث کار شده است که از لحاظ بصری دارای وزن و تراکم یکمعینی کتیبه ةها با فاصلبین آن

 .(۱4و ۱۳تصویر)بیند بیننده این قاب را به صورت یکدست می باشد ومی

 

 

 .14یرتصو
کاری شده بین منبت ختایی و اسلیمینقوش 

ن قابهای باال و وسط درِ چوبی بقعه چهارپادشاها

الهیجان موجود در موزه ملی ایران و ترسیم آن 
 نگارندهمنبع: 
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رفته در این  کاربندی به. ترکیب(۱۵)تصویرداخلی نیز هستند  ةکادرهای باالیی و پایینِ در، دارای یک حاشی

شود. دیده می های ختاییباشد. در این حاشیه سربندهای صنوبری و ساقهحاشیه انتقالی با تکرار محور عرضی می

غنچه اناری  عباسی،اهشای، گل پر گرد، گل اناری پروانهدار، گل پنجپر کنگرهعناصر این حاشیه عبارتند از: گل پنچ

تند، با نقوش درون کادرهای پایینیِ این درب، برخالف کادرهای باالیی که دارای کتیبه هس های ختایی.و برگ

به وسیله  باشد. ترنج مرکزیهای ضربدری میبندی این نقوش، ترنجی با ساقهاند. ترکیبگیاهی تزیین شده

اژدری و های اسلیمی دهنهای ختایی. این کادر از چنگقهو ترنج داخلی، با سا های اسلیمی به وجود آمدهساقه

های ختایی پُر گعباسی، غنچه ختایی و بردار، گل شاهپر کنگرهعناصر ختایی مانند: گل اناری چهارپر، گل پنج

 (.۱6)تصویر  شده است

 

 

 

  .15یرتصو
کاری داخل منبت یمیو اسل یینقوش ختا

کادرهای باالیی و پایینی درِ چوبی بقعه 
چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه ملی 

 نگارندهایران و ترسیم آن منبع: 

 

 

  .16ریتصو
کاری کادرهای منبت یمیو اسل یینقوش ختا

پایینی درِ چوبی بقعه چهارپادشاهان الهیجان 

 موجود در موزه ملی ایران و ترسیم آن 

 نگارندهمنبع: 

 

رکارترین قسمت و در آخر، داخل کادر مستطیل میانیِ در که درواقع بیشترین فضا را به خود اختصاص داده است، پ

نی دوره های ایراکاری این قسمت مشابه نقوش فرشطرح منبت(. ۱7)تصویر شود کاری این در محسوب میمنبت

ختایی حالتی  های اسلیمی وضربدری است. و البته امتداد ساقه بندی آن، ترنجی با ساقهباشد. ترکیبصفوی می

 کاری شده است. هاند. این ناحیه با عناصر اسلیمی و ختایی با ظرافت بسیاری کندحلزونی و تزیینی به خود گرفته

ختایی ناصر عباشد و دار و چنگ اسلیمی بادبزنی میعناصر اسلیمی به کار رفته در آن شامل: دهن اژدری حلزون

رگ کنگر، برگ پر دالبردار، غنچه اناری، بای، گل پنجعباسی، گل اناری پروانههای شاهآن عبارت است از: گل

 رخ.ختایی و گل اختر نیم
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 .17یرتصو
کاری کادرهای وسط درِ چوبی بقعه منبت یمیو اسل یینقوش ختا

 چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه ملی ایران و بازسازی آن 

 نگارندهمنبع: 
 

 چهارپادشاهان الهیجان موجود در موزه ملی ایران ةهای درِ بقعکتیبه
. محتوا و متن استهای به کار رفته در آن های درِ چوبی بقعه چهارپادشاه، وجود تنوع در کتیبهیکی از ویژگی

ها متنوع وع خط آننباشد. با توجه به مضمون، ها شامل: ادعیه مذهبی، اشعار، نام هنرمند، نام بانی آن میکتیبه

درطول تاریخ  های ثلثاند. با مطالعه کتیبههای عربیِ در، به خط ثلث اجرا شدهتمامی کتیبه اجرا شده است.

اوج خود رسید. هو در دوره صفوی ب گردید،نویسی از اواخر دوره سلجوقی آغاز کتیبه این خط جهت توان گفتمی

های بندیقاب های تزیینی وکتیبهکوفی بیشتر درنگاری، خط دنبال رواج خط ثلث از قرن هشتم در کتیبهبه»

بنیه این دوره و ری اکاکاشی کتیبهویژه در نگاری دوره تیموری بهگرفت. در کتیبهکوچک مورد استفاده قرار 

 صحراگرد،) «مثابه خطی فرعی همراه با خط ثلث استفاده شده استهایی از قرن دهم هجری خط کوفی بهنمونه

ها در تیبهکاند و متن بندی و بررسی شدهها براساس مضمون دستهکتیبه پژوهشدر این  .(4۵، ۱۳9۱ ی،رازیش و

 ارائه شده است. ۱جدول 

 
 نگارندهنبع: م -های درِ چوبی بقعه چهارپادشاهان الهیجان، موجود در موزه ملی ایرانمتن کتیبه .1جدول 

نوع کتیبه  متن کتیبه تصویر

 براساس محتوا

 نوع خط

 

 

۱8  

 ۱9و 

اح اقالیم العالم اعانه مفتح البواب وقع نجر هذا الباب اوان دولت السلطان االعظم فتب

وسی صاحب النسب النبوی و الحسب العلوی ابی الفتوح شاه عباس الحسینی الم

عظیم الصفوی دامت دولته و در ادامه، لنگه سمت چپ: صدره الصدور االمجد ال

اره حمد خان یامت سعادته حسب اشالشان مفتاح باب الفضل و االحسان قاضی م
بدت افادته کتبه عبدالوحید الواعظ االوالی العالی الداعی لدوم دوله المقدم والتالی 

 .۱0۱۵العبد؟ محمد بن داو )د( کیا فی سنه 

 

 

 تاریخی

 
 

 

 

 

 ثلث

 

 

 

علی لهم صل علی قدوه االنبیا و قبله االولیا ابی القاسم محمد المصطفی و صل ا

سید االوصیا و سند االصفیا علی المرتضی و صل علی سیده النسا فاطمه الزهرا و 

صل علی سبط المصطفی الحسن المجتبی و صل علی صاحب المحنه و البال 
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نوع کتیبه  متن کتیبه تصویر

 براساس محتوا

 نوع خط

 

 

 

 
۲0  

 ۲۱و 

الحسین الشهید بکر بالوصل علی علی زین العباد و العباد و صل علی السید الجواد 

قر و صل علی شمس الشارق جعفر محمد الباقر وصل علی البحر الزاخر محمد البا

الصادق و صل علی االمام العالم موسی الکاظم و صل علی االمام ابی الحسن علی 

بن موسی الرضا و صل علی السید الجواد محمد التقی و صل علی االمامین 
الهمامین المدفونین بسر من رای کاشفی الضر و المحن علی النقی الزکی و حسن 

مام التمام بقیه اهلل فی االنام محمد المهدی الهادی صلوات العسکری و صل علی اال

 اهلل علیه و علیهم اجمعین

لسند اسمت چپ: نسب السید االعظم االرشد السید السعید و  و ادامه در لنگه
ول المظلوم االکرام االمجدذی الحسب الطاهر المنیف و النسب الشریف الظاهر المقت

علی بن  بی الرضا بن علی بن یحیی بن محمد بنابی المحاسن السید خرم کیا بی ا

ل و محمد بن عبداهلل بن محمد بن حسن بن محمد الطباطبا ابراهیم بن اسمعی

لوات اهلل صیباج بن ابراهیم بن حسن مثنی بن االمام الحسن بن علی ابن ابی طالب 
 و سالمه علیهم عمل عبدالفتاح نجار الهیجی.

 

 

 

 
 دعایی

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ثلث

 

 

 
 

 

 

 

 

۲۲ 

 ون مشهد و درنو سید خوریکیا/ ماند بباغ خلد و در منظر بهشتچ

 واعظ که از اللی نطق کالم اوست/ گوش زمانه پر ز در و گوهر بهشت

 تتاریخشان نگر چه مناسب فتاده است/ کان روضه گشته وین شده همچون بهش
 بهشت.تراود از او کوثر بهر بنای مشهد و در گفته قطعه/ از لطف می

 

 شعر

 

 نستعلیق

 

 های تاریخیکتیبه
اری شده کبه خط ثلث کنده ایوجود دارد که درون آن، کتیبه عیسمت راستِ در، قاب مستطیل مرب ةدر لنگ

قبل در  ةبکتی ة ای وجود دارد که ادامسمت چِپ در به شکل قرینه، قاب مستطیل مربع ةاست. همچنین در لنگ

این در،  تیبهکبا توجه به متن  (.۱9و ۱8تصویر)باشد انتهای کتیبه دارای تاریخ میکاری شده است و آن کنده

 هـ.ق توسط محمدبن داود کیا ساخته شده است.  ۱0۱۵ ( در سال۱0۳8-996زمان پادشاهی شاه عباس صفوی )

 

  
  .18تصویر 

 ث،رپادشاه به خط ثلبقعه چها بدر بهیکت میعکس و ترس

 نگارنده لنگه سمت راست منبع:

  .19تصویر
 رپادشاه بقعه چهاب در بهیکت میعکس و ترس

 نگارندهثلث،لنگه سمت چپ منبع:  به خط
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همان  احتماالً «صدرالصدور»قاضی محمدخان با لقب  «عبدالفتاح فومنی» ةنوشت «تاریخ گیالن»طبق کتاب 

به او  «لیوا»باشد. عبدالوحید واعظ که در کتیبه لقب درویش محمد خان، حاکم گیالن در زمان شاه عباس می

های تاریخی قرار تیبهها در گروه کاین کتیبه همان شاعر و بانی بنا و واقف در بوده است. داده شده است، احتماالً

ی و از سوی ها با حمایت دولت صفوبیشتر این در»توان فهمید، ها میگونه که از مضمون آنگیرند. همانمی

 «وقف»سنه حهای حاکم و در چهارچوب سنت اندان سلطنتی و نیز رجال درباریان و غالبا در پیروی از سیاستخ

 (.۱0۳، ۱۳9۲محمدی، )علی «اندساخته شده

 

 های دعاییکتیبه
ده است و شبزرگترین مستطیلِ در، با خط ثلث نوشته  ةسمت راست، دور تا دور حاشی ةاین کتیبه در وسط لنگ

الف جهت خکاری شده است و در واقع متنِ کتیبه سمت چپ کنده ةقرینه برروی لنگ آن به شکل کامالً ةادام

ر قسمت د باشد ومتن کتیبه شامل صلوات کبیره می .(۲۱و ۲0)تصویر چرخد های ساعت دور مستطیل میعقربه

ه بصلوات کبیره  باشد.دوازده امام میها دعاگونه و ستایش در آمده است. مضمون این کتیبه ةآخر متن نام سازند

 صفوی بسیار پرکاربرد بوده است. ةاز مشهورترین ذکرهای مذهبی تشیع در تزیینات دورعنوان یکی

 

  
 .2۰تصویر 

اه شماره چهار درب چوبیِ بقعه چهارپادش بهیکت میعکس و ترس

 نگارندهبه خط ثلث منبع: 

 .21ریتصو
ه درب چوبی بقعه چهارپادشاه بپنج شماره  بهیکت میعکس و ترس

 نگارنده خط ثلث منبع:
 

شاه اسماعیل »الدین، که نشانگر این است که برای نمونه کتیبه مقبره شاه اسماعیل اول در مجموعه شیخ صفی

بار حاکمیت مذهب شیعه را در سراسر ایران آن صفوی نخستین شخصی است که به صورت رسمی برای اولین

 «سازد و توجه او به چهارده معصوم هم در کتیبه تزیینی دور گنبدش قابل مالحضه استروزگار عملی می

محراب  :های دیگر مربوط به دوره صفوی مانند. همچنین در مکان(9۳، ۱۳8۱،  اصل زادهیگلمغان و رف)شایسته

و... صلوات  (۲04، ۱۳96)سقایی، ایوان شاگرد در مسجد جامع اصفهان، در چوبی امامزاده اسماعیل در اصفهان 
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کیا در کنار نام امامان معصوم، که در آن دوره شود. قرار دادن نام حاکمان مانند سید خرمکبیره مشاهده می

-باشد، به روشنی بیانگر اهداف سازندگان کتیبه در مشروعیتهای مختلفی قابل مشاهده میمرسوم بوده و در مکان

که با حمایت حاکمان صفوی ها در بناهای عمومی و مذهبیکتیبه بخشی به حاکمیت آن روزگار است. نصب این

رو بر رابطه حکومت صفوی با حکومت الهی ائمه معصوم و حب ائمه داللت داشت و از شوند، از یکساخته می

ها را حکومتی مشروع و رساند و حکومت آنسوی دیگر به صورت غیرمستقیم نسب حاکمان صفوی را به ائمه می

 .(۲04، ۱۳96)سقایی،  دادکومت امامان معصوم جلوه میدر جهت ح

 

 های اشعارکتیبه
ستعلیق در اواخر از خط ن»ای از ابیاتی فارسی به خط نستعلیق در قسمت باال و پایین دارد. کتیبه این درِ چوبی

فارسی و  نگاری استفاده شد. بیشتر نگارش این خط در قالب ابیاتطور محدود در کتیبههجری به قرن نهم

ه از شعر کطور همان (.6۵، ۱۳9۳)داننده، « های ابنیه مختلف بوده استبود مشاهیر در کتیبههای یادسنگ

 .(۲۲)تصویراین شعر را برای سیدخورکیا سروده است  «واعظ»پیداست، شاعری به نام )یا متخلص به( 

 

 

 
 .22تصویر        
 نگارندهکتیبه نستعلیق، باالی درب بقعه چهارپادشاه و ترسیم آن منبع:        

 

 نتیجه
است.  گرفتهرار قاستفاده مورد بقعه چهارپادشاهان الهیجان نقوش اسلیمی و ختایی با تنوع زیادی  درِ تزییناتدر

یشتری برخوردار بها و همچنین نقوش ختایی از تنوع ها و قابمانند سربندها، ساقه ،نقوش اسلیمی مورد استفاده

ن نقوش به . ایهستندپر، اختر اناری همگی از نقوش رایج در دوره صفوی های پنجانواع شاه عباسی، گل است.

رسد که حکومت یهای این در به نظر ماند. به طور کلی با بررسی ویژگیصورت قرینه برروی دو لنگه قرار گرفته

اند و اهمیت خود یعنی صفویان، اصول بصری نقوش را در حد کمال در نظر داشتهنند حاکمان هم عصر کیاییان ما

. است تص شیعیانهای دعایی صلوات کبیره استفاده شده است که مخاز کتیبه ر این اثرد دادند.زیادی به هنر می

که  ث استشده در این اثر خط ثلاستفاده  همچنین نام سازنده و حاکم هم در آن ذکر شده است. بیشترین خط

در  است ا مضمون عرفانیقسمت کوچکی از در به کتیبه نستعلیق شعری ب با ظرافت و زیبایی اجرا شده است.

 خورد. با اشعار عرفانی به خط نستعلیق به چشم می بسیاری هاییکتیبه دوره صفوی
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 نوشتپی
 سفیدرود گیالن، به این نام معروف بوده است.. در اصطالح گیلکی به معنای رود است و مناطق شرق ۱
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