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تأثير اوضاع سياسي و مذهبي مازندران و گيالن در سدة نهم هـ.ق
بر كتيبههاي ملك كيومرث بادوسپاني ،حاكم رويان و رستمدار
امين نعيمايي عالي
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دانشجوي دكتري ايرانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بنياد ايرانشناسي

محمدباقر وثوقي
استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران
(از ص  97تا ص )116
تاریخ دریافت مقاله1396/10/3 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1397/6/26 :

چكيده
فروپاشي خالفت عباسیان ،زمینههاي گسترش مذهب تشیع را در پي داشت .همچنین بعد از سقوط
ایلخانان ،اغلب مناطق ایران شاهد پیدایش حكومتهاي محلّي بود .در مناطق گیالن و مازندران نیز
سلسلههاي سادات کارکیا و مرعشیان در همین دوره متولد شدند .در چنین دوراني ،ملك کیومرث بن

بیستون (807-857هـ.ق) که یكي از حكام نامدار سلسلة بادوسپانان بود ،به حكومت رویان رسید .او
پس از رسیدن به قدرت ،مذهب خود را به شیعة امامیه تغییر داد و اهالي رستمدار را نیز به این
امر تشویق کرد .وي با در پیش گرفتن این سیاست و با همنواساختن مذهب مردم رستمدار با
همسایگان ،اقتدار سلسله بادوسپانان را رقم زد و مانع گسترش قلمرو مرعشیان و کارکیا به این
ناحیه شد .با توجه به نقش مؤثر وي در گسترش مذهب تشیع در این منطقه و تأثیرش بر مناسبات
قدرت حكومتهاي محلي گیالن و مازندران ،بررسي آثار دورة او از اهمیّت ویژهاي برخوردار است .از
جمله آثار مهم این دوره ،کتیبههایي است که به دستور وي ساخته شد .نظر به اهمیّت این کتیبهها در
فهم تاریخ این دوره و سلسله ،در این مقاله تأثیر اوضاع سیاسي و مذهبي گیالن و مازندران بر کتیبههاي
ملك کیومرث در سدة نهم هـ.ق از دیدگاه تاریخي تجزیه و تحلیل خواهد شد.
واژههاي كليدي :تاریخ گیالن ،تاریخ رویان و رستمدار ،تاریخ مازندران ،کتیبههاي ایران ،کتیبههاي ملك
کیومرث بادوسپاني.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

Amin.naimai3431@gmail.com
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 .1مقدمه
از جمله پیامدهاي فروپاشي خالفت عباسیان ،فراهمشدن زمینههاي گسترش مذهب
تشیّع در ایران بود .بعد از دورة ایلخاني نیز زمینة تجزیة کشور و پیدایش حكومتهاي
محلّي فراهم شد .ایاالت گیالن و مازندران نیز متأثر از این اوضاع بودند .باوندیان که بر
مناطق شرقي تبرستان حكومت ميکردند ،در سال 750هـ.ق با قتل فخرالدوله حسن
باوندي به دست چالویان منقرض شدند (آملي .)202 :1348 ،بعد از یك دهه ،چالویان
توسط مرعشیان شیعهمذهب سرکوب و به فیروزکوه رانده شدند .مازندران تا زمان غلبة
تیمور در دست مرعشیان قرار داشت .بعد از تسخیر مازندران ،مرعشیان به ماوراءالنهر
تبعید شدند و بعد از درگذشت تیمور به مازندران بازگشتند .از این پس مرعشیان به دو
شاخة آمل و ساري تقسیم شدند و همواره با هم در جنگ و ستیز بودند؛ آنها همسایگان
قلمرو شرقي بادوسپانان بودند (مرعشي.)441-437 :1363 ،
حكومت گیالن نیز در دست خاندانهاي اسحاقوندان ،ناصروندان و تجاسبیان قرار
داشت که اغلب در همین دوره متولد شدند .سادات کارکیا که پیرو مذهب شیعة زیدیه
بودند ،در سال  773هـ.ق با پشتوانة مرعشیان و خروج سید امیرکیا مالطي حكومت
خود را در شرق گیالن به مرکزیّت الهیجان پایگذاري کردند و از قدرتمندترین سلسلههاي
محلي گیالن شدند؛ آنها همسایة قلمرو غربي بادوسپانان بودند (همان.)91-14 :1364 ،
در بین قلمرو این دو سلسله ،منطقة رویان و رستمدار قرارداشت که خاندان
بادوسپاني از اواخر دورة ساسانیان بر آن حكومت ميکردند .از اوایل سدة نهم ،ملك
کیومرث از همین خاندان حاکم این منطقه شد .براي آشنایي با پیشینة رویان،
بادوسپانان و حكومت ملك کیومرث ،به فرازهایي از تاریخ آنها اشاره ميشود.
 .2مقدمهاي بر تاريخ رويان ،بادوسپانان و ملك كيومرث
رویان یكي از نواحي جنوبي دریاي مازندران (خزر) بود که از شرق به تبرستان ،از غرب
به دیلم و گیالن ،از جنوب به ري و از شمال به دریاي مازندران محدود ميشد 1.به
روایت ابن اسفندیار ،حكومت این منطقه از اواخر دورة ساسانیان در دست گیل گاوباره،
از نوادگان جاماسب ساساني قرارداشت .سپس یكي از پسرانش به نام بادوسپان و بعد از
او ،فرزندان و نوادگان وي حكومت این ناحیه را در دست داشتند؛ از اینروي ،این سلسله
به «بادوسپانان» شهرت یافت (ابن اسفندیار .)154-153 :1366 ،با توجه به شرایط سیاسي
حاکم بر مناطق جنوبي دریاي خزر ،حكومت بادوسپانان در ادوار مختلف با فرازوفرودهاي
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زیادي ادامه یافت .تاریخ این سلسله به ادوار اسپهبدان (40-333هـ.ق) ،استنداران (-725

333هـ.ق)؛ ملكان (725-857هـ.ق) و دورة تجزیه و فروپاشي تقسیم ميشود .ملك کیومرث،
2
آخرین ملك مقتدر این سلسله قبل از فروپاشي بود (اعظمي سنگسري.)71-15 :1354 ،
در تشریح وضعیت سیاسي دورة ملك کیومرث به اختصار ميتوان گفت :اگر از قتل
پدرش در سال 787هـ.ق توسط اسماعیلیان بگذریم ،ورود او به عرصة حكومت ،با
کوتوالي قلعه نور آغاز ميشود .مرعشیان در سال 782هـ.ق ،عمده قلمرو رویان را تصرف
کردند و نزدیك به ده سال در اشغال خود داشتند .در این زمان که تیمور متوجه تسخیر
مازندران بود ،مرعشیان از رویان دست کشیدند و از ترس آنكه سعدالدوله طوس ،حاکم
رویان ،با دشمن آنها همدست نشود؛ او را به حكومت بازگرداندند .در چنین شرایطي،
ملك کیومرث از طرف حاکم رویان به کوتوالي قلعه نور منصوب شد .در سال 795هـ.ق
تیمور؛ استرآباد ،مازندران و رویان را تسخیر و مرعشیان را به ماوراءالنهر تبعید و براي
این ممالك حكام جدید منصوب کرد ،اما قلعه نور همچنان تا سال 806هـ.ق در دست
ملك کیومرث بود (مرعشي .)437-421 :1363 ،در این زمان که اسكندر شیخي بر تیمور
یاغي شده بود؛ براي دفع او ،لشكري به فرماندهي پیرمحمد بن عمر شیخ ،حاکم
تیموري فارس ،به فیروزکوه اعزام شد ،اما چون آنها موفق نشدند قلعه را فتح کنند ،به
قصد آنكه ملك کیومرث را که با اسكندر عناد داشت ،طعمه قراردهند ،متوجه قلعه نور
شدند .با تسخیر قلعه نور ،ملك کیومرث را دستگیر و با غل و زنجیر نزد اسكندر
فرستادند که دشمنت را دستگیر کردیم ،اما اسكندر متوجه فریب آنها شد و ملك
کیومرث را با اسب و خلعت آزاد کرد (همان.)422-421 :
با تصرف قلعه نور توسط رستم بن عمر شیخ ،ملك کیومرث در سال 807هـ.ق براي
شكایت ،روانة دربار پیرمحمد شد .وي چندي در شیراز معطل و در نهایت محبوس شد.
در همین زمان ،تیمور درگذشت و اوضاع سیاسي دگرگون شد .با درگذشت تیمور ،بدخواهان
شایعه کردند که کیومرث قصد فرار دارد و براي جلوگیري از فرار ،او را زنداني کردند ،اما
بعد از تحمل چند ماه حبس ،کیومرث از زندان گریخت و خود را در لباس قلندري و
درویشي به قلعه نور رساند .وي در این لباس مدتي اوضاع را بررسي کرد و با دربان قلعه
دوست شد .سپس در فرصتي مناسب ،شبي به مقرّ کوتوال قلعه رفت و او را به قتل
رساند و بدینطریق ،حكومت موروثي خود را مجدداً بهدست آورد (همان.)127-122 :
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ملك کیومرث که با چنین مقدماتي به قدرت رسیده بود ،حكومتش بر قلمرو رویان
از 808هـ.ق با تغییر مذهب سنت به شیعه آغاز و تا 857هـ.ق با فرازوفرودهایي ادامه
یافت 3.در ارزیابي دورة حكومتش باید گفت :بهجز لشكرکشي سال 832هـ.ق سادات
گیالن که با همدستي مرعشیان و حاکم قم و ري انجام و به ویراني و تسخیر رویان
منجر شد ،در تمام مدت حكومتش ،در قلمرو او امنیّت و آرامش برقرار بود (مرعشي،
160-148 :1364و )130-128 :1363؛ بنابراین ،وي پنجاه سال با اقتدار بر رویان و رستمدار
حكومت کرد.
با توجه به نقش مؤثري که وي در تغییر مذهب مردم رویان و گسترش تشیّع در این
منطقه داشت ،همچنین تأثیر او بر مناسبات قدرت حكومتهاي محلي گیالن و مازندران،
کتیبههاي دورة او از اهمیّت ویژهاي برخوردار است .نظر به اهمیّت این کتیبهها در فهم
تاریخ سلسلة بادوسپانان و این دوره ،ضرورت دارد که محتواي آنها از بعد تاریخي نیز
مورد تحلیل قرارگیرد؛ لذا در این مقاله ،محتواي کتیبههاي مذکور و ارتباط آنها با اوضاع
و شرایط سیاسي منطقه و دورة مورد نظر تجزیه و تحلیل خواهد شد.
دربارة پیشینة مطالعات انجامشده باید اشاره کرد که قرائت و ثبت کتیبههاي شمال
ایران را قبالً اعتمادالسلطنه ،رابینو ) )Hyacinth Louis Rabinoستوده و دیگران انجام
دادهاند .در سالهاي اخیر نیز یك مقاله دربارة کتیبههاي ملك کیومرث منتشر شد 4.در
ارزیابي این مطالعات ميتوان گفت :اگرچه عمده کتیبههاي موجود قبالً قرائت و ثبت شده
و همة این اقدامات ارزشمند و قابل ستایش است ،اما این بررسيها ،هرگز از حدّ ثبت و
توصیف آثار فراتر نرفته و تحلیلي دربارة محتواي آنها ارائه نشده است .با عنایت به این
پیشینه ،هدف این مقاله ،مطالعة محتواي کتیبههاي مذکور و نشاندادن ارتباط آنها با
وضعیّت سیاسي آن دوره و ارائة تحلیلي مبتني بر واقعیتهاي تاریخي از محتواي آنهاست.
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش ،با استفاده از منابع کتابخانهاي و بررسي میداني
آثار تاریخي گردآوري و حدود چهل کتیبه از دورة مورد نظر شناسایي شد .بعد از
بررسي ویژگيهاي اصلي ،متن کتیبههاي مورد بحث از حالت توصیفي و کیفي ،به
اطالعات کمّي تبدیل و سپس محتواي آنها براساس آمار توصیفي تجزیه و تحلیل شد.
 .3وضعيت كتيبههاي شمال ايران در دورة اسالمي
براي شناخت کامل کتیبههاي مورد بحث ،نگارنده تقریباً همة کتیبههاي موجود در
استانهاي گیالن ،مازندران ،گلستان و مناطق کوهستاني البرز را که اکنون خارج از
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مرزهاي این استانها قراردارند ،مورد پژوهش قرار داد .در مجموع ،در این مناطق بیش
از  2500کتیبه با قدمت متفاوت شناسایي شد .از این کتیبهها ،حدود پانصد اثر به
سدههاي اوّل تا آغاز صفویه و بقیّه به دورة صفویه تا اواخر قاجار تعلق دارند5.
کتیبههاي باقیمانده از سدة اوّل بسیار محدود و اطالعات موجود دربارة آنها اندك و
نامطمئن است (طاهريشهاب .)891-890 :1381 ،دربارة کتیبههاي سدة دوم ،فقط متن دو
کتیبه موجود است که اصالت آنها نیز محل تردید است (ستوده 144/3 :1374 ،و :1375
 .)547/4اطالعاتي دربارة سكههاي ساساني حكام محلي و عمال عباسیان وجود دارد که
تا حدودي ميتواند کیفیّت کتیبههاي آن دوره را روشن سازد (پاکزادیان13-9 :1387 ،و .)56
نشانههایي از چند کتیبة کوفي سدة سوم بهدست آمد که فاقد تاریخاند و براساس
قرائن تصور ميشود که متعلق به این دوره باشند (ستوده 167/3 :1374 ،و  .)420کتیبههاي
سدة چهارم نیز اغلب نابود شدند .نشانههایي از چند کتیبة این دوره بهدست آمد که
مهمترین آنها کتیبة برج قابوس است .سایر کتیبههاي مورد بحث بسیار کوچكاند و
اغلب بر بدنة ظروف سفالي نقش شدهاند (بلر 101 :1394 ،و ایماني.)338 :1385 ،
از سدة پنجم چند کتیبه داراي تاریخ و تعدادي فاقد تاریخ شناسایي شدند .همچنین
دو کتیبة پهلوي در دو برج آرامگاهي شناسایي شدند که از اهمیّت ویژهاي برخوردارند.
کتیبههاي مهم این دوره در برجهاي رادکان ،الجیم ،رسكت ،مسجدجامع گرگان و ...
قابل مشاهده و بررسي است (بلر135 :1394 ،و  139-138و طاهري شهاب.)872 :1381 ،
از سدة ششم کمتر از ده کتیبه شناسایي شد که اغلب آنها فاقد تاریخاند .از کتیبه-
هاي مهم این دوره باید به کتیبة قبر ابوالقاسم رویاني در آمل ،کتیبة صندوق امامزاده
نور و ظروف سفالي گرگان اشاره کرد (ستوده201/3 :1374 ،؛ معطوفي 307 :1387 ،و :1374
 .)162از سدة هفتم حدود سي کتیبه شناسایي شد که کمتر از ده مورد از آنها داراي
تاریخ و بقیّه منسوب به این دورهاند .کتیبههاي شاخص این دوره شامل صندوق
خورکیاي الهیجان ،کاشي بقعه سید محمد صالحان کجور ،کاشيهاي جرجان و  ...است
(ستوده109/2 :1374 ،؛ معطوفي 217 :1387 ،و طاهري شهاب.)895 :1381 ،

از سدة هشتم حدود پنجاه کتیبه شناسایي شد .متن اغلب این کتیبهها مفصّل و
داراي تاریخ است .برخي از کتیبههاي شاخص این دوره ،شامل کتیبههاي بقاع امامزاده
نور و امامزاده یحیاي گرگان ،امامزاده ابوالقاسم دوهزار تنكابن ،چهارپادشاه و شیخ زاهد
الهیجان ،پالسیّد رامسر ،امامزاده عبداهلل یانهسر ساري ،سید محمّد در آستانه اشرفیه،
سید هادي و سید محمد در کالردشت و  ...است.
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ویژگيهاي شاخص کتیبههاي سدة دوم تا هشتم را به اختصار ميتوان اینگونه
برشمرد :به لحاظ تعداد کتیبههاي سنگ قبر ،بیش از سایر کتیبههاست و بیشترین
سنگ قبرها ،مربوط به منطقة گرگان و استرآباد است .پس از آن کتیبههاي مربوط به
در ورودي ،صندوق ،ضریح و نورگیر بقاع امامزادگان و مساجد مجاور آنها بیشترین تعداد
را دارند.
گذشته از سنگ قبرها ،برخي فرمانها و وقفنامهها و عمده کتیبههاي مورد مطالعه
بر روي چوب کنده شدهاند .سپس کتیبههاي گچبري و خوشنویسي با رنگ بر روي
دیوار بناها ،تعداد زیادي را دربرميگیرند .معدودي از کتیبهها نیز بر روي فلز ،کاشي و
سفال حك شدهاند .بهجز دو سه کتیبة پهلوي ،خط کتیبههاي قبل از سدة هفتم کوفي
است .در کتیبههاي سدة هفتم و بعد نیز ،گاه خط کوفي در کنار سایر خطوط بهکاررفته
است ،امّا عمده کتیبههاي سدة ششم تا نهم به خطوط نسخ ،ثلث ،رقاع و ریحان نوشته
شدهاند و معدودي نیز تعلیقاند.
 .4كتيبههاي رويان و رستمدار در دورة ملك كيومرث
از کتیبههاي حكام این سلسله که قبل از ملك کیومرث سلطنت داشتند ،تاکنون فقط
چهار کتیبه متعلق به ملك اسكندر بن تاجالدوله زیار و برادرش شاه غازي مربوط به
سالهاي  761و  782هـ.ق در بقعة امامزاده هادي (ستوده )140-138/3 :1374 ،و یك
کتیبه در بقعة امامزاده محمد کالردشت شناسایي شد 6.احتمال دارد کتیبههاي ملوك
قبلي این سلسله به دالیل مختلف ازبین رفته باشد .از دورة ملك کیومرث ،تاکنون حدود
چهل کتیبه شناسایي شد که ویژگيها و متن آنها به شرح جدول زیر است7 :

1

شماره ترتيب

كتيبه

كتيبه
نام بناي داراي

امامزاده احمدرضا السمالریجان

روي صندوق

محل درج كتيبه

زبان نگارش

عربي و فارسي

811

كتيبه

منبّت

ریحان

كتيبه
تاريخ ساخت

روش ساخت كتيبه

نوع خط كتيبه

+150

كلمه

تعداد كلمات

جدول شماره  .1كتيبههاي ملك كيومرث در سدة نهم هـ.ق.
متن كتيبههاي دورة ملك كيومرث در رويان و
رستمدار در سده نهم ه-ق.
«اهلل ال اله اال هو الحي  ....اال بعلمه وسع» «هذه العماره المبارکه و
روضه المتبرکه المزار المغفور المبرور المرحوم السعید الشهیدبن
خیاران قدس اهلل العزیز» «في تاریخ ماه مبارك ربع االوّل سنه احد
عشر و ثمانمائه»« .امر هذا الصندوق ادریس بن صالح» «کاتب
خسرو بن اسكند ،طلب رحمت کن .عمل محمد بن علي بابو نجّار»
« صد هزاران بشارت و مغفرت بروح [و] روان او واصل کن... .اهلل بر
نویسنده این ،رحمت کن و بر ناظم این ،رحمت کن .کاتب حسین
بن اسكندر» ( ستوده 410-409/3 :1374 ،و .)3/4

2

همان

روي در

فارسي

3

همان

دیوار

عربي

4

بقعه سید محمد صالحان کجور

چهارچوب در

عربي

820

منبّت

ثلث

140

5

همان

دیوار بقعه

عربي

خطاطي

ریحان

32

6

همان

باالي طاقنما

عربي

احتماالً 820

خطاطي

ریحان

+ 50

7

همان

طاقچهها

عربي

احتماالً 820

خطاطي

ریحان

+ 50

8

همان

نورگیرغربي بقعه

عربي

احتماالً 820

منبّت

ثلث

28

9

همان

در بقعه

عربي

حدود 849

منبّت

رقاع

22

10

امامزادگان هزارخال کجور

حاشیه باالي صندوق

عربي

منبّت

نسخ و ریحان

824-814

احتماالً  824یا 814

820

811

منبّت

نسخ

+150

ستوده نوشت « :بر تخته پاره اي که بر دیوار امامزاده نصب
بود ،با خط متوسط نسخ ،آیاتي از ابتداي سوره مبارکه یس تا
انتهاي آیه یازدهم حك شده است» (همان.)410:

احتماالً .820

811

منبّت

نسخ

ستوده نوشت :این عبارات بر این دو لنگه دیده ميشود «:در مسجد
بهرزه باز مكن چون درایي بجز نماز مكن » « عمل استاد
افراسیاب ابن استاد علي نجِار معروف بالرجاني» (همان.)409/3 :

75

19
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ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
انا فتحنا لك فتحاً مبینا  ...عند اهلل فوزاً عظیما .اهلل مفتح االبواب
مسبب االسباب .هذا باب عماره المشهد المقدس و تربه معطر
سلطان العارفین برهان المحققین تاج الواصلین خلیفه رسول رب
العالمین ابو المعارف سلطان محمد دبیر کیا صالحاني قدس اهلل
سره .امر بهذا العماره و الباب الملك االعظم و االستندار المعظم
جالل الدوله ملك اسكندر بن الملك المرحوم شرف الدوله بیستون
خلد اهلل ملكه و طاب ثراه في تاریخ ماه مبارك محرم سنه عشرین
و ثمانمائه الهجریه النبویه» (همان.)201-200 :
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم....
 سلطان العارفین برهان المحققین ابوالمعارف سلطان محمد دبیرکیا سلطان طبرستان - ....سلطان السالطین و خاقان الخواقین ...
ملك اسكندر  ...خلد اهلل ملكه .... -...ابن صاحب دیوان آقا محمد
کزازي  ....سنه ( ».......همان)202 :
ستوده روایت اعتمادالسلطنه را دربارة این کتیبه اینگونه نقل نمود:
« باالي طاقنماي دوم ،به خط خوش و مرغوب سوره یس کتابت
شده » (همان).
ستوده روایت اعتمادالسلطنه را دربارة این کتیبه اینگونه نقل نمود:
« در هر طاقچه هم از آیات شریفه و احادیث منیفه کتابه اي کرده
اند» (همان).
نگارندة مقاله این عبارات را بر آن خواند:
باال« :حین اشد الشوق علیه کان»
چپ« :یاتي القبور کل لیله و ینادي یا حسیناه یا حبیباه»
پایین« :فال یجد احداً فلما کان»
راست« :بعد سنه اشد شوقه فبكا هذه جعل یقول» (مشاهدات و
مطالعات نگارنده)
قد تمّ هذا الباب في اوان الدوله السلطان االعظم مالك الرقاب و
االمم جالل الدوله ملك کیومرث  .. ..خلد اهلل ملكه و سلطنته»....
(همان).
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت « :بسم اهللالرحمن الرحیم.
الحمدهلل رب العالمین .والصلوه والسالم علي خیر خلقه محمد و آله.
الطیبین الطاهرین .اما بعد ،فان الملك االعظم ،مالك رقاب االمم،
اعدل الملوك و السالطین ،اعتضاد الحكام و الخواقین ،الموئید
بتایید رب العالمین ،جالل الحق و الدوله و الدین ،ابوالمظفر ،الملك
کیومرث بن الملك المرحوم ،المغفور الشهید ،الملك بیستون خلد
اهلل تعالي سلطنه الي یوم الدین و رحم آبائه و اسالفه الصالحین ،امر
بنحت هذه الصندوق المرقد المنور » (همان.)192 :

12
13
14
15

همان

16

همان

17

همان

18

11

همان
همان

همان

روي دیوار

همان

دیوار داخل

همان

در اوّل

سر در بقعه
دیوار بیرون.

پاي صندوق
دیوار بیرون .پایین

حاشیه پایین صندوق

عربي

عربي
احتماالً عربي

عربي
عربي

عربي
عربي

عربي

829

829

829

احتماالً 829

829
احتماالً

828

خطاطي

احتماالً 828

خطاطي

احتماالً 824-814

منبّت

احتماالً 824-814

آجر سفال

ریحان

آجر سفال

ریحان وتعلیق

حجاري

رقاع

+ 80

منبّت

ریحان

+3

منبّت

ریحان

21

ا؟ ریحان

80

نسخ یا ریحان

110

نسخ و ریحان

8

9

163

 /104تأثير اوضاع سياسي و مذهبي مازندران و گيالن در سدة نهم هـ.ق بر كتيبههاي ملك كيومرث بادوسپاني...
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
اهللال اله اال  ..هوالعلي العظیم» « اللهم صلعلي محمد المصطفي و
علي علي المرتضي و الحسن الرضا و حسین الشهید الكربال و زین
العابدین ومحمد باقر وجعفر الصادق و موسي الكاظم و علي موسي
الرضا و محمد تقي و علي نقي و حسن العسكري و حجه القائم امام
محمد المهدي صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین .و الصلوه علي
صاحبي هذا المرقد المنور امامین الهمامین السیدین الشهیدین
الكاملینالفاضلین الصادقین الطاهرین المطهرین ابنا امام العالم
العادل و الشرع الناظم و هو موسي الكاظم علیهم التحیه و الرضوان.
تمّ هذا الصندوق الشریف و العمل الظریف علي ید االستاد االجل
المخدوم استاد محمد بن الحسین النجار المعروف بكیا کردي والیه
رودي .کتبه محمود بن النجیب الرستمداري غفر له» (همان:
)193-192
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :در زیر این کتیبه ،در
طرف پایین پا ،در طرف مشرق در ورودي محجر صندوق بدین
عبارت ،تاریخ نخست این صندوق را نوشتهاند« :في تاریخ ربیع
اآلخر سنه اربع و ثمانمائه الهجریه » (همان.)193 :
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت :از این رواق به روضه مطهر
و مرقد منور داخل ميشود که دري در آنجا نصب شده است که
روبروي درب اوّل و درب ثاني است .این در بخالف درهاي دیگر،
ساده و بي نقش و نگار است .باالي سراین در ،سنگي نصب کرده
اند که این عبارت بر روي آن نوشته اند« :عمل استاد حسین بن
علي بناء آملي الحسیني» (همان.)190 :
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت..1 :سوره فتح  .2الحكم هلل
الواحد القهار و] هو الملك العزیز[ .امر بعماره هذه البقعه المبارك
ذواه المطهر المنور ]،الملك االعظم االعدل خسرو ایران ،خالصه
اکاسره جهان ،معین امیرالمومنین[ ،استندار] ملك کیومرث خلد
اهلل تعالي سلطنته ،ابن ملك المغفور المبرور ،ملك شرف الدوله
بیستون استندار علیه الرحمه و الغفران .کتبه محمود بن نجیب
الرستمداري في تاریخ ثمان و عشرین و ثمانمائه (همان).
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
اهلل ال اله اال هوالحي القیوم ال تاخذه سنه و ال نوم له ما في
السموات و ما في االرض ........... ...............هوالعلي العظیم  .في سنه
تسع و عشرین و ثمانمائه» (همان.)196 :
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :امر بهذا الباب المشهد
المبارك الملك المعظم جالل الدوله کیومرث بن شرف الدوله
بیستون استندار .عمل محمد بن حسین کیا کردي» (همان.)188 :
ستوده به نقل از اعتمادالسلطنه نوشت« :بعضي کلمات مالحظه شد
که لفظ «کیومرث» و «جالل» و «الحمد» نوشته شده بود .معلوم شد
که این کتابه با کتابه صندوق اوّل که نوشته ميشود مطابق و
اختالفي نداشت و این کتابهها که خوانده نشد ،به خط ریحان و
تعلیق بود» (همان.)191 :
طبق روایت اعتمادالسلطنه ،متن این کتیبه شامل آیاتي از سوره-
هاي فتح ،نجم ،اسري و احزاب که عمده آن ریخته و قابل خواندن
نبود (همان.)189 :

20

منبر مسجد

عربي

837

منبّت

نسخ

12

عربي

؟ 837

منبّت

نسخ

7

فارسي

840

آجر پخته

ریحان

16

فارسي

840

خطاطي

ریحان

+8

فارسي

840

خطاطي

ریحان

+ 16

26
27

25

24

23

22

همان

بقعة شاه بالو نور

همان

مسجد لواسان بقعه شیخ احمد
همان

چپ بقعه

کتیبة طاقنماي سمت

کتیبة داخل

طاقنماي سمت راست

سردر بقعه

21

19

بند آب نمد جوق الر

احتماالً سردر

احتماالً عربي

احتماالً 833

انامشخص

؟ ریحان

0

مسجد برغان

همان

نامشخص

احتماالً عربي

احتماالً 831-821

نامشخص

؟ ریحان

روایت متن

هاسان

روي صخره کوه

احتماالً عربي

حدود 829

حجاري صخره

؟ ریحان

+6

در مسجد زنانه

در دارالحفاظ

عربي

849

منبّت

؟ ریحان

48

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان 105/ 1397
ستوده به روایت از اعتمادالسلطنه ،کتیبههاي این در را اینگونه
نقل کرد « :قد تم هذا الباب بامر السلطان االعظم مالك رقاب االمم
السلطان ملك کیومرث خلد اهلل ملكه و سلطانه و اوضح علي
العالمین برّه و احسانه في تاریخ جمادي االوّلي سنه تسع و اربعین
و ثمانمائه الهجریه .صانعه استادیوسف بن نجار فیروزي.متولي
هذاالزیاره الشیخ حسین گالش» (همان)189 :
ستوده نوشت « :متن کتیبه از میان رفته و ظاهراً به عمد آن را
محو کردهاند .در سطر دوم کلمة «سلطان» و در سطر آخر کلمات
«من شهور» کموبیش خوانده ميشود .خارج از متن کتیبه «کتبه
محمود رستمداري» روشن و واضح است (همان .)388 :به نظر
نگارنده ،احتماالً مضمون آن چنین بوده باشد[ :امر ببناء هذه النهر
في اوان الدوله السلطان االعظم مالك الرقاب و االمم جالل الدوله
ملك کیومرث بن السلطان بیستون خلد اهلل ملكه و سلطنه من
شهور سنه..و ..و ثمانمائه« .کتبه محمود رستمداري»]
طبق مضمون کتیبه جدید ،این مسجد در سال  1316شمسي
دچار آتشسوزي شد .اصل کتیبه احتماالً از بین رفته یا بعد از
تخریب مسجد سرقت شده باشد .متن کتیبة جدید روایتي از
مضمون کتیبة قدیمي است که مسجد به فرمان ملك کیومرث بن
بیستون ساخته شد ( مشاهدات و مطالعه میداني نگارنده ).
در لشكرکشي حكام گیالن و مازندران به رستمدار و جنگ 832
چیلك شار ،این بقعه احتماالً آسیب دید .فرمان مورخ  833ملك
کیومرث براي ساماندهي موقوفات بقعه مؤید این نكته است
(یزدينژاد و همكاران.)62 :1386 ،
اعتضادالسلطنه در سفرنامهاش نوشت« :مسجد واقعه در لواسان
بزرگ معروف به حضرت امام حسن سالم اهلل علیه ،در منبر بزرگ
چوبي کنده شده است به خط نسخ :في التاریخ شهر اهلل االصم سنه
سبع و ثلثین و ثمان مائه » (نوري.)354 :1390 ،
احتماالً این در نیز همزمان با منبر ساخته شده باشد « .در درب
کوچك مسجد زنانه کنده شده است به خط نسخ« :اهلل مفتح
االبواب و الیه مرجع الماب» (همان).
ستوده نوشت :کتیبه اي از آجر پخته بر باالي نماي خارجي ضلع
قبلي است که این شعر با خطي خوش بر آن حك شده است« :شه
کیومرث بن سلطان بیستون ظل خدا در زمان هشتصد و چل ختم
فرمود این بنا» (ستوده.)346/3 :1374 ،
ستوده نوشت« :در درگاه سمت راست در ورودي در دایرهاي نام
معمار و پیشكار بناست که به علت فرسودگي روشن خوانده نشد.
این کلمات بر آن واضح بود« :معمار پیشكار آن پاشا بن تهمراس
بكشاه جمشید ( » »...همان.)345 :
ستوده نوشت :در طاقنماي داخلي سمت چپ در ورودي بقعه ،در
دایرهاي عبارات زیر نوشته شده است« :درب الیاس گفت گیرد (؟)
درین آستان دعاي بخیر ميخواهد .متولي این مقام درویش حسن
دارا» (همان.)344 :

35
36

32
34

31
33

30

سرخ کمر نور

نایه نور نور

امامزاده محمود

29

همان

روي صخره

28

سلطان مطهر بومهن

در بقعه

فارسي

همان

صندوق بقعه

احتماالً عربي

حجاري

ریحان

همان

در مفقوده بقعه

عربي

847

منبّت

ا؟ ریحان ثلث

همان

کتیبه خوانده نشده

احتماالً عربي

847

منبّت

ا؟ ریحان ثلث

نا مشخص

همان

باالي در ورودي

فارسي عربي

843

منبّت

ا؟ ریحان

31

همان

سردر

فارسي

840

خطاطي

ریحان و ثلث

یك روایت

بدنهخارج

فارسي

840

؟ تسفال /کاشي

ا؟ ریحان

نا مشخص

بااليطاقنما

عربي

840

گچبري

؟ ریحان

26

جنوبي محراب

فارسي

840

کاشیكار
ي

؟ ریحان

6

848

840

خطاطي

ریحان

+ 50
30

+ 20

کتیبه طاقنماي
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ستوده نوشت :جنوبي محرابي است .بر حاشیة این محراب آیات زیر
با رنگ نوشته شده است« :اوّلیاء اهلل ال خوف علیهم و ال هم
یحزنون .بالغ امره قد جعل اهلل لكل شیيء قدراً  .اهلل ال اله اال هو
اهلل .اهلل» (همان.)345 :
ستوده نوشت بر باالي طاقنماها کتیبههاي کاشي بوده که فعالً سه
کتیبة آن باقي است و آنچه باقي مانده «صلوات بر چهارده معصوم
» است (همان).
ستوده نوشت :بر سردر ورودي کتیبهاي چهارگوشه از گچ است که
نام بنّا بر آن خوانده ميشود« :عمل بهرام بنا بن علي  ... ...بنا»
(همان).
ستوده دربارة این کتیبه منظوم دیگر نوشت« :ابیات زیر بنا بر نقل
آقاي خانباباخان سلطاني ،بر باالي در ورودي این بنا بوده است و
امـروز نشاني از آن بر جانیست« .بردرگه دوست چون رسي
گولبیك کانجا نه سالم راه دارد نه علیك این وادي کعبه است
نگهدار قدم این وادي عشق است ،فاخلع نعلیك»» (همانجا).
نگارنده در تابستان  1394و فروردین  1397دو بار از این بقعه
دیدن و کتیبههاي آن را از نزدیك مشاهده کرد .حسب بررسيها،
به نظر ميرسد که کتیبههاي روي دیوارهاي بقعه بیش از تعدادي
باشد که ستوده نقل کرده است و برخي از کتیبههاي بقعه خوانده
نشد.
جعفر محدث نوشت :بارگاه شاهزاده محمود بن امام موسي کاظم
در روستاي ناحیة نور در سال  843هجري به دستور ملك کیومرث
بر مزار آن حضرت ساخته شد که  28سال بعد از آن به جاي درب
اوّلي ،درب دو لنگة زیبایي به همّت دو تن از نجاران هنرمند نوري
 ....ساخته شد» (یزدينژاد و همكاران.)61 :1386 ،
اعتضادالسلطنه متن این کتیبه را اینگونه قرائت و نقل نمود « :امر
بعماره هذه الصندوق المزار المتبرك الملك االعظم جالل الدوله و
الدین ملك کیومرث .عمل استاد حسین ابن استاد محمد نجار
الكرد في ماه رجب المرجب سنه سبع و اربعین و ثمانمائه .دور
صندوق آیه الكرسي و چند آیه دیگر از قرآن مجید» (نوري،
.) 321 :1390
نظر به ساخت بقعه در تاریخ مذکور ،به احتمال براي این بقعه دري
نیز ساخته بودند که در سال  962تعویض شد .این در نیز احتماالً
کتیبهاي با این مضمون داشت[ :امر بعماره هذا الباب المزار
المتبرك الملك االعظم جالل الدوله و الدین ملك کیومرث .عمل
استادحسین ابن استادمحمد نجارالكرد في سنه سبع واربعین و
ثمانمائه].
ستوده نوشت« :خسرو فرهاد قوت آن بذاتش ذوفنون شاه کاوس
کیومرث ابن سلطان بیستو[ن] هشتصدو هشت وچهل ازهجرت
صدررسل کند به توفیق خدا این کوه چوکوه بیستو[ن]» (ستوده
همان.)301 ،

40

39

38

کتیبههایروي صندوق

عربي

858

نقاري و منبّت

ثلث و ریحان

185

37

کجور

در ،صندوق و سردر و ...

احتماالً عربي

قبل از 857

نامشخص

نامشخص

0

مقبره ملك کیومرث در هزارخال کجور

رویان

سردر بقعه

عربي

851

آجر سفال

ریحان

17

درویش امیر ناسنگ جمشید کیا سلطان

در ورودي بقعه

عربي و فارسي

849

منبّت

؟ ثلث

49

امامزاده ابراهیم تیرساي نور
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ستوده کتیبه هاي روي در این بقعه را اینگونه نقل نمود « :اشتري
هذا الباب حسن ابن سلطان العارفین کیا ابن کیا اعظم عالء الدین
شیرامه اسفارنگیج برد اهلل قبره» « .عمل استاد حاجي ابن استاد
محمود في تاریخ سنه تسع اربعین و ثمانمائه»[« .عمل] پیروز نجار
بن شمس نجار»« .درختان تا بوند در کوه و بیشه بشادي باز باد
این در همیشه» (همان.)321 :
آخرین کتیبه موجود از دورة ملك کیومرث در خاك رویان بر روي
سردر این بقعه قرار دارد که متن آن چنین است:
« امر بعمارت هذا المزار ،السلطان ملك کیومرث بن ملك بیستون
في محرم سنه احدي خمسین و ثمانمئه ( »851همان.)240 :
قدیميترین یادگارنوشتههاي روي دیوار این بقعه مربوط به سال
 864قمري است؛ لذا تردیدي وجود ندارد که این بقعه قبل از
تاریخ یادشده و در زمان ملك کیومرث ساخته شده بود .لذا احتماالً
در ورودي ،صندوق و سردر آن همانند سایر آثار دوره ملك
کیومرث داراي کتیبه بود که جملگي از بین رفتند ( همان.)211 :
ستوده متن کتیبه را به نقل از اعتمادالسلطنه اینگونه نقل نمود:
ضلع شرقي «:هذه الصندوق الروضه السلطان االعظم االعدل مالك
رقاب االمم سلطان العرب والعجم الموید بتایید الملك الجبار،
والمعتصم بوالیت علي المختار ،کیومرث بن بیستون استندار في
سنه ثمان خمسین و ثمانمائه» اضالع شمالي و جنوبي « :بسم اهلل
الرحمن الرحیم .انا فتحنا لك فتحا....علیهم دائره السوء» « .و غضب
اهلل علیهم ....بما تعملون خبیراً» ضلع غربي « :اللهم صل علي
المطفي و علي علي المرتضي و علي حسن الرضا و علي حسین
الشهید بكربال و علي زین العابدین و علي محمد الباقر و علي جعفر
الصادق و علي موسي الكاظم و علي علي موسي الرضا و علي محمد
تقي و علي علي النقي و علي حسن العسكري و محمد المهدي»
(همان.)195-193 :

محتواي کتیبههاي موجود مؤیّد آن است که در این دوره بناهاي زیادي ساخته شد
که همة آنها داراي کتیبه بودند .این کتیبهها مربوط به سالهاي ،828 ،820 ،811
 851 ،849 ،847 ،843 ،840 ،831 ،829و  858هـ.ق است .با توجه به اینكه این آثار
فقط مربوط به داوزده سال از دورة سلطنت پنجاه سالة ملك کیومرث است ،ميتوان
استنباط کرد که در دورة مذکور ،در هرسال ،حداقل سه کتیبه و در مجموع بیش از150
کتیبه ساخته شده باشد.
اگر صندوق بقعة هزارخال را از کتیبههاي ملك کیومرث در سال  824یا  828هـ.ق
محسوب کنیم ،ميتوان گفت تقریباً هیچیك ازکتیبههاي بیست سال نخست سلطنت
وي وجود ندارد .در بقعة صالحان چند کتیبه از سال 820هـ.ق وجود دارد که در دو
کتیبة آن نام «ملك اسكندر بن بیستون» با همان القاب و عناویني که ما در کتیبههاي
کیومرث در سالهاي  828هـ.ق به بعد ميبینیم ذکر شده است که دور از باور ،عجیب و
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از ابهامات تاریخي است؛ چراکه طبق روایت مرعشي ،در این دوره هیچگونه جنگ و
شورشي علیه ملك کیومرث گزارش نشده و مملكت رویان در آرامش و امنیت به سر
ميبرده است .چون در منابع هیچ اشارهاي به حكومت برادرش ملك اسكندر یا شخص
دیگر در فاصلة سالهاي  828-808هـ.ق نشده است ،شاید بتوان نامبرده را به عنوان
ولیعهد یا قائممقام ملك کیومرث تصور کرد؛ اما چون کتیبههاي مذکور ،دقیقاً مضمون
شاهي دارد ،نميتوان این احتماالت را پذیرفت و از آنها گذشت .در سالهاي -828
829هـ.ق چند کتیبه ،در فاصلة سالهاي 840-829هـ.ق فقط یك کتیبه و در شش
سال پایاني 857-852هـ.ق نیز کتیبهاي ثبت و گزارش نشده است .با توجه به اینكه در
سالهاي  829-828و 851-847هـ.ق در ساخت بناهاي کتیبهدار توالي وجود دارد؛ لذا
استنباط ميشود در بقیة سالها نیز بناهاي مشابهي ساخته شده باشد و عدم وجود
کتیبه از سالهاي  846-842 ،840-830 ،828-808و 857-852هـ.ق ،احتماالً ناشي
از تخریب و نابودي آنها در ادوار بعد باشد.
همة کتیبههاي موجود در قلمرو ملك کیومرث ،در سیزده بنا قرارداشتند .عمدة این
کتیبهها به بقاع طاهر و مطهر ( ،)%27/5سید محمد صالحان ( )%17/5و شاه بالوي ناتل
( )%17/5تعلق دارند .از بناهاي کتیبهدار ،بقاع جمشیدکیا سلطان و شاه بالو در دشت و
ساحل دریا قراردارند .بقعة امامزاده تقي بومهن و مساجد لواسان و برغان در مرزهاي
قلمرو جنوبي و پشتكوه رویان قرارگرفتهاند و هفت بناي دیگر در آباديهاي کوهستاني
رویان واقع شدهاند .در مجموع %67/5 ،کتیبهها مربوط به بقاع امامزادگان %20 ،کتیبهها
مربوط به بقاع عرفا و بقیه به سایر ابنیه تعلق داشت؛ بنابراین ،عمده کتیبههاي رویان در
مراکز مذهبي شیعي تمرکز یافته است و کتیبه ابزاري در خدمت مذهب بود.
در هشت بناي این دوره ،چهارده کتیبه با عبارات «امرببناء»« ،امر بنحت»« ،امر
بهذه» و «فرمود» بهکار رفته که حاکي از ساخت بنا و یا آثار موجود در آنها به فرمان
ملك کیومرث است .در کتیبههاي چهار بنا ،اثري از فرمان شاهي دیده نشده است.
احتمال دارد که در این بناها نیز کتیبههاي مشابهي وجود داشته است که قبل از ثبت،
تخریب شده باشند .کتیبههاي مذکور به زبانهاي عربي و فارسي نوشته شده بودند.
عمده متون عربي کتیبهها شامل آیات قرآن ،صلوات کبیر ،احادیث و متن فرمانهاي
شاهي است .بخش فارسي کتیبهها ،اغلب شامل اشعار فارسي در یك یا دو بیت است و
به سالهاي 848 ،840و  849هـ.ق تعلق دارد .نوع خط کتیبههاي مورد مطالعه به
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ترتیب فراواني شامل ریحان ،ثلث ،نسخ ،رقاع ،کوفي و تعلیق بود .خط ریحان در
کتیبهنویسي این دوره در درجه اوّل ،و خطوط ثلث و نسخ در درجة دوم اهمیّت قرار
داشتند .مواد حدود نیمي از کتیبههاي موجود چوب است و کتیبهنویسي با رنگ بر روي
دیوارگچي ،سنگ ،آجر ،سفال و کاشي نیز درجة دوم قرار داشت.
کتیبههایي که با تكنیك نقاري و منبّت رويچوب ایجاد شدهاند  ،%42/5خوشنویسي
روي دیوار گچي  ،%22/5سنگ و حجاري  ،%10آجري و سفالي ،%10گچبري  % 5و
کتیبة کاشي  % 2/5را تشكیل ميدهند و  % 5نیز مواد آنها مشخص نبود.
این کتیبهها بیشتر به زبان عربي نوشته شدهاند .متن  %55کتیبهها فقط عربي%20 ،
فقط فارسي % 12/5 ،فارسي و عربي و  %12/5نیز نامشخص است .گذشته از آیات قرآني
و احادیث ،متن عمومي کتیبه ها به نثر عربي و در عین حال روان و گاه آمیخته با
عبارات فارسي است .پنج کتیبة منظوم فارسي نیز دیده شد؛ سه کتیبه هرکدام یك بیت
و دو کتیبة دیگر ،هرکدام شامل دو بیت است .بهجز کتیبة مورخ 811هـ.ق ،سایر
کتیبههاي منظوم مربوط به سالهاي 848 ،840و 849هـ.ق است .فقط یك کتیبه
فرمان منظوم کوتاه و پر معنا وجود داشت که متن آن چنین بود:
«شهکیومرث بن سلطان بیستون ظل خدا در زمان هشتصد و چل ختم فرمود این بنا».

خط حدود  % 60از کتیبهها دقیقاً ذکر شده است؛  %30از کتیبهها به خط ریحان،
 %10ثلث %7/5 ،نسخ % 5 ،رقاع و  % 5نیز به خطوط کوفي و تعلیق بود؛ لذا ميتوان
نتیجه گرفت که خط ریحان در کتیبهنویسي این دوره در درجه اوّل ،ثلث و نسخ در
درجة دوم بوده و سایر خطوط در این دوره کمتر رواج داشته است.
جدول شمارة  .2طبقهبندي اندازة متن كتيبههاي دورة ملك كيومرث.
تعداد

درصد

جمع كلمات

اندازة كتيبهها

كلمات موجود از متن هر كتيبه

% 30

127

تا  20کلمه

،16 ،12 ،9 ،8 ،8 ،7 ،6 ،6 ،3
17،19 ،16کلمه

12

477

از  21-60کلمه

،48 ،31 ،30 ،28 ،26 ،22،21 ،21
 +50،+50،+50، +50 ، +50کلمه

13

% 32/5

بیش از  61کلمه

،+150+140،+110+90+80،+75
 185 +163 +150+150کلمه.

10

% 25

1283

نامشخص

از متن  5کتیبه چیزي بدست
نیامد.

5

% 12/5

-------

جمع

-----------------

40

% 100

1887
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نكتة مهم دیگر دربارة این کتیبهها ،اندازة متن یا تعداد کلمات هرکتیبه است .با
توجه به اهمیّت موضوع ،متن کتیبهها از این دیدگاه نیز بررسي و طبقهبندي شد که
جرئیات آن در جدول شمارة  2آمده است .تعداد کلمات  35کتیبه مشخص است و
ميتوان حدس زد که هریك از کتیبههاي نامشخص احتماالً کمتر از  20کلمه داشتهاند.
اگر آنها را نیز در طبقه اوّل قراردهیم ،ميتوان گفت حدود  %40از کتیبههاي این دوره
با متن کوتاه (تا 20کلمه) %35 ،با متن متوسط ( 21-60کلمه) و حدود  %25نیز با متن
بلند بودند .طبق نمونههاي موجود ،اغلب کتیبههاي بلند ،شامل کتیبههاي قرآني و
صلوات کبیر است که بر روي صندوق ،چهارچوب ،در ورودي و دیوار بقاع نوشته ميشد.
.5تحليل متن و محتواي كتيبهها
چون موضوع و هدف این مقاله تحلیل تاریخي محتواي کتیبههاي مورد نظر و تبیین
ارتباط آنها با وضعیّت سیاسي آن دوره است ،آماري از محتواي این کتیبهها ارائه
ميشود .پس از مطالعة دقیق متن کتیبهها ،موضوعاتي که در آنها مطرح شده بود،
استخراج و  25مقولة جزئي مشخص شد .این مقولهها ،مجدداً در سه مقولة «فني-
هویّتي»« ،سیاسي-حكومتي» و «دیني-مذهبي» طبقهبندي شد .نتیجة طبقهبندي در
جدول شمارة  3تدوین گردید که در ادامه تشریح و تبیین ميشود.
جدول شمارة  .3طبقهبندي محتواي كتيبههاي دورة ملك كيومرث
مضامين فني،

تعداد

درصد

16

40

نام و القاب ملك

معرفي اثر تاریخي

12

30

فرمان سلطان

9

نام نجار و منبتکار

8

20

دعا براي سلطان

6

نام کاتب

4

10

واژه استندار

3

7/5

نام آمر ،معمار و بنا

هويتي
تاریخ ساخت اثـر

مضامين

تعداد

درصد

17

42/5

آیات قرآني

22/5

اسماء جـالله

15

صلوات پیامبر و آل

حكومتي سياسي

مضامين ديني و

تعداد

درصد

16

40

3

7/5

احادیث نبوي

3

7/5

1

2/5

مذهبي

3

7/5

نام ایران و کسري

1

2/5

صلوات  14معصوم

4

10

نام متولي بقعه

2

5

خیرات سلطان

1

2/5

تجلیل از امامزاده

5

12/5

آداب مسجدو بقعه

2

5

نام صاحب دیوان

1

2/5

2

5

47

39/ 5

-----------

38

31/9

جمع كل

معینامیرالمومنین
علي
---------

34

28/5

مضامین فني و هویّتي % 39/5 ،از کل مضامین کتیبهها را به خود اختصاص داده
است .در % 40از کتیبهها تاریخ ساخت اثر ،در  % 30معرفي اثر تاریخي ،در  % 20نام
استاد نجّار ،در  % 10نام کاتب ،در  %7/5نام بنّا ،معمار و آمر ،در  % 5نام متولي ذکر
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شده است .در  % 5کتیبه ها هم آداب ورود به مسجد و بقعه و سفارش دربارة نحوة
استفاده از آنها ذکر شده است.
در کتیبههاي مورد بحث ،در مجموع  38مضمون حكومتي-سیاسي شناسایي شد که
 %32از مضامین کتیبههاي این دوره را شامل ميشود .تفصیل این مضامین چنین است:
در  %42/5از کتیبهها نام و القاب متعدد براي سلطان %22/5 ،اشاره به امر سلطان%15 ،
دعا براي سلطان %7/5 ،واژة «استندار» و واژگان «خسرو ایران ،اکاسره ،اشاره به احسان
سلطان و نام صاحبدیوان»  % 10مضامین را شامل ميشود.
در تحلیل این مضامین ميتوان گفت عبارات «امر»« ،فرمان» و «فرموده» در متن
این کتیبهها ،حاکي از آن است که همة این بناها و آثار به فرمان سلطان عصر ساخته
شده بودند .کاربرد واژههاي «اکاسره» و «خسرو» اشاره به پیشینة سلسلة بادوسپانان و
آگاهي آنها از پیشینه و نسب ساساني آنهاست .احتماالً در این دوره نیز انتساب به
ساسانیان همچنان اهمیّت داشت و مالك مشروعیّت حكومت آنها بود .با توجه به آنكه
نام «ایران» در هیچیك از کتیبههاي شمال ایران تاکنون مشاهده نشده است ،از این
حیث نیز کتیبة نماي شرقي بقعة طاهر و مطهر در هزارخال کجور ،در بین تمام کتیبه
هاي شمال ایران ،منحصربهفرد محسوب ميشود و نشان ميدهد که بعد از  8سده
فاصلهگرفتن از فرهنگ ایران ساساني ،اعقاب آنها گوشة چشمي به گذشته داشته و نام
ایران ذهنشان را به خود مشغول ميداشته است.
بادوسپانان در دورة دوم حكومت ،به «استندار» شهرت داشتند .کاربرد این واژه بعد
از نام ملوك این سلسله در کتیبههاي این دوره ،اشاره به اصل و نسب و ارتباط نژادي و
خوني و تعلق آنها به خاندان بادوسپانان است.
نكتة بارز دیگر در این کتیبهها ،بررسي القاب همراه یا بعد از نام حاکم است .در
بیشتر کتیبههاي ملكکیومرث ،نام حاکم حداقل با دو لقب همراه است .به طورکلي ،در
این کتیبهها قبل از نام حاکم ،بیشتر واژگان «السلطان» و «الملك» و در مواردي هر دو
واژه و در یك مورد نیز واژة «شاه» بهکار رفته است .بعد از این واژگان نیز ،به ترتیب
واژگان «االعظم»« ،جاللالدوله»« ،جاللالدوله والدین»« ،جاللالحق»« ،مالك الرقاب
واالمم»« ،االعدل»« ،اعدل الملوك والسالطین»« ،سلطان سالطین»« ،سلطان العرب
والعجم »« ،خاقان خواقین»« ،اعتضاد الحكام والخواقین»« ،المویید بتایید رب
العالمین»« ،المویید بتایید الملك الجبار»« ،ظل خدا»« ،ابوالمظفر»« ،المعظم»« ،خسرو
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ایران»« ،خالصه اکاسره جهان»« ،معین امیرالمومنین» و «المعتصم بوالیت علي
المختار» به عنوان صفت از  7-1بار تكرار شده است.
اگر چه در نگاه اوّل ،احتمال داده ميشود که این واژگان بیشتر با هدف تبلیغ و
بزرگنمایي بوده باشد تا بیان واقعیّت ،با نگاه عمیقتر ميتوان فهمید که کاربرد هریك
از این واژگان ميتواند عالوه بر معاني ظاهري ،گویاي اهداف و جهتگیريهاي سیاسي،
نظامي ،مذهبي و طرز تلقّي آنها از حكومت خود باشد یا حداقل ميتواند بیانگر چیزهایي
باشد که آنها درصدد تبلیغ یا القاي آن به مردم بودند .اینكه هر حاکمي دوست مي
داشت او را با چه عبارتي رسماً خطاب کنند ،نیز اهمیّت دارد؛ بنابراین ،کتیبههاي
مذکور ،از این حیث نیز ميتواند مورد استناد قرارگیرد که ملك کیومرث خود را در چه
جایگاه و سطحي از حكّام ایران قرارميداد و حكومت او در چه سطحي از حكومتهاي
معاصر یا قبل از او قرارداشت و یا دوست ميداشت که دیگران او و حكومتش را در چه
جایگاهي ببینند؛ بنابراین ،تجزیه و تحلیل این عبارات در کتیبههاي مذکور ،ميتواند در
این مورد راهگشا باشد.
در اغلب کتیبهها ،قبل از نام ملكکیومرث ،واژگان «السلطان» و «الملك» آمده
است .فقط در یك کتیبة او و یك کتیبة پسرش ،واژة «شاه» ذکر شده است؛ بنابراین،
احتماالً بتوان گفت که او ترجیح ميداد اطرافیانش وي را «سلطان و ملك» خطاب
کنند .همچنین اوصاف و القاب مختلفي که بعد از نام حاکم ذکر شده است ،گویاي آن
است که خود او یا اطرافیانش درصدد بودند که حكومتش را با شكوه و جالل جلوه دهند
و او را مایة عظمت حق ،دین و دولت بدانند ،مالك امّتها و اقوام و عادلترین ملوك و
سالطین عصر بهحساب آورند ،سلطان سالطین و خاقان خواقین و سلطان عرب و عجم
و یاریگر حكام و خواقین و حكومتش را مورد تأیید خداوند بدانند و او را سایة خدا بر
روي زمین محسوب دارند ،وي را از تیره و تخمة ساسانیان بدانند و به «کسراي ایران و
خالصة همة کسراها» ملقب سازند و از زبدة شیعیان ،معتصم علي مختار و معین
امیرالمومنین بشمارند.
از کاربرد گستردة این واژگان ،ميتوان چند نتیجة متفاوت گرفت که حكایت از
اوضاع مختلف دارد :نخست ،آنكه دورة ملك کیومرث واقعاً دورة باشكوهي بوده و او واجد
اوصافي بوده که در این کتیبهها بدانها تصریح شده است؛ دوم ،دولتمردان او دوست
داشتهاند که حاکم و حكومتي با چنان اوصافي داشته باشند و در واقع ،مضمون این
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کتیبهها ،گویاي آمال و آرزوهاي دولتمردان آن عصر است و نه آنچه در واقعیّت وجود
داشته است؛ سوم ،آنچه در این کتیبهها برجسته شده ،کمتر گویاي واقعیّتهاي آن عصر
است و بیشتر به قصد تبلیغ و بزرگنمایي انجام شده است .اگر دورة حكومت طوالني و
توأم با آرامش نسبي و نظر مرعشي مورخ آن عصر مالك ارزیابي ما از این دوره باشد ،به
نظر ميرسد مضمون این کتیبهها تا حدودي با واقعیّتهاي آن دوره منطبق بوده باشد.
گذشته از اینها ،کتیبة فارسي منظوم سردر بقعة شاه بالوي ناتل نیز نكات قابل
توجهي دارد و همة عناصر گرایش به ایرانيبودن در این کتیبه جمع شده است؛ زیرا قبل
از نام «کیومرث» ،واژة «شاه» و بعد از آن لقب «ظل خدا» آمده است که کاربرد عبارت
مذکور نشانگر توجه به اندیشة «فرّة ایزدي» در ایران باستان دربارة منشاء حكومت و
قدرت شاه و تبدیل آن به «ظل اهلل » در دوره اسالمي است.
در کتیبههاي مورد مطالعه ،مضامین دیني و مذهبي با  34بار فراواني %28/5 ،از کل
مضامین کتیبهها را شامل ميشود .تفصیل این دو مقوله چنین است :در مجموع  %30از
مضامین دیني و مذهبي کتیبهها را مضامین شیعي تشكیل ميدهد که عمدة آنها شامل
صلوات بر پیامبر(ص) و آل طیبین و طاهرین و صلوات کبیر چهارده معصوم در  %15از
کتیبهها ،تجلیل و تكریم از امامزادگان در  %10کتیبهها و عبارات «معین امیرالمومنین»
و «معتصم به والیت علي المختار» در  %5از کتیبهها وجود دارد .همچنین در متن
 %47/5از کتیبهها ،از آیات قرآن و اسماء جالله استفاده شده است .در  %10سورة فتح،
در  %10آيةالكرسي ،در  %7/5سورة یس و در  %12/5سورههاي نجم ،اسري ،احزاب و
برخي آیات منفرد بهکار رفته است .در مجموع ميتوان گفت حدود نیمي از کتیبههاي
مورد مطالعه به آیات قرآني اختصاص دارد .از مقایسة مضامین مذهبي با دیني ميتوان
به این نتیجه رسید که کاربرد مضامین مذهبي در طي چند دهه ،رشد چشمگیري
داشته است.
در تحلیل مضامین قرآني کتیبهها ميتوان گفت چون مسلمانان اعتقاد دارند که
قرآن کالم الهي و کتاب مقدس آسماني آنهاست ،از هر نوشتهاي باالتر است؛ بنابراین،
یكي از مضامیني که در کتیبههاي اسالمي همواره مورد استقبال قرارميگرفت ،سورهها
یا آیات برگزیدهاي از قرآن بود که به تناسب کاربري فضاها در کتیبهها استفاده ميشد.
با توجه به این جایگاه ،کتیبههاي قرآني را باید از این دیدگاه تحلیل کرد ،اما عالوه بر
تقدّس قرآن و توجه به جنبههاي معنوي ،گاه از برخي آیات و سورهها نیز به صورت
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غیرمستقیم براي رساندن پیامهاي خاصي به مخاطب استفاده ميشد که از جملة آنها
سورة فتح است؛ براي نمونه ،در کتیبههاي مورد مطالعه ،دو کتیبه از سورة فتح در نماي
بیروني و داخلي بقعة هزارخال وجود دارد که عالوه بر جنبة معنوي ،احتماالً با تغییر
مذهب مردم رویان به دعوت ملك کیومرث از سنت به شیعه و فتوحات نظامي و پیروزي
او بر رقبایش مرتبط باشد .همچنین بر روي صندوق قبر وي نیز سورة فتح کنده شده
است که آن را نیز ميتوان اشارة تلویحي به دورة حكومت طوالني و پیروزمندانة وي یا
پیروزي پسرش ملك کاووس بر برادرش ملك اسكندر دانست.
 .6نتيجه
چون درکتیبههاي منطقة رویان قبل از سدة نهم ،مضامین شیعي وجود ندارد ،ميتوان
نتیجه گرفت که پیدایش کتیبههاي مذکور با تغییر مذهب در دورة ملك کیومرث ارتباط
دارد و این کتیبهها ،جملگي متأثر از فضاي مذهبي جدید و گسترش آموزههاي شیعي
توسط وي بوده است .همچنین مضامین این کتیبهها مویّد آن است که ملك کیومرث
بادوسپاني قطعاً شیعهمذهب بوده و این آثار ،با هدف ترویج و تبلیغ تشیّع به فرمان وي
ساخته شده است .تكرار عبارات «المعتصم بوالیت عليالمختار» و «معین امیرالمومنین»
در این کتیبهها و طغراي فرمانهاي ملك کیومرث 8محكمترین سند و شاهد براي اثبات
اعتقادات شیعي اوست؛ بنابراین ،نتیجه ميگیریم کتیبههاي با محتوا و مضامین شیعي،
برآیند شرایط سیاسي و مذهبي دورة مذکور بوده است و با آن ارتباط دارد.
پينوشت
 .1دربارة حدود و مرزهاي رویان و رستمدار ،ر.ك :مقدمة منوچهر ستوده بر تاریخ رویان ،تالیف موالنا
اوّلیاء اهلل آملي ،صص شش تا شانزده.
 .2براي آگاهي از تاریخ رویان و سلسلة بادوسپانان ر.ك :تاریخ تبرستان ابن اسفندیار ،تاریخ رویان موالنا
اوّلیا اهلل آملي ،تاریخ گیالن و دیلمستان مرعشي ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران همو ،تاریخ خاني
شمس الدین الهیجي ،تاریخ گیالن عبدالفتاح فومني ،تاریخ مازندران شیخعلي گیالني و . ...
 .3دربارة تغییر مذهب ملك کیومرث و اقدامات وي در ترویج مذهب تشیع ،ر.ك :مقدمة نیل المرام في
مذهب االئمه علیهم السالم  ،تالیف عبدالرحیم بن معروف رستمداري ،به قلم رسول جعفریان ،صص 11و
 24-25و . ...
 .4دربارة ثبت و قرائت کتیبههاي شمال ایران ر.ك :اعتمادالسلطنه ،جغرافیاي نور ،مجموعه کتابخانه
بیوتات سلطنتي شمارههاي  732و  ،733ه.ل .رابینو ،مازندران و استرآباد ،منوچهرستوده ،از آستارا تا
استارباد ،ج 5-1و جغرافیاي تاریخي شمیران ،ج  .1همچنین باید از مقالة جواد نیستاني با عنوان
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«کتیبههاي سدة 9هـ.ق ملك کیومرث بن بیستون »...منتشره در مجموعه مقاالت نخستین همایش ملي
زبان شناسي ،کتیبهها و متون ،صص  288-277یاد نمود.
 .5دربارة تعداد کتیبههاي شمال ایران هیچگونه آماري وجود ندارد .این آمار را نگارنده براساس
مطالعاتي که طي سالهاي اخیر به انجام رساند ،از طریق منابع کتابخانهاي و جستوجو در مآخذ به-
دست آورد که تفصیل آن در رسالة نگارنده بررسي و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
 .6این کتیبه بر روي صندوق قدیمي بقعه که در سال  779ساخته شد ،وجود دارد .نگارنده حسب
گزارشهاي محلي متوجه آن شد و بخشي از کتیبة آن را قرائت کرد.
 .7عمده اطالعات مربوط به متن کتیبههاي مورد مطالعه در این مقاله ،از جلد سوم کتاب از آستارا تا
استارباد ،تأ لیف منوچهر ستوده اخذ شده است که ترکیبي از مشاهدات و نوشتههاي اعتمادالسلطنه و
ستوده است؛ چون اغلب آثار کتیبهدار تخریب یا سرقت شدند ،تنها راه دسترسي و مطالعه این کتیبهها،
مراجعه به این منابع بود.
 .8تاکنون یك نسخه از فرمانهاي ملك کیومرث به تاریخ 833هـ.ق در موضوع اوقاف بقعة شیخ احمد
نوري کشف شده است که اکنون در مجموعه اسناد مرحوم آیتاهلل یحیي نوري قراردارد .تصاویري از آن
منتشر شده است که ناخواناست .در طغراي این فرمان نیز عبارات مذکور ذکر شده است (نوري:1383 ،
 51و یزدينژاد و دیگران.)63 :1386 ،
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