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چکیده
ایران دوران اسالمی به شمار می روند. این  بناهای آرامگاهی یکی از شاخصه  های مهم معماری 
بناها به  تدریج و در سیری تکاملی متأثر از عوامل مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی، 
به یکی از مهم  ترین گونه  های معماری ایران  تبدیل شدند. این سیر تکاملی که برخاسته از مبانی 
اعتقادی و ادراک هنری و زیباشناختی رو به تکامل هنرمند معمار و مسلمان ایرانی بود، سبب 
آرایه  های  و  طرح  نقشه،  ارائۀ  قالب  در  معماری  الگوهای  و  ایده  ها  از  مختلفی  انواع  به  کارگیری 
گوناگون و متناسب با کارکرد این گروه از بناها شد. یکی از شاخه  های هنری متداول در تزیین 
بناهای اسالمی هنر کتیبه  نگاری است که به مانند هنر معماری، این شیوۀ تزیینی نیز در اشکال 
از مواد و مصالح، مفاهیم و موضوعات، شیوه و نوع کتابت، متحول  متنوع از جمله در استفاده 
شد. کتیبه  نگاری در بناهای مختلف دوران اسالمی متداول بوده و بر اجزا و عناصر اصلی بنا یا 
عناصر وابسته به آن، باتوجه به عملکرد هر بنا و با تأکید بر هدف یا اهدافی مشخص و از پیش 
تعیین  شده، با تکنیک  های مختلف، متجلی شده است. بناهای آرامگاهی  از شاخص  ترین بناهای 
اسالمی هستند که نمونه  های متنوع و زیبایی از هنرکتیبه نگاری در ادوار گوناگون اسالمی در 
آن ها عرضه شده است. بنای برج آرامگاهی موسوم به امامزادگان عبداهلل و عبیداهلل)ع( واقع در محلۀ 
درویش شهر دماوند، یکی از نمونه  های شاخص برج  های آرامگاهی در قرن هشتم هجری به شمار 
می  رود. این بنا به عنوان مرتفع  ترین برج آرامگاهی ناحیۀ شرق تهران، به صورت استوانه  ای مرتفع 
بیرون  از  بنا  با گنبدی مخروطی  شکل ساخته شده است. طرح و نقش ه ای هنرمندانه و زیبای 
پره  دار )32 پره( و از داخل هشت  وجهی است و عناصر و تزییناتی در نمای داخلی و خارجی در 
قالب اشکالی هندسی، اسلیمی و کتیبه با موادی چون سنگ، آجر، گچ، چوب، و کاشی نقش بسته 
است. یکی از مشخصه  های برجستۀ این برج، کتیبه  هایی است که درقسمت  هایی از بنا و هم  چنین 
بر عناصر وابسته به آن نگاشته شده است. این کتیبه  ها از جنس گچ و چوب و سنگ  است که 
مهم  ترین آن ها عبارت اند از: کتیبۀ گچی زیر گنبد، کتیبۀ درها و صندوق  های چوبی، و کتیبه  های 
سنگ  قبرهای گورستان قدیمی پیرامون بنا )صحن امامزاده( که متعلق به قرون نهم تا سیزدهم 
هجری هستند و تاکنون به طور کامل مطالعه و معرفی نشده اند. با توجه به این موضوع در طی 
چند مرحله بازدید از بنا، تا حد امکان عکس  هایی از کتیبه  ها انداخته شد و خواندن متن کتیبه  ها 
مد نظر قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، مقالۀ حاضر است. در این مقاله کوشش شده تا 

ضمن معرفی اجمالی بنا، کتیبه  های آن از وجه تاریخی و هنری بررسی شود. 

واژه هاي کلیدي 
دماوند، برج آرامگاهی، امامزاده عبداهلل و عبیداهلل، کتیبه.
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مقدمه
   ش��هر کهن و اس��طوره  ای دماوند که نام آن با نام بلندترین 
قلۀ ایران درآمیخته، به س��بب موقعیت جغرافیایی خود، یکی 
از ش��هرهای مهم باس��تانی و تاریخی کشور به شمار می  رود. 
امروزه دماوند یکی از شهرهای شهرستانی به همین نام است 
که در هفتاد کیلومتری شرق شهر تهران )از مبدا پایانۀ شرق 
تهران( و در حد فاصل شهرس��تان  های فیروزکوه در مش��رق، 
تهران در مغرب، و ش��هر ایوانکی در جنوب واقع ش��ده، و از 
شمال نیز به دامنه  های جنوبی رشته  کوه البرز محدود می  شود 

)نقشۀ 1(. 
     هس��تۀ اصلی این شهر ش��امل چهار محلۀ قدیمی است: 
محلۀ درویش در ش��مال، محلۀ قاضی در ش��رق، محلۀ چالکا 
)چالیکا( در غرب، و محلۀ چریک در جنوب اس��ت )شیبانی، 
1369 :129(. محلۀ درویش که به باور مردم منطقه به سبب 
حضور جمعیتی از دراویش  در آن به این نام ش��هرت یافته، 
به استناد شواهد و مدارک تاریخی و آثار باستانی به  جامانده، 
یکی از کهن  ترین و پررونق  ترین محالت ش��هر دماوند به  ویژه 
در قرون میانی اس��المی به شمار می  رفته است. از جملۀ آثار 

تاریخ��ی مهم محلۀ درویش، بنای برج آرامگاهِی موس��وم به 
امامزاده عبداهلل و عبیداهلل است که در بافت قدیمی این محله 
واقع ش��ده اس��ت. بنای امامزاده برج آجری مرتفعی است که 
در مج��اورت آن دو بن��ای مذهبی دیگر )یک مس��جد و یک 
حسینیه( وجود دارد و این سه بنا و محوطۀ پیرامون آن ها، یک 
مجموعه کوچک ولی باارزش و تاریخی را تش��کیل می  دهند. 
کهن  ترین و مهم  ترین بنای این مجموعه، بنای امامزاده است 
که بلندترین برج آرامگاهی ناحیۀ ش��رق تهران و از مهم  ترین 
و زیباترین بناهای تاریخی شهرستان دماوند به شمار می  رود 
و در اعتقادات مردم از جایگاه خاصی برخوردار اس��ت. مقالۀ 
حاضر کوشش��ی در جهت شناخت بهتر بنای امامزاده با تکیه 
بر کتیبه  های آن است که برای نخستین  بار معرفی می  شوند.

جایگاه بنا
بنای امامزاده عبداهلل و عبیداهلل)ع( در ضلع شمالی شهر دماوند 
و در مرک��ز باف��ت قدیم محل��ۀ تاریخی دروی��ش )تصویر 1( 
درمحوط��ه  ای محصور در موقعی��ت 35 درجه و 43 دقیقه و 
31 ثانی��ۀ عرض جغرافیایی و 52 درجه و 04 دقیقه و 7. 12 

نقشۀ 1 . نقشۀ پراکندگی آثار تاریخی � فرهنگی دماوند )مأخذ: پازوکی، 1381: 160(.
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ثانیۀ طول جغرافیایی و در ارتفاع 1994 متری از س��طح دریا 
قرار دارد )پازوکی،1381 :93(. بنای امامزاده بخش��ی از یک 
مجموع��ۀ تاریخ��ی � مذهبی با محوری��ت و مرکزیت این بنا 
بوده که متأس��فانه با دخل و تصرف��ات صورت گرفته در طی 
س��الیان اخیر، تغییرات زیادی در س��اختار مجموعه و اجزای 
تش��کیل  دهنده آن به وجود آمده است )نقشۀ 2(. اجزای این 
مجموعه عالوه بر بنای امامزاده، مس��جدی در ضلع شمالی و 
متصل به بنای امامزاده )مس��جد باالسر( است، که بنای فعلی 
آن از مس��تحدثات اخیر به شمار رفته و در جای مسجد کهن 
و تاریخی ایجاد شده است. در داخل مسجد کنونی شواهدی 
وجود دارد که وجود مس��جدی کهن با شبس��تانی ستون دار 
را به اثبات می  رس��اند. از جملۀ ش��واهد به  جامانده از مسجد 
قدیمی، سرس��تونی چوبی اس��ت که هم اکنون بر باالی یکی 

از ستون  های مس��جد فعلی به چشم می  خورد. این سرستون  
زیبا با کتیبه  ها و طرح  های اسلیمی و هندسی به شیوۀ منبت 
تزیین ش��ده و ب��ه دورۀ صفوی تعلق دارد. مس��جد کنونی از 
طریق راه��روی )کفش  کن( باریک و مس��قفی که حد فاصل 
ورودی مس��جد )واق��ع در دیوار ضلع جنوب��ی آن( و ورودی 
امامزاده )واقع در ضلع شمال بنا( با امامزاده مرتبط است. در 
ضل��ع جنوبی و در فاصلۀ 10 متری امامزاده، بنای حس��ینیه 
جدیداالح��داث محلۀ درویش ق��رار دارد که آن نیز )به مانند 
مسجد( پس از تخریب حسینیه  ای قدیمی ساخته شده است. 
حسینیۀ جدید کاماًل مجزا از امامزاده است و هم اکنون هیچ 
ارتباط��ی ب��ا آن ندارد. ولی احتماالً در گذش��ته به بنا متصل 
و مرتب��ط بوده اس��ت. در پیرامون ای��ن مجموعه، محوطه ای 
)صحن( وجود دارد که در گذشته گورستان اهالی بوده است. 

تصویر 1. نمای عمومی بافت کنونی محلۀ درویش دماوند و موقعیت بنای امامزاده که با گنبد کاشی کاری در انتها در سمت راست نمایان است 
)عکس از: نگارنده(. 

41



شمال

دلیل این ادعا وجود تعداد زیادی سنگ  قبر است که با توجه 
به تاریخ مندرج ب��ر روی نمونه  های موجود، قدیم  ترین نمونه 
ب��ه دوران صفویه و نمونه  ها بیش  تری به دوران قاجاریه تعلق 
دارند. گذشته از قدمت این سنگ  قبرها، محتوای کتیبه های 
آن ه��ا نیز جای تأمل دارد و در جای خود توضیح داده خواهند 
ش��د. در وضعیت کنونی چند درخت چنار کهن س��ال و مزار 
تعدادی از ش��هدای جنگ تحمیلی در شرق محوطه )صحن( 
به چشم می  خورد. تک  چنار کهن سالی با قدمتی بیش از 400 
س��ال نیز خارج از محدودۀ فعلی مجموعه در شرق حسینیه، 

در ابت��دای ورودی جنوب��ی محوطه )صحن( ق��رار دارد که با 
تدابیری محافظت شده است )فرحانی و دیگران، 1392: 94(. 
چنان  که اش��اره ش��د، بنای امامزاده با بناهای الحاقی مجاور 
)مس��جد و حسینیه(، در کنار درختان چنار کهنسال و سنگ 
قبرهای به جامانده از گورس��تانی قدیمی، مجموعۀ تاریخی � 
مذهبی و طبیعی ارزش��مند و زیبایی را تش��کیل می  داده که 
متأس��فانه در سالیان اخیر عالوه بر آسیب  های طبیعی، دخل 

و تصرفات فراوانی در آن صورت گرفت.

نقشۀ 2. سایت پالن مجموعۀ تاریخی محلۀ درویش، نقشۀ بنای امامزاده عبداهلل و عبیداهلل در مرکز مشخص است 
)مأخذ: گزارش ثبتی امامزاده عبداهلل و عبیداهلل، 1381(.
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معماری بنا
بن��ای تاریخ��ی امامزاده عب��داهلل و عبیداهلل، ب��رج آرامگاهی 
منفردی است که در ادامۀ س��نت معماری مقابر برجی  شکل 
دوران اس��المی، و در س��یری تکاملی در قرن هشتم هجری 
احداث ش��ده  اس��ت )تصویر 2(. بنا مدفن دو تن از فرزندان 
امام موسی کاظم)ع( به نام  های عبداهلل و عبیداهلل است. دونالد 
ویلبر از نخس��تین محققانی اس��ت که به این بنا اشاره کرده 
و توصی��ف مختص��ری از آن ارائه داده اس��ت )ویلبر، 1346: 
143(. درکت��اب تاری��خ دماوند و آثار تاریخ��ی آن به  تفصیل 
به بنا پرداخته ش��ده اس��ت )نصرتی، 1381: 220 تا 227(.  
مصالح به  کار رفته در این بنا سنگ، آجر، گچ، چوب،  و کاشی 
اس��ت. نقش��ۀ بنا از داخل به صورت هشت  وجهی است که بر 
روی هر یک از اضالع هشت گانۀ آن یک طاق  نما به عمق 25 
س��انتی  متر درون قابی مستطیلی ایجاد شده است )نقشۀ 3و 
4(. ای��ن طاق  نماها از کف بنا آغاز و تا زیر گنبد ادامه یافته و 
فاقد هر نوع تزیینی است )تصویر 3(. در قسمت باالی طاق

نماها یک جفت قاب مس��تطیلی کم  عرض و مقعر )یکی روی 
دیگری( با طرح یک گیلویی س��اده هش��ت  وجهی بدنۀ اصلی 
ب��رج را خاتمه می  دهد، که به مثابه پایه  ای برای گنبد اس��ت 
و در نهای��ت نقش یک فضای میان��ی، مانند منطقۀ انتقال در 
گنبدخانه  ها را دارد. )ش��یبانی، 1369: 145( در این قسمت 
از بن��ا کتیبۀ گچی طرح انداخته ش��ده که در جای خود ذکر 
خواهد ش��د. از دیگر عناصر معماری داخل بنا  هشت نورگیر 
کوچک به تعداد اضالع بنا اس��ت که در پایۀ گنبد ایجاد شده 
است. در قسمت مرکزی پوستۀ داخلی گنبد، تزیینات زیبای 
گچبری با تکنیک  برجس��ته دیده می  ش��ود که ش��امل یک 
شمس��ۀ ش��انزده  پَر تقریباً بزرگ اس��ت که در درون آن و در 
قس��مت مرکزی  شمس��ه، یک گل شش  پَر نقش شده و سایر 
قس��مت  ها با نقوش زیبای اسلیمی برجسته تزیین شده تمام 
این تزیینات با رنگ  های قرمز و فیروزه ای رنگ  آمیزی ش��ده 
است )تصویر 4(. عالوه بر آن در خارج شمسه و در امتداد هر 
یک از شعاع  های آن یک نقش تزیینی گیاهی برجستۀ گچی 
در درون یک لوزی که زمینۀ آن با رنگ قرمز رنگ آمیزی شده 
به چش��م می  خورد. نمای خارجی بنا مضرس و دارای 33 لبه 

)پره( آجری است که از این حیث پس از بنای امامزاده عبداهلل 
و خلیل  اهلل دماوند، دومین بنای دارای این مشخصه در دماوند 
اس��ت. پره  های آجری بنا بر پایۀ سنگِی مدوری ایجاد شده و 
ارتفاع آن تا پایۀ گنبد 70 /8 متر اس��ت )همان، 147(. نمای 
خارج��ی ازارۀ بنا ت��ا ارتفاع 3 مت��ری، دارای تزییناتی گچی 
هندس��ی به شیوۀ مهری )اس��تامپی( در بین بند آجرهاست 
)تصویر 5(. این نوع تزیی��ن در معماری بناهای عهد ایلخانی 
بس��یار متداول است. قسمت فوقانی پره  های آجری بنا نیز به 
شکل گیلویی  هایی است که با تزییناتی از تلفیق کاشی و آجر 
با اشکال هندس��ی مزین شده است. سقف بنا گنبد دو پوش 
اس��ت که پوش داخلی آن به صورت ب��ا قوس تیزه دار خفته 
و پوس��تۀ خارجی آن رک مخروطی است که تمام سطوح آن 
با کاش��ی نرۀ فیروزه  ای  رنگ پوشیده ش��ده است )تصویر 6(. 
گنبد در تعمیرات دورۀ قاجار کاش��ی کاری شده است و تا به 
امروز چند بار، تجدید و بازسازی شده است. تعمیرات متأخر 

تصویر 2. نمای کلی بنا، دید از شرق )عکس از: نگارنده(.
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گنبد و بنای امامزاده، توس��ط ادارۀ کل وقت میراث فرهنگی 
استان تهران در س��ال  های 1376 تا 1378 و سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری استان در س��ال  های 1386و  1387 
انجام شده است. با این وجود، ازاره  های بنا در داخل و خارج، 
به واس��طۀ مسدود شدن کانال دفع رطوبت )ناکش( دور بنا و 
نفوذ رطوبت به بدنه  ها، دچار آسیب جدی شده است و همین 
عامل س��بب تخریب و ریزش بخش��ی از کتیبۀ گچی باارزش 
داخل بنا شده است. سایر قسمت  ها نیز در صورت عدم اقدام 

عاجل تخریب خواهد شد.

تصویر 4. تزیین گچبری برجستۀ رنگی در زیر پوستۀ گنبد داخلی بنا به 

شکل شمسۀ شانزده  پَر با نقوش اسلیمی و هندسی )عکس از: نگارنده(.

       تصویر 5. تزیینات گچی ازارۀ بنا به شیوۀ مهری )استامپی( و با 
اشکال هندسی از دورۀ ایلخانی )عکس از: نگارنده(.

تصویر 6. تزیین نمای خارجی بنا، ش��امل تلفیق آجر و کاش��ی به ش��یوۀ 
گل ان��دازی ب��ر پره ها در پایی��ن، و گیلویی های مزین به کاش��ی در باال و 
تزیین��ات دندان موش��ی آجری در میان آن ها و نواری از کاش��ی با نقوش 
گیاهی در قس��مت پایین س��اقۀ گنبد، دید از ش��رق. کاشی کاری موجود 

گنبد از الحاقات و تعمیرات سال های اخیر است )عکس از: نگارنده(.

تصویر 3. نمای داخلی بنای امامزاده، عناصر معماری آن 
)عکس از: نگارنده(.
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کتیبه  های بنا
از ویژگی  های ش��اخص بن��ای امامزاده عب��داهلل و عبیداهلل)ع( 
وج��ود تعداد زیادی کتیبه در داخل و خارج آن اس��ت. غالب 
کتیبه  های بنا، بر روی اجزا و عناصری نقش بس��ته اس��ت که 
در دوره  ه��ای بعد به بنا اضافه ش��ده اس��ت. مصالح کتیبه  ها 
)جنس کتیبه ( به ترتیب قدمت ش��امل گچ و چوب و س��نگ 
است. محتوا و متن کتیبه  ها شامل مطالبی چون: آیات قرآن، 
ادعیه مذهبی، نام مبارک ائمه، احادیث مذهبی، اشعار، شرح 
رخداد، نام هنرمند س��ازنده اثر، هنرمند کاتب یا کتیبه  نگار، 
ن��ام بانی و ب��ه تعبیری بهتر واقف بنا اس��ت. در این کتیبه  ها 
هنرمن��د ایرانی با تمام وج��ود، هنرش را با باور مذهبی خود، 
در قالب اثری ماندگار در آمیخته و این جاودانگی را با کتابت 
بخش��ی از کالم خداوند )آیات قرانی(، احادیث دینی و اسامی 
متبرک پیشوایان دین در ترکیبی هنرمندانه با اشکال تزیینی 
به ش��کلی زیبا به منصه ظهور رس��انده است. این کتیبه  ها با 
توجه به جنس، نوع خط، تزیینات و محتوای آن ها متنوع و در 
عین حال بسیار هنرمندانه اجرا شده اند. وجود تاریخ ساخت 
)ماده تاریخ(، قید نام هنرمند س��ازنده، هنرمندکاتب، بانی، و 
خلق این آثار ارزشمند هنری در کنار متن و محتوای کتیبه 

نقشۀ 3 و 4. پالن، نمای جبهۀ جنوبی، و مقطع طولی بنا )مأخذ: شیبانی، 1369(.

ها، اطالعاتی هستند در جهت شناخت بهتر هنر کتیبه  نگاری، 
هنرمندان کات��ب، بانیان آثار. هم  چنین این اطالعات ما را به 
آش��نایی با برخی از شاخه  های هنری مهم و به نوعی وابسته 
به معماری اسالمی، از جمله: گچبری و منبت  کاری که شامل 
کن��ده  کاری بر روی چ��وب در قالب ایجاد عناصر و اش��کال 
متن��وع تزیینی و همچنین کتابت روی چوب و بعضاً ترکیبی 
از هر دو، رهنمون می  س��ازد. الزم به ذکر است که این شیوۀ 
هنری در ناحی��ۀ دماوند به دلیل نزدیکی با مناطق ش��مالی 
کشور به عنوان خاس��تگاه اصلی این هنر � صنعت، از قدمت 
زیادی برخودار بوده اس��ت. نمونه  های فراواِن قدیمی موجود 
در برخ��ی از ابنیۀ تاریخ��ی � مذهبی منطقه و مناطق مجاور 
که نام هنرمندان دماوندی بر روی آن ها دیده می  شود، نشان از 
قدمت، اهمیت و رونق این ش��اخه از هنر، در این ناحیه دارد. 
عالوه ب��ر موارد مذکور، وجود سنگ  نوش��ته  ها نمایانگر تداوم 
و رواج یکی دیگر از ش��اخه  های هنری یعنی حجاری اس��ت. 
در صح��ن امامزاده این هنر به ص��ورت حکاکی و کنده  کاری 
برجستۀ سنگ )عمدتاً در سنگ  قبرها( دیده می  شود. به طور 

کلی کتیبه  هاي این بنا را می توان در سه گروه مطالعه کرد:
گ�روه نخس�ت: کتیبه  هایی که پس از ساخت بنای امامزاده 
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در بنا پدیدار ش��ده است. در حال حاضر تنها نمونۀ موجود از 
این گروه، کتیبۀ گچبری نمای داخلی بناست که درون قابی 

در بخش انتقالی گنبد وجود دارد )تصویر7(.
گ�روه دوم: کتیبه  هایي که در ط��ی دوره یا دوره  هایی پس 
از س��اخت بنای امامزاده بر عناصری مجزا و به نوعی وابسته، 
نقش ش��ده اند. کتیبه  های این گروه ش��امل کتیبه  های درها 

و صندوق  های چوبی و شبکۀ چوبی بخش جنوبی بنا است.
گروه س�وم: کتیبه  های س��نگ قبرهای تاریخ��ی متعلق به 
گورس��تان قدیمی محوطۀ صحن اس��ت که در مقایسه با دو 

گروه پیشین تعدادشان بیش تر است.
در این مقاله کتیبه  ها بر اساس دسته  بندی  ای که در باال ذکر 
ش��د و هم  چنین با توجه ب��ه قدمت و جنس  ش��ان معرفي و 

بررسی شده اند. 
الف. کتیبۀ گچی

 تنها کتیب��ۀ گچی بنا که بزرگ  ترین کتیب��ه امامزاده نیز به 
ش��مار می  رود، در نمای داخلی آن قابل رویت اس��ت. دونالد 
ویلبر در کتاب معروف خود معماری اس��المی ایران در دوره 
ایلخان��ان، فقط به وجود به این کتیبه اش��اره کرده و از متن 
و محتوای آن س��خنی به میان نیاورده است و آن را جدیدتر 
از س��اختمان بنا ذکر می  کند )ویلبر، 1346: 143(. نویسنده 
کت��اب تاریخ دماوند و آثار تاریخی آن ضمن اش��اره به کتیبه 
ب��ه نوع خ��ط و متن پرداخته و متن کتیب��ه را آیات 1 تا 13 
س��ورۀ الفتح دانسته است )نصرتی، 1381: 225(. این کتیبه 
در قسمت فوقانی طاق  نماها، در منطقۀ انتقالی )منطقۀ تغییر 
پ��الن بنا های چندوجهی به دایره(، درون قابی مس��تطیلی از 
گچ به ش��یوۀ برجس��ته و هنرمندانه ایجاد ش��ده است. متن 
کتیبه، آیات 1 تا 29  س��ورۀ مبارکه الفتح اس��ت که به خط 
ثلث نگاشته شده است. کلمات کتیبه به رنگ سفید و زمینۀ 
آن جهت نمایان بودن متن با رنگ قرمزِ تیره رنگ  آمیزی شده 
اس��ت. این کتیبه از قس��مت فوقانی طاق  نمای جبهۀ جنوبی 
آغاز و پس از یک دور چرخش کامل در نهایت به همین نقطه 
ختم می  ش��ود )نقش��ۀ 5(. نکتۀ قابل ذکر در خصوص کتیبۀ 
مذکور این است که در چهارضلع نخست بنا )با توجه به نقطۀ 
آغاز نگارش کتیبه(، متن کتیبه تنها در یک سطر، و در چهار 

تصویر 7. نمای قسمت فوقانی فضای داخلی بنا )منطقۀ انتقالی( و 
عناصر و تزیینات معماری داخلی اثر. محل ایجاد کتیبۀ گچبري داخل 

بنا درون قاب موجود بین طاق نماها و نورگیرها )منطقۀ انتقالي( به 
خوبی مشخص است )عکس از: نگارنده(. 

نقشۀ 5. موقعیت کتیبۀ گچبری در داخل بنا 
)مأخذ نقشۀ پایه: شیبانی، 1369(.
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ضلع دیگر در دو سطر نگاشته شده است و ترتیب نگارش نیز 
یکس��ان نیس��ت. ویلبر در کتابش به اشتباه تمام کتیبه را دو 
س��طری ذکر می  کند )همان، 143(. شاید یکی از علل اصلی 
این تغییر در نگارش کتیبه، طوالنی بودن متن بوده و هنرمند 
سعی کرده با این تدبیر بتواند تمام متن مورد نظر را در فضای 
مورد نظر بگنجاند. متأس��فانه در بازدید اخیر مشاهده شد که 
ب��ه علت نفوذ رطوبت و ن��م، عالوه بر بنا، ای��ن کتیبه نیز به 

شدت آسیب دیده و قسمتی از آن فروریخته است. 
     متن کامل این کتیبه و ترتیب آن به شرح زیر است:

قاب نخس��ت آغاز س��وره و ش��امل آیات 1 و  2: »بس�م اهلل 
الرحم�ن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبین�ا )1( لیغفرلک اهلل 
م�ا تقدم م�ن ذنبک و ماتاخر ویتم نعمت�ه علیک و یهدیک 

صراطا مستقیما )2(« )تصویر 8(.

 تصویر 8. کتیبه بخش آغازین )عکس از: نگارنده(.

قاب دوم شامل آیات 3 و 4 و قسمتی از آیۀ 5: »و ینصرک اهلل 
نص�را عزیزا )3( هوالذی انزل الس�کینه فی قلوب المومنین 
لی�زدادوا ایمان�ا مع ایمانه�م و هلل جنود الس�موات و االرض 

و کان اهلل علیم�ا حکیم�ا )4( لیدخ�ل المومنین و المومنات 
جنات تجری من« )تصویر 9(.

 تصویر 9. کتیبۀ قاب دوم )عکس از: نگارنده(.

 قاب س��وم ش��امل قس��متی از آیه 5 وآیه 6 است:  »تحتها 
االنه�ار خالدی�ن فیها و یکف�ر عنهم س�یئاتهم و کان ذلک 
عن�داهلل فوزا عظیم�ا )5(/  و یعذب المنافقی�ن و المنافقات 

و المش�رکین و المش�رکات الظانین باهلل ظن السوء و علیهم 
دائره الس�وء و غضب اهلل علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و 

ساءت مصیرا )6(« )تصویر 10(.

تصویر 10. کتیبۀ قاب سوم )عکس از: نگارنده(.
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قاب چهارم ش��امل آیات 7 تا 9 و قس��متی از آیۀ 10 اس��ت: 
»و هلل جن�ود الس�موات و االرض و کان اهلل عزی�زا حکیم�ا 
)7( انا ارس�لناک ش�اهدا و مبش�را و نذیرا )8( لتومنوا باهلل 

و رس�وله و تع�زروه و توقروه و تس�بحوه بک�ره و اصیال )9( 
ان الذین یبایعون�ک انما یبایعون اهلل ]ید اهلل فوق ایدیهم[« 

)تصویر11(.

تصویر 11. کتیبۀ قاب چهارم و بخش  های آسیب  دیدۀ آن )عکس از: نگارنده(.

ادامۀ س��وره از قاب پنجم تا هش��تم، برخ��الف قاب  های یک 
تا چهار که یک س��طری هس��تند، در دو سطر ایجاد شده که 
احتماالً دلیل این امر طوالنی بودن آیات و از س��ویی س��عی 

هنرمند در نگاشتن تمام سوره بوده است. 
قاب پنجم س��طر باال:  »فمن نکث فانما ینکث علی نفس�ه و 

م�ن اوفی بما عاهد علیه اهلل ]فس�تویه اج�را عظیما[« )10(. 
ادامه این آیه در سطر پایین قاب آمده است: »]سیقول لک[ 
المخلفون من االعراب ش�غلتنا اموالنا و اهلونا فاس�تغفر لنا 

یقولون بالسنتهم ما لیس 

         تصویر 12. وضع کتیبۀ قاب پنجم که بخشی از آن در اثر آسیب  های وارده فروریخته است )عکس از: نگارنده(.

آیه 12 در س��طر فوقانی قاب و در ادامۀ آیۀ 10 نقش ش��ده 
است.

 قاب شش��م ش��امل ادامۀ آیه 12 و همچنین آیات 13 تا 15 
و بخشی از آیۀ 16 است که قسمتی از آن فروریخته است:

سطر باال: و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم 
قوما بورا )12( و من لم یؤمن باهلل و رسوله فانا اعتدنا للکافرین 
س��عیرا )13( و هلل ملک الس��موات و االرض یغفر لمن یشاء و 
یعذب من یشاء و کان اهلل غفورا رحیما )14(«.الزم بذکر است 

ک��ه بخش آغازین این آی��ه در ادامه آیه 10 در بخش فوقانی 
قاب پنجم آمده که ابتدای آن فروریخته وکلمات» ..الرس�ول 

والمومنون اال)الی(اهلیهم ابدا« دیده می شود.
س��طر پایین: »س�یقول المخلف�ون اذا انطلقتم ال�ی مغانم 
لتاخذوه�ا ذرونا نتبعکم یری�دون ان یبدلوا کالم اهلل قل لن 
تتبعون�ا کذلکم قال اهلل من قبل فس�یقولون بل تحس�دوننا 
ب�ل کانوا ال یفقهون اال قلیال )15( قل للمخلفین من االعراب 

ستدعون الی قوم ولی باس شدید« )تصویر13(.
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 تصویر 13. کتیبۀ قاب ششم بنا )عکس از: نگارنده(.

قاب هفتم کتیبه دچار آشفتگی بوده وترتیب نگارش آیات نیز 
به هم ریخته است.در بخش آغازین سطر فوقانی در بردارندۀ 
آیات 22 و23 وبخش��ی از آیه 24  و در قس��مت تحتانی قاب 

ادامه آیه 16 و بخشی از آیه 17 نگاشته شده است.
 سطر باال : »و لو قاتلکم الذین کفروا لولوا االدبار ثم ال یجدون 
ولیا و ال نصیرا )22( سنه اهلل التی قدخلت من قبل و لن تجد 
لسنه اهلل تبدیال )23( و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم 

عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم ... 24(«
س��طر پایین: »تقاتلونهم او یس�لمون فان تطیعوا یوتکم اهلل 
اجرا حس�نا و ان تتول�وا کما تولیتم من قب�ل یعذبکم عذابا 
الیم�ا )16( لیس علی االعمی ح�رج و ال علی االعرج حرج و 
ال عل�ی المریض حرج و من یطع اهلل و رس�وله یدخله جنات 

تجری من تحتها االنهار ...)17( )تصویر14(.

تصویر 14. کتیبۀ قاب هفتم بنا )عکس از: نگارنده(.

قاب هشتم دربرگیرندۀ آیۀ 29 سورۀ مبارکۀ فتح است:

س��طر باال: »محمد رسول اهلل و الذین معه اشداء علی الکفار 
رحم�اء بینهم ترئه�م رکعا س�جدا یبتغون فض�ال من اهلل و 
رضوانا س�یماهم فی وجوههم من اثر الس�جود ذلک مثلهم 

فی التورئه«.

سطر پایین:  »و مثلهم فی االنجیل کزرع اخرج شطئه فازره 
فاس�تغلظ فاس�توی علی س�وقه یعجب ال�زراع لیغیظ بهم 
الکفار وع�داهلل الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و 

اجرا عظیما )29(« )تصویر15(.    

تصویر 15. قاب هشتم در بردارندۀ بخش کتیبه و آیۀ پایانی )29( سورۀ فتح است )عکس از: نگارنده(.
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ب. کتیبه  های چوبی
  دس��تۀ دوم کتیبه  ها، چنان  که ذکر شد،  روی برخی عناصر 
وابسته به بنا کتابت شده است. کتیبه  هایی که بر روی عناصر 
چوبي ایجاد شده، پس از کتیبۀ گچی داخل بنا از نظر قدمت 
و ارزش هنری در جایگاه دوم قرار دارند و ما در این نوش��ته 
تحت عنوان کتیبه  های چوبی به آن ها پرداخته ایم. این کتیبه

 ها روی دره��ا، صندوقِ  )ضریح( قبور، و ش��بکۀ چوبی دیوار 
جنوبی بنا )یک کتیبه( نقش شده اند. در بررسی  های صورت 
گرفت��ه در بنای امامزاده عبداهلل و عبیداهلل، س��ه در چوبی در 
اندازه  های متفاوت، مش��اهده ش��د. ما آن ها را بر اساس قدمت 
با ش��ماره  های 1 و 2 و 3 مش��خص کردیم. به استناد شواهد 
موجود، به ویژه کتیبه  ها، درهای شمارۀ 1 و 2 اصیل و تاریخی 
هس��تند و در س��وم متعلق به دوران اخیر است. از این درها، 
ام��روزه فق��ط در چوبی متأخر و چهارچوب در ش��مارۀ 1 در 
ج��ای خود ق��رار دارد )تصویر 16( و  دِر ش��مارۀ 2 بر دیوار 
ش��رقی مس��جد و در مجاورت صندوق  های چوبی به نمایش 
گذاشته شده اس��ت. در این مقاله کتیبه  های درهای تاریخی 

را معرفی کرده ایم.

در چوبی شمارۀ 1
در قسمت ورودی جبهۀ شمالی بنای امامزاده، در چوبی دولتۀ 
بس��یار زیبایی به طول 170 و عرض 110 س��انتی  متر تعبیه 
ش��ده بود که قدیم  ترین و نفیس  ترین نمونه در شناخته  شده 
در ناحیۀ شرق تهران، و قدیم  ترین اثر تاریخ  دار بنای امامزاده 
و بی ش��ک یکی از شاهکارهای هنر منبت در دوران اسالمی 
به ش��مار می  رود. نمای بیرونی این در با استفاده از طرح  های 
گره  چینی و قاب  های تزیینِی حاوی نقوش اس��لیمی و کتیبه 
)تصویر 17(، توس��ط هنرمند ایرانی در نهایت زیبایی تزیین 
شده است. در خالل تعمیرات یک دهۀ اخیر اداره وقت میراث 
فرهنگی اس��تان ته��ران در بنای امام��زاده، اجزای اصلی این 
در از جای خود برداش��ته ش��ده و امروزه فقط چهارچوب آن 
برجای مانده است. هم اکنون به جای دو لنگۀ )لته( قدیمی و 
کتیبه  دار این در، دو لنگۀ )لته( ساده کار گذاشته شده است. 
از سرگذش��ت در قدیمی اطالعی در دس��ت نیست. نخستین 

اشاره به این در، در نوشته  های دونالد ویلبر دیده می  شود که 
از کتیبه  های آن س��خنی نیاورده است: »... سردر ورودی در 
سمت ش��مال در داخل نمازخانه اس��ت و با چهارچوب و در 
حکاکی  ش��ده به دورۀ جدیدتری تعل��ق دارد« )ویلبر، 1346: 
143(. متأس��فانه در گزارش بازدید سال 1367 توسط خانم 
زرین  تاج ش��یبانی، کارش��ناس وقت میراث فرهنگی اس��تان 
تهران نیز فقط تصویری س��یاه و س��فید از در ارائه شده و به 
کتیبه  های آن اش��اره  ای نشده است )تصویر 18(. نگارنده این 
تصویر را اسکن و جهت ارایه جزییات تصاویر دیگری )تصاویر 
19 تا 21( تهیه و ارائه کرده اس��ت. مبنای کار ما در قرائت و 
معرفی کتیبه  های این در، تصویر گزارش مذکور اس��ت. الزم 
به ذکر است که نویس��ندۀ کتاب تاریخ دماوند و آثار تاریخی 
آن به کتیبه  ها اشاره کرده ولی در خواندن متن درست برخی 

قسمت  ها و ترتیب نگارش دچار اشتباه شده است. 
در کتاب مذکور کتیبه  های درب چنین قرائت شده است:

کتیبه روی چهار چوب:  

تصویر 16. محل در شمارۀ 1 که به جای آن در فعلی قرار دارد )عکس 
از: نگارنده(. 
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»هذا ب�اب الخیرات عن خواجه غی�اث الدین خیام بن 
یوسف خیام«. 

و اشعار روی در چنین آمده است:
 لنگۀ راست:   

»در می��کده زم��انه تا کی
 از باده حرص میشوی مست  
در صنعت خویش هم ن�داری 
جز ابله هیچ چی��ز در دست 

لنگۀ چپ:       
در کسب ک��مال ک�وش ص��وفی
فی الجمله چو گشت ظاهرت مست
عم��رت پی کار ص��رف ک��ردی

 این��ک اج�لت به ع��مر پیوست« 
)نصرتی،1381: 226 و 227(.

نگارن��ده کتیبه  ها را بدین ترتیب خوانده اس��ت. در قس��مت 
فوقان��ی چهارچوب در، درون قابی مس��تطیلی به طول 90 و 
عرض 10 س��انتی متر، کتیبه ای به صورت برجسته و به خط 
ثلث نگاشته شده اس��ت. متن در بردارنده، نام و نسب بانی و 
واقف در  مذکور است )تصویر 17( متن آن حاوی این عبارت 
است: »هذا باب خیراۃ عزه خواجه غیاث الدین خیام بن 

یوسف خیام«. 

 کتیبه  های لنگه  های درب ش��ماره 1 ش��امل چهار بیت شعر 
اس��ت. اشعار به شکل افقی و بر قطعه  چوب  هایی که قاب  های 
تزیینی بخش فوقانی و تحتانی لنگه  ها را از قس��مت مرکزی 
آن جدا می  کند، به خط ثلث حک ش��ده است )تصاویر 18تا 
21(. روی هر یک از قطعه   چوب  ها یک بیت از شعر حک شده 
و یک گل ش��ش  پر در میان ابی��ات، مصراع  ها را جدا می  کند. 
اش��عار کنده  ش��ده و ترتیب نگارش آن ها از راس��ت به چپ به 

تصویر 17.کتیبۀ بخش فوقانی چهارچوب در شمارۀ 1 )عکس از: نگارنده(.

شرح زیر است:
در قسمت فوقانی در ابیات زیر:   

در کسب کم��ال ک��وش صوفی
فالجمله چو کسب ظاهرت هست
در می���کده زم���انه ت��ا کی
از باده ح��رص میش��وی مست

در قسمت تحتانی در عبارت:       
عمر از پی کار صرف کردی
این��ک اجلت بعمر پیوست
از ص�نعت خویش هم نداری
جز اب�له هیچ چیز در دست

تصویر 18. نمای کلی در تاریخی شمارۀ 1 امامزاده 

 )مأخذ: شیبانی، 1367: 7(
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بخ��ش دیگ��ری از کتیب��ۀ این در ک��ه مهم  تری��ن بخش آن 
نیز هس��ت، حاوی نام س��ازنده،کاتب، س��ال س��اخت در، و 
تحریرکتیبه  هاست که از گزارش مزبور استخراج شده است. 

متن کتیبه چنین است: »عمل علی بن صوفی ]النای نجا 

نی ؟[ تحریرا فیسنه خمس و عشر و تسعمائه«.
سال س��اخت و تحریر کتیبۀ در، 915ق مقارن سلطنت شاه 

اسماعیل اول صفوی در ایران است. 

 تصویر19. تزیینات وکتیبه  های قاب فوقانی در شمارۀ 1 )مأخذ: شیبانی، 1367: 7(.

تصویر 20. بخشی از تزیینات گره  جینی و منبت  کاری قسمت میانی در شمارۀ 1)مأخذ: شیبانی، 1367: 7(

تصویر 21. تزیینات منبت  کاری و کتیبه  های قسمت تحتانی در شمارۀ 1)مأخذ: شیبانی، 1367: 7(.
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در چوبی شمارۀ 2
در ش��مارۀ 2 در چوبي دو لنگۀ نس��بتاً بزرگ��ي به طول 231 
و عرض 155 س��انتی  متر اس��ت که با توجه ابعاد و اندازۀ آن، 
وج��ود گل  میخ  های تزیینی و مهم  تر از همه وجود کوبۀ فلزی 
بر روی آن، در یکی از مدخل  های اصلی و به احتمال زیاد در 
ورودی جبهۀ شمالی محوطه صحن قرار داشته است )تصویر 
22(. اجزای آن ش��ش قطعه  چوب )پن��ج تخته و یک بازوی 
چوبی( از جنس درخت گردو اس��ت. امروزه این در، بر دیوار 

جنوبی مسجد مجاور به نمایش گذاشته شده است.

                          
تصویر22. در چوبی شمارۀ 2  و کتیبه  های آن )عکس از: نگارنده(.

مت��ن کتیبه  های این در، در کتاب تاریخ دماوند و آثارتاریخی 
آن آم��ده ول��ی در متن ارائه  ش��ده در کتاب مذک��ور کلمات 
»صدق« در س��طر باال و »وقف« در سطر پایین و هم چنین 
پس از نام اس��تادکار کلمه »دماوندی« خوانده نش��ده است 
)نصرت��ی، 1381: 226(. متن ح��اوی عباراتی چون: حدیث 
مع��روف پیامبر اس��الم)ص( در وصف مق��ام و منزلت حضرت 
علي)ع( و نام واقف در، س��ال س��اخت آن، و هنرمند س��ازندۀ 

در اس��ت. این کتیبه  ها به خط ثلث و در قس��مت باال و پایین 
در نگاش��ته ش��ده اند. بر قس��مت باال و بر لنگه  های راست و 
چپ به ترتیب حدیث معروف نبوی کنده ش��ده است: »قال 
رس�ول اهلل صلي اهلل علیه وآله/ ان�ا مدینه العلم وعلي 
بابها صدق«. در قس��مت پایین در نام واقف و س��ال ساخت 
آن 1007ق  به چش��م مي  خورد: »وقف هذاالباب الشریف 
المبارک / محمد بن علی بن احمد س�یف س�نه س�بع 
والف من   الهجرة النبویه«. و در پایین  ترین قسمت  در نام 
استاد کار سازندۀ آن حک شده است: »عمل استاد عبداهلل 

دماوندی«.
   در بارۀ هنرمند سازندۀ در شمارۀ 2 )عبداهلل دماوندی( باید 
اشاره شود که به نظر نگارنده ظاهراً وی از استادکاران برجسته 
و بنام منطقه به شمار می  رفته است. نگارنده نمونه  های دیگری 
از آثار و س��اخته  های این هنرمند را در برخی دیگر از بناهای 
تاریخی منطقه شناس��ایی کرده است که از آن جمله می  توان 
ب��ه صندوق چوب��ی و تاریخی متعلق به بن��ای برج آرامگاهی 
موس��وم به امامزاده قاسم)ع( واقع در روستای گل خندان قدیم 
ش��هر بومهن اش��اره کرد که در س��ال 1385 توسط نگارنده 
در منطقۀ ش��رق تهران شناسایی شده است )تصویر 23(. در 
قس��مت میانی بخش عرضی این صن��دوق کتیبه  ای به خط 
ثل��ث وج��ود دارد که متن آن حاوی نام دو اس��تاد س��ازندۀ 
صندوق است : »عمل اس�تاد افضل و استاد عبداهلل نجار 
دماوندی«. تاریخ س��اخت این صندوق،1000ق و متعلق به 
دورۀ صفوی است و از در شمارۀ 2 امامزاده عبداهلل و عبیداهلل 
)1007ق(، هفت س��ال زودتر ساخته شده است. در خصوص 
ای��ن صندوق در مقاله دیگری به تفصیل س��خن رفته اس��ت 

)فرحانی و دیگران، 1387: 267� 268(.

تصویر23. کتیبۀ صندوق امامزاده قاسم روستای گل خندان بومهن، 
حاوی نام استادان سازنده صندوق )عکس از: نگارنده(.
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 هایی به خط نس��خ حک ش��ده که متأس��فانه به سبب وجود 
عناصر الحاقی )حفاظ  ها( بر روی آن، و هم  چنین تأثیر عوامل 
ج��وی به مرور زمان، مت��ن تمام کتیبه  ها قابل دسترس��ی و 
قرائت نیست. نگارنده حین بررسی این سازۀ چوبی، موفق به 
قرائت بخش��ی از متن کتیبه  ها شده که دربردارندۀ نام واقف، 
سال ساخت )1067ق(، نام هنرمند سازنده، و کاتب است که 

برای نخستین بار معرفی می  شود.
     بخش  های قرائت  ش��ده کتیبه  ها به شرح زیر است )تصویر 
25(: »وق�ف این حای�ل ضریح... مغف�رت... توفیق آثار 
کربالی�ی عبدالخال�ق ولد حاجی ابراهی�م ولد درویش 

محسن«.
در قس��مت دیگری نیز نام اس��تاد س��ازنده حک شده است 

)تصویر 26(:  »عمل نادرالعصری استاد....نجار«.
در ادامه س��ال ساخت و نام کاتب ذکر شده است )تصویر 27 

شبکۀ چوبی جنوب بنا 
ع��الوه بر درهای چوبی، در جبه��ۀ جنوبی بنای امامزاده و به 
م��وازات ورودی ش��مالی، در پس نقطه  ای ک��ه ضریح کنونی 
بن��ا قرار داده ش��ده، دهانه  ای وجود دارد ک��ه یکی از اضالع 
هش��ت گانه ]پالن[ را در بر می  گی��رد. این دهانه با نصب یک 
حایل یا ش��بکۀ چوبی با طرح گره  چینی مس��دود شده است 
)تصوی��ر 24(. این گونه عناصر در بناهای مذهبی در اصطالح 
عامه مکان دخیل بستن اس��ت، محلی برای مراجعۀ زیارت
کنندگان به منظور بر آورده ش��دن حاجات  شان با دعا و ذکر، 
و توس��ل به امامزاده ک��ه معموالً با گ��ره زدن تکه پارچه  ای 
س��بزرنگ همراه اس��ت. در نمای بیرونی ش��بکۀ مذکور، در 
مقطع��ی حفاظی چوبی و در س��ال  های اخی��ر حفاظی فلزی 
نصب ش��ده تا از دسترسی و تماس مستقیم افراد و مراجعان 
به شبکه جلوگیری شود. بر چهارچوب شبکۀ مذکور، کتیبه

تصویر 24. نمای بیرونی جبهۀ جنوبی بنا و شبکۀ چوبی وحفاظ  های 
نصب  شده بر آن، دید از جنوب )عکس از: نگارنده(. 

 تصویر 25. بخشی ازکتیبۀ شبکۀ )حایل( چوبی جبهۀ جنوبی بنا حاوی نام واقف )عکس از: نگارنده(.

تصویر 26. نام استاد سازندۀ شبکۀ چوبی )عکس از: نگارنده(.

تصویر 27. بخش دیگری از کتیبۀ شبکۀ چوبی حاوی سال ساخت آن 
)عکس از: نگارنده(. 
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و 28(: »فی شهور ذی الحجه الحرام سنه سبع وستین و 
الف کاتب خلیل اهلل ابن کمال  الدین سعداهلل«.

صندوق  های چوبی تاریخی امامزاده
در داخ��ل بنا در مح��ل قبور امامزادگان � ک��ه امروزه ضریح 
فلزی جدید امامزاده  قرار داده ش��ده � در گذشته نه چندان 
دور و تا یک دهۀ اخیر، سه صندوق چوبی زیبا و تاریخی قرار 
داش��ت. متأس��فانه امروزه فقط یک صندوق در داخل ضریح  
فلزی قرار دارد و دو صندوق دیگر از محل خود بر داشته شده 
و در گوشه  ای از مسجد مجاور بنا قرار گرفته اند )تصویر 29(. 
متأس��فانه وضعی��ت فعلی قرار گرفت��ن صندوق  ها به گونه  اي 
ا  س��ت که امکان قرائت و حتی تهیۀ عکس از تمام کتیبه  هاي 
آن ها ممکن نیس��ت و امکان جابه  جایي آن ها نیز به دلیل آسیب 
دی��دن احتمالی وجود ندارد. در هر حال بخش  هایی از کتیبۀ 
صندوق  ها که قابل رویت و قرائت بوده، ذکر ش��ده اس��ت. در 
این نوش��ته صندوق  ها بنا به ترتیب  ش��ان در محل، هر یک با 

شماره  ای مشخص و بررسی و معرفی شده است.  

صندوق شمارۀ 1
ای��ن صندوق ک��ه بزرگ ترین صن��دوق بنا به ش��مار می  رود، 
طولش 217 س��انتي متر، عرضش 77 سانتي متر، و ارتفاعش 
146 س��انتی  متر است و به صورت مشبک ساخته شده است. 
بر روی چهارپایۀ اصلی صندوق، با تراش��یدن چوب، سرپایه
 های زیبایی به ارتفاع 22 س��انتی متر ایجاد شده است. بدنۀ 
صندوق نیز حاوی طرح های مش��بک از تراش و قفل  وبس��ت 
قطعات ریز چوبی اس��ت. طرح ازاره و بدنۀ صندوق تکرار یک 
نقش واحد اس��ت )تصویر 30(. بررس��ی انجام  شده بر یکی از 

تصویر 28. ادامۀ کتیبه تصویر 27 حاوی نام کاتب )عکس از: نگارنده(.

اضالع طولی این صندوق، نشان داد که طرح مربوط به ازاره، 
که تنها در یک ردیف اجرا ش��ده، هشت بار تکرار شده است. 
ط��رح این بخش با ایجاد خطی سرتاس��ری متش��کل از یک 
قطعه چوب از طرح  های بدنه، مجزا و مشخص می  شود. طرح 
مربوط به بدنه که در س��ه ردیف ش��ش  تایی بر روی هم اجرا 
ش��ده، مجموعاً هجده بار تکرار شده اس��ت. با توجه به اندازۀ 
نسبتاً بزرگ صندوق، در قسمت مرکزی بخش طولی، با ایجاد 
یک پایۀ چوبی که باعث ایس��تایی بیش  تر صندوق نیز هست، 
طرح  ها نیز به دو قس��مت مس��اوی تقسیم ش��ده اند. بخش 
عرضی صندوق نیز با چنین طرحی تزیین شده که متأسفانه 
به سبب آسیب  های وارده، تزیینات این قسمت از بین رفته و 
فقط بخش��ی از آن بر جای مانده است. اندازۀ قسمت عرضی 

تصویر 29. وضعیت کنونی در شمارۀ 2 و صندوق  های تاریخی امامزاده 

در داخل مسجد مجاور بنا )عکس از: نگارنده(. 

تصویر30. صندوق مشبک شمارۀ 1 امامزاده مورخ 1007ق، متعلق به 
دورۀ صفویه )عکس از: نگارنده(. 
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نشانگر آن است که طرح شبکه  ها در بخش ازاره سه بار و در 
بدنه  شش بار تکرار شده است.

     در حاشیۀ فوقاني بخش طولي صندوق، کتیبه  ای به خط 
ثلث و به زیبایی در قابی به عرض 10 س��انتی  متر کنده  شده  
اس��ت. کتیبه با توجه به متن آن، شامل دو بخش مجزا بوده 
که به صورت پیوس��ته و پشت سر هم اجرا شده است. بخش 
نخست آن حدیثي از حضرت رسول اکرم)ص( در وصف اعمال 
و رفتار فرد مؤمن و متن بخش دوم نام و نس��ب  بانی و واقف 
صندوق و س��ال س��اخت آن اس��ت. به  اس��تناد  این کتیبه، 
صن��دوق در س��ال 1007ق همزمان با حکومت ش��اه عباس 
اول صفوی س��اخته شده و در بنای امامزاده قرار گرفته است. 
درکتاب تاریخ دماوند و آثار تاریخی آن به این کتیبه اش��اره 
ش��ده، ولی برخی کلمات آن اشتباه خوانده شده است. مانند 
کلمۀ »المحجر« که در کتاب مذکور »الش�جر« ذکر شده و 
کلمه »شهور« که خوانده نشده است )نصرتی،1381: 227(.
متن کتیبۀ این صندوق چنین است: »قال رسول اهلل صلي 

اهلل علیه واله و سلم نیة المومن خیر من عمله وقف هذه 
المحجر الش�ریف المبارک اللطیف جن�اب توفیق آثار 
خواجه محمد ابن مغفرت پن�اه خواجه جالل  الدین في 

شهور سنه سبع و الف من الهجرة النبویه«.

صندوق شمارۀ 2
 این صندوق که از مکان اصلی خود برداشته شده، هم اکنون 
در داخل مس��جد مجاور امامزاده و در مکان صندوق مشبک 
شمارۀ 1قرار دارد )تصویر 33(. طول این صندوق 208، عرض 
آن 106 و ارتفاعش 140 س��انتی  متر اس��ت. این صندوق از 
صندوق ش��مارۀ 1 کوچک  تر ولی از نظ��ر کیفیت تزیینات و 
کتیبه ها بسیار پرکارتر است. متأسفانه وضعیت قرارگیری این 
صندوق سبب شد امکان بررسی و قرائت تمام کتیبه  های آن 
مقدور نباشد. بخش  های قابل رویت و دسترسی آن نشانگر آن 
اس��ت که تمام اجزای تشکیل  دهندۀ آن با  نقوش و طرح  های 
مختلف نوش��تاری، اسلیمی و هندس��ی، کنده  کاری و تزیین 

تصویر31      

تصویر32     

تصویر31 و 32: کتیبۀ قسمت فوقانی بخش طولی صندوق چوبی شمارۀ 1 امامزاده که حاوی حدیث نبوی و نام و نسب واقف و بانی صندوق  و سال 
ساخت آن )1007ق( است )عکس از: نگارنده(.

 تصویر 33. وضع کنونی صندوق شمارۀ 2 و بخشی از 
آیة الکرسی که در قسمت فوقانی آن به چشم می  خورد 

)عکس از: نگارنده(.
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شده اس��ت. پایه  های اصلی دارای سرپایه  های تزیینی مشابه 
صندوق ش��مارۀ 1 اس��ت و بدنۀ صندوق نیز حاوی طرح  های 
زیب��ای گره  چینی )آلت و لقط( با نقوش اس��لیمی به ش��یوۀ 
منبت اس��ت )تصوی��ر 34 و 35(. پهنۀ پایه  ه��ا و قطعاتی که 
اس��کلت اصلی صندوق را تش��کیل می  دهند، با نقوش زیبای 
اسلیمی و کتیبه  هایی مزین شده، و در برخی قسمت  ها نیز با 
به  کارگیری رنگ، عناصر تزیینی نمایان  تر ش��ده اند. قاب  های 
حاوی نقوش اس��لیمی در بدنۀ این صندوق، مشابه در چوبی 
ش��مارۀ 1 است. )فرحانی، 1389: 58� 60( در این نوشته به 
معرف��ي آن بخش از کتیبه  ها ک��ه قابل رویت و خواندن بوده، 
خواهیم پرداخت. الزم به ذکر است که در کتاب تاریخ دماوند 
و آثار تاریخی آن، فقط به بخشی از کتیبه  های آن اشاره شده 
و اش��تباهاتی نیز در قرائت آن ها به چش��م می  خورد )نصرتی، 

.)227 :1381
     در وضع کنونی اس��تقرار، در قس��مت فوقاني بخش طولی 
صن��دوق و بر قابی به عرض 10 س��انتی  متر با حاش��یه  های 
تزیین��ی منبت  کاری، آیة الکرس��ی حک ش��ده و در قس��مت 
عرضی بخ��ش پایانی صل��وات کبیره به خط ثلث به چش��م 
می  خورد )تصوی��ر 36(. در حالی ترتیب ن��گارش کتیبه  های 
این قس��مت بدین گونه است که عبارت صلوات کبیره بخش 
آغازین است و در ادامۀ آن آیة الکرسی حک شده است. شاهد 
ای��ن امر نیز وجود یک بیت ش��عر و تاری��خ کتیبه در انتهای 
آیة الکرس��ی است. متأسفانه به س��بب قرار گرفتن این بخش 
از صندوق به س��مت دیوار مسجد، به سختی توانستیم عکس 
بخش��ی از کتیبه را تهی��ه کنیم. متن کتیب��ه صلوات کبیره 
چنین است: »اللهم صل علی مصطفی محمد و صل علی 

تصویر 34. تزیینات گره  چینی و منبت پهنۀ طولی صندوق 

شمارۀ 2 )عکس از: نگارنده(.

ام�ام المرتضی عل�ی و صل علی البت�ول فاطمه و صل 
علی امام الحس�ن المجتبی و صل علی امام الحس�ین 
الش�هید و صل علی امام الس�جاد علی ص�ل علی امام 
محمدباقر و صل علی امام جعفرالصادق و صل علی امام 
محم�د التقي و ص�ل علي امام علي النق�ي  وصل علي 
امام حس�ن ابن عسکري و صل علي امام محمد مهدي 
صاح�ب الزمان خلیفه الرحمان صلوات اهلل علیهم و اله 

اجمعین« )تصویر 36(.                          
     در ادام��ۀ آن آیة الکرس��ی یک بیت ش��عر و تاریخ کتابت 
)885ق( ذکر ش��ده که به نوعی س��ال س��اخت صندوق نیز 
هس��ت حک ش��ده که تعلق آن به قرن نه��م هجری و دورۀ 
تیم��وری را می  رس��اند: »اهلل ال اله اال هو الح�ی القیوم ال 
تأخذه س��نة و ال نوم له ما فی السماوات و ما فی االرض 
من ذا الذی یش�فع عنده اال بإذنه یعلم مابین ایدیهم و 

تصویر 35. حاشیۀ عرضی صندوق شمارۀ 2 و تزیینات و کتیبه  های آن 
)عکس از: نگارنده(. 
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تصویر36. بخشی از کتیبۀ عرضی صندوق: صلوات کبیره و نحوۀ نگارش آن )عکس از: نگارنده(.

تصویر 37. بخش پایانی کتیبۀ صندوق شمارۀ 2: شعر و سال ساخت آن صندوق )عکس از نگارنده(.

ما خلفهم و الیحیطون بش�ی من علمه اال بماش�ا وسع 
کرسیه السموات و االرض و ال یوده حفظهما و هو العلی 
العظیم. باز نو ش�د این عبر مشهد تمام / از برای مزجع 
]مضجع[حضرت امام هش�تصد و هش�تاد پنج«)تصویر 

.)37
     در قس��متی از  بخش عرضی قابل مش��اهدۀ این صندوق، 
در راستای عمودی از پایین به باال عبارات دیگری دیده مي

 شود. در سمت راست )تصویر 35 و 38( نام و نسب مدفونین 
در بنا ذکر ش��ده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که در این کتیبه 
نام افراد مدفون خلیل  اهلل و عبیداهلل ذکر ش��ده، در حالی که 
در ن��زد م��ردم این بنا به نام عبداهلل و عبیداهلل ش��هرت دارد. 
ای��ن موضوع نیاز به تحقیق بیش  تری دارد. متن کتیبه چنین 
است: »صاحب هذا التربة المغفور حضرت امام خلیل  اهلل 

و عبیداهلل ابن موسي کاظم« )تصویر 38(.

 تصویر 38. کتیبۀ حاوی نام و نسب افراد مدفون در بنا )عکس از:  نگارنده(.  

تصویر 39. کتیبۀ حاوی نام باني صندوق )عکس از: نگارنده(.
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     در ط��رف دیگ��ر همی��ن بخ��ش از صن��دوق عبارتی که 
به احتمال نام س��ازنده صندوق اس��ت به خط ثلث حک شده 
است )تصویر 39(: »فرماینده قبر درویش الفقیر و الحقیر 

مشهدی سعداهلل ابن ناصر دو برادر... دعا...«.
     در ط��رف دیگر ب��ِر عرضي صندوق نام هنرمند کاتب اهل 
لواس��ان به خط ثلث دیده مي  ش��ود )تصویر 40(: »نوش�تم 
من بدین معبر نش�اني عمل محمد ابن حس�ن خشنام 

لواساني«. 
     ب��ر دیگ��ر بِر عرضی صن��دوق در کتیبۀ دیگ��ری با قابی 
عم��ودی از باال به پایین، نام بانیان صندوق به خط ثلث حک 
شده اس��ت )تصویر41(: »فرمایندگان قبر درویش حسن 

بن حسین و درویش مصطفی .....دعا می خواهد )؟(«.
     صندوق ش��مارۀ 3 از نظر ابعاد و اندازه کوچک تر از س��ایر 
صندوق  هاست و احتماالً کهن  تر از آن ها نیز هست. جز بخشی 
از سرپایه  ها سایر قسمت  های  این صندوق در زیر ضریح فلزی 
جدید و پوششی از پارچه پنهان  غیر قابل  دسترسی و رویت 
است )تصویر 42(. لذا از تزیینات و کتیبه  های احتمالی موجود 
بر سطوح آن هیچ اطالعی نمی  توان حاصل کرد. الزم به ذکر 
اس��ت که نگارنده صندوقی در بنای امامزاده عبداهلل روستای 

تصویر 40. کتیبۀ حاوی نام هنرمند کاتب )عکس از: نگارنده(.

تصویر 41. کتیبۀ حاوی نام بانیان صندوق )عکس از: نگارنده(.

آیینه  ورزان شناس��ایی کرده که حاوی تزیین��ات و کتیبه  ای 
متعل��ق به دورۀ ایلخانی و قدیم  ترین نمونۀ شناخته  ش��ده در 
استان تهران است. صندوق روستای آیینه  ورزان از نظر ابعاد، 
ش��کل ظاهری و خصوصاً تزیین سرپایه  های آن کاماًل مشابه 
صندوق ش��مارۀ 3 است و احتمال دارد که صندوق شمارۀ 3 
متعلق به دورۀ ایلخانی باش��د. در این صورت س��ه اثر نفیس 
چوبی از س��ه دورۀ تاریخی مختلف و پی در پی را می  توان در 

این بنا مشاهده کرد. 

تصویر 42. وضع فعلی صندوق شمارۀ 3 که درون 
ضریح فلزی قرار دارد )عکس از: نگارنده(.
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سنِگ مزارها
صح��ن پیرامون امامزاده به مانند اغل��ب امامزاده  ها از زمان

 های گذش��ته گورس��تان بوده و ش��اهد آن س��نگ  قبرهایي 
هس��تند ک��ه در اطراف بنا دیده می  ش��وند )تصویر 43( و در 
سال 1384 توسط نگارنده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته 
ان��د )فرحانی، 1384: 24� 42(. کتیبۀ اغلب س��نگ  قبرهای 
موجود )به استثنای یک نمونه که صندوقی  شکل و متعلق به 
دورۀ صفوی اس��ت و متن آن که در دو سطر افقی در قسمت 
طولی ایجاد ش��ده )تصویر44(( در اثر ساییدگی و فرسایش و 
آسیب  دیدگی ناخواناست و تنها چند کلمۀ سطر فوقانی  شان: 
»هذا مرقد المرحوم...«، قابل خواندن اس��ت. سایر نمونه  ها 
به ش��کل تخته  س��نگی و متعلق به قرون دوازدهم و سیزدهم 
هج��ری و بیش  ت��ر متعلق به دورۀ قاجار هس��تند و س��الم  تر 

تصوی��ر 43. س��نگ  قبره��ای گورس��تان پیرامون بنا ک��ه در پی 
س��اماندهی س��الیان اخیر بر بدنۀ دیوار جبهۀ غربی محوطه نصب 

شده اند )عکس از: نگارنده(.

تصویر 44. سنگ  قبر صندوقی  شکل متعلق به دورۀ صفوی، قدیم
ترین سنگ  قبر موجود در محوطۀ امامزاده )عکس از: نگارنده(. 

مان��ده اند. کتیبه  ها به خط نس��خ و متن آن ها ش��امل عبارات 
و مضامینی چون:  1. نام و نس��ب و س��ال وف��ات متوفی در 
قالب ماده تاریخ، 2. آیات  قرآنی، عبارات و ادعیۀ مذهبی، 3. 
اشعار فارسی با مضامینی چون، پند و اندرز و نکوهش جهان 
فانی، مدح یا رثای متوفی، ش��رح واقعه و علت مرگ متوفی، 
و 4. ن��ام هنرمن��دان حج��ار و کاتب و س��ال کتابت و تحریر 
کتیبه  هاس��ت )فرحانی، 1389: 60� 62(. ظاهراً در یک دهۀ 
اخی��ر و در خالل فعالیت  هاي تعمیراتي و س��اماندهی بناها و 
صحن مجموعه، تعدادي از س��نگ  قبرها بر پهنۀ دیوار جبهۀ 
غربي محوطه الصاق شده و تعدادی نیز در محوطۀ اطراف بنا 
پراکنده است. در این نوشته دو نمونه از دورۀ افشاریه و قاجار 

معرفی شده است.
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سنگ قبر شمارۀ  1
ابعاد این س��نگ 55 × 75  س��انتی  متر است و بر دیوار غربي 
محوطۀ امامزاده نصب ش��ده است )تصویر 45(. متن روی آن 
صلوات کبیره در پیرامون و نُه س��طر ش��عر در مرکز اس��ت و  
نیم س��طر در باال که در بردارندۀ نام متوفی اس��ت و به خط 
نس��تعلیق نگاشته شده اس��ت. مضمون اش��عار مدح و رثای 
متوفی اس��ت و تاریخ مرگ او نیز در قالب ماده تاریخ )کلمۀ 
»نظر«( در انتهای مصرع  دوم بیت آخر ذکر ش��ده است. در 
حساب ابجد معادل عددی کلمۀ نظر 1150 است که نشانگر 
تعلق س��نگ به دورۀ افش��اریه )1142� 1160ق( است. متن 

کتیبۀ سنگ چنین است:
»...قد... محسن بیک... 

ح��اجي کعبه نج���ف محسن  
آن نکو خصل�ت خجسته سی�ر

منب�ع خ�وب�ي و صالح و س�داد  
مع���دن قابلی���ت و جوه��ر

ب��ود در هفت��م از م�ه ش��وال  
که ز تق��دیر ح��ق بوقت سحر

از لب��اس حی����ات عاري ش�د  
سوي عقبي کشید رخ��ت سفر

جسم از اوضاع این جهان پوشید   
کرد در جنت  النعی��م م����قر

کردگ��ارا بفضل خ��وی�ش او را  
ک�ن حش��ر با محم��د حی��در

رحم��ت خ�ود از او دری��غ مدار  
بچش��انش ز ش��رب��ت ک��وثر

چونکه آم��رزش خداي ک��ری�م  
در نظ�ر آن دان�اس��ت و من�ظر

زان سب��ب پیر عقل با س��اق�ي  
گف�ت تاری�خ فوت اوست نظ��ر«.

و کتیبۀ حاشیۀ سنگ صلوات کبیره است:  »اللهم صل علي 
النبي و الوصي و البتول و السبطین و السجاد و الباقر و 
الصادق و الکاظم و الرضا و  التقي و النقي و العس�گري 

و المهدي«.  

تصویر 45 .سنگ قبر شمارۀ 1 و جزییات آن )عکس از: نگارنده(.

سنگ قبر شمارۀ 2
ابعاد این س��نگ 35 × 55 سانتی  متر اس��ت و بر دیوار غربي 
محوطۀ امامزاده چسبانده شده است )تصویر 46(. متن آن در 
شش س��طر کتابت ش��ده که حاوی نام و نسب و سال مرگ 
متوفی و دو بیت ش��عر در دو س��طر پایین به خط نس��تعلیق 
اس��ت و از نمونه  های ساده به شمار می  رود. در قسمت باالی 
س��نگ، نقش یک مهر و تسبیح و شانه یک سر که نشانگر مرد 
بودن متوفا اس��ت، حک ش��ده است. در س��طر چهارم تاریخ 
1209ق نقش بس��ته که نش��ان  می  دهد سنگ  قبر متعلق به 

اوایل دورۀ قاجار است. متن کتیبه چنین است: 
»وف�ات مرحمت و مغفرت پناه * خلدآش�یان کربالئي 
عب�اس * ولد جن�ت مکان محمد حس�ین غره ش�هر 
جم�ادي االخر / محله درویش س�نه 1209 / صد حیف 
که گل رخان کفن  پوش شدند / از خاترها ]خاطرها[ دگر 

فراموش شدند«.
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نتیجه گیري
دماوند به س��بب موقعیت خ��اص جغرافیایی همواره در ادوار 
مختل��ف تاریخ ایران از جایگاه ممتازی برخوردار بوده اس��ت 
و در ط��ی قرون متمادی دوران اس��المی از ش��هرهای مهم 
به ش��مار می  رفته و بناهای ارزش��مندی از دوره  های مختلف 
اس��المی در این ش��هر برپا ش��ده اس��ت. از جملۀ این بناها 
برج  های آرامگاهی متعلق به قرون میانی اس��المی اس��ت که 
در نقاط مختلف این شهرس��تان وج��ود دارد. برج آرامگاهی 
موس��وم به امامزاده عبداهلل و عبیداهلل در محلۀ درویش شهر 
دماوند به دلیل ویژگی  های معماری آن یکی از ش��اخص  ترین 
برج های آرامگاهی ناحیۀ ش��رق تهران است که آن را از سایر 
بناهای مش��ابه منطقه متمایز می  س��ازد. این بنا مرتفع  ترین 
ب��رج آرامگاهی منطقه و یگانه بنایی اس��ت ک��ه گنبد آن با 
کاشی پوش��یده ش��ده و ازاره آن دربردارندۀ تزیینات مهری 
به ش��یوۀ استامپی اس��ت که از تزیینات خاص معماری دوره 
ایلخانی اس��ت. از بناهای قابل مقایس��ه با این بنا می  توان به 
برج آرامگاهی عبداهلل و خلیل  اهلل شهر دماوند و برج عالالدوله 

در ورامین، برج کاش��انۀ بسطام اش��اره کرد که همۀ آن  ها در 
دورۀ ایلخانی س��اخته شده اند. عالوه بر خصوصیات معماری، 
این بنا به سبب دارا بودن کتیبه  های مختلف نیز حایز اهمیت 
اس��ت. کتیبه  های بنا از گچ و چوب ساخته شده و بر بدنۀ بنا 
و عناصر و اجزای وابس��ته مانند درها و صندوق  های چوبی به 
خط ثلث کتابت شده و در دوره  های بعد به بنا اضافه و الحاق 
شده است. بررسی صندوق  ها نشانگر یک سیر تاریخی از زمان 
س��اخت و الحاق آن ها به بنا است در این سیر تاریخی می  توان 
ش��واهد مربوط به دورۀ ایلخانی )صندوق شمارۀ 3( تیموری 
)صندوق ش��مارۀ 2(، و صفوی )صندوق شمارۀ 1( را مشاهده 
کرد. درهای چوبی نیز در اوایل و اواس��ط دورۀ صفوی ساخته 
ش��ده و در بنا ق��رار گرفته اند. بخش دیگ��ری از کتیبه  ها بر 
س��نگ گورهای گورستان پیرامون بنا نقش شده است که در 
بررسی صورت  گرفته معلوم شد تعداد زیادی از آن ها متعلق به 
دورۀ صفوی و قرن سیزدهم هجری، و عمدتاً قاجاری هستند. 
در مجموع در بررس��ی کتیبه  های این بنا که در این مقاله به 
آن پرداخته ش��د، نمونه  هایی از هنر کتیبه  نگاری از دوره  های 
تیموری و صفوی شناسایی و معرفی شد. در جدول شمارۀ 1 

کتیبه  ها به ترتیب بررسی شده است )جدول 1(. 

تصویر 46. سنگ  قبر شمارۀ 2 و جزییات آن )عکس از: نگانده(.
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جدول 1. مشخصات کتیبه  های بناي امامزاده عبداهلل و عبیداهلل دماوند )مأخذ: نگارنده(.
توضیحات نام هنرمند کاتب قدمت متن کتیبه نوع خط ردیف موقعیت کتیبه جنس

- صفوی )؟( آیات قران

 آیه 1 تا 29
سورۀ فتح

ثلث گچ منطقۀ انتقالی گنید 1

 کتیبۀ مربوط به اوایل دورۀ
 صفوی هم زمان با حکومت
شاه اسماعیل اول است.

علی بن صوفی 915ق  نام و نسب
بانی در

ثلث  روی چهارچوب در چوب
 ورودی شمالی بنا

)در شمارۀ 1(

2

 دو لنگه این در هم اکنون
در بنا موجود نیست.

915ق شعر ثلث چوب  پهنۀ قاب لنگه  های
در شمارۀ  1

3

- 915ق  نام و نسب
 هنرمند کاتب و

سال تحریر

« « « «  « « « « 4

 این در به احتمال زیاد در
 ورودی شمالی محوطۀ

 صحن بنا بوده و هم اکنون
 در مسجد مجاور بنا
نگهداری می  شود.

 استاد عبداهلل نجار
دماوندی

1007ق  حدیث معروف
نبوی

ثلث « در شمارۀ 2 5

- 1007ق  نام و نسب واقف
و سال وقف

« « در شمارۀ 2 6

- 1007ق  نام استاد
سازنده اثر

« « در شمارۀ 2 7

 بر دیوار جنوبی بنا شبکۀ
 چوبی یا حایلی برای

 ضریح  های داخل بنا تعبیه
شده است.

خلیل  اهلل ابن کمال-
الدین سعداهلل

1067ق نام و نسب واقف ثلث «  شبکۀ دیوار جبهۀ
جنوبی بنا

8

)؟( 1067ق  نام استاد
سازندۀ اثر

« « « « « 9

خلیل  اهلل ابن کمال-
الدین سعداهلل

1067ق  سال ساخت
 و نام و نسب
هنرمند کاتب

« « « « « 10

 این ضریح در زمان سلطنت
 شاه عباس در بنا قرار

گرفت.

- 1007ق » ثلث حدیث نبوی  بَِر طولی صندوق
 شمارۀ 1

11

 هم اکنون این صندوق در
 مسجد مجاور امامزاده قرار

دارد.

1007ق -  نام و نسب واقف
 و سال وقف

ثلث  بِر طولی صندوق چوب
 شمارۀ  1

12

 این صندوق در دورۀ
 تیموری روی قبور قرار

گرفته است.

- 885ق  آیة الکرسی و
 در انتها یک

 بیت شعر و سال
 تحریر

» ثلث  گرداگرد صندوق
 شمارۀ 2

13

 صلوات کبیره در ادامۀ
آیة الکرسی آمده است.

- صلوات کبیره    » « «  گرداگرد صندوق
 شمارۀ 2

14
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-  نام و نسب     »
 مدفونین در بنا

« «  بِر عرضی صندوق
شمارۀ 2

15

-  احتماالً سازنده     »
ضریح )؟(

« «  بِر عرضی صندوق
شمارۀ 2

16

 محمد ابن حسن خشنام
لواساني

 نام هنرمند   »
 کاتب

« «  بِر عرضی صندوق
شمارۀ 2

17
 نام بانیان ساخت   »

صندوق
« «  بِر عرضی صندوق

شمارۀ 2
18

-  نام و نسب قاجار1209ق
 متوفی، سال
 مرگ، و  یک

بیت شعر

نستعلیق  سنگ
آهک

سنگ قبر شمارۀ 1

19

 افشاریه    
1150ق

 نه بیت شعر در
 مدح و رثای

 متوفی و صلوات
کبیره

« « «   « سنگ قبر شمارۀ 2

20
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