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 چکیده:

گیردد و تیا دوره ساسیانی کمیابیش در     یران به دوره حکومت عیالم باز میی آرامگاهی در ا یسنت ساخت بنا

تا حدودی متیرو    باورهای مذهبی این سنتوم داشت، در این دوره با توجه به های ایران تداحوزه قلمرو حکومت

شد. با سقوط سلسیله ساسیانی و وهیور اسیالم بیا وجیود منیع        های خاموشی استفاده میها و برجنشد و از استودا

ن با استناد به برخی روایات دیگر و همچنیی  -بویژه شیعیان-از چندی مردم مسلمان روایات، پس  صریح احادیث و

 تمایز نمودن قبور آن بزرگورانوم اقدام به ساخت بناهایی جهت مشخص ،ئمه اطهاراز سر شوق و ارادت به انبیا و ا

نمودند و بعدها توسط خیرین و حکام به سبب تقرب جستن و استمداد از ارواح این بزرگواران در صدد گسیتر  و  

. در نواحی سیواحلی جنیوب درییای مازنیدران تیا پییش از وهیور اسیالم بنیای          برآمدندبهبود و بازسازی این ابنیه 

های گلستان و نیواحی شیرقی و   در نواحی شرقی این ناحیه، یعنی در استان آرامگاهی ثبت و شناسایی نشده است.

)مانند برجهیای الجییم، رسیکت و    هایی سیاخته شیدند  چنین ابنیهمرکزی استان مازندران در قرون ابتدایی اسالم 

ییه بسییار   شیده ایین ابن  ه نام والیت رویان نییز خوانیده میی   . اما در نواحی غربی استان مازندران که بگنبد قابوس(

باشد. با پژوهش پییش  می 3نواحی پیرامون متعلق به قرن ها و مقایسه با مها، فرباشد و براساس کتیبهمتاخرتر می

در کییومر،، و همچنیین اقیدامات وی    رو مشخص شد علت اصلی تغییر مذهب از تسنن به تشیع از سیوی ملی    

ضیلعی بیا    8اغلب این بناهیا بیه فیرم چهیار ضیلعی و      احدا، این ابنیه موجب شد این بناها بسرعت احدا، شوند. 
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 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید ، احمد امام زاده: 44-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ، فاضل افضل امام زاده: 45-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، فاضل افضل امام زاده: 41-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید ، فاضل افضل زاده امام: 47-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ،یدمهدیس امام زاده: 48-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید ،یمهد دیس امام زاده: 43-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ،یمهد دیس امام زاده: 51-9 ریتصو

defined. 



 

 ح 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ن،یسراولد جعفر امام زاده: 56-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده، :منبع) جنوب از دید ن،یسراولد جعفر امام زاده: 59-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده، :منبع) غرب از دید ن،یسراولد جعفر امام زاده: 59-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده، :منبع) شمال از دید م،یآگ شهر بقعه: 54-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید م،یآگ شهر بقعه: 55-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید م،یآگ شهر بقعه :51-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید قاسم، امام زاده: 57-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید قاسم، امام زاده: 58-9 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined (6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید قاسم، امام زاده: 53-9 ریتصو

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ، فرزند دو و مانیسل امام زاده: 11-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید فرزند، دو و مانیسل امام زاده: 16-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید فرزند، دو و مانیسل امام زاده: 19-9 ریتصو

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... (6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید د،یز امام زاده: 19-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ... (6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید د،یز امام زاده: 14-9 ریتصو

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ل،یاسماع امام زاده: 15-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید ل،یاسماع امام زاده: 11-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ل،یماعاس امام زاده: 17-9 ریتصو

defined. 
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 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ن،یحس و وسفی امام زاده: 18-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ن،یحس و وسفی امام زاده: 13-9 ریصوت

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ن،یحس و وسفی امام زاده: 71-9 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined (6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ش،یدرو گنبد: 76-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .. (6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید ش،یدرو گنبد: 79-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .. (6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ش،یدرو گنبد: 79-9 ریتصو

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید م،یابراه امام زاده: 74-9 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... (6931تابستان نگارنده،:منبع) از دید ، میابراه امام زاده: 75-9 ریتصو

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید م،یابراه امام زاده: 71-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید سلطان، ایک محمد امام زاده: 77-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:نبعم) یشرق از دید ، سلطان ایک محمد امام زاده: 78-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع)جنوب از دید سلطان، ایک محمد امام زاده: 73-9 ریتصو

not defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید مطهر، طاهر دهامام زا: 81-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید مطهر، طاهر امام زاده: 86-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید مطهر، طاهر امام زاده: 89-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) بنا بهیکت مطهر، طاهر امام زاده: 89-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark(6931تابستان نگارنده،:منبع) بهیکت از گرید یبخش مطهر، طاهر امام زاده: 84-9 ریتصو

not defined. 

 نگارنده،:منبع. )....امرا مغیر جهان اکاسره خالصه: بنا بهیکت از یبخش مطهر، طاهر امام زاده: 85-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... (6931تابستان



 

 ی 

 نگارنده،:منبع)یرستمدار بینج محمود یعنی کاتب نام: بنا بهیکت از یبخش مطهر، طاهر امام زاده: 87-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... (6931تابستان

 نگارنده،:منبع) است کرده ذکر 893 را بنا ساخت: بنا بهیکت از یبخش مطهر، طاهر امام زاده: 88-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... (6931تابستان

 Error! Bookmark not(6931انتابست نگارنده،:منبع)شمال از دید ،ییحی زاده امام: 83-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ،ییحی امام زاده: 31-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان گارنده،ن:منبع) شرق از دید ،ییحی امام زاده: 36-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ،ییحی زاده امام: 39-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال زا دید ، محمد امام زاده: 39-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید محمد، امام زاده: 34-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید محمد، زادهامام : 35-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید محمد، امام زاده: 31-9 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined (6931تابستان نگارنده،:منبع)شرق از دید محمد، امام زاده: 37-9 ریوتص

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ، محمد امام زاده: 38-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید د،یشه حسن امام زاده: 33-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید د،یشه حسن امام زاده: 611-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید د،یشه حسن امام زاده: 616-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید عمر، رزایم امام زاده: 619-9 ریتصو

defined. 



 

   

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید عمر، رزایم امام زاده: 619-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان گارنده،ن:منبع) غرب از دید عمر، رزایم امام زاده: 614-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شمال از دید ، عبداهلل امام زاده: 615-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، اهللعبد امام زاده: 611-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) شرق از دید عبداهلل، امام زاده: 617-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931تابستان نگارنده،:منبع) غرب از دید ، عبداهلل امام زاده: 618-9 ریوتص

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....... (.6931 نگارنده،:منبع) شمال از دید جعفر، امام زاده: 613-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ...... (6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، جعفر امام زاده: 661-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined .........(6931 نگارنده،:منبع) شرق از دید ، جعفر امام زاده: 666-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ......... (6931 نگارنده،:منبع) غرب از دید ، جعفر امام زاده: 669-9 ریتصو

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، نیالد فیس دیس امام زاده: 669-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) شرق از دید ، نیالد فیس دیس امام زاده: 664-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) غرب از دید ن،یالد فیس دیس امام زاده: 665-9 ریتصو

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... (6931 نگارنده،:منبع) شمال از دید ، یول امام زاده: 661-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ......... (6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، یول امام زاده: 667-9 ریتصو

 .Error! Bookmark not defined ........... (6931 نگارنده،:منبع) شرق از دید ، یول امام زاده: 668-9 ریتصو

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) شمال از دید ، یکلواز یعل دیس زاده امام: 663-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، یکلواز یعل دیس زاده امام: 691-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) غرب از دید ، یکلواز یعل دیس زاده امام: 696-9 ریتصو

defined. 



 

 ل 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) شمال از دید ، نیحس دیس امام زاده: 699-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، نیحس دیس امام زاده: 699-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) غرب از دید ، نیحس دیس امام زاده: 694-9 ریتصو

defined. 

 !Error(6931 نگارنده،:منبع)شمال از دید ، خاتون ایک و سلطان ایک میابراه زادگان امام :695-9 ریتصو

Bookmark not defined. 

 !Error(6931 نگارنده،:منبع) جنوب از دید ، خاتون ایک و سلطان ایک میابراه زادگان امام: 691-9 ریتصو

Bookmark not defined. 

 !Error(6931 نگارنده،:منبع) غرب از دید ، خاتون ایک و سلطان ایک میابراه زادگان امام: 697-9 ریتصو

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) شمال از دید ، محمد دیس امام زاده: 698-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark not(6931 نگارنده،:منبع) شرق از دید ، محمد دیس امام زاده: 693-9 ریتصو

defined. 

 Error! Bookmark(.619: 6989 ،یستانین) سمرقند ابیفراسا تل از آمده بدست یها استودان: 6-4ریتصو

not defined. 
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 فهرست مطالب

 صفحه       عنوان                                                                                                  

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. ها امام زاده یانفراو نسبت: 6-5نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................................... بنا خیتار براساس هیابن یفراوان: 9-5 نمودار
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 مقدمه -1-1

یکسان با آن رو به رو نخستین و عصر حاضر به طور  تدفین از جمله مسائل مشترکی است که انسان

-که در طول تاریخ حیات بشری در سراسر جهان شناخته شده ترین بناهایی هستندبوده است.مقابر از کهن

باشند. در ایران می مندآن بهرهای از وجود های تمدن بشری به گونهها در تمامی دوراناندو همه فرهنگ

توان گفت به همان با دیگر بناهای مذهبی همچون مسجد شکل گرفته و می همراهاسالمی ساختار مقابر 

 اندازه به آن بها داده شده است.

رفته است و در مار میدر ناحیه شمال در منطقه کجور که نوشهر نیز روزگاری از توابع آن به ش

 ترینا کنون از طوالنیت و هچندان دور والیتی آباد و خرم با سلسله محلی خاص خود بودروزگاری نه

متعدد به چشم  گانامام زادهسال(. در این ناحیه 099کرده است)قریب مت هایی بوده که در ایران حکوسسله

ای نیز ق دارد و حتی کتیبهلهای زمانی گوناگون تعح مشخص است به بازهلس فرم و مصاخورد که بر اسامی

 خورد.دریکی از آنان به چشم می

ریب با گذشت زمان نه تنها تخ هستند، هایی بویژه آنان که مختص ائمه وبزرگانابنیه در ایران چنین

به این  هاییصحنضمن افزودن و گاه بازسازی و نوسازی قرار گرفتند.نشدند بلکه همواره مورد مرمت 

علل  یاو ، بی جهت تقرخیران محلو یا  ظرافت هنری به آنان افزوده شد.حکامتاریخی  دوره درهر ابنیه،

به  ،گوناگونهایی کلی ابنیه ادواریژگیبا مطالعه و توانکردند. میمبادرت می مراسیاسی یا مذهبی به این 

 نمود.  اقدام ه دیگرابنی گذاریتاریخ

ر منطقه کجور که شده است. دبنا به دالیلی تسریع می ناطق گوناگون ساخت ابنیه درادوار مختلفمدر 

، دی و اثنی عشری بوده استییع فاطمی و زتش ،تسننوناگون زرتشتی، گ های مذهبیت شاخهدر مجاور

ها توصیفی بوده و مطالعه و پژوهش وجود دارد که اغلب مطالعات درباره آنن ابنیه به نسبت زیادی ای

ای که به معرفی گونه شناسی و تحلیلی بر اساس تحوالت تاریخی سیاسی و مذهبی آنان بپردازد یکپارچه

 ه است.صورت نگرفت
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در این پژوهش در ابتدا بعد از اشاره به کلیات مبحث، در فصل دوم به جغرافیا و تاریخ سیاسی استان 

ی مزبور های منطقهامام زادهایم. در فصل سوم به معرفی و بررسی مقابر و مازندارن و والیت رویان پرداخته

وری بوده است. در فصل چهارم علل ی حضایم، که در بسیاری موارد بررسی به صورت مراجعهپرداخته

های آن را بررسی علل رواج مذهب تشیع ترین بخشایم که مهمرواج مقبره سازی در منطقه را بررسی کرده

دهد. فصل پنجم نیز به ها در آن منطقه تشکیل میامام زادهدر سواحل جنوبی دریای خزر و در نتیجه تعدد 

-اختصاص داده شده است . با شناخت و تحلیل موارد گفته شده میگیری ها و نتیجهبحث، ارزیابی فرضیه

امام ی تدفینی و سازی در ایران دوره اسالمی و به خصوص ابنیهتوان تا حدودی به درک بهتری از مقبره

 های شمال ایران و والیت رویان دست یافت.زاده

  بیان مسأله -1-2

توان های آن میرسد که از نمونهبه دوران عیالم میینی( در ایران سازی )احداث بنای تدفسنت مقبره

و  ه وجودتوان بهای دیگر که میتپه اشاره نمود، نمونهوزستان همچون مقابر هفتای خهای سردابهبه مقبره

 اند.های شاهان عیالمی اشاره کردهن آشوری است که به تخریب آرامگاهبرد متورواج چنین مقابری پی 

باشد، که او  با یالم بخوبی بیانگر این واقعیت می( در مورد حمله به ع666-666بانیپال )ای از آشورنوشته

حمله خود ضربه نهایی را بر پیکر عیالم زد و  قبور شاهان عیالم جدید را تخریب کرد و پس از آن 

از ایشتار  من قبور پادشاهان قدیم و جدیدش را که"نویسد : د،که خود میعیالمیان هرگز کمر راست نکردن

پروردگار من نهراسیده بودند و به پادشاهان پدران من صدمه رسانیده بودند ویران و متروک ساختم. اجساد 

(. در 14: 4661 ،)آمیه "هایشان را به مملکت آشور آوردمآنها را در معرض خورشید قرار دادم و استخوان

آن مقبره کوروش در پاسارگاد، و دیگر  هایاخت آرامگاه تداوم یافت که نمونهدوران هخامنشی سنت س

-و نقش رستم، شاهدی بر این امر میشاهان هخامنشی در دامنه کوه رحمت در مجاورت تخت جمشید 

گیری حکومت الیمایی تداوم یافت تدفینی عیالمی در خوزستان با شکلهای باشند. در دوان اشکانی سنت

 (.4610، 4616د )رهبر، باشنه های آن گاللک و صالح داوود میکه از نمو

در طی دوران ساسانی با توجه به قدرت گرفتن و رسمی شدن مذهب زرتشتی و اهمیت آنان برای 

سازی ما شواهدی دال بر وجود سنت مقبرهپاک ماندن خاک و سنت خاص آنان برای تدفین مردگان، 

 نداریم. 
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ائمه و بزرگان و همچنین حکام و  سازی برایایران از قرون نخستین، سنت مقبرهبا ورود اسالم به 

بایست گرفت، اگرچه در سنت پیامبر شرایط و ویژگی قبور بیان شده بود و قبور می بسیار رواجسالطین 

ر هستند اما سنت مقبره تر باشند تا نشان دهد که قبو تنها تا حدی از سطح زمین بلند ساده و بدون بنا باشند

-گوناگون و با تزئینات چشمگیر می هایند. این قبور در طرح ها و فرمسازی همچنان پا برجا ماو آرامگاه

بناها مورد توجه و  باشند. بخاطر اهمیت مقابر بزرگان دینی و ائمه در نزد مردم و پادشاهان همواره این

ناگونی اند. علل گوه تا به امروز همچنان باقی ماندهگرفتند از این رو شمار بسیاری از این ابنیمرمت قرار می

توان برای ساخت این مقابر در نظر داشت که عبارتند از: نماد مذهب و تشیع، احترام و تکریم، توسل را می

 و شفاعت ، اغراض سیاسی و کسب مشروعیت. 

والیت رویان که در حال حاضر جز نامی از آن بر روی شهری جدید و کوچک در سواحل جنوبی 

 باقی نمانده است، تا پیش از دوران صفوی والیتی نامدار و آباد بود.دریای مازندران در بین نوشهر و نور 

های های گیالن، مازندران، البرز و تهران قرار داشت و قلمرو آن امروزه بین استاناین والیت در بین استان

 است.  زندران، تهران و البرز تقسیم شدهما

منوچهر در جنگ با افراسیاب که به کین درباره احداث شهر رویان به نقل از مورخان آمده است که 

خواهی سلم صورت گرفت مغلوب شد و مجبور گردید به شهری در حوالی ری پناه برد این شهر مانهیر نام 

سال اقامت کرد و افراسیاب به ناچار با او صلح نمود، منوچهر به سبب اقامت  41در این شهر وی  داشت.

: 4666ان را بسازند و حدود آن را مشخص نمایند )ابن اسفندیار ساله در آنجا دستور داد تا شهر روی 41

 (. 14-42: 4616؛ آملی 61-21

داند و آن سانی همان رویان دوران اسالمی میرا بر روی مهری از دوران سا "لودان"چگینی نام محل 

است )چگینی، به نام رویان اشاره شده  که در آن،ی یکی از قدیمی ترین منابع دانستتوان به نوعرا می

ترین اثری را که نام رویان در آن ذکر شده است نامه تنسر دانست که در آن از ی(. اما شاید بتوان قدیم4666

 رویان یاد شده است. 

توان به کتاب فتوح ه والیت رویان اشاره شده باشد میترین منبع دوران اسالمی که در آن بقدیمی

اشاره نمود که در آن به انتصاب مازیار بعنوان والی طبرستان از سوی  (110البلدان تالیف البالذری )متوفای 

 بن یزدیار ما و عالء بن عمر بن حفص بن موسى بن محمد»... گوید: مامون اشاره دارد، بالذری چنین می
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 کوهستان ها و درختانترین جنگلترین و دارای انبوه سخت و نفوذناپذیرترین که را شروین قارن کوههای

 و رویان و طبرستان والیت به را مایزدیار مأمون آنگاه. فتح کردند مأمون زمان خالفت در است، ستانطبر

 (.669: 4066)البالذری، « 4داد .... وى به اسپهبدى رتبه و نامید محمد را مازیار و گمارد دنباوند

در کنار نام شاهان هجری قمری به دفعات نام این والیت  44در منابع گوناگون بطور پیوسته تا قرن 

محلی و همچنین بزرگان آن ذکر شده است و در این بازه زمانی با قدرت گرفتن سلسله صفوی، حکومت 

 سال بر منطقه حکومت کردند، برچیده شد.  699سبانان( که حدود وطوالنی شاهان محلی رویان )پاد

قی مانده است که در روستاهای زادگان بااز این سلسله تعداد نسبتا زیادی ابنیه مذهبی بصورت امام

های خاص زادگانی که دارای ویژگیامخورند. از امر و شهرستانک و لواسانات بچشم میمنطقه بویژه کجو

توان به امامزادگان طاهر و مطهر، لیگوش، کیا دبیر سلطان محمد اشاره کرد، درگیری و ، میباشندمعماری می

ای های مذهبی نقش عمدهوایان ایران و شاهان محلی و فرقهر فرمانرارتباطات طوالنی بین این سلسله با دیگ

های الموت که در مجاورت و گیری فرقه اسماعیلیه در کوهذیرش یا رد مذاهب داشته است. شکلدر پ

آمل، تغییرات عمده در قرار داشتند و حکومت مرعشیان در  سبانان سنی مذهبوهمسایگی قلمرو پاد

 حکام را موجب شدند.  ساختارهای مذهبی این

ری نسبی آنان براساس ها و تاریخگذاامام زادهشناسی ل شناسایی و گونهدر این پژوهش نگارنده به دنبا

ین در باشد. همچنه مناطق مجاور بویژه مازندران میهای شاخص و معرفی شدشناسی با نمونهمقایسه گونه

سازی در این والیت است و سعی بر سنت مقبرهگیری های موثر بر شکلصدد شناسایی و معرفی جریان

 اند. شدهشناسایی افرادی دارد که موجب رواج این امر در منطقه 

 پژوهش هایسؤال-1-3

 مقابر این والیت به چند دسته قابل تقسیم هستند؟ -4

 گذاری متعلق به چه بازه زمانی هستند؟غالب این بناها به لحاظ تاریخ -1

 اند؟سازی منطقه نقش داشتهذهبی در ترویج سنت مقبرهم-سیاسی چه عوامل -6

 اند؟این سنت در منطقه چه افرادی بودهاغلب حامیان مالی  -1

                                                             
 و أصیعبها  و جبیال  أمنیع  هی و طبرستان، من شروین جبال قارن بن مایزدیار و العالء بن عمر بن حفص بن وسىم بن محمد افتتح و  - 6

 جعل و محمدا سماه و دنباوند و الرویان و طبرستان أعمال مایزدیار ولى المأمون أن ثم اللّه، رحمه المأمون خالفة فى غیاضا و أشبا أکثرها

 المأمون. توفى حتى والیا یزل فلم األصبهبذ مرتبة له
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 پژوهشهای فرضیه-1-4

 ای و مربعی هستند.ضلعی و دایره هشتابر غالبا به شکل رسد که مقنظر میه ب -4 

 هجری قمری باشند. 6و  1 رسد بناهای تدفینی این ناحیه متعلق به قرونبه نظر می -1

بناهای مذهبی بویژه در ساخت رعشی آمل موجب شد تا نوعی رقابت نزاع و درگیری با سادات م -6

ها شکل بگیرد، که ضمن راضی نگه داشتن مردم تحت حکومت خود و نشان دادن توان مالی، به آرامگاه

 نوعی به دنبال کسب مشروعیت باشند.

این ابنیه توسط شاهان محلی و در یک بازه زمانی کوتاه و پس از تغییرات رسد که تمام به نظر می -1

 در باورهای مردم ناحیه شکل گرفته باشند.

 پژوهشاف هدا-1-5

بندی ابنیه بر اساس فرم، و شناسی و طبقهگونهمقابر منطقه،  و گاهنگاری برایارائه چهارچوب 

 شناسایی عوامل موثر بر رواج این سنت.

 اهمّیت پژوهش ضرورت و-1-6

سازی ت که سنت برج مقبرهبا وجود آنکه شمال ایران بویژه مازندران از نخستین مناطق ایران بوده اس

بویژه در والیت  در آن رایج شده است )برج الجیم، رسکت، گنبد قابوس( ولی در مناطق مرکزی و غربی

ه در بافت تاریخی و اجتماعی این ابنیتر است و تا کنون گیری این ابنیه بسیار متاخررویان تاریخ شکل

ن ابنیه با دیدگاهی اند و ضروری است به ایتههای تاریخی هم عصر خود مورد پژوهش قرار نگرفدوره

به  ، و سعی در پی بردن به مقاصد این اقدام شود. مطالعات سابق به صورت محدود تنهاجدید نگریسته

 اند. معرفی ابنیه پرداخته

 وهشی پژپیشینه-1-7

بیش مقاله به چند اثر و بنای باقی مانده از منطقه رویان اشاره شده است،  چند تا پیش از این فقط در

این از همه دکتر نیستانی در زمینه مقابر اسالمی منطقه مازندران بررسی و پژوهش داشته است که بیشتر 

ای ی کوهپر و عباس نژاد در مقالهوسوم (.4666)نیستانی،  مطالعات مربوط به مناطق مرکزی این استان است
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که در مجله اثر چاپ شده است )موسوی کوهپر و   "معرفی چند مقبره برجی شکل رویان کهن"با عنوان: 

 اند.بنیه آنهم در منطقه کجور پرداخته( به معرفی تنها چند ا4666عباس نژاد، 

به  "ای در سرزمین رویانرج مقبرهبنای سنگی میدانک، ب"ای با عنوان همچنین کامبیز کبیری در مقاله

 ه استچالوس در محور کندوان پرداخت - در میدانک کرج در مجاورت جاده کرج امام زادهمعرفی تنها یک 

 در. ق.ه 0 و 6 قرن هایمقبره برج مطالعه و بررسی"ای تحت عنوان حسین راعی در مقاله(. 4666)کبیری، 

به معرفی چند مقبره در منطقه مازندران " آمل رسول آل شمس مقبره معرفی موردی نمونه مازندران،

 (.4609)راعی،  پرداخته است

 بر روی ابنیه آرامگاهی رویان انجام نشده است. پژوهش دیگریکنون نمونه ذکر شده تا چندبه استثناء 

 ها( و روش پژوهشمواد )داده-1-8

های انجام شده بر روی بناهای ای به مطالعه پژوهشن پژوهش نگارنده به روش کتابخانهدر ای

پردازد و سعی دارد با برسی منابع و تواریخ محلی به وضعیت مذهبی و سیاسی منطقه در طی آرامگاهی می

سازی را شناسایی نماید. همچنین در بخشی از کار گیری سنت مقبره، و علل شکلهدوران اسالمی پی برد

نگاری بناها خواهد ها و ثبت و مستندو قرائت کتیبه منطقهنگارنده به مطالعه میدانی و بازدید از ابنیه 

 پرداخت.
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 جغرافیا و تاریخ سیاسی
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -2-1

والیت رویان در استان مازندران فعلی بویژه در غرب این استان از شهرستان نور تا تنکابن بوده استت.  

باشد کته  میکه امروزه بخشی از شهرستان نوشهر  بوده استه کجور این والیت منطقمرکز و سرزمین اصلی 

 در ادامه به معرفی این استان و شهرستان پرداخته خواهد شد.

 موقعیت جغرافیایی استان مازندران -2-2

دقیقه  2درجه و  66درجه تا  11هزار کیلومتر مربع، بین  11استان مازندران با مساحتی در حدود 

دقیقه طول شرقی قرار گرفته است )زنده دل،  41درجه و  26دقیقه تا  61رجه و د 29عرض شمالی و 

های تهران، سمنان و قزوین، از شرق (. این استان از شمال با دریای مازندران، از جنوب با استان12: 4610

ور را درصد از مساحت کل کش 16/4 ،با استان گلستان و از غرب با استان گیالن همجوار است. این استان

حدود  4662آمار نامه استان، تا آبان ماه  بر اساس( و جمعیت آن 6: 4610دهد )شریفیان،  یمتشکیل 

 (.19: 4666)احمدی،  ه استنفر اعالم شد 1019621

 وجه تسمیه مازندران -2-3

شتد، ماننتد: پدشتخوارگر )پشتخوارگر(،     هتای متعتددی خوانتده متی     مازندران در ادوار مختلف به نتام 

های مازندران و تبرستان با وجود آنکه در نظر بسیاری از مفسران از نظتر  ی، تبرستان و مازندران. واژههیرکان

بته ایتن سترزمین نستبت      ،تقدم و تأخر زمانی با هم اختالف دارند و نام مازندران را با حمله مغول به ایران

شده و گاه همزمان ه این سرزمین اطالق میهای پیش از این نیز کلمه مازندران ب اند، اما در واقع در زمان داده

تتر از دوره مغتول استت،     رفته است. در شاهنامه فردوسی که متعلق بته زمتانی بستیار قتدیم     با هم به کار می

ای و ستاحلی و تبرستتان بته    . مازندران اکثراً بر مناطق جلگهمازندران برای نامیدن این خطه بکار رفته است

 (. 4666د )نوری، شتانی اطالق مینواحی کوهس



 

 

 موقعیت جغرافیایی نوشهر -2-4

کیلومتری غرب شهرستان ساری و در مجاورت دریا قرار دارد. این شهرستان  461شهرستان نوشهر در 

از جهت شمال با دریای مازندران، از شرق با شهرستان نور، از جنوب با منطقه بلده نور و از غرب با 

آباد نام حبیبدر گذشته روستایی به نام خاچک بوده و بعدها به شهرستان چالوس همجوار است. نوشهر 

خورشیدی به نام دهنو مشهور شد و بعد از ایجاد تأسیسات بندری  4699شهرت پیدا کرد. این شهر از سال 

 بر اساس(. شهرستان نوشهر 626-0: 4666نوشهر تغییر نام یافت )سعیدیان، ه ی بشمس 4646در سال 

نفر  69116نفر جمعیت بود که از این تعداد  446164دارای  4662زندران در آبان ماه سال آمارنامه استان ما

یلومتر ک 1/264نوشهر از دو بخش مرکزی با مساحت  (.62: 4666)احمدی، نفر زن هستند  26196مرد و 

 (.46: 4664است )هاشمی زرج آباد، کیلومتر مربع تشکیل شده  4/4466مربع و کجور به مساحت 

متر بوده است. بارش میلی 6/4161در ایستگاه نوشهر  4666تا  4626نگین بارندگی سالیانه از سال میا

 4299 را آن( و علیجانی 60: 4666متر است )زمانی، میلی 0/4611تا  1/4141ساالنه در شهرستان نوشهر بین 

انه در دوره مذکور در (. حداکثر، حداقل بارندگی ماهی462: 4616ذکر کرده است )علیجانی،  متریلیم

: 4666میلی متر است )ظریف معظم،  6/16ه میلی متر و در تیرما 0/110ایستگاه نوشهر به ترتیب در مهر ماه 

41.) 

 موقعیت جغرافیایی کجور -2-5

درجه و  24کیلومتری نوشهر قرار دارد و طول جغرافیایی آن  69تا  12منطقه کجور در محدوده بین 

 12درجه و  66دقیقه تا  42درجه و  66دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی آن  29ه و درج 24دقیقه تا  42

باشد. کجور از مغرب به چالوس رستاق، از مشرق به سولده نور، از سمت جنوب به بلوک  یمدقیقه شمالی 

(. ناحیه 4666 شود )شیخ االسالمی و دیگران، یمنور و از سمت شمال به بخش مرکزی نوشهر محدود 

شود. بخش دشت شامل: کران خیرود، بندپی، چلندر، منطقه دشتی و کوهستانی تقسیم می به دوکجور 

نهرود، کلرودپی، گلندرود، علویکال، کالج، کچه رستاق است و منطقه کوهستانی شامل: شهر کجور، توابع 

ای از مجموعههستانی این ناحیه در واقع باشد. منطقه کو یمکجور، زانوس رستاق، کوهپرات، پنجک رستاق 

ای است دره به صورتکوهی البرز قرار دارند. کجور ی میانها دشتو  ها درهروستا است که در  60حدود 



 

 

 باشد و چند دشت )دشت کجور، الشک، پول( در میان این دره قرار دارد یمکه دارای جهت شرقی غربی 

 .(699: 4666)سلطانی لرگانی، 

 

 (1931، نگارنده منبع:) مازندران موقعیت منطقه در استان-1-2 تصویر

 

 (1931، نگارنده )منبع: برش عرضی البرز در منطقه مورد مطالعه-2-2 تصویر

 میزان بارندگی -2-5-1

در تمام ناحیه خزری بارندگی در خط ساحلی بیش از بارش در نواحی کوهستانی مجاور است و به 

غرب ناحیه خزری، هسته بیشینه بارندگی در نوار  شود. در یمطرف منطقه کوهستانی از مقدار بارش کاسته 

متری قرار  4299-099در ارتفاع  ها کوهساحلی قرار دارد. ولی در شرق، ناحیه بیشینه بارندگی در دامنه 

شود که آنچه از روند صعودی  یمگرفته است. شرایط حاکم بر مرکز و غرب سواحل شمالی البرز سبب 

 (.462: 4616آید )علیجانی، دررود نادرست از آب  یمبارش با افزایش ارتفاع انتظار 

برف است. بر اساس دوره آماری  به صورتباران و در فصول سرد  به صورتدر منطقه کجور بارش 

یابد. حداکثر، حداقل و متوسط بارندگی ماهیانه  یممتر تقلیل میلی 646میزان بارش به حدود  4661تا  4662



 

 

بر (. 41: 4666متر ثبت شده است )ظریف معظم، میلی 1/49ر و تی 1/61آذر  در ایستگاه کجور به ترتیب در

 699میزان بارندگی ساالنه ، ل استدر پگزارش سالمی و همکارانش که بر اساس آمار هواشناسی  اساس

های معتدل  یماقلاقلیم نمای منطقه از گروه  بر اساسمنطقه را م او همچنین اقلی. میلی متر ذکر شده است

 (.4666 سالمی و دیگران،ماه فصل خشک دارد ) 6تا  1گوید منطقه بین یمبندی نموده و ستانی طبقهکوه

 میزان دما -2-5-2

گراد در  یسانتدرجه  2های ایستگاه هواشناسی در پل ذغال نشان داد که حداقل دما در این ناحیه داده

د. در حالی که حداقل دما در برخی نقاط منطقه باشگراد در مرداد ماه می یسانتدرجه  11بهمن ماه و حداکثر 

باشد. بارش برف از آذر ماه آغاز و اغلب تا اواخر اسفند ماه  یمگراد در فصول سرد درجه سانتی -49تا 

 (.4666ادامه دارد )شیخ االسالمی و دیگران، 

 وضعیت آب -2-5-3

چالوس حد غربی  رودخانهکه رودخانه چالوس، زانوس و کجور است  6منابع آبی در این منطقه از 

نماید. رودخانه زانوس از ارتفاعات  یممنطقه کجور است که آن را از منطقه چالوس و کالرستاق جدا 

آب کوچک دیگر تغذیه شده و سپس در دوگیرد و در مسیر خود با نهرهای یمباالدست نیچکوه سرچشمه 

کجور نیز در حد شرقی منطقه قرار دارد این  دخانهروپیوندد.  یمچالوس کمی باالتر از پل ذغال به رودخانه 

ا پیوندند. منابع آبی دیگر در این منطقه بمی مازندران ی مسیر در جلگه سرانجام به دریایسه رود پس از ط

ین تأمجوشند و نقش اساسی در  یمهای فراوانی است که از دل زمین توجه به کوهستانی بودن آن چشمه

 ی جوی اشاره نمود.ها بارشتوان به  یمز منابع دیگر آب مردم منطقه دارند. ا

 حوضه آبریز دریای مازندران -2-6

های مشخص تقسیم شده که به ترتیب حوضه آبریز با زیر حوضه 6ران به از نظر سیستم زهکشی، ای

 حوضه آبریز -6حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان  -1حوضه آبریز دریای مازندران  -4عبارتند از: 

حوضه آبریز شمال  -6حوضه آبریز خاور و جنوب خاوری  -2حوضه آبریز داخلی  -1دریاچه ارومیه 

 (.2: 4612خاوری ایران )اطلس ملی ایران، 



 

 

های شمالی و خاوری تا کردستان مرکزی در دامنهی آذربایجان شمالی و ها کوهحوضه آبریز مازندران، 

 629گیرد. بیش از کیلومتر مربع در بر می 199/411در حدود  ی باختری خراسان شمالی را با مساحتیها کوه

ارس، هتای  جریان دارند. به استثناء رودخانهی دریای مازندران ه به سورود کوچک و بزرگ در سطح حوض

های آن دارای شیب زیتاد  یع کوهستانی دارند، سایر رودخانههای وسرود، هراز، اترک که هر دو حوضهسفید

رود . سفیدرودگرگانین رودهای این حوضه عبارتند از: ارس، سفیدرود، اترک و تر مهمشند. باو طول کم می

های حوضه آبریتز دریتای مازنتدران استت کته      ین رودخانهتر بزرگشاخه فرعی از  49شاخه اصلی و  44با 

ران، کیلومتر مربع استت )اطلتس ملتی ایت     999/21کیلومتر و وسعت حوزه آن بیش از  699طول آن بیش از 

4612 :2 .) 

 حوضه آبریز کجور -2-7

که  ها حوضهحوضه آبریز تشکیل شده و با افزودن زیر  11فاصله بین دره چالوس تا دره هراز از 

حوضه  21حوضه بالغ خواهد شد که  446ی هستند به این حوضه، به تر بزرگهای فرعی رودخانه یشاخه

(. آبراهه اصلی 02: 4666مرکزی ایران تعلق دارد )زمانی، حوضه هم به کویر 61به آبریز دریای مازندران و 

 (.469: 4666کیلومتر است و جهت جنوبی شمالی دارد )زمانی،  16حوضه کجور 

باشتد. رودهتای چتالوس، کجتور و     می ها چشمهنزوالت آسمانی، رودها و  بر اساستأمین آب منطقه 

الوس در واقع مرز غربی منطقته کجتور استت و    زانوس، سه رودخانه تأمین کننده آب هستند که رودخانه چ

-سازد. رودخانه زانوس کته از ارتفاعتات البترز از دره بختش     جدا می آباد مرزنآن را از منطقه کالرستاق و 

هتای مجتاور در   ی جاری بستتر دره ها آبزانوس و باال دست روستای نیچکوه شروع شده و با افزوده شدن 

یابتد  آب چشمه بزرگ دیو چشمه متصل شده و به سمت غرب جریان متی  تر از روستای آستانکرود بهپایین

 ریزد.و در دوآب کمی باالتر از پل زغال به رودخانه چالوس پیوسته و به دریای مازندران می

 وضعیت خاک منطقه -2-8

 (. خاک4666 ،و دیگران )سالمیفراوان است های سطحی و کم عمق همراه با سنگ ریزهخاک منطقه 

خاک را سالمی  PH(. میزان 61: 4666باشد )فرازمند، می-1-6خاک حدود  PHلومی بوده و سیلیسیمنطقه 

گچی پراکنده است )سالمی های سنگ مادر نیز از نوع آهکی با رگه. اند کردهبیان  2/1تا  2/6و همکاران بین 

باشد )شیخ ک میماسه سنگ، شیل و آه به صورت(. در بیشتر مناطق جنگلی نوع سنگ 4666 و دیگران



 

 

(. جلیلوند و همکارانش ضمن تقسیم بندی خاک منطقه به سه دسته مرجع، کلید 4666 و دیگران، االسالمی

دیدگی پوشش گیاهی مراتع منطقه بر اثر چرا( نشان دادند که منطقه بحرانی  یبآسو بحرانی )بر اساس میزان 

باشد.  یم( 66/1کمترین اسیدیته قبل از چرا )( و مرجع دارای 66/1دارای بیشترین اسیدیته پس از چرا )

-9از عمق  4را به دو قسمت )افق( تقسیم کردند: افق  ها آنی خاک منطقه ها افقهمچنین با آزمایش  ها آن

( دارای 66/1نشان دادند که افق دوم منطقه مرجع ) ها آنسانتی متر.  69-49از  1سانتی متر و افق  49

 (.4666اسیدیته است )جلیلوند و دیگران،  ( دارای بیشترین61/1انی )کمترین و افق اول منطقه بحر

 منطقه وضعیت پوشش گیاهی -2-9

 699باشتد، بتا طتول تقریبتی     ی هیرکانی یا خزری معتروف متی  ها جنگلی شمال ایران که به ها جنگل

ن و گلستتان  میلیون هکتار در سه استان گتیالن، مازنتدرا   61/4کیلومتر و مساحت کلی  449کیلومتر، عرض 

میلتی متتر و    1199 -229با شرایط اکولوژیکی متفاوت و بارش  ها جنگل(. این 1: 4660قرار دارند )مرادی، 

برگ تشکیل شده استت کته ایتن شترایط     پوشش گیاهی متفاوت از درختان پهنمتر و  2614ارتفاع کمتر از 

هتای  نته کولوژیکی متفاوت دارای گوشده است. این موضوع بسته به شرایط ا ها گونهموجب تنوع زیادی در 

موجتب   هتا  جنگتل متعلق به دوره ترشیاری هستند. قدمت طوالنی این  ها آنای است که برخی از باقی مانده

ی زیست کره زمین بته شتمار آیتد )مترادی،     ها گاهین ذخیره تر مهمی هیرکانی ایران یکی از ها جنگلشده تا 

گونته   111متتر،   1499متر تتا   4499خیرود با تأکید بر ارتفاع  (. در بررسی فلورستیک در منطقه1-6: 4660

ین جنس گیاهی را تر بزرگگونه،  6با  Carexتیره شناسایی شده است که جنس  14جنس و  419گیاهی در 

 (.66-64: 4660دهد )مرادی،  یمدر منطقه تشکیل 

باشتد. چنانکته    یمت ی موجتود  ی متفاوتی از تعداد گونه های گیاهها گزارشبا توجه به نوع هر مطالعه 

گونته در نمخانته    491گونه در پاتم جنگتل خیترود، حستینی     401گونه در خیرود کنار، اسدی  111مرادی 

گونه علفتی،   26که  اند کردهگونه آوندی را گزارش  449( و صالحی و دیگران 11: 4660هفت تیپ )مرادی 

(. در بررستی  Salehi et al, 2007) باشتد  یمت ای وتته گونه از نوع ب 16ونه درختی و گ 46گونه باال رونده،  2

گونه  0گونه درختی،  41شامل:  ها گونهگونه شناسایی کرد. این  491متر، اسحاقی راد  4299-199ارتفاعات 

 (.Eshaghi Rad et al, 2009) باشد یمگونه از نوع علفی  66بوته ای و 



 

 

ع نسبتا ً باال در این جنگتل استت. ایتن تنتوع     گونه گیاهی آوندی شناسایی شده، بیانگر تنو 111وجود 

رویتم،  تر است و هرچه به سمت ارتفاعات بتاالتر متی   یینپاسیبری در ارتفاعات -شامل حضور گیاهان اروپا

 (.11: 4660دهد )مرادی،  یمتورانی را نشان -ایرانو-سیبری-نفوذ عناصر اروپا

اقلتیم   باشد. یم دوست رطوبت و سرما به مقاوم گیاهی هایگونه های گیاهی در منطقه کجور غالباًگونه

 باشد )جلیلوند و دیگتران،  یمکوتاه  هایتابستان و خشک و سرد هایزمستان دارای ،کوپن جدول طبق منطقه

پتاستیم،   مقتدار  ولتی ، شتود  یمت  کاسته خاک آلی ماده و نیتروژن کربن، میزان از چرا شدت افزایش با(. 4666

 کته  نشان داد گیاهی پوشش بررسی از حاصل نتایج .یابد یم افزایش نیتروژن به نکرب نسبت و فسفر، اسیدیته

 شدت افزایش با باشند و یم مرجع منطقه در گیاهی پوشش درصد بیشترین دارای علفی برگان پهن و گندمیان

 (.4666 ،و دیگران )جلیلوند یابد یم افزایش ای بوته گیاهان پوشش درصد ،چرا

-درختی و درختچته های رانش پیرامون پوشش گونهسط شیخ االسالمی و همکادر پژوهش دیگر که تو

سته   بتر استاس  ای در منطقه شناسایی کردند و گونه درختی و درختچه 11 ها آن ،ای منطقه کجور انجام شد

شخیص داده شد کته در ایتن بتین    واحد گیاهی ت 142عامل ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و درصد شیب 

گونته متا    دووجود دارند و بعد از این متر  11-4499راش و ممرز بودند و بیشتر در ارتفاع  ،لبهای غاگونه

های شمالی به علت برخورداری از شرایط مطلتوب از نظتر   و لور را داریم. همچنین در دامنههای مازو گونه

بی بیشتتر تتوده   هتای جنتو  ، در حالی که در دامنهندرطوبت و خاک، توده های مرغوب بیشتری حضور داشت

بتوده استت    Rosaceaeمربوط بته ختانواده    ها گونهدر منطقه کجور بیشتر  های مخروبه استقرار یافته است.

 (.4666 ،و دیگران )شیخ االسالمی

از  دارگلگونه گیاهی  491، اند دادهسالمی و همکارانش نیز که در مرتع کهنه الشک مطالعاتی را انجام 

از  Apiaceae, Brasicaceae, Poaceae, Asteraceaeهتای  سایی کردنتد و تیتره  خانواده شنا 12جنس و  66

(. با افزایش 66 ،ین تیره های گیاهی تشکیل دهنده بودند )سالمی و دیگرانتر مهمنظر حضور تعداد گونه از 

چرا از درصد پوشش گندمیان و پهن برگان علفی کم شده و بر میزان گیاهتان بوتته ای افتزوده شتده استت      

 (.4666 ،جلیلوند و دیگران)



 

 

 پوشش جانوری منطقه -2-11

در استتان  و ارتفاعتات گونتاگون    هتا  بختش شرایط آب و هوایی متنوع و پوشتش متفتاوت گیتاهی در    

های جانوری گوناگون در استان شده است. در منطقته کجتور کته جتزء منتاطق      مازندران سبب وجود گونه

گراز، پلنگ، آهو، میش، قتو،، خترس، گترگ، روبتاه، راستو،      شود، جانورانی مانند:  یمکوهستانی محسوب 

جوجه تیغی، شغال، پرندگانی مانند: شاهین، قرقاول، کبتک، عقتاب، گنجشتک، ستینه ستر ، دم جنبانتک،       

: 4666بلدرچین و کالغ و خزندگانی مانند: مار، الک پشت، عقرب، سوسمار وجود دارند )سلطانی لرگتانی،  

101.) 

 شناسی و ژئومورفولوژیهای زمین یژگیو -2-11

هیمالیا است و حاصل برخورد دو ابتر قتاره اوراستیا و    -سلسله جبال البرز بخشی از سلسله جبال آلپ

ی جنوب فرانسه شروع شده و پس از عبور از آلپ و شتبه  ها کوهستانباشد. این سلسله جبال از گندوانا می

شتود؛ شتاخه شتمالی از     یمت ی و جنوبی تقستیم  شود و سپس به دو شاخه شمال یمجزیره بالکان وارد ترکیه 

رشته کوه البرز ابتدا بته ستمت    به صورتی قفقاز کوچک )آذربایجان( وارد ایران شده و ها کوهطریق رشته 

یابد. شاخه جنوبی آلپ هیمالیا از طریتق جنتوب ترکیته وارد ایتران     جنوب و سپس به سمت شرق ادامه می

 (.14: 4610د )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دهی زاگرس را تشکیل میها کوهشده و 

یی آلپتی دوران  کوه زایی پرکامبرین و دومی زاکوهباشد: یکی  یمیی مهم زاکوهساختمان البرز نتیجه دو 

 ها سنگسخت شدن و به هم پیوستگی پی  البرز کهو چین خوردگی پرکامبرین در  مزوزوئیک و سنوزوئیک

ن حرکات واقعی که منجر به چین ختوردگی البترز شتد، در ماستترین پایتانی و      را به دنبال داشته است. اولی

پالئوسن اتفاق افتاد )فاز الرامید( که در اثر آن، محدوده فرورفتگی کاسپین در شمال به خشکی مبدل شتده و  

اواستط  _یتی در اوایتل  زاکتوه موجب تشکیل جبال البرز در اوایل دوران سنوزوئیک شده است. دومتین فتاز   

لیگوسن اتفاق افتاده است )فاز پیرنه(، این حرکات موجب مرتفع شدن بیشتر و فرستایش بعتدی قستمت    او

یی مهم البرز در اواخر پلیوسن یا اوایتل پلیستوستن اتفتاق افتتاده     زاکوهمرکزی البرز گردید. آخرین حرکات 

یی آلپی مربوط استت کته   اکوه زگیری اصلی البرز به (. شکل111: 4619ن( )درویش زاده، است )فاز پاسادنی

یی الرامیتد، پیرنته و پاستادنین چتین     کوه زامیلیون سال ساختمان البرز با پشت سر گذاردن سه فاز  69طی 

 (.66: 4666آمده است )زمانی،  به وجودخورده و توده کوهستانی کنونی 
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Abstract 

     The tradition of building a shrine in Iran dates back to the era of the Ilam regime, and it 

continued to dominate in the domain of the realm of Iranian governments until Sasanian 

period. During this period, according to the religious beliefs of this tradition, it was somewhat 

abandoned and was used by student and blackout towers. With the fall of the Sasanian 

dynasty and the advent of Islam, despite of the explicit prohibition of the narrations, after a 

while Muslim people – especially the Shiites- according to some other narration and also 

from the head of enthusiasm and devotion to the prophets and the Imams, the construction of 

distinct and distinctive structures was made. It was not until then that the bounty began to 

work, and later on by the benefactors and rulers in order approach them and seek the ghosts 

of these magnates to expand and improve and rebuild the building. In the southern parts of 

the south of Mazandaran, before the advent of Islam, the monastery has not been registered. 

Such buildings were built in the eastern parts of this area, namely, in the provinces of 

Golestan and the eastern and central parts of Mazandaran province in the early centuries of 

Islam (such as the Lajim, Raskat, and Gonbad Qaboos towers). But in the western part of 

Mazandaran province, which is called Royan province, this building is much more recent and 

is based on inscriptions, forms, and comparison with the surrounding areas belonging to the 

9
th
 century. The following study revealed that the main reason for the change of religion from 

Sunnis to Shiism by King Kiumars, as well as his own efforts in constructing this building, 

was to quickly build these buildings. Most of these buildings are in the shape of a four-sided 

and 8-hinged bricks and dome decks. 
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