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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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بسامد نقشمایههای نمادین و هندسی
و شیوههای اجرایی آن در تزیینات وابسته به معماری
مازندران در دورۀ قاجار
زهره ایزدی راد

1

چکیده
معمــاری مازنــدران همــواره برآیندی از شــرایط جغرافیایی ،اقلیمی و شــیوههای معماری مرســوم در ایران
اســت .فضای برآمده از معماری بومی ،با مفاهیمی کلیدی و کالبدی شــکل گرفتهاســت و معماران و بانیان
آثار برجای مانده ،به آن پایبند بودهاند .ســاختار رمزگون ۀ نمادها و نقوش در ســرزمین مازندران که اســاطیر
فراوانــی آن را دربرگرفتــه اســت ،در همــه ارکان زندگــی مــردم و هنرهای برآمــده از آن به وفور یافتمیشــود.
جلوههای فراوانی از این رمزپردازی در مازندران از گذشــتههای دور تا دورۀ معاصر در قالب تزیینات وابســته
بــه معمــاری بــه یادگار ماندهاســت .این پژوهش با اهداف ســنجش میــزان حضور و فراوانــی نقشمایههای
نمادیــن و هندســی و همچنیــن شــیوههای اجرایــی آن در معمــاری مازنــدران در دورۀ قاجــار انجــام شــد و
در پــی یافتــن پاســخی بــرای این پرس ـشها بود کــه؛ نمادهای کهــن و پرکاربــرد در معماری مازنــدران عصر
قاجــار چیســت؟ ویژگیهــای اجرایی آن چه بــود؟ روش تحقیق بنیادی و نظــری و روش گردآوری اطالعات
کتابخان ـهای بــا ابــزار مطالعــات میدانی بــود .جامعۀ آمــاری مــورد مطالعه ،معمــاری دورۀ قاجــاردر محدودۀ
مکانــی مازنــدران بــود که بــه روش غیر تصادفــی ده بنا انتخاب و نمادهــا و نقوش کهن در آنها مورد بررســی
قرارگرفت .پژوهشگر در این پژوهش با بررســی بســامد نمادها و نقوش کهن در معماری بناهای دورۀ قاجار
به این نظریه جدید دست یافت که شیوههای اجرایی نمادها در این دوره ،به سه دسته تقسیممیشود که
این شــیوهها شــامل :نقاشی ،گچبری تخمهگذاری و بندکشیآجر میباشند .نتایج حاصل از این پژوهش آن
بــود کــه حضــور پررنگ نمادهای کهن در معماری مذکور از دورههای کهن به یادگار مانده اســت و با تنوع در
شیوههای اجرا به زیبایی تزیینات کمک کرده است.
واژگان کلیدی :معماری بومی ،بناهای دورۀ قاجار ،نقشمایه ،نماد ،مازندران

 -1کارشناس ارشد پژوهش هنر
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مقدمه
س ـ ــرزمین مازندران یا همان تبرس ـ ــتان کهن ،به دالیل گوناگونی تاکنون
کمتر ش ـ ــناخته شدهاس ـ ــت و هنوز ابعاد نامکش ـ ــوفۀ فراوانی دارد .این خطۀ
بس ـ ــیار غنی از حیث داش ـ ــتههای فرهنگی و هنری و آداب و رس ـ ــوم کهن و
سنتی است که به حتم در این روزگار میتواند دستمایۀ فرهنگ و هنر امروز
ایران و حتی جهان باشد .ویژگیهای اقلیمی و شرایط جغرافیایی مازندران،
موجب ش ـ ــکلگیری جنبههای ویژهای از هویتهای اجتماعی ،فرهنگی و
هن ـ ــری در این خطه شدهاس ـ ــت .هنر و معماری مازندران در دورۀ اس ـ ــامی
برآیندی از شرایط جغرافیایی ،اقلیمی و شیوههای معماری مرسوم در ایران
اس ـ ــت .فضای برآمده از معماری بومی با مفاهیمی کلیدی و کالبدی شکل
گرفته و معماران و بانیان آثار برجای مانده به آن پای بند بودهاند .س ـ ــاختار
رمزگونگی نقشمایههای نمادین در سرزمین مازندران ،که اساطیر فراوانی
آن را دربرگرفته اس ـ ــت در همۀ ارکان زندگی مردم و هنرهای برآمده از آن ،به
وفور یافتمیشود .جلوههای فراوانی از این رمزپردازی در معماری مازندران
به یادگار ماندهاست« .هال» نماد را چیزی میداند که به جای چیز دیگری
بهکار میرود و نش ـ ــانۀ آن اس ـ ــت و یا بر آن داللت دارد (هال:1387،مقدمه
پانزده) .از این منظر نمادهای بس ـ ــیاری در ساختار و تزیین معماری وجود
دارد .نمادهایی چون :سرو ،چلیپا ،خورشید و ...این نمادها با شیوههایی
چون :آجرکاری ،نقاش ـ ــی ،گچبری تخمهگذاری اجرا شده است .اصلیترین
فضاهای کالبدی برجای مان ـ ــده از این نقوش در معماری مازندران ،میزان
بهکارگیری ای ـ ــن نمادها در بناهای دورۀ قاجار اس ـ ــت .اه ـ ــداف اصلی این
پژوهش؛ بررسی نقشمایههای نمادین و شیوههای اجرایی آن در معماری
مازندران در دورۀ قاجار اس ـ ــت .پرسش اصلی این تحقیق نیز این است که:
نقشمایههای نمادین و هندس ـ ــی پرکاربرد در معم ـ ــاری بناهای مازندران
چیست؟ویژگی های اجرایی آن چه بوده است؟
روش تحقیق در این مقاله ،بنیادی و نظری ،روش گردآوری اطالعات
نیـــــز کتابخانهای ب ـ ــا ابزار مطالعات میدانی اس ـ ــت .جامع ـ ــۀ آماری مورد
مطالعه بناهای تاریخی در محدودۀ مکانی مازندران اس ـ ــت که به روش
غیر تصادفی ده بنا انتخاب ش ـ ــده و نقشمایههای نمادین و هندسی در
آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
پیشینۀ تحقیق
با توجه به جستجوهای انجام شده در ارتباط با عنوان پژوهش ،نمونهای
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که کامال آن را پوش ـ ــش دهد ،یافت نشدهاس ـ ــت .با این ح ـ ــال چند نمونه از
شه ـ ــای انجام پذیرفته نزدیک به موضوع ک ـ ــه در قالب پایاننامه و
پژوه 
رساله دانشگاهی انجام پذیرفته است به شرح زیر معرفی میشود:
آقای محمد اعظم زاده به س ـ ــال 1391از رســـــالۀ دکتـــــری با عنوان:«تحلی ـ ــل مفهوم ـ ــی نقشمایههای بومی و س ـ ــنتی در معمـــــاری تکایای
مازندران» با راهنمایی مجتبی انصاری در دانشـــــگاه تربیت مدرس دفاع
کردهاست .در این رساله نویسنده معتقد است که نقوش تکایای مازندران
یادآور آیینهای کهن پیش از اسالمی است و ترسیم آرایهها در تکایا تنها
با هدف تزیین نبوده است بلکه دارای مفاهیم نمادین نیز بودهاست.
آقای محمدحسن ذال به س ـ ــال 1388از پایاننامه کارشناسی ارشدبا عنوان« :پژوهشی باستان ش ـ ــناختی تکایا در مازندران(مطالعه موردی
از نورتاس ـ ــاری)» با راهنمایی مهدی موس ـ ــوی کوهپر در دانشگاه تربیت
مدرس دفاع کردهاست .در این نوشته به عناصر مقدس در تکایا و ویژگی
این بنا اشاره شدهاست.
 س ـ ــرکارخانم فتانه محمودی به سال 1390از رسالۀ دکتری با عنوان:«بررس ـ ــی مضامی ـ ــن هنر تصوی ـ ــری دورۀ قاج ـ ــار در نقوش س ـ ــقانفارهای
مازندران» با راهنمایی محمود طاووس ـ ــی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع
کردهاس ـ ــت .در این رس ـ ــاله نویس ـ ــنده تالش کرده تا نقوش سقانفارهای
مازندران را طبقهبندی و تقسیمبندی نماید که شامل :مضامین مذهبی،
ادبی ،تاریخی و روزمره ،میباشند.
مبانی نظری تحقیق
 نماد  :یونگ نماد را چیزی گنگ ،ناش ـ ــناخته یـــــا پنهان میداند .اومعتقد اس ــــت که یک نمایه هنگامی نمادینمیشـــــود که چیزی بیش از
مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد(یونگ  .)16: 1386،نماد،
نشانهای اس ـ ــت که میان صورت و مفهوم آن نه شـــــباهت عینی است و
نه رابطه همجواری بلکه رابطهای اس ـ ــت ق ـ ــراردادی ،نه ذاتی و خود به
خودی(محس ـ ــنیان راد .)202: 1385،نمادها در طول تاریخ از اسطورهها
و سنتها سرچشمه میگیرند به همین دلیل«اسطوره و نماد باهم پیوند
درونی دارند»(نصر .)354: 1387،بیشترین کارکرد نمادها در پدید آوردن
هنر مقدس است آن گونه که «بی نماد هیچ هنر مقدسی درکار نیست و هر
تمدنی که فهم اسطوره و نماد را از دست بدهد دیگر نمیتواند هنر مقدس
بیافریند»(همان.)355:
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 معماری بومی :ش ـ ــاخهای از معماری بر پای ـ ــه نیازهای منطقهای ومصالح ســـــاختمانی است که بازتاب سنتهای منطقهای است .معماری
بومی در طول زمان بر اس ـ ــاس پیش ـ ــینۀ محیطی ،فرهنگ ـ ــی ،فناوری و
تاریخی که در آن وجود داشته تکامل یافتهاست .معماری بومی را میتوان
نقطۀ تقابل با معماری رس ـ ــمی دانس ـ ــت .اصطالح معماری بومی نباید با
آنچه معماری سنتی گفتهمیشود اشتباه شود ،هر چند پیوندهایی میان
این دو وجود دارد (فالمکی.)10: 1384،
 گچبری تخمهگذاری :شیوهای از تزیینات وابسته به معماری استکه در آن بعد از قاببندی کار ،س ـ ــطح مورد نظر را با اندود گچ س ـ ــفید ،به
صورت مســـــطح و یک دست میپوشانند .در این مرحله ،سطح مورد نظر
یش ـ ــود .بع ـ ــد از این مرحله،
همانند یک بوم س ـ ــفید آمادۀ اجرای طرحم 
با روش گردافش ـ ــانی با زغ ـ ــال ،نقش مورد نظر را روی س ـ ــطح گچ انتقال
میدهنـــــد ،در مرحله بعدی با ابزارهای ن ـ ــوک تیز و نازک فلز ،نقش پیاده
شـــــده را کنـــــده کاری میکنند و به عم ـ ــق حدود نیم تا یک س ـ ــانتی متر،
طرح و نقـــــش را توخالی میکنن ـ ــد .بعد از این که نق ـ ــش را به طور کامل
درآوردنـــــد ،آن را از انواع گچهای رنگی پر میکنند .در این روش میتوان،
هـــــم زمینه و هم نقش را به تنهایی توخال ـ ــی کرد و به جای آن گچ رنگی
نشاند(مکینژاد.)184: 1388،
 بندکشی آجر :شیوهای از تزیینات وابسته به معماری است که در آنفاصلههای افقی و عمودی میان آجرها را با گچ و یا آهک با رنگ س ـ ــفید
و خاکســـــتری پر کرده و بر اس ـ ــاس طر حهایی ،دورنمای آن را به اشکال
گیاهی و جانوری و هندسی در میآوردند.
نقشمایههای نمادین و هندسی در تزیینات معماری مازندران
پیش از ای ـ ــن گفتیم که ه ـ ــال( )1387نماد را چی ـ ــزی میداند که به
جای چیز دیگری به کار میرود و نش ـ ــانۀ آن اس ـ ــت و یا بر آن داللت دارد.
از این منظر نمادهای بس ـ ــیاری در س ـ ــاختار و تزیین معماری وجود دارد.
نمادهایی چون :س ـ ــرو ،چلیپ ـ ــا ،تیرنگ ،طاووس ،موج ـ ــودات ترکیبی،
ستارههای شش پر ،هشت پر ،ستاره داود ،نخل ،تاک ،نیلوفر آبی ...این
نمادها با شیوههایی چون :آجرکاری ،نقاش ـ ــی ،گچبری ،تخمهگذاری و
مازندران تاریخی ،سرزمینی است که پاگرفتن
کاشیکاری اجرا شدهاست.
ِ
شـــــهرها و معماریاش در هالهای از افسانهها در منابع مختلف تاریخی و
جغرافیایی نهفتهاست و برای بنیاد شهرها و بناها گاه روایتهای شگفت
انگیزی نوشتهشدهاس ـ ــت .گرچه با مشاهده و بررسی آثار برجای مانده از
دورههای کهن تا س ـ ــدههای اخیر و یافتههای باستانشناختی ،درستی
یا نادرســـــتی آ گاهیهای داده در آن منابع را نمیتوانیم به اثبات رسانیم
اما این اطالعات پراکنده ،گاهی ما را به دس ـ ــتیابی به مسیرهای کشف و
مطالعه بخشی از نادانستههایمان میرساند .حلقههای مفقودۀ بسیاری
در حوزۀ مطالعات معماری و شهرس ـ ــازی در مازندران کهن وجود دارد که
خود مبنای پژوهشهای بیش ـ ــماری میتواند قرار گیرد .به نظر میرسد
تزیینات وابس ـ ــته ب ـ ــه معماری در مازن ـ ــدران همانند دیگ ـ ــر نقاط جهان
بازتاب اندیشـ ـ ـهها و آیینها و باورهای مردمان آن اس ـ ــت که خودآ گاه و
یا ناخودآ گاه طی نس ـ ــل ها حفظ و بازتولید شدهاس ـ ــت .ماهیت معماری
مازنـــــدران در جغرافیا و اقلی ـ ــم وفرهنگ ویژۀ این ناحیه ش ـ ــکل گرفته و
تزیینـــــات نیز بخش ـ ــی جدایی ناپذی ـ ــر از همین فرآیند اس ـ ــت .دربارۀ هنر

معماری مازندران و تزیینات وابس ـ ــته ،در مجموع نوشتهها انگشت شمار
و در برابر آن ،ناگفتهها بس ـ ــیار اس ـ ــت که مهمترین انگیزه برای پرداختن
نگارنده به این موضوع میباش ـ ــد .از س ـ ــویی در میان تزیینات مرسوم در
معماری برخی از فرمها و عناصر تزیینی نمونههایی مشابه در دیگر نقاط
ایران زمین ندارد.
معماری در تبرستان
با خوانش گزارشهای باستان شناختی و مشاهده آثار معماری برجای
مان ـ ــده از آغاز تا دورۀ معاص ـ ــر میتوان اینگونه نتیجـــــه گرفت که تاریخ
معماری در مازندران با وجود بهرهگیری از شاخصهای معماری ایرانی در
شیوههای گوناگون ،دارای هویتی ویژهاست که اقلیم ،جغرافیا و فرهنگ
تبرس ـ ــتان بر آن تأثیر ژرف گذاردهاس ـ ــت .فرآیند تزیینات در معماری این
ناحیه ،از کهنترین یافتهها تا سازههای برجای مانده ازدورههای مختلف
تاریخی ،براین تأ کید دارد که تزیین چه در تکنیک چه در فرم و محتوا ،با
وجود اشتراکات با دیگر نقاط معماری ایرانی ،در طرح و اجرا ،ویژگیهای
کم نظیر و گاهی بیمانند دارد .مهمترین تفاوتهای معماری مازندران با
دیگر نقاط ایران در بهرهگیری از مواد و مصالح مناسب ،پوشش بام ،فرم
و س ـ ــاختار مناسب با اقلیم و برون گرایی بودهاست .براساس بررسیهای
انجام پذیرفته در طی س ـ ــالیان اخیر ،آثار بر جای مانده از بناهای تاریخی
مهم ،از شیوههای مرس ـ ــوم معماری ایرانی و ویژگیهای بومی مازندران
در فرم و تناس ـ ــبات و ریختشناس ـ ــی بنا و همچنین تزیینات آن اســـــت.
بهرهگی ـ ــری از تزیینات با تکنیک آجر ،گچ ،کاشـــــی با نقوش از طر حهای
هندس ـ ــی وگیاهی وترکیبی و خط نگارهها کهنترین مضامین تزیینی را در
قال ـ ــب آن پدید آوردهاند .به همین دالیل برای دســـــتیابی به نتایج متقن
علمی و محدود س ـ ــاختن نمونههای مورد بررس ــــی ،تعداد ده بنا به روش
غیر تصادفی انتخاب ش ـ ــده و مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت .این بناها
یش ـ ــهر ،خانۀ احمدعلی خان هزارجریبی
عبارتنداز :تکیۀ کلهبست هاد 
روستای س ـ ــر خگریوه بخش علیهالسالم شهرسـ ـــتان بهشهر ،خانۀ نجفی
بابل ،امامزاده یکتن روس ـ ــتای کوکنده جویبار ،خانۀ مدنی آمل ،خانۀ
حاج مهدی سلطان روستای پاشاکال بخش دشت سر آمل ،تکیۀ روستای
بیزک ـ ــی جویبار ،تکیۀ روس ـ ــتای کردکالجویب ـ ــار ،امامزاده ســـــیدابوصالح
روستای سیدابوصالح(مله) قائمشهر ،امامزاد ه چهلتن روستای کوکنده
جویبار .بناهای مورد مطالعه همگ ـ ــی بازمانده از دورۀ قاجار در مازندران
و همچنین دارای نقوش و تزیینات وابس ـ ــته به معماری میباشند که با
شیوههای اجرایی مختلف و گاهی ترکیبی تزیین شدهاند .با بررسیهای
بهعمل آمده بر روی بس ـ ــامد و فراوانی نقوش در این بناها درمییابیم که
سه نماد سرو ،خورش ـ ــید ،چلیپا به ترتیب بیشترین تعداد نقشمایههای
نمادین بهکارگرفته شده در بناها را به خود اختصاص دادهاند و همچنین
بیش ـ ــتر بناهای مورد مطالعه از نقوش هندس ـ ــی بهره بردهاند .با توجه به
این بررسی اولیه ،نگارنده برآن شد تا مطالعه خود را بر روی این سه نماد
متمرکز کند.
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جدول شماره:1میزان بهکارگیری نقشمایههای نمادین و هندسی در بناهای مورد مطالعه
نام بنا

خانۀ احمدعلی خان هزارجریبی

نمونه تصویر بنا

نمادهای به کاررفته

سرو،خورشید،پرندگان،نقوش گیاهی

تکیۀ کلهبست

سرو،خورشید،چلیپا،طاووس،هندسی،نقوش گیاهی

خانۀ مدنی

سرو،خورشید ،پرندگان،هندسی،نقوش گیاهی

امامزاده یکتن کوکنده

خورشید ،سرو ،اژدها،هندسی،نقوش گیاهی و حیوانی

امامزاده چهلتن کوکنده

سرو،خورشید،هندسی

خانۀ حاج مهدی سلطان

سرو ،پرندگان ،نقوش گیاهی،هندسی

تکیۀ بیزکی

چلیپا ،خورشید،سرو،هندسی
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نام بنا

نمادهای به کاررفته

نمونه تصویر بنا

خانۀ نجفی

سرو ،چلیپا ،خورشید،هندسی

تکیۀ کردکال

خورشید ،سرو،هندسی
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جایگاه سرو در فرهنگ ایران
در فرهنگ ایران باستان «سرو» نش ـ ــان اهورا مزدا بود پس کاشت این
درخت مقدس بود .ایرانیان هر س ـ ــاله در روز «خور» پیمان میبستند که
تا ســـــال دیگر یک سرو خواهند کاشت زیرا سرو نماد مقاومت در برابر سرما
هم بود (بهمنی .)62 :1389،در باور پیروان مهر نیز س ـ ــرو درختی اس ـ ــت
که ویژۀ خورش ـ ــید و زایش مهر اس ـ ــت؛ درختی که همیشه سبز و با طراوت
است ودر برابر سردی وتاریکی پایداری میکند .از این روی سرو نماد مهر
تابان و زندگی بخش و نشانۀ میرایی و آزادگی و پایداری در برابر نیروهای
مرگ آور بود .به همین دلیل در ش ـ ــب زایش مهر ،س ـ ــرو را میآراس ـ ــتند و
هدایایی در پایش مینهادند .نامگذاری فرزندان با نام س ـ ــروناز و نشاندن
ســـــروی هم زمان با به دنیا آمدن فرزند و دهه ـ ــا لقب و صفت در فرهنگ
ادب فارسی نشان جایگاه سرو است(همان .)64-63:سرو همانند دیگر
درختان همیش ـ ــه س ـ ــبز ،نماد جاودانگی و حیات پس از مرگ اس ـ ــت .بر
روی یادمانهای مربوط به میترا هفت س ـ ــرو داللت بر هفت س ـ ــیاره دارد
که روح در سفر خود به سوی آسمان از آنها میگذرد(هال.)293 :1378،
سروهای کهن ایرانی شهرتی جهانی دارند و از سوی مردم مقدس شمرده
میشود .برای نمونه «سرو ابرکوه» با حدود  4000سال سن ،دومین درخت
کهنسال جهان و پیرترین موجود جهان لقب گرفته است .بسیاری عقیده
دارند که این س ـ ــرو به دست زرتشت کاش ـ ــته شدهاست(مستوفی:1311،
(.)57تصویر )1به نظر میرس ـ ــد کهنترین کاربرد نقشمایۀ سرو ایرانی بر
دیوارۀ تخت جمشید باشد(.تصویر)2

تصویر شماره(1منبع)www.noonoab.com ،1392 :
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اعتقاد چنان بودهاست که س ـ ــتارهای بر آسمان ظاهر میشده که کالهی
با نماد مهر بر سر و ش ـ ــاخه سروی دردست دارد(آخته .)107 :1380،شاید
همین دلیل باشد که دراین شب زرتشتیان تا عصر حاضر به سرو آرایی در
جش ـ ــن میپردازند(زارع زاده و پورمند .)88 :1388،برخی از مکانهای
مقدس زرتشتیان کنونی نقشمایه سرو را در بطن معماری در خود دارند.
همانند زیارتگاه پارس بانو در زرجوع از توابع عقدا در یزد(.تصویر)3

تصویرشماره( 3منبع)www.azhu.persianblog.ir ،1392 :

هماینک زرتش ـ ــتیان ایران ب ـ ــر این باورند که درخت س ـ ــرو حرف آنها را
میشنود و حاجتش ـ ــان را برآورده میکند(همان .)89:حضور مردم در پای
س ـ ــرو برای برپایی اینگونه مناس ـ ــک ورفتارهای اجتماع ـ ــی به این دلیل
است که سرو مقدس درذهن افراد جامعه ،شبکهای از خاطرات وانفعاالتی
را ایجاد میکند که تداعیگر امور غیب بخشـ ـ ـشهای آس ـ ــمانی و مواهب
وبرکات است .دربارۀ بهکارگیری نماد سرو در تکایا چنین گفتهاند که«چنین
مکانی مهمترین واصلیترین تفس ـ ــیر عامۀ مردم درب ـ ــارۀ مرگ و مبتنی بر
آیینهای عزاداری است و سرو نمادین بیانگر صورت مثال زندگی ،نمودار
حیات دوباره و برای بیان عمیقی است که در تجربۀ تاریخی عاشورا برای
مردم از لحاظ اجتماعی ودینی وجود دارد»(زار عزاده.)1388،
با تغییر مذهب ،بهکارگیری نمادها ونش ـ ــانههای ایرانی از میان نرفت
و بس ـ ــیار زود انگارههای کهن در ساحت اندیش ــــۀ جدید جای گرفتند .در
هنر و معماری دورۀ اس ـ ــامی با انگارههای کهن بـــــا زبان فرهنگی نوینی
یش ـ ــویم که بسیار عمیق اس ـ ــت .در آغاز نقشمایۀ نمادین سرو
مواجه م 
در هنرهای نقاش ـ ــی وس ـ ــفالگری و فلزکاری و چوب بهکار رفت و ســـــپس
به تزیینات و نگارههای معماری رس ـ ــید و زیباییهایی شـــــگرف را پدید
آورد .نگاه داشتن نقشمایۀ سرو به عنوان میراثی گرانبها چنان در ذهن
و جان ایرانیان بر جای مانده که س ـ ــدههای متوالـــــی آن را در ناخودآ گاه
خود پرورش داده و بهکار بردهاند .حضور بی کم و کاســـــت نماد ســـــرو در
معماری و هنر ایران پس از اس ـ ــام ،نش ـ ــانۀ تداوم این عنصر نمادین در
جری ـ ــان فرهنگ عمومی ایرانیان اس ـ ــت که برای نمونـــــه میتوان از ارگ

تصویر شماره( 2منبع) www.hamshahrimags.com ،1392 :

سروستان در باغ س ـ ــازی ایرانی نقش به سزایی داشتهاست و بازماندگان
آن را میتوان در کنار و گوش ـ ــه ایران دید .در شب یلدای ایرانیان باستان

تصویرشماره4
(منبع)www. aqlibrary.org ،1392:

تصویر شماره( 5همان)

تصویر شماره6
(منبع)http://news.aqr.ir ،1392 :
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کریمخانی(تصوی ـ ــر )4و موزۀپارس(تصویر )5نام برد .همچنین این نماد
در لبـــــاس رزم برجای مانده از دورۀ صفویه که در گنجینۀ س ـ ــاح آس ـ ــتان
قدس نگهداری می شود؛ نیز دیدهمیشود(.تصویر)6
جایگاه خورشید در فرهنگ ایران
در فرهنگ ایران باس ـ ــتان ،خورش ـ ــید نمادی مقدس بود که ریش ـ ــه در
فرهنگ هندواروپایی داش ـ ــت .در یس ـ ــنا1بند ،11خورشید در اوستا ،چشم
اهورامزدا اســ ــت(پورداوود .)121 :1356،در یس ـ ــنا ،36بند ،6او زیباترین
پیکر را در میان آفریدگان دارد و کالبد اهورامزدا به س ـ ــان خورش ـ ــید تصور
شدهاست(همان« .)134:قرص خورشید نماد روزنهای بودهاست که نور
الوهیت از طریق آن بر زمین جاری میشدهاس ـ ــت»(خزایی.)57 :1387،
ارتباط نور و رهاندن جهان از تاریکی در ساختار نماد خورشید همواره مورد
توجه قرار داشتهاس ـ ــت« .از آنجا که آتش مظهر نور است انسانهای اولیه
خورشید را سرچشمۀ نور و روش ـ ــنایی میدانستند و زمانی که بر آتش آ گاه
شـــــدند برای آن قدرت خدایی قایل شدند و خورش ـ ــید را مهمترین محل
تجلی آن دانس ـ ــتند حتی در دورۀ زندگی زرتشت هم از خورشید به عنوان
شریکی در فرمانروایان جهان یادشدهاست و جلوس جمشید شاه بر تخت
را هنگام تحویل خورشید به برج حمل نامگذاری کردند و هرمز از خورشید
و جمشید به همراه س ـ ــه مورد دیگر به عنوان نیکوترین آفریده یاد میکند
همچنین اوقات شرعی نماز هم تاکنون با زمان سهگانۀ خورشید در آسمان
معلوممیشود .نماز مانی به سوی آفتاب و ماه و همچنین نماز مسلمانان
با طلوع و غروب خورشید و قس ـ ــم یاد نمودن خداوند در قرآن به خورشید
نشـــــانۀ قداس ـ ــت نور و روش ـ ــنایی اس ـ ــت»(بهمنی .)36 :1389،اهمیت
خورشید در ایران باستان آن چنان است که در متون مقدس زرتشتی بارها
به این نماد اش ـ ــاره و از آن ستایش شدهاست .در نگارههای ایران باستان
یش ـ ــود(.تصاویر )9-8-7پس از برآمدن اسالم در ایران
این نقش دیدهم 
نیز این نماد همچنان جایگاه خود را حفظ کرد .درهنراس ـ ــامی خورش ـ ــید

تصویر شماره: 7نمادخورشید،سفال سیلک(منبع:بهمنی)39: 1389،

تصویرشماره: 8نماد خورشید ،گل لوتوس ،تخت جمشید
(منبع)www.pinterest.com/pin/791366965746224233/ :

در اکثر هنرهای تزیینی بهکار رفت و بیش ـ ــتر شمسه نامیدهشد .مهمترین
جلوهه ـ ــای این نم ـ ــاد را در معم ـ ــاری و نگارگری میتوان مشـــــاهدهکرد.
(تصویر )10خزایی معتقد اس ـ ــت که یکی از مفاهیم نماد خورشـــــید در هنر
اسالمی اشاره به پیامبر اسالم(ص)است(خزایی.)58 :1387،

تصویر شماره : 9نماد خورشید،نقش برجسته طاق بستان،کرمانشاه(منبع:نگارنده)1397،

تصویر شماره :10نماد خورشید(شمسه)،گنبدخانه مسجدامام ،اصفهان(منبع:نگارنده)1393،

جایگاه چلیپا در فرهنگ ایران
چلیپا که نامهای دیگری ه ـ ــم دارد و به فرمهای گوناگونی نیز تصویر
شدهاس ـ ــت از دیرب ـ ــاز در فرهنگ و تم ـ ــدن جهان بوده اســـــت« .صلیب یا
چلیپا ،واژهای اس ـ ــت آرامی که به ش ـ ــکل دوخط متقاطـــــع و عمود برهم
میباش ـ ــد» (یاحقی .)278 :1375 ،هال آن را همانند بسیاری نماد اصلی
خورش ـ ــید و مس ـ ــائل مربوط به آن میداند .نشـ ـــانۀ چرخ گردونۀ خورشید
در زمان باس ـ ــتان که در زبان سنس ـ ــکریت آن را «سواســـــتیکا» به معنای
خوش ـ ــبختی نام نهادهاند(هال .)5 :1387،چلیپا بـــــه عنوان مظهری از
نور و آتش ،رم ـ ــز چهارعنصرمقدس(آب  -باد  -خاک  -آتش) اســـــت که
بیانگر گردانندگی هس ـ ــتی بودند(بهمنی .)39 :1389،در هنر و معماری
پیش از اس ـ ــام ت ـ ــا دورۀساس ـ ــانی،
از نق ـ ــش چلیپا و چلیپای شکس ـ ــته
بسیاراستفاده شدهاست .در مناطقی
چون شوش ،تل باکون ،تپه حصار و
شهر سوخته نمونههایی از آن دیده
میشود(بختورتاش-138 :1356،
 .)173مهمتری ـ ــن بهکارگی ـ ــری این
نقش در وسعت عظیم آن ،ورودی
مقابر شاهنش ـ ــاهان هخامنش ـ ــی در
نقش رستم است(.تصویر)11
تصویر شماره :11مقبره داریوش بزرگ ،نقشرستم،
(منبع:نگارنده)1393،
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در دورۀ اس ـ ــامی نیز همچنان این نماد در هنر ایران بهکار رفتهاس ـ ــت
و نخستین اثر شناخته شدۀ آن کاش ـ ــی دورۀ سامانی است که در نیشابور
به دســـــت آمده و هماینک در موزۀ متروپولیتن نگهداریمیشود(رضالو
و دیگران .)17 :1392،در یکی از س ـ ــفالهای ی ـ ــک مجموعه خصوصی
نیز از دورۀ س ـ ــامانی نقش چلیپای شکس ـ ــته در مرکز سفال دیدهمیشود.
(تصویر)12
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پوش ـ ــانندگی مورد توجه هنرمندان مس ـ ــلمان بودهاست(همان) .اشکال
س ـ ــازندۀ نقوش هندس ـ ــی از خصوصیات خاص معنـــــوی حکایت دارند.
هندسه هم کمی است و هم کیفیُ ،بعد کمی آن صورت و ساختار معماری
را تنظیم میکند و ُبعد کیفی آن ،نس ـ ــبتهای صـــــورت معماری را برقرار
ّ
میسازد و نمایندۀ بیان نظم جهان هستی است که چرخۀ تجلی را منظم
میکند( .تصویر  )13ش ـ ــکلهای بهکار رفته در معماری از مفهوم ســـــنتی
ک ناپذیرند.
ریاضیات ،بهخصوص از هندس ـ ــه و اشکال هندســـــی ،تفکی 
اش ـ ــکال و اعداد هندسی آنگونه که مینمایند ،جنبه کمی صرف ندارند.
آنها دارای جنبه کیفی و نمادینی هس ـ ــتند که پژواکی از وحدت در بطن
اصل درونی خود میگسترانند.

تصویر شماره(12منبع) www.pinterest.es/pin/27380485231945338/ :

جایگاه نقوش هندسی در فرهنگ ایران
تزیینات معماری اس ـ ــامی به گمان بس ـ ــیاری محققان ،ماحصل منع
تصویری دورۀاس ـ ــامی ب ـ ــوده که هنرمندان را وادار نم ـ ــوده تا تالش خود
را معطوف اس ـ ــتفاده از نقوش هندس ـ ــی نموده و تزیینات منحصربهفرد و
پیچیده موسوم به گره را خلق نمایند .برای درک نقوش هندسی باید به
بررســـــی رابطۀ میان دانش هندسه و پیش ـ ــینۀ کاربرد هندسه در تزیینات
وابسته به معماری ایران قبل از اسالم وکاربرد هندسۀ پیشرفته در طراحی
تزیینات معماری دورۀ اسالمی پرداخت .نقوش هندسی به کار برده شده
در هنردورۀ اس ـ ــامی را باید تداوم منطقی آثار تزیینی قبل از اس ـ ــام ایران
بهشـــــمارآورد .پیشرفتهای هندس ـ ــی طراحی نیز از نقشمایههای مجزا
و تکرار ســـــاده به مرور به طراحی پیچیده معط ـ ــوف طراحی کل و دارای
اهمیت فضاهای منفی بدل گشتهاس ـ ــت(خوارزمی .)1389،اس ـ ــتفاده از
نقوش هندسی در مفهوم نمادین و فلسفی آن به منظور تأثیرگذاری روانی
بر نیایشگر و تقویت حس وحدانیت در فضای مس ـ ــجد است .شکلهای
پیچاپیچ هندسی با تکرار تناسبات وابسته به یک نقش ،نوعی احساس
نظم و هماهنگی میآفرینند .نقوش هندس ـ ــی چه به صورت مجزا چه در
ترکیب با ســـــایر تکنیکها دارای مجموعهای از قوانین تکنیکی ترسیمی
وساخت وهمچنین دارای تعداد تقریبا بیشماری از فرمها و موتیفهای
ســـــه تا چندوجهی میباش ـ ــد که امکانات هنرنماییهایی پوششی را باال
میبرد(شایس ـ ــته فر .)1391،بهطور کلی موتیفهای س ـ ــازنده طر حهای
تزیینی منظم ،از لحاظ ش ـ ــکلی با یکدیگر متف ـ ــاوت ،اما غالبا همخوان و
هماهنگ میباشند .نقوش هندسی از دیرباز مورد توجه ایرانیان درخلق
آثار پرشکوهش ـ ــان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی رس ـ ــید و تا
پیش ازاســـــام صرفا ب ـ ــه صورتهای «مربع» و «مس ـ ــتطیل» و «مثلث» و
یش ـ ــد .این اشکال
گاهی هشـــــت ضلعی منظم ودایره منقوش و منقور م 
به دلیل تحرکپذیری فراوانشان در بس ـ ــیاری از مکانها مورد استفاده
قرار گرفتهاس ـ ــت .ویژگ ـ ــی دیگری که باعث اس ـ ــتفاده ف ـ ــراوان از نقوش
هندسی شده ،خاصیت گس ـ ــترش یابند ه آن میباشد که به دلیل قابلیت

تصویر شماره:13به کارگیری انواع نقوش هندسی در تزیین،گنبد علویان،همدان
(منبع:نگارنده)1397،

جلوههای نقشمایههای نمادین و هندسی در معماری مازندران
حیات نقشمایههای
معماری مازندران در دورۀ اس ـ ــامی ب ـ ــرای ادامۀ ِ
نمادین و فضاسازیهای کهن ،بستر بسیار مناسبی بود .مکان بهکارگیری
این نقشمایهها بیش ـ ــتر در بناهای مقدس اسـ ـــت ،گرچه در ســـــازههای
مسکونی نیز به چش ـ ــم میخورد .از آن سو همانگونه که میدانیم تاریخ
مردم مازندران با اندیشـ ـ ـههای شیعی گره خوردهاســـــت پس بهکارگیری
نمادها و مفاهیم عمیق آن در بناهای منس ـ ــوب به اندیشـــــههای شیعی
بیش ـ ــتر از دیگر مکانهاس ـ ــت .در میان نقشهای نمادین تزیینی ،نقش
سرو مازندران با دیگر نقاط ایران تفاوتهایی دارد .سرو به عنوان نمادی
تزیینی و جدانش ـ ــدنی در معماری مازندران اسـ ـــت که بر کالبد بسیاری از
بناهای این منطقه حض ـ ــوری پررنگ دارد .نقـــــوش نمادین در بناهای
مختلف با تکنیکهای متفاوتی اجرا شدهاس ـ ــت .نقش سرو در مازندران
نمادی آشنا از مذهب و تقدس اس ـ ــت .بناهایی چون :تکایا ،سقانفارها،
بناهای آرامگاهی ،بناهای مسکونی ،این نقوش را در طر حهای مختلف
با خود دارند .بی ش ـ ــک جلوههای تقدیس شده ســـــرو در راست قامتی و
پایداری در برابر خشکسالی ،سرلوحۀ معماران در بناهای مذهبی بهویژه
منسوب به امام حسین(ع) بوده است .از طرفی سرو ،نماد و یادآور بهشت
نیز بودهاس ـ ــت .حضور این نماد در خانهها نیز فضایی بهشـــــتگونه را به
ذهن متبادر میکند .خورش ـ ــید در بناهای مازن ـ ــدران نماد تقدیس و نور و
جالل الهی اس ـ ــت که جلوهگاهی چون این بناها را یافتهاســـــت .از طرفی
نقش خورش ـ ــید در بناهای مازندران بیش ـ ــتر جلوهای زنانه است .خزایی
معتقد اس ــــت« :خورش ـ ــید با صورتی مؤنث ،با ابروهای بههم پیوســـــته را
ً
احتماال میتوان نم ـ ــاد صفت جمالی ذات حق تعالی دانســـــت .عارفان،
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صفت جمالی ـ معش ـ ــوق ـ را که دارای ویژگیهای زنانه و نشانی از زیبایی
و جمال خداوند دارد ،با صفت جاللی ـ اقتدار الهی ـ که دارای ویژگیهای
مردانه اســـــت ،مقایس ـ ــه میکنند»(خزایی .)1386،چلیپ ـ ــا در معماری
مازندران نیز حض ـ ــوری پررنگ دارد .همانگونه ک ـ ــه برخی محققان بر
ایـــــن باورند که «مهمترین عامل مش ـ ــترک در دالی ـ ــل مختلف به وجود
آمدن چلیپا ،حرک ـ ــت و «گذار» بهویژه در مراتب حرکت از ماده به تجرد و
اهمیت توجه به مرکز و محورهای اتصال دهنده دوجهان خاکی و علوی
است»(نقی زاده و درودیان.)78 :1387،
معماری مازن ـ ــدران در دورۀ اس ـ ــامی فراز و نش ـ ــیبهای فراوانی را از
منظـــــر گوناگون تجربه کرد .نمادها و نقوش تزیینی نیز همواره بخش ـ ــی
جداییناپذیر از این معماری بودهاس ـ ــت و نحوۀ اجرا ،در فضای درونی و
بیرونی بناهای مورد مطالعه هیچ شباهتی با نحوۀ اجرای تزیین در دیگر
نقاط ایران ندارند .آنچه مس ـ ــلم است این است که اجرای نقشمایهای
چون سرو در هنرهای دورۀ اس ـ ــامی به صورت سرو خمیدهاست که نام
«بته» به خود گرفتهاست و در نقاشیها و طراحی فرش و پارچه و تزئینات
گچبری و کاشی در گوشه و کنار کشور دیدهمیشود .تغییر ماهیت شکل
ســـــرو به گمان برخی دالیلی داشتهاست که در این مقاله نمیگنجد 2.اما
نقش ســـــرو در معماری و هنرهای وابس ـ ــته به آن در مازندران همواره با
همان شکل باس ـ ــتانی بودهاست.گاهی نیز از س ـ ــر اتفاق هردوشکل این
نقش در معماری حضور دارند.
شیوههای اجرایی نقشمایههای نمادین وهندسی در معماری مازندران
پـــــس از تحقیقات میدانی در محدودۀ مکانی مورد مطالعه و گردآوری
نمونههای نمادهای س ـ ــرو ،خورش ـ ــید ،چلیپ ـ ــا در معماری و بررس ـ ــی و
طبقهبندی آن ،نگارنده با ش ـ ــیوههای اجرایی متفاوتی روبرو شد که به
ســـــه دسته قابل تقسیم بودهاند .این دس ـ ــته بندی که تا کنون در منبع
خاصی به آن اش ـ ــاره نشدهاست میتواند به عنوان روشهای اجرایی در
معماری بومی مطرح باش ـ ــد اما همۀ روشهای ممکن نیس ـ ــت وامکان
بسط آن برای سایر محققان محترم فراهم است.
بـــــه طور کلی بر طبق تحقیقات پژوهشگر ،س ـ ــه ش ـ ــیوۀ اجرایی قابل
مشاهده در معماری مازندران در دورۀ اسالمی شامل:
-1نقاشی:
در آرامگاه امامزاده یکتن کوکنده تصویر بس ـ ــیار زیبایی از خورش ـ ــید
که اژدهایی آن را احاطه کردهاس ـ ــت بر روی چوب نقاش ـ ــی شدهاس ـ ــت.
(تصویر )14ناگفته نماند که این نماد در این بنا چندبار بر روی ستونها
تکرار شدهاست .تصویر دیگری از این نوع نقاشی در ایوان ورودی تکیه
بیزکی بر روی س ـ ــتون بلندی وجود دارد که به دلیل قرارگیری در شرایط
نامناسب اقلیمی در آس ـ ــتانۀ از بین رفتناست(.تصویر )15نماد خورشید
در تکیه کردکال نیز در میان نقوش بسیار زیبایی از فرشتگان و دهها نقش
دیگر قرار دارد(.تصویر)16
-2شیوۀتخمهگذاری(الوان):
در این شــ ــیوه بعد از قاب بندی کار ،س ـ ــطح مورد نظ ـ ــر را با اندود گچ
سفید ،به صورت مسطح و یک دست میپوشانند .در این مرحله ،سطح

تصویرشماره(14منبع:نگارنده)1392،

تصویرشماره(15منبع:نگارنده)1392،

تصویرشماره(16منبع:نگارنده)1392،

مورد نظر همانند یک بوم س ـ ــفید آمادۀ اجرای طرح می شود .بعد از این
مرحله ،با روش گردافش ـ ــانی ب ـ ــا زغال ،نقش مورد نظر را روی س ـ ــطح گچ
انتق ـ ــال می دهند ،در مرحلۀ بعدی با ابزاره ـ ــای نوک تیز و نازک فلز ،نقش
پیاده ش ـ ــده را کن ـ ــده کاری میکنن ـ ــد و به عمق حدود نیم تا یک س ـ ــانتی
متر ،طرح و نقش را توخالی میکنن ـ ــد .بعد از این که نقش را به طور کامل
درآوردند ،آن را از ان ـ ــواع گچ های رنگی پر میکنند .در این روش میتوان،
ه ـ ــم زمینه و هم نق ـ ــش را به تنهایی توخالی کرد و ب ـ ــه جای آن گچ رنگی
نش ـ ــاند(مکینژاد .)184 :1388،این ش ـ ــیوه ،در خانۀ هزارجریبی با نماد
سرو و خورش ـ ــید اجرا شدهاست(.تصویر )17البته همین شیوۀ اجرایی در
خانۀ مدنی نیز با همان نمادها اجرا شدهاس ـ ــت .این شیوۀ اجرایی برای
نماد خورش ـ ــید در خانۀ نجفی بابل به اجرا گذاشـــــته شدهاست .در خانه
حاج مهدی سلطان نیز نقش سرو با این تکنیک اجرا شده است.

تصویر شماره(17منبع:نگارنده)1393،

-3بندکشی آجر:
در این شیوه ،فاصلههای افقی و عمودی میان آجرها را با ترکیب خاک
س ـ ــفید وآهک با رنگ سفید و خاکس ـ ــتری پر کرده و بر اساس طر حهایی
دورنمای آن را به اش ـ ــکال گیاهی و جانوری و هندس ـ ــی در میآوردند .در
بیش ـ ــتر بناهای م ـ ــورد مطالعه ،نمادهای س ـ ــرو و چلیپا با این ش ـ ــیوه اجرا
شدهاست.
همانند :تکیۀ کردکال (تصوی ـ ــر ،)18تکیۀبیزکی (تصویر ،)19امامزاده
یکت ـ ــن (تصویر  ،)20ام ـ ــامزاده س ـ ــیدابوصالح (تصویـــــر ،)21امامزاده
چهلتن(تصویر.)22

 -2نک:افروغ،محمد«.1388.عقالنیت در هنر ایرانی.نگاهی به درخت سرو و هویت نگاری بته جقه».کتاب ماه هنر.شماره .128ص42-46

فصلنامه تاریخ و باستانشناسی مازندران
سال نخست  -شماره یکم

تصویرشماره(18منبع:نگارنده)1392،

تصویرشماره(20منبع:نگارنده)1392،
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تصویرشماره(19منبع:نگارنده)1392،

تصویرشماره(22منبع:نگارنده)1392،

تصویرشماره(21منبع:نگارنده)1392،

جدول شماره :3بررسی حضور نماد سرو
شیوۀ اجرایی

ارتباط نماد با کاربری

ارتباط نماد با فضا

نام مکان

تصویر

شهرستان بهشهر -بخش
یانهسر -روستای سرخ گریوه

تخمهگذاری الوان

خانۀ هزارجریبی

فضای بیرونی

هادیشهر ،مصلی نمازجمعه

بندکشی آجر

تکیۀ کلهبست

فضای درونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال -
روستای کوکنده

بندکشی آجر

امامزاده چهلتن

فضای بیرونی
فضای درونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال -
روستای کوکنده

بندکشی آجر

امامزاده یکتن

فضای بیرونی
فضای درونی
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نام مکان

تصویر

شیوۀ اجرایی

قائمشهر
روستای سید ابوصالح(مله)

بندکشی آجر

آمل -روستای دشتسر

تخمهگذاری الوان

ارتباط نماد با کاربری

ارتباط نماد با فضا

امامزاده سیدابوصالح

فضای بیرونی

خانۀ حاج مهدی سلطان

فضای بیرونی

شهرستان جویبار-
جاده کیاکال
روستای بیزکی

بندکشی آجر

تکیۀ بیزکی

فضای بیرونی

شهرستان جویبار-
روستای کردکال

بندکشی آجر

تکیۀ کردکال

فضای بیرونی و
فضای درونی

بابل

بندکشی آجر

خانۀ نجفی

فضای بیرونی

آمل

تخمهگذاری الوان

خانۀ مدنی

فضای بیرونی
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جدول شماره :4بررسی حضور نماد خورشید
نام مکان

تصویر

شیوۀ اجرایی

ارتباط نماد با کاربری

ارتباط نماد بافضا

شهرستان بهشهر -بخش
یانهسر -روستای سرخ گریوه

تخمهگذاری الوان

خانۀ هزارجریبی

فضای بیرونی

هادیشهر مصلی

بندکشی آجر

تکیۀ کلهبست

درونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال
 -روستای بیزکی

نقاشی روی چوب

تکیۀ بیزکی

بیرونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال
 -روستای کوکنده

نقاشی روی چوب

امامزاده
یکتن

بیرونی

آمل

تخمهگذاری الوان

خانۀ مدنی

بیرونی

شهرستان جویبار-
روستای کردکال

نقاشی روی چوب

تکیۀ کردکال

بیرونی
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نام مکان

تصویر

ارتباط نماد با کاربری

شیوۀ اجرایی

ارتباط نماد بافضا

بابل

تخمهگذاری الوان

خانۀ نجفی

بیرونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال
 -روستای کوکنده

بندکشی آجر

امامزاده
چهلتن

درونی

جدول شماره :5بررسی حضور نماد چلیپا
شیوۀاجرایی

ارتباط نماد باکاربری

ارتباط نماد بافضا

نام مکان

تصویر

قائمشهر -روستای
سیدابوصالح(مله)

بندکشی آجر

امامزاده سیدابوصالح

بیرونی

شهرستان جویبار -جاده کیاکال
 -روستای بیزکی

بندکشی آجر

تکیۀ بیزکی

بیرونی

هادیشهر

بندکشی آجر

تکیۀ کلهبست

فضای درونی

بابل

بندکشی آجر

خانۀ نجفی

فضای بیرونی
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جدول شماره :6بررسی حضور نقوش هندسی
نوع نقوش هندسی

شیوۀ اجرایی

نام مکان

تصویر

آمل -روستای
پاشاکال
دشت سر

ارتباط نماد باکاربری

ارتباط نماد بافضا

مربعهای بههم پیوسته
مورب

بندکشی آجر

خانۀ حاج مهدی سلطان

بیرونی

قائمشهر -روستای
سیدابوصالح (مله)

آبشاری ،زیگزاگی ،لوزی

بندکشی آجر

امامزاده سید
ابوصالح

بیرونی

شهرستان جویبار-
جاده کیاکال -
روستای بیزکی

لوزی ،مربع ،آبشاری،
زیگزا گی

بندکشی آجر

تکیۀ بیزکی

درونی ،بیرونی

هادیشهر

لوزی ،مربع ،آبشاری

بندکشی آجر

تکیۀ کلهبست

درونی

شهرستان جویبار-
جاده کیاکال -
روستای کوکنده

آبشاری ،لوزی ،مربع

بندکشی آجر

امامزاده یکتن

درونی ،بیرونی

شهرستان جویبار-
روستای کردکال

لوزی ،زیگزاگی ،مورب،
آبشاری

بندکشی آجر

تکیۀ کردکال

شهرستان جویبار-
جاده کیاکال -
روستای کوکنده

آبشاری ،لوزی ،مربع

بندکشی آجر

امامزاده چهلتن

درونی

بیرونی،
بیرونی
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نام مکان

تصویر

نوع نقوش هندسی

شیوۀ اجرایی

ارتباط نماد باکاربری

ارتباط نماد بافضا

آمل

لوزی،آبشاری،مربع

بندکشی آجر

خانۀ مدنی

بیرونی

بابل

لوزی،مربع،آبشاری

بندکشی آجر

خانۀ نجفی

بیرونی

بحث بر یافتههای تحقیق
شـــــیوۀاجرایی نماده ـ ــای به کار رفت ـ ــه به ترتیب می ـ ــزان بهکارگیریآنها شـــــامل :روش بندکشی آجر س ـ ــپس نقاش ـ ــی روی چوب و پس از آن
تخمهگذاری است.
شیوۀ اجرایی نماد سرو با بندکشی آجر رابطۀ معناداری دارد.-ش ـ ــیوۀ اجرایی نمادخورش ـ ــید با نقاش ـ ــی و تخمهگذاری ال ـ ــوان رابطۀ
معناداری دارد.
شیوۀ اجرایی نمادچلیپا با بندکشی آجر رابطۀ معنا داری دارد.شـــــیوۀ اجرایی نقوش هندس ـ ــی و ترکیبی با بندکش ـ ــی آجر رابطه معناداری دارد.
شیوۀ اجرایی با نوع کاربری بناها رابطه معنا داری ندارند.شیوۀ اجرایی با نوع فضاها در بنا رابطه معنا داری ندارند.منطق مورد مطالعه از جهت غنای شیوههای اجرایی منحصربهفرد است.نتیجهگیری
نتایج حاص ـ ــل از پژوهش آن اس ـ ــت که در معم ـ ــاری بناهای معماری
مازنـــــدران در دورۀ قاجار؛ نمادهای س ـ ــرو ،خورش ـ ــید و چلیپ ـ ــا به عنوان
عناصری تزیینی در معماری این منطقه حضوری پررنگ دارند .بررس ـ ــی
نقش سرو ،خورش ـ ــید وچلیپا در بناهای مازندران نشان میدهد که این
نمادها به س ـ ــه ش ـ ــیوۀاجرایی قابل مشاهدهاست .این ش ـ ــیوهها شامل:

نقاش ـ ــی(روی چوب)،گچبری تخمهگذاری الوان ،بندکشـــــی آجر اســـــت.
نتایج پژوهش نش ـ ــان میدهد که بناهای دارای نماد سرو در بیشتر بناها
تکرار ش ـ ــدهاند .همچنین نقشمایههای هندســـــی با فراوانی بسیاری در
بناها حضور دارند.
بر اس ـ ــاس آنچه از نتایج تحقیق حاصل ش ـ ــد پاسخ پرسشهای اصلی
این چنین است:
نقشمایهه ـ ــای نمادی ـ ــن وهندس ـ ــی پرکاربرد و نقوش هندســـــی درمعماری بناهای مازندران چیست؟
با انتخ ـ ــاب ده بن ـ ــای تاریخی از می ـ ــان جامعۀ آماری بناه ـ ــای دارای
نق ـ ــوش نمادین در مازندران به روش غیرتصادفی و بررس ـ ــی کتابخانهای
با ابزار میدانی نمونههای تحقیق پژوهشگر دریافت که نمادهای س ـ ــرو،
خورشید ،چلیپا و همچنین نقشمایههای هندسی مربع ،لوزی ،آبشاری و
زیگزاگی بیشترین بسامد نقوش نمادین و هندسی را در بناهای مازندران
به خود اختصاص دادهاند.
ویژگیهای اجرایی آن چه بوده است؟با بررس ـ ــی ویژگیهای اجرایی این نماده ـ ــا در معماری مذکور ،ویژگیهای
اجرایی در معماری مازندران دورۀ قاجار شامل استفاده از :نقاشی(روی چوب)
برای ایجاد حس معنویت بیش ـ ــتر وکاربس ـ ــت بندکش ـ ــی نیز به منظور القای
حس زیبایی و معنویت و بهکارگیری ش ـ ــیوۀ تخمهگذاری جهت ایجاد فضای
تشریفاتی و زیبایی ،در نمای بنا در معماری مازندران دورۀ قاجار میباشند.
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