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فصلنامه

-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�

فهرست مطالب
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بسامد نقش مایه های نمادین و هندسی
 و شیوه های اجرایی آن در تزیینات وابسته به معماری 

مازندران در دورۀ قاجار
زهره ایزدی راد1

کارشناس ارشد پژوهش هنر  -1

�

چکیده
معمــاری مازنــدران همــواره برآیندی از شــرایط جغرافیایی، اقلیمی و شــیوه های معماری مرســوم در ایران 
گرفته اســت و معماران و بانیان  کالبدی شــکل  کلیدی و  اســت. فضای برآمده از معماری بومی، با مفاهیمی 
آثار برجای مانده، به آن پای بند بوده اند. ســاختار رمزگونۀ  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 یافت  می شــود. 
جلوه های فراوانی از این رمزپردازی در مازندران از گذشــته های دور تا دورۀ معاصر در قالب تزیینات وابســته 
بــه معمــاری بــه یادگار مانده اســت. این پژوهش با اهداف ســنجش میــزان حضور و فراوانــی نقش مایه های 
نمادیــن و هندســی و هم چنیــن شــیوه های اجرایــی آن در معمــاری مازنــدران در دورۀ قاجــار انجــام شــد و 
کهــن و پرکاربــرد در معماری مازنــدران عصر  کــه؛ نمادهای  در پــی یافتــن پاســخی بــرای این پرســش ها بود 
قاجــار چیســت؟ ویژگی هــای اجرایی آن چه بــود؟ روش تحقیق بنیادی و نظــری و روش گردآوری اطالعات 
کتابخانــه ای بــا ابــزار مطالعــات میدانی بــود. جامعۀ آمــاری مــورد مطالعه، معمــاری دورۀ قاجــاردر محدودۀ 
که بــه روش غیر تصادفــی ده بنا انتخاب و نمادهــا و نقوش کهن در آنها مورد بررســی  مکانــی مازنــدران بــود 
کهن در معماری بناهای دورۀ قاجار  قرارگرفت. پژوهش گر در این پژوهش با بررســی بســامد نمادها و نقوش 
به این نظریه جدید دست یافت که شیوه های اجرایی نمادها در این دوره،  به سه دسته تقسیم  می شود که 
این شــیوه ها شــامل: نقاشی، گچ بری تخمه گذاری و بندکشی آجر می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش آن 
ع در  کــه حضــور پررنگ نمادهای کهن در معماری مذکور از دوره های کهن به یادگار مانده اســت و با تنو بــود 

کرده است. کمک  شیوه های اجرا به زیبایی تزیینات 

کلیدی: معماری بومی، بناهای دورۀ قاجار، نقش مایه، نماد، مازندران واژگان 
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مقدمه
کنون  گونی تا گونا ســـــرزمین مازندران یا همان تبرســـــتان کهن، به دالیل 
کمتر شـــــناخته شده اســـــت و هنوز ابعاد نامکشـــــوفۀ فراوانی دارد. این خطۀ 
بســـــیار غنی از حیث داشـــــته های فرهنگی و هنری و آداب و رســـــوم کهن و 
که به حتم در این روزگار می تواند دستمایۀ فرهنگ و هنر امروز  سنتی است 
ایران و حتی جهان باشد. ویژگی های اقلیمی و شرایط جغرافیایی مازندران، 
موجب شـــــکل گیری جنبه های ویژه ای از هویت های اجتماعی، فرهنگی و 
هنـــــری در این خطه شده اســـــت. هنر و معماری مازندران در دورۀ اســـــالمی 
برآیندی از شرایط جغرافیایی، اقلیمی و شیوه های معماری مرسوم در ایران 
کالبدی شکل  کلیدی و  اســـــت. فضای برآمده از معماری بومی با مفاهیمی 
گرفته و معماران و بانیان آثار برجای مانده به آن پای بند بوده اند. ســـــاختار 
که اساطیر فراوانی  رمزگونگی نقش مایه های نمادین در سرزمین مازندران، 
آن را دربرگرفته اســـــت در همۀ ارکان زندگی مردم و هنرهای برآمده از آن، به 
وفور یافت  می شود. جلوه های فراوانی از این رمزپردازی در معماری مازندران 
که به جای چیز دیگری  به یادگار مانده است.  »هال« نماد را چیزی می داند 
به کار می رود و نشـــــانۀ آن اســـــت و یا بر آن داللت دارد )هال،1387:مقدمه 
پانزده(. از این منظر نمادهای بســـــیاری در ساختار و تزیین معماری وجود 
دارد. نمادهایی چون: سرو، چلیپا، خورشید و...  این نمادها با شیوه هایی 
چون: آجرکاری، نقاشـــــی، گچ بری تخمه گذاری اجرا شده است. اصلی ترین 
کالبدی برجای مانـــــده از این نقوش در معماری مازندران، میزان  فضاهای 
به کارگیری ایـــــن نمادها در بناهای دورۀ قاجار اســـــت. اهـــــداف اصلی این 
پژوهش؛ بررسی نقش مایه های نمادین و شیوه های اجرایی آن در معماری 
که:  مازندران در دورۀ قاجار اســـــت. پرسش اصلی این تحقیق نیز این است 
نقش مایه های نمادین و هندســـــی پرکاربرد در معمـــــاری بناهای مازندران 

چیست؟ویژگی های اجرایی آن چه بوده است؟
گردآوری اطالعات  روش تحقیق در این مقاله، بنیادی و نظری، روش 
کتابخانه ای بـــــا ابزار مطالعات میدانی اســـــت. جامعـــــۀ آماری مورد  نیـــــز 
که به روش  مطالعه بناهای تاریخی در محدودۀ مکانی مازندران اســـــت 
غیر تصادفی ده بنا انتخاب شـــــده و نقش مایه های نمادین و هندسی در 

آنها مورد بررسی قرار می گیرد. 

پیشینۀتحقیق
با توجه به جستجوهای انجام شده در ارتباط با عنوان پژوهش، نمونه ای 

که کامال آن را پوشـــــش دهد، یافت نشده اســـــت. با این حـــــال چند نمونه از 
کـــــه در قالب پایان نامه و  ع   پژوهش هـــــای انجام پذیرفته نزدیک به موضو

ح زیر معرفی می شود: رساله دانشگاهی انجام پذیرفته است به شر
-آقای محمد اعظم زاده به ســـــال1391 از رســـــالۀ دکتـــــری با عنوان: 
»تحلیـــــل مفهومـــــی نقش مایه های بومی و ســـــنتی در معمـــــاری تکایای 
مازندران« با راهنمایی مجتبی انصاری در دانشـــــگاه تربیت مدرس دفاع 
کرده است. در این رساله نویسنده معتقد است که نقوش تکایای مازندران 
کهن پیش از اسالمی است و ترسیم آرایه ها در تکایا تنها  یادآور آیین های 

با هدف تزیین نبوده است بلکه دارای مفاهیم نمادین نیز بوده است.
کارشناسی ارشد  -آقای محمدحسن ذال به ســـــال1388 از پایان نامه 
با عنوان: »پژوهشی باستان شـــــناختی تکایا در مازندران)مطالعه موردی 
کوهپر در دانشگاه تربیت  از نورتاســـــاری(« با راهنمایی مهدی موســـــوی 
کرده است. در این نوشته به عناصر مقدس در تکایا و ویژگی  مدرس دفاع 

این بنا اشاره شده است.
- ســـــرکارخانم فتانه محمودی به سال1390 از رسالۀ دکتری با عنوان: 
»بررســـــی مضامیـــــن هنر تصویـــــری دورۀ قاجـــــار در نقوش ســـــقانفارهای 
مازندران« با راهنمایی محمود طاووســـــی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع 
کرده تا نقوش سقانفارهای  کرده اســـــت. در این رســـــاله نویســـــنده تالش 
که شامل: مضامین مذهبی،  مازندران را طبقه بندی و تقسیم بندی نماید 

ادبی، تاریخی و روزمره، می باشند.

مبانینظریتحقیق
گنگ، ناشـــــناخته یـــــا پنهان می داند. او  - نماد : یونگ نماد را چیزی 
که چیزی بیش از  که یک نمایه هنگامی نمادین  می شـــــود  معتقد اســـــت 
مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد)یونگ ،1386 :16(. نماد، 
که میان صورت و مفهوم آن نه شـــــباهت عینی است و  نشانه ای اســـــت 
نه رابطه هم جواری بلکه رابطه ای اســـــت قـــــراردادی، نه ذاتی و خود به 
خودی)محســـــنیان راد،1385 :202(. نمادها در طول تاریخ از اسطوره ها 
و سنت ها سرچشمه می گیرند به همین دلیل»اسطوره و نماد باهم پیوند 
کارکرد نمادها در پدید آوردن  درونی دارند«)نصر،1387 :354(. بیشترین 
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 نمی تواند هنر مقدس 

بیافریند«)همان:355(.
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- معماری بومی: شـــــاخه ای از معماری بر پایـــــه نیازهای منطقه ای و 
مصالح ســـــاختمانی است که بازتاب سنت های منطقه ای است. معماری 
بومی در طول زمان بر اســـــاس پیشـــــینۀ محیطی، فرهنگـــــی، فناوری و 
تاریخی که در آن وجود داشته تکامل یافته است. معماری بومی را می توان 
نقطۀ تقابل با معماری رســـــمی دانســـــت. اصطالح معماری بومی نباید با 
گفته   می شود اشتباه شود، هر چند پیوندهایی میان  آنچه معماری سنتی 

این دو وجود دارد )فالمکی،1384 :10(.
گچ بری تخمه گذاری: شیوه ای از تزیینات وابسته به معماری است   -
کار، ســـــطح مورد نظر را با اندود گچ ســـــفید، به  که در آن بعد از قاب بندی 
صورت مســـــطح و یک دست می پوشانند. در این مرحله، سطح مورد نظر 
ح  می شـــــود. بعـــــد از این مرحله،  همانند یک بوم ســـــفید آمادۀ اجرای طر
گردافشـــــانی با زغـــــال، نقش مورد نظر را روی ســـــطح گچ انتقال  با روش 
می دهنـــــد، در مرحله بعدی با ابزارهای نـــــوک تیز و نازک فلز، نقش پیاده 
کنـــــده کاری می کنند و به عمـــــق حدود نیم تا یک ســـــانتی متر،  شـــــده را 
کامل  که نقـــــش را به طور  ح و نقـــــش را توخالی می کننـــــد. بعد از این  طر
درآوردنـــــد، آن را از انواع گچ های رنگی پر می کنند. در این روش می توان، 
کرد و به جای آن گچ رنگی  هـــــم زمینه و هم نقش را به تنهایی توخالـــــی 

نشاند)مکی نژاد،1388 :184(.
که در آن  - بندکشی آجر: شیوه ای از تزیینات وابسته به معماری است 
گچ و یا آهک با رنگ ســـــفید  فاصله های افقی و عمودی میان آجرها را با 
ح هایی، دورنمای آن را به اشکال  کرده و بر اســـــاس طر کســـــتری پر  و خا

گیاهی و جانوری و هندسی در می آوردند.

نقشمایههاینمادینوهندسیدرتزییناتمعماریمازندران
که به  که هـــــال)1387( نماد را چیـــــزی می داند  گفتیم  پیش از ایـــــن 
جای چیز دیگری به کار می رود و نشـــــانۀ آن اســـــت و یا بر آن داللت دارد. 
از این منظر نمادهای بســـــیاری در ســـــاختار و تزیین معماری وجود دارد. 
نمادهایی چون: ســـــرو، چلیپـــــا، تیرنگ، طاووس، موجـــــودات ترکیبی، 
ک، نیلوفر آبی...  این  ستاره های شش پر، هشت پر، ستاره داود، نخل، تا
گچ بری، تخمه گذاری و  نمادها با شیوه هایی چون: آجرکاری، نقاشـــــی، 
گرفتن  که پا کاشی کاری اجرا شده است. مازندراِن تاریخی، سرزمینی است 
شـــــهرها و معماری اش در هاله ای از افسانه ها در منابع مختلف تاریخی و 
گاه روایت های شگفت  جغرافیایی نهفته است و برای بنیاد شهرها و بناها 
گرچه با مشاهده و بررسی آثار برجای مانده از  انگیزی نوشته شده اســـــت. 
کهن تا ســـــده های اخیر و یافته های باستان شناختی، درستی  دوره های 
گاهی های داده در آن منابع را نمی توانیم به اثبات رسانیم  یا نادرســـــتی آ
کشف و  گاهی ما را به دســـــتیابی به مسیرهای  کنده،  اما این اطالعات پرا
مطالعه بخشی از نادانسته هایمان می رساند. حلقه های مفقودۀ بسیاری 
که  کهن وجود دارد  در حوزۀ مطالعات معماری و شهرســـــازی در مازندران 
گیرد. به نظر می رسد  خود مبنای پژوهش های بی شـــــماری می تواند قرار 
تزیینات وابســـــته بـــــه معماری در مازنـــــدران همانند دیگـــــر نقاط جهان 
گاه و  که خودآ بازتاب اندیشـــــه ها و آیین ها و باورهای مردمان آن اســـــت 
گاه طی نســـــل ها حفظ و بازتولید شده اســـــت. ماهیت معماری  یا ناخودآ
گرفته و  مازنـــــدران در جغرافیا و اقلیـــــم وفرهنگ ویژۀ این ناحیه شـــــکل 
تزیینـــــات نیز بخشـــــی جدایی ناپذیـــــر از همین فرآیند اســـــت. دربارۀ هنر 

ع نوشته ها انگشت شمار  معماری مازندران و تزیینات وابســـــته، در مجمو
گفته ها بســـــیار اســـــت که مهم ترین انگیزه برای پرداختن  و در برابر آن، نا
ع می باشـــــد. از ســـــویی در میان تزیینات مرسوم در  نگارنده به این موضو
معماری برخی از فرم ها و عناصر تزیینی نمونه هایی مشابه در دیگر نقاط 

ایران زمین ندارد. 

معماریدرتبرستان
گزارش های باستان شناختی و مشاهده آثار معماری برجای  با خوانش 
که تاریخ  گرفت  مانـــــده از آغاز تا دورۀ معاصـــــر می توان این گونه نتیجـــــه 
معماری در مازندران با وجود بهره گیری از شاخص های معماری ایرانی در 
گون، دارای هویتی ویژه است که اقلیم، جغرافیا و فرهنگ  شیوه های گونا
گذارده اســـــت. فرآیند تزیینات در معماری این  تبرســـــتان بر آن تأثیر ژرف 
ناحیه، از کهن ترین یافته ها تا سازه های برجای مانده ازدوره های مختلف 
کید دارد که تزیین چه در تکنیک چه در فرم و محتوا، با  تاریخی، براین تأ
ح و اجرا، ویژگی های  کات با دیگر نقاط معماری ایرانی، در طر وجود اشترا
کم نظیر و گاهی بی مانند دارد. مهم ترین تفاوت های معماری مازندران با 
دیگر نقاط ایران در بهره گیری از مواد و مصالح مناسب، پوشش بام، فرم 
گرایی بوده است. براساس بررسی های  و ســـــاختار مناسب با اقلیم و برون 
انجام پذیرفته در طی ســـــالیان اخیر، آثار بر جای مانده از بناهای تاریخی 
مهم، از شیوه های مرســـــوم معماری ایرانی و ویژگی های  بومی مازندران 
در فرم و تناســـــبات و ریخت شناســـــی بنا و هم چنین تزیینات آن اســـــت. 
ح های  کاشـــــی با نقوش از طر بهره گیـــــری از تزیینات با تکنیک آجر، گچ، 
هندســـــی وگیاهی وترکیبی و خط نگاره ها کهن ترین مضامین تزیینی را در 
قالـــــب آن پدید آورده اند. به همین دالیل برای دســـــتیابی به نتایج متقن 
علمی و محدود ســـــاختن نمونه های مورد بررســـــی، تعداد ده بنا به روش 
غیر تصادفی انتخاب شـــــده و مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. این بناها 
کله بست هادی شـــــهر، خانۀ احمدعلی خان هزارجریبی  عبارتنداز: تکیۀ 
خ گریوه بخش علیه السالم شهرســـــتان بهشهر، خانۀ نجفی  روستای ســـــر
کوکنده جویبار، خانۀ مدنی آمل، خانۀ  بابل، امام زاده یک تن روســـــتای 
کال بخش دشت سر آمل، تکیۀ روستای  حاج مهدی سلطان روستای پاشا
کردکالجویبـــــار، امام زاده ســـــیدابوصالح  بیزکـــــی جویبار، تکیۀ روســـــتای 
کوکنده  روستای سیدابوصالح)مله( قائم شهر، امام زاده  چهل تن روستای 
جویبار. بناهای مورد مطالعه همگـــــی بازمانده از دورۀ قاجار در مازندران 
که با  و هم چنین دارای نقوش و تزیینات وابســـــته به معماری می باشند 
گاهی ترکیبی تزیین شده اند. با بررسی های  شیوه های اجرایی مختلف و 
که  به عمل آمده بر روی بســـــامد و فراوانی نقوش در این بناها درمی یابیم 
سه نماد سرو، خورشـــــید، چلیپا به ترتیب بیشترین تعداد نقش مایه های 
نمادین به کارگرفته شده در بناها را به خود اختصاص داده اند و هم چنین 
بیشـــــتر بناهای مورد مطالعه از نقوش هندســـــی بهره برده اند. با توجه به 
این بررسی اولیه، نگارنده برآن شد تا مطالعه خود را بر روی این سه نماد 

کند. متمرکز 
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جدولشماره1:میزانبهکارگیرینقشمایههاینمادینوهندسیدربناهایموردمطالعه

کاررفتهنمونهتصویربنانامبنا نمادهایبه

خانۀ احمدعلی خان هزارجریبی
گیاهی  سرو،خورشید،پرندگان،نقوش 

کله بست  گیاهیتکیۀ  سرو،خورشید،چلیپا،طاووس،هندسی،نقوش 

خانۀ مدنی 

 

گیاهی سرو،خورشید، پرندگان،هندسی،نقوش 

کوکنده گیاهی و حیوانیامام زاده یک  تن  خورشید، سرو، اژدها،هندسی،نقوش 

کوکنده سرو،خورشید،هندسیامام زاده چهل  تن 

گیاهی،هندسیخانۀ حاج مهدی سلطان  سرو، پرندگان، نقوش 

چلیپا، خورشید،سرو،هندسیتکیۀ بیزکی 
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سرو، چلیپا، خورشید،هندسیخانۀ نجفی

کردکال  خورشید، سرو،هندسیتکیۀ 

سرو، چلیپا،هندسیامام زاده سیدابوصالح 

جدولشماره2:نتیجۀبررسیومطالعهمیزانبهکارگیرینمادونقوشهندسی

کاررفته کاررفتهنمادهایبه تعدادبناهایبه

10 بناسرو

8 بناخورشید

4 بناچلیپا

ع دیگر نمادها 5 بنامجمو

9 بنانقوش هندسی

کاررفتهنمونهتصویربنانامبنا نمادهایبه
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جایگاهسرودرفرهنگایران
کاشت این  در فرهنگ ایران باستان »سرو« نشـــــان اهورا مزدا بود پس 
که  درخت مقدس بود. ایرانیان هر ســـــاله در روز »خور« پیمان می بستند 
تا ســـــال دیگر یک سرو خواهند کاشت زیرا سرو نماد مقاومت در برابر سرما 
هم بود )بهمنی،1389: 62(. در باور پیروان مهر نیز ســـــرو درختی اســـــت 
که ویژۀ خورشـــــید و زایش مهر اســـــت؛ درختی که همیشه سبز و با طراوت 
است ودر برابر سردی وتاریکی پایداری می کند. 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 شـــــب زایش مهر، ســـــرو را می آراســـــتند و 
هدایایی در پایش می نهادند. نام گذاری فرزندان با نام ســـــروناز و نشاندن 
ســـــروی هم زمان با به دنیا آمدن فرزند و ده هـــــا لقب و صفت در فرهنگ  
ادب فارسی نشان جایگاه سرو است)همان:63-64(. سرو همانند دیگر 
درختان همیشـــــه ســـــبز، نماد جاودانگی و حیات پس از مرگ اســـــت. بر 
روی یادمان های مربوط به میترا هفت ســـــرو داللت بر هفت ســـــیاره دارد 
که روح در سفر خود به سوی آسمان از آنها می گذرد)هال،1378: 293(. 
کهن ایرانی شهرتی جهانی دارند و از سوی مردم مقدس شمرده  سروهای 
 می شود. برای نمونه »سرو ابرکوه« با حدود 4000 سال سن، دومین درخت 
گرفته است. بسیاری عقیده  کهنسال جهان و پیرترین موجود جهان لقب 
کاشـــــته شده است)مستوفی،1311:  که این ســـــرو به دست زرتشت  دارند 
57(.)تصویر1( به نظر می رســـــد کهن ترین کاربرد نقش مایۀ سرو ایرانی بر 

دیوارۀ تخت جمشید باشد.)تصویر2(
  
 

سروستان در باغ ســـــازی ایرانی نقش به سزایی داشته است و بازماندگان 
گوشـــــه ایران دید. در شب یلدای ایرانیان باستان  کنار و  آن را می توان در 

کالهی  که  که ســـــتاره ای بر آسمان ظاهر می شده  اعتقاد چنان بوده است 
با نماد مهر بر سر و شـــــاخه سروی دردست دارد)آخته،1380: 107(. شاید 
که دراین شب زرتشتیان تا عصر حاضر به سرو آرایی در  همین دلیل باشد 
ع زاده و پورمند،1388: 88(. برخی از مکان های  جشـــــن می پردازند)زار
کنونی نقش مایه سرو را در بطن معماری در خود دارند.  مقدس زرتشتیان 

ع از توابع عقدا در یزد.)تصویر3( همانند زیارتگاه پارس بانو در زرجو
 

که درخت ســـــرو حرف آنها را  هم اینک زرتشـــــتیان ایران بـــــر این باورند 
می شنود و حاجتشـــــان را برآورده می کند)همان:89(. حضور مردم در پای 
ســـــرو برای برپایی این گونه مناســـــک ورفتارهای اجتماعـــــی به این دلیل 
که سرو مقدس درذهن افراد جامعه، شبکه ای از خاطرات وانفعاالتی  است 
که تداعی گر امور غیب بخشـــــش های آســـــمانی و مواهب  را ایجاد می کند 
وبرکات است. دربارۀ به کارگیری نماد سرو در تکایا چنین گفته اند که»چنین 
مکانی مهم ترین واصلی ترین تفســـــیر عامۀ مردم دربـــــارۀ مرگ و مبتنی بر 
آیین های عزاداری است و سرو نمادین بیانگر صورت مثال زندگی، نمودار 
که در تجربۀ تاریخی عاشورا برای  حیات دوباره و برای بیان عمیقی است 

ع زاده،1388(. مردم از لحاظ اجتماعی ودینی وجود دارد«)زار
با تغییر مذهب، به کارگیری نمادها ونشـــــانه های ایرانی از میان نرفت 
گرفتند. در  و بســـــیار زود انگاره های کهن در ساحت اندیشـــــۀ جدید جای 
کهن بـــــا زبان فرهنگی نوینی  هنر و معماری دورۀ اســـــالمی با انگاره های 
که بسیار عمیق اســـــت. در آغاز نقش مایۀ نمادین سرو  مواجه می شـــــویم 
در هنرهای نقاشـــــی وســـــفال گری و فلزکاری و چوب به کار رفت و ســـــپس 
به تزیینات و نگاره های معماری رســـــید و زیبایی هایی شـــــگرف را پدید 
گرانبها چنان در ذهن  آورد. نگاه داشتن نقش مایۀ سرو به عنوان میراثی 
گاه  که ســـــده های متوالـــــی آن را در ناخودآ و جان ایرانیان بر جای مانده 
کاســـــت نماد ســـــرو در  کم و  خود پرورش داده و به کار برده اند. حضور بی 
معماری و هنر ایران پس از اســـــالم، نشـــــانۀ تداوم این عنصر نمادین در 
جریـــــان فرهنگ عمومی ایرانیان اســـــت که برای نمونـــــه می توان از ارگ 

)www.noonoab.com ،1392 :تصویر شماره1)منبع

) www.hamshahrimags.com ،1392 :تصویر شماره2 )منبع

)www.azhu.persianblog.ir ،1392 :تصویرشماره3 )منبع

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

 تصویر شماره6تصویر شماره5 )همان(
)http://news.aqr.ir ،1392 :منبع(
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کریمخانی)تصویـــــر4( و موزۀپارس)تصویر5( نام برد. هم چنین این نماد 
در لبـــــاس رزم برجای مانده از دورۀ صفویه که در گنجینۀ ســـــالح آســـــتان 

قدس نگه داری می شود؛ نیز دیده  می شود.)تصویر6(

جایگاهخورشیددرفرهنگایران
که ریشـــــه در  در فرهنگ ایران باســـــتان، خورشـــــید نمادی مقدس بود 
فرهنگ هندواروپایی داشـــــت. در یســـــنا1بند11، خورشید در اوستا، چشم 
اهورامزدا اســـــت)پورداوود،1356: 121(. در یســـــنا36، بند6، او زیباترین 
کالبد اهورامزدا به ســـــان خورشـــــید تصور  پیکر را در میان آفریدگان دارد و 
که نور  شده است)همان:134(. »قرص خورشید نماد روزنه ای بوده است 
الوهیت از طریق آن بر زمین جاری می شده اســـــت«)خزایی،1387: 57(. 
ارتباط نور و رهاندن جهان از تاریکی در ساختار نماد خورشید همواره مورد 
توجه قرار داشته اســـــت. »از آنجا که آتش مظهر نور است انسان های اولیه 
گاه  که بر آتش آ خورشید را سرچشمۀ نور و روشـــــنایی می دانستند و زمانی 
شـــــدند برای آن قدرت خدایی قایل شدند و خورشـــــید را مهم ترین محل 
تجلی آن دانســـــتند حتی در دورۀ زندگی زرتشت هم از خورشید به عنوان 
شریکی در فرمانروایان جهان یادشده است و جلوس جمشید شاه بر تخت 
کردند و هرمز از خورشید  ج حمل نام گذاری  را هنگام تحویل خورشید به بر
و جمشید به همراه ســـــه مورد دیگر به عنوان نیکوترین آفریده یاد می کند 
کنون با زمان سه گانۀ خورشید در آسمان  هم چنین اوقات شرعی نماز هم تا
معلوم  می شود. نماز مانی به سوی آفتاب و ماه و هم چنین نماز مسلمانان 
ع و غروب خورشید و قســـــم یاد نمودن خداوند در قرآن به خورشید  با طلو
نشـــــانۀ قداســـــت نور و روشـــــنایی اســـــت«)بهمنی،1389: 36(. اهمیت 
خورشید در ایران باستان آن چنان است که در متون مقدس زرتشتی بارها 
به این نماد اشـــــاره و از آن ستایش شده است. در نگاره های ایران باستان 
این نقش دیده  می شـــــود.)تصاویر7-8-9( پس از برآمدن اسالم در ایران 
کرد. درهنراســـــالمی خورشـــــید  نیز این نماد هم چنان جایگاه خود را حفظ 

کثر هنرهای تزیینی به کار رفت و بیشـــــتر شمسه نامیده شد. مهم ترین  در ا
جلوه هـــــای این نمـــــاد را در معمـــــاری و نگارگری می توان مشـــــاهده کرد.

که یکی از مفاهیم نماد خورشـــــید در هنر  )تصویر10( خزایی معتقد اســـــت 
اسالمی اشاره به پیامبر اسالم)ص(است)خزایی،1387: 58(.  

 

جایگاهچلیپادرفرهنگایران
گونی نیز تصویر  گونا که نام های دیگری هـــــم دارد و به فرم های  چلیپا 
شده اســـــت از دیربـــــاز در فرهنگ و تمـــــدن جهان بوده اســـــت. »صلیب یا 
که به شـــــکل دوخط متقاطـــــع و عمود برهم  چلیپا، واژه ای اســـــت آرامی 
می باشـــــد« )یاحقی، 1375: 278(. هال آن را همانند بسیاری نماد اصلی 
خ گردونۀ خورشید  خورشـــــید و مســـــائل مربوط به آن می داند. نشـــــانۀ چر
که در زبان سنســـــکریت آن را »سواســـــتیکا« به معنای  در زمان باســـــتان 
خوشـــــبختی نام نهاده اند)هال،1387: 5(. چلیپا بـــــه عنوان مظهری از 
که  ک - آتش( اســـــت  نور و آتش، رمـــــز چهارعنصرمقدس)آب - باد - خا
گردانندگی هســـــتی بودند)بهمنی،1389: 39(. در هنر و معماری  بیانگر 

پیش از اســـــالم تـــــا دورۀساســـــانی، 
از نقـــــش چلیپا و چلیپای شکســـــته 
بسیاراستفاده شده است. در مناطقی 
کون، تپه حصار و  چون شوش، تل با
شهر سوخته نمونه هایی از آن دیده 
-138  می شود)بختورتاش،1356: 

173(. مهم تریـــــن به کارگیـــــری این 
نقش در وسعت عظیم آن، ورودی 
مقابر شاهنشـــــاهان هخامنشـــــی در 

نقش رستم است.)تصویر11(

تصویر شماره7 :نمادخورشید،سفال سیلک)منبع:بهمنی،1389 :39(

گل لوتوس، تخت جمشید تصویرشماره8 :نماد خورشید، 

)www.pinterest.com/pin/791366965746224233/ :منبع(

تصویر شماره9 : نماد خورشید،نقش برجسته طاق بستان،کرمانشاه)منبع:نگارنده،1397(

تصویر شماره10: نماد خورشید)شمسه(،گنبدخانه مسجدامام، اصفهان)منبع:نگارنده،1393(

تصویر شماره11: مقبره داریوش بزرگ، نقش رستم، 
)منبع:نگارنده،1393(
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 در دورۀ اســـــالمی نیز هم چنان این نماد در هنر ایران به کار رفته اســـــت 
که در نیشابور  کاشـــــی دورۀ سامانی است  و نخستین اثر شناخته شدۀ آن 
به دســـــت آمده و هم اینک در موزۀ متروپولیتن نگهداری  می شود)رضالو 
و دیگران،1392: 17(. در یکی از ســـــفال های یـــــک مجموعه خصوصی 
نیز از دورۀ ســـــامانی نقش چلیپای شکســـــته در مرکز سفال دیده  می شود.

)تصویر12(
 

جایگاهنقوشهندسیدرفرهنگایران
گمان بســـــیاری محققان، ماحصل منع  تزیینات معماری اســـــالمی به 
تصویری دورۀاســـــالمی بـــــوده که هنرمندان را وادار نمـــــوده تا تالش خود 
را معطوف اســـــتفاده از نقوش هندســـــی نموده و تزیینات منحصربه فرد و 
گره را خلق نمایند. برای درک نقوش هندسی باید به  پیچیده موسوم به 
کاربرد هندسه در تزیینات  بررســـــی رابطۀ میان دانش هندسه و پیشـــــینۀ 
وابسته به معماری ایران قبل از اسالم وکاربرد هندسۀ پیشرفته در طراحی 
کار برده شده  تزیینات معماری دورۀ اسالمی پرداخت. نقوش هندسی به 
در هنردورۀ اســـــالمی را باید تداوم منطقی آثار تزیینی قبل از اســـــالم ایران 
به شـــــمارآورد. پیشرفت های هندســـــی طراحی نیز از نقش مایه های مجزا 
کل و دارای  و تکرار ســـــاده به مرور به طراحی پیچیده معطـــــوف طراحی 
گشته اســـــت)خوارزمی،1389(. اســـــتفاده از  اهمیت فضاهای منفی بدل 
نقوش هندسی در مفهوم نمادین و فلسفی آن به منظور تأثیرگذاری روانی 
بر نیایش گر و تقویت حس وحدانیت در فضای مســـــجد است. شکل های 
پیچاپیچ هندسی با تکرار تناسبات وابسته به یک نقش، نوعی احساس 
نظم و هماهنگی می آفرینند. نقوش هندســـــی چه به صورت مجزا چه در 
ترکیب با ســـــایر تکنیک ها دارای مجموعه ای از قوانین تکنیکی ترسیمی 
وساخت وهم چنین دارای تعداد تقریبا بی شماری از فرم ها و موتیف های 
که امکانات هنرنمایی هایی پوششی را باال  ســـــه تا چندوجهی می باشـــــد 
ح های  کلی موتیف های ســـــازنده طر می برد)شایســـــته فر،1391(. به طور 
تزیینی منظم، از لحاظ شـــــکلی با یکدیگر متفـــــاوت، اما غالبا هم خوان و 
هماهنگ می باشند. نقوش هندسی از دیرباز مورد توجه ایرانیان درخلق 
آثار پرشکوه شـــــان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی رســـــید و تا 
پیش ازاســـــالم صرفا بـــــه صورت های »مربع« و »مســـــتطیل« و »مثلث« و 
گاهی هشـــــت ضلعی منظم ودایره منقوش و منقور می شـــــد. این اشکال 
به دلیل تحرک پذیری فراوان شان در بســـــیاری از مکان ها مورد استفاده 
که باعث اســـــتفاده فـــــراوان از نقوش  گرفته اســـــت. ویژگـــــی دیگری  قرار 
که به دلیل قابلیت  گســـــترش یابنده  آن می باشد  هندسی شده، خاصیت 

پوشـــــانندگی مورد توجه هنرمندان مســـــلمان بوده است)همان(. اشکال 
ســـــازندۀ نقوش هندســـــی از خصوصیات خاص معنـــــوی حکایت دارند. 
هندسه هم کمی است و هم کیفی، ُبعد کمی آن صورت و ساختار معماری 
کیفی آن، نســـــبت  های صـــــورت معماری را برقرار  را تنظیم می کند و ُبعد 
می سازد و نمایندۀ بیان نظم جهان هستی است که چرخۀ  تجّلی را منظم 
می کند. )تصویر 13( شـــــکل های به کار رفته در معماری از مفهوم ســـــنتی 
ریاضیات، به خصوص از هندســـــه و اشکال هندســـــی، تفکیک  ناپذیرند. 
که می نمایند، جنبه  کمی صرف ندارند.  اشـــــکال و اعداد هندسی آن گونه 
کی از وحدت در بطن  که پژوا کیفی و نمادینی هســـــتند  آن ها دارای جنبه  

اصل درونی خود می گسترانند. 
 

جلوه های نقش مایه های نمادین و هندسی در معماری مازندران 
معماری مازندران در دورۀ اســـــالمی بـــــرای ادامۀ حیاِت نقش مایه های 
نمادین و فضاسازی های کهن، بستر بسیار مناسبی بود. مکان به کارگیری 
گرچه در ســـــازه های  این نقش مایه ها بیشـــــتر در بناهای مقدس اســـــت، 
که می دانیم تاریخ  مسکونی نیز به چشـــــم می خورد. از آن سو همان گونه 
گره خورده اســـــت پس به کارگیری  مردم مازندران با اندیشـــــه های شیعی 
نمادها و مفاهیم عمیق آن در بناهای منســـــوب به اندیشـــــه های شیعی 
بیشـــــتر از دیگر مکان هاســـــت. در میان نقش های نمادین تزیینی، نقش 
سرو مازندران با دیگر نقاط ایران تفاوت هایی دارد. سرو به عنوان نمادی 
کالبد بسیاری از  که بر  تزیینی و جدانشـــــدنی در معماری مازندران اســـــت 
بناهای این منطقه حضـــــوری پررنگ دارد. نقـــــوش نمادین در بناهای 
مختلف با تکنیک های متفاوتی اجرا شده اســـــت. نقش سرو در مازندران 
نمادی آشنا از مذهب و تقدس اســـــت. بناهایی چون: تکایا، سقانفارها، 
ح های مختلف  بناهای آرامگاهی، بناهای مسکونی، این نقوش را در طر
با خود دارند. بی شـــــک جلوه های تقدیس شده ســـــرو در راست قامتی و 
پایداری در برابر خشکسالی، سرلوحۀ معماران در بناهای مذهبی به ویژه 
منسوب به امام حسین)ع( بوده است. از طرفی سرو، نماد و یادآور بهشت 
نیز بوده اســـــت. حضور این نماد در خانه ها نیز فضایی بهشـــــت گونه را به 
ذهن متبادر می کند. خورشـــــید در بناهای مازنـــــدران نماد تقدیس و نور و 
که جلوه گاهی چون این بناها را یافته اســـــت. از طرفی  جالل الهی اســـــت 
نقش خورشـــــید در بناهای مازندران بیشـــــتر جلوه ای زنانه است. خزایی 
معتقد اســـــت: »خورشـــــید با صورتی مؤنث، با ابروهای به هم پیوســـــته را 
احتمااًل می توان نمـــــاد صفت جمالی ذات حق تعالی دانســـــت. عارفان، 

) www.pinterest.es/pin/27380485231945338/ :تصویر شماره12)منبع

کارگیری انواع نقوش هندسی در تزیین،گنبد علویان،همدان  تصویر شماره13:به 
)منبع:نگارنده،1397(
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صفت جمالیـ  معشـــــوقـ  را که دارای ویژگی های زنانه و نشانی از زیبایی 
که دارای ویژگی های  و جمال خداوند دارد، با صفت جاللی ـ اقتدار الهی ـ 
مردانه اســـــت، مقایســـــه می کنند«)خزایی،1386(. چلیپـــــا در معماری 
کـــــه برخی محققان بر  مازندران نیز حضـــــوری پررنگ دارد. همان گونه 
که »مهم ترین عامل مشـــــترک در دالیـــــل مختلف به وجود  ایـــــن باورند 
آمدن چلیپا، حرکـــــت و »گذار« به ویژه در مراتب حرکت از ماده به تجرد و 
کی و علوی  اهمیت توجه به مرکز و محورهای اتصال دهنده دوجهان خا

است«)نقی زاده و درودیان،1387: 78(.
معماری مازنـــــدران در دورۀ اســـــالمی فراز و نشـــــیب های فراوانی را از 
گون تجربه کرد. نمادها و نقوش تزیینی نیز همواره بخشـــــی  منظـــــر گونا
جدایی ناپذیر از این معماری بوده اســـــت و نحوۀ اجرا، در فضای درونی و 
بیرونی بناهای مورد مطالعه هیچ شباهتی با نحوۀ اجرای تزیین در دیگر 
که اجرای نقش مایه ای  نقاط ایران ندارند. آنچه مســـــلم است این است 
که نام  چون سرو در هنرهای دورۀ اســـــالمی به صورت سرو خمیده است 
»بته« به خود گرفته است و در نقاشی ها و طراحی فرش و پارچه و تزئینات 
کشور دیده  می شود. تغییر ماهیت شکل  کنار  گوشه و  کاشی در  گچ بری و 
که در این مقاله نمی گنجد.2 اما  گمان برخی دالیلی داشته است  ســـــرو به 
نقش ســـــرو در معماری و هنرهای وابســـــته به آن در مازندران همواره با 
همان شکل باســـــتانی بوده است.گاهی نیز از ســـــر اتفاق هردوشکل این 

نقش در معماری حضور دارند.

شیوههایاجرایینقشمایههاینمادینوهندسیدرمعماریمازندران
گردآوری  پـــــس از تحقیقات میدانی در محدودۀ مکانی مورد مطالعه و 
نمونه های نمادهای ســـــرو، خورشـــــید، چلیپـــــا در معماری و بررســـــی و 
که به  طبقه بندی آن، نگارنده با شـــــیوه های اجرایی متفاوتی روبرو شد 
کنون در منبع  که تا  ســـــه دسته قابل تقسیم بوده اند. این دســـــته بندی 
خاصی به آن اشـــــاره نشده است می تواند به عنوان روش های اجرایی در 
ح باشـــــد اما همۀ روش های ممکن نیســـــت وامکان  معماری بومی مطر

بسط آن برای سایر محققان محترم فراهم است. 
کلی بر طبق تحقیقات پژوهش گر، ســـــه شـــــیوۀ اجرایی قابل  بـــــه طور 

مشاهده در معماری مازندران در دورۀ اسالمی شامل:

1- نقاشی: 
کوکنده تصویر بســـــیار زیبایی از خورشـــــید  در آرامگاه امام زاده یک تن 
کرده اســـــت بر روی چوب نقاشـــــی شده اســـــت. که اژدهایی آن را احاطه 
که این نماد در این بنا چندبار بر روی ستون ها  گفته نماند  )تصویر14( نا
ع نقاشی در ایوان ورودی تکیه  تکرار شده است. تصویر دیگری از این نو
که به دلیل قرارگیری در شرایط  بیزکی بر روی ســـــتون بلندی وجود دارد 
نامناسب اقلیمی در آســـــتانۀ از بین رفتن است.)تصویر15( نماد خورشید 
کردکال نیز در میان نقوش بسیار زیبایی از فرشتگان و ده ها نقش  در تکیه 

دیگر قرار دارد.)تصویر16( 

2- شیوۀتخمه گذاری)الوان(: 
گچ  کار، ســـــطح مورد نظـــــر را با اندود  در این شـــــیوه بعد از قاب بندی 
سفید، به صورت مسطح و یک دست می پوشانند. در این مرحله، سطح 

ح می شود. بعد از این  مورد نظر همانند یک بوم ســـــفید آمادۀ اجرای طر
گچ  گردافشـــــانی بـــــا زغال، نقش مورد نظر را روی ســـــطح  مرحله، با روش 
انتقـــــال می دهند، در مرحلۀ بعدی با ابزارهـــــای نوک تیز و نازک فلز، نقش 
کاری می کننـــــد و به عمق حدود نیم تا یک ســـــانتی  کنـــــده  پیاده شـــــده را 
کامل  که نقش را به طور  ح و نقش را توخالی می کننـــــد. بعد از این  متر، طر
گچ های رنگی پر می کنند. در این روش می توان،  درآوردند، آن را از انـــــواع 
هـــــم زمینه و هم نقـــــش را به تنهایی توخالی کرد و بـــــه جای آن گچ رنگی 
نشـــــاند)مکی نژاد،1388: 184(. این شـــــیوه، در خانۀ هزارجریبی با نماد 
سرو و خورشـــــید اجرا شده است.)تصویر17( البته همین شیوۀ اجرایی در 
خانۀ مدنی نیز با همان نمادها اجرا شده اســـــت. این شیوۀ اجرایی برای 
گذاشـــــته شده است. در خانه  نماد خورشـــــید در خانۀ نجفی بابل به اجرا 

حاج مهدی سلطان نیز نقش سرو با این تکنیک اجرا شده است.
 

3- بندکشی آجر:
ک   در این شیوه، فاصله های افقی و عمودی میان آجرها را با ترکیب خا
ح هایی  کرده و بر اساس طر کســـــتری پر  ســـــفید وآهک با رنگ سفید و خا
گیاهی و جانوری و هندســـــی در می آوردند. در  دورنمای آن را به اشـــــکال 
بیشـــــتر بناهای مـــــورد مطالعه، نمادهای ســـــرو و چلیپا با این شـــــیوه اجرا 

شده است. 
کردکال )تصویـــــر18(، تکیۀبیزکی )تصویر19(، امام زاده  همانند: تکیۀ 
یک تـــــن )تصویر 20(، امـــــام زاده ســـــیدابوصالح )تصویـــــر21(، امام زاده 

چهل تن)تصویر22(.

2- نک:افروغ،محمد.1388.»عقالنیت در هنر ایرانی.نگاهی به درخت سرو و هویت  نگاری بته جقه«.کتاب ماه هنر.شماره128. ص42-46

تصویرشماره14)منبع:نگارنده،1392(

 تصویرشماره16)منبع:نگارنده،1392( تصویرشماره15)منبع:نگارنده،1392(

تصویر شماره17)منبع:نگارنده،1393(
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 تصویرشماره19)منبع:نگارنده،1392(تصویرشماره18)منبع:نگارنده،1392(

تصویرشماره22)منبع:نگارنده،1392( تصویرشماره21)منبع:نگارنده،1392( تصویرشماره20)منبع:نگارنده،1392(

جدولشماره3:بررسیحضورنمادسرو

کاربریشیوۀاجراییتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا

شهرستان بهشهر- بخش 
گریوه خ  یانه سر- روستای سر

فضای بیرونیخانۀ هزارجریبیتخمه گذاری الوان

کله بستبندکشی آجرهادی شهر، مصلی نمازجمعه فضای درونیتکیۀ 

کال -  کیا شهرستان جویبار- جاده 
کوکنده روستای 

امام زاده چهل  تنبندکشی آجر
فضای بیرونی
فضای درونی

کال -  کیا شهرستان جویبار- جاده 
کوکنده روستای 

امام زاده یک  تنبندکشی آجر
فضای بیرونی
فضای درونی
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کاربریشیوۀاجراییتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا

قائمشهر
روستای سید ابوصالح)مله(

بندکشی آجر
فضای بیرونیامام زاده سیدابوصالح

فضای بیرونیخانۀ حاج مهدی سلطانتخمه گذاری الوانآمل- روستای دشت سر

شهرستان جویبار-
کال کیا جاده 

روستای بیزکی
فضای بیرونیتکیۀ بیزکیبندکشی آجر

شهرستان جویبار-
کردکال روستای 

کردکالبندکشی آجر تکیۀ 
فضای بیرونی و

فضای درونی

فضای بیرونیخانۀ نجفیبندکشی آجربابل

فضای بیرونیخانۀ مدنیتخمه گذاری الوانآمل
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جدولشماره4:بررسیحضورنمادخورشید

کاربریشیوۀاجراییتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا

شهرستان بهشهر- بخش 
گریوه خ  فضای بیرونیخانۀ هزارجریبیتخمه گذاری الوانیانه سر- روستای سر

کله بستبندکشی آجرهادی شهر مصلی درونیتکیۀ 

کال  کیا شهرستان جویبار- جاده 
- روستای بیزکی

بیرونیتکیۀ بیزکینقاشی روی چوب

کال  کیا شهرستان جویبار- جاده 
کوکنده - روستای 

نقاشی روی چوب
امام زاده 

یک  تن
بیرونی

بیرونیخانۀ مدنیتخمه گذاری الوانآمل

شهرستان جویبار-
کردکال روستای 

کردکالنقاشی روی چوب بیرونیتکیۀ 
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بیرونیخانۀ نجفیتخمه گذاری الوانبابل

کال  کیا شهرستان جویبار- جاده 
کوکنده - روستای 

بندکشی آجر
امام زاده 
چهل  تن

درونی

جدولشماره5:بررسیحضورنمادچلیپا

کاربریشیوۀاجراییتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا

قائمشهر- روستای 
بیرونیامام زاده سیدابوصالحبندکشی آجرسیدابوصالح)مله(

کال  کیا شهرستان جویبار- جاده 
بیرونیتکیۀ بیزکیبندکشی آجر- روستای بیزکی

کله بستبندکشی آجرهادی شهر فضای درونیتکیۀ 

فضای بیرونیخانۀ نجفیبندکشی آجربابل

کاربریشیوۀاجراییتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا
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جدولشماره6:بررسیحضورنقوشهندسی

کاربریشیوۀاجرایینوعنقوشهندسیتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا

آمل- روستای 
کال پاشا

دشت سر

مربع های به  هم پیوسته 
مورب

بیرونیخانۀ حاج مهدی سلطانبندکشی آجر

قائمشهر- روستای 
سیدابوصالح )مله(

گی، لوزی بندکشی آجرآبشاری، زیگزا
امام زاده سید

ابوصالح
بیرونی

شهرستان جویبار- 
کال -  کیا جاده 
روستای بیزکی

لوزی، مربع، آبشاری، 
گی زیگزا

درونی، بیرونیتکیۀ بیزکیبندکشی آجر

کله بستبندکشی آجرلوزی، مربع، آبشاریهادی شهر درونیتکیۀ 

شهرستان جویبار- 
کال -  کیا جاده 

کوکنده روستای 
درونی، بیرونیامام زاده یک  تنبندکشی آجرآبشاری، لوزی، مربع

شهرستان جویبار-
کردکال روستای 

گی، مورب،  لوزی، زیگزا
آبشاری

کردکالبندکشی آجر تکیۀ 
درونی

شهرستان جویبار- 
کال -  کیا جاده 

کوکنده روستای 
امام زاده چهل  تنبندکشی آجرآبشاری، لوزی، مربع

بیرونی،
بیرونی
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بیرونیخانۀ مدنیبندکشی آجرلوزی،آبشاری،مربعآمل

بیرونیخانۀ نجفیبندکشی آجرلوزی،مربع،آبشاریبابل

بحثبریافتههایتحقیق
کار رفتـــــه به ترتیب میـــــزان به کارگیری  - شـــــیوۀاجرایی نمادهـــــای به 
آنها شـــــامل: روش بندکشی آجر ســـــپس نقاشـــــی روی چوب و پس از آن 

تخمه گذاری است.
- شیوۀ اجرایی نماد سرو با بندکشی آجر رابطۀ معناداری دارد.

- شـــــیوۀ اجرایی نمادخورشـــــید با نقاشـــــی و تخمه گذاری الـــــوان رابطۀ 
معناداری دارد.

- شیوۀ اجرایی نمادچلیپا با بندکشی آجر رابطۀ معنا داری دارد.
- شـــــیوۀ اجرایی نقوش هندســـــی و ترکیبی با بندکشـــــی آجر رابطه معنا 

داری دارد.
کاربری بناها رابطه معنا داری ندارند. ع  - شیوۀ اجرایی با نو
ع فضاها در بنا رابطه معنا داری ندارند. - شیوۀ اجرایی با نو

- منطق مورد مطالعه از جهت غنای شیوه های اجرایی منحصر به فرد است.

نتیجهگیری
که در معمـــــاری بناهای معماری  نتایج حاصـــــل از پژوهش آن اســـــت 
مازنـــــدران در دورۀ قاجار؛ نمادهای ســـــرو، خورشـــــید و چلیپـــــا به عنوان 
عناصری تزیینی در معماری این منطقه حضوری پررنگ دارند. بررســـــی 
که این  نقش سرو، خورشـــــید وچلیپا در  بناهای مازندران نشان می دهد 
نمادها به ســـــه شـــــیوۀاجرایی قابل مشاهده است. این شـــــیوه ها شامل: 

نقاشـــــی)روی چوب(،گچ بری تخمه گذاری الوان، بندکشـــــی آجر اســـــت. 
که بناهای دارای نماد سرو در بیشتر بناها  نتایج پژوهش نشـــــان می دهد 
تکرار شـــــده اند. هم چنین نقش مایه های هندســـــی با فراوانی بسیاری در 

بناها حضور دارند.
بر اســـــاس آنچه از نتایج تحقیق حاصل شـــــد پاسخ پرسش های اصلی 

این چنین است:
- نقش مایه هـــــای نمادیـــــن وهندســـــی پرکاربرد و نقوش هندســـــی در 

معماری بناهای مازندران چیست؟ 
با انتخـــــاب ده بنـــــای تاریخی از میـــــان جامعۀ آماری بناهـــــای دارای 
کتابخانه ای  نقـــــوش نمادین در مازندران به روش غیرتصادفی و بررســـــی 
که نمادهای ســـــرو،  با ابزار میدانی نمونه های تحقیق پژوهش گر دریافت 
خورشید، چلیپا و هم چنین نقش مایه های هندسی مربع، لوزی، آبشاری و 
گی بیشترین بسامد نقوش نمادین و هندسی را در بناهای مازندران  زیگزا

به خود اختصاص داده اند.
- ویژگی های اجرایی آن چه بوده است؟

با بررســـــی ویژگی های اجرایی این نمادهـــــا در معماری مذکور، ویژگی های 
اجرایی در معماری مازندران دورۀ قاجار شامل استفاده از: نقاشی)روی چوب( 
برای ایجاد حس معنویت بیشـــــتر وکاربســـــت بندکشـــــی نیز به منظور القای 
حس زیبایی و معنویت و به کارگیری شـــــیوۀ تخمه گذاری جهت ایجاد فضای 

تشریفاتی و زیبایی، در نمای بنا در معماری مازندران دورۀ قاجار می باشند.

کاربریشیوۀاجرایینوعنقوشهندسیتصویرناممکان ارتباطنمادبافضاارتباطنمادبا
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