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چكيده
ادبيات تعليمي در طول تاريخ کارکردي وسيع داشته و به موضوعات مختلف اخالقي، مذهبي، پند و اندرز، 
سياست و ... پرداخته است. محتواي آثار تعليمي به تناسب شرايط اجتماعي، هويت فردي و توانايي هاي 
آفريننده شــکل گرفته است. «سقانفار» ســازه اي بومي و مذهبي در مازندران است که متأثر از تحوالت 
اجتماعيـ  سياســي انتهاي دوره صفويه و قاجار پديد آمد. نوع اوليه اين ســازه چوبي در مزارع و در 
مجاورت منازل مسکوني براي نگهباني از محصوالت ساخته مي شد و در مسير تبديل شدن به سازه اي 
تعليمي و مذهبي دچار تغييراتي گرديد که به آن کارکرد و معناي تازه اي بخشيد. هدف اين پژوهش بررسي 
زمينه هاي شــکل گيري، اهداف ساخت و مخاطبان سقانفارها جهت شناخت علت ساخت آنها بوده است. 
سؤال پژوهش اين است که ميزان ارتباط بين نقوش مذهبي و غير مذهبي با آموزه هاي تعليمي چقدر بوده 
است؟  فرضيه پژوهش آن است که هدف اصلي سازندگان سقانفارها، ايجاد يک سازه تعليمي با هدف 
انتقال آموزه هاي اخالقي بوده و از اين رو تزئينات با رويکرد تعليمي انتخاب و اجرا شده اند. روش تحقيق 
در اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده و کارکرد نقوش به کاررفته بر اساس محتواي آنها 
مورد تحليل قرار گرفته است. داده ها به روش کتابخانه اي گردآوري شده اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد 
بر اساس موضوع، تزئينات در دو گروه مذهبي و غيرمذهبي قرار مي گيرند که در آنها مضامين مشابه يا 
متفاوت ارائه شده است. تحليل آمارهاي استخراج شده نشان مي دهد از نظر کّمي از موضوعات مذهبي 
بيش از موضوعات غيرمذهبي اســتفاده شده است. مضامين مشترک مورد استفاده به ترتيب بيشترين 
حضور در تزئينات عبارت اند از «شجاعت»، «جوانمردي»، «جهاد و شهادت يا مبارزه با ظلم» و «عدالت» 
که همه آنها آموزه هاي تعليمي هستند. نسبت استفاده از مضامين مشترک در گروه تزئينات غيرمذهبي 
بيشــتر از مذهبي است. بر اين اساس به نظر مي رسد علت اساسي شکل گيري و همچنين گسترده ترين 
کارکرد عمومي سقانفارها، جنبه تعليمي آن ها بوده و هنرمندان مضامين مورد نظر را با استفاده متنوع 
از روايات مذهبي و تاريخي بيان کرده اند. ساير کارکردهاي عبادي و آييني، در سايه کارکرد تعليمي معنا 

پيدا  کرده است.
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مقدمه
زندگي روستاييان در مجاورت زمين هاي مرطوب شاليزار 
سبب شکل گيري سازه هاي چوبي دوطبقه اي گشته است 
که نمونه هاي آن را مي توان در نقاط مختلف جهان مشاهده 
کرد. اين سازه هاي چوبي هم کارکرد استراحتگاه داشته 
و هم براي نگهباني شبانه از محصوالت کشاورزي بکار 
«نِپار»  يا  «نِفار»  نام  با  اين سازه  مي روند. در مازندران 
مزارع  نفارهاي  حقيقت  در  سّقانفارها  مي شود.  شناخته 
بوميان مازندران هستند که تغيير کاربري يافته و در تحولي 
ارائه ي مضمون،  به  بومي،  ويژگي هاي  با حفظ  معني دار 
کاربرد  مي پردازند.  جديدي  زيبايي شناسي  و  کارکرد 
چشمگير تزئينات تازه اي که پيشينه مشخصي در منطقه 
ندارند، از اين بنا يک اثر شاخص ساخته است. اگرچه در 
نگاه اول به نظر مي رسد، کاربرد اصلي بنا در مناسبت هاي 
مذهبي براي انجام کنش هاي مذهبي است، اما نگاه دقيق تر 
به تعامالت اجتماعي مرتبط با اين بنا و همچنين موضوعات 
و مضامين استفاده شده در تزئينات، نشان دهنده اهميت 
کارکرد تعليمي آن است. رويکرد اين پژوهش در بررسي 
کارکرد سقانفار، در ساحت ارزشيابي و سنجش آثار و 
 (Functionalism) کارکردگرايي  نظريه  در  که  آنگونه 
مطرح مي شود نيست، بلکه اين جستار در ساحت شناختي 
به مطالعه مقوله مورد نظر خود مي پردازد. هدف پژوهش 
اهداف ساخت و  حاضر بررسي زمينه هاي شکل گيري، 
مخاطبان سقانفارها جهت شناخت علت ساخت آنها بوده 
بوده که بواسطه مطالعه زمينه هاي اجتماعي شکل گيري، 
در  بکاررفته  و مضامين  و موضوعات  مخاطبان  جامعه 

تزئينات سقانفارها انجام شده است. 
بين  ارتباط  ميزان  از:   تحقيق عبارت است  سوال اصلي 
تعليمي چقدر  با آموزه هاي  نقوش مذهبي و غير مذهبي 
بوده است؟ تصحيح پيش فرض هاي گذشته درباره کارکرد 
اجتماعي و مذهبي سقانفار ضرورت واهميت انجام اين 
پژوهش را مشخص مي کند و با کمک به ساير پژوهشگران 
براي انتخاب رويکرد درست در پذيرش، تصحيح و تکيمل 

پژوهش هاي پيشين اهميت پيدا مي کند.

روش تحقيق
شيوة  و  است  تحليلي  و  توصيفي  تحقيق   اين  روش 
جمع آوري اطالعات کتابخانه اي از جامعه آماري پژوهش 
بوده  مازندران  مرکزي  بخش  سقانفارهاي  تزئينات  که 
است گردآوري شده است. اين پژوهش براساس ماهيت 
مطالعه اي، كيفي است و مسأله  آن شناخت كاركرد اصلي 

سقانفار بوده است.
نقوش بدست آمده از ۲۱ سقانفار که در آنها تزئينات قابل 
بررسي وجود داشته، در سيزده گروه طبقه بندي شده و از 
هر گروه داراي آثار مشابه، يک نمونه شاخص که داراي 
کيفيت بصري بهتر بوده و يا آسيب کمتري ديده و وضوح 

بيشتري دارند، بصورت هدفمند براي ارائه در مقاله انتخاب 
و بعنوان نمونه در متن ارائه شده است. نمونه هاي مذکور 
کالي  آهنگر  بابل،  کالي  آرميج  سقانفارهاي  از  عبارتند 
قائمشهر، اسپي کالي کريم کالي بابلسر، بايي کالي بندپي 
غربي بابل، تليگران الله آباد بابل، جزين امام زاده عبداهللا 
فريدونکنار، حمزه کالي شش پل بابل، خشکرود رودبست 
بابلسر، شياده  رودبست  کال  بابل، شرمه  رمنت  بابلسر، 
آباد سرخرود  علي  بابلسر،  آباد  علي  بابل،  غربي  بندپي 
محمودآباد، فوالدکالي رودبست بابلسر، وليک رودپشت 
محله  نوايي  بابل،  بابلکنار  تاالر  قرآن  بابلسر،  رودبست 
بابلسر، نوايي کالي الله آباد بابل، کاردگر کالي بابلکنار 
بابل، کاري کال رودبست بابلسر و سقانفار کيجا در حمزه 
به هدف و رويکرد پژوهش، تجزيه  توجه  با  بابل.  کالي 
و تحليل داده ها به روش تطبيقي و شيوه همسنجي لنزي 
انجام شده تا ارزيابي تأثير اهداف «مذهبي» و «تعليمي» در 

شکل گيري و کارکرد اجتماعي سقانفارها ممکن گردد.

پيشينه تحقيق
مطالعه درباره سقانفارهاي مازندران پيشينه زيادي ندارد. 
با عنوان  مقاله اي  اميرکاليي در  ابراهيم  و  اخگري  محمد 
«سقانفار يادمان سنتي و مذهبي مازندران» مروري توصيفي 
بر تزئيات سقانفارها انجام داده و نقوش را در ساحت معنا 
مورد ارزيابي قرار داده اند. پژوهش ديگري که مي توان 
به آن اشاره کرد، مقاله «بررسي تأثير تفکرات شيعي در 
کاربست نقش اژدها در آثار هنري ايران» از راضيه نايب 
زاده و صمد سامانيان اشاره کرد. در اين پژوهش به چرايي 
استفاده از نقش اژدها بعنوان يک نگاره شر و مذموم در 
برخي آثار پرداخته شده است. در بخشي کوتاهي از مقاله 
به حضور نقش مايه اژدها در سقانفار اشاره شده و ريشه 
آن در باورهاي عرفاني و نهايتا ارتباط آن با آب معرفي شده 
است. جابر عناصري در مقاله «تأثير تشيع بر ابنيه، اماکن 
و زيارتگاه هاي مذهبي ايران» به بررسي رابطه همبستگي 
ميان گسترش تشيع و شکل گيري سازه هاي مذهبي همچون 
تکيه، حسينيه و سقانفار پرداخته و بواسطه مطالعه نمادها 
اين موضوع را پيگيري کرده است. غالمحسين معماريان و 
احمد پيرزاد در مقاله «نگاهي به معماري بومي سقانفارها» 
با نگاه سازه اي به بررسي عوامل و سنن معماري بومي 
مؤثر در شکل گيري سقانفارها پرداخته اند که بيانگر ارتباط 
ميان معماري بومي مازندران و مذهب تشيع است. فتانه 
محمودي در رساله دکتري با راهنمايي محمود طاووسي 
در دانشگاه تربيت مدرس درسال ۱۳۹۰ با عنوان: بررسي 
مضامين تصويري هنر دوره قاجار در نقوش سّقانفارهاي 
مازندران نخستين تحليل جامع مضموني از نقش مايه هاي 
بکار رفته در سقانفارها را ارائه کرده و تزئينات را با نگاهي 
و  واکاوي  قاجار، مورد  اجتماعي دوره  به زمينه  تحليلي 
قرار داده است. پژوهش دانشگاهي ديگري که  يابي  ريشه 
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معنوي موالنا و آثار ناصرخسرو و امام محمد غزالي در 
دوره اسالمي اشاره کرد.

سقانفار / سقاتاالر مورد مطالعه در اين مقاله، بخش بااليي 
سازه هاي چوبي دو اشکوبه اي هستند که بر روي چهارپايه 
قطور چوبي به فرم چهارگوش، فضايي کوچک را در حريم 
برخي امام زاده ها، تکيه ها و گورستان هاي مازندران به خود 
اختصاص داده اند. بهرامي(۱۳۷۱ :۳۴) معتقد است نام کهن 
 «(Napa) است. نِپار از دو جزء «َنَپ «(Nepār) اين بنا «نپار
و «آر (ār)» تشکيل شده است. َنَپ واژه اي اوستايي و ريشه 
در فرهنگ دوران ودايي دارد و از نام ايزد آب ها در دوره ي 
«ريگ ودا» که ايزد «آَپم َنپات (āpam Napāt)» بوده مشتق 
شده است.«َنَپ» يا «َنَپت» در واژه ي اوستايي به معني آب 
و مايع است. نمونه اين واژه در پارسي امروز در کلمه ي 
«نوه» که همان «فرزندزاده» است مشاهده مي شود. «َنَپ» 
کوتاه  و  مخفف  «آر»  و  آب  معني  به  «نپار»  واژه ي  در 
شده ي واژه ي «آورنده» است. اما در مورد «سّقانفار»، به 
نظر مي رسد درست تر آن باشد که بخش اول کلمه را (سقا) 
يک داللت و پيشوند مکاني بدانيم و بدين نحوه «سّقانفار» 
يعني «نفاري که جايگاه سقا مي باشد». در اين صورت علت 
نامگذاري سازه با اين ترکيب، ريشه ي دقيقتري پيدا مي کند. 
در عمل نيز، در اين مکان (طبقه اول سازه) تنها آب و چاي 

براي پذيرايي حاضرين استفاده مي شود.
نظر پژوهشگران، سابقه ظهور  تاريخي و  بر شواهد  بنا 
«سّقانفار» در منطقه مرکزي مازندران احتماال به انتهاي 
حکومت صفويه و رشد و فراگيري آن به دوران قاجار 
باز مي گردد۱. در نسخ هاي مکتوب پيش از ۱۵۰ سال قبل، 
اطالعاتي از وجود چنين سازه اي به چشم نمي خورد. اما 
تاريخ نوشته هاي روي سازه ها بر اين نکته تأکيد دارنده 
حکومت  انتهاي  تا  قاجار  دوره ي  در  مذکور  بناهاي  که 
ناصرالدين شاه ساخته شده اند. از آنجا که شيوه اجراي 
نقوش به طور مستقيم از نقاشي قهوه خانه اي الگو برداري 
شده است و نيز به سبب مشابهت فراوان مضامين و بيشتر 
نقوش بکار رفته در اين ابنيه با کتب چاپ سنگي دوران 
تاريخ  کرد  يقين  مي توان   ،(۲۵۷ قاجار(محمودي، ۱۳۹۰: 
پيدايش اين سازه از زمان مذکور فراتر نرود و اين تاريخ 
سده  (انتهاي  قاجاريه  ابتداي  لذا  مي رسد.  نظر  به  قطعي 
در  آغاز جريان ساخت سّقانفار  مي توان  را  ۱۲ هجري) 
مازندران مرکزي دانست. دوره اوج و افول اين جريان نيز 
همزمان با حکومت قاجار است و پس از آن، نمونه پرکاري 
که بتوان آن را در زمره نمونه هاي شاخص به حساب آورد 

به چشم نمي خورد.
کاربرد  هستند.  سّقانفار  الينفک  جزء  تزئينات  و  نقوش 
و  تصويري  شمايل هاي  درخشان،  و  خالص  رنگ هاي 
انتزاعي، احساسات نمايان و تأثيرگذار، ارائه ي َاشکال نوين 
حجمي در شيرسر ها و کوماچه َسر ها، روايت هاي تاريخي 
و اسطوره اي، ارائه خيره کننده ي فضاهاي مثبت و منفي، 

انجام  مدرس  تربيت  دانشگاه  همان  در  و  زمينه  اين  در 
شده، پايان نامه کارشناسي ارشد وحيد يوسف نيا پاشايي 
با عنوان پيمايشي بر نقوش روي شيرسر و کوماچه سر 
در سّقانفارهاي مازندران به راهنمايي محمود طاووسي در 
سال ۱۳۸۵ است.  يوسف نيا در اين اثر، اولين و کامل ترين 
بررسي ساختاري اجزاي سقانفار و ريشه يابي دقيق تاريخ 
و واژگان مرتبط با آن را انجام داده است.  به نظر مي رسد 
اولين اثري که باب مطالعه در زمينه اين آثار را گشوده است، 
کتاب سّقاتاالرهاي مازندران وجهي از معماري آييني باشد 
توسط   ۱۳۸۲ سال  در  رحيم زاده  معصومه  توسط  که 
منتشر  کشور  فرهنگي  ميراث  کل  اداره ي  و  پژوهشگاه 
شده است. اين اثر نخستين و جامع ترين منبع معرفي و ارائه 
تزئينات بکاررفته در سقانفارها است. رحيم زاده در اين اثر 
نخستين دسته بندي مضموني و تصويري از نقشمايه ها را 
ارائه کرده و آن را بخشي از هنر مذهبي معرفي نموده است. 
بررسي پيشينه فوق و پژوهش هاي انجام شده نشانگر آن 
است که موضوع مقاله حاضر ضمن قرارگيري در امتداد 
مطالعات پيشين و با دارابودن مورد مطالعاتي مشابه، در 
هدف و فرضيه با هيچ کدام از آنها همپوشاني نداشته و 

دستاوردي تازه به شمار مي رود.

مروري بر مباني نظري
«ادبيات تعليمي» از قديمي ترين انواع ادبي است که در آن 
به بيان مسائل گوناگون مرتبط با هدف آموزش اصول 
اخالقي و پند و اندرز پرداخته مي شود. در اين آثار، دانشي 
براي خواننده تـشريح مي شود يـا مـسائل اخالقـي، مذهبي 
و فلسفي به شکل ادبي عرضه مي شود(شميسا، ۱۳۸۳: ۲۷). 
ادبيات تعليمي در مقام بيان، شامل دستورالعمل هايي بوده 
كه به آموزش يك فن يا هنر خاص اختصاص داشته اند. 
كه  مي شود  گفته  «تعليمي»  اثري  به  عام  معناي  در  اما 
موضوع آن مسائل اخالقي، عرفاني، مذهبي، اجتماعي، پند 
و اندرز، حكمت و ... است. ادبيات تعليمي، به عنوان يكي از 
قديمي ترين گونه ها؛ بخش مهمي از ميراث ادبي را تشکيل 
مي دهد(يلمه ها، ۱۳۹۵: ۶۵). براي اين نوع ادبي، دو خاستگاه 
در نظر گرفته شده که يکي در مِن هنرمند يا نويسنده به 
دارد و ديگري برخاسته  قرار  عنوان «خاستگاه دروني» 
از اجتماع و گفتمان هاي غالب در آن به عنوان «خاستگاه 
بيروني» مي باشد(همان: ۶۸). در اين پژوهش، به تزئينات به 
مثابه متون تصويري نگاه شده است. ميلر نقاشي ها را متوني 
تصويري مي داند که حاوي پيامي براي مخاطب مي باشند. 
او معتقد است واژه، خواه مکتوب و تصويري، خواه زباني 
و رسانه اي، جهت خلق مفاهيم، تبادل آرا و انديشه هاست. 
اما زبان را براي انتقال مفاهيم کافي نمي داند(۱۹۷۰: ۲۶). از 
آثار برجسته تعليمي در ادبيات ايران مي توان به کتاب «آيين 
نامک» در قبل از اسالم، و قابوس نامه اثر عنصرالمعالي 
کيکاووس، حديقه ثنايي، بوستان و گلستان سعدي، مثنوي 

١ . سعيد سليماني نمونه اي از اين 
بنا را گزارش مي دهد که در يکي از 
بخش  در  خود  پژوهشي  سفرهاي 
لفور سوادکوه به آن برخورد نموده 
و به لحاظ ابعاد بنا و قطعات، داراي 
بوده  صفوي  معماري  ويژگي هاي 
در  لفور  آبگيري سد  از  اثر پس  و 
گرديده  مدفون  سد  پشت  آب هاي 
اسفندماه  شفاهي:  (گفتگوي  است 

.(١٣٩٠



همه و همه حکايت از خالقيت و تکنيک بسيار باالي هنري 
سازندگان اين آثار دارد. آنگونه که عناصري نيز به آن 
اشاره مي کند نقاشي هاي سقانفارها عاميانه اند(۱۳۶۶: ۱۹۸) 
و بر مبناي تخيالت نقاش و گفته ها و نوشته هاي تاريخي 
و افسانه اي به تصوير کشيده شده اند. رنگ آميزي نقوش 
و شخصيت ها بيانگر شناخت هنرمندان از مباني اصول 
کاربرد رنگ هاي روشن  است.  مذهبي  و  فرهنگي  هنري، 
وشفاف و عدم نمايش چهره ي معصومين در مقابل کاربرد 
رنگ هاي پرکنتراست تيره و قرمز براي افراد گنه کار، کافران 
و دشمنان اهل بيت از ويژگي هاي نقاشي هاست. پرهيز از 
سايه روشن در رنگ آميزي و پرهيز از پرسپکتيو طبيعي 
در طراحي از ديگر ويژگي هاي تصويري عمومي اين سازه 

مي باشد.

تصويري  هاي)  (آموزه  مضامين  و  موضوعات 
سّقانفارها

 در اين پژوهش واژه هاي «موضوع» و «مضمون يا آموزه» 
در تمامي تحليل ها بکار رفته است. «موضوع» عبارت است 
از داستان يا عنصري که در تزئينات قابل مشاهده است 
و «مضمون» يا «آموزه» ـ که در يک معنا به کار برده 
تصوير  که  است  اصلي موضوعي  محتواي  ـ  مي شوند 
با موضوع حضرت  نگاره اي  در  مثال  بعنوان  شده است. 
ابوالفضل (ع)، مضامين جوانمردي، ايثار و وفاي به عهد 
روايت مي شود. عليرغم پراکندگي جغرافيايي، سقانفارها 
داراي نقشمايه ها، موضوعات و مضامين تقريبًا مشترکي 
هستند. در يک دسته بندي موضوعي مي توان نقشمايه هاي 
و «غيرمذهبي»  دو گروه «مذهبي»  در  را  استفاده  مورد 
 جاي داد. ترکيب «غيرمذهبي» در اينجا به معناي تقابل با 
«موضوع»  که  دارد  اشاره  آثاري  به  بلکه  نيست،  مذهب 
مذهبي ندارند. اين نقوش از تنوع بسياري برخوردارند که 
زندگي روزمره شامل نقوش انسان در حال کار و شکار و 
بازي، نقوش اسطوره اي و حماسي چون نبرد رستم و  ديو، 
ضحاک ماردوش، داستان ها و موجودات کهن و سخنگو، 
حيوانات خارق العاده يا ماوراء طبيعي و حتي داستان هاي 
عاشقانه اي همچون کندن کوه توسط فرهاد  از آن جمله اند 
و از متون کهن ادبي و حماسي مانند  شاهنامه ي فردوسي، 
کليله و دمنه، قابوسنامه، ليلي و مجنون و  شيرين و فرهاد 
گرفته شده اند. موضوعات هم عصر هنرمند همچون شاهان 
قاجار و سربازان ارتش نيز در تزئينات به چشم مي خورد. 
انتخاب موضوعات بگونه اي است که مضامين و آموزه هاي 

تربيتي، فضايل اخالقي و مذهبي همواره تکرار مي شود.
موضوعات و نقوش مذهبي سّقانفار ها مربوط به خاندان 
پيامبر اسالم، حادثه کربال، جهان  آخرت و در ارتباط با 
پاداش و مکافات اعمال آدمي و مالئک مرتبط با باروري، 
 حاصلخيزي و بارش باران است (جدول ١). اولين دسته 
بندي مربوط به اين تصاوير توسط رحيم زاده (۱۳۸۲) انجام 

شده است که با نگاهي «شخصيت محور» و در چهارچوب 
«موقعيت»، اين نقوش را در گروه هاي زير قرارداده است:

الف) نقوش مربوط به پيامبران مانند حضرت محمد(ص) 
سوار بر ُبراق، حضرت يونس(ع) در كام ماهي، حضرت 
سليمان(ع) نشسته بر تخت در حالي كه انبوهي از حيوانات 

و پرندگان و همچنين ديوها در خدمت او حاضرند.
تصاوير  مانند  معصوم  امامان  به  مربوط  نقوش  ب) 
حضرت علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع) و حضرت 

سجاد(ع).
ج) نقوش مرتبط با خاندان پيامبر اسالم خاصه در پيوند با 
حادثه كربال و قهرمانان آن حماسه عظيم. بخش عظيمي از 
نقوش امامان، مربوط به تصاوير خاندان پيامبر اسالم در 
پيوند با حادثه كربال و قهرمانان آن حماسه عظيم مي باشد. 
به  متعلق  نقش مايه  بيشترين  نقاشي ها  از  دسته  اين  در 

حضرت ابوالفضل(ع) است.
ساير تصاوير داراي موضوعات مذهبي که در گروه هاي 
باال قرار نمي گيرند را مي توان در گروه هاي مّصورسازي 
وقايع تاسوعا و عاشورا، سرنوشت بندگان در روز قيامت/

روز جزا، فرشتگان و مالئک، خوشنويسي، نقوش گياهي و 
نقوش هندسي جاي داد.

موضوعات  از  عاشورا  و  تاسوعا  وقايع  مّصورسازي 
با حوادث  اماکن  اين  تزئينات سّقانفار ها مي باشد.  اصلي 
باشکوه کربال و ياد قهرماني و رشادت «حضرت ابوالفضل 
(ع)» در قيام عاشورا گره خورده اند. تکرار و روايت اين 
و  عصمت  خاندان  برتر  اخالقي  سجاياي  ترويج  حادثه، 
يادآوري جانفشاني هاي آنان براي حفظ دين و آرمان هاي 
از نقوش  ظلم ستيزانه کاروان ۱۴ معصوم است. برخي 
همچون خيمه هاي آتش گرفته و در حال سوختن، اجساد 
حركت  شدگان،  كشته  سر  بر  بازماندگان  زاري  بي سر، 
اسالم  تاريخ  شيرزن  ساالري  كاروان  به  اسرا  كاروان 
حضرت زينب(س) و ... به حوادث بعد از عاشورا اشاره 
دارد. اما موضوعي که بسيار مورد عالقه تصويرگران اين 
سازه هاي چوبي قرار گرفته، حماسه فداکاري هاي حضرت 

تصوير ١- امام حسين (ع) بر بالين علي اکبر، مأخذ: محمودي، ١٣٩٠: 
.١٣٣

کارکردشناسي تحليلي سقانفارهاي 
مازندران بر اساس مضامين تزئينات  
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شماره ۵۶  زمستان۹۹
۷۵

فصلنامة علمي نگره

شجاعت،  آموزه  دربردانده  و  نماد  بعنوان  ابوالفصل(ع)، 
گذشت و جوانمردي است که تا آخرين لحظه بر سر عهد 
خود باقي ماند(تصوير ۱). تصويرگري سرنوشت بندگان 
در روز قيامت/روز جزا بر اساس آيات، روايات و احاديث 
از موضوعات مذهبي مکرر مورد استفاده قرار گرفته در 
تزئين سّقانفار ها به شمار مي رود. اين تصاوير از لحظه 
مرگ تا ورود به بهشت و جهنم و بهره مندي از نعمات و 
عذاب هاي ناشي از اعمال دنيوي بندگان را شامل مي گردد. 
لحظه  مردگان،  جنازه  بر  منکر»  و  «نکير  حضور  لحظه 
در  جهنم  در  گنه کار  انسان هاي  اعمال،  پرونده  مشاهده 
حالي که بوسيله ملکه هاي عذاب به سوي محل عذاب برده 
مي شوند، اشخاص بهشتي و فرشتگاني که عمل پذيرايي 
از نيکوکاران يا عقاب بدکاران را بعهده دارند، محتواي اين 

دسته از تصاوير هستند(تصوير ۲). 
فرشتگان و مالئک بعنوان مجريان اوامر خداوند متعال در 
زندگي پس از مرگ، يکي ديگر از موضوعات مورد استفاده 
در سّقانفارها مي باشند. اين افراد مافوق انساني با نام هاي 
«ملک حجاب»، «ملک داراي زمين»، « ملک باران»، «ملک 
با  «ملک  شيپور»،  با  «اصرافيل  عذاب»،  «ملک  رحمت»، 
... تصوير شده اند.  ترازوي عدالت»، « ملک شهر لوط» و 
مالئک تاجي به سر داشته و اجزا صورت آنها  درشت تر 
از حد معمول است. داللت هاي ضمني اين تصاوير اغلب 
با ذکر نام و القاب  آنها در کنارشان آشکار مي شود. در 

ميان نقوش فرشتگان؛ تصوير عزرائيل، جبرئيل، اسرافيل و 
ميکائيل بيشتر به چشم مي خورد (تصوير ۳).

براي اشاره به اهميت خوشنويسي در دين اسالم و تشيع، 
مي توان به توصيه حضرت علي(ع) به عبيداهللاّ  بن ابى رافع 
البالغه، حکمت  اشاره کرد(نهج  زيبانويسي  درباره نحوه 
٣١٥: ۵۴۷). خوشنويسي عبادتي است که مشاهده آن ابتدا 
به «ذکر» تصويري در چشم، و سپس درک محتواي آن در 
عقل و دل مي انجامد. ذکري که تنها خدا آن را مي شنود و 
بر اساس کالم امام باقر(ع) باالترين ذکرها شمرده مي شود 
(مجلسي، ۱۳۸۸: ٣٢٢). در سّقانفارها، متون مقدس معموًال 
در فضاي زيرين سقف و دور از دسترس قرار دارد تا از 
آسيب دين و يا لمس شدن بدون طهارت و وضو در امان 
بمانند. محبوب ترين متون عربي بکاررفته در خوشنويسي 
آياتي از سوره هاي قدر، يس و آيت الکرسي هستند. از متون 
ترجيع بند  ابيات  است،  بيشتراستفاده شده  آنچه  فارسي، 
مطلع  با  کربال  واقعه  مورد  در  کاشاني  محتشم  معروف 
وصف  در  اشعاري  نيز  و  است»،  شورش  چه  اين  «باز 

رشادت هاي حضرت ابوالفضل(ع) است (تصوير ۴).
تجريدي هستند.  تزئينات سّقانفارها عمدتا  گياهي  نقوش 
منشأ الهام هنرمندان در خلق اين آثار، انگاره هاي مثالين 
آنها است. درخت سرو که هم در فرهنگ ايراني نمادي از 
آزادگي، جواني و طراوت مي باشد و هم در تشيع، نمادي 
از  (ع)،  اکبر  علي  حضرت  دليري  و  رشادت  جواني،  از 

تصوير ٢- گناه کاران در حال انتقال به جهّنم ، مأخذ: محمودي، ١٣٩٠: ١٤٧.



موضوعات شاخص گياهي است. نقوش هندسي به شکل 
لوزي ها، مربع ها، دواير و اشکال متقاطع از ديگر عناصر 
تزئيني بنا مي باشند که گاه داللت بر عناصر بيروني دارند 
و گاه معناي بيروني شناخته شده ندارند. حوض کوثر از 
جمله ي اين نقوش است که بصورت يک لوزي با ديد از 
باال تصويرگري شده است. براي بررسي دقيق تر محتواي 
نقوش مذهبي، جدول شماره ۱ و نمودارهاي شماره ۱ و ۲ 
تهيه شده است. داده هاي جداول ذيل از ۲۱ سقانفار مورد 

مطالعه استخراج شده است.
داده هاي جدول ١ و نمودارهاي ١ و ٢ بيانگر آن هستند 
موضوعي  دسته  در ٨  با حضور  «شجاعت»  آموزه  که 
تزئينات  در  بکاررفته  موضوعات  درصد   ١٩ تزئيات،  از 
مذهبي را به خود اختصاص داده و در جايگاه اول قرار 
دارد. همينطور آموزه «جوانمردي» با حضور در ٦ دسته 
موضوعي از تزئينات و اختصاص ١٤ درصد از موضوعات 
در مرتبه دوم قرار دارد. پس از اين دو مورد نيز آموز هاي 
«جهاد و شهادت(مبارزه با ظلم)» و «زندگي پس از مرگ» با 
حضور در ٨ دسته موضوعي از تزئيات، هرکدام ٩ درصد 
موضوعات بکار رفته در تزئينات را به خود اختصاص داده 
از آنجا که مفهوم « جهاد  و در مرتبه سوم قرار دارند. 
و شهادت» معادل مذهبي در نقوش اساطيري نداشته، اما 
ماهيت يکساني با «مبارزه با ظلم» دارد، به همين دليل در 
جدول ٢ و نمودارهاي ١ و ٢، به همراه «مبارزه با ظلم» ذکر 
شده تا در تحليل هاي ادامه پژوهش، پراکندگي ايجاد نشود. 
اين عمل در نمودارهاي ٣ و ٤ بطور عکس انجام شده است. 
ساير مضامين نيز ٤٩ درصد باقي مانده نقوش را به خود 
اختصاص مي دهند. بررسي جايگاه مذهبي آموزه ها نشان 
مي دهد از ١٤ مضموني که از تصاوير استخراج شده است، 
فقط مضمون جهاد، واجب مي باشد و ساير مضمون ها از 
جمله امر به معروف، نهي از منکر و ايثار، مستحب هستند.

بکار  نقوش  ديگر  دسته  غيرمذهبي  نقوش  و  مضامين 

غيرمذهبي  موضوعات  داراي  سّقانفارها  برروي  رفته 
مي باشد(جدول ۲). اين عنوان داللت بر موضوعاتي دارد 
مذهبي  موضوعات  و  وقايع  بيان  صرفا  آنها  هدف  که 
نبوده و ساير مسائل اخالقي، بومي، اسطوره اي يا زندگي 
روزمره را در بر مي گيرد. اين موارد شامل داستان هاي 
کهن شاهنامه، وقايع روز زندگي هنرمند و صور بروج فلکي 
است. حماسه ها شامل داستان هاي اساطيري، ملي، مذهبي 
و پهلواني؛ مضامين غنايي شامل عاشقانه ها و مرثيه ها؛ 
قّصه ها،  عرفاني،  هاي  حکايت  شامل  داستاني  مضامين 
سخنگو)؛  (حيوانات  فابل ها  و  عاميانه  عقايد  افسانه ها، 
زندگي روزمره و حقايق تاريخي همچون مراسم، بازي ها، 
جنگ هاي تاريخي، چهره ي شاهان و رزم سربازان ارتش 

قاجار از اين جمله اند.
داستان هاي حماسي روايت شده از کتب شاهنامه فردوسي 
تأثير  مي رسد  نظر  به  شده اند.  انتخاب  نظامي  اشعار  و 
مستقيم کتب چاپ سنگي و پرده خواني هاي متداول در 
قهوه خانه هاي دوره ي قاجار و نيز پرده خوانان سيار سبب 
اسطوره اي،  داستان هاي  باشد.  تصويرگري هايي  چنين 
زباني نمادين و کنايه اي در بيان آمال کهن مردمان دارند. 
اگر اسطوره را زبان کهن آدميان و شيوه مؤثر آموزش 
اخالقيات بدانيم؛ بازنمايي آنها به تبيين هدف غايي زندگي 
شاهنامه  در  فردوسي  انجاميد.  خواهد  مخاطبان  براي 
خود  زمان  زبان  با  اساطيري  داستان هاي  بازآفريني  به 
پرداخت تا جنبشي در اجتماع سرخورده و آسيب ديده 
پيرامون خويش ايجاد کند. بازآفريني آن تصاوير در١٠ 
قرن بعد، مي تواند بيانگر تکرار شرايط و تالش انديشمندان 
پيوند  باشد.  اجتماع  در  دوباره  خيزشي  ايجاد  براي 
مردم،  روزمره ي  زندگي  با  مضامين  و  موضوعات  اين 
مي توانست به شکوفايي ارزش هاي اخالقي و انساني منجر 
بازآفريني  و  با گزينش هدفمند  شود. هنرمند تصويرگر 
تصويري اسطوره ها مي کوشد هم آموزگار اخالقيات و 

تصوير ٣- فرشته شانه  راست در حال نگارش اعمال سفيد ، مأخذ: 
همان.

تصوير ٤- ُنه چرخ بود پايه ايوان ابوالفضل، مأخذ: آرشيو سازمان 
ميراث فرهنگي استان مازندران، ١٣٩٥ 
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    نام

                  گروه 
پيام ها و مضامينبيشترين موضوعاتبيشترين روايت ها/نمونه ها

نقوش 
مربوط به پيامبران

نقاط برجسته
زندگي پيامبران

معراج ، زندگي پس از مرگحضرت محمد(ص) سوار بر ُبراق

معراج ، صبر، عبادتحضرت يونس(ع) در كام ماهي

عدالت، حكمت و دانشحضرت سليمان(ع) نشسته بر تخت

نقوش مربوط به امامان 
معصوم

جوانمردي و آزادگيحضرت علي(ع)نقاط برجسته زندگي

صبرامام حسن(ع)

معادل امام حسين(ع)  شهادت  و  جهاد  شجاعت، 
و  جوانمردي  ظلم،  با  مبارزه  با 

آزادگي
صبر، شجاعتحضرت سجاد(ع)

نقوش مرتبط با
خاندان پيامبر اسالم

معادل امام حسين(ع)يادآوري حوادث محرم  شهادت  و  جهاد  شجاعت، 
و  جوانمردي   ، ظلم  با  مبارزه  با 

آزادگي

شجاعت، وفاداري، ايثارحضرت ابوالفضل(ع)

مّصورسازي 
وقايع تاسوعا

و عاشورا

عاشورا  و  تاسوعا  حوادث 
حضرت  محوريت  با 
ابوالفضل(ع)، امام حسين(ع)، 
حضرت  و  اصغر(ع)  علي 

زينب(س)

معادل امام حسين(ع) شهادت  و  جهاد  شجاعت، 
و  جوانمردي   ، ظلم  با  مبارزه  با 

آزادگي

شجاعت، وفاداري، ايثارحضرت ابوالفضل(ع)

شجاعت، صبرحضرت زينب (س)

در  بندگان  سرنوشت 
قيامت/روز جزا

عذاب گناه کاران
زندگي نيکوکاران

نهي از منکرعذاب نگاه کاران

امر به معروفاستقبال از نيکوکاران

نوشتن اعمال بندگانفرشتگان و مالئک
عذاب گنه کاران

زندگي پس از مرگنکير و منکر

نهي از منکرملک عذاب
زندگي پس از مرگاسرافيل

عدالتملک با ترازوي عدالت

متون قرآني و خوشنويسي
احاديث، اشعار 

مرتبط با عاشورا

مبارزه حادثه کربال با  جهاد و شهادت معادل 
و  جوانمردي  شجاعت،  ظلم،  با 

آزادگي

مبارزه حضرت ابوالفضل(ع) با  جهاد و شهادت معادل 
با ظلم، وفاداري، ايثار

جوانمردي و آزادگينماد حضرت علي اکبر(ع)درخت سرونقوش گياهي

امر به معروفحوض کوثرنماديننقوش هندسي

جدول ١. روايت ها، موضوعات و مضامين در تزئينات مذهبي، مأخذ: نگارنده.



آموزه هاي حياتي براي بيداري روان جامعه؛ و هم زبان 
گوياي عصر خويش باشد.

مضمون داستان فريدون، پادشاه اسطوره اي ايران، عدالت 
َاِوستا(١٣٧١)، متن  تاريکي و ظلم است. در  با  مبارزه  و 
باستاني ايراني، ضحاک، يک اژدهاي بزرگ سه سر سه 
پوزه شش چشم معرفي شده که توسط اهريمن آفريده 
شده است تا پارسايي و خانه هاي مردم را نابود کند. فريدون 
از گائوشا، ايزدبانوي چهارپايان که با نام درواسپ از او ياد 
مي کند، تقاضا مي کند تا به او اين کاميابي را ارزاني کند 
تا بر «َاژي َدهاک» پيروز شود(ص: ٣٤٨). او در شاهنامه، 
پادشاهي عادل معرفي مي شود که مردم در سايه امنيت 
ايجاد شده در حکومت او، به پرستش خداي خود مشغول 
شدند(فردوسي، ١٣٨٢: ٣١). حکايت فريدون، برخواستن 
دربرابر ظلم و جور و برقراري حکومت عدل و داد است 
و شکستن نمادين سر ضحاک با گرز گاو سر و زنداني 
کردن او در غاري بي انتها در کوه دماوند(فردوسي، ١٣٨٢: 
٣٠-٣١). فريدون با دايگي يک گاو بزرگ مي شود و خود از 
تباري است که نام خانوادگي نياکانش نيز همواره نام گاو 
را با خود داشته است. گاو در فرهنگ هندواروپايي نماد 
قائمي (١٣٩١:١٠٦)  است.  بوده  فراواني  و  برکت  و  حيات 
معتقد است «گرز گاو سر»، سالح مهر در نبرد ازلي اش 
با گاو نخستين، مظهر صالبت ايزدي و پيروزي محتوم 
روشني بر تاريکي و تضمين کننده ي پايايي فرهمندي و 
خجستگي مينوي در گستره جهان است. از اين رو به يکي از 

مهمترين ابزارهاي پهلوانان ايراني همچون فريدون در جنگ 
انتهاي داستان،  تبديل شده است. در  اهريمني  با دشمنان 
فريدون، فّره جم را از ضحاک مي گيرد و به قهرماني بدل 
مي شود که مردم از او مي خواهند تا همه ستمکاران را نابود 
کند(هينلز، ١٣٧٩: ٦١). نقي پور فر و جديدي(١٣٩٨:١) به 
را  فريدون  سر،  گاو  گرز  همچون  هايي  شباهت  واسطه 
را  او  و  مي دانند  مرتبط  ميانرودان  در  آب  ايزد  «اِئا»،  با 
صورت آريايي اين اسطوره ميان روداني و سپس ايالمي 
معرفي مي کنند(تصوير ٥). در مازندران، آييني سنتي در 
٢٦ امين روز «َعيِدماه» طبري که به نام «۲۶ َعيِدماه» يا 
«جشن مردگان» شناخته مي شود و معادل با ٢٨ تيرماه 
است، برگزار مي شود و مردم به آرامگاه درگذشتگان خود 
روز  اين  مازندران،  بوميان  اعتقاد  به  مي کنند.  سرکشي 
مقارن با انتشار خبر پيروزي فريدون بر ضحاک و به بند 

کشيدن او در کوه دماوند است.
«ملک باران» در تزئينات سقانفارهاي مازندران، فرشته اي 
معادل «الهه باران» است که به شکل انساني با دست هاي 
متعدد به تصوير کشيده شده است(تصوير ۶). آب از عناصر 
بيشتر  محور  و  مي رود  شمار  به  ايران  فرهنگ  در  مهم 
ايران،  اساطيري  تاريخ  در  است.  اساطيري  داستان هاي 
آفرينش اين عنصر در سه هزاره دوم اتفاق مي افتد؛ زماني 
که اهوره مزدا، اهريمن را با جادوي سخن ناتوان مي کند و 
تصميم مي گيرد براي مقابله با شر حاکم بر هستي، آفرينش 
پديده ها را آغاز کند. او آب را از گوهر آسمان و به روايتي 

تصوير ٥- فريدون و گرز گاو سر با موضوع اسطوره اي، مأخذ: محمودي، ١٣٩٠: ١٩٤
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از اشک خويش، زالل و روشن، مي آفريند(آموزگار، ١٣٩٦: 
٢٥). «تيشتر»، الهه باران که تصوير او در تزئيات سقانفار 
به چشم مي خورد، براي مقابله با ستمکاري اهريمن که در 
پايان هزاره سوم به نخستين پديده هاي گيتي حمله کرده؛ 
به ياري اهوره مزدا مي شتابد. او سه دوره ده شبانه روزي 
بر زمين مي بارد و جانوران زيان بخش و زهرآلود را هالک 
مي کند. تيشتر، زندگي بخش است. او با ديو خشکسالي 
مي جنگد، حامي سرزمين آريايي است، فرزند عطا مي کند و 

جادوگران را در هم مي شکند(آموزگار، ١٣٨٠: ٢٣-٢٤).
در روايت اصلي داستان «حسين ُکرد شبستري»، زندگاني 
و ماجراهاي يک پهلوان از دوره صفويه حکايت مي شود 
که همراه با ساير پهلوانان ايراني به مبارزه دربرابر ظلم 
و جور دشمنان ايران و بويژه ازبکان مي پردازد. او پيروز 
هميشگي ميدان هاست(آتش سودا، ۱۳۸۶: ۱۰). در فرهنگ 

ايراني است که  افسانه اي  پهلوانان  از  ُکرد،  عامه، حسين 
دين  غلبه  براي روايت  ايراني،  ديگر حماسه هاي  همچون 
بر کفر، سپيدي بر سياهي و حق بر باطل، سينه به سينه 
روايت شده است. به حسين کرد، لقب «تهمتن» داده شده 
که از القاب رستم است. بدين ترتيب، حسين کرد، به نمادي 
از رستم بدل مي شود تا براي مردم زمان خود يک الگوي 
به روز باشد. در ميان نامداران ايراني، حسين به مذهب 
تشيع و دين اسالم، توجه ويژه اي دارد (خسروي، ١٣٧٩: 
١٣) که ريشه آن در بستر تاريخي زمان او قابل شناخت 

است (تصوير ٧).
«فرهاد» در فرهنگ فارسي، نمادي از عشق واقعي است. 
نظامي  توسط  شيرين،  به  او  دلدادگي  داستان  بار  اولين 
روايت مي شود. برخي از نظريه پردازان، او را شخصيتي 
افسانه اي و خيالي و برخي ديگر قهرماني از دوره اشکاني 
مي دانند. ابوالقاسمي و آرزومند (۱۳۸۹: ۶) سابقه داستان 
 (۳۳۵ عادل(۱۳۷۲:  مي دانند.  ساساني  دوره  از  را  فرهاد 
او را شخصيتي پهلواني و از نژاد برزين معرفي مي کند 
او  با نقش آهو و گاوميش بوده است.  که داراي درفشي 
همچنين فرهاد را داستاني ساخته اشکانيان سرکوب شده 
و تحت ظلم ساسانيان مي داند که با روايت و به تصوير 
به  را  خود  صداقت  و  مظلوميت  قصه،  قهرمان  کشيدن 
يک  نظامي،  خمسه  فرهاد   .(۲۱ کشيده اند(همان:  تصوير 
شاهزاده  «شيرين»،  دلباخته  که  بوده  سنگتراش  استاد 
ارمني مي شود. «خسرو ساساني» که با «شيرين»، عشقي 
از  فرهاد  بي هزينه  کردن  بيرون  براي  داشته،  دوسويه 
ميدان، او را به کوهستان فرستاد تا جاده اي از ميان سنگ ها 
بتراشد و چون به نتيجه مطلوب خود نرسيد، براي اتمام 
کار، خبر دروغين مرگ شيرين را براي او فرستاد. فرهاد 
با شنيدن خبر، بر زمين افتاد و جان باخت. از محل افتادن 

داستان
پيام ها و مضامينموضوع

سرگذشت فريدون، پادشاه اسطوره اي فريدون و ضحاک
ايران و جنگ با ضحاک

عدالت، مبارزه با ظلم(جهاد و شهادت)، 
شجاعت، جوانمردي

فرشته خير و برکت و فراواني وملک باران
 مبارزه با ديو خشکسالي

مبارزه با ظلم(جهاد و شهادت)، 
برکت

عدالت، پهلواني، ايمان، شجاعت، جوانمرديداستان پهلواني هاي حسين کرد، قهرمان ايرانيحسين کرد

عشق فرهاد سنگ تراش به يک شاهزاده ارمني به فرهاد کوه کن
نام شيرين

عشق، شجاعت، جوانمردي

جدول ٢- روايت ها، موضوعات و مضامين در تزئينات غيرمذهبي، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٦- ملک باران با موضوعات مذهبي و اساطيري، مأخذ: 
رحيم زاده، ١٣٨٢: ٢٠٧.



داروي  را  آن  ميوه  که  اناري روييد  فرهاد، درخت  تيشه 
بسياري از دردها مي دانستند. عشق و صداقت، مضامين 

اصلي داستان فرهاد کوهکن هستند(تصوير ۸).
براي بررسي دقيق تر محتواي نقوش غيرمذهبي، جدول ۲ 

و نمودارهاي شماره ۳ و ۴ تهيه شده است.
داده هاي جدول ۲ و نمودارهاي ۳ و ۴ بيانگر آن هستند که 
آموزه هاي «شجاعت» و «جوانمردي» با حضور در سه 
از تزئيات، ۲۱ درصد موضوعات بکار  دسته موضوعي 
رفته در بخش غيرمذهبي را به خود اختصاص داده و در 
جايگاه اول قرار دارند. پس از آنها، «عدالت» و «مبارزه با 
ظلم(جهاد و شهادت)» با حضور در سه دسته موضوعي 
از موضوعات  درصد  دادن ۱۴  اختصاص  و  تزئينات  از 

غيرمذهبي، در جايگاه دوم قرار دارند. همينطور موضوعات 
«برکت»، «پهلواني»، «ايمان» و «عشق» با حضور در يک 
دسته موضوعي و هرکدام با اختصاص ۷ درصد از کل 
تزئينات، کمترين تعداد حضور در تزئينات غيرمذهبي را به 
خود اختصاص داده و در مجموع ۳۶ درصد تزئينات باقي 

مانده را تشکيل مي دهند.
نگاهي به مضامين درج شده در جداول و نمودارهاي ارائه 
شده نشان مي دهد نگارگران سقانفارها در صدد تصوير 
کردِن جهاِن رمزي معنوي نيستند؛ بلکه به نحوي با ارائه ي 
زندگي  همچون  اسطوره اي،  و  ملي  ديني،  داستان هاي 
اساطيري،  قهرماناِن  پهلواني هاي  و  انبيا  رشادت هاي  و 
اخالقيات را در جامعه ي عصر خويش تعميم مي داده و در 

نمودار ١-  ميزان کاربرد مضامين در تزئينات با موضوعات مذهبي ، مأخذ: نگارنده. 
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کنار آنها، معاني و شعائر ديني را نيز يادآور شده اند.
ايراني  نگارگري هاي  است  معتقد   (٤٧: بورکهارت(١٣٧٦ 
(مينياتور) به نحوي غير مستقيم ماهيت ازلي و اعيان ثابته 
در  پژوهش نشان مي دهد  اين  نمايان مي سازند.  را  اشيا 
سقانفارها نيز اين موضوع به چشم مي خورد. در نقوش و 
متون تصويرشده، مستقيما ماهيت ازلي و اعيان ثابته ي اشيا 
بازگو نشده و هنرمند تصويرگر، با اجتناب از نشان دادن 
کامل ظواهر اشيا، با آگاهي و عمدا به شيوه اي ساده نمايانه، 
اين  بر  کشيده است.  تصوير  به  را  نظرش  مورد  عناصر 
اساس که بورکهارت معتقد است نگارگران ايراني در هوس 
منتقل کردن تمامي ظواهر و نمود اشيا نبوده و اين کار 
را عبث مي دانسته اند و از اينرو سادگي کودکانه آثارشان 
تصاوير  سادگي  مي توان  است(همانجا)،  خردمندي  عين 
تزئيني سقانفارها را نيز برخواسته از خرد هنرمندي دانست 
که آشنايي کاملي با مخاطب خود داشته و براساس اين 

شناخت، نوع تزئين را انتخاب کرده است.

تحليل يافته ها با مضمون شناسي و کارکرد تزئينات 
سقانفارهاي مازندران از منظر ادبيات تعليمي

در  انجام شده نشان مي داد که گرچه  اوليه  ارزيابي هاي 
نگاه اول کارکرد سّقانفار ها، اجراي شعائر ديني بوده و 
اين سازه نمايشگر نوعي بناي مذهبي است، اما عملکرد 
اصلي آنها تعليمي و آموزشي بوده است. بر اساس آنچه 

از فرهنگ شفاهي و برخي گزارشات مکتوب بدست مي آيد، 
در گذشته براي حضور زنان و کودکان در اين سازه ها 
ممانعت عرفي وجود داشته و در غير از مواردي همچون 
نظافت و نگهداري سقانفارها، زنان در بخش بااليي حضور 
پيدا نمي کرده اند. يوسف نيا بخش بااليي سازه را که بخش 
اصلي به شمار مي رود، محل نشستن جوانان و پسران از 
سنين بلوغ تا قبل از دوره ي ميانسالي معرفي مي کند که 
در آنجا تنها آب و چاي صرف شده و از ورود كودكان، 
زنان و پيرمردان جلوگيري مي شود(يوسف نيا پاشا،۱۳۸۵: 
۶۴). به نظر مي رسد گرچه اين محدوديت هاي عرفي مبتني 
بر جنسيت و سن براي حضور در سقانفار(طبقه ي باال)؛ 
معطوف به مخاطبان داستان هاي روايت شده در تزئينات 
بوده باشد، اما مخاطبان اصلي اين آثار را معرفي مي کند. لذا 
مضمون شناسي عمومي تصاوير به ما درشناخت دقيق تر 
گذشته  بخش هاي  در  که  آنگونه  مي کند.  کمک  مخاطبان 
مرور شد، تصاوير تزئيات دربردارنده برهنگي جهنميان 
ارجاعي و  اندام هاي جنسي)، خشونت در متون  از  (غير 
توصيفي ذکر شده در کنار تصاوير گنهکاران در دوزخ، 
مالئک بهشتي، بهرمندي هاي بهشتيان از نعمات فردوس و 
داستان هاي داراي مضامين جوانمردي و فتوت است  که 
بر اساس شرايط مذهبي و بومي، مشخصا براي «مردان» 
از  اين موارد مي توانسته  و «جوانان» مناسب بوده است. 
زنان  براي  اشاره  ايجاد محدوديت هاي مورد  علل اصلي 

نمودار ٢- درصد کاربرد مضامين در تزئينات با موضوعات مذهبي، مأخذ: همان. 



و کودکان هم بوده باشد. چرا که حتي در مساجد بعنوان 
اصلي ترين بناي مذهبي مسلمين، چنين محدوديتي وضع 

نشده است.
مي دهند  نشان   ۴ تا   ۱ نمودارهاي  و   ۲ و   ۱ جداول 
«موضوعات» مذهبي نسبت به «موضوعات» غيرمذهبي 
بيشتر  «مضاميِن»  بيشتري هستند.  تعداد  و  تنوع  داراي 
استفاده شده در تزئينات مذهبي، صرفا ريشه مذهبي ندارند 
و خواستگاهي اخالقي و انساني را به نمايش مي گذارند. 
موضوع صدق  اين  هم  غيرمذهبي  نقوش  درباره  قاعدتا 
مي کند. مجموع و نتيجه اين موارد در نمودار ۵ قابل مشاهده 
است. در اين نمودار تمام مضامين بکار رفته در تزئينات بر 

اساس تعداد ارائه شده است.
همانگونه که مشخص است و قبال نيز به آن اشاره شد، 
مذهبي  «مضامين»  و  «موضوعات»  تعداد  مجموع  در 
«مضمون هاي  شناخت  براي  است.  بيشتر  غيرمذهبي  از 
مشترک مورد تأکيد» و مقايسه نسبت کاربرد آنها در هر 
گروه، نمودار شماره ۶ تهيه شده که کاربرد مضامين را 
بيان مي کند  نمودار  اين  اساس درصد نشان مي دهد.  بر 
مضمون «شجاعت» در هر دو گروه مضامين مذهبي و 
غيرمذهبي بيشترين کاربرد و ارايه را به خود اختصاص 
داده و به ترتيب با ميزان تقريبا مشابه ۱۹ و ۲۱ درصد 
قابل مشاهده است. دومين مضمون مشترک مورد استفاده، 
«جوانمردي» است که به ترتيب با ۱۴ و ۲۱ درصد، بيش 
و  «جهاد  مضامين  مي شود.  مشاهده  مضامين  ساير  از 
شهادت» و «مبارزه با ظلم» که با توجه به ماهيتشان معادل 
يکديگر قرار گرفته اند، به ترتيب با ۱۴ و ۲۱ درصد، سومين 
مضمون مورد تأکيد در تزئينات بوده اند. در نهايت مضمون 
«عدالت» در نقوش مذهبي و غيرمذهبي با اختالف تقريبا 
زياد ۵ و ۱۸ درصد قابل مشاهده است. آنگونه که مشخص 
است، تزئينات داراي مضامين و سجاياي اخالقي، بيشترين 

عالقه هنرمندان آفريننده و احتماال بانيان ساخت سقانفارها 
را به خود اختصاص مي دهند. نمودار ۶ موضوع ديگري را 
نيز مشخص مي کند که درستي دسته بندي اوليه تزئينات 
مي نمايد.  تأييد  را  غيرمذهبي  و  مذهبي  نقوش  اساس  بر 
تمامي ستون ها، درصد حضور مضامين اخالقي در  در 
گروه تزئينات غيرمذهبي بيشتر از گروه تزئينات مذهبي 
است. اين اختالف درباره مضمون «عدالت» بيش از ساير 
موارد به چشم مي خورد. مقايسه نمودارهاي ۵ و ۶ نتيجه 
جالب ديگري به همراه دارد که نشان مي دهد اگر چه از 
نظر تعداد، تعداد تزئينات در گروه نقوش مذهبي تقريبا در 
همه موارد بيشتر از گروه نقوش غيرمذهبي است، اما از 
نظر نسبت(درصد) کاربرد، مضامين مشترک در تزئينات 

ـ با موضوع پهلواني عاميانه، مأخذ: رحيم زاده، ١٣٨٢: ٢١٩. تصوير ٧- حسين کرد و مير باقر در بايکال 

نمودار ٣- ميزان کاربرد مضامين در تزئينات با موضوعات غير مذهبي 
به ترتيب نزولي ، مأخذ: نگارنده.
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غيرمذهبي در همه موارد بيشتر از گروه مذهبي هستند. 
علت اين موضوع با توجه به محتواي موضوعات مشترک، 
قابل تبيين است: تمام مضامين مشترک، پايه اوليه اخالقي 

و انساني دارند.

آثار معماري در اديان مختلف به دو صورت شکل مي گيرند. 
گروه اول سازه هايي هستند که بدستور مستقيم آموزه هاي 
کننده  ارائه  نفسه  في  اين سازه ها،  ديني ساخته شده اند. 
نظر  در  بدون  و  اساسي مذهبي خود مي باشند  ايده هاي 

نمودار٤- درصد کاربرد مضامين در تزئينات با موضوعات غيرمذهبي،  مأخذ: نگارنده.

تصوير ٨-  فرهاد کوه کن در کبريا کال با موضوع عاشقانه، مأخذ: همان.



گرفتن تزئينات و مالحظات ثانويه در هر منطقه اي مي توان 
به نوع آنها پي برد. اين آثار احساسي مذهبي در بيننده 
بوجود مي آورند و در زمره معماري مقّدس قرار مي گيرند. 
گروه دوم، سازه هايي هستند که در مراحل ثانويه رشد و 
گسترش اديان و براساس احتياجات پيروان در جغرافيا و 
زمان جديد ساخته شده اند. در تشيع، حسينيه ها، تکايا و مقبره 
درگذشتگان ديني از آن جمله اند که در آنها با ويژگي هاي 
شاخص معماري مقّدس روبرو نيستيم. سّقانفارها از نوع 
بناهاي گروه دوم مي باشند. حضور تزئينات و کارکرد هاي 
شکل گيري  است.  آثار  گروه  اين  ويژگي هاي  از  متنوع، 
قواعد و قوانين ثانويه و حتي محلي از ويژگي هاي اين آثار 
بوده که گاه مي تواند با برخي آموزه هاي ديني همراستا 
نباشد. بعنوان مثال، مساجد براي استفاده عموم مسلمين 
اساس  بر  ِسّني ساخته شده اند.  و  مليت  هر جنسيت،  از 
آموزه هاي مذهبي تشيع، در هنگام نماز، هيچ تمايزي بين 
کساني که در رديف هاي مختلف صف مي ايستند وجود 
ندارد. اما در سّقانفارها با ممنوعيت حضور زنان و گاه 

پيران و نوجوانان در بخش فوقاني روبرو هستيم. قبال به 
اين موضوع بر اساس مخاطب شناسي تزئينات پرداخته 
شد. براي تکميل مطلب بايد به اين جنبه پرداخت که در 
نگاه اول به نظر مي رسد اين قواعد، بيشتر جنبه ي نمادين 
تربيتي داشته و در روزهاي خاصي که ميزان مراجعات 
نيز  پژوهش  اين  بررسي هاي  رعايت شود.  است،  بيشتر 
نشان گر صدق اين نکته است که اين محدوديت ها بيشتر از 
جانب خوِد گروه هاي منع شده در زمان هاي خاص رعايت 
مي شود و اجبار بيروني در مرحله بعدي قرار دارد. چنانکه 
نظافت و نگهداري از اين ابنيه در طول سال توسط زنان 
انجام مي گيرد. همچنين براي انجام مراسم نذري نيز بانوان 
گرديد،  بيان  که  همانگونه  مي کنند.  استفاده  مکان  اين  از 
ساختار و کارکرد اصلي سّقانفار در مراسم عزاداري ماه 
محرم مي باشد. اما با توجه به اينکه عزاداري واقعه کربال 
حدود يک ماه در سال رخ مي دهد و باقي سال اختصاص 
به مراسم بانوان دارد، لذا باز هم مي توان اين حرمت را 
نوعي قرارداد نمادين و اخالقي دانست که جنبه ي تنزيهي 

نمودار ٥- درصد کاربرد مضامين مختلف در تزئينات با موضوعات غيرمذهبي،   مأخذ: نگارنده.

نمودار ٦-نمودار مقايسه اي ميزان کاربرد مضامين مشترک در تزئينات، مأخذ:  همان.
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نتيجه
بررسي صورت گرفته در اين مقاله درباره کارکرد اجتماعي سازه سقانفار و تزئينات آن، نشان دهنده 
دو عملکرد اصلي تربيتي و مذهبي براي اين سازه است. هنرمند از تزئينات بعنوان متوني تصويري 
استفاده کرده است تا براي بوميان بي سواد و کم سواد، روايت گر آموزه هاي اخالقي، مذهبي، ملي و 
پهلواني باشد. تصاوير که بمثابه واژگان و داستان، عملکردي تعليمي به عهده گرفته اند، سقانفار را 
به کتابي مصور بدل کرده اند که همواره در تالش براي نيک زيستن انسان و فرهنگ سازي در جهت 
شاخص نمودن اخالقيات و ارزش هاي معنوي فردي و اجتماعي است. بازآفريني داستان ها در ديدگان 
مخاطب، به گونه اي از پااليش و آموزش همزمان منجر مي شود که چنين دستاوردي در کمتر سازه ي 
مذهبي قابل مشاهده است. مطالعات اين پژوهش نشان داد کارکرد سقانفار، بعنوان سازه اي فاقد تقدس 
پيشين که در مراسم مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرد، پيش از آنکه انجام فرايض و امور ديني باشد، 
آموزشي و تعليمي است. براي روشن تر شدن اين گزاره مي توان مقايسه اي بين اين سازه با مسجد، 
بعنوان مهمترين بناهاي مذهبي مقدس مسلمانان، انجام داد. کارکرد اوليه و اصلي مسجد در اسالم، 
انجام فريضه «نماز» است و به مرور، آموزش هاي مذهبي همچون حفظ و قرائت قرآن، احکام ديني و 
در دوره هاي تاريخي اخير، آموزش موضوعات اجتماعي و علمي تأييد شده در عرف نيز در فضاي 
مساجد انجام مي شود. اين کارکردها، تعيين کننده ساختار و تزئينات معماري مسجد بوده است. اما در 
سقانفار، آنچه ساختار و تزئينات را تعيين مي کند، در درجه اول، ويژگي هاي اقليمي و بومي و در درجه 

دوم، اهداف تعليمي است.
در پاسخ به سوال اين پژوهش مبني بر شناخت ميزان ارتباط بين نقوش مذهبي و غير مذهبي سقانفارها با 
آموزه هاي تعليمي بايد گفت تحليل ها و نتايج بدست آمده نشان مي دهد رويکرد و هدف اصلي سازندگان، 
ايجاد يک اثر تعليمي بر اساس معماري بومي بوده و سقانفار با هدف انتقال آموزه هاي اخالقي و انساني 
ساخته شده است. اين موضوع در بررسي هر دو گروه تزئينات مذهبي و غيرمذهبي قابل مشاهده است. 
به نظر مي رسد اين رويکرد، متأثر از شرايط اجتماعي، سياسي، مذهبي و اقليمي دوره شکل گيري بوده 
و موضوعات و مضامين متناسب با مقتضيات آن دوران انتخاب شده اند. بررسي گزارشات ميداني 
نشان داد جامعه عرفي و محتوايي اين آثار، مردان جوان بوده است که اين اين موضوع، تأييد کننده 
نظر فوق مي باشد. زمان شکل گيري سقانفارها، مقارن با پايان جنگ هاي مذهبي بين دولت هاي صفوي 
شيعه و عثماني سني است. شکست مفتضحانه آخرين پادشاه صفوي از لشکر کم تعداد افغان، به اعتبار 
تاريخي و حيثيت ملي ايرانيان آسيب جدي وارد کرد. اين رويدادها، زمينه تاريخي و اجتماعي شکل گيري 
سقانفارها را در جغرافياي مازندران شکل داد و باعث گرديد تا پاسداري از مذهب و ملي گرايي در 

و تربيتي دارد.
در بررسي ويژگي هاي آثار معماري مقدس جهان شاهد 
آن هستيم که با حذف تزئينات، موجوديت بنا في نفسه، با 
اندازه ها، تناسبات و شکل کلي، در بيننده تداعي گر امري 
قدسي و ماورائي خواهدبود. مطالعه معماري بالغ مساجد، 
کليساها، زيگورات ها و حتي بوميان آمريکا، بر اين نکته 
تأکيد دارد که احساس وااليي موجود در آثار، نقش اصلي 
را براي انتقال يک تجربه روحاني و پااليش روح زائر ايفا 
مي کند. تزئينات اين ابنيه به تبعيت از کّليت بنا بر اساس 

بازنمايي زيبايي هاي  نه  زيبايي هاي مثالي شکل گرفته و 
شووان  جمله  از  سنت گرايان  آراي  اساس  بر  طبيعي. 
(۱۳۷۶ :۱۰۰) هنر قدسي داراي سه مولفه ي اصلي است: 
در محتوياِت خود؛ ديني، در جزيياتش؛ رمزي و در نحوه 
اجرا؛ روحاني است. با اين تعريف و با رويکرد سنت گرايانه 
سقانفار را نمي توان همچون معماري مساجد، قدسي تلقي 
کرد. اگر موضوعي همچون تعداد ستون ها را يک نمونه 
خاص بدانيم، در ساير موارد، سقانفار نه در ساخت بنا و نه 

در جزييات نقوش، فاقد زباني رمزي و تمثيلي است. 



جامعه به ارزشي فراگير تبديل شود. بر اساس نتايج بدست آمده، «شجاعت، جوانمردي و آزادگي، جهاد 
و شهادت يا مبارزه با ظلم، صبر، زندگي پس از مرگ، وفاداري، ايثار، امر به معروف، پاداش کار خير، 
عدالت، معراج، نهي از منکر، حکمت و دانش و عبادت»، مضاميني هستند که به ترتيب بيشترين حضور 
را در تزئينات با محتواي ديني داشته اند. بطور مشابه و باز هم به ترتيب ميزان کاربرد، «شجاعت، 
جوانمردي، عدالت، مبارزه با ظلم يا جهاد و شهادت، برکت، پهلواني، ايمان و عشق» مضاميني هستند که 
در تزئينات با محتواي غيرمذهبي ديده مي شوند. بررسي تطبيقي و تجميع داده هاي فوق نشان مي دهد 
مضامين «شجاعت»، «جوانمردي»، «جهاد و شهادت يا مبارزه با ظلم» و «عدالت» بيشترين حضور را 
در تمام تزئينات مذهبي و غيرمذهبي داشته اند. گرچه اين مضامين از نظر تعداد، در تزئينات با محتواي 
ديني بيشتر ديده مي شوند، اما در مقايسه نسبي، در تزئينات با محتواي غيرمذهبي بيشتر به کار 
رفته اند. سقانفار شاهکاري ارزشمند از معماري بومي و هنر شيعي است که قابليت هاي عملکردي تقريبا 
نامحدودي براي کارکردهاي آموزشي، مذهبي و فرهنگي دارد و عالوه بر دارابودن ارزش قابل توجه 
تاريخي، اجتماعي و فرهنگي، امکان مطالعه چگونگي شکل گيري و نيز بازآفريني ارزش هاي اخالقي را 

در يک سازه جديد ساخته شده بر اساس معماري اصيل بومي و ايراني، فراهم مي کند.
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Quran Talar in Babolkenar in Babol, Navaei Mahale in Babolsar, Navaei Kola in Lalehabad 

in Babol, Kardgarkola  in Rudbast in Babolsar and Kija in Hamzeh Kola in Babol. The results 

show that, depending on the subject, the decorations fall into two religious and non-religious 

groups with the same or different contents. The analysis of the extracted statistics shows that 

religious issues are used more quantitatively than non-religious ones. The common contents 

used are respectively «Courage», «Fairness», «Jihad and Martyrdom or Fighting Cruelty» and 

«Justice» all of which are educational. The proportion of use of «common contents» in non-

religious decorations is more than religious ones. On this basis, it seems that the basic cause 

of the formation and the most extensive general function of Saqanefars were their educational 

aspect and artists have expressed selected doctrines using a variety of religious and historical 

narratives. This approach seems to have been influenced by the social, political, religious, and 

climatic conditions of the formation period, and topics and themes have been selected to suit the 

needs of the time. Examination of field reports showed that according to the traditions of the 

region and according to the content of the decorations used, the audiences of these works were 

young boys and men, which confirms the above-mentioned opinion. Other religious and ritual 

usages of decorations have found meaning in the shadow of the educational function. Saqanefar 

is a valuable masterpiece of indigenous architecture and Shiite art that has almost unlimited 

capabilities for educational, religious and cultural functions and has significant historical, 

social and cultural values. In addition, this structure makes it possible to study the formation 

and re-creation of the moral values in a new structure based on the original and native Iranian 

architecture.

Keywords: Mazandaran Architecture, Didactic Literature, Saqanefar, Architectural Decoration
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Throughout history, Didactic Literature has had a wide-ranging function and has dealt with 

ethics, religion, mysticism, consultation, politics, wisdom and more. The content of this literary 

genre has generally been created tailored to the social conditions, individual identity and 

creative abilities of the author. In the history of Iranian literature, there are so many brilliant 

examples of educational literature in the form of poetry and prose. «Qaboos Nameh» by Unsur 

al-Maali Kaykavus ibn Iskandar ibn Qabus, «Bustan» and «Golestan» by Saadi and «Masnavi 

Manavi» by Rumi are among the leading examples of educational literature. «Saqanefar» is 

a native and religious wooden structure in Mazandaran that was built with the influence of 

social and political developments of the late Safavid and Qajar periods. The original type of this 

wood structure was built in fields or adjacent to residential buildings to protect crops and in the 

process of becoming a religious and educational structure, it has undergone changes that gave 

it new meaning and function. Due to the weather conditions in Mazandaran, there are not many 

examples of the use of decorative forms in various independent art disciplines and architectural 

decorations. So, what has made the «Saqanefars» famous is not their wooden structure, but 

the motifs used to decorate them have attracted the attention of researchers. The Decorative 

motifs have been painted on thin wooden boards using a brush and using natural colors and 

have been installed under the ceiling. The wooden pillars of the structure have also been used 

as a surface for decoration. In this study, the decorations have been looked as visual texts that 

artists and founders have used them to convey their intended meanings. The aim of the present 

research is to scrutinize the basis for the formation, the objective of the production and the 

audience of the Saqanefars in order to identify the reason for their construction. This research 

questions the extent to which religious and non-religious designs are related to, and connected 

with the didactic teachings. The research hypothesis is that the main purpose of the creators of 

Saqanefars was to establish a didactic construction with the objective of conveying moral and 

ethical teachings, thus the ornamentations had been selected, implemented and executed with 

regard to a didactic/educational approach. The method of this research is descriptive-analytical 

and the function of the motifs has been analyzed based on their content. Data was collected by 

library research method. The Saqanefars studied in this study are Armij Kola in Babil, Ahangar 

Kolai in Ghaemshahr, Espi Kola in Babolsar, Shahidabad (Baei Kolai) Western Bandpey in 

Babol, Taligaran Lalehabad in Babol, Jazin in Imamzadeh Abdullah Fereydoonkenar, Hamzeh 

Kola Shesh Pol in Babel, Khoshkrud Rudbast in Babolsar, Ramenet in Babol, Sharmeh Kola 

Rudbast Babolsar, Shiyadeh Western Bandapi in Babol, Aliabad in Babolsar, Aliabad Sorkhrud 

in Mahmoudabad, Foolad Kola Rudbast Babolsar, Valik Rudposht in Rudbast in Babolsar, 


