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 چکیده:

خاود  هاا باه  و گورساتان هاا  هاا، ککیاه  امامزادهفضای کوچکی را در حریم سقانفارها، بناهایی دواشکوبه چوبی و بر روی چهارپایه قطور به فرم چهارگوش 

 معماری بومی و سنتی استان مازندران ساخته شاده به پیروی از  متنوع نقوش از انبوهی و زیبا و ظریف هایکراش بااین بنای  آیینی  .انداختصاص داده

 )ع( ابوالفضا   حضارت  ناام  باه  بناا  این ،آب به نهادن حرمت مسئله اسالم دین ورود با. استدر معماری و نقوش بنا مذهبی ملی و مملو از نمادهای و 

 کهان  باورهاای  و اساايیر برگرفته از را  بنا در رفته کار به کزئینات و نقوشکوان این . میگردیدند کربال شهید سقای عزاداری آئین میزبان و شد نامیده

مشاخ    های صورت گرفتاه ی بررسیبر پایهجا در این.بودند و غیرهواقعه کربال(  مخصوصای مذهبی )هاداستان ،های شاهنامه فردوسیایرانیان، داستان

بطان   ،گرایاناه شاگ  گرفتاه از   و همچناین باورهاای ملای    آبستایش  خصوصانقوش مورد نظر در بناهای مربويه در ارکباط با باورهای مذهبی  شد که

 مطالعاات گاردآوری ايالعاات مانناد:     هاای ابزار یبار پایاه   و کحلیلای  - کوصیفی روشبا سعی بر آن است این پژوهش در  اند.کار رفتهبهبودند جامعه 

در واقع هدف اصلی نگارش ایان مقالاه    .شناسایی گرددمورد مطالعه  یبنادو نقوش موجود در  مذهبیو  نمادهای ملی میدانی هایبررسیو  ایکتابخانه

 شناخت این نمادها است.

 

 مذهبی، شیاده، کبودکال.  و ملیواژگان کلیدی: سقانفار، نمادهای 
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 مقدمه

 یاا  نردباان  يریا   از اشکوبه دو بین ارکباط چوبی که قطور پایه چهار روی بر، گوش چهار فرم به از جنس چوب دو يبقه سقانفار، بنایی ساده و عموماً

 چنادان  بناهاا  این پیشینه هرچنداین بنا کارکرد مذهبی، آئینی و بومی داشته است.  است. پذیر امکان شده ساخته بنا کنار در معموال که چوبی پلکان

 قصر مانند باستان ایران آئینی بناهای با هائیشباهت فرمی هایویژگی جهت از و داشته باستان دوران در ریشه که رودمی آن گمان اما نیست، مستند

 ریشاه  دلیا   باه  پیشین قدرکمند هایآئین از بسیاری اسالم دین ورود با کهچنان داراست، اما است، شده معرفی اوستا در کهچنانآن هاآب ایزدبانوی

  ع(( ابوالفضا   حضارت  ناام  به بناها این اسالم از پس دادند، ادامه خویش حیات به جدید قالبی و نو ایچهره با مردم، باور و فرهنگ در عمی  دواندن

 .  گردیدند کربال شهید سقای عزاداری آئین میزبان و شدند نامیده

یارزاد،  در فرهنگ اعتقادی مردم مازندران، نمادگرایی خاصی وجود دارد که ماحص  باورهای مرکبط با رویدادهای کاریخی قب  و بعاد از اساالم اسات )پ   

که در ارکباط مستقیم با کاریخ و فرهنگ کهن این  د کزییناکینشوبخش محسوب میکرین عنصر وحدت(. در معماری سقانفارها، کزیینات مهم18: 8811

 در ساقانفارها  در رفتاه  کاار  به کزئینات (.15: 8811سرزمین و همچنین باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ بومی منطقه است ) یوسف نیا پاشا، 

هاا   ها در اماکن مذهبی کاریخی ایران است این نقاش رین نقاشینقوش مذکور از نادرک ها.نقاشی و خطايی، کراشی چوب اند:بررسی قاب  عمده گروه سه

، ایرانیاان  کهان  باورهاای  و اساايیر   -های انسانی )با مضاامین حماسای   مایه های قرآنی و غیره(. نقش های مذهبی )واقعه کربال، داستانمایهشام : نقش

 .اندپردازی شدهگرایانه، نقشو يبیعت ها با شیوه انتزاعیکه يراحی برخی از آن های روزمره )روایی( است خیالی،  بومی، فعالیت

که ک  مقاله حاول ایان    کار رفته در سقانفار در برگیرنده چه نقوشی است؟کرین نمادهای ملّی و مذهبی بهمهم -8عبارکنداز: کرین سوال این مقاله مهم

ملی و مذهبی در دو سقانفار مورد مطالعه است و علات انتخااب ایان دو     شناخت نقوش با مضامیناین پژوهش واقع هدف اصلی نگارش در سوال است. 

 هایی که این دو سقانفار چه از نظر معماری و چه نقوش باهم دارند است.سقانفار بخاير شباهت

 پیشینه پژوهش

که کقریبا مرکبط با مقاله پایش رو  ن زمینه صورت گرفته در ای کرین مطالعاتمهمچندین پژوهش در زمینه بررسی نقوش سقانفارها انجام شده است اما 

هاایی از ایان   بخاش به چاپ رسانده است. نگارناده در  « های مازندرانسقاکاالر»معصومه رحیم زاده کتابی کحت عنوان  8811در سال  است عبارکند از: 

کجلی هویت ملی درهنر ایران با رویکاردی  »کحت عنوان ای در مقالهدکتر فتانه محمودی 8811در سال  د.کنبه بررسی نقوش سقانفارها اشاره می کتاب

کاوین هویات باومی    ایشان در مقاله خویش باه کاأریر ماذها، اساطوره و حماساه در ک      کند.میارائه « های سقانفارها در مازندرانمایهبه مضامین نقش

 اند.مازندران پرداخته

 سقانفار شیاده  

های يبیعی و گردشاگری شایاده، قارار دارد. ایان بناا در قسامت       بهذغربی در روستای سر سبز با جا در شهرستان باب  در بخش بندپیسقانفار شیاده 

هماراه ساه ساقانفار قادیمی دیگار      ی قدیمی محلاه، باه  ی گورستانی در کنار ککیهمرکزی باال محلّه روستای شیاده، در نزدیکی جنگ ، در یک محويه

يبا    گیرد.سیله پلکان چوبی صورت میو(. راه انتقال به يبقه دوم به8ی سقفی شیروانی است. )کصویرساخته شده است. این بنا دو يبقه از چوب دارا

گاردد.  کار برمای   هاای کهان  رسد پیشینه معماری آن باه دوره نظر میگردد. اما بهکاریخ نوشته شده در سقانفار، اوج شکوفایی این بنا به عصر قاجار برمی

هاا و   سقف داخلی و بیرونی، ساتون  شماری است. ک  های بیهجری قمری است این بنا دارای نقوش و يرح 8888سال کاریخ مصورسازی بنا مربوط به 

 حتی بخش زیادی از انبار زیرین بنا پوشیده از نقش و نگار است
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 )نگارندگان( مضامین نقوش ملی و مذهبی سقانفار شیاده : 8 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سقانفار کبودکال

در شهرستان باب ، بخش مرکزی، روستای کوچک کبودکال واقع و در دوران قاجار ساخته شده اسات. بناا در حاشایه روساتا، در یاک       قانفار کبودکالس

کازگی ساخته شده قرار گرفته است. سقانفار دويبقه و کامال چوبی و پلکانی که باعا  ارکبااط دو يبقاه    کنار مسجدی که بهگورستان بسیار کوچک در 

گونه دخ  و کصرف شود از چوب  و دارای سقفی سفالین است. سقانفار کبودکال کامال سنتی که همان شک  اولیه سقانفارمازندران را دارد بدون هیچمی

کف هام  ی همشوند. يبقهرجاست. بنا دارای نقوشی بسیار واضع و زیبایی است و با انعکاس نور خورشید به بنا، نقوش زیباکر جلوه داده میو اضافاکی پاب

 .مانند يبقه دوم پر از نقوش متنوع و زیبایی است

 

 

 )نگارندگان(مضامین نقوش ملی و مذهبی سقانفار کبودکال :1جدول
 

 نقوشنمادهای 

دهاد. کأما  در   ها و بنیادهای کبارشناختی و کاریخی، نسبت میان معنا و کالبد در هنر دینی و به ویژه هنر اساالمی را نشاان مای   نمادها درکمامی بنیان

های باستانی در معماری باس جلاوه   معنوی معماری مقدس در کمدنهای آیات قرآن پیرامون قدر و بازکاب آن در کالم معصومین)ع( و نیز مایه و بنیان

: 8818)معماریاان،  گیرد، زبان نمادین استد بهره میهای معنوی دنیای عرفانی خوزبانی که هنرمند برای انتقال پیام (.811: 8851دارد )بلخاری قهی، 

آورد: های بسایاری را باه ذهان ماا مای     (. صحبت از کزیین در معماری نام58: 8811نمادها حقای  موجود در يبیعت پدیدها هستند )معمازاده،  (.811

 نقوش مذهبی نقوش ملی

، دیااو، فرهاااد خورشااید خااانم، اژدهااا

داستان شاهر لاوت، آخارت: جهانم و      کوهکن، نبرد رستم با دیو، گرز گاوسر

عااذاب گناهکاااران، فرشااته و کاارازو   

عدالت، اصرافی ، ملکه عذاب با مارده،  

ملکه با نامه اعمال، ملکه دارای زماین،  

های کربال: ابوالفض  العباس باا  داستان

اکبر با ماادرش، حضارت   مادرش، علی

مشک به دست سواربر اسا، ابوالفض  

 گاه کربال.خیمه

 نقوش مذهبی نقوش ملی

رشیدخانم، اژدهاا، دیاو، شایر    خو

های کخات  دوسر) شبیه مجسمه

جمشاید(، نباارد بااا اژدهااا، نباارد  

رستم با دیو، دیو و رخش رستم، 

 فرهاد کوهکن.              

داستان  اعمال رواب، اعمال گناه،

هاای آخارت:   شهر لوت، داساتان 

ملکه عذاب، ملکه حجاب، نکیر و 

 منکر، عزرائی .

نمایی از سقانفار شیاده : 1تصویر 

( نگارندگان)  

(نگارندگان)انفار کبودکال نمایی از سق: 2تصویر   
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(. بیان مفهوم یک نماد به يور معماول کنهاا   111و 118: 8818) مایس،  ت کأکید بر ایده اصلی بنا هستندکمام انواع عناصر کزیینی در معماری در خدم

ياور متقابا  مکما     هپذیرد همۀ این وسای  بطاور همزماان ماورد اساتفاده قارار گرفتاه و با       از یک وسیله مانند: رنگ یا جنس یا نور یا فرم انجام نمی

اناد  و با شکلی رمزگونه يراحی شاده صورت فراوان ه(. شک  نمادین در يول کاریخ هنر اسالمی ایران و در نمای بناهای اسالمی ب185یکدیگرند )همان، 

فن معماری، هم از نظر مادی و هم از دید نمادین ایجاد ارکباط میان جهاان ماادی و عاالم معناا      (. چنانچه در گذشته وظیفه88: 8811)شکاری نیری، 

نقاشای  اساالمیت اسات    و ایرانیات  هاای نشاان  از آکناده  هساتند  آئینی بناهائی مازنداران، استان سقاکاالرهای (.11: 8811بوده است )یوسف نیا پاشا، 

هاا جهات   برارر نیاز مبرم به نمایش و ستایش قهرمانان ملی و مذهبی پدیدار آمده و درواقاع بازکااب کاالش ملات    ای، خانهسقانفارها همانند نقاشی قهوه

ملی، چاه ماذهبی    در زمینه صورت نمادین چهو نقوش موجود در بنا به های آنهاستهای دالوریاحیاء و حفظ قهرمانان ملی و مذهبی و الهام از صحنه

 گیرد.را در برمی

   نقوش ملی 

ای بخاش یاا قصاه   اسطورۀ ملی روایتی الهاام و  (.88: 8818)محمودی،  های ملی بیشتر از آرار حماسی شاهنامه  از قرن دهم نشأت گرفته استداستان

-هر مای کند و ممکن است گاهی اوقات در قالا یک حماسۀ ملی ظاا های ملّی را کصریح میدربارۀ گذشتگان و اغلا مانند: نماد ملّی مهم است و ارزش

صاورت  سقانفارها باه  این نقوش در (.81: 8818)محمودی،  های ملی در خدمت اهداف اجتماعی و سیاسی هستنداسطوره (.818: 8818)ستاری،  شود

 پردازیم:اشاره شده است که در ادامه به بررسی چند نمونه از این نقوش می 1و8شود که در جداول های مختلفی دیده می

 مایه خورشیدنقش

 گشوده هایدهان میان در هاسرستون بر نشسته گاه خورشید، چند یا یک از کابلوهائی صورتبه گاه بینیم،می فراوانی به درسقاکاالرها را خورشید نقش

 بادون  .اسات  بخاش حیاات  و گرماازا  نیاروی  عنوان به خورشید داشتن حرمت نشانگر هانقش این همه. ستون روی بر شده نقش نیز گاهی و اژدها دو

در کاریخ ایران خورشید از اعتباار خاصای    (. (.8888: 8815پورروحانی، ) ندارد وجود حیات امکان آب، بدون که يورهمان آن، گرمای و نور و خورشید

(. در 881: 8818کردناد ) هینلاز،   برخوردار و نشانه اقتدار شهریاری و بر فراز چادر شاهان و حتی بر روی درفش شهریاران کصویر خورشید را نقش مای 

 (11: 8818)محمودی،  کرین نشانه کمایلی مدرن ملی، عالمت شیر خورشید است این نقش دارای مفاهیم نمادین فراوانی استایران مهم

 مایه اژدهانقش

صاورت  هبا  کراش و چهچوب صورتوجود این حیوان اسايیری در بنای سقانفار در کزیینات بنا چه به. اژدها یکی از موجودات اسايیری کهن ایران است

 وفور قاب  مشاهده است.نقاشی به

: 8881)انوشاه،   آدمی اسات  "نفس "در ادیان الهی اژدها نماد و کمثیلی از (.818: 8885، 8جکربران،  -)شوالیه يور يبیعی نماد امپراکور استاژدها، به

888.) 

 مایه دیونقش

د. گیار گذاشتن هفت خوان خود در مازندران، در مقاب  دیوانی از قبی  ارژنگ و دیوسفید انجام مای آخرین عملیات پهلوانی رستم در ماجرای پشت سر 

 .(11: 8888)کرکیس، 

 مایه شیرنقش

 در جمشاید  کخات  شایر در  و گااو  مبارزه برجسته نقش .خورشید گرمای و کابستان، آکش، جمله از دارد، همراه به را فراوانی سمبلیک معانی نیز شیر

 بررسی قاب  نکته اما  (.8811: 8815)پورروحانی،   است ربیعی اعتدال معرف نقش این دلی  همین است،به باران و آب با آکش یا خشکی نبرد حقیقت

 نقاشای  و شده کراشیده متنوعی نقوش با سقاکاالرها سقف در رفته کاربه شده کزئین هایچوب قطعه این هرچند. هستند شیرسرها سقاکاالرها در دیگر

 جاا آن در باشاد  داشته دربر را ایویژه مفاهیم کواندمی شده ايالق داشته وجود آناهیتا برای پرستشگاهی ایالم سرزمین در آنها به که نامی اما اند،شده

   (.818 : 8888 وشی، فره) و آمدندمی رفتندمی پرستشگاه به که کسانی پیشواز به شیران این. شدندمی نگهداری اهلی شیران
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 )نگارندگان( نقوش ملی سقانفار شیاده: 8لجدو

   
 اژدها خورشیدخانم خورشیدخانم

   
 دیو سفید گرز گاوسر دیو

 

 )نگارندگان( نقوش ملی سقانفار کبودکال: 8جدول 

   
 نبرد با اژدها شیر دوسر خورشید خانم

   
 دیو و رخش رستم گرز نبرد رستم با دیو

 

 مذهبی نقوش

 از بعاد  اما نداریم، اختیار در را شواهدی زنده، موجود از کصویرسازی نواهی و موانع دلی  به نگاریشمای  و پردازیکمثال هنر از اسالم ظهور ابتدای در

 کمثاال  هنار  خصوصایات  از مساتقیم  و سااده  خطاوط  از استفاده .آوردند فراهم را هنری شیوه این رشد زمینه خوانیشاهنامه و خوانیپرده سده، چند

 شام  سقانفارها مذهبی نقوش (.885: 8811زاده، )رحیم. است نداشته نگاریشبیه و گرائیيبیعت قصد هرگز هنرمند که زیرا رودمی شمار به پردازی

بیشاترین   کاه  شاوند می ارواح و کاج( و بال )با فرشتگان و اعمال مکافات و پاداش ،آخرت جهان، کربال حادره معصوم، امامان پیامبران، به مربوط نقوش

 بنا صاحا از هائینقاشی از انباشته نفارهاسقا سراسر .است متمرکز بودههای مذهبی بر شهادت امام حسین)ع( و یارانش در کربال حجم نقوش در زمینه

بناابراین کلماه دوم ساقانفار، واژه     .اسات  باوده  کوجاه  مورد همواره بزرگ مذهبی شخصیت یک عنوان به لبان، کشنه سقای (ع)ابوالفض  حضرت یعنی

رسانی باه عازاداران حضارت    مح  آب "معنی سقانفار بهباستانی و کلمه اول، اشاره به عزاداری امام سوم شیعیان و اه  بیت )ع( است بدین کرکیا واژه 

 .هادر کعداد ستون استفاده از نمادهای مذهبی عالوه بر نقوش در معماری بنا هم وجود دارد مثال سقا )ع( و اه  بیت امام سوم )ع( است.

 )نگارندگان( نقوش مذهبی سقانفار شیاده: 1جدول 
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-جهاانم و عااذاب گناااه 

 کاران

 داستان شهر لوت ملکه عذاب بامرده فرشته و کرازو عدالت

    
 حضاااارت ابوالفضاااا  

 بامادرش

بامشک  ابوالفض  حضرت

 آب

علااای اکبااار و  حضااارت 

 مادرش

 گاه صحرای کربالخیمه

 

 )نگارندگان( کبودکالنقوش مذهبی سقانفار : 1جدول 

    
 اعمال رواب ملک حجاب نکیر و منکر عزرائی 

    
 ملکه حجاب دمیدن اصرافی  در صور داستان شهر لوت اعمال گناه

 

 گیرینتیجه

 شاان خصوص مازنادران باوده و زماان سااخت    ی شمال ایران بهاست که معماری آن، متأرر از معماری بومی منطقهبومی  وسقانفار یک بنای آئینی 

ز مازندران دارای یک سقانفار هستند که در بعضی اشرق ی روستاهای های موجود بر روی بنا متعل  به دوره قاجار است و کقریبا همهبراساس کاریخ

دست نخورده باقی مانده است. کاربرد این بناها، جهات عازاداری مراسام محارم بارای اماام حساین )ع( و         صورتو به روستاها هنوز شک  اولیه آن

 دند.  باشد که این بنا متعل  به ساقی دشت کربال حضرت ابوالفض  )ع( و مخت  جوانان است به همین دلی  نام ابوالفضلی را به این بنا دایارانش می

های مختلف بنا : ورودی بنا، داخ  سقانفار و سقف داخلای و خاارجی   های کزئینی چوبی وجود دارد. بخشکقریبا در همه سقانفارها کزئینات و کراش

 بنا پوشیده از نقوش، با مضامین متنوع است.
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های قرآنای و غیاره( و کجریادی )اساايیری، رزمای،      ت وقص های قرآنی، آخر مضامین کلی نقوش سقانفارها به دو دسته مذهبی )واقعه کربال، داستان

چاون علات   . باط با آب و آبیاری مطرح شدهارکصورت مستقیم و غیر مستقیم در کر نقوش بنا، بهبیش .گیردگیاهی، حیوانی، هندسی و غیره( را در برمی

 است. اصلی ساخت بنا در ارکباط با آب بوده

کارین نمادهاای ملّای شاام      مهام کوان این نتیجه را اربات کرد کاه  ابتدا که در يول مقاله به بررسی آن پرداختیم میدر پاسخ به سوال مطرح شده در 

های ملی نشأت گرفته ای و حماسههای اسطورههای رسمی و باستانی از هویت ملی ایران مث  نقش خورشید خانم و کصاویری از داستاننقوشی از نشانه

 و پااداش  آخارت،  جهاان هاای قرآنای،   کار رفته برگیرنده در نقوشی شاام  قصا   جمله شاهنامه فردوسی و نمادهای  مذهبی بهاز کتا کهن ادبی از 

 گیرد.های مذهبی بر شهادت امام حسین)ع( و یارانش در کربال را دربرمیبیشترین حجم نقوش در زمینهاست که  ارواح فرشتگان و اعمال، مکافات

 

 منابع

 . کهران: سازمان چاپ و انتشارات.(2فرهنگنامه ادبی فارسی )دانشنامه ادب فارسی(.  8881انوشه، حسن )

 . کهران: انتشارات سوره مهر. چاپ دوم."مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی"(. 8851بلخاری قهی، حسن )

 .8851-8818. معماری و شهرسازی اسالمی. ص  "االربررسی فرم، اجزا، و عملکرد بنای آئینی سقات"(. 8815پورروحانی، ماجده )

 .58-11کتاب ماه هنر، بهمن، ص  ."های آیینی و مذهبی در سقانفارهای مازندراننگرش" (.8811) پیرزاد، احمد

 . مازندران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  سقاتاالرهای مازندران( . 8811رحیم زاده، معصومه) 

 . کهران: نشر مرکز"ت ملی و فرهنگیهوی"(. 8818ستاری، جالل )

 .81- 1. کتاب ماه هنر. ص  عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسالمی ایران(. 8811شکاری نیری، جواد )

 ، کرجمه و کحقی  سودابه فضایلی. ج اول. کهران: انتشارات جیحون .فرهنگ نمادها(. 8888شوالیه، ژان؛ گربران، آلن )

 .کهران دانشگاه :کهران .ایرانوویج .( 8888 ) بهرام وشی، فره

 .. کرجمه عباس مخبر. کهران، نشر مرکزاسطورهای ایرانی(. 8888کرکیس، وستا سرخوش، )

کرجمه و کعلی  دکتر سیمون آیوازیان  همراه با کحلیا  و قیااس باا مباانی      .نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان(. 8818یرفون )مایس، پی

 ماری ایران. کهران: انتشارات دانشگاه کهران.مع

مضامین دینی تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران)بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای " (.8818محمودی، فتانه؛ ياووسی، محمود ) 

 . 81-18.ص  81نشریه هنرهای زیبا، شماره   ."شیاده و کردکال(

 . کهران: انتشارات دانشگاه کهران. چاپ اول.عرفان در هنرهای اسالمیتصویر و تجسم (. 8811معمارزاده، محمد )

 .. کهران: سروش دانشسیری در مبانی نظری معماری(. 8818معماریان، غالمحسین )

س  دانشگاه کربیات مادر  . "پیمایشی بر نقوش کوماچه سر در سقانفارهای مازندران"( . پایان نامه کخت عنوان 8811یوسف نیا پاشا، وحید ) 

 دانشکده هنر و معماری.
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