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 شیرسر بناهای قاجاری گرگان هاینقش تحلیل وبندی خاستگاه شناختی، طبقه
 3و1 محبوبه بطیار

 3و 2غالمرضا حسنی  

 چکیده

ای که خاستگاه طایفه قاجار بوده و بناهایی ارزشمند از این دوره را در خود به یادگار (، منطقهاسترآبادگرگان )

است که همچون کتابی مصوّر در عرصه « شیرسر»های مانده در تعدادی از این بناها، نقاشی جایبهدارد. یکی از هنرهای 

ایی از هنرهای که گنجینه غیرمذهبی هایی گوناگون با مضامینینقش کنند.انعکاس تفکرات گذشته خودنمایی می

کم د، لیکن در مطالعه فضای فرهنگی حایستناز کیفیت بصری و هنری باالیی برخوردار ن اگرچه و بومی هستند. عامیانه

که به روش میدانی در پنج بنا انجام حاضر  مقاله .آیندبه نظر میعهد قاجار بسیار مفید  استرآباد دربر زندگی ساکنان 

 به ها،گیری این نگارهشگل در مؤثر اجتماعی فرهنگی و عوامل ضمن بررسی تا ورزدر این مسئله تأکید میشده، ب

بدست آمده از پژوهش نشان  نتیجه .بپردازد های استفاده شده بر سطح شیرسرهاو تحلیل مفاهیم انواع نقش شناسایی

معیشت و قدرت اقتصادی ساکنانشان  منزلت اجتماعی، شیوههای فرهنگی، اعتقادی، مؤلفهبا  این بناهاکه تزئینات  داد

ه در گان، حیوانات اساطیری و نباتات کدیگر اینکه به سبب به تصویر در آمدن نمادهایی چون الهه ؛اندبستگی تام داشته

 ریز کرد شیرسرهایزایی، برکت و حاصلخیزی هستند، به رابطه معنادار این آثار با عملاغلب موارد مرتبط با باران، باران

 بریم.نیز پی می سقف

 :پژوهشاهداف 

 گیری آثار هنری )نقاشی( بر شیرسرها در دوره قاجاربر شکل مؤثرمطالعه و شناخت عوامل  .1

 هاآناستفاده شده بر سطح شیرسر و تحلیل مفاهیم  یهانقشبندی انواع شناسایی و طبقه .2

 :سؤاالت پژوهش

 است؟ بوده مؤثر رگانگ شیرسرهای بر هنری هاینقش گیریشکل بر قاجار، دوره فرهنگی هایزمینه و چه عوامل .1

 چگونه است؟ هاآنشیرسر بناهای قاجاری گرگان و مفاهیم پنهان  یهانقشتنوع و ساختار بصری  .2

 :واژگان کلیدی

                                                           
 Batyar1360@yahoo.com هنرآموز آموزش و پرورش شهرستان گرگانهنر، ارشد پژوهشکارشناسی. 1
 @aliabadacu.ac.irHassani کتول آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد علی عضو هیئت علمی. 2
 آبادکتول، ایرانآبادکتول، دانشگاه آزاد اسالمی علیهنر، واحد علیگروه پژوهش. 3
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 .، استرآبادبناهای قاجاری، سر ریش، هیمانقش

 مقدمه

 ای داشت.قاجاریه نیز اهمیت ویژه ههنر اسالمی است. تزیینات در دورمهم  هایپایهعنوان یکی از تزیین به

ر دبودند.  این دورهکاری و نقاشی روی چوب عمده تزیینات کاری، نقاشی روی گچ، آیینهبری، سنگ، گچکاریکاشی

بافت تاریخی گرگان )استرآباد( تعداد زیادی از بناهای دوره قاجار وجود دارد که از جهت معماری بومی و نیز تزئینات 

ا به است. سقف این بناه هاآنایی از پایگاه اقتصادی، بینش و نگرش اعتقادی ساکنان اند؛ اینان جلوهداخلی قابل تأمل

به شکل شیروانی و از جنس چوب ساخته شد که به چهار جهت شیب داشته تبعیت از معماری بومی و سنتی منطقه، 

یی که هازده و شیرسر بیرون هاباماز لبه  ییهابخشطوری است که  هاسقفاست. طراحی شیب  پوشسفالو بیرون آن 

و گاه نیز  اندالیشآبیاند. شیرسرها معموالً ساده و آن را آراسته به زیبایی تراش خورده و همچون مقرنس دور تا دور

و خطوط جای گرفته  هانقشها، انواع دیگر ( بر سطح تخته )لمبه هاآنالی گیاهی و هندسی که البه هاینقشمزیّن به 

د. انهستند و بر مبنای ذهنیات نقاش به تصویر درآمده عامیانهدستانه و خام هاییطرح صورتبهکه  هاییآرایهاست. 

انسانی، های به دسته هانقشاند و در طی مشاهده و بررسی نگارندگان این مکانی متفاوت ازلحاظ هانقشموضوعات 

اند. خوشنویسی تقسیم شده هایکتیبهمایه اشیا و نیز ای و نمادین، همچنین نقشحیوانی، گیاهی، هندسی، اسطوره

ی علمی دقیق و روشمند این آثار، که تاکنون پژوهشی مبتنی بر بررس شودمیناشی  ازآنجاضرورت انجام این پژوهش 

صورت نگرفته است. این موضوع، نگارندگان را بر آن داشت تا به رمزگشایی  هاآنو خاستگاه  هانقشمفاهیم نمادین 

کاررفته ههای ببندی نگارههدف اصلی این مقاله، شناسایی و طبقه. دنبپردازهای شیرسر مفاهیم و تحلیل ساختاری نقش

 است. هاآنهای بصری و مفاهیم پنهان یژگیو نیز شناخت و

تحلیلی  -بنیادی است و بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی -پژوهش به لحاظ هدف از نوع نظریاین 

ای این برآثار بوده است.  عکاسی و ه مستقیممشاهد طریق میدانی، از و ایکتابخانه اطالعات گردآوری هشیو و است. ابزار

ری انتخاب و گردآو شماریتمام روش به وبر اساس اهداف تحقیق ها شناسایی پنج بنای مورد مطالعه، نقش از پس ،منظور

تبیین شد.  هاو دالیل بروز آن هانقش این مشترک و های عمومیمعتبر، ویژگی . سپس، با مراجعه به متونشدند

 در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها بررسی شد. و ها مورد مطالعه قرار گرفتها و صفات آنتوصیف نقش و بندیطبقه

 گرفته صورت گرگان تاریخی بافت در احیا و مرمت معماری، زمینه در اجمالی و کلی اما متعدد هایپژوهش

 علمی و جدی پژوهشی ،متأسفانه هاآن پیدایش منشأ و گرگان قاجاری بناهای شیرسر هاینقاشی در خصوص اما است،

 از ایمقاله به توانمی راستا این است. در شده هاآن به گذرا ایاشاره صرفاًموجود  هایپژوهش اسناد و در و انجام نشده
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 در که کرد اشاره »گرگان دارشیب هایبام لبه طرح در تذکّر و تزئین «دانشگاه مازندران، با عنوان (1393) مردانی پگاه

 همچنین است. پرداخته باال عالم به تذکّر و تزئین منظر از خوشنویسی و معنوی خط هایجنبه و شیرسرها موضوع به آن

 شده اجرا شیرسرهای تزئینات کالبدی هایویژگی «ای با عنوانپروژه تهران، پردیس دانشگاه (،1394) عبدزاده منیژه

مسکونی تاریخی شهر گرگان انجام داده  هایخانه روی بر موردی مطالعه با ایران شمال تاریخی مسکونی هایخانه در

 از محدود نقوشی از توصیفی گذرا به خود تحقیق از بخشی در و پرداخته بناها کالبدی معرفی و معماری به تربیش که

پیش  در مقاله اما ؛«است دانسته بومی مردم زندگی و جامعه فرهنگ، از برگرفته را آثار این درنهایت و کرده اکتفا بنا چند

 .است گرگان قاجاری بناهای شیرسر نقوش مضامین تحلیل و شناسایی ،هانگاره شناخت بر سعی رو،

 بناهای مورد مطالعهمعرفی 

 ىجتماعا لعوام همچنین برخىو  گرگان هرباران ش پر و اقلیم مرطوب دلیل به پذیری زیاد بناهاآسیب به با توجه

 ىبرخ همچنین .تاس ماندهباقی  هراین ش در هاى قاجارىبنا از معدودی متأسفانه، های گذشتهدوره در ىهرش تحوالت و

که دست یافتن به ساختار فضایى  اندشده ى دچار تخریب یا افزودن الحاقاتااندازه تا رگانموجود در گ بناهای قاجاریاز 

و دارا  3در شیرسر المتلحاظ سبه  قاجارى که بنای پنج عنوان نمونه آماری،میان به این در. است تهگش ناممکن هاآن

که در راستای اهداف تحقیق، تنها به معرفی این  دهشانتخاب  بود میسر هاآن پیرامون پژوهش امکان بودن آثار نقاشی،

 .4شودپرداخته می هانمونه

ای از گذرهای محله میدان،  ای قرار دارند. دوشنبهکه در مرکزِ محله دوشنبه «خانه خداوردی»و « پیرتکیه»

 ت.اس 5در غرب استرآباد

 شهرت نیز گرگان مشروطه خانه به و شده واقع میدان محله گذرهای از دربنُو، محله در ،«قاسمیخانه حاج»

 دارد.

 میدان است.پلنگ در کوچه مفیدیان که از گذرهای فرعی محله ، در محله باغ«خانه دروکی»

 مشهد در شهر استرآباد است.، در محله سرپیر که از محالت قدیمی و اصلی سبزه«خانه مفتاح»

 شیرسرها هایمایهنقشانواع  

                                                           
3 Shirsar ، باشد. زده بیرون دارشیب هایبام لبه از کهطره چوبی بلند  نوعی 

 .بنا به نام شخص خاص ستمعروفیت گزارشات موجود،  بنابرو یا  هاآن، مشخصات مالکین فعلی گانبناهای مورد مطالعه برای نگارند گذاریناممالک   4

شده است. در دوره رضاخان پهلوی در همان شهر تاریخی استرآباد است که پس از گرگان )جرجان(، دومین شهر بزرگ این ایالت محسوب میشهر گرگان امروزی، 5

 .(2008:128بورجیان،) د نهاده شدش نام گرگان بر شهر استرآبا هـ. 1311سال 
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بطه تصطویر در آمدنطد. صطورت و      هطا سطقف از این اشاره شد، نقوش متنوعی بر سططح زیطر    یشپطور که همان

 :مضامین این تصاویر به شرح زیر است

 

 

 مضامین انسانی-1

سی این             صاص دارد و با برر سانی اخت ضوعات به نقوش ان سیعی از مو سبتًا و   چنین توانمی، هانگارهبخش ن

بخشطططی مهم از جامعه روزگار       عنوانبه زنان،   ویژهبه و نوع و نگرش زندگی مردم  نتیجه گرفت که تأثیرات اجتماعی       

آمیزی  هایی که نمایانگر همقاجار، در شططیوه و سططبا نقاشططی شططیرسططر بناهای این دوره انعکاس یافته اسططت. چهره   

  هاینگاره(. از دیگر سو در  151 :1385،و اروپایی در یا قالب پاالیش یافته و شکوهمند است )پاکباز   های ایرانیسنت 

سی    سانی تأثیر عکا صویر  شود میدیده  هانگاریچهرهبر  ان صاویری که به نگرنده زل زده 1 )ت کاری که در  همان اند،(، ت

سی آن زمان دیده     سی و در آثار عکا ضوعات که به     شود میهنگام عکا ست و نحوه کادربندی مو شاهده ژ صورت   . با م

  ن برای نگارندگانتر به یا قاب عکس شططباهت دارند، این گمااند و در مواردی بیشآلبوم عکس بر چوب نقش بسططته

شدن متأثر از             سیم  شیوه تر شد که این  ستفاده کرده با سیم این آثار از عکس ا شاید هنرمند عامی در تر پیش آمد که 

 (.22: 1388ناغانی،وارداتی غرب بوده است )ابراهیمی نگارانه، تصاویر چاپ و محصوالتهای روزنامهفن عکاسی و عکس

 

 

 

 

 

 

 

 نانز نقوش یمضمون هاییژگیوالف. 

شاید   هانگارهدر این است.  توجهقابلنکته  تصویر مردان، مقابلفراوانی تصویر زن در از میان موضوعات انسانی، 

س  پ یا انسان به دور از مضمون تزئینی به تصویر بکشد. عنوانبههنرمند خواسته هویت مستقل و مکمل زندگی زن را 

د  ائل بودنبه ارزش و جایگاه زن و حرمتی که برای زنان ق توانمیاساس این حضور و اهمیت دادن به ترسیم نقش زن را 

 گان(: نگارندمنبع) بنای پیرتکیه -از عکاسی متأثرنی انسا : تصاویر1تصویر 



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی

 

 های شیرسر بناهای قاجاری گرگاننقشتحلیل  وبندی خاستگاه شناختی، طبقهعنوان مقاله: 

 

 
102 

 

تعامالت زنان ایرانی با زنان خارجی در دوره قاجار که مفهوم آزادی  شدن دانست. طور ورود زن به عرصه دیدهو همین

د تواند عواملی باشداری، میایشان ملموس ساخت، با گریز از تفکر بسته زندانی ماندن در حصار خانه و بچه زن را برای

اجتماعی بپردازند و زن در بسیاری از مناسبات اجتماعی فرهنگی  هایعرصهتا هنرمندان و نخبگان به نیاز حضور زن در 

 گر شده، تغییر وضعیت داده و دیده شود.و هنری جلوه

 

 

 

 

 

 

 مردان نقوش مضمونی هاییژگیوب. 

ها پی برد. به هویت حقیقی آن تواننمیموجود در شیرسرها  ها نشان داد، از روی ظاهر تصویر مردانبررسی

 اند )تصویرترسیم شده هاآندر قالب یا نقش و بدون توجه به سن و سال  هاییچهرهفرم  صورتبه معموالًاین تصاویر 

دانه مر قدرت که نماد ، دارای سبیل بلندهانمونههمه  امامردان ریش ندارند  هاینگارهکدام از که هیچ(. نکته دیگر این3

در برخورد  ویژهبهای که نگرش و شیوه حکومت پدرساالرانه بوده و بازتاب آن در حوزه اجتماعی جامعه، است؛ در جامعه

نمودی  یداند، شاکه گویی چشم به زنان دوخته رخ مردان با ترسیم چشمان از روبروبا زنان انعکاس یافته بود. چهره نیم

تائید قرار گرفتن زنان آن جامعه پدرساالر؛ چه از دید زیبایی ظاهری و چه از منظر اجتماعی است.  مورد ازعینی 

بر قدرت زن در کار، تولید، زایش و  تماشاچی بودنشان رخ و رو به زنِ مردان، گمان برطور، از نحوه ترسیم نیمهمین

عاملی  عنوانزنان به :نمایدمینان و مردان را در هنرهای بصری چنین تشریح (، نقش ز1989) لورا مالوی .رودمیغیره 

 .انددیدار پردازان فعّال شناخته شده عنوانبهو مردان  گیرندمیکه در معرض دیده شدن قرار 

 

 

 

 

 

 
  : نگارندگان(منبع)خداوردی  بنای -: چهره مردان3تصویر 

 : نگارندگان(منبع)خداوردی  بنای -زنان چهره :2تصویر 
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 انزنان و مرد نقش مضمونی تلفیق هاییژگیوپ. 

ای را تصططور کنططد کططه جامعططه توانططدمططی( 4 تقابططل و قرارگیططری نقططش زنططان و مططردان در ایططن آثططار )تصططویر

اقتططدار سیاسططی، اجتمططاعی بططا مططردان اسططت؛ جامعططه مردسططاالرانه کططه حططق مالکیططت، قضططاوت و پیشططوایی دیططن بططه  

در عطین حطال زن هنطوز در مرکطز کطانون خطانواده قطرار دارد و شطریا امطوال مطرد اسطت. از             امطا عهده مردان اسطت  

نطوعی از روابطط    توانطد مطی داشطته و یطا    هطا قصطه ت کطه ریشطه در   اسط  ایعاشطقانه گونه دیگر، ترکیب زن و مرد، روابط 

اسططتدالل دیگططر از ایططن ترکیططب، بططه رابطططه اساسططی زن و مططرد در   بختططی دو زوج باشططد. زناشططویی و نمططایش نیططا

 گذار بقا در جهان و سرچشمه باروری است.ای که بنیان؛ رابطهزدپردامیتوالد، تناسل و یا زایش 

 

 

 

 

 

 

 ش انسانی با جنسیت نامشخصوت. نق

اند که به ترسیم شده گرفته از طبیعت گرایانه و الهامبا سبا اجرایی واقع هاییچهرهسقف،  در میان آثار زیر

ها از دو جنسیت مشخص باشد. این دسته نگاره ازلحاظ هاآنفردیت  کهآناند، بدون نقشی نمادین از انسان تبدیل شده

اند که بر اساس باورها، تخیل ای قراردادی، یا جلوهگیرندمیای قرار اسطوره هاینقشردیف  اند: یا درجنبه قابل بررسی

 اند.که نقشی تفکرانگیز و نمادین ایجاد کرده، شکل گرفته هنرمندو ذهنیت بداهه 

خشا  و سخنکم ایچهره صورتبه تکرارشونده صورتبه انسانی، نقش قاسمی،حاج بنای به مربوط، 5 تصویر در

هایی آسیبدر امان ماندن از  منظوربهشکن  به جهت ایجاد نقش یا نمادی طلسم هاچهرهاین نوع  نقش شده است.

همان چهره در  د. نمادی از محافظت و پاسداری هستنو در حقیقت  شدهگرفتهزخم و دفع بال به کار همچون چشم

                                                                                                 ندگان(ر: نگامنبع) خداوردی تصویر سمت راست: بنای پیرتکیه، تصویر سمت چپ: بنای -: تلفیق چهره زن و مرد4تصویر 
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قدرتی برتر از   ی نیز برای نمایشدر موارد شاخدار طراحی شده است. صورت شاخبهچهارگوشه سقف، بر شیرسرها 

  دارد اختیار در را حیوانی قدرت و نیرو از بخشی انسان، ده است که در این اسطوره،نیروی انسان معمولی استفاده ش

 شود.می بدل ناپذیرشکست نگاهبانی به و (74: 1386)پرو،

را به ایزد یا  هاآن توانمیملیح که  باحالتی هاییچهرهبر سطح شیرسرهای بنای خانه دروکی، ، 6در تصویر 

از چهار فرشته مهین نام  هاطلسمتر در بیش. آوردمیایزدبانویی تأویل نمود که برای خانواده، برکت و حمایت به همراه 

 (92: 1387پور،)موسی اندذکر کرده بارهدراینبرده شده است: جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل و اسامی دیگری نیز 

کل کائنات بوده، در نقش نگهبان برای بنا و ساکنان آن یا نگهبانی بر کارهای فرشتگانی که کارگزار عالم هستی و مو

 عالم و اعمال ساکنان هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضامین حیوانی -2

ری طراحان خود  هن ذهن، عالوه بر نمایش جانوران طبیعت اطراف، در بردارنده مفاهیم عمیقی از هانقشاین 

 کرد.و غیرپرندگان تقسیم  به نقش پرندگان توانیمها را 6بر لمبه کاررفتهبهتصاویر حیوانی . هستند

 الف. نقش و نماد پرندگان:

                                                           
6Lambeh  ،که در معرض کشش واقع است را تقـویت نمـوده و در عین حال سطح  سقف یرزشـود کـه مقاومـت کششی در جهت عکس شیرسرها اسـتفاده می لمبه

 (224 :1374)زمرشیدی، نمایدکاری آماده میزیرین سقف را نیز برای نازک

                                                                                                                                                                                               : نگارندگان(منبع)دروکی  بنای -نقش انسانی بدون جنسیتدو تصویر پایین، : 6تصویر  -قاسمیحاج بنای -قش انسانی بدون جنسیتدو تصویر باال، ن: 5تصویر
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  ر و بارانالنهرین، نماد ابایران و بین هایینسرزمپیش از تاریخ و دوران تاریخی  یهااسطورهپرنده در سراسر 

ن نماد با توجه به عملکرد شیرسرها ارتباطی گویا نسبت به هم دارند.  (. پس ای6 :1371)پرهام، یا پیا باران بوده است

به این دلیل باشد که در آن دوران   تواندیمیا  شودیممتنوع پرندگان در این منطقه را یادآور  یهاگونهاز طرفی وجود 

قش  به ن توانیم. از میان تصاویر متنوع پرندگان آمدندیمحساب و جزو منابع غذایی به شدندیماین پرندگان شکار 

 (.7 یرتصول، کبوتر و مرغابی اشاره کرد که هر کدام دارای مفاهیم نمادین هستند )هدهد، بلب

  شودیمیاهی )ختایی و اسلیمی( مشاهده نشینی بلبل و کبوتر در بین نقوش گخانه مفتاح، هم یهانگارهدر بین 

ر  دنماد ابر و باران است و این دو نشانه، طور که گفته شد همانحاصلخیزی و پرنده نیز  و رشد نماد گیاه،(. 22 یرتصو)

واسته  خ ینوعبهبه شیوه گل و مرغ  کردن فضا،هستند. از نگاهی دیگر شاید هنرمند با نقش  حیات کنار هم مفهومی از

  اییو نقاش جد اکثریت مردم و بین سلیقه در زمان خود، نقاشی شده ای کهشیوه انسانی را نشان دهد. وضعیت عاطفی

 شده است.حس نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب. نقش و نماد غیر پرندگان:

سگ یکی از حیواناتی است که در فرهنگ اساطیری ، نقش سگی در کنار پرنده طراحی شده است. 8 ریتصودر 

 است. یکی از ایننمادین نیز به خود گرفته  هاجنبهو احترام قرار گرفته و  موردتوجهسنتی برخی از ملل  هایآئینو 

که در زندگی مردم نقش  نقوش انسانی، از این جهت گرفتنش در میان  سگ است که با قرار، دلیری و فداکاری هاجنبه

، حائز اهمیت است. از این حیوان برای نگهبانی خانه و خانواده، مقابله با حیوانات وحشی، شکار و غیره استفاده  داشته

 و برای مردمان آن روزگار سودمند و وجودش ضروری بوده است. شدیم

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) پیرتکیهخداوردی، سمت چپ: بنای  بنای سمت راست:-: نقش پرنده7تصویر
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حال دویدن که شتاب و خیز برداشتنش  سانان با پاهای باز و بدنه کشیده، در ، حیوانی از خانواده گربه9 یرتصودر 

ر  با شی ییهاشباهتحیوان،  بدن . در طراحی اندام این طرح، مانند دم و قسمت انتهاییخوردیم، به چشم کندیمرا القا 

 ت.اس گذاشته را به نمایش حیوان، یال شیر سر گردن و در پس در هنرمند با ایجاد خطوطی رسدیم به نظر .شودیمدیده 

  تیا دس از اثر، نمایی این وجود داشته است. در امتداد استرآباد یهایشهبکه در  است درندگانی از یکی شیر

  داده رارق سپر عنوانبه حیوان این مقابل در را خود دست انسانی گویی ؛شودیمدارد نیز دیده  جنگی آالت از پوششی که مردانه

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای و نمادیناسطوره هاینقش-3

رگرفته  بشود که وسیع، نقوشی نمادین و اساطیری دیده می نسبتاًطور پراکنده و در سطح ، بههانگارهدر بین 

  ، حاکی از آن است که در فرهنگ عامیانه مردم این منطقه، جایگاه ویژه داشتههانگارهاین از اساطیر کهن ایرانی است. 

مار، ایزدبانو، ایزد، مردان دیوشکل، ماهی و   -مار، اژدها مانند هایینقشاند. و در پیوند با اعتقادات و زندگی آنان بوده

 اند.درباره حاصلخیزی، باروری و برکت هاآنبوده و اکثر  که مورد توجه مردم این منطقه خورشید

 نوایزدبا الف.

( که از  10 )تصویر شودمیدار به رنگ سفید دیده ای به شکل کنگرهدر میان آثار انسانی، چهره زنان با هاله

هن  ک هایویژگیسرشت از پاک هایانسانکرد. کاربرد هاله برای نشان دادن تقدس « ایزدبانو»توان تعبیر به می هاآن

د  و موجب نیرومن گرددمیبه موجب اوستا، فرّ، نیرویی است که از سوی خداوند اهدا است. « فرّ»ایرانی بوده و نشانه هنر 

 از یکی آب، الهه «آناهیتا» ایزدبانوی ایران، در .(24 :1386 )عالیخانی، گرددمی دارندگانش تعالی و ترقی و شدن

                                                                                                 (منبع: نگارندگان) : تصویر باال، بنای پیرتکیه9تصویر -یخداوند سمت چپ: بنای:  8تصویر
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در   ایران باستان داشته است. هایآئینو نقش مهمی در  ترین ایزدان آریایی و آیین زرتشت بودهترین و محبوببزرگ

شناخت؛ زیرا   توانیماین زن را از روی سقف بناها و شیرسرها  اما شودینم، نامی از ایزدبانو آناهیتا دیده هانقشبین 

 اند.های آسمانیسقف و شیرسرها نیز در ارتباط با باران و آب

و  هاپیکره .شدیمبوده؛ ازدواج و زایش زیر نظر او اداره  هایبارور، منبع همه آناهیتا(، 1377ل از هینلز )به نق

 هاتندیسجای ایران کشف شده دارای تقدس هستند و اغلب این خدایان، در جایهایی که از این زن و زنتندیس

به نحوی سعی بر آن شده است که مسئله زایش و باروری را  ؛ای دارندشدهمادرانه بسیار اغراق  هایاندامآبستن بوده و 

 کهاینهم  .یابدمیچرا که هر چیز حیات خطود را از آب ای، سرچشمه زندگی است، این ایزدبانوی اسطوره .مطرح نمایند

مه، از عارو، آب مژده رحمت است و در فرهنگ ؛ از این کندمیدر کشاورزی  وسیع و هایدشتآب، برکت را نصیب 

 .شودمیرحمت الهی یاد  عنوانبهباران 

  باستانی، معشوق شعری ما ایرانیان است الگویکهناز سویی آناهیتا مظهر عشق و مالحت و جمال است؛ 

، همواره در  شودمیعاطفه و عشق؛ عشقی که موجب تشکیل خانواده  ازلحاظو این صفت آناهیتا  (83: 1381)مظفری،

  توانمی هانگارهره پیشاهنگ این دو خصیصه است. برداشت دیگری که از مفهوم خود خصایص زن است و در هر دو

هنرمند با این روش خواسته جالل و حریمی واال برای زنان جامعه خود قائل شده، نگاهی مقدس و الوهی   کهاینداشت 

 به آنان داشته و بخشیده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایزد(ب. مردان اهورایی )

(، این گمان به ذهن 11 با توجه به تصویر مردانی با هاله در اطراف سر و کاربردشان بر سطح شیرسرها )تصویر

مردانه ترسناک )دیومرد(  هایچهرهو از طرفی با قرار گرفتن ران است ایزد با« تیشتر»که این نقش از آن ایزد  آیدمی

اشد ب« اپوش»سالی، نمادی از دیو خشا تواندمیداد که این چهره کریه،  توانمیدر تقابل با ایزد تیشتر این نظر را 

 (.12 )تصویر

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) خداوردی بنای -: چهره ایزدبانوان10تصویر
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ردار برخطو موقعبه هایبارانیزد ]تیشتر[ نگهبطان بطاران و فرشته روزی و رزق است که از وجود او، زمین پاک از ا

. تیشتر، نیروی نیکوکاری است و در نبردی کیهانی با اَپَوشَه (261: 1388)یاحقی، گردندمیو کشطتزارها سیراب  شودمی

و سرانجام او را شکست داده  (37-36: 1377)هینلز، شودمیاست، درگیر کننده زندگی  سالی و تباهیا اپوش، دیو خشا

که ایرانیان از دیرباز به نبرد خوبی و  دهدمی. به هر حال اسطوره تیشتر نشان ریزدمیآسمانی را بر زمین فرو  هایآبو 

 نوعیبهاند تا سالی، اسطوره نبرد تیشتر و اپوش دیو را پروراندهو خشا آبیکم باو بطرای مبارزه  انداندیشیدهمیبدی 

 .(93: 1381مطلق، پور)اسماعیل سطتاره باران باشند -ستایشگر ایطزد

و با قرار گرفتنش در میان ایزدبانوها و ( 77 :1377)هینلز،تیشتر ایزدی است، پدید آورنده فرزندان از مردمان 

به زندگی گیاهان و جانوران  شودمیآوری که همه ساله تکرار و با باران شودمیو زایش تصویر  زنان، اصل توالد، تناسل

 .بخشدمیمرز و بوم جانی دوباره  و مردمان این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ. مردان اهریمنی )دیو(

 از برگرفته نقش، این(. 12 دیو شططکل اسططت )تصططویر هاییچهرهانسططانی مربوط به  هاینقاشططیبخش دیگر 

  هاییدندانسیاه، دارای سبیل با  هایخالای پلید با پوستی با است؛ چهره انگارانه هنرمندساده و بدوی تخیل و ذهنیت

سر دارند شاخ  هاییکالهزده از دهان که  بیرون سانی،  قالب در را دیو از طرحی عامی، نقاش .دار بر   بناها سقف  بر ان

 این فردوسی  است.  بوده اهورایی جهان در ناپاکی و تباهی روح مثابهبه و شرّ  نیروی از تجسمی  وی هدف و کرده ترسیم 

سان  را دیوها سی   روردگارپ مقابل در که شمارد می بدی هایان سپا  اندشده  توصیف  ابلیس تجسم  غالباً هاآن اند.کرده نا

 .(53 :1373)کرتیس،

                                                                                                 منبع: نگارندگان() خداوردی بنای -: ایزدان11تصویر       
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 سالی، اپوشتعمیم داد به دیو قحطی و خشا توانمیرا  هاسقف کریه نقش شده بر زیر هایچهرهگونه دیگر، 

مبلی س در برابر ایزد باران که اصل خیر بوده است. تفسیر دیگر از تصویر شدن مردان اهورایی در کنار مردان اهریمنی

عنوان نیمه شیطانی با صفات نکوهیده و عادات زشت و غلط به دیگر از تضاد دوگانگی درونی و نفسانی انسانی است، یعنی

 جمع این دو ضد، درنهایتو  شوندمیایزد یاد  عنوانبهدیو و نیمی الهی که به خصایص نیا و پاک آدمی اشاره دارد و 

 .سازدمی انسان را قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارت. 

این مارها   زمینهپسدر  .خوردمی چشم به هانگارهدر این  عناصر انسانی و گیاهی همراه به که عضوی مار

، نمادهای جانوری ازجملهنقوش باستانی، ایزدبانوان همراه با نمادهایی  درزنان و ایزدزنان ترسیم شده است. از  هاییچهره

نشین و همراه با که زمانی این نمادها جانشین نماد ایزدبانو و زمانی هم شوندمینمادهای رستنی و یا اشیا مشاهده 

نوری مهم که در شکل ایزدبانوان، جا نمادهای ازجمله (351: 2010)موناگان، کنندمیایزدبانو شده و معانی متفاوتی را القا 

و با توجه به بررسی  (112 :1989تاس،)جیم به مار اشاره کرد توانمیراه، محافظ و غیره نقش شده هم عنوانبهیا 

مار  شمار آورد.مار را موکل و همراه آناهیتا به  توانمیکه عنوان آناهیتا گرفتند  هاسقفایزدبانوهای نقش شده بر 

و ماری که  ر و شریاعم از خ یگهو بالقو ییایمکتوم، پو یروین داللت دارد به هانقشخورده در میان زده یا گرهچنبره

 (330 :1379)کوپر،  است ماده-نر و با او مظهر پیوند زده باشد، زنی که مادر کبیر یعنی ایزدبانو است دور زن حلقه

با  آلت ذکورمتسن نیز مار را به خاطر داشتن فرم  (1372) آوردمیالیاده، مار را نماد باروری و بارگیری زنان به شمار 

آن را داللت  توانیمبر شیرسرها  زدهپس از ترکیب زنان و ایزدزنان در پس مارهای حلقه (1999) دهدمیباروری ارتباط 

، مارهایی برای نگهبانی هاگنجطور در گذشته بر روی همین. کندمیبارداری و باروری را تداعی گیری کرد که بر جفت

                                                                                                 : نگارندگان( منبع)وردی و سمت چپ: خانه خدا پیرتکیه، سمت راست: : امردان اهریمنی12ویرتص      



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی

 

 های شیرسر بناهای قاجاری گرگاننقشتحلیل  وبندی خاستگاه شناختی، طبقهعنوان مقاله: 

 

 
110 

 

زده این گمان نیز ایجاد در اینجا از قرار گرفتن تصویر زنان و ایزدبانوانی آراسته در پس مارهای چنبره. دادندمیقرار 

به اهمیت و ارزش زن داشته و هم حرمتی برای زن شود که هدف هنرمند از ترسیم این نوع ترکیب، شاید تأکید می

 اند.قائل شده

بدن که موج آب  (، تصویر تکرار شونده مار که با حرکتی موجی شکل 14 در میان نقوش خانه دروکی )تصویر

 جهت حرکت این مارها در قالب نواری افقیاست.  آب پاییدن و بارندگی برکت، با اشهمبستگی را تداعی کرده و نشانگر

نماد  سر دارد، . بدن این مار با شاخی که بر فرازپیمایدمیسقف را  ، کل سطح زیرکندمیکه رودی خروشان را تداعی 

 در ،هاستآب مد و جزر سبب حرکاتش که ماه و است ماه هالل از نمادی و سمبل خود شاخ،و حافظِ آب است. 

 .(225: 1382زاده،)رحیم دارد پیوند آب با همواره مختلف هایفرهنگ
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 مار-ث. اژدها

الجثه خزنده دیده سقف خانه خداوردی، تصویر اژدها، برگرفته از شکل مار؛ مارهای عظیمنقش شده بر در چند نمونه 

ای دراز، دهانی اژدها، همچون سر گرگ است. پوزه گونهاینمار مناسب این نگاره است. سر -اژدها که اصطالح شودمی

شاخ و مواردی، از فراز سر اژدهامارها، . در جهدمیباز که در بعضی، دندانشان از دهان بیرون زده و شعله آتشی از آن 

هم پیچیده دارند. با مشاهده این  ه دراز، نرم و به( و تن128: 1377)گربران، خارج شده که نماد جوانه زدن است برگی

شاره ا توانمیارتباط بین این دو نقش  نوعیبه، شودمیدیده  هاآنتصاویری از زن و ایزدبانو در پس  کهدرحالی هانگاره

: 1377گربران،) ه استکرد؛ مبنی بر باروری و زایش، اژدها نماد آب آسمانی و بارور کننده زمین است او موکل صاعق

-؛ اژدهاکندمیمیرچا در کتاب خود عنوان زن را دارد؛  شوهر عنوانبهاشاره  نگاره، در نوع ترکیب این کهو هم این (128

 باروری وجبمو  کندمی سرازیر زمین سویبهرا  آسمانی هایآبصاعقه است،  موکل و دارد خانه هادریاچه و مار در ابرها

 ژدهاا است: زن و فروسی به منسوب به بیتی که از طرفی، این نوع ترکیب، با توجه .(1372) شودمی زنان بارگیری و کشت

و بررسی  تأملقابل  ستیزیزن مورد در زنان به مردساالر جامعه نگرش به؛ ناپاک دو هر به/ جهان پاک ازین خاک در دو هر

 باشد.
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 خورشیدج. 

 نزدیا به تصاویر نقش خورشید در دایره و یا دو دایره در درون هم و پرتوهایی به شکل مثلث است. صورتش

زده، طراحی شده است. نمایش چشمانی درشت و موهایی از چارقد بیرون سقف، با زنان و ایزدزنان منقش بر سطح زیر

عربی بر این اساس عقیده دارد؛ ذات مؤنث، نماد زیبایی زنانه، نمادی از صورت جمال خداوند است. ابن صورتبهخورشید 

 خورشید. (5: 1381)براضه، دارینمیاش چیزی را دوست و جز زیبایی بینینمیمحض است و تو جز چشمانش، چیزی 

نماد خوشبختی باشد؛ خورشید، حاکی از آرزومندی جهت عمری طوالنی  تواندمینمادی از روشنایی، حاصلخیزی و حتی 

 .(6 :1380)هال،آمیز است و سعادت

یکی دیگر از وظایف خورشید پاک و پاکیزه کردن چیزهاست؛ چون خورشید برآید، همه دیوان را بزند و زمین 

 هایسورهو عنوان یکی از  آیدمیبه شمار خورشید یکی از مطهرات و در فقه اسالمی،  (503: 1374)عفیفی،را پاک سازد 

(. پرتوهای نورانی 86-81: 1387)دوبوکور، کندمیقرآن )والشمس( است که در ابتدای آن به خورشید سوگند یاد 

ر نشانه اث هایششعاع، عالوه بر این پرتوهای کندمیرا نابود و زمین و همه آفرینش را پاک  هابدیو  هاپلیدیخورشید 

گناه  ،اهآلودگینورانیت باطن انسان است و به سبب این نورها نفس، نورانی و از  و هاقلبست که عامل تزکیه ذات حق ا

 .شودمیو معصیت زدوده 
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 چ. نماد شیر و خورشید

ی نزدیا است. پیکره لمیده حیوان« خورشید شیر و»نگارندگان به نقش  ازنظرای است که ، تنها نمونه17تصویر 

 مثلثی شکل که در پشت حیوان هایشعاعبا دم کشیده، سر این حیوان زیر شیرسر پنهان شده و نیم دایره خورشید با 

 قرار گرفته است. نقشی که در آن زمان نماد ملّی و

مازندران  های7سقانفار هاینگارهرسمی ایران بوده، در 

ه به همزمانی اجرای این آثار، دیده شده و با توج

جوار بودن این دو منطقه و تبادالت فرهنگی و هم

سینه مردمان، بر نقش شیر و خورشید بودن بهسینه

 .گذاردمیاین اثر صحّه 

 ح. ماهی 

ناخودآگاه، آرزوی آب و حتی تقدس آب را با نماد ماهی ترسططیم   صططورتبهدر این نقش شططاید هنرمند عامی 

ست.  ست  زنده آب به هیما کرده ا ست  نمادی پس ا تداعی   ماهی اندام طراحی شیوه  و نوع و طراوت تازگی، آب، از ا

گر همه  ماهی، تداعی ت؛اسطططت. از طرفی ماهی نمادی از آناهیتا الهه آب و فراوانی اسططط آب در موجود حرکت کننده 

 و همراه شطططده هاآب ایزدبانوی با ، پس نماد ماهی(342: 1379)کوپر، یزدبانوی مادر در نقش زاینده اسطططتمفاهیم ا

ست.  باروری برکت، از مظهری صیت باران  ا یمن  که دیدن ماهی در خواب خوش گویندمیگزاران زایی دارد و خوابخا

  را طلسمی های دلخواه مردم که آنماهی نماد روانی و پاکی است و از موضوععالوه بر این،  .(69: 1377است )ستاری، 

 .هاخانه به سعادت و برکت آوردن برای ؛ طلسمی(58: 1385)وندشعاری، دارد را دانسته که نقش محافظت کننده

صورت موازی در یا جهت به سمت راست و حرکتی به باال، در کنار چهره زنی هدر میان آثار، نقش دو ماهی ب

 ای که در آب بارور شدهیب شاید اشاره دارد به روایتی از زرتشت؛ زایش مهر از دوشیزهترسیم شده است. این ترک

و با ماهی که خود یکی از نمادهای مهر است همبستگی دارد و این تمثیلی است از پاکی، نجابت  (132 :1393،)پاشایی

منبع ارتزاق ساکنان این   ماهیگیری دارد؛ نسبت منطقه این اقلیم به شیرسرها، در ماهی نقش اهمیت زنان. یدامنو پاک

 بوده است. رودها و دریا وجود دلیل به دیرباز منطقه از
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 یااش از هاییمایهنقش -4 

 دارند. کاربردی ایوسیله نقشِ هم و تزئینی جنبه هم که اندشده کشیده تصویر به اشیائی ،هانگاره بین در

 که کرده ترسیم زنان تصویر مقابل مورد چند در بوده؛ زنان با که مرتبط آینه یا و اندسرمه دین؛ء نمااز شی هنرمند

رفت که آینه دارای  ویژه در خاور دور تصور میهب طور عموم ودر مورد این نماد به .است زنانه آرایش و بزک ابزار نمایانگر

(  4: 1380را از این جهان و در جهان دیگر دور کند )هال، یثارواح خب توانستیم خواص جادویی است و با تصور، آینه

 .است دارند قابل بررسی مردم عامی اعتقاد به نوشته و نقش پشت آینه کهینو این مطلب با توجه به ا

 

 

 

 

 

 گیاهی هاینقش -5

کار رفته بر سطح لمبه و شیرسرها، نقوش گیاهی است. زندگی هنرمندان نیز  نقش بهترین ترین و جدیعمده

  سقف یرزموقعیت اقلیمی با گیاهان پیوند خورده است و وجود نقش گیاهان در آثار هنری  ازلحاظسایر مردم  همچون

 از را خود دریافت و مشاهدات هنرمند،بناها گواه بر اعتقاد و باورهایی است که این افراد نسبت به این نقش دارند، 

 بر عالوه که هایینگارهاست.  کشیده تصویر به مختلف هایسبا به خود زندگی محل و سکونتگاه بر پیرامون، طبیعت

 پیشین تصویرگری و گریتزئین یشیوه چند از و اندمتنوع هم شکل و فرم ازنظر مذهبی و اعتقادی مضامین بودن دارا

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی میان آن از که اندشده متأثر خود عصرهم و

 صفوی دوران مرسوم گیاهی هاینقش الف.
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ای در اغلب شیرسرهای بناهای تاریخی گرگان ایجاد شده و در ترکیب با گونهزیبایی و شکوه تذهیب

ظم که ن یابیممیدر  نگریممیها چشمگیر است اما از دور، زیرا از نزدیا و با دقت که به آن هانقاشیو  هاخوشنویسی

برداری کند نسخه هاآنای نمونه بخواهد از روی دست هستند که اگر شخصی برنظم و خامبدوی است؛ چنان بی هاآن

اسلیمی بر روی قوس حلزونی )بند اسلیمی( و در  صورتبهبه دو دسته؛ گاه  هانگاره. رسدنمیگاه به نتیجه مطلوب هیچ

 هایطرحاند و اسلیمی ساده هایطرحاند. وجود آورده مواردی بر این حرکت، گل و برگ قرار گرفته و طرح ختایی را به

 تاییخ هایطرح در برگ اند. ترکیبپر طراحی شدهپر و پنجپر، ششهشت هاییگلدر قالب دایره و  هاییگلختایی با 

 است. )لوتوس( دارکنگره هایبرگ و یا و کوچا ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرغ و گل و گلدانی صورتبه هاییپردازینقش ب.

 و هاگل نگارگری از جدید ایقاجار گونه دوره تزئینات در منحصر و مستقل ایهشیو عنواننقش گلدانی، به

 هاییفرد در شونده تکرار صورتبه گلدانی نقوش بر مبتنی قاسمی،حاج بنای شیرسر بر نقاشی .کندیم تعریف را گیاهان

 ازلحاظ و شده اجرا گرایانهواقع و گرایانهطبیعت با اسلوبی نمادین، صورتبه زنبق گل با ییهاگلدان است. موازی

 پایه بخش )بست(، حلقه الحاق با اول دسته اند؛شده ترسیم صورت دو به تنوع، ازنظر هاگلدان هستند. قرینه بندی،ترکیب

 ایجاد حلقه یا با نیز گلدان باالی قسمت در شده جدا بدنه از پایه در گلدان اینکه بر عالوه دوم دسته در و شده جدا تنه از

 ند.ابدنه روی بر ختایی نقش از تزئینیدارای  یا و نقش از عاری یا هاگلداناند. دسته بدون نمونه دو هر است، شده گردن

                                                                                                 نگارندگان( منبع:) )ختایی و اسلیمی( : نقش گیاهی20تصویر      
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 که کوتاه ایساقه با گاهی کشیده و و دراز ییهابرگ بلند، ایساقه با زنبق است هاگلداناستفاده شده در این  تنها گل

 دیده تربیش بخش این در تخت رنگیِ سطوح صورتبه گذاریرنگ تنوع است. شده پوشیده هابرگ و گل از هاگلدان لبه

 .شودیم

گلدان، نمادی کهن مرتبط با آیین باروری و 

تصویری  فرهنگ در و (22 :1387،)پوپ است یزیحاصلخ

منفرد و چه در ترکیب، از مظاهر مفرح  صورتبهایران چه 

پایان است و قرار گرفتنش در کنار دیگر و خرمی بی

: 1381 ،)حصوریبرین است  یهابهشتبازتاب  ،هانقش

گل زنبق، نیروی نور و امید است با حس لطافت،  (30

و  (182 :1379،)کوپر عاطفه و زیبایی منزوی شده است

 .(291: 1380)هال، رفتیمشمار روزگاری نماد زندگی به

  شد داده آن بر شرحی قبالً که مفتاح خانه در

هستیم.   کنار در پرنده و گل ترکیب شاهد ،(22 یرتصو)

 هستند. استوار قوس حلزونی )بند اسلیمی( بر و اندشده نگاریچکیده که پرهشت و چهارپر یهاگل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) قاسمیحاج بنای -: نقش گلدانی21تصویر           

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) مفتاح بنای -: گل و مرغ22تصویر       



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی

 

 های شیرسر بناهای قاجاری گرگاننقشتحلیل  وبندی خاستگاه شناختی، طبقهعنوان مقاله: 

 

 
117 

 

 پردازانهطبیعت گیاهی هاینقشپ.  

  اند. این گیاهان طبیعیصورت درختچه، نهال و یا گلدان گلی در دست زن طراحی شدهگیاهان این گروه، به

 تنومند ایتنه به کوچا یهادانه از رشد فرآیند موجببه خاک و یا گلدان دارند. در ریشه اند وشاخه و تنه هستند. دارای

در تصویر، گیاهی نهالی شکل، بر پایه هاللی  (9 :1387،)کوک ستا جاودانگی نماد مدام، چرخشی در حیات این تداوم و

( و گلدان گلی که 27: 1387کیهانی است )پوپ،  یهادرختو این نشانه فراوانی و یا یکی از  دهدیمشکل ماه را نشان 

 در دست زن ترسیم شده نشان از برکت دارد.

 

 

 

 

 هایبهکت-6

ر و به رنگ سیاه تحری ، به خطی سادههاینقاشاست که در میان  هایییبهکتچه در این تحقیق مدنظر است آن

؛ همچون شودیمدیده  هانگارهمربوط به هنرمند نقاش است که در میان  هانوشتهاند و جنبه کاربردی دارند. این شده

 طور نام بعضی از موضوعات در کنارشان نگارش شده است.ثبت تاریخ اجرای اثر و همین امضای نقاش،

 

 

 

 

 

 هندسی هاینقش -7

 هک قاسمیخانه حاجی استثنا به ،شوندیم ها مشاهدهدرزپوش و شیرسر روی بر سقف؛ حاشیه در اکثراً هندسی نقوش

 پردازانه و بر اصل قرینگی، سطحهاآنهندسی تزئین شده است. اسلوب اجرای  و خطوطها نیز با انواع اشکال سطح لمبه

هندسی  یهاطرح. کنندیمو ایجاد بافتی پیوسته   ها تکرار شدهنگاره طور منظم و بسیار ساده، در کنار سایراست که به

نقوش  .اندهشتی در آمدههفت صورتبهکه  هامثلثممتد،  هاییرهدا سقف بناها، از قبیل؛ نقش یربر سطح ز نقش بسته

در  ود پیدا کرده و گاهکه به شکل گیسویی نم هایییلوز، اندصورت موازی طراحی شدهدالی که بهجناقی؛ به شکل دال

                                                                                                 : نگارندگان(عمنب) خداوندی بنای -گرا: نقش گیاهی طبیعت23تصویر        

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) خداوردی و پیرتکیه بنای -: کتیبه24تصویر   
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 شکل به ایی، خطوط مورب موجی، خطوط متقاطع که ایجاد نوارهای زنجیرهشودیمساده دیده  ختایی هاآنبین 

 .برگرفته از نقوش بنّایی در تزئینات معماری است که مربع تقسیمات هندسی اند،کرده ممتد هاییلوز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات و اندشده حاصل آماری هاینمونه در هانقش های شمارش و هاگیریاندازه جریان در هک آماری یهایداده

 مدهآ زیر نمودار در ؛کندمی فهم قابل آسانی به و روشنی به را هاآن پراکندگی میزان و روابط متغیرها، شناخت نیاز برای مورد

 است.

 

 

                                                                                                 : نگارندگان(منبع) : نقش هندسی25تصویر           
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نقش زن نقش مرد تلفیق زن و مرد انسان بدون جنسیت ایزدبانو

(ایزد)مردان اهورایی (دیو)مردان اهریمنی مار مار-اژدها خورشید

شیروخورشید ماهی پرنده غیرپرنده هندسی

کتیبه اشیا گیاهی گلدانی گل و مرغ

نمودار فراوانی نقش های به کار رفته در بناها  ( مأخذ  : نگارندگان )

 : نگارندگان(نبعم)کار رفته در بناها های بهنمودار فراوانی نقش
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 : نگارندگان(آماری )منبع یهانمونهدر  هانقش: پراکندگی 1جدول 

 بناها                               
 بنای مفتاح بنای دروکی قاسمیبنای حاج پیرتکیه خداوردی بنای

 

 انسانی

 زن
  

- - - 

 مرد
  

- - - 

 تلفیق زن و مرد
  

- - - 

 - - انسان بدون جنسیت
  

- 

 حیوانی
 پرندگان

   
- 

 

 غیرپرندگان
  

-  - 

 

 گیاهی

 اسلیمی و ختایی
   

 
 

 - - گلدانی و گل و مرغ
 

- 
 

 گراگیاهی طبیعت
 

- - - - 

 اشیا
 

- - - - 

 

 

 

 ایاسطوره

 و   

 نمادین

 ایزدبانو
  

- - - 

 مردان
 اهریمنی

 

  
- - 

 اهورایی
 

- - - - 

 مار
 

- - - - 

 دارمار شاخ اژدها
 

- - 
 

- 

 ماهی
  

- - - 

 نقش ها
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 نتیجه:         

استفاده شده جدا از  یهانقشپی به این مهم برد که  توانیم هانقشبه عمل آمده از  یهایبررسدر مجموع از 

اند آمیزی بهره کمی بردهای هستند و از فن طراحی و رنگو غیرحرفه ساده ییهانگارهای که دارند شناسانهجنبه زیبایی

ود پردازی هنری زمان خفرهنگی، اساطیری، دینی، تزئینی و طبیعت یهاجنبهکه با  ییهانشانهنماد و از این  توانیماما 

ار ه منجر به خلق این آث؛ مفاهیمی ژرف و عمیق در ارتباط با پیشینه تاریخی گرگان، فرهنگ و سنتی کاندختهیدرآم

دور از سالیق فردی است و سنتی جمعی، یا فرهنگ عمومی، اعتقادات و باورهای  هانقششده؛ دست یافت. این 

 ای به تصویر درآمده است.جامعه

تفاده اس یهانقش. استاند که مربوط به طبقه ممتاز بازاری و متمولین منطقه این آثار اغلب در بناهایی اجرا شده

شان ن تواندیممتفاوتی است و این  یهایژگیوبا تنوع و  ییهانگارهه محل به محل با هم متفاوت بوده و هر بنا دارای شد

در بناهای مذهبی عمومی نیز با توجه به مشاهدات در  هانقش گونهاما این؛ از موقعیت خود بنا و تفکرات ساکنانش باشد

؛ هنرمند عامی، امکان یا تمنای تفکیا دو ساحت و فضای مادی شودیمکه این نتیجه حاصل  شدیمپیرتکیه استفاده 

و معنوی را نداشته و همواره در میان عالم ماده و عالم غیرمادی و معنوی در نوسان بوده و اتفاقی نیست که نقاش از 

 است. بردهیمدر آثار عمومی مذهبی نیز بهره  کردیمی متمولین استفاده چه در بناآن

ای نبرده و حتی در مواردی از مضامین اعتقادی اسالمی بهره-از وجه مذهبی کهاین هانقشنکته دیگر درباره 

تی که ای سنآئینی که هنرمند عامی از آن آگاه نبوده و تنها زیستن در جامعه ییهانگارهاند. گرفته نشأتقبل از اسالم 

را پاس بدارد.  هاآنباشد و  هانقشاند سبب شده که او همچنان حافظ آن هنوز آن نمادها حضوری زنده در آن داشته

و  هاهبیکتگیاهی، هندسی، ای و نمادین، انسانی، حیوانی، بندی نگارندگان؛ اسطورهطبق دسته هانقشمضامین این 

زایی، برکت و حاصلخیزی هستند و با از اشیا است. مضامینی که در اغلب موارد مرتبط با باران، باران ییهاهیمانقش

 .میبریمپی  سقف ریزبه این موضوع، به رابطه معنادار این آثار با عملکرد شیرسرهای  دیتأک

 خورشید
 

- - - - 

 شیر و خورشید
 

- - - - 

 نقش هندسی
     

 کتیبه و خوشنویسی
  

- - - 
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Identification, classification and analysis of shir-sar  motifs in 

Gorgan`s buildings in Quajarid period 

 First author  Mahbobeh Batyar 

Second author Gholamreza Hassani 

 

 

Abstract 

Gorgan (astarabad), the area from which Quajarid dynasty was originated 

contains valuable buildings from this era. One type of art existing in some of the 

buildings is Shir-sar (The parts of under-ceiling) painitngs which like an illustrated book 

provide an arena to reflect the ancient beliefs and thought. The various motifs used in 

these Shir-sars have non- religious motifs and are considered to be a treasure of local 

and folk arts. Although they are not of a high artistic and visual quality, they are very 

useful when studying cultural atmosphere dominating astarabad`s inhabitants living in 

Quajarid era. In the present research, which was done in the field, the effective cultural 

and social factors to form the motifs were studied to identify the various types of the 

designs used on the Shir-sar and to analyze their motifs. As a result of the research, it 

has been clarified that the decorations in the buildings were completely depedent on the 

inhabitants` cultural elements, beliefs, social status, lifestyles and economic levels. In 

addition, since such motifs as Goodess, mythological animals and plants which are 

related to rain and fertility are portrayed in Shir-sar, we can find a meaningful 

relationship between these artistic works with Shir-sar`s functions. 
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