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 مازندران  یشاهنامه در آثار هنر نینماد نیمضام

 1جاكهعلي اكبر ا

 2سيروس شميسا

 3عبدالرضا مدرس زاده

 چکیده 

اشد كه از بحماسه ايي مشهور و شناخته شده ايي در ادبيات فارسي مي  ،اثر ارزشمند شاهنامه فردوسي طوسي   

با آن برقرار  يکياط نزداثر در طول تاريخ، ارتب نيا يبوده و با توجه به بافت داستان نيزم رانيمورد توجه مردم ا ربازيد

ن مي باشد كه با پهلواني ايرااين مجموعه بي نظير دربردارنده رواياتي از قهرمانان شاهنامه و ديگر متون شده است. 

وسي در آثار فرد اهنامهتا آنجا كه، انعکاس مضامين و مفاهيم شمضامين نمادين و اسطوره ايي در هم آميخته است. 

ي مازندران از در اين ميان، تاثير شاهنامه فردوسي در آثار معمار مختلفي چون آثار هنري مازندران ديده مي شود.

ه ماهيت آن، بيشتر بر تمركز اين مطالعه با توجه ب از ديگر آثار هنري مازندران نمود يافته است.بيشتر  جمله سقانفارها

ر اساس بتحليلي و  _اين نوشتار با روش تحقيق توصيفي  مي باشد. در دوره قاجار بناهاي مذهبي تصويرگري شده

ش نشان مي نتايج اين پژوه .گرفته استتحليل محتواي كيفي و گردآوري اطالعات كتابخانه اي و مشاهده اي صورت 

حول شده اند، تدهد كه گرچه، نمادهاي به كار رفته در برخي از اين آثار هنري مازندران در سير تاريخي خود دچار 

دوسي در اين آثار ولي با وجود اين، مي توان به طيف گسترده ايي از كاربرد مضامين نمادين و اسطوره ايي شاهنامه فر

   اشاره كرد.

 اهداف پژوهش:

 .مازندران يارزيابي و تحليل مضامين نمادين شاهنامه فردوسي در آثار هنر (1

 .ين شاهنامه استكه در بردارنده مضامين نماد مازندراننمونه هايي از آثار هنري  ليو تحل هيو تجز يطبقه بند (2

 سواالت پژوهش:

ي توان تبيين دران را چگونه مآثار هنري مازنعناصر و مصداق هاي نمادين و اسطوره ايي شاهنامه فردوسي در  (1
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ري منحصر به فرد چرا مازندران جلوه گاه مضامين نمادين در شاهنامه فردوسي است و علت اين تاثيرپذي (2

 ؟ چيست

 

 واژگان کلیدی:

 آثار هنري مازندران، نمادگرايي. ،فردوسيشاهنامه 

 مقدمه 

 ماهيت ،بنابراين. است باستاني هاي آيين و دين ادبيات، ر،اطياس از برخاسته و است ايراني فرهنگ از متاثر ايراني هنر

در ايران قبل از ظهور  .نمايد مي حفظ را فردوسي شاهنامه همچون حماسي، و ادبي متون از خودگرفته شده  نمادين

حماسه ملي نمودار ملي گرايي مدرن، يك حس قوي در ارتباط با هويت قومي وجود داشت كه در موضوعات شاعرانه و 

شده است. به عبارت ديگر، مشخصات هويت ايراني به وفور در شاهنامه فردوسي و تاريخ حماسي ظهور يافته است 

(Shay, 2002: 201 .) 

هاي ناب، همواره مورد عالقه محققان، شاهنامه فردوسي كه به عنوان بزرگ ترين ميراث ملي و فرهنگي و تبلور انديشه 

هنرمندان و عامه مردم قرار گرفته است، در بردارنده موضوعات متنوعي است و تاثير فراوان آن بر فرهنگ، ادبيات و آثار 

هنري موجود موجب شد تا تحقيقات زيادي درباره آن انجام پذيرد. موضوعي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است، 

مي باشد.  مازندرانمحدوده مطالعاتي  يهنر آثار در فردوسي شاهنامه و اسطوره ايي نينماد نيمضامو تحليل معرفي 

 به را شهيتم و يسار آمل، مثل آن يشهرها از برخي و مازندران ي،فردوسانتخاب اين ناحيه از آن جهت مي باشد كه 

 و دونيمنوچهر، فر چون يپهلوانان و پادشاهان پناهگاه و گاهيپا را آن و مي شناخته يخوبوطنش به  به يکينزد ليدل

و « تپورستان»هايي چون (. مازندران شمال ايران در روزگار باستان به نام168: 1375)كريمان،  است داده قرار قباديك

. (96: 1363معروف بود و ظاهرا از قرن هفتم هجري نام طبرستان به مازندران تغيير يافت )ملگونف، « طبرستان»

اي به ويژه هفت خان رستم و مازندران در شاهنامه به مهم ترين مناطق جغرافيايي اشاره دارد كه رويدادهاي افسانه

رستم در آنجا واقع شده، بدين جهت است  نجات كاووس، شاه ايران زمين كه در اسارت ديوان مازندران بود، به وسيله

 (. 43: 1387فراواني برخوردار است )فخر اسالم و بيرمي، كه مازندران از لحاظ تاريخ و اسطوره از اهميت 

در اين ميان، شناخت اسطوره هاي حماسي كه در هر زمان بنا بر اقتضاي جامعه و زمان خويش پديد آمده اند، اهميت 

 اتحاد با كه است جامعه عموم هاي نگرش و ادبيات تاريخ،ويژه ايي دارد. كماكان كه فرهنگ، مجموعه ايي از اسطوره ها، 

نماد و اسطوره نيز هر دو از يك زهدان مشترك )ناخودآگاه ضمير  .آيد مي پديد هنري آثار از غني منبعي عناصر اين
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(. از طرفي، 10: 1370آدمي( زاده شده اند؛ اما در پيوند نماد و اسطوره، اسطوره را منتج از نماد مي دانند )باستيد، 

نماد است؛ زيرا ماهيت اسطوره چنان است كه جز با نماد توضيح داده نمي شود اسطوره نيز اساسي ترين جايگاه ظهور 

 هنر ي عرصه در ،زمين ايران كهن فرهنگ رازهاي و رمز و نمادين اشارات جستجوي(. در اين بين، 3: 1368)كزازي، 

 . دارد شايسته پژوهشي به نياز ايراني،

 داستان از انيراو و نقاالن كهيي ها تيروا شده، نوشته يادب يها كتاب ريثات بر عالوه قاجار عصر در ه،يصفوره دو از بعد

 وجود به در خواندند،ي م مردم يبرا يمذهب يها داستتتان اي نيزم رانيا كهني ها افسانه و ها اسطوره شاهنامه، يها

(. لذا، 75: 1390 همکاران، و يانصار) شد واقع ثروم ن دورانيا نهايعام يهاي نقاش زين و يواريد يهاي نقاش آمدن

 نهيشيپ يدارا خود كه يا منطقه – مازندران هنرهاي رايج مانند بافندگي و معماري در موجتتودي هنري رستتازيتصو

 همان براستتاسو همچنين، هنرهاي نمايشي اين ديار،  ستتقانفارها و ها هيتک مانند - استي حماس و يخيتار يا

 ها نشتتانه براساس ودر عصر خود  موجود و غالب يها فرم براساس يول شاهنامه خوانيداستان سرايي هاي حماسي و 

ظهور يافت. پژوهش  هنرمند يبايز و عيوستت ليتخ با همراه ن،يزم رانيا كهن اتيادب در موجود يريتصو و نمادهاي

 نيمضام، مازندران يهنر آثار وجود حاضر به دنبال پاسخ گويي به اين مس له است كه آيا در پس اليه هاي پنهان

در  فردوسي شاهنامه نينماد نيمضامي از اسطوره ها و روايت شاهنامه وجود دارد؟ همچنين، نمونه هايي از بيان نينماد

 فرهنگ نمادهاي به اجمالي نگاه دارد، اهميت پژوهش اين در آنچهآثار هنري مازندران به تصوير كشيده شده است. اما 

 .آثار هنري مازنداران مي باشد در نظر مورد ايراني

تحليلي و بر اساس تحليل محتواي كيفي مي باشد و با توجه به گردآوري  _پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي 

اطالعات كتابخانه اي و مشاهده اي اسناد و مدارك مکتوب و تصويري در ارتباط با مضامين نمادين و اسطوره ه ايي 

از آنجا كه اين نمادها در آثار هنري مازندران به عنوان مطالعه موردي پرداخته شده است.  شاهنامه فردوسي به بررسي

بررسي اين مضامين در تمام آثار هنري مازندران بسيار گسترده است، لذا اين مطالعه، به بخشي از آثار هنري بصري و 

 دين شاهنامه بر روي سقانفاره ها مي باشد.نمايشي مازندران محدود شده و تاكييد اصلي اين مقاله بررسي مضامين نما

 چارچوب نظری و یا چارچوب مفهومی 

 وجه تسمیه

معروف استتت. كاربرد كلمه « طبرستتتان»و در زبان عرب به « تپورستتتان»مازندران شتتمال ايران در روزگار باستتتان به 

استتفنديار در تاريخ طبرستتتان چنين مازندران بنا به روايت مورخين قديم، از اوايل قرن هفتم هجري بوده استتت. ابن 

و مازندران محدث استت به حکم آن كه مازندران به حد  مغرب استت و به مازندران پادشتاهي بود، چون » نويستد: مي

گفتند. به سبب آن كه موز نام كوهي است از حد  « موزاندرون»رستمِ زال آنجا شد، او را بکشت. منسوب اين واليت را 
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ستگيالن كشيده تا به  )ابن « الر و قصران كه موز كوه گويند هم چنين تا به جاجرم يعني اين واليت درونِ كوه موز ا

مازندران نخستتتين بار در شتتاهنامه ديده شتتد. بنابراين، مازندرانِ شتتاهنامه را بايد آن  (. واژه56:  1320استتفنديار، 

ديگر از آن ياد شده است. بعضي از نويسندگان  هايمازندراني دانست كه در مقدمه شاهنامه ابومنصوري و برخي كتاب

ستان، در گذرگاهگرفته« دژ»را به معناي « ماز» كلمه سردار معروف طبر سر قارن،  ها و جاهاي اند كه به فرمان مازيار پ

ساخته بودند و از اين رو، لفظ مازندران را به معني منطقه ستانيِ مازندران  ساس كوه شته ح سته درون ر اند مازها دان

 (.26 -27:  1381)مهجوري، 

شتق از مازنه مي»     صيل جهتي و مکاني، م ستتر، نام مازندران را دال بر تف تره از  -داند كه تركيب پنداري مازنهدارم

مازنتر )= مازندر( از حيث ساختمان با دو نام جغرافيايي شوش و شوشتر يکسان  ءآن پديد آمده است. به گمان او واژه

ست. خاور سان، واژه« در»، 4شناس آلماني؛ ت ودور نولدكه ا ست. بدين  مازندر به معني  را به معني در و دروازه گرفته ا

جنوب درياي خزر كه  هاي منطقهاي بوده كه از ديگر بخشويژه مازن شتتتده كه به گمان او، نام ناحيه در يا، دروازه

(. صتتادق كيا 1940: 1362( و ) خلف تبريزي، 27 -28)همان، « طبرستتتان نام داشتتته، مشتتخت و ممتاز بوده استتت

به معني « مَز » رود كه نام مازندران از سه جزء ساخته شده باشد، نخست گمان مي»مازندران گفته است:  ريشه درباره

ست .... . و « ايندره»بزرگ، دوم  شده ا شمرده  سني از ديوها    ايندره »نام يکي از پروردگاران آرياييان كه در دين مزدي

كه در ساختن نام جاي بسيار به كار « آن»اي است. سوم پسوند در ادبيات سنسکريت نام رشته كوه يا رودخانه« بزرگ

 (. 32، 1357رفته است )كيا، 

امه هيچ گونه اين كه در شتتاهن»گويد: هاي آن بوده استتت. كريمان ميشتتايد جاي مازندران در هند امروزي يا نزديکي

قطعات حماسه  خورد به سبب آن است كهد مازندران و نيز روابط اماكن و مناسبات آن ها به چشم نمياشارتي به تعد

سيله ست در آغاز به و شده ا سروده  ستقل  شينيان جدا از هم و به طور م مچنين، بايد ه(.    555:  1380)بهفر، « پي

حماسي  ي نامه سنت شعري شفاهي و شعرگفت علت ديگر اين تعددِ مکاني به خاطر اين است كه منبع اصلي فردوس

 ست. ااش متفاوت شفاهي بوده است كه مکان و زمان هر يك از اين داستان هاي شاهنامه در منبع اصلي شفاهي

 محتوای شاهنامه فردوسی

 نسل قيطر از كه ي مي باشدسنت يها داستان از يا چرخه عنوان به شاهنامهبه يقين، ». است ملي حماسه شاهنامه؛

 به .(Lewis, 2015: 12« )است ي شناخته شدهفردوسزمان  از شيپ نثري واحد، عنوان به و حاصل شده ي پيشينها

                                                             
4 . Theodor Noldeke 
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 آوري، زبان با فردوسي(. 9: 1377)ثاقبفر،  «دارد فرهنگي ت سياستي عميقتا محتتوايي ملتي حماسته» ؛ثاقبفتر تعبير

 را افتتتسانه رمزهاي اما پوشد؛ فرومي ها آن تن بر ادب از گرانبها و زربفتتتت پرندي و پيوندد مي در را كهن هاي افسانه

شي(. به اين ترتيب، 62: 1380)كزازي،  آورد نمتتتتتي پديتتتتتد شه از بخ سطوره در سرزميني هر غالب اندي  آن هاي ا

هاي محتواي شتتاهنامه با ويژگي .دهد مي شتتکل را ديار آن فرهنگ توستتعه و تمدن ماهيت كه دارد، وجود ستترزمين

تاريخ ايران كه حاوي  هاي اصلي شاهنامهبخش. امروز استمرار يابدبه تا  لي آنهويت مل كه استخاص خود سبب شده 

كال به سه دوره اساطيري، پهلوي و تاريخي  ،قديم از آغاز تمدن نژاد ايراني تا انقراض حکومت ساسانيان به دست اعراب

  .شودتقسيم مي

 دوره اساطیری

كيومرث تا ظهور فريدون ادامه دارد. در اين عهد از پادشاهاني مانند كيومرث، هوشنگ، تهمورث و اين دوره از عهد 

يابد. كشف آتش، جدا كرن آهن از سنگ و رشتن و آيد. تمدن ايراني در اين زمان تکوين ميجمشيد سخن به ميان مي

هاي داخلي است و جنگ ها غالبا جنگجنگدهد. در اين عهد بافتن و كشاورزي كردن و امثال آن در اين دوره رخ مي

ترين مشکل اين عصر بوده است )احتماال منظور از ديوان، بوميان فالت ايران ها بزرگ با ديوان و سركوب كردن آن

اند(. در پايان اين عهد، ضحاك دشمن پاكي و سمبل بدي هاي مهاجم همواره جنگ و ستيز داشتهاند كه با آرياييبوده

برد و نشيند، اما سرانجام پس از هزار سال فريدون به ياري كاوه آهنگر و حمايت مردم او را از ميان مييبه حکومت م

 .(40: 1374)بهار،  شوددوره جديد آغاز مي

 مانوی -دوره پهلوانی

ي شود. ايرج، منوچهر، نوذر، گرشاسب به ترتيب به پادشاهدوره پهلواني يا حماسي از پادشاهي فريدون شروع مي

شود. پادشاهي كياني مانند كيقباد، كيکاووس، كيخسرو و سپس هاي ميان ايران و توران آغاز مينشيند. جنگمي

آيند. در اين عهد دالوراني همچون زال، رستم، گودرز، طوس، بيژن، سهراب و امثال لهراست و گشتاسب روي كار مي

 .كنندآنان ظهور مي

رود و انتقام خون شود و رستم به خونخواهي او به توران زمين ميكشته مي سياوش پسر كيکاووس به دست افراسياب

كند و اسفنديار به دست گيرد. در زمان پادشاهي گشتاسب، زرتشت، پيغمبر ايرانيان، ظهور ميسياوش را از افراسياب مي

رود و سيستان ، از بين ميشود. مدتي پس از كشته شدن اسفنديار، رستم نيز به دست برادر خود، شغادرستم كشته مي

 )همان(. رسدشود و با مرگ رستم دوره پهلواني به پايان ميبه دست بهمن پسر اسفنديار با خاك يکسان مي
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 دوره تاریخی

رسند. در شود و پس از بهمن، هماي و سپس داراب و دارا پسر داراب به پادشاهي مياين دوره با ظهور بهمن آغاز مي

پس  .نشيندو بر تخت مياكشد و به جاي كند و دارا)داريوش سوم( را ميدوني به ايران حمله مياين زمان اسکندر مق

آيند و آن گاه حمله عرب شود و سپس ساسانيان روي كار مياز اسکندر دوره پادشاهي اشکانيان در ابياتي چند بيان مي

 )همان(.  درسن ميآيد و با شکست ايرانيان شاهنامه به پاياپيش مي

 مضامین نمادین و اسطوره ایی در شاهنامه فردوسی

يا به عبارت ديگر؛  پنهاني تفاسير و معاني كه است فردوسي شاهنامه در اساطير از هايي داستان وجود توجه، قابل نکته

 از توجهي قابل غناي و بوده متنوع مفسرين هاي ديدگاه اساس بر اساطير تفسير. كنند مي حمل خود با را بيان نمادين

 نمادين و رمزي صورت به دوره و زمان هر در ايران هنر و ادبيات ،مبنا اين بر. سازد مي آشکار را پوشيده و باطني مفاهيم

 به. است ها نشانه و رمزها از سرشار و نمادين كامال تصاويري ي كننده ارائه كه ايراني در هنر بخصوص. است شده بيان

 را ها آن بايست مي ها نگاره بطن از ها آن كشف و نمادها دروني عالم بيشتر درك و بهتر شناخت براي علت همين

 ميزان اى دوره در كه كنند مى گر جلوه بيشتر وقتى را خود پويايى كه هستند زنده هميشه هايى شکل نمادها. شکافت

 شده ارائه تصوير و فرم صورت به كه نمادها اين مفهوم درك و شناختبه دنبال . باشد يافته افزايش ها آن از استفاده

 دركي توانه ب تا صورت گيرد سرزمين اين فرهنگ ديني و ادبي اي، اسطوره منابع در سياحت و سير بايست مي ،اند

 پس و باستان دوره از ايران در عرفان، و ادبيات بر عالوه نمادها تجلي زيرا .داشت رموز و نمادها اين مفاهيم از يدرست

عناصر چهار گانه متضاد تشکيل  يك از هر ،5از ديدگاه نقد اسطوره اي. شود مي ديده انتزاعي و نمادين صورت به اسالم از

در تعامل و هم پوشاني با يکديگر صاحب خويشکاري هاي نمادين خاصي شده اند و نظام معنايي ، دهنده جهان مادي

در بخش زير برخي از اين نمادهاي اسطوره ايي كه در آثار هنري مازندران  ويژه اي را در اساطير سامان بخشيده اند.

 ديده مي شود، تبيين شده است:

 آب

 بندي كرد:هاي معنايي مربوط به اسطوره آب را مي توان در سه بخش تقسيم  در اين نماد پردازي ارزش

 مفومي – دگي در ساختار كيهاني استآب در عين حال كه نمادي آز آغاز مرحله آفرينش مادي و حركت چرخه زن. 1

 .است شده نمادينه آن در حيات نمادين پايان با و آب از جهان اوليه خلق با كه

                                                             
5. Archetypical criticism   
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 . است –ان بخش درم آب و حيات آب مثل اشکالي در –مظهر و تجلي گاهي براي جاودانگي و تداوم حيات . 2

اسطوره تعميد و گذر از آن )آزمون آب(، در مسير سطحي از ماده است كه شست و شوي نمادين توسط آن )در . 3 

 . كسب كمال روحاني، لزوم گذر از مرحله كهن و ورود به مرحله متعالي جديد

در شاهنامه اين نقش هاي نمادين را بيش از همه در داستان كيخسرو، خوان هاي گذر از آب، اسطوره آب حيات در 

)قادمي و  ردتوان جست و جو ك ن ديباچه شاهنماه درباره آفرينش ميهاي پهلوانان و هم چني داستان اسکندر، تعميد

 (.125: 1388همکاران، 

 نبرد خیر و شر

 صورت به «شر و خير» مظاهر از اي آميزه پهلواني و حماسي دوران در شاهنامه، مصور هاي نسخه از توجهي قابل بخش

 اعزن .است شده تکرار دفعات به كه مي باشد اهريمني موجودات و ديوان با شاهان و ايزدي قهرمانان و پهلوانان نبرد

. است آمده در تصوير به آن مضامين پايه بر و ادبي متون با همگام اهريمني نيروهاي و اژدهايان و ديوان با آدميان

 مي غلبه باشد مي شر قواي از تجسمي ايراني روايات و اساطير در همواره كه ضحاك بر ايران، پهلواني پادشاه فريدون

 آثار از بسياري در باشد، مي شر و خير مفهوم تقابل در شاهنامه نمادهاي از يکي كه آب از گذر نمادين مضمون. كند

 و كردند مي عبور آب از بايد حقانيتشان اثبات براي رستم و كيخسرو فريدون، زرتشت،. است شده گرفته كار به هنري

 درهمچنين،  (.30: 1391 خداياري، و اسفندياري) بود حقانيت اين اثبات واقع در آب، سوي آن به رسيدنشان سالم

 به دارند، پيوند ادبي مفاهيم با كه تصويري نمادهاي از گيري بهره با هنرمند ديواري، نقاشي همچون تجسمي هنرهاي

 حماسي متون در غالب نمادين مضامين از كه شر و خير تقابل نمايش در جمله از ،يابد مي دست بياني شيوه ترين كامل

 .است

 اژدها و ایی افسانه های الهه و موجودات دیوان،

و  آفريننتده شتر هتا و كژي مردمتان و اهريمن ديوان مست ول همته باليا، بدكرداريدر فرهنگ اساطيري ايران كهن، 

تي در نيروهتاي تم استت. تجستم و تجستد نيروهتاي اهريمن تاد،( طبيعتي )چتون  تيرگتي دركل عال ته و گردب زلزل

تج استت كه از ستؤاالت بي پاستخ تري راي تات و اشتياء ام تم نشتیت مي حيوان تان  بشتر در دوران قدي ترد. در مي گي

(. 15: 1388د )طاهري، اي دار اژدهتا يتا مار جايتگاه ويتژه ؛هستتند حيوانتات شترور كته مظهتر نيروهتاي اهريمني

ظاهري متفاوتي اند )پورآالشتتتي و  ياه يژگيو با زميني يموجودات ،شتتاهنامه در ژهيو به يملي اه هحماستت درديوان 

(. اكوان ديو در شاهنامه، نماد ديو باد است كه به هي ت گورخر وحشي به گله هاي اسب كاووس 37: 1385قلي زاده، 
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كاووس را اسير مي كند. بر آسيب مي رساند. ديو سپيد، مشهورترين ديو شاهنامه و سر كرده ديوان مازندران است كه 

سان گونه ايي دارند و موجوداتي بزرگ پيکر و داراي دو  ستي ان سد. آن ها ه شاهنامه، نژاد ديوان به اهريمن مي ر پايه 

 گونه به اژدها، كشتن با پهلوانان(. 81: 1388پا و دو دست هستند و غالبا سياه رنگ توصيف شده اند )اكبري مفاخر، 

 ن،يزم توران در ارياستتفند .كندي م رها را ها آب و كشتتدي م را يياژدها گرشتتاستتب. آورندي م بآ و نعمت آزادي، اي

 آزاد را خود خواهران و كشدي م است، ربوده را او خواهران اژدها، نقش در عمال كه را يتوران ارجاسب سپس و يياژدها

 (. 29-28: 1376)بهار،  كندي م

 ضحاك

آن را قرينه منطقي )ورتره( ودايي مي پندارند. ورتره »سر و شش چشمي است كه ضحاك، در اوستا )ازي دهاكه( سه 

(. 2)گرينباوم، بي تا: « ( ناميده مي شود. )اهي و اژي( واژه هايي هم ريشه و به معني اژدها هستندAhiدر وداها اهي )

 صورت به ضحاك ها، نگاره از اي پاره در. است شده مصور ضحاك و فريدون نبرد شاهنامه، هاي نسخه از بسياري در

 شانه بر مار دو رويش با زنجير و بند در انساني شکل به نسخ از بعضي در و شود مي روبرو فريدون با سهمناك اژدهايي

  (.30: 1391 خداياري، و اسفندياري) است درآمده تصوير به هايش

 قهرمانان شاهنامه

 در داستان رستم و اسفنديار،». فردوسي است شاهنامه در رستم نظير ،برتر و آرماني انساني حماسي، اثر يك قهرمان

ناپذير شده است. جنگ رستم  شکست تتن و ، رويتين(زرتشت)اهورامزدا  هنمايند هاسفنديار قهرماني است كه به وسيل

 :ديسرا يم نيچن باره نيا در يفردوس ميحک(. 63-62: 1376)شميسا، « و اسفنديار جنگ دو آيين و مذهب است

 ريش چو رستم دور از آمد يهم                                                     ترست نازان ميهيد به و مهر به

 ارياسفند كينزد به آمد چو                                                             ريدل ياژدها اندرون ريز به

 (.320: 1369 فردوسي،)

ستان در سان به مربوط مردمي هاي دا سياب مادر نيز، شاهنامه رويدادهاي و ك ست )بهار،  دختر افرا : 1375جادوگر ا

شارات نبودِ دليل به شايد. رسد مي جادوان به سو يك از افراسياب نژاد روي، اين از و( 67  سرشت به دقيق و صريح ا

صلي ساطيري و ا سياب ا ست كهن منابع در افرا ست:  دكتر كه ا شاطر معتقد ا سياب را ا ]منابعه هم[اگر چند »يار فرا

كنند اما به خالف دهاك، وي را ديوي كه به صتتورت انستتان  اهريمن توصتتيف مي عموما دشتتمن اصتتلي ايران و عامل
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(. آخرين عمليات پهلواني رستم در ماجراي پشت سر گذاشتن هفت خوان 48: 1376)بهار، « بينند نمي درآمده باشد،

 (. 74: 1378خود در مازندران در مقابل ديواني از قبيل ارژنگ و ديو سپيد انجام مي گيرد )محمودي وطاووسي، 

 گرز گاوسر

اره در دست ايران دوستان بوده است. گرز گاوسر هميشه در هميشه در شاهنامه كوبه زن دشمنان ايران زمين و همو

سام نيز گرزي گاوسر دارد. رستم براي اولين بار با گرز گاوسر كه از آن سام است به نبرد افراسياب مي رود. در اوستا 

صد گره )رهين،  ست با  شمنان ايران زمين و مِهر دارنده گرزي ا ست كوبه زن د سالحي ا  ميحک(. 30: 1354نيز گرز 

 :ديسرا يم نيچن باره نيا در يفردوس

 باد كردار به دونيفر امديب                                                                برنهاد نيزم بر يپ چو باال ز

 خرد بشکست ترگ سرش بر بزد                                                          برد دست گاوسر گرزه بران

 (.140: 1369 فردوسي،)

 مازندران هنری آثار

 بافندگی

باشتتتد كه ارتباطي  بافي جزئي از هنر خطه مازندران مي  بافي و جوراب  بافي، جاجيم  بافته ها از جمله فرش  انواع 

 پيرامتتتون اطالعتتتاتي حامتتتل ها فرشتنگاتنگ با فرهنگ و باورهاي اسطوره ايي و نمادين جاري در شاهنامه دارد. 

تي تانبين تدن جه تا تم تستند ه ترش». ه تطالح در ف )حشمتي رضوي، « شود مي بافته دست با كه زيراندازيست اص

 كامل به دارند، ونديپ يادب ميمفاه با كه ،يريتصتتتو ينمادها از يريگ بهره با هنر فرش بافي، هنرمند در(. 5: 1387

ست يانيب وهيش نيتر ضام از كه شر و ريخ تقابل شينما در جمله از. ابدي يم د س متون در غالب نيم  شاهنامه يحما

سي ست، فردو ستفاده باهنرمند  ا شکال از ا صر و ا ستان سان به پردازد، يم تعمق قابل و يغن يانيب به ،ييكنا عنا  دا

صو ينمادها زيرمزآم تيماه پس در كه ضحاك و دونيفر سد يم اش يظاهر صورت يورا يمعان يژرفا به ،يريت . ر

 هاي نقوش فرش، تیثير اعتقادات و باورهاي كهن ايرانتتتتي در نقوشتتتتي در واكاوي بنمايه (.14: 1390 جازار، يجبار)

 (. 67: 1381)حصوري،  گلستان، ماهي، شکارگاه، و ... قابل دريافت است نقش خورشيد، مانند

است كه شامل:  مجموعا در يك تقسيم بندي كلي، حضور سه گروه نقش در دست بافته هاي اين نطقه قابل مشاهده

. نقوش انتزاعي شتتکل گرا. در بررستتي نقوش انتزاعي 3. نقوش هندستتي متاثر از طبيعت و 2. نقوش انتزاعي محض، 1
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شانه هاي انتزاعي  ست. اين ن صري محض ا شانه هاي ب سايي پيام به مخاطب و توجه به ن محض، نکته قابل توجه، نار

هاي بصتتري بنيادي خود با تاكيد بر روي پيام رستتاني هر چه  تبديل كيفيت جنبشتتي و رويدادهاي بصتتري به مولفه»

 (. 103: 1398)دانديس، « مستقيم و مهيج و حتي بدوي از راه سمبل و رمز است

شاهنامه واژه  شود. در  سندگي مورد توجه واقع مي  صنعت ري شداديان،  شروع دوره حکومتي پي شاهنامه،  ساس  بر ا

 و تفکر در همواره ظلمت و نور ،يبد و يکين شر، و ريخ(. 499: 1377شاطر، گستردني معادل واژه فرش آمده است )يا

 فرهنگ در شهياند نيا .كه يکي از مضامين شاهنامه محسوب مي شود است داشته وجود امياال ميقد از انيرانيا شهياند

 يهنر آثار يرو بر نقش و طرح قالب در شتر و ريخ مقوله با مرتبط نيمضتام يبرخ کهيطور گذاشتته ريتاث رانيا هنر و

شاهده قابل گذشته ادوار مختلف ست م  فرش نمونه طور به. ديد تواني م ها فرش يبرخ يرو را آن يردپا جمله از و ا

 موضوع با مستقيم غير يا مستقيم ها آن نقش و طرح كه دارند وجود حاضر عصر و قاجار ه،يصفو دوره از يمتعدد يها

 (. 3: 1395)هادي،  دارند ارتباط شر و خير

 باشتندي م ظلمتت و يکتيتار مظاهر توانيد و منياهر و تدانيجاو نور مظهتر اهورامزدا باستتان، ترانيا فرهنتگ در

 نقوش از كه سمبل خير، نور و پاكي است خانم ديخورش نگاره( كه بيانگر مفهوم خير و شر است. 14: 1388)طاهري، 

ست يجيرا ست. برخوردار نينماد ميمفاه و يمعان ازكه  ا سطوره مهر ا شد كه تداعي كننده همان ا  دراين نگاره  مي با

 (.1)تصوير  است مشاهده قابلدر قالي هاي مازندران  كثرت به تاكنون قاجار دوران

 
 (354: 1390)ژوله،  211×137. نقش خورشید خانم در ترنج فرش، ربع پایانی دوره قاجار، 1تصویر 

 

 از اين است كه اين ايزد، پس از زادن بر آن شد تتتتا نيتتتروي ختتتود را بستتتنجد. از ايتتتن روي،ي حاكي يا اسطوره«

سپس مهتتتتتر شيد، تاب نيروي مهر را نياورد و بر زمين افتاد.  شيد زورآزمايي كرد و در اين كار، خور ست با خور  نخ

 ايزد با يکديگر دستتت دادند. ايتتتتتناو را ياري داد تا برخيزد و دستتت راستتت خود را به ستتوي او دراز كرد و اين دو 
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شيد نهاد و از آن پس دو ياران وفادار هتتتتتم با سر خور شيد مهر بيعت كرد. پس مهر تاجي بر  شان آن بود كه خور  ن

 ت فردوسي هتوان نتيجه گرفت كه در ادبيات فارسي تتتت به ويژه در شاهنام بنابراين، مي(. 21: 1383)آموزگار، « شدند

تا هاضاف تاب ي تاج تاج آفت شده است.  ديگري درك ميه تشبيهي دارد، در عصر اساطير به گون همهر كه به نظر ما جنب ت

توده  .راستي تاج داشته است. در نقش و نگارهاي اساطيري، مهر را با تاجي پرتوافشان ميبينيم و به آفتاب شاه و خدا ب

 :سرايد حکيم فردوسي در اين باره چنين مي

  تتتتتديبردم كمتتتتتان ختتتتتم ز دهيستتتتتپ                                  تتديپد آمتتد روشتتن ختتور تتتاج چتتو

 .(120: 1369فردوسي، )

 ت ديخورش) مهر ريياساط ريتصاودر اين بيت، تاج خور )تاج خورشيد( اضافه ايي تشبيهي و اشاره به اسطوره مهر دارد. 

 شهياند و باورها هاي روشن هيسا تانگريب و شتاعرانه تليتخ بتر يمبتنت شتاهنامه در (آفتاب هورت ت ديش ت مهر ت خور

 تيفيك به را مهر هاسطور ر،يتصو بالغت از استفاده با تا است دهيكوش يفردوس. است باستان رانيا در سمييترايم هاي

 (. 14: 1388)موسوي،  درآورد شاعرانه

 ينقوشتت ها آن اطراف در و استتت شتتده بافته يمرغ درخت يها نگاره مازندران، يباف ليم يبايز و يهندستت نقوش در

ش سر در متناوب صورت به يا هيحا ست دهيچرخ درخت ارتفاع سرا ش نقوش نيا. ا  نام با يمازندران زبان به يا هيحا

 (. 2 تصوير( )38: 1391)شايسته فر و حجازي،  است دهيخواب مار يمعن به مهرخفته. شوند يم خوانده مهرخفته

 
 (38: 1391. جوراب آالشت مازندران با نقش کبوتری و غازگلی )شایسته فر و حجازی، 2تصویر 

مونيك ) در بستتتياري از تمدن ها به ويژه در مصتتتر، چون در زير خاك به ستتتر مي برد، نگهبان دنياي مردگان استتتت

بافته شده كه در پاي درخت است و پرندگان بر روي شاخه هاي  ماري نقش ها، يهدر حاش. غالبا (27: 1387دوبوكور، 

آن درخت ستکنا گزيده اند. اگر مار، نماد جهان زيرين در نظر گرفته شتود، درخت را مي توان نماد زمين و پرندگان را 
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سوب كرد سماني مح سي، دو مار بر197و  196: 1385شواليه و گرابر، ) نمادي از جهان آ شاهنامه فردو دوش  (. در 

 (. 153: 1375ضحاك روييدند كه به اين جهت ضحاك را نمادي از شيطان دانسته اند )بهار، 

 :ديسرا يم نيچن باره نيا در يفردوس ميحک

 دمار رانيا از برآورد و رستب                                                                       مار دو جادو ضحاك كتف برا

 ساختند خورش را اژدها مانه                                                                           پرداختند مغز از بابت سر

 (.254 :1369 فردوسي،)

وش در دضتتحاك مار در اين ابيات اشتتاره به جنبه اهريمني ضتتحاك به واستتطه روييدن دو مار بر شتتانه هايش دارد. 

ين است كه هر جا فرهنگ و ادب اروپا نيز عقيده بر ا شود و گويا در پندارهاي كهن كشيده مي شاهنامه در غار به بند

مني با زيرزمين، آخرين گونه ارتباط نيروهاي اهري)ستنايي: ديوان، بي تا(.  كند مي غاري استت در آن، اژدهايي زندگي

ست كه به اقامت شاراتي ا شکاف كوه دي هاي پر درخت اژدهايان در دره ا قش هاي مار كه به نوعي در ن شود ده ميو 

شاره دارد. اگرچه كه اين نقش مايه با دگرگوني مختصري   تحول دچار خود تاريخي سير دربافته شده در پاي درخت ا

 ، ولي ريشه اساطيري اين نقش قابل مالحظه است.  شده

 جورابي رو بر مجزا نگاره تك صورت به شتالآ قهمنط در است يشطرنج يمربع نقش كه چکنهدر طرحي ديگر با نام 

تاريخ انجام داده، بر  از شيپ ينمادها رهدربا كه خود يها پژوهش در 6آكرمن سيليف خانم. (3)تصتتوير  شتتود يم بافته

 از و نده تیللؤنشتتا ( 359، 1371رهام،)پاين عقيده استتت كه لوزي هاي شتتطرنجي يك درميان ستتياه و ستتفيد و رنگي 

 . است شر و خير مفهوم بيانگر امکانات و همچنين، بودن نامحدود نشانگر شکل، توده بي اين آب،. است آب نمادهاي

 
 (.46: 1391. نقش مایه چکنه گل بر جوراب آالشت، )شایسته فر و حجازی، 3تصویر 

 معماری

                                                             
4. Phyllis Ackerman  
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ادوار تاريخي قرن چهارم و دهله اول از قرن پنجم، يعني زمان حيات فردوسي يکي از درخشان ترين و پراهميت ترين 

و فرهنگي ايران است. در اين دوره انواع شعر فارسي حماسي، داستاني، حکمي )اندرزي( و .... به دست شاعران چيره 

(. ظهور 23: 1375دست در سراسر ايران سروده شد و گنجينه غني و بي نظيري براي ادب پارسي پديد آمد )صفا، 

اسطوره ها و نماد ها در اذهان ملت مي باشد. معماري نيز به عنوان پديده  شاهنامه در اين عصر، خود نشانه ايي از وجود

ايي كه از افکار و فرهنگ جامعه تاثر مي پذيرد، تحت تاثير اين اسطوره ها و نمادها قرار گرفت. لذا با بررسي شيوه هاي 

 رازي معماري اين دوره، مي توان به خصلت هاي حماسي شاهنامه فردوسي پي برد.

اما آنچه كه موضوع اين مطالعه مي باشد، بررسي تاثير جنبه هاي اسطوره ايي و نمادين شاهنامه فردوسي در سبك 

معماري و تزيينات بناهاي مازندران است. از آن جا كه شاهنامه فردوسي را مي توان معرف خصلت هاي معماري رازي 

ن خصلت ها نشاندهنده تاثير سبك و تزيينات معماري خطه در اليه هاي پنهاني از ظهور نمادها دانست، لذا بررسي اي

 مازندران از شاهنامه مي باشد. 

 مضامین نمادین شاهنامه در سقانفاره های مازندران

سقاتاالر يا سقانفار، به بناهاي چوبي كوچکي گفته مي شود كه در مناطق مختلف مازندران وجود دارند. اين بناها گونه 

كه به پيروي از معماري بومي و سنتي استان مازندران ساخته شده اند. بناهاي مذكور در دو  ايي معماري آييني اند

اشکوبه و بر روي چهار پايه قطور چوبي به فرم چهار گوش فضايي كوچك در حريم امام زاده ها، تکيه گاه ها را به خود 

سبك معماري  يبرج يها آرامگاه»مي شبيه به (. فرم تركيبي سقانفارها با فر33: 1382اختصاص داده اند )رحيم زاده، 

( ساخته مي شده 158: 1386)پيرنيا، « گوشه هشت گوشه، شش گوشه، پنج گوشه، چهار ختير به شتريبرازي كه 

است را مي توان ملحم از اين سبك دانست. مضامين سقاتاالرها نيز به دسته مذهبي و غير مذهبي تقسيم مي شود كه 

نقوشي كه در گروه غير مذهبي جاي مي گيرند، از تنوع بسياري برخوردارند. نقوش اسطوره ايي و حماسي، نبرد رستم 

وش، داستان ها و موجوداتي كهن، خارق العاده يا ماوراء الطبيعي هستند كه تقريبا در تمام سقف و ديو، ضحاك مارد

(. از آنجا كه مضامين نمادين شاهنامه در 68: 1387هاي سقانفاره ها به تصوير كشيده شده اند )محمودي و طاووسي، 

ُكرد و  كبودكال، سقانفار شيادهسي اين مضامين در سقانفاره هاي مازندران نمود بارزي داشته است، لذا در ادامه، به برر

 پرداخته شده است.  كُال

 مضامین تصویری نقاشی های سقانفار شیاده

قمري باز مي  1313سقانفاره شياده در منطقه بندپي غربي شهرستان بابل واقع شده است و زمان مصور سازي آن به  

(. در بين نقوش غير مذهبي اين بنا، مضامين اسطوره ايي و حماسي ديده مي 1384گردد )ميراث فرهنگي مازندران، 
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)تصوير  (68: 1387 طاووسي، و محمودي)مي باشد  شود كه شامل رستم و ديو سپيد، ضحاك ماردوش و گرز گاو سر

4 .) 

     
. تصویر سمت راست: نبرد رستم و دیو سپید، تصویر سمت وسط: ضحاك ماردوش، تصویر سمت چپ: گرز گاوسر )محمودی و 4تصویر 

 (.71: 1388طاووسی، 

 بودکال ک مضامین تصویری نقاشی های سقانفار

اين بناي آييني در محوطه مياني مشرف به مسجد روستاي كبود كال در دهستان فيضيه واقع در بخش مركزي بابل 

قرار دارد. از لحاظ تاريخي و هنري، اين بنا از سقانفارهاي زيبا و پركار شمال ايران است و بر تخته كوب هاي سقف اين 

ورشيد، ماهي و اژدها ديده مي شود )ميراث فرهنگي مازندران، اثر تاريخي، نقاشي هاي زيبايي از انسان، گياهان، خ

(. از مضامين رايج اين سقانفاره، تصوير نبرد رستم و ديو سپيد است كه تقابلي از مفهوم خير و شر محسوب مي 1384

دوسر،  شود. همچنين، در اين سقانفاره تصوير نقاشي شده حيوانات خيالي با افعال انساني، نقش خورشيد خانم، شير

 . (5 تصوير)نبرد با اژدها، گرز و ديو و رخش رستم ديده مي شود 
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 مقبلی، و یتبارنشل باباجان) انسانی افعال با خیالی حیوانات. تصویر سمت راست باال: نبرد رستم و دیو سپید. تصویر وسط باال: 5تصویر 

سمت راست پایین: نبرد با اژدها، تصویر وسط پایین: گرز. تصویر سمت چپ  خورشید خانم. تصویر: باال چپ سمت تصویر(. 171: 1392

 (.5: 1394پایین: دیو و رخش رستم )اکبرپور کامی و همکاران، 

 کُرد کُال در منطقه جویبار سقانفار های نقاشی تصویری مضامین

قمري مربوط به دوره ناصرالدين شاه قاجار تخمين زده اند )ميراث  1289به سال  كُالدر ُكردزمان ساخت سقاتاالر 

نقوش تزييني بسيار زيادي با مضامين مذهبي و غير مذهبي است. مضامين  داراي (. در اين بنا1384فرهنگي مازندران، 

 طاووسي، و محمودي)ته است ملي و غير مذهبي سقانفارها بيشتر از آثار حماسي شاهنامه فردوسي قرن دهم منشاء گرف

. تصاوير نقاشي شده در اين بنا، نمايش و ستايشي از قهرمانان ملي و پارسي است و در واقع بازتابي از تالش (68: 1387

در جهت حفظ قهرمانان ملي و الهام از صحنه هاي دالوري هاي آن هاست. در بخش هايي از اين بنا، نقش شير و 

 (. 6خورشيد و نقش هايي از شکار و رزم ديده مي شود )تصوير 

   
 (.71: 1388 طاووسی، و محمودی) شکار و رزم: چپ سمت تصویر ،نقش شیر و خورشید: راست سمت تصویر .6تصویر 

 مضامین تصویری نقاشی های سقانفار چمازکال

سم يسقانفار چمازكال واقع در بخش مركز  ست؛ وجه ت ستان بابل ا كه در « چماز»نام  به ياهيگ بنا را از نيا هيشهر

ستون سقانفار در نياند. ا گرفته د،يروي فراوان مقه منط يبوم طيمح با  يكار و مقرنس يدهان اژدر يها دو طبقه با 

شآن  كه بر يپلوركش يها سقف سانهي هاي نقا س رياز تقابل خ يا اف شر، نقوش حما و متون كهن و ملك باران و  يو 

شتگان و نقو سفر شاني به زيبايي تر شم كا شعاري از محت سطوره ايي و ا شامل همان ش ا ست و كمابيش  شده ا يم 

( 170: 1392هجري قمري ثبت شده است )تبارنشلي و مقبلي،  1323خصوصيات ديگر سقانفارها مي باشد. تاريخ بنا 

 (. 7)تصوير
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 (170: 1392مشی و مشیانه و فره )تبارنشلی و مقبلی،  . تصویر7تصویر

 کبریاکالمضامین تصویری نقاشی های سقانفار 

شد. سقف بنا تخته كوبي سقانفار و  تکيه كبرياكال واقع در روستايي به همين نام در جنوب شهرستان بابل واقع مي با

شتتده و تمام ستتطوح آن داراي نقاشتتي هايي با مضتتامين مختلف مانند ديگر بناها پر شتتده استتت كه شتتامل مضتتامين 

ساط ضامين ا شکار، چوپان، م صحنه  شيدن گاو،  ضحاك مار دوش، اژدها و نيز اجتماعي مانند زني در حال دو يري، 

شتر، ماهي، بز، گاو و نقوش نمادين از روز رستاخيز، حوض كوثر، فرشتگان با نامه اعمال و  نقوش حيواناتي مانند فيل، 

نقوش ملهم از داستان هاي ادب فارسي چون شيرين و فرهاد و غيره است. تقريبا نيمي از سقف اين سقانفار سالم باقي 

 (. 8( )تصوير168: 1392تبارنشلي و مقبلي، ) آن بازسازي شده است مانده و بقيه

   

    
خورشید : باال چپ سمت تصویر. تصویر سمت راست باال: تصویر ملك باران. تصویر سمت چپ باال: ازدها بر سر نال طبقه همکف 8تصویر

: 1392 مقبلی، و یتبارنشل باباجان)خانم. تصویر سمت راست پایین: پهلوان اژدها کش، تصویر سمت چپ پایین: ضحاك )اژی دهاك( 

171.) 

 

  یشینما یها نییآ

. دارد يبستتتتگ جامعهي اعتقاد و ييايجغراف ،يخيتار ،ياجتماع ،يفرهنگ يها يژگيو بر ها نييآ و ها جشتتتن يبرگزار

شد. يکي از  شن تيرگان مي با سوم در منطقه مازندران ج ست ماه موافق ر،يت ماه زدهميس رگان،يت»آيين هاي مر  و .ا
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 جا هر: گفت را منوچهر و افتاد صتتلح ابيافراستت و منوچهر انيم كه وقت آن اندر .انداخت ريت آرش كه بود روز آن نيا

 و فرغانه انيم افتاد يكوه اندر ريت آن و انيرو كوه از ،انداختيب ريت آرش پس. (باشتتتد تو آن از )برستتتد تو ريت كه

 اندر و ديرستت جا نيا گريد دو نديگو و كنند جشتتن روز گريد مغان و .ديرستت كوه نيبد گريد روز ريت آن و تخارستتتان

 حصتتار از روز نياندر مردمان: كه نديگو نيچن و .بشتتکنند ها آتشتتدان و ها نيستتفال و كنند غستتل انيپارستت رگانيت

 آن اندر: نديگو و بخورند و بپزند وهيم با گندم اميا نياندر هم و. شدند شيخو سركار به يكس هر و. برستند ابيافراس

( 518: 1363ي، زيگرد)« بودند حصتتتار اندر همه كه رايز .كرد نتوانستتتتند آرد كه خوردند و پختند گندم همه وقت

 ييفرمانروا و رانيا بر منوچهر يپادشتتاه زمان در كه داشتتتند دهيعق نيچن رگانيت جشتتن مورد در باستتتان انيرانيا

 ينبرد از پش عاقبت. افتاد تنگنا به مازندران در رانيا ستتتپاه و درگرفت نيطرف انيم يجنگ توران، بر ابيافراستتت

سا سته وي شيفر شت به طرف دو كننده، خ ضا يآ شور دو مرز كه نيا يبرا و دادند ر شن ك  انيم از زهيست و شود رو

 كشتتتور دو مرز جا همان ،آمد فرود ريت جا هر. كنند پرتاب دور خاور جانب بهي ريت البرز فراز از تا رفتنديپذ زد،يبرخ

 فرمان و شد داريپد «مذ ارياسفند» ي فرشته بودند، گو و گفت نيا در تا. نروند فراتر آن از نيطرف از كي چيه و باشد

ضر را آرش و آورند كمان رويت تا داد  مانندش يب يروين به و بود دار كمان نيتر بزرگ انيرانيا انيم در آرش. كنند حا

 يروين به رانيا كشوري پهنا كه دانست آرش بود، دار نيد و ميحک ف،يشر يمرد و كرد يم پرتاب همه از دورتر را ريت

. به (12-11 :1390ي، فراهان يبرزآباد) بگذارد راه نيا در را خود توان و توش ديبا و استتتت بستتتته او ريت پرش و بازو

 تعبير فردوسي:

 ريرگيش قارن روزگريپ چو                                                                      ريت فرسنگ به يبرد كه آرش چو

 (.564: 1369 فردوسي،)

صل در رگانيت  ستان ف ست، آن يطبعي ها يژگيو از ديشد يگرما و باران كمبود كه تاب  نييآ ياجرا ينوع واقع در ا

 جشن نيا كهن، منابع يبرخ در رو نيهم از. است شده يم برگزار باران، زديا شتر،يت بر كه بوده باران طلب يبرا خاص

شن» يها نام به ها شان، آب زان،ير آب زگان،ير آب ج سال، ديع پا شن االغت شو ج ست آمده ... و يسر  و يقيحق)« ا

 در نيز تيرگان جشن و شود مي ناميده تير تيشتر، خداي نام به ايراني تقتتتويم متتتاه چهتتتارمين (.81: 1391ي، ستار

 بتا كته دارد وجتود نقتشي ي مازندرانستقاتاالرها در(. 21: 1383 كرتيس،) دوش مي برگزار باران جتشن گراميداشت

ست مرتبط آب صوير  «باران ملك» نقش آن و ا ست( 9)ت س نقش. ا سا شن يبرا كه يا شهير دو هر در« آب» يا  ج

ست، شده گزارش رگانيت به اين ترتيب، مي  .دكنن برپا ها ايدر و ها چشمه و ها رودخانه كنار در را آن كه شد سبب ا

 برخي از آيين هاي نمايشي مازندران همچون جشن تيرگان را در باورهاي اساطيري شاهنامه جستجو كرد.  ريشهتوان 
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 (.97 :1388 ،همکاران و محمودی). ملك باران، 9تصویر

 اه لیبخش تحل

 (1)جدول  كه در جدول زير اين مضامين بر اساس نوع پديداري و نمادگرايي تفکيك شده است:

 

 مازندران نمایشی و بصری هنرهای در شاهنامه نمادین مضامین و ها اسطوره تجلی. 1 جدول

  

 مضامین نمادین و اسطوره ایی

 نبرد خير و شر آب
و الهه هاي  موجودات ديوان،

 اژدها و ايي افسانه
ضحاك )مظهر انساني 

 اهريمن( 
 گاوسر گرز شاهنامه  قهرمانان

 اشعار شاهنامه

 بشستن تن همه
 پاك آب بدان

 د،يخورش كردار به
 تابناك شد

 دانش شاه يكا گفت نيچن

 ريپذ
 ريپذ رامش شيبداند مرگ به

 ديسپ ويد جگرگاه دميدر
 ديام پس نياز شاه بدو داردن

 

امروز » دل گفت رستم كه:  به

 جان،
از اين  بُرْد نخواهم همي

 «.بدگمان
هم ايدون به دل گفت ديو 

 سپيد،
 .ديناام شدم ن،يريش جانِ از»:كه

 اَژدها، نيا چنگِ از كه دونيا گر

 رها، ابمي پوست، و يپ دهيبر
 مازندران، به كهتر، نه مهتر نه

 .«كران تا كران از يجا به بمانم

 دو جادو ضحاك كتف ابر
                                                                       مار

 رانيا از برآورد و برست
 دمار

 نازان ميهيد به و مهر به

                                                     ترست
 چو رستم دور از آمد يهم

 ريش
                                                             ريدل ياژدها اندرون ريز به

 ارياسفند كينزد به آمد چو

 گرزه بران

 دست گاوسر
                                                          برد

 سرش بر بزد
 ترگ

 بشکست

 خرد

 هنرهای

 یا بصری

 تجسمی

 بافندگي

 نقش مايه چکنه

 خورشيد نقش

 خانم

تقابل نيروي خير و شر در 

 محافت از درخت زندگي.

 نور مظهترخورشيد 

_ * 
 يکتيتار مظاهر مهر خفته

 ظلمتت و
_ _ 

 معماري

نقش خورشيد 

 خانم
ملك باران  

 )تيشتر(

 نبرد رستم با ديو سپيد
 نبرد با اژدها

 تصوير اژدها و كوه آتشفشان،
 ديو سپيد، ضحاك و گرشاسب

 دوش مار ضحاك

 جنتگ متاده )نكاو

 عليه نظام استبدادي(
 نبرد رستم و اسفنديار

نبرد رستم و 
 فريدون

 هنرهای

 نمایشی
جشن 
 تيرگان

پرتاب تير توسط 
 آرش به ابرها 

خشکسالي در برابر باران و 
 نعمت

 _ (كشور از دفاع مادآرش )ن _ تيشتر )الهه باران(
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(، به این مطلب اشاره می کند که بر طبق تحقیقات نگارندگان -عالمت )* مالحظات: در بخش های تفکیکی جدول حاضر، قسمت هایی با 

در این پژوهش، مضمون مرتبط یافت نشد که این به این معناست که وجود این موارد محتمل می باشد که نیازمند پژوهش های بیشتر در 

 .    این زمینه است

 نتیجه گیری  

 موضوعات در يگريد يهنر رسانه هر از تر جامع و ميمستق طور به انگيزخيال  يفارس اتيادباست كه  سال هزار از شيب

 يبرا ي رارانيا فرهنگ ي ديگري،بوم دهيپد هر از شيب و افتهي پرورش و منعکسي رانيا فرهنگ يها يريگ جهت و

كه در طول قرن ها، اغلب از اين ادبيات به عنوان نشانه ايي از جايگاه خاص آن و  كند يم فيتعر خود يرانيا اتيادب

 ادبي رآثا در(. به اين ترتيب، Hillmann, 1982: 7مشاركت متمايز آن در بيان فرهنگ بشري اشاره شده است )

 آرزوهاي و ها آرمان ي هندهد نشانكه  رويدادها اين. است فراوان عادت خالف و غيرطبيعي حوادث ،ايران حماسي

 انساني اصلي مسائل درباره ملت آن كلي عقايد، بيان كننده است اجتماعي نظام و اخالقي هاي زمينه در ملت يك بزرگ

 جهان نوع تاثير تحت در آثار هنري، شاهنامه گري مفاهيمتصوير بياني هاي شيوه .است مرگ و زندگي آفرينش، مانند

 مطابقت ،است آمده پديد آن براي شاهنامه كه محيطي انديشه و تفکر با كه نگرشي .است آنان بر شاهنامه منظومه بيني

 ايراني هنرمندان كه است اين گيرد، قرار توجه مورد ادبي و هنري آثار مورد در بايد كه ايي نکته عالوه بر اين، .دارد

 بيان و خلق به خود آثار در هستند. لذا، آگاه خود فرهنگي و ايي اسطوره پيشينه به نسبت و بوده آگاهي و شعور واجد

در اين ميان مازندران، سرزميني كه در طول تاريخ دست خوش حوادث بسياري بوده است،  .اند پرداخته پيشينه اين

يکي از ارزشمندترين گنجينه ميراث هنري است. از آنجا كه واژه مازندران، نخستين بار در شاهنامه ديده شده است 

 يا اسطوره بخش در چه ازندران،م ييايجغراف و يخيتار گاهيجا صورت، مي توان متصور شد كه نيبد(، 30: 1353)كيا، 

 و نينماد نيمضام باشد. بنابراين، نمي توان نقش و تاثير فراگير منطبق هم بر، آن يخيتار بخش در چه و شاهنامه

 اين منطقه را ناديده گرفت. يهنر آثار در فردوسي شاهنامه ايي اسطوره

اعتقادات فرهنگي بشريت در طول تاريخ مي باشند، توسط آثار عالوه بر اين، اسطوره ها و نمادها كه تجليگاه باورها و 

هنري نمودار مي شوند. در اين بين، آثار هنري مازندران از جمله نقاشي هاي قهوه خانه ايي، تزيينات معماري سقانفارها، 

ها مي باشند كه نقش هاي مرسوم در هنر بافندگي و آيين هاي نمايشي، نمودهاي بارزي از بيان اين نمادها و اسطوره 

 در اين مطالعه به طور اجمالي بررسي شد. در نتيجه، تحليل و بازشناسي نقوش تزييني و طرح ها در آثار هنري مازندران،

دگرگون شده اند و يا همراه با نمادهاي ديگر  خود تاريخي سير در آثار اين از برخي در رفته كار به نمادهاي ،كه اگرچه

ولي با تحليل اين طرح ها و نقوش بر اساس متون شاهنامه فردوسي، مي توان به ارتباط آن ها با  ،به كار گرفته شده اند
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اسطوره ها و نمادهاي شاهنامه پي برد. بنابراين، تجلي مجدد اسطوره ها و مضامين نمادين شاهنامه را مي توان در 

 هنرهاي بصري و نمايشي اين منطقه مشاهده كرد.

 فهرست منابع و مآخذ 

 ها:تابک

 . تهران: سمت.6( تاريخ اساطيري ايران. چاپ 1383آموزگار، ژاله )

 .مجلس چاپخانه: تهران. 1ج. يانيآشت اقبال عباس حيتصح ،طبرستان خيتار (1320) محمد نيبهاءالد ار،ياسفند ابن

 ( دانش اساطير، مترجم جالل ستاري، تهران: توس. 1370باستيد، روژه )

 .اول تابستان از آغاز تا امروز ، تهران: اوستا فراهاني -آب پاشان -( جشن هاي تيرگان1390مجتبي )ني، برزآبادي فراها

 ( جستاري چند در فرهنگ ايران، تهران، فکر روز. 1374بهار، مهرداد )

 ( پژوهشي در اساطير ايران، تهران: انتشارات آگه. 1375بهار، مهرداد )

 تاريخ، تهران: نشر چشمه.( از اسطوره تا 1376بهار، مهرداد )

 .دانش سروش :تهران ي،رانيا يمعمار يشناسسبك( 1386پيرنيا، محمد كريم )

 ( تاريخ فرش: سير تحول و تطور فرشبافي ايران، تهران: سمت.1387حشمتي رضوي، فضالاهلل )

 ( مباني طراحي سنتي در ايران، تهران: چشمه. 1381حصوري، علي )

 ( برهان قاطع، به اهتمام محم د معين، جلد چهارم، تهران : انتشارات اميركبير. 1362خلف تبريزي، محمد حسين )

 ( مبادي سواد بصري، ترجمه مسعود سپهر، تهران: سروش. 1398دانديس، ا دونيس )

 .( رمزهاي زنده جان، ترجمه جالل ستاري، تهران: نشر مركز1378دوبوكور، مونيك )

 رهاي مازندران، مازندران: سازمان ميراث فرهنگي كشور.( سقاتاال1382رحيم زاده، معصومه )

 ( ضحاك در شاهنامه، تهران: پويش. 1354رهين، عظيم )

 ( پژوهشي در فرش ايران، چاپ دوم، تهران: انتشارات يساولي.1390ژوله، تورج الف )
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 ( شاهنامه، تهران: دانشکده ادبيات و علوم انساني تهران. 1369) 416-329فردوسي، ابوالقاسم، 

 چاپ چهارم، تهران: انتشارات سنايي.  سنايي: ديوان )بي تا( به سعي و اهتمام: مدرس رضوي،

 .ترايم: تهران. لاو چاپ. ارياسفند و رستم داستان اصلي طرح( 1376) روسيس سا،يشم

 ( فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضايلي، جلد دوم، تهران: جيحون. 1385شواليه، ژان و گرابر، آلن )

 اسناد ملي ايران. ( پژوهشي در شاهنامه، به كوشش علي مير انصاري، چاپ اول، تهران: سازمان1375كريمان، حسين )

 ( از گونه ايي ديگر، تهران: مركزي.1368كزازي، ميرجالل الدين )

 ( مازهاي راز، تهران: مركزي. 1380كزازي، ميرجالل الدين )

 ( شاهنامه و مازندران، تهران: انتشارات انديشه نيك، چاپ اول. 1353كيا، صادق )

 . ( زين االخبار، عبدالحي حبيبي، تهران: دنياي كتاب1363گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود )

 ايران و روسيه، به تصحيح محمد گلبن و فرامرز طالبي، تهران: دنياي كتاب.( سفرنامه 1363ملگونف، گ ورگي )

 ( اسناد و مدارك سازمان ميراث فرهنگي. 1384ميراث فرهنگي مازندران )

 ( تاريخ مازندران، جلد او ل، چاپ او ل، تهران : توس. 1381مهجوري، اسماعيل )

 (، تهران: موسسه3روپاشي دولت ساسانيان )قسمت دوم( )جلد ( تاريخ ايران: از سلوكيان تا ف1377ياشاطر، احسان )

 اميركبير. انتشارات

 مقاالت:

بررسي نمادهاي ملي و ( »1394اكبر پور كامي، مرضيه. هاشمي زرج آباد، حسن. محمودي، فتانه. حسامي، وحيده )

ش ملي باستان شناسي ايران، ص ، دومين هماي«مذهبي سقانفارهاي شهرستان بابل )مطالعه موردي: شياده و كبودكال(

1- 7 . 

 . 54-41، ص 15، مطالعات ايراني، شماره «ديوان در متون پهلوي( »1388اكبري مفاخر، آرش )

، فصلنامه «جنبه خير و شر و جاندارانگاري آب در شاهنامه( »1391اسفندياري مهني، فاطمه و خداياري، خديجه )

 . 30-20اول، ص تخصصي مطالعات داستاني، سال اول، شماره 
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مضامين مذهبي در نقاشي هاي عاميانه تکايا در ( »1390انصاري، مجتبي. اعظم زاده، محمد و پورمند، حسنعلي )

 . 22-17، ص 15، دو فصلنامه هنر اسالمي، شماره «مازندران

مضامين اساطيري و نمادهاي آييني در نگاره هاي سقف سقانفارهاي ( »1392، فاطمه و مقبلي، آناهيتا )تبارنشليباباجان 

 . 173 -166. ص 3، سال دوم، شماره «بابل، مجله هنرهاي بصري چيدمان

شکده ، نشريه زبان و ادبيات دان«بررسي مفهوم ديو از اوستا تا شاهنامه( »1385پورآالشتي، حسن و قلي زاده، حسين )
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The Symbolic Themes of Shahnameh in Artworks of Mazandaran 
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Abstract  

The valuable work of Shahnameh, Ferdowsi Tusi is well-known and famous epic in 

Persian, by the people of Iran has for a long time been considered, and due to the story’s 

context of this art work throughout history, this combination enabled us to build a close 

relationship with it. This unique collection contains narratives of the heroes of the 
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Shahnameh and other Iranian heroic texts, tangled with symbolic and mythical themes. 

To the extent, reflections of Ferdowsi's themes and concepts can be seen in various works 

such as Mazandaran artworks. As far as it's a nice replication on the strength of the 

themes and concepts of Ferdowsi's Shahnameh which is seen especially in various works 

contained in the art works of Mazandaran. The purpose of writing this article is the 

evaluation and analysis of the symbolic themes of Ferdowsi's Shahnameh in the art 

works of Mazandaran, through descriptive-analytical method, based on quantitative 

content analysis and the data derived from observation, library studies. In other words, 

examples of the artistic works of this area proved almost symbolic for the themes of the 

Shahnameh which were classified and analyzed. The results of this research show that 

although the symbols commonly are used in some of these the artistic works have 

undergone a profound industrial change, however, a wide range of uses of symbolic and 

mythological for themes of Ferdowsi's Shahnameh can be mentioned in them. 

The research Aims: 

1. Evaluation and analysis of the Ferdowsi's Shahnameh symbolic themes in the 

Mazandaran artworks. 

2. 2. Classifying and analyzing examples of Mazandaran artworks that includes the 

symbolic themes of the Shahnameh. 

The research questions: 

1. How can the symbolic elements of the Ferdowsi Shahnameh be explained in 

Mazandaran artworks? 

2. 2. Why is Mazandaran sometimes symbolic manifestations in Ferdowsi's 

Shahnameh and what is the reason for this unique influence? 

Keywords: 

The Ferdowsi's Shahnameh, The art works of Mazandaran, Symbolism 


