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آذر   88شماره دوم

اســتان مازنــدران به جهت
حكومت هاى محلى شاهزادگان
ساســانى كه تا سده چهارم
هجرى نيز تداوم داشته است:
داراى پيشينه اى قوى از هنر،
معمارى، آيين و ســنن كهن
ايرانيان مى باشــد. تداوم هنر
و تمدن ايرانيان باستان را در
دوران اسالمى نيز شاهد هستيم. به طورى كه
تا امروز نيز شواهد بسيارى به ويژه در زمينه
زيارتگاه ها و اماكن مقدس اين استان در گوشه
و كنار اين مرز و بوم به چشم مى خورد. در اين
مقاله به بعضى از اين مكان هاى آيينى و محترم
در شهرهاى بابل و قائم شهر اشاره مى شود.
بابل از كهن ترين شهرهاى اين استان است كه
در تاريخچه آن نام هاى «مه ميترا» يا «ما ميترا»
به معناى ميتراى بزرگ يا آتشكده ميتراى بزرگ،
«مامطير»، «مامطيــران»، «بار فروش» و «بابل»

آمده است.

بابل
شهر باستانى بابل، اماكن مذهبى فراوانى را در قالب مقابر پيران

و بزرگان، امام زاده ها و تكايا در خود جاى داده است.
ــدران وجود ــتان مازن ــهر هاى اس ــاخص ش از عناصر مهم و ش
ــت كه در اين اماكن حكايت از باورهاى مردم ــقانِفار»هايى اس «س
ــالمى عملكردى ــه ايزد بانوى آب ها مى كند. گر چه در دوران اس ب
ــتون دار ديگر دارد اما نقش و نگارها و تزييناتى كه بر معمارى س
ــقا تاالرها به چشم مى خورد و آداب و آيين هايى كه تا امروز اين س
ــت از گذشته هاى دور. مانند در آن ها جريان دارد يادگارهايى اس
ــقانفار «كبرياكال» كه شامل تاالرى با ستون هاى چوبى تكيه و س
ــت و با نقش مايه هايى چون: ماهى، خورشيد خانم و چليپا، مار اس

و موجودات افسانه اى نقاشى شده است.(تصوير 1).
ــم عزادارى كه در مواقع غير از برگزارى مراسم علم هاى مراس
عزاى حسينى در اين سقا نفارها نگهدارى مى شود شامل: تزيينات
ــر نمادين چون خروس، طاو س، كبوتر، اژدها، گل يا ميوه و عناص
ــانه ها به آيين هاى كهن ــد. اين عاليم و نش ــرو مى باش انار و س
پيش از اسالم بر مى گردد كه تا امروز به صورت نماد هايى مقدس

ــت. (تصوير 2). بر جاى ماندهاس
ــم و تزئينات معمارى نيز فراوان ــانه ها بر فرش، گلي از اين نش
ــت. ــود، اما امروز كسى به معنى و رموز آن آگاه نيس ديده مى ش

اين بناها معموال در كنار تكايا، مساجد يا امام زاده ها و قبرستان ها
ــرات فراوانى يافته و در ــود و البته در گذر زمان تغيي ديده مى ش

تصوير1 : خورشيد خانم، موجود افسانه اى، ماهى. نقاشى روى چوب، سقانفار كبرياكال.

:  نقش گل انارى، سرو، اژدها بر علم عاشورا. 2 تصوير

از عناصر مهم و شاخص
شـهر هاى مازنـدران
وجود «سقانِفار»هايى
است كه در اين اماكن
حكايـت از باورهـاى
مـردم به ايـزد بانوى

آب ها مى كند.

شهره جوادى
دكتراى تاريخ هنر

shjavadi@ut.ac.ir
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دوره هاى مختلف بارها و بارها باز سازى شده است. قدمت بعضى از 
ــلجوقى و ايلخانى بازمى گردد و برخى ديگر تغيير  آن ها به دوره س
اساسى كرده و قدمت آن ها به عهد قاجار مى رسد. اما از آن جا كه 
ــمه يا چاهى  اين اماكن مقدس معموال در جوار درختى كهن، چش
واقع شده و مردم براى زيارت و طلب حاجت به آن جا مى روند، از 
ــته هاى دور تاكنون محترم و مقدس شمرده مى شود. از اين  گذش
رو چشمه و چاه مقدس آن در هر دوره به شخص عزيز و مقدسى 
ــت. چنان كه بسيارى از اين آب هاى مقدس  ــبت داده شده اس نس
ــمه  ــمه حضرت رضا(ع)، چش ــروز به چاه امام زمان (عج)، چش ام

حضرت على(ع) و يا حضرت زهرا(ع) موسوم شده است.
ــگاه اهالى مازندران  ــرم و مقدس كه زيارت ــر بناهاى محت از ديگ
ــت كه امروزه به نا م هاى  ــمار مى رود مقابر پيران و بزرگانى اس به ش
ــرج آرامگاه  ــت. مانند: ب ــهور اس ــره درويش، پير و امام زاده مش مقب
ــكل  ــتوانه اى با گنبدى هرمى ش «درويش فخر الدين» كه بنايى اس
ــت و زير گنبد آن با كاشى هاى فيروزه اى- الجوردى تزئين شده  اس
است. اين برج در ميان قبرستانى واقع شده كه باغ مزارى كوچك را 
تشكيل مى دهد.(تصوير 3).                                                         

ــه در ميان آن صندوقچه اى  ــت ك فضاى داخلى برج، اتاقكى اس

ــاى هندى قرار دارد كه قرآن،  ــبز رنگ با نقش و نگاره چوبى و س
ــش اين ضريح مقدس  ــدان و گاه آئينه زينت بخ ــمع، چراغ، گل ش

است.(تصوير 4). 

ــقف  ــت چهار گوش و آجرى با س ــام زاده «هفت تن»، بنايى اس ام
ــت. اين بنا در ميان حياطى  ــيروانى كه روى صفه اى قرار گرفته اس ش
ــت. (تصوير5) داخل بنا مانند ساير  ــرو آرميده اس با درختان نارنج و س
ــبز  ــبز رنگ وجود دارد كه با پارچه هاى س اماكن اين ديار ضريحى س
ــت. بيرون بنا بر روى تير هاى چوبى زير سقف،   ــده اس رنگ تزئين ش
نقوشى از سرو، اژدها، گل و بوته بر روى چوب ترسيم شده است. نقوش 
ــان از باورهايى كهن دارد.(تصوير 6) به «شيوه قاجارى*» است اما نش

هى
مگا

آرا
رج 

3: ب
ير 

صو
ت

بل.
، با

ين
الد

خر
ش ف

روي
د

ى،
چوب

چه 
دوق

 صن
ح يا

ضري
 : 4

وير
تص

4
ن.

لدي
خرا

ش ف
روي

ه د
مگا

آرا
ل 

داخ
 :5

وير
تص

بل.
، با

تن
ت 

 هف
اده

امز
ز ام

ى ا
ماي

ن
ب،

چو
وى 

ى ر
قاش

ر، ن
ش ما

: نق
ر6

صوي
ت

6
بل.

، با
تن

ت 
 هف

اده
امز

ن ام
ايوا

ف 
سق

ير 
 ز



22

آذر    88شماره دوم

ــيد زين العابدين، امام زاده قاسم و بسيارى ديگر از اين  مقبره س
اماكن مقدس در شهر بابل و روستاهاى اطراف ديده مى شود.

مسجد مقدس محدثين(بابل)
ــيخ  ــهر بابل، خيابان ش ــدوده مركزى ش ــجد در مح ــن مس اي
كبير(افرا داربن= زير درخت افرا) واقع شده است. مساجد متعددى 
ــتر آن را احاطه نموده   ــرار دارد كه مانند حلقه انگش ــراف آن ق اط
است. از شمال به مسجد «كاظم بيك» از شمال شرقى به مسجد 
ــجد «موسى ابن جعفر(ع)» و از غرب به  ــرق به مس «پير علم» از ش
ــيرگرمحله) و از جنوب به مسجد «گلشن»  مسجدكوچك (شمش
ــر تكيه)  ــجد «خاتم االوصيا(عج)»(بيس ــوب غربى به مس و از جن
ــاجد ديگر حدود  ــجد با مس ــد كه ميانگين فواصل اين مس مى رس

300 متر است.
ــجد در محله« افراداربن= زير درخت افرا»، وجود  قرار گرفتن مس
هفت مسجد كه دايره وار در يك محدوده واقع شده است، همچنين 
ــر تكيه» و  ــاجد مانند :«پير علم»، «بيس ــامى بعضى از اين مس اس
«شمشير گر محله» حكايت از پيشينه اى نمادين در باورهاى ايران 
ــالم دارد. بنا بر روايات و نوشته هاى مورخان، شهر بابل  پيش از اس
ــه به نفوذ دين  ــت كه با توج ــك دريا، پاك و مقدس بوده اس نزدي
زرتشت در دوران باستان، بوميان آن را «مه ميترا» ياجايگاه ميتراى 

بزرگ، معبد يا آتشكده بزرگ ميترا مى ناميدند.
ــوم هجرى مورخان اسالمى از «مامطير» به عنوان  اواخر قرن س
ــهر هاى طبرستان نام برده اند. مامطير يا مطيران در دوره  يكى از ش
صفوى به«بار فروش» معروف بود و سپس در سال 1306به مناسبت 
ــهر به بابل تغيير يافت.  مجاورت با «بابل رود» يا «باول رود» نام ش
بنابراين به گواهى آثار پيش از اسالم، روايات و متون كهن، نام هاى 
اساطيرى و هم چنين آداب و رسومى كه تاكنون مردم بابل و ديگر 
اهالى مازندران به آن پاى بندند، مى توان نتيجه گيرى كرد كه قدمت 
ــيد و  ــر و اَناهيتا، ايزدان نور و فروغ خورش ــهر به دورا ن مه اين ش
آب هاى پاك، باز مى گردد؛ نيايش آن ها در كنار چشمه ها و درختان 
ــد و تاكنون نيز رسومى با همين ظواهر اما در  مقدس بر گزار مى ش

قالب اسالم و شخصيت هاى مقدس و معصوم برپا مى شود. 
ــجد با  ــى مى گويند : بناى قديمى مس ــران و معتمدين محل پي
ــقف آن از حصير محلى  ــدون ديوار بود و س ــتون هاى چوبى و ب س
ــار مى كردند. از  ــده و اطراف آن را با همان حصير حص ــيده ش پوش
ــجد بود و  ــكونى «مال نصيرا» در جوار اين مس آن جا كه منزل مس
درب كوچكى از خانه ايشان به مسجد باز مى شد، پيداست كه زمين 
مسجد متعلق به آن مرحوم بوده است. در تاريخچه مسجد آمده كه 
حدود 300 سال پيش حضرت مهدى(عج) به خواب مال نصيرا آمده 
و دستور ساخت مسجد و نام آن را صادر فرموده اند. مرحوم «نصيرا» 
هنگام بناى مسجد در محدوده زمين متوجه هاللى از خشت گرديد 
ــاختند  كه حكايت از محراب و قبله مى كرد و همان جا محراب را س

كه از آن پس مبناى قبله مردم بابل شد. 
هنگامى كه براى اولين بار قبله نما براى تعيين قبله در دسترس مردم 
شهر بابل قرار گرفت  آن را به مسجد محدثين آوردند و در درون محراب 
گذاشتند از آن جايى كه با جهت محراب همخوانى نداشت قبله نما را معتبر 
نمى دانستند. چاه مسجد به هنگام رويت حضرت مهدى(عج) فوران نموده 

و ايشان از آن وضو ساخته اند. مردم از اين چاه حاجت مى گيرند و رسم 
عريضه نويسى تاكنون برقرار است.  اين مسجد به «مسجد مقبره» و«مسجد 
ــت، زيرا قبور دو عالم برجسته«مال نصيرا»  ــيخ كبير» نيز معروف اس ش
ــجد  ــجد قرار دارد. همچنين به مس ــيخ كبير» در مجاورت مس و «ش
ــت.(تصوير7) ــهور اس «جمكران ثانى» يا «جمكران مازندران» نيز مش

ــتان پايين و باال، قبرستان (حياط  ــجد كنونى شامل شبس مس
ــجد از زمين هاى مرحوم مال نصيرا)، مقبره علما- مال نصيرا و  مس

شيخ كبير- است.

حياط مسجد با مقبره شهيد
ــوم به چاه امام زمان(عج)  ــجد چاهى موس ــتى مس در حياط پش
ــود كه مردم با توسل به آن حاجت خود را مى طلبند. ديده مى ش

(تصوير 8 و 9)

را»
صي

مالن
ره«

مقب
 : 7

وير
تص

       
د     

سج
ت م

پش
اط 

 حي
 در

قع
ن وا

زما
ام 

ه ام
 چا

 :8
وير

تص

در تاريخچه مسـجد 
آمـده كه حـدود 300 
سـال پيـش حضرت 
مهدى (عج) به خواب 
مـال نصيـرا آمـده و 
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نتيجه گيرى 
بديهى است كه تمامى تمدن ها و فرهنگ هاى بزرگ بشرى يك باره خلق نشده و در مدتى طوالنى و طى مسيرى پرپيچ و خم شكل 
ــت؛ در همان حال فرهنگ تمدن قبلى را پااليش نموده و با تفكر جديد هماهنگ ساخته است؛ بنابراين  ــيده اس گرفته و به تكامل رس
فرهنگ اسالمى و به دنبال آن هنر و معمارى اسالمى نيز اين گونه شكل گرفته است. اسالم با تفكر الهى و متفاوت ازديگر اديان الهى و 
با شعار الاله اال اهللا در هر سرزمين كه وارد شد فرهنگ و هنر آن مرز و بوم را پااليش نموده و معيارهاى اسالمى را به تدريج جايگزين 
كرده است. كه اگرآن رسوم قبلى ريشه دار بوده و مغايرت چندانى با اسالم نداشته است، به گونه اى نو و هماهنگ با تفكر اسالم آميخته 
شده است. بسيارى از اماكن مذهبى گذشته پس از اسالم حفظ شده اما محتوا و گاه شكل عبادت و نيايش در آن ها تغيير كرده است 
تا با آيين جديد هماهنگ شود. از اين ميان برخى از اماكن استان مازندران بررسى و تحليل شد كه طبق شواهد موجود از مكان هاى 
مورد احترام و برگزيده نزد مردم بوده كه در طى زمان به شكل هاى مختلف مراسم نيايش و راز و نياز در آن ها  برگزار مى شده است. 

اين مكان ها امروز نيز تكيه گاه و پناهگاه حاجتمندان و دينداران باورمند است.
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ــه روزگارى در كنار  ــن افرا ك ــاه مقدس و درخت كه وجود چ
ــه معابد و اماكن  ــت از همان فرضيه اى دارد ك ــجد بوده حكاي مس

مقدس ايران باستان در جوار آب و درخت مقدس بنا مى شد. 

قائم شهر
ــتاى  ــى در روس ــن نواي ــد زري ــيد محم ــى س ــرج آرامگاه ب

چمازكتى(قائم شهر) به سده نهم هجرى بر مى گردد.
ــده است كه  ــتانى بزرگ و مصفا واقع ش اين زيارتگاه در ميان قبرس
درختى كهن مقابل ورودى اين برج قرار دارد.(تصوير10 )  به درختچه ها 
و گياهانى كه در كنار سنگ قبرها ديده مى شود؛ بعضاً پارچه سبزى 
ــم نذر و نياز و حاجت خواهى گره خورده است.(تصوير 11و12) به رس

آن جايى كه آيين ها و 
رسوم قبلى قوى بوده 
و مغايـرت چندانى با 
اسالم نداشته است، به 
گونه اى نو و هماهنگ 
با تفكر اسالم آميخته 

شده است.
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2. سيف، هادى(1371) نقاشى پشت شيشه، تهران : انتشارات سروش.

3.مير سراجى، سيد مرتضى(1384) مسجد مقدس محدثين، تهران : نشر زعيم.
4. وفايى،  شهر بانو(1381)  سيماى ميراث فرهنگى مازندران، تهران : سازمان ميراث فرهنگى كشور(پژوهشگاه)، اداره كل آموزش، انتشارات و توليدات فرهنگى. 

5. پژوهش هاى ميدانى نگارنده، بهار 1388.

پى نوشت:
* براى اطالعات بيشتر از شيوه قاجار به كتاب نقاشى پشت شيشه مراجعه شود.

** ماخذ تمامى تصاوير آرشيو شخصى نگارنده است.




