محمود طاووسي ،1مژگان خاکپور  ،2مجتبي انصاري
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خصوصيات اقليمي گيالن موجب شده است كه تحقيقات چندان شايستهاي در مورد آثار برجاي مانده از
دنياي کهن در اين منطقه صورت نپذيرد و گيالن به لحاظ شناسايي تاريخ کهن آن مهجور واقع گردد .اما با
نگاهي بهتزئينات معماري بومي در روستاهاي گيالن ميتواننقشمايههايي را مشاهده كرد که تا حدودي
متمايز از ديگر نقاط ايران است .با بررسي کشفيات باستانشناسي پيش از اسالم در منطقه نيز ردپايي
از اين نقوش را در معماري امروز ميتوان يافت .استمرار اين نقشمايهها و بنماية فکرياي که موجب
تداوم بهکارگيري اين نقوش بودهاند ،شالوده اين مقاله را تشكيل ميدهد .مقاله بر پاية تحقيقات تاريخيو
توصيفي و با مطالعات اسنادي و ميداني انجام پذيرفته است .در اين مقاله ،مقايسهاي تطبيقي بين تزئينات
موجود از ميان سيزدههزار شيء ثبتشده در موزة شهر رشت ،برخي از اشياي در معرض نمايش در
موزة ايران باستان ـ که بخش اعظمي از آنها متعلق به تمدن آماردهاست از يک سو و تزئينات معماري
بناهاي سنتي روستايي گيالن بر اساس برداشتهاي ميداني از سوي ديگر ،صورت گرفته است .نوشتار
با نگاهي کوتاه به تاريخ گيالن از زمانهاي کهن آغاز شده است و سپس کشفيات باستانشناسي اشيايي
که در آنها طرحهايي به منظور تزئين بهکار گرفته شده است ،مورد بررسی قرار گرفت .اهميت تزئين و
پرداختن به جنبههاي هنري خلق اثر ،از مباحثي است که در حد مقاله به آن توجه شده است و مقايسة
تطبيقي نقشمايههاي تزئيني امروز با گذشته ،محور اصلي اين نوشتار است .در پايان ،نحلههاي فکري مولّد
اين آثار هنري و عوامل اين تداوم در بهکارگيري طرحهاي همسان ،مورد بررسي قرار گرفته است .حاصل
سخن آنکه هنرمند بومي گيالن ،بهرغم توانايي در ظهور هنر طبيعتگرا ،بر اساس نحوة انديشه درباب
انگيزة غايي ،دست به خلق هنر انتزاعي و هندسي زده است و اين استمرار نحلههاي فکري ،هنرهايي همسان
را در طول تاريخ به وجود آورده است.
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ش از اسالم ،معماري روستايي گيالن.
کليدواژهها :تزئينات معماري بومي ،نقشمايههاي تزئيناتي ،تزئينات پي 
 1استاد دانشكده هنر و معماري ،دانشگاه تربيت مدرس ،استان تهران ،شهر تهران
 2دانشجوي دکتري پژوهش هنر ،دانشگاه تربيت مدرس ،استان تهران ،شهر تهران
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E-mail: mojgan_khakpour@yahoo.com

 3دانشيار دانشكده هنر و معماري ،دانشگاه تربيت مدرس ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول)
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نامۀ معماری و شهرسازی
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رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گيالن در سرزمين آماردها

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي ...

تاريخ دريافت مقاله1390/03/31 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/10/12 :
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مدتها پيشاز مهاجرت بزرگ آرياييها به فالت ايران ،سرزميني که اکنون بانام گيالنشناخته
ميشود ،مأمن مردماني به نامهاي کادوسيان ،آماردها ،کاسپيان و جز اينها بود .اين اقوام،
سرزمين گيالن را موطن خود برشمردند و هزاران سال در اين ديار زندگي كردند .اينان بحق از
پيشکسوتان تمدناند؛ آن هم نه فقط تمدن ايران ،که تمدن بشري حتي .بيش از نيمميليون سال
از حيات انسان بر روي کره خاکي ميگذرد .اما او برخالف ساير مخلوقات ،در حيات ساده
نباتي و حيواني محدود نبوده است« .آنچه انسان را از ديگر جانوران ممتاز گردانيده است ،چهار
گونه فعاليت است :ابزارسازي ،گروهزيستي ،سخنگويي و انديشهورزي» (آريانپور.)30 ،1388 ،
سيستم پيچيدة عصبي و دستها و انگشتان دقيق و ظريف انسان ،او را در گرفتن و ساختن
و پرداختن اشيا ـ و در نتيجه در ايجاد ابزار و خانه ـ و مدن ّيت ياري رساندند« .تفاوت عمده و
اساسي انسان با ديگر جانداران که مالک انسانيت اوست و منشأ چيزي به نام تمدن و فرهنگ
انساني گرديده ،در دو ناحيه است :بينشها و گرايشها» (مطهري .)10 ،1362 ،دستهاي توانا در
کنار قدرت انديشيدن موجب بروز رفتارهايي شده که براي خود او هم ناشناخته است .يکي از
اين رفتارها پرداختن به هنر و برآوردن نيازهاي روحي و رواني انسان از دوراني بس کهن ـ که
اکنون دورة پيشاز تاريخ ناميده ميشود ـ بوده است .تاکنون محققاني در خصوص غناي فرهنگي
گيالن و لزوم حفظ آن ،که پشتوانة اصيل تمدن و فرهنگ ايران بزرگ است ،به تحقيقاتي درخور
توجه پرداخته و کتابهايي را نيز به رشته تحرير درآوردهاند .اما در اين ميان توجه چنداني به
نقشمايههاي کشفشده در گيالن پيش از اسالم و وجود يا تداوم اين نقوش در تزئينات امروزين
در روستاها و مناطقي که از فرهنگ ديگر نقاط كمتر تأثير پذيرفته ،مبذول نشده است .اين نوشتار
سعي در بررسي همين نكته دارد.
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پيشينه گيالن در دوران پيش از تاريخ
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با توجه به مقايسة تطبيقي ميان نقشمايههاي تزئيناتي در معماري بومي روستايي گيالن و نقوش
به دست آمده از آثار کشفشده پيش از اسالم در گيالن ،روش پژوهش در اين تحقيق ،تاريخي
و توصيفي است .مطالعات اين پژوهش بر اساس اطالعات به دست آمده از تحقيقات ميداني در
معماري بومي گيالن و مطالعه اشيا و اسناد و تصاوير تزئينات بر روي کشفيات گيالن ،که در
موزه رشت و موزه ايران باستان موجود است ،صورت پذيرفته است.
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از زمانهاي پيش از تاريخ تاکنون ،انسان در سرزمين گيالن حضوري مستمر داشته است ،به
گونهاي که «باستانشناسان در کاوشهای علمی سدهی بیستم میالدی در نواحی جنوبی دریای
کاسپین ،به آثار قابل توجهی از دوران سنگ دست یافتند» (فاخته .)15 ،1386 ،آثار کشفشده
در گيالن گوياي اين امر است که پيشاز مهاجرت عظيم آرياييها به فالت ايران ،گيالن فرهنگ و
تمدن درخشاني داشته است.
با آنکه در گيالن ،باستانشناسي به دليل شرايط منطقهاي با دشواريهايي روبهرو بوده و
فعاليتهاي چنداني در خصوص شناخت پيشينة تاريخي گيالن صورت نگرفته است ،با اين حال،
کشف دستافزارهاي سنگي مانند ساطور و تبر دستي در محوطه گنجبر رستمآباد رودبار ،نشان
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تزئين براي خلق زيبايي به منظور تلطيف روح و ايجاد ظرافت طبع ،شکل ميپذيرد و عالقه به زيبايي
يکي از ابعاد معنوي زندگي انسان است«.قسمت مهمي از زندگي انسان را جمال و زيبايي تشکيل
ميدهد[ ،و] انسان جمال و زيبايي را در همة شئون زندگي دخالت ميدهد (مطهري)256 ،1362 ،؛
چراکه انسان به زيبايي نيازمند است و «زيبايي ،تشخيص زيبايي و رفتن به دنبال زيبايي ريشه در

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

جايگاه تزئين در زندگي انسان

نامۀ معماری و شهرسازی

از حضور و زندگي انسان دورة آشوليان (پارينهسنگي قديم)دارد .1همچنين از سده بيستوچهار
پيش از ميالد ،سندي متعلق به پوزوراينشوشيناک از قوم کاسي در اين منطقه ياد ميکند که
گواهي بر سکونت ديرين اين قوم است.2
در اوستا از گيالن با نام َورن ياد شده که داراي بزرگمرداني اسطورهاي بوده است .در زمان
زردشت ،نام و اعتبار گيالن زبانزد بود .اين ،خود حکايت از وجود تمدني اصيل در گيالنزمين
دارد که نهتنها داراي ساختار اجتماعي منسجم بوده ،بلکه جنگاوري و آزادگي نيز در آن رواج
داشته است.3
تمدن گيالن را نه از روي بناهاي باستاني ،که عمدت ًا ميتوان بر اساس حفاري در گورستانها
شناخت؛ زيرا «تاکنون در تمامی نقاط استان گیالن ،بهویژه منطقه تالش کاوش هدفمند در جهت
شناسایی و چگونگی وضعیت ساختار مسکن اقوام مستقر در آن صورت نگرفته و تمامی برنامههای
پژوهشی آن به شناسایی محوطههای گورستانی و کاوش آن معطوف گشته است» (خلعتبري،
 .)146 ،1383اما بهدليل ويژگيهاي شرايط زيستي ،بهرغم فقدان شواهد کافي معماري از اين
دوران ،گورستانهاي تمدنهاي کهن گيالنزمين ،دنيايي از نگفتهها را در دل خود جايدادهاند.
«گورستانهاي قديمي اين منطقه که بر اساس عقايد مذهبي آنزمان ،مردگان با اشياي نفيس متعلق
به خود در آنجا دفن گرديده بودند ،مملو از آثار نفيس بود ...وجود اين آثار گرانبها نمايشگر ثروت
بيکران اين اقوام بود و کيفيت هنري و صنعتي اين آثار بيانگر وجود يک مکتب واالي هنري و
صنعتي در روزگار باستان در اين منطقه از کشور ما بود» (نگهبان.)13-15 ،1368 ،
ف شده در
با در نظر گرفتن تمامي کاوشهاي دهههاي اخير ،ميتوان مهمترين تمدنهاي کش 
گيالن را چنين برشمرد :تمدن تالش ،تمدن املش ،تمدن ديلمان ،و تمدن مارليک .با توجه به اين يافتهها
و کشف اشيايي با تزئينات گسترده ،ميتوان اذعان داشت که تمدن آماردها با نام عمومي مارليک
داراي اهميت ويژهاي است .کاشف تمدن مارليک در مورد اين قوم بيان ميدارد« :بهنظر ميرسد [كه
اقوام مارليک] از گروه هندوايراني بودهاند و احتما ً
ال اقوام باستاني ماردها يا امردها را که پيشقدمان
آنها در نيمه دوم هزاره دوم پيشاز ميالد به اين منطقه وارد شده و در دامنههاي شمالي جبال البرز
و کرانههاي جنوبي بحر خزر مستقر گرديدهاند ،معرفي مينماید» (نگهبان.)16 ،1368 ،
تاريخ طويل و پرفرازونشيب گيالن بيگمان بر دستافزارها و مصنوعات بشر تأثيري ژرف
گذاشته است«.مطالعه گذشته نهتنها داراي ارزش فلسفي است ،بلکه بررسي آن باعث کشف
پيچيدگيها و پوشيدگيهاي تفکر جريانهاي اجتماعي و فرهنگي انسانها و تفکرات و اعمال آنها
و باورهايشان و نيز شناخت موقعيتها ،اشيا و نظاير اينها ميگردد» ( .)Rapoport, 1972, 25در
گيالن ،در هر برهه که آرامش نسبي براي مدتي هرچند کوتاه حکمفرما بوده ،انسان مجال پرداختن
به هنر و گريز از توليدات صرف ًا کاربردي را داشته است و در چنين زمانهايي ،تزئينات بر روي
اشياي دستساخت ،متجلّي گشتهاند .پشتوانه تاريخي و هنري قوم آمارد در پهنة گيالن نمايانگر
تداوم زندگي و تفکر مردماني است که نقوشي را بر روي آثار دستساختة خود به يادگار نهادند.
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روح ما دارد» (جعفري .)160 ،1369 ،مبرهن است که انسان پيشين با استفاده از امکانات محيطي،
به ساخت دستافزارهايي پرداخت که برخي از نيازهاي فيزيکي و آني او را برآورده ميکرد .با
گذشت زمان ،پيشرفت توليد و ساخت ،در جوامع انساني بهصورت خلق بناي ساختماني متجلّي
شد .اما در کنار برآوردن احتياجات ابتدايي و سرپناه ،پاسخگويي به نيازهاي روحي نيز مدنظر
قرار گرفت .البته ميتوان گفت که «نیازهای فیزیکی و روانی انسان جدايي ناپذيرند .چراکه نهایت ًا
هر دوی این نیازها جنبه روحی دارند و هر نوع میل جسمی انسانی نيز در نهايت بهصورت یک
نیاز روانی ظاهر میشود .نمیتوان بین یک دیوار (یا هر دستساخت بشری) و تزیینات آن جدایی
قایل شد» (گروتر.)507 ،1375 ،
هنر زباني براي بيان احساسات است .از دوران کهن ،بشر اين زبان را که همانند هر زباني از
نمادها تشکيل شده است ،به خدمت گرفته و از زبان هنر براي بازتوليد امري زيبا استفاده كرده
است .اين نکته گاه با خلق تزئينات بر روي اشيا همراه بوده و گاه تماميت يک شيء هنري مولود
حس زيباييشناسي انسان بوده است .در فرهنگ و هنر پيشين ما« ،بيان هنري و تزئين ،امري واحد
بودهاند؛ زيرا هنر چنان بهکار ميرفته است که بياني مجازي و غيرمأنوس با طبيعت اشيا نداشته
است» (انصاري .)67 ،1381 ،راپاپورت 4نيز هنر را جزء تفکيکناپذير ملزومات زندگي ميداند و در
مورد برآوردن نيازهاي اوليه انسان بر اين اعتقاد است که انسان در زندگي ابتدايي خود «مجبور
است زندگياش را به اصليترين يا اساسيترين چيزهايي که براي زنده ماندن الزم است ،تقليل
دهد و شهر و هنر بخشي اساسي از اين زندگياند» ( .)Rapoport, 1972, 74بنابراين ميتوان اذعان
تحول اجتماعي نيست ،بلکه جزو عناصر اصلي شکلدادن به
كرد که هنر از فراوردههاي فرعي
ّ
محيط انساني است .اين عامل ،گاه نقشي اساسي در نحوه زندگي انسان و پاسخ به نيازهاي او از
دورههاي کهن تا به امروز داشته است« .گرچه انگيزه انسان دوره نوسنگي در تزئين سفالينهها
پرکردن فضاي خالي بوده ،اما ترس از خأل همواره از خصوصيتهاي پابرجاي روانشناسي بشر
بوده است» (سعديپور ،)34 ،1379 ،تدقيق در کيفيت و کميت تزئينات ،ميتواند به نگرش انسان
به زندگي و دغدغههاي ذهني او رهنمونشود« .بشر در جهانهای ادراکی کام ً
ال متفاوتی زندگی
کرده و هنر یکی از منابع غنی اطالعاتی در مورد ادراک انسانی است .خود هنرمند ،کارش و مطالعه
هنر در یک زمینهی فرهنگی متقابل تمام ًا اطالعات با ارزشی نه از لحاظ محتوی بلکه مهمتر از آن
از لحاظ ساختار جهانهای متفاوت ادراکی بشر در اختیار ما قرار میدهد» (هال.)111 ،1387 ،
کشفيات باستانشناسي در گورستانهاي گيالن گوياي اين امر است که از دوران پيش از
تاريخ ،انسان به جهان پس از مرگ اعتقادي راسخ داشته است« .درگور این مردگان اغلب بعضی
مواد و اشیای دستساخت نیز کشفشده است که میتواند نشانهای باشد از اعتقاد آنان به نوعی
زندگی پساز مرگ» (لنسکي .)152 ،1374 ،براين اساس لوازم و ادوات مورد نياز وي با انجام
مراسم آييني باشکوه ،به همراه او مدفون ميشده است .در نزد انسان بدوي «محتمل است که هنر
یکی از اولین تالشهای بشر برای کنترل نیروهای طبیعت (و حوادث طبیعی که از درک آنها عاجز
بوده و کنترلی بر آنها نداشته است) بوده است .خلق تصویر یک شی برای هنرمند اولیه شاید اولین
قدم او در حصول کنترل بر آن شی بوده است» (هال.)103 ،1387 ،
مامفورد 5اولويت بر نماد را براي بشر مطرح ميکند و معتقد است پيش از آنکه انسان خالق ابزار
باشد ،خالق سمبلها بوده است و «قبل از آنکه متخصص جنبههاي مادي فرهنگ گردد ،متخصص
ساختن افسانه ،مذهب و آيين مذهبي شده است ،به طريقي که براي او دقت و توجه به مناسک
مذهبي ،بر دقت در کار تقدم داشته است» ( .)Rapoport, 1972, 73اينکه هنر مقدم بر دين بوده است
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رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

نامۀ معماری و شهرسازی

يا در خدمت آن ،تفاوتي را در ماهيت نياز به پرداختن به هنر ايجاد نميکند .اما بر اثر شواهد ،بيان
ميشود که «بيشترين نقش و تصوير مکشوفه ،اختصاص به مضامين اعتقادي متداول روزگاران
متجسم شدهاند .گويي در گذشتههاي دور (چنانکه
کهن دارد ،و همة آنها در عالقة هنرمندان معتقد،
ّ
آثار مينمايانند) مظاهر و ايزداني بيشمار ،حافظ مکنت و مال ،برآورنده نيازها ،راهنماي سياق
اخالقي و تمشيتدهندة بسا امور مردم بودهاند» (ضياپور.)616 ،1384 ،
بيم و نگراني انسان از ناشناختهها و ميل او به آگاهي و تسلط بر طبيعت و ـ مهمتر از آن ـ
انتظام محيط زندگي ،منشأ اصلي هنر و همچنين باورهاي ديني بوده است« .هنر و دین همریشهاند
تحول دیگری در نمادپردازی
و همراه باهم در خدمت آگاهساختن انسان از معانی وجودیاند .هیچ ّ
هنری و دینی در تاریخ نوع انسان ،این کارکرد اصلی را دگرگون نمیکند ،زیرا این تحول عمدتاً
شامل تمیز و ادغام نظاممند نمادی مورد نظر است تا آنها را قادر سازد که هر رابطهی وجودی،
ولو جزیی ،را بیان کنند» (نورنبرگ ـ شولتز .)538 ،1387 ،تزئين عاملي مهم در انتظام محيط و
دستساختههاست .انسان براي به دست آوردن ّ
حظ بصري و مهمتر از آن لذت خلق کردن،
بايد عناصر زيباي طبيعت را بهگونهاي جاودانه ميآفريد .بر اين اساس محيط پيراموني که غناي
بصري وي را ميساخته ،الهامبخش او در خلق اثر بوده است« .اساس ًا بشر فعاالنه ولو ناآگاهانه
جهان بصری خود را پایهریزی میکند .افراد کمی بینایی را بهعنوان یک پدیده فعال قبول دارند.
در واقع ،کششی است بین انسان و محیط اطراف او که هر دو در آن شریکند» (هال.)102 ،1387 ،
معمو ً
ال عناصر شکليـ زينتي هر قومي با الهام از امکاناتي که محيط در اختيار آنان ميگذارد،
شکل می گیرد .در گيالن نيز بر همين اساس« ،دستورزان و پيشهوران و هنرمندان ،از امکانات
جغرافيايي و آبوهوايي محيط گياهخيز و جنگلي خود بهرهور شدهاند و لوازم زندگي را زينت
بخشيدهاند؛ کمااينکه زنبيلبافان ،سبدبافان ،حصيربافان ،پرچينسازان و ريسمانتابان هريک در
بهرهگيري از ساقهها و شاخهها و ليفههاي گياهي کنارآبي استفادة الهامگيري و الهامدهي خاص
خود را دارند و هنوز پيوندشان را با گذشتههاي دور قطع نکردهاند و ما در آثار مکشوفة زيرخاکي،
اين طرح و نقش محيطي و از اين دست الهامگرفتهها و زيباکردهها را داريم» (ضياپور،1384 ،
 .)625بر اين مبنا آموختههاي ديداري مردم گيالنزمين دستمايه اين مردم براي زيباسازي اشيا
و محيط بودهاند و ميتوان ادعا كرد که هنوز در گيالن عوامل بروز نحلههاي فکرياي که موجب
زايش عناصر تزئيني بودهاند ،ادامه دارد .همان گونه که در معماري امروز مشاهده ميشود،
«تزیینات معماری روستایی بهطور كل بیشتر شامل نقوش و کندهکاریهای چوبی هستند .نقوش
معمو ً
ال فاقد محتوای معنایی هستند و وظیفه اصلی آنها تزیین بناست .در ابتدا این نقوش جایگزینی
بودهاند برای ناپایداری گیاهان طبیعی و در واقع تقلیدی بودهاند از برگ و گل و غیره که از موادی
پایدار ساخته شده بودند .این فرمها به تدریج سادهتر و خالصهتر شدند تا نهایت ًا به فرمهای
هندسی تبدیل شدند .تمام انواع عناصر تزیینی در معماری در خدمت تاکید بر ایده اصلی بنا
هستند» (گروتر .)508 ،1375 ،اما اين نقوش که ازنظر گروتر فاقد معنا هستند ،فرمهايي انتزاعي از
گياهان فاني محيطاند که نه فقط در تزئين بنا ،بلکه بر روي اشيا نيز جاي گرفته و جاودانه شده اند.
«نقوش استيليزه و آبستره که برگرفته از غايت زيبايي گياهي يا کاني است ،در قيد و بند زمان و
مکان نمانده است» (انصاري( )72 ،1381 ،شكل .)1
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شكل  .1نقش هندسي بر بافتة حصير در گيالن
منبع :نگارندگان

نامۀ معماری و شهرسازی
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بر اساس کاوشهاي باستانشناسي در گيالن ،در زمان حاضر اشياي مدفونشده در قبور،
بيشترين اطالعات را به دست ميدهند .اين اشيا دربر دارندة تزئين و هنر بهکار رفته در ساختشان
هستند .اشياي همراه اجساد افراد مهم و اميران منطقه ،تزئينات نفيسي دارند؛ در حالي که اشياي
بهدست آمده از گور مردمان عادي حاكي از آناند كه بيشتر جنبة کاربردي داشتهاند و تزئين
چنداني بر روي آنها نقش نبسته است« .بیشتر این اشیا شامل چیزهایی بود که بنابر عقاید مذهبی
آنزمان در آرامگاه قرار گرفته تا بتواند در دنیای دیگر مورد استفاده صاحب آرامگاه قرار گیرد.
مجموعهی این اشیا عموم ًا شامل ظروف تشریفاتی مذهبی ،مجسمهها ،زیورآالت ،اسلحه ،ابزار و
ادوات ،ظروف و ادوات آشپزخانه ،مدل و نمونه ادوات مختلف و اسباب بازی کودکان میباشد»
(نگهبان .)16 ،1368 ،براساس تقسيمبندي کلي ،ميتوان نقوش تزئينات اشياي کشفشده را به دو
گروه عمده تقسيم كرد :نقوش شمايلي ،و نقوش هندسي و تجريدي .بهنظر ميرسد كه اينها بر پايه
دو نگرش به هنر آفريده شدهاند.
برخي از اشيا (همانند گرز) ،صرف ًا اهميت کاربردي داشتند و در نتيجه در آنها تزئين بهندرت
ديده ميشود .عموم ًا ادواتي که جنبه آييني داشتند با تزئينات بيشتري همراه بودند و در ساخت
آنها دقت بيشتري هم بهکار ميرفت .اين گونه اشيا در قبور شاهان و اميران تمدن مارليک بيشتر
يافت شده است.
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تزئينات در آثار كشفشده
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نقوش شمايلي در تمدنهاي املش و مارليک اهميت ويژهاي داشته است .در اشيايي که با اين
نقوش تزئين شدهاند دقت فراوان در ساخت و ظرافت در تزئين بهچشم ميخورد .علت اينهمه
سليقه و ذوق هنري را ميتوان با منشأ باورهاي مردم روزگاران پيشين مرتبط دانست« .چون
انسان اولیه باور داشت که تمام حیوانات ،نباتات و جمادات دارای جان یا همزادی شبیه به خود
هستند ،فکر میکرد که میتواند با بهدست آوردن همزاد هرکدام از آنها بر خود آنها نیز تسلط
یابد؛ مث ً
ال با خوردن گوشت و خون دشمنان میتوانست بر قدرت آنها حاکم شود .او تصویری
از حیوانی را که میخواست ،میکشید و از این راه بهنظر خود ،آنرا تسخیر میکرد» (سعديپور،
 .)23 ،1379مصداق بارز اين تفکر ،کشف تعداد فراواني از ريتونهايي است که از تمدنهاي گيالن
ـ بهخصوص تمدن مارليک ـ بهدست آمده است .از ديگرسو ،همانگونه که بيان گرديد ،هنر و تفکر
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شكل .2پيکرک بز کوهي طال از دوره ساساني
منبع :موزه رشت

شكل  .3ريتون سفالي کشفشده از تمدن مارليک،
هزاره اول ق.م.
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منبع :نگارندگان(موزه لوور پاريس)
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• شمايل حيواني بيشتر ساده شده و انتزاعياند؛ اما
تأكيد بر بهتصوير کشيدن سر و شاخ در همة آنها
ديده ميشود .شاخها در بيشتر طرحها بزرگتر از
اندازة واقعي و با جزئيات فراوان اند (شكل  .)4آنچه
را كه انسان ميبيند و آنچه را که درک ميکند ،گاه
بسيار متفاوتاند .بدين سبب در ساخت احجام و
تصويرگري برخي از بخشها بزرگنمايي ميشوند و
برخي حذف ميگردند .اين امر گوياي درک انسان از
اهميت بخش بزرگنمايي شده است که اين گونه درک
ذهنی با درک بصري وي متفاوت است.

نامۀ معماری و شهرسازی

• در شمايل حيواني برجاي مانده ،حيواناتي که براي انسان اهميت فراواني دارند ـ نظير بز و گاو
ـ فراوان ديده ميشوند .اهميت اين حيوانات نه فقط از جنبة بهرهوري ،بلکه تجسم نمادهاي آييني
عقايدِ مردم است .اين نمادها همچون گاو يکتاآفريد ،گاو نر زيبا (دومين جلوه بهرام اهورا آفريده)،
بز دشتي زيبا (نهمين جلوه بهرام اهورا آفريده) در باور مردمان آن دوران جايگاهي ويژه داشته
است (شكل  .)2در ساخت ريتونها از گاو کوهاندار و بز با تأكيد و بزرگنمايي اندامهاي قدرتي
مانند کوهان و رانها استفاده شده است (شكل « .)3در نمايش اندام گاوهاي کوهاندار ،کمر باريک
و کفلهاي بزرگ ،پاهاي مخروطي ،کوهانهاي برآمده و برجسته و سر مثلثيشکل لحاظ شده
است .بر پشت تعدادي از مجسمههاي گاو کوهاندار سوراخي وجود دارد که براي آويخت ِن اين
مجسمهها تعبيه شدهاند» (همرنگ .)55 ،1385 ،از شمايل حيواناتي مانند گاو در ساخت تنديسهاي
کوچک و خيلي ساده نيز بهرهگرفته شده ،که با توجه به امکان آويزان کردن آن تداعيکنندة نقش
آييني اين حيوانات است.

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

هنري بازتابي است از محيط پيرامون و مستقيم ًا تحت تأثير شرايط طبيعي و اجتماعي قرار دارد.
در تزئينات شمايلي اشياي بهدست آمده ،برخي از ويژگيهايي كه خاستگاهشان طبيعت است جلب
نظر ميكند ،که در ادامه به پارهاي از آنها اشاره ميشود.

شكل  .4مجسمه سفالي گوزن متعلق به هزاره
اولق.م .کشفشده از رحمتآباد رودبار
منبع :موزه رشت
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منبع :موزه رشت
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• تنديس حيوانات گربهسا ِن يافتشده ،بيشتر در حالت حمله و با حالتي پويا ساخته شدهاند
ميتوان دريافت که ماهيت نمايشي حيوان اهميت زيادي داشته است (شكل  .)6درندگي و سبعيت
و هوشياري حيوان بهخوبي تجلّي يافته است و اين درحالي است که حيوانات ديگر همانند گاو
کوهاندار و حتي بز بيشتر حالتي آرام و باثبات داشتهاند .در مجموع ميتوان گفت كه در تنديسها
حاالت حيوانات به نوعي تداعيگر خوي حيوان و نقشي است که در ارتباط با انسان دارند.
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نامۀ معماری و شهرسازی
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شكل  .5تنديس طال متعلق به دوره ساساني
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• در تنديسها و اشياي طاليي تمدنهاي گيالن
جزئيات در نهايت دقت و ظرافت خلق گرديده ،و طرح
مو و پشم و ريش نيز بهنمايش گذاشته شده است (شكل
 .)5گرتهبرداري از اندامهاي موجود زنده و تنديسهاي
واقعگرايانه در اين قبيل اشيا مشاهده ميشود .در ساخت
تنديسهاي شمايلي توجه به اندامهاي جنسيتي ديده
ميشود .بهنظر ميرسد توجه به جنسيت در پيکرههاي
انساني مفهومي نمادين دارد« .غالب ًا مجسمههای انسانی
به صورت عریان و با تاکید بر وجه باروری و آلت
تناسلی پدید آمدهاند  ...در نمایش و ساخت مجسمههای
انسانی شاهد دقت در جزییات و آناتومی خاص زنان و
مردان هستیم» (همرنگ.)55 ،1385 ،
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مدور طال و پيکرک مفرغي پلنگ ،متعلق به هزاره يكم ق.م .کشفشده از چراغعليتپه رودبار
شكل  .6پالک ّ
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• يکي از ظروفي که کاربرد زيادي براي مردم منطقه داشته ،ظرفي
است که براي ُدردگيري بهکار ميرفته است .در بسياري از اين نوع
ظروف که با تعبيه لولهاي در بخش بااليي به جداسازي مايع از مواد
تهنشين کمک ميکند ،لوله به شکل منقار پرندگان مهاجر (پليکان و مرغ
ماهيخوار) ديده ميشود .تنديس پرندگان و ترسيم نقش آن بر روي
ظروف چندان فراوان نيست و اين امر گوياي اهميت نه چندان زياد اين
حيوانات در باورها و پندار مردم اين دوران است .از طرح پرندگان در
زيورآالت و برخي از ظروف استفاده شده است .شماي پرندگان در
ساخت تنديسهاي کوچک کمتر به كار رفته است .اين طرحها به تعداد
زياد موجود نيست و به نظر میرسد جنبه آييني يا مقدس نداشته و از
آنها بيشتر براي بازي کودکان بهره گرفتهاند (شكل .)7

شكل  .7مجسمه سفالي اردک
متعلق به هزاره اول ق.م
منبع :موزه رشت
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• بهکارگيري شمايل حيوانات بزرگ مانند اسب و
خر بسيار کمتر از گاو و بز است .چنين مينمايد که
اسب هنوز جايگاه خود را همانند دورههاي متأخرتر
پيدا نکرده است ،به گونهاي که در تمدن سکاها ،اسب
به همراه صاحب خود دفن ميشد و ابزار و يراق آن،
که در محل قبرهايي در گيالن کشف گرديد ،متعلق به
شكل  .9سنجاق مفرغي متعلق به هزاره اول ق.م
دورههاي متأخرتر و هزاره اول پيش از ميالد است
منبع :موزه رشت
(شكل  .)9از ترکيب اين حيوان با ديگر حيوانات به
صورت موجودات خيالي (شيردال) شمایلی مانند اسب بالدار و یا اسب شاخدار بر روی ظروف
نفیس این دوره ،همچون جام های طال و ظروف ویژه به تصویر کشیده شده است.
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نهايت هنرمندي ارائه
• در برخي از نقوش برجاي مانده ،رفتارهايي از زندگي روزانه مردم در
شده است (شكل  .)10آنچهکه در ظرفي از طال و نقره منسوب به جام رشي جلب توجه ميکند،
تداوم زندگي و پويايي در اشکال منقوش است ،که زندگي خواص در آنها بهتصوير کشيده نشده
بلکه در پي ثبت تصوير رفتارهاي معمول آدميان و حيوانات منطقه است .همچنين در اين نقوش،
موجودات خيالي يا شيردالها در کنار موجودات طبيعي در آرامش و صلح ترسيم شدهاند .در
نقوش اين جام حرکات بدن جانداران در هنرمندي کامل نمايان است.

rt
A
شكل .10جام طال و نقره کشفشده در رشي رودبار ،احتماالً متعلق به هزاره اول ق .م.
منبع :سازمان ميراث فرهنگي استان گيالن

نامۀ معماری و شهرسازی

ls

شكل .8ريتون سفالي کشفشده از
تمدن مارليک ،هزاره اول ق .م.
منبع :نگارندگان (موزه ايران باستان)

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

• بخش مياني (شکم) حيوانات فاقد برآمدگي و چاقي ناموزون
است .عموم ًا حيوانات داراي ميانه باريکاند و چابک به نظر ميرسند
(شكل  .)8در خصوص ريتونهاي گاو کوهاندار «هنرمند ،براي
هيکل اين گاو الهامي (چهار) پاي چابک و نيرومند که از هم باز
نهاده است ،و چشمي که گويي نميبيند ،ساخته [است] .اما تمام
س (همچون نيرو) در تمام وجودش دويده،
بينايي او بدل به ح 
بر کوهان و پهناي سينهاش عرض وجود کرده است» (ضياپور،
.)617 ،1384
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• اما بر روي سفالهاي بهدست آمده از منطقه ،برخالف ديگر نقاط ايران ،کمتر ترسيم يا نقش
حکشده حيوانات ديده ميشود و سفالينههاي ريتون ،با طرحهاي حجمی حيوانياند.
• دقت در اشياي فلزي ـ بهخصوص اشياي ساختهشده از طال ـ بهحدي است که مکتب هنري
مارليک به آن اطالق گرديده و شاخصة اين نوع نقشآفريني ،برجسته كردن س ِر حيوانات بهصورت
طبيعي و چرخش زاويه سر نسبت به بدن است؛ بهگونهاي که سر از روبهرو و بدن به حالت نيمرخ
ساخته شده است .اين ويژگي موجب پويايي زياد طرحها و نقوش شده ،و حس حرکت و زندگي
به آنها بخشيده است .همچنين چهرههاي حيوانات در اين طرحها تداعي حاالتي است که از خشکي
و بيجان بودن شيء ميکاهد ،بهگونهايکه پيکره برخي از جانداران با تداعي ويژگي آن حيوان
هماهنگ است .بهعنوان مثال ،گاو و گاو کوهاندار بسيار آرام و با صالبت ،بز پرجستوخيز و
بازيگوش ،و اسب عموم ًا با سري افتاده و مطيع ،به مثابة نمادي از تسليم و رام بودن به نمايش
گذاشته شدهاند (شكل .)11

w

منبع :موزه رشت
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شكل  .11پيکرک طالي بز کوهي متعلق به دوره ساساني

w

• در مجموع ميتوان بيان داشت «مجسمههاي حيواني مارليک ،موزونتر و متناسبتر و دقيقتر
از نمونههاي انساني ساخته شدهاند .از نمونههاي شاخص هنر مارليک ،ساخت گاوهاي کوهاندار
يا ورزا است .اين حيوان امروزه نيز در سراسر منطقه به حيات خود ادامه ميدهد و احتما ً
ال در
فرهنگ مردم مارليک نمادي از قدرت و شکوه بوده است» (همرنگ .)54 ،1385 ،در بازآفريني
نقوش شمايلي ،تمدن مارليک داراي غناي هنري فراواني است و «هنرمندان و صنعتگران مارليکي
تمايل زيادي به نمايش حجم برجستة اشيا به شيوة طبيعتگرايانه و يا به صورت تجريدي داشتند.
در تعدادي از جامهاي زرين و سيمين مارليک ،اين ويژگي به اوج ميرسد» (همرنگ.)53 ،1385 ،
آنچه كه از مشاهدة آثار تمدنهاي گيالن بهدست ميآيد ،توانايي هنرمندان در خلق آثار هنري و
ماهيت طبيعي آن است« .هنرهاي حجمي مارليک بعدها تأثير خود را بر هنر ساير نقاط ،از جمله
مجسمهسازي عصر مفرغ لرستان بهجا گذاشته است؛ با اين تفاوت که در مارليک مجسمهها
واقعگرايانه ساخته شدهاند ،اما هنرمندان لرستاني واقعيتهاي اطراف خود را به صورت سبک
تجريدي خلق کردهاند» (نگهبان.)479 ،1385 ،
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طرحهاي هندسي و انتزاعي

در اشياي بهدست آمده از تمدنهاي گيالن ،تزئينات هندسي بسيار اهميت دارند .در اين تزئينات،
استفاده از نقوش گياهي طبيعي بسيار اندک است و جاي آن را نقوش هندسي يا فرمهاي سادهشده
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• انحنا و پيچهاي گياهي (نظير اسليميهايي که بعدها متداول شد) در طرح حجمي شيء بهندرت
استفاده شده است .طرحهاي پيچ و گيسويي در اشياي فلزي و سفال ،نشاندهندة استفاده انسان
از گياهان و الياف حيواني همچون مو و پشم و آشنايي کامل با بافت است (شكل  .)12چنانکه در
7
منطقه ،هنوز هم الياف گياهي (ويريس) اينگونه بافته ميشوند.
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شكل  .12دسته چنگال؛ نقرهاي احتماالً متعلق به هزاره اول ق.م؛ کشف شده از روستاي رشي رودبار
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منبع :موزه رشت
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شكل  .13صفحه طال متعلق به هزاره اول ق.م .از چراغعليتپه رودبار

منبع :موزه رشت

در عوض بهکارگيري مثلث ،که چه بسا نمايندهاي از برگهاي موجود در طبيعت باشد،
بهفراواني ديده ميشود (شكل .)13

نامۀ معماری و شهرسازی

• با نگاه کلي به نقشهاي اشياي برجاي مانده در تمدنهاي پيشين گيالن ،ميتوان ديد كه
بهکارگيري طرحهاي هندسي همانند مثلث و ذوزنقه فراوان است .اينگونه طرحها قابليت تکرار و
استقرار بر روي احجام کروي و سطوح منحني را دارند .تفکر انسان در خلق اينگونه نقشمايهها
مستقيم ًا ملهم از طبيعت اطراف نيست ،بلکه خلق اين فرمها زاييدة تفکر ويژهاي است که هنوز در
محيطهاي بکر جوامع بومي بشري مشاهده ميگردد .در آراستن اشيا ،طرحهاي تجريدي فراوانتر
از طرحهاي طبيعتگرايانه گياهي است و هرکجا که طرح گياهان مد نظر بوده از معاني متعالي آن
نظير درخت زندگي و گياه تکبن استفاده شده است.

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

و استيليزه گياهي گرفتهاند .بدين مضمون ،خطوط تزئيني سادة بدون انحنا؛ و با زواياي تند کاربرد
گستردهاي دارند .نمونه سفالهاي بهدست آمده از تمدن املش از نظر فرم و رنگ و تزئينات بسيار
شبيه سفالهاي يانيق (يانيک) است .6با اين احوال «نقوش هندسي که بيشتر روي سفالينهها و ابزار
سنگي نقش شده است متعلق به دوران نوسنگي است .پارهاي اين تغيير ناگهاني [تغيير نقوش واقعگرا
به نقوش انتزاعي] را در کيفيت هنر ،معلول اتفاق دانسته و گفتهاند که شيوه انداموار هنر که مشخصه
عهد ديرينهسنگي است ،در عهد نوسنگي نيز باقي بوده است؛ اما از دستبرد زمان مصون نمانده و
آثار آن از ميان رفته است .هنر عصر نوسنگي در هر مجموعه يا منتخبي از سفالينههاي آن دوران
به کفايت انعکاس يافته است .تزئينات اين سفالينهها بهطور اعم ،از انواع مختلف طرحهاي خطي ـ مثل
دايره ،خطوط متقاطع ،کوتاه ،شکنشکن و نقطهنقطه ـ تشکيل شده است» (سعديپور.)33 ،1379 ،
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شكل  .14انگشترهاي مفرغي از هزاره اول ق.م ،.کشفشده از رودبار
منبع :موزه رشت
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• در کشفيات مذكور تزئينات ترسيمي بر روي سفال بسيار کمتر از تمدنهاي ديگر نقاط ايران
است .در ظروفي که در مقابر مردم عادي يافت شده ،بيشتر با ايجاد خطوط موازي و مورب نوعي
بافت بر جدارة خارجي ظرف بهوجود آمده است .ترکيب طرحهاي جناغي و مثلثي که تداعيگر
درخت و برگ و گياه است ،در نقشمايهها فراوان ديده ميشود و استفاده از اين طرحها و همچنين
زاوية حاده در جناغيهاي ساده حکشده بر زيورآالت و النگوهاي کشفشده ،بهوفور به كار
رفته است .در اينگونه تزئينات ،تکرار يک فرم بهصورت الگويي موضوع اصلي تزئين به شمار
ميآيد .نقش خطوط مورب و اشکال مثلث و ذوزنقه بر روي اشيا و ادوات زندگي نيز بسيار به
چشم ميخورد.
• در برخي از تزئينات اشياي کشفشده ،خطوط ساده هندسي با تکرار و تباين خطوط افقي و
عمودي و مورب ،به صورت حکاکي و گودافتادگي ،بهکار رفتهاند (شكل .)14
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• در مواردي ،لعابهاي تزئيني براي ظروف نگهداري مايعات به كار رفته و قمقمههايي با لعاب
نيز به رنگهاي آبي و زرد و سياه و با طرحهاي هندسي لوزي و مربع کشفشده است« .لعابدار
کردن ظروف ،شیوهای نوین در استحکام بخشیدن به بدنة ظروف سفالین و نوعی تزیین برای
دلپذیر ساختن و نگهداری مناسب اغذیه و اشربه بوده است» (همرنگ.)50 ،1385 ،
• بر روي ُمهرهاي گلي ،از نقوش انتزاعي بهرة زيادي برده شده است و طرحهاي هندسي ساده
چهار قسمتي از جمله طرحهايي هستند که بر روي مهرها و زيورآالت ديده ميشوند (شكل .)15
اين طرحها به صورت چليپا ،گلهاي چهارپر گاه تلفيقي از دايره و مربعاند كه معمو ً
ال با مربع يا
مربعهايي در دايره محاط شدهاند (شكل .)16

U
ni
rt

A

شكل  .15گردنبند از جنس سنگ و خمير شيشه
منبع :موزه رشت

شكل  .16مهرهاي مسطح مفرغي و گچي از هزاره
يكم ق.م ،.کلورز گيالن
منبع :موزه رشت

• در مواردي تزئين فقط به صورت افزودن نوار افقي برجستهاي با فرورفتگيهاي مورب بر آن
ايجاد شده است ،که اين تزئين هنوز هم در ساخت گمج 8در گيالن بهکار ميرود.
• در اشياي زينتياي چون دستبند ،طرحهاي چرخ دندهاي که خورشيد و شعاعهاي آن را تداعي
ميكنند ،رواج داشتهاند .اين قبيل دستبندها در دفينههاي گيالن با کثرت معناداري همراهاند.
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شكل  .17آويز طال از هزاره يكمق.م .از
چراغعليتپه رودبار
منبع :موزه رشت
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• در برخي از اشيا بهخصوص در خنجرها ،طرح تزئيني (معمو ً
ال به شکل هالل بسته يا باز) در
بخشي از شيء محاط شده و بهطور کلي تناسب اين هالل از  1/1تا  1/4متغير است .طرحهاي هالل
ماه و دواير هاللي در خنجرها در نقطة اتصال دسته به تيغه متداول بوده ،در اين اشيا از طرحهاي
آبستره بهوفور استفاده شده است.
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• در تزئينات و نقوش بهکار رفته در اشياي کشفشده
در تمدنهاي گيالن تأكيدي خاص بر عدد يا اعدادي که حاوي
معنا باشند ،به چشم نميخورد .تعداد پرهاي ترنجهاي بهکار
رفته در کف ظرفها ،تقسيمات کلي بدنه و تکرار نقوش
در جداره ظروف داراي تنوع عددي است .در بسياري از
ظروف ،تقسيمات  5يا  6قسمتي عمودي ديده شدهاند و
در مواردي نيز ،طرح گلهاي  6پر و  7پر در ته ظروف
نقش بسته است و زنگولههايي با تقسيمات  4تا  8قسمتي و
گاه  11قسمتي مشاهده شده است .بنابراين ميتوان نتيجه
گرفت که هيچيک از اعداد ،در نظر مردم منطقه تقدس خاصي
نداشته و حتي زوج يا فرد بودن تقسيمات نيز چندان داراي
اهميت ويژه نبوده است (شكل .)18
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شكل  .18صفحة کوچک طال از هزاره يكم
ق.م ،کشفشده از چراغعليتپه رودبار
(تمدن مارليک)
منبع :موزه رشت

با توجه به بررسي اشياي کشفشده در گيالن بهطور کلي ميتوان اذعان كرد که بر تقارن
نقشهاي ترسيمشده در جوانب ظروف سفال ،تأكيد ويژهاي در کار نبوده ،و در بسياري از موارد
تقسيمات بدنة ظروف غير همگن بودهاند .اما تقارن در ساخت و حجم کلي اشيا رعايت ميشده است.
در ترسيم نقوش بر روي ظروف سفالي و ساخت سفالينههاي کارکردي ،در موارد زيادي،

نامۀ معماری و شهرسازی

شامل ميشوند .اين امر مختص دکمههاي کشفشده نبوده،
بلکه در ظرف سفالين و مفرغهاي مکشوفه نيز مشهود است.
«تصور میشود بهدلیل شرایط آبوهوایی و زیستمحیطی،
همانگونه که امروزه خورشید و نور حیات بخش آن در
این منطقه از اهمیت و جایگاه اساسی برخوردار است ،در
گذشته نیز پرستش عوامل طبیعی به ویژه خورشید برای
بومیان آن به منزله حیات و تداوم آن تلقی میشد و احتما ً
ال
تدفین اموات در جهت شرقی-غربی(در جهت طلوع و غروب
خورشید) رابطه مستقیم با جنبههای اعتقادی آنها داشته
باشد» (خلعتبري.)132 ،1383 ،

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

• در كف برخي از ظروف ،نقش گردونه مهر به كار رفته است .همچنين بهکارگيري طرح خورشيد
و تکميل طرح ستارهاي به وسيله دايرههايي در مدارهاي آن و تأكيد بر نقش خورشيد در تزئينات
و آيين مهرپرستي بهوفور ديده ميشود (شكل « .)17مهرپرستي و توجه به خورشيد كه مظهر آن
است ،آييني بوده که در بخش وسيعي از دنياي عصر باستان ،بهخصوص در شمال ايران جايگاهي
ويژه داشته است» (همرنگ .)47 ،1385 ،تزئينات مدور و متحدالشعاع درصد زيادي از نقوش را
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بيسليقگي و عدم ظرافت هنري ديده ميشود .به عالوه ،ظريفکاري چنداني در ساخت سفالها به
ال داراي لبههاي کلفت بودهاند .احتما ً
چشم نميخورد و معمو ً
ال ترکيبات خاک منطقه به علت شن زياد
موجود در آن ،اجازه ساخت سفالينههاي ظريف را نميداده است .تزئيناتي به صورت نوارهاي افقي
ساده بر روي گردنه ظروف ،بيشترين فراواني را در اين ميان دارند .در برخي از اشياي کشفشده
تقسيمات بهصورت نوارهاي عمودي حکشده يا برجسته بر روي ظروف نيز ديده شده است.
در ساخت اشيا به سازه و ايستايي ظروف ،بسيار توجه شده و بر اين اساس براي مقاوم
كردن لبهها ،نوارهايي به صورت الصاقي به قسمت تحتاني يا فوقاني و يا گلوگاه اشيا اضافه شده
است .همچنين ظروف پايهدار کشفشده ،بر خالف عادت ديداري انسان ،عموم ًا داراي سهپايه
بودهاند؛ و اين درحالي است که بشر در طبيعت ،همواره حيوانات را با چهارپا و پرندگان را با دو
پا مشاهده کرده است .نکته درخور تعمق آن است که در مردمان آن دوران ،اين انديشه كه برای
ایستایی شی وجود  3پايه كفايت ميكند ،وجود داشته است.
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شكل  .19کوزههاي از هزاره اول ق.م کشفشده در گيالن
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منبع :موزه رشت
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نکته ديگري كه درخور تأمل مينمايد ،اين است كه تا حدودي از نقوش طبيعتگراي شمايلي در
تزئينات اشياي بهدست آمده از تمدنهاي کهن گيالن بهرهگرفته شده ،ولي نقشمايههاي گياهي به
شکل کپی برداری محض از طبيعت بهعنوان موضوع اصلي طرح ،کمتر به كار رفتهاند .اين درحالي
تبحر زيادي در تقليد
است که با توجه به آثار کشفشده ،معلوم ميگردد که هنرمندان اين منطقه ّ
جزء به جزء و رعايت تناسبات داشتهاند.
با توجه به سابقه تاريخي سکونت در گيالن ،انتظار کشف آثار معماري در اين مناطق دور
از ذهن نيست؛ اما با وجود چنين سابقهاي ،کشف نشدن بناها يا و بقاياي ساختماني ،خود ريشه
در عامل ديگري دارد که باستانشناسان آن را معلول شرايط محيطي ناميدهاند .9براين اساس
معماري دوران قبل از تاريخ و پيش از اسالم در گيالن ،قابليت بررسي مناسب ندارد و تنها
ميتوان سير انديشه و نحلههاي فکري مولود هنر را در تزئينات برجاي مانده بر اشيا ،بهصورت
تطبيقي با معماري روستايي زمان حاضر اين منطقه مورد ارزيابي قرار داد .به عقيده شولتز،
«اثر هنري ،موقعيت زيستي درکشده يا ممکني را تعين ميبخشد که در آن چند مرتبه از واقعيت
با هم در تعاملاند» (نورنبرگ ـ شولتز .)538 ،1387 ،به بياني ،اثر هنري گوياي بنمايه فکري و
انديشههاي پيچيدهاي از ادراک موقعيت وجودي انسان است.
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نامۀ معماری و شهرسازی

نياز انسان به پرداخت هنري بسي فراتر از تزئين دستافزارها و وسايل روزانه است .در زمينه
ادراك آدمي از گيتي ،نکات زيادي را ميتوان از هنرمندان آموخت .10در اقوام ابتدايي ،تفاوتي
آشکار در مفهوم زندگي و هنري که بهطور معمول بهکار ميبردند وجود نداشته است؛ همانگونه
که تفاوت مفهومي در فضاي کار و فضاي زندگي به چشم نميخورد .راپاپورت در اين زمينه بيان
ميدارد« :ميان زندگي و کار و مذهب انسان جدايي ديده نميشود و تفاوت چنداني ميان آنچه كه
مقدس تلقي ميگردد و آنچه که نامقدس ميتواند باشد ،وجود ندارد و اگر اندك تفاوتي هم مشاهده
ميگردد ناچيز است .مذهب با زندگي اجتماعي و نيازهاي انسان بهحدي پيوند دارد که از يكديگر
تفکيکناشدنياند» ( .)Rapoport, 1972, 21هنر و مذهب چنان با متن زندگي انسان باستان عجين
شده که تفکيک آنها از يکديگر ناممکن است« .انسان جوامع باستاني تا حد ممکن به زندگي در
مقدس يا در جوار اشياي تقديسشده ،تمايل دارد .اين ميل کام ً
ال فهمپذير است ،زيرا براي بوميان
همچنان براي انسان جوامع پيشاز عصر جديد ،مقدس با قدرت ،و درنهايت با واقعيت برابر است»
(الياده .)13 ،1387 ،البته نبايد فراموش شود که در همة اعصار و دورهها ،هنر نميتوانست از
فلسفه آن دوره جدا باشد.
انسان از سپيدهدم تاريخ ،به نظمدهي و زيباسازي هرچيز که در پيرامون او بود ،پرداخت .او اشيا
و محيط مسکوني خود را زينت ميبخشيد تا به نيازهاي رواني خود پاسخ گويد«.آثاری که از انسان
ادوار پیشاز تاریخ بهجا مانده است مانند نقاشی ،ح ّکاکی ،کندهکاری و غیره با آثار ساخته شده
بهدست اقوام غیر متمدن امروزی دارای همانندیهایی است که مردم شناسان به کمک این اکتشافات
و با تبیین این همانندیها و همسانیها معتقدند اوضاع کلی زندگی برخی از اجتماعات پیشاز تاریخ
و بعضی از جوامع ابتدایی زمان حاضر ،موجد تشابه هنری آنها شده است» (سعديپور،1379 ،
 .)21در زندگي روستايي گيالن ،تزئينات را بهگونهاي خالصتر و متأثر از محيط ،به شکلي ميتوان
جست .اما اين تزئين خود متأثر از عواملي چند است« .در روستاهاي گيالن زنان در اوقات زيادي
از روزهاي سال در بنا حضور ندارد و دوشادوش مردان در خارج از خانه به فعاليتهاي اقتصادي
خانوار ميپردازند .عدم حضور مستمر و نيز مشغله زياد افراد خانواده بهخصوص زنان ،عامل
مهمي در بهکار نگرفتن تزئينات بسيار زياد درون خانه روستايي است» (خاکپور .)52 ،1386 ،با
توجه ب ه ويژگيهاي تزئينات در معماري بومي روستايي ،تزئين در بخشهاي محدودي از ساختمان،
تجسم مييابد .اصو ً
ال تزئينات در نقاط اتصال بهحد کمال
ن هم عمدت ًا در قطعات چوبي ،نمود و
آ
ّ
11
ميرسد .در اين بناها تزئينات در اتصال تير به ستون و حفاظ ايوان و تالر  ،بهکار برده ميشود.
يادآوري اين امر خالي از لطف نيست که ايوان و تالر در زندگي روستاييان گيالن نقش عمدهاي در
بيشت ِر روزهاي سال دارد .بدين سبب اين فضاها که محل پذيرايي از مهمانان نيز هستند ،بيشترين
تزئين را دارند و گاه تنها فضاي تزئينشده بنا به شمار ميآيند.
ميزان پرداخت و بهکارگيري جزئيات و ظريفكاريها ،به وضعيت اجتماعي و تم ّکن صاحب بنا
بستگي مييابد .در تيرهاي سقف نيز تزئينات زيبايي ـ معروف به کلهشيري ـ زينتبخش اينگونه
بناهاست .بناهاي افراد متمول با تزئينات بيشتري همراه بود و در حواشي رف و طاقچههاي
اتاقها نيز مختصر تزئيناتي مشاهده ميشد .اما در روستاها که از جنبه جامعهشناختي جوامعي
ايستا محسوب ميشوند ،فرهنگ کمتر دستخوش دگرگوني بوده و از نسلي به نسل ديگر منتقل
ميگردد؛ هنر نيز بهعنوان بخشي از فرهنگ ،همين سير را طي ميكند .اين نکته خود عامل دوام و
بقاي نقشمايههاي تزئيناتي در منطقه است.

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

تزئين در مسکن روستايي گيالن
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ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻌﻤﺎري

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﺷﻴﺎي ﻛﺸﻒﺷﺪه

روﺳﺘﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم

ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮمﻫﺎي
ادﻏﺎمﺷﺪه در اﺷـﻴﺎي زﻳﻨﺘـﻲ ﻗﺒـﻞ از
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻌﻤـﺎري ﻛﻨـﻮﻧﻲ روﺳـﺘﺎﻳﻲ
ﺑــﺪون ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼــﺮي از ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ،
ﮔﻮﻳﺎي اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺤﻮه ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﮕـﺮش
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻃﻲ ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﺟﺎنﭘﻨﺎه اﻳﻮان ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎي ﻣﻔﺮﻏﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م ،.ﻛﺸﻒﺷﺪه از

ﭘﺎﺷﺎﻛﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
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زﻣـﺎن ﺑـﻪ
طرح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻃﺮح
زمان
ﮔـﺬرگذر
خورشيدﻛـﻪكهدر در
ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺻﻮرت
نقوش
مختلف ،در
ﻫﺎيهاي
صورت
به
متأثر
است،
تزئينياز به
اﺳـﺖ .ﺑـﺎ
رفتهﺑﻮده
کارﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺘﺄﺛﺮ
از محيط طبيعي است .با توجه به
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻬﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﻣﺮدﻣـﺎن
احتمال مهرپرستي مردمان اين
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دورة ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻛـﻪ
منطقه در دورة پيش از اسالم كه
ﻧـﻮر
نيزاﻫﻤﻴـﺖ
شدهووﻧﻴـﺰ
اشارهﺷﺪه
آن اﺷﺎره
ﺑﻪ آن
اهميت نور
به
كنوني ﻣــﺮدم،
زندگي ﻛﻨــﻮﻧﻲ
ـﻴﺪ در زﻧــﺪﮔﻲ
ﺧﻮرﺷـ
مردم،
خورشيد
نمايد.
منطقيﻣﻲمي
اين نق
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
مايهﻣﻨﻄﻘﻲ
شﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻘﺶ
تكرار اﻳﻦ
ﺗﻜﺮار

t.a
c.
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نمونههايي از نقشمايههاي همسان

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻧﺮدهﻫﺎي ﺗﻼر در روﺳﺘﺎي زﻳﺪه ﻓﻮﻣﻦ

ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻮرب ،ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻲ از ﻣﻴﺎﻧﺮود ﺗﺎﻟﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻘـﻮش ﺳـﺎدهﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع
ﺗﺰﺋﻴﻦ در ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﻒﺷـﺪه و

ﺟـــﺎنﭘﻨـــﺎه ﺑﻨﺎﻫـــﺎي ﻣﺴـــﻜﻮﻧﻲ در
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮔﻴﻼن اﺳﺖ.
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ﺑﺮ روي اﺷﻴﺎ و اﺟﺰاي ﻣﻌﻤـﺎري ﺟـﺎي
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و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺰﺋﻴﻦ

ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻔﺎﻟﻲ از ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد

ﺟﺎنﭘﻨﺎه اﻳﻮان ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺳﻠﻪ ﻣﺮز ﺷﻔﺖ

ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ ﺑـﺮ
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روي ﻣﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻒﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
دﻳﻮارﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻦﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﻴﻼن ،ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ دارد.

روﺳﺘﺎي اورﻣﺎ ﻣﻼل

A

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻟـﻮزي و
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ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪاي در

ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﮔﭽﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.

ﺗﻘــﺎﻃﻊ آﻧﻬــﺎ ﻛــﻪ ﻫــﻢاﻛﻨــﻮن ﻧﻴــﺰ
زﻳﻨـــﺖﺑﺨـــﺶ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻌﻤـــﺎري

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳـﺘﺎﻳﻲ اﺳـﺖ .در دورة

ﭘــﻴﺶ از ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــﺮ روي زﻳــﻮرآﻻت
زﻧﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺮه از ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.
ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت درِ ﺧﺎﻧﻪ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻔﺖ

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻧﺮده ﺗﻼر در ﺑﻨﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
روﺳﺘﺎﻳﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ

دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﻼن در

ادوار ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ ﻛــﺎر ﻣــﻲرﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.
اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﻤﺎري روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮔﻴﻼن
ﻟـﻮزيﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ اﺷــﻜﺎل ﺳــﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺒــﻲ

ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻓﺮاوان دارد.

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻧﺮده در ﻟﺴﻪرود ﻟﻨﮕﺮود

ﺣﻔﺎظ ﺗﻼر در ﺧﺎﻧﻪاي در رود ﺑﻨﻪ ،از ﺗﻮاﺑﻊ

ﻗﻤﻘﻤﻪ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎبدار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ

ﻻﻫﻴﺠﺎن

از اﺳﻼم

ﻃﺮح ﺷﻌﺎﻋﻲ از ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻌﻤـﻮل اﻣـﺮوز
ﻣﻌﻤــﺎري روﺳــﺘﺎي ﮔــﻴﻼن اﺳــﺖ ﻛــﻪ در

اﺷﻴﺎي ﻛﺸﻒ ﺷﺪه از ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ

رواج ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ است.

در اﻳﻮانِ ﺧﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎي

ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻲ از ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.

ﺣﻔﺎظ ﺗﻼر در ﺑﻨﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻛﺸﻒﺷﺪه از رودﺑﺎر

زﺑﺪه

اﺳــﺘﻔﺎده از ﻃــﺮحﻫــﺎي ﻣﺜﻠــﺚ ﻣﻜــﺮو و

ﺗﺰﺋﻴﻦ درِ اﻳﻮان در روﺳﺘﺎي

ur

ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺤﻨـﻲ و

ﻫﻼﻟﻲ در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ

ﺑﻮﻳﻪ

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻧﺮدهﻫﺎي ﺗﻼر در ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﮔﻴﻼن

ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﻼن اﻧـﺪك ﺑـﻮد و
در ﻋﻮض ﻃﺮح ﻣﺜﻠﺚ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ،رواج

ﻓــﺮاوان داﺷــﺖ .اﻳــﻦ ﻧﻘــﺶﻣﺎﻳــﻪ در واﻗــﻊ

روي اﺷــﻴﺎ ﻧﻘــﺶ ﻣــﻲﺑﺴــﺖ و در زﻣــﺎن

ﻧﻘــﺶﻣﺎﻳــﻪﻫــﺎي ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻌﻤــﺎري ـ ﺑــﻪ

ﺧﺼﻮص در ﺟﺎنﭘﻨﺎه اﻳـﻮان ـ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر

ﻣﻲ آﻣﺪ ،ﻧﻘﺶ آﺑﺴﺘﺮه درﺧﺖ ﻛﺎج ﺑﻮد ﻛـﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

رﺿﻮانﺷﻬﺮ

روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫــﺎﻳﻲ از آن ﻫـﻢ در اﺷــﻴﺎي دوران

ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ و ﻫﻢ در ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤـﺎري
روﺳــﺘﺎﻳﻲ اﻣــﺮوز ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار

ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻧﻘﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮ

دﻳﻮار داﺧﻠﻲ ﺑﻨﺎي

اﻧﺴــﺎن ﭘــﻴﺶ از ﺗــﺎرﻳﺦ ،ﺗــﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ

ﺧﺎﻧﻪاي در روﺳﺘﺎي

ﺷﻴﺮﺟﻮ ﭘﺸﺖ ﻻﻫﻴﺠﺎن

ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق.م.

آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻔﺮﻏﻲ ﻛﺸﻒﺷﺪه

از ﻏﻴﺎثآﺑﺎد اﻣﻠﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ دوره ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.

A

اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺮ روي ﻇـﺮوف و

رﺷﺘﻪ ﮔﺮدﺑﻨﺪ از ﺧﻤﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ

rt

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در رودﺑﻨﻪ

ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻧﺎل در

ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻲ از ﻣﻴﺎﻧﺮود ﺗﺎﻟﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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ﻃﺮح زﻳﮕﺰاك از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺳﺮﺳﺘﻮن ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺮده ﺧﺎﻧﻪاي در روﺳﺘﺎي ﺳﺮك

ﭘﺎرﺗﻲ ﻛﺸﻒﺷﺪه از ﺟﺎده ﺳﻴﺎﻟﺮز ﻳﺎرﮔﺎم

w

ﺣﺎﺿــﺮ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ و ﻓــﺮاوانﺗــﺮﻳﻦ

روﺳﺘﺎي ﻛﻮﺷﺎل ﻻﻫﻴﺠﺎن

ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻴﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره

w

از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ

روﺳﺘﺎي زﺑﺪه ﻓﻮﻣﻦ
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دارد.

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺳﺮﺳﺘﻮن در ﺧﺎﻧﻪاي در

ﺗﺰﺋﻴﻦ در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزهاي )ﻧﺎل ﺑﺎﻻ( ﺧﺎﻧﻪ در
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ﺗﺪاوﻣﻲ ﺑﻪ درازاي ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻬﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ

ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻔﺶﺷﺪه از

ﺟﻤﺸﻴﺪآﺑﺎد رودﺑﺎر ،ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.
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ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد ،ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨـﻲ در ﺗﺰﺋﻴﻨـﺎت
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ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

ir

ﺗـﺰﺋﻴﻦ در ﻫﻨــﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘــﻪ و زﻣــﺎن

ﺧﻠﻖ اﺷﻴﺎي آﻳﻴﻨﻲ و ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ

و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻘـﻮش ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑـﻪ

ﻋﻨــﻮان ﺗــﺰﺋﻴﻦ ﺑــﺮ روي دﻳــﻮار ﻣﻌــﺪود

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ دﻳﻮار

ﺧﺎﻧﻪاي در روﺳﺘﺎي
ﺳﻠﻪ ﻣﺮز

ﭘﻴﻜﺮك ﻣﻔﺮﻏﻲ

ﻛﺸﻒﺷﺪه از ﺳﻪ

ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﻋﻤﺎرﻟﻮ از
ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ ق .م.

منبع :نگارندگان

ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﻲ از ﻫﺰاره
ﻳﻜﻢ ق .م.

نامۀ معماری و شهرسازی

ls

ﺟﻨﺎﻏﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻘﻮش ﻣﺘﻌﺪاول

رد پاي نقشمايههاي تزئيناتي معماري بومي روستايي گیالن ...

ﻟﻮزي در ﻓﺮمﻫﺎي ﺳﺎده و ادﻏﺎم ﺷـﺪه از

ﭘﻴﻜﺮك ﮔﻮزن ﻣﻔﺮوﻏﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻳﻜﻢ
ق .م.
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نامۀ معماری و شهرسازی
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هنر از بدو زندگي انسا ِن صاحب انديشه ،از اجزاي جداناشدني زندگي او بوده است .در همة ادوار،
«یکیاز وظایف عمدة هنرمند آن است که افراد عادی را در جهت نظم بخشیدن بهجهان فرهنگیشان
یاری دهد» (هال .)101 ،1387 ،از جلوههاي نخستين هنر ميتوان به رقص ،پيکرنگاري ،پيکرتراشي،
موسيقي و تمامي فعاليتهايي اشاره كرد که بش ِر گذشته ميکوشيد تا بهوسيله آنها بر طبيعت غلبه
يابد ،از هراس خود بکاهد ،و يا با ايجاد زيبايي به زندگي خود جلوهاي لذتبخش دهد؛ و ما امروزه
نام هنر را بر آنها نهادهايم .با بررسي و مطالعه آثار هنري ملتها در هر يك از دورههاي تاريخي،
ميتوان به اعتقادات و خواستهها و نحوة تفکر و ديدگاههاي آن قوم در خصوص زندگي پيبرد.
بورکهارت معتقد است «ذات هنر زیبایی است .زیبایی در عین حال هم امری باطنی و درونی و هم
امری خارجی و بیرونی است .زیبایی خودش را به ظواهر اشیا منضم میسازد و در عین حال از
متصل میگردد ،و از آنجایی که ورای هرگونه ثنو ّیت
حیث کیف ّیت بیح ّد وحصرش بهوجود الهی
ّ
و دوگانگی ،منجمله دوگانگی خالق و مخلوق است ،بهنحوی وصف ناپذیر کثرت درعین وحدت
و وحدت درعین کثرت است» (بورکهارت .)144 ،1386 ،بدين ترتيب ،هنرمند از حيث تفکر خلق
هنر ،با هنر خود يگانه است ،و هنر به بازتابي از ذهن و فکر او بدل ميگردد .هنرمند اين مرزوبوم
آفرينش هنري را به مثابه ابزار بروز احساسات زيباييشناختي خود بهکار ميگيرد و تزئين اشيا
و دستساختههايش را دستمايه ارائه ذوق هنري خود قرار ميدهد.
از آنجا که انسانها با ثبت تصاوير و ادراکات محيطي به انتقال تف ّکر و مشاهداتشان ميپردازند،
مضامين هنري در مکان واحد و در دورههاي متفاوت ،ميتواند تشابهات زيادي داشته باشد .يافتن
نقوش تزئيني ثبتشده ملهم از طبيعت اطراف ،و نقشمايههايي که در طول گذر زمان تداوم يافتهاند،
گواه اين مدعاست .ب ه بيان ديگر همانگونه که محيط زندگي ذخيره ذهني هنرمند را در طرح نقوش
غني ميسازد ،جماعتهاي روستايي گيالن که گذران زندگيشان غالب ًا با کشاورزي ست ،همانند
«انسان عهد نوسنگی دارای هنر انتزاعی و هندسی میباشد» (سعديپور)31 ،1379 ،؛ که اين هنر در
مقابل هنر ابتدايي و هنر حواس قرار ميگيرد .چنانکه هنر حواس با نماياندن جانداري و از راه تأكيد
بر چاالکي ذاتي يا عناصر مشخص جانوران ،نمود مييابد و جلوهگر ميشود .چنين هنري که در
نقوش شمايلي بدان پرداخته شد ،انداموار (ارگانيک) و زندهنماست و توسط حواس قابل درک است.
از طرفديگر« ،مذهب بخش عمدة بيشتر تمدنهاي ابتدايي و ماقبل صنعتي را تشکيل ميدهد ،و در
نتيجه نقطه شروع مناسبي است براي مطالعه نيروهايي که به طبيعت نمادين بناها (و اشيا) منجر
ميگردند» ( .)Rapoport, 1972, 86هنر هندسي که داراي بياني نمادين و هنري انتزاعي است ،انتظامي
دارد که ميتوان آن را در خدمت به هدف غايي ،12که ريشه در باورهاي مذهبي مردم دارد ،برشمرد.
از سويي ديگر نظام مادر ـ محوري که بنابر نظريهاي قاطع ،در جامعة پيش از تاريخ در مناطق
وسيعي از ايران حاکم بوده ،بازتابهاي عيني فراواني در جوامع کهن داشته است .پژوهشگران
زيادي از جمله هرتسفلد 13و گوردون چايلد ،14بر نظريه مذكور تأكيد ميورزند و متعاقب آن
سفالگري را جزو هنرهاي زنانه برميشمارند و يافتهها نيز حکايت از ساخت اولين سفالها به
وسيله زنان در جوامع پيش تاريخي ايران دارد .همچنين پيرو ساخت سفال در دورههاي اوليه به
دست زنان ،به نظر می رسد پرداخت هنري اين دستساختهها نيز ظاهراً کا ِر زنان بوده است .به
باوري« ،نقوش اولیة بر روی سفال ،نخستین نشانههای میل به زیباسازی دست ساخت ،افزون
بر کار مفید آن است .چنین گرایشی ماهیت زنانه دارد» (الهيجي .)233 ،1387 ،اما همانگونه که
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نحلههاي فکري مو ّلد نقوش
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انسان از زماني که خود را شناخت ،از هنر براي انتظام محيط ،غلبه بر طبيعت ،بروز حس
زيباييشناسانه و نماياندن تفکر فلسفي زندگي استفاده ميکرده است .هن ِر وي وسيلهاي براي
بيان ترس و احساسات و هر چيزي بوده که رنگ و بوي زندگي مادي و برآوردن غرايض و
نيازهاي فيزيکي را نداشته است .انسان براي تأمين آسايش خود همواره خواهان به نظم کشيدن
محيط و فضاي پيراموني است؛ و اين سامان و هماهنگي و نظم خود از دستاوردهاي هنر است.
بنابراين انسان در هر پايه و درجهاي از مدنيت که قرار گيرد اشتياقي به هنر از خود نشان ميدهد؛
و اين اشتياق در جوامع ابتدايي که خواهان چيرگي بر طبيعت بودند ،فزونتر نيز بوده است .در
سکونتگاههاي اقوام کهن گيالن ،به مانند معماري روستايي زمان حاضر ،هنر هم سو با هدفهاي
مذکور ،درآميخته با زندگي روزانه و با اعتقاد بر دنياي پس از مرگ بوده است؛ و هنر و مذهب در
تعامل با يکديگر ،در پي پاسخ به نيازهاي روحي مردم شکل گرفتهاند.
هنر و تف ّکر مولّد آن ،يگانگي بيهمتايي دارند؛ و تنها وجود انديشههاي واحد در طي دوران
ميتواند زايندة هنرهاي مشابه و همسان گردد .بنابراين تداوم نقشمايههاي تزئيناتي ،همانگونه
كه مشاهده گرديد ،نشأت گرفته از نگرش و عواطف همگون است که خود از شرايط طبيعي و
اجتماعي مردمان ساکن در اين منطقه تأثير پذيرفته است .در جوامع ابتدايي ،که زندگي فردي و
اجتماعي بههم گره ميخورد ،پيوستگي هنر و زندگي موجب شد تا کارهاي هنري جوامع ابتدايي
ـ و از جمله اجتماعات روستايي گيالن ـ از زندگي واقعي انسان نشأت یابد؛ همانطور كه هنر و
تزئين نيز امري واحد بودهاند.
در هنرهاي بهکار رفته در گيالن از گذشتههاي دور نقوش تزئيني با بنمايههاي منظم هندسي
و انتزاعي مورد استفاده گسترده قرار ميگرفتهاند .اين نقوش هنري که نشاندهنده سامان و
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در بررسيهاي نقوش کشفشده در گيالن اشاره شد ،نقشمايههاي هندسي در گيالن جايگاهي
بااهميت داشته و پرداخت به بنمايههاي انتزاعي در تزئينات ،متداولتر از نقوش شمايلي بوده
است.
با توجه بهمشاهدات ،هنر هندسي در گيالن اهميت زيادي داشته است .مبرهن است که در نقوش
هندسي ،نظم و ارتباطات منطقي ميان اجزاي نقش ،شالوده طرح است« .هوسر 15تمام خصلتهای
هندسی هنر عهد نوسنگی را با عنصر زنانه مربوط میداند .به اعتقاد او این هنر خصلتی زنانه
دارد چرا که نشانی از نظم و انظباط زنانه در آن وجود داشت» (سعديپور .)36 ،1379 ،با توجه
بهاين نظر که تزئينات روي سفالهاي اوليه کار زنان بوده و لذا از تفکري زنانه نشأت گرفته است،
از آنجا که طرح هاي هندسي نيز داراي انتظامي با خصايص زنانه است ،همگوني نقشمايههاي
هندسي و انتزاعي در طول تاريخ ،نشاندهندة وقوف به جايگاه نگرش برخاسته از ذهن زنانه است.
ي متفاوت آن با نقاط ايرا ِن
همانگونه که بيان شد ،تزئينات و هنر در گيالن متعاقب اوضاع اجتماع ِ
مرکزي ،به بروز تمايزاتي در معماري و هنرهاي وابسته به آن دامن زده است .بهنظر ميرسد كه
در هنر و تزئين بناهاي روستايي گيالن نيز ،طنيني از زنانگي نقش بهجاي هنر مردانه ،نقش بسته
است .اين امر با توجه به وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان گيالن ،که بهتبع اشتراک کاري زنان
و مردان در کشاورزي نيز توجيه ميشود ،باورپذير است .با بررسيهاي انجامشده ،ميتوان به
تداوم نحلههاي فکري مولّد هنر در اين منطقه ـ که از پيشگامان تمدن ايران بزرگ است ـ پيبرد.
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اين مقاله به استناد مدارک اشياي مطالعاتي موزه رشت و با همکاري صميمانه آقاي دکتر
اسماعيلپور معاون پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان گيالن،
و سركار خانم قوامي رياست موزه رشت تهيه شده است که بدينوسيله از ايشان قدرداني و
سپاسگزاري ميشود.
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ارتباط منطقياند ،حکايت از تفکري دارند که ـ به باور پژوهشگراني چون هاوزر ـ هنري است
با خصلت زنانه .اين نکته با جايگاه اجتماعي زن در گيالن که پيرو فعاليتهاي گسترده معيشتي
محقق ميگردد ،همخواني دارد و تداوم منزلت اجتماعي وي در تشابه با نظامهاي پيش تاريخي
مشهود است .بدينترتيب ،اقوام کشاورز بر خالف اقوام شکارگر که بیشتر حيوانات شکاري
را موضوع هنر خود قرار داده اند ،از اندامهاي گياهي و فرمهاي انتزاعي براي نقشمايههاي
هنريشان استفاده ميكنند .جوامع روستايي گيالن از زماني که به يکجانشيني و کشاورزي
گراييد ،تاکنون هنوز به نقشمايههاي خود پايبند است .تداوم نقشمايههاي تزئيني از پيش از تاريخ
تاکنون ،و بهکارگيري نمادهاي همسان ،استمرار تف ّکر هنري مردم اين ديار را نشان ميدهد.
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1 .1ن .ک .همرنگ ،1385 ،ص  38و نيز ،فاخته ،1386 ،ص.19 .
2 .2الزم بهذکر است که قديميترين نوشتهاي که در گيالن بهدست آمده ،نوشتهاي به خط ميخي اورارتويي است که
در سطح دروني دستبندي مفرغي يافت شده است و تاريخ نوشته ،زمان ارگيشتي دوم ،پسر روسا (از پادشاهان
قدرتمند اورارتويي) است.
«3 .3داستانهايي از تشکيالت اجتماعي ،سازمانهاي دولتي ،تجارب جنگي و استعداد مردمان اين سرزمين از قرنها
پيش به يادگار مانده بود .زردشت از اين داستانها در اوستا براي احياي نام قهرمانان آريايي استفاده کرد؛ و
نامآوراني چون کيومرث و هوشنگ و تهمورث نيز اهل سرزمين َورن معرفي شدهاند» (اميرانتخابي.)22 ،1387 ،
4 .4آموس راپاپورت ،نظريهپرداز و استاد معماري کالج دانشگاه لندن)1929( ،
 )1990-1895( Louis Mumford5 .5منتقد معماري ،طراح شهر و تاريخنگار فرهنگي
6 .6ن .ک .طاليي ،1385 ،ص.6 .
7 .7وريس يا فيريس نوعي طناب گياهي است ،بافتهشده از ساقة برنج و گياهان مردابي ،كه کاربرد فراوان در صنايع
خانگي و ساختمان دارد.
8 .8گمج ،نوعي ديگ سفالي است که براي پخت غذاهاي محلي در گيالن به كار ميرود.
9 .9ن .ک .نگهبان.12 ،1368 ،
1010ن .ک .هال ،1387 ،ص.101 .
1111تالر ايوان طبقه دوم خانه روستايي است و کارکردهاي متنوعي دارد.
1212آگاهي از اصل خويش و ماهيت انسان بودن ،که از آن به انگيزه غايي نيز تعبير ميشود.
ِ
ي آلماني است که
1313ارنست اميل هرتسفلد  )۱۹۴۸-۱۸۷۹( Ernst Emil Herzfeldباستانشناس و ايران
شناس نام ِ
در سالهاي  ۱۹۲۳تا  ۱۹۲۵بخشهايي از پاسارگاد و تخت جمشيد را براي نخستين بار مورد کاوش قرار داد.
1414گوردون چايلد  Vere Gordon Childeباستانشناس استراليايي (.)1957-1892
1515آرنولد هاوزر  Arnold Hauserجامعهشناس مجارستاني (.)1966-1888
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 -آريان پور ،اميرحسين ( )1388جامعهشناسي هنر ،گسترده ،چاپ پنجم ،تهران.

 -اشياي مورد نمايش در موزه ايران باستان ،موزه ملي ايران ،تهران.

 الياده ،ميرچا ( )1387مقدس و نامقدس ،ترجمه نصراهلل زنگويي ،چاپ دوم ،تهران. -اميرانتخابي ،شهرام ( )1387جغرافياي تاريخي گيالن ،انتشارات ايليا ،رشت.

 انصاري ،مجتبي (« )1381تزئين در معماري و هنر ايران (دوره اسالمي با تأکيد بر مساجد)» ،فصلنامه مدرسهنر ،شماره ،1پاييز  ،1381صص.73-59 .
 -بورکهارت ،تيتوس ( )1386مباني هنر اسالمي ،ترجمه امير نصري ،انتشارات حقيقت ،تهران.

 تصاوير اشياي موزة رشت ،با نظارت خانم قوامي ،موزه رشت ،سازمان ميراث فرهنگي صنايعدستي وگردشگري گيالن ،رشت.
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 -خاکپور ،مژگان ( )1386معماري خانههاي گيالن ،انتشارات ايليا ،رشت.
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 خلعتبري ،محمدرضا ( )1383کاوشهاي باستانشناسي در محوطههاي باستاني تالش ،سازمان ميراثفرهنگي کشور (پژوهشگاه) اداره کل ميراث فرهنگي استان گيالن ،تهران.
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 -سعديپور ،ابراهيم ( )1379سير انديشه در هنر ،نشر بوته ،تهران.
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 شناسنامة اشياي مطالعاتي موزة رشت ،با نظارت خانم قوامي ،موزه رشت ،سازمان ميراث فرهنگيصنايعدستي و گردشگري گيالن ،رشت.
 ضياپور ،جليل ( )1384کتاب گيالن ،انتشارات گروه پژوهشگران ايران ،به سرپرستي ابراهيم اصالح عرباني،جلد اول ،تهران.
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 -طاليي ،حسن ( )1385باستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميالد ،سمت ،تهران.
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 -فاخته ،قربان ( )1386تاريخ گيالن پيشاز اسالم ،دانشنامه فرهنگ و تمدن گيالن ،نشر فرهنگ ايليا ،رشت.
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 گروتر ،يورگ کورت ( )1375زيباشناختي در معماري ،ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همايون ،دانشگاهشهيد بهشتي مرکز چاپ و انتشارات ،تهران.

 الهيجي ،شهال و مهرانگيز کار ( )1387شناخت هويت زن ايراني در گسترة پيشتاريخ و تاريخ ،انتشاراتروشنگران و مطالعات زنان ،چاپ چهارم ،تهران.
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 لنسکي ،گرهارد و جين لنسکي ( )1374سير جوامع بشري ،ترجمه ناصر موفقيان ،انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ دوم ،تهران.

 -مطهري ،مرتضي ( )1362مقدمهاي بر جهانبيني اسالمي ،دفتر انتشارات اسالمي ،قم.

 -نگهبان ،عزتاهلل ( )1368ظروف فلزي مارليک ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران.
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 نگهبان ،عزتاهلل ( )1385مروري بر پنجاه سال باستانشناسي در ايران ،سازمان ميراث فرهنگيکشور(پژوهشگاه) ،تهران.
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 نونبرگ -شولتز ،کريستيان ( )1387معنا در معماري غرب ،ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي ،نشر فرهنگستانهنر جمهوري اسالمي ايران ،تهران.
 -هال ،ادوارد توييچل ( )1387بعد پنهان ،ترجمه منوچهر طيبيان ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم .تهران.

 -همرنگ ،بهروز ( )1385تمدن مارليک ،دانشنامه فرهنگ و تمدن گيالن ،نشر فرهنگ ايليا ،رشت.

- Rapoport, Amos (1972) Pour une Anthropologie de la Maison, Paris, Dunod.
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 -جعفري ،محمدتقي ( )1369زيبايي و هنر از ديدگاه اسالم ،انتشارات حوزه هنري ،تهران.
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