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چکیده
اقلیمى و موقعیت سیاسى خاصى که داشته، همواره مرجعى براى توجه  با توجه به شرایط  مازندران در طول تاریخ 
تمامى دیدگاه ها بوده است. محققان و پژوهشگران آشنا به تاریخ و فرهنگ تمدن هاى کهن، این مکان را بستر مناسبى براى 
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داده ها، میدانى است. نوشتار حاضر به بررسى مضامین تصویرى و نقوش رایج در سنگ قبرهاى این منطقه مى پردازد و با 
معرفى پاره اى از مهم ترین آنها، سعى در کشف معنا و مفاهیم زندگى در برهه اى از تاریخ این سرزمین را دارد. مطالعه، 
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مازندران کنونى، بخشى از سرزمین پهناورى است که در تاریخ 
عناوینى چون فرشــوارگر و پتیشخوارگر را با خود حمل مى کند. 
مطالعات باستان شناسى در غارهاى کمربند و هوتو بهشهر، حضور 
انســان در این اســتان را به حدود 9500پیش از میالد تخمین 
زده اند (وفایى، 1381، 25). استفاده ازعناصرى چون سنگ قبر و 
پیشــینه تاریخى آن به عنوان نشانى جهت شناسایى فرد مدفون 
شــده در ایران، امرى نامشخص است. اگرچه تا بعد از اسالم هیچ 
ســند و مدرکى دال بر چگونگى آغاز کار گذاشــتن سنگ بر قبر 
وجــود ندارد، اما انجام تدفین و گذاشــتن ســنگ بر قبر پس از 
چهل روز در فقه شــیعه را مى توان ســرآغاز این سنت به حساب 
آورد(تناولى، 1388، 7). مردمان مازندران نیز مانند دیگر مناطق، 
براى تدفین مردگان خود آیین و رســوم ویژه اى داشــته و مکان 
متوفى را با نگاه و زیبایى شناسى خاص خود، آراسته مى داشتند. 
از جمله این اماکن و سنگ مزارها مى توان به گورستان سفیدچاه 

گلوگاه با پیشینه تاریخى 1200 سال اشاره کرد. 

متاســفانه مکانى با این وسعت و گســتردگى نقشمایه، مورد 
نظر کارشناســان اندکى قرار گرفته اســت. به طور کلى مواردى 
پیرامون آرامگاه و ســنگ قبر از جایگاه کمى در تحقیقات هنرى 
برخوردارند، که از آن جمله مى توان به مقاله آثار ســنگى تمدن 
اسالمى در گورستان ارامنه تبریز (کبیرصابر، 1391)، مزار پیرمراد، 
منظر فرهنگى-آیینى شهرستان بانه (مخلص و همکاران 1392) 
و نیز مقاله نشانه شناسى نقوش سنگ قبرهاى قبرستان دارالسالم 
شیراز منتشر شــده در کتاب ماه هنر(1389)، اشاره داشت، که 
مــورد اخیر به بحث و تحقیق پیرامون نقوش موجود در ســنگ 
قبرهــا به صورت جامع ترى پرداخته اســت. مورد دیگرى که در 
این زمینه تالش چشمگیرى را در خود دارد، طرح پژوهشى خانم 
وفایى بوده که در سال 1381 به مطالعه گورستان سفیدچاه همت 
گمارده که شایســته توجه هر چه بیشترى از سوى سازمان هاى 
فرهنگى اســت. تفاوت این پژوهش با نمونه هــاى مذکور، توجه 

شاخص تر به مفاهیم تصویرى و رویکرد هنر محورانه آن است. 

موقعیت جغرافیایی

ســفید چاه گورستانى است در شمال کشــور که در بسیارى 
از تحقیقات و پژوهش هاى انجام یافته، عنوان نخســتین قبرستان 
مســلمانان در ایران را به خود اختصاص داده اســت. این گورستان 
در منتهى الیه جنوب شرقى استان مازندران در نزدیکى شهرستان 
بهشهر قرار دارد. این شهرستان بین 45-36 درجه تا 56-36 درجه 
عرض شمالى و بین 15-53 درجه تا 9-54 درجه طول شرقى قرار 
دارد و از نظر تقسیمات ادارى داراى سه شهر بهشهر، گلوگاه، رستمکال 
و 3 بخش و 6 دهستان مى باشد که بخش هاى مرکزى و گلوگاه در 
منطقه جلگه اى و بخش یانه سر در ناحیه کوهستانى هزارجریب قرار 
دارد (بى نام، 1382، 107). روستاى سفیدچاه متعلق به دوره سوم 
زمین شناسى است و از نظر ژئومورفولوژیکى، جزء منطقه کوهستانى 
البرز به حساب مى آید. نوع خاك آن رسى، ماسه اى، گچى و آهکى 
اســت که جنس سنگ مزارهاى این گورســتان نیز از همین گونه 

مى باشد (بى نام، 1382، 112).

وجه تسمیه و واژه شناسی

علت نام گذارى این روستا به ســفیدچاه، خاك سفیدرنگ آن 
است که دلیل آن نیز وجود آهک فراوان موجود در آن مى باشد. بنا 
به روایت موجود در قبر حاج جرجیس ســفیدجایى، سفیدجا و نیز 
با توجه به پژوهش هاى گســترده و نیز گفته هاى بومیان منطقه با 
عناوینى چون اســپ ِ چاه، اسپِ تن و روبار نیز نام گذارى شده است. 
اهالى این روستا بر این باورند که خاك این گورستان، اجساد مدفون 

را تا چندین ســال سالم نگه داشته و مانع از پوسیدن آنها مى شود. 
بدین جهت بســیارى از اهالى آبادى هاى اطراف، مرده هایشــان را 
به این گورســتان آورده و در جوار ســه امامزاده موجود به نام هاى 
ابراهیم، منصور و عبدالرحمان که منســوب به نوادگان موسى ابن 
جعفر(ع) هســتند، دفن مى کنند. با توجه به مشاهدات موجود در 
ســنگ مزارهاى قرن 8 و 9، روند شکل گیرى قبرستان سفید چاه 
به حضور سادات میرعمادى، مرعشى، روزافزونى و پادشاهان محلى 
دیگر مرتبط است. لفظ مرعش در لغت نامه دهخدا بدین ترتیب آمده 
است: کبوترى سیاه در پرواز- مرعش منسوب به مرعش. نوعى کبوتر 
ســفید در پرواز (دهخدا، 1377، 342). مرعش، شهرى است میان 
شام و روم و سادات مرعشى از آنجا به ایران نقل مکان کردند. یکى از 
نام دارترین مرعشیان در قرن هشتم هجرى، میرقوام الدین، معروف 
به میربزرگ اســت. طبق تحقیقات انجام یافته، سادات مرعشى از 
حدود سال760 الى 1005ق. در مناطق مختلف مازندران حکومت 
داشته اند (آژند، 1365، 147). حکومت سادات مرعشى در مازندران، 
یکى از مهم ترین حکومت هاى شــیعى قبل از دوران صفویه است. 
درتاریخ طبرســتان، رویان و مازندران درج گردیده که نسبت سید 
قوام الدین مرعشى، بنیانگذار مرعشــیان، به امام زین العابدین (ع) 

مى رسد (ساسان پور، 1380، 41 و 42).

مطالعه و شناخت ویژگی های ظاهری

سنگ قبر در جهان اســالم داراى اشکال متنوعى است و غالباً 

مقدمه
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متأثر از معمارى و فرهنگ منطقه است. مانند شیرهاى سنگى استان 
چهارمحال بختیارى که به عنوان ســنگ مزار استفاده گشته و نیز 
سنگ قبرهاى اسپانیا و آفریقا که داراى فرم قوس هاللى نعل اسبى 
است. به طور کلى سنگ مزارهاى سفیدچاه را مى توان به دو دسته 
صندوقى و محرابى تقسیم بندى کرد که این دو فرم در ایران داراى 

پیشینه معمارى مى باشند.          
1- سنگ مزارهاى صندوقى که قدیمى ترین آن مربوط به سال 
895 ق. اســت که این نوع سنگ ها بیشتر بر فراز تپه هاى شمالى 
قبرستان قرار گرفته اند. تعداد این نوع سنگ مزارها در این گورستان 
محدود اســت (وفایــى، 1381، 21). با توجه به تحقیقات و روایات 
موجود احتمال مى رود این نوع ســنگ قبرها براى افرادى بوده که 
منزلت و ارزش اجتماعى خاصى داشته اند. در واقع  نوع سنگ قبرها 
از دیگر ســنگ هاى موجود درگورستان تمایز داشتند. با بررسى در 
سنگ هاى موجود تا به امروز، تنها یک نمونه سنگ صندوقى وجود 
دارد که حدوداً 20 سانتیمتر آن بیرون از خاك بوده و به کمک اهالى 
از زیر خاك بیرون آمده است. کاوش ها و بررسى ها حاکى از آن است 
که نمونه هاى دیگرى از این نمونه در این مکان وجود داشــته که یا 
تخریب گشــته و یا تا به امروز کشف نگردیده است (تصویر1 و2).

2- ســنگ قبرها بــا طرح محرابى که ســابقه آن بــه دوران 
میترائیســم برمى گردد و با آمدن اسالم به ایران تا چهار قرن از این 
طرح اســتفاده نشــد و از قرن چهارم هجرى به بعد بار دیگر مورد 
اســتفاده قرار گرفت. واژه محراب در عربى به معنى حربگاه اســت 
و در قرآن کریم با مفهوم کنایى ســجده گاه و نیز نماز آمده اســت. 

در فارســى اما معنى دقیق محل نیایش مهــر  را  دارد و قدمت آن 
در فرهنگ مردم منطقه به بســى پیش از ظهور اسالم برمى گردد 
(یاحقــى، 1374، 1319). همچنیــن بــه پرستشــگاه هاى آیین 
مهرپرستى که  در ایران و بین النهرین رواج داشته  است، مهرابه گفته 
مى شــد. این واژه از دو کلمه مهر و آبه ســاخته شده است. خورآبه 
نیز به همین معناســت که آبه به معنى جاى گود است (ورمازرن، 
1383، 112). از ســده چهارم هجرى به بعد بر سنگ مزارها نقش 
محراب حکاکى گشــت. محراب مکانیست که پیشواى مذهبى در 
هنگام برگزارى نماز در آن جایگاه مى ایستد و به اقامه نماز مى پردازد. 
این مکان مقدس به غیر از مســجد در بناهاى مذهبى دیگرى نیز 
حضور داشته و تزئینات متعلق به خود را دارد (سیف، 1362، 154).

نکته اى که در این مکان توجه را به خود جلب مى کند، وجود دو 
ســنگ مزار براى هر متوفى است که یکى براى باالى سر و دیگرى 
پایین پا به منظور شناسایى قبور در نظر گرفته شده است و معموالً 
در دو ســویه سنگ ها، نقوش توسط هنرمند حک گشته اند. با قدم 
زدن در این مکان تاریخى، بیننده با دو دسته رنگ خاکسترى تیره 
و زرد مواجه مى گردد. ســنگ هاى سده دهم غالباً از نوع سنگ زرد 
مى باشندکه در مقابل عوامل جوى و باران منطقه در معرض فرسایش 
قرار گرفته اند که مى توان به نقش عواملى همچون خزه ها، گیاهان 
مختلف و شوره نیز در همین راستا اشاره داشت. قدیمى ترین سنگى 
که از این مزار به دست آمده، مربوط سال 830 ق. است و حدود 55 

سال قدیمى تر از صندوق مزار امامزادگان سفید چاه است.

بررسی مضامین و نقوش تصویری

با نزدیک شــدن به این مکانى از دوردســت، گویى توده اى از 
جمعیت در حالیکه خم گشته اند و دست بر کمر دارند، مخاطب را 
نظاره گرند. با نزدیک تر شدن به این فضاى شگفت انگیز، سنگ هایى 
مشاهده مى گردد که گفته هاى بسیارى از دنیاى پر رمز و راز را  در 
خود دارد. انبوهى از حجم هاى ســنگى که در دل هم بر روى خاك 
قرار گرفته اند. این ســنگ ها دیگر فقط نشانى از حضور انسان هایى 
که زمانى زیست داشته اند، ندارد بلکه دیگر مبدل به یک اثر تاریخى 
متمایز گشــته اند که تفکر هر مخاطبى را بــر مى انگیزد(تصویر3). 

تصاویر1 و 2- سنگ قبر صندوقی. 
ماخذ: (وفایی، 1381، 289)

تصویر3- نمای عمومی گورستان سفید چاه. 
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تحقیقات انجام یافته، حداقل تاریخ قبرهاى این گورستان را به دوران 
قاجار باز مى گرداند.

اما قبورى با تاریخچه ى1200ســال و700 ســال هم در آن به 
چشــم مى خورد. کتیبه موجود در روى سنگ مزارها،  قدمت این 
گورستان را به دوران صفویه منسوب مى دارد (وفایى، 1381، 115). 
با توجه به بررســى هاى انجام شده در پایگاه اینترنتى ایرانشهر، این 
گورســتان در17 بهمن ماه 1381 با شماره 7845 در فهرست آثار 
ملى ایران ثبت شــده است. گورستان مذکور، گنجینه اى از فرم ها و 
نقوش پابرجاســت که عالوه بر وظیفه اولیه خود دراطالع رسانى به 
مخاطب در مورد فرد متوفى، در ماوراى فرم مشهود خود، مضامین و 
مفاهیم متفاوتى را دربردارد. ازآن جمله مى توان به اعتقاد و باورهایى 
که باتکیه بر یک  نقش ساده بارزمى گردد و نیز سخنانى که اشاره به 

زندگى و فرهنگ زمان خود دارد، رسید.
به طور کلى یک ســنگ قبر در مرحلــه اول به معرفى صاحب 
خود پرداخته و از دیگرعملکردهاى آن، ایجاد گونه اى ارتباط تصویرى 
و نوشــتارى با بیننده در انتقال پیام خود در قالب مشخصات فردى 
متوفى است (پویان و همکاران، 1389، 99).  در بررسى اولیه نقوش 
سنگ مزارها، به نکته اى در خور توجه دست مى یابیم و آن حضور سه فرم 
اصلى دایره، مربع و مثلث در قالب هاى گوناگون است. به طور کلى نقوش 
موجود در گورستان سفید چاه را مى توان در هفت رده تقسیم بندى 
کرد که از آن جمله مى توان بــه ابزارهاى کاربردى، نقوش حیوانى، 
گیاهى، هندسى، نمادین، خوشنویسى و انسانى اشاره داشت (جدول1).

آنچــه که در نــگاه اول، بیننده را با خــود وارد دنیاى عجیب و 
شگفت آورى مى کند، رویکرد بسیار ساده انگارانه و فرم ها و نقوش بسیار 
ابتدایى و به دور از هرگونه تزویر است. حکاکى هاى موجود در سنگ، 
آن را از یک سنگ مزار ساده خارج کرده و در رده یک اثر هنرى قرار 

مى دهد. نقوش حک شده روى سنگ قبرهاى سفیدچاه، بیانگر دنیاى 
بزرگى از تفکرات فرا زمینى بشر هستند. هر کدام از این نقوش، معناى 
خاصى را به همراه دارند که بسته به شرایط مى توانسته بیانگر تفکرات 
شخص متوفى، دین، محل زندگى، شغل، فرهنگ و طبقه اجتماعى 
وى باشد. شاید هنرمند امروز که در این منطقه قدم مى گذارد با مواجه 
شدن با سادگى نقوش موجود، به یاد هنرى تحت عنوان هنر خام1 بیفتد. 
اصطالحى که در هنر امروزین براى تعریف آثار تصادفى، خام دستانه 
و تا حدى مترادف با هنر کودکان و نیز هنر بدوى رایج گردیده است. 
ســنگ هاى موجود در ایــن مــکان، در ادوار مختلف، نقوش 
مخصوص به خود را به همراه دارد. سنگ مزارهاى سده نهم، داراى 
تزییناتى ساده متشکل از گل و برگ اسلیمى و نقوش محرابى شکل 
مى باشند در صورتى که سنگ مزارهاى سده دهم و یازدهم، افزون بر 
تزیینات اســلیمى که به طور کامل به صورت متقارن انجام شده، از 
نقوش هندسى نیز برخوردار هستند که دایره هاى تزیینى و گل هاى 
چندپر با ظرافت بر آنها حجارى شــده اند. کتیبه آنها شامل صلوات 
کبیر و آیات قرآنى و بعضاً شعر در باالى سر و نقوش تزیینى در پشت 
و روى سنگ اســت و نام متوفى و تاریخ وفات عموماً بر سنگ زیر 
پا در حواشى یا وسط سنگ حک گردیده است. قاب بندى حاشیه، 
پیشانى، طرح طاق نماى سنگ مزارها و نیز شیوه کتیبه نگارى هاى 
سده نهم با سده دهم و یازدهم کامًال متفاوت است و سنگ مزارهاى 
سده ســیزدهم و چهاردهم نیز از نظر تزیینات سمبولیک ابزار کار 
که نشانگر پیشینه متوفى است، از سنگ قبرهاى سده هاى پیشین 
متمایز است. در این دوره، سنگ مزارها به رنگ خاکسترى مى باشد و 
غالباً فاقد هنر خوشنویسى است. خطوط نه به صورت حجارى، بلکه 
به گونه یک خراش سطحى است و نوشته بسیار ساده در متن سنگ 
و شامل نام متوفى، نام والد و تاریخ وفات مى باشد و حواشى و پشت 

جدول1- بررسی مضامین نقوش در گورستان سفید چاه.
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سنگ، معموالً به نقوش اختصاص داده شده است. 
با بررســى نقوش روى سنگ مزارها مى توان حدس زد تصاویر 
حک شده روى ســنگ قبرها، ارتباط نزدیکى با شغل و حرفه فرد 
متوفى دارد. نقوش نمادین بر اســاس باور به آخرت و ســیر تحول 
اندیشه ى زندگى پس از مرگ و نهادن وسایل اولیه زندگى در قبور 
مردگان حک مى شده اند. همچنین این نقوش بیانگر جنسیت فرد 
نیز مى باشند. مانند استفاده از نقوش شمشیر، کارد و تبر که بیانگر 
متوفى مرد و استفاده از نقوش ابزار بافندگى یا شانه قالیبافى، که به 
زبان محلى منطقه (کلچیت) خوانده مى شــود، که اشاره به متوفى 
زن دارند. نقوش روى سنگ قبرها با توجه به جنسیت فرد مى تواند 
معناى متفاوتى از یک نقش را ارائه کند. مثًال نقش قیچى اگر روى 
ســنگ مزار یک زن کشیده شده باشد، بیانگر این مسئله است که 
شغل آن زن قالى بافى بوده است. حال اگر همین نقش روى سنگ 
مزار یک مرد کشیده شود بیانگر این نکته است که فرد متوفى یک 
چوپان بوده که از این قیچى براى چیدن پشــم گوسفندان استفاده 
مى کرده اســت. در بین نقوش، نقش شانه به صورت دو طرفه براى 
خانم ها و شــانه یــک طرفه مخصوص آقایان عالوه بر شناســایى 
جنسیت متوفى به منظور آراستگى در پیش یزدان در روز رستاخیز 

نیز حکایت دارد (وفایى، 1381، 9) (تصاویر4و5).
   

نقوش نمادی

در سنگ قبرهاى این گورستان، افزون بر نقوش هندسى، گیاهى، 
حیوانى و ... عناصر نمادین جایگاه ویژه اى را داشته و حضور چشمگیر 
این عالئم نســبت به دیگر نقوش، از نکات قابل توجه مى باشــد. از 
ویژگى هاى نقوش نمادین تنوع چشمگیر نشانه ها است. نقوشى به 

مانند: خورشید، آینه، سرو، دو کبوتر، انار و گل انار، چلیپا و ... که به 
مانند تمامى تصاویر موجود در گورستان، به دور از هر گونه ریا و با 
ترکیب چند خط ساده و فرم هاى اصلى شکل مى گیرد. نقوشى بسیار 

ساده با  مفاهیم غنى در ادبیات، عرفان و فلسفه شرق. 

خورشید

خورشید نشانه ى حیات و سرچشمه ى نیروى انسان و کیهان و 
مظهر مجسم نیروى آسمان و زمین است. خورشید داراى رمزى دو 
پهلو است زیرا در میان دو ساحت روشنایى روز و تاریکى شب قرار 
دارد. آثارى از پرستش خورشید در نمادهایى مانند صلیب با پهلوهاى 
مساوى، سواستیکا، سه زانویى چرخان وچرخ باقى مانده و از کشورى 
به کشور دیگر انتقال یافته است و این نقش، ریشه در باورهاى کهن 
مردم داشــته که تا به امروز به ارث رسیده است (دوبوکور، 1391، 
50). در یشت ها آمده: «ایرانیان غالباً به خورشید سوگند می خوردند. 
همچنین خورشید عالمت ســلطنت و اقتدار ایران بوده و در باالى 
چادر شاهان، صورت خورشید که از بلور ساخته شده، مى درخشید» 
(پورداوود، 1377، 309). همچنین از میان سمبل هاى خورشیدى 
مى توان به چرخ، دایره، صلیب، گل رزت، عنکبوت و شیر اشاره کرد. 
خورشید نماد نور حق، امرى مقدس و متعالى است (ماکان، 1388، 64). 
تصویر خورشید با فرم هایى زیبا و شکوهمند و نیز متنوع در طول 
تاریخ ایران بر سطوح مختلف نقش گردیده است. این گورستان نیز 
شاهد تنوع چشمگیرى از این نقوش  بوده که ساختارى ساده و تا حدى 
متنوع در فرم ظاهرى دارد. این نکته مى تواند حاکى از توجه ویژه مردم 
از دوران باستان بر این نماد قدرتمند و مقدس باشد (تصاویر6 و 7 و 8).

انســان از عناصر تصویــرى پایه براى بیــان مفاهیم و نمایش 
نمادین آنها بهره مى گیرد. از دیر ایام در طول تاریخ، فرم دایره براى 
نقش کردن خورشید بسیار مورد توجه بوده است. خصوصیاتى مانند 
تشابه ظاهرى، سادگى بصرى، تقارن و پیوستگى فرم براى نمایش 
مفاهیم کمال بخشى و گردش دائمى خورشید بسیار مناسب است. 
نقوشى بسیار ساده که با تکرار فرم هاى دایره، شکل مى گیرد. محققان، 
نقوش را در این دوره که متعلق به دوران نوســنگى است جادویى و 
آیینى مى دانند (هویت طلب، 1386، 19و20). به کار رفتن چنین 
ترکیبى براى نمایش خورشــید در آسمان در گورستان سفید چاه 
نیز به چشم مى خورد(تصویر9). فرم هاى دایره اى شکل بسیار ساده 
و انتزاعى در وســط کادر محرابى شکل، در بین نوشتار متنى روى 

تصاویر4 و 5- شانه یک طرفه و شانه دو طرفه. 

تصاویر6و7و8- انواع مختلف نقش خورشید در گورستان سفید چاه. 

سفید چاه، نمایه اى فراتر از یک گورستان
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ســنگ قبر که اشاره به خصوصیات نام متوفى دارد. در اینجا ذکرى 
از اســم متوفى نیامده و تنها اشاره اى غیرمستقیم به فرد دارد و نام 
مادر او نیز در زیر این نقش دایره اى شکل، مى تواند اشاره اى به نقش 

بارورى، نیروى حیات و بزرگداشت مقام مادر داشته باشد.

سرو (بته جقه)

ســرو، درخت همیشه ســبز معروف، در مناطق مختلف نگاه هاى 
متفاوتى را بر خود دارد. در فرهنگ پارســى صفات بسیارى از قبیل 
راستین، بلند، سرکش، جوان، پایدار و قامت معشوق براى آن وصف 
گشــته اســت. از جمله موارد دیگرى که در میان اقوام مختلف به 
چشــم مى خورد، ارتباط آن یعنى درخــت زندگى با مفهوم مرگ 
مى باشد. ســرو با این مفهوم بســیار درگیر و مرتبط بوده و از این 
درخت در گورستان ها و بر سر قبرها بسیار استفاده مى گردیده است. 
در کشــورهاى مختلف نظیر ایران، ترکیه و نیز پاره اى از کشورهاى 
اروپا مشاهده مى گردد که بر سر گورها و مزارها سرو کاشته یا نخل 
را که نشــانى از تابوت امام حســین بوده با بوته ها و چوب درخت 
سرو ساخته و این نشــانى از ارتباط این درخت با نقیض آن یعنى 
مرگ است (یاحقى، 1388، 459 _461). این درخت در بسیارى از 
اماکن تاریخى و باستانى ایران باستان مشاهده مى گردد و بررسى ها 
و مشــاهدات مختلف حاکى از حضور این گیاه مقدس در تار و پود 
فرهنگ ایرانى دارد. «درخت سرو در عین حال مظهرى است از جنبه 
مثبــت و مفرح روح و زندگى مذهبى از این روســت که مکان هاى 
مقدس ایران با درخت سرو احاطه شده است» (غروى، 1352، 174). 
اما نقش بته جقه که یکى از نقش هاى تزئینى ایرانى اســت، از 
سرو ایرانى که از نمادهاى زرتشتى بوده سرچشمه گرفته است و بر 
روى بسیارى از آثار هنرى این مردم مشاهده مى گردد. در واقع بنا به 
پژوهش هاى بسیار در این باب، پاره اى از کارشناسان بر این باورند که 
شباهت زیاد بته جقه به سرو که جایگاه خاصى در مینیاتور و ادبیات 
پارسى دارد، به نظر منطقى و معقول است (یساولى، 1379، 124).

با مشــاهدات چندباره در نقوش موجود در سنگ هاى مختلف، 

نقش ســرو چه در قالب درخت و چه در قالب بته جقه  قابل توجه 
مى نماید. فرم هاى مختلف و متنوعى از این نگاره ها با خطوطى بسیار 
ساده و ابتدایى، گاه به صورت تنها و گاه با تکرار، کادر خود را زینت 
داده انــد. این فرم اگر در نقش درخت ظاهر گردد، معموالً در مرکز و 
در اندازه اى بزرگ تر نسبت به سایر اجزا نقش گشته است و نیز اگر به 
صورت بته جقه حضور یابد، معموالً به صورت فرمى ریتمیک در فضا 
تکرار شده و در بسیارى موارد، نقوش گیاهى و هندسى نیز زینت بخش 
اثر مورد نظر مى باشد. عالوه بر فرم بسیار جذاب این نگاره و ترکیب آن 
در سنگ هاى مختلف، استفاده از آن، از لحاظ محتوا و مفهوم نیز قابل 
تامل است که نشانگر ارتباط تنگاتنگ بین مفهوم این درخت و نقش 
مایه با مفهوم زندگى است و وجود آن بر روى سنگ قبرهاى سفیدچاه 
همچون موارد مشــابه در اماکن مقدس و گورستان ها، نشان دهنده 
جاودانگــى زندگى پس از مرگ نیز مى باشــد (تصویــر10 و 11).

     
کبوتر

پرندگان در نمادهاى درخت، در انتقال نیروى الهى به عوالم زمینى 
نقش مهمى به عهده دارند. تجلى الهى از طریق پرنده به درخت و از 
درخت به عالم زمینى منتقل مى شود (کوپر، 1379، 71). کبوتر به 
عنوان پرنده اى خوش پرواز و سبکبال در تیره ها و انواع مختلف است. 
در اسطوره هاى کهن، کبوتر را پیک ناهید مى نامیده اند و مجسمه هایى 
که از کبوتر و قمرى در خوزستان و نقاط دیگر ایران کشف گردیده، 
تماماً رمزى از ناهید اســت. ارتباط کبوتر با ناهید (زهره)، از یک سو 
و رابطه ى این پرنده به عنوان مظهر مهرورزى با آفرودیت (رب النوع 
زیبایى دراساطیریونان) ازسوى دیگر، سبب شده است  که به نام «پیک 
عشــق» نیز معروف گردد (آمــوزگار، 1374، 5). در فرهنگ نمادها 
تصریح شده که در اسالم پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان هستند 
(شــوالیه، 1378، 197). در عرفان اسالمی، یکی از مهم ترین معانی 
نمادین پرنده، روح یا جان انسان است، بدین معنا که روح به صورت 
ذات بالداري تصور شــده که به ســوي عالم افالك که موطن اصلی 
اوســت، پرواز می کند. قائل شدن بال و پر براي روح یا نفس، رمزي 

تصویر10 و 11- نقش بته جقه و سرو. تصویر9- تصویر خورشید.
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بسیار کهن اســت و نمونه هاي متعدد دارد، به عنوان مثال افالطون 
می گوید: «بال و پر آن قسمت از تن است که از همه ى اعضاي دیگري 
به خدا نزدیک تر است، چه خاصیت طبیعی آن گرایندگی به سوي 

آسمان ها و بردن تن به آنجاست » ( افالطون، 1362، 8).
تعاریف ارائه شــده از مفهوم پرنــده و کبوتر مى تواند دلیلى بر 
اســتفاده از این نقش بر سنگ قبرهاى این مکان تاریخى باشد. در 
مشاهدات و تحقیقات انجام یافته بر نقوش سنگ ها، این پرندگان را 
معموالً به صورت جفت که گاه رو در روى هم و گاه پشت به پشت 
هســتند، نمایش مى دهد. این پرندگان گاه بدون چشم و گاه داراى 
چشم هستند. خطوط استفاده شده در بدن پرنده معموالً به صورت 
دو خط تو در تو  است. پاها بسیار ساده و باریک نقش گردیده و حضور 
این اشکال معموالً در بخش باالى کادر محرابى شکل سنگ است.

   
انار

انار در میان فرهنگ ها و ملل مختلف جایگاه خود را دارا است. 
دانه هــاى این میوه در میان اقوام مختلف مدیترانه و خاور نزدیک و 
نقاط دیگر، نشــانى از فراوانى، بارورى و غریزه جنســى بوده و آن را 
مرتبط با الهه بارورى مى دانستند. از جمله میوه هاى درخت مقدس 
مى باشد و در مناطق مختلف در بسیارى از آثار مختلف هنرى رویت 
مى گردد (هال، 1380، 276و277). در آسیا انار شکافته شده نشانه 
آرزو و خواهش اســت و به عنوان نماد جهــان پس از مرگ و نماد 
بزرگى و عظمت خداوند نیز مى باشد (مانوکیان، 2009، 40). به باور 
ایرانیان باستان، انار درختى است مونث که نشانه بارورى در آن نهفته 
است. بنابر نوشته «مینوى خرد» پیروان مزدیسنى، آب زوهر یا زور را 
با شیره گیاه هوم یا هومه و یا با شیره انار آمیخته در روزهاى مقدس 

یا مراسم دعاخوانى از آن بهره مى گرفتند (تفضلى، 1380، 104). 
حضور انار و نیز گل آن در سنگ مزارهاى این گورستان، عالوه 
بر معانى ذکر شده مى تواند به موارد دیگرى نیز اشاره داشته باشد که 

از آن جمله اشاره به حضور چشمگیر انار در منطقه مازندران مى باشد 
که مردمان این دیار از دیرباز ارتباط تنگاتنگى با آن دارند. این میوه 
نه تنها از لحاط معنوى براى آنان مورد اهمیت بوده، بلکه به عنوان 
منبع اقتصادى مهمى نیز مورد بهره بردارى قرار مى گیرد. اقوام این 
منطقه با تهیه رب انار از انارهاى وحشى محلى و فروش آنها به کسب 

درآمد مى پردازند (تصویر12).

ترازو

تــرازو نماد داورى خصوصاً داورى روح پس از مرگ مى باشــد. 
نقــش ترازو در هنرهاى  اقــوام و فرهنگ هاى مختلف حضور دارد. 
از هنرهاى منطقه مصر و یونان تا حضورش در هنرهاى مســیحى، 
بودایى و رومى که هر کدام به نوعى وظیفه داورى اخروى را بر عهده 
دارند (هــال، 1380، 122). ترازو به  معنى عدالت، ترقى و قضاوت 
اســت که شایستگى ها و ناشایستگى انسان را وزن مى کند. از مصر 
باســتان تا ادیان الهى، این چنین تفهیم مى شود که حاصل زندگى 
انسان ها براى زندگى اخروى خود مانند ترازو سنجیده مى شود و از 
این نظر، ترازو در فرهنگ اسالمى به معنى داورى اخروى است که 
گناهان و کارهاى نیک انســان سنجیده خواهد شد (کوپر، 1379، 
335). نیکى هایى که در یک کفــه قرار دارد و پلیدى هایى که در 

قسمت دیگر قرار مى گیرد. 
حضور فراوان چنین نقشــى برروى ســنگ قبرهاى سفیدچاه 
مى تواند همان نگرش کهن الگوهاى ســرزمینمان را در خود داشته 
باشد. عدالت و سنجیده شدن اعمال انسان، اعتقاد به زندگى پس از 
مرگ و آخرت از جمله مواردیست که انسان و هنرمند این منطقه نیز 
بدان توجه داشته اند. این نقش به صورت ترازویى ساده و متقارن که 
دایره اى تو خالى در وسط آن قرار داشته و پایه باریک آن در امتداد 
دو کفه ترازو است، حک گردیده و در پاره اى از سنگ ها بر روى این 

ترازو نقوشى به صورت (+) نیز دیده مى شود (تصویر13).

تصویر12- نقش گل انار. 
ماخذ: (وفایی، 1381، 181)

تصویر13- نقش ترازو.

سفید چاه، نمایه اى فراتر از یک گورستان
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پی نوشت 

Art Brut 1،  اصطالحــى کــه توســط دوبوفه براى توصیف انگاره ســازى 
خام دستانه و نقش پردازى مغشوش تصادفى رایج گشت. در چنین رویکردى به 
هنر نوعى زبان تصویرى سرراســت مشابه هنرهاى بدوى، کودکان و افراد روان 

پریش مورد قبول قرار مى گیرد (پاکباز، 1378، 654).
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نتیجه
گورستان تاریخى سفید چاه یکى از عجیب ترین اماکن از این 
دست مى باشد. قبرستانى با سنگ مزارهاى عمودى و حکاکى هاى 
رمزآلود بر روى آنها که بیــش از هر چیز براهمیت آن افزوده اند 
به گونه اى که در بدو ورود، لشــکرى عظیــم درصفوف منظم را 
مى مانند که گویا به پا ایستاده و نظاره گر تاریخند و در سکوت پر 

رمز و رازشان، حرف هایى بسیار براى گفتن دارند.
این سنگ ها اکثراً خاکسترى تیره و متعلق به کوه هاى اطراف 
مى باشــند که از نظر شــکل و فرم به دو دسته کلى عمودى که 
اکثریت را تشکیل مى دهند و گهواره اى یا صندوقى که تعداد شان 
زیاد نبوده وقریب به یقین مربوط به ثروتمندان مى باشند، تقسیم 
گردیده اند. اما آنچه که به زیبایى و اسرارآمیز بودن این سنگ قبور 
افزوده، نقوش متنوع و بســیارى است که به صورتى کامًال بدوى 
و ســاده بر روى آنها حکاکى شــده اند که روایتگر تاریخ وحیات 

پرهیاهوى این ناحیه کوهســتانى مى باشــند. این نقوش در انواع 
مختلفى از جمله نقوش حیوانى، گیاهى، هندسى، انسانى، نمادین 
و نیز خوشنویســى هایى عموماً ابتدایى دیده مى شوند که سیر در 
مسیر خطوط هر کدام از این نقش ها، ردپایى از تفکرات، باورها و 

اعتقادات مردمان منطقه مى باشد.
وجود چنین گنجینه مذهبى و هنرى در کوهستان هاى شرق 
مازندران، نشان از توجه ویژه بومیان منطقه به حفظ آیین تدفین 
و گرامى داشتن یاد عزیزانشان دارد که با کمک گرفتن از نقوشى 
زیبا و ســمبلیک و ثبت آنها بر روى سنگ قبور، تاکید موکدى بر 
این امر داشــته اند. با این حال امروزه به دلیل دفن مردگان جدید 
در این گورســتان و عدم رعایت حقوق میراث و سهل انگارى در 
حفاظت این مکان، بســیارى از سنگ مزارها مورد تخریب جدى 

واقع شده و بافت خاص آن رو به نابودى است.


