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  مقدمه
ها  قرار دارند و  گوياي نوعي از معموالً در محدودة قبرستانكه سقانفارها بناهايي كوچك چوبي  هستند، 

. از آنجا كه سقانفارها منسوب به حضرت شوند محسوب ميمعماري سنتي و مذهبي سرزمين مازندران 
ند بودن انگيزة اصلي هستند در بين مردم منطقه ارزش و احترام بسيار دارند و اين ارزشم (ع)ابوالفضل

مردم در گسترش و نوسازي اين بناهاي چوبي است. اما متأسفانه در خالل توسعه و نوسازي سقانفارها، 
  تعميرات غير اصولي و غلط بسيار در استان انجام شده است.

نقوش شده دربارة سقانفارها بر موضوعات ديني و يا تر مقاالت و تحقيقات انجامبا توجه به اينكه بيش
ها متمركز است، در اين مقاله سعي شده است تا حد ممكن با بررسي ساختار سقانفار روستاي روي چوب

لدار  به اين سؤاالت پاسخ داده شود: شيوة ساخت و نحوة اتصاالت بنا چگونه است؟ آيا در ساختار بنا از 
-شده است؟ آيا عناصر تشكيلها به كاربرده ميخ استفاده شده است و در صورت استفاده در كدام قسمت

  كند؟شناسانه دارد  يا به پايداري بنا نيز  كمك ميدهندة ساختار فقط جنبة زيبايي
اي براي حفظ و ترميم و نوسازي مجدد و دقيق اين بناهاي شايد با انجام تحقيقاتي از اين دست، زمينه

  م تحقيقات ميداني انجام شده است.اي بخش اعظچوبي آغاز شود. البته به علت كمبود منابعِ كتابخانه

  هاي كليديواژه
سقانفار، شيرسر، كماچه (سرستون). مازندران، روستاي لدار، 
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  سقانفار به چه معناست؟
تر اين بنا سر مزارع و كشتزارهاي تر و سادهنوع كوچك

گويند. ) ميNefarشود كه به آن نفار (مازندران برپا مي
)، به كومة دوطبقة چوبي Neparنفار معرب واژه نپار (

كردن چند چوب بر روي شود كه با سوار اي گفته ميساده
شود تا حدي كه توان تحمل وزن يك انسان هم ايجاد مي

هاي هاي آب يا چاهرا داشته باشد و عموماً در كنار جوي
: 1385نيا پاشايي، شود (يوسفآبياري كشتزاران ساخته مي

61.(
 آورنده و اشاره به عمارتي دارد كهواژة نپار يعني آب

كنندة آب در آن جاي دارد. زيرا امروزه نيز شخص هدايت
خسبد، با هدف جاري كسي كه بر نفار كنار شاليزار مي

كردن آب به تمامي نقاط يك قطعه شاليزار در آن عمارت 
رسد اين بنا پس از ). به نظر مي61گزيند (همان، سكني مي

ورود دين مبين اسالم و رواج مذهب شيعة اثني عشري، 
شده است.  (ع)ساقي دشت كربال، حضرت ابوالفضل وقف

البته هيچ منافاتي در اين جايگزيني ديده نشده و فقط صحه 
گذاردن بر وظايف سقايي، حضرت باب الحوائج در 
صحراي كربال و قداست و حرمت او در اين كار مشاهده و 

).61شود (همان، احساس مي

  كاربري سقانفارها
شان در ترين وظيفهدارند و اصليسقانفارها كاربري مذهبي 

ايام محرم است، ساختمان بنا از دو طبقه تشكيل شده 
و طبقة فوقاني » زيرتخت«است. طبقة همكف سقانفار 

سقانفار نام دارد. سقانفار محل نشستن جوانان و فرزندان 
ساله و نرسيده به دورة ميانسالي است. در  35ذكور بالغ تا 

براي نوجواني كه به جرگة گذشته عمل سقانفارنشيني 
گذاشت به شكلي هاشم پاميارادتمندان و سربازان قمر بني

تر نوجوان از بابا شد. بدين ترتيب كه بزرگخاص انجام مي
دهد سقانفار كه عمل سقاگري را براي عزاداران انجام مي

كرد و در قبال آن انعامي براي نوجوان چاي درخواست مي
يافت كه با راهنمايي جالي ميداده است و نوجوان ممي

ترها از فرهنگ غني گذشته اطالع پيدا كند. بزرگ

  سقانفار لدار
سقانفار مورد بررسي در اين نوشته سقانفار روستاي لدار 

در دهستان سجادرود، بخش بندپي  لداراست. روستاي 
شرقي شهرستان بابل واقع شده است. اين روستا در دامنة 

اي استان مازندران واقع كوهپايه شمالي البرز در قسمت
دربارة وجه تسمية لدار گفته اند كه در گذشته شده است. 

قومي به نام بيتار به اين روستا مهاجرت كرده و به مرور 
قدمت سقانفار لدار  زمان بيتار به لدار معروف شده است.

سال است (ادارة مسكن شهرستان بابل).  100بيش از 
اوليه خود را همچنان حفظ كرده سقانفارهايي كه اصالت 

اند، يكپارچه از چوب ساخته شده اند ولي امروزه معموالً 
طبقة اول را با مصالح جديد بازسازي كرده اند و در بعضي 
مناطق تمام هيكل بنا تغيير كرده و از سقانفار چوبي خبري 

ي است كه ئنيست. سقانفار لدار يكي از معدود سقانفارها
حفظ كرده است.  البته پلكان چوبي  صورت چوبي خود را
  آن امروزه وجود ندارد.

  دهندة سقانفارهاعناصر تشكيل
هايي با قطر و ارتفاع متفاوت كه روي . نال = نَعل، چوب1

ها را به آن ميخ جرز دورتادور اطاق گذارند و ديگر تيرك
  كنند.

  .. ستون2
 . سرستون يا كَُماچه = وزنة سنگين چوبي كه به منظور3

هاي كلفت و فرو كردن آنها در زمين، توسط كوبيدن پايه
ها ضربه وارد چند نفر بلند شده و به وسيلة آن بر پايه

  سازند؛ تخماق. چه = پسوندي است دال بر تصغير: باغچه.
هاي سكوي خانه، . نردهdas endaaz = (1. دسانداز (4
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ري  شيرسرهاي س

دو

شوند. پلورب مي
ستواري بنا شده

. نحوة قرارگير13ر

ور بين دگيري شوله
گارنده).

قاتاالر محسوب
ب استحكام و اس

تصوير

ها روي نال، قرارگ
وي آنها (ترسيم: نگ

ه و سازندة سق
بشان سب نسبي

شيرسره حوة اتصال
بند روشيرسر و لب

دهندتشكيل
با ضخامت

. نح14تصوير
ش

9



ها قرار ون
رهاي طبقة 

139(.  

  ل

شده بين ستو
ارگيري شيرسر

92ل (مأخذ: احدي 

يرسرهاي طبقة اول
139(.

فاصلة ايجادر 
و محل قرا) 18
)19(تصوير  د.

گيري نال طبقه اول

 محل قرارگيري شي
2، خذ: احديأ(م

 طبقة اول در
8(تصوير گيرند

كنند را ايجاد مي

. قرارگ18تصوير 

:19تصوير 

رند
 به
رار

نال
گ مي
اول

(ديد از پايين)

گير پي قرار مي
هاي زيرسري

ي طبقه اول قر

  هاي زيرسري ب

ري عناصر سقف (
خذ: نگارنده).

 
ها بر روينگ

عد از آن چوب
هاي ادامه ستون

.  

هاي چوبي و چوب 
  .)1392 احدي،

. محل قرارگير16ر 
(مأخ

گيري اجزاي بنا
پي تخته سني 

هاي چوبي و بع
شوند و در مي
.)17(تصوير  د

ه . قرارگيري پايه17
(مأخذ:

تصوير

روند قرارگي
بعد از اجرا
هسپس پايه
هم متصل
شوندداده مي

7تصوير 

10



ل 

 با فاصلة 
 22تصوير 

 1392(.  

-د و روي

رسرهاي رديف اول
139(. 

ي رديف اول
(ت گيرندقرار مي

،(مأخذ: احديرها 

گيرندها قرار مي
  )24صوير 

 قرارگيري نال شير
2(مأخذ: احدي، 

 نال، شيرسرهاي
ف بر روي نال ق

هيا روي لبة شيرسر

وي لبة شيرسره
(تص شود.ام مي

.22تصوير 

 از قرارگيري
وي از دو طرف

2(.  

ه . چوب23صوير

هاي روس چوب
كوبي انجا تخته

(.  

رار
 بنا
 بر

بعد
مساو

23و 

تص

سپس
شان

)1392احدي، خذ:

  روي آن قر
 حفظ تعادل
هاها و سرستون

  .)21ير

 ها سر ستون

مأخها و زيرسرها (

هارها زيرسري
ها به زيرسري

هسپس ستون )
(تصوي شوند مي

نال بر رويگيري
  .)1392 احدي،

شيرسره قرارگيري 

رگيري شيرسر
تصال درست

)20(تصوير  د.
ها قرار دادهري

: محل قرارگ21وير 
(مأخذ:

.20تصوير 

بعد از قرا
گيرند. ا مي

كندكمك مي
روي زيرسر

تصو

11



 .ها

ارم 

ها قرار ي
 و قسمت 

هش فضاي بين ستون
139(.  

سرهاي رديف چها
139(.  

كوبيتخته  روي
شودها ديده مي

 رد.

كوبي و پوششخته
2(مأخذ: احدي، 

حل قرارگيري شيرس
2(مأخذ: احدي، 

بر چهارم
مت خارجي آنه

گيرميواني قرار

تخ .26تصوير 

. مح27تصوير 

سرهاي رديف
گيرند و تنها قسم
لي در زير شيرو

ف
دوم

 در
و  2

شيرس
گ مي
داخل

 كوبي رديف دوم

هاي رديفكوبيه
رديف اول و د

2(.  

  .)1392 احدي،

شوند وده مي
26(تصوير  ستند

ي شيرسرها و تخته
  .)1392،  احدي

شيرسرها و تخته
ت. شيرسرهاي

5(تصوير  گيرد 

ديف سوم (مأخذ:

كه از خارج ديد
شانندة سقف هس

. مراحل قرارگيري2
(مأخذ:

ل قرارگيري شي
رديف اول است

گ انجام مياخلي 

. شيرسرهاي رد25

 رديف سوم كه
ي يكسره و پوش

24تصوير 

تمام مراحل
دوم مانند ر
در فضاي د

تصوير

شيرسرهاي
واقع تيرهاي

27(.  

12



 است. اين 
آنها كه در 

شيرسرهاي 
بادبندها به 
د كمك به 
با توجه به 

در تمام خ 
صالي قوي 

تا  30صوير 

نگارنده).

 استفاده شده
ف اند. نقاطي ك

گيري شل قرار
ها به ستون و ب
 همة اين موارد
 بوده است و ب

دم استفاده از ميخ
اج به ايجاد اتص

(تصو شده است

طبقة اول (مأخذ: نگ

   بنا
الت بنا از ميخ

گري نيز معروف
ها (محل گوشه

هتصال سرستون
رسد درظر مي

اري بنا مد نظر
رخت آزاد و عد
 نقاطي كه احتيا
ز ميخ استفاده ش

تصال شيرسرهاي ط

فاده از ميخ در
بعضي از اتصاال
ها به ميخ آهنگ
 استفاده شده

دار) و محل اته
هاست. به نظن

ظ تعادل و پايدا
اده از چوب در

ها، فقط درمت
بنا بوده است از

.  

.  محل ات30صوير

(در
 ت)

وي
اده

استفا
در بع
هميخ
ميخ
زاويه
ستون
حفظ
استفا

قسمت
در بن

33(.

تص

ير شيرواني

شود (ستفاده مي
 برده شده است

وي خرپاها

رند و سپس رو
ها قرار دسفال

ز فرم خاص در زي
  .)1392 احدي،

ز فرم خاصي اس
ان خرپا  اسم

ي تيرهاي هال بر رو
 .)1392 احدي،

گيرهال قرار مي
و روي آنها س

  .)29تصوير

. استفاده از28صوير 
(مĤخذ:

زير شيرواني از
ها به عنواكتاب

(.  

. قرارگيري29صوير 
(مĤخذ:

رپاها تيرهاي ه
شود ووبي مي

( )1392حدي، 

تص

در قسمت ز
بعضي از ك

)28(تصوير 

تص

بر روي خر
كوآنها تخته

شوند (اح مي

13



دار سقف ويه

سرها وماچه
ضاي داخل 
صر در مقام 
گاه اول به 
رپلورها و 
 اين ميزان 
مستقيماً با 
هر چه اين 
ز كاردهاي 
-رها  بيش

مش بسيار 
اه  پلور به 

شوند  مي
 از آنجا به 
 به عنوان 

كنند؛ فا مي
 و حتي به 

138: 62( 

 قسمت كنج و زاو
ده).

  رها
ج سقف و كو

فضروي آن، در 
. از هر دو عنص
ده است. در نگ
شيرسرها در زير

گيرند. بنا بري
ت و مزياد اس

رتبط است و ه
تر است. يكي از
د رديف شيرسر
ه و از ميزان خم

گاهها سطح تكي
 كرده و باعث
ح وارد شده و

سرها نيزماچه
روي ستون ايفا

ده را كاهش دا
85 يا پاشايي،

گيري شيرسرها در
(مأخذ: نگارند

 پلور و شيرسر
ي داخل و خارج

گاه نال ريا تكيه
ض ديد هستند.
 بنا استفاده شد

يابد كه ش درمي
ض اتاق قرار مي
 وسط بسيار ز
ن طول پلور مر
ترزان خمش كم

ت. هرچه تعداد
سقف باالتر رفته
ر اينكه شيرسره

ترتر و بزرگ
 روي يك سطح
تقل شود. كوم
مان نقش را ر
ف نال بر ستون
نيدهند (يوسف

. محل قرارگ33وير

ل نيرو بر روي
سرها در فضاي
عنوان سرستون ي

خارج بنا در معرض
اي درصر سازه

نفار، هر بيننده
رها نيز در عرض
ش پلورها در

ض اتاق يا همان
تر باشد، ميزل كم

سرها همين است
شد، مقاومت س

شود. ديگرته مي
تر را نيز بيش
ي سقف و بام
ن يا ديوار منت
ستون، تقريباً هم
ي وارده از طرف

دف تقليل مي
  .)34وير

تصوي

انتقال
شيرس
به عن
و خا
عناص
سقانف
پلور

خمش
عرض
طول
شيرس
تر با
كاست
ديوار
نيروي
ستون
سرس

نيروي
نصف
(تصو

 (مأخذ: نگارنده).

 نال سقف (مأخذ:

دبندها به ساختمان

ها به تيرهايستون
نگارنده).

.  محل اتصال باد3

اتصال سرس . محل3
نگ

31تصوير 

32تصوير 
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بي زيبايي 
ان رعايت 

بنا   گيريل
خصوصيت 
اي ساليان 
ستوارسازي 
م بنا را نه 
داده بودند؛ 
چشم نمي 

سازي هنگ
 از اصول 
 است كه 

كم لف كم
ها و ختمان

ت بنگريم 
تر مردمان 
ه هنرهاي 

هاي چوب سازه
شاي در ساخت

م، توجه به شكل
تفاده از همين خ
اخت بنايي برا
و متعادل  و اس
 دارد كه استحا
د  مد نظر قرار

سازهاي ما به چ
ر منطقه و هماه
 كه در گذشته
 است و چيزي
ت مصالح مختل
يد اگر به ساخ
 ايران با دقت
ت آسايش بيش
پناه با توجه به

.ه)

.: نگارنده)رسيم

 شد سقانفارها
شخص و معيني
 مصالحي بادوام
ي منطقه و استف
ها، توجه به سا
ساختماني بلند و
 معماراني توانا
  چند صد سال
ر ساخت و س
صالح موجود در

كهواي منطقه ها
ولية بناها بوده

شرفت در ساخت
فتن است. شاي
اطق مختلف
زيم كه باعث
 عالوه بر سرپ

: نگارند(ترسيم ها

تر( فقي و بادبندها

  گيريجه
طور كه بيانن

ند كه اصول مش
شود. استفاده از

وهواوجه به آب
ي كاهش نيروه
الني، و برپايي س
 نشان از وجود
ي چند سال كه
ي كه امروزه د

رد. استفاده از مص
وهوجه به آب

سازهاي اووخت
وز با وجود پيش
حال از بين رف
اري بومي منا

هايي بسازختمان
د؛ بناهايي كه

ها با وجود شيرسره

عضاي عمودي و اف

  ها
وي
يده
 به
وير

نتيجه
همان
هستن
شمي

با تو
براي
طوال
آن،
براي
امري
خور
با تو
ساخ
امرو

در ح
معما
ساخ
باشند

. رفتار نيروه34وير

ل نيروها بر روي اع

و افقي و بادبنده
هنگامي كه نيرو
ر شكل زير دي

شود واده مي
(تصو شودي مي

سيم: نگارنده).

تصو

انتقال. 35تصوير 

ضاي عمودي و
 ساختمان در ه

شود د وارد مي
 از بادبند استفا
 فريم جلوگيري

ها در سقانفار (ترس

ها بر روي اعض
روها در درون
ن بر ساختمان
اي چارة كار

نحرافدها از ا

.  انتقال نيروه36ر 

انتقال نيرو 
عملكرد نير
موازي زمين

شود. برمي
وسيله بادبند

.)36و  35

تصوير
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هايي باشند امن و زيبا  و باعث مان مكان وسيع سرزمين
 شان. ساكنانآرامش خيال 
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