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پژوهش
برنامه ای

بررسی
هنرهای
چوبی
و بومی
مازندران
معرفي :رضا کريمي
بررسی هنرهای چوبی و بومی مازندران  ،عنوان پژوهشي است که به کوشش دکتر مصطفی
رستمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ،و بهرهمندي از مشاوره هنري آقايان جمشيد رضايي
و علي اصغر باباكوهي در سال  1388در صدا و سيماي مرکز مازندران ،شبکه طبرستان به انجام
رسيده است  .پژوهش از نوع پژوهشهاي اسنادي و ويژه توليد برنامه مستند راديويي و تلويزيوني
است .براي گردآوري دادهها از دو روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده و ابزار گردآوري
دادهها نيز فيشبرداري پژوهشي از طريق مطالعه کتابخانه اي و مشاهده آثار هنري بوده است .
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با استناد به مطالب اين گزارش پژوهشي ،تا کنون چند برنامه در
صداي استاني مرکز مازندران در قالب برنامه «گلبانگ»و نيز گزارش
خبري در واحد اطالعات و اخبار اين مرکز تولید و پخش شده است  .عالوه بر
اين مقرر گردیده است مستندي تلویزیونی نيز با استناد به يافتههاي
اين پژوهش در سيماي استاني مرکز مازندران  ،شبکه طبرستان ،
تولید و پخش شود 0
محدوده و گستره جغرافيايي اين پژوهش ،استان مازندران است.
 .با توجه به بررسيهاي به عمل آمده ،مناطقي چون نور ،چمستان،
چالوس ،بابلسر ،آمل ،بابل ،قائم شهر ،سوادكوه ،ساري و بهشهر،
از جمله شهرهايي هستند كه بيشترين سابقه را در زمينه هنرهاي
چوبي بومي دارند .از اين ميان ،فعاليت شهرهاي نور ،چمستان،
چالوس ،قائم شهر و سوادكوه ،بيشتر است .به طوري که هنري مثل
چوتاشي که در مازندران ،رو به فراموشي است ،از سوي برخي
از استادكاران مستقر در مناطق نور ،چمستان و سوادكوه همچنان
مورد اقبال و توجه است .بر اين اساس ،گستره پژوهش حاضر
شامل مناطق نامبرده بويژه نور ،چمستان و سوادكوه است كه هنوز
زندگي هنرهاي چوبي بومي در آنها جاري است و نفس گرم هنرمند

چوتاش ،اميد هنردوستان و مشتاقان هنر زاد و بوم را زنده نگاه
ميدارد .این پژوهش هشت فصل دارد که به اختصار در زير آورده
شده است :
 فصل اول شامل ادبیات تحقیق ،طرح مسئله ،ضرورت واهميت طرح براي صداوسيما ،پرسشهاي تحقيق ،فرضيه تحقيق،
مباني نظري تحقيق ،اهداف تحقيق ،روش تحقيق ،پيشينه تحقيق،
ساماندهي تحقيق ،گستره تحقيق و راهنماي آوانگاري است.
 فصل دوم مطالعات تاریخی چوب تراشی (يا در اصطالحمحلي ،چوتاشی) را از قرنهای گذشته تا دوره صفویه بررسی کرده
است.
 فصل سوم حوزه مردم شناسی و زمینه اعتقادی کارکردهایچوتاشی در فرهنگ مردم مازندران و کارکردهای چوب و چوتاشی
را بررسی کرده است.
 فصل چهارم به بررسي مشخصات چوب های مورد استفاده درچوتاشي در این منطقه اختصاص دارد.
 فصل پنجم ابزارهای چوتاشی را که در این فن به کار گرفتهمیشود ،معرفي و مطالعه کرده است.

پژوهش
برنامهای
 در فصل ششم منبتکاري روي چوب ،مواد اوليه و بازار،طرحها و فنون ساخت بررسي شده است.
 فصل هفتم گره چيني و مشبك كاري و جزئيات آن را مطالعهکرده است.
 و در فصل هشتم معرق کاري روي چوب مطالعه و بررسيشده است.
پژوهشگران در اين گزارش ،به دنبال دستيابي به هفت هدف
عمده هستند که فهرست آنها به قرار زير است:
 .1معرفي و شناساندن جامع هنرهاي چوبي و بومي مازندران
 .2دسترسي ساده به اطالعات جامع در خصوص هنرهاي چوبي
بومي منطقه از حيث تاريخي ،مردم شناسي ،چو ب شناسي ،فن
ساخت و اصطالح شناسي به همراه مجموعه اي از عكسها و
طرحهاي برگرفته در پژوهش ميداني.
 .3نگاه مقايسه اي و تطبيقي به هنرهاي چوبي بومي مازندران از
حيث تاريخي ،مردم شناسي ،فن شناسي و اصطالح شناسي با ساير
استانهاي همجوار -به ويژه استان گيالن.
 .4بهره مندي مناسب و آسان از اطالعات به دست آمده براي
آموزش و اطالع رساني به همه ي پژوهشگران عالقه مند داخلي و
خارجي هنرهاي سنتي.
 .5تالش در جهت اثر گذاري بنيادين بر برنامههاي توسعه ي
فرهنگي و اقتصادي منطقه ،تقويت و توسعه ي اقتصاد بدون نفت و
افزايش صادرات غيرنفتي و نيز تقويت و توسعه صنعت گردشگري
شمال ايران به ويژه مازندران.
 .6بهره مندي از نتايج علمي و پژوهشي و نيز منابع تصويري
طرح در جهت تهيه و ساخت مجموعههاي مستند علمي سينمايي،
راديويي وتلويزيوني.
 .7بهره مندي از مطالعات تاريخي ،مردم شناسي ،مصالح شناسي
 ،فن شناسي و نيز منابع غني تصويري طرح به منظور استفاده از
محتواي آن در قالب سوژههاي تصويري ،داستاني و فيلم سازي براي
ساخت مجموعههاي سينمايي ،تلويزيوني و راديويي.
در سطور آتي نگاهي اجمالي داريم به يافتههاي اين گزارش
پژوهشي:
در حال حاضر جمعيتي نزديك به ده ميليون نفر در كشورمان به
توليد صنايع دستي مشغول هستند .جمعيت خالق و توليد كننده اي با
چنين كميت ،هدايت ،نظارت و اطالعات علمي در خوري را مي طلبد
تا پاسخگوي نياز جامعه ي توليد كنندگان ،توزيع كنندگان ،بهره
گيرندگان از آثار صنايع دستي ،عالقه مندان و دوست داران فرهنگ
و هنر ايران زمين باشد  .هم چنين وجود فرهنگ غني در هنرهاي
سنتي و ارتباطي كه مي تواند با مردم ديگر نقاط جهان برقرار كند،
ضرورت سازماندهي و تأمين منابع پژوهشي و اطالع رساني در اين
باب در قالب پژوهشي ،كتاب و جزوههاي معتبر علمي ،مجالت،
پايگاههاي اينترنتي و نرم افزارهاي رايانه اي ،فيلمهاي مستند،روايي
و داستاني تلويزيوني و سينمايي ،برنامههاي آموزشي ،پژوهشي،
فرهنگي ،هنري ،راديويي وتلويزيوني را بيشتر مي نماياند .از سوي
ديگر ،گسترش مراكز آموزش و پژوهش صنايع دستي و فراهم
شدن زمينههاي علمي معرفي صنايع دستي حوزه ي درياي خزر
به دوستداران اين هنرها در داخل و خارج كشور ،لزوم توجه به
پژوهش گسترده و جامع را فزوني مي بخشد.
بسياري از هنرهاي سنتي ،دستي و بومي استان مازندران ،يا به

دست فراموشي سپرده شده اند و يا در حال فراموشي و يا با مشكل
عدم حمايت روبرو مي باشند و نيز به دليل عدم شناخت كافي
و برخورد علمي و هنري از كيفيت مطلوب افتاده اند  .با وجود
جمعيت شاغل حدود چهار ميليون نفر در بخش صنايع دستي
كشور و نقش موثري كه آنان در توليد ناخالص ملي و صادرات
غيرنفتي كشور دارند رويكرد علمي در اين باب ،بسيار اندك و بعض ًا
غيرملموس است و بهترين دليل گوياي اين امر ،ضعف و يا كمبود
آثار پژوهشي در اين زمينه است.
پرواضح است كه پژوهش مذكور مي تواند عامل مؤثري براي
جبران بخشی از نارساييهاي مذكور و نيز تشويق و ترغيب بيشتر
محققان ،هنرمندان و هنردوستان اين دسته از رشتههاي هنرهاي
سنتي از جمله هنرهاي چوبي بومي مازندران باشد.
با وجود اين كه اين هنرها ساليان دراز ،يكي از پيشههاي اساسي
مردم مازندران محسوب مي شده و عده ي زيادي به آن اشتغال
داشته اند و محصوالت آن در سطح منطقه و كشور و حتي خارج
از کشور ،مورد توجه فراوان بوده است ،اما متأسفانه همين صنعت
و هنر زيبا و اصيل كه در طول تاريخ شهره ي عام و خاص
بوده ،هم اکنون رو به فراموشي است و فقط اندكي از روستائيان
كهنسال در حاشيه ي جنگل ها ،بدين كار مي پردازند  .ترديدي
نيست ،چنان چه اين استادكاران اندك شمار از بين بروند ،به طور
كلي اين هنر نيز از بين خواهد رفت.موقعيت ممتاز جغرافيايي،
تاريخي ،فرهنگي و مردم شناسي مازندران ،وجود چوبهاي متنوع
درجنگلهاي با ارزش اين منطقه و بوم آورد بودن مصالح مورد
استفاده ،هم چنين ذوق سرشار هنرمندان اين سرزمين در خلق آثار
چوبي با سبك و شيوههاي خاص ،استفاده از نقشها و طرحهاي
منحصر به فرد كه برگرفته از طبيعت متنوع منطقه و انديشه و آداب
و سنتهاي اين مردمان مي باشد و در نهايت ساخت اشياء متنوع
چوبي براي كاربردهاي مختلف در زندگي ،امور منزل ،كشاورزي
و دامپروري و فعاليتهاي هنري و فراغتي ،همه و همه گوياي ارزشهاي
ويژه ي هنرهاي چوبي استان مازندران است .شخصيت ويژه اي كه
در هنرهاي چوبي اين منطقه به چشم مي خورد ،زمينههاي فراواني
را براي فعاليتهاي رسانه اي در اين باب به هدف توسعه ي اشتغال
زايي  -به ويژه در ميان جوانان  -حفظ فرهنگ و آداب و رسوم و
انديشههاي دلپسند و شيريني كه در دل اين آثار نهفته است ،افزايش
احساس خودباوري و استعدادهاي بالقوه با پيش زمينههاي تاريخي
و فرهنگي منطقه در ميان نسل جوان ،معرفي و انتقال فرهنگ و هنر
بومي به گردشگران و عالقه مندان هنرهاي زاد و بوم و در نهايت
تقويت احساس خوب شمالي زيستن در ميان هر ايراني و حتي غير
ايراني فراهم مي سازد .
آن چه در اين پژوهش در قالب هشت فصل و مباحث گسترده
در باب مطالعات تاريخي ،مردم شناسي ،چوب شناسي ،فن شناسي
چوتاشي و هنرهاي چوبي مرتبط مورد بررسي قرار گرفته است،
گوياي اين نتايج می باشد كه:
 -1ويژگيهاي اقليمي منطقه ي مازندران سبب گرديده است تا
در طول تاريخ از نعمتهاي فراوان طبيعي نظير جنگلهاي انبوه،
دشتهاي سرسبز و آب فراوان برخوردار گردد  .وجود چنين
استعداد طبيعي غيرقابل وصف ،منابع سرشار و متنوع ،چوب را
براي كاربردهاي مختلفي چون ساختمان سازي ،پل سازي ،عمران و
آبادي و فعاليتهاي هنري فراهم نموده است  .از سوي ديگر اعتقاد
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به تقدس درخت كه از ديرباز در این كهن ديار رواج داشته و ريشه
در تاريخ قبل از اسالم دارد ،و درختاني چون چنار ،سرو و شمشاد و
 ...پيوسته در طول تاريخ از تقدس و احترام خاصي برخوردار بوده اند،
توجه به هنرهاي چوبي -بويژه چوتاشي در منطقه ي مازندران را به
درازاي تاريخ كشانده است.
 -2معماري و هنرهاي چوبي مازندران در گذر تاريخ ،پيوسته
زبانزد خاص و عام بوده و تحفههاي چوبي آن ،به ويژه محصوالت
چوتاشي در كنار هنرهاي صناعي ديگر از جمله  :سفال ،فرش،
جاجيم ،گليمچه ،گليم ،نمد ،مروار ،حصير و قلمزني و  ...در
بازارهاي ايران و سرزمينهاي مجاور شهره بوده است.
 -3چوب و هنرهاي مختلف آن  -به ويژه چوتاشي  -به همراه
ديگر اقالم چون سير ،برنج ،كتان،پرندگان دريايي ،ماهي تا قرن
چهارم ه .ق از جمله محصوالت اهالي طبرستان بوده و از قرن
چهارم ه .ق تربيت كرم ابريشم و توليد پارچههاي پشمي و انواع
پوشاك و دستار و نيز تهيه ي ظرفهاي چوبي از قبيل كاسه و اشياي
ديگر كه آنها را از چوب شمشاد مي ساخته اند ،در اين سرزمين
رواج فر اوان داشته است.
 -4چوتاشان در تار يخ طبرستان از شهرت و جايگاه ويژه اي
برخوردار بوده اند  .آن قدر كه مردم مازندران را در هنرهاي چوبي
آن  -به ويژه چوتاش  -مي شناخته اند  .چوتاشي يا كنده كاري
چوب از جمله هنرهاي بسيار اصيلي است كه از گذشتههاي دور تا
به حال در برخي روستاها و شهرهاي مازندران رواج داشته است.
سادگي و اصيل بودن آن از حيث مواد اوليه ،ابزار ،فن ساخت و
نقشهاي مورد استفاده ،نمايانگر آن است كه اصالت آفرينش آن
به ويژه در منطقه ي مورد مطالعه از قدمت زيادی برخوردار است .
وجود درختاني چون مارو ،ممرز ،انجيلي ،توسكا ،شمشاد ،افرا،
نمدار ،نارون ،ملچ ،اوجا ،شاه بلوط ،راش ،بيد ،آزاد ،سدر و  ...در
جنگلهاي انبوه مازندران ،نعمتهاي عزيزي است كه مورد استفاده
ي هنرمندان چوب كار -به ويژه چوتاشان -قرار مي گيرند.
 -5نكته ي جالب توجه ديگر درباره ي چوتاشي ،مردم شناسي
و تأثير متقابل آن بر يكديگر است .كارچوتاشي شايد بهانه اي باشد
براي بهتر زيستن و با هم بودن و به نيكيها انديشيدن  .زيرا در دل
اين كار ،رفتارهاي ارزشمند اجتماعي و يا فردي نهفته است كه خود
مي تواند مولد يك فرهنگ و تمدن توانمند انساني باشد.
 -6مطالعات تاريخي و مردم شنا سي هنرهاي سنتي منطقه  ،نشان

مي دهد كه عامل رونق بسياري از هنرهاي سنتي ناشي از نيازهايي
است كه در قالب فرهنگ و آداب و رسوم زندگي به صورت سينه به
سينه تعريف شده است  .آداب و رسوم ،جشن ها ،ديد و بازديدها و
مهمانيهاي مرتبط با خواستگاري و ازدواج ،جهيزيه ي عروس ،نذر،
وقف و مناسبتهاي مذهبي  ،باورهاي عمومي ،نيازهاي روزمره و
رونق بازارهاي محلي ،بازيها و سرگرميهاي مختلف،ضرب المثل ها،
چيستان ها ،ترانهها و  ...از جمله قيدها و بهانه هايي است كه انگيزه
ي خلق و كاربرد هنرهاي سنتي را افزايش مي داده است.
 -7جايگاه اجتماعي هنرمندان ،اعتقادات و باورها در مورد نحوه
و زمان خلق هنرهاي سنتي ديگر ،آداب و رسوم خاص هنرهاي
سنتي  ،تزيينات و نقشهاي مربوط با اعتقادات و باورهاي مردمي بر
هنرهاي مختلف ،ضرب المثل ها ،حكايتها و افسانهها و ابزارهاي
مورد استفاده و نيز ترانهها و آوازهاي عاميانه و كارآواهايي كه در
هنگام كار و خلق هنرهاي سنتي ديگر خوانده مي شوند ،همه و
همه عواملي مي باشند كه در طول تاريخ زمينههاي خلق و آفرينش
هنرهاي سنتي منطقه را فراهم آورده اند  .هنرهايي كه ريشه در
باورها ،عشق ها ،شادي و غمهاي مردم دارند و نيز تعادل در تقاضا
و عرضه ي اين آثار را تداوم و توسعه بخشيده اند .
تأثير اين عوامل به قدري در كيفيت آفرينش هنرهاي سنتي
محسوس مي باشد كه در تمامي مراحل خلق آنها ،آثار باورها ،انديشه
ها ،فرهنگ ها ،مهاجرت ها ،شادي ها ،اندوه ها ،عشق و آرزوها در
قالب هايي چون شكل ،نقش ،رنگ ،بافت ،ابزار و محصوالت توليد
شده ،به وضوح نمايان است.با اين توضيح پيشنهادها و توصيههاي
ارزشمند زير با تأكيد بر بهره گيري در رسانه ي ملي نيز در گزارش
ارائه شده است:
 -1معرفي و شناساندن جنبههاي هنري از ديدگاه زيباشناسي ،بصري
و تزييني (كاربردي ،اقتصادي ) و مردم شناسي هنرهاي چوبي با ساخت
مستندهاي تلويزيوني ،گزارشهاي خبري و ميزگردهاي كارشناسي و
تخصصي در تلويزيون و راديو.
 -2كاربرد جنبههاي بصري ،تزييني و نيز كاربردي و مردم شناسي اين
هنرها در ساخت برنامههاي نمايشي و يا داستاني تلويزيوني و راديويي
 -3توجه به جنبههاي ناياب هنري و تصويري موجود در
هنرهاي چوبي بومي مازندران و تشريح مباحث زيباشناختي آنها
از طريق رسانه ها.
 -4توجه به تنوع محصوالت و ارزشهاي هنري ،تزييني و
كاربردي و فرهنگي دست ساختههاي چوبي بومي منطقه.
 -5نگاه ويژه به ارزش بوم آورد بودن مواد و مصالح مورد
استفاده ،با توجه به ضرورتها ومالحظات زيستي ،فرهنگي و
اقتصادي منطقه.
 -6در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ هنرهاي چوبي منطقه با فرهنگ
و آداب و رسوم بومي و اعتقادها و سنتهاي غم و شادي مردم منطقه
كه مي تواند موضوعهاي متنوع فراواني از جمله داستان،مستند،
گزارش و  ...را در خود جاي دهد.
 -7تالش در جهت فراهم شدن زمينههاي علمي و تخصصي
با معرفي و آموزش هنرهاي صنایع حوزه ي درياي مازندران به
دوستداران اين هنرها در داخل و خارج از كشور با توجه به نياز
برنامه سازي براي رسانههاي برون مرزي.

