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تبلور عینی فرهنگ، اعتقادات   ،ختارهای موجود در جامعه با یکدیگر در رابطه متقابل هستند. هنر آیینیسا

کنش عامیانه  باورهای  و  سنت  انگرمذهبی  آیینه  تکایا،  معماری  است.  و  اجتماعی  گفتاری  پنداری،  های 

مقدس است. معماری آیینی، هنر آمیخته با فرهنگ است،   "زمان و مکان"  کرداری هنرمند شیعه در رابطه با 

. مردم مازندران است  قلیم، مذهب شیعه، سنت، هویت و فرهنگمعماری بومی تکایا تجلّی تاریخ، نژاد، هنر، ا

تواند  های معماری بومی تکایا، میواکاوی معیارهای فرهنگ و اهمیت هنر آیینی عالوه بر نمایاندن ارزش 

تر را در اختیار طراحان قرار دهد. پژوهش حاضر با  رهنمودهای طراحی جهت خلق فضایی با کیفیت بیش

آیینی برای روایت   هنر  غنای زیست بوم و جغرافیای فرهنگی مازندران به تأثیر متقابل فرهنگ وگیری از  بهره

مصائب امام حسین)ع(، اهل بیت، یارانش و مناسک عزاداری عاشورا در معماری تکایا پرداخته است. این  

آوری انی به جمع تفسیری انجام شده و به صورت اسنادی و مید-پژوهش از نوع کیفی است که با روش تاریخی

از روش توصیفیاطالعات پرداخته و در تحلیل داده تحلیلی و تطبیقی بهره برده است. جامعه آماری،  -ها 

تعداد   می  9پژوهش  آمل  از شهرستان  فرهنگ تکیه  معیارهای  که  است  آن  گویای  پژوهش  نتایج  باشند. 

های بومی  و جنسیت کاربرفضا( و آیین  )ساختار قدرت، جایگاه اجتماعی، ساختار خویشاوندی، وقف، نذر، سن

مردم مازندران )دیوان، شالیزار، زن شاهی، برف چال واوارون، شیالن( و هنر آیینی که شامل نقاشی آیینی 

س)نگاره آیینیهای  معماری  و    قانفار(،  ماندگاری)تکایا(  احیاء،  در  متقابلی  تأثیر  )تعزیه(  آیینی  ،  نمایش 

سزایی در معماری داشته و متقابالً معماری نیز یکی از  اند. فرهنگ تأثیر بهتهسازگاری و ارتقاء همدیگر داش

 عواملی تأثیرگذار بر فرهنگ بوده است.
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  مقدمه

  تجسم کالبدی تکایا،    باشد.میاقلیم  و    ، فرهنگآیینی  هنر ازجملهمختلف    معیارهای  کنشبرهمآیینی، حاصل    معماری 

،  هاآن  گیریشکلفرهنگ بر    تأثیر  که  باشندمیفرهنگ ایرانی، آیین شیعه و باورهای عامیانه مردم منطقه مازندران  

  تکایا،  معماری آیینی،است.    مشاهدهقابل    خوبیبهمختلف موجود در پیشینه تاریخی این منطقه،    هایآیین  واسطهبه

فرم،  عالوه بر    معماری آیینی دوره اسالمی.  داردو اجتماعی    فرهنگیدر عین تعلّق به همه طبقات مختلف جامعه نقشی  

بُ   های اشرافی های شاهان و خانهدر مقابل با کاخ  که  شودمیتعریف  عد فرهنگ و حس تعلق نیز  عملکرد و معنا در 

ی بومی  هانییآ،  است  داشته  بروز ها  آن  آیینی   ی معمار  کالبد  درقومیت و نژادی    هر  فرهنگ .متعلق به عموم مردم است

اقلیمی )بارش    های ال،آیین زن شاهی( متأثر از معیارمازندران)آیین شالیزار، آیین واوارون، آیین شیالن، آیین برف چ

مناسک آیینی قابل    و  نی نماد  می مفاه  فرهنگی تکایا با  مجموعه در    که  ی نانوشتهنظم  ،باشد باران و تابش خورشید( می

هر    یراز  ،دانست  یهدوسو  ید را با  نقاشی آیینی(   نمایش آیینی،   یینی)معماری آیینی، آ  هنررابطه فرهنگ و    .استمشاهده  

فرهنگ است و    نهیی آ یی،از سو یینی آ یجستجو کرد. معمار یگریدر د  یدرا با  یک ر و ه گذارند یم  یرتأث یکدیگردو بر 

است    یینی آ  ی معمار  یگرد  یو از سو  کند یخود منعکس م   یمای غالب جامعه را در س  های یشهاحساسات و اند  یق،سال

 انسان اثرگذار باشد.   ی جمع یو شکل زندگ  یبر مردم و فرهنگ اجتماع  تواندیکه م

ن  یابه رشته تحریر در نیامده است با  درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان  

تکایای مازندران براساس  شناسی  تحلیل و گونهای با عنوان»مقاله  اند.آثاری به بررسی تکایا در مازندران پرداخته  ،حال

نویسندگان در این اثر به واکاوی تآثیر    به رشته تحریر در آمده است.  (1393)تنوع اقلیمی« توسط ذال و موسوی کوهپر

ای دیگر با عنوان »بررسی تطبیقی  مقاله اند.مختصات اقلیمی بر ساختار و مصالح معماری در تکایای مازندران پرداخته

( به رشته تحریر  1398های موردی: تکایای شهرستان بابل و جویبار« به قلم نوروزی و همکاران) نهتکایای مازندران نمو

در این مقاله به شناسایی معماری تکایا و تأثیر اقلیم منطقه بر آن پرداخته شده است. با این حال در    در آمده است.

 مازندران توجه نشده است.  این آثار به ارتباط متقابل عناصر فرهنگی و هنر در معماری تکایای

ای به رشته تحریر در آمده  های کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مشاهدات میدانی و داده

)نقش زنان( و سن    فضاجنسیت کاربر    قدرت، ساختار اجتماعی،ساختار  )در این بحث،  های شاخص فرهنگ  معیاراست.  

معیارهای فرهنگ و تأثیر    ین پژوهش به رابطۀ در ا  .باشدمی  ()پیر و جوان( وقف، نذر و ساختار خویشاوندی   فضاکاربر  

با معماری آیینی   نقاشی آیینی  "تکایا "متقابل آن  در مناسک محرم    "تعزیه"و نمایش آیینی    "های سقانفار نگاره"، 

و روستاهای آمل و سه تکیه معاصر از منطقه    "جلگه  دشت و "کیه تاریخی از منطقه  پرداخته است. در این پژوهش سه ت

به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده    1بر اساس جدول شماره    "منطقه کوهستان "و سه تکیه معاصر از   "شهر"

 است.
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 نگارندگان( ،)منبع :  مطالعه موردی تکایای تاریخی و معاصر آمل:  1شماره    جدول

 

 های بومی مازندران آیین.1

  یی روشنا»پیوسته    ، «یخاموش»مثلابتدایی از ترس مظاهر طبیعت    انسان   .خلقت انسان با او همراه بوده استآیین از بدو  

آغاز نمود و هنگام غروب خورشید،    خورشیدپرستی   را با  از اینجاست که نخستین مذهب   ه است؛ را خواستار بود  « و گرمی

 (.110:1376، االمینیروح)د کردعای خسوف )وحشت( و هنگام طلوع خورشید با )نیایش( آغاز 

دینی و همه    های موسیقیبوهای خاص، نمادها و   تالوت متن مقدس، اعمال خاص،  ،شامل مناجاتهای آیینی  مراسم

زمان  »در    ، تکرارپذیر  ،پویا  ای پدیده،  آیین  .(Momen, 2005: 105)باشد که در ظهور مقدس نقش دارند  چیزهایی

  عناصر قدیمی و    سازی ، رسمیگراسنتو فعالیت اجتماعی،    پذیرکنش  ،مشخص، برخوردار از ماهیتی استعاری  « و مکان

ترین،  نیز، از قدیمی  آیینی  هایمراسم(.  77:  1394و پای کن،    الحسابیعلی  ؛ Djukic & Stupar,2001:20) باشدمی

 .  داشته است  ی تاکنون وجوداطیراست که از عهد اسهای فرهنگی گونه

 

 آیین ورف چال .1.1

های باستانی ایرانی عنصری مقدس بود، بعد وقایع صحرای  که در آیین "آب "یعه در تبرستان،  پس از گسترش آیین ش 

ش قرن قبل  مراسم برف چال از شارزش بسیار یافت.  "آیین سقایی "،  خاندان امامتکربال و ممانعت از رساندن آب به 

گره خورده و هر   ،الریجان قرار دارد  امامزاده مورد احترام منطقه که در »نیاک«  "سید حسن ولی"الدین  با وصیت تاج

به شمار   "فریضه مذهبی "وعی ا نچال رها اجرای مراسم برفین امامزاده متبرک شده است. اسکیا "موقوفات "ساله با  

 (.36: 1369 ،ی)فرهادکنندشروع می  "چاووشی "آورند و رفتن به اسک وَش را با می
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 آیین زن شاهی .2.1

یا  حکومت  مراسم از   در  « اسک »  روستای  در   «مادرشاهی»  زنان    برای   مردان  همه   که   افتدمی  اتفاق   بهار  اواسط   روز 

  را   روستا  در   حضور   و  حق  مردان .  گیرندمی   دست  در   را   حکومت   زمام   زنان  و  رفته   روستا  از   خارج   به   « چال  برف »  مراسم

  مدیریت  شجاعت، سخنوری،   صفات  دارای   که   کنندمی  انتخاب   شاه   عنوان  به  را  زنان یک زن   (.51:  1332شریف،  )ندارند

  تالقی   محرم   ماه   با   شاهیزن   مراسم   که   هایی سال  در   نیز،  (. زنان167:1387باشد)راعی،    سال باید  چهل   از  بیشسن  

  روز،   ابتدای  در   (.36:  1369دهند)فرهادی،  می  تغییر  خوانی زنانهتعزیه  به مرثیه و   را   خود  سنتی   نمایش  کند، می   پیدا

درویش  "خویش در محلی به نام    خیالی   قصر  در   حاکم   روند، سپس می   « تکیه»  محل   به  شاه   همراه  پایکوبی   و   با   زنان

 (. 179:1381)فرهادی،گردد می  آغاز  سرور  و جشن بساط و نشیند می "باغ
 

 
 (www.Haraznews.com)روستای آب اسک الریجان  ،آیین زن شاهی:  2تصویر شماره  

 

 آیین شالیزار)جشن نشا(.3.1

منطقه   کشاورزی  نماد  مهمبرنج)شالی(،  و  ایران  است.شمال  کشاورزان  درآمد  منبع  دیرین،    ترین  سنتی  براساس 

شود،  وقتی زمان نشا نزدیک می .است  "زنان "شالیزار بر عهده  در  است. اما کار نشا    "مردان"سازی شالیزار بر عهده  آماده

کار نشای برنج همه شالیزارهای  که  زمانی شالیزار به هم یاری برسانند. تا    ی گذارند تا در نشازنان روستا با هم قرار می

 .های آیین شالیزار است»یاوردهی« از رسم،  روستا به پایان برسد
 

 
 (www.Iribnews.ir) : شالیزار های مازندران،3تصویر شماره  

 

 

 (www.Mehrnews.com)طایفه نیاک و اسک الریجان  ،آیین برف چال:  1تصویر شماره  
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 آیین شیالن)باران خواهی(.4.1

یا درخت مقدس جمع می شوند و با پختن آش   "تکیه"روستاها در اطراف مسجد،  مراسم »شیلون یا شیالن«، اهالی 

تکایا  تلفیق انسان حیوان و گیاه( در مایه )و حتی این نیاز را در قالب نقش کنندمراسم دعا، از خدا طلب باران می و

 (. Sobhan71blogfa.com) کردند تا طلب آنان از ایزد باران، جاودانه و همیشگی باشدمی ترسیم

 

 
 

 

 آیین واوارون)آفتاب خواهی(.5.1

و وارد    خوانندمیشعری را    کشیده صف  ،آفتاب خواهی است که جوانان در زیر بارش باران  هایآیینواوارون یکی از  

را    هابرنج  ترهابزرگو در آخر چند نفر از    ریزدمی  هاآنبرنج در کیسه    کاسه   یک  خانهصاحب  شوند،می  هاخانهحیاط  

محل شیر برنج   « تکیه»و در  گیرند میو از چوپانان شیر   روندمیاولین اشعه آفتاب به سر کوه  بارویش کنند، میجمع 

  دهند میو با بیل آب را هوا    روند می. در برخی از نقاط اهالی با بیل چوبی کنار رودخانه  کنندمیپخته، بین اهالی تقسیم  

قع درو شالی است  زمان اجرای مراسم، فصل تابستان و مو(.  44:  1390)زیرابی،  کنند میباران را درو    ترتیب  این  بهو  

فصلی به جهت ضرر و زیان ناشی از بارندگی از خدا استمداد قطع    هایبارانطوالنی شدن و برخورد با    واسطهبهکه  

 (. 159: 1382)سالمتی اوزینه،  کنندمیباران 

 

 آیین دیوان .  5.1

شان به  ترین عناصر فرهنگینوشتن، مهمی با فرهنگ و متمدن بودند و زبان، خط و خواندن و  دیوان مازندران، آدمیان 

ها در معماری و موسیقی، آنان را به مردمان شهرنشینی تبدیل کرده بود  ها تبحر مازندرانیآید و عالوه بر اینشمار می

سقانفار  های  در نگاره  (.73خلیلی و غزنوی،  باقری  ها بیاموزند)ازندرانینشینی را از م ه آریاها مجبور شدند تا آداب شهرک

 گذار بودند.انی مازندران همواره دیوان تأثیرو در فرهنگ و آیین باست 

 ( 1390؛ محمودی،1384؛ یوسف نیا پاشا،1399اعظم زاده،؛ 1397رستمی و باباجان تبار، ؛  1382ملک باران، منبع: )رحیم زاده، :4تصویر شماره 
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 آیینی یهامراسمویژگی و کارکرد  .2

دینی.به   آیین رسوم  با    معنای  را  جامعه  آن  افراد  یا    هایپدیدهارتباط  برقرار    ماوراءالطبیعه فرامادّی 

  مندی عالقهوحدت و    «عاطفی »   روابطآیینی با برقراری نوعی    هایمراسم  (.196:1394بُوی،  ؛  Eliade,1989)کنند می

بین   کنشسازدمیفراهم    کنندگان شرکترا  نوعی  .  مذهبی  عمل  این  با  خدا »گران  به  نزدیکی  و  تطهیر    « احساس 

 :باشدمیدارای کارکردهای مختلف های مذهبی آیین(. 49:1386و قبادی:  ها جمشیدی)کنند می
 

 
 

 

به چهار شیوه در مناسکی    هاخوانیمرثیه  گیرد، میشکل    « گرانبدن کنش»و    « گفتار»   تأثیرآیینی از طریق    هایمراسم

سوم،    بیتاهلبا    «ذات پنداری عاطفیهم  حس»، ایجاد  دوم: اول، پیروی از پیشوایان مذهبی  کنندمیشدن مشارکت  

 (.227:1399)تورفیل،«زمان و مکان»تقدس  ، چهارم،«حس اتحاد»ایجاد  

 ( 1390؛ محمودی،1384؛ یوسف نیا پاشا،1399عظم زاده،؛ 1397رستمی و باباجان تبار،؛ 1382نقاشی دیوان، منبع: )رحیم زاده، :5تصویر شماره 

   ،)منبع : نگارندگان(مذهبی  آیینی  هایکارکرد مراسم  :1شماره    نمودار
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     هنر آیینی .3

گر نوعی  ان یا نمایش دینی در هنر، نمایانبه عبارتی، هر نوع بی  .زیباشناختی از امر قدسی است  ایتجربههنر آیینی  

آیین  "تجلی کالبدی مادی   عنوانبههنر همواره    .(116:   1393)الیاده،است شدن و دیدار میان انسان و الوهیت    روروبه

  و   ظهور  مظهر   که  ابتهاج  ی نوعبه  تعزیه  در  انسان"(.401:  1394)صارمی و دانشور،شودمیشناخته    "دینی   و باورهای

  عزا،   این.  کندیم   پیدا  رهایی  کثرت  عالم  از  حسینی  حقیقت  به  تقرب  با  و  یابد می  دست  است،   حسینی  حقیقت   تجلی

  یل تأو  و  تفسیر   حقیقت   این   سایه  در  را   خود  وجود   و  زندگی   معنی  انسان   و   کند می   پیدا   بسط   تاریخ   و  عالم   کل  در

 (.330:1388، مدد پور) "کندمی

 

 
 

 

  )تعزیه(  نمایش آیینی .4

الگوها خواسته   گونهیندراز با توسل به ا  یزمان   در  نسانکه ا  دهدینشان م   یشینما  هاییینآ  یننخست   شناسییختر

تر و  موزون  یها بعدها در شکل  یا  یدعشق و مرگ پاسخ گو  ،کار   ،و بدون پاسخ تولد  یچیده پ  ی هااست تا به پرسش

دهد   یشهاآرمان  تری،یک درامات نشان  و  "(.277:1373صادقی،)را  مراسم  ادواری  و  دقیق  و  منظم  برگزاری  آیین، 

ی خسته یا تجدید برکت و فیض و موهبتی  اخاطرهتشریفاتی خاص است که عمالً صورتی نمایشی دارد، به نیّت تذکار  

 (. 36:1394)ستاری،   "ذاتی آن باور است 
 

   ،)منبع : نگارندگان(مذهبی  یویژگی مراسم های آیین  :2شماره    نمودار

 ،)منبع : نگارندگان( هنر آیینی و مراسم آیینی  :4شماره    نمودار   نگارندگان(،)منبع :  هنر آیینی در حوزه صفوی  :3شماره    نمودار
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 (www.Mehrnews.com) رینه الریجان  ،مراسم تعزیه:  6شماره  تصویر  

 

یندهای دینی، ریشه در مناسک آیینی کهن ایرانی دوانده  فرآی ایرانی رفتاری است آیینی که با ها سنتتعزیه در میان  

 هایصحنهاز   متأثر سقانفارها هاینقش (.17:1397قاسم خان،  )ی ایرانی گرفته است ها داستانو    هااسطورهو مایه از  

کسانی  را شده نقاشی هایصحنه و است بوده تعزیه  ذهن به قریب ،یافتندمی حضور سقانفارها در که برای 

 (. 103:1383اخگری و امیرکالیی، )ساختندمی

 

 
 (www.Mehrnews.com) اسک الریجان  ،مراسم تعزیه:  7تصویر شماره  

 

 
 ،)منبع : نگارندگان( و اصول معماری ایرانی  رابطه نمایش آیینی )تعزیه( در معماری آیینی )تکایا(نمودار    :5شماره    نمودار

 

  های سقانفار()نگاره نقاشی آیینی.5

رای دستیابی  های دنیا در جستجوی بی پایان بویژگی بنیادی، در مذاهب و فرهنگ   »هنر و تخیل مذهبی، به منزلۀ دو

هنرمند بومی با   (.6:1394)یاسینی،هر دورة تاریخی است«  فرهنگی در  هویت  پاسخی بهاند. تخیل مذهبی  به معنا بوده

هنری   های خالقیت، بستر بروز های باستانی، بومی و مذهبی که همواره در محیط پیرامونش وجود داشتهآیینالهام از 
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فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی    هایکتابدر    آنچهخود را یافت، »صنعتگر نقاش بومی« ضمن به تصویر کشیدن  

است و خوانده  ترسیم    ، مشاهده کرده  به  رزم،    های فعالیتمبادرت  معیشت،  مذهب،  آیین،  اجتماعی، سنت،  فردی، 

آیین کهن    ،میراثی دیرپاست که ریشه در سنت  داراموکانون فرهنگی    منزلهبهسقانفارها  .  اساطیری کرد  الگوهایکهن

 (. 185:1397)رستمی و باباجان تبار،و معنویت اسالمی دارد

 

 
 (1397) رستمی و باباجان تبار،،(1382نگاره ی ائمه، منبع: )رحیم زاده،  :8تصویر شماره  

 

  سرایان قصیدهعاشورایی« از    سرایی مرثیه»پدر    محتشم کاشانی   و اشعار خوشنویسی در سقانفارها و تکایا متعلق به  کتیبه 

 (. 434:1399حسام مظاهری، ؛ 1: 1399صفویه است)رضایی آدریانی،  ی دورهمشهور  سرایانمرثیهو 
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   )تکایا(  معماری آیینی .6

باورها،   و  پرستش »  ینحوه،  ورسومآداباعتقادات  و  در    «نیایش  آیینی»   گیریشکلانسان  اساسی    « فضاهای  نقشی 

  مفاهیم   حفظ   با   فضا،  به  بخشیدن   نظم   برای   است  هنری  آیینی   معماری  (.149:1395انی دلفارد،  لیمسداشته است)

  پیوستگی   علیرغم   آیینی،   معماری  در(.  13:  1365  پوپ،)است  انسان   آرمانی   مأوای  یا  بهشت   یادآور  معنوی،   بنیادی 

  ،ها »سطح مثالطور به کشند، یم دوش  به را  عمیقی  معنایی بار ییتنهابه خود  آن، عناصر و  اجزا از  یک  هر بنا، وار اندام

  که   ست  زمینی   از   نمادی  سنتی،  معماری  در   کف  افقی  یا بعد  عرضی  داردند، ساحت  مکان   از  حسی   یا  دل   در  مکانی 

فضاهای آیینی خانقاه، رباط،    معنای   با ی تکیه دقیقاً  واژه  (.35:  1380  بختیار،   اردالن، )«برپاست  آن  روی   سفیر   عالم

، کاروانسرا و دیر یا صومعه درویشان معادل است. تکایای درویشان نیز به  توحیدخانه،  خانهسماعزاویه، دویره، لنگر،  

نذری مسافران    پذیرمهمانصوفیان، مزار مشایخ صوفیه و اقامتگاه موقت صوفیان، اهل طریقت در سفر و    گردآمدن مکان  

دگرگون و محل    تدریجبهی صفوی با رواج تشیع، کاربرد تکایا  رفته است. از اواخر دورهی به کار می در شهرهای زیارت

سوگواری ماه محرم و تعزیه شد. طراحی تکایا معموالً فضاهای بسته دائمی با ساختار اصول معماری ایرانی بوده است  

تعزیه برای  خصوصاً  محرم،  آیین  و  عاشورا  مراسم  برگزاری  برای  ،  زادهسلطانو    پورحسن)اندشده  ساختهخوانی  که 

2:1398 .) 

؛  1390؛ محمودی،1384یوسف نیا پاشا،؛  1399)اعظم زاده،های نمادین سقانفار،  ها و نگاره مضمون   :6شماره    نمودار

 ( 316:1397رستمی و باباجان تبار،  ؛  1384امیرکالیی،
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 تکیه نیاک آمل و تکیه نیاک الریجان )ترسیم: نگارندگان(   :9تصویر شماره  

 

که هنگام قرار گرفتن در    ایگونهبهساز هستند،  هایی هویتهای فرهنگی و کانونثهایی غنی از میراتکایا سرچشمه

توان به حسینیه،  ازجمله عناصر این تکایا می شود.های دینی به فرد انتقال داده میای از ارزشچنین فضایی، مجموعه

   (.110: 1394پور و سیدیان، )حسنخانه، اشاره نمودتعزیه ، سقاخانه، سقانفار، زینبیهابوالفضلی، 

 

 
 آمل )ترسیم: نگارندگان( تکیه اسک    :10تصویر شماره  

 

 نفار.6.1

)نِنِ انسانیتمعماری    گونهیک   عنوانبهپار(  فار  تاریخ  به  اتاقک درختی  بومی متعلق  پناهگاه چوبی که در    -به معنای 

  شده ساخته  دواشکوبه( همچنین سایبان یا خانه چوبی بلندتر از زمین که گاه  1967:  1385مزرعه سازند )نصری اشرفی،  

 رود. میبه کار  برای حراست از مزارع برنجو 

 

 
 ( www.Irna.ir)خنه نفار و دشتی نفار، منبع:    :11تصویر شماره  

 

  برای نگهبانی   طبقه   معماری چوبی دو  گونه  یکاز معماری بومی منطقه مازندران دارند. نفار    ایگونهسقانفارها ریشه در  

)ع( سقای    ابوالفضلاست. نفار با تأثیر از مذهب شیعه و متصل به شخص حضرت    تحت تأثیر اقلیم مازندران  شالیزار

http://www.irna.ir/
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از معماری    ایگونهنفارها نیز    کهدشت کربال تبدیل به معماری آیینی شد و سقانفار نام گرفت. اگرچه این امکان هست  

 . (42:1391آیینی در دوره باستان باشند )معماریان و پیرزاد، 

 

 
 ه هندوکال آمل)ترسیم : نگارندگان( تکی  :12تصویر شماره  

 

 شکل دارند، میرزا  قومی هایسنت و  ملیت ایرانی  بر همچنین و  شیعی ویژه و شعائر عواطف  بر صفوی اعتقادات و باورها

عالی   کاخ و تاالر با مازندران، میان سقاتاالرهای قرابت( صفوی معمار و وزیر ساروتقی( مازندرانی اعتمادالدوله تقی محم

 از  که اند  آتشکده بود های چهارطاقی الگوی نفارها  (.92:  1385بابابی،(دانست  "سارویه" بودن  مازندرانی علت  به قاپو

: 1394 معطوفی،  ساختندمی تکایا کنار در را آیینی بناهای چوبی این ،ایران شمال سراسر بودند. در نیز باز طرف چهار

ارکان  باشد.  می  "فرهنگ ایران باستان   "، "تصوف"  "،پایبندی به تشیع اثنی عشری"سه اصل اعتقادی شامل    (.1337

ان کمالی  نامید. هنر به چن   "سبک ملی"توان این دوره هنری را،  این دوره سبب وحدت ملی شده که میایدئولوژیک  

:  1384و همکاران،    کیانمهر) تکامل بیشتر آن قدم مهمی برداردتواند در  رسد که پس از آن هیچ هنرمندی نمیمی

207 .) 

 

 
 

 

   )امام باره(حسینیه.6.2

  های مکانساختند. بعدها این نوع مکان الگویی برای ساخت    «حسینیه»  عنوانبهدوره صفویه شیعیان فضای خاصی را    در

حسام مظاهری،  ؛  1399)رحمانی،   شد بحرین    و  در هند   خانه« تعزیه  »عاشورا خانه«،  »»ماتم«،    عزاخانه«، »مشابهی مانند  

حسینیه« و به محل  »  خوانیهای دریای خزر به محل برپایی مجالس روضهکرانهفرهنگ و جوامع  در    .(190:1399

ان مقدس در  در این مک  "حسینیه"  کلمۀ(.1362:103زاده،  گویند )سلطان خوانی »تکیه« میبرگزاری مجالس تعزیه

 ی دینی )اسطوره( حضرت امام حسین )ع( است. تکایا منسوب به اُسوه

 اصفهان از دیدگاه معطوفی)منبع : نگارندگان( تکیه هندوکال آمل، کاخ عالی قاپو    شباهت  :13تصویر شماره  
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 )عباسیه(لفضلیاابو.6.3

در فرهنگ شیعی است. کنیه او   )ع(  حسینامام  عاشورا پس از برادر خود واقعۀحضرت عباس )ع(، مشهورترین شهید 

. مادر آن حضرت، فاطمه که معموالً او  است  «الحوائجباب»و  »سقای کربال«  ،  »علمدار«، »قمربنی هاشم«ابوالفضل«،  »

است که در مناطق  ابوالفضل« مشهورترین نذورات اختصاصی او    سفرة».  شناسندمی«  البنینامیعنی »  اش کنیهرا با  

دارد.   رواج  ایران  گرامی  دهۀمختلف  به  مشخصاً  تاسوعا  روز  او  محرم  مظاهری،  است  یافته   اختصاصداشت  )حسام 

م  .(344:1399 این  و  »ابوالفضلی«  سقانفار،  اسوهکلمه  به  منسوب  تکایا  در  مقدس  )اسطوره( حضرت  کان  دینی  ی 

 ابوالفضل عباس )ع( است.

 

 )عصمتیه( زینبیه.6.4

مشرف است.    ( )گودال قتلگاه  حسین بن علی شدنشود که به محل کشتهکانی گفته می»تل زینبیه« در اصطالح به م 

)س(  حضرت زینب کبریدینی )اسطوره(    اسوة  نیز در این عبارت منسوب بهو این مکان مقدس در تکایا  کلمه »زینبیه«  

گرا«، جدایی فضای جنسیتی در تکایا پدید آمده، معماری  درون»   کارگیری شیوهتکایای معاصر مازندران با به است.

وانسته است بدون هیچ محدودیتی فضای خاص زنانه »زینبیه« را  آیینی تکایای معاصر با تفکیک فضای جنسیتی ت

از احترام به شخصیت، شجاعت و جایگاه زن   ایرانی نشان  فرهنگ معماری  قرار دهد. »زینبیه« در  در اختیار زنان 

  « وشاهیهای بومی مثل »زن شاهی« و »مادررسد، آییننظر میبه باشد.ساالری« در اقوام و طوایف الریجان می»زن

باشد.  تل زینبیه« می»  و همچنین تحت تأثیر آیین شیعه و آیین محرم و معماری آیینی  حکومت زنان« در نیمه بهار»

های تأثیرگذار در ساخت فضایی با تفکیک جنسیتی در  مؤلّفهس(  )  شده و جایگاه و مقام حضرت زینب  های ذکرآیین

 اند.تکایا به نام »زینبیه« بوده

 

 بر معماری تکایای مازندران فرهنگ معیارهایتأثیر  رسی .بر7

فرهنگ که در  . »داد  قرار  بررسی   مورد   آن منطقهتاریخ    و  فرهنگ  بایست میجهت بررسی معماری آیینی هر منطقه،  

نمایاننده پویایی  ترین و زیباترین ریشه و ترکیب لغوی را دارا است، عناصر فر و هنگ را در دل دارد و  زبان فارسی کامل

شود و این معنا، با سکون و با رخوت، بیگانه  و تعالی است و به زبان ما، دست یازیدن به هر چه واال است دانسته می

بنیاد تمدن، دانش، باور، هنر، اخالق و هنجارهای    ،دستاورد هویت جمعی مثابهبهفرهنگ    (.614:1385)فالمکی،«است

های مکتب انسانی؛ عامل موجودیت اجتماعی انسان؛ بازتاب  اخالق، قانون، آداب و قابلیتاجتماعی، معرفت، اعتقاد، هنر،  

آن   برابر  در  فرد  بازتاب  و  جامعه  گروهی  دیگر    رسوم  و  آداب،  هاارزشهنجارهای  گروه  با  تقابل  در  گروهی 

بافت  زمانی(.  57:1387،کارنقره)«است با  ما  نیمه  پیچیدهدرهمها و ساختارهای  که  بغرنج سروکار    شکسته   مدره ،  و 

)فکوهی،    بدهد امکان بازسازی را    مسئله داریم، فرهنگ شاید تنها چیز و یا یکی از آخرین چیزهایی باشد که به آن  

و    کنندمییک ایده، یک مفهوم، یک ساختار است؛ عنوانی برای بسیاری چیزها که مردم خلق    فرهنگ(.  413:1393

انجام    اعتقاددارند  شامل    مثابه به،  دهند میو  که  مردم  زندگی  تکراری    و   ها آرمانروش  روزمره  رفتارهای 

شاخصه  (.116:1390)راپاپورت،است از  اصلی  فرهنگ  است.جهت  هایوارهطرحهای  مردم  محیط    یابی  الگوهای 

 (. 138:1390)لنگ،گیرندمیآن بهره    های ویژگیانعکاس یافته و از    فرهنگ  درتبلور بیرونی فرهنگ هستند،    شدهساخته

و هویت  آدمیان  و زندگی  ها  کنشها و  ها، کششها، منشای از بینشطیف گسترده»از:    اندعبارتعبارتی فرهنگ  به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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 (.5:1396)رشاد،«استی زمانی و بستر زمینی معین  ها، در بازهجمعیِ طیفی از انسان

 

 
 ،)منبع : نگارندگان(عوامل فرهنگی اثرگذار بر معماری تکایا  :7شماره    نمودار

 

جنسیت کاربر -3زیارت، توسل جویی  -2های عامیانه  عقاید مذهبی و باور- 1فرهنگ شامل:ثر  مهمترین معیارهای مؤ

 باشد.یساختار قدرت م- 7ساختار خویشاوندی -6وقف و نذر -5سن کاربر فضا -4فضا 
 

 عقاید مذهبی و باورهای عامیانه .7.1

در مازندران    روشنایی   نور و  . سپس آیین دیوان یا پرستشپرستیدندمیعناصر طبیعت را    اولین اقوام بومی مازندران، 

مردم مازندران    مسلمان شدن  زرتشتی گرویدند. با ورود اسالم به ایران  دین مردم این سامان به    آن  از   پسرواج یافت و  

 .(167:1387)یوسفی، گردیدسادات مرعشیان ممکن   و داعیان علوی زیدی  هایکوششو  آمیز صلحبیشتر بر مبنا  

نگرش خاصی  مازندران  مردم  اعتقادی  فرهنگ  آیین  در  پیوند  از  بیشتر حاصل  نگرش  این  دارد.  وجود  تکایا  های  به 

نگرش  اما مطلب مهم در این میان،  ویژه در ادوار تاریخی با فرهنگ مردم مازندران است.  باستانی با دین و مذهب به

فارها  نشود.  های مهر، آناهیتا و کیش زرتشت دیده میدر آیین  که (  17:  1384)علیجانی،  باستانی ایرانیان به آب است 

 (. 20: 1396، جوادی)کندها میمردم به ایزد بانوی آبحکایت از باورهای 

 

 جویی و شفاخواهی،توسل زیارت.7.2

 آیینی، تجربه فعالیت عبادی، عاملی اساسی در حس افراد نسبت به مکان است. زیارت یک مکان به معنای  معماری 

از   خاصی  تجربه  و  مراسم  در  مشارکت  و  دیدار  به  مکان »تمایل  مکان  ،«تعلق    است   «پنداری  ذاتهم»   و  «»حس 

(Falahat,2006:61).    ،مراسمی مانند سفره ابوالفضل، سوگواری محرم،  در  و با ساخت تکایا    خود را  «نذر»شیعیان

 (.33:1391)معماریان و پیرزاد، است  )ع(   ابوالفضلتکیه نماد امام حسین )ع( و سقانفار نماد حضرت  .کردندمیادا 

 

 جنسیت کاربر فضا .7.3

 پی در و کنندمی «بازتولید» را خود هایدغدغه همچنین و اجتماعی و هویت فرهنگی آیین، برگزاری طی در زنان

  سویه یک در معماری    (.199:1394هستند)رحمانی و فرحزاد،   اطرافیانشان  و خویش زندگی امور عینی نمادین یا  اصالح

ولی تجلی آن    ، گرا دارددرون  -گرابرونگرای تکایای تاریخی، محرمیت نقش کمرنگی نسبت به معماری دوسویه  برون 
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فضاهای خصوصی  را می زنان در  استقرار  مرزبندی مشخص محل  در  مرکزی  با حیاط  معاصر  تکایای  در    زنانه توان 

 )زینبیه، فاطمیه، عصمتیه( و در نظر گرفتن اشکوبه دوم برای آنان مشاهده کرد.  

 

 سن کاربر فضا .7.4

فضایی با ارتفاع بیشتر    ها تکیههستند در دو سوی    دارستونتاالر    صورت بههستند که    نشینشاهدارای  تاریخی  تکایا  

  . داشتو کاربردی همچون سقانفار  شد میجوانان ساخته  ی استفادهبرای  صرفاً . این فضا  ساختندمینسبت به بقیه بنا 

)جانعلیزاده و  دارند اجتماعی و سن با جوانی حضرت ابوالفضل )ع( ارتباط    نظر ازنقطهکاربرد بنا به جوانان که    انتساب 

معنایی نیز با ماهیت پیری مترادف است، چون    ازنظراقلیمی    جنبۀ   برداشتن کشیدگی افقی عالوه    (.113:1390ذال،  

 ( 140: 1384،اپاش  نیا)یوسفبوداین نوع بنا مختص پیرمردان، روحانیون، افراد صاحب منزلت اجتماعی و اقتصادی 

 

 وقف.7.5

میان   در  زرتشتیان    هاآریاییوقف  بهو  »آشوداد«  لوازم  نخست  بخشش  مفهوم  به  »نیاز«  دوم  ملک؛  بخشش  معنای 

. وقف (29:1371شد)میراحمدی،  میکه در آن خوردنی میان نیازمندان تقسیم    هاییجشنو سوم »گهنبار«    هاآتشکده

تکایا به دلیل   (.37: 1369)قدیری، وقف است تبلور عینی  تکایا برای عزاداری حضرت سیدالشهدا المنفعهعامآب قنات  

. سنت وقف، سبب پایداری تکایا  اندگرفته  شکلباورهای مذهبی حاکمان و اعتقادات شیعیان تحت تأثیر سنت وقف  

سنت وقف کاربرد بسیاری داشته است. معموالً بانیان    «تکایا »در ساخت    (.101:1396)فاریابی و همکاران،  استشده  

وقف  هاتکیه دکان  خانه،  کشاورزی،  زمین  از  را  موقوفاتی  درآمدهای    کردند می  « تکایا» ،  تکیه    هاآنتا  امور  صرف 

 (.139:1399)حسام مظاهری، شود

 

 
 منبع:نگارندگان( نمودار وقف و آیین، )  :8شماره    نمودار

 

 نذر.7.6

 اعضای به شدن اجتماعی فرایند طی و پزدمی خاصی نظم بر اساس را جهانغذایی    خام مواد اجتماعی،  هایگروه

 غذای خوردن با افراد  ، کندمی نفوذ اعضایش بدن داخل در هاخوردنی با شدن یکی طریق از فرهنگ  .چشانندمی خود

 ذهنی فرآیندهای ناخودآگاه وارد یا خودآگاه صورتبه  را  هاخوراکی در موجود معانیو   خورندمیرا   فرهنگ  تأیید مورد

 این دلیل بتوان شاید ،شدندمی همراه  آیین با درونی و ضمنی آگاهی نوعی با (. زنان25:1392)ایزدی جیران،  شودمی
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  هایخوردنی جزئیات یا این  از یکی.  دانست جزئیات  سطح در  آیین  تحول درونی و آرام سیر در را و همراهی  شناخت

 . (193:1394است )رحمانی و فرحزاد،  نذری  سفره هر به مربوط« غذا»

 

 ساختار خویشاوندی .7.7

تبار مشترک    هایگروه» به  باوری ذهنی  به  خودقومی«  است که »منشأ    دیگر  عبارت  دارند.  افراد  از  اجتماعی  قوم 

بر اساس    شوندمیدارند و با کسب هویت جمعی، مبدل به »ما«  »احساس مشترک«    و  »سرنوشت مشترک«مشترک«،  

قومیت   بر اساس  -فرهنگی   ای پدیدهتعریف مذکور،  نیز  اقوام  )نمادها،    های تفاوتاجتماعی است و  ،  هاارزشفرهنگی 

 (.73:1396اکبری و فخاری، ؛ 15: 1380)یوسفی، شوندمیهنجارها و مناسک( از یکدیگر متمایز 

 

 )دولت، سیاست، حکومت، استراتژیک(   قدرتساختار  .7.8

 (.26:1388اللهی،  و آیت  )کالنتراست  «مردمی  هنر»و  «هنر حکومتی  »عبارت از:    کننده حمایت  نظر  از در مازندران    هنر

که بخشی از ثروت خود را صرف ساخت تکایا و    انددادهتشکیل    « مردمی»و    « حکومتی»عامالن اصلی وقف دو نهاد  

 (. 114:1396)فاریابی و همکاران، اندخش دیگر را وقف نگهداری آن نمودهب

 

 
 

 

 )معماری رسمی، عمومی، یادمانی(   نهادتکایای حکومت  .7.9

دارای   نهاد  حکومت  میوسیع  هایمحوطهتکایای  دارای  باشندتر  تکایا  این  و  کاریچوب .  سقف  در  زیبا  بسیار  های 

تزیینات و عناصر معماری    .مقرنسی و شکل کلی مخروطی هستند  کاریکندهزیبا با    هایسرستونرفیع با    هایستون

کشوهای چوبی   صورتبهدر تکایای حکومت نهاد    هاپنجرهاست.    نهادمردم  یگونهآن متنوع تراز    آجرکاری آن بیشتر و  

ی موجود  تکایا حکومت نهاد، تقارن کامل در فضاهای معمار  در.  هستند  فاخرو دارای تزیینات گره چینی هندسی بسیار  

 .(7: 1391)موسوی کوهپر و ذال، است

 )منبع : نگارندگان( فیروزکال  تکیه    :14تصویر شماره  
 

 

 

 )منبع : نگارندگان(   آبادتکیه اوجی    :15تصویر شماره  
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. )منبع: نگارندگان(  تکیه اوجی آباد-3  تکیه فیروزکال-2تکیه هندوکال  -1  :16تصویر شماره    

 

 )معماری مردمی، عامیانه( نهادمردمتکایای .7.10

. این  اندشده  ساختهدر روستاهای کم وسعت به واسطه عدم دخالت حکومت  با ابعاد کوچکتر    عموماً  ، نهادمردمتکایای  

کوچک هستند. محوطه، فضاهای معماری    نشین شاه، تنها دارای یک  رسدمینوع تکیه با چند پله کوچک به یک پاگرد  

ی این تکایا نیز، بسیار  نما  هستند.  تکایا از    گونهاینمهم    هایویژگیساده و تزیینات کم، از دیگر    و ابعاد کوچک، کامالً 

در دیوار    نماطاقو همچنین تزیینات    نشینشاه  سقفاما تزیینات چوب کاری و نقاشی زیر سقف بیرونی،    ساده بود

تزیینات ثابت    ازجمله . اشکال چون شیر سر و کوماچو سر،  باشدمیحکومت نهاد    هایتکیه  مانند به،  نشینشاهدرونی  

   (.8: 1391)موسوی کوهپر و ذال، باشدمیتکیه  دودستهچوبی این 

 

 و فرهنگ  آیینی معماری  متقابل رابطه.8

از عوامل م بررسی وضعیت  ؤیکی  در  اقلیمی است. معموالً  عامل سرزمین، جغرافیا و شرایط  اجتماعی  بر ساختار  ثر 

  بارش  -3رطوبت هوا،    - 2دمای هوا،    -1شود:  توجه می  است،   امل ذیل که با آسایش انسان مرتبطاقلیمی، بر شش ع

معماری به عنوان یک پدیده    (.1:  1388باشد)کسمایی،  می  یخبندان   -6وزش باد و    -5تابش آفتاب،   -4های آسمانی،  

فر از  تأثیر میاجتماعی  آن  بر  و  نشأت گرفته  فرهنگ جهت،  گذاردهنگ  و  گیری  فطرت بشری  بر مبنای  ها، همواره 

دهی به فضای زیست و پیدایش معماری مؤثر است. بنابراین معماری  مسیر در شکلشود و همین  اندیشه او انجام می

)دیبا،  آن توجه کنیم   "فرهنگی "به آن بنگریم، باید به جنبه   "هنری"را قبل از اینکه یک تخصص فنی بدانیم یا از نظر 

 (. 105:1395مفیدی شمیرانی و همکاران، ؛ 24:1378
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 ،)منبع : نگارندگان( موردی تکایای تاریخی و معاصر آملمطالعه  :  2شماره    جدول

 

عنوان  شده است. تکایا به  سزاییهتکایا تأثیر بماندگاری  و  ارتقاء  ر  باورها و عقاید مردم، برگزاری مراسم آیینی محرم د 

ه  ، تعلق و هویت را توسعبه روندی است که در آن شیعیان حسآیینی دارای پتانسیل کمک    -یک فضای فرهنگی 

ر یک دارای  اند و همنتج به ساخت فضاهای آیینی گشته  های فرهنگی کهلفهؤم  نمایند.میها را حفظ  دهند و آنمی

  رابطه هنر   .باشندمی  دارای عینیات و مصادیقی در معماری بومی  معیارهای فرهنگباشند،  مفاهیم مربوطه خود می

رابطهفرهنگ و    آیینی آفر  یقطع  ی ا،  هنر  نش یاست.  تأث  ی فرهنگمعیارهای  با    م یمستق   یوابستگ  ی اثر    ر یدارد. 

 .اش با مخاطبان را به همراه دارداثر و رابطه نندهینگرش آفر ی ریگبر شکل ریناپذاجتناب

فرهنگ بدون انسان و انسان بدون فرهنگ ناممکن است. هنر آیینی ما، عین فرهنگ ما و فرهنگ ما عین هنر آیینی  

های جمعی انسان است. در تکایای معاصر به علت سرعت تحوالت  دهنده مناسک، آیینآیینی انعکاس  معماریماست.  

هستیم. این امر سبب    ثر فرهنگ در معماری آیینی شاهد فراموشی هنر آیینیتکنولوژی و عدم شناخت معیارهای مؤو  

توان ریشه و علت افول وجه ارزشی و  می  باشد که آن را عاصر آیینی بدون تاریخ و هویت میهای مساخت معماری

عدم مطالعه، پژوهش معماری بومی و کمبود آشنایی طراحان    مقدس بودن فضاهای آیینی در تکایای معاصر برشمرد. 

هایی است که در معماری آیینی  لتهای فرهنگی و غف ترین گسست ارهای فرهنگی و هنر آیینی از مهممعماری با معی

لتی که با توجه به جغرافیای فرهنگی و زیست بوم متنوع برای همه یک نسخه واحد را برای  معاصر مشهود است. غف 

 های فلزی طالیی( در جای آن تجویز کردند. گنبد و گلدستهاشتن عناصر مقدس ) برپا د

ان  ن انسبرای روابط متقابل بی  ،معماری آیینی و فرهنگ دائم با هم در ارتباط هستند، زیرا هر فضای آیینی بستری است

است    سان ساختاز آثار و فرآیندهای ان  ایآیینی تکایا مجموعههنر  های فرهنگ است.  ها که به نوبه خود از خاستگاه

ا و اهداف قیام امام حسین )ع(  مفهوم عاشورانتقال    منظوربهکه در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات انسانی و  

 باشد. می
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 ،)منبع : نگارندگان( تکایامعماری    :  9نمودار شماره  

 

 گیری نتیجه

قعی و عینی تبدیل کرده  مفاهیم ذهنی را به کالبد وا   "صنعتگر بومی "معماری آیینی یک هنر ناب است، هنری که  

گیری فرهنگ مردم یک  ای در شکل میانه و اعتقادات مذهبی سهم عمدهباورهای عا ها، های بومی، ارزشاست. آیین

  سزایی داشته است.در زندگی مردم مازندران تأثیر بهترین موضوع شیعیان  عنوان اصلیهدارند، آیین محرم بسرزمین  

  شاهی، آیین واوارون، آیین شیالن، آیین زن  )آیین شالیزار،  های بومیان باداشتن سابقه تاریخی در آیینمردم مازندر

های بومی  آیین   های فرهنگی اجتماعی حضور فعال داشتند، فعالیتو    "مشارکت جمعی"مواره در  ه  آیین برف چال، 

کوهستانی)ییالق(  تحت تأثیر عوامل اقلیمی: تابش خورشید، بارش باران، در دو اقلیم منطقه جلگه)قشالق( و منطقه  

مبوده مازندران که  تکایای  آیینی  با معماری  ماه محرم و صفر  آیینی مذهبی  ارتباط مراسم  و  تعامل  ای  اند.  جموعه 

ملموس( صورت گرفته است.   – ناملموس( و وقف، نذر )عینی  - اساس اعتقادات مذهبی شیعه )ذهنی  فرهنگی است بر

و همچنین    "پیر نشین "در معماری آیینی تکایای تاریخی مازندران اصل سلسله مراتب و احترام به پیشکسوتان در  

جوانان   خاص  ا  "سقانفار"فضای  رعایت  است.  گرفته  بهحصورت  فضا "ترام  کاربر  شاخصه  "سن  جایگاه  هااز  مهم  ی 

  های نذریزن شاهی و سفره"های زنانه  ای در آیینایگاه ویژههای فرهنگ است. زنان در مازندران جاجتماعی و از معیار

ارند.  جمعی دزنان نقش اصلی در توافقات دسته  "شالیزار، واوارون، شیالن"های بومی  دارند و در آیین   "و تعزیه زنانه

  "زینبیه "احترام به جنسیت در معماری آیینی تکایای معاصر مازندران و تعبیه مکانی خاص برای زنان در تکایا به عنوان  

فرهنگ بومی مردم مازندران و هنر آیینی این منطقه دو نیروی همسو در ارتقای کیفیت تکایای    جانمایی شده است.

ثیرات مهمی در  شکوفایی در اقوام مختلف تأ  طلبی و حس رقابت و خود مالاند. گرایش طایفه به کم بودهاین مرز و بو

 نذر، وقف و احیای تکایا و سقانفارها داشته است. 

عقاید مذهبی، باورهای عامیانه، توسل جویی و شفاخواهی،  "ثر فرهنگ  ژوهش گویای آن است که معیارهای مؤنتایج پ

  سزایی داشته و ضمناً آثار آن در معماری آیینی هتأثیر ب  "جنسیت وقف و نذر، ساختار خویشاوندی، سن کاربر فضا و  
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آیین مقدس عزاداری محرم    قابل مشاهده است.  "تعزیه"و نمایش آیینی    "های سقانفارنگاره "،  "نقاشی آیینی"،  "تکایا"

ترین  ائه عمیققدرتمندی برای ارهای آیینی( ابزارهای  خوانی )نمایشخوانی و تعزیهخوانی، نوحهمرثیهدر تکایا با اجرای  

. با بررسی معیارهای مؤثر فرهنگ  ها و باورها و اعتقادات شیعیان استبینی ارزشهای فرهنگ: جهانترین الیهو درونی

باشند. چیستی این ارتباط  ثیرگذار در معماری بومی تکایا میهای تأفت اقلیم، آیین و فرهنگ از شاخصهتوان دریا می

توسط   نظر  متقابل  مورد  پژوهش  در  ارائه شده  و جدول  نظری  مدل  در  است، پژوهشگر  گردیده  مجموعه    مشخص 

زینبیه، حسینیه  سقانفار،  دهی عناصر اصلی تکایا )نی هر کدام در جای خود سبب سامانمعیارهای فرهنگ و هنر آیی 

 اند. و ابوالفضلی( شده
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 )نگارندگان

؛  1390محمودی،؛ 1384یوسف نیاپاشا،؛ 1399)اعظم زاده،های نمادین سقانفار، ها و نگارهمضمون (:6نمودار شماره )

 (316:1397رستمی و باباجان تبار، ؛ 1384امیرکالیی،

 )نگارندگان :منبع(عوامل فرهنگی اثرگذار بر معماری تکایا، (:7نمودار شماره )

 )نگارندگان : منبع(،نمودار وقف و آیین (:8نمودار شماره )

 )نگارندگان : منبع(تکایا،معماری  ( :9نمودار شماره )

 )نگارندگان :منبع(،: مطالعه موردی تکایای تاریخی و معاصر آمل1جدول شماره 

 )نگارندگان :منبع(،: مطالعه موردی تکایای تاریخی و معاصر آمل2جدول شماره 

 )نگارندگان  :منبع(،رابطه معیارهای فرهنگ و هنر آیینی  :3جدول شماره 

 (www.Mehrnews.com)ن،: آیین برف چال،طایفه نیاک و اسک الریجا1تصویر شماره 

 (www.Haraznews.com)،: آیین زن شاهی،روستای آب اسک الریجان2تصویر شماره 

 (www.Iribnews.ir) : شالیزار های مازندران،3تصویر شماره 

https://www.mehrnews.com/
https://www.haraznews.com/
http://sobhan71.blogfa.com/
http://www.iribnews.ir/
http://www.irna.ir/
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 مرتضی حسن پور، حسین سلطان زاده

 

 
 ( 1397رستمی و باباجان تبار، ؛1382لک باران، منبع: )رحیم زاده،م :4تصویر شماره 

 ( 1397رستمی و باباجان تبار،؛ 1382شی دیوان، منبع: )رحیم زاده،نقا :5تصویر شماره 

 (www.Mehrnews.com)  ، : مراسم تعزیه،رینه الریجان6تصویر شماره 

 (www.Mehrnews.com) ،سک الریجان: مراسم تعزیه، ا 7تصویر شماره 

 ( 1397رستمی و باباجان تبار،؛ 1382ه ی ائمه، منبع: )رحیم زاده،نگار :8تصویر شماره 

 تکیه نیاک آمل و تکیه نیاک الریجان )ترسیم: نگارندگان(  :9تصویر شماره 

 )نگارندگان :منبع(،تکیه اسک آمل :10تصویر شماره 

 ( www.Irna.irدشتی نفار، ) خنه نفار و  :11تصویر شماره 

 )نگارندگان :منبع(،: تکیه هندوکال آمل12تصویر شماره 

 اصفهان از دیدگاه معطوفی)منبع : نگارندگان( تکیه هندوکال آمل، کاخ عالی قاپو  : شباهت13تصویر شماره 

 )نگارندگان :منبع(،تکیه فیروزکال :14تصویر شماره 

 )نگارندگان :منبع(،تکیه اوجی آباد :15تصویر شماره 

 )نگارندگان :منبع(،تکیه اوجی آباد -3تکیه فیروزکال -2تکیه هندوکال -1 :16تصویر شماره 

 

 


