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  *طایفه اسک آمل -تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران
 مرتضی حسنپور1

 حسین سلطانزاده2 

 چکیده 

به ایران و پذیرفتن شیعه پرستی تا ورود اسالم ادیان یکتا ان از پرستش عناصر طبیعت،فرهنگ و آیین مردم مازندر

عنوان  بهدر قالب تعزیه آزادگی،امام سوم شیعیان، یاسوه د شهادت.مراسم یادبواست داشته تحول دوازده امامی

شد.تعزیه دت به ساحت اهل بیت پیامبر)ص( برگزار میشکلی از نمایش آیینی در فضاهای جمعی برای عرض ارا

احساس شد که نمایش به جای فضای باز موقت در فضای بسته  ضرورتاین و به تدریج  روند دگرگونی را پیمود

گرایی منجر به تغییر کالبدی نمایش تعزیه در مرکز و جایگاه تماشاگران این روند تکاملی با گرایش دروناجرا شود.

،فضایی برای یای معاصر این تغییر عملکردی به شکل زینبیهو در تکا وار گردیدهی حلقهاه صورت دایرهدر پیرامون ب

پژوهش حاضر تکایای تاریخی هم  دران،در سویی دیگر طراحی شده است.جایگاهی برای مردزنان و ابوالفضلی،

عناصر نمادگرای تعزیه سپس با بررسی بندی شده،طبقه،فضاهای عملکردی همچنیناساس تقسیمات اقلیمی و بر

تفسیری انجام شده و -با روش تاریخیوع کیفی پژوهش از ناین ول معماری ایرانی تحلیل شده است.اساس اصو بر

تحلیلی و تطبیقی -توصیفیها از روش و در تحلیل داده آوری اطالعات پرداختهبه جمع صورت اسنادی و میدانیه ب

های اقلیمی در مشخص کردن برده است.نتایج،گویای آن است که،عوامل فرهنگی تأثیر بیشتری از شاخصهبهره 

گرای همساز با اقلیم به تکایا از یک سویه برون فرم بومی نمایش آیینی داشته است.ملکردی فرم،نمادها و فضای ع

سویه به دوسویه گرای هماهنگ با فرهنگ تکامل یافته است.عملکرد فضاها از یکدرون -گرا فضای دوسویه برون

گرا تحت تأثیر برونسویه متناسب با جنسیت مخاطب به عنوان یک عامل فرهنگی تبدیل شده است.فضای یک

 گرایی معماری ایرانی تغییر کرده است.مرکزی و درونصحنه گرد مرکزی تعزیه به حیاط

 اهداف پژوهش:

 ی بازتاب ارکان هنر نمایش تعزیه در روند سیر تکاملی معماری تکایا.فضاهای آیینی و نحوه بازشناسی. 1

 .معماری بومی تکایای مازندرانسازماندهی روابط فضایی عناصر نمایشی تعزیه در . 2

 سؤاالت پژوهش:

 عناصر معماری تکایا تا چه میزان از ارکان نمایش تعزیه تأثیر پذیرفته است؟. ویژگی 1

 های فرهنگی در معماری تکایا استفاده کرده است؟آیین تعزیه برای احراز هویت خود از چه شاخصه. 2

 واژگان کلیدی :

 تعزیه، فضاهای آیینی.آیین، معماری بومی، تکایا، 
موردی:  ینقش فرهنگ و اقلیم بر معماری فضاهای آیینی مازندران، نمونه»پور با عنوانی دکتری مرتضی حسن*پژوهش پیش رو، برگرفته از رساله

 است.ر حال انجام دزاده در دانشگاه آزاد اسالمی نور ، به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین سلطان«تکایای مازندران

 آزاد اسالمی، نور، ایران.دانشگاه معماری،  گروهی، معماردکتری تخصصی  یدوره دانشجوی .1

 ی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسالممعماری و شهرسازی،  ی. دانشیار گروه معماری، دانشکده2

 soltanzadeh@gmail.com72hزاده،  رایانامه:  مسئول مکاتبات: دکتر حسین سلطان ینویسنده-

mailto:h72soltanzadeh@gmail.com
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 مقدمه

ها، حیاط یک خانه، ها، چهارسوی بازارها، کاروانسراها، قبرستانهای اصلی، مرکز محلهتعزیه ابتدا در سر گذرگاه

ی اجرای موقتی در فضای باز شهری هامکان هااین شد،انبار اجرا میزاده و یا سقف یک آبصحن یک مسجد یا امام

-ی موقت تعزیهبه صحنه« سکو»صورت ه پوشاندند و بچوب میبودند و معموالً سقف حوض وسط حیاط را با تخته

افراشتند. میخوانی چادر برخوانی از سرما و گرما، در محل تعزیهکردند. برای حفاظت فضای تعزیهخوانی مبدل می

. از زمان صفویه گشترسید، مکان اجرا به کاربری واقعی خود باز میمیبه محض اینکه نمایش تعزیه به پایان 

ی عبادت درویشان تکایا مکانی برا ،کارکرد تکایا در ایران دگرگون و فضایی برای تعزیه و آیین محرم شد. قبل از این

 و آیین فتوت بود.

و دیر  خانه، توحیدخانه، کاروانسرارباط، زاویه، دویره، لنگر، سماع عنای فضاهای آیینی خانقاه،تکیه دقیقاً با م یواژه

. تکایای درویشان نیز به مکان گرد آمدن صوفیان، مزار مشایخ صوفیه و اقامتگاه یا صومعه درویشان معادل است

رفته است. از اواخر یارتی به کار میموقت صوفیان، اهل طریقت در سفر و مهمانپذیر نذری مسافران در شهرهای ز

صفوی با رواج تشیع، کاربرد تکایا به تدریج دگرگون و محل سوگواری ماه محرم و تعزیه شد. طراحی تکایا  یدوره

برای برگزاری مراسم عاشورا و آیین  تار اصول معماری ایرانی بوده است کهمعموالً فضاهای بسته دائمی با ساخ

 اند.خوانی ساخته شدهعزیهخصوصاً برای ت ،محرم

بین نمایش آیینی سنتی تعزیه و  یرابطههای کافی در مورد بررسیهنوز  ،مازندرانتاریخی  یبا وجود پیشینه

-شناسی، جامعهباستان هایحوزهدر و تعزیه تکایا مربوط به  معماری بومی تکایا صورت نگرفته و بیشتر مطالعات  

. منابع مربوط به معماری 1توان در دو دسته معرفی کرد: پژوهش را می یپیشینهبوده است. شناسی و پژوهش هنر 

-)فوالدخواه و حاجی اند: معماری تکایای چوبی مازندراناه تاریخی و اقلیمی استفاده کردهتکایا که عمدتًا از نگ

)بزرگ  هاها و حسینیهه(، تکی1397)احمدنژاد و بمانیان، (، بررسی تطبیقی تکایای تاریخی مازندران1390قاسمی،

شناسی تکایا بر اساس تنوع اقلیمی و تحلیل اجتماعی (. گونه1392ذوقی،) معماری تکایای ایرانی (،1385نیا،

. منابع مربوط به معماری تکایا و 2(، 1391و1373)موسوی کوهپر و ذال،  تأثیرگذار بر معماری تکایای مازندران

اند: بازخوانی مکان بازخوانی آیین تعزیه و مکان نمایش تعزیه پرداختهبه یه که آن با مکانی برای نمایش تعز یرابطه

ازشناسی خاستگاه معماری (، ب1398)درودیان و همکاران، و فضای نمایش ایرانی در منتخبی از نگارگری ایرانی

 (.1393نژادابراهیمی، )ریعان و ایران معماری در تعزیه مذهبی آیینی نمایش (، هندسه1390پور تکلو،)ناصری هتعزی

بند و دشت ساختار کلی پژوهش شامل سه بخش است: در بخش اول خصوصیات تکایا در سه اقلیم کوهستانی، میان

گرا و حیاط گرا، و یک سویه درونسویه برونتکایای یک طبقه یک تکایای تاریخی بهشود. در بخش دوم معرفی می

نوع ساختار کالبدی، نوع پالن، طبقات، ارتباط بین فضاهای  ،هاارزیابی نمونه با ،. سپسگرددبندی میمرکزی طبقه

تأثیر عناصر نمادگرای نمایشی تعزیه در دگرگونی تکایا به به  ،. در بخش سومگیردمورد مقایسه قرار می باز و بسته

ا پدیده فرهنگی تعزیه ابق باسک به تعامل و تط یتکایای طایفه معماری گرا دربرون -گرا درون فضاهای دوسویه
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قرار مورد بررسی تطبیقی تکایای تاریخی و معاصر  ،تحلیلی اصول معماری ایرانی - توصیفی با روشپردازد و می

در پایان نیز پالیمسست تکیه طایفه اسک آمل و اضافه شدن  شود. مشخصتا وجوه اشتراک و افتراق آنها  گیردمی

 .شودبررسی می گرا به دوسویه حیاط مرکزیعناصر نمایشی معماری از یک سویه برونهای نمادگرای تعزیه به مؤلفه

 آیین و مراسم آیینی

ی معماری آیینی به دوران پیش از تاریخ مرد. پیشینهزیست و آیینی میشد، آیینی میبشر ابتدایی، آیینی متولد می

زاده، رفت )رحیمگاه بشری نیز به شمار میبشری، در حقیقت نخستین عبادت رسد، زمانی که نخستین سکونتگاهمی

شده است از مضامینی چون ایمان، وفا، صبر، ثبات، پایداری و تعصب ستایش می ها،فرهنگ همة در (.250: 1382

: 1397لح، )مصاند های عرفانی و متون ادبی و حماسی منعکس شدهکه در اعتقادات دینی، اصول اخالقی، آموزه

ها و یادآوری اسامی اماکن و بایست قادر به نشان دادن صحنهباورها و اعتقادات برای آیینی شدن می (.133

بدیعی را بازآفرینی کنند و به ارمغان بیاورند.  یجمعی مخاطبین، صحنه یهایی باشند که در حافظهشخصیت

مراسم آیینی در جوامع سنتی به (. 105:1385ترین عضو ساختار آیینی است )نرسیسیانس، مخاطب اثر آیینی مهم

ای از تشرف آیینی به مجموعهگردد. های فرهنگی مختلف باز میشناخت خویشتن از ساختارهای اجتماعی و افق

تماعی است )الیاده، های شفاهی داللت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحولی قاطع در وضعیت اجمراسم و آموزش

1394 :8.) 

های تقلیدی برای ترغیب نیروهای غیبی، برانگیختن احساسات و تصویرسازی ذهنی برای از ابتدای تاریخ، نمایش 

نمایش بدون در نظر گرفتن بستر نمایش، (. 162: 1362زاده، بیان واقعیت مورد توجه انسان بوده است )سلطان

نمایش در حال تعریف و بازتعریف یکدیگرند )ابراهیمی و  یدر چهارچوب هندسههویت است؛ زیرا متن و صحنه بی

مرگ و  ،دهد، آیین آالم مسیحاعمال آیینی زمان حال را به زمان اساطیری پیوند می(. 4: 1395همکاران، 

ا حس کهنه و دیرینه ر یمخاطب، آن واقعهبلکه  ؛شودمقدس فقط تذکر داده نمی یهرستاخیزش در مناسک هفت

  (.2: 1391 ،الیاده)« یابدزیرا تجلی قداست، با تکرار، حضور می»کند، می

های بخش هنرمندان مسلمان ایرانی در دورهتاریخ شیعه، همواره الهام یترین حماسهی عاشورا به عنوان عظیمواقعه»

هنرهای مختلفی چون  یعرصه های یکایک آنان درمختلف تاریخ بوده است. توجه به قهرمانان این حماسه و رشادت

آیین محرم  (.46: 1389فر، )شایسته« قاجار تجلی کرده است یشعر، تعزیه، موسیقی و نقاشی به ویژه در دوره

ی امام حسین )ع( است. خداوند به شهیدان راه خود و به اتمام رساندن آن به وسیله« عشقه»تجلی حدیث قدسی 

خواهند که به دهد. شهیدان در بهشت از خداوند میرا به آنان نشان می وعده داده است که در بهشت، روی خود

ها ینیآ(. 71: 1388اللهی، )آیت« آید که به روی حسین بن علی )ع( بنگریدوحی می»قول خود وفا فرماید و 

باورهای دینی  ها وها، اندیشهای از آیین، گنجینهآیینی پیوندی نزدیک با زندگی اجتماعی و فرهنگ دارند. نمایش

 .است
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 تکایا نمادی از فضای آیینی

. جایی 3منزلگاه صوفیان  . کاروانسرا و2. بقاع مشایخ و عارفان 1برای تکیه سه معنا ذکر شده است: ها نامهدر لغت

شود. مجالس تعزیه را در بقاع و کاروانسراها که اندک تغییری در ساختمان خوانی در آن برگزار میکه مراسم تعزیه

ای که بر اساس و طرح معماری خانقاه، کاروانسرا، میدان و یا ترکیبی کردند، یا در بناهای تازهآن داده بودند، برپا می

ها، اماکنی بودند که در وسط فضای تکایا و خانقاه (.244: 1380کردند )شهیدی،ساختند، اجرا میمیی آنها از همه

ی سنتی یک حیاط مرکزی دارند کردند. تکایاآن محلی نسبتًا برآمده و یا میدانی را جهت اجرای سماع ایجاد می

 یپترسون به نقل از هانری ماسه از کتیبه (.8: 1392زاده، که در وسط آن میدان تعزیه قرار دارد )عناصری و کرم

ای برای در آن ناحیه صحن تکیه»نویسد: دهد در آسترآباد میقمری را نشان می 1202منزلگاه )خانقاه( که سال 

قدمت دارد درایران صفوی  یاز اواخر دورهتعزیه نمایش«. اجرای مراسم سوگواری امام حسین )ع( ساخته بودند

  .(103: 1382)منفرد: 

 در چهار طبقه ساخته شد. 1304بود که ساختمان آن در سال « تکیه دولت»قاجار،  یترین تکیه دورهمعروف

بر سکو که آن هم جزو  طیمح یگذرگاه وسکو  یپلکان در دوسو فیدو رد و نمایش یدر وسط که جا ییسکو»

نشستن زنان تماشاگر  یبر گذرگاه که جا طیمح یامحوطه بود.جنگ  و یاسب تاز یجا بود و معموالً نمایشمکان 

 (. 126 :1379 یی،ضای)ب« نشستندیکه مردان تماشاگر در آنها م هیگرداگرد تک یینماهاها و طاقبود. غرفه

کنند. در این مراسم، اند، برگزار میهایی که ساختهایرانیان، مراسم مذهبی خود را با اتکا بر موضع و مکان حسینیه»

آمیزند و شوند، با مبانی دینی و مذهبی میکه در کالم و در حرکت و در رنگ متمایز و متجلی می های محلیسنت

جویی دارند. هر یک از شهرهای ایرانی که حسینیه ساخته و زیسته دهند که سخن از حقمظاهری به دست می

ی اند، سازندهیافزودهبر آن ن« تکیه»اش، حاکمان بر شهر است، تا روزی که برای سست کردن فضای ساخته

دهد که تفاوت به ظاهر را های متفاوت شهر را بازتاب میشود که طعم و هوای دل ساکنان محلهسرودهایی می

 (. 175: 1393)فالمکی، « فشارنددانند و بر آن پای میی ماندگاری خود میوسیله

اند. هویت و کالبد و فرهنگ دارد، شکل گرفتههای جمعی که ریشه در ساختار شهرهای سنتی ایران تحت تأثیر آیین

اند که عواملی چون حس تعلق به مکان، وحدت های عاشورایی پدید آمدهبخش در مسیر آیینفضاهای هویت

(. 25: 1388اجتماعی، هویت و تداوم خاطر جمعی سبب بقا و احیای فضاهای آیینی شده است )حبیب و همکاران، 

در شهرهای شوند.جتماعی و رفتاری قلمداد میاو  ای عینیپدیده یص باورها به مثابهتأثیر خا یهتکایا به واسط

 ،رزکه هجده تن: امام زاده 2تصویر شماره 
(www.emamzadegan.ir) 

 ،آرامگاه خالد نبی: 1تصویر شماره 
(khalednabi.uspace.ir) 
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اند. این فضاها اند که در مسیر گذرهای اصلی شهر قرار داشتهقدیمی ایران تکیه، میدان فضاهای محصوری بوده

 (.157: 1379اند )توسلی،اشتهجزئی مهم از گذر اصلی یا به صورت فضای بسته، اما در ارتباط با گذر اصلی وجود د

اند که ای گرد هستند، به همین جهت برخی بر این عقیدهاکثر تکایای ایران به صورت مرکز محله و دارای صحنه

: 1362زاده، ایران اقتباس شده است )سلطان یهای اروپاییان از تعزیهنامهگرد در اروپا با توجه به سیاحت یصحنه

 لیتبد هیتک به محرم یاست که در روزها یمحالت با بافت سنت دانیاز م یبخش یباز، گاه ییفضا هیگاه تک(. 183

 ییسکوبناها  نیعنصر در ا نیو ماندگارتر نی. بارزتراست ژهیو یمند از عناصر معماربهره یو گاه ساختمان شودیم

  .(37: 1392ی، )نعمت طاوس است یخوانتعزیه یبنا به منظور اجرا انیدر م

خوانی تکیه و حسینیه گاهی برای یک مکان خاص که در آن عزاداری و تعزیه یجامعه و فرهنگ ایران، دو واژهدر 

، و به «حسینیه»خوانیهای دریای خزر به محل برپایی مجالس روضهشود، کاربرد دارد. در تهران و کرانهبرگزار می

های تکایا معماری آیینی با شاخصه (.1362:103اده، زگویند )سلطانمی« تکیه»خوانی محل برگزاری مجالس تعزیه

ی مردم مازندران با تکایا، همواره عاطفی و معنوی بوده و فرهنگ شوند. رابطههویت فرهنگی سرزمین ما محسوب می

رم عامه به شکل پویا و زنده در آن جریان دارد و عمدتًا مکانی برای برپایی تعزیه و نیز برگزاری عزاداری در ماه مح

قاجار تحت تأثیر عوامل اجتماعی به دو صورت  یمازندران در دورهتکایای  (.76: 1390زاده و همکاران، است )اعظم

باشند که متغیرهای تطبیقی آن در وسعت محوطه، ابعاد بنا، تعداد ورودی، می« مردم نهاد»و « حکومت نهاد»

  (.14: 1391ارتفاع، ضخامت دیوار، تعداد و قطر ستون و تقارن هستند )موسوی کوهپر و ذال، 

را با توجه به نیازهای عاطفی و دینی مردم  ، فضایی است که محتوای پیام عاشورامکان نمایش تعزیه یتکایا به مثابه

ی یهافرهنگی و کانون هایثیراهایی غنی از مسرچشمه تکایا دهد.در جریان نمایش تعزیه به خوبی نشان می

های دینی به فرد انتقال ای از ارزشدر چنین فضایی، مجموعه رفتنگ هنگام قرار ای کههستند، به گونهساز هویت

 شود.داده می

 أثیر نمایش آیینی )تعزیه( بر معماری فضای آیینی)تکایا(:ت

ی را با وارهر فضای آیینی هستند که تعامل نظام یهای سازنده، مؤلفه«معنا»و « عملکرد»، «فرم» یسه مؤلفه

در این پژوهش رابطه بین هنر تعزیه و هنر معماری  (.248: 1390 ،همکاران د و)مختاباکندمخاطب فضا برقرار می

 فرهنگی و -شکلی( و رویکرد عملکردی)فعالیتی -نمادین(، رویکرد کالبدی)فرمی -ای )معناییدر سه رویکرد نشانه

 گردد.اجتماعی( بررسی می

 نمادین( -رویکرد نشانه ای )معنایی-
و در فضای « عاشورا»کند. آیین محرم در روز را خلق می« فضای آیینی»و« آیینیزمان »آیین در هر جامعه 

گذاری را عالمت« فضا»و « زمان»بندی، شود؛ بنابراین، آیین با مرزبندی و قاببرگزار می« تکایا»اجتماعی ممتاز 

زمان تعزیه، کیفی است »گون شده است. (. تعزیه، نمایشی تاریخی است که اسطوره195: 1385کند )گیویان، می

های معنای قدسی و انگاره (.93: 1394)ستاری، « "ءالربَضٍ کَر  و کُُلُّ أ ءُ وراکُُلُّ یَومٍ عاشُ"جاست. و مکان در آن، همه

ماندگاری و »ساز زمینه« معنای عملکردی»و « معنای مفهومی»، «معنای نحوی»معنوی تعزیه، تحت عنوان 

اجرای تعزیه در فضای نمایشی مختص خود در  (.301:1394)پاسدار شیرازی و صادقی، تکایا گردید « جاودانگی
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در اجزای تشکیل « شمایل»و « نمایه»، «نمادین» یشود که هر سه جنبهای محسوب میذهن مخاطب، نشانه

  .(65: 1394 )سهیلی و مهاجرپور،آن فضا، اشیا و افراد وجود دارندی دهنده

ای معطوف شان به مرکز کالبد تکایا در سکوی دایرههای نور هستند که تمام توجههمچون شعاعدر تعزیه، عزاداران 

مرکز آغاز و خواستار پیوستن به آن  یاست و مرکز سکو به لحاظ معنایی مرکز عالم است که همه از نقطه

-نقطه» است، پس « نور»است و نقطه آغازین « نقطه»آغاز آفرینش از (. »362:  1390پور تکلو، )ناصریندهست

عناصر آفرینش اثر هنری نورند که از فروغ خداوندی هستند، نقطه، نماد توحید و  یاست. همه« آغاز-نقطه» ، «نور

مرکزی  یکه هستهها در تعزیه حساب شده است، به طوری(. حرکت56: 1388اللهی، )آیت« یگانگی خداوند است

صلی برگرفته از جهان و طبیعت است که خداوند مرکز همه چیز است. است، ا« اولیاء»میدان تعزیه تنها جای 

هرگز به باالی میدانی « اشقیا»شود، به طوری که بندی میها در میدان تعزیه به سلسله مراتب تقسیمحرکت

 (.201:1390را ندارند )بشیر،« اولیاء»آیند، چرا که صالحیت ورود به حریم نمی

کند که از نقطه نظر اقلیمی شاید به رفتارهایی اشاره می، «معماری و طبیعتفرهنگ، »در کتاب  اپاپورتر»

توانند نیروهای اصلی طبقاتی اجتماع و مواردی دیگر می هایها، ویژگیغیرعقالنی باشند. اعتقادات مذهبی، آیین

مذهب تصویری مشخص  کند.اشاره می نیروی محرکه ترینمهم غیراقلیمی باشند. راپاپورت به عامل مذهب به عنوان

خانه مدلی  یر را در ساختمان خود نشان دهند.نمودند این تصویه داده و سازندگان بناها سعی میاز عالم هستی ارا

 (.384:1387)معماریان،« تر استمقیاس کوچکاز عالم هستی در یک 

ای به شکل مربع آسمانی که از جوهره چهار عنصر گوهرین )خاک، آب، باد، آتش( روی مصطبه تعزیه نمایش اجرای

شد. اگر این دو مربع را روی باال و پایین، به عبارت دیگر تجلی ایزدان در زمین است، اجرا میای از عالم که استعاره

یا بدنه هستی که در « سپهر»آید؛ این یعنی ای پدید میای قرار دهیم و حول محوری بچرخانیم دایرههم، روی پایه

رم دایره از همه طرف ارزشی همگن دارد. ف (.130: 1389، عاشورپور)گاه مذهبی استمیدان تعزیه همان نماد جلوه

دایره، نه آغاز دارد نه پایان، حرکتی است بی پایان که همواره به نقطه آغازش باز می گردد. دایره تصویری از 

در حقیقت « خوانیتعزیه»اصطالح  (.307:1386خورشید و ماه است که دارای ارزشی نمادین می باشد)گروتر، 

گیرد، اما شیعیان گمان عزاداری برای گذشتگان بر سر مزار آنها صورت میاست. بی« نیخواواقعه»همان مترادف 

هایی ایران در روز عاشورا به مزار امام حسین )ع( دسترسی نداشتند و به همین دلیل برای اجرای تعزیه نیز مکان

 میدان مغناطیسی،:3تصویر شماره

 (www.chehnews.ir) 

 

 پرستی، آیین آتش:4تصویر شماره

(www.johbawa.com) 

 

جشن سده، :5تصویر شماره 

)www.irangoldendays.com(  

 ، منبع:عبهک:6تصویر شماره 

)www.naghshejahan.blog.ir( 
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« سکو»تکاملی تعزیه، این قبرها به کنند و سرانجام در روند شرح شهادت وی را بازسازی می« قبر امام»نمادین از 

  (.23: 1389، عاشورپورنمایش مذهبی تعزیه بدل شد ) یبرای صحنه

ای شباهت دارد. یا نظام اندیشه« بینی فرهنگیجهان»ای است که به یک همه جانبه یی فرهنگی تعزیه، جلوهجلوه

از نمادها و معانی مختلف برخوردار است « زیهتع»تأکید خاصی دارد. « معنا»و « نماد»دین و فرهنگ بر دو مفهوم 

شوند. این معانی و نمادها ریشه در فرهنگ دینی داشته که گروه اجتماعی آن را که در مراسم خاصی بازنمایی می

آورند. در حقیقت، بستر رشد و تکامل تعزیه، بطن جامعه است؛ بطنی که به طی مراسمی به اجرا و نمایش در می

سوی ایرانیان به خاندان حضرت ای که بر مبنای اعتقادات قلبی از دیرباز از ایمان صادقانه و مدانجامعنویت می

ها به اوج که در تعزیه آن ارادتی است یی اصلی و مرکز دایره همهشود، نقطه)ع( ابزار میعلی

 (.181:1390)بشیر،رسدمی

 

 
 شکلی( –رویکرد کالبدی)فرمی -

هایی شبیه به افزارهای زدن و حمل علمسیار و ساکنی است که ابتدا عزاداران با سینهتعزیه، حاصل تلفیق مراسم 

کردند، سپس این آوازهای جمعی کمتر شد و آوازی نوحه، ماجرای کربال را به مردم یادآوری میجنگی و نیز هم

سازی پوشیدند که با شبیهرا می کردند، لباس چند تن از شهداخوان ماجرا را نقل میها بیشتر، و یکی دو واقعهنشانه

ها با هم بود، و بعد پیدایش بازیگران که آنان را خوانی بعد گفت و شنید واقعهآمدند. مرحلهنزدیک به واقعیت می

  .(33: 1390راد و عزیززادگان، نامیدند )حسینیخوان میتعزیه

ها، مساجد و منازل ی به حیاط کاروانسراها، امامزادهشد، اما به زودها اجرا میها و میدانتعزیه ابتدا در چهارراه

به اجرا درآمدند « تکیه»ای به نام های باز یا سربستهاین نمایش نوظهور در تماشاخانه شخصی کشانیده شد و

آید. این مکان، تنها نمایش، عنصر حیاتی در هنرهای نمایشی به حساب می یمکان ارائه (.13: 1389)چلکووسکی، 

: 1392شود )ذوقی، تماشاگران نیز می جای مشخص اجرای بازی، توسط بازیگران نیست؛ بلکه شامل یآن محدوده

شفیعی و )گر با مشارکت بیشتر تماشاگر باشد(. مکان اجرای تعزیه باید فضایی بدون مرز بین تماشاگر و بازی59

 (.6: 1395افهمی، 
ترین شکل، در زاویه لتعزیه دارای صحنه گرد مرکزی در کام ست،ایای نمایش سنتی ایران، فضای دایرههشکل

درجه بهترین فضای ممکن نمایشی برای حضور بازیگر در صحنه است. همیشه صحنه و محل بازی در مرکز،  360

 یالً درا جرای خیابانی، صحنهآنگاه که سکویی موجود نیست؛ مثو تماشاگران دورادور آن قرار دارند، حتی 

گرایی (. تعزیه، کارکرد اصلی با ویژگی مرکز170:1394)خاکی،  گیردی در مرکز جمعیت تماشاگر قرار میخوانشبیه

 (.31: 1395تواند قابل استناد باشد)ناری قمی، بصری پالن تکایا که انتساب آن به صوفیه است، می
ی گرد هانظیرند. برخی معتقدند که صحنههای گرد هستند که در نوع خود در جهان بیی ایران دارای صحنهتکایا

در نگاره  (.183:1362زاده،)سلطان های اروپاییان از تعزیه ایران اقتباس شده استنامهدر اروپا با توجه به سیاحت



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

 

265 
 

ای، سکویی در مرکز و جایگاه متنوع برای تماشاگران از توان مکانی مرکزگرا، استوانهالملک میتکیه دولت از کمال

 (.7(،)تصویر شماره 65: 1398)درودیان و همکاران،  کف تا بام بنا را مشاهده کرد

 

 

 

 

 

 

 

 ترین اصول ترکیب کالبدی در فضاهای آیینیمهم

اصول بنیادین معماری سنتی ایران برگرفته از خصایصی چون هندسه، نشانه، معراج، وحدت در کثرت، سادگی، 

همه را گرداگرد خود آورده است و « حقیقت»و « طریقت»، «شریعت»عرفان و گرایی را با منطق، فلسفه، درون

مثال در  سلسه مراتب وجود به عالمی به اصول امامت، والیت، اجتهاد، تحت تأثیر عقاید مذهب شیعه با پایبند

 (.  194: 1384پور و سیدیان، )حسنقدس شیعه تبلور یافته استبخش تکایا به عنوان معماری مساختار هویت
 عدالت محوری( –تقارن )تعادل اصل -

. یک محور 2. محور قبله 1ترین اصول در طراحی و ترکیب فضاها است. این محورها عبارتند از: اصل محور از مهم

(. تقارن عبارت است از ترتیب و آرایش 107: 1384زاده، مستقیم )سلطان. محوری غیر4. محور تقارن بنا 3مستقیم 

یک خط، صفحه یا محور. تقارن در معماری همواره قرین وحدت بوده که با  دوسوی همانند، درعناصر و اجزای 

فضا، شکل آن است و در  یترین مشخصهمهم(. »322: 1390عنصر پرقدرت مرکزی همراه است )توسلی و بنیادی،

سازی قرینهنب دیگر ممتاز است.، از تمام جوااشکال طبیعی وجود دارد یسازی که به صورتی در کلیهاین رابطه قرینه

تعادل همان است  (.305: 1378بحرینی، )«ز تناسب متعادل بین اجزای یک کلدر یک مفهوم خاص عبارت است ا

ینه رویت شود و ای بر روی محور تقارن نیم دیگر شکل در آکه از محور تقارن، شکل و یا حجم یا با قرار دادن آینه

 (.27: 1383زاده و مفید، یس)ریتعادل است یباالترین مرتبهپس تقارن شکل را کامل کند.

 )سیر از ظاهر به باطن( اصل سلسله مراتب-

اصل سلسه مراتب یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اساس برخی از خصوصیات کالبدی یا کارکردی آنها 

(. از 106:1384زاده، )سلطانعناصر شود ییا مشاهدهقرارگیری  یکه موجب پدید آمدن سلسله مراتبی در نحوه

باشد که در عدم اشراف، خصوصی و خصوصی میعمومی، نیمهاتب در تعریف فضاهای عمومی، نیمهاثرات سلسه مر»

خلوت، خصوصیت، امنیت و آرامش در فضاهای مسکونی و آن دسته از فضاهای عمومی که بیشتر از بقیه بایستی 

« نمایدجمله، مراکز مذهبی، مراکز آموزشی و مراکز فرهنگی نقش اساسی ایفا می ها باشند، ازواجد این ویژگی

های جزء و کل برای بندی کالبدی میان کالبدبندی فضایی میان درون و بیرون و ردهرده(. »277: 1395زاده، )نقی

ا از نگاره مبناء تا نگاره کل هها و آرایهبندی در نگارهنمایش سیر از جزء به کل و از ساده به پیچیده است. رده

: تکیه نیاک الریجان 8تصویر شماره 

(نگارندگان)  

 : تکیه رینه الریجان9تصویر شماره 

(نگارندگان)  

 

 فدیشه،تعزیه خوانی : 10تصویر شماره

 (www.dalfak.com) 

 

نگاره تکیه دولت : 7تصویر شماره  

 )درودیان و همکاران(
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شوند. میشان مشخص ی سطوحسلسله مراتب تعریف فضا به وسیله اشکال در(. »605: 1387کار، )نقره« باشدمی

کنند و ی شکل را مشخص میته باشند. به لحاظ فیزیکی محدودهکردی دوگانه داشتوانند عملاز این رو سطوح می

شان، جان ی بسط کیفیات عالیند، به لحاظ عقلی، شاید به وسیلهکنرا متبلور میضاهای کیهانی دنیوی بنابراین ف

)اردالن و بختیار، « کنند، هدایت میهای مخلوق انسان قرار می گیردات باالتر تحقق که فراتر از مکانرا به صفح

1390 :63.) 

 گراییگرایی بر بروناصل تقدم درون -

شد، به سبب انطباق تأثیر عوامل متعددی از جمله اقلیم و حفظ امنیت رعایت میگرایی به علت رعایت اصل درون

با اصل حفظ حرمت خانواده در اسالم مورد تأیید و تشویق قرار گرفت و کاربرد آن در فضاهای معماری تداوم یافت 

ی حریم خصوصی (. اصل اسالمی حفظ حریم خصوصی، در ارتباط با اصلی است که جداساز62: 1390زاده، )سلطان

اسالمی حریم مذکر و مؤنث که این اصل، بخشی از نظام داند. ضمن اینفرد از دیدگان عموم را واجب می

خلوت،  یمحصوریت، ضوابط ورود، حوزه»از یک فضا عبارتند از: « درون»معنای (. Mortada،2005:138)باشدمی

حضور انسان  ینحوه یدر مورد خود کالبد، بلکه درباره نگاه اسالم نه صرفاً« دوام حضور در قلمرو و تفکیک جنسی.

 (. 70: 1389)ناری قمی، « گراستدر محیط کالبدی درون

باشد. گرچه تفکر شرقی و عرفان ایرانی جوهر فضا در هسته باطنی و حیات درونی می در فرهنگ معمارى ایران،

ست که به خوبی های میان باغیهای آن کوشکنمونه،گرایی آنها را نباید به صورت سطحی پذیرفتویژگی برون

-نگری، درونپردازد، در عین بروندنیای بیرون می یگرا به نظارهدهد چگونه وقتی انسان با ذهنیتی دروننشان می

 دریک رابطه طولیهای درونی به نحوی که بیرون تجلی واقعیت ،کندگرایی ذهنی خود را حفظ می

 (. 608: 1387کار،نقره)«باشد

گرایی است. بنا از بیرون فهمیده معمارى ما، معمارى درون است؛ نه معمارى بیرون. اصل اساسى معمارى ما درون»

کند. معمارى ها و لطایفش را در درون عرضه میزیبایى یشود. براى فهم و درک آن باید به درون راه یافت. همهنمی

ی، حاجی قاسم)«اهاى باز و بسته استپیوند و ارتباط عمیق فض هاست. معماری ما، معمارىما، معماری حیاط

1386 :45.) 

گراست و این خصلت خانه، امری نیست که در کالبد شاید بتوان ادعا نمود که خانه، بنابر اصالت وجودی خود درون

گرا توصیف درون گرا را در اصالت ماهیت،معماری مسکونی برون یتوان گونهظاهری قابل قضاوت باشد. چنان که می

گیرد. خانه دارای دو وجه درون و بیرون است؛ های عمومی و غیر مسکونی قرار میتمایز معماری نمود و این، در

« وجه درونی خانه پاسخگوی احساس تعلق انسان، و وجه بیرونی آن در ادغام با زندگی اجتماعی انسان قرار دارد

شود فضای باز در میان فضای بسته گرایی در معماری سنتی، سبب میاصل درون(. »8: 1394)خاکپور و همکاران، 

بیرونی اغلب  یدر این معماری، پوستهبنشیند و فضای بسته همچون حصاری آن را دور بزند و از بیرون مخفی کند. 

توان ظاهری نمی یساده، بدون دقت، و پرداخت و حتی خشن، رها شده است و بدین لحاظ از طریق این رویه

 .(25: 1390)نوایی و حاجی قاسمی،« کیفیت این معماری را ادراک کرد
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از اقلیم همیشه رو دانند که جدای اسالمی می -های معماری ایرانیگرایی را از ویژگیبرخی از اندیشمندان درون 

ای دیگر، دستهاند. های اقلیمی دانستهمصونیتامنیت و برخی دیگر این ویژگی دنیای کهن را برای به درون دارد. 

برخی آن را دانند. وی درون یا بیرون مؤثر میگیری ساختمان به سبینی را هم در جهتعللی چون فرهنگ و جهان

ات معماری دنیای برخی دیگر ویژگی دنیای شرق و برخی دیگر از مشخصبه طور خاص ویژگی معماری ایرانی، 

اند زیاد، از این اصل بردههای کم یا این تفکرات بهره یهترین نظر این باشد که همشاید صحیحدانند، اسالم می

 (.35: 1384پیرنیا، )
 قلب معماری ایرانی(  -گرایی)حیاط مرکزی اصل مرکز -

به یک مرکز یا مرکزگرایی )اعم از آن که آن مرکز به عنوان غایت، آرمان، الگو، اسوه، معیار، محور یا شاهد توجه »

ها شود، اما به هر حال، همواره، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد توجه انساننفی میانتخاب شود( اگرچه گاهی 

(. 9:1395زاده، نقی)«شودبوده است. در ادیان این خداوند است که به عنوان معیار و مرجع همه چیز ظاهر می

شده وجود دارد. جای حیاط مرکزی نامی است که کمینه در یک سمت و بیشینه در چهارسوی آنها فضای ساخته 

ها در چهار سمت توسط اتاقها یا کمینه گرفتن فضاهای ساخته شده پیرامون حیاط و بسته شدن این گونه حیاط

(. همیشه حیاط مرکزی 144: 1391زاده،)سلطانده شدن آن به حیاط مرکزی شده استتوسط یک دیوار سبب نامی

-های خاص چون ماسوله، زیارت و ابیانه برونمازندران و آبادی گرایی نیست. معماری مسکونی گیالن،برابر با درون

 (. 55: 1387)معماریان، باشندگرای کامل میگرای کامل و مناطق مرکزی ایران درون

حیاط مرکزی در ترکیب بندی سکونتگاه های این دیار عنصری جوهری و در واقع از جنس فضا و تهی است که "

ادراک آن از طریق ساختارهای جداره ای، سازمان دهی کف و نوع مصالح و روش های ساختمانی مقدور می شود. 

و آب نماد الهه آناهیتا، در مرکز خود پیوند حیاط مرکزی دو عامل پایه ای حیات یعنی نور را به مثابه نماد ایزد مهر 

تلقی شود. این فضا با نظم منتج از  «فضایی آئینی»می دهد و از همین رو می تواند به صورت مامن و یا معبد، 

یی است. حیاط جهات خورشیدی، که اغلب آن را به گونه مربع یا مستطیل، شکل داده است، واجد ویژگی کهن الگو

 (.112:1384)احمدی،  "کندمین میأرا تحق شهروندی یت، مرکزی، خلوت، امن

پذیری برای تعامل بین بازیگران با هم و بازیگران که دارای عناصر ثابت معماری و دارای ویژگی اجتماعهایی مکان

بندی، نمادپردازی، با ترکیب« مرکزگرا»و « تعاملی»و تماشاگران با هم در فواصل شخصی تا عمومی در یک فضای 

اقلیمی و  –های بیان، اهمیت فرم و نیروهای شکل دهنده، مکان جمعی، برای خلق محیطی پایدار اجتماعی شیوه

 (. 66:1398بستری پویا برای انواع اجراهای نمایش قابل بیان و ادراک است )درودیان و همکاران، 

جریان بادهای مناسب و عنصری  چند فضا برای گذر یدهندهچند عنصر، ارتباط یدهندهحیاط به عنوان، وحدت

کند )معماریان، سازماندهی فضاهای مختلف، حریمی امن و آرام برای آسایش در ارتباط پیمایشی ایجاد میجهت 

توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی در الگوی حیاط مرکزی، عامل تجلی اصول معماری پایدار  (.345: 1386

 (. 38:1391به فضا شده است)احمدی،  و عامل هویت بخش
 فرهنگی و اجتماعی( –رویکرد عملکردی)فعالیتی -

فرهنگ عاشورا از مصادیق تفکر توحیدی شیعیان است. تکایا تجلی کالبدی هویت، فرهنگ و سنت در نماد شهر 

بین زمان، مکان و مردم با عملکرد فرهنگی در فضاهای آیینی،  یاسالمی هستند. تکایا پیوند دهنده -ایرانی 
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با مذهب پیوند خورده است،  ای فرهنگیتعزیه به مثابه پدیده (.9: 1378زاده، باشد )امینمنحصربه فرد می

تکایا (. 164:1391)رشیدی، شوند، موسیقی، لباس و ادبیات عناصر اصلی فرهنگ در تعزیه محسوب میشخصیت

سازی آن تأثیرگذار بودند. اصوالً بناهای مکانی مشخص برای برگزاری مراسم تعزیه در گسترش و هویت به عنوان

 انسان نقش مهمی« فرهنگی - تاریخی» یگیری حافظهدر شکل« هنری -اجتماعی »آیینی به عنوان یک نماد 

 (.194:1390)بشیر،دارد

)محمودی و « عاشورا، شکل گرفت یکه حول محور واقعهتعزیه نمایشی آیینی، روایی، منظوم و موسیقایی است »

ریا همان است که مردم کوچه و بازار همواره با دلسپاری و عشق، سبب ماندگاری این هنر بی(. »68: 1390طاووسی،

 سازیتخیل جسارت هنرمند تعزیه به (.41: 1372عناصری، )«اندنگهداشت این هنر آیینی کوشیده در حفظ و

راد )حسینی درآورد اجرا به هاتعزیه کربال شنیده، در یواقعه از را که خویش، اوصافی قلبی احساسات با دهد تامی

کان )تکایا(، مجریان نمایش اجرای تعزیه به سه عنصر تماشاگر )عزادار حسینی(، م (.42: 1390و عزیززادگان، 

کم دخل ا، کمیاتک ی، در عناصر معمارتعزیهتر شدن یشینمابا هرچه  (.13: 1385نیا، خوانان( نیاز دارد )بزرگ)شبیه

و گاه  تیاساس جنس تماشاگران بر گاهیدر گذشته جا .دیآدر نمایش یرااج نیبا قوانی و تصرف شد تا در هماهنگ

دو طبقه  هیکه تک یدر صورت است. تیکننده جنسنییتنها عامل تع معموالً  ،اما در حال حاضر ،شدیم نییثروت تع

 .(40: 1392 ی،)نعمت طاوساست  مردان یژهیو نییپا یمختص زنان و کودکان و طبقه باال یداشته باشد، طبقه

که فرهنگ مردساالری ب صفوی در زمانیسکه توسط خواهر شاه طهما« تکیه خانوم»ترین تکیه تهران، قدیمی

توان جایگاه جنسیت را تفکیک کرد. ها میمناسک ی(. در همه2:1391جامعی،)مسجد کرد، ساخته شدحکومت می

این امر است که فضای عملکردی  یدهندهراسم ماه محرم و روز عاشورا نشانبررسی فرهنگ مناسکی چون تعزیه، م

 (. 121: 1383)حسنی،  و اجرا بر اساس تفکیک جنسیتی کامالً مشهود است

خوانی و نذر دادن بر ضرورت حضور خود در خوانی زنانه و روضه زنان با مشارکت در مراسم محرم و برگزاری تعزیه

آفرینی زنان در ارتباط عمیق معنوی با بزرگان دینی همچون حضرت های اجتماعی مهر تأیید زدند. نقشکنش

شان در تداعی تعصب و پایبندی به آیین محرم از عوامل کودکانفاطمه )س( و حضرت زینب )س( و تعلیم و تربیت 

 یقاجار فعالیت زنان در عرصه یدر دوره(. 130:1392)واسعی و اسکندری،  و رواج مراسم تعزیه است یهبرجست

های اصفهان به شد که آن را در حسینیهاجتماع بیشتر شد و همواره در تکایا مکانی برای بانوان در نظر گرفته می

پور نبوده که فضایی مختص بانوان به وجود آید )رضویقدر قابل توجه بینیم، اما در مازندران این نکته آنمیوضوح 

 (.14و13و12و11های()تصویر72: 1392و ذاکری، 

 ، کردکال: تکیه 11تصویر شماره

 (www.bandpay.ir) 

 

: تکیه مقری کال، 13تصویر شماره 

(www.bandpay.ir)   

 

 : تکیه مقری کال، 12تصویر شماره 

 (www.bandpay.ir) 

 آمل، : تکیه اسک14تصویر شماره 

(www.amoleh.ir)  

 

http://www.bandpay.ir/


 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

 

269 
 

همکف به مردان و طبقه فوقانی  یطبقه، براساس باورهای دینی و مذهبی شکل گرفته است. طبقه ساخت بنا در دو

های زنانه تنها در دربار قاجاریه و بستگان تعزیه (.16: 1397به محل نشستن بانوان تعلق دارد )احمدنژاد و بمانیان، 

اند و هیچ مردی حق ورود بدان گردان و تماشاگر همه زن بودهخوان، تعزیهشد که تعزیهنزدیک آن خانواده اجرا می

خوانان بانوان اهل قرآن و تقوی و پاکی و دارای اکثر شبیه (.66: 1386)همایونی،  جا و تماشای تعزیه را نداشت

 آموختندخوانی را به نزدیکان خود که دارای صوتی خوش بودند میحسن سلوک و محجبه بودند و شبیه

ای های ایرانی بهترین محرم و مونس مردان خویشند و چون کوه خود را برزنان در تعزیه .(129:1388)پیروزیان،

خود را در بلکه  ؛خود نیستند یخانوادهمی بینند. زنان هرگز در پی نفی اهداف مردان تحمل هر مصیبتی آماده 

مادر، گاه در  ی. غمخواری، فداکارند که گاه در چهرهدانندوصول به مقاصد آنان هرچه باشد سهیم و شریک می

آالیش، یاری مهربان برای ه و بیشوند. در مقام همسری، صادقانفرزند نمودار می یخواهر و گاه در چهره یچهره

 یاحساس نوستالژیک دوران کودکی در هنگام قرارگیری در تکایا در صحنه(. 50:1378نی،)همایو شوی خویشند

ترین نقش زنان در انتقال مفاهیم کنند، مهمتعزیه همراه با خاطراتی که مادران برای کودکان از عاشورا تعریف می

 (.330:1394مذهبی است )پاسدارشیرازی و صادقی،

 

 آیین تعزیه در تکایای مازندران

اولین اقوام بومی ساکن مازندران، یعنی آماردها، پیرو اعتقادات ابتدایی بودند، سپس نوبت به آیین دیوان یا پرستش 

های دیگری روی آوردند و آیینتا قرن سوم هجری خورشید و روشنایی رسید. در روزگار ساسانیان، به آیین زرتشتی 

مانند مسیحیت و یهودیت و ادیان غیرالهی مانند کیش مانوی نیز در آن دوران وجود داشت، پس از ورود اسالم به 

 گانه مازندرانسه یها میبر اساس اقل ایتکا یدر معمار یبوم یهاشاخص -1جدول شماره 
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 یابتدا پیرو مذهب سنُّت و جماعت شافعی و حنفی بودند، اما بعدها به مذهب شیعه ایران، به این دین گرویدند.

-های بلند، جنگلعشری گرایش پیدا کردند. به طور کلی، در مازندران وجود کوهستاننجام شیعه اثنیزیدی و سرا

شدند، سبب های شدید و رطوبت فراوان که موانع طبیعی و اقلیمی محسوب میهای عمیق، بارانهای انبوه، دره

 (.188: 1387تحوالت تمدنی و فرهنگی شده است )یوسفی،  ،کندی ارتباطات 

رغبتی آزردگی مردم از فرهنگ طبقاتی زرتشتی و بیتوان خستگی و دلل گرایش مردم مازندران به تشیع را میعل

عباسیان و سفر تبلیغی امام حسن مجتبی )ع( و مالک اشتر در زمان خالفت عمر  ،آنان به فرهنگ حاکمان امویان 

لوی، از جمله امام رضا )ع( از عربستان و عراق به طبرستان بیان کرد. در زمان حکومت مأمون بسیاری از سادات ع

خراسان به مناطق کوهستانی مازندران پناهنده شدند تا از  به خراسان روی آوردند. پس از شهادت امام رضا )ع( از

ستم حاکمان در امان باشند. حضور علویان مخالف مذهب رسمی )تسنُّن( و تبلیغ آنان برای مذهب تشیع نقش 

مازندران به عنوان نخستین پایگاه  (.112: 1386ردم طبرستان به تشیع داشته است )بداشتی، مهمی در گرایش م

القدر بوده که در مهاجرت به ایران، رسمی حکومت سادات شیعی، پذیرای تعداد زیادی از امامزادگان و سادات جلیل

 در هیتعز (.5: 1388اللهی و کالنتر، اند )آیتاین نقطه را به عنوان جایگاهی امن برای سکونت خود انتخاب نموده

رواج و  هیتعز یز اصلکمر به عنوانبوده است،  انیعیبه سبب آنکه مأمن سادات و شهای البرز مازندران و کوهپایه

  (.83: 1390داشته است )محمودی و طاووسی،  یشتریب تیاهم

 مازندران اقلیمی شناسی تکایایبررسی شکلی گونه

بر هم کنش دو عامل اصلی کوهستان و دریا و عوامل فرعی مانند جنگل، رودخانه و دشت به اقلیم مازندران، از 

وجود آمده است. به دلیل رطوبت منطقه، تکایا معموالً بر روی یک کرسی به ارتفاع یک متر، ساخته شده و سقف 

بند( در جنوب، کوهپایه )میان آنها شیبدار است. تکایای مازندران در تناسب با اقلیم، به سه نوع کوهستانی)ییالق(

 .(7: 1373شوند )ذال و موسوی کوهپر، ای )قشالق( در شمال مازندران تقسیم میدر قسمت میانی، و جلگه

، تعداد سه اثر تکیه در آمل، چهارده اثر در بابل، دو اثر در بهشهر، دو اثر در «شناسی مازندراناطلس باستان»طبق

 (15.)تصویر شماره (2: 1393و حیدریان ،  کوهپریموسو)اندمازندران به ثبت رسیدههای باستانی جویبار در نقشه

 

 (2:1393. توزیع تکایای باستانی شناسایی شده در استان مازندران. )موسوی کوهپر و حیدریان،15تصویر شماره 

 تکایا
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خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه   حرارت آن است. یهای این اقلیم، رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجهاز ویژگی

ها، ایجاد فاصله میان کف ساختمان و سطح زمین، و استفاده از تهویه و کوران دوطرفه گرایی ساختمانبرونشامل 

شود که در مرکز محله واقع است و اگر تکایا در مازندران به بنایی اطالق می .(83: 1390)اخترکاوان،باشد می

شود. از آنجایی که اقلیم این ترین بنای مرکز محله محسوب میزاده یا مسجد در آن محل نباشد، تکیه شاخصامام

باز میدان برگزار  یمنطقه در تمامی فصول سال نسبتًا معتدل است، لذا مراسم سوگواری در تکیه و در محوطه

ریزش باران سرپوشیده شده است شود. بنایی که در فضای مقابل تکیه است برای حفاظت مردم از می

 (.26:1382)قبادیان،
 معماری بومی-

گیری فرم هویت فرهنگی مسلمانان در کشورهای مختلف در کنار اقلیم و عوامل محیطی هر منطقه منجر به شکل

معماری و اقلیم همیشه در یک الگوی متقابل مرتبط  .(Avcioglu,2007:110)معماری فضاهای آیینی شده است 

ها جهت حفاظت اند. معماری در ابتدا به عنوان یک پناهگاه در برابر اقلیم بود که به طور سنتی در روند تالششده

های معماری بومی از تکامل پاسخ .(Pearlmutter,2007:752)ها در برابر طبیعت قرار گرفته است جان انسان

های بومی در معماری ندی، حیاط مرکزی، ایدهبفرهنگی و اقلیمی شکل گرفته است. پارامترهای منطقه -اجتماعی

معماری بومی (. AbdulMajida,Hokoi,2013:77ترین عوامل رفتار انسانی تعیین کننده است)سنتی به عنوان مهم

پایداری اجتماعی بر معماری بومی تأکید و توپوگرافی قصد دارد فرهنگ موجود را حفظ کند.  اقلیمبا توجه به 

کند. این مقوله نها از دیگری حمایت میکند. روابط متقابلی بین فرهنگ و محیط وجود دارد و هر یک از آ می

به پایداری فرهنگی  توانای و بومی میاتخاذ شناخت معماری منطقهفرهنگی نامیده شود، که از طریق -تواند بوممی

دهد. تعامالت ها را با پایداری اجتماعی نشان میمعماری بومی تعامل بین فرهنگ(. Kultur,2012:265)دست یافت

سازد تا تعامالت کند. این مفهوم فرهنگ ما را قادر میهای متقابل همپوشانی ایجاد میمفهومی در داخل معماری

گذاری کند. معماری فرهنگی همراه با ابزار مفهومی فرهنگ یک چارچوب مفهومی را را در تکامل معماری ارزش

 (.Gill,2007:647ند )دهتشکیل می
 دسته بندی فضاها در معماری بومی-

فضاهای  ( فضاهای دوسویه.2سویه ( فضاهای یک1: شده است بندیهطبق انواع فضاها در معماری بومی به دو گروه

( 1شوند: شود که به سه دسته تقسیم میآنها از یک طرف تأمین می یسویه یعنی فضاهایی که نور و تهویهیک

گرا: فضاهایی که دارای یک یا چند حیاط مرکزی هستند و به طور معمول هیچ پنجره و سویه درونیک فضاهای

های آنها ها، درها و روزنگرا: فضاهایی که نورگیری، پنجرهسویه برون( فضاهای یک2روزنی به سمت بیرون ندارند. 

گرا. فضاهای دوسویه، یعنی فضاهایی نیمه درونسویه ( فضاهای یک3اند. به سمت فضای بازپیرامونی سازمان یافته

 :اندشود، این فضاها دو دستهآنها از دو طرف )درون و بیرون( تأمین می یکه نور و تهویه

 (.143:1391، سلطان زاده ) گرابرون –گرا ( فضاهای دوسویه درون2گرا ( فضاهای دوسویه درون1
 یک طبقه در مازندران(گرا )تکایای تاریخی فضاهای یک سویه برون-

پالن  .(8:1373ذال و موسوی کوهپر، )شدندیجنوب شرق ساخته م-در مازندران، معموالً با محور شمال غرب ایتکا

شرقی هستند  -تکایا متأثر از اقلیم، به جهت برخورداری از نور مناسب و تهویه دارای کشیدگی در راستای غربی
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تکیه بنایی یک طبقه است که در کنار گذر فرعی واقع شده است. پالن تکیه (. پالن 16:1397)احمدنژاد و بمانیان،

ترین آن به عنوان بنای شاخص است و اتاق فرعی، سقاخانه و فضای پذیرایی دو قسمت دارد که میان حیاط اصلی

چوبی و  ها هم از تیرهایبنا از سنگ، چوب، آجر و گچ است و برای ساختن سقف یمصالح عمده .شودرا شامل می

های تکایای یک طبقه هایی تراشیده و منقش دارد. در پالنهای چوبی و سرستونسفال بهره جسته است و ستون

و جهت شمال  (20) شود. با توجه به تصویر شمارهگرایی و مرکزگرایی یافت نمیمراتب، دروناثری از تقارن، سلسه

یمی در معماری فضاهای آیینی مؤثر نبوده است و به نظر های اقلتوان دریافت که پدیدهدر فضاهای آیینی می

رسد محل جانمایی تکایای تاریخی یک طبقه تحت تأثیر سایت، موقعیت قرارگیری بقاع یا مسجد یا سقانفار در می

 .زمین، ورودی اصلی نسبت به گذر اصلی در محله کالبد تکایا ساخته شده است
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  فضاهای یک سویه درونگرا)حیاط مرکزی(-

 : بازطراحی تکیه هندوکال، 17تصویر شماره 

 ترسیم: نگارندگان

 : تکیه فیروزکال،16تصویر شماره 

 عکس : نگارنده اول

 : تکیه گاوانکال،18تصویر شماره 

 تکیه گاوانکال،های نقشه: 19تصویر شماره  )احمدنژاد و بمانیان(

 )احمدنژاد و بمانیان(

ترتیب ی یک طبقه به : پالن تکایا20تصویر شماره 

 هندوکال.از باال به پایین:کبریاکال،گاوانکال،فیروزکال،

 ) فوالدخواه و همکاران(
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مازندران غربی به صورت حیاط مرکزی هستند و ساختمان تکیه فضاهایی است که دور تا دور  تکایا در روستاهای

تکایا، معموالً فضای بازی است که  یاند، در این منطقه محوطهحیاط قرار گرفته

 همچنین، اند.هایی از آن نشستهساختمان تکایا و سقانفار به صورت منفرد در گوشه

 قدیمی متصل ایامامزاده یا مسجد بنای به اغلب بیغر مازندران تاریخی تکایای

 آنها با دیگری بنای هیچ و بوده مستقل اکثراً هاتکیه شرقی مازندران در ولی هستند؛

 گیریم،می قرار تکیه یمحوطه در وقتی شرقی مازندران در کل در. نیست همراه

 آنجا که از و بینیم می مستقل صورت به و تنهایی به را تکیه ساختمان حجم خالص

اما در  کنیم؛می درک بیرون از را تکیه بنای گویی است، گرفته بر در باز بنا را فضای

 در را آن تکیه ساختمان که است مرکزی حیاط یک تکیه یمحوطه غربی مازندران

 شاخص و بارز خود خودی به تکیه ساختمان حجم که طوری به است، برگرفته

 (.132:1390فوالدخواه و همکاران،دارد ) و عناصر معماری جزئیات .نیست

شوند که ای از بناهای یک و دوطبقه ساخته میشکل مجموعه این گونه از تکایا به

اند. در این گونه، یک بنای مون یک حیاط مرکزی استقرار یافتهجملگی، پیرا

رسد خورد که به نظر مییز در میان حیاط مرکزی به چشم میچندضلعی مسقف ن

ای انجام مراسم تعزیه باشد. این گونه تکایا در مناطق کوهستانی مازندران محلی بر

ری فرم گیم در شکلدیده شده و فرم حیاط مرکزی آن نیز متأثر از نقش اقلی

  (.12:1397)احمدنژاد و بمانیان،ساختمانی آنها بوده است 

های یری تکایای تاریخی نسبت به ورودیقرارگ ییا مکان و نحوه« سایت»عامل 

کنندگی شکل تکایا و جهت آنها گیری و تعیینای در شکللی، تأثیر قابل مالحظهاص

 نسبت به محور شمال دارد.

 تکایای طایفه اسک آمل

 : نقشه ها و تصویر23تصویر شماره 

 بمانیان(،)احمدنژاد و تکیه مقری کال 

 

 

 تکیه مقری کال، سایت : 22تصویر شماره 

 فوالدخواه و همکاران( )
 

 

،سایت تکیه کردکال : 24تصویر شماره   

 فوالدخواه و همکاران( )
 

 

ز ا بیبه ترتی دو طبقه ایپالن تکا: 21تصویر شماره 

 .وای،دیزکیکال،کردکال،ب ی:مقرنییباال به پا

 )فوالدخواه و همکاران(
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 )تعزیه و تبلور اصول معماری ایرانی( گرابرونگرا و فضاهای دوسویه درون-

ییالقی جنوب مازندران به علت سرمای شدید در فصل زمستان  یطوایف روستاهای کوهستانی الریجان از منطقه

قشالقی شمال مازندران برای کشاورزی و کشت برنج مهاجرت کردند. هر  یای در منطقهبه قسمت دشت و جلگه

ها هویت ای در بافت قدیم ایجاد کردند. با برپایی تکیه به نام طایفه، محلهمستقر شدند و محلهای طایفه در منطقه

وم( و گروهی دیگر به طایفه اسک الریجان پس از مهاجرت به آمل گروهی در محله اسپه کال )اسک داند. یافته

تعزیه در طایفه اسک سه بنایی  کردند. با توجه به شاخص بودن اجرای سکونتآباد و اسکی محله روستای اوجی

تکیه طایفه اسک  شهر، ییالق و روستا برای مطالعه موردی از یک طایفه در اقلیم مختلف انتخاب گردید. آیینی در

لفضلی، زینبیه و االریجان در وسط روستای آب اسک واقع است، تکیه به عناصر معماری مسجد، حسینیه ، ابو

زنی مکانی سکو شکل برای اجرای تعزیه و در مراسم سینه ،سقانفار در وسط حیاطبندی شده است. بخش سقانفار

 اجرادر آن وار مراسم سوگواری را ای و حلقهصورت دایرهه که عزاداران ب استقرار مداح استو زنجیرزنی مکانی برای 

ه و ادوات جنگی و البسنگهداری خانه وجود دارد که محل شرقی حسینیه مکانی به نام تعزیه کنند. در ضلعمی

 .(28)تصویر شماره (42: 1390باشد)راعی، خوانان با کارگردان تعزیه میتمرین شبیه

 
 
 نمادین( در تکایای اسک -تبلور رویکرد نشانه ای )معنایی-

: نگارندگان(ترسیمو  عکس: تجزیه و تحلیل کالبدی تکیه طایفه اسک الریجان ) 28تصویر شماره  

: تکیه یوش بلده25تصویر شماره   

 )نگارندگان(

 : تکیه کمرود:26تصویر شماره 

(نگارندگان)  

 

تصویر و نقشه های تکیه : 27تصویر شماره

 (تاکر، فوالد خواه و همکاران(



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

 

276 
 

گرد برای تعزیه در فضای باز،  یاستفاده از صحنه ،دارای حیاط مرکزی هستندگرا و معماری بومی تکایا اسک، مرکز

عنصر نمایشی ارکان تعزیه ترین عنوان مهمه سقانفار ب کند.خوان ایجاد میتر برای شبیهقوی ینمایش اجرای امکان

ول این ماه محرم و نمایش تعزیه ح هایتمامی مراسم .عنوان صحنه مرکزی قرار دارده در وسط فضاهای آیینی ب

سک، مکان ، در تکایای امعماری دور تا دور سقانفار قرار دارند عناصر ی. همهشودعنصر ثابت مرکزی انجام می

میدان، حیاط مرکزی و جایگاه تماشاگران است. فضای  بلکه کل مکان اجرای تعزیه، نمایش فقط سقانفار نیست؛

 هاست.شی آیینی محل تالفی نمادها و نشانهنمای

. فضای )ع( است گاه امام حسینمایش تعزیه و به عنوان نماد خیمهسقانفار در مرکز تکایای اسک برای اجرای ن

در آن پیرامون سکو که وقایع اصلی، حرکت و تکاپو، سفرها و گذشت زمان و مکان، میدان مبارزه، جنگ و محاصره 

زینبیه(  -)عصمتیه  . جایگاه تماشاچیان زندگردنوان نمادی از دشت کربال در این فضا تلقی میبه عشود، اجرا می

خوان و تماشاگر است. در بین تعزیه یکه حلقهن هستی است ابوالفضلی( نماد جها )حسینیه و و تماشاچیان مرد

سقانفار(  -)صحنه  نمایش تعزیه فضاهای آیینی به فضاهای درونی و بسته )مکان تماشاگران( و فضای بیرونی و باز

ر به های گوناگون که سیر از ظاهو تغییرهای صحنه های فراوانه است. تعزیه نمایشی است با صحنهتقسیم شد

 دهد.با معرفی زمان و مکان نشان میو یی آرامکرر بدون صحنه ن و از بیرون به درون راباط

و عناصر کارکردی  اجزا به واحد شکل این به رسیدن که برای اسک، از کثرت به وحدت درآمده استمعماری تکایا 

گرفته  شکل عزاداران برای خاص کارکردهای فضاهای معماری تکایای اسک جهت ریز .است داده نظمو معماری 

 با مراسم عزاداری و تعزیه طراحی شده است. در این پژوهش با جنسیت بین خاصی ارتباط برای فضا هر. است

گرد  یبین تماشاگر و بازیگر در صحنه اجتماعی روابط فضایی عناصر نمادین نمایش تعزیه، شناسایی ارتباطات

 شود.بررسی میاجتماعی  -تأیید تأثیر عامل فرهنگی  نمایش و میدان جنگ تعزیه با

: نگارندگان(ترسیمو  عکس)تجزیه و تحلیل کالبدی تکیه اوجی آباد آمل:  29تصویر شماره  
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خوانی بسازند از لحاظ کارکردی شبیه به د که ساختمانی مخصوص اجرای تعزیهاز زمانی که مردم به فکر افتادن

در تکایای اسک معماری  صورت حیاط مرکزی شبیه کاروانسرا ساختند.ه لحاظ کالبدی بتکایای درویشان و از 

فضای آیینی به آسانی بازشناخته  یای که هویت ویژهشود، به گونهگرا، نمای بیرونی بسیار ساده کار میدرون

، مراسم بزرگهای تجمعفضای باز در معماری تکایای اسک شخصیتی مستقل و هویتی شاخص دارد.  شود.نمی

سرپوشیده که بیشتر در رابطه با کاربردهای  یفضای بستهدوم  ان جنگ نمایش تعزیه بوده است.مذهبی و مید

مکمل فضای  ،مرکزی سقانفار یو معموالً فضای نمایش در صحنه نبیه و ابوالفضلی متداول بودهروزمره در بناهای زی

در معماری تکایای اسک عناصر نمادین . آوردمیفضا پدید  ی خاصی را درو هماهنگسرپوشیده و فضای باز است 

ای کیه نقش اساسی دارند. فضای دایرههای مقدس و معنوی به فضای تزیه در دگرگونی و اضافه شدن مکانتع

طبین و بازیگر در تحول مخا تادور سقانفار برای وسعت دیدتعزیه در سکو و سقانفار و فضای میدان نبرد دور یصحنه

. شودزیه، جزیی از نمایش تلقی میچون تماشاگر تعزیه در جریان نمایش تع ؛ثر استؤگرا مسویه بروناری یکمعم

توان تمثال یک را میتکایای اسک عملکرد دگرگون شده است. نوع معماری عناصر تکایا، متناسب با فضای صحنه و 

را و سقانفار  است و در رأس قرار دارد« سر»نماد  ترین بنای تکیه،عنوان شاخصه که مسجد ب انسان کامل دانست

« اجتماعی جسم» یک عنوان به تکایای اسکبه توان در نظر گرفت. تکیه می یتپنده« قلب»در مرکز حیاط به عنوان 

تکایای اسک رابطه علُّت و  نهایی شکل یا فرم. دشومی نگریسته «اجتماعی هنر» یمثابه و تعزیه به معماری و به

های شوند. از ویژگیمحسوب میو عاشورا  هنری دارد. هنر نمایش تعزیه، علُّت و هنر معماری، معلول آیین معلول

های اجتماعی مشارکت اجتماعی زنان در فعالیتوابط اجتماعی مردمان طایفه اسک، اجتماعی تکایای اسک متأثر از ر

 است.

 شکلی(  –تبلور رویکرد کالبدی )فرمی -

 گان(: نگارندعکس و ترسیم: تجزیه و تحلیل کالبدی تکیه طایفه اسک آمل ) 30تصویر شماره 
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  معماری تکایای اسکپالیمسست در -

شود؛ بلکه با یادآوری پالیمسست در معماری یعنی بنای تاریخی تنها به صورت شکل و فرم موجود تعریف نمی

های معنایی و کالبدی معماری آن را خواند )دژدار و همکاران، توان الیهتاریخ و اجتماع در گذشته، می یرابطه

پذیر چند عملکردی با تأمین نیازهای ادواری در تناسب و همخوانی با (. سیر تکاملی فضای آیینی انعطاف8: 1391

 (. 7: 1393محتوای تعزیه و زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم شکوفا گردیده است )ریعان و نژاد ابراهیمی، 

که با گذشتگانی  شان جستجو کرد.جامانده از گذشتگانای را باید در میراث به، هنر و آیین هر قوم و طایفهفرهنگ

آمل ی اسک پس از مهاجرت به اعتقادات و باورهای خود، آثاری از هویت ملی و قومی کهن خود بنا کردند. طایفه

اسک را خریداری کردند و در ضلع غربی زمین،  یق زمین تکیه.ه 1312کال سکنی گزیدند؛ در سال اسپه یدر محله

این  در اوایل قاجار، چند تکیه به نام سرداریه در آمل ساخته شد. خوانی را برپا کردند.ها، تعزیهبا احداث سقاخانه

در قسمت غربی تکیه، و سرداریه در قسمت شمالی زمین  متر در دو طبقه بنا گردید. تکیه 20×10تکیه به ابعاد 

قدیمی به عنوان دبستان  یاین تکیهق .ه 1316در سال  گفتند.یک سقاخانه وجود داشت که به آن ابوالفضلی می

 (. 12:1388فرهنگ نامگذاری شد)پیروزیان اسکی، 

جا مانهدر  الدین مولوی هم عمالً مدرسة خود را به کانونی تربیتی در تکایا تبدیل کرده وامام محمد غزالی و جالل

 مختلف کشور به وجودهایی تحت نام تکیه در نقاط کانون ند و با رواج مجلس تعزیه،ختپردامسائل عرفانی می به

های جداگانه در سه قسمت شرقی و غربی و جنوبی به سقاخانه یدوم تعداد یدر مرحله (.106:1389آمد)کیانی،

 1341اسکی ساختند. مسجد تکیه اسک در قسمت شمالی زمین در سال  یجز ابوالفضلی برای خاندان چهارگانه

با توجه به دیوارهای ضخیم و حجیم، تخریب کردند و در  را ق تکیه سرداریه.ه 1363ساخته شد. در سال ق .ه

)تصویر  قسمت غربی ابوالفضلی بزرگ، در قسمت جنوبی حسینیه بزرگ و در قسمت شرقی زینبیه را ساختند

 (.41:1388)پیروزیان اسکی،  (،35شماره

 

 

 ،یهتکیه سردارنقاشی  :32تصویر شماره 

 (37:1384پیرنیا، )

 

 ،()سرداریه: تکیه اوجی آباد33تصویر شماره

 گان: نگارندترسیم 

: پالن تکیه اوجی آباد)سرداریه(، 31نقشه شماره 

 ترسیم:نگارندگان

 

 :منبع، یهتکیه سردار :34تصویر شماره 

www.amoleh.ir)) 



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

 

279 
 

 بررسی تطبیقی اصول معماری ایرانی در تکایای طایفه اسک با تکایای تاریخی-

گرا به این نتایج سویه برونتاریخی، یک یاین پژوهش با بررسی تطبیقی اصول معماری ایرانی در تکایای یک طبقه

گرایی در آنها رعایت که این تکایا در پالن و نما، نامتقارن هستند و اصول سلسله مراتب و درون دست یافته است

مراتب و ل سلسهاصو باشند،گرا که در پالن و نما متقارن میسویه بروندر تکایای دوطبقه تاریخی یک نشده است.

پالن، تقارن  گرا و حیاط مرکزی دریه درونسوها رعایت نشده است. در تکایای یکگرایی و مرکزگرایی در آندرون

مراتب رعایت نگردیده گرا، سلسلهسویه دورنایت شده است و در اکثر تکایای یکگرایی رعو مرکزگرایی و درون

، اکثر ان تغییر شکل و دگرگونی داشتندگرای طایفه اسک که به مرور زمگرا و دروناست. در تکایای دو سویه برون

 (.  2)جدول شماره  یرانی در معماری آن رعایت شده استاصول معماری ا

)ترسیم: نگارندگان(پالیمسست در معماری تکیه اسک آمل  :35تصویر شماره  

بررسی تطبیقی اصول معماری ایرانی در تکایای مازندران  : 2 جدول شماره  
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 فرهنگی و اجتماعی( در تکایای طایفه اسک -تبلور رویکرد عملکردی)فعالیتی-

 جایگاه زنان ،جنسیت و پایداری اجتماعی -

عناصر ساختن در مشارکت جمعی سوگواری محرم، زنان در کارهای جمعی برای اجرای تعزیه حضور دارند، در 

 اصغر )ع( بر تن نوزادان،ه حضرت علییو پوشاندن لباس شبعروسی  ی)ع( برای حجله تعزیه حضرت قاسمتزئینی 

اسک، زن در حاشیه قرار  در فرهنگ مردم طایفه .کنندنقش مهمی در انعکاس این حادثه ایفا می در مراسم تعزیه

های ندارد و نقش و جایگاه زن در ساختار اجتماعی و فرهنگی و اجرای مراسم آیینی و تعلق داشتن به فعالیت

مشارکت  ید و محدودهنآفرینی داری نقشهازمینه اسک طایفهدر اجتماعی بسیار نافذ و تأثیرگذار است. زنان 

 .ویژه برخوردار است یمعه از اهمیتاجتماعی زنان و حضور عینی آنان در جا

 رشد و کمالشمرد که هر دو به یکسان قابلیت زن و مرد را دارای هویت واحدی می وارههماسک،  فرهنگ طایفه

اسک اول اردیبهشت و خروج مردها برای اجرای مراسم از روستای آب  یدر هفته« برف چال»داشتن مراسم دارند. 

 گیرند، سند این احترام تاریخی به جایگاه زنان است.شاهی( که زنان زمام امور به دست میو روز حکومت زنان )زن

بایست برای دیدن نمایش تعزیه بر روی زمین و در فضای باز در گرما و زنان می ،گرای یک سویهدر معماری برون

با توجه به تعامالت اجتماعی و احترام به شخصیت  (.14و 13و  12و 11)تصویرهای شمارهسرما و بارندگی بنشینند

ساخته شد، و این بنا به بناهای « زینبیه»فضایی به نام « ابوالفضلی»و « مسجد»زنان در طایفه اسک در کنار 

مشارکت اجتماعی و عوامل فرهنگی  گرا اضافه شد و شکل آن را به حیاط مرکزی تبدیل کرد.برون سویهیکمعماری 

گرا )تکیه سرداریه( در فضاهای آیینی اضافه شدن به بنای قدیمی تکیه یک سویه برونمهم در  موجب تغییرات

 گرا شده است.درون - تکایا و تکامل آن به معماری دوسویه برون گرا

 گیری نتیجه

که نمایش تعزیه و باورهای دینی باعث ایجاد تغییرات اساسی در کالبد  آغاز شد این فرض اپژوهش مورد نظر ب

های تبعیت از ویژگی فرض گرا بابرونسویه یکمعماری تکایای مازندران در ابتدا  .شده استمعماری فضاهای آیینی 

شکل به علت اجرای  ی اسک،معماری تکایا ،که با مرور زمانشدند  ساختهبنایی و کوشکی به صورت تک میاقلی

 -گرا دروندو سویه و به معماری  تعزیه، دگرگونی داشته یزنی و فضای گرد مرکزی صحنهای مراسم سینهدایره

های فرهنگی به مقاصد دلیل ایجاد تغییرات، پاسخگویی بهتر محیط و حیاط مرکزی تغییر شکل داده است.گرا برون

ری استفاده از چیدمان و عناصر نمایشی تأثیرگذار و فضاساز تعزیه مانند در معما مشارکت و تعامالت اجتماعی است.

سکوی فضای مرکزی صحنه جهت رشد و استفاده مطلوب دید بازیگران و جایگاه اختصاصی زنان در زینبیه با احترام 

 به جنسیت، سبب خلق کیفیت فضایی و پایداری اجتماعی گردیده است.
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اند و پیوسته به شکل پویا در طراحی معماری تکایای اسک در معماری درهم آمیختهآیین تعزیه، فرهنگ و هنر 

هش حاضر، نقش اصلی ارکان نمایش تعزیه را در ارتباط با نوع آرایش وپژ حال تعریف و بازتعریف یکدیگر هستند.

یک میدان  ی تکایای اسک، معماردهد. در واقعمورد تأیید قرار می اصر معماری فضاهای آیینی تکایاو سازماندهی عن

 میدان ی: هستهمیدان عملکردی دو ورودی اصلی در مرکز محله دارد و میدان نمادگرا شامل سه بخش است ،است

)زینبیه و  نماد صحرای کربال( و جداره میدان -)میدان جنگ  گاه اولیاء(، میانه میداننماد خیمه -)سقانفار

-تطبیقی معیارهای اصول معماری ایرانی چون مرکزگرایی، درون -یلی. بررسی تحلماد جهان هستی(ن -ابوالفضلی

نشان  در این پژوهش گرا،درون -گرا گرا و دوسویه برونسویه برونله مراتب، تقارن را در تکایای یک گرایی، سلس

 است.های کارکردی و نمادگرای نمایش تعزیه منطبق بر مؤلفه ،که ارتباط فضاهای دوسویهدهد می

اش های گرد در سکو و سقانفار، کالبد محیطیتکایا با توجه به تأثیرات آیینی و اجرای نمایش تعزیه با صحنه کالبد

هنر  دگرگون گردیده است. ،در اطراف حیاط متأثر از عوامل مشارکت جمعی زنان با استفاده از فضای خالی و باز

تعزیه  کنش متقابل تعاملی دست یافته ویینی به یک اجتماعی با هنر معماری آ -تعزیه به عنوان یک پدیده فرهنگی

 ای خود به عناصر معماری تکایا معنا و هویت داده است.با عناصر نشانه

 -گراگرا به دوسویه برونسویه برونزیه در دگرگونی معماری فضاهای یکعناصر نمایشی تعنقش سه رویکرد مهم 

 گرا و حیاط مرکزی:درون

ه در آن خالصه و ساده است. )معنایی و نمادین(: تعزیه نمایشی نمادگراست که طراحی صحنای . رویکرد نشانه1

، سقانفار در تکایای اسک به ارتباط داردی عناصر معماری با معنای نمادین با ارکان نمایش تعزیه یاهای نشانهمؤلفه

)ع( و  گاه امام حسینایلی از خیمهشم ،دهدترین عنصر نمایشی که تمام وقایع تاریخی در آن رخ میعنوان شاخص

ای شکل است که در مرکز )نماد میدان جنگ(. میدان فرمی دایره )نماد رودخانه فرات(، میدان تشتاولیاء است و 

 کنار میدان است. میانه میدان، جداره میدان و سه جزء قرار دارد و شامل

ای شکل، تعزیه، انطباق با فضایی دایره یمرکزی صحنهای و فضای کالبدی )فرمی و شکلی(: شکل دایرهرویکرد  -2

ی ایجاد انداز بصری مناسبچشم شود،بازیگر صحنه که باعث حفظ ارتباط می یدرجه 360دید یسقانفار و زاویه

ترین اصول مهم. باشدمی (تماشاگر یفضا)محیط  در )فضای بازیگر( محاط شدن سقانفارهمچنین سبب و  کندمی

گرایی، مرکزگرایی( در تکایای اسک برای اجرای مراتب، درون)تقارن، سلسهیعنی  کالبدی در فضاهای آیینیترکیب 

 تعزیه و مراسم سوگواری به صورت تدریجی و تکاملی رعایت گردیده است.

 یاجتماعی(: در واقع عامل اصلی دایره بودن مراسم سوگواری در دایره حلقه -)فرهنگی رویکرد عملکردی-3

شود. از آنجا گرایی میکه این مورد عامل درون ای میدان مبارزه استگرد نمایش و فضای دایره یزنی و صحنهسینه

. را دارند خود را یافتند، هرکدام از آنها عناصر معماری خاص خود یکه تکایای طایفه اسک به تدریج معماری ویژه

زنان عصمتیه، زینبیه، در این رویکرد متأثر از  یجایگاه جداگانهمردان در حسینیه، ابوالفضلی و  یجایگاه جداگانه

. سقانفار یا سکو جایگاه اولیاء و ضور زنان در عرصه سوگواری استفعالیت کارکرد برای مشارکت جمعی با ح

 رود.نفار میدانی برای جنگ و مبارزه به شمار میاطراف سقا یمحوطه
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. تکایای اسک آمل و الریجان، ها وجود نداردتلف، گوناگونی اشکال یا فرمای مخهدر تکایای طایفه اسک با اقلیم 

 گرا هستند.درون -گراحیاط مرکزی دوسویه برون

 

 

 

 

 

 

 

 منابع 

 های فارسی:کتاب

 نخست، تهران. ، چاپ(2هنر در نوشتارهایی مجموعه)ها تقریظ و نقدها ها،مصاحبه (،1388اهلل )اللهی، حبیبآیت

 اول، تهران: انتشارات کلهر.بوم و اقلیم ایران، چاپ باهمساز  شرایط(، تنظیم 1390اخترکاوان، مهدی )

(، حس وحدت)سنت تصوف در معماری ایرانی(، مترجم: ونداد جلیلی، چاپ 1390اردالن،نادر و بختیار، الله)

 اول،تهران: موسسه علمی پژوهشی علم معمار.

 : ناشر علمی فرهنگی.تهـرانبهزاد سالکی، ، ترجمـه قدس و نامقدس: ماهیت دین(، م1391الیاده، میرچا )

 ها و نمادهای تشرف، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.(، آیین1394الیاده، میرچا )

 ها، چاپ اول، تهران: انتشارات صوفیان.ها و حسینیه(، تکیه1385نیا، زهره )بزرگ

اسالمی(، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه  -وعه مفاهیم بنیادین علوم انسانی(، تعزیه )مجم1390بشیر، حسن )-

 امام صادق)ع(. 

 (، نمایش در ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.1379بیضایی، بهرام )

، در کتاب 1شماره(، شکل شهر چیست و چرا باید به آن اهمیت داد، معماری و فرهنگ، 1378بحرینی، حسین )

دوم، تهران: دفتر  های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر به کوشش سید محسن حبیبی، چاپشرح جریان

 های فرهنگی.پژوهش

 شناسی معماری ایرانی، چاپ چهارم، تهران: سروش دانش.(، سبک1384پیرنیا، محمدکریم )

فرهنگی و آیینی تکیه اسک، چاپ نخست، آمل: انتشارات طالب -(، پیشینه تاریخی1388اسکی، عباسعلی )پیروزیان 

 آملی.

بـه کوشش  ،ت معماری ایران دوره اسالمیدر مجموعه مقاال ها،ها، تکایا، مصلیحسینیه، (1379) محمد توسلی،

 .انتشارات سمت :یوسف کیانی، تهرانمحمد
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آنها در زندگی و سیمای شهری، در کتاب شرح (، فضاهای شهری و جایگاه 1390توسلی، محمود و بنیادی، ناصر )

های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر به کوشش سید محسن حبیبی، چاپ دوم، تهران: دفتر جریان

 های فرهنگی.پژوهش

جستارهایی در چیستی هنر  در کتاب اسالمی-(، مروری بر تاریخ معماری ایرانی1386قاسمی، کامبیز )حاجی

 شش هادی ربیعی، تهران: فرهنگستان هنر.اسالمی به کو

شناسی(، گردآورنده پذیری زنان )برگرفته از کتاب انسان(، نقش آموزشی مراسم در جامعه1383حسنی، سیدقاسم )

 سهیال ششهانی، چاپ یکم، تهران: انتشارات آگاه.

 چاپ دوم، انتشارات سمت.(، تعزیه: آیین نمایش در ایران، ترجمه داوود حاتمی، 1389کووسکی، پیترجی )چل

 (، معماری تکایای ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات طحان.1392ذوقی، الهه )

 (، سقاتاالرهای مازندران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.1382زاده، معصومه )رحیم

معماری، چاپ اول،  شناسی و هنر(، بیهوده سخن: ده پژوهش در زیبایی1383مهناز و مفید، حسین ) زاده،یسئر

 تهران: انتشارات مولی.

 (، زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.1394ستاری، جالل )

 آگاه. انتشارات :تهران ایران، در مذهبی مراکز و گیری شهرشکل (، روند1362زاده، حسین )سلطان

 های فرهنگی.های تاریخی، چاپ دوم، تهران: پژوهش(، نایین شهر هزاره1390زاده، حسین )سلطان

 های فرهنگی.در معماری سنتی ایران، چاپ دوم، تهران: پژوهش ورودی (، فضاهای1384زاده، حسین )سلطان

 معماری ایرانی، چاپ اول، تهران: چهارطاق.شناسی سبک کتاببر کوتاه(، نقدی 1391زاده، حسین )سلطان

 های فرهنگی.خوانی، چاپ اول، تهران: پژوهشدر تعزیه و تعزیه(، پژوهشی1380اهلل )شهیدی، عنایت

 های ایرانی، جلد دوم تعزیه، چاپ نخست، انتشارات سوره مهر. (، نمایش1389عاشورپور، صادق )

 تهران. دانشگاه تهران: دوم، چاپ ایران، سنتی ابنیه اقلیمی (، بررسی1382قبادیان، وحید )

 (، دریافت یگانگی در معماری ایرانی، چاپ نخست، تهران: فضا.1393محمدمنصور)فالمکی، 

 (، تاریخ خانقاه در ایران، چاپ سوم، تهران: طهوری.1389کیانی، محسن )

 (، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، چاپ چهارم،1386گروتر،یورگ کورت)

(، پژوهشی در تفکر میان فرهنگی و آیین گفتگو، چاپ اول، تهران: علمی.معماریان، 1397)اصغر مصلح، علی

پنجم، تهران: انتشارات سروش  شناسی درونگرا، چاپگونه-با معماری مسکونی ایرانی(، آشنایی 1387غالمحسین )

 دانش.

پنجم، تهران: انتشارات  ی برونگرا، چاپشناسگونه-با معماری مسکونی ایرانی(، آشنایی 1386غالمحسین ) معماریان،

 دانش.سروش 

 دانش.، تهران: انتشارات سروش سوم ، چاپسیری در مبانی نظری معماری(، 1387غالمحسین ) معماریان،

(، تکیه، دانشنامه جهان اسالم به سرپرستی غالمعلی حداد عادل، جلد هشتم، تهران: بنیاد 1382منفرد، افسانه )

 اسالمی.دایره المعارف 
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 افکار.، چاپ دوم، انتشارات (، انسان، نشانه، فرهنگ1385نرسیسیانس، امیلیا )

وزارت مسکن  تهران: نخست، چاپ (، درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی،1387کار، عبدالحمید )نقره

 و شهرسازی، دفتر معماری و طراحی شهری، شرکت طرح و نشر سیما.

(، نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسالم، چاپ اول، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1395اده، محمد )زنقی

 .تحقیقاتعلوم و 

 های سنتی و آیینی ایران، چاپ نخست، تهران: ناشر دایره.(، فرهنگ نمایش1392طاووسی، مریم )نعمت

(، خشت و خیال معماری اسالمی ایران، چاپ نخست، تهران: دانشگاه 1390و حاج قاسمی، کامبیز ) نوایی،کامبیز

 بهشتی، انتشارات سروش.شهید 

 مقاالت فارسی:

 معماری در تکایا آفرینش در تعزیه نمایشی هنر تأثیر( »1395ابراهیمی، غالمرضا و باالور، مبینا و توشمال، فاطمه )

ها(، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی )اندیشه، نظریه و روش ،«تجریش( بزرگ کیهموردی: ت ایران )نمونه

 .9-1صص دانشگاه آزاد اسالمی، مالیر،
های عامیانه تکایا در مضامین مذهبی در نقاشی( »1390محمد و انصاری، مجتبی و پورمند، حسنعلی )زاده، اعظم

 .90-73، صص 15هنر اسالمی، شماره پژوهشی مطالعات  -، دو فصلنامه علمی«مازندران

،نشریه شهر و «به معماری پایدار  بازخوانی نقش گمشده حیاط مرکزی در دستیابی» ( ،1391احمدی، زهرا )

 .25-40، صص2معماری بومی، شماره 

خانه آیینی(، مجله صفه، شماره چهل  -خانه پایدار، شهر -خانه حیاط مرکزی)شهر -(، شهر1384احمدی، فرهاد)

 .113-90یکم، صص و 

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ساختار فضایی تکایای تاریخی »(، 1397احمدنژاد، مهران و بمانیان، محمدرضا )

 .19-1، نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسالمی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، صص«استان مازندران

 .65-55، مجله هنرهای زیبا، شماره ششم، صص «شهرهای ایرانیتکایا بیانی از هویت »(، 1378زاده، بهناز )امین

کاربرد آیات قرآنی و متون مذهبی در تزیینات معماری شیعی »(، 1388اللهی، حبیب اهلل و کالنتر، علی اصغر )آیت

 .28-5، صص88، زمستان 13پژوهشی نگره، شماره -، فصلنامه تحلیلی«مازندران

شناسی، سال پنجم، شماره ای پیدایش و گسترش تشیع در مازندران، فصلنامه شیعهه(، ریشه1386اهلل )بداشتی،علی

 .126-101، صص 86، پاییز 19

شهری؛  فضاهای پویایی و پایایی در آیینی مراسم و باورها تأثیر( »1394) رضاشیرازی، مظفر و صادقی، علیپاسدار 

 .332-301، صص38، مدیریت شهری، شماره «ایران در تکایا و هاحسینیه پایایی در موردپژوهی: تعزیه

های جمعی و ساختار رویکرد تحلیلی به تعامل بین آیین( »1388حبیب، فرح و کریمی، نوشین و کریمی، نسیم )

، 39، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره «کالبدی شهرهای سنتی ایرانی )نمونه موردی: شهر زنجان(

 .126-117صص 
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، سال «های مذهبی دوره قاجارتأثیرتعزیه بر دیوارنگاره( »1390راد، عبدالمجید و عزیززادگان، محبوبه )حسینی

 .44-31اول، شماره اول، تهران، پژوهشنامه هنرهای دیداری، صص

فرهنگی  –ویژگی اجتماعی ( »1394خاکپور، مژگان و انصاری، مجتبی و شیخ مهدی، علی و طاووسی، محمود )

 .14-3، صص94، بهار 149، شماره «، مسکن و محیط روستامسکن بومی

(، بررسی و بازشناسی مکان صحنه ای در نمایش های سنتی ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی 1394خاکی،محمدرضا)

 .120-109و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی،صص 

، همایش «پالیمسست از تاریخ و ادیان تا معماری»(، 1391یی فیجانی، الهه )دژدار، امید و موسوی، جلیل و بنی

 . 10-1المللی دین در آینه هنر، صصبین

بازخوانی مکان و فضای نمایش ایرانی در منتخبی »(، 1398درودیان، مریم و بمانیان، محمدرضا و انصاری، مجتبی )

-59، صص 1398، بهار  1شماره، 24، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره «از نگارگری ایرانی

68. 

شناسی تکایای مازندران بر اساس تنوع تحلیل و گونه»(، 1373موسوی کوهپر، سید مهدی ) ذال، محمدحسن و

 صفحه. 8، دومین همایش ملی تبرستان، معماری بومی، دانشگاه مازندران، «اقلیمی

ه.ق در مازندران نمونه موردی: معرفی مقبره  9و  8مقبره های قرن  -(،بررسی و مطالعه برج 1390راعی،حسین)

پژوهشی، سال اول،  -شمس آل رسول آمل، نشریه مرمت ، آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی، دوفصلنامه علمی 

 .90-75، صص 1390شماره دوم، پاییز و زمستان 

العات فرهنگ و ارتباطات، سال سیزدهم، شماره (، تقابل فرهنگ و طبیعت در آیین تعزیه، مط1391رشیدی، صادق)

 .180-163، صص 1391هفدهم، بهار 

، «های دوره قاجار در مازندارنای حسینیهبررسی مقایسه»(، 1392مهدی )السادات و ذاکری، محمدپور، مریمرضوی

 .73- 63فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، صص

 ، مجموعه«ایران معماری در تعزیه مذهبی -آیینی نمایش هندسه»(، 1393)ریعان، هانیه و نژاد ابراهیمی، احد 

 .9- 1شهرسازی، صص و معماری در جدید هایافق المللی بین کنگره اولین مقاالت

شهر، شماره پانزدهم، ، آرمان«شناسی فضای نمایش تعزیهنشانه»(، 1394الدین و مهاجرپور، نفیسه )سهیلی، جمال

 .59-69صص 
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Abstract 

Religion and culture of people in Mazandaran has changed from worshiping natural 

elements and monotheism to Islam following twelve Shia Imams. The memorial of 

freedom myth, Third Shiite Imam was hold in the form of Ta'ziyah, as a type of ritual 

drama in a communal space to worship prophet and his family. Ta'ziyah was 

undergoing, a transformation and gradually was felt necessary to be performed into 

indoor space instead of temporary outdoor space. This evolutionary process based on 

introversion principles resulted in a physical change due to central representation of 

Ta'ziyah in a ring and audience's position around it too. In contemporary Tekiehs, 

these changes were appeared in the form of Zainabiya a place for women, and Abu 

al-Fazli, another station for men. In this research, historical Tekiehs are classified 

according to climatic situation and functional spaces; and analyzed based on Iranian 

architecture of principles and symbolic elements of Ta'ziyah. This qualitative 

research has used historical- interpretative method. The data was collected from field 

resources and analyzed through comparative descriptive method. The results have 

shown that cultural factors have more effects to identify the form, symbols, and 

function of ritual drama than climatic unilateral extroversion to cultural bilateral 

introversion – extroversion style. The function of spaces has transformed from solid 

to divides spaces due to audience gender as a cultural factor. The vernacular 

extroversion space has changed undergoing the influence of central Ta'ziyah scene 

and central courtyard and introversion of Iranian architecture. 

 

Research Objectives:  

1- Recognizing the ritual spaces and form of reflecting the elements of the art of 

Ta'ziyah in the evolution of Tekiehs architecture. 

2-Organizing the spatial relationships of the dramatic elements of Ta'ziyah in the 

vernacular architecture of Mazandaran’s Tekiehs. 

Research Questions: 

1- To what extent has the characteristic of the architectural elements of Tekiehs been 

influenced by the elements of Ta'ziyah shows? 

2. What cultural elements have been used by Ta'ziyah rituals for the architecture of 

Tekiehs? 

Keywords: 

Ritual, Vernacular Architecture, Tekiehs,Ta'ziyah , Ritual Spaces. 
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