تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران
چکیده
ساختارهای موجود در جامعه با یکدیگر در رابطه متقابل هستند .هنر آیینی تبلور عینی فرهنگ ،اعتقادات مذهبی و
باورهای عامیانه کنشگر اجتماعی است .معماری تکایا ،آیینه سنتهای پنداری ،گفتاری و کرداری هنرمند شیعه در
رابطه با "زمان و مکان" مقدس است .معماری آیینی ،هنر آمیخته با فرهنگ است ،معماری بومی تکایا تجلّی تاریخ،
نژاد ،هنر ،اقلیم ،مذهب شیعه ،سنت ،هویت و فرهنگ مردم مازندران است .واکاوی معیارهای فرهنگ و اهمیت هنر
آیینی عالوه بر نمایاندن ارزشهای معماری بومی تکایا ،میتواند رهنمودهای طراحی جهت خلق فضایی با کیفیت
بیشتر را در اختیار طراحان قرار دهد .پژوهش حاضر با بهرهگیری از غنای زیست بوم و جغرافیای فرهنگی مازندران
به تأثیر متقابل فرهنگ و هنر آیینی برای روایت مصائب امام حسین(ع) ،اهل بیت ،یارانش و مناسک عزاداری عاشورا
در معماری تکایا پرداخته است .این پژوهش از نوع کیفی است که با روش تاریخی-تفسیری انجام شده و به صورت
اسنادی و میدانی به جمعآوری اطالعات پرداخته و در تحلیل دادهها از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بهره برده
است .جامعه آماری ،پژوهش تعداد  9تکیه از شهرستان آمل میباشند .نتایج پژوهش گویای آن است که معیارهای
فرهنگ (ساختار قدرت ،جایگاه اجتماعی ،ساختار خویشاوندی ،وقف ،نذر ،سن و جنسیت کاربرفضا) و آیینهای بومی
مردم مازندران ( دیوان ،شالیزار ،زن شاهی ،برف چال واوارون ،شیالن) و هنر آیینی که شامل نقاشی آیینی (نگارههای
سقانفار) ،معماری آیینی(تکایا) و نمایش آیینی (تعزیه) تأثیر متقابلی در احیاء ،ماندگاری ،سازگاری و ارتقاء همدیگر
داشته اند .فرهنگ تأثیر به سزایی در معماری داشته و متقا بالً معماری نیز یکی از عواملی تأثیرگذار بر فرهنگ بوده
است.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی هنر آیینی و معیارهای فرهنگ در معماری بومی تکایای مازندران.
.2بررسی تأثیر فرهنگ و هنر آیینی در چیدمان عناصر معماری آیینی تکایا.
سواالت پژوهش:
.1معیارهای موثر فرهنگ بر معماری تکایای مازندران کدام اند؟
. 2چه رابطه ای میان فرهنگ و معماری آیینی ،نمایش آیینی و نقاشی آیینی وجود دارد؟
کلیدواژهها :آیین ،فرهنگ ،هنرآیینی ،معماری بومی ،تکایا.
مقدمه
معماری آیینی ،حاصل برهمکنش معیارهای مختلف ازجمله هنر آیینی ،فرهنگ و اقلیم میباشد .تکایا ،تجسم
کالبدی فرهنگ ایرانی ،آیین شیعه و باورهای عامیانه مردم منطقه مازندران میباشند ،که تأثیر فرهنگ بر شکلگیری
آنها ،بهواسطه آیینهای مختلف موجود در پیشینه تاریخی این منطقه ،بهخوبی قابل مشاهده است .معماری آیینی،
تکایا ،در عین تعلّق به همه طبقات مختلف جامعه نقشی فرهنگی و اجتماعی دارد .معماری آیینی دوره اسالمی عالوه
بر فرم ،عملکرد و معنا در بعد فرهنگ و حس تعلق نیز تعریف میشود که در مقابل با کاخ های شاهان و خانه های

اشرافی متعلق به عموم مردم است .فرهنگ هر قومیت و نژادی در کالبد معماری آیینی آنها بروز داشته است،
آیینهای بومی مازندران(آیین شالیزار ،آیین واوارون ،آیین شیالن ،آیین برف چال،آیین زن شاهی) متأثر از معیارهای
اقلیمی (بارش باران و تابش خورشید) میباشد ،نظمی نانوشته که در مجموعه فرهنگی تکایا با مفاهیم نمادین و
مناسک آیینی قابل مشاهده است .رابطه فرهنگ و هنر آیینی(معماری آیینی ،نمایش آیینی ،نقاشی آیینی) را باید
دوسویه دانست زیرا هر دو بر یکدیگر تأثیر میگذارند و هر یک را باید در دیگری جستجو کرد .معماری آیینی از
سویی ،آیینه فرهنگ است و سالیق ،احساسات و اندیشههای غالب جامعه را در سیمای خود منعکس میکند و از
سوی دیگر معماری آیینی است که میتواند بر مردم و فرهنگ اجتماعی و شکل زندگی جمعی انسان اثرگذار باشد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است با یان
حال آثاری به بررسی تکایا در مازندران پرداختهاند .مقالهای با عنوان«تحلیل و گونهشناسی تکایای مازندران براساس
تنوع اقلیمی» توسط ذال و موسوی کوهپر( )1393به رشته تحریر در آمده است .نویسندگان در این اثر به واکاوی
تآثیر مختصات اقلیمی بر ساختار و مصالح معماری در تکایای مازندران پرداختهاند .مقالهای دیگر با عنوان «بررسی
تطبیقی تکایای مازندران نمونههای موردی :تکایای شهرستان بابل و جویبار» به قلم نوروزی و همکاران( )1398به
رشته تحریر در آمده است .در این مقاله به شناسایی معماری تکایا و تأثیر اقلیم منطقه بر آن پرداخته شده است .با
این حال در این آثار به ارتباط متقابل عناصر فرهنگی و هنر در معماری تکایای مازندران توجه نشده است.
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مشاهدات میدانی و دادههای کتابخانهای به رشته تحریر در
آمده است .معیارهای شاخص فرهنگ در این بحث( ،ساختار قدرت ،ساختار اجتماعی ،جنسیت کاربر فضا (نقش
زنان) و سن کاربر فضا (پیر و جوان) وقف ،نذر و ساختار خویشاوندی) میباشد .در این پژوهش به رابطهی معیارهای
فرهنگ و تأثیر متقابل آن با معماری آیینی "تکایا" ،نقاشی آیینی "نگارههای سقانفار" و نمایش آیینی "تعزیه" در
مناسک محرم پرداخته است .در این پژوهش سه تکیه تاریخی از منطقه "دشت و جلگه" و روستاهای آمل و سه
تکیه معاصر از منطقه "شهر" و سه تکیه معاصر از "منطقه کوهستان" بر اساس جدول شماره  1به عنوان مطالعه
موردی در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری
معماری آیینی یک هنر ناب است ،هنری که "صنعتگر بومی" مفاهیم ذهنی را به کالبد واقعی و عینی تبدیل کرده
است .آیینهای بومی ،ارزشها ،باورهای عامیانه و اعتقادات مذهبی سهم عمدهای در شکلگیری فرهنگ مردم یک
سرزمین دارند ،آیین محرم بهعنوان اصلی ترین موضوع شیعیان در زندگی مردم مازندران تأثیر به سزایی داشته
است .مردم مازندران باداشتن سابقه تاریخی در آیینهای بومی (آیین شالیزار ،آیین واوارون ،آیین شیالن ،آیین زن-
شاهی ،آیین برف چال ،همواره در "مشارکت جمعی" و فعالیتهای فرهنگی اجتماعی حضور فعال داشتند،
آیین های بومی تحت تأثیر عوامل اقلیمی :تابش خورشید ،بارش باران ،در دو اقلیم منطقه جلگه(قشالق) و منطقه
کوهستانی(ییالق) بوده اند .تعامل و ارتباط مراسم آیینی مذهبی ماه محرم و صفر با معماری آیینی تکایای مازندران
که مجموعه ای فرهنگی است بر اساس اعتقادات مذهبی شیعه (ذهنی -ناملموس) و وقف ،نذر (عینی – ملموس)
صورت گرفته است .در معماری آیینی تکایای تاریخی مازندران اصل سلسله مراتب و احترام به پیشکسوتان در "پیر
نشین" و همچنین فضای خاص جوانان "سقانفار" صورت گرفته است .رعایت احترام به"سن کاربر فضا" از شاخصه-
های مهم جایگاه اجتماعی و از معیارهای فرهنگ است .زنان در مازندران جایگاه ویژهای در آیینهای زنانه "زن
شاهی و سفرههای نذری و تعزیه زنانه" دارند و در آیینهای بومی "شالیزار ،واوارون ،شیالن" زنان نقش اصلی در

توافقات دسته جم عی دارند .احترام به جنسیت در معماری آیینی تکایای معاصر مازندران و تعبیه مکانی خاص برای
زنان در تکایا به عنوان "زینبیه" جانمایی شده است .فرهنگ بومی مردم مازندران و هنر آیینی این منطقه دو نیروی
همسو در ارتقای کیفیت تکایای این مرز و بوم بوده اند .گرایش طایفه به کمال طلبی و حس رقابت و خود شکوفایی
در اقوام مختلف تأثیرات مهمی در نذر ،وقف و احیای تکایا و سقانفارها داشته است.
نتایج پژوهش گویای آن است که معیارهای مؤثر فرهنگ "عقاید مذهبی ،باورهای عامیانه ،توسل جویی و شفاخواهی،
وقف و نذر ،ساختار خویشاوندی ،سن کاربر فضا و جنسیت" تأثیر بهسزایی داشته و ضمناً آثار آن در معماری آیینی
"تکایا"" ،نقاشی آیینی"" ،نگارههای سقانفار" و نمایش آیینی "تعزیه" قابل مشاهده است .آیین مقدس عزاداری
محرم در تکایا با اجرای مرثیهخوانی ،نوحهخوانی و تعزیهخوانی (نمایشهای آیینی) ابزارهای قدرتمندی برای ارائه
عمیقترین و درونیترین الیههای فرهنگ :جهانبینی ارزشها و باورها و اعتقادات شیعیان است .با بررسی معیارهای
مؤثر فرهنگ میتوان دریافت اقلیم ،آیین و فرهنگ از شاخصههای تأثیرگذار در معماری بومی تکایا میباشند.
چیستی این ارتباط متقابل توسط پژوهشگر در مدل نظری و جدول ارائه شده در پژوهش مورد نظر مشخص گردیده
است ،مجموعه معیارهای فرهنگ و هنر آیینی هر کدام در جای خود سبب ساماندهی عناصر اصلی تکایا (سقانفار،
زینبیه ،حسینیه و ابوالفضلی) شدهاند.
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