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 چکیده 
مهمترین عوامل تاثیرگذار اصول بنیادین شیعه بر معماری بومی مازندران، ارتباط نزدیک بین هنر بومی و مذهب می باشد که 

در فرهنگ  شیعی جایگاهی فراتر از آنچه در ظاهر دیده می شود، دارد. بسیاری از معماران شیعی با بهره گیری از مفاهیم 

نمادین با کالبدی زیبا از هنر معماری بومی آفریده اند که آشکارترین وجه  ممکن از عمیق و اندیشه های بلند دینی آثاری 

معماری علویان در معماری بومی تکایای مازندران تجلی یافته است. بیان این مطلب از این رو اهمیت فراوان دارد که اوالً ثابت 

ن مذهب در مازندران به جنبه های اعتقادی عصر نبوت می کند شیعه مولود طبیعی اسالم است، ثانیاً نشان می دهد ظهور ای

باز می گردد. ثالثاً شیعیان علوی مازندران با ارادت به خاندان علی )ع( تجلی اعتقادات عاشورایی خود در تکایا ، عالی ترین 

رخشنده و پویا با نمونه معماری بومی، آیینی به برکت معنویت هنر شیعه و حضور روحانی بنایی سرشار از معنویت زنده، د

روح هنر مقدس که به صفت جمال و جالل الهی تابیده است، با تجلی نور معنوی توسط هنرمند پیر، عارف، سالک، با بهره 

گیری از مفاهیم بومی شیعه خلق گردیده است.نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جلوه های مذهب شیعه و 

لی به یکدیگر داشته اند و محتوای کالبدی آنها با توجه به کاربردشان، نمودی از عشق به معماری بومی مازندران اثرات متقاب

والیت خاندان علی )ع( می باشد که عالوه بر اقلیم و معماری بومی مازندران دارای بار محتوایی و مرتبه کمال بر روح و جان و 

یادی و نظری و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای با عقل انسان برای اتصال به آسمان می باشد .روش تحقیق حاضر ، بن

ابزار مطالعات میدانی می باشد . جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شده از معماری بومی مازندران بناهای مذهبی تکایا می 

 باشد که در محدوده مازندران و سه تکیه از طایفه اسک آمل می باشد. 

 

 

 ی بومی، تشیع، تکایا، مازندرانمعماری، معمار های كلیدی:واژه
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 مقدمه
 بر معماری بومی  ورود دین اسالم با نظام اعتقادی جامع و اصول بنیادین شیعه و جهان بینی بی نظیری که دارد تاثیر عمیق

در بناهای  گذاشته است و بی گمان فرهنگ عاشورایی و عناصر متعالی آن در آداب و رسوم و متعلقات مربوط به معماری تکایا

به طوری که آمل پایتخت شیعه مذهب علویان بوده است بناهای تکایا معماری  تجلی یافته استمعماری بومی و مقدس شیعه 

بومی تکایا با آیین درواقع معماری است که به عنوان اولین بناهای مقدس معماری شیعه می باشد. ادعابومی مازندران گواه این 

به  )ع(امام حسین،مذهب تشیع در ایران وانی با بار معنایی عمیق و امتزاج چند فرهنگ است. با پاگرفتنو بازخ و سوگواریعزاداری 

و مراسم نمایش  مدافع حق و در قالب اسطوره شهادت در شکل آیین های قدیم و بازخوانی گونه ای از شجاع ترین و کامل ترین

 معماریمازندران، به عنوان بناهای آیینی، یادمان خاص و نمادی از  یایامعماری بومی در تکه است.تعزیه به جهانیان معرفی گردید

که تاثیر مکتب شیعه در تبلور هنر معماری بومی با مضامینی چون بزرگواری اولیا و برگزیدگان خدا، عشق آنان  استبومی و سنتی 

مالیمت تام و تمام می تواند شکل مناسبی در  به شهادت در هنر اسالمی بصورت حیرت انگیز میان قالب و محتوا که با آراستگی و

جلوه .  به نمایش گذاشته است کالبد معماری مقدس تکیه را برای معانی و باورهای شیعی و اصول اعتقادی بنیادین فراهم آورد

دین شیعه و مهر بنیارکن های  ،در معماری تکایا،تشیع بخاطر غلبه بر بعد عرفانی آن در هنر معماری بومی نمایان است های مذهب

، شهادتو ارادت به خاندان عصمت و طهارت با مفاهیم شیعه دوازده امامی با مفاهیم اساسی تفکر شیعه چون والیت، امامت، 

هنرمند معمار شیعه که برگرفته از آموزه های عرفانی و  عدالت، محبت، ایثار، بر اساس مباحث وجود شناسی و معرفت شناسی

در طراحی تکایا به عنوان تصویری از عالم ملکوت و بهشت حامل  است. نمایان حکمای اسالمی مسلمانحکیمانه اندیشمندان و 

به گونه ای که فهم و درک مفاهیم پیچیده را  ،نمادها، نشانه ها و عناصر رمزی فراوان است تا از این طریق اثر فرا زمینی خلق کند

عماری قدسی و دینی آشنا می سازد نمادهایی حامل رمزهای اصول بنیادین ممکن سازند. آنچه را با رازهای عرفانی ایرانی و م

اعتقادی شیعه در معماری بومی می باشد. پیوستگی مفهومی و کاربردی و کالبد مقدس تکایا در سایه تجلی فرهنگ عاشورا، 

ر نور الهی، شعله نورانیت و روحانی و مقدس گردیده است که جوهره عرفانی این معماری بومی دارای مفاهیم آسمانی غرقه د

 ، عزاداران شیعه با حضور قدیسان در نزدیک ترین مرحله به نوراالنور و جایگاه شهود نور الهی می باشند.می باشد که شفابخشی

 روش تحقیق
ش دارد است که تالتحلیلی  –به شیوه تاریخی بنیادی، نظری به روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای  ،روش تحقیق پژوهش حاضر

بیان کند و با تبیین مبانی  بومی راآثار معماری قدسی  در شکل گیری و اعتقادی شیعه سهم عمده مبانی فکری ،با توجه به اسناد

 ، درونگراییراز و ابهام، وحدت در کثرت، مرکزیتاساسی و بنیادین شیعه چون  مفاهیمفرهنگی این مذهب نشان دهد که چگونه 

و تجلی و فرهنگ شهادت با معماری بومی شکوفا و خیره کننده  م کنشی متعادلی با نمادهای عاشوراییکه بیان گردیده است بره

 داشته است.در کمیت و کیفیت بناها و همکاری و هماهنگی اجزاء و عناصر تکایا 

 مذهب شیعه -1

 بررسی معنای شیعه و مفهوم مذهب تشیع -1-1

ت و پیروی است و هر گروهی که در امری جمع آیند و از فردی پیروی کنند، شیعه به معنای اتباع، انصار، پیروان، مطاوعت، متابع

شیعه در معنای تابع و پیرو نیز به  شیعه نامیده می شود؛ همچنین شیعه در قرآن به معنای گروه، جماعت، فرقه و پیرو آمده است 

که از رهبری پیروی کنند؛ ولی در عرف مردم،  شیعه به گروهی می گویند»کار می رود، همان طور که در مجمع البیان آمده است: 

شیعه عبارت است از: کسانی که از حضرت علی علیه السالم پیروی کرده به طرفداری از آن حضرت، با دشمنان او مبارزه کرده، پس 

ه کار رفته است: . شیعه در اصطالح به سه معنی ب[1]« از او، از فرزندان ایشان که جانشین آن حضرت بوده اند پیروی کرده اند
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شیعه اعتقادی، شیعه در مقابل عثمانیه و نیز به معنای دوستی اهل بیت علیهم السالم. شیعه به معنای اعتقادی، نخستین بار در 

زمان رسول خدا )ص( به پیروان علی )ع( اطالق شده است. تا اینکه پس از جنگ صفین، این اصطالح برای شیعیان امام علی )ع( 

پیروانش در سال شصت هجری، طی نامه ای که به امام حسین )ع( نوشتند، رسماً خود را شیعه اعتقادی امام علی  به کار رفت و

 [.2])ع( نامیدند

 مباحث نظری و اعتقادی شیعه   -1-2

گاهی، آ ، سان را به عدالتمذهب شیعه که نظام اعتقادی خود را بر سنت و سیره معصومین علیهم السالم استوار ساخته است. ان

محتوا و جهت ، فرا می خواند؛ از این رو مذهب شیعه در ایران به دلیل گوهر انسانی و عقالنی خود به عقاید اصلی ایرانی اندیشه و

بخشید. در چنین ترکیب و پیوندی بود که انسان ایرانی، هویتی تازه یافت و به تدریج عناصر متعالی و تاریخی تشیع در فرهنگ و 

م بروز کرد. روح هنرمندان و معماران ایرانی به تشیع روشن گردید، لذا دست به آفرینش فضاهایی زد که از روح و آداب و رسوم مرد

تشیع، از بنیاد و به معنای برحق کلمه، در حکم باطن و معنای درونی مذهب اسالم است؛ این باطن و  .ماهیت تشیع سرشار بود

یمی است که از امامان به پیروانشان و به دیگران منتقل شده است. تشیع، عبارت معنای درونی از نخست و بطور کامل همان تعال

اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی مذهب شیعه، بر آیات قرآن و  ،جنبۀ باطنی اسالم، که خود نتیجۀ ختم پیام نبوت استاست از:

نوی بر محور عشق است، این آئین یکسره رو به از آنجا که رسالت تشیع، رسالت یک اجتماع مع روایات پیامبر )ص( استوار است.

 [3] سوی درون دارد و نمی خواهد مذهب اسالم را به شریعت مستقر و بیرونی آن تقلیل دهد.

 عاشورا: نمایشگاه معنا و روحانیت -1-3

ضع فجیع فرزند با آن وکه  حادثۀ بسیار عجیبی استو بی نظیر است .  حادثۀ شهادت امام حسین )ع( مظهر یک فداکاری عظیم

مردم منکر اسالم  که نه این. ی که شهادتین می گفتند و نماز می خواندند و حج می کردند انپیغمبر را کشتند به دست مسلمان

و نه انکار حرمت امام حسین را داشتند و معتقد بودند که امام  -اگر منکر اسالم شده بودند معمایی در کار نبود که -شده بودند

در این نمایشگاه، ، از اسالم خارج شده. صحنۀ کربال را می توان تشبیه کرد به یک نمایشگاه معنویت و معرفت -باهللنعوذ  –حسین 

انسان می تواند به عظمت قدرت اخالقی و روحی و معنوی بشر پی برد و بفهمد تا چه اندازه بشر با گذشت و فداکار و آزادمرد و 

معانی صبر و رضا و تسلیم و شجاعت و مروت و کرم و بزرگواری تا چه اندازه قدرت  خداپرست و حق خواه و حق پرست می شود؛

کربال بیش از آن اندازه که نمایشگاه شقاوت و بدی و ظهور پلیدی بشر باشد، نمایشگاه روحانیت و معنویت و  ،ظهور و بروز دارد

 [4د.]ولی اهل منبر کمتر به آن جنبه توجه دارن ، اخالق عالی و انسانیت است

 معماری بومی -2

 پدیده فرهنگ و معماری بومی -2-1

معماری بومی گونه ای از معماری به شمار می آید که طراحی و ساخت فضاها در آن به صورت بسیار چشمگیری از شرایط و        

ع محیطی و اقلیمی در امکانات محیط طبیعی تاثیر می پذیرفته و از فنون، مصالح و سنت های محلی استفاده می شده است. تنو

ایران سبب شده که انواع گوناگونی از معماری های بومی در این سرزمین شکل گیرد که شناخت آنها می تواند در شناسایی دقیق 

معماری ایرانی و روند تحوالت آن سودمند باشد. اهمیت این بررسی را می توان ناشی از بین رفتن برخی از خصوصیات بومی 

که جنبه ای فرهنگی و هویتی می توانند داشته باشند و نوعی احساس تعلق در مردم و استفاده ؛ ی کشور دانست بسیاری از نواح

کنندگان از فضا ایجاد کنند. چهارچوب نظری این تحقیق بر این موضوع متکی است که عوامل پدیده های محیطی و اقلیمی تاثیر 

تاثیر محیط طبیعی در شکل گیری همه انواع فضاهای معماری یکسان . تعیین کننده ای بر شکل فضاهای معماری داشته است

نیست، زیرا تنها محیط طبیعی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر شکل فضاهای معماری است و عوامل دیگری مانند خصوصیات 
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ین عوامل در هر یک از انواع کارکردی، آیینی، زیبایی شناسی و نمادین نیز در شکل گیری فضاهای معماری نقش دارند، اما نقش ا

بناها متفاوت است. برای نمونه می توان به بناهای آیینی مانند مساجد و مزارها اشاره کرد که بسیاری از  خصوصیات شکلی آنها و 

 [5]چگونگی قرارگیری عناصر در کنار یکدیگر و جهت آنها بیشتر از عوامل کارکردی و نمادین تاثیر می پذیرد.

  فضایی معماری بومی ساختار -2-2 

شهری ای که در سرزمینی معین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در  –معماری بومی، یعنی مجموعه واحد های معماری 

زمینۀ شکل، در زمینۀ حجم گذاری ، در زمینه کاربردی، در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و همچنین در زمینه 

هماهنگی مبتنی بر تفاوت، تشخیص مبتنی  ،ساختمانی در آنها پدیدار است، سری اصلی و اساسی  را در بر داردمصالح و نظام های 

بر ضابطه ها و رسوم و سلیقه های زاده از فرهنگ محیطی، یگانگی زاده از احترام متقابل و برخوردار از رفتار های محیطی مبتنی بر 

 [5قرار داد هایی نا نوشته ولی زنده است. ] –ی ضمنیآزادی های مشروط از قرار داد های اجتماع

 معماری بومی كاربردی است  -2-3

ه ها آنچنان به خود جلب می کند که ا، بلکه برای روز ها ، هفته ها و م یک برای لحظه  معماری سنتی چشم هر بیننده مطلع را نه

ترسیم ها و اشکال هندسی بسیار موزون و –اقیانوسی از طرح ها آدمی خود را در قهقرایی از ذوق و کمال و هنر فراموش کرده و در 

متقارن و باالتر از همه نحوه و چگونگی ساخت عناصر بسیار جذاب و پیچیده فرو رفته و وجود انسان جستجوگر آن چنان به تسخیر 

ه در رؤیای آثار قدسی و الهی باطن کشیده می شود که آدمی از خود بی خود شده و دل در گروی دیدار مجدد آن داشته و هموار

استادکاران  ،کمالی وصف ناپذیر است درخدا جوی  ایران که نشأت گرفته از ذوق و سر پنجه با هنر معماران. در سر می پروراند

بسیار هنرمند و پاکباخته و فرهیخته با زندگی محقرانه و قوت حیات روزمره با  قرصی نان جوین و به واقع عرق جبین به حق 

بزرگ معماران جهان و بزرگ هنرمندان و  ماری عالم می درخشد واری را آفریده اند که چون دُر و جواهری بر تارک معآث

 [ 6]کل بشریت می باشد.  به، اما تعلق آن  کردهن اهنراندیشان دنیا را عمیقا متوجه آثار بی همتای ایر

 

 الگو های معماری بومی مازندران  -3
معماری بومی این مناطق که بیشتر کرانه های دریای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب:  یاقلیم هایویژگی -3-1

 مازندران و دامنه های شمالی کوه های البرز را شامل می شود، به طور کلی دارای ویژگی های زیر است:

د زمین، خانه ها بر روی در نواحی بسیار مرطوب کرانه های نزدیک به دریا برای حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از ح (1

 پایه هایی از سنگ و گل و در پاره ای موارد بر روی گربه روها بنا شده اند.

 .برای حفاظت اتاق ها از باران، ایوانک های عریض و سرپوشیده در اطراف اتاق ها ساخته اند (2

از مصالح ساختمانی سنگین،  بیشتر ساختمان ها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی بنا شده اند و در صورت استفاده (3

 [7]ضخامت آنها در حداقل میزان ممکن حفظ شده است 

در تمامی ساختمان های این مناطق، بدون استثنا از کوران و تهویه طبیعی استفاده می شود. به طور کلی، پالن ها  (4

  [8] گسترده و باز و فرم کالبدی آنها بیشتر شکل های هندسی، طویل و باریک است.

ظور استفاده هرچه بیشتر از جریان هوا، همچنین به دلیل فراوانی آب و امکان دسترسی به آن در هر نقطه، ساختمان به من (5

 ها به صورت غیر متمرکز و پراکنده در مجموعه سازماندهی شده است.

 به دلیل بارندگی زیاد در این مناطق، بام ها شیب دار است و شیب بیشتر آنها تند است. (6
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ارسی های بزرگ با شیشۀ رنگی به خصوص در خانه های اعیانی مرسوم بوده که خاصیت دو عملکردی به اتاق استفاده از  (7

اصلی می داده است. در زمستان و ایام سرد، بسته بودن ارسی ها فضا را به اتاقی گرم تبدیل می کرده، در حالیکه در 

 [9دیل اتاق با ایوان را فراهم نموده است.]تابستان یا روزهای گرم، باال بردن ارسی امکان گردش هوا و تب

 شیعه-اسالمیمهمترین اصول بنیادین معماری  -4
که همه دانست از یک نظم هندسی دقیق و همه جانبه  منبعث قوانین و ضوابط شکل شناسی معماری اسالمی را در یک کالم باید

رد ، معمار با بهره گرفتن از زبان مطلق و بی تزلزل مجموعه چیز این معماری از پایبندی به اصول هندسه ای کامل و ناب حکایت دا

ای  ای بلورین و بی نقص می آفریند ، معماری قدسی که گویی به جهان دیگری تعلق دارد . شاید بتوان چنین انگاشت که معماران 

ای تشرف و تعالی آن می برشیعه بومی محصول کار خود را بدین طریق با انتظام به سامان عالم همنوا می سازند و راهی 

 [10]گشایند

 اصل مركز گرایی-4-1

از مفاهیم مطرح در معماری ایران مرکز گرایی می باشد که ارزیابی های متفاوتی از آن صورت گرفته است. تمرکز آفرینی و ایجاد 

عمومی از الگوهاست که در آرامش فضایی با محوربندی کردن فضا های باز و نیمه باز و بسته انجام می گیرد. مرکزیت یک شکل 

در سازماندهی مرکزی ، تعدادی فضا ، که ممکن است [11کلیه زمینه ها من جمله طراحی معماری بومی مصداق پیدا می کند. ]

ترکیبی  از اهمیت بیشتری برخوردار است ، در عملکرد مشابه و یا دارای درجه اهمیت یکسان باشند ، حول یک فضای مرکزی که

معطوف به مرکز که از تعدادی فضاهای فرعی که حول یک فضای مرکزی بزرگ و غالب گرد آمده اند ، تشکیل شده  است متعادل و

فضاهای فرعی در این سازماندهی ممکن است از لحاظ عملکرد ، فرم و اندازه با یکدیگر مشابه باشند و ترکیبی کلی را به  ،است

عامل تشخیص و عنصر منحصر به فرد این نوع ، دو یا چند محور قرینه استوجود آورند که دارای نظم هندسی است و نسبت به 

، و گاه  باشدسازماندهی ، فضای مرکزی آن است ، فضای مرکزی می تواند به لحاظ وظیفه یا به صورت سمبلیک ، غالب و مسلط 

ین جزء مرکزی نسبت به سایر اجزاء ا حتی  مقدس باشد . در سازماندهی مرکزی اجزاء گرداگرد یک عنصر مرکزی قرار گرفته اند

وجود داشته باشند ، نقش برتر را دارد . این اجزاء از راه عنصر مرکزی با  توانندکه در پیرامون آن قرار دارند ، و بدون آن نمی 

می کنند . این  یکدیگر ارتباط دارند . تمام راههای ارتباطی یا رو به این مرکز هستند و یا در این عنصر مرکزی با یکدیگر تالقی

سازماندهی مرکزی ، [12] می باشد عنصر مرکزی هم نقطه ی پایان آنها است ، هم مرکز تداخل آن ها و هم نقطه ی میانی آنها

مرکز را به عنوان سازمان دهنده فضاها به کار می گیرد . در این مدل ، فضای مرکز می تواند دارای اهمیت زیادی در خارج باشد و 

مرکز این  ،، سازماندهی را متحد کند اما از نظر عملکرد به عنوان یک فضای مورد استفاده ارزشی نداشته باشد از لحاظ فرم 

در این سازماندهی ، اجزاء در راستای شعاع های . می تواند تو خالی باشد ، مانند حیاط مورد استفاده قرار می گیرد  سازماندهی

 [13] ،تهی می شوند قرار می گیرندیک دایره ی فرضی که به یک مرکز حقیقی من

اصل ورودی فضایی-4-2  

ورودی چه ساده و چه پیچیده معموال از اصول خاصی ، ورودی مرز عبور مادی و رسیدن به جلوگاه معنوی تسلیم و سجده است

 ،تدو دنیاس دو دنیای متفاوت هستند ، ورودی نقطۀ تماس و استحالۀ این معماری مقدس. اگر بیرون و درون پیروی می کند

اخل ، تظاهر ورودی در بیرون بسیار شدید است ، به این علت که جنبۀ دعوت کنندگی قوی تری دارد. در حالی که در حیاط و د

ف اند و قرار ندهد دهانۀ ورودی ها در حیاط ، ساده و بی تکل را تحت تاثیر خروج  انسانبرای اینکه  .تظاهر آن بسیار خفیف است 

صلی ور ارار نمی گیرند، بلکه در طرفین ایوان هستند این در حالی است که ورودی در خارج ، با قرار گرفتن در محدر محور تقارن ق

ن روورودی به عنوان عنصری شاخص و تاثیرگذار در یک بنا ، حائز اهمیت فراوان است و از ای.تقارن، اهمیت بیشتری می یابد  
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ا ، عملکرد و امی موارد و عناوینی که تا کنون از آنها سخن گفته ایم یعنی ؛ فرم ، فضبسیار مورد نقد و بررسی قرار می گیرد . تم 

دارد ،  سامان دهی فضایی و برنامه ای که ساختمان قصد تعریف آن را ،اصول نظام دهنده در طراحی ورودی یک بنا دخیل هستند 

دن به عنوان حلقه ای از زنجیره ای برای رسی و ستیک بنااینده فرم ، فضا و عملکرد ورودی نم .  [14]به نمایش گذاشته می شود

. می شود ی درون و بیرون بنا محسوبورودی دارای فضای مخصوص به خود است ، فضایی که به نوعی حد فاصل فضا، به بنا است 

ای دیگر بر ، چندین فضورودی مفصل فضای بیرون و درون است. از آنجا که در معماری ایران ارتباط بین دو فضا بال واسطه نیست 

اه بین دو اساس سلسله مراتب  معینی به کمک آمده و تشکیالت ورودی را شکل می دهند . این تشکیالت و سازمان فضایی ، گ

که همان  ورودی همچنین دارای عملکرد است . عملکرد و وظیفه ای .باز و بسته شکل می گیرد فضای باز ، دو فضای باز و یا نیمه

رودی را شکل ام آن بر می آید ، با ورود کاربر به داخل بنا مرتبط است: عناصری که در ترکیب با یکدیگر تشکیالت وطور که از ن

[15] می دهند، به ترتیب وظیفه دعوت ، توزیع و هدایت را به عهده دارند  

 اصل سلسله مراتب فضایی-4-3

ساس برخی از خصوصیات کالبدی یا کارکردی آنها که اصل سلسله مراتب یعنی سازماندهی و ترکیب فضا ها و عناصر بر ا

موجب پدید آمدن سلسله مراتبی در نحوۀ قرار گیری یا استفاده یا مشاهده عناصر شود . سلسله مراتب موجود بین این فعالیت 

ای ورودی به فضا های آنها نیز سلسله مراتبی وجود داشته باشد تا کارکرد فضا ه–ها موجب شده است که بین اجزاء یا جزء 

 ،رده بندی فضایی میان درون و بیرون که بر مرزبندی حریم های فضایی تاکید دارد[16] بهترین شکل ممکن صورت پذیرد .

می باشد،  رده بندی کالبدی میان کالبدی های جزء و کالبدی های کل برای نمایش سیر از جزء به کل و از ساده به پیچیده

هرگاه چند عنصر در کنار یکدیگر قرار گیرند ، تعریف شده است.  ها از نگاره مبناء تا نگاره کل رده بندی در نگاره ها و آرایه

نظمی در روابط بین آنها بوجود می آید . ممکن است این عناصر همگی هم ارزش بوده و یا اینکه تابع یک نوع سلسله مراتب 

از عناصر فرمی و فضایی ، و با در نظر گرفتن تفاوت ها و  ایجاد سلسله مراتب ، به معنی ایجاد ترکیبی منظم[11]باشند . 

با توجه به ابعاد گوناگون معماری ، سلسله مراتب نیز شامل انواع مختلفی است . سلسله  ،توجه به میزان اهمیتشان است 

سلسله مراتب  مراتب ممکن است از منظر فرم ، فضا و یا عملکرد به وجود آید  بطور کلی می توان سلسله مراتب بصری و

معنوی را از یکدیگر تشخیص داد . یک فضا ممکن است دارای فرم خاصی باشد که موقعیت خاصی برای آن ایجاد کند . اما 

 توانیمبرای ایجاد سلسله مراتب ، ما نه تنها می .این امکان هم وجود دارد که اختالف ارزش فضاها در اثر عوامل معنوی باشد 

توسل شویم ، بلکه می توانیم از جای گیری متفاوت یک عنصر ، نسبت به بافت عناصر اطرافش ماندازه ها  به ابزار تغییر ابعاد و

اطالق ارزشی ویژه به یک فرم یا فضا  . مرکزیت ، جهت گیری و تضاد هندسی  :یعنی استفاده از عواملی چون  ،استفاده کنیم 

در می باشد و  مکانی مهم و با ارزش  برای آن عنصر  یی  ،  شکل یگانهاندازه استثنا ک سلسله مراتب را منوط به ایجادو تفکی

تمام موارد ، فرم یا فضایی که از نظر سلسله مراتب مهم است ، به وسیله ی استثنایی بودن خود نسبت به حد مقرر و خالف 

و انتظام را در یک ترکیب یکپارچگی ،  هنده ی سلسله مراتبداصل نظام .الگوی منظم ، دارای اهمیت و معنی می گردد 

 [12]  .الحاق عناصر به یکدیگر را ، ساده تر و قابل تشخیص تر می کند و بندی موجب می شود

 اصل تقارن-4-4

،همنشین عبارت است از ترتیب و آرایش عناصر و اجزای همانند در دو سوی یک محور. تقارن در معماری چون همواره قرین تقارن 

تقارن جزیی از توازن و نوع خاصی وحدت بوده وضع قویتری پیدا کرده و همواره با عنصر پرقدرت مرکزی همراه بوده است. نظیر و 

و به عنوان یکی از عوامل ایجاد انسجام و نظم و به معنای تکرار عینی عناصر در دو سوی یک محور و یا اطراف یک  ،از آن است 

تقارن با نظم اجین بوده و نوعی برنامه ی کار از  ،ز واضح ترین عوامل در تشخیص فضا است .تقارن یکی ا[13]مرکز بکار می رود 

را  ترتیب متعادل اشکال مشابه فرم و فضا ، حول یک خط ) محور ( یا نقطه ی مشترک )  پیش فکر شده است الزمه ی تقارن
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مشخص باعث  تقارنداشتن [11]ه مراتب یاری جست . مرکز ( می داند ، تقارن عاملی است که از آن می توان برای ایجاد سلسل

، منطقی در نقشه ی بنا می توان هیات و حجم کلی بنا را بهتر درک کرد تقارن بنا یا کل بنا می گردد . با رعایت  انسجام اجزاء

مناسب و تغییرات ابعاد  اق ، کاهش وامکان طراحی فرم و ترکیب حجمی صحیح را به ارمغان می آورد و به توانایی انجام الح تقارن

کنند و  یمحورها عموما تقارن را القا م.لگوهای سازماندهی فرم و فضا شود می تواند موجب ایجاد ا تقارنزیبا را می دهد . همچنین 

 افکن و نظام دهنده  هی، سا یقو یریتدب تقارن را،  محور . کنند یم تیدارند حرکت را در جهت خود تقو یخط یاز آنجا که شکل

 یتوانند در قالب فرم ها یکه م یداند . عناصر یآن منوط م یدر دو انتها یدو عنصر نقطه ا یریآن را به قرارگ جادیخواند و ا یم

 [14].  دنباش ییمدخل ها ای، فضاهاو  ی، سطح عمود یمرکز

 اصل نشانه گرایی -4-5

یک  ،  اینکه یک حقیقت کامال عینی است، به نظر انسانتیتوس بورکهارت بر انتزاعی بودن هنر اسالمی تاکید دارد. وحدت، با 

 مفهوم انتزاعی ایجاد می کند. اسالم مبتنی بر توحید است و وحدت را نمی توان با هیچ تصویری نمودار ساخت و بیان کرد. 

گرایی دشبیه سازی و نما گراییدنما،انواع نشانه گرایی را می توان به گونه های زیر نیز دسته بندی کرد: نشانه گرایی قراردادی 

زبان معمولی دانشی جزیی که به وسیله ی منطق و احساس بدست  . می باشد نشانه گرایی محتوایی و مفهومی،شکلی و صوری

زبان سمبولیسم دانشی را بیان می کند که به وسیله خرد به دست آمده است ، یعنی عرفان . نمادها خود  .آمده را بازتاب می دهد 

امر مطلق در امر نسبی هستند . فروم های نمادین ، که جنبه های محسوس حقیقت متافیزیکی هستند ، چه انسان از  تجلی خدایی

د . انسان نمادها را خلق نمی کند ، به وسیله ی آنها دگرگون می شود . وجود نمادها نحضورشان آگاه باشد و چه نباشد ، وجود دار

ون ترین است انعکاس می یابد . دنیای مادی نه تنها رن چه عالی ترین است در آنچه دمی کند که آ پیرویاز این تشابه معکوس 

همان قدر نزدیک است که رابطه ی برگ های یک ، دنیای مافوق خود بلکه دنیای روح را منعکس می کند. رابطه ی نماد با منشاء 

رویکرد سیر کردن از ظاهر پدیده ها و یادآور شدن در ترجمان معماری، سامان دهی اجزاء، همواره با .است  درخت با ریشه اش

باطن آنها همراه می باشد.تمثیل هایی که از فضای بهشت در قرآن آمده است، سرشار از عناصر حیات بخش طبیعی است و معمار 

سلوک الی اهلل  موحد سعی دارد بهشتی زمینی را به گونه ای سامان دهد که انسان ها ضمن برخورداری از مواهب طبیعت از سیر و

 [11]لی روحی و معنوی نیز باز نمانندو تعا

 اصل درون گرایی -4-6

در معماری درون گرا، نمای بیرونی بسیار ساده کار می شود، به گونه ای که هویت ویژه هر ساختمان به آسانی بازشناخته نمی 

ت.ممیزات و صفات متعالی سطح ها در هر یک از طرق شود. اما در ساختمان های برون گرا، به نماهای بیرونی بسیار توجه شده اس

ترکیب اثر  زینت و آرایش آن،شکل و هیأت سطح، اصالت ذاتی و غنای موادی که به کار گرفته می شود .زیر جلوه گر می شود

و عناصر فرمی یک باز و بسته بودن ، از ویژگی های ناشی از عوامل  [11]نشان داده می شود تزئین و بکار گیری مواد اصیل و عالی

معماری ایران در تبدیل این دو ، فضاست . اولین تمایزی که می توان بین دو فضای مختلف قائل شد ، بسته یا باز بودن فضا است 

فضا ، بسیار ماهرانه عمل کرده و ارتباط آنها را از طریق سلسله مراتبی از فضاهای نیمه باز و نیمه بسته برقرار می کند . فضای باز 

فضای باز در معماری ، [14]دارد شاخص فضای بین ساختمان ها نبوده ، بلکه هویتی  ور معماری ایران شخصیتی مستقل دارد . د

سنتی ایران در دو مقیاس مطرح می شود . اول فضاهای باز بزرگ بیشتر جواب گوی تجمع های بزرگ و مراسم مذهبی و نظامی 

تر در رابطه با کاربردهای روزمره در بناهای کوچک و غالبا مسکونی متداول بوده است و بوده است و دوم فضای باز کوچک ، که بیش

معموال مکمل فضای زندگی در بخش سرپوشیده محسوب می شده و هماهنگی خاصی را در فضا پدید می آورده است .فضای نیمه 

ک بررسی تحلیلی می تواند به عنوان فضای ارتباط حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در ی،باز در معماری سنتی ایران

 .[13]دهنده ی این دو شناخته شود . 
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 وحدت در كثرت اصل -4-7

نظم نشاندهنده وحدت . می باشدامری به شدت تجریدی و انتزاعی  که است ،این اصل، بنیادی ترین اصل در هنر و معماری سنتی 

به طور مثال ترکیب ساده  ،کل و جزء در طراحی یک اثر معماری نقش داردسادگی شکل در [11] بی نظمی مبین کثرت است. ،

طاقبندی و غرفه با ریتم منظم و پیوسته ی کنار هم، ایجاد وحدت شکل و پیوستگی می کند و به فضای محصور شده جلوه خاصی 

که میان اجزای آن، تحت ساختاری است ، محصول طراحی باید به صورت یک کل مرتبط االجزاء باشد. این کل  ،می بخشد

فرایندی پیوند برقرار شده باشد. چنین کلی دارای وحدت است. وحدت، جوهر و محصول تمام اصول و قواعد شکل دهنده مانند 

کلیت یک بنای معماری می تواند از همنشینی تعدادی جزء یا [17نظم و هماهنگی است و مفهوم و معنای آن مندرج در آنهاست. ]

شود : کل ، عامل می توسط اجزاء به عنوان یکی از اصول نظام دهنده شناخته ، د . این رویکرد ، یعنی تشکیل کل واحد ایجاد شو

ن آعالوه بر تعداد اجزاء نوع  [13]وظیفه نهایی کل ، به وحدت رساندن اجزاء است  .اتحاد اجزاء و تشکیل ساختاری مستقل است

هر چه اجزاء ، و شباهت و یکنواختی آن ها در تشکیل کلیت بنا تاثیر می گذارد است  فضا و عملکرد دارای اهمیت ها از نظر فرم ،

از یکنواختی بیشتری داشته باشند ، زودتر در یک جمع به صورت یک کل به چشم خواهند آمد . و هر چه جزء به تنهایی کامل تر 

این  [12]تری از یک واحد همگون پیدا می کندباشد ، مجموعه به مجموعه ای نامتناجس شبیه خواهد شد و کل فاصله ی بیش

ه ها در عین وابستگی به هم می باشد. در این نظام پدیده ها در عین داشتن هویتی مستقل به داصل متکی به اصل استقالل پدی

 [11. ]است هم وابسته هستند، نه به معنی وابستگی علت و معلول

 مازندراناقلیم بومی تکیه در -5
مازندران همواره از لحاظ مکانی و بصری، در مکانی از حاشیه میدان قرار دارد که مسلط بر کل فضای میدان است تکایای شهر های 

سقفهای پر ، اغلب تکایا بنای کوچک دو طبقۀ هم در کنار خود دارند که سقا نفار )سقاتاالر( نامیده می شوند بسیاری از سقانفارها 

 [18گی روزمرۀ مردم، اساطیر و افسانه های مذهبی را به تصویر کشیده اند. ]از نقاشی دارند که داستانهایی از زند

 

 تحلیل تکایای طایفه اسک و ارزش های شیعه برمعماری بومی-6

تکایا همیشه از بهترین عوامل هویت دهنده به محله ها بوده اندکه در شکل گیری و هویت بخشی به شهرستان آمل که از طوایف 

در شهر و ییالق و روستا سکنی گزیده اند تحت تاثیر مذهب شیعه بوده است و این امر در میزان کیفی و مختلف تشکیل شده و 

مقدس بودن آن با توجه به شرایط طبیعی و سنت های جاودانه ملموس می باشد و این شکل وحدت معنایی و عرفانی ناشی از 

یای اسک الریجان، آمل، اوجی آباد( در شهرستان آمل بعنوان سه رسیدن به حقیقت نیز تجلی یافته است. این سه بنای عظیم )تکا

مرکز تجلی مذهب شیعه معماری بومی می باشند. و عظمت آنها در مقیاس شهری در هویت بخشی معماری بومی با شکل و عناصر 

 ت.و نماد معماری ایرانی )حیاط مرکزی( به وضوح در زیباترین و شگفت انگیز ترین نمونه ارائه شده اس
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 )نماد ییالق(تکیه آب اسک الریجان -6-1

می ام ایران یعنی قله سفید دماوند روستای اسک در جوار رود خروشان و زالل هراز قرار دارد . روستا از طرف شمال در امتداد ب

اشک موسوم بوده و بعدا با . بر طبق اظهار یکی از پیرمردان محلی این دهکده به نام [19]رود هراز می گذرد و از کنار آن  باشد

در  عزاداری ی مقدس برایمکان، تکیه آب اسک الریجان  گذشت زمان شین به سین تبدیل گردیده و امروزه اسک خوانده می شود.

تقسیم شده است و در  تعزیه خانه  ،حسینیه و زینبیه و ابوالفضلی ،مسجد: عنصر هویتی پنجکه به  شدهروستای اسک واقع وسط 

       [20]یعنی محل نشستن تعزیه خوانها می باشد.  سقانفار مکانی به نام وسط تکیه
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 )نماد شهر (طایفه اسک آمل تکیه  -6-2

 

 مركز  گرایی اصل

 

ه ای نشانگر ركت از مركز مركزیت تکیه با سقانفار ،ظهور نقط

به عنوان رمز وحدت و مبداء با حركت بیرونی با كمانی دایره 

ای با نقطه ای در مركز وحدت هستی كه الهام عمیق از 

 سرچشمه توحید می باشد.
                            

 

 اصل ورودی

ورود از فضای جهان مادی به جهان معنوی است. فراموشی 

درون و سیر از ظاهر به باطن شروع یک  بیرون ویادآوری

سفر عاشقانه و دلدادگی می باشد،آغاز محبت، دوستی و 

 پیوند احساس است برای جهانی رویایی و آرزویی بهتر
                         

 اصل سلسله مراتب

 

مسجد،عالی ترین عنصر تکیه خانه خداوند است مسجد ، 

كی شهر است. تجلی قلب عالم است و شهر خدا در دل خا

علم و اعتقاد و عقل شیعه است كه ارتباط انسان با والیت 

حق در عالی ترین مرتبه آن ارتباط با خداوند سبحان است و 

                با ادبیات عرفانی ظاهری ماده و باطنی پیچیده می باشد .

روح خردمندانه با آهنگ  یاضی، نظم ر یتقارن ، دقت هندس اصل تقارن

تفکر  کیاوج  یساز نهیدهند ، قر یم وندیپ یآسمان یهست

و هندسه است  یاضیو رشد علم ر یاستوار است .درک عقالن

  مرتبط است . قیو عم یمتعال یكه با ارزش ها

 اصل نشانه گرایی

 

مربع رمز زمین یا مادیت دایره )شش ضلعی( رمز آسمان یا 

شهودی معنویت می باشد، در این تركیبات همواره حس 

است ، و انتزاع و نشانه حس و هنر و عقل و عشق می باشد 

و ریشه های حکمت كهن  با نظری ژرف به عالم مثال می باشد

              ایران در جهانبینی معنوی ایران دارد .

 اصل درون گرایی 

 

فضای بسته خیال انگیز ، حتی روحانی و گویی شأن و منزلت 

آن دارد كه در آن كاهش جرم ، انسان و تاكید بر فضیلت 

و پاكی روح را نشان می دهد و فضای خالی  افزایش فضا

نشان دهنده معاد و حیات است و خود تصویری از بهشت را 

            نشان می دهد .

 اصل وحدت در كثرت÷ 

 

شکل ها میل به مركز دارند ، اما از سوی دیگر چنین می 

می شوند و مجددا به مركز بر نماید كه دم به دم از مركز دور 

.آهنگ گردش پر رمز و راز پیکربندی اعجاب انگبز می گردند 

با هندسه ای انتزاعی و تنظیم ارتفاعات و وحدت فضای درون 

            و بیرون در حد كمال .
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تکیه در محله اسپه کال مرکز تجمع اسکی ها در شهر آمل نیز مستقر شدند.  طایفه اسک عالوه بر موطن در کوهستان در مرکز شهر

تکیه اسک نیز در آن منطقه واقع می باشد، جزء تفکیک ناپذیر هر محله بود و در واقع هر محله با برپایی تکیه رسمیت می یافت 

بخشیدن به فرهنگ و تمدن و آداب و  تداومی تکایا اسک نمایانگر بخشی از مساعی یک قوم براکه جزء بافت قدیم آمل می باشد. 

سنن و هویت فرهنگی است که در معرکه این جهان پر تب و تاب واقع شده در حوزه جغرافیای سرزمین پر اُبهت و اهورایی ایران 

جاذبه و جلوه که نام بلند و پر آوازه و شکوهمندش در سیمای تاریخ و تمدن ملت های جهان عزتمندانه و فاخرانه می درخشد و با 

ای مهر آمیز به حیات طبیعی اش ادامه می دهد و دیگر اینکه منظره خیال بر انگیز آثار گذشتگان در تکیه اسک قابل مشاهده 

 [21].ترین ارزش ها و میراث نیاکان و سند تالش و تدین و هنر همبستگی قومی آنان است 
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 تکیه اوجی آباد)نماد روستا(-6-3

 

 مركز  گرایی اصل

 

سقا نفار ، نقطه مبدأ رابطه بین مركز و اطراف بصورت كمان و 

شعاع می باشد نمایانگر وحدتی است از مبداء و مظهر هستی و 

روح انسان و معنویت باطن حق می باشد كه از  طریق كمال و 

تصویر به نقطه ای تبدیل شده است و نماد كمال هنر و ادب به 

 روح زنده است .
                  

 

 اصل ورودی

و حركت  یآشکار در مدخل اصل یدعوت به فردوس با نشانه ها

ت و آغاز حیا گرید ییو تکاپو و حس مکان و تعلق خاطر به فضا

معنوی و پذیرش انجام فریضه نماز و مراسم عزاداری می باشد 

 ورودی نماد اقتدار و صالبت و مرجعیت می باشد

             

 

 اصل سلسله مراتب

 

روح و  شیسلوک جان ، آسا ریس یبرا یو روحان یمعنو تیفیك

می باشد كه  و مقدس ینوران یروان و انعکاس رفتن به فضا

یا مسجد در آن چشم نوازی می كند و عالی ترین عنصر تکا

لطیفه نهایی قدسی از سرچشمه توحید و یکتاپرستی می باشد 

  
                

 

 اصل تقارن

 

ند و به ا دهیاعضا و عناصر در كنار هم به آرامش رس تقارن

و هندسه  اند دهیرس یمتعال یهمه نقش ها نیتعادل و توازن ب

روح برای تعمق در مراتب عالی  و بنا و بعد باطنی و برانگیختن

 تر ادراک می باشد .
 

 

 اصل نشانه گرایی

 

 گرید یبه عنوان رمز وحدت عالم بر همه نقوش هندس رهیدا

زمان  یمركز پنهانش با آن ب ای یهسته درون رایدارد ز یبرتر

كه در مراسم سینه زنی در طواف  گردش زمان مناسب دارد

عنای عمیق آن رهایی از ارزش نشان می دهد ، ارتباط هنر با م

 هایی از ارزش های حقیر و پیوند با ارزش متعالی است .
                    

 اصل درون گرایی 

 

از  یضمن برخوردار ی، صحن و ورود اطیباز ، ح یها فضا

بسته  یاست كه به فضا یجوهر یو خرد اله ریوحدت فراگ

علم وجود  حیاط مركز.دهد یم تیو شخص یستگیكرامت و شا

عناصر دورتادور سقانفار می باشد و همراه می باشد كه تمامی 

با توازن بر زیبایی غالب ، كمال روحانی را با نمایش ظاهری و 

 معماری مقدس بیان می كند .

                 

 

 اصل وحدت در كثرت

 

درون  ریتکث تیكه خاص یبا تناسبات یسازه ها یهندس اشکال

 باشند یو وابسته به آن م دیداگرد مركز خورشخود را دارند گر

كه همراه با هندسه ای با وقار با كشش اشکال كمال یافته به 

وحدت در مركز متعالی می رساند و فرصت و قداست جمعی را 

بیان می كند و مسجد عامل وحدت و مظهر تجلی جمال می 

  باشد و دل عارف كامل است .
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روستای اوجی آباد قشالق طائفه اسک می باشد ،چون زندگی در ییالق آب اسک در فصل سرما مشکل بود و زمین روستا برای 

کشاورزی مساعد بود گروهی از طائفه خواهان آن شدند که از کوهستان به دشت پناه آورد. تکیه روستا در بافت و کنار جاده اصلی 

 [20]است. ی جنوب غربی محوطه واقع شدهگرفته است. راه ورود به مجموعه یکی در وسط ضلع جنوبی و دیگری در گوشه قرار
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 نتیجه گیری:

 

 

 مركز  گرایی اصل

 

نقطه مركزی مبداء )عنصر هدایت كننده( حركت از این مبداء 

به مثابه میدان است كه وحدتی حاصل می آید كه نماد عدالت 

و برابری در همه جهات است و كعبه دل های عاشق و عزادار 

  برای دریافت شفاعت از واسطان فیض می باشد
                            

 

 اصل ورودی

نماد و نشانه مذهب شیعه و علوی است راهنما و مرشد است كه 

دعوت به جمع یاران والیت و اطاعت از امامت می كند و از وجه 

ظاهری به وجه باطن انسان می رود و انسان را به خلوت درونی 

رهنمون می كند اغاز حركت از عالم جمال به عالم جالل می 

                                              باشد

 

 تباصل سلسله مرا

 

توحید ، وحدانیت در مسجد نبوت  )امامت ، والیت (درحسینیه 

و معاد )شهادت و ایثار و بصیرت( در ابوالفضلی با رعایتجایگاه و 

مقام می باشد و در رأس هرم مسجد می باشد  كه به نوعی یار 

 و یاور و مکمل حیات معنوی و روح و جان تکایا می باشد
                         

 

 ل تقارناص

 

رعایت ابر اصل عدالت در قرینه سازی و نشان از سنگینی و 

وقار و اصالت مقدس گونه بنا دارد تقارن از صفات زیبای الهی 

است و از نشانه های هنر قدسی با الهام از طبیعت و خلقت 

 پروردگار است 
    

 

 اصل نشانه گرایی

 

اعداد چهار نماد فصل ، چهار ایوانی چهار جهت اصلی همگانی ، 

چهار پاره ،چهار شعار اسالم ،چهار باغ در تکایا به عنوان اعداد 

مقدس می باشد كه نشانگر صفات جالل متجلی شده از هستی 

                   مطلق می باشد و رمز سمبل و بیان تحریری است

 اصل درون گرایی 

 

فضای درونی پاک ترین گونه فضای نیایش و حیاط مركزی 

مانند مادری تمامی عناصر تکایا در آغوش می گیرد و در ذات 

جاودانه والیت متجلی می شود و آماده ساختن روح برای صعود 

                    به عالم غیب می باشد و صدور امر قدسی و عالم روحانی است 

 

 اصل وحدت در كثرت

 

عناصر به گونه ای درون هم تنیده و پیچ و تاپ خورده اند و نشان 

می دهند كه درون هر چیز نشانی از چیز دیگر را می توان یافت 

یکی در همه و همه در یکی . نقش ها با پیروی از تناسبات جهان 

همراه با ریتم و آهنگ همه پراكندگی و كثرت را در یک دایره 

محیطی گرد آورده و تفاوت ها را به وحدت رسانده راه را برای 

آشفتگی و بی نظمی می بسندد و تا فضای آرامش و یکدستی را القا 

 كند
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معمار علوی، با گرایش های عرفانی به اصول اعتقادی و بنیادی شیعه، آموزه ها و باورهای دینی و اندیشه های مقدس بر آن 

ن هنر معماری بومی در تجلی ارزش های است تا عقاید روحانی و آسمانی خود را با اقلیم بومی جسم مادی زمین، پیوند دهد و ای

 عاشورا و ارادت به خاندان علی )ع( بعنوان یک اثر قدسی و جاودان به نام تکایا به معماری بومی، زینت بخشد.

اعتقادات به اصول بنیادین اسالمی شیعه )اصل سیر از کثرت به وحدت، عدالت محوری، وحدت فضایی، مرکز گرایی، سیر از 

ه هندسه انفسی، اصل تقارن، اصل انتزاع گرایی و ...( بر اساس آیات قرآن و روایات پیامبر )ص( استوار است، انسان هندسه آفاقی ب

 را به عدالت، آگاهی، اندیشه و جهاد فرا می خواند.

جنبه های هنر معماری بومی و جلوه های اعتقادی علویان و مبانی نظری شیعه در مازندران به طور کامل از ابتدا با دین و 

مختلف آن بی ارتباط نبوده اند امامت ، والیت ، شهادت ، ایثار ، بصیرت آنچه که باید از ابتدا به فراخور معنویت زمانه درصد بهره 

گیری و بهره وری از مذهب شیعه بوده اند و به همین جهت در صدد نمایاندن جلوه های مذهب شیعه برآمده اند. این معماری 

ونه مقدس در فرهنگ شیعه و معماری اقلیمی مازندران بصورت آگاهانه در نمایاندن جالل و جمال و شکوه والیت رازگبومی و هنر 

پذیری علویان در تکایا طایفه اسک آمل پیوسته در تالش بوده اند که هنر های مقدس را در تکایا بهره گیرند. بدین جهت فراتر از 

تعامل پیدا کردند در طول تاریخ جلوه های شیعه بر معماری بومی مازندران می توان اقلیم و حد و مرز جغرافیا با فرهنگ شیعه 

تکایا را بهترین الگو ، و آغاز معماری شیعه دانست . معمار شیعه علوی در روزگاران گذشته هر زیبایی را که در اطراف خویش می 

می کرد تا به هنگام فرصت همچون آیه های و آهنگ درخور عظمت و جالل والیت خاندان علی )ع( می دید سعی دید و اگر آن 

شور شیفتگی و اخالص را به زبان معماری بیان کند . معماری بومی تکایا ، امری تصادفی و ،  های متین و موزون سوره های قرآن

و در پیکره اندیشه و تفکر بازتابنده جلوه های مذهب شیعه بر روح مؤمن عزادار تاثیر می گذارد به عنوان اتفاقی نیست بلکه همواره 

  فلسفه و فرهنگ شیعه و نظر اندیشمندان نشأت می گیرد.  ازتکایا  کدام از عناصرشیعیان تاثیر می گذارد و هر 
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