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چکیده
در غرب مازااران د ها امامزاد و هقعه متبركه وجند دارد كاه تماامي آاتاا
منرد احترام اهالي هستنا و زائران هسامار هرپاياه اراد

خااص هاه خااااان

عصمت و طتار  هه سمت آاان كشما ميشناا از ديا مردم تمام آاان از
سادا

هستنا و اين ساادا

شامعه در هار ك اا ماافنن شاااا هقعاها هار

مزارشان هناا اتااد شاا سااخت هرااماههاا مساتنا از تاريتچاه معماار
ش ر اامهها ها يمااا آيمن ها و مناسک هرپا شا در اين هقاع ميتنااا ااار
متاطبان هسمار را در سراسر كشنر هه اين وناه هراامهها جلب امايا
کلیدواژهها :امامزاد هاا هقااع متبركاه هقااع غارب مازاااران شا ر ااماه
امامزاد ها معمار هقاع

 1دكتر فنلكلنر از آكادمي علنم جمتنر تاجمكستان و پژوهشگر ارشا اااوسمما
m.khalat@yahoo.com
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مقدمه
حضنر اسهم در ايران فصل انيني در حما

معنن ايان سارزممن وشاند

كه از اتايج آن پرورش اسلي هند كه ضمن پمناا داشتن هاا هنمادهاا فرهناگ
ايرااي ها آيمن و مبااي اسهم اماز ع امن وشات در فرهناگ معنان ايرااماانِ
عاااالت و ااساااامت هااه ااانر

مساالمان شااتادتگا شااتماان را آزاد

«زيارتگا »هايي درآمااا كه منرد احترام مردم هنداا و در همه ادوار تاريخ ايان
سرزممن چه در هنگامه پريشااي و چه روزوار امكبتتي و هتروز

هاه عنانان

پايگا هايي معنن هه حساب ميآمااا اين امااكن ماذهبي از دو جتات مانرد
احترام و تنجه مردم ايران هند ااا :از يک سن اعتقاد و ايمان هه خاااان ابن

و

امامت و ورايش آاان هه عاالت و فضاايل ااساااي و از سان ديگار حقمقات
وجند خند اين ااحبان مزار كه اغلب در ستمز ها هايعااالتي و سات ِ زماااه
خنيش جان هاخته هنداا اينان در هرخنرد ها ااام خهفت و هايعااالتيهاا
حاال از ااام سماسي و اجتماعي منجند در هرونشها كه فرات مييافتنا
هه تكاپن ميپرداختنا و آاگا كه جان هر اين را ميوذاشتنا هرواردِ پمكرشاان
هر فراز كن ها اعماق در ها و پتنه دشتها هقاعي پايا ميآما كه اام و اشاان
آاان را در حافاه تاريخ ماااوار ميساخت
ماازار امامزادوااان در سراساار ايااران از كااااننهااا معناان اسااهم
ههشمارميرواا اغلب اين امامزادوان از سادا

شمعه علن هندااا كاه در پاي

ا تاار خهفت امن تا پايان خهفت عبهاسي در ابرد ها دساتگا خهفات هارا
هرپايي «عاالت آل علي »هه شاتاد
هزاران ااسااي هستنا كه در لحاا

رسامااا اماروز ايان مزارهاا ماأمن

هم و امما و در او ا

فراغت خند هه اين

زيارتگا ها و اماكن متبركه ميرواا و هه امما ور وشايي از مشاكه
هستگااشان هه آاتا تنسل ميجنينا

خاند ياا
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هه طنر كلي يكي از ااگمز ها مت در ساخت هقااع متبركاه آمانز هاا
شمعي است كه كاانن االي آن در ايران هند است ماردم اياران هاا تنجاه هاه
ساهقه طنتاي در فرهنگ و تمان همش از هار ملات ديگار هاه روح اساهم
تنجهه داشتهااا و تنجهه آاتا هه خاااان رسالت همشتر از سايرين هند اسات هاه
هممن دلمل ه تشمع ها فرهنگ ايرااي پمناا وثمق يافت؛ چرا كاه فقاط ايان
خاااان ميتنااست هه پرسشها وا عاي روح ايراااي و امااز آااان كاه هماااا
اجرا عاالت است پاسخ دهاا افانذ شامعه آنچناان ان هاند كاه هرخاي
شاخصها آن ماانا هنا هقاع متبركه حتي از جااب حاكمان اهل سانت اماز
محترم شمرد ميشا (افتتارزاد  )06-09 :1303ها تنجهه هه عه ه شمعمان هاه
دفن شان در كنار اين مزارها اين اماكن متبركه روز هه روز وسترد تر ميشااا
و هر اهمهمهت آاتا افزود ميوشت؛ هه وناها كه اغلب هه عنانان امااد هارا
تمايه

سماسي  -مذهبي شمعمان درآمااا همچنمن هاايا فراوااي هه شاكل

اذورا

هاه ايان هقااع واواذار مايشاااا افازايش

اقا

امهك و من نفاا

جمعمت امز عاملي هند كه هر تعااد زُوهار كه هه زيار

امامزاد هاا مايرفتناا

ميافزود اين فزواي تأثمر مستقممي هر زيارتگا هاا داشات و اقاش آاتاا را در
زااوي سماسي اجتماعي و ا تصاد جامعه هر روز پرراگتر ميساخت
اانتً هقاع متبركه در غرب مازااران هاه ونااها طراحاي شاا اااا كاه از
اااامها ديگر هافت شتر امايانتر هساتنا  1از جنباه فرهنگاي مقااهر اقاش
حساسي در حفظ ااتقال هاورها و آيمنها اسهمي داراا ضمن آاكه هه عننان
يک هنا تاريتي هازونكننا ونشها از تااريخ شاكلومار آن اماز هساتنا
 1البته اين منضنع در روستاها كمتر هه چش مايخانرد در روساتاها تفااو
ساخت و مصالح هه كار ورفته شا در هقاع ها خااهها اهالي وجند ااارد

چنااااي از ااار اانع
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انگیزه ساخت بقاع متبرکه
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ههعهو اقش آاتا در اي اد و شكلومار مراكاز فرهنگاي ا تصااد و حتّاي
هافت شترها كامهً مشتند است

معماري بقاع متبرکه و امامزادهها در غرب مازندران

0

هنا امامزاد ها در وا ع هازتاب هنر مردم مسلمان ايران اسات امهاا هاياا هاه
خاطر داشت كه در هر سرزممني ساختمانها هقاع متبركه و هه طنر كلاي آثاار
تاريتي آن در ارتباط ها وضع جيرافمايي آب و هنايي من عمت تاريتي و امز
دتيل ديگر هند است و از اين رو تفاو هايي ممان آاتا هه چشا مايخانرد
هارااويها فراوان هنا هسمار مرطنب و درختان جنگليِ متننع آفاتهاا
هزرگ هناها تاريتي در شمال ايران هند و هست همانطانر كاه مايدااام
خشت در مناطق خشک ايران يعني در حاشمه كنير ااها سال دوام ميآورد
امها آجر و سنگ در مناطق شمالي عمر زياد ااارااا در ايان منطقاه اباياا در
جست ن هناها همش از پااصا سال هند زيرا كمتر هنايي هر ار ها محكا
ساخته شا هاشا ميتنااا در مقاهل عنارض طبمعي و وضع ا لممي اين اناحي
پاياار همااا در اين سرزممن هناها دويست يا سمصاا سااله را هاياا اايمي
شمرد زيرا هه طنر كلاي در مازاااران هانيژ غارب مازاااران (محال مانرد
مطالعه) هاران و رطنهت دايمي مصالح را ارم ميكنا و ميپنسااا و هنا اارم
و پنسما هه مرور فروميريزد و هاه تلاي از خااك تباايل مايشاند و چماز
اميوذرد كه هنتهها و حتّي درختان رو ايان تال را مايومرااا و اثار جاز
هرآماويِ متتصر هر جا اميوذاراا

 1هرا مطالعه همشتر ااک :مصاطفي خلعتبار لممااكي ( )1382سنیری در تناريخ علوينان غنرب
مازندران تتران :رسااش
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اوضاع جن و من عمت ا لممي غرب مازااران در طرح هناهاا تااريتي و
مصالح هه كار رفته در آاتا هسمار مؤثر هند و شكل آاتا را دورونن كرد است
تا آا ا كه شباهت كمتر ممان هناها تاريتي و مذهبي ايان منطقاه هاا سااير
اقاط ايران وجند دارد از جنبه معمار

مصالح االي هنا هقاع متبركه در ايان

مناطق واهي تنتا چنب است كه نام و استحكام آن اماز در منااطق مرطانب
زياد امست از ونباها كاشيكار و ولاستهها مزيهن در اين ا كمتر اشاااي
ميتنان يافت هناها تاريتي اين منطقه هسمار ساد و غالب آاتا هه شكل مرهع
يا مستطمل ساخته شا ااا هرا مثال در اكثر مناطق تنكاهن و رامسر دينارِ هقاع
را هه همان روش خااهها روستايي يعني ها چنب شاخ و هرگ درختان وِال
و واهي ه آهک ساختهااا هام هقاع امز مشاهه هممن خااهها ساخته مايشاناا
و وا آن را ها سفال و حلب و در مناطق يمه ي ها چنبهايي هنام لات)lat( 1
ماايپنشاااانا سااقف داخاال هقاااع امااز اغلااب هااه ااااطهح محلااي لمبااه
 1تتتههايي هه طنل سي يا چتل سااتممتر و پتنا د تا پاازد سااتممتر كه هرا پنشاش هاام اساتفاد
ميشند
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()lambehكار يا واشانكشي 1است ارتفاع يعني هلنا ساقف خاااههاا اماز
تفاو

چناااي ها هقاع ااارد فقط هرخي خااهها در دو طبقه ولي هقاع در ياک

طبقه هنا شا ااا در خااهها معمنتً يک طرف اينان وجاند دارد ولاي در هقااع
اغلب اطراف اتا ک محل دفن امامزاد هه انر

ايانان سااخته مايشاند تاا

امكان دور زدن زائران در اطراف بر يا ساختمان وجند داشته هاشا اغلب بار
در وسط اتاق است و اين امر امكان طناف را فراه ميكنا (البته در هعضاي از
امامزاد ها بر در ونشه هنا امز ديا شا است) بر شتص مافننشاا دارا
ضريح يا اناو ي هه همارا تزئمنااتي از چانب و در هرخاي مانارد فلاز هاه
انر

يک مكعبمستطمل ساخته شا و وا بر هاون ضاريح و تنتاا سانگي

ساد دارا انشته يا حتّي هاون انشته است اين ساختمانهاا عمنمااً هامش از
يک در داراا و در منارد امز در چتاار طارف آاتاا در وجاند دارد كاه البتاه
تنتا يكي از آاتا هاز است وجند اين چتاار در هاه دلمال

روزها و منارد عاد

ستنلت ورود و خروج و امز طناف مزار است اين درها هه ايانان كاه حااود
يک الي دو متر عرض دارد هاز ميشناا درِ آستااه كنچکتار از سااير درهاا
ساخته ميشند هه احن كه شتص در من ع وارد شان م بنر است سر خند
را خ كنا شايا هه اين دلمل كه اور كسي هه هنگام داخل شان هه طنر ستن
تعام و تكري را فرامنش كرد ها خ كاردن سار هاه جلان هاه هنگاام ورود
متنجهه منضنع شند

2

 1انعي چنب كه زير لمبه (تتتههايي هه پتنا همست سااتممتر و طنل دو متر يا همشتر كه زير ساقف
هنا از داخل ميكنهنا) و رو هاماار رار ميومرد و و تي هنايي لمباهكاار اشاا هاشاا واشاانهاا
سقف هه خنهي پمااست واهي اين واشانها هه ار زيبا ساخته شا ااا كه اماز هه لمبه اااراا
 2اين انع معمار را در زورخااهها امز شاها هستم درِ زورخااهها ه اغلب كنچک ساخته ميشند
تا پتلنااان ها سر خمما وارد وند زورخااه شناا و اين اشااي از فروتني اسات و اوار پتلانااي رسا
ادب را فرامنش كرد هه اين وسمله سر فرود آورد يا اينكه غرور خند را هشكنا و هاا سار خمماا وارد
زورخااه شند
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رامسر هه درختان كتنسال و عاممي است كه در محنطه آاتا وجند دارد عمار
هعضي از اين درختان از امت هقعه يا تاريخ احااث ساختمان آن همشتر اسات
هرخي از آاتا حتي بل از ساختن هقعه وجند داشتهااا و هه دلمل وجند ااحب
مزار منرد احترام اهالي هستنا هه هر حال همانوناه كه ذكار شاا ايان هقااع
تفاو

خااي ها خاااههاا ماردم منطقاه ااارااا و تنتاا از جنباه تزئمناا

و

اقاشيها دينار و اينكه اغلب راگ تمامي هقاع سبز است تفاو هايي ممان
آاتا مشاها ميشند

جايگاه بقاع متبرکه و امامزادهها در میان مردم
تعااد امامزاد ها و هقاع متبركه در شمال همش از اقااط ديگار اياران اسات؛
زيرا مام علنيان وستر وسمعي از اين سرزممن را فراورفتههند عهو هار هقااع
كه هنا هه اعتقاد مردم محل تافمن امامزادواان و هزرواان ديان اسات امااكن و
امنر ديگر امز منرد تكري و احترام مردم هستنا كه از آن جمله ميتانان هاه
محلهايي هه اام امگا و مساجا متبرك درختان كتنسال كه طر آاتا واا هاه
 6الي  9متر ميرسا و هه «پمردار» يا «آ ادار» معروفااا و در جلن امامزاد هاا
هستنا اشار كرد امروز امز در هرخي روستاها درختان هزرگ و طنر جلان
امامزاد ها منرد احترام و تنجه اهالي هند و وجندِ درختااي هه ااام «آ اادار» و
«وتهدار» )gatedâr( 1وناهي هر اين ماعاسات (ساتند  )5 :1355همچنامن
واهي در هقاع امامزاد ها و مساجا آيمنها و مناساكي هرپاا مايشاند هرپاايي
هازارها محلّي در اطراف امامزاد ها حضنر اين امااكن را در زاااوي روزمار
 1درخت هزرگ
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زيبايي همشتر هقااع و اماامزاد هاا در غارب مازاااران هانيژ در تنكااهن و
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مردم اشان ميدها هه كار هردن انعي تركمب كه از دره آممتاتن شامر و وِال
تتمه ميشند امز در تعممر هنا اين وناه اماكن جالب تنجهه است (ماانا تعممر
مس ا «آدينه» در جناهرد رامسر كه اام ايمي آن دزوا مزوتاي 1اسات و هاه
ظاهر هر رو آتشكا ايمي زرتشتمان هنا شا است كه تا بل از آتشسانز
اين مس ا ايمي در سال  1309رس وِلمالي در آن هه اجرا در ميآما)

در ممان تعااد زياد زيارتگا هاا منجاند در منطقاه تعاااد كماي هار اثار
شرايطي خاص از ديگر اماكن متبركه اهل تفكمک هستنا از جمله:
 1رار ورفتن در شتر يا هتشي هزرگ
 2وا ع شان در كنار يک جاد پر رفت و آما
 3رار داشتن در اقاط مرتفع و كنهساتااي كاه عاهو هار زياار

جنباه

وردشگر و سماحت امز هه خند ورفتهااا

1 dezgâ mazgati
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اامبرد امز امناههايي وجند دارد
هه اين اكته هايا اذعان كرد كه اهممت ظاهر امامزاد ها اال شتصمتي كه
اين هنا هر بر او ساخته شا است تناسب مستقم ااارد هرا امناه در شمرود
تنكاهن هقعها هزرگ رار دارد كه هنا جايا آن هه وناها چشامگمر جلاب
تنجهه ميكنا هه هاور مردم اين امامزاد كه هه «امامزاد سماحسمن »معروف
است فرزاا امام منسي كاظ  است اين هنا در كنار جاد آسفالته رامسر هاه
تنكاهن وا ع شا در حالي كه هه هاور مردم هارادر و در محلاي يمه اي هناام
چاك ) (čâkمافنن و هقعه او هه اام «امامزاد سمهاحسن »معروف است طي
ه همساطح هاا
هازديا كه از اين هقعه هاه عمال آماا هناا آن سااد و كاام ً
خااهها روستايمان هاند كاه هارا هازدياكنناا تشاتمص آن از خاااههاا
هم نار دشنار است تفاو ها زياد مماان من عمات ايان دو هارادر وجاند
دارد :از ج مله تفاو

فضا زياارتي احتراماي كاه هارا ايان دو مازار ائال

ميشناا و كمفمت و كممهت اذوراتي كه هه اين دو امامزاد اهاا ميشند؛ ورچاه
هه ظاهر همچ تفاوتي در شتصمت ايان دو هزروانار وجاند اااارد هقعاه ساما
حسن در چاك هه علّت هعا مسافت و اااشتن متانلي دايماي چنااين هاار از
سن افراد سندجن منرد حفاار غمرم ااز ارار ورفتاه حاال آاكاه چنامن
منارد در هقعه سما حسمن در شمرود تاكننن مشاها اشا است

شجرهنامه بقاع متبرکه در غرب مازندران
درخصنص اَسَب و ش ر اامه اين هقاع هايا وفت كاه هاا تنجاه هاه اشاار
مناهع منجند هقاع متبركه تنكاهن و رامسر هه غمر از چنا هقعه كاه اَسَاب آاتاا
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د مقاً مشتص است احتماتً از پمروان زيايه 1علنيان و سادا
كه هه اين ديار متاجر

كرداا يا در درومر ها هه شتاد

محلاي هندااا

رسمااا ياا زاااوي

آرامي را پشت سر وذاشته و پا از عمر ارشاد خلق هه مرگ طبمعاي هاارود
حما

وفتهاااا  2هاا ايان حاال از دياا عاماه ماردم تماام ايان هقااع اماامزاد

محسنبميشناا ها آاكه اَسَب همه آاتا مشتص اشا است و ش ر اامهها
معتبر از آاان در دست امست لمكن از رو شناها و رائن منجند از جملاه
شكلومر اتضت علنيان در مازااران و راهبرد تتاجمي آاتاا در هرخانرد هاا
خلفا امن و عباسي ميتنان وفت كه اغلب آاان از دودمان علن هستنا
البته منارد اادر از اين هقاع امز وجند داراا كه هه اشاتبا و هار اثار مارور
ايام امامزاد خنااا شا ااا امناار آن در محاالِ ثاهث (تنكااهن كهرساتاق
ك نر) ونر مصقله شمبااي عامال معاوياه اسات كاه از طارف خلمفاه هارا
سركنهي اسپتبا فرخان (اسپتبا مازااران) عاازم شاا هاند او از سان ساپا
فرخان و مردم ك نر غافلگمر و كشته ميشند هنا هه وفته اهاناسافنايار ماردم
منطقه ماه ها هه ومان احاهه و علن هاندن مازار و را تكاري و احتارام
ميكرداا (اهناسفنايار  )185 :1366بر و ه اكننن در روستا چتارسن
ك نر است (هرا اطهع همشتر در اين زممنه ر ك مننچتر ساتند از آساتارا
تا استرآهاد جلا  171 :3هه هعا) ها وجند آاچه وفته شا هه علّت كمبند مناهع
هحث د مق درهار اسباامه هقاع متبركه را هه جايي اميهرد هلكه هر شبتا

ما

ميافزايا البته پماا اشان ش ر اامه و اَسَباامه دلمل هر ابند آن امست و امكان
دارد در هزاگا ها متتلف تاريتي هرخي از اين شناها از همن رفته هاشا
 1ماانا اهنالحسن مؤيا هاهلل رهبر زيايه مازااران كه در لَنگا ِ تنكاهن مافنن است
 2مثهً امامزاد آ ا په سمها ) (palâ seyyedدر سادا محله رامسر كه ونيا از طرف يكاي از شااهان
افن

از اافتان هرا تبلمغ هه سادا محله ستتسر (رامسر) آما هند
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هقعه و فرهنگي كه پمرامنن آن شكل ميومرد از جمله خاستگا هاا هرخاي
حنز ها فرهناگعاماه اسات همچنامن زممناه مسااعا اسات هارا زااا
اگهداشتن هاورها عامه و اعتقادا

ماردم؛ چارا كاه ديرتار از جاهاا ديگار

دستتنش فرامنشي و تحنل ميشند هرا هقعه عهو هر منجنديت ماذهبي
انعي ارزش فرهنگي امز هايا ائل شا در هقعه همه كارهاا از جملاه ااافات
تعممر هازساز

هتساز

ميومارد؛

اگتاار و آهادااي هه همهت اهالي انر

چنن هسمار از آماال و آرزوهاا خاند را در آن مايجنيناا هُقااع پناهگاا
هيپناهان و اماد پاكي زها و تقن هه حساب ميآينا و از اينرو ماردم هاه آن
عشق ميورزاا و هرا آن اذر مايكنناا و از هااب اينكاه چاه مع زاتاي دارد
هرايش تبلمغ ميكننا راهطه مردم ها هقاع در شاترها مااناا روساتاها امسات در
شترها اين رواهط و اگرشها كمتر مشاها ميشند و تاحاود سطحي است؛
هر چنا رسميتر و تشريقا
است در روستاها از همأ

آن همشاتر و تحات ضااهطه و ااانلي مشاتص
امنا كه معمنلِ هقاع شاتر اسات خبار امسات

روستايمان و شتراشمنان اغلب عصر پنجشنبه جمعهها و ايهام سنونار
ما محرم هه زيار

هقاع ميرواا معمنتً هركا هاه زياار

مايرود بار ياا

ضريح امامزاد را ميهنسا و هه همرا ادا احترام لبي و ظاهر
ميخنااا و هه تهو

هانيژ

فاتحها امز

رآن و دعا مشينل ميشند هرخاي از زوهار در و ديانار

امامزاد را امز ميهنسنا يا دست خند را هه در و دينار ميكشنا و هرا تبارك
هااه ااانر

خااند ماايمالنااا عااه ا ها كااه اااذر و اماااز داراااا پااا از

هرآورد شان حاجتشان هه زيار
اداميكننا اور چه هرا زيار

امامزاد منرد اار ميروااا و ديان خاند را
هقاع آداب خااي وجند ااارد امها اين مراس
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همشتر در اعماد سنونار ها و هنيژ ايهام محرم اا ام ميشند شاروع و خاتماه
راهپممايي دست ا

عزادار در ما محرم اغلب از هممن اماكن است در همشاتر

امامزاد ها تكمه و مس ا وجاند دارد ولاي هقااع هااون مسا ا و تكماه اماز
مشاها شا است
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