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 چکیده
 نیو مشاهودتر  نیاز باارزتر  یکا ی ینا ییآو آثاار   در بناهاا  یمعمارو  یهنریکسان  هایسبکاستفاده از 

شباهت هنر و معماری این پدیده های یکی از نمونه .ستهامیان ملت تاریخی و از روابط فرهنگی ها نهگو
قفقااز   ۀمنطقا  درداغساتان  با مسااجد جناوب    ،خصوص مازندران به ،مذهبی مناطق شمالی ایران ۀدر ابنی
از  شیتاا پا   یساساان  ۀاز دور اجتمااعی ایاران تااریخی   و  یاسا یس یالیاستتوجه به با که  ،است یشمال

 نیا ناوب ا ج. دارد قرار یرانیاجهان  یایجغراف درو ثیر فرهنگ و هنر ایرانی بوده تحت تأ ،حکومت تزارها
باه لحاا     و شاما  ایاران   آنچنان دور نیسات،  رانیا یشمال هایاستان از ییایدر یکه از راه آب ،نیسرزم
بناهاا از   یدر برخا  ایژهیو یران معماردارد. در استان مازند یکدیگربا  یادیمشترکات ز یو فرهنگ یهنر
امل مساجد شموجود  مذهبی یبه بناها یادیکه شباهت ز شودیم دهیو سقانفارها د هاهینیحس ا،یتکا لیقب

در  هاا  شاباهت بیشاتر   .اناد میالدی سااخته شاده   19تا  17که بین قرون  در جنوب داغستان دارد ایو تکا
بدناه و  ، ستون، سرستون بر روی ،و نقاشی در تزئینات داخلی بنا های چوبی، حکاکیکاریاستفاده از کنده
گرفته از دوران صفوی ابتدا در مازندران و سپس در داغستان شکل که است  پالن شکلسقف و یکسانی 

ایان شاباهت هناری     نامناد. پرسیسکی یا ایرانی میهمچنان در داغستان امروزه این نوع سبک را  .است
فرهنگی و  ۀن و فرهیختگان ایرانی و داغستانی با یکدیگر و نقش ایرانیان در توسعنشانگر ارتباط هنرمندا
  .مذهبی داغستان است
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 همقدم. 1
 بهرا کنار آن  ۀکه منطقایران  شما  غربیهای  قفقاز نام رشته کوهی است از رشته کوه

ب در دریای مازندران و مص ولگارود ب مصقفقاز از  ۀنامند. منطق می قفقازجهت همین 
 در جنوب ادامه داردو ارس  کوراشما  آغاز شده و تا رود  دُن در دریای آزوف در درو

جغرافیایی شمالی و  ۀاین منطقه توسط جبا  قفقاز به دو منطق .(5-3: 1376، امیراحمدیان)
از هفت جمهوری و دو  مرکب، گویندماورای قفقاز  شود. قفقاز شمالی راجنوبی تقسیم می

های داغستان، چچن )چچنستان(، اینگوش از شرق عبارتند از جمهوریوالیت که 
 1،بلغار( ا بالکاریا )قبارطه ا)اینگوشستان(، اوستیای شمالی )ایرستون شمالی(، کاباردینو

های کراسنودار و و والیت 3و آدیغیه )آدیغه( 2چرکسستان( ا چای)قرهچرکسیا  ا کاراچای
سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان  قفقاز جنوبی نیز شما استاوروپل. 

در  ؛ای در قفقاز استویژه تنوع فرهنگی و اجتماعیداغستان دارای در این میان،  است.
حنفی، شافعی و جمله مذاهب از  ،دارا بودن گوناگونیِ مذهبی وهای دینی کنار شاخصه

 ادیانو اعتقاد به  کگریگوری و کاتولی و حیت ارتدوکس شرقییمس و یهودیت و شیعی
های شمالی مشابهی با استان دارای جغرافیا و فرهنگ ،(21-15 :1367 نر،یآک)یزیدی و  بودایی
 همچنین این منطقه .به خصوص استان مازندران یا مناطق تاریخی طبرستان استایران 

 که با داشتن حدود دو معناهای قومی را داراست، بدین دگیترین پراکنیکی از متنوع
ها، ها، لزگیقومی از جمله آوارها، دارگین ۀگون 30هزار نفر جمعیت،  ستیدومیلیون و 

اسالم در منطقه همچنین . در آن ساکن هستند ... ها وها، تاتها، آذریها، کومیکالک
اسالمی  ۀو ابنیجد او وجود مس دتری نسبت به سایر مناطق قفقاز داررنگ و بوی قوی

ترین ناحیه از ایران فرهنگی و باشد. داغستان را باید شمالیاز آن می ای بارزنشانهمتعدد 
از جمله  .که دارای بیشترین آثار فرهنگی ایرانی در روسیه است جهان ایرانی دانست

ساسانی  ۀبه دورتاریخ آن اشاره کرد که  هروسی ۀترین نقطدر جنوبیتوان به شهر دربند  می
شامل  ،تزئینات داخلی بنانوع ، حکاکی بر روی چوبار، هنر گردد. در کنار این نوع آث بازمی

در میالدی  18و  17که از قرون سبک معماری ایرانی همچنین و  ،نقاشی و خطاطی
 این .یرانی در قفقاز استمیراث ا جملۀ، از ساخت مساجد جنوب داغستان استفاده شده

و ، بدنه و سقف های چوبی در ستون، سرستون کاری سبک هنری که مبتنی بر کنده
                                                           

1. Kabardino-Balkaria 

2. Karachai-Cherkessia 

3. Adygea 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7&action=edit
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بیشتر در بناهای  ،استها تزئینات داخلی بنا در خطاطی و نقاشی بر روی ستون و دیواره
شود. معماری آن متکی بر مصالح بومی یعنی چوب سقانفارها و تکایای مازندران دیده می

شود. کاربرد وفور یافت می داغستان و مازندران بهجنوب  ۀو سنگ است که در هر دو منطق
زاده،  رحیم)ماه محرم  برگزاری مراسمبرای خصوص  ن بناها در ایران بیشتر آیینی است، بهای

اصلی روستا را شکل داده و  ، ساختمانمسجدبه غیر از کاربرد و در داغستان،  (132: 1373
از نکات  .(Магомедов, 2001: 14)بوده است صنفی به نوعی مرکز اجتماعات مذهبی و 

بک معماری نامگذاری آن در قفقاز است که به سبک پرسیسکی یا قابل توجه در این س
خاص تاریخی،  ۀدر اصل نیازهای مشترک مذهبی در یک دورایرانی مشهور است. 

مذهبی و حتی جغرافیایی دو منطقه، حضور مهاجران، کارگران و  و های فرهنگیشباهت
سقانفارها و تکایای  سبک هنری و معماری تأثیرکاران ایرانی در داغستان موجب صنعت

نگاه از است عبارت مقاله در این اصلی  ا سؤ. ه استمازندران در جنوب داغستان شد
عماری و ثیر مأجغرافیایی، و بررسی ت ۀجزئی به سبک آثار، طراحان، کاربری بنا، گستر

و چگونگی روابط فرهنگی و هنری مازندران و  بر این نوع آثاراسالمی  ا  سبک ایرانی
های سبکاصلی تحقیق، به معرفی و تشریح آثار پرداخته و  ۀبدندر بخش او  و  .نداغستا

ایج تحقیق و ، به نتدر بخش دومو سپس  ایم دهی آن را تجزیه و تحلیل کرهنری و معمار
نیز  ها آوری دادهجمع. روش ایم ختهپردا و داغستان مازندران میانها داده ۀمقایس از جمله

هنر و دیدگاه ای با کمک مطالعات کتابخانهگهگاه ی استوار است که بر اصل مطالعه میدان
 . شده استتکمیل  ادهیال رچایممقدس 

 

 مذهبی مازندران  و. هنر و معماری در ابنیه آیینی 2
آیینی و  وهای متنوع معماری بومی مازندران، برخی بناها با کاربرد مذهبی از میان سبک

مختص این و نواز شود که به لحا  هنری چشمدیده میحتی بناهایی با کاربرد مسکونی 
با تزئینات  ،هااز جمله تکایا، سقانفارها و خانقاه ،این آثار شامل بناهای مذهبی. منطقه است

و  )مربع یا مستطیل( ندا گوش چهار شکل . بیشتر این بناها بهشود میو مذهبی  بومی
 اختصاص خود در نزدیکی روستا به ها قبرستان و ها امامزاده حریم در را کوچک فضایی

یخ این منطقه در این سبک هنری در مازندران بیشتر ریشه در تار ابداع و تکامل .نداهداد
دو در  ودارد  ،های شیعی و علوی در این خطهدولتدر زمان خصوص  دوران اسالمی، به

ماری بیش از ک هنری و معصفوی و قاجار احیا یا ساخت این نوع ابنیه با این سب دولت
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از نظر جغرافیایی نیز تمامی عناصر وجودی این هنر متکی بر طبیعت  ه استدشپیش 
 پیرامون این آثار است. 

  . تکایا2ا1
ترین و  ان پر اهمیتمذهبی که به عنو مجتمعبنایی است در یک در مازندران تکیه 
آن شکل  در محوریت قرار گرفته و دیگر عناصر مذهبی بر اساسمکان ترین  اصلی
گیرد. پالن تکیه مستطیل و دارای کشیدگی شما  غربی جنوب شرقی و رو به قبله  می

 شود.است. این کشیدگی موجب برقراری و تداوم هوای تازه و نسیم مالیم در داخل بنا می
از نظر معنایی نیز با ماهیت پیری مترادف  ،اقلیمی ۀعالوه بر داشتن جنب ،کشیدگی افقی

نا مختص پیرمردان، روحانیون، افراد صاحب منزلت اجتماعی و گاه است، چون این ب
کاری تشکیل . تزئینات تکیه از چوب، آجر، نقاشی روی چوب و گچه استاقتصادی بود

شیرهای چوبی بر روی ی سرردیف متوال ازآمدگی سقف شیروانی در زیر پیش و شد می
رنگ و نقاشی  از مقرنس چوبی، و برند میزیبا بهره تراش و گرد و چوبی های چهار ستون

کایا در مازندران وجود نوعی ت های یاز ویژگکردند. ازی نمای تکیه استفاده میدر زیباس
تمامی بناهای یک واحد در  شکلپذیری در ساخت آن است، یعنی استفاده از یک الگو
طق مناسایر بناهای مشابه در دیگر  باها ساختمانکلی  در ظاهرو تفاوت  بومی ۀمنطق

 شود.  مینشین هستند که در جهت قبله باز برخی تکایا دارای شاه بومی مازندران.
را با  آنهادار هستند و در فصل سرد سا  قسمت جلوی  هایی ستونتاالر ها نشین شاه

رتفاع بیشتر نسبت به بقیه بنا ها فضایی با اپوشانند. در دو سوی تکیهپارچه ضخیمی می
شد و جوانان ساخته می ۀبرای استفاداین فضا  .گفتندواره میگوش ساختند که به آن می

صفوی  ۀاواخر دور از تکایای مازندران بیشتر تاریخ بنایکاربردی همچون سقانفار داشت. 
 بندپی در کالمُقری توان به تکیةمیهای بارز آن قاجار است که از نمونه ۀتا اواسط دور
 ؛ 260-259: 1349)ستوده، آمل اشاره نمود  در روزکالفی تکیه و بیزکی در جویبار بابل، تکیه

سر(، نا  باالی ستون،  ستون، سرستون )کماچهبنای تکیه اصلی اجزای  .(316-317
بند، درزگیر، سقف یا بام، نرده و ور، لبانداز، شیرسر، نگهدار یا بادبند )واوند(، شوله دست
 .(144-140 :1385 یوسف نیاپاشا،) است رپلو
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 سقانفارها .2ا2
یا  انَفارسَقکوچک  بناهای وجود مازندران ها درها و خانقاه تکیه توجه جالب های ویژگی از

 و ساده بنای 1 (سقاتاالر سقانپار، نفار،ساقی) انفارسق. است هاآن از برخی کنار سقارتاالرها در
 به توان می نردبانی یا پلکان با و دارد قرار چوبی های پایه روی بر که است چهارگوشی

 متأثر اند،شده ساخته نیز ها تکیه از مستقل گاه که انفارها،سق بنای. رسید آن باالیی بخش
 اساس بر و است دامداری و کشاورزی ۀساد زندگی بازتاب و مازندران سنّتی معماری از

 عباس حضرت نذر بناها این. رسد می قاجار ۀدور به ساختشان تاریخ آنها، روی های نوشته
 شمار به ابوالفضل حضرت ۀسفر کردن پهن برای مکانی و عمومی زیارتگاه و هستند )ع(
 از .(136-132: 1373زاده،  رحیم) اندساخت آن را داده ۀآیند که بیشتر ثروتمندان بومی هزین می

 با آن دیوارهای که کرد اشاره بابل ۀکیجاتکی سقّانفارِ به توان می بناها این مهم های نمونه
 زندگی از هایی صحنه و موسیقی ادوات و جنگی آالت با سربازانی شامل ،سانیان نقوش

به سبک  نویسی خوش خطوط و گیاهی نقوش و یا فسانها های نگاره همچنین و روستایی
 در کبریاکال و شیاده همچنین سقانفارهای .(134: 1373رحیم زاده، )است  شده آراسته قجری
، وفایی) های سالم آن استاز نمونه آمل در هندوکال و کال زرین آهنگرکال، و بابل اطراف

 شود می ساخته کشتزارها در است، تزئینات فاقد و ساده که ،بنا این از ای گونه .(94ا93: 1381
 (54 :1382وادی، ج)است. و رفع خستگی کشاورزان  محصوالت ازنگهداری  محل و

نامند: ها را چنین میماران بومی آناند که معسقاتاالرها از اجزا و عناصری ترکیب یافته
 ،نا  باالی ستون -5 ،اندازدست -4 ،سرستون یا کماچه -3 ،ستون -2 ،نا  یا واشان -1
 -11 ،تخته -10 ،ورشوله -9 ،بندلب -8 ،بادبند یا نگهدار یا واوند -7 ،شیرسر -6

رحیم ) نرده -15 ،امبا  سقف یا بوم -14 ،رواق یا گِردرفاق -13 ،پَلوِر -12 ،درزپوش تخته

 .(57-44 :1382 زاده،
 تکایا و سقانفارها ساختار ۀ. مقایس2ا3

یافته و آراسته به طرح و نقش و  دو صورت ساده و بدون نقش و تزیینتکایا و سقانفارها به 
کلی و  ۀها از اصل و قاعدمۀ آننوع و سبک معماری، ه و . لیکن از نظر شکلندخط و رنگ

هایی به شکل اژدهایی سرستونسقاتاالرها دارای  ۀد. همکننیکسانی پیروی می
که شبیه به نوعی مقرنس  ،آنها از قطعات تزئینی چوبی به نام شیرسر ۀاند. همگشوده دهان
شمار و متنوع اند. آن دسته از سقاتاالرهایی که با نقوش بیبهره برده اسالمی است،کاری 

                                                           

 شود. می اطالق سازۀ خاص این به مازندرانی لهجۀ به نپاریا  . نفار1
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شان به عهد قاجار باز ها و تاریخ روی آنها، پیشینهبا توجه به نوشته ،اندتزئین و آراسته شده
شکل ثابت  امی تکایا نیز دارای پالن مستطیلتم .(288-287 ؛189: 1382رحیم زاده، )د رسمی

 یو تزیینات چوب اند شده اغلب در دو طبقه ساخته ؛بدون ایوان یا با ایوان ورودی هستند
های کتیبه تاریخ هها دارند که با توجه بونها و نیز در سرسترسیها و ابسیاری در پنجره

صفوی باز  عصراواخر  به ،سنجی برای قدمت 14استفاده از کربن در برخی اوقات و  موجود
 گردند.می

این نوع  است کوه از نمایشی و مفهومی بارز هایجلوه از یکی سقانفارتکایا و  معماری
 تشکیل عناصر و اجزا ۀهم ،بنابراین .است رمزگذاری و نمادپردازی مفاهیم از آکنده بنا

این بناها در  .(85 :1368 الیاده،قس ) است کیهانی معانی و دینی مفاهیم از سرشار اشدهنده
 .های شیعی قدرت را در اختیار داشتندکه حکومت اند ههایی از تاریخ ایران شکل گرفت دوره
های کاری نام ن کندهعناصری از مذهب شیعی، همچوبناهای مورد نظر  تمامیدر لذا 

رنگ سبز و تزئینات علی، حسین و ابوالفضل، و تصویرنگاری از کربال با استفاده از 
 های سبز وجود دارد.   پارچه

کنار هم واقع در بیشتر مواقع های مذهبی در مازندران تکیه و سقانفار در مجموعه
به این صورت که تکیه  ،است ه اند. اما اساس سازماندهی یک مجموعه بنای تکیه بودشده

و  هو کشیدگی طولی آن عمود بر قبله بود هشدرو به قبله بنا می ودر بهترین مکان 
. در این صورت تکیه و سقانفار دو ضلع ه استگرفتسقانفار روبرو یا در کنار آن قرار می

 .(140-134 :1385 یوسف نیاپاشا،) دادندمذهبی را تشکیل می ۀیا همجوار یک مجموع مقابل
جغرافیایی این نوع بناهای تاریخی و مذهبی در بخش مرکزی مازندران از  ۀگستر

توان ها را میساری در شرق استان است. این سازه ۀشهرستان محمودآباد در غرب تا منطق
بر  ای بررسی کرد. بنابند و جلگه ای یا میانو کوهستانی، کوهپایه در مناطق مرتفع

های چوبی در شهرها ساخته نشده، بلکه فضایی ین نوع سازهگرفته، ا امهای انجبررسی
به خود اختصاص ها گورستانها و زادهکوچک را در روستاهای مازندران و در حریم امام

 .(112: 1392)نیستانی،  اندداده
 

 اسالمی داغستان ۀ. هنر و معماری در مساجد و ابنی3
بعد از دوران  .داغستان است ۀمنطقاسالم یکی از عناصر اصلی در هویت قومی و بومی 

آغاز  داغستانخود را به  تاسالم حمال انیسپاه .قه  22سا   استیالی ساسانیان، از
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را به پادگان یا دربند االبواب  بن عبدالملک بابُ ةمسلمها.ق،  114سا  اینکه در تا  ندکرد
را در یک  گوناگون اسالم توانست اقوام و کرد لیتبدمسلمانان در مقابله با خزرها  یجنگ

با  منطقه نیبه بعد ا هیصفو ۀدر دورهویت جدید و جغرافیای واحد شکل و متحد سازد. 
های  انتقا  سبکآورد و  یرو عیّبه تشدر جنوب  یو شروان یتات ،یآران تیوجود جمع

عربی بود،  ا ۀ اسلیمیهای سادکه پیش از آن بیشتر متکی بر طرح ،اسالمی وهنری ایرانی 
 ۀدر دور .و مساجد بر اساس این الگوها ساخته شد قاجار شکل گرفت ۀروشد و تا دآغاز 

یا تغییر بسیاری از مساجد تاریخی در داغستان از بین رفتند ( م 1991-1917)شوروی 
تاریخی مذهبی در داغستان  ۀلذا بررسی ابنی .کاربری داده و ساختار معماری آنها تغییر کرد

 مساجد معماری های شکل و فضایی ترکیب در کر است کهشایان ذ. بسیار مشکل است
 . است شده گرفته وام بسیار قدیمی داغستان هایخانه از روستاها،

هنرهای و  است( بومی) محلی ۀریش دارای داغستان یقوم ۀمنطق هر معماری
 طو  اسالف خود به ارث برده است. دراز و یا  خارجی نرااکغیربومی را از طریق استاد

 آن استفاده از نوع بستگی به داغستان در مذهبی هایمکان ساخت متمادی هایقرن
 مساجد و بهاره مساجد محله، مسجد جامع، جدبه عنوان مس استفاده  یعنی داشته است،

 .(Магомедов, 2001: 75) محلی ساختارو  رسوم و آداب ،اندازه و بستگی به دارحیاط
مسجد در آن هستند.  یو اجتماع یمرکز مذهب روستا و یبدون شک ساختمان اصل مساجد

از  ،مذهبی مراسم. برگزاری 1فرهنگ اقوام داغستانی دارای پنج کارکرد جداگانه است: 
 همانانیم. پذیرایی و مکان خواب 2 ،، جشن اعیاد اسالمیسوگواریجمله نماز جماعت، 

ات افراد جهت محل مالق. 4. تدریس علوم دینی و قرآنی، 3و مسافرین عبوری،  روستا
. استحمام عمومی افراد روستا یا 5، مشکالت روستااختالفات و حل و فروش،  دیخر

کاری چوبی با تزئینات هنری مشابه با هنر کندهگسترۀ  .(Лавров, 1951: 137) مسافرین
 مذهبی در ۀسقانفارها و تکایای مازندران و معماری مورد نظر ایرانی در مساجد و ابنی

د شومی دیدهدر جنوب داغستان  4و آگو  3، تساخور2، طباسران1حی لزگینروستاهای نوا
ها های بزرگ و پنجرهدرب داخلی،های در ستونکه بیش از سایر نواحی از ترکیبات چوبی 

دربند  ۀنزدیک دریای خزر در غرب و جنوب منطق هایکوهاین مناطق در . انداستفاده کرده
                                                           

1. Lezgîn  
2. Tabasaran  ( :تَبَرسَرانیدر برخی منابع فارسی)  

3. Tsakhur  (در برخی منابع فارسی: ساخوری)    
4. Aghul  ( :وآغدر برخی منابع فارسی )  

http://twiends.com/lezginakan
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTabasaran_language&ei=yV4zVbSpA8K5OtG_gOgJ&usg=AFQjCNFKjvg9cmgA4qlrpghypA0LOlbHAQ&sig2=QtnJaHK05OeZzNx4AUA1Eg
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مهوری آذربایجان، از غرب با آوارستان، از شما  با مناطق اند که از جنوب با جقرار گرفته
 .ج( ۀ)نقش نشین همسایه است 2کو ال 1دارگین

 مساجد هنر و معماری . ساختار 3ا1
 مساجد همین حا ، عین در. هستند روستاهاو بناهای  مساجد ترینقدیمی جامع مساجد
 از مساجد بسیاری دقیق قدمت تعیین حا ، این با. اند یافته گسترش و شده بازسازی اغلب

که در جلگه و یا  ،محلی مساجد .است دشوار دم وجود کتیبه در بسیاری از ابنیهع به دلیل
 ،هستند مربع متر 115 و 80 حدود و بزرگ داخلی فضای در کوهپایه بنا شده، اغلب دارای

دارند  دهش کاریمنبت هایها و ستونگاهتکیه با داخلی ستون 12تا  6کدام بین  هرو 
(Магомедов, 2001: 86).  ترکیب و اندازه نظر از کوهستانی روستاهای کوچک مساجد 

سازی خانه ۀمساجد همان شیو .هستند عادی های مسکونیشبیه به ساختمان خود فضایی
در  مسجد گر بوده است.تنها در تزئینات چوبی آن جلوهتفاوت کردند و را رعایت می

از  آن ساخت در که است ساختمان نوعی است و (محله یا) روستا بنای ترینمهم داغستان
کاری نقوش و شامل هنر کنده ،ای استفاده شده استویژه هنری و معماری هایسبک

های عربی و فارسی با مضامین عرفانی از شعر ها، کتیبههای اسلیمی پنجرهخطوط، طرح
های فارهای مازندران، سرستونهندسی و طبیعی به سبک سقان هاینگارهنقشتا قرآن، 

 یکسان با بناهای آیینی در شما  ایران شکلمشابه با تکایای مازندران و پالن و 
(Абдуллае, 2009: 37).  توان در را میاز نظر شکل هنری و ساختار مساجد داغستان

 کرد:  تقسیم گروهشش 
و جزئیات  دارداو : نماهای غیر واضح که در آنها نقوش گیاهی نقش ناچیزی  گروه

 . است سنگی عناصر اصلی تزیینی
او ( نماهایی با جزئیات چوبی  گیری مساجد گروهشکلدوم: )شاید همزمان با  گروه

  .ها(ها، کتیبهها، پنجرهحکاکی شده )درب
  .اندسوم: زمانی است که جزئیات چوبی به بنا اضافه شده گروه
ر نماها به بناهایی که داخل آنها انتقا  نقش اصلی در ظاه ۀچهارم: مرحل گروه
 شده وجود ندارد. های حکاکیها و در پنجره

                                                           

1. The Dargwa or Dargin people 
2. Laks or Laki 
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شکل بازی  قوسی پنجم: مساجدی که در آنها نقش اصلی در ترکیب نما را در گروه
 کند. می

 .(Дебиров, 1976:  9) بنا یاصل یدر نما وانیبا ا یمساجدششم:  گروه
تراکم مساجد و  نیشتریبدارای  قفقازکل با  سهیجنوب داغستان در مقا یکلطورهب
مسجد یا بنای مذهبی اشاره  40توان به بیش از میدر این میان  .است یمذهب یبناها

نمود که دارای ماندگارهای چوبی و شبیه به بناهایی سقانفار و تکایای مازندران است  
(Магомедов, 2001: 152). اند و شدهترین مساجد که با این سبک تزیین برخی از مهم

 :عبارتند ازترین ماندگارهای چوبی در مقایسه با سایر بناها و مساجد هستند، دارای سالم
 میالدی( 18 )منطقه طباسران، قرن 2یمسجد جول میالدی( 17 )منطقه ساخور، قرن 1شلشیمسجد م

 دی(میال 17 قرن ن،ی)منطقه لزگ 4گویخرمسجد  میالدی( 19)منطقه طباسران، قرن  3یگوممسجد 
  میالدی( )نقشۀ ب و ج( 18 )منطقه آگو ، قرن5چایرمسجد 

 تیاز اهم ساختو محل  یساخت و معمار لیمساجد به دل گرید انیمساجد در م نیا
در  یکاربر رییمسجد وجود دارد که اغلب با تغ کیدر هر روستا . برخوردارند یشتریب

 خشی به آن اضافه شده استتخریب و یا باز آنها  ییهابخشهای مختلف تاریخی دوره
(Лавров, 1951: 83). توان به بناهای مذهبی با کاربردهای فصلی، در کنار مساجد، می

نشین اشاره کرد ها در مناطق صوفینشین و خانقاهها در مناطق شیعهها، حسینیهمانند تکیه
ن در به علت محصور بود وباشند که دارای این نوع تزیینات و این سبک معماری می

 اند. دیدهآسیب کمتر  در زمان شوروی های کوهستانی و روستاهای دورافتادهمحیط
 تاریخیرویکرد . 3ا2

های ایرانی مازندران طرح که مشابه یعمارو ظاهر هنری و م شکل نیا رسدیبه نظر م
ولی  ،کاربرد داشته است ،مساجد جنوب داغستان ژهیو به ،یمذهب یدر اکثر بناهاباشد،  می
. ا توجه به مسائل مختلف از بین رفته و هم اکنون تعداد اندکی بیشتر باقی نمانده استب

 یدر موارد ،یند و گاه سنا هبود یعیمساجد در دوران مختلف گاه مساجد ش نیاز ا یبرخ
مذهب  اهالی منطقه شیعهکاربرد داشته است.  شافعی انیو سن انیعیش یهم همزمان برا

مردم  انیدر مطریقت نقشبندیه و تا حدودی قادریه هستند.  مذهب و از اهل ا شافعیی
                                                           

1. Mishlash 

2. Juli 

3. Gumi 

4. Khoryuk 

5. Richa 
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 یعنی پرسیسکیبا عنوان  چنانکه گفتیم، ،هاو طرح یچوب ناتییتز نیا زاستفاده ا یعاد
 نوباز مناطق مهم در ج یکجالب دیگر این است که ی ۀنکتشود. یشناخته می رانیا

 تیاهم اریمناز  بس یمعمار یو حت یمساجد و مقابر مذهب یداغستان که به لحا  معمار
در کتاب  .طباسران است ۀمنطق ،های فراوانی با شما  ایران استو دارای شباهت دارد

را از طبرستان  یاعده روانیکه در زمان انوش دشو یماشاره  خانوفیاثر باک گلستان ارم
 ،دسي بادکوبيآقا ق) تجهت طباسران نام گرف نیمنطقه بد نیفرستادند و ا هیناح نیبه ا رانیا

ولی زبان این قوم از  ،منطقه همچنان رواج دارداهالی با اینکه این روایت در نزد  .(72 :1382
مشترکی با  ۀاست که هیچ ریش ،داغستانی ا ، یعنی ناخشما  شرقی قفقازی یها زبان ۀدست
که  ،مانده از جنوب داغستان یباق یبناها یبا بررس یخیبه لحا  تار های ایرانی ندارد.زبان

خاص در  ۀویش نیاستفاده از ا یبرا خیتار نیتر یمیقد ،پرکاربرد بوده اریچوب در آنها بس
 معمولی نوع مصالح کیچوب به عنوان  نیاز ا شیپ است. میالدی 17قرن  یمعمار

ستان تحولی در معماری و هنر ولی از این تاریخ به بعد در جنوب داغ ،کاربرد داشته است
گیرد، بدین معنا که چوب اسالمی همچون مساجد و تکایا صورت می بناهایساز  و ساخت

وی چوب و سنگ و نقاشی بر روی کاری و حکاکی رعنصر اصلی سازه شده و هنر کنده
و بعد از  ریاخ یهادر سا  .(Лавров, 1951: 42) دهدهای ساده شکل میآن به سازه

 فنون نیخاص در داغستان دوباره از ا یبناها یمرمت برخ ایدر ساخت فروپاشی شوروی، 
نوآورانه آنها چندان  یو طراح گیرد صورت میها نیماش ۀلیوس تراش به، اما شود یماستفاده 

  .ستیو متفاوت ن
 

 داغستان و مازندران تبادالت فرهنگی و تاریخی. 4
همواره دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی با جهان  شهر دربندویژه  هداغستان جنوبي و ب

میالدی جزء خاک ایران محسوب  1813اکتبر  25گلستان در  ۀبوده و تا عهدنام یایران
 خود،شاهان ایران با هدف تحکیم مواضع  ،پیش از آن .(165 :1365 ،رضا) ه استشدمی

هاي  تعداد زیادي از خانوادهو لذا ، کردند یمحاکمان دربند و اراضي همجوار را منصوب 
جابجایي  .(3: 1384یکتائي، ) دندستارف یمنجا ایراني را براي سکونت در داغستان جنوبي به آ

 ،طرز زندگي ،آداب و رسوم، سنن، معماری یعني زبان، ادبیات، ،یفرهنگ تباد اقوام موجب 
. روابط گرفت یمسازي متقابل فرهنگي صورت  ر واقع تأثیر متقابل و غني. دشد یمنیز 

 قوامبازرگاني عامل قوي و مشوق توسعه و تکامل روابط فرهنگي و همگرایي فرهنگي ا

http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search/page_show_brief?kind=exact&phrase=قدسي%20بادكوبي،%20عباسقلي%20بن%20محمد
http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search/page_show_brief?kind=exact&phrase=قدسي%20بادكوبي،%20عباسقلي%20بن%20محمد
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رگاني مردم مختلف بود. گسترش و رواج زبان فارسي در داغستان باعث گسترش روابط باز
هاي تجاري شد که به ایران و دیگر  راه تالقي راهداغستان با ایران شد. دربند چهار

میالدی نیز  19این روابط بعد از جدایی اجباری در قرن . شدند یمکشورهاي شرقي منتهي 
ادامه پیدا کرد و داغستان کانونی برای مهاجران کارگر، روشنفکران و بازرگانان ایرانی در 

مطابق اسناد موجود در آرشیو مرکزي دولت جمهوري داغستان و  .شد روسیه تزاریجنوب 
ند و ا همنطقه فعا  بود نتجارت در ای ۀدر عرص ها یرانیا، ما یدانمشاهدات می

و آداب و رسوم خود را رعایت  اند داشتههاي شخصي  و مغازه ها، اماکن مذهبی خانه رتتجا
مذهبي امامان شیعه و نوروز و دیگر اعیاد   مراسم خصوص در برگزاری و به ندا هکرد یم
ها  ها، مدارس و مساجد ایرانیورستانهنوز گ . (20 :1365، مینورسکي) ندا هحساس بود تینها یب

تباران یهزار نفر خود را ایران 50یت است و در حدود ؤدر شهرهای بزرگ داغستان قابل ر
 نیتر یاصلاز  یکینیز  یو معمار هنر .(70-67: 1388زاده، )کاظمکنند معرفی می 20و  19قرن 

و داغستان بوده است.  رانیا انیم یمشترک و قابل انتقا  تبادالت فرهنگی ها شاخصه
 و متح دیجد نیبا آمدن د ،بود یرانیا هایدولتنفوذ  تحت ها قرن یمنطقه که ط نیا

و  کرد یم لیان تحمرا بر هنرمندان و صنعتگر یدیجد های و خواسته ازهاینو ن نیشد. د
 یمذهب های سازه یاز روند فرهنگ یدیشکل جد رانیو صنعت ا یتحت نفوذ هنر، معمار

گیری  صفوی و قدرت زمانو در  یالدیم هفدهماز قرن که  ،روند نیشد. در ا جادیا
با این سبک در  یاسالم یمذهب یبناها یرگیشاهد شکل ،شود یمآغاز  مذهب تشیع

غستان هستیم. اوج استفاده از این نوع هنر و معماری در اوایل مازندران و سپس در دا
 یها بخششامل  یو تأثرات به صورت کل ریتأث نی. اقاجار در هر دو منطقه استعصر 
 یحجار ،یحکاکهنر  ،داخلی ناتیمصالح، تزئنوع  ،چوبی یمعمارسبک از جمله  ،یمختلف
ها، اماکن  اجد، مقابر، امامزادهمس یداخل یفضاها ،انیم نیاست. در ا ،یسنوی بهیو کت
 رانیشما  ا یچوب یماندگارهابا و خانات جنوب داغستان  انیاع های خانه ،مذهبی ۀمتبرک

 ،یهندس ،یاهینقوش گ عبارتند ازهستند که  و مشترکی متنوع ناتیتزئ دارایدر مازندران 
گفت که نقش  انتو یمدر اصل  .ای و متأثر از مذهب تشیع و اهل طریقت افسانه و یوانیح

اسالمی در جنوب داغستان  ا ر تدوین و تکمیل معماری ایرانیدو مذهب تشیع دین اسالم 
 این دست ماندگارها نیز ریشه در آن دارند. ونقشی بارز داشته است 
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 نقوش ۀ. مقایس4ا1
جهت حکاکی و نقاشی انسان  ۀترین موضوعات مورد عالقاز کهن و طبیعی نقوش گیاهی

سویی تنگ و پیوند با طبیعت  کشاورز مازندرانی در هم ۀ. جامعه استبود ار هنریآثبر روی 
پیرامون خویش به نوعی وحدت و یگانگی رسیده و در حقیقت خود را جزیی از جنگل و 

ین اکاری  تراشی و چوب سبب نیست که در هنر چوب بیند. بیطبیعت و کوه و دریا می
یر عناصر تزئینی پیشی جسته و از جایگاهی واال و عنصر گیاهی بر سا باز ریداستان از 
چون صندوق مزارها،  ،مانده از روزگاران کهن رخوردار است. نگاهی به آثار باقیسزاوار ب

در داغستان نیز   .(2و  1 ۀ)تصاویر شمار نهندمیاین گفته  مهر تأیید بر ،هادرها، منبرها و رحل
چوب به عنوان مصالح اصلی بنا بسیار رایج بوده های وسیع استفاده از به دلیل وجود جنگل

نزدیکی به دریا و نیز طبیعت سرسبز و زیبا و از سوی دیگر طبیعت  .(3 ۀ)تصویر شماراست 
کرده کوهستان هنرمندان را به ثبت این طبیعت بر روی آثار هنری و معماری تشویق می

 ۀ)تصاویر شمارره برده است بهو طبیعی است و هنرمند بیش از سایر نقوش از نقوش گیاهی 

4) (Магомедов, 2001: 71).  آن، یک معنای دینی را هم این نقوش گیاهی، عالوه بر
ها نماد و فرهنگ ۀها و همها و گیاهان در بین همه ملتبه طور کلی رستنی کنند. القا می
ای ریشه . انسان مؤمن همانند درختی است کهندا ی از رویش و حیات و رستاخیز بودهتمثیل

آورد و شاخسار آن تا افالک تا های بسیار به بار میها و میوهمحکم و استوار داشته و گل
 .(7 ۀتصویر شمار ؛120: 1384الیاده،)عرش الهی گسترده است 

 خطوط ۀ. مقایس4ا2
در کنار سایر  ،ها است. ورود اسالمها و سرستونعنصر دیگر کاربرد خط بر روی ستون

ن یک وحدت موجب فراهم آمد ،اقتصادی که با خود به همراه داشت وتحوالتی سیاسی 
اقوام مسلمان  لذا .کاربرد خط و زبان عربی مشهود استویژه در  فرهنگی شد. این امر به

کردند. استفاده زیادی میعربی از خط  ی زینتیویژه در تزیینات معماری یا بر روی اشیا به
در تکایا و سقانفارها خط ی پذیرفتن اسالم رایج شد. ز ابتدااین امر در معماری داغستان ا

شود. ها دیده میاغلب در قسمت باالی بنا در حاشیه و یا بر روی سرستونو عربی فارسی 
 کربال ۀواقعآنها یادآوری محور اصلی یک و هستند  آیینیبا توجه به کاربرد این بناها که 

که بستگی به  ،با تنوع خطی زمینه در همینفارسی و احادیث عربی اغلب اشعاری  ،ستا
هایی چوبی یا در برخی از بناها نیز کتیبهیت است. ؤقابل ردارد،  زمانی ساخت بنا ۀدور

ها نیز به یاد و برخی از نوشته اند سا  ساخت اشاره کرده و سنگی به سازنده و بانی
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دی بنا های وروکتیبه عموماًدرگذشتگان بومی حکاکی شده است. ولی در داغستان 
ها و حاشیه بر روی سرستون اطیدارند و خطخود طالعات سا  ساخت و بانی را در ا

شود  و گاه یک دعا یا ذکر را شامل می قرآن ۀگاه بخشی از یک سور ،شوددیده می هادیوار
ست که زیباسازی بناعناصر  نقوش هندسی از دیگر ،ها این کتیبهعالوه بر  .(5 ۀ)تصاویر شمار

ها کاربرد داشته است. در ها و سرستونویژه بر روی ستون و مازندران بهدر داغستان 
 خوردهای ایوان مساجد و در نمای مساجد بیشتر به چشم میداغستان این نقوش در ستون

(Магомедов, 2001: 163)، در هر دو منطقه . های تکایاو در مازندران بر روی ستون
 یسقف و بر رو ریبوده است. در نقوش ز یعیبط هایرنگ استفاده شده هایرنگ یتمام

استفاده  رهیت یو گلبه یالجورد یآب ،ایگرم مثل سرخ، زرد، قهوه هایاز رنگ شتریچوب ب
کرم، سبز  ،یآسمان یسردتر مثل آب یها رنگسنگ  یدر نقوش بر رو یول ،شده است

 .(6 ۀتصویر شمار -Лавров, 1951: 79) روشن بکار رفته است یروشن و صورت
 پالن  ۀمقایس. 4ا3

کنند. این بناها در تکایای مازندران اغلب از یک الگوی ثابت معماری پیروی می
اخته اغلب در کنار گورستان س ،با وسعت متغیر، بسته به بزرگی روستا یا شهر ای مجموعه

در رسد. شکل اغلب از حیاط با چند پله به ورودی تکیه می ند. این بناهای مستطیلا هشد
های  ستونخورد با چندین ستون که سرچشم میرودی این بنا اغلب ایوانی به و

هایی با نقوش کاری و نقاشیها از داخل چوبشده زیبایی دارند. سقف این ایوان کاری کنده
و با تعداد پله و راه پله به  شده بنا بیشتر در دو طبقه ساخته .اغلب هندسی و گیاهی دارد

کاری بسیار زیبایی و نورگیرها اغلب دارای تزیینات خراطی و مشبک هاپنجره رسد.باال می
کنند و پالن آنها نیز دارای یک هستند. مساجد جنوب داغستان نیز از این پالن پیروی می

ورودی به ایوان است که اغلب سقف آن از داخل منقوش است و بسته به نوع آب و هوا 
ها الگوی مشابهی دارند الن داخلی و ستونولی پ ،گاه امکان دارد که ایوان حذف شود

 هایورودی حفظ جهت صرفاً و ندارند نشیمن کاربردها در داغستان ایوان .(8 ویر شمارۀ)تص
نیز دارند برای اهالی شوند، ولی در مازندران کاربرد نشیمن می استفاده باران و برف از بنا

 .(9 ۀ)تصویر شمار
 مصالح ۀ. مقایس4ا4

 سقف پوشش و آجر و خشت ،گل کاه مالت چوب، سنگ، از ابنیه ۀبدن اندر جنوب داغست
 سازیپی یبرا سنگین و مقاوم مصالح و سنگ از. باشدمی گل کاه و چوبی تیرهای از بام و
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 از جلوگیری جهت سنگین مصالح با چینی کرسی نقاط، برخی در و کنندمی استفاده بنا
 شوندمی بنا زمین روی بر کلی، طور به مناطق، این ۀابنی چند هر رود،می کار به رطوبت

(Магомедов, 2001: 89).  در مازندران یک تنوع اقلیم جالب وجود دارد که باعث تنوع
کار رفته در جلگه و کوهپایه و کوهستان  همصالح ب یطورکل بهاستفاده از مصالح شده است. 

یشتر آجری و خشتی و دارای هایی با هم دارند. تکایا در جلگه و کوهپایه باندک تفاوت
و  هستند پالن بازتری برای عبور جریان هوا هستند. سقانفارها در جلگه اما سراسر چوبی

. در مناطق کوهستانی نیز از این مصالح به آجر هم استفاده شده است هایی ازدر نمونه
 معماران هر دو منطقه تالششده است. ریزی استفاده میاضافه سنگ اغلب برای پی

آورد( استفاده کنند و در این زمینه از سایر  تا جای ممکن از مصالح بومی )بوم اند کهکرده
 .(37: 1381افشار نادری، )نقاط مستقل باشند 

 

 تصاویر. 5

  
 جغرافیایی آثار در جنوب داغستان ۀب. گستر جغرافیایی آثار در مرکز مازندران ۀالف. گستر

  

 قومی داغستانبندی استانی و  ج. تقسیم
 

 د. موقعیت جغرافیایی داغستان در قفقاز
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 و تکایای مازندران سقانفارها نتصاویر مساجد جنوب داغستا

  
 نمای بیرونی سقف :1 ۀتصویر شمار

 طباسران(، سمت چپ: تکیه اوجی آباد )آمل() یسمت راست: مسجد جول
در  اچنار، ملج، افرا ،ط، گردو، زبان گنجشک، نارونراش، بلو ریوب درختان پهن برگ نظاستفاده از چتوضیحات: 

 مشابه. های ترک و نقشهای مشها. یکسانی شکل تراش ستون و سقف، رنگنمای بیرونی، حاشیه سقف و سرستون

  
 کاری روی سرستونکنده :2 ۀتصویر شمار

 سقانفار زنگیانسمت چپ:  گو (،سمت راست: مسجد تپیگ )آ
 .وع سرستون بدون حکاکی و نقاشینترین توضیحات: ساده

 
 

 های چوبیسرستون :3تصویر شماره 
 تکیه و سقانفار گاوان کال )بابل(سمت چپ: سمت راست: مسجد خوریوگ، 

 توضیحات: سرستون دو شاخ با حکاکی و نقاشی.

  
 نقوش گیاهی :4 ۀتصویر شمار

 )بابل(سمت راست: مسجد گومی )طباسران(، سمت چپ: سقانفار شیاده 
 بیرونی ایوان مابین سرستون و سقف. ۀتوضیحات: استفاده از نقوش گیاهی و استفاده از رنگ گرم در حاشی
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 تصویر خط بر روی سرستون :5 ۀتصویر شمار

 سقانفار کیجا تکیه )بابل( :سمت راست: مسجد ریچا، سمت چپ
 توضیحات: نگارش و خطاطی احادیث یا بانی بنا

 

  
 نقوش رنگارنگ داخل بنا  :6 ۀمارتصویر ش

 سمت راست: مسجد کوموخ )الک(، سمت چپ: سقانفار فرامرز کال
 شاد در داخل بنا بر روی سنگ یها رنگتوضیحات: استفاده 

 

  
 سقف شیرسرهای :7 ۀتصویر شمار

 ل(سمت راست: مسجد جولی )طباسران(، سمت چپ: سقانفار شیاده )باب
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 پالن بناها: 8 ۀرتصویر شما

 پالن تکیه کردکال :سمت راست: پالن مسجد گومی، سمت چپ
 

   
 نمای بیرونی : 9 ۀتصویر شمار

 سمت راست: مسجد جولی، سمت چپ: تکیه کردکال

 
 نتیجه. 5

آنچنان قفقاز فرهنگی و تاریخی دو منطقه و استیالی سیاسی ایران بر  ۀروابط دیرین
ها به هم گره خورده و همسان ها و یکسانیهنری شباهت ۀبوده که در عرص رگذاریتأث

چند ویژگی مذهبی در هر دو منطقه و بناهای آیینی به طور کلی در تمامی شده است. 
 خورد که عبارتند از:به چشم میمشترک 

 شرایط با و درآمیخته طبیعت با چنان هر دو منطقه در معماریسبک  :الف. برونگرایی
 که ای معماری ؛ادد «گراطبیعت» معمارینام  توانمی بدان که است شده آوا هم اقلیمی
  .شود می شناخته گرابرون معمارینام  به اقلیمی و محیطی شرایط با انطباق برای

و رو به قبله  غربیـشرقی محور طو  در باید حتماً ساختمان ا: شکلبن گیریجهتب. 
و صدا و تصویر امام مسجد  شود برخوردارهوا  انجری از تا باشند داشته کشیدگیانحراف و 

  .است جنوب سمت هاایوان و هااتاق اکثر نورگیری اصلی ۀجبه .و تکیه وضوح داشته باشد
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 طبق که خشک، و گرم مناطق در فصل چهار هایخانه همانند :بنا بودن فصل چهارج. 
بناهای  در گیرد،می صورت جنوب به شما  از خانه اهل جاییجابه سا  مختلف فصو 
 سرد فصل در که ترتیب بدین ،گیردمی صورت فصلی جاییجابه نیز ۀمنطق این مذهبی
 مخصوصاً و ایوان در گرم فصل در ولی ،گیردمی صورت او  ۀطبق صحن در هافعالیت هم
  .شودمی انجام دوم طبقه ایوان

 طبقه فک زمینی، زیر یها آب کم عمق و هوا رطوبت دلیل به :زمین با ارتباطد. 
 کف تا کنند اجرا زمین طبیعی سطح باالتر المقدور یحت کنندمی سعی را ساختمان همکف

 از باالتر ارتفاع در که ،باد جریان از بتوان و باشد داشته فاصله زمین رطوبت و نم از بنا
اندک تفاوتی در مناطق کوهستانی وجود  حا  با این .شوند مندبهره ،دارد بیشتری سرعت
  اند بنا را روی سنگ یا خاک بکر بسازند.معماران سعی کردهدارد و 

در یک دوره قرار  باًیتقربناها در مازندران و داغستان از نظر زمانی  اینساخت اکثر 
از مسیر راه دریایی بین بنادر   ؛اند و از نظر مسافتی نیز آنچنان از هم دور نیستندگرفته

نباید از  ،کیلومتر راه مستقیم است. با این وجود 800جنوبی داغستان تا بنادر مازندران 
رسد پوشی کرد. به نظر می می بر این معماری در داغستان چشمتغییرات و تأثیرات بو

های مشترک فرهنگی هوایی مشابه و سنتو یط آبموقعیت جغرافیایی بسیار نزدیک، شرا
 طاستفاده از سنگ و مالباشند. در کنار چوب، آن بنا و هنر شکل از عوامل این پیوند در 

داغستان در این نوع بناها  ۀگرای مختص منطقهای طبیعتساروج و همچنین نگاره
در  دهد.شود که به نوعی بومی شدن این معماری و سبک هنری را نشان می مشاهده می
چه  ،توان به یقین گفت که با توجه به آیینی بودن هر دو بنامیهم بنا  شکلمورد پالن و 

ها در کاربرد وجود دارد. تنها تفاوت بین آنها زندران چه در داغستان، شباهت کاملیدر ما
به طوری که در داغستان این بناها مرکز ثقل روستا بوده و به نوعی دفتر شورا و  ،بناهاست

ولی در ایران بنای تکایا  ،شدهسفیدان و جلسات اجتماعی و مذهبی آنها را شامل می یشر
گرفته است. پالن های آیینی محرم مورد استفاده قرار میتر در برنامهبیش سقانفارهاو 

ولی به لحا   ،ندهستالگوی بسیار مشابهی دارای جنوب داغستان بناهای تکیه و مساجد 
با وجود  های فراوانی با بنای سقانفارها دارند.تزیینات و کار بر روی چوب مساجد مشابهت

با توجه به اسناد همچنین و ی مشترک و نزدیک، اجتماعی، جغرافیا وروابط فرهنگی 
این  ،کندایرانی یا معماران در داغستان اشاره می تاریخی که بارها به سکنی گزیدن تاجران

، به طوری که هم اکنون نیز این نیستغریب چندان در این نوع معماری قرابت فرهنگی 
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رانی از گیالن برای تزئینات کاآن کاشی ۀو در آخرین نمون ،مبادالت فرهنگی وجود دارد
بنا به دالیل در طو  تاریخ  .به آنجا سفر کردندماخاچکاالی داغستان  ۀمسجد خامن

آن  اثراتتأثیرات فرهنگی  وها صورت گرفته سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی این کوچ
که چندان بیگانه با  ،های محلی و باورهای دینی بومی است، ولی در این میان سنت

بایست به آن اشاره  عامل دیگری که میتأثیر نبوده است. مازندران نیست، نیز بی مناطق
تشیع است که بین دو منطقه مشترک است و نمادها و  ای دارد، مذهبیت ویژهنمود و اهم
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