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چکيده
در ايران اسالمي عالوه بر مساجد ،در بسياري از شهرها در ايام محرم ،صفر و رمضان ،مراسم دعا ،روضه و
سوگواري در مکانهاي ديگري برگزار ميشده است .از مهمترين اين محلها ميتوان به تکيه و حسينه اشاره نمود.
کرمانشاه يکي از شهرهاي ايران با پيشينه اي تاريخي و درخشان است که از دوران قاجار بناهاي متعددي ،در
مرکز شهر به تدريج ساخته شده است .تکيه بيگلربيگي يکي از اين بناها و تکاياي معروف است که در محله فيض آباد
واقع شده و از ابتداي ساخت ،همواره مورد توجه شيعيان بوده است .علي رغم اهميت ويژه اين تکيه ،متأسفانه
تاکنون از نظر مطالعات معماري و هنرهاي کاربردي ،تحقيق جامعي در مورد اين اثر منحصر به فرد به انجام نرسيده
و اشاره هاي چنداني بدان نشده است .نتايج پژوهشهاي صورت گرفته در خصوص اين تکيه ،حاکي از اين است
که نقشه اين بنا متأثر از سبک طراحي رايج خانههاي دوره قاجار در کشور بوده و سبک معماري آن کم تر از سبک
استاندارد تکاياي کشور تأثير گرفته است .اين مقاله ضمن بررسي پيشينه تاريخي وتحوالت کالبدي تکيه بيگلربيگي
براساس منابع موجود ،ويژگيهاي کالبدي معماري محلي و ملي را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده ،همچنين
نگاهي گذرا بر نقش اين بنا به عنوان يک پايگاه اجتماعي -سياسي در شهر کرمانشاه دارد.
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