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تاثیر باورها و مراسم آيینی در پايايی و پويايی فضاهای شهری؛ 
موردپژوهی: تعزيه در پايايی حسینیه ها و تکايا در ايران 
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چکیده
باورهـا و مراسـم آیینـی نقشـی فراگیـر در تحـوالت و تغییـرات فضاهای شـهری از یک 
طـرف، و پایایـی و مانـدگاری آنهـا از سـوی دیگـر، داشـته اند؛ چنانچه امـروزه می توان 
تاثیـرات باورهـا و مراسـم آیینـی را در سـاختار و پیکـره شـهر مشـاهده کرد. از سـویی 
دیگـر، مراسـم عـزاداری حسـینی و تعزیـه در طول زمـان در بافتـار فرهنگی و سـاختار 
کالبـدی ایـران وجـود داشـته و بـه مثابـه عنصـری فرهنگـی جـاودان و مانـدگار بـوده 
اسـت کـه ایـام عـزاداری حسـینی تاکیدی بـر این امـر اسـت. در مقاله حاضر بـه دالیل 
مانـدگاری تعزیـه و حسـینیه ها در طـول تاریـخ پرداختـه می شـود. روش تحقیـق ایـن 
پژوهـش توصیفـی و تحلیلـی اسـت و از »روش فراتحلیـل« و »تحلیـل اسـنادی« نیـز 
بـرای تاییـد و »اعتبارسـنجی محتوای تحقیق« اسـتفاده شـده اسـت. یافته های تحقیق 
نشـان می دهـد کـه وجـود معنـاي قدسـی و باالخـص انگاره هـاي معنوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمـع زیسـتي، از واحدهـاي همسـایگي و محله هـا تـا روسـتاها و شـهرها 
مي توانـد زمینه سـاز »مانـدگاري و جاودانگـي« محیـط و فضـا و بـروز مکانـی مانـدگار 
و جـاودان گـردد. »معنـاي مـکان« بـه »زمینه محیطـي« آن نیـز بسـتگي دارد. در این 
رابطـه سـه سـطح از معنـا را تحـت عنـوان »معنـاي نحـوي«، »معنـاي مفهومـي« و 
»معنـاي عملکـردي« می تـوان برشـمرد: الف- »معناي نحـوي« به چگونگـي قرارگیري 
حسـینیه ها در محیـط و شـهر بـه مثابـه دسـتور زبـان نحوی اشـاره دارد؛ ب- »سـطح 
مفهومـي« معنـا به هنجارها، ارزشـها و نگرشـي کـه حسـینیه ها ارائه مي کننـد، اطالق 
مي شـود کـه منتـج از باورهـای مردمـی و اعتقـادات شـیعه بـه سـرور و سـاالر آزادگان 
جهـان امـام حسـین )ع( اسـت؛ و ج- »معنـاي عملکـردي« را به اسـتفاده کننـدگان از 
محیـط حسـینیه ها و تکایـا و نـوع بهـره برداری مـردم ربط پیـدا مي کند کـه نمونه آن 
را می تـوان هـر سـال در ایـام عزاداری حسـینی در حسـینیه ها و خیل حضـور و ارتباط 

مـردم با ایـن فضاهـا دریافت. 
واژگان کلیـدی: پایایی، حسـینیه و تکایا، معنای نحوی، معنـای مفهومی و عملکردی، 

تعزیـه و آیین های دینی.

mpshirazi@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09125785683، رایانامه  *

Impact on the stability and dynamics of 
beliefs and ritual spaces, of Tehran: Iran’s 
quite the reliability Takaya

Abstract
Beliefs and ritual pervasive role in the transformation of urban 
spaces on the one hand, and their reliability and durability on the 
other hand, have had. If today we can influence the structure and 
configuration of beliefs and ritual observed. On the other hand, the 
mourning and quite over time in the context of cultural and physi-
cal structure existed as a cultural element is eternal and everlasting. 
In this paper, the reasons for the persistence of the Tkaya are quite 
historically paid. This study is a descriptive analysis of the “meta-
analysis methods” and “instruments” for approval “content valida-
tion study” is used. The findings show that there is a spiritual sense 
of the sacred and especially the ideas in each area, and the complex 
biological environment of the neighborhood and the neighborhood 
villages and cities can help to “eternal” and the space environment 
and sustainable development of the place and is eternal. “Sense of 
place” to “settings” it depends. The relationship between the three 
levels of meaning as “syntactic meaning”, “meaning of the con-
cept” and “functional significance” can be outlined: (A) - “means 
the way” to the location of the Hosseine in the city such as gram-
mar points. (B)- “conceptual level” means the norms, values and 
attitudes that are offering rooms, that can be the result of people’s 
beliefs and convictions Shiite leader of the free world to the server 
and Imam Hussein. (C)- “functional significance” to the users of 
the Tkaya and exploit the people will. The sample can be any day 
of mourning in the mosque and the people associated with these 
spaces and reception.
Keywords: reliability, rooms and Tkaya, meaning syntactic, se-
mantic and functional meaning, Taaziye and religious rituals.
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مقدمه
فرهنـگ و باورهـای هـر قـوم و حـوزه سـرزمینی در 
کالبد معماری و سـاختار شـهری بروز داشـته اسـت؛ 
چنانچـه امـروزه اگر در ترکیب سـکونتگاهي انسـان، 
برگـزاري آیین هـاي جمعـي قواعـد خاصـي را به  جا 
گـذارد کـه از جهتـي مسـتقل از تاثیـر سـایر عوامل 
محیطـي باشـد، در این صورت باید بـه »نظم آییني« 
اشـاره داشـت؛ نظمي که مجموعه مفاهیـم نمادین و 
حـرکات آیینـي بر شـکل گیـري فضای شـهری [در 
اینجـا فضاهـای حسـینیه ها] اعمـال مي کنـد. الزمه 
تحقیـق در ایـن رابطـه شـناخت عناصـر و فضاهایـي 
اسـت کـه در برگـزاري ایـن آیین هـا کارکـرد دارنـد 
و از جهـت دیگـر، یافتـن قواعـد احتمالـي اسـت که 
ایـن فضاهـا بـر بافـت مجـاور و یـا پیکـره شـهر بجا 
گذاشـته اند. تحلیـل فرآینـد بیـان از سـیر از حضـور 
تـا ظهـور در کالبـد فضاهـای شـهری [و منجملـه 
حسـینیه ها]، بـه دو شـیوه امـکان دارد: »1. اصـل 
صورت پذیـری و 2. پایه هـای نمادیـن صورت دهی.« 
اولـی اصولـی را شـامل اسـت کـه در صـور متعـدد 
وحـدت بیانـی را سـبب می شـود و دومـی در عیـن 
حـال کـه تابع اولی اسـت شـامل عناصر و یـا عواملی 
مـی باشـد کـه می تواننـد در بیـان موثر واقع شـوند. 
معمـاری  خاصـه  معمـاری  بیـان  دیگـر،  سـویی  از 
منبعـث از ارزشـهای دینـی و قدسـی، نیازمنـد زبانی 
خاص اسـت کـه جلـوه ای نمادین و معنایـی به خود 
می گیـرد، خاصـه اگر منتسـب به اندیشـه های دینی 
و اسـالمی باشـد؛ چنانچه در اسـالم، مهم ترین منابع 
ایده هـاي عرفان شـناختي قـرآن و حدیـث بوده انـد و 
اصلی تریـن عامـل مانـدگاری فضاهـای شـهری نیـز 
میـزان ارتبـاط و پیوسـتگی آنهـا بـا سـطوح ارزشـی 
معرفـت شـناختی جلوه گـر شـده اسـت. سـاختار و 
اسـتخوان بندی شـهر و پایایـی و پویایـی فضاهـای 
شـهری زمانـی مناسـب خواهـد بود کـه به مـدد آن 
شـهر خوانـا و بـا هویـت باشـد. بـا بـه هـم پیوسـتن 
نمادهـا و نشـانه ها از طریـق اسـتخوانبندی شـهری، 
بـر اهمیـت و تاثیـر آنها افزوده خواهد شـد. سـیمای 

متشـخص نمادهـا و نشـانه هـا در ذهـن ناظـر ثبـت 
شـده و حاصـل چنیـن مجموعه ای از شـبکه نمادین 
شـهر، بـرای شـهر هویتـی نمادیـن در پـی خواهـد 
داشـت و بدیـن ترتیـب قابلیـت ادارک و تصور جامع 
از یـک شـهر وسـیع، بـا خوانایـی کامـل هـر یـک از 
قسـمتها و در نهایت ادارک کل مجموعه شـکل یافته 
مرتبـط خواهـد بود. معماري سـنتي، تصویري اسـت 
ازکیهـان یـا انسـان در بعـد کیهانـي اش و همـواره 
در ارتبـاط و مانـوس بـا کیهانشناسـي. انسـان )عالـم 
صغیـر( همچـون کیهـان )عالـم کبیـر( اصـل الهي و 
حقیقـت ماورایـي را بـاز مي تاباند. در واقـع به همین 
دلیـل اسـت که جنبه هـاي غیرمـادي در زمان حال، 
تاثیـري شـگرف بـر رفتارهـاي آدمي و نـوع تعلقالت 
و ارتبـاط او بـا محیـط طبیعي و محیط زیسـتي دارد 
کـه خـود را در مراسـمات آییني و مذهبـي و حافظه 
و خاطـره تاریخـي- مذهبـي یک قوم نشـان مي دهد 
کـه بـي شـک در رابطـه بـا شـکل گیـري مکانهـاي 
مذهبـي و مکانهاي برآمده از حافظـه تاریخي- دیني 
یـک قـوم نیز مشـهود اسـت؛ چنانچه حسـینیه ها و 
تکایـا از مهمتریـن مکانهـاي قابل ذکـر در این رابطه 

بشـمار مي رونـد.
در مقالـه حاضر بـه دالیل معرفت شـناختی و تحلیل 
پایایـی حسـینیه ها در ایـران بـا اشـاره بـه مراسـم 
آیینـی و دینـی تعزیـه پرداخته شـده اسـت و تالش 
شـده اسـت تـا بـه اجمـال بـه چرایـی و چگونگـی 

پویایـی ایـن مکانهـای مذهبـی اشـاره گردد.
روش تحقیق

روش تحقیـق مقالـه حاضـر »توصیفـي- تحلیلـي« 
اسـت کـه از ابـزار گـردآوري اطالعـات مشـتمل بـر 
»مطالعـات کتابخانه اي و اسـنادي« بهره برده اسـت. 
همچنیـن در مرحله تحلیلي و بیان یافته ها از »روش 
تحلیـل منطقي« و مدلهاي نظري شهرسـازي شـامل 
مدلهـاي نظـري لنـگ، و مونتگمـري و موارد مشـابه 
اسـتفاده شـده اسـت. در پایـان نیـز هریـک از مولفه 
هـاي مانـدگاري در قالـب یکـي از نظریـات جامع در 
حـوزه شـهري بـه »پاپایـي مربـوط به حسـینیه ها« 
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کلیـت همتافتـه اي شـامل دانش، دیـن، هنر، قانـون، اخالق، آداب و رسـوم و هرگونـه توانایي و تایلور
عادتـي کـه آدمي به عنـوان عضو جامعه بدسـت مـي آورد )معینـی، 1387، ص 3(.

هیلر
باورهـا، نظامهـاي فکـري، فنـون علمـي، راه و روش هـاي زندگـي، رسـم ها، سـنت ها، و تمامـي 
شـیوه هاي کـردار کـه جامعـه بـدان سـازمان مي بخشـد، فرهنـگ نامیـده مي شـود )آشـوری، 

1388، ص 48(.

مالینوسکي
فرهنـگ بـه سـادگي عبـارت اسـت از کلیـت یکپارچـه اي شـامل وسـایل و کاالهـاي مصرفـي، 
ویژگي هـاي اساسـي گروه هـاي اجتماعـي گوناگـون، و پیشـه ها و باورهـا و رسـم هاي بشـري 

)آشـوری، 1388، ص 49(.

فرهنـگ برخاسـته از آگاهـي جمعـي اسـت کـه دورکیـم آن را بـه »مجموعـه اي از باورهـا و دورکیم
احساسـات مشـترک بیـن اعضـاي جامعـه« تعریـف مي کنـد )بدیـع، 1384، ص 38(.

کلیفورد 
گیرتز

مفهـوم فرهنـگ اساسـاً یـک مفهـوم سربسـته اسـت. گفتـه ماکـس وبـر را در نظـر مي گیریـم 
کـه انسـان حیوانـي اسـت گرفتـار در تـور عظیمي که خـودش تنیده، مـن فرهنـگ را آن  تور و 
تحلیـل آن را نـه یـک علـم تجربـي در جسـتجوي قانـون، بلکه علمي تفسـیري در جسـتجوي 

مي دانم. معنـا 

تالکت 
پارسونز

پدیـده فرهنـگ را از یـک طرف، محصول روابـط اجتماعي متقابل و از طـرف دیگر عامل تعیین 
کننـده ایـن روابـط مي دانـد. بـه پیـروي از سـنت مردم شناسـان، پارسـنز فرهنـگ را آموزش و 

پـرورش انتقالـي و مشـترک مي داند )پژوهنـده، 1390، ص 85(.

گي روشه

مجموعـه به هم پیوسـته اي از اندیشـه ها و احساسـات و اعمـال کم و بیش صریح که به وسـیله 
اکثریـت افـراد یک گروه پذیرفته شـده اسـت و براي اینکـه این افراد، گروهي معین و مشـخص 
را تشـکیل دهنـد الزم اسـت کـه آن مجموعـه بهـم پیوسـته به نحـوي - در عین حـال عیني و 

سـمبلیک - مراعات گـردد )روح االمینی، 1386، ص 18(.

فرهنـگ، صورت هـاي رفتـار عادتـي  مشـترک در یـک گروه، یک باهمسـتان، یا جامعه اسـت و یانگ
از عوامل ماّدي و غیرماّدي سـاخته شـده اسـت )آشـوری، 1388، ص 63(.

شومباردولو

فرهنـگ دو جنبـه دارد و بـر روي هـم ثابت و خواسـتار حفظ ارزش هاي مکتسـب جامعه اسـت 
و هـم خـالق و نوپـرداز فرهنـگ به عنوان میـراث فرهنگي، سلیقه سـاز یعني سرمشـق و الگوي 
رفتـار و سـلوک اسـت و بـه عنـوان تغییردهنـدة سـیر تحـول و راهبر تغییرات اسـت )سـتاری، 

1376، ص 96(.

آنتوني گیدنز
فرهنـگ بـه مجموعـة شـیوه زندگـي اعضـاي یـک جامعـه اطـالق مي شـود؛ چگونگـي لبـاس 
پوشـیدن آنهـا، رسـمهاي ازدواج و زندگـي خانوادگـي الگوهـاي کارشـان، مراسـم مذهبـي و 

سـرگرمیهاي اوقـات فراغـت، همـه را دربـر مي گیـرد )گیدنـز، 1378، ص 76(. 

ادوارد. تي. 
هال

فرهنـگ وسـیله اي اسـت کـه بشـر جهـت ادامه حیـات خویش بـه آن تکامل بخشـیده اسـت. 
در زندگـي مـا هیـچ چیـز از تأثیـرات فرهنگي عاري نیسـت. فرهنگ سـنگ بناي تمدن اسـت 
و وسـیله اي اسـت کـه همـه حـوادث زندگـي بایـد از طریـق آن جریـان یابـد )الری و دیگران، 

1384، ص 55(.

جدول 1. تعاريف و مفهوم شناختی فرهنگ؛ ماخذ: يافته های تحقیق بر اساس منابع مورد اشاره.
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مارکس

فرهنـگ و ایدئولـوژي همـان بازتاب هـاي روابـط طبقاتـي هسـتند که محتـواي آنهـا را عقاید و 
باورهـاي کسـاني کـه قـدرت را در دسـت دارنـد تعییـن مي کند. دالیـل اثبات ایـن موضوع این 
اسـت کـه فرهنـگ یکپارچـه و یکدسـت اسـت و نمي تواند بـه خودي خـود تأثیري ایجـاد کند 

)بیلینگتـون، 1378، ص 62(.
پارک  و 
برجس

فرهنـگ یـک گـروه مجمـوع و سـازمان میراث هـاي اجتماعي سـت کـه خیـم نـژادي و زندگي 
تاریخـي گـروه بـدان معنـاي اجتماعي بخشـیده اسـت )آشـوری، 1378، ص 51(.

مارکـوزه فرهنـگ را بحـد عالي تـري بـراي اسـتقالل و به ثمر رسـیدن انسـان مي دانـد. فرهنگ مارکوزه
اصیـل را بـه معنـاي تحقق اراده و اسـتقالل فـرد مي داند )معینـی، 1387، ص 65(.

ادموند 
هوسرل

فیلسـوف آلمانـي و پـدر پدیدارشناسـي، فرهنـگ را »ترکیب ذهنیتهـاي متعالـي« از تجربیاتي 
دانسـته اسـت که همـه افـراد بشـر فهمیده اند.

کلودلوي 
اشتراوس

هـر فرهنـگ را مي تـوان همچـون مجموعـه اي از نظام هاي نمـادي در نظر گرفت کـه در ردیف 
نخسـت آن هـا زبـان، مقررات زناشـویي، روابط اقتصـادي، هنر، علـم و مذهب جـاي دارند. همه 
ایـن نظام هـا، بیـان جنبه هایـي از واقعیـت فیزیکـي و واقعیـت اجتماعـي، و از ایـن هم بیشـتر، 
بیـان روابطـي کـه ایـن دو نـوع واقعیـت بیـن خـود، و روابطـي را که نظام هـاي نمادیـن خود با 

یکدیگـر برقـرار کرده انـد، هـدف قـرار مي دهند )دنـی کـوش، 1388، ص 76(.

هـگل فرهنـگ را زاده نیازهـا و ناهماهنگـي مي دانـد. فرهنگ تمامي وسـایل توسـعه شـخصي، هگل
ایده هـا و همین طـور عوامـل مـادي ماننـد ثـروت را در برمي گیـرد )معینـی، 1387، ص 47(.

مارگارت مید

بـه نظـر مـارگارت میـد »فرهنگ پذیرشـي از مجمـوع رفتارها و اعمـال موجـود در یک جامعه 
اسـت کـه اعضـا و افـراد آن با ضوابطي مشـترک تمامي آن را بـه کودکان خود و قسـمتي از آن 
را بـه مهاجرینـي کـه بـه عضویت جامعـه درمي آینـد، منتقل مي سـازند )روح االمینـی، 1386، 

ص 18(.

انواع و مراتب آفرینشگری ُهنریانواع و مراتب جهان بینیانواع و مراتب شناخت

تخیُّل حسیجهان احساسی )گیاهی(احساس
تخیُّل وهمیجهان انگاری )حیوانی(خیال، وهم و گمان
تعقل حسیجهان شناسی علمی یا فلسفی )انسانی(علم، دانش و حکمت

تعقل ُشهودیجهان ُشهودی )انسان و ملکوت(ُشهود

جدول 2. انواع و مراتب شناخت معماری و فضاهای شهری؛ ماخذ: نقره کار، 1385، ص 34.

تعمیـم داده شـده و مطالبـي چند در ایـن رابطه ارائه 
شـده است.

مبانی نظری
فرهنگ و باورهای شناختی  فرهنگ

بـه  توجـه  بـا  را  فرهنـگ[  بـا  رابطـه  ]در  تعریفهـا 

تأکیدهـاي خاصـي کـه از کاربـرد آنها نشـأت گرفته 
اسـت، مي تـوان بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرد:

میـراث  بـر  تکیـه  کـه  تاریخـي«:  »تعریف هـاي   .1
دارد. جامعـه  تاریـخ  طـول  در  اجتماعـي 

2. »تعریف هـاي روان شـناختي«: کـه تکیـه بـر الگـو 
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و روش تسـهیل سـازگاري بـا محیـط و جامعـه دارد.
3. »تعریف هـاي سـاختاري«: کـه در آن تأکیـد بـر 

ایجـاد شـده ها توسـط اجتمـاع بشـري را دارد.
عناصـر  بـر  تاکیـد  تشـریحي«:  »تعریف هـاي   .4
تشـکیل دهنده فرهنـگ را دارد. در ادامـه در قالـب 
جـدول شـماره 1 تعاریـف از فرهنـگ اشـاره شـده 

اسـت.
مراسم آيیني و آيین هاي جمعي 

بنـا بـه مسـتندات تاریخـي و گـزارش سـفرنامه ها 
در شـهرهاي ایـران از دیربـاز آییـن هـا و مناسـک 
اسـت.  پذیرفتـه  مـي  صـورت  مختلفـي  جمعـي 
برخـي از ایـن آیین هـا حتـي تـا اوایـل قـرن حاضـر 
نیـز بـه صـور گوناگـون اجـرا مي شـده اند؛ از جملـه 
صورتهـاي مختلـف آییـن طلب بـاران، آفتـاب و باد؛ 
لیکـن بدون شـک هیچ کـدام از آیین هـاي جمعـي 
مرسـوم در ایـران تـداوم، انسـجام و از جهتي یگانگي 
و عظمتهـاي آیین هـاي سـوگواري بـراي امـام سـوم 
شـیعیان را نـدارد. ایـن آیین کـه از جهتـي بازنمایي 
یـک رویـداد مهـم تاریخـي اسـت؛ از دیرباز باشـکوه 
و تاثـر عظیـم برگـزار مي شـود. محققان بسـیاری به 

شـباهت هاي بیـن ایـن آییـن و آیین هـاي کهـن در 
ایران باسـتان اشاره دارند )یارشـاطر، 1367، ص 42( 
و )عناصـري، 1371، ص 25( و )همایونـي، 1368، 

 .)108 ص 
 از سـویی دیگر، اسطوره شناسـان، سـابقه مناسـک و 
آیین هـاي جمعـي را بسـیار کهن مي داننـد و عموماً 
بـه ابعـاد نمادیـن بسـیار غنـي آنهـا اشـاره دارنـد. 
آیین هـاي جمعـي معمـوالً شـامل مجموعـه به هـم 
پیوسـته اي از مراسـم اسـت کـه برگزارکننـدگان آن 
بـا نمایـش، حـرکات تنظیم شـده همـراه با اسـتفاده 
از شـمایل و عالمتهـاي خـاص، شبیه سـازي )گاهـي 
همـراه بـا موسـیقي و کالم( در فضـاي مشـخصي به 
اجـرا مي گزارنـد و یـا طـي آن فضاها و اماکـن عموماً 
پیکـره  در  ثابـت  مسـیرهاي  طریـق  از  را  مقدسـي 
سـکونتگاه طـي مي کنند. ایـن آیین ها ممکن اسـت 
فصلـي و مقـارن بـا دوره هـاي بـاروري گیاهـان و یـا 
سـالیانه بـوده، و یا رویـداد تاریخي را بازسـازي کنند 

)امیـن زاده، 1386، ص 6(. 
)جشـنها،  مناسـک آمیز  »رفتارهـاي  اعتقـادي  بـه 
اعیاد، سـوگواري جمعي( ممکن اسـت در ظاهر براي 

نمودار 2. مبنا و معیار عملی )پسینی( و مبنا و معیار نظری )پیشینی( در ماهیت بروز حقیقت در معماری مذهبی؛ 
ماخذ: کوچکیان بر اساس نقره کار، 1385، ص 34.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 38 بهار 94
No.38 Spring 2015 

306

مردمـي کـه آنها را انجـام مي دهند چنـدان نفعي در 
بـر نداشـته باشـد، امـا در واقعیـت امر، این مناسـک 
همبسـتگي  و  تقویـت  بنیـادي  کارکـرد  مي تواننـد 
گروهـي را انجـام دهند و به ادغام رفتـار فردي و یک 
سـاختار گروهـي کمـک کننـد؛ در نتیجـه اضطـراب 
را کاهـش دهنـد« )بیتس پـالک، 1990، ص 190(. 
»الیـاده« در رابطـه بـا مراسـم آیینـی و دینی چنین 

اشـاره مـي کند:
»اعمـال دینـي و آییني این ویژگـي را دارند که زمان 
حـال را بـه زمـان اسـاطیري پیوند مي دهنـد، زماني 
کـه ناظـر واقعه اي بـود هر قدر کهنـه و دیرینه، چون 
بـا برگـزاري آیین مـورد نظـر آن را یـادآوري و تکرار 
مـي کننـد؛ لـذا حاضـر مي شـود و اگـر بتـوان گفت 
)بـاز به نمایـش در آمده( حضور مي یابد. آالم مسـیح 
و مرگ و رسـتاخیزش در مناسـک هفته مقدس فقط 
تذکـر داده نمي شـود، بلکـه براسـتي در برابر دیدگاه 
مومـن مـي گذرند و هر مسـیحي راسـتین باید حس 
کنـد کـه معاصر وقایـع تاریخ گذار اسـت، زیـرا زمان 
تجلـي قداسـت بـا تکـرار حضـور مـي یابـد« )الیاده، 

1376، ص 82(.
باید اشـاره داشـت کـه از منظـر جهان بیني قدسـي، 
در هـر چیـزی معنایـی نهان مسـتتر اسـت و مکّمل 
هـر صـورت خارجی واقعیتی اسـت کـه ذات نهانی و 
درونـی آن را شـکل می دهـد. برای شـناخت تماّمیت 

یک شـیء بایـد آن را به اصلش باز گردانـد. و این کار 
بـا تأویـل امکان پذیـر اسـت. تأویـل پلی میـان ظاهر 
و باطـن اسـت. و بـرای رسـیدن بـه تأویل به فلسـفه 
نبـوی و معرفـت نیـاز اسـت. از ایـن منظـر ادراک 
معمـاري و اجزایـش وسـعتي دو جهانـي مـي یابـد. 
بـا وارد شـدن بـه عالم عرفاني و شـهودي سـازندگان 
و عالـم این جهانـي آنهـا درک صحیـح سـاخته هاي 
آنهـا حاصل مـي شـود. بنابراین شـناخت زبـان معنا 
و زبـان رمـز ضـررت خواهـد داشـت. »مهـرداد بهار« 
با اسـتناد به سـخنان »الیـاده« و مطالب گفته شـده، 
مي نویسـد: »هـدف مومنـان از اجـراي ایـن مراسـم 
پیوسـته کوششـي بوده اسـت براي بازگشـت به آغاز 
و دنبـال کـردن جریاني که سـاخت و نظم هسـتي به 
وسـیله آن پدیـدار آمد تـا مگر حود را در آن شـرایط 
مقـدس آغازین بیابد و خود بخشـي از جهان قدسـي 

گردنـد« )بهـار، 1375، ص 35(.
از ابتـدای تاریـخ بشـر، یکـي از نخسـتین صورتهـاي 
گرفـت،  قـرار  انسـان  توجـه  مـورد  کـه  نمایـش 
نمایشـهاي تقلیـدي و جادویـي بـراي موفقیـت در 
تنزیـل  نیروهـاي غیبـي جهـت  ترغیـب  یـا  شـکار 
بـاران و جشـنهاي بـاروري و کشـاورزي بـوده اسـت، 
و تصاویـر بدسـت آمده از غارها و اشـیاء مکشـوفه در 
اثر حفریات و جالب تر از آنها گزارشـات و مشـاهدات 
از مراسـم و آداب قبایـل ابتدایـي کـه تا عصـر اخیر و 
شـاید هنـوز، در جزایـر مالنـزي و اسـترالیا و برخـي 
در هنـد و آفریقـا زندگـي مي کنند، شـاهدی در این 
مـورد مي باشـد. در واقـع »نمایش تقلیـدي« بهترین 
شـیوه بـراي برانگیختن احساسـات و تصویرسـازي و 
بیان واقعیت اسـت )سـلطان زاده، 1362، ص 162(؛ 
چنانچـه در کتـاب محاسـن اصفهان نیز نـام تعدادي 
دلقـک آمـده اسـت. بـه غیـر از تقلیدچیـان، عده اي 
نیـز بودنـد که به وسـیله عروسـک بازي نمایشـهایي 
براي سـرگرمي بیننـدگان ترتیب مي دادنـد و ظاهراً 
اینـکار در زمان سـالجقه در ایران معمول بوده اسـت 
)جنتـي عطایـي، 1333، ص 52(. همچنیـن »ابـن 
خلـدون« هـم )قرن هشـتم( در باب غنا بـه رقاصاني 

نمودار 3. زمینه بین حقیقت اثر معماری از ديدگاه 
نديمی ماخذ: کوچکیان بر اساس نديمی، 1385.
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اشـاره مي کنـد کـه تمثالهایـي از اسـباني چوبـي و 
لباسـهایي مخصـوص را مي پوشـیدند و بـه وسـیله 
آن تقلیـد اسـب دوانـي مـي کردنـد و در مهمانیهـا و 
عروسـیها و جشـنها بـا انـواع کارهـا مردم را سـرگرم 

مـي کردنـد )ابـن خلـدون، 1353، ص 855(.
در دسـتگاه خالفـت بني امیـه و بني عبـاس در کنار 
خواننـدگان و نوازنـدگان مجالس لهـو و لعب عده اي 
تقلیدچـي و دلقـک نیز بودند که بـا نمایش هاي خود 
دیگران را سـرگرم مي کردند. اشـعب از مشـهورترین 
دلقـکان زمـان بني امیـه و خلیـع دمشـقي و ابوالعبر 
از دلقکهـاي دوره هـارون و متـوکل عباسـي بودنـد. 
این دلقکان از لباسـهاي گوناگون و مضحک اسـتفاده 
مـي کردنـد و عـالوه بـر آن گاه در پوسـت حیواناتـي 
مثـل خـرس و میمـون مـي رفتنـد و از آنهـا تقلیـد 
مـي کردنـد )جرجـي زیـدان، 2536، ص 1014(. در 
رابطـه بـا مراسـم مذهبـي کـه جنبـه اي تفریحي به 
خـود مـي گرفـت، مطلبـي از »ابـن اخـوه« در کتاب 
»آییـن شـهرداري )معالـم القربـه(« متعلـق بـه قرن 
هفتم و هشـتم هجـري در ضمن باب چهل و هشـت 
در مـورد حسـبت بـر واعظـان، نوشـته شـده کـه هر 
چنـد بسـیار مختصر و مبهم مي باشـد، بـا این وجود 
قابـل توجـه اسـت. او پـس از آنکه وظایـف واعظان و 
شـرایط وعـظ را بیـان مي کنـد، از اجتماعـات وعظي 
کـه بـراي تفریح برگـزار مي شـود، شـکایت مي کند 

و چنیـن مي-گوید: 
»البتـه اجتماعاتـي بیهوده هم تشـکیل مي شـود که 
مردم نه براي شـنیدن پند و سـود بردن در آنجا گرد 
مـي آیند بلکـه این مجامـع نوعي تفریح و سـرگرمي 
اسـت و کارهایـي نـاروا از قبیـل فراهـم امـدن زنان و 
دیـدن یکدیگر در آنجـا صورت مي گیـرد، اینها همه 
بدعـت و گمـراه کننده اسـت و باید به سـختي از این 

امـور ممانعت شـد« )ابن اخـوه، 1360، ص 182(.
نظـر  از  را  نکاتـی  »کاشـفي« دربـاره معرکه گیـري 
مـورد  در  درجایـي  مي کنـد.  بیـان  جامعه شناسـي 
ویژگیهـا و خصوصیـات معرکـه گیـر از ده صفـت نام 
مي بـرد کـه عبـارت از »خـوش برخـورد و خنـدان 

و  درک  شناسـي«،  »وقـت  »چاالکـي«،  بـودن«، 
شـناخت محیـط خوب بـراي معرکه گیري،  شـرکت 
دادن حاضـران در معرکه، یاد کـردن پیران و بزرگان، 

صلـوات دادن و عـدم تعـرض بـه کسـي مي باشـد.
»کاشـفي« در مـورد تقسـیم بنـدي معرکـه از نظـر 
اخالقـي، آن را بـه دو نـوع یکي مقبول و پسـندیده و 
دیگري نامقبول و نامشـروع، تقسـیم مي نمایند و آن 
را از نظـر حرفـه اي بـه سـه طایفه تقسـیم مي نماید: 
1- »اهـل سـخن« خـود شـامل سـه طایفه انـد کـه 
سـقایان؛  و  غراخوانـان  و  مداحـان  از:  انـد  عبـارت 
و  قصه خوانـان  بسـاط اندازان؛  و  خواص گویـان 

افسـانه گویان.
2- »اهـل زور« را شـامل هشـت طایفـه مي دانـد که 
عبارتند از: کشـتي گیران، سـیگ گیران و ناوه کشـان 
و سله کشـان و خمـاالن و مغیـر گیران و رسـن بازان 

زورگران.  و 
3- »اهـل بـازي« را بـه سـه طایفـه تقسـیم مي کند 
کـه عبارتنـد از: طاس بازان، لعبت بـازان و حقه بازان 
و بـراي هریـک تعریفـي آورده کـه نقل مي شـود. در 
مـورد طـاس بـازي مي گویـد: در ایـن کار چهار فعل 
اسـت و هر یک معني دارد. اول جبه پوشـیدن، دویم 
چـرخ زدن، سـیم رخـت )برداشـتن( و پنهـان کردن 
و چهـارم بـاز آوردن و دربـاره لعبـت بـازي حکایتـي 
را نقـل مـي کنـد کـه گویـاي چگونگي لعبـت بازي، 

عروسـک بـازي در آن هنـگام مي باشـد. مـي گوید:
»عزیـزي گفتـه اسـت کـه روزي بـه هنـگام لهـوي 
حاضر شـدم، شـخصي را دیدم نشسـته و چـادري در 
سـر کشـیده و دو صـورت در زیـر چادر نگاه داشـته، 
گاه بـه زبـان یـک صـورت سـئوال مي کنـد، بـا آواز 
)مـردي بالـغ بلنـد آواز و بـاز خـود( جـواب گویـد به 
زبـان صـورت دیگر بـه آواز، دختري خـرد باریک آواز 
و )و بـاز( در یـک حالـت چنـان سـخن میآگویـد که 
سـئوال و جـواب ایشـان بـه اختالف اصوات هـر دو از 
وي تـوان شـنید و در اثنـاي سـئوال و جـواب حـال 
مـودي بـه خصومـت شـد و بـر یکدیگـر زدنـد و بـاز 
بـه صلـح مشـغول شـدند و ایـن همـه قـول و فعـل 
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یـک کس بـود کـه در زیر آن چـادر بازي مـي کرد« 
)سـبزواري کاشـفي، 1350، ص 340(.

تاریـخ اجـراي نخسـتین تعزیـه و چگونگـي آن هنوز 
مشـخص نشـده اسـت. بنا به خبـري تعزیـه در زمان 
کریم خـان زنـد بـراي اولین مرتبـه به اجـرا درآمد و 
دربـاره علـت و انگیـزه آن نوشـته اند کـه در زمـان او 
سـفیري از فرنـگ به ایـران مي آید و دربـاره تاترهاي 
غم انگیـز آنجـا توصیفـي بـراي کریم خـان مي کند و 
او نیـز دسـتور مي دهـد کـه واقعـه کربـال بـه صورت 
 .)10 ص   ،1332 )فلسـفي،  شـود  برگـزار  تعزیـه 
»حماسـه سـرایي و نقالي« هم از هنرهایي اسـت که 
از زمان باسـتان در ایران سـابقه داشته و حماسه هاي 
بسـیاري از آن زمـان تاکنون برجاي مانده اسـت و نه 
تنهـا در ایـران بلکـه در بیـن سـایر اقوام نیـز به صور 
گوناگـون رایـج بوده اسـت. این حماسـه ها عـالوه بر 
تحریـک و تشـویق جنـگاوران و زورآزمایان در هنگام 
کار و نیـز سـرگرم سـاختن مـردم در وقـت فراغـت، 
کار حفـظ و بازگـو کـردن تاریـخ اسـاطیري را هم بر 
عهـده داشـتند. یکي از حماسـه هـاي قدیمي مذهب 
شـیعه، خاوران نامـه اسـت کـه شـامل شـرح حـال 
و داسـتانهایي از حضـرت علـي بـن ابـي طالـب )ع( 
متعلـق بـه موالنا محمـد بن حسـام الدین از شـعراي 
قـرن نهـم متوفـي با سـال 875 هجري اسـت و یکي 
دیگـر از ایـن حماسـه هـا، منظومه اي سـت بـه نـام 
صاحبقران نامـه که دربـاره »حمزه بـن عبدالمطلب« 
عـم پیامبـر اکرم )ص( ملقب به سـید الشـهدا اسـت 
کـه در سـال 1073 هجـري بـه نظـم در آمده اسـت 
و سـراینده آن معلـوم نیسـت )صفـا، 2356)م(، ص 

.)377
همچنیـن نمایشـهایي نیـز بـه صـورت ابتدایـي در 
میـدان شـهر اجـرا مي شـد، چنانکـه شـاردن اشـاره 
مي کنـد: »تفریحـات میـدان عبارتسـت از نمایشـات 
شـعبده بازان و بند بـازان و مسـخرگان و لـودگان و 
کشـتي گیري و مصارعـت و نبـرد قوچهـا و گاونرها« 
نمایشـات  ایـن  کـه   )408 ص   ،1345 )شـاردن، 
بـه خصـوص نمایشـهاي تقلیـدي در زمـان زندیـه 

روبـه تکامـل نهـاد و نمایشـاتي بـه نـام بقال بـازي و 
کچلک بـازي کـه جنبـه انتقـادي و تفریحي داشـت، 

شـد. معروف 
زمینه هـاي نمایـش تقلیـدي در دوره صفویـه نیـز 
وجـود داشـته اسـت، چنانکـه قهوه خانه هـا کـه در 
ایـن عهـد پدید آمدنـد و در آنها برنامه هاي نمایشـي 
و رقـص و آواز و شـاهنامه خواني و برخـي بازي هـا 

اجـرا مي شـد )فلسـفي، بـي تـا، ص 258(.
جالـب توجه اسـت که دکتـر پرویز ممنـون به کتابي 
بنـام »تاریـخ و جغرافیـاي امـروز ایـران« بـه زبـان 
آلماني که در سـال 1739 انتشـار یافته، دسـت یافته 
اسـت کـه در آن از قـول دو سـیاح بـه نـام سـاالمون 
انگلیسـي و وان گـوک هلنـدي شـرحي دربـاره یـک 
نـوع نمایـش مذهبـي در روز عـزا آمـده اسـت که در 
واقـع نشـان یـک تعزیـه سـیار اسـت. متـن گـزارش 

اسـت:  چنین 
او )امـام حسـین )ع((،  »بـه طـرز خاصـي زندگـي 
اعمـال و جنگهـا و شـهادتش، در روي عرابه هایي که 
بـه شـکل صحنـه تئاتـر تزیین یافته اسـت، قسـمت 
بـه قسـمت، بـه نمایـش در مي آیـد. آنهـم بـه ویـژه 
در مراسـم عـزاداري پـر شـکوه و پر تماشـاگر، از این 
گذشـته عرابـه هـاي زیـادي دیـده مي شـوند که در 
حرکتنـد و بـر روي آنهـا افـرادي بـا پرچـم و آالت و 
ادوات جنگي در دسـت، قسـمتي از اعمال حسـین را 
بـه نمایـش مي گذارنـد.« )ممنـون، بي تـا، ص 14(.

دربـاره  متعـددي  گزارشـهاي  قاجاریـه  زمـان  در 
دارد.  وجـود  تعزیـه  مراسـم  برگـزاري  چگونگـي 
سـرهنگ »گاسـپار دروویل« کـه در سـالهاي 1812 
و 1813 از ایـران دیـدن کـرده و در ایـن بـاره چنین 

مي نویسـد: 
»در آنـروز یکـي از درباریـان که ایفاي نقش حسـین 
بـن علي بـه او واگذار شـده بود با سـواراني بـه تعداد 
همراهـان حسـین )ع( بـه هنـگام عزیمـت بـه کوفه 
بـه میـدان مي آیـد. ناگهـان عبید بـن زیـاد در راس 
چندیـن هـزار سـوار سـر مـي رسـد. حیـرت مـن 
وقتـي فزونتـر شـد کـه دیـدم پـس از پایـان نمایش 
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از چهـار هـزار تـن سـوار کـه بـدون رعایـت نظـم و 
احتیـاط بجـان هم افتـاده بودنـد، حتي یـک تن نیز 
زخمي نشـده اسـت. مراسـم تعزیـه در میـان قبائل و 
طوائـف مختلـف با تغییـرات کم و بیش زیـادي انجام 
مـي گیـرد ولـي در هـر حال اسـاس آن یکي اسـت« 

)دروویـل، 1348، ص 159(.
»اوژن فالنـدن« نیـز کـه در سـال 1840 بـه ایـران 
مـي آیـد، از تعزیـه هایي سـخن مي گوید کـه در زیر 
چادرهایـي بـزرگ کـه در معابـر عمومـي و یـا حیاط 
مسـاجد یـا درون قصـور بـزرگ برگـزار مي شـد. این 
تعزیه هـا در روي تختـي کـه در وسـط فضـاي مورد 
نظـر قرار مي گرفت، انجام مي شـد. ضمنـاً او از نقش 
فـردي بـه عنوان فرنگي کـه در اثر توجـه و اعتقاد به 
حقانیـت مبارزیـن، شـفاعت آنان را نـزد خلیفه اموي 
مي کنـد و لباسـي فرنگي پوشـیده بـود، نـام مي برد 
)فالنـدن،1356، ص 117(. همـراه بـا ایـن مراسـم 
دربـاره مراسـمي در سـالگرد قتـل خلیفـه دوم کـه 
جنبـه نمایشـي دارا بـوده، توصیفـات و خبرهایي نیز 
آمـده اسـت )ریچـاردز، 1343، ص 117( و )دالماني، 

1335، ص 196(.
پیشینه نمايش مذهبي در ايران

بسـیاری از یافته هـای انسـانی، بـه صورتی شـهودی 
ادراک می شـوند. ایـن یافته هـا کـه از ورای صـورت 
ظاهـری بدسـت مـی آینـد، بیانـی برتـر از مـاده را 
خواسـتارند. بـه همیـن سـبب بـرای بیـان بسـیاری 
از یافته هـای انسـانی، بیانـی نمادیـن و رمـزی الزم 
خواهـد بـود. هنگامـی که ذهـن مبادرت بـه کنکاش 
در یـک نمـاد می کنـد بـه انگاره هایی فراسـوی خرد 
بیشـماری  آنجـا کـه چیزهـای  از  دسـت می یابـد، 
پیوسـته  دارد،  وجـود  انسـان  ادراک  فراسـوی حـد 
اسـتفاده از عناصر رمـزی و نمادین گریزناپذیر خواهد 
بـود. طبعـاً با توجـه به اصـول روانشناسـي اجتماعي 
در مراحـل مختلـف تاریـخ اقـوام، مـوارد بیشـماري 
حاکـي از سـوگ گروهـي مـردم و مراسـم و آیینهاي 
عـزاداري و نمایشـات تقلیدي وجـود دارد؛ چنانکه در 
حماسـه گیلگمش کـه متعلق به هزاره سـوم پیش از 

میالد اسـت، سـخن از گزیه و زاري اسـت کـه ظاهراً 
نشـانه و اشـاره اي از عـزاداري بـراي »تمـوز« اسـت 
یعنـي خـداي بهـار و خرمـي کـه هـر پاییـز از جهان 
رخـت برمي بسـت. همچنیـن در کتـاب »حزقیـال 
نبـي« بـه زنانـي اشـاره مي شـود کـه در دهانـه خانه 
خداونـد نشسـته و براي تمـوز مي گریسـتند )تورات، 

کتـاب حزقیـال نبي، بـاب 8، فقـره 14(. 
واقعـه کربـال و شـهادت امـام حسـین )ع( و یارانـش 
انگیـزه اي قـوي براي عـزاداران و ابراز عالقه شـیعیان 
بـه رهـروان حـق و بیـزاري از خلفـاي سـتمگر اموي 
و عباسـي و دیگـر حـکام ظالـم اسـت. شـدت ایـن 
عالقـه تـا آنجـا بـود کـه لقـب »سـید الشـهداء« از 
»حمـزه« عمـوي پیامبر )ص( به »امام حسـین« )ع( 
منتقـل گشـت و نـه تنها بـه خاطـر یادبـود آن واقعه 
بلکـه بـراي کسـاني کـه به خاطـر ادامـه راه وي قیام 
نمودنـد، مراسـم عـزاداري برپـا مي کردنـد؛ چنانچـه 
ابومسـلم و مـردم خراسـاني بـراي یحیـي بـن یزیـد 
هفـت روز عـزاداري کردنـد و بـه خاطـر بزرگداشـت 
خاطـره او پـدرش در سـال شـهادتش هـر چـه پسـر 
در خراسـان بـه دنیـا آمـد، زیـد یـا یحیـي خوانده و 
نامگـذاري مي شـد )مسـعودي، 2536، ص 216(. 

دربـاره تاریـخ عـزاداري و نمایـش مذهبـي در ایـران 
تحقیقـات چنـدي از سـوي محققین انجام شـده که 
مسـایل و نـکات بسـیاري را معلـوم نموده، امـا با این 
وجـود هنـوز تـا هنگامیکه بتـوان خاسـتگاه و روند و 
عوامـل انگیزاننـده آن را بـه یقین نمایان سـاخت، راه 
زیـادي در پیـش اسـت. برخـي از محققیـن پیشـینه 
تاریخـي آن را در ایـران قدیـم جسـتجو کـرده و از 
سـوگ سـیاوش کـه بنا بـر منابعـي همچـون »تاریخ 
نـام  بخـارا« داراي سـه هـزار سـال قدمـت اسـت، 

برده انـد )مسـکوب، 1350، ص 88(.
پـس از ایـن زمـان، عـزاداري و تعطیـل فعالیتهـاي 
اجتماعـي در ایـام محـرم بـراي نخسـتین مرتبـه در 
زمـان آل بویـه پدیـد آمـد، آل بویـه در ابتـدا زیـدي 
در  اطروش زیـدي«  »ناصـر  وسـیله  بـه  کـه  بودنـد 
سـال 301 مسـلمان شـده بودند و ظاهراً علت اینکه 
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بعدهـا به تشـیع گراییدنـد و با وجود قـدرت کافي از 
الغـاي خالفت عباسـي خودداري کردنـد، این بود که 
مي خواسـتند از زیدیـان کـه در آن هنگام پیشـوایان 
مدعـي قـدرت داشـتند، برکنـار و مسـتقل باشـند تا 
بتوانند قدرت را در دسـت داشـته باشـند. بیروني در 
ایـن بـاره مي گویـد معزالدولـه یکي از بـزرگان علوي 
را خواسـت و بـه او پیشـنهاد کـرد که حکومـت را به 
او واگـذار کنـد و خلیفـه عباسـي را از قـدرت سـاقط 
سـازد، امـا او دالیـل چنـدي آورد و از اینـکار امتنـاع 
ورزیـد )مصطفي الشـیبي، بي تـا، ص 42(. »عزالدین 

علـي بـن االثیـر« در این بـاره چنیـن مي گویـد: 
»بحدیکـه مـن آگاه شـدم کـه معـز الدولـه بـا یکـي 
از یـاران خـود مشـورت کـرد کـه خالفـت را از بنـي 
عبـاس سـلب و بـا معـز الدیـن اهلل علـوي یـا دیگري 
بیعـت کند، تمام یـاران او ایـن کار را تصویب کردند، 
جـز یکـي از خـواص دوسـتان کـه بـه او گفـت: ایـن 
کار درسـت نیسـت زیـرا امروز تـو با یـک خلیفه کار 
مي کنـي کـه خـود و اتبـاع بـه او معتقد نمي باشـید 
و اگـر فرمـان قتـل او را بدهـي فـوراً او را مي کشـند 
زیـرا خـون او را روا مي داننـد و اگر یکـي از علویان را 
خلیفـه کنـي تو و یـاران تو معتقد بـه صحت خالفت 
او مي شـوید کـه اگـر او فرمـان قتـل تـرا بدهـد آنها 
اطاعـت مي کننـد. معزالدولـه از آن تصمیـم منصرف 
شـد و ایـن یکـي از بزرگترین علـل ابقاء نـام خالفت 
بـراي عباسـیان و زوال فرمـان آنهـا بود بـا اینکه آنها 
دنیـا دوسـت و طالـب اسـتبداد و اقتدار بودنـد« )ابن 

اثیـر، بي تـا، ص 170(.
امـا به هرحـال از آنجا که معزالدوله از عباسـیان بیزار 
و در باطـن خـود علـوي و عالقمنـد بـه ائمـه اطهـار 
بـود، در مـاه محرم سـال 352 دسـتور داد کـه مردم 
مغـازه هـا را تعطیـل کننـد و لبـاس سـیاه بـراي عزا 
بپوشـند و زنـان نیـز مـوي را پریشـان کننـد و دور 
شـهر بگردند و بر سـر و سـینه خود بزنند و در سوگ 
امـام حسـین )ع( گریـه و زاري کننـد )ابـن اثیـر، بي 

تـا، ص 261(.
پـس از او، عضـد الدولـه دیلمي پس از مدتـي اقامت 

در بغـداد، بـه نجف اشـرف مي رود و بناي باشـکوهي 
بـراي مقبـره حضـرت علـي )ع( بنا مي کنـد و گویند 
کـه او بـراي نخسـتین مرتبـه در آنجا خیمـه زد و در 
زیـر آن مجلـس عـزاداري برپا کرد )مشـکوه کرماني، 

1358، ص 872(.
پـس از فـوت عضدالدولـه بـر طبـق وصیتش جسـد 
او را بـه نجـف منتقـل و دفـن نمودنـد و از این زمان 
بـه بعـد انتقـال و دفن کالبد مـردگان بـه مراکز مهم 
مذهبـي بتدریـج رایـج مي شـود و بـزرگان و آنهایـي 
کـه مکنت مالي داشـتند بـه اینکار اقدام مـي نمایند 
)مظاهـري، 1348، ص 70(. دولتهـاي پس از آل بویه 
طرفـدار مذاهـب اهـل سـنت بودنـد و برخـي از آنها 
حتـي در عقیده خـود تعصب مي ورزیدنـد و به دیگر 
فـرق و مذاهـب آزادي انجـام مراسـم و آداب خویش 
را نمي دادنـد. بنابرایـن از آن هنـگام تـا دوره صفویـه 
گـزارش و خبـري معـروف کـه حاکـي از برگـزاري 
مراسـم عـزاداري باشـد، دیـده نمي شـود. البتـه در 
دوران حکومـت حکمرانـان مغـول گاه و بیگاه به علل 
مختلـف قـدرت و نفوذ شـیعیان به آنجا مي رسـد که 
مـي توانسـتند از عقایـد خویـش دفاع و حتـي آن را 

تبلیـغ نمایند. 
ایـن وضـع ادامـه داشـت تـا آنکـه در زمـان سـلطان 
حسـین بایقـرا تحولي مهـم در تاریخ تشـیع روي داد 
و آن نوشـتن کتـاب روضـه الشـهدا فـي مقاتـل اهل 
البیـت بـه وسـیله »کمـال الدیـن حسـین بـن علـي 
کاشـفي واعـظ« بـود. او در بیهـق سـبزوار متولـد و 
در همانجـا درس خوانـد تـا توانسـت مـدارج عالیه را 
طـي کنـد و در زمینـه ادب و شـعر و نجـوم و تصوف 
اطالعـات جامعـي کسـب نمایـد. او به خاطـر صداي 
رسـا و لحـن غم انگیـزي کـه داشـت در کار وعـظ 
شـهرتي بـه هـم رسـاند و در پـي آن سـبزوار را ترک 
گفـت و بـه نیشـابور و سـپس بـه پایتخـت تیموریان 
یعنـي هـرات رفـت. در آنجـا بـه وسـیله جامـي وارد 
فرقـه نقشـبندیه شـد و بـا خواهـر او ازدواج کـرد. 
شـهرت و تبحـر او در تدریـس و وعـظ چنـان شـد 
کـه همـه اوقـات خـود را در دارالسـیاده سـلطاني و 
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مسـجد امیـر علیشـیر و در مدرسـه سـلطاني و مـزار 
خواجـه ابوالولیـد احمـد و دیگـر جایها صـرف اینکار 
بـود. ایـن کتـاب مـورد اسـتقبال شـیعیان در ایـران 
قـرار گرفـت و واعظـان آن را در مجالـس وعـظ مـي 
خواندنـد و شـهرت و اقبـال کتـاب چنـدان شـد کـه 
کسـاني کـه آن را مـي خواندنـد بـه نام روضـه خوان 
معـروف گردیدنـد و از آن تاریـخ تـا امـروز به هرکس 
کـه اشـعاري در ذکـر اهل بیـت به ویژه امام حسـین 
)ع( بخوانـد، او را »روضـه خوان« مي نامنـد. در ادامه 
تنهـا بـه مراسـم آیینـي مربوط بـه امام حسـین )ع( 
و چگونگـي شـکل گیري عـزاداري و نمایـش مذهبي 

)تعزیـه( در ایـران بعـد اسـالم پرداختـه مي شـود.
عزاداري در دوره صفويه 

در فضـای تکیـه و حسـینیه غالبـاً بـه همـت اهالـی 
هـر محل مراسـم مذهبی برگـزار می شـد. همچنین 
تعزیه خوانـی، شـبیه خوانـی، پرده خوانی، سـینه زنی 
و مراسـم شترکشـون در عیـد قربـان در ایـن فضاهـا 
رایـج بـوده اسـت؛ امـا جلـوه ایـن فضاهـا در ایـام 
کم نظیـر  )ع(  حسـین  امـام  سـوگواری  و  محـرم 
بـوده اسـت )توسـلی، 1379، ص 158(. در »دوره 
صفویـه« سـیاحان بسـیاري از ایران دیـدن مي کنند 
و سـفرنامه هایي مي نویسـند کـه از مهمتریـن منابع 
تاریـخ و فرهنـگ ایـن عصـر محسـوب مي شـود. در 
گـزارش آنها به مـاه محرم و عـزاداري و روضه خوانی 
و نوحه سـرایی و دسـته سـینه زني، اشـاره شـده امـا 
در هیچکـدام از مراسـم تعزیـه و نمایـش بـه صورت 
مشـخص سـخني یافـت نمـي شـود. اما نکتـه جالب 
آنسـت که بر اسـاس مطالب این سـفرنامه ها سـخن 
از همراه بودن شـبیه چند تن از شـهداي کربال همراه 
بـا دسـته هاي عـزاداري مي شـود و یـا اینکـه اشـاره 
مـي شـود مردي با لباسـهاي خون آلـود در تابوتي به 
نمایش گذارده مي شـود که سـمبل یکي از شـهداي 
کربـال مي بود. این اشـارات حکایـت از آن دارد که در 
آغـاز تنهـا چند شـبیه همراه با دسـته هاي عـزاداري 
یـا در مجالسـي کـه روضـه خوانـده مي شـد، ظاهـر 
مي شـدند و بتدریـج تعـداد اینـان و نقشـي کـه ایفا 

مـي کردنـد رو بـه توسـعه رفـت تـا اینکـه در مرحله 
اي، بیـان بخشـي از مصائـب و حوادث را خود شـبیه 
هـا بـه عهـده مي گرفتنـد. سـپس طرفین جـدال به 
صـورت مکالمـه با هم سـخن مي گفتنـد و همراه آن 
اشـیایي بـه عنوان سـمبل صحنـه حادثه بـه نمایش 
گذاشـته مي شـد، چنانکـه یـک درخت کوچـک و یا 
مقداري شـاخ و برگ نشـانه نخلسـتان و مقداري آب 
نشـانه رود آب مـي بود. این تطـورات و تحوالت ادامه 
یافـت تـا منجـر به پیدایـش تعزیـه گردیـد. در ادامه 
به بررسـي چند سـفرنامه در این رابطـه پرداخته مي 

شود.
1- »سـفرنامه انگلبـرت کمپفر«: در سـال 1684 نیز 
یـک سـیاح آلمانـي به نام کمپفر از مراسـم عـزاداري 
گـزارش مي دهـد، او بـه خوانـده شـدن روزانـه یکي 
الشـهدا در دهـه  از فصـول ده گانـه کتـاب روضـه 
محـرم و سـینه زني و نوحه خوانـي در حلقه-هـاي 
دایره اي شـکل و شـبیه خون آلودي کـه در تابوت آه 
مي کشـید و همچنیـن بـه قمه زنـي اشـاره مي کنـد 

)کمپفـر، 1360، ص 181(.
2- »سـفرنامه اولیـا چلبـي«: اولیا چلبي از سـیاحان 
عثمانـي اسـت که در سـال 1050 هجـري قمري در 
زمـان شـاه صفـي بـه ایـران آمـد. او مشـاهدات خود 
را بسـیار دقیـق یادداشـت کرده اسـت که بخشـي از 
سـفرنامه او را آقـاي حاج حسـین نخجواني ترجمه و 
تلخیـص کـرده اسـت. او کـه در تبریـز در مـاه محرم 
شـاهد مراسـم عزاداري بود، اشـاره مي کند که اعیان 
و اشـراف و اهالي در میدان شـهر خیمه برپا مي کنند 
و در آنجـا سـه شـبانه روز بـه عـزاداري مي پردازند و 
در دیگهـاي بـزرگ غـذا مي پزنـد و بـه فقـرا و دیگـر 
عـزاداران مـي دهنـد و خـان تبریـز در چـادر منقش 
خـود مي نشـیند و جمـع اعیـان و اشـراف تبریـز در 
ایـن مجلس در حضـور خان بوده و کتـاب مقتل امام 
حسـین )ع( را مي خواننـد؛ جملـه محبـان حسـیني 
بـا کمـال خضـوع و خشـوع نشسـته و گوش فـرا مي 
دارنـد، خواننـده کتـاب وقتیکـه به این مطلب رسـید 
کـه شـمر لعین حضـرت امام حسـین مظلـوم )ع( را 
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چنیـن شـهید کرد، همان سـاعت از سـراپرده شـبیه 
شـهداي روز عاشـورا و شـبیه اجسـاد کشـتگان اوالد 
امـام حسـین )ع( را به میـدان مي آورنـد )چلبي، بي 

تـا، بنقـل از سـلطانزاده، 1362، ص 166(.
3- »سـفرنامه تاورنیه«: تاورنیه یکي دیگر از کسـاني 
اسـت کـه در همیـن دوره در سـال 1667 و در زمان 
شـاه صفي دوم ملقب به شـاه سـلیمان شـاهد مراسم 
عـزاداري در مـاه محـرم در کنـار مقامـات سـلطنتي 
)تاورنیـه، 1336، ص 413(.  بـوده اسـت  و دولتـي 
او توضیـح مي دهـد کـه دوازده دسـته سـینه زنـي 
از محـالت مختلـف شـهر بـه میـدان مي آینـد و کار 
ترتیـب و نظـم دادن بـه محـل آنهـا بـه بیگلـر بیگي 
منصـوب شـاه سـلیمان بـود. هر دسـته یـک عماري 
که هشـت تـا ده نفر آنهـا را حمل مي کردند، داشـت 
و در هر یک از آنها تابوتي گذاشـته شـده بود که دور 
آنرا با پارچه زري پوشـانده بودند. هر دسـته اي چند 
مرتبـه دور میـدان در حـال سـینه زني و نوحه خواني 
مي گشـت و سـپس نوبت دسـته دیگر فرا مي رسید. 
او اشـاره مـي کنـد کـه در بعضـي از عماریهـا طفلي 
شـبیه نعـش خوابیده بود، سـپس اظهار مـي دارد که 
پنـج فیـل کـه روپوشـي از زري داشـتند بـا فیلبانان 
سـوار بـر آنهـا بـه میـدان آمدنـد و ظاهـراً تعظیـم و 
کرنشـي کردند و سـپس مراسـم با وعظـي که حدود 

نیم سـاعت بـه طول کشـید، پایـان یافت.
4- »سـفرنامه پیتـر دوالولـه«: پیتر دوالوله در سـال 
1618 میـالدي شـاهد مراسـم عـزاداري بوده اسـت، 
او پـس از توضیـح در باره وعظ  وعاظ مراسـم سـینه 
زنـي حـوادث روز دهم مـاه محرم را چنیـن بیان مي 

 : کند
»پـس از اینکـه روز دهـم مـاه محـرم یعنـي روز قتل 
فـرا رسـید... از تمـام اطـراف و محـالت اصفهـان... 
دسـته هاي بزرگـي بـه راه مي افتنـد کـه بـه همـان 
نحـو بیـرق و علم بـا خود حمـل مي کننـد و بر روي 
اسـبهاي آنـان سـالح هاي مختلـف و عمامـه هـاي 
متعـدد قـرار دارد و بـه عالوه چندین شـتر نیز همراه 
دسـته ها هسـتند کـه بـر روي آنهـا جعبـه هایـي 

حمـل مـي شـود کـه درون هـر یک سـه چهـار بچه 
بـه عالمـت بچه هـاي اسـیر امام حسـین )ع( شـهید 
قـرار دارنـد. عـالوه بر آن، دسـته ها هر یـک به حمل 
تابوتهایـي مي پردازنـد کـه دور تـا دور آنهـا مخمـل 
سـیاه رنگـي پیچیده شـده اسـت.« )دالوالـه، 1348، 

.)125 ص 
عزاداري در دوره قاجاريه

در دوره قاجاریـه بـه عـزاداري در ماههـاي محـرم و 
بـه خصـوص کـه  صفـر توجـه بسـیاري مي شـود، 
دسـتگاه حکومتـي نیز در اینکار شـرکت مي جسـت 
و عـالوه بـر مـردم عادي و معتقـد که همـواره اعتقاد 
و تمایـالت باطنـي خـود به ایـن امور مـي پرداختند، 
اعیـان و اشـراف هـم براي چشـم و همچشـمي و گاه 
براي اینکه ثوابي هم برده باشـند، مجالس باشـکوهي 
بـراي روضـه خواني و عـزاداري برپـا مي کردند و نهار 
و شـام مي دادنـد. روضه خوانـي در دهـه محـرم از 
رونـق زیـادي برخـوردار بـود و از صبح تا شـام برقرار 
بـکار  نیـز  ابتکاراتـي  روضه خوانـي  زمینـه  در  بـود. 
روش  شـیرازي  حسـن  حاجـي  چنانکـه  مي رفـت، 
خاصـي اتخـاذ کرده بود بـه این ترتیب کـه ده پانزده 
نفـر از پسـر و نـوه و نبیره هـاي خود را همـراه با یک 
بزرگتـر کـه کار ناظمـي داشـت را زودتـر بـه مجلس 
روضه خوانـي مي فرسـتاد و آنهـا اطراف منبر مسـتقر 
مـي شـدند و هنگامـي کـه او بـه مجلـس مي رسـید 
آنهـا بـا هـم شـروع بـه نوحه خوانـي مـي کردنـد و 
زمینـه را بـراي او آمـاده مـي سـاختند و مجلـس را 
شـور و هیجـان مي بخشـیدند و اینـکار مدتـي ادامه 
داشـت تـا او باالي منبـر مي رفـت. از ویژگیهاي مهم 
ایـن عصـر پیشـرفت و اقبـال تعزیـه مـي باشـد و از 
آنجـا کـه ناصر الدین شـاه در سـفرهاي خود بـه اروپا 
از تماشـاخانه هـاي آنجـا بسـیار دیدن مي کـرد و به 
برنامه هاي نمایشـي عالقـه زیاد داشـت، در ایران نیز 
بـه اینـکار توجه بسـیار کـرد. مسـتوفي در وصف این 
موضـوع چنیـن مي گویـد: »ناصـر الدیـن شـاه که از 
همـه چیـز وسـیله تفریـح مـي تراشـید، در ایـن کار 
هم سـعي فراواني بخرج داد و شـبیه خواني را وسـیله 
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اظهـار تجمـل و نمایـش شـکوه و جـالل سـلطنتش 
کـرد و آن را بـه مقـام صنعت رسـاند.« )سـلطانزاده، 

1362، ص 173(.
اهمیـت و عمومیـت تعزیـه در اواخـر دوره قاجاریه به 
آنجـا مي رسـد کـه بـه جـرات مي تـوان گفـت همـه 
محـالت تهـران داراي تکیه هـاي خاص خـود بودند. 
در نقشـه اي کـه در سـال 1275 ه.ق از تهـران تهیـه 
شـده، سـي و دو تکیـه مشـاهده مـي شـود نـام آنها 
چنیـن اسـت: »تکیـه رضا قلي خـان، درب مدرسـه، 
ابوالقاسـم شیرازي، مسـجد حوض، سرپولک، زرگرها، 
پهلـوان  عباسـعلي،  علیخـان،  افشـارها،  مالقدیـر، 
شـریف، عودالجـان، آقا بهـرام، عربها، حیاط شـاهي، 
نـوروز خان، سـهرابخان، چهـل تن، عربهـا، قاطرچي، 
خشـتي، زنبورک، خدا آفریـن، منوچهرخان، خلجها، 
افشـارهاة میـران، درخونـگاه، کرمانیهـا، قمیهـا، دباغ 

خانـه و حـاج رجبعلي.«
در اسـتبداد، رفتار پادشـاه براي رجال سرمشق است. 
شـاهزاده و رجـال هـم بـه شـاه تاسـي مي کردنـد و 
آنهـا هـم تعزیـه خوانـي راه مـي انداختنـد، کـم کم 
تکیـه هـاي سـر محل کـه سـابقا تعزیه هـاي عامیانه 
قدیمـي خـود را مـي خواندنـد، از حیـث نسـخه و 
تجمـل به بزرگان تاسـي جسـته و هر یـک به فراخور 
توانایـي اهـل محـل بیـش و کـم تجمـل و شـکوه را 
در ایـن عـزاداري وارد کردنـد... همینکـه اعیانیت در 
تعزیـه وارد شـد، نسـخه هاي تعزیـه اصـالح شـده و 
پـاره اي چیزهـا کـه هیـچ مربـوط بـه عـزاداري نبود 
ماننـد تعزیـه دره الصدف و تعزیه امیـر تیمور و تعزیه 
حضـرت یوسـف و عروسـي دختـر قریش نیـز در آن 

وارد گردیـد )مسـتوفي، 1341، ص 288(.
پیشینه فضاهاي مذهبي در ايران

علـي مدني پـور )1379، ص32(  مـکان را بخشـي از 
فضا و داراي بار »ارزشـي و معنایي« مي داند و افشـار 
نـادري )1378، ص4( آن را نتیجـه برهمکنـش سـه 
مولفـه »رفتـار انسـاني، مفاهیـم ارزشـی و ویژگیهاي 
فیزیکـي«، تصـور مي کند کـه در رابطه با عاشـورا به 
ترتیب عبارت از: »رفتار انسـانی: سـوگواری و مراسـم 

حسـین  امامـت  ارزش  ارزشـی:  مفاهیـم  عـزاداری، 
)ع( و خانـدان پیامبـر )ص( و ویژگیهـای کالبـدی: 
خصوصیـات کالبـدی تکیـه هـا و حسـینیه هـا« می 

شود.  
فضاهاي مذهبي داراي انواع و نمونه هاي گسـترده اي 
هسـتند، لیکن تنها به دسـته اي از فضاهاي معماري 
مذهبـي کـه از آنهـا تحت نـام »حسـینیه، تکیـه و یا 
ایـن  در  مي گـردد.  اشـاره  مي شـود،  یـاد  خانقـاه« 
رابطـه بایـد گفت که بخشـي جدایي ناپذیـر از کالبد 
فیزیکي اغلب شـهرها و روسـتاهاي کشـور ما، فضاها 
و یـا بناهایـي بـه نـام میدان، تکیه و حسـینیه اسـت 
کـه مراسـم مذهبـي و خصوصا مراسـم عـزاداري ماه 
روضه خوانـي،  نوحه خوانـي،  تعزیـه،  ماننـد  محـرم 
مـوارد  برخـي  در  و  خطابـه  و  وعـظ  و  سـینه زني 
مجالـس ختم و سـالگرد و همچنین شترکشـون عید 
قربـان در آنجـا برگـزار مـي شـود )قبادیـان، 1382، 
ص 258(. در شـهرهای قدیمـی ایـران تکیـه، میدان 
و حسـینیه فضاهـای محصوری بوده اند که در مسـیر 
گذرهـای اصلـی شـهر قـرار داشـته اند. ایـن فضاهـا 
اغلـب بـه صـورت فضای عمومـی، یعنـی جزیی مهم 
از گـذر اصلـی یـا بـه صـورت فضـای بسـته، امـا در 
ارتبـاط بـا گـذر اصلی وجود داشـته انـد. در حلی که 
در اعیـاد اسـالمی و ایام سـوگواری، خصوصـاً محرم، 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته انـد )توسـلی، 1379، 
فضاهـای  برخـی  تعاریـف  بـه  ادامـه  در  ص 157(. 
مذهبـی در رابطـه بـا تعزیـه و آییـن هـای عـزاداری 

حسـینی اشـاره می شـود.
خانقاه و مراسم آيینی

در طـی قـرون بعـد اصـول تصـوف در ابعـاد نظری و 
عملـی بتدریـج تدوین گشـت و فـرق گوناگونی پدید 
آمـد و صوفیـان بـرای رسـیدن بـه مرحلـه لقـاء اهلل، 
بـرای خـود راه حلهایـی جسـتجو می کردنـد. تفاوت 
آنـان بـا زاهـدان در ایـن بـود کـه زاهـدان بـه خاطر 
رفتـن بهشـت و دوری از گناهـان و دوزخ، تـرک امور 
دنیـوی مـی کردند امـا صوفیـان هدفشـان اتصال به 
خداونـد بود. صوفیان برای رسـیدن بـه هدف خویش 
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بایـد مراحلـی را طـی نمایند و سـالکان طریق پس از 
طـی و عبـور از »مقاماتـی« بـه »احوالـی« که ناشـی 
از آن مقامـات اسـت، برسـند. در تعریف مقـام و حال 
بیـن عرفـا تفاوت وجود دارد و حتـی گاه مرحله ای را 
کـه یکی مقام دانسـته، دیگـری آن را حال پنداشـته 
اسـت. مقـام از ثبـوت برخـوردار اسـت و حـال دچار 
تحـول و دگرگونـی اسـت. طوسـی مقامـات را چنین 
دانسـته، توبـه، ورع، زهـد، فقر، صبر، تـوکل و رضا، و 
احـوال را شـامل مراقبت، قرب، محبـت، خوف، رجاء، 
شـوق، انس، طمانینه، مشـاهده و یقین دانسته است. 
بـرای لفـظ خانقاه دو معنی بیان شـده، نخسـت آنکه 
اصـل  را  آن  دوم  و  عربـی شـده »خانـه گاه«  را  آن 
»خـوان گاه« بـه معنـی محـل سـفره و سـفره خانه و 
جایـی کـه از غریبـان و مسـافران پذیرایی می شـود، 
دانسـته اند. به هـرروی خانقـاه محـل اقامـت، تزکیه، 
تعلیـم و خلـوت صوفیـان و دراویـش اسـت. صـوف 
بـه معنـی پشـم و جامـه پشـمی اسـت و از آنجـا که 
عرفـای زاهـد، پشـمینه به تـن می کردنـد، به صوفی 
ملقـب گشـتند. ایـن کلمـه بـرای نخسـتین مرتبـه 
بـه »ابوهاشـم کوفـی« )متوفـی بـه سـال 150 ه. ق( 
اطـالق شـده که جامـی در نفحـات االنس، دربـاره او 
چنیـن می گویـد: »پیـش از وی بـزرگان بوده انـد در 
زهـد و ورع و معاملـت نیکو در طریـق توکل و طریق 
محبـت، لیکن اول کسـی کـه وی را صوفـی خواندند 
وی بـود« )نیکلسـون، 1357، ص 44(. محمـود بـن 
علـی کاشـانی اهـل خانقـاه را بـه دو طایفـه تقسـیم 

می کنـد )کاشـانی، بـی تـا، ص 155(:
اهـل  طایفه انـد؛  سـه  بـه  مقیمـان  »مقیمـان«:   .1
خدمـت، اهـل صحبـت و اهـل خلـوت. اهـل خدمت 
مبتدیانـی هسـتند کـه در آغـاز راه قرار دارنـد و باید 
تحت تزکیه و تعلیم خود را برای شایسـتگی صحبت 
و مصاحبـت با بـزرگان آماده سـازند و پس از طی آن 
بـرای خلـوت آمـاده گردند. خلـوت مرحله ای اسـت 
کـه صوفـی خـود را از خلـق جدا مـی کند تـا بتواند 
اشـتغال بـه حق یابد و چله نشـینی یعنـی چهل روز 
مراقبـت از نفـس و مجاهده در راه قـرب به حق، تنها 

بخشـی از خلـوت محسـوب می شـود و حفظ خلوت 
بـه صـورت دیگـر باید در طـول عمر مداومت داشـته 
باشـد. کاشـانی بـرای خلوت هفت شـرط قائل شـده 
کـه عبـارت از، دوام وضـو، دوام صـوم، قلـت طعـام، 
قلـت منـام، قلت کالم، نفـی خواطـر و دوام عمل می 

باشد.
2. »مسـافران«: آنانـی که به شـهری وارد می شـوند؛ 
یـا خـود صوفی هسـتند کـه در بسـیاری از خانقاه ها 
جایی برای اینگونه مسـافران در نظر گرفته می شـود. 
اگـر مسـافر صوفی باشـد، باید برای ورود بـه خانقاه و 
اقامـت در آن اصولـی را رعایت کنـد، منجمله در روز 
و تـا هنـگام عصـر به خانقاه وارد شـود و اگر در شـب 
بـه شـهری رسـید، باید شـب را در مسـجد یـا جایی 
اقامـت و صبـح روز بعد بـه خانقاه بـرود و در آنجا نیز 

آداب معمـول را رعایت کند.
مقدسـی صاحـب کتـاب »احسـن التقاسـیم« که در 
قـرن چهـارم هجـری از مناطـق وسـیعی منجملـه 
ایـران دیـدن کرده، خانقاه های بسـیاری را مشـاهده 
کـرده و بـه مالقـات عـده یـی از متصوفـه در شـیراز 
اشـاره مـی کنـد. همچنین هجویـری در قـرن پنجم 
هجـری می گویـد تنهـا در خراسـان سـیصد تـن از 
بـزرگان تصـوف کـه هـر یـک مشـربی داشـتند، می 
زیسـتند )صفـا، 2356، ص 35(. ابـن بطوطـه نیز در 

مصـر از خانقـاه هایـی چنیـن یـاد می کنـد: 
»هـر خانقـاه، مخصـوص گروهـی از دراویش اسـت و 
بیشـتر دراویـش از عجم می باشـند کـه مردمی اهل 
ادب و در مسـلک تصـوف صاحـب اطـالع هسـتند. 
هریـک از خانقاه ها شـیخی دارد و نگهبانی، و ترتیب 
مجـرد  دراویـش  ایـن  اسـت.  عجیـب  کارهایشـان 
هسـتند و برای دریشـان متاهل خانقاه هـای جداگانه 
اسـت. دراویـش مکلفنـد کـه در نمازهـای پنجگانـه 
حاضـر شـوند و شـب را در خانقـاه بیتوتـه کننـد و 
اجتماعـات آنان زیـر قبله ای در داخـل خانقاه منعقد 

می شـود« )ابـن بطوطـه، 1359، ص 30(.
صفویـان نیـز از صوفیانـی بودنـد که بتدریـج در طی 
چنـد سـال قـدرت و مکنتی کسـب کردند و سـپس 
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موفق به تشـکیل حکومتـی گردیدند امـا همینکه به 
قـدرت رسـیدند بتدریج بنـای مخالفت بـا صوفیان را 
گذاشـتند و خانقاه هـای بیشـماری را خـراب کردنـد 
و کار را بـر آنـان سـخت گرفتنـد و ضربـه مهلکـی بر 
این جریان وارد سـاختند )صدیق، 1354، ص 253(. 
بـا ایـن وجـود در همیـن عهـد، سـیاحان از تکایـای 
بسـیاری کـه محـل درویشـان بـود یـاد می کننـد، 
منجملـه کمپفـر و در دوره بعـد دروویـل و هانـری 
رنـه از نمایشـات و بازی هـا و کارهـای خـارق العـاده 

یـاد می کنند.   دراویـش 
فضاهای خانقاه عموما شـامل این بخشـها می باشـد: 
»نخسـت تاالر بزرگـی که برای تجمـع در مواقع ذکر 
یـا سـماع و یـا صـرف طعام بـه نـام جماعـت خانه و 
اطاقهـای متعـددی بـرای اقامـا سـالکان و خادمان و 
نیـز حجره هایـی بـرای پیـر کـه در هـر خانقـاه تنها 
یـک نفـر چنیـن سـمتی دارا می باشـد و حجـرات و 
زوایـا و حتـی فضاهـای بسـیار کوچکـی بـه صـورت 
حفـره کـه تنهـا برای یـک نفر بـه سـختی گنجایش 
دارنـد، بـرای خلوت و چله نشـینی و همچنین مطبخ 
و اطاقهایـی برای مسـافران« )سـلطانزاده، 1362، ص 

.)180
تکیه و مراسم آيینی

قدیمی تریـن مـدرک مکتـوب در مـورد سـاختمان 
دائمـی جهت مراسـم سـوگواری امام حسـین و آنچه 
بـه تکیـه شـهرت دارد، مربـوط اسـت بـه کتیبـه ای 
بنـا بـه نوشـته هانـری ماسـه، تاریـخ 1202 قمـری 
را دارد و در منزلگاهـی در اسـترآباد موجـود اسـت. 
او ایـن منزلـگاه را خانقـاه )تکیـه( نامیـده و الزم بـه 
ذکـر اسـت خانقاه هـا که آنهـا نیز نوعی تکیه بشـمار 
می رفتنـد، از زمانهـای دور در ایـران معمـول بـود و 
معمـوال صوفیـان و دراویـش آنجا گردهـم می آمدند 
)مجیـدی خامنه، 1380، ص 17(. بهر حال گذشـته 
از تعریـف لغـوی تکیـه، از نظـر عملکـردی مـی توان 
در اصطـالح از دو تکیـه نـام بـرد کـه دومـی لفظـا 
ماخـوذ از اولی اسـت. نخسـت در اصطالح بـه خانقاه 
دراویـش تکیه گفته می شـد، سـپس در اواخـر دوره 

زندیـه و اویـل قاجـار، این نـام برای محلهایـی که در 
آن مراسـم تعزیـه برگزار مـی گردید، بـکار رفت و به 
ویـژه در تهـران کلیـه محلهایـی کـه در روی نقشـه 
تهـران در سـال 1275 ه.ق بـا نـام تکیـه مشـخص 
شـده انـد، در آنهـا تعزیـه بـه نمایـش در مـی آمـده 
اسـت. بـرای تکیه دو تعریف لغوی شـده اسـت، یکی 
آنکـه آن را کلمـه ای عربی دانسـته و بـه معنی محل 
یـا موضعـی کـه بـه آن پشـت داده مـی شـود و در 
اصطـالح بـه معنـی خانقـاه و محـل برگـزاری تعزیه 
می داننـد. تعریـف دیگـر کـه از اسـتاد محمـد کریم 
پیرنیـا اسـت به معنـی بنای بلند اسـت )سـلطانزاده، 

1362، ص 182(.
سیر تبديل تکیه )خانقاه( به حسینیه

دکتـر  سرپرسـتی  بـه  فارسـی  المعـارف  دایـره  در 
غالمحسـین مصاحب ذیل واژه حسـینیه به واژه تکیه 
ارجـاع شـده اسـت. یعنـی از نظـر ایشـان، حسـینیه 
همـان تکایـای قدیمـی بودنـد کـه بـدون تغییـر نام 
مراسـم سـوگواری امام حسـین )ع( را کما فی السابق 
بـر عهـده گرفتنـد. همچنیـن در ذیـل واژه »تکیـه« 

اسـت: آمده 
1- »محلـی کـه در آن شـرح مصائـب حضـرت امـام 
حسـین )ع( بصـورت تعزیـه یـا روضـه بیـان شـود. 
عبـارت از فضـای محصـوری اسـت کـه در وسـط آن 
سـکویی گـرد یـا چهـار گوش سـاخته شـده کـه کار 
صحنـه نمایـش را می کنـد و در اطرافـش غرفـه هـا 
و طاقنماهایـی اسـت که رجال کشـور برای تماشـای 
و  بزرگتریـن  می کننـد.  اسـتفاده  آنهـا  از  تعزیـه 
مجلل تریـن تکیـه در ایـران، تکیـه دولت بـود که به 
امـر ناصرالدیـن شـاه قاجار بنا شـد و در سـال 1330 
برای سـاختن بنـای جدیدی تخریب شـد. به احتمال 
اروپـا  در  صحنه گـرد  پیدایـش  یقیـن  بـه  نزدیـک 
نتیجـه مشـاهده تکیـه و تعزیه توسـط اروپاییـان در 

اواخـر قـرن 19 بوده اسـت.« 
2- تکیه را »حسینیه« نیز می نامند. 

3- لفـظ تکیـه گاه به »خانقـاه« دراویش هـم اطالق 
می شـده اسـت )مصاحـب، 1380، ص 661(.
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در تعریـف حسـینیه در لغت نامـه چنین آمده اسـت: 
»خانـه ای کـه مخصوص اقامه عزای حسـین بن علی 
بـن ابیطالـب باشـد. مسـافرخانه هایی که در شـهرها 
مخصـوص زائـران حسـین سـازند و جنبـه انتفاهـی 

نـدارد« )معیـن و شـهیدی، 1377، ص 9077(.
در فرهنـگ فارسـی معیـن نیـز چنیـن آمـده اسـت: 
»تکیـه ای کـه در آنجـا مرثیـه حسـین بـن علـی را 
می خواننـد و عـزاداری کننـد« )معیـن، 1378، ص 

.)1357
در اینجـا الزم اسـت اشـاره شـود کـه »حسـینیه« 
بـرای  تنهـا  کـه  می شـده  اطـالق  محلهایـی  بـه 
روضه خوانـی و احتمـاالً سـینه زنـی مـورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت و اکثـراً بـه صـورت منازل مسـکونی 
بودنـد کـه تنها در هنگام عـزاداری برای اینـکار اماده 
مـی گشـتند. در مـورد وجـه تمایـز تکیه و حسـینیه 
و عملکـرد خـاص هریـک از این دو عنصر در شـهر و 
محـالت بـه دقـت نمی توان اظهـار نظر کـرد؛ زیرا در 
شـهرهای ایـران وضـع متفـاوت وجود داشـته اسـت. 
در سـمنان دو فضـای عمـده شـهری کـه در مسـیر 
گـذر بازار واقع شـده اند و در روزهای سـوگواری ایام 
محـرم دسـتجات عـزادار از دو محله هموزن شـهر در 
آنهـا گـرد مـی آیند، بـه تکیه شـهرت دارنـد. در یزد 
دو میـدان کـه فضاهـای عمـده شـهر بوده انـد، تکیه 
نـام گرفتـه اند. حال آنکـه در تفـت و زواره میدانهای 
شـهر کـه فضـای اصلی شـهر بوده انـد، به حسـینیه 

معـروف شـده انـد )توسـلی، 1379، ص 158(.
در تهـران قدیـم نـام هیـچ مرکـز محله ای بـر عکس 
برخـی شـهرهای جنوبـی مثـل اصفهـان، کاشـان و 
یـزد، حسـینیه نبـوده اسـت. البتـه در شـهرهای نام 
بـرده بـه حسـینیه هـای بسـیاری کـه بـه صـورت 
مرکـز محلـه بـوده اند برخـورد می شـود کـه در آنها 
تعزیـه هم انجام می شـده اسـت. تبییـن این موضوع 
چنیـن اسـت کـه ایـن مراکـز در زمـان صفویـه بـه 

خاطـر انجـام مراسـم عـزاداری موسـوم به حسـینیه 
شـده بودنـد و بعـد در دوره بعـد که بتدریـج تعزیه و 
نمایـش مذهبـی پدید مـی آیـد. منطقاً هیـچ لزومی 
ندیدنـد که نـام این مراکـز را عوض کننـد. در نتیجه 
در مراکـز مزبـور تعزیـه نیـز بـه نمایش گذاشـته می 
شـد. امـا در دوره قاجـار اگـر فضایـی را بـرای تعزیـه 
مـی سـاختند یـا بـرای نخسـتین مرتبـه در نظر می 
گرفتنـد، آن را تکیـه مـی نامیدند. شـایان ذکر اسـت 
کـه در تهـران قدیـم فضاهای شـهری و محلـه ای در 
مسـیر گذرهـای اصلـی بـه تکیـه مشـهور شـده اند، 
ماننـد تکیـه رضـا قلیخـان در محله عـودالن یا تکیه 
زنبورکخانه در مسـیر گذرهای اصلـی ارامنه در محله 
بـازار. در کاشـان نیز بیشـتر فضاهای شـهری و محله 
ای در مسـیر گذرهـای اصلـی بـه میـدان یـا تکیـه 
شـهرت داشـته انـد، مانند تکیـه گذر حاجـی محله، 
میـدان یـا تکیـه ولـی سـلطان، تکیـه طاهـر منصور، 
تکیـه سـرپره و غیره، امـا در یزد چنیـن فضاهایی در 
مقیـاس محـالت بیشـتر بـه حسـینیه معروف شـده 
اند، مانند حسـینیه شـاه ابوالقاسـم، حسینیه کوشک 
نـو، حسـینیه مالمیـر و غیـره )توسـلی، 1379، ص 

.)158
اکثـر تکایـای ایـران به صـورت مرکـز محلـه بودند و 
همواره در طول سـال مورد اسـتفاده واقع می شـوند، 
تکایـای معـدودی نیز بویژه در شهرسـتانهای کوچک 
و برخـی از روسـتاها در طی فصـول عملکردی تقریبا 
نداشـتند و تنهـا در هنـگام عـزاداری و دیگر مراسـم 
جمعـی رفـت و روب مـی شـدند. عالوه بر ایـن نکته، 
تکایـای ایـران دارای صحنـه ای گـرد هسـتند که در 
نـوع خـود از ایـن حیـث در جهـان بـی نظیر اسـت، 
بـه عکـس تئاترهـای یونانـی کـه صحنـه نمایش در 
انهـا بـه صـورت نیمدایـره و در قـرون بعـد اصطالحا 
قاب عکسـی اسـت و تنهـا در نیم قرن اخیـر در اروپا 
صحنـه گـرد بـکار مـی رود. بـه همین جهـت برخی 

1. مطالب این بخش از رساله دکتري خانم نوشین کریمي استخراج شده است که از راهنمایي دکتر فرح حبیب بهره برده است. )*( مراسم عزاداری 
ابا عبدا... الحسین که از مهمترین آیین های مذهبی است در قالب مقاله ای جداگانه تحت عنوان رویکردی تحلیلی به تعامل بین آیین های جمعی و 

ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایرانی در نشریه هنرهای زیبا در شماره 39 سال 1388 ارائه گردیده است.
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بـر ایـن عقیـده اند کـه صحنه گـرد در اروپا بـا توجه 
به سـیاحتنامه هـای اروپاییان از تعزیـه ایران اقتباس 

شده اسـت )سـلطانزاده، 1362، ص 183(.
»مراسـم عـزاداری ابـا عبدا... الحسـین« 1: با سـیطره 
و گسـترش اسـالم در ایران و پذیرش مذهب تشـییع 
و  عقایـد  در  عظیمـی  دگرگونـی  ایرانیـان،  توسـط 
باورهـای مـردم پدید آمـد. رفتارهـا و باورهایی را که 
مغایـر با باورهـای مذهبی بود کنار گذاشـته و آنهایی 
را کـه مغایرتـی بـا باورهـای مذهبـی مردم نداشـتند 
در پیونـد بـا باورهـای دینـی بـه حیـات خـود ادامـه 
دادنـد. آییـن سـوگواری در مـرگ سـیاوش چـون 
ریشـه در ژرفـای فرهنـگ ایـران داشـت، زمینه سـاز 
فرهنگ آیین های سـوگواری شـهیدان دین و برخی 
از آداب و رسـوم در عـزاداری هـای عاشـورا شـد. هـر 
چند سـاخت دو واقعه مرگ سـیاوش و شـهادت امام 
حسـین بـا یکدیگـر فـرق دارند و هـر یـک از این دو 
حماسـه واجـد ویژگی ها و پیام هـای خاص خود می 

باشـد، لیکن هر دو حماسـه بـر اصلـی بنیادین نهاده 
شـده اسـت. خونـی کـه بـی گنـاه بـه زمیـن ریخته 
شـده تـا ابـد خـون خواهـی مـی کنـد )بلوکباشـی، 
1380، ص 74(. و )نـک: یـار شـاطر، 1367، 132-

131( و )نـک: آل احمـد، 1344، 713-712( و )نک: 
مسـکوب )الـف(، 1357، 82( و )نک: مسـکوب )ب(، 
1351، 11( و )نـک: عنایـت، 1362، 309( و )نـک: 

فرامکیـن، 1372، 122-124(.
مراسـم تعزیـه خوانی: تعزیه نمایشـی تمثیلی اسـت 
کـه در آن وقایـع کربـال را نشـان داده و مصائبـی را 
کـه امام حسـین و یـاران و اهـل بیت اشـان متحمل 
گردیـده انـد به نمایـش در می آورد )نک: ستایشـگر، 
1381، 244-226( و طـی مراسـمی خـاص برخـی 
از داسـتان هـای مربـوط بـه واقعـه کربـال را پیـش 
چشـم بیننـدگان بـاز آفرینـی مـی کننـد. در واقـع 
ماهیـت ایـن مراسـم گرامـی داشـتن یـاد عزیـزان از 
دسـت رفته اسـت که با به نمایش درآوردن شـهادت 

نمودار 4. پايايی حسینیه ها، تعزيه و فرهنگ جمعی؛ ماخذ: ترسیم: نگارندگان.
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مظلومانـه امـام حسـین و یـاران و اهـل بیت اشـان و 
به اسـارت درآوردن کـودکان و نوجوانان، نمایشـی از 
ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر ظلم و سـتم و عدالت 
خواهی را نشـان مـی دهند. تا هشـدار و عبرتی برای 
بازمانـدگان باشـد و نشـان دهنده از صبر و اسـتقامت 
بازماندگان در رویارویی با مصائب و مشـکالت اسـت. 

بیان يافته های تحقیق
پايايی، فرهنگ جمعی و حسینیه

حسـینیه ها و تکایـا بـه مثابـه فرهنـگ و عنصـری 
فرهنگ سـاز و هویت پـرداز بشـمار می رونـد. بـر این 
اسـاس، شـایان ذکـر اسـت کـه مبانـی هویـت ملـی 
اجتماع پذیـری  و  اجتماعـی  و شـیعی، همبسـتگی 
شـهروندی در ایـام عاشـورا و تاسـوعا، همـه و همـه، 
می توانـد نشـانگر توجـه بیشـتر بـه نقـش فرهنگ و 

رود. بشـمار  فرهنگ سـازی 
بهعنوان شـاهد اعتبارسـنجی فرضیـه »تاثیر فرهنگ 
جمعی بـر پایایی حسـینیه ها«، در زمینـه »باورهای 
شـیعی و اثـر آن در ماندگاری حسـینیه ها« در طول 
تاریـخ، بـه مثابه جایگاه بـروز و محل اجـرای تعزیه و 
سـوگ و نمایـش عـزاداری موال حسـین )ع(، »الیاس 
کانتـی« برنـده جایزه نوبـل دیدگاه خـود را این گونه 

می کند: بیـان 
»رنـج و الـم امـام حسـین )ع( یـادآور و زنده داشـت 
عاشـورا اسـاس بـاور شـیعی اسـت، این سـوگواری و 
عـزاداری بـه زبـان و گونـه ای ایمـان و بـاور مذهبـی 
عروج کرده اسـت کـه تکرار آن عظیم تـر و اثرگذارتر 
از هر اثر برتر می باشـد.« )کانتـی، 1978، ص 145(.

پايايی، هويت نمادين و حسینیه
»هویـت« یافتـن یـک فضـا بـا »معانـي نمادیـن« و 
تبدیـل شـدن آن بـه »مـکان«، »احسـاس تعلـق« 
مـردم را بـه آن فضـا و مـکان افزایـش مـي دهـد. 
همچنیـن وجـود معنـا و انـگاره هـاي معنـوي آن 
آیین هـاي  و  مراسـم  اعتقـادات،  »ارزشـها،  چـون 
دینـي، روحانـي و معنـوي در هـر بنـا یـا معمـاري یا 
مجتمـع زیسـتي« مي تواند انسـان را بـا روح آمیخته 
بـا آن کـه داراي سرچشـمه هاي ایـزدي اسـت آشـنا 

نمایـد، و موجبـات پاالیـش ذهنـي و روحـي وي را 
سـبب شـود. عالوه بر ایـن، بناهای حسـینیه و تکایا، 
پویایـی معنـوی و کالبـدی خـود را در طـول زمـان 
حفـظ کـرده و به نـدرت متروکه و رها شـده اند. این 
مظاهـر هنـر معنـوی )بناهـای کالبـدی - فرهنگـی( 
همـگام بـا ورود جامعه جهانی به عصـر »فرانوگرایی«  
و »اطالعـات و ارتباطـات« اهمیت ویـژه ای یافته اند، 
کمرنگ شـدن  باعـث  انفورماتیـک«  »انقـالب  زیـرا 
اقتصـاد مـادی و توسـعه اقتصادی متکی بـر تولیدات 
فرهنگی  شـده اسـت. توجـه به پدیده هـای کالبدی 
و بناهـای میراثـی و تاریخـی بویژه شـهرهای تاریخی 
بـه لحـاظ تنـوع کارکردهـا و منافـع مـادی و معنوی 
بـه دلیـل سـهم  و  یافتـه  افزایـش  آنهـا  از  حاصـل 
فراوانـی کـه در تامیـن منافـع ملـی دارنـد در کانون 
توجـه مسـایل »اقتصـاد فرهنگـی« قـرار گرفتـه اند. 
چشـم اندازهـای کالن کشـور روشـنایی بخـش غلبه 
»اقتصـاد فرهنگـی« بـر سـایر جنبـه هـای اقتصادی 
در تامیـن زندگـی مـردم اسـت. در چارچـوب همین 
بینش فکری، مسـاله »شـهرهای تاریخـی« و بناهای 
بـا کارکرد »فرهنگـی- اجتماعی« موجود در شـهرها 
اهمیت بسـزایی یافته و کانـون مطالعه و توجه نظریه 
پردازان »اقتصاد فرهنگی« و شـهرپژوهان قرار گرفته 
اسـت؛ زیـرا حسـینیه هـا نقـش عمـده ای در تقویت 
همبسـتگی اجتماعی، توسـعه فرهنگ اسالمی و رفع 
مشـکالت دارنـد و زمینـه تقویت »مسـائل فرهنگی« 
را همـگام بـا سـایر جنبه هـا، فراهـم مـی آورنـد. از 
مي تواننـد  معنـوي«  »انگاره هـاي  دیگـر،  سـویی 
»تصـور ذهنـي« بـه یـاد ماندنـي و مطبوعـي را براي 
فـرد رقـم زننـد و حـس تعلـق بـه محیـط و فضـا را 
معنـاي  وجـود  ایـن رو،  از  آورد.  وجـود  بـه  وي  در 
خـاص و باالخـص انگاره هـاي معنـوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمع زیسـتي، از واحدهاي همسـایگي و 
محلـه ها تـا روسـتاها و شـهرها مي تواند زمینه سـاز 
بـروز  و  فضـا  و  محیـط  جاودانگـي«  و  »مانـدگاري 
مـکان گـردد. در واقـع معنـا و انـگاره هـاي معنـوي 
آن بـه سـبب تقویـت روابـط و تعامـالت اجتماعـي و 
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همچنیـن عـدم تکیه بـر منافـع شـخصي و تاکید بر 
منافـع عمومـي و عناصـر روحاني در نهایـت به ارزش 
هـاي جامعه توجـه خواهند کرد و ایـن موضوع عامل 
مهمـي بـراي مانـدگاري و جاودانگي مکان محسـوب 
مـي شـود. بـه ایـن ترتیـب نـه تنهـا در یـک مقطـع 
تاریخـي، بلکـه در طـول تاریـخ مـورد رسـیدگي و 
احتـرام قـرار مي گیـرد و فضایي بـراي تقویت روحیه 
انسـانها و ارتقـاء روحانـي آنهـا خواهـد شـد. در ایـن 
حالـت فضـا داراي زمـان دیگـري غیـر از زمـان حال 
مي شـود. تجربه فضا براي اسـتفاده کننـده دلپذیرتر 
و قـدرت تاثیرگـذاري فضـا نیـز تقویـت مـي شـود و 
بـه تبـع آن مـکان فرصت بـروز مي یابـد و همچنین 
مجتمـع زیسـتي مطلوب شـکل مي گیـرد. همچنین 
در »تعریـف مانـدگاري«، »لینـچ« چنیـن اشـاره مي 
کند: »ماندگاري عبارتسـت از میـزان مقاومت عناصر 
یـک مجتمع زیسـتي در مقابـل فرسـودگي و زوال و 
دارا بـودن فعالیـت طـي دوره اي طوالنـي« )لینـچ، 

1376، ص 144(.
 شهادت حضرت امام حسین )ع( در سال 61 ه. ق در 
صحـرای کربـال زمینه معنوی احداث »حسـینیه ها« 

را فراهـم کرد. در ابتدای شـکل گیری، »حسـینیه به 
محلـی اطالق می شـد کـه تنها بـرای روضـه خوانی 
و احتمـاال سـینه زنی مورد اسـتفاده قـرار می گرفت. 
اکثـر حسـینیه هـا منـازل مسـکونی بودنـد کـه تنها 
در هنـگام عـزاداری برای ایـن کار آماده می شـدند« 
و  مفهـوم  نظـر  از   .)91 زاده، 1376، ص  )سـلطان 
محتـوا، نـام مرکـز اخیرالذکـر )حسـینیه( با الهـام از 
واقعـه کربـال انتخـاب می-شـده و مراسـم تعزیـه در 
آنجـا صـورت می گرفته اسـت. بـه تدریج، بـا نهادینه 
شـدن مراسـم تعزیه و روضه خوانی و عزاداری در ایام 
محرم و صفر و بویژه »تاسـوعا و عاشـورای حسـینی« 
و بـه وجـود آمدن حکومت شـیعی صفویـه در ایران، 
بـر اهمیـت و اعتبـار حسـینه هـا افـزوده شـد. از آن 
پـس ایـن بناها بـه صـورت بناهای کالبدی مسـتقلی 
درآمدنـد و جـزء عناصـر شـهرهای اسـالمی قلمـداد 
شـدند. کم کـم بر تنـوع کارکرد حسـینیه هـا افزوده 
شـد و عـالوه بر اجـرای مراسـم مذهبـی »فعالیتهای 
نمایشـی« نیـز در حسـینیه ها انجام گرفـت. در دوره 
قاجاریـه مجـددا کارکرد حسـینیه ها افزایـش یافت. 
در ایـن دوره فضـای تعزیه را »تکیـه« نامیدند و برای 

نمودار 5. پايايی، معنا، تعزيه وحسینیه؛ ماخذ: نگارندگان.
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اولیـن بـار »تکیـه دولـت« در زمـان ناصرالدین شـاه 
قاجار در سـه طبقه سـاخته شـد. 

پايايی، معنا و حسینیه
»پاکـزاد« )پاکـزاد، 1385، ص 71-74( در تعریـف 
»معنـا«، آن را همـراه »فـرم و عملکـرد«، یکـي از 
سـه مولفه سـازنده هـر پدیـده اي مي داند و تسـریع 
مي کنـد کـه معنـا، ارزش، مفهـوم و پیـام )چه عقلي 
و چه احساسـي( یـک پدیده اسـت. همچنین وي در 
تعریـف حـس معنـا در یـک محیـط و فضـا، آن را به 
مفهـوم نقش انگیـزي ذهنـي و معنـادار بـودن مکان 
مـي دانـد. ایـن مولفـه کـه ابتـدا علـم روانشناسـي، 
روانشناسـي  ماننـد  خـود  متعـدد  شـاخه هاي  در 
توپولـوژي، روانشناسـي گشـتالت، محیـط و رفتار، به 
آن اشـاره داشـت و سـپس در علـوم دیگـري ماننـد 
نشانه شناسـي، معني شناسـي و سـیبرنتیک و علـوم 
ارتباطـات نیز گسـترش یافت و امروزه بـه معماران و 
طراحـان در شـناخت بهتر و کاملتر کلیـه جنبه هاي 
یک مجتمع زیسـتي کمک شـایان توجهـي مي کند. 
»لینـچ« )لینـچ، 1376، ص 166-192( در تعریفـي 
سـاده ولي کامـل از معنـي آن را »خاصیتي از محیط 
مـي دانـد کـه مـي تواند فـرد را بـه دیگـر جنبه هاي 
زندگـي ارتباط دهـد.« همچنین در کتاب »سـیماي 
شـهر«، »معنـا« را همـراه بـا »هویت« و »سـاختار«، 
یکـي از سـه زمینـه اي مـي دانـد کـه بـر اسـاس 
آنهـا تصاویـر ذهنـي افـراد از محیـط، قابـل تحلیل و 
تبییـن اسـت و آن را اینگونه تعریـف مي کند: »معنا، 
سـودمندي احساسـي یا عملي محیط اسـت« )لینچ، 

1381، ص 18(.
»نیسـر« در توضیـح تعریـف »معنـا« مـي آورد: »در 
یـک محیـط معمولـي، بیشـتر اشـیاء و پدیـده هایي 
کـه درک مـي شـوند، »بـار معنایـي« نیـز دارنـد. در 
آنهـا امکانـات مختلفي بـراي فعالیت وجـود دارد. در 
آنهـا اشـاراتي از وقایعـي کـه اتفاق افتـاده و یا ممکن 
اسـت اتفـاق بیفتـد، نهفته اسـت. آنها بطور پیوسـته 
و منطقـي جزیـي از یـک مجموعـه بزرگتـر بـوده و 
داراي هویتـي هسـتند که اهمیتـي وراي خصوصیات 

فیزیکي سـاده شـان دارنـد. این معانـي »قابل درک« 
هسـتند و »ادراک« مي شـوند.« 

ایـن ادراکات غالبـا بسـیار صریـح و مسـتقیم به نظر 
مـي رسـند چراکـه مـا بـدون اینکـه ظاهـرا متوجـه 
درک  را  معانـي  ایـن  بشـویم،  فیزیکـي  جزییـات 
همچنیـن   .)73 ص   ،1385 )پاکـزاد،  کنیـم  مـي 
»کاسـتلز«، معنـا را »تجربه و خاطـره اي براي مردم« 
بـا  رابطـه  در  )کاسـتلز، 1380، ص 22(.  مي دانـد 
سـطح بندي معنا، »لنـگ« )لنـگ، 1381، 231( در 
کتـاب »آفرینـش نظریـه معمـاري« اشـاره مي کند: 
»دسـته بندیهاي زیـادي از معنـا در معمـاري وجـود 
دارد. تمـام دسـته بندیها بـر ایـن داللـت دارنـد کـه 
بعضـي از معانـي بـه اسـتفاده ابـزاري بالقـوه محیـط 
ربـط دارنـد و بعضـي معانـي دیگـر، به کیفیـت هاي 
عاطفـي کـه یـک مشـاهده گـر یـا اسـتفاده کننـده 
از محیـط دریافـت مـي کنـد. در مـورد دوم ابهـام 
بیشـتري وجـود دارد. چراکـه واژگانـي چـون تصویر، 
نشـانه و نمـاد کـه معـرف این نـوع از معاني هسـتند 

اغلـب بـه جـاي هـم اسـتفاده مي شـوند.«
همچنیـن »معنـاي مـکان« به »زمینـه محیطي« آن 
نیـز بسـتگي دارد. در ایـن رابطـه »چارلـز موریـس« 
سـه سـطح از معنا را تحـت عنوان »معنـاي نحوي«، 
»معنـاي مفهومـي« و »معنـاي عملکردي« نـام برده 

است:
یـک  قرارگیـري  از چگونگـي  نحـوي«  1. »معنـاي 

سـاختمان در محیـط اطـراف نتیجـه مـي شـود؛
2. »سـطح مفهومـي« معنـا بـه هنجارهـا، ارزشـها و 
ارائـه مي کنـد،  نگرشـي کـه یـک عنصـر کالبـدي 

مي شـود؛  اطـالق 
3. »معنـاي عملکـردي« را بـه اسـتفاده کننـدگان از 

محیـط ربـط مي دهنـد )همـان، ص 232-231(.
در ادامـه در انطبـاق با نمودار مفـروض چارلز موریس 
در رابطه با سـطوح معنایی به بررسـی آن به سـاختار 
حسـینیه ها پرداختـه می شـود. شـایان ذکـر اسـت 
کـه حسـینیه ها بـه واسـطه سـطح بـاالی معنایـی، 

توانسـته اند از مانـدگاری برخوردار شـوند. 
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 در رابطـه بـا معنـای محیـط حسـینیه و نـوع بـاور 
نـام  بـا  کتابـش  در  »فرانکلیـن«  آنهـا،  از  مردمـی 
»مشـاهدات سـفر از بنـگال بـه ایـران« در فصـل از 
بنـگال تا شـیراز، در مورد سـینه زنی و سـایر مراسـم 
و  ائمـه  بـه  مـردم  نیـز شـیفتگی  و  محـرم  خـاص 
معصومیـن سـخن می راند و مشـاهده خـود از محرم 
1166 هجـری شمسـی کـه در عهـد زندیه اسـت، را 

اینگونـه کامـل مـی کند: 
»هـر روز قسـمتی از ماوقع کربال توسـط افـرادی که 
بـرای ایـن منظور انتخاب شـده اند، نمایـش داده می 
شـود. شـمایل و نشـانه هایی هم در دسـته ها حمل 
مـی کننـد کـه یکـی از آنهـا نمایشـی اسـت بـه نام 
»آب فـرات«. دسـت هـای بچـه ها و جوانـان که عده 
ای بـه لبـاس سـربازان ابـن سـعد و گروهی بـه قالب 
همراهـان امـام حسـین )ع( درآمده انـد، در کوجه ها 
و خیابـان هـا مـی دوند و با هم نزاع نسـبتا شـدیدی 
می کننـد و هـر یـک از ایـن گروههـا و دسـته هـای 

دارای عالئـم و نشـانه هـای خاص خود می باشـند.«
از آنجـا که حسـینیه ها و تکایا، دسـته اي از فضاهاي 
بـر  مي رونـد،  بشـمار  شـهري  سـاختار  در  جمعـي 
ایـن اسـاس نظریـات و مدلهایـي کـه در رابطـه بـا 
»پایـداري، مانـدگاري و رابطـه رفتـار و باور انسـاني« 
و شـکل گیري آن فضاهـاي جمعـي وجـود دارنـد، 
مي تواننـد در رابطـه بـا حسـینیه ها و تکایـا باالخص 
در شـرایط حاضـر و قرن اخیر مورد توجه و اسـتفاده 
باشـند؛ چنـان کـه در رابطه بـا چرایی سـاخت تکیه 
دولـت بـه کمبـود فضـای تکیـه قبلـی و اسـتقبال 
بی نظیـر مردمـی باالخص زنـان بر اسـاس باورمندی 
و عقایـد زمان، اشـاره شـده اسـت. در خصـوص علل 
سـاخت تکیـه دولت در کتاب تاریخچه کاخ گلسـتان 
و ابنیه سـلطنتی نوشـته »یحیی ذکاء«، آمده اسـت: 
»معتبر تریـن و وسـیع ترین تکیه هـای تهـران کـه 
تعزیه هـای دولتی در آن برگزار می شـد، تکیه »حاج 
میـرزا آغاسـی« )تکیـه دولـت قدیـم( بـود کـه تکیه 

نمودار 6. معنای نحوی، مفهومی و عملکردی در پايايی حسینیه و تعزيه؛ ماخذ: نگارندگان.
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»عبـاس آبـاد« نیز نامیده می شـد. اسـتقبال شـدید 
مـردم بـه خصـوص زنـان از نمایش-هـای مذهبـی، 
همچنیـن تنگـی و کوچکـی فضای تکیـه عباس آباد، 
الجـرم ازدحام و ناراحتی تولیـد می کرد و کار اجرای 
شـبیه گردانی را مختـل می سـاخت و اقتضـای زمان 
و اوضـاع نیـز تکیـه بزرگ تـر و وسـیع تری را طالـب 
بـود، از ایـن رو ناصرالدیـن شـاه ضمـن دادن دسـتور 
شـروع بنـای شـمس العمـاره، امـری نیز بـرای ایجاد 
تکیـه بزرگـی در داخل ارگ سـلطنتی به دوسـتعلی 

خـان معیرالممالک صـادر کرد.«
مهمتریـن نکتـه در رابطـه بـا تعمیـم ایـن نظریـه به 
حسـینیه ها بـه مثابـه مـکان نمایشـهای آیینـی و 
تعزیـه، توجـه ویـژه بـه »بعـد روایـی« مراسـم تعزیه 
و سـوگواری انجـام گرفتـه در چنین فضاهایی اسـت؛ 
در واقـع منظـور ایـن اسـت کـه »محتـوای پیـام« 
عاشـورا و حوادث آن، باعث پاسـخگویی به »نیازهای 
عاطفـی و دینـی« مـردم می شـود کـه در جریـان 
نمایـش تعزیـه بوجـود می آیـد، چنـان کـه می توان 
بـه نقـل از »فرانکلیـن« در کتـاب »مشـاهدات سـفر 
از بنـگال بـه ایران« در زمینه نمایش عروسـی قاسـم 
جـوان پسـر امـام حسـن )ع( بـا دختـر عمویـش که 
دختـر امـام حسـین )ع( اسـت، مـی باشـد. وی مـی 
آورد: »پسـر جوانـی نقـش عروس را با همـه تزیینات 
یـک عـروس بـازی می کند. ایـن عروس همـراه زنان 
خانـواده کـه نوحـه سـرایی مـی کننـد، احاطه شـده 
اسـت و با لحنی اندوهبار شـعری راجع به سرنوشـت 
دلخـراش شـوهرش کـه توسـط بـی دینان بـه وجود 
تـوان دقایـق  نمـی  بازگـو مـی کنـد.  اسـت  آمـده 
جـدا شـدن آنهـا را فرامـوش کـرد، وقتـی که شـوهر 
»حضـرت قاسـم« نامزد جوانـش را ترک مـی کند تا 
بـه جنـگ برود همسـرش بـا او لطیف تریـن وداع ها 
را مـی کنـد و کفنـی بـه وی هدیـه می کنـد و آن را 
دور گردنـش مـی بنـدد. بـا نشـان دادن ایـن صحنه، 
تماشـاچی ها به شـدت متاثر می شـوند و به شـدت 
بـه شـیون و زاری مـی پردازنـد و تمام کسـانی را که 
در قتـل عـام خانـدان پیامبـر )ص( دخالـت داشـته 

انـد، به شـدیدترین وجه مـورد لعن قرار مـی دهند« 
)فرانکلیـن، 1358، ص 72(.

مدلهـاي پايايـی و پويايـی فضاهـاي جمعـي 
)حسـینیه و تکايـا(

نیـز  نظریه پـردازان  شـد،  گفتـه  آنچـه  بـر  عـالوه 
مدل هایـي بـراي طبقه بنـدي این کیفیـات در رابطه 
بـا »مانـدگاري و پایـداري« یک فضاي جمعـي، ارائه 
کرده انـد. سـه مـدل عـام در این زمینـه عبارتنـد از:

مدل اپلیارد ؛ حالت هاي ادراک انساني
مي تـوان  اپلیـارد،  پیشـنهادي  مـدل  اسـاس  بـر 
را  شـهري  طراحـي  کیفیـت  گوناگـون  مؤلفه هـاي 
براسـاس پاسـخگویي بـه حـاالت ادراکـي مختلـف 
انسـان سـازمان دهـي و طبقـه بنـدي نمـود. اپلیارد 
واکنش هـاي ادراکي انسـان در برابر محیط را به سـه 

حالـت زیـر تفکیـک مي کنـد:
1- »حالـت واکنشـي- عاطفـي« ، کـه در برگیرنـده 
واکنش هـاي عاطفـي افـراد نسـبت بـه محیط اسـت 
و در ایـن حالـت محیط بـه عنوان محرکـي جهت بر 
انگیختـن احساسـات و تداعي معانـي تلقي مي گردد.

2- »حالـت عملیاتـي« ، کـه غالبـاً توسـط افـراد در 
زندگـي روزمـره مانند تـردد از مکاني به مـکان دیگر 
جهـت کار، مالقـات و غیـره بـه کار گرفته مي شـود. 
3- »حالـت اسـتنباطي« ، کـه افراد بـراي حمایت از 
فعالیـت هـاي عملیاتـي و واکنش هـاي عاطفي فوق، 
در جسـتجوي کسـب اطالعـات از محیـط و نهایتـاً 
فهـم معنـي آن هسـتند. در ایـن وضعیـت اطالعـات 
هویـت  گردیـدن  روشـن  موجـب  شـده،  اسـتنباط 
فـردي و جمعـي محیـط و جامعـه مرتبـط بـا آن و 

نهایتـاً حـس مـکان مي گـردد. 
در رابطـه با »مفهوم ماندگاري حسـینیه هـا و تکایا« 
بـا توجـه به »مـدل اپلیـارد« مي توان اشـاره کرد که:

احسـاس  مـا  همـه  عاطفـي؛  حالـت  زمینـه  در   .1
عاطفـي خاصي نسـبت به اوالد پیامبـر )ص( و خاصه 
امـام حسـین )ع( داشـته و داریم، چنان کـه ذکر آن 
بـه تفصیـل در تاریـخ از دگرگونـي هـا و تغییـرات و 
اسـتحاله رفتـاري از راه گمشـدگان و جاهـالن، آمده 
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اسـت. براسـتي آیـا مي تـوان منکر ارادت بـي چون و 
چـراي قـوم و ملـت ایراني نسـبت به سـاالر و سـرور 
آزادگان جهـان، گردیـد؟ در هـر حـال، نسـبت بـه 
ارتبـاط عمیـق قلبـي و عاطفـي بـا حادثه عاشـوراي 
حسـیني در بیـن باورهـا و عقایـد ایراني، هیـچ گونه 

شـک و تردیـدي وجود نـدارد.
2. در زمینـه حالـت عملیاتـي؛ بایـد گفـت کـه در 
گذشـته و حال، این فضاها جزیي بالمنازع از سـاختار 
شـهري بـوده و هسـتند کـه هـر روزه مورد اسـتفاده 
شـهروندان و کاربـران قـرار مـي گیرند. ایـن فضاهاي 
چـه از لحـاظ قرارگیـري در محورهـاي مراسـالتي و 
حرکتـي، و چـه فضاهـاي جمع شـدن عمومي خاصه 
در دورانـي کـه میدانهـا صحنـه عـزاداري و شـبیه 
خوانـي و تعزیه خوانـي بوده اند، همـواره محلي براي 
اسـتفاده و کاربردهاي چندمنظوره شـهروندان بشمار 

مـي رفتـه اند.
3. در زمینـه حالت اسـتنباطي؛ شـکي نداریم که این 

فضاهـا سرچشـمه هایي غنـي از »مواریـث فرهنگـي 
و ارزشـي« و »کانـون هـاي هویـت سـاز فرهنگـي و 
دینـي« بوده انـد؛ چنـان کـه در هنـگام قرارگیري در 
چنیـن فضاهایـي، مجموعـه اي از ارزشـهاي دینـي 
و مذهبـي، بـه فـرد انتقـال داده مي شـود. احسـاس 
نوسـتالژیک دوران کودکـي در هنـگام قرارگیـري در 
ایـن فضاهـا، صحنـه عاشـورا و عـزاداري مـوال امـام 
حسـین )ع( همـراه با خاطراتي کـه مادرانمان در این 
رابطـه بـراي مـا نقـل کـرده انـد، همـه و همـه موید 
همیـن مسـاله یعنـي حالت اسـتنباطي حسـینیه ها 
مـي باشـد. در ادامه به نمـوداري در این رابطه اشـاره 

است: شـده 
مدل نیازهاي انساني؛ مدل جان لنگ 

ایـن مدل با اقتباس از نظریه سلسـله مراتب نیازهاي 
انسـاني مازلـو تدویـن شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
مـدل مـي تـوان کیفیـت محیط شـهري را برحسـب 
بـرآورده سـاختن گونه هـاي مختلف نیازهاي انسـان 

نمودار 7. پايايی و پويايی حسینیه ها از ديدگاه اپلیارد؛ ماخذ: ترسیم: نگارندگان.
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و  ایمنـي  بـه  نیـاز  فیزیولوژیکـي،  نیازهـاي  یعنـي: 
امنیـت، »نیـاز بـه وابسـتگي« و »احسـاس تعلـق«، 
»نیـاز بـه عـزت و اعتماد به نفـس«، »نیـاز به تحقق 
خویشـتن« و »خوشـکوفایي« و »نیازهاي شناختي و 
زیباشـناختي« طبقه بنـدي نمـود. لـذا الزم اسـت تا 
محیـط شـهري نیازهـاي متفاوت انسـاني را بـرآورده 
سـازد. در رابطـه بـا این مـدل مي توان به نمـودار زیر 
دربـاره تاثیـر حسـینیه ها و بـرآوري نیازهاي انسـاني 
اشـاره داشـت. در واقـع مي تـوان گفـت کـه هرچـه 
بیشـتر یـک فضاي شـهري بـه نیازهـاي شـهروندان 
بیشـتر  امـکان »مانـدگاري« آن  باشـد،  پاسـخگوتر 

بود. خواهـد 
مدل مؤلفه هاي مکان؛ مدل مدل پانتر

مدل مشـهور »دیویـد پانتر«، از پیشـگامان مطالعات 
ادراکـي معمـاري و طراحي شـهري را مـي توان یکي 
از چارچـوب هـاي نظـري کـه قـادر به تبییـن مؤلفه 
هـاي کیفیت طراحي شـهري اسـت، محسـوب نمود. 

براسـاس مـدل مزبـور کـه به »مـدل مکان« شـهرت 
دارد، محیـط شـهري بـه مثابـه یـک مکان متشـکل 
از سـه بعـد درهم تنیـده کالبـد، فعالیـت و تصـورات 
اسـت. از آنجـا که کیفیـت محیط شـهري یک مکان 
ناگزیر از پاسـخدهي مناسـب به ابعاد گوناگون محیط 
شـهري اسـت. مـي تـوان مؤلفه هاي سـازنده کیفیت 
محیـط شـهري را مؤلفه هایـي به مـوازات مؤلفه هاي 
سـازنده مـکان تعریـف نمـود. بـه عبـارت دیگـر، بـا 
اقتبـاس از نظریه مـکان پانتر مي تـوان گفت کیفیت 
محیـط شـهري عبـارت اسـت از  برآینـد سـه مؤلفه 
کـه هریـک از آنهـا متکفـل بـرآورده سـاختن یکـي 
از کیفیـت هـاي سـه گانـه »کالبـدي«، »فعالیتي« و 
»تصـوري« محیط شـهر اسـت )گلـکار، 1380 : 65-

38(. اگـر چـه پانتر مدل خود را در سـال 1977 ارائه 
داده اسـت، ولـي قبـل از وي مولفه هـاي مـکان در 
اندیشـه هـاي  رلـف   در کتاب »مـکان و بي مکاني«  
بـه صورت سـه مولفـه »کالبـد، فعالیـت و معني« در 

نمودار 8. پايايی و پويايی حسینیه از ديدگاه لنگ؛ ماخذ: نگارندگان.
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1976 ارائـه شـده اسـت. جذابیت هـا و کارایـي ایـن 
دو مـدل باعـث شـده اسـت تا دیگـر صاحـب نظران 
طراحـي شـهري نیـز با الهام یـا اقتبـاس از آن روایت 
هـاي متنوعـي از مـدل مزبـور ارائـه نماینـد. »پانتر«  
تفکـر  اجـزا  و »مونتگمـري«  در 1998  در 1991 
طراحـي شـهري را در قالـب ایـن دو مدل بـه صورت 
زیـر طبقـه بنـدي مـي کننـد کـه در جـدول زیـر به 

آنها اشـاره شـده است:
جمعبندی و نتیجه گیری

تاریخ شـهر و شهرنشـینی در ایران از تداوم جلوه های 
پرسـتش و دین گرایـی در سـاخت فضاهـای مذهبی 
نشـان داشـته و دارد، چنانکـه شـکل گیری فضاهای 
مذهبـی در ایـران )از مسـجد گرفتـه تـا خانقـاه و 
حسـینیه( نشـان از میـزان باورمندی غنـی ایرانی به 
مقولـه مذهـب و دیـن خاصـه دیـن مبین اسـالم در 
دوره اسـالمی دارد. بـر این اسـاس بوده اسـت که هر 
نـوع مراسـم آیینی که از صبغه مذهبـی هم برخوردار 
می شـده اسـت، تـداوم و اسـتمراری همیشـگی در 
تاریـخ ایـران می یافتـه و خـود را در صـور کالبـدی 
معمـاری و شـهر، به منصه ظهور می رسـانده اسـت. 
زیربنـای غنـی فرهنگـی و دینی ایران نیـز خود موید 
چنیـن ادعایـی بـوده و هسـت. آیین هـاي جمعـي 

نمایش هـاي نمادینـي هسـتند کـه از طریـق آنهـا 
انسـجام، همسان سـازي تعلق تحت عنـوان معنویتي 
واحـد تقویـت مـي شـود. ایـن رابطه مـي توانـد بین 
فـرد و جامعـه، جامعـه بـا طبیعـت و فـرد و جامعه با 
جهان قدسـي باشـد. از سـویی دیگر، »هویت« یافتن 
یـک فضـا بـا »معانـي نمادیـن« و تبدیـل شـدن آن 
بـه »مـکان«، »احسـاس تعلـق« مـردم را بـه آن فضا 
و مـکان افزایـش مي دهـد. همچنیـن وجـود معنـا و 
انـگاره هـاي معنـوي آن چـون »ارزشـها، اعتقـادات، 
مراسـم و آییـن هـاي دیني، روحانـي و معنوي در هر 
بنـا یا معمـاري یا مجتمع زیسـتي« مي تواند انسـان 
را بـا روح آمیختـه بـا آن کـه داراي سرچشـمه هـاي 
ایزدي اسـت آشـنا نمایـد، و موجبـات پاالیش ذهني 
و روحـي وي را سـبب شـود. عـالوه بـر ایـن، »انگاره 
هـاي معنـوي« مـي تواننـد »تصـور ذهنـي« بـه یاد 
ماندنـي و مطبوعـي را بـراي فـرد رقـم زننـد و حس 
تعلـق بـه محیـط و فضـا را در وي بـه وجـود آورد. از 
سـوی دیگر، امـام حسـین )ع( سـرور آزادگان جهان 
در میـان اقـوام این سـرزمین نمونه بارزی از شـهدات 
طلبـی و جهاد در راه خـدا و مظهر بارز امر به معروف 
و نهـی از منکـر می باشـد کـه در باورها، اعتقـادات و 
آداب و رسـوم ایشـان، جلوه ای خاص یافته اسـت که 

مدل حس مکان 
رلف –  پانتر

  فعالیت: کاربردي، حرکت پیاده، رفتار، الگوها، بو و صدا، حرکت وسایل نقلیه.
   کالبد: منظر شهري، شکل ساخته شده، نفوذ پذیري، منظر، مبلمان.

   معنا: خوانایي، تعامل فرهنگي، عملکردهاي ادراکي، جذابیت، ارزیابي هاي کیفي.

مدل مکان 
پانتر- مونتگمري

فعالیـت: تنـوع سـرزندگي، زندگـي خیابانـي، دیدارهـاي چهره به چهره مردم، سـنتها و 
سـرگرمي هـاي محلـي، فرهنـگ کافه نشـیني،  سـاعت هاي بـاز، حرکـت، و جاذبه ها.

فـرم یـا کالبـد: مقیـاس، نیرومنـدي، نفوذپذیـري، نشـانه هـاي شـهري، نسـبت فضا به 
سـاختمان هـا، دانه بنـدي عمـودي، عرصـه عمومي

تصـورات: نمـاد گرایي و خاطره، تصویـر پذیري و خوانایي، تجربه حسـي، قابلیت ادراک، 
قـدرت پذیرش دسـترس رواني، جامعیت و جهان شـمول بودن. 

جدول 4. مولفه های مکان از ديد پانتر و مونتگمری؛ ماخذ: کارمونا، 2003.
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مرهـون برخـی از دوره هـای تاریخـی ایـن سـرزمین 
خاصـه دوران آل بویـه و صفویـه مـی باشـد. در هـر 
حـال، تخصیـص مکانی به مراسـم عزاداری حسـینی 
و مراسـم تعزیـه و سـوگواری سـاالر شـهیدان، باعث 
ایجـاد و شـکل گیـری گونـه ای از فضاهـای مذهبی 
در ایـران شـده اسـت کـه با نام »حسـینیه« تسـمیه 
یافتـه اسـت. در رابطـه بـا حسـینیه و تاریخچـه آن 
کـه بـه تفصیـل در گفته ها و نوشـته ها نقـل گردید؛ 
چنانکـه ریشـه آن در خانقـاه و بعدها تکیه اسـت که 
بدلیـل آنکـه ایرانیـان قدیـم، دلیلی بر تغییـر نام این 
فضاها ندیدند، مراسـم سـوگواری حسـینی را در آنها 
برگـزار کـرده و بـدون تغییـر نام مـورد بهره بـرداری 
قـرار دادنـد؛ بنابرایـن در واقـع حسـینیه ها همـان 
خانقاه هـا و تکایـای قدیـم بوده انـد کـه امـروزه نیـز 
قـرار می گیرنـد.  اسـتفاده  مـورد  و  مانده انـد  باقـی 
بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت کـه حسـینیه هـا بر 
اسـاس باورها، آداب و رسـوم مسـلمانان شکل گرفته 

انـد و اصلـی تریـن دلیـل در ماندگاری آنها در بسـتر 
تاریـخ، عقایـد شـیعیان و حس ارادت آنهـا به خاندان 
امامـت خاصـه مـوالی آزادگان امام حسـین )ع( بوده 
اسـت. در رابطـه بـا »مدل حـس مکان رلـف- پانتر« 
مـي تـوان گفـت کـه سـه مولفـه »فعالیـت، معنـا و 
کالبـد معمـاري« در حسـینیه ها نقشـي اساسـي در 
تعامـل سـازنده با محیـط خاصه انسـان، داشـته و بر 
همیـن اسـاس طبق این مدل حس مـکان موجود در 
فضایـي ایـن چنیني اسـت که توانسـته اسـت زمینه 
مانـدگاري چنیـن فضاهایـي را رقـم بزنـد. همچنین 
در رابطـه بـا »مـدل مـکان پانتـر- مونتگمـري« مي 
تـوان گفـت که مولفه هاي سـه گانه »فعالیـت، فرم و 
کالبـد و تصورات« همـواره تاثیرگذارترین جنبه هاي 
حسـي مـکان حسـینیه ها و تکایـا بوده اسـت؛ چنان 
کـه نمي تـوان منکـر تصـورات و خاطره هاي شـکل 
گرفتـه از ایـن فضاها و مراسـم سـوگواري و عزاداري 
حسـیني در اذهـان عمـوم شـد که خیل بیشـمار آن 

نمودار 9. پايايی و ماندگاری حسینیه ها و تعزيه در تاريخ؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان بر اساس يافته های تحقیق.
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بـه نقـل افـواه و فـوج و فـوج در ادبیـات مکتـوب و 
غیرمکتـوب ایـن سـرزمین مـورد اشـاره قـرار گرفته 
اسـت. در هـر حـال، مـي تـوان بر اسـاس مـدل فوق 
الذکـر، به نمـودار زیر در رابطه با ماندگاري حسـینیه 

هـا و تکایا اشـاره داشـت:
شـاید بـر اسـاس همیـن مانـدگاری ذهنـی مـردم 
از حسـینیه ها و قداسـت آنهـا در نظـر عمـوم بـوده 
اسـت کـه رویـه حاکم بر سـاخت آنها نیـز »جنبه ای 
مشـارکتی« و »بنیـادی مردمـی« داشـته؛ چنـان که 
انسـان احسـاس مـی کنـد کـه افـراد بـا کمـال میل 
در ایـن راه گام مـی نهنـد. بـه دلیل ماهیـت معنوی 
و  اصنـاف  افـراد، گروههـا،  هـا،  پیدایـش حسـینیه 
دسـته هـای مذهبـی خیراندیـش در بنیانگـذاری و 
توسـعه چنیـن فضاهایی پیشـگام بوده انـد. همیاری 
و کمـک مـردم بـه اشـکال فـردی و یـا تشـکلهای 
دینـی در احـداث، خریـداری و وقـف حسـینیه ها و 
تـدارک ملزومـات آنهـا نقش بسـزایی داشـته اسـت. 
بـر ایـن اسـاس می تـوان به نتایج زیر اشـاره داشـت: 
حسـینیه هـا بـه تدریج پس از شـهادت امام حسـین 
)ع( شـکل گرفتـه انـد. بنابرایـن منشـا پیدایـش آنها 
عامـل مذهبـی و معنـوی بـوده و شـهرهای مذهبـی 
نیـز خاسـتگاه اصلـی آنهـا مـی باشـند. حسـینیه ها 
در ابتـدا صرفـا کارکـرد مذهبـی و عبـادی داشـته 
انـد، ولـی بـه تدریـج هـم بـر تعـداد و هـم بـر تنوع 
کارکـرد آنهـا افزوده شـده اسـت. تا جایی کـه امروزه 
بـا اشـغال بخشـی از فضـای شـهری یکـی از عناصـر 
عمـده مذهبی کالبدی شـهرها به حسـاب مـی آیند. 
قداسـت حاکـم بر حسـینیه هـا که ریشـه در ماهیت 
معنـوی آنهـا دارد، عاملی بـرای توجیه گسـتردگی و 
تنـوع کارکـرد آنها اعم از آموزشـی، عبادی، مذهبی و 
رفاهی اسـت. حسـینیه هـا با توجه به محل سـکونت 
واقفـان، بـه دو دسـته: محلـی و خارج شـهر تقسـیم 
مـی شـوند. حسـینیه های برون شـهری نقـش های 
عبـادی، مذهبـی و اسـکان موقـت زائـران را بـا هـم 
ایفـا مـی کننـد، ولـی حسـینیه هـای محلی بیشـتر 
آموزشـی،  عبـادی،  مذهبـی،  مراسـم  برگـزاری  در 

مالـی و اجتماعـی فعـال مـی باشـند. حسـینیه های 
بـرون شـهری بیشـتر در ایام خـاص و فصـول معین 
فعـال هسـتند، در حالـی کـه حسـینیه هـای داخل 
شـهر عمدتـا در طـول سـال فعالیـت دارند. سـاخت 
حسـینیه ها معمـوال براسـاس مقـررات وقـف اسـت، 
سـرمایه های  مفیـد  هدایـت  بـرای  عاملـی  وقـف، 
خصوصی و مشـاعی )دسـته-های مذهبـی و اصناف( 
به سـمت عمران شـهرها اسـت. در خصوص مشـهد، 
حسـینیه ها عامـل جذب سـرمایه های ملـی و حتی 
بیـن المللی می باشـند. سـازگاری قوانیـن و مقررات 
مدنـی و شهرسـازی بـا قوانین معنوی وقـف، ضرورت 
توسـعه و جـذب سـرمایه هـای بیـن المللـی و ملـی 
اسـت که نقـش عمده ای در اشـتغال زایی و توسـعه 
شـهری دارد. حسـینیه هـا بـه دلیل ماهیـت مذهبی 
قوانیـن حاکـم بـر آنهـا کـه ریشـه در وقـف دارد، به 
حداقـل  و  امکانـات  از  نسـبی  برخـورداری  همـراه 
ماوایـی  رضـا)ع(  حضـرت  مطهـر  حـرم  بـا  فاصلـه 
بـرای طبقـات متوسـط و متوسـط پایین می باشـند. 
بنابرایـن تـدارک امکانـات و تسـهیالت مختلـف اعم 
از بانکـی، معافیتهـای مالیاتـی و شهرسـازی بـرای 
کاهـش هزینـه و تسـریع فرآینـد نوسـازی کالبـدی 
و تجهیـز آنهـا ضـرور اسـت. از اینـرو، وجـود معنـاي 
خـاص و باالخـص انـگاره هـاي معنوي در هـر پهنه، 
محیـط و مجتمع زیسـتي، از واحدهاي همسـایگي و 
محله هـا تا روسـتاها و شـهرها مـي تواند زمینه سـاز 
»مانـدگاري و جاودانگـي« محیط و فضـا و بروز مکان 
گـردد. »معنـاي مـکان« بـه »زمینـه محیطـي« آن 
نیـز بسـتگي دارد. در ایـن رابطـه »چارلـز موریـس« 
سـه سـطح از معنا را تحـت عنوان »معنـاي نحوي«، 
»معنـاي مفهومـي« و »معنـاي عملکردي« نـام برده 
اسـت: الف- »معناي نحـوي« از چگونگـي قرارگیري 
یـک سـاختمان در محیـط اطـراف نتیجه مي شـود؛ 
ب- »سـطح مفهومـي« معنـا بـه هنجارهـا، ارزشـها 
و نگرشـي کـه یـک عنصـر کالبـدي ارائـه مي کنـد، 
اطـالق مـي شـود؛ و ج- »معنـاي عملکـردي« را بـه 
بـر  مي دهنـد.  ربـط  محیـط  از  اسـتفاده کنندگان 
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ایـن اسـاس مشـاهده می شـود کـه نـوع فعالیتهـای 
حاکـم بـر حسـینیه هـا و تکایـا از نـوع فعالیتهـای 
اجتماعـی بشـمار مـی رود کـه همیـن مسـاله باعث 
ایجـاد نوعـی روحیـه جمعـی و عمومـی در شـکل 
گیـری فضـا و القـاء حرکتهـای فراگیـر مردمـی مـی 
شـود کـه نمونـه بـارز آن در سـینیه زنـی هـا، نوحه 
خوانی ها و مراسـم روز تاسـوعا و عاشـورای حسـینی 
خـود را نشـان می دهـد. کاراکتـر فضـای حسـینیه، 
کالبـدی  سـاختار  در  حسـینیه  قرارگیـری  نحـوه 
شـهر، »نحـو« دسـتور زبـان سـاختاری کالبد شـهر، 
نحـوه جهت یابـی سـاکنان شـهری بـر اسـاس مکان 
قرارگیـری حسـینیه و جهت یابـی بـا آن، خوانایـی و 
نمایانـی ایـن عنصـر شـهری و مهمتـر از همـه روح 
حاکـم بـر شـخصیت فضایـی آن اسـت کـه بواسـطه 
فعالیتهـای جمعی صورت گرفتـه در آن معنا و اعتبار 
پیـدا مـی کند. بـا نگاهی بـه تاریخ می تـوان دریافت 
که حسـینیه هـا همواره محل اصلی برکزاری مراسـم 
سـوگواری و عزاداری امام حسـین )ع( بوده و در عین 
حـال، محـل بـرای بـروز و به منصـه حضور رسـیدن 
موجودیـت شـیعی و باورهـای و عقایـد دینی اسـالم 
باشـند؛ چنانچـه بیشـینه اعتبـار و کاراکتـر فضاهای 
حسـینیه که نقش اصلـی را در تبدیل آنهـا به مکان، 
دارنـد؛ از طریـق همین ارزش های دینـی و باور های 

ایینـی وابسـته بـه شـیعه بدسـت آمده اسـت.
• در زمینـه حالـت عاطفي؛ همه ما احسـاس عاطفي 
خاصـي نسـبت بـه اوالد پیامبـر )ص( و خاصـه امـام 
حسـین )ع( داشـته و داریـم، چنـان کـه ذکـر آن 
بـه تفصیـل در تاریـخ از دگرگونـي هـا و تغییـرات و 
اسـتحاله رفتـاري از راه گمشـدگان و جاهـالن، آمده 
اسـت. براسـتي آیـا مي تـوان منکر ارادت بـي چون و 
چـراي قـوم و ملـت ایراني نسـبت به سـاالر و سـرور 
آزادگان جهـان، گردیـد؟ در هـر حـال، نسـبت بـه 
ارتبـاط عمیـق قلبـي و عاطفـي بـا حادثه عاشـوراي 
حسـیني در بیـن باورهـا و عقایـد ایراني، هیـچ گونه 

شـک و تردیـدي وجود نـدارد.
• در زمینه حالت عملیاتي؛ باید گفت که در گذشـته 

و حال، این فضاها جزیي بالمنازع از سـاختار شـهري 
بوده و هسـتند که هر روزه مورد اسـتفاده شـهروندان 
و کاربـران قـرار مي گیرند. این فضاهـاي چه از لحاظ 
قرارگیـري در محورهـاي مراسـالتي و حرکتي، و چه 
فضاهـاي جمع شـدن عمومـي خاصـه در دوراني که 
میدانهـا صحنـه عـزاداري و شـبیه خوانـي و تعزیـه 
خوانـي بـوده انـد، همـواره محلـي بـراي اسـتفاده و 
کاربردهـاي چندمنظوره شـهروندان بشـمار مي رفته 

ند. ا
• در زمینـه حالـت اسـتنباطي؛ شـکي نداریم که این 
فضاهـا سرچشـمه هایي غنـي از »مواریـث فرهنگـي 
و  فرهنگـي  هویت سـاز  »کانون هـاي  و  ارزشـي«  و 
قرارگیـري  هنـگام  در  چنان کـه  بوده انـد؛  دینـي« 
در چنیـن فضایـي، مجموعـه اي از ارزشـهاي دینـي 
و مذهبـي، بـه فـرد انتقـال داده مي شـود. احسـاس 
نوسـتالژیک دوران کودکـي در هنـگام قرارگیـري در 
ایـن فضاهـا، صحنـه عاشـورا و عـزاداري مـوال امـام 
حسـین )ع( همـراه با خاطراتي کـه مادرانمان در این 
رابطـه بـراي مـا نقـل کـرده انـد، همـه و همـه موید 
همیـن مسـاله یعنـي حالت اسـتنباطي حسـینیه ها 
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معنویـت  و  هنـر   )1375( نصـر، سیدحسـین   -51
دفتـر  تهـران،  قاسـمیان،  رحیـم  ترجمـه  اسـالمي، 

مطالعـات دینـي هنـر.
52- نقـي زاده، محمـد )1386( تاملـي در مبانـي و 
جلوه هـاي عدالـت در آرمانشـهر علـي )ع(، نشـریه 
شـهرداریها، دوره جدیـد، سـال هشـتم، شـماره 85.

پیدایـش و سـیر  نیکلسـون، رینولـد )1357(   -53
تصـوف، ترجمـه محمـد باقـر معیـن،  تهـران، توس.

54- هیلـن برانـد، روبرت )1380( معماري اسـالمي، 
ترجمـه باقر آیت اهلل زاده شـیرازي، انتشـارات روزنه، 

تهران.
55- الیـاده، میرچـا )1372( تاریـخ ادیـان، ترجمـه  

جـالل سـتاري، تهـران، سـروش.
نامقـدس،  و  مقـدس   )1375( میرچـا  الیـاده،   -56

تهـران، سـروش. ترجمـه  نصـرا… زنگوئـي، 
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