
چکیده
حسینیه ها و تکایای ایرانی، مظهر پیوند زمان، مکان و مردم است و به دلیل ویژگی فضای شهری بودن آنها، نه تنها در 
کشورها هویتی متمایز داشته، بلکه به عنوان تنها فضاهای باز شهری با  قیاس با مکان های هم  عملکرد خویش در سایر 
عملکرد مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمانان منحصر به فرد هستند. با توجه به ویژگی های فرهنگی کشورمان و به ویژه 
کالبدی حسینیه ها بدیهی  نقش اسالم و باورهای دینی در هویت ملی و اجتماعی ایرانیان، بررسی چیستی و ویژگی های 
می نماید. در مقاله حاضر، براساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و با استفاده از الگوی مسیر حرکت انسان در خصوص 
که فضاهای باز شهری چیست و فضاهای مذهبی مانند حسینیه ها باید دارای چه مؤلفه هایی باشند تا در زمره  فضای  این 
گیرند، بررسی شده است. سپس با مطالعه  ساختاری هفت نمونه از حسینیه های شهر نائین، به بررسی  باز شهری قرار 
کالبدی حسینیه ها و تطبیق این شاخصه ها با عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری بنا به عنوان فضای باز شهری و  شاخص های 
بررسی مسیر حرکت انسان در این حسینیه ها با استفاده از الگوی جریان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد 
گذرهای اطراف، داشتن ورودی های متعدد، تعامل ایجاد شده بین مردم و وجود روح  کلی دسترسی و ارتباط با  که ویژگی 
حیات شهری، عوامل مؤثر و تعیین کننده ای در احتساب فضاهای باز مذهبی مانند حسینیه ها به عنوان فضای باز شهری 
هستند. به گونه ای که مسجد نوگاباد با شش ورودی، دارای بیشترین و حسینیه گودالو )سنگ( با دو ورودی، دارای کمترین 
آلترناتیو الگوی حرکتی هستند.  با شناخت و به کارگیری هرچه بیشتر اصول طراحی چنین فضاهایی از قبیل مکانیابی، 
کالبدی یک فرهنگ در محیط و هویت بخشی  انعطاف پذیری در فرم و عملکرد و مفاهیم غنی نمادین، می توان تداوم بیان 

کمک مؤثری نمود. به شهر ایرانی 
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1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ
ــاره ســــــی و دو ــ ــمـ ــ شـ

مقدمه . 1
در میان اندام های درونی هر شهر و روستا، نیایشگاه همواره جایگاه 
بافت،  عناصر  اساسی ترین  از  مذهبی  ابنیه  و  داشته  را  خود  ویــژه  
 .)Hemati et al, 2013: 44( ساخت و شکل شهرها محسوب شده اند
از این  رو مساجد و ابنیه  مذهبی، کانون عبادی، اجتماعی و فرهنگی 
که هرگز نمی تواند از ساختار اجتماعی و شهری  هویتی دیرینه است 
آن جدا شود )Ibid(. از سویی دیگر انسان موجودی اجتماعی است 
و به تعامالت اجتماعی و ارتباط با دیگران نیازمند است. از این  رو 
این ویژگی نقش قابل توجهی دارند و  ایفای  فضاهای شهری در 
حیاط مساجد و فضاهای مذهبی مانند حسینیه ها، می تواند یکی 
از این فضاها باشد. فضاهای مذهبی، جلوه ای از زیبایی های الهی 
کالبد و ساختار با باورهای عمیق اعتقادی  و نمونه ای بارز از تلفیق 

 .)Shateriyan, 2011: 390( هستند
آن،  در  بیشتر  که  شیعیان اســت  مذهبی  مکان های  از  حسینیه 
برگزار می شود.  کربال  و شهدای  )ع(  امام حسین  مراسِم سوگواری 
امامباره،  َمأَتم،  مانند  نام هایی  شیعه نشین  گون  گونا مناطق  در 
مــی رود.  کــار  به   مکان  ایــن  به  ــاره  اش بــرای  عزاخانه  و  عاشورخانه 
تکیه  و  زاویــه  مسجد،  ساختارهای  امتداد  در  حسینیه ها،  ظاهرًا 
کارکردهای  و  از ساختار  بازتولید بخش هایی  و  تلفیق  نتیجه  و در 
آنها به وجود آمده اند. در طراحی حسینیه های معاصر به صورت 
که فقط در ماه های محرم و صفر درهای آن رو به  یک بنای منفرد 
 Hosseini( گم شده است گشوده می شود، مفاهیم بسیاری  مردم 
نگهداشتن  زنده  رسالت مهم  از  Zolfaghar, 2014: 2 &(. بخشی 

کربال برعهده  حسینیه ها و تکایاست. حادثه و واقعه 
با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران در عصر صفوی، آیین های 
مذهبی از رونق خاصی برخوردار شدند. در این میان، عزاداری در 
گرفت. عالقه  ایام شهادت امام سوم شیعیان شکل خاصی به خود 
وافر مسلمانان ایرانی به اهل بیت )ع( ) به ویژه امام حسین )ع(( 
آنان را بر آن داشت تا درصدد خلق فضاهایی برای عزاداری در ایام 
آرمان  این  ظاهری  نمود  تکایا  و  حسینیه ها  برآیند.  صفر  و  محرم 
گشتند. در عصر قاجار توجه خاص دربار، به  ویژه ناصرالدین شاه 
به مراسم عزاداری امام حسین )ع(، باعث شد تکایای بسیاری در 
گون ایران و در بسترهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت از  نقاط گونا

 .)Razavipour & Zakeri, 2013: 64( یکدیگر ساخته شوند
که به جای  شهر نائین برخوردار از تاریخ و فرهنگ ارزنده ای است 
کهن است. این آثار بیش از همه الهام  مانده از قرون و اعصار بس 
این  در  اسالمی  اولیه  قــرون  اجتماعی  و  مذهبی  شرایط  از  گرفته 
سرزمین بوده است. شهر نائین در مسیر چندین هزار ساله فرهنگ 
با ارزشی از خود به جای نهاده  و تمدن خود، یادگارهای تاریخی 
ایران   ملی_اسالمی  هنر  فرهنگ  به  شایانی  خدمت  نظر،  این  از  و 
یا در  اواخــر قرن سوم  نائین در  نموده است. مسجد جامع  زمین 
اوایل قرن چهارم هجری ساخته شده است. حسینیه ها را می توان 
از  کــدام  هر  که  دانست  نائین  در  شهری  فضاهای  نــوع  مهم ترین 
آنها مظهر وجود یک محله و همبستگی اهالی آن با یکدیگر است. 
کلوان، درب  بافت تاریخی نائین متشکل از هفت محله موسوم به 
گودالو )سنگ( و  مسجد، نوگاباد )نوآباد(، پنجاهه، چهل دختران، 

که هریک، مرکز محله ای موسوم به حسینیه دارد  سرای نو است 
نائین  شهر  حسینیه های  بنابراین   .)Soultanzadeh, 2011: 99(
کالبد این حسینیه ها به عنوان نمونه موردی مطالعات  و بررسی 

پژوهش انتخاب شد. 
هدف این تحقیق، بازشناسی اثر آیین های مذهبی عاشورا براساس 
الگوی مسیر حرکتی بر پیکره بندی شهر نائین است. بر این اساس 
در فرضیه تحقیق می توان بیان داشت که الگوی حرکتی دسته های 
که به تناوب در شهر برگزار می شود، اثر چشمگیری  عزاداری عاشورا 
بر سازمان فضایی شهر و جانمایی حسینیه ها، به جا می گذارند. 
که تحلیل شکل و سازمان فضایی شهر بدون توجه به  به نحوی 
گفته شد، پژوهش در پی پاسخ  آنهاامکان پذیر نیست. بنابر آنچه 

به پرسش  زیر است: 
نائین  شهر  بر  آیین ها  مذهبی  و  اجتماعی  هویت بخشی  ابعاد   -

کدامند؟

چارچوب نظری. 2
کهن  اسطوره شناسان، سابقه مناسک و آیین های جمعی را بسیار 
دارنــد.  اشــاره  آنها  غنی  بسیار  نمادین  ابعاد  به  عمومًا  و  می دانند 
از  پیوسته ای  به هم  مجموعه  شامل  معمواًل  جمعی  آیین های 
که برگزارکنندگان آن با نمایش، حرکات تنظیم شده  مراسم است 
همراه با استفاده از شمایل و عالمت های خاص، شبیه سازی )گاهی 
می گذارند  اجرا  به  مشخصی  فضای  در  کالم(  و  موسیقی  با  همراه 
کن عمومی مقدسی را از طریق مسیرهای  و یا طی آن فضاها و اما
 .)Aminzadeh, 2007: 6( ثابت در پیکره سکونتگا هی طی می کنند
با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران در عصر صفوی، آیین های 
مذهبی از رونق خاصی برخوردار شدند. در این میان، عزاداری در 
گرفت. عالقه  ایام شهادت امام سوم شیعیان شکل خاصی به خود 
وافر مسلمانان ایرانی به اهل بیت )ع( ) به ویژه امام حسین )ع(( 
آنان را برآن داشت تا درصدد خلق فضاهایی برای عزاداری در ایام 
آرمان  این  ظاهری  نمود  تکایا  و  حسینیه ها  برآیند.  صفر  و  محرم 
گشتند. در عصر قاجار توجه خاص دربار، به ویژه ناصرالدین شاه 
به مراسم عزاداری امام حسین )ع( باعث شد تکایای بسیاری در 
گون ایران و در بسترهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت از  نقاط گونا

 .)Razavipour & Zakeri, 2013: 64( یکدیگر ساخته شوند
متأسفانه در خصوص حسینیه ها تحقیقات وسیعی انجام نشده 
بناهای مذهبی نوشته شده اند،  که دربــاره  کتاب هایی  است. در 
اما نوبت به حسینیه ها و  از جایگاه ویــژه ای برخوردارند،  مساجد 
که می رسد با اشاره مختصری معرفی شده اند. مطالعات در  تکایا 
کاربرد و قدمت آنها در دوره های مختلف،  مورد مساجد، اهمیت و 
بستری را برای موضوعات و پژوهش های متنوع مهّیا نموده است؛ 
 Saremi et از جمله) Jafarmohammadi & Hamzehnejad, 2015؛ 
al., 2016؛ Saadatjoo et al., 2013؛ Hamzehnejad & Arabi, 2014؛ 
 Motamedi Shafigh ؛Taghvaei & Maroufi, 2010 ؛Falahat, 2005
 Alice Sabrina et ؛ Daneshmir, 2012 ؛& Zolfagharzadeh, 2015
گر حسینیه ها را بعد  al, 2010؛  Wiryomartono, 2009؛ و ... (.اما ا
کاربردترین بنای مذهبی بپذیریم، اهمیت  از مساجد به عنوان پر 
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البته  مــی شــود.  آشــکــار  آن  شکل گیری  جزئیات  و  نحوه  بــه  توجه 
تحقیقاتی ارزنده در این زمینه صورت گرفته که به برخی از آنها اشاره 
کالبدی  می گردد. مسعود ناری قمی در مقاله ای با عنوان "الگوهای 
کالبدی  حسینیه ها: ریشه ها و تحوالت" در جست وجوی روندهای 
فرهنگی است که به ظهور پدیده منحصر به فرد شهری ایران دوران 
که برای  گونه ای از فضای شهری  اسالمی یعنی حسینیه به عنوان 

.)Nari Ghomi, 2016( کاربرد دارد، منجر شده است آیین عزاداری 
گفتمانی تحلیلی در ماندگاری  نویسندگان در پژوهشی با عنوان " 
عمومی  فضاهای  عملکردِی  کنش پذیرِی  مثابه  به  حسینیه ها 
نظریات  به  با رجوع  آیین های جمعی"  و  باورها  بازتاب  در  شهری 
ماندگاری  دالیـــل  بــه  حـــوزه  ایــن  صــاحــب نــظــران  و  اندیشمندان 
فضاهای عمومی شهری به طور عام و ماندگاری حسینیه ها به طور 
کالبد آنها از اقلیم های مختلف پرداخته  خاص و نحوه تأثیرپذیری 
مقاله  در  امین زاده  بهناز   .)Mokhtabad et al., 2011( است  شده 
خود با عنوان"حسینیه ها و تکایا بیانی از هویت شهرهای ایرانی" با 
بررسی اهمیت مراسم ماه محرم و شناسایی اجمالی مکان هایی با 
عملکرد خویش در سایر جوامع شیعه نشین، به تحلیل ویژگی های 
و  مفاهیم  قبیل  از  عناوینی  با  ایرانی  تکایای  و  حسینیه ها  خاص 
 .)Aminzadeh, 1999( اســت  پرداخته  بصری  و  فضایی  کیفیات 
آسایش  مؤلفه های  سنجش   " عنوان  با  مقاله ای  در  نویسندگان 
کید بر محله حسینیه اعظم زنجان(" به  بصری در منظر شهری )با تأ
ابعاد مختلف مؤلفه های آسایش بصری و تأثیر آن بر منظر شهری و 
کیفیت محیطی، بدنه،  کید بر عناصری چون روشنایی، رنگ،  با تأ
عوامل  این  بر  حسینیه  حضور  تأثیر  و  و...  دسترسی  بنا،  کیفیت 

 .)Daviran et al., 2012( پرداخته اند
طول  در  شهر  ساخت  عامل  مهم ترین  عنوان  به  شهری  فضای 
مناسک،  آیــیــن،  مــراســم  بستر  بهترین  ــران  ــ ای و  جــهــان  ــاریــخ  ت
 .)Yousefi et al., 2017: 39( تشریفات، نمایش ها و ... بوده است
نویسندگان مقاله "بررسی رابطه معماری آیینی و پیوند اجتماعی" 
به بررسی مؤلفه های پیوند اجتماعی و اهمیت آن در مکان های 
فضاهای  که  می رسند  نتیجه  این  به  آخر  در  و  می پردازند  آیینی 
کیفیت  شهری امروز، خصوصًا فضاهای آیینی، نیازمند فضاهای با 
مقاله  در  پــای کــن  و  علی الحسابی   .)Alam et al., 2013( اســت 
و  و اصول مورد توجه در طراحی  آیین  به ویژگی های اصلی  خود 
 Alalhesabi &( می پردازند  شهر  در  آیین  فضاهای  سازمان دهی 
کالبد شهر  Paykan, 2013(. نویسندگان مقاله "تأثیر آیین محرم بر 
سنتی در دوره معاصر ) مطالعه موردی: شهر آران و بیدگل(" بعد 
و  گذشته  بررسی  به  نظر  کالبد شهر مورد  و  اولیه  اصول  بررسی  از 
 Rezaei( پرداختند ) امروز چندین محله و مرکز آن )شامل حسینیه
Ghale & Ramezani, 2014(. صاحب نظران بسیاری درباره تعامل 
مطالعه  تاریخی  شهرهای  ویــژه  به  شهر  و  جمعی  آیین های  بین 
کردن  کرده اند. بسیاری از آنها بر نقش فضاهای شهری در فراهم 
کید بر تأثیرپذیری از  بستر مناسب برای وقوع فعالیت ها ضمن تأ
آن اشاره می کنند، این مراسم در ایجاد حس ماندگاری و پایایی 

فضای شهری نقش دارند.

2.1. صحن فضاهای مذهبی به عنوان فضای باز شهری
با  مساجد  حیاط  اسالمی  شهرهای  در  که  است  معتقد  متز  آدام 
ورودی های متعدد به عنوان فضاهای شهری عمل می کنند. وی بر 
کید دارد. آدام متز  گذر در مسجد جامع اصفهان تأ ارتباط حیاط و 
به باز بودن درب حیاط مساجد در تمام ساعات روز اشاره می کند 
مقایسه  عمومی  میدان های  با  جمله  از  را  شهر  جامع  مساجد  و 
می کند )Tavasoli, 2007: 49(. توسلی ارتباط فضایی حیاط مسجد 
گذرهای اطراف را مانند مسجد جامع یزد، شرط برقراری حیاط  با 
مساجد مهم به عنوان فضای شهری می داند )Ibid: 52(. محمد 
عنوان  به  را  مساجد  به  مختلف  جهات  از  ورودی  وجود  نقی زاده 

.)Naghizadeh, 2016: 383( ویژگی فضای شهری می داند
مکانیابی فضاهای مذهبی در مسیر راه های اصلی و فرعی ارتباطی، 
می گذارد.  استفاده کنندگان  اختیار  در  را  بیشتری  انتخاب  امکان 
انتقال تدریجی فرد از بیرون به درون از طریق ساماندهی مدبرانه 
بیرون  پرهیاهوی  و  از دنیای مادی  را  او  ارتباط  فضاهای متنوع، 
آرام مسجد آماده  را در فضای درون و  او  می گسلد و زمینه حضور 
که پاسخگوی نیاز فرد به تنهایی و خلوت، تفکر  می سازد. فضایی 
مذهبی  مناسک  انجام  و  بــودن  هم  با  کنار  در  عبادت،  و  تمرکز  و 
جمعی است و به دلیل مطلوبیت، احساسی ارزشمند، تعلق خاطر 
و دلبستگی را به فضای مذهبی مانند مسجد و حسینیه تقویت 

می نماید. 
خلق مجموعه ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون فضاهای 
مذهبی و در انطباق با نیازهای انسانی، شبکه ای در هم تنیده از 
با  را در جوار مسجد شکل می دهد.  اقتصادی  روابــط اجتماعی و 
توجه به این ویژگی ضمن آن که مسجد یا حسینیه را در منظومه ای 
از عملکردهای متنوع و آشنا جا می دهد و آن را بخشی از ملزومات 
حیات جاری شهر می گرداند، قادر خواهد بود اقشار مختلف را به 
دالیل متفاوت و در زمان های مختلف به فضای مکانی مسجد یا 
کند و با ایجاد حرکت و پویایی اجتماعی در اطراف  حسینیه جذب 
تحرکی،  چنین  وجــود  بیفزاید.  آن  سرزندگی  و  هویت  حس  بر  آن 
زمینه  نظارت اجتماعی غیررسمی را افزایش می دهد و با ایجاد بافت 
اجتماعی در فضای مکانی مسجد یا حسینیه، محیطی امن را مهّیا 

 .)Hemati et al, 2013: 45( می سازد
با توجه به این توصیف ها، می توان چند مؤلفه  اصلی را به عنوان 
شرط تحقق صحن فضاهای مذهبی مانند مسجد و حسینیه، به 

عنوان فضای باز شهری برشمرد )جدول شماره 1(. 

2.2. هم پیوندی فضایی حسینیه ها با بافت شهری
نائین  در  شهری  فضاهای  نوع  مهم ترین  می توان  را  حسینیه ها 
و همبستگی  آنها مظهر وجــود یک محله  از  کــدام  که هر  دانست 
هفت  از  متشکل  نائین  تاریخی  بافت  اســت.  یکدیگر  با  آن  اهالی 
پنجاهه،  )نوآباد(،  نوگاباد  مسجد،  درب  کلوان،  به  موسوم  محله 
مرکز  هریک،  که  است  نو  ســرای  و  )سنگ(  گودالو  دختران،  چهل 
 .)Soultanzadeh, 2011: 99( دارد  حسینیه  به  موسوم  محله ای 
کالبد این حسینیه ها به  بنابراین حسینیه های شهر نائین و بررسی 
عنوان نمونه موردی مطالعات پژوهش انتخاب شد و نتایج حاصل 
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نائین، می تواند مصداق خوبی  از تحلیل های حسینیه های شهر 
کالبدی حسینیه ها باشد )تصویر شماره 1(.   برای تحلیل 

میزان  معنی  بــه  فضایی  پیکره بندی  در  فضا  هــر  هــم پــیــونــدی 
پیوستگی یا جدا افتادگی آن فضا نسبت به سایر فضاهای موجود 
که  در آن پیکره بندی است. فضایی دارای هم پیوندی زیاد است 
 Heidari et al.,( با فضاهای دیگر دارای یکپارچگی بیشتری باشد
ارتباط  عمق  مفهوم  با  نوعی  به  هم پیوندی  مفهوم   .)2017: 26
که دیگر  که فضایی هم پیوند خوانده می شود  دارد؛ به این معنی 
کمی از آن قرار داشته باشند. به  فضاهای محیط در عمق نسبتًا 
این ترتیب برای حرکت از هر فضا با مقدار هم پیوندی باال به تمام 
فرد  جهت گیری  در  کمتری  تغییرات  سیستم،  در  دیگر  فضاهای 

شکل می گیرد )Penn, 2003: 45(. این مفهوم با شاخص اتصال نیز 
که هرچه تعداد  دارای رابطه مستقیم و خطی است؛ به این معنی 
ارتباط با یک فضا از جانب فضاهای مجاورش بیشتر باشد، آن فضا 
از هم پیوندی بیشتری برخوردار است. از تحلیل دو شاخص اتصال 
که این  و هم پیوندی، مقدار خوانایی بنا مورد سنجش قرار می گیرد 
موضوع نشان دهنده میزان پیچیدگی و یا سهولت روابط فضایی 
شهرسازی،  تجربیات  و  نظرات  براساس  فضا  هم پیوندی  اســت. 
دارای سه معیار پیوند و اتصال بدنه فضا، یکپارچگی توده و فضا و 
یکپارچگی شبکه دسترسی است که هر معیار را در کالبد حسینیه ها 

بررسی می کنیم.

جدول شماره 1: مؤلفه های تحقق صحن فضاهای مذهبی در زمره  فضاهای باز شهری

مؤلفه  اصلی نام فضای شهری

د و 
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د م
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گذر یا مسیر( نقش ارتباطی )ارتباط دو 

نقش اجتماعی

کاربران مانند همه  مذاهب نه فرقه ای خاص )فضایی عام، مانند فضای شهری( گروه  تعدد 

تعدد ورودی ها

ورودی از جهات مختلف

گذرها( کاربری های مجاور )بازار و بافت شهری و  ارتباط با 

کاربری های مکمل و جاذب داخلی )مدرسه و...( داشتن 

24 ساعته بودن و امکان حضور در تمامی ساعات

گودالو  کلوان، 2( محله و حسینیه باب المسجد، 3( محله و حسینیه نوگاباد، 4( محله و حسینیه پنجاهه، 5( محله و حسینیه  تصویر شماره1 : 1( محله و حسینیه 

)سنگ(، 6( محله و حسینیه چهل دختران، 7( محله و حسینیه سرای نو
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2.2.1. پیوند و اتصال بدنه فضا
این بخش شامل نشانه شناسی عناصر قابل رؤیت در حسینیه ها 
است. در این رویکرد، هر نشانه از دو جنبه ظاهری و معنایی مورد 
که به مخاطب منتقل  ارزیابی قرار می گیرد تا مفاهیم مستتر در آنها 
می شود، شناسایی شود )Ahari, 2014: 170(. درک معنایی یک 
گیرنده از قبل، مفهوم آن را آموخته  که  نشانه، زمانی ممکن است 
باشد )Grouter, 2014: 503(. نشانه هایی با محتوای معنایی خاص 
که دارای معروفیت در یک مدت طوالنی هستند، تبدیل به نماد 
می شوند. در مورد نمادهای مذهبی مانند حسینیه ها، اعتقادات 
 )Mogher et al., 2017: 225( مذهبی نقش تعیین کننده ای دارند

)تصویر شماره 2(.
می توان  را  حسینیه ها  فضای  بدنه  اتصال  و  پیوند  کّمی،  نظر  از 
محدوده  به  نسبت  آنها  موقعیت  و  میدان ها  مساحت  براساس 
نشان   Arc GI محیط  در  شبیه سازی  نتایج  کــرد.  بررسی  محله 
که میانگین فاصله از مرکز محله 131 متر و بیشترین مقدار  می دهد 
کثر فاصله  229 متر است. متناسب با استاندردهای جهانی که حدا
گرفته است، می توان اینگونه نتیجه  400 متر را برای عابران در نظر 
از نقاط  نائین در دسترسی مناسبی  که حسینیه های شهر  گرفت 

مختلف محله قرار دارند )تصویر شماره 3(. 

2.2.2. یکپارچگی توده و فضا
هر یک از حسینیه ها دارای یک فضای باز مرکزی، محصور و هندسی 
واقع  سطوح  وسیله  به  بــاز  فضاهای  ایــن  از  هرکدام  اســت.  شکل 
در پیرامونشان از فضای باز معابر منتهی به آنها متمایز و مستقل 
شده اند. حرکت در بافت فشرده شهر نائین و عبور از ساباط)معبر 
که با عناصر  مسقف( به هنگام ورود به فضای سرگشاده حسینیه ها 
ک فرد از  کالبدی و معنایی احاطه شده، تأثیر زیادی در ادرا خاص 
شهر و موقعیت خود در آن دارد )تصویر شماره 4(. زیرا مرز محالت 
کاماًل مشخص نیست و حضور در یک فضای باز به  در چنین بافتی 
کوچه ها به  گذر از فضای محصور  معنای حضور در آن محله است. 
فضای باز حسینیه ها، باعث ایجاد ایستایی در فضا و به وجودآمدن 
فضای مکث می شود. اتصال راه سرپوشیده به فضای باز حسینیه 
یکپارچگی،  و  نمی شود  حسینیه  نمای  در  بریدگی  ایجاد  موجب 
تداوم و استقالل فضای داخلی هر حسینیه تأمین و حفظ می شود. 
که به بخش سرپوشیده  عابران هنگام عبور از یک معبر در زمانی 
گاه برای مواجهه با یک فضای متنوع  گاهانه یا ناخودآ می رسند، آ
نسبت به فضای معبر آماده می شوند. در بسیاری از اوقات آشکار 
که این  شدن چشم اندازی از فضای باز حسینیه موجب می گردد 

گیرد )تصویر شماره 4(. آمادگی بهتر صورت 

گنبد حسینیه ها با دیگر عناصر در خط آسمان شهر نائین تصویر شماره 2 : پیوند 

)Mogher et al., 2017: 224( Arc GI کندگی، موقعیت و فاصله حسینیه ها از لبه هر محله به وسیله نرم افزار تصویر شماره 3 : تحلیل پرا
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2.2.3. یکپارچگی شبکه دسترسی
بسیاری از فعالیت های انسان، ضرورتًا در فضا تجلی پیدا می کنند 
با  انسان  رفتار  و  فعالیت ها  نــوع   .)Mogher et al., 2017: 226(
کالبدی در ارتباط است. هرچند این موضوع  ویژگی های فضایی و 
عامل غالب تأثیرگذار بر روی رفتار انسان نیست، اما فرصت هایی را 
که محیط فراهم می کند، به طور روشن بر روی آنچه مردم می توانند 
 .)Karmoona, 2015: 212( و یا نمی توانند انجام دهند، اثر می گذارد
با  شهری  فعالیت های  سطح  یافتگی  انطباق  ارتباط،  همین  در 
که دارای  سطوح فضاهای شهری در نائین، قابل مشاهده است 
سلسله مراتبی خاص )از عمومی تا نیمه خصوصی( بوده است. بازار 
شهر به عنوان محور ارتباطی اصلی شهر و عامل ارتباطی محله ها، 
عمومی ترین فضای شهری و بستر حضور و فعالیت  همگانی مردم 
خصوصی تر،  سطحی  در  محلی  حسینیه های  امــا  اســـت.  بـــوده 
عمومی ترین فضای هر محله به شمار می آیند. عملکرد حسینیه ها 
کشورهای دیگر به ایام  و تکایا در ایران برعکس فضاهای مشابه در 
محرم ختم نمی شود و همواره به عنوان بخشی از شبکه دسترسی، 

میدانی برای تجمع و مکانی برای خرید و فروش در سطح محلی 
مطرح بوده اند)Aminzadeh, 1999: 65()تصویر شماره 5(.

کالبدی، فضایی و عملکردی  که از ابعاد  معیارها و زیرمعیارهایی 
به یکپارچگی و پیوند اجزا می پردازند، در ذیل معیار پیوند و اتصال 
قرار داده شده اند. در استخراج معیارهای یاد شده، از طرفی سعی 
شده بیشترین قرابت با اصل هم پیوندی و اتصال یکپارچگی )ابعاد 
کالبدی، فضایی و عملکردی( مدنظر باشد و از طرف دیگر معیارها 
اعظم  بخش   .)2 شماره  )جــدول  باشند  برخوردار  نیز  جامعیت  از 
کالبدی_فضایی وابسته است، اما  کیفیت پیوند و اتصال به ابعاد 
که نقش مؤلفه های اجتماعی و مدیریتی  این بدین معنی نیست 
گرفته شود. تأثیر  مانند مشارکت جامعه محلی در طراحی نادیده 
کمتر نیست. زیرا از طرفی  گر بیشتر از دیگر عوامل نباشد،  این مورد ا
جامعه  مشارکت  گرو  در  کالبدی  معیارهای  موفقیت آمیز  اجــرای 
محلی است، از طرف دیگر، مشارکت جامعه محلی یکی از عوامل 
رشد طبیعی و رشد طبیعی نیز یکی از عوامل مهم ایجاد یکپارچگی 

.)Emami & Zebardast, 2014: 24( است

 Daryani,( چشم انداز نارنج قلعه از گذر مربوط به حسینیه )تصویر شماره 4 : حسینیه باب المسجد در شهر نائین. الف( چشم انداز از گذر منتهی به مسجد جامع, ب

 )2015: 224

 )Yousefi et al., 2017: 47 ( تصویر شماره 5 : ساختار فضایی_کالبدی شهر نائین و یکپارچگی شبکه دسترسی بین حسینیه ها
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حرکتی  الگوی  بــراســاس  حسینیه ها  بافت  پیکره بندی   .2.3
دسته های عزاداری

کالبد و تاریخ برقرار  مراسم آیینی، نوعی ارتباط بین انسان، فضا، 
می کند و در نتیجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سازمان فضایی 
مجتمع های زیستی حائز اهمیت است. بسیاری از صاحب نظران 
کردن بستر مناسب برای وقوع  بر نقش فضاهای شهری در فراهم 
این  می کنند.  اشــاره  آن  از  تأثیرپذیری  بر  کید  تأ ضمن  فعالیت ها 
مراسم در ایجاد حس ماندگاری و پایایی فضای شهری نقش دارند. 
به  هریک  که  هستند  گونه  دو  شامل  نائین،  شهر  در  آیین ها  این 

صورت ویژه ای برگزار می شوند)جدول شماره3(.
مسیرهای  طبق  محله  از  حرکت  براساس  مناسبتی  مراسم  الــف( 
مشخص به سمت نقاط عطف در مزارهای متبرک )امام زاده سلطان 
صورت  به  مناسبتی  مراسم  موصلیه(:  سلطان  مــزار  و  علی  سید 
حرکت برون محله ای، از مسیری مشخص و مختص مناسبتی ویژه 
مانند روز تاسوعا، روز عاشورا، شام غریبان و شب روز اربعین است. 
 Depthmap برای تعیین الگوی مسیر حرکتی استفاده از نرم افزارهای
که مستلزم داده های واقعی  Spacesyntax, Aldep و...  بهتر است 
براساس تعداد نفرات در دسته های عزاداری، طی سال های متوالی 
باشد. در پژوهش حاضر، براساس روابط فضایی و الگوهای رفتاری 
)تردد در فضاها( موجود در شهر نائین و براساس میزان هم پیوندی 
خطوط، الگوی مسیر حرکتی دسته های عزاداری در ساختار شهر 

به صورت دستی، تحلیل شده است. 
کردن  که با طی  مسیر حرکت دسته های عــزاداری، مسیری است 
همچون  نقاط  مهم ترین  از  معمواًل  اصلی  گذرگاه های  از  بسیاری 
دیرباز  از  مــی گــذرد.  و...  بـــازار  اصــلــی،  مــیــدان  حسینیه،  مسجد، 
کانون مذهبی_تاریخی نائین یعنی مزار امام زاده سلطان  کنون دو  تا
سید علی و مزار سلطان موصلیه، نقطه عطف و تجمع دسته های 
عزاداری در مناسبت های مختلف ایام محرم بوده و مسیر حرکت 
دسته های عزاداری نیز عالوه بر نقش دسترسی و ارتباطی، از هویت 

شاخص برخوردار است.
مانند سینه زنی،  مراسم  این  مراسم تجمعی درون محله ای:  ب( 
گردانی و ذکرخوانی به صورت عمومی در دو ماه  چق چق زنی، نخل 
محرم و صفر به صورت تجمعی برگزار می شود. به منظور برگزاری این 

مراسم در دوره قاجاریه همزمان با رونق و شکوفایی این آیین ها، 
در  عــزاداری  مراسم  آمد.  وجود  به  میدان_حسینیه  فضایی  نظام 
گذرهای شهری اجرا می شوند، نه معابری  مهم ترین و خواناترین 
که فقط  که صرفًا دو مرکز محله را به هم متصل می کنند و یا این 
گذرهای  وسیله  به  مسیرها  این  باشند.  داشته  را  فاصله  کمترین 
اصلی از حسینیه های هر محله شروع شده و بعد از گذشتن از مسیر 

بازار به محل تجمع و نقطه عطف )امام زاده( منتهی می شود.

روش . 3
کیفی و بر استدالل منطقی استوار است  این پژوهش بر پایه روش 
و روش تحلیل داده ها، دستور زبان شکل است. مطالعه اسنادی و 
کتابخانه ای نیز بیان تحلیل و توصیف مطالب این پژوهش است. 
که  با استفاده از استخراج معیارها و شاخصه ها، ابتدا به بررسی این 
فضاهای باز شهری چیست و فضاهای مذهبی مانند حسینیه ها 
باید دارای چه مؤلفه هایی باشند تا در زمره  فضای باز شهری قرار 
هفت  ساختاری  مطالعه   طریق  از  ادامــه  در  شد.  پرداخته  گیرند، 
کالبدی  نمونه از حسینیه های شهر نائین، به بررسی شاخص های 
حسینیه ها و تطبیق این شاخصه ها با عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری 
بنا به عنوان فضای باز شهری و بررسی مسیر حرکت انسان در این 

حسینیه ها با استفاده از الگوی جریان پرداخته شده است.

یافته ها. 4
کل راه های منتهی به هفت حسینیه در مجموع بالغ بر 25  تعداد 
که بدون استثنا محل اتصال همه  راه ها با حسینیه ها، به  راه است 
وسیله یک طاق مسقف شده است. طول این بخش سرپوشیده 

به طور متوسط بین یک تا چند متر است.

الگوی مسیر حرکت . 4.1
از جریان  ماتریسی است حاوی مقادیر تخمینی  ماتریس جریان، 
مــواد  جــریــان  بیانگر  می تواند  جــریــان  کـــاری.  مرکز  جفت  هــر  بین 
)تعداد، حجم، وزن و ... از مواد( یا جریان افراد جابه جا شده بین 
کاری باشد. الگوی جریان مواد در بسیاری از علوم از جمله  دو مرکز 
 ،Jae-yongKim) مکانیک )2006,   ،)Francis et al, 1998( صنایع

جدول شماره 2 : معیارهای هم پیوندی و اتصال در حسینیه ها

زیرمعیارهامعیارها

پیوند و اتصال بدنه فضا

هماهنگی شکلی بناهای مختلف محصورکننده فضای شهری با حسینیه

تکرار قوی، منظم و پیوسته شکل های هندسی با نظمی پیاپی و چرخشی، مانند تکرار یک دهانه طاق در نماهای حسینیه

تداوم و پیوستگی بصری با ایجاد افق دید مداوم در حسینیه

یکپارچگی توده و فضا

یکپارچه سازی سازمان فضایی در حسینیه

کل بافت شهر ایجاد پیوند و ارتباط بین مرکز تاریخی با 

کل نگری حسینیه ها نسبت به ساختار فضایی شهر

یکپارچگی شبکه دسترسی

گذر صراحت بخشی به پیوند های درون  شهر با اعمال تغییرات خاص در شبکه 

ایجاد امکان حرکت آسوده شهروندان در شهر

گذرهای اصلی کز شهر از طریق  پیوستگی مرکز محالت و مرا
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کاربرد دارد. رابطه بسیار نزدیکی  زمین شناسی )Ribats, 2008( و ... 
فرآیند جابه جایی مواد و نحوه چیدمان وجود دارد. مسئله  بین 
در  راهبردی  موضوع  یک  عنوان  به  می توان  را  چیدمان  طراحی 
خواهد  تولیدی  سیستم  عملکرد  در  بسزایی  تأثیر  که  گرفت  نظر 
به  چیدمان  طراحی  گر  ا مسلمًا   .)Yang & Hung, 2007( داشت 
کاهش یافته و  بهترین شکل انجام شده باشد، میزان جابه جایی 
در نتیجه هزینه های مربوط به پیاده سازی سیستم جابه جایی نیز 
 Yang( کاهش خواهد داشت. در سال 2003  به طور چشمگیری 
کودر مقاله خود به منظور حل مسئله انتخاب  ,Kuo & ( یانگ و 
طرح چیدمان بهینه از روش تحلیل سلسله مراتبی و رویکرد تحلیل 
کــرده انــد.صــدرزاده)Sadrzade( در سال  پوششی داده هــا استفاده 

2012 در پژوهش خود، یک الگوریتم ژنتیک با رویکرد فرا ابتکاری 
که  تولیدی  سیستم  یک  در  چیدمان  طراحی  مسئله  حل  بــرای 
گرفته  الگوی جریان از چیدمان چندخطی با چند محصول در نظر 

می شود، ارائه داد.
افــراد، اطالعات و  که مــواد، قطعات،  جریان مــواد، مسیری است 
گرفته  کرده تا عملیات تولیدی انجام  تجهیزات در امتداد آن حرکت 
و محصول نهایی ایجاد شود. کل مسئله جریان مواد در این موضوع 
شروع  در  و...(  افــراد  قطعات،  ــواد،  )م عناصر  که  می شود  خالصه 
بهترین  در  تحویل(  )قسمت  آن  خاتمه   تا  دریــافــت(  )قسمت  کــار 
مسیرهای ممکن )از نظر اقتصادی، ایمنی، مسافت جابه جا شده 
و...( حرکت نمایند )Taji & Abbasi, 2017(. منظور از الگوی جریان 

جدول شماره 3 : آلترناتیوهای الگوی مسیر حرکتی دسته های عزاداری در ساختار شهر نایین

توضیحنقشه شناختیآلترناتیو

از مسیری مشخص و تعیین شده به 1 دسته های عــزاداری هر هفت حسینیه 
کنند سمت امام زاده سلطان سید علی عزیمت 

2

کلوان به سمت حسینیه درب مسجد حرکت  ابتدا دسته عــزاداری حسینیه 
گردش در حسینیه این محله به طرف حسینیه خود برود. سپس  کند و بعد از 
کلوان شود  دسته عزاداری درب مسجد از مسیر مشخص، ابتدا وارد حسینیه 
کند.  گردش در این حسینیه به طرف مقبره سلطان موصلیه عزیمت  و بعد از 
به  گــردش در مسیر مشخص،  با  ــزاداری سایر حسینیه ها  ع بقیه دسته های 

کنند. سمت امام زاده سلطان سید علی عزیمت 

3
کند و بعد  کلوان، ابتدا به حسینیه محله درب مسجد عزیمت  هیئت حسینیه 
از انجام مراسمات عزاداری در این حسینیه، از مسیر مشخص شده به سمت 

که در نهایت به حسینیه سرای نو می رسد. پنج حسینیه دیگر برود 

4

امــام زاده  به سمت  )مرکزیت شهر(  نوگاباد  از حسینیه  عــزاداری  حرکت دسته 
از حسینیه  که در طول مسیر مشخص شده  کند  سلطان سید علی عزیمت 
کلوان به سمت  چهل دختران عبور می کند. حرکت دسته عزاداری حسینیه 

مقبره سلطان موصلیه است )به علت نزدیکی مسیر حرکتی(.

راهنما: مسیر دسته های عزاداری در بافت با ترتیب نوبت حرکت
جهت مسیر دسته های عزاداری با ترتیب نوبت حرکت 
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افــراد،  که می خواهیم مــواد، قطعات،  کلی اســت  مــواد یک طــرح 
اطالعات، تجهیزات و... در آن انتقال پیدا کنند. الگوی جریان مواد 

ممکن است به شکل های مختلف باشد )جدول شماره 4(.
به  ورود  از  انسان  حرکت  نحوه  معنی  به  حسینیه  در  مواد  جریان 
تعریف  را طبق  این حرکت  اســت.  آن  از  تا خــروج  حیاط حسینیه 
کرد: عناصر )افراد( در شروع  الگوی جریان، اینگونه می توان تعریف 
بهترین  از حسینیه( در  تا خاتمه آن )خــروج  کار )قسمت ورودی( 
حرکت  انسان(  در  معنوی  حس  ایجاد  نظر  )از  ممکن  مسیرهای 

نمایند.

بررسی الگوی مسیر حرکتی براساس تعداد و جهت . 4.2
ورودی حسینیه ها

شد،  گفته  که  طور  همان  حسینیه ها  جمله  از  مذهبی  فضاهای 
و...  فرمی  بصری،  فضایی،  عملکردی،  سلسله مراتب  بر  عــالوه 
است،  شناسایی  قابل  جهان  مذهبی  و  سنتی  ابنیه  کثر  ا در  که 
هستند  نیز  خود  بطن  در  سلسله مراتب  از  دیگری  سطوح  دارای 
می دهد.  قــرار  مخاطب  را  آدمــی  وجــود  از  عمیق تری  الیه های  که 
را  معابر  شبکه  که  هستند  مفصل هایی  مانند  تکایا  و  حسینیه ها 
تذکردهنده،  نشانه هایی  عنوان  به  و  می دهند  پیوند  یکدیگر  به 

جدول شماره 4 : انواع الگوی جریان مواد )مسیر حرکتی افراد(

توضیحاتشکل و الگوی جریان نام الگوردیف

کوتاه و ساده باشد مستقیم1 که مسیر حرکتی،  وقتی 

کوتاه است و با چرخش 90 درجه  L شکل2 که مسیر حرکتی  زمانی 

چنانچه قسمت ورودی و خروجی در یک طرف باشند  U شکل3

چنانچه مسیر رفت و برگشت در دو طرف باشند  S شکل4

گ5 که مسیر حرکتی نسبت به فضای موجود طوالنی باشد زیگزا وقتی 

که الزم باشد مسیر حرکت دقیقًا به محل شروع بازگردد دایره ای 6 وقتی 

شکل هندسی خاصی ندارد و ممکن است به دلیل محدود بودن فضا نیز باشد مختلط7

عامل مهمی در معنویت بخشیدن به راه هــای فیزیکی شهرند. از 
که  بوده  از نظر معنوی، فضایی متذکر  و  نقاط مکث  فیزیکی  نظر 
بر  قرار می دهند. فرض  و عاشورائیان  با عاشورا  تماس  در  را  مردم 
که تعدد ورودی باعث ایجاد تعامل بین مردم و وجود  این است 
روح حیات شهری در حسینیه می شود. با بررسی هفت نمونه پالن 
حسینیه های شهر نائین می توان این فرضیه را مورد آزمون قرار داد 

که به شرح زیر است.  

 
کلوان تصویر شماره 6 : الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه 

از  حرکتی  الگوی  که  می شود  منشعب  راه  سه  کلوان  حسینیه  از 
ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 6(. از 
حسینیه باب المسجد نیز سه راه منشعب می شود که الگوی حرکتی 
از ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 7(. 

تصویر شماره 7 : الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه باب المسجد 

ی 
هر

 ش
باز

ی 
ضا

ن ف
نوا

ه ع
ها ب

یه 
سین

 ح
ی

مار
مع

رد 
ارک

ک
ت

حرک
یر 

مس
ی 

گو
ز ال

ده ا
تفا

اس
با 



12
1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

که الگوی حرکتی از  از حسینیه نوگاباد شش راه منشعب می شود 
ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 8(.

تصویر شماره 8: الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه نوگاباد 

الگوی  که  می شود  منشعب  راه  چهار  چهل دختران  حسینیه  از 
)تصویر  باشد  زیر  شکل های  به  می تواند  خــروج  تا  ورود  از  حرکتی 

شماره 9(.

 
تصویر شماره 9 : الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه چهل دختران 

از حسینیه گودالو )سنگ( دو راه منشعب می شود که الگوی حرکتی 
از ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 10(.

گودالو )سنگ(  تصویر شماره 10 : الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه 

 با 
ی

هر
 ش

باز
ی 

ضا
ن ف

نوا
ه ع

ها ب
یه 

سین
 ح

ی
مار

مع
رد 

ارک
ک

ت
حرک

یر 
مس

ی 
گو

ز ال
ده ا

تفا
اس



13
1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

از  الگوی حرکتی  که  راه منشعب می شود  از حسینیه پنجاهه سه 
ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 11(.

تصویر شماره 11: الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه سرای نو 

از  الگوی حرکتی  که  راه منشعب می شود  از حسینیه پنجاهه سه 
ورود تا خروج می تواند به شکل های زیر باشد )تصویر شماره 12(.

تصویر شماره 12: الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه پنجاهه

کالبدی حسینیه ها  جدول شماره 5 : بررسی شاخص های 

نام حسینیه
مساحت 

)مترمربع(

تعداد 

طبقات

تعداد 

راه ها

مجموع الگوی های مسیر حرکتی

آلترناتیوهای حرکتی گ S شکل U شکل L شکلمستقیم مختلطدایره ایزیگزا

63223--5کلوان

32823--5باب المسجد

873167نوگاباد

19424-6چهل دختران

29722----3گودالو )سنگ(

308147سرای نو

32823--5پنجاهه

کلیه حسینیه ها دارای الگوی مختلط و دایره ای نیز هستند؛ زیرا 
ورود و خروج از یک ورودی و مسیرهای ترکیبی نیز امکان پذیر است. 
برگزاری آئین ها، مناسک و مراسم در هر فضای شهری، به خصوص 
صحن و حیاط حسینیه ها در شکل گیری خاطرات در طول زمان، 
ارتقای حس مکان این فضاها و تقویت و ارتقای حیات شهری آنها، 
نقش مؤثری ایفا می کند. این حس به طور مشخصی زاییده ابعاد 

و خصوصیات مرتبط با قدمت و اصالت حسینیه های درگیر با این 
مراسم به عنوان بستر مکانی، معماری و شهری مربوط به برگزاری 
آنهاست. باتوجه به مطالب گفته شده و بررسی الگوی مسیر حرکتی 
در هر حسینیه، شاخص های کالبدی و تأثیر هریک بر ارتقای حیات 
که به  شهری حسینیه ها به عنوان فضای باز شهری، بررسی شده 

شرح جدول شماره 5 است.
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در بررسی نظریه ها، علت احتساب صحن و حیاط حسینیه ها به 
عنوان فضای باز شهری، هم پیوندی عناصر معماری حسینیه با 
بافت اطراف است. اما با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 5، 
نقش ارتباط فضایی و الگوهای جریان و حرکت افراد با ورودی های 
)با  نوگاباد  مسجد  که  به گونه ای  می رسد.  نظر  به  مهم  نیز  متعدد 
بعد  الگوی حرکتی است.  آلترناتیو  بیشترین  شش ورودی( دارای 
چهار  دارای  )هــردو  چهل دختران  و  نو  ســرای  حسینیه  دو  آن  از 
دارا هستند. سپس  را  الگوی حرکتی  بیشترین  ترتیب  به  ورودی( 
سه  دارای  )هرکدام  پنجاهه  و  باب المسجد  کلوان،  حسینیه های 
کمترین تنوع الگوی حرکتی  ورودی و پنج آلترناتیو مسیر حرکتی(. 
گودالو )سنگ( است )دو ورودی و سه آلترناتیو  مربوط به حسینیه 
حسینیه(  مساحت  و  طبقات  )تعداد  دیگر  شاخص  دو  حرکتی(. 
طبقات  تعداد   )1 زیرا  بی تأثیرند؛  حرکتی  مسیر  الگوی  انتخاب  در 
در حسینیه ها باهم یکسان است )یا یک طبقه اند یا دو طبقه( و 
مساحت  از  بیشتر  مترمربع(   297( گودالو  حسینیه  مساحت   )2
حسینیه چهل دختران است، اما تعداد آلترناتیو الگوی حرکتی در 
است.  )سنگ(  گودالو  حسینیه  از  بیشتر  چهل دختران  حسینیه 
با  گذرهای اطــراف بیشتر می گردد و  با  ارتباط  ــا،  با تعدد ورودی ه
اجتماعی  تعامالت  بر  توجهی  قابل  طــور  به  ارتــبــاط،  ایــن  افزایش 
تعامالت اجتماعی موجب احتساب  افزایش  و  افزوده خواهد شد 
برقراری تعامالت،  برای  صحن و حیاط حسینیه به عنوان ظرفی 
شهری  فضای  مبین  خود  این  که  می گردد  مردم  حضور  و  مراسم 

بودن صحن این حسینیه هاست.

نتیجه گیری. 5
و  عــاشــورا  فرهنگ  در  شیعیان  توحیدی  تفکر  مصادیق  از  یکی 
ارزش هــای نهفته در آن متجلی شده است. حسینیه ها و تکایای 
کالبدی ماهیت و پیام چنین فرهنگی در  گویاترین تجلی  ایرانی، 
کارکرد  صرفًا  ابتدا  در  حسینیه ها  اســت.  شهری  فضای  ساختار 
مذهبی و عبادی داشته اند ولی به تدریج هم بر تعداد و هم بر تنوع 
که امروزه با اشغال بخشی  کارکرد آنها افزوده شده است. تا جایی 
به  شهرها  کالبدی  مذهبی  عمده  عناصر  از  یکی  شهری  فضای  از 
که  حساب می آیند. حسینیه ها و تکایا مانند مفصل هایی هستند 
را به یکدیگر پیوند می دهند و به عنوان نشانه هایی  شبکه معابر 
تذکردهنده، عامل مهمی در معنویت بخشیدن به راه های فیزیکی 

شهرند. 
که باید با  فضاهای باز شهری بستر تعامالت و بروز رفتارها هستند 
در  بینجامند.  صحیح  استفاده  به  فضا  مناسب  طراحی  و  تحلیل 
این بین فضاهایی چون صحن ها و حیاط فضاهای مذهبی مانند 
کاربردی  مسجد و حسینیه ها به عنوان فضای باز شهری قابلیت 

گذرها و مسیرها دارند.  چون ارتباط و دسترسی با 
حیاط  ایــوانــی  دو  حتی  یــا  چــهــارایــوانــی  شــده  تثبیت  الــگــوی  در 
مساجد، یک فضای جهت دار مبتنی بر قبله است و محور عمود 
)تصویر  دارد  ضعیف تری  نقش  فضا،  به  جهت دهی  این  در  آن  بر 
کردن ایوان  شماره 13(. این جهت دهی با شیوه هایی چون بلند 
قبله یا استفاده همزمان از نیم ایوان های جانبی و سلسله مراتبی 
کمک آن  از دهانه های تکرارشونده شبستان ها تا دهانه اصلی با 
حاصل شده است. برگزاری آیین مذهبی )خواندن نماز جماعت( 

تصویر شماره 13: تصویر باال: الگوی حرکتی در فضای باز حسینیه چهل دختران )بی جهتی و مرکزگرایی(. تصویر پایین: الگوی حرکتی در فضای باز مسجد جامع 

نائین )دارای جهت رو به قبله(.
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در شبستان و به ندرت در حیاط مسجد صورت می گیرد. در واقع 
فضای باز مساجد، محلی برای هدایت و آماده شدن فرد برای ورود 
به شبستان و قرارگیری در جهت قبله است. در بررسی احتساب 
صحن و حیاط حسینیه ها به عنوان فضای باز شهری، نقش ارتباط 
فضایی و الگوهای مسیر حرکت افراد با ورودی های متعدد، مهم تر 
بی جهتی  بر  کیدی  تأ عبوری،  مسیر  تعدد  ایــن  می رسد.  نظر  به 
فضای باز حسینیه هاست. گذر از فضای محصور کوچه ها به فضای 
آوردن  وجــود  به  و  فضا  در  ایستایی  ایجاد  باعث  حسینیه ها،  بــاز 
فضای مکث می شود و مرکزگرایی را ایجاد می کند. برگزاری آیین ها، 
شکل گیری  در  حسینیه ها  حیاط  و  صحن  در  مراسم  و  مناسک 
خاطرات در طول زمان، ارتقای حس مکان این فضاها و تقویت و 

ارتقای حیات شهری آنها نقش مؤثری ایفا می کند.
گفت، مهم ترین اصول طراحی شکل دهنده فضای  در آخر می توان 
باز حسینیه ها به عنوان فضای باز شهری، در ارتباط با مکانیابی، 
است.  فضاها  این  انعطاف پذیری  و  نمادین  غنی  مفاهیم  تجلی 
ارتباط معماری و عملکرد فضا باعث تنوع فضایی،  مورد اخیر در 
معنوی  و  مــادی  فعالیت های  تلفیق  و  بومی  معماری  بــر  کید  تأ
فضای  دلیل  به  فضاها  ایــن  کالبدی،  کیفیت  بر  عــالوه  مــی گــردد. 
و  مردم  بین  ارتباط  برقراری  در  زیــادی  اهمیت  بودنشان،  مردمی 
کالبدی دارند. بنابراین یکی از مهم ترین معیارهای ارزشی  محیط 
این فضاها، میزان مشارکت مردمی در ساخت و تجهیز آنهاست. 
که مردم خود آن را می سازند و از آن نگهداری  فضاهایی هستند 
می کنند، بهره مادی و معنوی می برند و به عنوان نمادی اجتماعی 

و محلی از آن نام می برند.
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