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ــه  ــيعيان ب ــوي ش ــاي معن ــن پايگاه ه ــاجد، از مهم تري ــد از مس ــی بع ــای ايران ــينيه ها و تکاي ــده | حس چکی
حســاب مي آينــد. ايــن مکان هــا مظهــر پيونــد بيــن تاريــخ، مــردم و فرهنــگ هســتند و بــه دليــل ويژگی هــاي 
خاصشــان نه تنهــا در قيــاس بــا مکان هــای هم عملکــرد خويــش در ســاير کشــورها، هويتــی متمايــز می يابنــد، 
بلکــه به عنــوان تنهــا فضاهــای بــاز شــهری بــا عملکــرد مذهبــی در فرهنــگ شهرســازی منحصربه فــرد هســتند. 
ــد  ــف مانن ــع مختل ــی انجــام شــده و از مناب ــا روش توصيفی-تحليل ــردی و ب ــا هــدف کارب ــن پژوهــش ب در اي
ــاي  ــل کارکرده ــن تحلي ــت. در اي ــده اس ــتفاده ش ــات اس ــع آوري اطالع ــراي جم ــاب ب ــر و کت ــالت معتب مج
مختلــف حســينيه مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت تــا بتــوان ايــن فرضيــه را بررســي کــرد کــه حســينيه ها و 
تکايــا تــا چــه انــدازه ظرفيــت تبديل شــدن بــه جاذبــۀ مهمــي در گردشــگري مذهبــي را دارا هســتند. برخــی 
ــد از کارکردهــای اجتماعــی، فرهنگــی، آموزشــی، مذهبــی و ... شــناخت  کارکردهــای شناسايی شــده عبارت ان
ــه و روايــت  ــد در تعريــف ايــن جاذب محتــواي عملکــردي ايــن عنصــر معمــاري و روايــت منظريــن آن مي توان
آن اهميــت بســزايي داشــته باشــد. بــا توجــه بــه کارکردهــای متفــاوت ايــن مکان هــای مذهبــی و روح مقــدس 
ــا و  ــا معن ــه ب ــيعه ک ــی در ش ــگری مذهب ــاری در گردش ــری انحص ــوان منظ ــا به عن ــوان از آنه ــم، می ت حاک
مفهومــی غنــی در ارتبــاط اســت، اســم بــرد و راهبردهايــی را بــرای معرفــی آن بــه گردشــگران طراحــی کــرد. 
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شـکل گيری کالبـد معمـاری هـر بنـا متأثـر از عوامـل  مقدمـه|
مفهومـی بسـياری اسـت که شـناخت اين عوامـل می تواند دسـتيابی 
بـه الگويـی بـرای طراحـی معمـاری و نيـز خلـق فضايی باکيفيـت را 
آسـان تر سـازد )رضوی پـور و ذاکـری، 1391، 63(. يکـي از عوامـل 
مهـم و تأثيرگـذار بـر کالبـد معمـاري، فرهنـگ مي باشـد. فرهنگ در 
هـر جامعـه ای بخشـی تفکيک ناپذير از زندگـی مردم اسـت و از ديرباز 
فرهنـگ و باورهـای هـر قـوم و حـوزۀ سـرزمينی در کالبد معمـاری و 
سـاختار شـهری بروز داشته اسـت )پاسدار شـيرازی و صادقی، 1394، 
302(. اگـر شـهر مجموعـه ای فرهنگی-کالبـدی فـرض شـود کـه بر 
اسـاس نيازها و رفتارهای سـاکنان آن شـکل گرفته است، بدين ترتيب 
فضاهـا و خصوصيـات آنهـا وابسـتگی شـديدی بـه نحـوۀ فعاليـت و 
الگوهـای رفتـاری اسـتفاده کنندگان دارنـد. ايـن مورد يـک ارتباط دو 
طرفه اسـت، فضاها از يک سـو آيينـۀ تمام نمای فعاليت هـا و الگوهای 
رفتـاری جامعـه هسـتند و از سـوی ديگـر بـر فعاليت هـا و رفتارهـای 
سـاکنان آن تأثيـر زيـادی می گذارنـد )پاکـزاد، 1386، 46(. بـه بيـان 

ديگـر فضاهـای کالبـدی، برآمده از ذهن انسـان و تبلـور يافتۀ فضايی 
بـرای رفع اين نياز هسـتند )مدنی پـور، 1378، 228(. منظر نگاهی نو 
بـه محيط هـاي مختلف و کارکردهای آن ها اسـت. منظر واژه ای اسـت 
کـه معانی گوناگونـی دارد، يکی از رايج ترين معنـای آن، ادارک بصری 
به هم پيوسـتۀ يـک نمـا يـا يک قـاِب منظـرۀ از پيـش در نظـر گرفته 
شـده يـا تصادفـی، يـا يک مکانيسـم پيچيده اسـت که امـکان تبيين 
و پيش نمايـش مکان هايـی از جهـان را می دهد )نونـش، 1392، 50(. 
منظـر را می تـوان، گونـه ای ديگر از مکان دانسـت کـه محصول تعامل 
انسـان و محيـط در فضاهـای بيرونی اسـت که دارای ماهيـت مکان و 
محصـول تجربـۀ انسـان در فضاسـت؛ هرچنـد فضای منظر بـا فضای 
معمـاری تفـاوت زيـادی دارد )باصولـی، 1397، 34(. در واقـع منظـر 
محـل تالقـی جغرفيا و تاريخ اسـت. جايی کـه در آن اتفاقـی رخ داده 
اسـت و روايتـی خـاص وجـود دارد. مطالعۀ کارکرد يک شـيوۀ عمل و 
يـا يـک نهـاد اجتماعی، عبارت اسـت از تحليل سـهمی که آن شـيوۀ 
عمـل و يـا آن نهـاد اجتماعـی در بقـا و دوام جامعه به طـور کلی دارد 
)گيدنـز، 1374، 749(. رابـرت مرتـون، جامعه شـناس آمريکايی به دو 
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دسـته کارکردهای آشـکار و پنهان ارزش قائل بوده و در توضيح آن ها 
بيـان مـي دارد: »کارکردهـای آشـکار، کارکردهايی هسـتند کـه برای 
شـرکت کنندگان در نوع خاصی از فعاليت اجتماعی، شـناخته شـده و 
موردانتظـار اسـت، درحالی کـه کارکردهای پنهان برای آنها ناشـناخته 
بـوده و مـورد انتظـار نمی باشـد.« )تقـی زاده داوری و هاشـمی،1390، 
71(. بـر ايـن اسـاس، بخشـی از فضاهـای شـهری و معمـاری کـه در 
اسـاس شـکل گيری منبعـث از »ديـن و مفاهيـم مذهبـی« بوده انـد، 
تاحـدودی منطبـق با تقسـيم عمومی جهـان به پديده های قدسـی و 
ناقدسـی در نظر گرفته مي شـوند کـه اميل دورکيـم و ميرچاالياده آن 
را به خوبی تشـريح کرده اند و از پايه های اساسـی انديشـۀ دينی انسـان 
در تفسـير انسان شـناختی آن بـه شـمار آورده انـد )مختابـاد، حبيب و 
شـعايی،1390، 242(. يکی از اين فضاهای شـهری در شهرهای ايرانی 
تکايـا و حسـينيه ها هسـتند. حسـينيه های ايرانـی گوياتريـن تجلـی 
کالبـدی ماهيـت و پيـام چنيـن فرهنگـی در سـاختار فضای شـهری 
هسـتند )رجبی، نقصـان محمدی و منتظرالحجـه، 1398، 182(. آنها 
يکـی از پديدارهای پرارزش مذهبی-فرهنگی معماری ايرانی هسـتند 
کـه از نقطه نظرهـای گوناگون می توانند مورد بررسـی قـرار گيرند. اين 
مکان هـا براسـاس فرهنـگ اسـالمی شـيعی در ايـران شـکل گرفته و 
دارای کارکردهـای متعـدد در جامعـۀ ايـران قديم و جديـد بوده و يک 
عنصر مهم در شـهرهای مذهبی ايران محسـوب می شـده اند. عنصري 

کـه هنـوز هم نقـش مهمـي در جوامـع ايرانی برعهـده دارند. 
منظـر در تعاريـف، همواره وابسـته به دو عنصر اصلي بوده اسـت که با 
حـذف هريـک، فهم منظر دچار مشـکل مي شـود. اول محيطي اسـت 
کـه انسـان را در بـر مي گيرد و دوم انسـاني اسـت که در صـدد درک و 
ارتبـاط بـا محيـط بـدان ورود مي کند و در طـول زمـان در ذهن خود 
تصويرسـازي مي کنـد )منصـوري و شـفيعا، 1398، 45(. تصور اين که 
اشـکال فضايی تکايا، مسـتقيماً از آيين های عزاداری برخاسـته باشـد، 
يـک فـرض ابتدايـی اسـت که بـه راحتـی مـورد ترديد واقع می شـود 
)نـاری قمـی، 1395، 27(. از ايـن رو می توان برای حسـينيه ها جدای 
از سـاختار فيزيکـی آن هـا، کارکردهـای ديگـری را بيـان کـرد و ايـن 
مکان هـا را در فضاهـای شـهری، به عنـوان يکـی از مفاهيـم منظـر 
گردشـگری مذهبـي در نظـر گرفـت.  مکان هايـي که عالوه بـر کالبد 
فيزيکـي خـود، داراي بار معنايي و هويتي اصيل و تاريخي هسـتند. در 
اين جـا موضوع فراتر از رابطۀ انسـان و محيط بـوده و واقعيتي تاريخي، 
حماسـي، مذهبـي و ملـي را در بطـن خـود گنجانـده اسـت. از طرفی 
اگـر پذيرفته شـود کـه مکان حاصل تالقـي تاريخ و جغرافياسـت، اين 
مکان هـا نمايانگـر وقـوع حوادثي مهم نـه در خود بلکـه در طول تاريخ 
و در تمامـي مکان هـاي مشـابه اسـت. در واقع تمـام اتفاق هاي مرتبط 
بـا ايـن عنصر معماري در همين مـکان رخ نداده و تاريخي به گسـترۀ 
تاريخ اسـالم علوي دارد و اين امر يک وجه تمايز نگاه منظرين در اين 
سـاختار فيزيکی اسـت. گردشـگري مذهبي يکي از رايج ترين اشـکال 
گردشـگري اسـت که سـابقۀ آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط است 
و شـامل سـفرها و بازديدهايي مي شـود کـه اصلي ترين آنهـا تجربه اي 

مذهبي اسـت )اميري، 1382، 12(. اين گردشـگري وسـيله اي اسـت 
کـه افـراد با مذاهـب و فرهنگ هاي متفـاوت را به يکديگـر پيوند داده 
و بـه آنهـا کمـک مي کنـد تا همديگـر را با وجـود تنش هاي سياسـي 
و اجتماعـي، بهتـر درک کننـد )آيتـي، خداکرمـي، ماليـي و آفاق پور، 
1395، 44(.  بـراي دسـتيابي بـه هـدف گردشـگري و تبديـل آن بـه 
نظـام معرفت، شـرط مهـم، بازنگـري در مفهـوم مکان اسـت. حرکت 
در مـکان جوهـر گردشـگري اسـت و مـکان موضـوع آن )منصـوري و 
شـفيعا، 1398، 53(. مناظـر يکي از مقاصد مهم گردشـگري هسـتند 
کـه بـراي درک بهتـر از آنهـا بايـد بـه ارتبـاط بيـن انسـان و محيـط، 
داليـل محتوايـي و جنبه هـاي شـکل گيري، توجـه اساسـي شـود تـا 
بتـوان درک عميق تـري نسـبت بـه يـک مقصـد گردشـگري، فراتر از 
جنبه هـاي عيني آن ايجـاد کرد. مطالعات محدودي بـا اين رويکرد در 
خصوص حسـينيه و تکيه انجام شـده اسـت. در اين تحقيق با بررسي 
داليـل شـکل گيري و کارکردهـاي محتوايـي حسـينيه، ظرفيت هاي 
تبديل شـدن آن بـه منظـر گردشـگري مذهبي در مکتب شـيعه مورد 

بررسـي قـرار مي گيرد.

روشتحقیق
روش مورد اسـتفاده در اين تحقيق، توصيفی-تحليلی و از لحاظ هدف 
کاربـردی بوده اسـت. بدين منظـور در مرحلۀ اول اطالعـات مربوط به 
موضوع از مطالعات اسـنادی اسـتخراج شـده اسـت. مطالعات اسنادی 
و کتابخانـه ای بـر مبنای جمع آوری کتب و مقـاالت متعدد و معتبر در 
خصـوص حسـينيه ها انجام و داده هـای اوليه پس از بررسـی و مطالعه 
بـه صـورت توصيفـی بيـان شـده اسـت. بـا اسـتفاده از ايـن اطالعات 
و بررسـی و تحليـل ايـن داده هـا، اسـتنتاج تحليلـی جهت بررسـی و 
دسـته بندی کارکردهـای حسـينيه هـا و تکايـا و بازنگـري در مفهوم، 

کارکـرد و هويـت ايـن مکان مذهبي انجام شـده اسـت.

فرضیۀتحقیق
بـرای تبديل شـدن يک مـکان به منظر، بايـد رابطۀ مکان بـا فرهنگ، 
انسـان و جامعه بررسـی شود تا بتوان ادراک مشـخصی از آن به دست 
آورد. بـه نظـر می رسـد حسـينيه و تکيـه به عنـوان يکـی از فضاهـای 
منحصربه فرد در شـهر ايرانی-اسـالمی، عالوه بر کالبد معماری و شکل 
ظاهـری خود دارای هويتی خاص بوده و جامعۀ ايرانی توانسـته اسـت 
ايـن کالبـد را برای هدف هـای مختلف مورد اسـتفاده قرار دهـد. برای 
رسـيدن به ايـن هويت، می تـوان کارکردهای مختلف را مورد بررسـی 
قـرار داد. بـه بيان ديگـر برای تبييـن منظرين حسـينيه، کارکردهای 
مختلـف آن حسـينيه مـورد تحليل قـرار گرفته اسـت تا ايـن فرضيه 
مـورد بررسـی قرار گيرد که بـا توجه به کارکردهـای مختلف و متنوع 
ايـن عنصـر شـهری، امـکان در نظـر گرفتـن آن به عنـوان يـک منظر 
گردشـگری مذهبـی شـيعی وجـود دارد. ايـن کارکردهـا می تواننـد 
هويـت متفاوتـی را بـرای حسـينيه تعريـف کننـد تـا بتـوان آن را نه 
به عنـوان يـک مـکان صرفـاً مذهبـی، بلکـه به عنـوان يـک منظر مهم 
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در شـهر ايرانـی شـيعی تعبيـر کـرد کـه می توانـد جايـگاه خاصی در 
گردشـگری مذهبی داشـته باشد.

مفهومحسینیههاوتکایا
تکيـه و حسـينيه بـه لحـاظ کارکـردي همسـاني هاي بسـياري با هم 
دارنـد )رضوي پـور و ذاکري، 1392، 64(. در فرهنگ عميد، حسـينيه 
محلـی عنـوان شـده اسـت کـه در مـاه محـرم در آنجـا بـه مناسـبت 
شـهادت امـام حسـين روضه خوانـی و عـزاداری می کننـد )عميـد، 
1375، 793(. در فرهنـگ معيـن نيـز، حسـينيه، تکيه اي بيان شـده 
اسـت کـه در آنجـا مرثيۀ حسـين بن علـي را خوانند و عـزاداري کنند 
)معيـن، 1384، 1375(. واژۀ تکيـه در فرهنگ هـا و لغت نامه هـا داراي 
معانـي مختلفي اسـت. معنـاي لغوي آن لميـدن، پشـتگرمي، اعتماد 
)انصاف پـور، 1374، 233( و در اصطـالح ديـر يـا صومعـۀ درويشـان، 
سـوگوارخانه، مـکان بودبـاش فقـرا، اقامتـگاه موقت صوفيان در سـفر 
بوده است )محمودآبادي و بختياري، 1388، 152(. اين واژه در کاربرد 
مسـلک تصـوف و در متـون عثمانـي، خانقـاه، زاويـه و رباط نيـز آمده 
اسـت )کيانـي، 1369، 180(. در لغت نامه هـا بـرای تکيه به جز معنای 
لغـوی آن )پشـت دادن و تکيه کـردن بـه چيـزی( سـه معنـای ديگـر 
ذکر شـده است: گورسـتان و بقاع مشـايخ صوفيان، عارفان و قديسان، 
محـل نگهـداری فقيـران و تهيدسـتان )کاروانسـرا و منزلـگاه فقيران 
صوفيه( و جايي وسـيع که در آن مراسـم عزاداری و شـبيه خواني برپا 
مي شـود. تکيه در نزد درويشـان به معنای جايگاه درويشـان اسـت که 
خانقـاه تعبيـر ديگر آن اسـت )قباديـان، 1384، 258(. در شـهرهايی 
چـون تهران، اصفهان،کرمان، کاشـان، سـمنان، آمل و بابـل تکيه و در 
شـهرهايي مثـل يزد، ناييـن، تفـت، شـيراز، اردبيل، خرمشـهر و بندر 
لنگه حسـينيه رايج اسـت )همان(. در بعضي شـهرهاي کويري مانند 
نايين و کاشـان عالوه بر تکيه و حسـينيه از کلمۀ ميدان نيز اسـتفاده 
مي شـود، چـرا کـه در ايـن شـهرها حسـينيه در محـل تالقـي گذرها 
شـکل مي گيـرد و عـالوه بـر عملکرد خـاص خـود؛ به صـورت فضاي 
شـهري فعـال عمـل می کنـد )رضوی پـور و ذاکـری، 1391، 64(. در 
گذشـته تکيـه بـراي صوفيـان و درويشـان سـاخته مي شـده اسـت تا 
بتوانند در آنجا اقامت داشـته يا آداب و مراسـمي را اجرا کنند. با رونق 

حسـينيه ها کارکـرد اين مـکان تغيير پيـدا کرد. 
تاریخچۀایجادحسینیههاوتکایا•

بعـد از اسـالم، نمايـش شـبيه خوانی و سـوگواری در سـال 352 ه. ق. 
و در دورۀ ديالمـه و عهـد معزالدولـۀ ديلمـی در بغداد شـروع مي شـود 
کـه نخسـتين مراسـم سـوگواری دسـته جمعی محسـوب می شـود 
)خوش انـدام و وزيـری، 1396، 4(. بـا رسمی شـدن مذهـب تشـيع در 
ايـران در عصـر صفـوی، آيين هـای مذهبـی از رونق خاصـی برخوردار 
شـدند. در ايـن ميـان، عـزاداری در ايـام شـهادت امام سـوم شـيعيان 
شـکل خاصـی به خـود گرفـت. عالقۀ وافـر مسـلمانان ايرانـی به اهل 
بيـت )ع( )بـه ويژه امام حسـين( آنان را بر آن داشـت تـا درصدد خلق 
فضاهايـی بـرای عـزاداری در ايـام محـرم و صفر برآيند. حسـينيه ها و 

تکايـا نمـود ظاهـری اين آرمـان گشـتند. در عصر قاجـار توجه خاص 
دربـار، بـه ويژه ناصرالدين شـاه به مراسـم عـزاداری امام حسـين )ع(، 
باعـث شـد تکايای بسـياری در نقـاط گوناگون ايـران و در بسـترهای 
فرهنگـی و جغرافيايی متفاوت از يکديگر سـاخته شـوند )رضوی پور و 
ذاکـری، 1391، 64(. بـه طـور کلـی قدمت حسـينيه ها را صفوی ذکر 
می کننـد که در مواردی اسـتثنايی مانند حسـينيۀ »سـيد صدرالدين 
قنبـر« ايـن تاريـخ تـا ايلخانـی )قـرن هشـتم ه. ق.( عقـب مـی رود 

)مـالزاده، 1381، 15(. 
ساختارحسینیههاوتکایا•

در گذشـته، تکيـه بـه دسـت صوفيـان و درويشـان و بـراي اسـتفادۀ 
تکيه هـا،  داخـل  فضاسـازي  بنابرايـن  مي شـد.  سـاخته  خودشـان 
پاسـخ گويي مناسـب بـراي کاربـري آن به عنـوان مـکان گردآمـدن، 
اقامتـگاه موقـت در سـفر، مزار مشـايخ صوفيه، مهمان پذيـری رايگان 
و بـه ويـژه مکاني مناسـب براي اجـراي آداب موردعالقـۀ اهل تصوف 
بـود. از ايـن رو در نقشـۀ سـاختمان ايـن تکيه هـا، در وسـط بنـا 
سـکوي وسـيعي را براي رقص، چرخ و جسـت وخيز ايجـاد مي کردند 
و کرسـي يـا تخت بنـد قـرب يـا مرشـد را بـراي تعليـم دادن مسـائل 
تصـوف در آن مي گذاشـتند )پيرمراديـان و بختيـاری، 1393، 221(. 
بـا رواج تشـيع در ايـران، تکيـه در نـزد مـردم بـه حسـينيه و محلي 
اطـالق مي شـود که در آن شـرح مصائـب امام حسـين )ع( به صورت 
تعزيـه يـا روضـه بيـان مي شـود و عبـارت اسـت از فضـای محصوری 
کـه در وسـط آن سـکويي گـرد يا چهارگوش سـاخته شـده اسـت و 
در اطرافـش غرفه هـا و طاق نماهايـي وجـود دارد کـه يـا بـه آن آذين 
مي بندنـد و يـا رجـال کشـور بـرای تماشـای تعزيـه از آنهـا اسـتفاده 
در شـهرهای  رضايـی، 1392، 106(.  افشـار  و  )گلجـان  مي کننـد 
قديمـی ايـران تکيه، ميدان و حسـينيه فضاهـای محصـوری بوده اند 
کـه در مسـير گذرهـای اصلی شـهر قرار داشـته اند. ايـن فضاها اغلب 
بـه صـورت فضـای عمومـی، يعنـی جزئـی مهـم از گـذر اصلـی يا به 
صـورت فضـای بسـته، امـا در ارتبـاط بـا گذر اصلـی وجود داشـته اند 
)هاشـمی زرچ آبـاد، صادقـی و زارعـی، 1393، 313(. بـر ايـن مبنـا 
حسـينيه مکانـی اسـت بـرای گردهمايی مـردم دربـارۀ موضوعی که 
مـورد اعتقاد عموم شـيعيان اسـت. بنابراين ماهيت فضايی حسـينيه 
در  می شـود(  مشـاهده  حسـينيه هايقديمی  بررسـی  در  )چنان کـه 
راسـتای کمـک بـه هم آوايـی جمـع و القـای ايـن هـدف، بايـد بـه 
صـورت يـک مجموعـۀ فضايـی مرکزگرا باشـد. هندسـۀ کاربنـدی يا 
رسـمی بندی، قابليـت تعريف فضای مرکزگـرا را در خـود نهفته دارد. 
از نظـر کالبـدی می تـوان حسـينيه ها را به سـه دسـته تقسـيم کرد:

-بـر سـر راه و گـذر قـرار می گيرد ماننـد نمونه های نائين و يـزد که در 
واقـع بدنه سـازی کم عمقـی در اطـراف ميدانچه ها را تشـکيل می دهد 

و فضايی اسـت سرباز.
- ماننـد نمونه هـای بررسی شـده در کتـاب زواره، نمـادی از اسـطورۀ 
کويـر در کنـار حسـينيۀ سـرباز، مشـابه حسـينيه های نائيـن و يـزد؛ 
فضای سرپوشـيده و مسـتقل به نام حسـينيۀ سرپوشـيده وجود دارد.
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- ماننـد حسـينيۀ نـواب و شـوکتيه در بيرجند، سـاختمانی اسـت دو 
طبقـه بـا حيـاط مرکزی با ورودی مشـخص کـه تنها يـک درب ورود 
و خـروج دارد و محـل گذر نيسـت و يا حسـينيه مشـير در شـيراز که 
مشـابه دو حسـينيۀ فـوق اسـت )بزرگ نيـا، 1384، 122(. در طراحی 
حسـينيه های معاصـر بـه صـورت يـک بنـای منفـرد کـه در ماه های 
محرم و صفر درهای آن رو به مردم گشـوده می شـود، مفاهيم بسياری 
گم شـده اسـت )حسـينی و ذوالفقار، 1392، 2( ولی غالباً شـکل کلی 
حسـينيه ها، مکعب مسـتطيِل کشـيده بوده اسـت )مختاباد، حبيب و 

.)251 شعايی،1390، 
کارکردهایحسینیههاوتکایا•

همان گونـه کـه در بخش هـای قبلی بيان شـد، بـرای بازتعريف هويت 
حسـينيه، می توان کارکردهای آن را مورد بررسـی قـرار داد. هر عنصر 
در فضـای شـهری و روسـتايی دارای کارکرد مشـخصی اسـت ولی به 
واسـطۀ نياز، فرهنگ، تعامل با مردم منطقه، سـاختار و داليل مختلف 
ديگـر، کارکردهـای ديگر نيز پيدا می کنـد که در کنـار کارکرد اصلی، 
هويـت آن را تشـکيل می دهنـد. شناسـايی ايـن هويـت می توانـد در 
بررسـی منظريـن يـک مـکان تأثيـر بسـزايی داشـته باشـد. تکيه ها و 
حسـينيه ها، بخشـی جدايی ناپذيـر از کالبـد فيزيکـی اغلب شـهرها و 
روسـتاهای تاريخـی ايـران بـه ويـژه از دوران صفويـه به بعد هسـتند 
)هاشـمی زرچ آبـاد، صادقی و زارعـی، 1393، 151(. اين بناها به داليل 
مختلف از جمله »معنويت حاکم بر آنها«، »سـابقۀ تاريخی«، »شـيوۀ 
معمـاری« و »کارکرد فرهنگی-اجتماعی و اقتصـادی« در بين مردم از 
گذشـته تا بـه حال از اهميت خاصی برخوردار بـوده و جنبۀ »تقدس« 
پيـدا کرده انـد )رهنمـا، 1376، 146(. همان گونه که بيان شـد، تکيه و 
حسـينيه از نظر اطالق کارکرد، همسـانی زيادی با يکديگر می يابند و 
ايـن امـر تمايـز آنهـا را در دورۀ معاصر به طور دقيق ناممکن می سـازد 
)بزرگ نيـا، 1385، 21(. حسـينيه ها در ابتـدا صرفاً کارکـرد مذهبی و 
عبـادی داشـته اند، ولـی بـه تدريج هم بر تعـداد و هم بر تنـوع کارکرد 
آنهـا افـزوده شـده اسـت. تـا جايـی کـه امـروزه بـا اختصاص بخشـی 
از فضـای شـهری، يکـی از عناصـر عمـدۀ مذهبـِی کالبدِی شـهرهاي 
ايراني به حسـاب می آيند )پاسـدار شـيرازی و صادقی، 1394، 329(. 
ايـن مـکان  فضاهـای چندعملکردی خاصـی را با هويت هـای معماری 
سـنتی و بومی در نزديکی مسـاجد به وجود می آورد که گاهی جنبۀ 
گـذرگاه عابر پياده را هم داشـته اسـت )اصغريان جـدی، 1377، 47-

46(. برخـي از کارکردهاي مهم حسـينه عبارت اسـت از:
کارکردمذهبی-

مهم تريـن کارکـرد حسـينه کارکرد مذهبي اسـت. در واقع حسـينيه 
نمـادي از آييـن مذهبـي خـاص شـيعيان اسـت کـه در آن با مراسـم 
خاصـي، در سـوگ امام خود، عـزاداري مي کننـد. کارکردهاي مذهبي 

حسـينيه را می تـوان بـه دسـته های زير تقسـيم کرد:
برگزاریمراسـمعـزاداری: سال هاسـت مـردم ايران يـاد و خاطرۀ 
امـام حسـين و قيامـش را زنـده نگـه داشـته اند و بـر مظلوميتـش 
گريسـته اند. يـاد حسـين )ع( چنـان در زندگـی انسـان ايرانی ريشـه 

دوانـده اسـت کـه نه تنهـا در ذهـن و ياد او، بلکـه در کالبـد زندگی او 
نيز تأثير گذاشـته اسـت، به طوری که حسـينيه ها و تکايا از مهم ترين 
فضاهـای شـهری اين مـرز و بـوم درآمده اسـت )فروزنـده، 1384، 1(. 
شـور حسـينی، خط حسـينی، نوای حسينی، عشـق حسينی، نهضت 
حسـينی، حماسۀ حسـينی، حرم حسينی، عاشورای حسـينی، عزای 
حسـينی و ... يعنـی شـور و حماسـه ای کـه همچون شـور آن حضرت 
برخـوردار از حماسـه و عـزت و خـروش اسـت و »حسـينيه« مکانـی 
اسـت بـرای اقامۀ سـوگواری بـرای اباعبـداهلل الحسـين )ع( )عناصری، 

.)126 ،1383
برگـزاریمراسـمتعزیه: تعزيـه نمايشـی بوده اسـت کـه در اصل 
برپايـۀ قصه هـا و روايـات مربـوط بـه مصائب خانـدان پيامبر اسـالم و 
خصوصـاً وقايـع و فجايعـی که در محـرم سـال 61 ه. ق. در کربال برای 
امـام حسـين و خاندانـش پيش آمد، اجرا می  شـده اسـت )سـهيلی و 
مهاجرپـور، 1394، 63(. تعزيه هـا معمـوالً روی سـکو يـا صفـه ميـان 
صحن تکيه ها، روی بام مسـطح و برجسـتۀ آب انبار حسـينيه ها، روی 
تختگاهـی کـه از الـوار و تيرچوبـی روی حوض  سـراها، کاروانسـراها و 
خانه هـا می زدنـد، در صحـن امام زاده هـا، در فضـای گورسـتان ها و 
در باغچـه يـا جلوخـان قهوه خانه هـای بـزرگ اجـرا می شـده اسـت 
)شـاطری و آرزومندان، 1394، 18(. در وسـط تکيه سـکويي از سنگ 
بـه بلنـدی يـک متر سـاخته بودند کـه بـه آن »تخـت« می گفتند  و 
شـبيه خوان ها از پله هايـي کـه در چهـار طـرف آن بود، بر باالی سـکو 
رفتـه، نقـش خـود را اجـرا مي کردنـد. صحـن مرکـزی را داربسـتي از 
الـوار و تيرهـای چوبـي مي پوشـاند که با بسـت ها و تسـمه های آهني 
درهـم چفـت شـده و بـر روی ديوارهای بنا تعبيه شـده بود و سـقفي 
گنبـدی را بر روی صحن تشـکيل مـي داد که در مواقع ضـروری چادر 
کرباسـي ضخيمـي بـر روی آن می کشـيدند )منصـوری فـرد، 1374، 
572(. برخـي از حسـينيه ها برمبنـاي جنسـيت تفکيک مي شـده اند. 
به عنـوان مثـال در تکيـۀ عزت الدولـه، خواهر ناصرالدين شـاه، مراسـم 
تعزيـه اجـرا می شـده و بـه بانوان اختصاص داشـته اسـت )مسـتوفی، 

.)299 ،1384
برگـزاریجشـنهاواعیـادمذهبـی: حسـينيه ها بـا توجـه بـه 
وسـعت و امکانـی کـه بـرای گردهمايـی داشـته اند، عـالوه بـر برپايی 
عـزاداری، از ديربـاز در برگـزاری ديگـر مراسـم هم مورد اسـتفاده قرار 
می گرفته انـد. ايـن مکان هـا با توجه به سـادگی سـاختاری کـه دارند، 
قابليـت تعويـض نقـش داخلـی جهـت برپايـی جشـن ها را نيـز دارا 
مي باشـند. »در حسـينيۀ خلـف بـاغ يزد در شـب عيد سـعيد مبعث، 
مراسـم جشـن برگـزار شـده، از مـردم پذيرايـی می شـود کـه نماهای 
حسـينيه نمادهای داخلی را با قالبی تزيينی نظير آيينه شـمعدان ها، 
گلدان هـا و گل هـای مصنوعـی زينـت داده اند« )شـريفی مهرجردی و 

دادخواهـی، 1392، 67(.
برگزاریمراسـمسـینهزنی: در فضای تکيه و حسـينيه هر سـال 
مراسـم مذهبـی برگزار می شـود. يکـي از آيين هاي مذهبي شـيعيان 
سـينه زني و زنجيرزنـي در عـزاي امام حسـين مي باشـد. ايـن آيين از 
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ديربـاز در ايـران برگـزار مي شـود و عـزاداران بـا دسـت بر سـينه هاي 
خـود و يـا بـا زنجيـر بـر بـاالي کمـر خـود ضربـه مي زننـد. »مـا در 
روزهـای اول محـرم، يعنی ماه عزاداری شـيعيان قـرار داريم و در همه 
جـا سـينه زنی و نوحه خوانـی درباره نـوادگان گرامی پيامبر که شـهيد 
شـده اند، بـه چشـم می خـورد. مغازه هـا نيمه بسـته اسـت و مـردم به 
تکيه هـا کـه عزاداری و شـبيه در آن جا برقرار اسـت، هجـوم می آورند. 
شـيپور بـه صـدا در می آيـد و شبيه سـازان بـا لباس هـای مخصـوص 
نوحه سـرايی می کننـد. شبيه سـازان ملبـس بـه لباس هـای عربـی و 
سـالح های قـرن هفتم ميالدی هسـتند. آنهـا هيچ نوع صحنه سـازی 

ندارند« )هيـل، 1378، 48(.
کارکرداجتماعی-

مکان هـای عمومـی عالوه بـر کارکردهـای تخصصـی خـود، جايـگاه 
خاصـی در حـوزۀ اجتماعـی داشـته اند. حسـينيه يکـي از مهم تريـن 
مراکـز اجتماعـي از دوران قديم بوده اسـت. در اين مکان مذهبي افراد 
فـارغ از جايـگاه اجتماعـي، شـغل و سـن، گردهـم جمع شـده و آيين 
مذهبـي را اجـرا مي کننـد. برخـي از کارکردهـاي اجتماعي حسـينيه 

عبارت اسـت از:
تعامـاتاجتماعـی: حسـينيه ها جـدای از مراسـم، بـا توجـه بـه 
قداسـت خاصـی کـه دارنـد و از طرفـی چـون يـک فضای باز شـهری 
محسـوب می شـوند کـه در ارتباط مسـتقيم بـا معبر اسـت، می توانند 
فضـای مکـث مناسـبی بـرای گروه هـای مختلف سـنی و انـواع ديگر 
ارتباطات اجتماعی باشـند )شـريفی مهرجردی و دادخواهـی، 1392، 
نيازهـای  اصلی تريـن  از  يکـی  به عنـوان  اجتماعـی  تعامـالت   .)67
انسـان و الزامـات ايجـاد هويـت بومـی، نيازمند عرصه هايـی با کيفيت 
جمعـی  فضـای  به عنـوان  حسـينيه  فضـای  اسـت.  اجتماع پذيـری 
تعامل پذيـر و همچنيـن به عنوان عرصـۀ عمومی، می توانـد يک مکان 
مسـاعد بـرای تعامـالت اجتماعـی باشـد )رجبـی، نقصـان محمدی و 

منتظرالحجـه، 1398، 183(.
نمایـشمتفـاوتوحـدت: حسـينيه ها و تکايـا عاملـی در جهـت 
حفـظ پيونـد و يگانگـی همـۀ آحاد جامعـه هسـتند. همۀ افـراد فارغ 
از اختالفـات سياسـي و قوميتـي در کنـار هم جمع مي شـوند. اين امر 
حتـي در خـارج از ايـران، بيـن جوامـع شـيعه و هنـدو در مناطقـی از 
هندوسـتان نيز نمود داشـته اسـت. به گفتۀ شوشـتری، سـياح ايرانی: 
»هندوهـا در شـمال هنـد بـدون آن کـه اعتقـادی بـه اسـالم داشـته 
باشـند، بـا مشـقت زيـاد مکان هايی بـرای عـزاداری امام حسـين )ع( 

برپـا می کننـد« )اميـن زاده، 1386، 57(.
ايجاد معنويت در شـهر و تغيير فضاي شـهر: حسـينيه ها و تکايا مرکز 
تجمـع هيئت ها و دسـته های عزاداری هسـتند. دسـته های عـزاداری 
به عنـوان يـک آيين شـهری مطـرح می شـوند، چرا که اقشـار مختلف 
مـردم را بـه خيابان هـا می کشـانند و بـه فضـای شـهری معنويـت 
می بخشـند )همـان(. در ايـام عـزاداري، حسـينه ها فضـاي شـهر را 

عـوض کـرده و حـال و هوايـي تـازه به شـهر مي دهند.
ایجـاداحسـاستعلـقدرمحلـه: احسـاس تعلـق بـه محلـه و 

دلبسـتگی به آن که ناشـی از هويت جمعی محله ای اسـت. دسترسی 
بـه ايـن حسـينيه و زمـان دسترسـی بـه آن  به عنـوان مؤلفه هايـی در 
ايجاد هويت جمعی فضای کالبدی محسـوب می شـود. اتصال معبرها 
در بافت کهن شـهری از طريق تکايا و حسـينيه ها به عنـوان فضای باز 

شـهری صـورت می گيـرد )کاروان، 1392، 3(.
یکسـانبـودنجایـگاهافـراد:در حسـينيه ثـروت و موقعيـت 
اجتماعـی در نظـر نمی آيد و همۀ افراد در يک موقعيـت و جايگاه قرار 
می گيرنـد. يکسـان بودن جايگاه افـراد در محيط حسـينيه اين امکان 
را ميسـر می کنـد کـه تعامل متوازنـی بين ايـن عنصر و افـراد جامعه 
کـه در ايـن مـکان گرد هم جمع می شـوند بـه وجود آيد و زمينه سـاز 

درک مشـترکی از فضـا و مفهوم آن شـود.
کارکردفرهنگی-

عـالوه بـر کارکردهـای مذهبـي و اجتماعـی، حسـينيه ها کارکـردي 
فرهنگـي نيـز داشـته اند. عملکـردي فراتـر از مذهب. حسـينيه عالوه 
بـر آن که نمـودي فرهنگي بوده اسـت، نقش مهمي در فرهنگ سـازي 
بـه خصـوص بـراي قشـرهاي جوان تـر ايفـا می کرده اسـت. برخـي از 

کارکردهـاي فرهنگـي حسـينيه عبارتند از:
مکانـیبـرایتبلیـغوترویـجمذهبشـیعه: امـروزه هـزاران 
حسـينيه و مرکز اسـالمی در کشـورهای مختلف، به برگزاری مراسـم 
و مناسـک عبـادی و نيز فعاليت های فرهنگی می پردازند. حسـينيه ها 
به کانونی برای کسـب معرفت دينی-اجتماعی و تجمع شـيعيان و در 
نتيجـه، صـدور فرهنگ انقالبی تبديل شـده اند. به گونـه اي که می توان 
از حسـينيه ها به عنـوان کانون هـای تبليغ معارف اهل بيـت و فرهنگ 
اسـالمي نـام بـرد )نباتيـان، 1396، 118-117(. »حسـينيه ها نقـش 
عمده ای در تقويت همبسـتگی اجتماعی، توسـعۀ فرهنگ اسـالمی و 
رفـع مشـکالت دارنـد و زمينۀ تقويت -مسـائل فرهنگـی- را همگام با 

سـاير جنبه هـا، فراهم می آورنـد )لينـچ، 1376، 144(.
برگزاریشـبشـعرومراسـمادبی: با توجه به فضاي مناسـبي 
کـه حسـينيه دارا مي باشـد، می تـوان از آن بـراي اجـراي برنامه هـاي 
مختلف فرهنگي اسـتفاده کرد. از جملۀ اين برنامه ها شـب شـعر بوده 
اسـت. »در قزويـن، پايتخـت نخسـتيِن صفويـان، عالوه بر مراسـمات 
عـزاداری، فعاليت هـای فرهنگـی گسـترده ای از جمله مناظـرات ادبی 
و جلسـات سـخنوری و مشـاعره در حسـينيه ها صورت گرفت. در ماه 
رمضـان ايـن مجالـس بـا پذيرايـی همراه بـود و توصيـف اروپاييـان از 

حسـينيه ها هماننـد نوعـی مهمان پذير بـود )کمپفـر، 1394، 136(.
کارکردسیاسی-

تکيه هـا در آگاهـی و تعميق باورهای سياسـی و فرهنگـی مردم، نقش 
اساسـی ايفـا می کرده انـد. در برهه هاي مختلف حسـينيه مکاني براي 
مبـارزه بـا خرافـات و کـج روی و انحرافات جامعه و خطـرات اجتماعی 
بـوده اسـت. در يـک تحقيق آماری، نوسـان تعـداد تکايـا در ارتباط با 
موقعيت سياسـی تهران )بين سـال های 1282-1231( مورد تحليل 
قـرار گرفته و اشـاره شـده کـه چنين مکان هايـی نه تنها بـرای اجرای 
مراسـم عـزاداری، بلکـه به عنـوان مرکـز فعاليـت سياسـی مـردم بوده 
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اسـت )اميـن زاده، 1386، 57(. به عنـوان مثـال نقش حسـينيۀ ارشـاد 
تهران در انقالب اسـالمي بسـيار مهم بوده اسـت: »مراکـز عمدۀ وعظ 
و خطابه در تهران که جنبۀ سياسـی نيز داشـته و در راسـتای پيشبرد 
اهـداف امـام خمينـی و نهضـت اسـالمی فعـال بوده انـد، گذشـته از 
هيئت های مذهبی مشـهور بـه ويژه هيئت های مؤتلفۀ اسـالمی، يکی 
مسـجد هدايـت بـا امامـت آيت اهلل سـيد محمـود طالقانـی و ديگری 

حسـينيۀ ارشـاد بودند« )حميدزاده، 1384، 331(.
کارکردآموزشی-

با توجه به اينکه مناسـبات مذهبی در زمان های مشـخصی از سـال در 
حسـينيه برگـزار می شـده اسـت، در بقيۀ ايام سـال اين محيـط برای 
کارهـای ديگـری که جنبۀ غيرانتفاعی و فرهنگ سـازی داشـته اند مد 
نظـر قـرار می گرفته اسـت. از جملۀ ايـن فعاليت ها، موضوع آموزشـی 

بوده اسـت.
انجـامفعالیتهـایآموزشـی-ترویجی: يکـی از کارکردهـای 
حسـينيه ها و تکايا در بافت های شـهری برگزاري دوره هاي آموزشـي 
اسـت )مختابـاد، حبيـب و شـعايی،1390، 248(. بـا توجـه بـه آنکـه 
حسـينيه ها در ايـام عـزا مورد اسـتفاده قـرار مي گيرنـد، در مابقي ايام 
سـال امـکان بهره بـرداري بـراي چنيـن مـواردي وجـود دارد و اين امر 
بيشـتر در حسـينيه هاي سربسـته انجـام می شـده اسـت. »در سـال 
1312 ه. ق. اميـر اسـماعيل خـان خزيمـه ملقـب بـه شـوکت الملک 
اول تصميـم می گيـرد حسـينيه ای بـزرگ به گونـه ای که پاسـخگوی 
تجمـع عزاداری هـای هيئت هـای مذهبـی و اطعام آنها باشـد، بسـازد. 
پـس از اتمـام بنا که تقريباً همزمـان با فوت وی اسـت، به دليل اينکه 
فرزنـدی نداشـته اسـت، سـمت حکومـت محلـی منطقه به بـرادرش 
اميـر ابراهيـم خان سـپرده می شـود. وی در دورۀ حاکميت همۀ القاب 
بـرادرش را هـم بـه ارث می برد. او با پيشـرفت ها و رويدادهای فرهنگی 
در کشـور آشـنا بوده اسـت. دارالفنون در تهران را به خوبی می شناخته 
اسـت و تصميـم می گيرد حسـينيه را با حفظ کاربـری در ماه های عزا 

به مدرسـه تبديـل کند.« )مالکـی و مزروعـی، 1392، 3(.
فضایـیجهـتمطالعـهوکتابخوانـی: فضـای آرام حسـينيه اين 
امـکان را مهيا می سـاخت تا بتـوان از آن برای مطالعه اسـتفاده کرد. از 
طرفی برخی حسـينيه ها مانند حسينيۀ اميرسـلطانی دارای کتابخانه 

هستند )سـلطان زاده، 1362(.
کارکردرفاهی-

پذيرايی و اسـکان مسـافران و زائران: دربارۀ کاربـری پذيرايی، می توان 
بـا اطمينـان زيـادی، آن را بـرای سـازندگان انـواع تکيه هـای ايـران 
فاقـد اهميـت و درحـد ايجـاد کالبد فيزيکـی دائمی و معين دانسـت؛ 
بـرای مثـال، در يـک بررسـی تفصيلی حسـينيه های ناييـن، از هفت 
حسـينيه تنها دو حسـينيه دارای آشـپزخانه و سـه حسـينيه، دارای 
سـالن غذاخـوری بوده انـد کـه همگـی در دوران معاصـر و با اسـتفاده 
از زمين هـای مجـاور )خريـد يـا وقف مالـکان( ايجاد شـده اند و اصالت 
تاريخـی ندارنـد و تمامی ايـن عملکردها در فضای باز )آشـپزی( يا زير 
چـادر موقت حسـينيه )پذيرايی( انجام می شـده اسـت )سـلطان زاده، 

1374، 531(. اگرچه برخی، اين فضاها را از مشـترکات حسـينيه های 
مناطـق مرکزی دانسـته اند )مـالزاده، 1381، 15(. »پذيرايـی از زائران 
مـزار حضـرت علـی)ع( در تکيـۀ »بکتاشـی« در نجـف يـا درويشـان 
مسـئول روشـنايی بقعۀ امـام حسـين )ع(« )منفـرد، 1383، 61(. اين 
امر به خصوص در سـال های اخير از اهميت بيشـتری برخوردار شـده 
اسـت و زائرين و مسـافرينی که در مسـير شهرهای مذهبی طی مسير 

می کننـد، امـکان اسـکان در برخـی حسـينيه ها را پيـدا کرده اند. 
پذیرایـیازعزادارانحسـینی: در برخی از حسـينيه ها، بسـته به 
تمايـل و قـدرت اقتصـادی اهالی محـل و برپاکنندگان تکيـه، ظروفی 
بـرای پذيرايـی از افـراد قـرار دارد. دسـته های عـزاداری و سـينه زنی 
لحظاتـی در برابـر اين تکيه هـا يا در درون آن هـا توقف می کنند. اهالی 
محـل نيـز اغلـب نـذورات خـود را کـه بيشـتر غـذا و شـربت و چايی 

اسـت، ميـان عزاداران تقسـيم می کننـد )کريمـی، 1397(.
کارکرداقتصادی-

در برخی از حسـينيه ها کاالهای محلی خريدوفروش می شـده اسـت. 
عملکـرد حسـينيه ها و تکايـا در ايـران برعکـس فضاهـای مشـابه در 
کشـورهای ديگـر بـه ايـام محـرم ختـم نمی شـود و همـواره به عنوان 
بخشـی از شـبکۀ دسترسـی، ميدانـی بـرای تجمـع و مکانـی بـرای 
خريدوفـروش در سـطح محلـی مطـرح بوده انـد )قوچانـی و تاجـی، 

.)8  ،1397
کارکردهایمتفرقه-

عـالوه بـر کارکردهـای فـوق، در برخی مـوارد حسـينيه ها کاربردهای 
ديگـری هـم داشـته اند. مانند:

وجـودآرامگاههـادربرخـیحسـینیههاوتکایـا: در برخـی از 
حسـينيه ها، آرامـگاه برخی افراد که فعاليت شـاخصی در حوزۀ مذهب 
داشـته اند، قـرار دارد. بقعـۀ شـازده فاضـل در جـوار حسـينيۀ شـازده 
فاضل در يزد )افشـار، 1375، 751( يا مقابر موجود در حسـينيۀ سـيد 
صدرالديـن قنبر بشـنيغان به تاريخ قرون 6 تا 9 ه. ق. )مـالزاده، 1381، 
193( و حسـينيۀ »شـيخداد« که بخشی از مجموعۀ آرامگاهی سلطان 
شـيخداد اسـت نمونه هايي از اين کاربري اسـت. »تکيۀ مالباشی تبريز 
کـه مدفـن مجذوبعلی شـاه اسـت، آن تکيه شـامل آب انبار، مسـجد و 
شـربت  خانه اي اسـت و در طرفيـن شـرقی و غربـی حجراتی اسـت که 
در طـول تکيـه واقـع اسـت و در هـر طرفـی، هشـت حجـره و شـش 
راهروسـت و بـرای هـر حجـره صندوق خانـه ای، و در طـرف شـمال 
تکيـه، تـاالری اسـت که مراقـد چند نفر اسـت در طرف شـرقی-غربی 
آن تـاالر دو اتـاق اسـت کـه از آنهـا داخـل تـاالر مزبـور می شـود و دو 
راهروسـت کـه از آنهـا به اتاق های مزبور داخل می شـود، و بـاالی راهرو 
دو باالخانـه اسـت و هميشـه حجـرات و باالخانه هـا، نشـيمن فقـرای 
درويش و غرباسـت و در طرف غربی تکيه، پشـت حجرات، آشـپزخانه 
و شـربت خانه اسـت کـه اينجـا و شـربت خانۀ پهلـوی مسـجد، جـای 
کفاف پنجاه و شـصت خوانچه، بلکه بيشـتر اسـت و قريب دوازده هزار 
تومـان، مصـارف تمامـی آن بقعه شـده اسـت و در سـال 1318 قمری 

پايـان گرفته اسـت« )ناری قمـی، 1395، 43(.
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انجـامکارهـایعامالمنفعـه: از ديگـر کاربردهـای حسـينيه ها 
صنـدوق  ايجـاد  ماننـد  عام المنفعـه  کارهـای  محـل  بـه  می تـوان 

تـا(. بـی  )دانشـنامۀ جهـان اسـالم،  اشـاره کـرد  قرض الحسـنه 

نتیجهگیری
حسـينيه ها در شـريان شـهری به عنوان عنصری در کنار ديگر عناصر 
مهـم ماننـد مسـاجد، مـدارس و حمام هـا و ... نقش بسـيار مؤثری در 
شـکل دهی به شـهرهای اسـالمی داشـته اند. فضای معنوي اين اماکن 
هميشـه روح بخـش و دلنـواز بـوده و قداسـت حاکم بر آنها که ريشـه 
در ماهيـت معنوی شـان دارد، عاملـی بـرای توجيه گسـتردگی و تنوع 
کارکـرد آن هـا اعم از آموزشـی، عبـادی، مذهبی و رفاهی بوده اسـت. 
در گردشـگري منظر، گردشـگر در معرض آموزشـي غني قرار مي گيرد 
و مي توانـد بـه فهمي عميق و معنادار و معرفت برسـد و محتواي پديده 
را کشـف کنـد. بـراي رسـيدن بـه ايـن درک و فهـم، نيـاز بـه داده ها و 
اطالعـات صحيح درخصوص موجوديت پديده اسـت. شـناخت کارکرد 
عناصـر مختلـف در معمـاري شـهري و به خصوص عناصري که ريشـه 
در تاريـخ، سـنت و فرهنگ دارند، مي تواند بسـتر مناسـبي را براي اين 
درک  فراهـم سـازد. در صورتـي کـه کالبـد فيزيکـي بـا معنـا و محتوا 
تعريـف شـود، مي تـوان مقصدي را به عنـوان منظر گردشـگري در نظر 
گرفت. حسـينيه داراي معنا و مفهومي غني در تاريخ شـيعه مي باشند. 
مکاني که توانسـته اسـت نمودي براي خاص ترين آيين مذهبي باشـد 
کـه منحصـراً توسـط شـيعيان برگـزار می شـود. ازايـن رو در صـورت 
معرفـي، ظرفيـت بي نظيري در تبديل شـدن به يک جاذبـۀ فرهنگي را 
دارد کـه منحصـر به فرهنـگ مذهبی ايرانی-اسـالمی اسـت. از طرفي 
کارکردهـاي چندگانـۀ اين عنصر معمـاري، نشـان از عملکرد منعطف 
ايـن مـکان مذهبي در مقابل سـاير مکان هـاي مذهبـي در اديان ديگر 
دارد. در اکثـر مکان هـاي مذهبـي، صرفـاً فعاليت هـاي مرتبط مذهبي 
انجـام می شـود و کمتـر فضايـي را مي تـوان يافـت کـه در برهه هـاي 
مختلـف پذيـراي افراد باشـد. شـايد به هميـن دليل، اين مـکان، حس 
و تعلـق متفاوتـي را در افـراد ايجـاد مي کنـد. اين انعطاف نيـز مي تواند 

از زاويـۀ منظريـن حائـز اهميت باشـد. گردشـگر براي ديـدن منظر به 
سـفر مي رود. منظري که حاصل تعامل انسـان، محيط، جامعه و تاريخ 
اسـت. حسـينيه مي توانـد منظـر گردشـگري مذهبـي قلمـداد شـود. 
جلـوه اي زيبـا که هـم تاريخي غنـي دارد و هم روايتي حماسـي. محل 
حضور افراد مختلفي از اجتماع که حضور آنها و شـيوۀ رفتارشـان به آن 
محـل معنايـي خاص مي بخشـد که مي تواند بـراي هر بيننده اي شـور 
ايجـاد کنـد. اگر بيننده نتواند قرائت مشـخصي از منظر داشـته باشـد، 
نمي توانـد بـا مقصد، ارتباط عميقي پيـدا کند و بازديد صرفـاً به ديدن، 
عکس گرفتـن و خاطـره اي از محيط محدود مي شـود. انتقـال داده هاي 
مناسـب کـه بتوانـد در خوانـش بيننده موثر باشـد، مي توانـد تجربه اي 
بي ماننـد را بـراي او بـه يـادگار بگـذارد. داسـتان نهفتـه در حسـينيه، 
کارکردهـاي متنوع و متفـاوت و تاريخ جذابش، روايتي حماسـي ايجاد 
مي کنـد کـه تـا سـال ها در خاطـر بيننـده باقـي مي ماند. حسـينيه ها 
و تکايـا يکـی از مهم تريـن فضاهـای مذهبی مهـم در بافت شـهرهای 
شـيعي محسـوب می شـوند. مکانـي کـه عـالوه بـر کارکرد سـاختاری 
خـود در برگـزاری مراسـم عزاداری و سـوگواری در مـاه محرم، ظرفيت 
فوق العـاده اي در بـه وجود آمـدن فضايي اجتماعي، فرهنگي، سياسـی 
و تجـاري داشـته اسـت و می توانـد بـه منظـر گردشـگري مذهبي که 
خـاص مذهب شـيعه اسـت، تبديل شـود. منظر گردشـگري مذهبي، 
محـل تالقي تاريـخ، جغرافيا، مذهب و مردم اسـت. با توجه به مسـائل 
بيان شـده، حسـينه در شـهر ايرانی، نمودي از اين منظر اسـت. ترکيب 
بي نظيـري از حماسـه، مذهـب، روايـت، بـاور، ايمان و فرهنـگ. منظر 
گردشـگري مذهبي مي توانـد راهي براي معرفي فرهنـگ غني ايراني-

اسـالمي باشـد کـه عـالوه بـر افزايـش معرفـت و آگاهي گردشـگران، 
موجـب تقويت تعامـالت اجتماعي خواهد شـد. شناسـايی راهبردهای 
معرفـی اين فضای مذهبی به عنوان منظر گردشـگری، بررسـی عوامل 
موثـر بـر ترويج اين مقصد به گردشـگران بين المللـی و طراحی الگويی 
بـرای توسـعۀ گردشـگری مذهبـی بـا تأکيـد بر مفهـوم و هويـت اين 
عنصـر مهـم در فضـای شـهر ايرانـی نمونـۀ تحقيق هايی اسـت که در 

ادامـۀ  ايـن بررسـی می تـوان به آنهـا پرداخت. 
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