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درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

علمی پژوهشی

181

شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي*
محمدرضا نقصان محمدي**

مهدي منتظرالحجه***

چكیده
ساختار فضاهاي جمعي و به ویژه فضاهاي مذهبي كشورمان در دورۀ اسالمي، تحت تبعیت از آموزه ها و اصول این 
دین مبین قرار گرفته و همواره الگوهاي جدیدي از ابعاد كالبد و كاركرد این گونه از فضاها شكل گرفته است. حسینیه 
از مهم ترین این قبیل از فضاهاست و كاركردهاي مطرح در این فضاي جمعي، كاركرد مرتبط با رفتارهاي برگرفته 
از آیین هاي جمعي با تأكید بر یكي از مهم ترین مناسك مذهبي یعني عزاداري براي امام سوم شیعیان است، كه 
به ادغام رفتار فردي و گروهي كمك كرده است. هدف اصلي این پژوهش، دستیابي به الگوي كاركرد با بررسي 
و  پیمایشي  توصیفي،  از روش  استفاده  با  است.  تفت  در حسینیه هاي شهر  آیین هاي جمعي  از  برگرفته  رفتارهاي 
به وسیلۀ برداشت میداني و مطالعات اسنادي و كتابخانه اي، به مطالعه و شناخت الگوي كاركرد فضا در دوازده حسینیۀ 
شهر تفت پرداخته شده است. بدین ترتیب كه پس از انتخاب نمونه هاي مورد مطالعه، وضعیت و مشخصات كالبدي 
هریك از طریق پیمایش ها و برداشت  میداني احصا شد. سپس در بازۀ زماني مشخص )دهۀ اول محّرم( فعالیت ها 
و رفتارهاي برگرفته از آیین هاي جمعي در حسینیه ها از طریق تكنیك هاي غیرمداخله گر همچون عكس برداري، 
یادداشت برداری و نیز ثبت نوع و موقعیت رفتارها بدون آگاهی شهروندان استخراج شد. در مرحلۀ بعد تالش شد تا 
نظام رفتاری استخراج شده بر مبنای نظریۀ گراف شكل بگیرد. با بررسی گراف های ترسیم شده، وجوه مشترك در 
گراف ها تعیین و پس از آن الگوی نهایی از رفتارهای برداشت شده به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد كه 
برقراری »نسبت بین الگوهای رفتار حاصل از آیین های جمعی با فضای حسینیه«، باعث به وجودآمدن خاطرۀ جمعی 
مشترك، حس تعلق به فضا و شكل گیری فرصت تعامالت و واكنش های اجتماعی شده است و در نتیجه منجر به 

تعامل میان كالبد و محتوای آیین ها می گردد.

كلیدواژه ها: 
رفتار، آیین های جمعی، الگو، كاركرد، حسینیه، تفت.

* كارشناس ارشد طراحي شهري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه یزد

mohammadi@yazd.ac.ir ،دانشیار، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه یزد، نویسنده مسئول **

*** استادیار، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه یزد

تاریخ دریافت: 1398/08/28          تاریخ پذیرش: 1398/11/29

صفحات 181-203



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

182

پرسش های پژوهش
1. فضای مورد نیاز برای وقوع الگوی كاركرد رفتار در فضای جمعی دارای چه وجوهی است؟ 

2. چگونه با كمك شناخت كاركردهای مطرح در فضای حسینیه های شهر تفت می توان الگوی كاركرد 
رفتار را تبیین كرد؟

مقدمه
یكی از مصادیق تفكر توحیدی شیعیان در فرهنگ عاشورا و ارزش های نهفته در آن متجلی شده است. حسینیه های 
)امین زاده 1386(.  در ساختار فضای شهری هستند  فرهنگی  پیام چنین  و  ماهیت  كالبدی  تجلی  گویاترین  ایرانی 
حسینیه ها همچون دیگر اماكن مذهبی بر اساس باورها و عقاید شیعیان شكل گرفته و از جایگاه واالیی برخوردار 
بوده اند. از یك طرف، باورها و مراسم آیینی نقشی فراگیر در تحوالت و تغییرات در این نوع از فضاهای شهری داشته 
و از طرف دیگر و پایایی و ماندگاری آن ها دارای اهمیت است؛ مراسم عزاداری حسینی و تعزیه در طول زمان در بافتار 
فرهنگی و ساختار كالبدی ایران وجود داشته و به مثابۀ عنصری فرهنگی، جاودان و ماندگار بوده است؛ كه ایام عزاداری 
حسینی تأكیدی بر این امر است )پاسدار شیرازی و صادقی 1394(. بدون شك هیچ  یك از آیین های جمعی مرسوم در 
ایران تداوم، انسجام و از جهتی یگانگی و عظمت های آیین های سوگواری برای امام سوم شیعیان را ندارند )بیتس و 
پالك 1375، 190(. انعكاس فرهنگ شیعه و آیین های جمعی در فضای شهری، چهره ای خاص و هویتی مشخص 
به شهرهای شیعیان می دهد. مطالعه مراسم عزاداری محّرم و فضاهای تعریف شده برای این فعالیت ها در شهرهای 
شیعه نشین، حكایت از آن دارد كه این دسته از فضاها به مثابۀ مكان هایی با ویژگی های متمایز، می توانند تأثیر بسیار 

مهمی در هویت بخشی به معماری و شهرسازی این شهرها داشته باشند. 
آیین عملی است همراه با نمایش جسمانی كه مرتبط با نمادهاست )Bocock 1974(. آیین ها در خدمت یك 
هدف اند؛ آن ها افراد را در زمان و مكان به هم مرتبط می سازند، گروه ها را به هم متصل، و مناسبت و نظم ایجاد 
می كنند )Landry 2006, 176(. آیین به منزلۀ فعالیتی اجتماعی و جمعی نه فقط نیازمند فضاست، بلكه در ارتباط 
تنگاتنگ با آن است )علی الحسابی و پای كن 1392(، بنابراین یكی از روش های تجلی آیین های جمعی شیعیان در 
محیط شهری، شناسایی هرچه بیشتر الگوهای كاركرد فضا در تدوین مبانی نظر و احداث این مكان هاست. این امر 
بخصوص در رابطه با حسینیه ها كه به عنوان فضاهای جمعی، نه تنها در مقایسه با بالد دیگر شیعه نشین، ساختار فضایی 
بافت های تاریخی شهرهای ایرانی را متفاوت می سازند، بلكه از آنجا كه از جمله مهم ترین و اثرگذارترین فضاهای 
باز شهری با هویت مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمین مطرح می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردند 
)امین زاده 1386(. حسینیه در كنار فضاهایی همچون حمام  عمومی، مسجد، بازارچه و آب انبار مركز محله شهر اسالمی 
را تشكیل می دهد و با استقرار در مجاورت مسیرها و یا تقاطع دو یا چند گذر اصلی ساختار محله را منسجم تر تعریف 
می كند. بی شك بررسی و شناخت صحیح الگوهای فضای حسینیه می تواند اصلی ترین اقدامی باشد كه زمینه ارائه 
راه حل هایی مطابق با فرهنگ و مقتضیات جامعه و آیین هایش را فراهم می سازد. از همین رو در پژوهش حاضر تالش 
گردیده تا از طریق بررسی رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی در حسینیه های شهر تفت به الگوی كاركرد رفتار 
برای این گونه از فضاها دست یافت. تا بتوان بر مبنای نظام رفتاری و آیینی محّرم و همچنین از طریق ویژگی های 

به دست آمده از آن به شكل گیری و توسعۀ حسینیه های معاصر كمك كرد.

1. پیشینه پژوهش
فضای  از  جمعی(  آیین های  از  )برگرفته  رفتار  الگوهای  شناخت  دربارۀ  پژوهشی  تاكنون  می دهد  نشان  بررسی ها 
حسینیه ها و همچنین استفاده كاربردی از آن ها صورت نگرفته است. با وجود این، مرور انجام شده مرتبط با حوزۀ 
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آیین های جمعی و فضاهای باز عمومی نشان می دهد كه عمدۀ پژوهش های موجود در این زمینه، در قالب نظری و 
همچنین در باب شناسایی ابعاد اصول ارزشی حاكم بر حسینیه ها، چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی 
انجام گرفته اند. امین زاده )1378( معتقد است كه با شناخت و به كارگیری هرچه بیشتر اصول طراحی حسینیه ها و 
تكایا از قبیل مكان یابی، انعطاف پذیری در فرم و عملكرد و مفاهیم غنی نمادین می توان به تداوم بیان كالبدی یك 
فرهنگ در محیط و هویت بخشی به شهر ایرانی كمك مؤثری نمود. امین زاده )1386( نیز در پژوهشی با تحلیل 
بیش از سی مورد از تكایا به عنوان نقاط كانونی برگزاری آیین، به تطبیق فضا و صحنه های برگزاری آیین با پیكره 
شهر می پردازد. وی بر این باور است كه مجموعه مراسم و حركات آیینی سبب شده تا موقعیت استقرار تكایا نسبت 

به بافت هم جوار و فواصل آن ها از هم از نظم نسبتًا مشخصی برخوردار باشد.
مختاباد، حبیب، و شجاعی )1390( در مقالۀ خود به بررسی دالیل ماندگاری حسینیه ها برحسب نوع فعالیت، 
معنا و كالبد پرداخته  و سعی كرده اند تا الگوی حاكم بر طرح ریزی و طراحی تكایا را استخراج كنند. در همین راستا 
چند  یا  دو  تقاطع  در  مربع شكلی  فضای  كه  می كنند  تعریف  عمومی  و  باز  فضایی  خود،  سنتی  فرم  در  را  تكیه ها 
گذر اصلی و فرعی بوده اند. پاسدار شیرازی و صادقی )1394( بر این باورند كه وجود معنای قدسی و به خصوص 
تا روستاها و شهرها  و محله ها  واحدهای همسایگی  از  زیستی،  پهنه، محیط و مجتمع  در هر  معنوی  انگاره های 
می تواند زمینه ساز »ماندگاری و جاودانگی« محیط و فضا و بروز مكانی ماندگار و جاودان گردد. »معنای مكان« به 
»زمینۀ محیطی« آن نیز بستگی دارد. در این رابطه سه سطح از معنا را با عنوان »معنای نحوی«، »معنای مفهومی« 
و »معنای عملكردی« می توان برشمرد: الف. »معنای نحـوی« به چگونگی قرارگیری حسینیه ها در محیط و شهر 
به مثابۀ دستور زبان نحوی اشـاره دارد؛ ب. »سطح مفهومی« معنا به هنجارها، ارزش ها و نگرشی كه حسینیه ها ارائه 
می كنند، اطالق می شود كه منتج از باورهای مردمی و اعتقادات شیعه به سرور و ساالر آزادگان جهان امام حسین)ع( 
است؛ ج. »معنای عملكردی« را به استفاده كنندگان از محیط حسینیه ها و تكایا و نوع بهره برداری مردم ربط پیدا 
می كند كه نمونه آن را می توان هر سال در ایام عزاداری حسینی در حسینیه ها و خیل حضور و ارتباط مردم با این 

فضاها دریافت. 

2. مبانی نظری پژوهش
2. 1. تعامالت اجتماعی

تعامالت اجتماعی به عنوان یكی از اصلی ترین نیازهای انسان و الزامات ایجاد هویت بومی، نیازمند عرصه هایی با 
كیفیت اجتماع پذیری است )Cranshaw et al. 2012; Holland et al. 2007(. فضاهای شهری بستر و عرصۀ 
این تعامالت اجتماعی هستند و شهرها ملزم به ایجاد مكان هایی این چنینی و متشكل از فعل و انفعاالت اجتماعی 

كاربرانشان هستند تا بتوان از این طریق حس تعلق و دلبستگی ایشان را ارتقا بخشید )احقر و رادفر 1394(.
تعامالت اجتماعی نوعی از كنش متقابل هستند؛ این كنش به معنی گفت وگو و مكالمۀ معنی دار، جهت دار و آگاهانه 
بین انسان با فضا، انسان با انسان، انسان با محیط است. كنش اجتماعی به رابطۀ انسان با انسان و پررنگ بودن بُعد 
اجتماع در این مفهوم پرداخته و این مستلزم فضایی است كه امكان بروز این كنش درون آن فراهم آمده باشد )حبیبی 
1379(. فضای حسینیه به عنوان فضای جمعی تعامل پذیر و همچنین به عنوان عرصۀ عمومی، زمانی می تواند تبدیل به 

یك مكان مساعد برای تعامالت اجتماعی شود كه:
جذب بسیاری از بازدیدكنندگان را برای انجام فعالیت های خود به همراه داشته باشد )Whyte 1980(؛  
 طیف گسترده ای از فعالیت ها در آن رخ دهد )Gehl 2002(؛  
 مناسب برای تفریح و سرگرمی بوده و اجتماع پذیر باشد )PPS 2000(؛  
دموكراتیك و بدون تبعیض، در دسترس برای همۀ مردم و در همۀ سطوح سنی باشد )Carr et al. 1992(؛  
  .)Kriby 2008( و در آخر مبتنی بر مجموعه ای از خاطرات جمعی و اقدامات فرهنگی باشد 
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بررسی تعامالت اجتماعی در فضای جمعی ای مانند حسینیه، حكایت از وجود دو دسته از تعامالت اجتماعی در این 
نوع از فضاها دارد. اولی تعامالت اجتماعی سازمان یافته كه نیازمند برنامه ریزی و مدیریت قبلی اند، برگزاری مراسم 
آیینی در فضای حسینیه یكی از این نوع تعامالت است و دستۀ دوم تعامالت اجتماعی تصادفی هستند كه نیازی به 
برنامه ریزی قبلی برای بروز خود ندارند )مثل گفت وگو(. تعامالت اجتماعی تصادفی خود به دو گروه تعامل روزمره 

)عادی( و تعامل ناگهانی قابل دسته بندی است )با اقتباس از Dines and Cattell 2006( )جدول 1(. 
اگر از تعامالت اجتماعی به عنوان بروز فعالیت های جمعی یا كنش پویا میان دو یا چند نفر در فضاهای جمعی شهر 
یاد شود، با دانستن اینكه فعالیت ها وابسته به حضور دیگران هستند؛ می توان از دسته بندی دیگری نظیر تعامالت 
فعال )صحبت كردن، سالم و احوال پرسی كردن( و تعامالت منفعل )تماشا كردن مردم و گوش دادن به صحبت های 

.)Gehl 2002 مردم( در فضای حسینیه ها یاد كرد )با اقتباس از

جدول 1: دسته بندی از تعامالت موجود و وسیلۀ سنجش آن ها در فضای حسینیه
)Gehl 2002 و Dines and Cattell 2006 با اقتباس از(

تعامل برقرار 
كردن

تعامالت اجتماعی

تعامالت اجتماعی سازمان یافتهتعامالت اجتماعی تصادفی

ـناگهانیروزمره )عادی(

منفعلفعالمنفعلفعالمنفعلفعال
یادداشت برداری، عكس برداری، نقشه برداری )تهیۀ نقشه های رفتاری(یادداشت برداری، عكس برداری، نقشه برداری )تهیۀ نقشه های رفتاری(ابزار سنجش

در سازمان دهی فضایی اجتماع پذیر، امكان تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصله فضاهای تعامل و ارتباطی یا 
نشستن، در حد فاصله فضاهای اجتماعی- مشورتی تقلیل پیدا می كند )لنگ 1384، 46(. فضایی كه موجب تشویق و 
ترغیب تعامالت اجتماعی می شوند )Hall 1982(، مكانی است برای مكاشفه یا به عبارتی حیطه امكانات گوناگون و 
چهره به چهره شدن؛ جایی كه انسان ها در آن به مبادله اندیشه و احساسات خود با یكدیگر می پردازند )شولتز 1384(. 
در نتیجه فضایی اجتماع پذیر است كه بتواند اجتماع مردمی را در بسیاری از ساعات شبانه روز به صورت طوالنی مدت 
در خود داشته باشد. این چنین فضایی در درجۀ اول امكان برخورد اجتماعی و در نتیجه ارتباط و تعامالت اجتماعی 
را به همراه دارد )مشاهده افراد، گفت وگو و... در طول این رابطه به وجود می آید(. این فضا زمینه ساز تجربه اندوزی، 
مبادلۀ احساس و اندیشه است )شجاعی و پرتوی 1394(. از همین رو باید اجتماع پذیری را مؤلفه ای از بعد اجتماعی 
فضا دانست كه به نحوۀ چگونگی جمع شدن كاربران در فضا می پردازد و یا به نوعی قابلیت شركت مؤثر در تعامل با 

دیگران را مطرح می كند. 
تا  دانست  به عنوان یك فضای جمعی  الزامات حسینیه  از  را می بایست  تعامل پذیری  و  اجتماع پذیری  ازاین رو 
موجب تشویق و ترغیب رفتارهای اجتماعی و جمعی گردد؛ رفتارهایی كه برگرفته از آیین های جمعی )آیین های 
تقویت( ـ عزاداری برای امام سوم شیعیان ـ بوده و از قاعده و قانون خاصی پیروی می كنند )دارای الگو و قاعده مندند(. 
لذا معنی دار شدن رفتارها سبب می شود تا آن ها در نقش كنش اجتماعی ظاهر شده و به نوعی با توصیف فعالیت ها 

در سطوح مختلف به دسته بندی از رفتارهای معین و مشخصی كمك كنند.
2. 2. الگوی كاركرد فضا

اینجا  از كار در  تعریف گفته می شود؛ منظور  قابل  نتایج معین و  با  یا كارهای متمایز ثمربخش  به كار2  كاركرد1، 
زنجیره ای از فعالیت ها كه منجر به تحقق یك نتیجه می شود، گفته می شود. فعالیت ها3 نیز زنجیره ای از اعمال هستند 
كه یك كاركرد را شكل می دهند )دانشگاه صنعتی شریف 1391(. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در علوم مختلف، 
می توان واژه كاركرد را سلسله مراتبی از اعمال تعریف كرد؛ به طوری كه كاركرد از مجموعه ای از كار و هر كار از 
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مجموعه ای از فعالیت4 تشكیل شده است. همچنین می توان برای آن ها سلسله مراتبی قائل شد و حوزۀ »اَعمال« 
مطرح )كاركرد، كار، فعالیت( در پژوهش حاضر و جایگاه هركدام را مشخص كرد )تصویر 1(.

تصویر 1: سلسله مراتب مفهومی اعمال مطرح در پژوهش

بر این اساس و همان طور كه در )تصویر 2( نشان داده شده است، فضای حسینیه به عنوان مصداقی از یك فضای 
جمعی و همچنین به عنوان یك عرصه عمومی در صورتی تبدیل به یك فضای جمعی می شود كه دارای كیفیت 
اجتماع پذیری باشد. كاركرد مطرح در این فضا، »تعامل برقرار كردن« است كه در مرتبۀ دوم از سلسله مراتب كاركردها 
قرار گرفته كه به فعالیت هایی منتج می شود و در نهایت نمود و بروز بیرونی تك تك فعالیت ها به رفتارهایی برای 

استخراج الگوی نهایی تبدیل خواهد شد.

فعالیت های انسانی در محیط شهری از نظر بستر بروز بر دو نوع هستند: فعالیت های درون فضا و فعالیت های 
برون فضا. فعالیت های برون فضا از انواع فعالیت هایی هستند كه در عرصۀ عمومی به وقوع می پیوندند و در حالت 
كلی سه طیف متفاوت را شامل می شود )فعالیت های اختیاری/اجباری و اجتماعی( )Gehl 1987(. در پژوهش حاضر 

تأكید بر فعالیت های اجتماعی است كه در بستر برون فضا رخ می دهد. 
همچنین فعالیت ها را از حیث كمیت و كیفیت، حالت، مقیاس و مانند آن ها برحسب پنج مشخصه قابل بررسی می دانند: 
1. نوع فعالیت، 2. تراكم فعالیت، 3. تمركز فعالیت، 4. مقیاس فعالیت، 5. زمان فعالیت. از جنبه ای دیگر، فعالیت های شهری 
را می توان از حیث نحوۀ استقرار به دو دسته فعالیت های رسمی و فعالیت های غیررسمی تقسیم كرد و الگوی هریك 
و ارتباط آن ها را در تحلیل فعالیت ها مورد توجه قرار داد. فعالیت های رسمی كه در مكانی معین و به ثبت رسیده جریان 
دارند، به طور پیش اندیشیده از سوی مسئوالن شهر و طبق مقررات و ضوابط، وضعی روشن دارند، حال آنكه فعالیت های 

 1غیررسمی در مكان فیزیكی به ثبت رسیده انجام نمی شوند بلكه در فضای عمومی شكل می گیرند )پارسی 1381(.

 

 
 

 پژوهش اعمال مطرح در  ی مراتب مفهومسلسله  :1تصویر 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   ه ینی حس  ی در فضاها آن  سنجش  ۀ لیمنتخب و وس   یرها و رفتا  هات ی از فعال ی بنددسته  :2جدول  
 

 
 

عال
ف

ی
 ت 

 در  یانسان ی هات یفعال 
  ی ثبت الگوها وۀیش منبع  ه( ین یحس  ی )فضا یجمع  یفضا 

 رفتار 
 فنون ثبت 

 رفتار   یالگوها
 ابزار ثبت 

   رفتار  یالگوها
 Gehl 1987 ( ی)خارج فضا برون  ی هات یفعال 

 گرمداخله  -
 گررمداخله یغ -

 مشاهده -
 مصاحبه  -

 ی رداربعکس -
 برداری یادداشت  -
 ی بردارنقشه  -

 Gehl 1987 ی اجتماع ی هات یفعال 
 1385پاکزاد   ی گروه ی هات یفعال  ی فرد  ی هات یفعال 

 1381 ی پارس ی ر رسمیغ ی رسم ی ررسمیغ ی رسم

تار 
رف

 

 منبع  رفتار 

و سجادزاده   یفیلط یی رفتار فضا
1394 

 1393بزرگ پاکزاد و  ی رفتار اجتماع ی رفتار فرد 
 1394شولتز  ناخودآگاه  خودآگاه ناخودآگاه  خودآگاه

X 

کردن يزندگ  

 

X1 

 کارکرد 

X11 

 کار 

 

X111 

ت يفعال  

 مفهومی کارکرد عام به خاص در فضای جمعی مراتب  سلسله : 2تصویر 
 

شودها که به رفتار منجر مي فعاليت از  ايمجموعه   

جمعيفضاي   
ر يپذتعامل   

 )فضاي حسينيه( 
عمومي(  ۀ)عرص  

1 

 

 
 

 پژوهش اعمال مطرح در  ی مراتب مفهومسلسله  :1تصویر 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   ه ینی حس  ی در فضاها آن  سنجش  ۀ لیمنتخب و وس   یرها و رفتا  هات ی از فعال ی بنددسته  :2جدول  
 

 
 

عال
ف

ی
 ت 

 در  یانسان ی هات یفعال 
  ی ثبت الگوها وۀیش منبع  ه( ین یحس  ی )فضا یجمع  یفضا 

 رفتار 
 فنون ثبت 

 رفتار   یالگوها
 ابزار ثبت 

   رفتار  یالگوها
 Gehl 1987 ( ی)خارج فضا برون  ی هات یفعال 

 گرمداخله  -
 گررمداخله یغ -

 مشاهده -
 مصاحبه  -

 ی رداربعکس -
 برداری یادداشت  -
 ی بردارنقشه  -

 Gehl 1987 ی اجتماع ی هات یفعال 
 1385پاکزاد   ی گروه ی هات یفعال  ی فرد  ی هات یفعال 

 1381 ی پارس ی ر رسمیغ ی رسم ی ررسمیغ ی رسم

تار 
رف

 

 منبع  رفتار 

و سجادزاده   یفیلط یی رفتار فضا
1394 

 1393بزرگ پاکزاد و  ی رفتار اجتماع ی رفتار فرد 
 1394شولتز  ناخودآگاه  خودآگاه ناخودآگاه  خودآگاه

X 

کردن يزندگ  

 

X1 

 کارکرد 

X11 

 کار 

 

X111 

ت يفعال  

 مفهومی کارکرد عام به خاص در فضای جمعی مراتب  سلسله : 2تصویر 
 

شودها که به رفتار منجر مي فعاليت از  ايمجموعه   

جمعيفضاي   
ر يپذتعامل   

 )فضاي حسينيه( 
عمومي(  ۀ)عرص  

تصویر 2: سلسله مراتب مفهومی كاركرد عام به خاص در فضای جمعی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

186

با تمامی این تفاسیر، آنچه اهمیت دارد، توجه به نظام فعالیت ها به عنوان یكی از مهم ترین وجوه و عناصر هویت 
و محتوای فضاهای جمعی در شهر است كه تنها از طریق شناخت الگوی انتظام آن و پیوندهای اساسی میان آن ها 
می توان آن را سنجش و در طراحی فضای جمعی به كار بست. برای شناخت این الگوها باید به بررسی نحوۀ انجام 
از  برآیندی  انسانی  رفتار  گویند.  رفتار  را  فعالیت  انجام یك  نحوۀ  پرداخت.  در محیط  مردم  رفتار  یعنی  فعالیت ها، 
انگیزه ها و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ناشی از ادراك او و معنایی است كه این 

تصویر برای او دارد )خطیبی 1392(.
یكی از جنبه های مهم تقسیم بندی رفتارها، دسته بندی بر اساس انگیزۀ انجامشان است. بر این اساس می توان 
انواع رفتار را به رفتارهای خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم كرد. همچنین رفتارها را می توان بر مبنای رابطۀ »انسان« 
با »محیط« به دو نوع رفتارهای »فضایی« و »غیرفضایی« تقسیم كرد )پاكزاد و بزرگ 1393؛ لطیفی و سجادزاده 
1394(. رفتارهای فضایی آن دسته از رفتارهایی هستند كه در فضا و متأثر از نوع فضا انجام می شوند. حال آنكه 
رفتارهای غیرفضایی، رفتارهایی هستند كه در ارتباط بین انسان ها به وجود می آیند و فارغ از فضا و شرایط محیط 

پیرامون مورد بررسی قرار می گیرند. 

جدول 2: دسته بندی از فعالیت ها و رفتارهای منتخب و وسیلۀ سنجش آن ها در فضای حسینیه 

ت
الی
فع

شیوۀ ثبت منبعفعالیت های انسانی در فضای جمعی )فضای حسینیه(
الگوهای رفتار

فنون ثبت
الگوهای رفتار

ابزار ثبت
الگوهای رفتار 

Gehl 1987فعالیت های برون فضا )خارجی(

مداخله گر	 
غیرمداخله گر	 

مشاهده	 
مصاحبه	 

عكس برداری	 
یادداشت برداری	 

نقشه برداری	 

Gehl 1987فعالیت های اجتماعی

پاكزاد 1385فعالیت های گروهیفعالیت های فردی

پارسی 1381غیر رسمیرسمیغیررسمیرسمی
تار
رف

منبعرفتار

لطیفی و سجادزاده رفتار فضایی
1394

پاكزاد و بزرگ رفتار اجتماعیرفتار فردی
1393

شولتز 1394ناخودآگاهخودآگاهناخودآگاهخودآگاه

است.  شده  استفاده  »مفهوم-مؤلفه«  مدل  از  رفتار  سازندۀ  مؤلفه های  به  دستیابی  به منظور  پژوهش  این  در 
ساختن مفهوم امری انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است، در هر مفهوم سازی به همۀ جنبه های واقعیت )ابعاد( 
در سطوح پایین تر اشاره می شود. پس از آن، مؤلفه هایی تعریف می گردند كه به كمك آن ها می توان ابعاد مفهوم را 
اندازه گیری كرد كه در قالب مؤلفه های كیفیت و مؤلفه های روش بررسی خواهند شد. منظور از مؤلفه روش كاركرد 
به كارگرفته شده از ابعاد مورد نظر است كه در این پژوهش این مؤلفه در تمامی مفاهیم مشترك در نظر گرفته شده 

است. حال آنكه مؤلفه كیفیت جنبه ای از یك بعد است كه مجموعه ای از صفات را می توان به آن نسبت داد.
پس از ارائۀ مبانی نظر و فهم سازی هر مفهوم، تعاریف مربوط به هریك استخراج گردید و سپس رابطه بین هر 
مفهوم با جنبه های آن )ابعاد و مؤلفه ها و...( پی گرفته شد. در ادامه تالش شد تا با تطبیق این دو با یكدیگر، مدل 
خاص مربوط به هر مفهوم بر اساس روند تشریح شده ارائه گردد. بر اساس آنچه بیان شد، فهم سازی مفهوم »رفتار« 
و ارتباط آن با عزاداری به عنوان یك آیین جمعی برای دستیابی به مدل مفهوم رفتار، از این امر مستثنا نبوده و به طور 

اخص نیاز به بررسی ابعاد و مؤلفه های سازنده آن را دارد.
در این راستا مطالعۀ »عزاداری كردن« به عنوان مصداقی از آیین جمعی در محّرم، گامی مؤثر در دستیابی به 
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مدل مفهوم رفتار در این پژوهش است. مراسم محّرم در جای جای ایران برگزار می شود و در هرجا با اینكه از اصول 
ثابتی پیروی می كند، صورتی ویژه به خود می یابد كه برگرفته از فرهنگ و هویت آن منطقه است )امین زاده 1386(. 
هنگام اجرای آیین های عاشورایی، فعالیت های معمول در فضاهای شهری كه در طول زمان های دیگر در جریان اند، 
به یك باره چهره ای دیگر به خود می گیرند. كاربری های ثابت موجود در این فضاها دست از فعالیت می كشند و همگی 
با یكدیگر به اجرای رفتارها و فعالیت های متفاوت آیینی می پردازند، یا به نظارۀ آن می نشینند. مهم ترین وجه بارز 
این دگرگونی در رفتار، »آزادی فعالیت« شهروندان در فضای شهری است. با توجه به تعاریف ذكرشده و زمینه های 
توجه اندیشمندان و نظریه پردازان در هر تعریف از آیین جمعی، ارتباط ابعاد مطرح در تعاریف و مؤلفه های كیفیت از 
این ابعاد در مدل پیشنهادی »مفهوم ـ مؤلفه« از »رفتار« در نمودار )4( ارائه می شود؛ نكتۀ حائز اهمیت توجه اكثریت 
نظریه پردازان به مؤلفۀ روش »تعامل برقرار كردن« در این مفهوم است كه این عمل )كاركرد( در سطح معّینی از 

كاركردها در دهۀ اول محّرم )زمان مورد پژوهش( در فضای حسینیه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 
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فضای حسینیه زمینۀ مشتركی است كه مردم در آن بتوانند فعالیت های عملكردی و آیینی را كه منجر به پیوند 
بینشان می شود، انجام دهند. در نمودار )5( ارتباط ابعاد مطرح در تعاریف از حسینیه نشان داده شده است. تعامل برقرار 
كردن به عنوان یك كاركرد مطرح در سطح معّینی درون فضای حسینیه می تواند به خردكاركردهایی تقسیم شود. این 
خردكاركردها دارای دسته بندی متعددی هستند. همچنین دسته بندی فعالیت ها باید به گونه ای باشد كه به طور همبسته 
بتواند رفتار مردم را با مقصود معین نشان دهد. نمودار فعالیت ها باید دقیق و نشان دهندۀ هم پوشی و سازمان زمانی باشد. 
به این ترتیب نمودار فعالیت ها، الگوی موجود رفتار را بیان خواهد كرد. این الگوی كاركرد رفتار نشان دهندۀ نحوه و 

چگونگی رفتار مردم در فضا را مشخص می كند و شامل تعامالت انسان با انسان و انسان با فضاست. 
مبانی نظری این پژوهش به صورت یك مدل مفهومی شامل »مفهوم، ابعاد، مؤلفه و وجوه« در جهت بررسی تحلیلی 
پژوهش، نشان داده شده است. فعالیت های رسمی و غیررسمی در جوامع مختلف تعاریف متفاوتی دارد. این تعاریف 
نشئت گرفته از بینش ها و باورهای مردم است. آنچه اهمیت دارد این است كه طراحی فضای جمعی باید متناسب با 
ارزش ها و فرهنگ حاكم بر همان جامعه صورت گیرد. نظام فعالیت ها مهم ترین وجه و عنصر شخصیت و محتوای 
فضای شهری است و تنها از طریق شناخت الگوی انتظام آن و پیوندهای اساسی میان آن ها می توان آن را تحلیل و در 
بازطراحی فضای شهری به كار گرفت. برای شناخت این الگوها باید به بررسی نحوۀ انجام فعالیت ها، یعنی رفتار مردم 
در محیط پرداخت. همان  طور كه در )تصویر 5( مشاهده می شود، با كمك مرور معانی و ادبیات مربوط، تمام كاركردهای 
مطرح در فضای حسینیه در زمان مشخص شده استخراج گردیدند و در میان تمام فعالیت های مطرح در فضای حسینیه 
در دهۀ اول محّرم، كار های »عزاداری كردن، عزا اقامه كردن و سوگواری كردن« با توجه به ماهیت و عمومی بودنشان 
در مرتبۀ سوم از سلسله مراتب كاركردها قرار می گیرند. این كارها به نوعی دربرگیرندۀ مجموعه ای از فعالیت هایی در 
مرتبۀ چهارم می باشند؛ و برای به دست آوردن الگوهای رفتار با شیوۀ مشاهدۀ حضوری و برداشت های متوالی )در ده روز/ 

شب اول محّرم( تمامی فعالیت های مطرح در این زمینه احصا گردید.
جدول 3: معنی و مفهوم فعالیت های عزاداری كردن، عزا اقامه كردن و سوگواری كردن

مفهوممعنیفعالیت

عزاداری كردن
برپا داشتن مراسم عزا 	 
سوگواری كردن 	 
ماتم گرفتن	 

برپا داشتن مراسم عزا به همراه سوگ و ماتم در ایام مختلف )به ویژه محّرم و صفر( این عمل، كه زنده 
نگه داشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست، به صورت گریه، تشكیل هیئت ها و دسته های سوگواری، 

سینه زنی، زنجیرزنی، شور و نخل برداری و...

عزا اقامه كردن

عزا تشكیل دادن	 
عزا بنیاد كردن	 
قائم كردن	 
برپا ساختن	 

برپا داشتن مراسم عزا به همراه سوگ و ماتم در ایام مختلف )به ویژه محّرم و صفر( این عمل، كه زنده 
نگهداشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست، به صورت آماده سازی فضای حسینیه ها و تمام شهر در 
شكل سیاه  پوش كردن، برپایی ماكت و موكب های حضرت عباس و امام حسین)ع(، مراسم شام غریبان 

و همایش شیرخوارگان و...

سوگواری كردن

ماتم داری	 
سوگ، ماتم	 
مرثیه خوانی	 
نوحه خوانی	 

این عمل، كه  )به ویژه محّرم و صفر(  ایام مختلف  به همراه سوگ و ماتم در  برپا داشتن مراسم عزا 
برپایی مجالس ذكر، سرودن مرثیه،  به صورت  نگه داشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست،  زنده 

نوحه خوانی، گریستن و گریاندن، ذكر مصیبت، مجالس وعظ و روضه خوانی و...

جدول 4: مبانی نظر پژوهش
وجهمؤلفهابعادمفهوممصداق

 فضای حسینیه مصداق یك 
الگوكاركردفضافضای جمعی

نوع

تراكم

تمركز

مقیاس

زمان
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3. روش پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به گستردگی مباحث، از روش های متنوعی استفاده شده است. در مرحلۀ پژوهش نمونه ها، 
نمونه گیری  با شیوۀ  نمونه ها  به كار گرفته شد و  به جزء(  با روش علمی و نگرش قیاسی )كل  عمل »شناختن« 
هدفمند انتخاب شدند. این مرحله مبتنی بر نظریۀ سیستم ها و نظریۀ گراف با تبعیت از اصل سلسله مراتب انجام شد.

بزرگداشت شهیدان كربال در تفت  آیین های سوگواری و  نوع  برگزاری و  به  بعد، اطالعات مربوط  در مرحلۀ 
مطالعه شده است. به نحوی كه با بهره گیری از آثار مورخان، وقف نامه ها، تصویرهای قدیمی و پژوهش های میدانی 
سیر تغییر و تحوالت تاریخی بررسی شده است. به عالوه به منظور سنجش نمونه های مورد مطالعه از نقشه ها، عكس 
هوایی و پیمایش میدانی استفاده شده است. بر اساس مجموعه اطالعات جمع آوری شده در تفت برگزاری آیین های 
عزاداری ماه محّرم سابقه ای طوالنی دارد، كه شامل مجموعه ای از شیوه های مختلف عزاداری است. برای شناخت 
تأثیرات آیین بر فضای حسینیه ها، ناگزیر از شناخت فرهنگ مردمی هستیم كه این آیین برآمده از آن ها و در میان 
آن هاست. به عالوه از آنجا كه مشاهده و پیمایش میدانی از بهترین ابزارهایی است كه می توان به آگاهی و دانش 
محیط دست یافت، در این پژوهش سعی شد تا با حضور در میان مردم در زمان برگزاری مراسم های محّرم، اطالعات 

مستند و مكفی دربارۀ نمونه های مورد مطالعه و ویژگی رفتارها و آیین ها از آن ها به دست آید.
اتخاذ شده، كیفی بوده و هدف آن  این پژوهش  یافته های  از همین رو روشی كه به منظور پیمایش و تحلیل 
توصیف واقعیت های محیطی اجتماعی از دیدگاه افراد است، نه از دیدگاه مشاهده كننده، و بر این عقیده استوار است 
كه تجربۀ بهترین ابزار درك رفتارهای اجتماعی است كه با تبدیل شدن به یك »شاهد عینی« می توان به توصیف 
و روایت و تحلیل موضوع پرداخت. با حضور در مراسم های عزاداری و همراهی دسته ها در طول محّرم و همراه 
با آن مطالعۀ اسناد كتابخانه ای مرتبط، تالش شد كه اطالعاتی دربارۀ تعداد و مشخصات محالت و مراكز آن ها و 

تصویر 5: مدل پیشنهادی »مفهوم ـ مؤلفه« از »حسینیه«
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 کردن  یکردن، عزا اقامه کردن و سوگوار  ی عزادار  یهات ی و مفهوم فعال یمعن :  3جدول  

 
 مفهوم  ی معن ت یفعال 

 کردن  ی عزادار
 برپا داشتن مراسم عزا   -
 کردن    یوارگسو -
 ماتم گرفتن  -

  ن یو صفر( ا محرّم  ژهیومختلف )به  ام ی برپا داشتن مراسم عزا به همراه سوگ و ماتم در ا
  ل یتشک ه،ی صورت گرو فرهنگ عاشوراست، به  ین یداشتن هدف حس عمل، که زنده نگه

 و...  ی بردارشور و نخل  ،ی رزنیزنج  ،یزننه یس  ،یسوگوار  ی هاو دسته  هائت یه

 عزا اقامه کردن 
 ل دادن ی تشکعزا  -
 اد کردنی بن عزا -
 قائم کردن  -
 برپا ساختن  -

  ن یو صفر( ا محرّم  ژهیومختلف )به  ام ی سوگ و ماتم در ابه همراه  برپا داشتن مراسم عزا 
  ی سازصورت آماده و فرهنگ عاشوراست، به  ینیعمل، که زنده نگهداشتن هدف حس 

  یهاماکت و موکب  یی کردن، برپا پوش  اه یو تمام شهر در شکل س  ها ه ینی حس ی فضا 
 .. و. رخوارگانیش ش یو هما   بانیغر ام)ع(، مراسم شنیحضرت عباس و امام حس 

 کردن   یسوگوار
 ی دار ماتم  -
 ماتم ، سوگ -
 یخوانه یمرث -
 ی خواننوحه -

  ن یو صفر( ا محرّم  ژهیومختلف )به  ام ی برپا داشتن مراسم عزا به همراه سوگ و ماتم در ا
مجالس   ییصورت برپاو فرهنگ عاشوراست، به  ین یداشتن هدف حس عمل، که زنده نگه 
مجالس وعظ و   بت،ی ذکر مص ندن،ایو گر ستنیگر ،یخواننوحه  ه،یذکر، سرودن مرث 

 و...  یخوانروضه 
 
 
 
 
 
 

 
 

 « ه ین یحس»از «  مؤلفه  ـمفهوم »  ی شنهادی پ مدل  :5تصویر 
 

 
 
 
 
 

کردن يسوگوار  

 ام nفعاليت 

کردن  يعزادار  

1فعاليت   مرثيه خواندن  

 بعد معنا 

 بعد فرهنگ 

 بعد زمان 

 بعد کارکرد  بعد کالبد 

 بعد اجتماع 

 تعامل برقرار کردن 

 ... سخنراني کردن 

 عزا اقامه کردن 

 نوحه خواندن 

 مفهوم حسينيه 
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همچنین تكایا و حسینیه ها و نقشۀ حركت مسیرهای عزاداری و رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی شهر تفت به 
دست آورده شود.

رفتارنگاری در پژوهش حاضر به دو صورت رفتارنگاری ایستگاهی و حركتی انجام گرفته است. در رفتارنگاری 
ایستگاهی از چهار نوع ثبت رفتار، قلمروپایی و ثبت آثار ناشی از رفتار )ردگیری( و عكس برداری استفاده شده است 
)گل و سوار 1394( )استفاده از تكنیك عكس برداری به این صورت كه با توجه به وسعت فضاهای مورد مطالعه، 
بین یك تا سه دوربین به طور هم زمان برای عكس برداری مورد استفاده قرار گرفته، كادرها به ترتیبی انتخاب شدند 
كه حتی االمكان تداوم الزم در هر فضا پدید آمده و به  این  ترتیب امكان بررسی رفتارها به طور مداوم در طول چند 
كادر فراهم شد. به علت ماهیت و هدف این پژوهش ده روز اول ماه محّرم در جهت ثبت رفتارها برای رسیدن به 
الگوهای رفتار انتخاب شده است؛ كه عكس برداری به صورت تصادفی در ساعات مختلفی از شبانه روز در هشت روز 

اول و به طور كامل در روز نهم و دهم انجام گرفته است.

4. نظریه مبنا
نظریۀ مبنا در این پژوهش، نظریۀ گراف است. این نظریه شاخه ای از ریاضیات است كه دربارۀ گراف ها بحث می كند. 
این مبحث در واقع شاخه ای از توپولوژی است كه با جبر و نظریۀ ماتریس ها پیوند مستحكم و تنگاتنگی دارد )بی. 
وست 1381(. گراف مجموعه ای از رأس هاست، كه توسط خانواده ای از زوج های مرتب كه همان یال ها هستند به 
هم مربوط )وصل( شده اند )حاجی بابا 1396(. از نقاط برای نشان دادن رئوس و از كمان یا خط راست برای كشیدن 
یال بین رئوس استفاده می شود. مهم ترین كاربرد گراف الگو سازی پدیده های گوناگون و بررسی روی آن ها ست. یك 
گراف G می تواند به عنوان یك جفت )E ،V( تعریف شود كه V مجموعه ای از رأس هایی است كه گره ها را نشان 

.)Pavlopoulos et al. 2011( مجموعه ای از لبه هایی است كه نشان دهندۀ ارتباط بین گره هاست E می دهد و
در نظریۀ گراف، یك مسیر »Path« در گراف دنباله  ای از رأس  هاست، به طوری  كه از هر رأس به رأس دیگر در 
این دنباله یالی وجود داشته  باشد. به عبارت دیگر مسیر، گشتی بین رأس هایu 5 و v است كه رأس تكراری )و طبعًا 
یال تكراری( نداشته باشد. به تعداد یال های ورودی به هر رأس، درجۀ ورودی آن رأس و به تعداد یال های خروجی 

از هر رأس، درجه خروجی آن رأس گفته می شود )جالیق 1394(.

تصویر 6: نمونه ای از گراف )جالیق 1394(

بر مبنای نظریۀ فوق و بررسی های صورت گرفته در پژوهش حاضر، كاركردهای مطرح در دهۀ اول محّرم با 
به طوری كه هر گره معرف یك  داد؛  قالب گراف هایی نشان  را می توان در  به دسته بندی های مشخص شده  توجه 
فعالیت و هر یال از گراف معرف ارتباط بین فعالیت ها باشد. این گراف ها در اصل نحوۀ ارتباط بین فعالیت ها را نشان 
می دهد و معرف الگویی است كه مخاطب می تواند از هر كاركرد تجربه كند. بدین صورت از دیدگاه این نظریه، 
ارتباط بین فعالیت ها بیش از آنكه در خصیصه های فضا به صورت انفرادی قابل تعریف باشد در ارتباطات موجود بین 

فعالیت های یك فضا و در سطوح باالتر آن قابل درك و تعریف است. 
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5. نمونه های مورد مطالعه
شهر تفت مركز شهرستان تفت از شهرستان های استان یزد است كه در فاصلۀ تقریبی 20 كیلومتری از شهر یزد 
به عنوان مركز استان قرار گرفته است. این شهر در دامنۀ شیركوه و در دره ای سیالبی واقع شده است. موقعیت 
طبیعی دو رشته كوه و رویارویی دامنه های آن ها در برابر هم، شرایط ویژۀ تابش آفتاب و همچنین عبور مسیل در میان 
شهر تفت، دو ناحیۀ متمایز آب وهوایی بسیار كوچك یا خرده اقلیم »گرمسیر و سردسیر« را پدید آورده است. ازاین رو 
دامنه های واقع در جنوب مسیل )سردسیر(، پرسایه، كم آفتاب و سرد )نسار یا سردسیر(، و در مقابل دامنه های واقع 

در شمال مسیل )گرمسیر(، آفتاب گیر و گرم )پناه( است )پویا 1380(.
شهر تفت از بیست محلۀ بزرگ و كوچك با بافتی روستایی تشكیل می شده است كه به واسطۀ نوع معیشت و 
منابع مشترك )آب و زمین( دارای پیوندی تاریخی با یكدیگر بوده و همواره به صورت یك مجموعه عمل می كرده اند. 
هنوز هم بخش مهمی از بافت فیزیكی شهر نیز با بافت های قدیمی روستایی است كه هنوز ساختارهای دیرین را 
حفظ كرده و بخشی از بافت تاریخی شهر را تشكیل می دهند. شهر تفت تحت تأثیر عوامل بیرونی )ناشی از نفوذ 
تودۀ  هواهای مختلف بّری و بحری( و عوامل درونی )ناشی از قرارگیری در ایران مركزی، استقرار در دشت اردكان 
و محصور شدن توسط ارتفاعات پیرامون، ارتفاع كم، پایین بودن عرض جغرافیایی و به عبارتی، واقع شدن در كمربند 
خشك، نزدیكی به كویرهای لوت و مركزی و...(، دارای اقلیم خاص با تغییرات روزانه، ماهانه، فصلی و ساالنه در 
پارامترهای مختلف دما، بارش، رطوبت و... است )كریاس بنا 1393( كه آن را تبدیل به شهری مملو از باغات و 

اراضی كشاورزی در دل كویر كرده است. 
شهر تفت همچون دیگر شهرها و روستاهای استان یزد، در میان تمامی سنن و آیین های ماندگار گذشته، در 
برگزاری آیین های عزاداری ماه محّرم و به ویژه ایام سوگواری دهۀ اول این ماه، مراسم و رسوم خاص خود را داشته 
و در این ایام غرق در عزا و ماتم شده و با شور و هیجانی خاص به عزاداری اهل بیت می پردازند. در چند روز تمامی 
محالت قدیمی و جدید این شهر سیاه پوش شده و به شكل حسینیه ای درمی آیند. حسینیه ها در این شهر عالوه 
بر كاركرد معمول خود به عنوان یك فضای باز جمعی در طول سال كه بخشی از ساختار عرصه های عمومی شهر 
را تشكیل می دهند، در ایام ویژه و بنا به مناسبت های مختلف نیز استفاده های مختلفی همچون عزاداری عاشورا، 

نخل آرایی و نخل برداری، روضه خوانی و دعاخوانی نیز صورت می گیرد.
عالوه بر شهرت معنوی شهر تفت به آیین نخل برداری كه بر اساس آن تفت طی دهه های اخیر خود را به 
محمل برگزاری یكی از بزرگ ترین مراسم آیینی مذهبی ایران كه همان نخل برداری در ظهر عاشوراست بدل ساخته 
است، از دیگر دالیل انتخاب این شهر و حسینیه های آن به عنوان نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش ارتباط شاخص 
و تنگاتنگ میان مراسم و رفتارهای آیینی و مذهبی )از قبیل چاووشی، روضه خوانی، تعزیه، عزاداری( با كالبد فضای 
حسینیه های این شهر است. این امر منجر به شكل گیری الگوهای خاصی از نظام رفتاری در ایام عزاداری در فضای 

داخل حسینیه های این شهر و حتی فضاهای پیوسته و هم جوار با آن ها شده است.
با توجه به معیار »فضای باز عمومی بودن- فضای جمعی بودن« در انتخاب نمونه های مورد مطالعه در این 
پژوهش، از بین 18 حسینیه )تمام جامعۀ آماری( موجود در شهر تفت، دوازده نمونه با شیوۀ هدفمند و غیرتصادفی 

انتخاب شدند )تصویر 6(.
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تصویر 7: موقعیت حسینیه های مورد مطالعه

4 

 
 
 

 پژوهش نظر   یمبان  :4جدول  
 وجه مؤلفه  ابعاد  مفهوم  مصداق 

مصداق    هی نیحس  ی فضا  
 الگو کارکرد  فضا  ی جمع  یک فضا ی

 نوع
 تراکم 
 تمرکز

 اس یمق
 زمان 

 
 
 
 

 
 

 ( 1394ق ی)جال از گراف ی انمونه  :6تصویر 
 
 
 

 
 آباد غیاث  ۀین یحس .1
 ریگرمس  ۀین یحس .2
 ن یباغ مورت  ۀین یحس .3

 دمحمد یرس یمزرعه م  ۀین یحس .4
 ا ی سر ده عل ۀین یحس .5
 ه ی برالسو  ۀین یحس .6

 م یابراه ی حاج ۀین یحس .7
 نظرکرده  ۀین یحس .8
   یشاه ول ۀین یحس .9

 ا  ی باغ گالبدان عل  ۀین یحس .10
 ی باغ گالبدان سفل  ۀین یحس .11
 آباد سلطان  ۀین یحس .12

 
 مطالعه مورد    یهاه ی نیحس ت یموقع  :7تصویر 

 
 
 
 

1 

2 
3 

4 
5 8 

9 
10 

11 
12 

7 

6 

5 

 
 
 

 شاه ولی  حسینیۀ  باغ گالبدان سفلی   حسینیۀ
 

 
 1:300 مقیاس نقشه: 

 

 1:1000 مقیاس نقشه: 

   
 ریگرمس  ۀین یحس  ا ی لسر ده ع ۀین یحس

 

 
 1:600مقیاس نقشه: 

  

 
 1:1000 مقیاس نقشه: 

 
 مورد مطالعه در شهر تفت   ی ها ه ی ن ی از حس   یی ها پالن نمونه :  8تصویر  

 
 
 
 
 

تصویر 8: پالن نمونه هایی از حسینیه های مورد مطالعه در شهر تفت
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6. یافته های پژوهش
6. 1. الگوی كاركرد فضا

كامل  نسبتًا  دانش  به  می توان  آن  طریق  از  كه  است  دریچه ای  تنها  حضوری  بررسی  و  مشاهده  كه  آنجا  از 
میان مردم،  و  مورد مطالعه  در حسینیه های  با حضور مستقیم  است كه  یافت، سعی شده  محیطی اجتماعی دست 
به خصوص در زمان برگزاری مراسم محّرم، بررسی مؤلفۀ  مورد نظر را انجام داد. در همین راستا تالش گردید بر 
مبنای دسته بندی ارائه شده از فعالیت های برگرفته از آیین های جمعی در بازۀ زمانی مشخص )دهۀ اول ماه محّرم( 
رفتارهای رخ داده در این پیمایش استخراج و در نتیجه الگوی مشخصی از رفتار ارائه شود. شایان ذكر است كه در 
این مرحله بر اساس ساختار مستخرج از مبانی نظر، هریك از فعالیت های شناسایی شده در حسینیه ها در چارچوبی 
سلسله مراتبی و ذیل كاركرد و كار مربوط قرار گرفته و مطالعه شدند. مهم ترین این فعالیت های هم ارز در این پژوهش 

»عزاداری كردن، عزا اقامه كردن و سوگواری كردن« هستند )تصویر 9(.

تصویر 9: سلسله مراتب كاركردهای مطرح در فضای حسینیه در دهۀ اول محّرم

مشاهدات مذكور نشان می دهد كه فعالیت ها در فضای حسینیه ها را می توان را بر اساس قید مقدار )فردی/
گروهی( و بر اساس قید حالت )رسمی/غیررسمی( به شرح جدول 5 دسته بندی و ارائه كرد.

جدول 5: دسته بندی از فعالیت های »فردی و گروهی« مطرح در فضای حسینیه در دهۀ اول محّرم

فعالیت های 
انسانی در 

فضای حسینیه 
)فعالیت های 
برون فضا یا 

خارجی(

فعالیت های 
فردی

رسمی

• روضه خواندن	
• مرثیه خواندن	
• نوحه خوانی كردن	
• سخنرانی كردن	
• وعظ كردن	
• اسپند دود كردن	
• لباس  مبدل  پوشیدن	

• پرچم برافراشتن	
• سنج زدن	
• بیرق برافراشتن	
• طبل زدن	
• ذبح كردن	
• مصیبت خواندن	
• پارچه نصب كردن	

• صحنه گردانیدن	
• شمایل گرداندن	
• رجزخوانی كردن	
• خطبه خواندن	
• حاجت خواستن	
• اذان گفتن	
• سیاه پوش كردن	

• شعر خواندن	
• شبیه خوانی كردن	
• چاووش خواندن	
• مداحی كردن	
• تكبیر گفتن	
• كتیبه نصب كردن	
• پرچم تعویض كردن	

غیررسمی
• ایستادن	
• نشستن	
• نگاه كردن	
• گوش كردن	
• دیدن	

• دیده شدن	
•  تماشا كردن	
•  راه رفتن	
• خوردن	
• آشامیدن	

• پذیرایی كردن	
• نذری گرفتن	
• فرش پهن كردن	
• فرش جمع كردن	
• تباكی كردن	

• موییدن	
• ماتم داشتن	
• اشك ریختن	
• گریه كردن	
• دعا كردن	

فعالیت های 
گروهی

رسمی

• عزاداری كردن	
• عزا اقامه كردن	
• سینه زدن	
• سوگواری كردن	
• هم خوانی كردن	
• نخل برداری كردن	

• نخل آرایی كردن	
• زنجیر زدن	
• همایش برپا كردن	
• خیمه بر پا كردن	
• هیئت تشكیل دادن	
• سوگواری كردن	

• خیمه آتش زدن	
• شمع روشن كردن	
• تعزیه خواندن	
• پوش برپا كردن	
• نماز خواندن	

• چهل چراغ برپا كردن	
• چهل چراغ گرداندن	
• گهواره گرداندن	
• شور زدن	
• عالمت گرداندن	

•غیررسمی بلند كردن	
• خم شدن	

• نذری پختن	
• •نذری دادن	 •صحبت كردن	 دویدن	
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همچنین تعامالت اجتماعی كه در این پژوهش مشتمل بر فعالیت هایی است كه برای رسیدن به الگوی رفتار مد نظر 
بوده اند، بر اساس قید زمان )روزمره »عادی«/ناگهانی( و قید حالت )فعال/ منفعل( به شرح جدول 6 دسته بندی شده اند.

جدول 6: دسته بندی از كاركرد »تعامل برقرار كردن« در فضای حسینیه در دهۀ اول ماه محّرم

تعامالت 
اجتماعی 
)تعامل 
برقرار 
كردن(

تعامل برقرار 
كردن

)تصادفی(

تعامالت 
روزمره 
)عادی(

تعامالت 
فعال

• صحبت كردن	
• راه رفتن	

• دویدن	
• خوردن	

• آشامیدن	
• •بلند كردن	 خم شدن	

تعامالت 
منفعل

• ایستادن	
• نشستن	

• نگاه كردن	
• گوش كردن	

• دیدن	
• •دیده شدن	 تماشا كردن	

تعامالت 
ناگهانی

تعامالت 
فعال

• حاجت خواستن	
• دعا كردن	

• تباكی كردن	
• موییدن	

• ماتم داشتن	
• •اشك ریختن	 گریه كردن	

تعامالت 
-منفعل

تعامل برقرار 
كردن

)سازمان یافته(

تعامالت فعال

• سوگواری كردن	
• عزا اقامه كردن	
• مرثیه خواندن	
• نوحی خوانی كردن	
• وعظ كردن	
• نخل برداری كردن	
• نخل آرایی كردن	
• زنجیر زدن	
• همایش برپا كردن	
• چهل چراغ برپا كردن	
• چهل چراغ گرداندن	
• پوش برپا كردن	
• پرچم تعویض كردن	
• شبیه خوانی كردن	

• چاووش خواندن	
• شور زدن	
• هیئت تشكیل دادن	
• عالمت گرداندن	
• مداحی كردن	
• سیاه پوش كردن	
• كتیبه نصب كردن	
• پذیرایی كردن	
• نذری پختن	
• نذری دادن	
• نذری گرفتن	
• نماز خواندن	
• عزاداری كردن	
• روضه خواندن	

• سینه زدن	
• سخنرانی كردن	
• هم خوانی كردن	
• خیمه برپا كردن	
• خیمه آتش زدن	
• شمع روشن كردن	
• تعزیه خواندن	
• پرچم برافراشتن 	
• سنج زدن	
• بیرق برافراشتن	
• طبل زدن	
• مصیبت خواندن	
• لباس  مبدل  پوشیدن	
• صحنه گردانیدن	

• گهواره گرداندن	
• شمایل گرداندن	
• رجزخوانی كردن	
• خطبه خواندن	
• تكبیر گفتن	
• اذان گفتن	
• شعر خواندن	
• اسپند دود كردن	
• گالب دادن	
• پارچه نصب كردن	
• فرش پهن كردن	
• فرش جمع كردن	
• چادر نصب كردن	
• ذبح كردن	

-تعامالت منفعل

ذكر این نكته الزامی است كه دسته بندی فعالیت ها باید به گونه ای باشد كه به طور همبسته بتواند رفتار مردم را با مقصود 
معین نشان دهد. به عالوه نمودار ارائه شده از فعالیت ها باید دقیق و نشان دهندۀ هم پوشی و سازمان زمانی آن ها باشد. 

تنها بدین طریق است كه نمودار فعالیت ها، الگوی موجود رفتار را بیان خواهد كرد؛ كه این الگو خود بیان كنندۀ 
نحوه و چگونگی رفتار مردم در فضا بوده و شامل تعامالت انسان با انسان و انسان با فضاست. بنابراین به منظور 

شناخت الگوها باید به بررسی نحوۀ انجام فعالیت ها، یعنی رفتار مردم در محیط پرداخت )جداول 6، 7، 8 و 9(.

جدول 7: مشخصه های رفتارهای جمعی از حیث كمیت و كیفیت در فضای حسینیه در دهۀ اول محّرم

تراكم )رفتار(الگوی رفتار هر فعالیتنوع فعالیتردیف
زمانمقیاس )رفتار(6تمركز )رفتار(واحد سطح/تعداد

)رفتار(
عزاداری كردن )كار(

4خطیهیئت تشكیل دادن1

3 به 4دارد

روز / شب
روز / شب4خطیسینه زدن2
روز / شب4خطیزنجیر زدن3
روز / شب4مركزگراشور زدن4
روز / شب4خطیهم خوانی كردن5
روز / شب1مركزگراتعزیه خواندن6
روز / شب4حلقویگهواره گرداندن7
روز / شب1كانونی بستهچهل چراغ برپا كردن8
روز / شب1خطی ـ حلقویچهل چراغ گرداندن9

روز / شب1خطی ـ حلقویعالمت گرداندن10
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عزا اقامه كردن )كار(

1كانونی بستهنخل آرایی كردن11

3 به 4دارد

روز

روز5حلقوینخل برداری كردن12

روز4خطینماز خواندن13

روز4خطیهمایش بر پا كردن14

روز1كانونی بستهخیمه برپا كردن15

روز1حلقوی- كانونیخیمه آتش زدن16
شب2خطیشمع روشن كردن17
روز1كانونی بازپوش برپا كردن18

جدول 8: فراوانی الگوهای كاركرد رفتار در فضای حسینیه در دهۀ اول ماه محّرم
فراوانیانواعمؤلفهبعدمفهوم

الگوكاركردرفتار

7خطی

2حلقوی

2مركزی

2خطی ـ حلقوی

1حلقوی ـ كانونی

1كانونی باز

3كانونی بسته

جدول 9: الگوهای كاركرد رفتار در فضای حسینیه در دهۀ اول محّرم

8 

 
 محرّم ماه    دهۀ اوله در ی نیحس  ی اکارکرد رفتار در فض  ی الگوها  یفراوان   :8جدول  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 محرّم ه در دهۀ اول  ین یحس  ی در فضا کارکرد رفتار  ی : الگوها 9جدول  

  ینوع الگو ت ینوع فعال کار 
 ت یفعال

 ت یفعال  یگراف الگو ت ی ر فعالیتصو

عزادار
 ی 

کردن 
 

 یخط ل دادن ی ئت تشکیه

 

 

 
 یخط نه زدن یس

 

 

 
 یخط ر زدن یزنج

 

 

 
 مرکزگرا شور زدن 

 

 

 
 یخط کردن  یخوانهم 

 

 

 
 

 مرکزگرا ه خواندن یتعز

  

 ی فراوان انواع  مؤلفه  بعد  مفهوم 

 الگو کارکرد  رفتار 

 7 یخط
 2 یحلقو
 2 ی مرکز

 2 ی حلقو ـیخط
 1 ی کانون ـیحلقو

 1 باز  ی کانون
 3 بسته  ی کانون

ی كردن
عزادار
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9 

 یحلقو گرداندن  گهواره

 

 

 
 بسته  ی کانون کردن   چراغ برپاچهل 

 

 

 
 

 ی حلقو ـیخط گرداندن چراغ چهل 

 

 
 

 

 ی حلقوـ یخط عالمت گرداندن 

 

 

 
 

 
 ت ی فعال  یگراف الگو  ت ی ر فعالیتصو ت ی فعال   ینوع الگو  ت ینوع فعال  کار 

عزا اقامه کردن 
 

 بسته  ی کانون کردن  ییآرانخل 

 

 

 
 یحلقو کردن   یبردارنخل 

 

 

 
 یخط نماز خواندن 

 

 

 
 یخط ش بر پا کردن یهما

 

 

 

8 

 
 محرّم ماه    دهۀ اوله در ی نیحس  ی اکارکرد رفتار در فض  ی الگوها  یفراوان   :8جدول  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 محرّم ه در دهۀ اول  ین یحس  ی در فضا کارکرد رفتار  ی : الگوها 9جدول  

  ینوع الگو ت ینوع فعال کار 
 ت یفعال

 ت یفعال  یگراف الگو ت ی ر فعالیتصو

عزادار
 ی 

کردن 
 

 یخط ل دادن ی ئت تشکیه

 

 

 
 یخط نه زدن یس

 

 

 
 یخط ر زدن یزنج

 

 

 
 مرکزگرا شور زدن 

 

 

 
 یخط کردن  یخوانهم 

 

 

 
 

 مرکزگرا ه خواندن یتعز

  

 ی فراوان انواع  مؤلفه  بعد  مفهوم 

 الگو کارکرد  رفتار 

 7 یخط
 2 یحلقو
 2 ی مرکز

 2 ی حلقو ـیخط
 1 ی کانون ـیحلقو

 1 باز  ی کانون
 3 بسته  ی کانون

ی كردن
عزادار
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9 

 یحلقو گرداندن  گهواره

 

 

 
 بسته  ی کانون کردن   چراغ برپاچهل 

 

 

 
 

 ی حلقو ـیخط گرداندن چراغ چهل 

 

 
 

 

 ی حلقوـ یخط عالمت گرداندن 

 

 

 
 

 
 ت ی فعال  یگراف الگو  ت ی ر فعالیتصو ت ی فعال   ینوع الگو  ت ینوع فعال  کار 

عزا اقامه کردن 
 

 بسته  ی کانون کردن  ییآرانخل 

 

 

 
 یحلقو کردن   یبردارنخل 

 

 

 
 یخط نماز خواندن 

 

 

 
 یخط ش بر پا کردن یهما

 

 

 

10 

 بسته  ی کانون مه برپا کردن یخ

  
 ی کانونـ یحلقو مه آتش زدن یخ

 

 

 
 یخط شمع روشن کردن

 

 

 
 باز  ی کانون پوش برپا کردن 
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جدول 10: رفتار فعالیت های منتخب در فضای حسینیه در دهۀ اول محّرم

یف
رد

رفتار )رفتار در فضا(

رفتار اجتماعی

رفتار خودآگاه

چگونگی تشكیل هیئت: حركت و توقف گروهی از مردم به صورت متوالی و خطی و رو به نوحه خوان، با تشریفات خاص در خیابان ها و كوچه ها در جهت 1
اقامۀ عزاداری سیدالشهدا و ائمۀ دیگر با نوعی سازمان دهی مختص به فرهنگ تفت

چگونگی سینه زنی: توقف گروهی از مردم به صورت متوالی و خطی و رو به نوحه خوان به طوری كه دست ها را با ریتم خاص بر سینه زدن )گاها سینه برهنه(، 2
همراه با زمزمۀ اشعار برای عزاداری سیدالشهدا

چگونگی زنجیرزنی: توقف گروهی از مردم به صورت متوالی و خطی و روبه نوحه خوان، به طوری كه زنجیر یا زنجیرها را با ریتم مشخص )1ـ1 و 3ـ1( بر 3
سر و شانۀ خود زدن برای عزاداری سیدالشهدا

چگونگی شورزنی: ریتم سریع حركات از قبیل حركات دورانی؛ به سمت مركز دویدن همراه با بر سر زدن؛ ریتم سریع صدای طبل ها و سنج ها همراه با 4
زمزمۀ كلماتی همچون »حسین حسین«

چگونگی هم خوانی: توقف گروهی از مردم به صورت متوالی و خطی و رو به نوحه خوان همراه با تكرار هماهنگ نوحه یا نثرهایی با ریتمی مشخص، برای 5
عزاداری سیدالشهدا

6
چگونگی تعزیه خوانی: اجرای نمایشی مذهبی به صورتی مركز گرا، توسط چند نفر در مركز فضا؛ در نقش قهرمانان كربال و با لباس های مخصوص و ابزار 
جنگی و همراه با دهل و شیپور، نیزه، شمشیر، سپر، سنچ، كرنا، سرنا، خنجر، زره، مشك آب و اسب؛ به یاد حادثۀ عاشورا با هدف تسلیت گویی به خاطر 

مصیبت واقعۀ عاشورا

چگونگی گهواره گردانی: حركت و توقف عزاداران به صورت دورانی در فضای حسینیه به همراه مرثیه و گهواره به عنوان سمبل حضور كودك شیرخوار در 7
كربال و شهید شدن او با ستم یزیدیان

چگونگی برپایی چهل چراغ: تجمع گروهی از داوطلبین به صورت كانونی و بسته، در مكان مشخص با هدف برپایی به كمك ابزار و وسایلی از جنس فلز به 8
شكل جدارۀ تكیه با چراغ یا شمعی روشن روی هركدام از طبقات

چگونگی چهل چراغ گردانی: حركت خطی و دورانی مسئول بلند كردن چهل چراغ و اطرافیانش برای هدایت او، در فواصل معین بعد از وارد شدن به فضای 9
حسینیه در بین خیل عظیم جمعیت در جهت اقامۀ عزا برای سرور ساالر شهیدان، امام حسین)ع(

چگونگی عالمت گردانی: حركت خطی و دورانی مسئول بلند كردن عالمت در فواصل معین بعد از وارد شدن به فضای حسینیه و در بین خیل عظیم جمعیت 10
در جهت اقامۀ عزا برای سرور ساالر شهیدان، امام حسین)ع(

چگونگی نخل آرایی: قرارگیری نخل در مركز و سیاه پوش كردن بدنۀ آن با پارچۀ سیاه همراه با صدها شمشیر و قمه و خنجر برهنه، چند آینۀ بزرگ، 11
منگوله ها،  دستمال های ابریشمی رنگی و زری ها، توسط بسیج همگانی اهل محل به صورت مركزی در مكان مشخص

چگونگی نخل برداری: بلند كردن نخل با كمك راهنما برای هدایت كردن نخل كشان در حمل نخل و چرخش )3 تا 5 بار( حلقوی نخل در مركز حسینیه 12
توسط عزاداران، و سپس قرار دادن آن در مكان خود

چگونگی نماز خواندن: جمع شدن و به صف شدن عزاداران به صورت خطی به پشت اقامه كننده نماز، با هدف شكل دادن نماز به عنوان محور قیام امام 13
حسین)ع(

چگونگی برپایی همایش )شیرخوارگان(: جمع شدن گروهی از مادران و شیرخوارگانشان به صورت خطی در اولین جمعه دهۀ اول ماه محّرم، به یاد مظلومیت 14
علی اصغر طفل 6 ماهه كربال، به نوعی كودكان را به آغوش كشیدن و نوای الالیی سر دادن

چگونگی برپایی خیمه: جمع شدن گروهی از داوطلبین، بصورت مركزی در مكان مشخص و در مركز قرار گرفتن خیمه به نشان خیام اهل بیت با هدف 15
مزین كردن میله های خیمه با پارچه های نذری

چگونگی خیمه آتش زدن: چرخش حلقوی تعزیه خوان با گرفتن مشعلی در دست و سوار بر اسب به دور خیمه ها به طوری كه خیمه در كانون قرار گرفته و بعد 16
از خواندن مرثیه هایی در باب روز عاشورا خیمه را آتش زدن

چگونگی شمع روشن كردن )شام غریبان(: جمع شدن عزاداران حسینی به صورت خطی و روشن كردن شمع در شب عاشورا در جاهای مشخصی از حسینیه ها 17
به همراه فرش انداختن و نشستن در آن مكان ها در جهت یادآوری شام تاریك و بدون روشنایی و نوعی همدردی با فرزندان و اهل بیت امام حسین)ع(

18
چگونگی برپایی پوش: باال بردن و سرپا كردن خیمه، توسط بزرگان و ریش سفیدان محل و مسئولین هیئت ها با كمك تجربۀ سالمندان و نیرو و توان جوانان 
با الگوی كانونی باز؛ به طوری كه جوانان برای بستن دامنۀ خیمه، روی پشت بام و پشت دیوارها قرار گرفته و سالمندان، آنان را یاری كرده )چاووشی خوانان 

با نغمۀ زیبای خود دل ها را دگرگون كرده و به غوغای درونی افراد دامن می زند(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

199

6. 2. مقایسۀ الگوی رفتار
حسینیه ها به عنوان فضایی تعریف شده، احجامی با شش سطح هستند كه با معیار »فضای باز عمومی بودن« سطح 
ششم از فضای حسینیه ها را آسمان تشكیل می دهد و نیز شكل پالن تمامی نمونه های مطالعه شده در پژوهش حاضر 

به شكل مستطیل گرایش دارد )شكل 4(. 
مطالعه و پیمایش سطح A1 )به عنوان سطح مورد پژوهش در این مطالعه( در تمامی نمونه ها سبب شد تا در 

نهایت شكل 6 به عنوان شكل پالن )سطح A1( معمول و غالب در حسینیه های شهر تفت در نظر گرفته شود.
با بررسی نتایج مشاهده شده در جداول 8 و 9، گراف الگوی رفتار برگرفته از آیین های عزاداری امام سوم شیعیان، برای 
شهر تفت به صورت زیر ارائه می شود. در تصویر )10( شبكه ای از الگوی خطی، زمینه ساز بستر فضای حسینیه است؛ كه 
تمركز این شبكه به سمت معنای فضا )فضای عزاخانه( قرار گرفته است. همچنین این شبكۀ خطی برخوردار از تقسیمات 

طالیی با نسبت معین است كه مركزی را برای الگوی رفتار حلقوی ـ كانونی )رفتار نخل برداری و...( تعریف می كند. 

تصویر 11: گراف الگوی كاركرد در فضای حسینیه های تفت               تصویر 12: فضای حسینیه در سطح A1 در شهر تفت

تصویر 13: گراف جهت دار الگوی كاركرد فضا

0<q<(28/2)
P=28
q=13
0<x<1
X= وزن هر يال و گره
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تصویر 10: سطوح موجود در فضای حسینیه
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با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، در جهت رسیدن به الگوی كاركرد با كمك نظریۀ گراف به شاخص هایی نظیر 
اندازۀ گراف، مرتبۀ گراف و وزن گراف نیاز است. در همین رابطه:

تعداد رأس های یك گراف كه به آن مرتبۀ گراف و با عالمت ,/V(G( نشان داده می شود.	 
تعداد یال های یك گراف كه به آن اندازه گراف و با عالمت ,/E(G( نشان داده می شود.	 

بنابراین الگوی رفتار: اندازه گراف در الگوی زیر برابر با: E(G/,13( و مرتبه گراف برابر با : G/,28)V( است.
با توجه به تصویر 10 و 11 و با شناخت الگوی كاركرد فضا و تطبیق یافتن آن با فضای حسینیه در شهر تفت، 
مشخص شد كه برای فضای حسینیه چه در بافت قدیم و چه در بافت جدید، كافی است كه تنها فضای حسینیه از 
الگوی كاركرد رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی آن تبعیت كند و بر اساس وجوه الگوی كاركرد فضای حسینیه 
كمی سازی شود و فضایی را چه به عنوان حسینیه در ایام محّرم و چه به عنوان یك فضای جمعی در طول سال در 

اختیار استفاده كنندگان از آن قرار دهد.
از مؤلفۀ  كیفیت های  برخوردار  اندیشمندان مختلف، یك فضای جمعی می تواند  تعاریف و نظریات  به  با توجه 
»نظام مند، پر از رویداد، اجتماع پذیری و تعامل پذیری« باشد )تصویر 14(. فضای حسینیه به عنوان مصداق یك فضای 
جمعی دارای وجوه زیر از الگوی فضا ـ رفتار است كه می توان معادل سازی مؤلفه ها را به صورت زیر تفسیر كرد: وجوه 
تراكم )واحد سطح/تعداد( و مقیاس رفتارها، در فضای حسینیه، به انسان محوری بیشتر، اجتماع پذیری و در ادامه به 
معاشرت پذیری فضای حسینیه كمك می كند. همچنین تمركز داشتن در رفتارهای 24ساعته  ـ زمان )شب/روز( ـ 
نشان دهندۀ نظام مند بودن این فضای جمعی است و در ادامه، تطابق داشتن الگوی رفتار با فضای حسینیه می تواند 
مؤلفه های معادل زیادی نظیر پر از رویداد بودن فضا در كنار دسترس پذیری برای دعوت كردن استفاده كنندگان به 

فضای حسینیه در جهت رسیدن به تعامل پذیری آن را به همراه داشته باشد )جدول 11(.

تصویر 14: مدل »مفهوم ـ مؤلفه« از »فضای جمعی« با استخراج از تعاریف مختلف

جدول 11: »مصداق داشتن« از فضای حسینیه
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نتیجه
مطالعۀ حسینیه های شهر تفت حكایت از آن دارد كه این گونه از فضاها به  رغم مسائلی كه امروزه با آن روبه رو هستند، 
همچنان نقش و جایگاه مهمی در زندگی مردم شهر تفت بازی می كند. پژوهش حاضر به  منظور دستیابی به الگوی 
كاركرد فضا با بررسی رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی به مطالعۀ این موضوع در حسینیه های شهر تفت پرداخت و 
تالش كرد تا با برقراری نسبت بین فضای حسینیه و الگوهای كاركرد فضا، شكل گیری فرصت تعامالت و واكنش های 

اجتماعی در این فضاهای جمعی را بررسی كند. 
حسینیه به عنوان فضایی جمعی به جز جوانب فیزیكی و كالبدی، برخوردار از نوعی فضای ادراكی و نمادین است 
كه منجر می شود تا این فضا با خصلتی نظام مند و ماهیتی مركب، با زمان و فرهنگ جامعه، پیوندی ناگسستنی یابد و 
ادراكی متأثر از نسبیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در كاربران خود ایجاد كند. نگرشی جزئی تر در مشخصات كالبدی 
و كاركردی حسینیه ها به عنوان بستری حامل میراث تاریخی و فرهنگی جامعه، حاكی از آن است كه برقراری »نسبت 
بین الگوهای رفتار حاصل از آیین های جمعی با فضای حسینیه« باعث به وجودآمدن خاطرۀ جمعی مشترك و همچنین 
حس تعلق به فضا در شهروندان می شود. لذا این نگرش منجر خواهد شد تا بتوان از فضای حسینیه به عنوان محلی 

برای گردهمایی و اجتماع شهروندان و فضایی برای تقویت نقش اجتماعی شهروندان بهره برد.
این پژوهش به منظور دستیابی به الگوی كاركرد با بررسی رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی در حسینیه های 
شهر تفت صورت پذیرفت. بدین ترتیب و پس از مطالعه و بررسی دوازده حسینیه در شهر تفت در بازۀ زمانی مشخص 
)دهۀ اول محّرم( فعالیت ها و رفتارهای برگرفته از آیین های جمعی در آن ها احصا شد. در پی چگونگی رفتارهای 
برگرفته از آیین های جمعی در جهت دستیابی به الگوهای رفتار برای تدوین الگوی كاركرد فضای حسینیه ها با حضور 
در فضا و استخراج منظم فعالیت های مطرح در فضای حسینیه های اجتماع پذیر و تعامل پذیر، رفتار و وجوه آن شناسایی 
و با كمك نظریۀ گراف، الگوی رفتار تدوین شد و نظام رفتاری استخراج شده بر مبنای نظریۀ گراف شكل گرفت و 

وجوه مشترك در گراف ها تعیین و پس از آن الگوی نهایی از رفتارهای برداشت شده به  دست آمد. 
به منظور تعیین وجوه فضای مورد نیاز برای وقوع الگوی كاركرد رفتار در فضای جمعی، از یك طرف، ابتدا مفاهیم 
الگو، كاركرد و رفتار فهم و جایگاه هریك مشخص شد و از طرف دیگر، فضای جمعی فهم و ارتباط الگوی كاركرد با 
فضای جمعی ارائه گردید و در نهایت با توجه به این مبانی نظری روابط مفهوم ـ وجه )وجوهی نظیر نوع ، تراكم، تمركز 
و...( برای مفاهیم این پژوهش تبیین شد. پس از دسته بندی از فعالیت ها )فعالیت های خاص ده روز اول محّرم، ابتدا با 
كمك تكنیك های مشخص شده برداشت و سپس درون دسته بندی مخصوص به خود قرار گرفتند(، وجوه هركدام از 
فعالیت ها و الگوی هر فعالیت استخراج شد. از طریق شناسایی اشتراكات میان فعالیت ها و همچنین »ارائۀ گراف مربوط 
به الگوی كاركرد« و »برداشت از فضای حسینیه«، این دو با هم مقایسه و در نهایت »گراف جهت دار الگوی كاركرد 
رفتار« ارائه شد و سرانجام از این گراف مشخصاتی استخراج شدند كه قابلیت معادل سازی به كیفیت هایی را داشتند 
كه دقیقاً صحتی بر مرور مفهوم فضای جمعی از نظریه پردازان مختلف بود تا بتوان بر مبنای نظام رفتاری و آیینی 

محّرم و همچنین از طریق ویژگی های به دست آمده از آن به شكل گیری و توسعۀ حسینیه های امروزی كمك كرد.

پی نوشت ها
1. Function

2. Task

3. Activites 

4. تمركز روی سلسله مراتب »كاركرد، كار، فعالیت« به عنوان محدودۀ افعال مطرح در پژوهش، با علم بر آنكه تعامل برقرار 
كردن نیز زیرمجموعه ای از یك عمل اصلی است.

5. رأس هایی در گراف مجازی )بدون شكل(.
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6. منظور از مقیاس رفتار، نسبت مساحت فضایی كه هر رفتار درون آن شكل می گیرد به كل مساحت فضای حسینیه است.
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Functional Patterns in the Spaces of Hosseiniehs of Taft
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The structure of public spaces, particularly, the religious sites of Iran in the Islamic 
era follow the teachings and principles of Islam. Hosseinieh buildings are among the 
most significant of this type of public spaces whose function is related to one of the 
most significant religious communal rituals, i.e., mourning for the Third Shi‘a Imam. 
The main purpose of this study is to identify functional patterns in space by observing 
the behaviors performed in communal rituals in hosseiniehs of Taft. For this purpose, 
twelve hosseiniehs of Taft were studied according to a descriptive-survey research 
method with data collected from field surveys as well as documentary and library 
studies. After sampling, the physical conditions of selected buildings were drawn 
through field surveys. Next, during a specific timeframe (the first ten days of the 
month of Muharram), activities and behaviors of mourners were recorded through 
non-interventional techniques such as photography, note-taking, as well as the types 
and locations where certain behaviors occured without awareness of participants. 
Subsequently, the recorded behaviors were converted to graphs based on graph 
theory. By analyzing the graphs, common features were determined and then, the 
final patterns of behavior was produced. The findings of the investigation illustrate 
that establishing a “relation between behavioral patterns of communal rituals with the 
spaces in a hosseinieh” contributes to making shared collective memories, a sense of 
belonging to space, and an opportunity for social interactions. Accordingly, it leads to 
the interaction between the physicality of the building and the content of the rituals.

Keywords: behavior, communal rituals, pattern, function, hosseinieh, Taft
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